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Előszó

Köszönjük, hogy INFINITI gépkocsit vásárolt.

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

A következő rendszerek használati útmutatója
található meg ebben a kézikönyvben.

• Fűtés és légkondicionáló

• Audio

• Kihangosítós telefonrendszer

• Infiniti InTouch alkalmazások

• Nézet monitorok

• Navigation

• Hangfelismerés

• Akettősképernyőnmegjeleníthető/működtethető
rendszerek

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

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

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

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

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

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

VIGYÁZAT:

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

FIGYELMEZTETÉS:

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

MEGJEGYZÉS:

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

SZIMBÓLUMOK

INFORMÁCIÓ:

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

m Hivatkozások:

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

< >:

Vezérlőgombot vagy kapcsolót jelöl.

[ ]:

Ez jelzi a képernyőn megjelenített funkciót/ele-
met.

m Hangparancs:

Ez egy hangparancs-műveletet jelöl.

KIJELZŐ ILLUSZTRÁCIÓ

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

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

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

5GH0158XZ
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A rendszert elsődlegesen úgy tervezték, hogy a
kézikönyvben leírtak szerint támogassa Önt a
kellemes vezetésben. Azonban Önnek, mint ve-
zetőnek, biztonságosan és megfelelően kell
használnia a rendszert. Előfordulhat, hogy az
információk, illetve az elérhető szolgáltatások
nem minden esetben naprakészek. A rendszer
nem megfelelő a biztonságos és törvényes veze-
téshez.

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

VIGYÁZAT:

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

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

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

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

FIGYELMEZTETÉS:

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

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

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

MEGJEGYZÉS:

Ne működtesse a rendszert ha a motor vagy a hibrid
rendszer nem működik. Ellenkező esetben a gépjármű
akkumulátora lemerülhet (12 voltos akkumulátor). Ha
a rendszert használja, minden esetben járassa a mo-
tort vagy a hibrid rendszert.

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

VIGYÁZAT:

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

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

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK LÉZERTERMÉK
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A “Made for iPod” és a “Made for iPhone” felira-
tok azt jelentik, hogy az elektronikai kiegészítő
berendezést úgy tervezték, hogy speciálisan az
iPod vagy iPhone termékekkel csatlakozzanak,
továbbá a fejlesztő tanúsítja, hogy ezek meg-
felelnek az Apple teljesítménnyel szemben tá-
masztott követelményeinek. Az Apple nem fel-
elős ezen termékek működéséért, illetve azok
törvényi követelményeknek való megfelelésé-
ért. Vegye figyelembe, hogy a kiegészítő eszköz
iPod és iPhone termékkel való használata kiha-
tással lehet a vezetéknélküli teljesítményre.

Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPod, az
iPod classic, az iPod nano és az iPod touch az
Apple Inc. Egyesült Államokban és más ország-
okban. A Lightning az Apple Inc. regisztrált véd-
jegye, az App Store az Apple Inc. szolgáltatója.

A zene- és video felismerő technológiát a Grace-
note® biztosítja. A Gracenote a zenefelismerő
technológiák, illetve a hozzájuk kapcsolódó

adatok szolgáltatása terén ipari standardnak
számít. További információért kérjük, látogas-
son el a www.gracenote.com oldalra.

A CD, a DVD, a Blu-ray Disc, illetve a zenei és
videotartalmaka Gracenote, Inc. védjegyei, min-
den jog fenntartva © 2000 - napjainkig Graceno-
te. Gracenote Software, copyright © 2000 - nap-
jainkig Gracenote. Ezekre a termékekre és szol-
gáltatásokra egy vagy több Gracenote
szabadalom vonatkozik. Az érvényes Gracenote
szabadalmak nem teljes listáját a Gracenote
webhelyén olvashatja el. A Gracenote, a CDDB,
a MusicID, a MediaVOCS, a Gracenote logó és
logó típus, illetve a “Powered by Gracenote” lo-
gó a Gracenote Egyesült Államokban és egyéb
országokban bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® szó és a logó a Bluetooth SIG, Inc.
regisztrált védjegyei és azokat a DENSO CORPO-
RATION licenc alatt használja. Egyéb védjegyek
és márkanevek a tulajdonosok bejegyzett védje-
gyei.

App StoreSM

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatója.

Google PlayTM

A Google Play a Google Inc.bejegyzett védjegye

Google

© 2012 Google Inc. Minden jog fenntartva. A
Google CalendarTM naptárkezelő alkalmazás a
Google Inc. védjegye.

VÉDJEGYEK
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BLUETOOTH® ESZKÖZÖK
Európa esetében:

A legfrissebb “MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT”
(DoC) a következő webhelyen érhető el:
http://www.globaldenso.com/en/products/o-
em/index.html

Ezennel a DENSO CORPORATION kijelenti, hogy
a DNNS085 megfelel az 1999/5/EK irányelv alap-
vető követelményeinek és egyéb vonatkozó elő-
írásoknak.

m

TÖRVÉNYI INFORMÁCIÓK
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Az Infiniti InTouch segítségével vezérelheti a fű-
tés- és légkondicionáló rendszert, az audiorend-
szert, a RearView/Around View Monitor rend-
szert, a navigációs rendszert (ha van), az Infiniti
InTouch alkalmazásokat, a Bluetooth® kihan-
gosítós telefonrendszert, stb. a felső és alsó
kijelzők segítségével, az INFINITI vezérlővel, a
menü gombokkal és a kormánykerékre szerelt
kapcsolókkal.

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

* Az illusztráción a balkormányos modellek kép-
ernyő- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében az elrendezés egy része a fordí-
tottja lesz.

j1 Kormánykerék kapcsolói

“Kormánykerék kapcsolói”
(oldal: 2-5)

j2 Médiaközpont

“Médiaközpont” (oldal: 2-6)

j3 Kettős képernyő

“Kettős képernyő” (oldal: 2-3)

j4 INFINITI vezérlő

“INFINITI vezérlő” (oldal: 2-4)

5GH0057X

VEZÉRLŐGOMBOK ÉS FUNKCIÓK
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KETTŐS KÉPERNYŐ
A felső érintőképernyőn (felső kijelző) számos
információt megjeleníthet. Az alsó érintőképer-
nyő (alsó kijelző) használható az egyes művele-
tekre.

Mindkét képernyő érintésérzékeny.

j1 Felső érintőképernyő (felső kijelző)
Megjelenítheti az információkat, a monitor
rendszert, a navigációs rendszert (ha van).

“Felső érintőképernyő (felső
kijelző)” (oldal: 2-11)

“Visszapillantó monitor (ha van)”
(oldal: 7-2)

“Vezetési segédrendszerek
beállításai (ha van)” (oldal: 8-23)

j2 Alsó érintőképernyő (alsó kijelző)
Az alsó kijelző biztosítja az
érintőképernyős funkciókat az egyes
gépjármű funkciókhoz, beleértve az Infiniti
InTouch alkalmazásokat, a navigációs
rendszert (ha van), az audiorendszert és a
fűtő- és légkondicionáló rendszert, stb.

“Alsó érintőképernyő (alsó kijelző)”
(oldal: 2-15)

j3 Fűtő- és légkondicionáló rendszer gombjai
Lehetővé teszik a fűtő- és légkondicionáló
rendszer működtetését.

“Fűtés és légkondicionáló vezérlés”
(oldal: 3-3)

j4 Alsó kijelző menügombjai
Nyomja meg az <AUDIO>, <MENU> vagy
<CLIMATE> gombot, hogy az egyes
funkciókat megjeleníthesse az alsó
kijelzőn.

“Az alsó kijelző és a menügombok”
(oldal: 2-15)

j5 Fő audiogombok
Lehetővé teszik az audiorendszer
vezérlését.

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

j6 <m > (Fűtött ülések gombja) (ha van)
A vezetőoldali ülés és az utasoldali ülés
fűthető. A részletekkel kapcsolatban
lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

Képernyő kezelése
A kijelző egy folyadékkristályos kijelző, amelyet
megfelelő gondossággal kell kezelni.

VIGYÁZAT:

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

A folyadékkristályos kijelző tulajdonságai:

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

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

5GH0102X
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• Az előző képernyő árnya ott maradhat a képer-
nyőn. Ez a képernyő égés hozzátartozik a ilyen
kijelzőkhöz és nem jelenti azok hibás működését.

Kijelző karbantartása:

FIGYELMEZTETÉS:

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

• Tisztítsa meg a képernyőket úgy, hogy a gyújtás-
kapcsoló OFF állásban van. Ha a kijelzőket úgy
tisztítja meg, hogy a gyújtáskapcsoló ON állásban
van, nem kívánt műveleteket hajthat végre.

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

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

• Amikor a kijelzőket tisztítja, használjon olyan ru-
hát, amelyet csak a kijelzők tisztításához használ.

• A tisztítás előtt törölje le a homokot, port a kijelző
felületéről és rázza ki a tisztításhoz használt ruhát,
hogy megelőzze a kijelző sérülését.

• Ha a kijelző nagy mértékben szennyezett, nedve-
sítsen meg egy erre kijelölt ruhát, majd tisztítsa

meg a kijelzőt. Ha a ruhát megnedvesítette, tárolás
előtt gondoskodjon róla, hogy megszáradjon. A
letörölt tárgyakat megszínezheti.

• A tisztításra kijelölt ruha megtartja tisztító tulaj-
donságait még akkor is, ha többször kimossa azt.

• Amikor a tisztításra kijelölt ruhát mossa ki, alap-
osan öblítse ki, hogy a mosószer ne maradjon a
ruhában.

• Amikor a tisztításra kijelöl ruhát vasalja ki, ala-
csony hőfokot használjon, 80 - 120°C (176 - 248 °F)
között.

INFINITI VEZÉRLŐ
Az INFINITI vezérlővel működtetheti a felső ki-
jelzőt.

j1 <MAP/VOICE> (navigációs rendszerrel
szerelt modellek)
Nyomja meg a gépjármű aktuális
helyzetének megjelenítéséhez a térképen.
Nyomja meg újra, hogy az alkalmazáslistát

megjeleníthesse.
Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a
beállított útvonal navigációs utasítását
meghallgathassa.
<DISP> (navigációs rendszerrel nem
rendelkező modellek)
Nyomja meg, hogy az alkalmazáslistát
megjeleníthesse.

“Megjelenítési nézet” (oldal: 2-12)

j2 <m >
Nyomja meg, hogy visszaléphessen az
előző lépernyőre.

j3 < CAMERAm m > (Around View Monitor
rendszerrel rendelkező modellek)
Nyomja meg, hogy az Around View Monitor
képernyőt megjeleníthesse.
Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a
fényességet beállíthassa.
Ha a kijelző ki van kapcsolva úgy, hogy
közben a rendszer működésben van,
nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző
bekapcsolásához.
<m > (Around View Monitor rendszerrel
nem rendelkező modellek).
Nyomja meg a fényesség beállításához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző
be-/kikapcsolásához (felső és alsó
kijelzők).

j4 <m /OK>
Nyomja meg, hogy a kiválasztott elembe
beléphessen.

5GH0103XZ

2-4 Első lépések



Navigációs rendszerrel szerelt modellek:
Ha ezt a gombot megnyomja miközben a
térkép látható, egy menüsor jelenik meg a
felső kijelzőn.

“Felső érintőképernyő (felső
kijelző)” (oldal: 2-11)

j5 Középső tárcsa/Csúsztatható kapcsoló
Csúsztassa el vagy forgassa el, hogy
kiválaszthasson egy elemet a felső kijelzőn
vagy beállításokat végezhessen el
(hangerő, fényesség, stb.).
Navigációs rendszerrel szerelt modellek:
Ha a térkép látható a felső kijelzőn,
forgassa el a tárcsát, hogy a térkép
felbontását megváltoztathassa.
A csúsztatható kapcsoló segítségével a
térkép nyolc irányba görgethető.

KORMÁNYKERÉK KAPCSOLÓI
A kormánykerékre szerelt kapcsolókkal legin-
kább a felső képernyőt vezérelheti (beállíthatja
a hangerőt, kiválaszthatja a menüt, a hangfelis-
merést, a Bluetooth® kihangosítós rendszert).

Vezérelheti az audio és kihangosító üzenetkül-
dő funkciót, amely az alsó kijelzőn jelenik meg.

j1 <m > (VISSZA):
Nyomja meg ezt a gombot a beállítás
során, hogy visszatérhessen az előző
képernyőre. Ezenkívül a beállítás
képernyőkön ezzel is jóváhagyhatja a
módosításokat.

j2 <m /OK>:
Tolja el a képernyőn lévő elemek egyikének
kijelöléséhez vagy egy beállítás

módosításához. Nyomja meg a kiválasztott
elembe való belépéshez.
Navigációs rendszerrel szerelt modellek
esetében ha ezt a gombot megnyomja a
térkép megjelenítése közben, a felső
kijelző menüje megjelenik.

“Felső érintőképernyő (felső
kijelző)” (oldal: 2-11)

Billentse meg felfelé vagy lefelé ezt
gombot, hogy az audiorendszert
működtethesse, amikor a térkép nézet
vagy a kijelző nézet látható a felső kijelzőn.

“Kormánykerékre szerelt
audiovezérlő gombok” (oldal: 4-13)

j3 <-m + > (Hangerőszabályozó):
Lehetővé teszi a hangerő beállítását.

j4 <m > (Beszéd):
Nyomja meg a gombot, hogy a
hangfelismerés üzemmódba beléphessen.

“A hangparancsok kiadása” (oldal:
10-2)

j5 <m > (Telefon):
Nyomja meg ezt a gombot, hogy a
kihangosítós telefonrendszer képernyőjét
megjeleníthesse.
Bejövő telefonhívás esetén nyomja meg ezt
a gombot a hívás fogadásához.

“Bluetooth® kihangosítós
telefonrendszer” (oldal: 5-2)

5GH0040XZ

A típus

5GH0675XZ

B típus
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MÉDIAKÖZPONT
A médiaközpont a középső konzolban található
és USB csatlakozókból, kiegészítő bemeneti
csatlakozókból és SD kártyanyílásból (ha van)
áll.

Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

j1 Kiegészítő bemeneti audio csatlakozó:
Csatlakoztasson egy olyan audio lejátszót,
amely 3,5 mm-es (1/8 inch) TRS csatlakozót
fogad (mint például MP3 lejátszó), hogy
zenét hallgathasson vissza

j2 Kiegészítő bemeneti video csatlakozó:
Csatlakoztasson egy videolejátszót
videofilmek lejátszásához.

j3 SD kártyanyílás (navigációs rendszerrel
szerelt modellek)
Illesszen be egy SD kártyát. Nyomja meg a
beillesztett SD kártyát befelé, majd

engedje el, így az SD kártya kivehető a
helyéről. A gépjárműhöz kap egy olyan SD
kártyát, amely a térképadatokat
tartalmazza.

j4 USB/iPod csatlakozási felület:
Csatlakoztasson iPod, iPhone vagy USB
memóriát, hogy média fájlokat tudjon
lejátszani.
Ha az Infiniti InTouch alkalmazást
használja egy iPhone készülékkel,
csatlakoztassa USB kábelen keresztül. Az
eszköz megfelelő használatával és
ápolásával kapcsolatos információkért
lapozza fel az eszköz használati
útmutatóját.

Navigációs rendszerrel nem szerelt modellek:

j1 Kiegészítő bemeneti audio csatlakozó:

Csatlakoztasson egy olyan audio lejátszót,
amely 3,5 mm-es (1/8 inch) TRS csatlakozót
fogad (mint például MP3 lejátszó), hogy
zenét hallgathasson.

j2 Kiegészítő bemeneti video csatlakozó:

Csatlakoztasson egy lejátszót video
lejátszásához.

j3 USB/iPod csatlakozó port:

Csatlakoztassa az eszközt, hogy média
fájlokat játszhasson le iPod, iPhone vagy
USB eszközökről.

Ha az Infiniti InTouch alkalmazást egy
iPhone-nal használja, csatlakoztassa azt
USB kábelen keresztül. Az eszköz
megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az
eszköz használati útmutatóját.

FIGYELMEZTETÉS:

• Az SD kártya nyílásába soha ne helyezzen be sem-
milyen idegen tárgyat, mint például pénzérmét.
Ha mégis így tesz, az eszköz működésében hiba
léphet fel.

• Ne nyomja túlzottan az SD kártyát, amikor a nyí-
lásba helyezi be. Ha mégis így tesz, az eszköz
működésében hiba léphet fel.

5GH0496XZ

5GH0567XZ
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• Előfordulhat, hogy az SD kártya meleg, amikor az
eszközből eltávolítja. Ez nem jelent hibás műkö-
dést.

• Az USB eszköz méretétől és alakjától függően elő-
fordulhat, hogy a konzol tetejét nem lehet meg-
felelően lecsukni. Ne erőltesse le a konzol tetejét,
mivel az USB eszköz megsérülhet.

MEGJEGYZÉS:

• Ha mindkét USB/iPod csatlakozóba iPod-ok vagy
iPhone-ok vannak csatlakoztatva, a rendszer csak
egy csatlakoztatott iPod-ot vagy iPhone-t ismer
fel.

• A hangfelismerő rendszer segítségével a két USB
eszköz közül csak az egyik működtethető.

• Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

Ne távolítsa el azt az SD kártyát, amely a
térképadatokat tartalmazza. Ha a térképa-
datokat tartalmazó SD kártyát véletlenül el-
távolította, illessze be ismét az SD kártyát a
nyílásba és állítsa a gyújtáskapcsoló kul-
csot “OFF” állásba.

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

BEJELENTKEZÉSI KÉPERNYŐ
A gépjármű három külön felhasználót képes
megkülönböztetni, akiknek az egyedi beállítá-
sai össze vannak kapcsolva az intelligens kul-
csokkal. Egy üdvözlő képernyő jelenik meg az
érzékelt felhasználók nevével együtt, minden
egyes alkalommal, amikor a rendszert elindítja.

“Személyre szabható digitális környezet
(ha van)” (oldal: 8-19)

Ha az intelligens kulcsot először használja, a
rendszer az alsó kijelzőn megjelenő üzenetben
kéri a felhasználót egy új regisztráció létrehozá-
sára.

“Felhasználó regisztrálása” (oldal: 8-19)

Felhasználó kiválasztása

1. A rendszer akkor indul el, ha a gyújtáskap-
csolót ON állásba állítja. Megjelenik az üd-
vözlő képernyő.

2. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet.
Ha az üzenetben megjelenő név nem meg-
felelő, érintse meg a vendég ikont vagy a
saját nevével ellátott ikont.

5GH0198XZ

Felső kijelző

RENDSZER INDÍTÁSA
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Az érintőképernyő alapvető működésének be-
mutatását itt találja.

• Érintés

Válassza ki és hajtsa végre a műveletet a képer-
nyőn.

• Söprés

A menü képernyők a következő oldalra ugranak.

• Húzás

Húzza a menü képernyőn a görgetősávot fel és
le.

Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

A térkép képernyőn számos egyéb művelet elér-
hető. A térkép képernyő részleteivel kapcsolat-
ban lásd a navigációs fejezet leírását.

“Érintőképernyőn keresztül történő
működtetés” (oldal: 9-7).

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

5GH0685XZ

ÉRINTŐKÉPERNYŐ MŰVELETEI
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MENÜ KÉPERNYŐ MŰKÖDTETÉSE

j1 Érintse meg a m gombot, hogy az előző
képernyőre lapozhasson.

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

j3 Érintse meg a m gombot, hogy a
következő képernyőre lapozhasson.

j4 Érintse meg a [m ] gombot, hogy a
gyorsbeállítások menü képernyőt
megjeleníthesse.

“Gyors beállítás menü” (oldal: 8-18)

j5 Az aktuálisan megjelenített oldal pozícióját
jelöli az összes elérhető oldal
függvényében.

j6 Érintse meg a felhasználói lista

képernyőjének megjelenítéséhez.

“Személyre szabható digitális
környezet (ha van)” (oldal: 8-19)

Seprő mozdulattal gyorsan válthat a képernyők
között.

AZ ÜZENET VAGY A LISTA ÁTLAPOZÁSA

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

j2 Érintse meg az előnyben részesített
elemet.

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

j4 Érintse meg a [m ] vagy a [m ] gombot,
hogy az üzenetet vagy a listát fel vagy le

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

ELEM KIVÁLASZTÁSA

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

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

5GH0161XZ

5GH0030XZ

5GH0228XZ

MENÜ KÉPERNYŐ ÉS MŰKÖDÉS
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HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
Hangerő, fényerő, stb. beállítható.

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

KARAKTEREK ÉS SZÁMOK BEVITELE
A modell és a specifikáció függvényében a bil-
lentyűzet eltérhet.

Karakter (szavak és számok) beviteli
mező
Az alfanumerikus karakterek a billentyűzet se-
gítségével adhatók meg.

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

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

j2 A beírt karakterek megjelennek.

j3 Érintse meg a [Törlés] opciót, hogy az
utolsó beírt karaktert törölhesse.
Érintse meg és tartsa nyomva a [Törlés]
gombot, hogy az összes beírt karaktert
törölhesse.

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

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

j6 Érintse meg a m vagy a m gombot,
hogy a kurzort mozgathassa.

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

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

• Érintse meg a [Lista] opciót, hogy a találatokat
megjeleníthesse.

• Ha az [És] opció jelenik meg, több szóra is keres-
het. Érintse meg az [És] opciót a beírt szavak kö-
zött.

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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FELSŐ ÉRINTŐKÉPERNYŐ (felső
kijelző)
A felső kijelző működtetéséhez érintse meg köz-
vetlenül a kijelzőt, nyomja meg a kormánykeré-
ken található kapcsolót vagy működtesse az
INFINITI vezérlőt.

Parancsikon menü
Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

A parancsikon menü a felső kijelzőn jeleníthető
meg. A kijelző az aktuális térkép képernyő függ-
vényében eltérő lehet.

Miközben a térképen a gépjármű aktuális hely-
zete látható, nyomja meg a <m /OK> gombot az
INFINITI vezérlőn, hogy megjeleníthesse a pa-
rancsikon menüt a felső képernyőn.

Elérhető elemek:

• Audioforrás

• Audiolista

• Legutóbbi hívások

• Telefonkönyv

• Közeli helyek

• Hely tárolása

• ALC* BEKAPCSOLÁSA (ha van)

• Hozzáadás/Szerkesztés

* ALC: Aktív sávvezérlés

A térkép görgetése közben nyomja meg a
<m /OK> gombot az INFINITI vezérlőn, hogy
megjeleníthesse a parancsikonok menüjét.

Elérhető elemek:

• Új célpont

• Aktuális hely megjelenítése

• Helyek tárolása

• Közeli helyek

• Tárolt helyek törlése

Navigációs rendszerrel nem szerelt modellek:

A parancsikon menü a felső kijelzőn jeleníthető
meg.

Nyomja meg az <m /OK> gombot az INFINITI
vezérlőn, hogy a parancsikonok menüjét meg-
jeleníthesse.

Elérhető elemek:

• Audioforrás

• Audiolista

• Legutóbbi hívások

• Telefonkönyv

• Hozzáadás/Szerkesztés

5GH0222XZ

5GH0200XZ

5GH0183XZ

A KETTŐS KIJELZŐ MŰKÖDTETÉSE
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Parancsikonok menü szerkesztése:

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

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

2. Válassza ki az előnyben részesített beállí-
tást.

• [Sorrend megváltoztatása]

Megváltoztathatja a parancsikon menü-
ben megjelenített elemek sorrendjét.

• [Gyorsgombok szerkesztése]

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

Megjelenítési nézet
A megjelenítési nézet kiválasztásával számos
információs képernyő jeleníthető meg a felső
kijelzőn.

Navigációs rendszerrel szerelt modellek eseté-
ben a beállított képernyő a navigációs térkép
mellett jelenik meg.

Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot (navigáci-
ós rendszerrel szerelt modellek esetében) vagy
a <DISP> gombot (navigációs rendszerrel nem
szerelt modellek esetében), hogy megjelenít-
hesse a megjelenítési nézetet.

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

A következő megjelenítési nézetek elérhetők.

Üzemanyagfogyasztás megtekintése:

Vezetés közben megjeleníthetők az üzema-
nyagfogyasztással kapcsolatos információk.

Eco vezetési jelentés megtekintése:

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

5GH0208XZ

5GH0209XZ

5GH0174XZ
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A pontok javításához:

• Gyengéden nyomja le a gázpedált, amikor elindul.

• Utazás közben a lehető legkevesebbet gyorsítson
és lassítson.

• Lassításnál már korábban engedje fel a gázpedált.

Felső kijelző audioképernyőjének megtekin-
tése (navigációs rendszerrel nem rendelkező
modellek):

A felső audioképernyő kiválasztásával az aktuá-
lis rádióállomások és audioképernyők jelennek
meg.

“Az audiorendszer működtetésével kap-
csolatos óvintézkedések” (oldal: 4-2)

Az analóg óra és a dátum megtekintése
(navigációs rendszerrel nem rendelkező
modellek):

Az analóg óra és a dátum minden esetben meg-
jeleníthető.

Osztott térkép megjelenítése (navigációs
rendszerrel szerelt modellek):

A térkép osztott képernyőn jeleníthető meg. Az
egyes képernyők egymástól függetlenül állítha-
tók.

Kereszteződések megtekintése (navigációs
rendszerrel szerelt modellek):

Minden esetben a következő kereszteződés ke-
rül megjelenítésre.

INFORMÁCIÓ:

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

5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ

5GH0059XZ
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Műveletek listájának megjelenítése (navigá-
ciós rendszerrel szerelt modellek):

A műveletek listája megjelenik a bal oldali kép-
ernyőn. Amikor egy navigációs ponthoz közele-
dik, a képernyő bal oldala automatikusan átvált
a kereszteződés kinagyított képére.

INFORMÁCIÓ:

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

A “Hol vagyok?” nézet megjelenítése
(navigációs rendszerrel szerelt modellek) (ha
van):

Ez jeleníti meg a gépjármű aktuális helyével kap-
csolatos információkat.

INFORMÁCIÓ:

Ha nincs beállított útvonal, az információs kép-
ernyő nem jelenik meg és a teljes képernyőn a
térkép látható.

Az egyes műveletek megjelenítése (navigációs
rendszerrel szerelt modellek):

Ezen a kijelzőn megjeleníthető a navigációban
következő műveletet.

A megjelenítési nézet személyre
szabása (navigációs rendszerrel
szerelt modellek)
A menü ikonok a megjelenítési nézetben tetszés
szerint módosíthatók.

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

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

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

5GB0350XZ

5GB0566XZ

5GB0567XZ
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4. Válassza ki a megjelenítési nézetben paran-
csikonként megjelenítendő képernyőt.

ALSÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐ (alsó kijelző)

Az alsó kijelző és a menügombok
Az alsó képernyőn keresztül érintéssel vezérel-
het számos gépjármű funkciót, beleértve az In-
finiti InTouch alkalmazásokat, a navigációs
rendszert (ha van), az audiorendszert, a fűtő és
légkondicionáló rendszert.

Ez a kézikönyv bemutatja az alsó képernyő alap-
vető menü funkcióit.

<AUDIO>, <MENU> és <CLIMATE> gombok az alsó
kijelző alján találhatók.

Nyomja meg az <AUDIO>, <MENU> vagy <CLIMA-
TE> gombokat, hogy a funkciókat az alsó képer-
nyőn megjeleníthesse.

A megnyomott gombhoz tartozó képernyő meg-
jelenik az alsó kijelzőn.

Nyomja meg a <AUDIO> gombotj1 :

Az audio képernyő megjelenik.

Ha az <AUDIO> gombot olyankor nyomja meg,
amikor az audio képernyő látható, a forráslista
jelenik meg.

“Az audiorendszer működtetésével kap-
csolatos óvintézkedések” (oldal: 4-2)

Nyomja meg a <MENU> gombotj2 :

Szinte minden funkció - célállomás beállítása,
útvonal kiválasztása, alkalmazások letöltése és
aktiválása, telefon csatlakoztatása, információs
képernyő és egyéb beállítások - elérhető ebből
a menüből.

Nyomja meg a <CLIMATE> gombotj3 :

A klímavezérléssel kapcsolatos aktuális infor-
mációk megjelennek az alsó kijelzőn. Közvetle-
nül érintse meg az ikont, hogy a légkondicionáló
rendszer funkcióit működtetni tudja.

“Fűtő és légkondicionáló működésével
kapcsolatos óvintézkedések.”
(oldal: 3-2)

A modelltől és a specifikációtól függően az itt
megjelenő ikonok és menük eltérhetnek.

5GH0117XZ

5GH0186XZ 5GH0177XZ
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Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

j1 A navigációval kapcsolatos képernyő a
kijelző felső részén jelenik meg. Az
aktuális navigációs rendszertől függően az
elérhető funkciók változhatnak.

“9. Térkép működéseNavigáció (ha
van)”

j2 A menüvel kapcsolatos képernyő a kijelző
alsó részén jelenik meg. Érintse meg a
[>]/[<] ikont, hogy a következő vagy az
előző képernyőre léphessen.

A fejezetben megtalálható elsődleges beállítá-
sokat még az előtt el kell végezni, hogy a rend-
szert először használná.

KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSOK
Ebben a menüben be-, illetve kikapcsolhatja a
kijelzőket és beállíthatja a felső és az alsó kijel-
ző képminőségét.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Képernyő] opciót.

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

5GH0694XZ

ELSŐDLEGESEN BEÁLLÍTANDÓ ELEMEK

2-16 Első lépések



Képernyő beállításai

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Képernyő] opciót.

4. Érintse meg a [Képernyő beállítások] gombot.

5. Válassza ki azt a képernyőt, amelyet szeretne
megváltoztatni.

m : Válassza ki a felső képernyőt.

m : Válassza ki az alsó képernyőt.

Elérhető beállítások

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

Elérhető elemek
[Kijelzőbeáll] Beállíthatja a felső és az alsó képernyő képminőségét.

“Képernyő beállításai” (oldal: 2-17)
[Kijelző KI] Kikapcsolhatja a kijelzőt.

A kijelző ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a

<MENU>, <CAMERAm m > gombot (Around View Monitor

rendszerrel) vagy a <m > gombot (Around View Monitor nélkül)
több, mint 2 másodpercig.

[Nap./éjsz.] Beállíthatja a felső és az alsó kijelző fényességét.
Navigációs rendszerrel ellátott modellek:
A térkép színe is átváltható a nappali és az éjszakai üzemmód között.

[Térkép színének módosítása]* Átválthatja a térkép színét a nappali és az éjszakai üzemmód között.
[Alapért. beáll-ok visszaáll-a] Az összes kijelzőbeállítás visszaállítása alapértelmezett értékre.

*: Csak navigációs rendszerrel rendelkező modellek.

5GH0179XZ
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HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

A hangerő beállításával kapcsolatos elemek be-, illetve kikapcsolhatók, továbbá az egyes funkciók - audiorendszer, telefon (csengés, bejövő és kimenő
hangerő), navigáció (ha van) - és rendszerhangok is beállíthatók.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

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

[Útmutatás beállításai]* Az útmutatás be-/kikapcsolása.
[Útmutatás hangereje]* Beállíthatja az útmutatás hangerejét.
[Csengőhang hangereje] Beállíthatja a csengőhang hangerejét.
[Bejöv. hangj. h.ereje] Beállíthatja a bejövő hívás hangerejét.
[Kim. hangj. h.ereje] Beállíthatja a kimenő hívás hangerejét.
[RDS hangerő] (ha van) Beállíthatja az RDS és a DAB (ha van) jelzések hangerejét.
[Szonár hangereje] A figyelmeztető hangjelzés hangereje beállítható a [+]/[-]

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

műveletek riasztását.
[Hang haszn-a a par-i segéddel] (ha van) A parkolási segédlet hangjelzései ki-/bekapcsolhatók.

*: Csak navigációs rendszerrel rendelkező modellek.
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A NYELV ÉS A MÉRTÉKEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A nyelv és mértékegységek képernyőn megváltoztathatja a felső és az alsó kijelző nyelvét, illetve a rendszer által használt mértékegységeket.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg az [Egyéb] opciót.

A beállítások közt elérhető elemek a modelltől és specifikációtól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet
[Nyelvek és egységek] [Rendszer nyelve] (ha van) Kiválaszthatja a felső és az alsó kijelző nyelvét.

[Üzema.-tak-i egys. beáll-ai] Kiválaszthatja a használni kívánt mértkegységet.
[Hőmérséklet mértékegységei] Kiválaszthatja a használni kívánt mértkegységet a hőmérséklet megjelenítéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• Nyelv beállítása közben ne nyomja meg a gyújtáskapcsoló gombot.

• Ha a kiválasztott nyelvet a kombinált műszer is támogatja, egy megerősítő üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy szeretné-e a műszer nyelvét is megváltoztatni.
Válassza ki az [Igen] opciót, hogy a nyelvi beállítást a műszeren is alkalmazhassa.

• A nyelv beállítása a hangfelismerő rendszeren is érvénybe lép. A hangfelismerő rendszer csak akkor használható, ha a nyelvet a hangfelismerő rendszer támogatja.

• A kiválasztott nyelvtől függően az elérhető hangparancsok eltérhetnek a hangfelismerő rendszerben.

Első lépések 2-19



ÓRA BEÁLLÍTÁSAI

Az óra beállításai megváltoztathatók.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

A beállítások közt elérhető elemek a modelltől és specifikációtól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet
[Képernyőóra] Be-/kikapcsolhatja az órát. Ha ez az elem be van kapcsolva, az óra megjelenik a kijelzőn.
[Nyári időszámítás] (ha van) Az időszámítás beállítását változtathatja meg [BE], [KI] vagy [Auto] állásról. Minden egyes

alkalommal, amikor ezt az elemet megérinti, a beállítás megváltozik.
[Óraformátum (24 óra)] Kiválaszthatja az óra formátumát, 12 órás vagy 24 órás megjelenítés. Ez a visszajelző lámpa

világít, ha az időformátum 24 órás.
[Időzóna] (ha van) Válasszon ki egy időzónát a listából. Ha az [Auto] opció van kiválasztva, a rendszer automatikusan

kiválasztja az időzónát.
[Eltolás beállítása] Beállíthatja az eltolás értékét (óra és perc).
[>] [Idő beállítása] Állítsa be az időt az érték növelésével vagy csökkentésével.

[Naptár beállítása] Állítsa be az évet, hónapot és az napot.

INFORMÁCIÓ:

A modelltől függően az [Óra] az [Egyéb] opció alatt lehet a [Beállítás] menüben.
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BLUETOOTH® ESZKÖZ
CSATLAKOZTATÁSA
Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy Blue-
tooth® kihangosítós telefonrendszerrel, illetve
egy Bluetooth® streaming audioeszközzel. Ha
Ön rendelkezik kompatibilis Bluetooth® képes
mobiltelefonnal vagy Bluetooth® streaming au-
diomodullal, vezetéknélküli kapcsolatot hozhat
létre a mobiltelefon és a gépjármű beépített te-
lefonmodulja között, illetve a Bluetooth® strea-
ming audioeszköz és a gépjármű beépített mo-
dulja között. A Bluetooth® vezetéknélküli tech-
nológiával telefonhívásokat kezdeményezhet
vagy fogadhat úgy, hogy közben a telefon a zse-
bében van, illetve zenét hallgathat a Bluetooth®
streaming audioeszközről a gépjármű beépített
rendszerén keresztül.

A mobiltelefon/audioeszköz
csatlakoztatása
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Beállítás] opciót.

2. Érintse meg a [Bluetooth] opciót, majd az
[Eszköz illesztése] opciót.

3. Érintse meg az [Új (X/5 szabad) hozzáadása]
opciót az eszköz regisztrálásához.

4. Amikor a PIN kód felirat megjelenik a kijel-
zőn, a Bluetooth® technológiát támogató
mobiltelefonon írja be a PIN kódot.

Az illesztési folyamat a mobiltelefon modell-
jétől függ. A részletekkel kapcsolatban la-
pozza fel a mobiltelefon használati útmutató-
ját.

Ha az illesztési folyamat befejeződött, a kép-
ernyő átvált a Bluetooth® beállítási képer-
nyőre.

Ha a regisztrált eszköz rendelkezik audio és
telefon funkciókkal is, a rendszer megjelenít
egy üzenetet, amelyben azt kérdezi, hogy az
eszközt szeretné-e másik funkcióval regiszt-
rálni.

A mobiltelefon/audioeszköz illesztési folya-
mata a Bluetooth® eszköztől függ. A részle-
tekkel kapcsolatban lapozza fel a Blue-
tooth® eszköz használati útmutatóját.

MEGJEGYZÉS:

Mobiltelefonok vagy egyéb egységek interferenciát
vagy búgó hangot eredményezhetnek, amelyet a rend-
szer hangszóróiból hallhat. Az ilyen típusú eszközök
más helyen történő tárolása csökkentheti vagy meg is
akadályozhatja ezt a hangot.

INFORMÁCIÓ:

Európa esetében:

Látogasson el a www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html oldalra vagy keressen fel egy

INFINITI Központot vagy szakszervizt a Blue-
tooth® eszköz gépjárműbe való illesztésével
kapcsolatban.

Kivéve Európa:

Keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt a Bluetooth® eszköz gépjárműbe való
illesztésével kapcsolatban.

Bluetooth® beállításai
A Bluetooth® beállítások a felhasználó igényei
szerint testre szabhatók.

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

2. Érintse meg a [Bluetooth] opciót.

3. Érintse meg az előnyben részesített elemet.

• [Bluetooth]

Be-/kikapcsolhatja a Bluetooth® kapcsola-
tot a gépjárműben.

• [Pair Device]

Érintse meg ezt az elemet a Bluetooth® esz-
köz csatlakoztatásához. Törölheti a regiszt-
rált eszközt és megjelenítheti a regisztrált
eszköz információit.

• [Telefon kiválasztása]

A regisztrált Bluetooth® telefonok megje-
lennek a listában. Válassza ki a Bluetooth®
eszközt a listából, amelyet csatlakoztatni
vagy leválasztani szeretne.
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• [Audiokészülék kiválasztása]

A regisztrált Bluetooth® audiolejátszók
megjelennek a listában. Válassza ki a Blue-
tooth® eszközt a listából, amelyet csatla-
koztatni vagy leválasztani szeretne.

• [Gépkocsi Bluetooth készülék info.]

A regisztrált eszköz neve és a PIN kód meg-
változtatható.

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

A rendszer indítása

Mivel az Infiniti InTouch rendszernek induláskor
rengeteg funkciók és tulajdonságot kell betölte-
nie, elfordulhat, hogy néhány perc szükséges,
amire minden funkció (például az alkalmazások)
elérhetővé vállnak. Ez alatt az időszak alatt egy
rendszerüzenet jelenik meg, mely szerint az al-
kalmazások betöltése zajlik. Az indítás során az
audiorendszer és a klímavezérlés hardvergomb-
jai elérhetők, még a rendszerindítás befejezése
előtt. Az egyes funkciók a következő sorrendben
vállnak elérhetővé.

• Klímavezérlés hardvergombjai

• Az audiorendszer hangerőszabályozása és a leját-
szás

• Audio- és klímavezérlés képernyő teljes elérése

• Az összes alkalmazás elérése – A rendszer egy
üzenetet jelenít meg, amelyben közli, hogy az al-
kalmazások betöltése befejeződött.

A rendszerválasz késése

Az Infiniti InTouch olyan operációs rendszert
használ, mint amilyen a legtöbb számítógépen,
táblagépen és mobiltelefonon található. Mint
ezeknél az eszközöknél, itt is előfordul,hogy a
program nem azonnal válaszol és ideiglenes ké-
sés jelentkezhet a rendszerben.

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

Ha a rendszer hosszabb ideig nem válaszol a
parancsra, a rendszer könnyen újraindítható.
Egyszerűen nyomja le a <VOL/m > gombot leg-
alább 5 másodpercig. A rendszer kikapcsol és
újraindul.

Az újraindítás után minden funkciónak elérhető-
nek kell lennie.

• Az audiorendszer helyreáll, de ha Bluetooth® Au-
dio vagy Audio alkalmazást használt, előfordulhat,
hogy a kapcsolatot helyre kell állítani.

• Ha útvonal került beállításra, a célbavezetés auto-
matikusan visszaállításra kerül (navigációs rend-
szerrel szerelt modellek).

• Ha egy telefonhívás volt folyamatban, a hívás ide-
iglenesen visszakerül a kézi egységre.

Rendszer visszaállítása

Ahogy azt feljebb már említettük időnként nor-
mál körülmények között is előfordulhat, hogy a

KIEGÉSZÍTŐ RENDSZERINFORMÁCIÓK
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rendszert újra kell indítani. Akkor újraindíthatja
a rendszert, ha azt látja, hogy egyes funkciók
nem töltöttek be vagy nem válaszolnak. Gyakran
a gyors rendszervisszállítás is megoldja a ta-
pasztalt problémákat. Az újraindítás után min-
den funkció ismét elérhető lesz, ahogy azt fel-
jebb is említettük.

Rendszer frissítése

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

Kezelési tippek

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

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

• Az Infiniti InTouch rendszert csak akkor használja,
ha biztonságos helyen leparkolta a gépjárművét.
Ha az Infiniti InTouch rendszert vezetés közben kell

használnia, az INFINITI a hangfelismerő rendszer
használatát javasolja, illetve kellő körültekintés-
sel működtesse, hogy minden figyelmét a gépjár-
mű működtetésére fordíthassa. Vezetés közben bi-
zonyos érintőképernyő funkciók szándékosan van-
nak letiltva. Tekintse meg az elérhető
hangparancsok listáját a <m > gomb megnyomá-
sával a kormánykeréken, majd válassza ki a kate-
góriát a kijelzőn.

• Bizonyos helyzetekben a rendszer nem ismeri fel a
parancsokat, még akkor sem, ha pontosan mondja
ki a parancsot. Ez a zaj vagy az akcentus miatt
lehet.

• Bluetooth® kompatibilitás: Egyes vezetéknélküli
eszközök nem teszik lehetővé a telefonkönyv letöl-
tését, a szöveges üzenet küldését vagy a Blue-
tooth® audio funkciókat. Egyes vezetéknélküli
eszközök csak részben engedélyezik ezeket a tu-
lajdonságokat még akkor is, ha a telefon alkalmas
a kihangosítós kommunikációra. Ha az Ön telefon-
ja kompatibilis eszközként van feltüntetve de még-
is problémákat tapasztal, ellenőrizze, hogy tele-
fonja a legfrissebb szoftvert használja-e.
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FELJEGYZÉSEK
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VIGYÁZAT:

• A fűtő és légkondicionáló rendszer csak akkor mű-
ködik, ha a motor vagy a hibrid rendszer működés-
ben van.

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket, gyer-
meket soha ne hagyjon magukra a járműben. Kis-
állatokat magukra hagyni a járműben szintén ti-
los. Zárt járműben, napos, meleg napokon a hő-
mérséklet rövid idő alatt olyan magasra szökhet,
hogy az az emberre, állatra súlyos, esetleg halá-
los hatással lehet.

• Huzamosabb ideig ne használja megszakítás nél-
kül a levegőkeringetés módot, mivel így a belső
levegő elhasználódhat és az ablakokon pára kép-
ződhet.

• A fűtés és légkondicionáló kapcsolóit ne kapcsol-
gassa vezetés közben, ezek elvonhatják figyelmét
a vezetésről.

• Kapcsolja ki a rendszert, ha a motor vagy a hibrid
rendszer leáll, így megelőzheti az akkumulátor
lemerülését.

MEGJEGYZÉS:

Kondenzáció léphet fel a légkondicionáló belsejében
(ha van), ha az egység működik; a kondenzvíz bizton-
ságosan, a gépjármű alján távozik a gépjárműből.

A talajon keletkező vízfoltok a normál működés jelei.

INFORMÁCIÓ:

• A fűtő és légkondicionáló egységben felgyűlhet-
nek a kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A
szellőzőkön keresztül ezek a szagok az utastérbe
kerülhetnek.

• Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő és
légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan állásba,
amellyel lekapcsolhatja a belső levegőkeringe-
tést, így friss levegő kerülhet az utastérbe. Így
csökkenthetők a kellemetlen szagok az utastér-
ben.

Stop/Start rendszerrel szerelt modellek (ha
van)

A Stop/Start rendszer nem állítja le a motort a
következő körülmények között:

• Az első szélvédő párátlanítója be van kapcsolva.

• A hátsó ablak párátlanítója be van kapcsolva.

Ha a motort az alapjárat-leállítás (Stop/Start)
rendszer leállítja, a következő lépések valame-
lyike automatikusan újraindítja a motort:

• Bekapcsolja az első szélvédő párátlanítóját

• Bekapcsolja a hátsó ablak párátlanítóját

Az alapjárati Stop (Stop/Start) rendszer leállítja
a motort, a fűtő és légkondicionáló rendszer tel-
jesítménye csökkenhet, hogy minimalizálja az
üzemanyagfelhasználást. A legjobb fűtő és lég-
kondicionáló teljesítmény eléréséhez kapcsolja

be az [A/C haszn. alapj.] beállítást.

“Fűtés és légkondicionáló rendszer
beállításai” (oldal: 3-11)

FŰTŐ ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.
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* Az illusztráción a balkormányos modellek kap-
csoló- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében a gombok elrendezése a fordí-
tottja lesz.

5GC0001X

Gombok és alsó érintőképernyő (alsó kijelző)

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ VEZÉRLÉS
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Klíma képernyője kormányfűtés nélkül (alsó kijelző)
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j1 <m >/<m >:
Nyomja meg a <m > és a <m > gombot
a hőmérséklet beállításához. Ha a kettős
üzemmód van beállítva, a vezető és az utas
oldalán a hőmérséklet külön állítható a
<m > és a <m > gombok használatával
az adott oldalon. Ha a kettős üzemmód ki
van kapcsolva, a hőmérséklet a vezető és

az utas oldalán is a vezetőoldali
hőmérsékletszabályozó gombokkal
állítható.

j2 <AUTO>:
Nyomja meg az <AUTO> gombot, hogy az
automatikus vezérlést beállíthassa, amely
automatikusan szabályozza a levegő
áramlását, hőmérsékletét, illetve a
ventilátor sebességét.

j3 m /m :
A szellőzőnyílásokból érkező levegő
sebessége megváltoztatható.
Nyomja meg a <m > gombot vagy érintse
meg a [-m ] opciót a ventilátorsebesség
csökkentéséhez. Nyomja meg a +<m >
gombot vagy érintse meg a [m +] opciót,
hogy a ventilátor sebességét növelni tudja.
A szellőzőnyílásokkal kapcsolatos
részletekért lapozza fel a gépjármű
használati útmutatóját.

j4 m :
Az aktuális levegőáramlás- üzemmód
megjelenik a klíma képernyőjén. Nyomja
meg a <m > gombot vagy érintse meg a
[m ] opciót, hogy a levegőáramlás módját
megváltoztathassa.

5GC0019XZ

Klíma képernyője kormányfűtéssel (alsó kijelző)
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m
A középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

m
A levegő a középső és oldalsó
szellőzőkből, illetve a padló
szellőzőkből áramlik.

m
Főleg a padlón lévő szellőzőkből
áramlik a levegő.

m
A páramentesítő- és padlón lévő
szellőzőkből áramlik a levegő.

j5 m /m (ha van):
A vezetőoldali ülés és az utasoldali ülés is
fűthető.
A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a
gépjármű használati útmutatóját.

j6 Alsó érintőképernyő (alsó kijelző):
Ha a <CLIMATE> gombot megnyomja, a
klíma képernyője jelenik meg az alsó
kijelzőn.

j7 <m >:
Nyomja meg a <m > gombot, hogy a
recirkulációs üzemmód (visszajelző világít)
és a friss levegő beszívása (visszajelző
kialszik) üzemmód között váltani tudjon.

j8 <m >:
Nyomja meg a szélvédő párátlanításához/
jégmentesítéséhez.
Ahhoz, hogy a jegesedést gyorsan
eltávolíthassa a szélvédőről, állítsa a
ventilátor sebességét a maximumra.
Ha a <m > gombot megnyomja, a

légkondicionáló automatikusan bekapcsol,
ha a külső levegőhőmérséklet −5°C ( 23°F)
felett van, illetve friss levegő beszívása
üzemmódra vált, hogy a párátlanítás
hatásfoka jobb legyen.

j9 <m >:
Nyomja meg a hátsó ablak és a külső
visszapillantó tükrök párátlanításához.

“Hátsó ablak és külső tükör
páramentesítője” (oldal: 3-11)

j10 <ON/OFF>:
Nyomja meg a klímavezérlő rendszer be-/
kikapcsolásához.

j11 <CLIMATE>:
Nyomja meg, hogy a klíma képernyő az
alsó kijelzőn jelenjen meg.

j12 Hőmérséklet beállítások visszajelzője:
A hőmérsékleti beállítások megjelennek.
Kettős üzemmódban a vezetőoldali és az
utasoldali hőmérsékletek egymástól
függetlenül állíthatók.

j13 Üzemmód visszajelzők:
Az aktív üzemmód állapot megjelenítésre
kerül.

KETTŐS A kettős üzemmód aktív. A
vezetőoldali/utasoldali
hőmérsékletek egymástól
függetlenül beállíthatók.

AUTO Az Auto üzemmód aktív. A rendszer
a hőmérsékleti értékeket és a
ventilátor sebességét
automatikusan vezérli.

j14 [Automata újrakeringetés] (ha van):
Érintse meg ezt az opciót, hogy a belső
keringetés üzemmódot be-/
kikapcsolhassa.

“Korszerű légkondicionáló rendszer
(ha van)” (oldal: 3-9)

j15 [KETTŐS]:
Érintse meg a kettős üzemmód be-/
kikapcsolásához. Ha a kettős üzemmód be
van állítva, a vezetőoldali, illetve az
utasoldali ülésekhez kapcsolódó
hőmérséklet egymástól függetlenül
állítható.

j16 [A/C]:
Érintse meg az A/C üzemmód be-/
kikapcsolásához. Kapcsolja be az A/C
üzemmódot, hogy a hűtés és a párátlanítás
minél hatékonyabb legyen.

j17 [Kormányfűtés] (ha van):
Érintse meg a kormányfűtés
be/kikapcsolásához.
További részletekért lásd a gépjármű
használati útmutatóját.
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INFORMÁCIÓ:

• A vezérlőgombokon található visszajelző lámpák
és a képernyőn megjelenő ikonok jelzik, hogy a
funkciók be-/kikapcsolt állapotban vannak.

• A fűtés és légkondicionáló rendszer beállításai
hozzárendelhetők és rögzíthetők az egyes intelli-
gens kulcsokban.

“Személyre szabható digitális környezet
(ha van)” (oldal: 8-19)

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

Hűtés és/vagy fűtés légnedvesség
csökkentéssel (automatikus)
Ezt az üzemmódot egész évben használhatja. A
rendszer automatikusan vezérli a hőmérsékle-
tet, a légáramlást és a ventilátor sebességét.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. A visszajelző
lámpa felvillan és az “AUTO” felirat jelenik
meg a kijelzőn.

2. Nyomja meg a <m > és a <m > gombot a
vezetőoldalon, hogy a kívánt hőmérsékletet
beállíthassa.

• Az utastér hőmérsékletét a rendszer automati-
kusan azonos értéken tartja. A levegőkeringetés
és a ventilátor sebessége automatikusan szabá-
lyozható.

• Ha a KETTŐS üzemmód be van állítva, külön-
külön beállíthatja a vezetőoldali és az utasoldali
hőmérsékleteket úgy, hogy a <m > és a
<m > gombot megnyomja az adott oldalon. A
KETTŐS üzemmód bekapcsolásához, érintse
meg a [KETTŐS] opciót az alsó kijelzőn (a “DUAL”
kijelző világít az alsó kijelzőn). Ahhoz, hogy az
utasoldali hőmérsékletvezérlést kikapcsolhas-
sa, érintse meg a [KETTŐS] opciót, így kikapcsol-
hatja a KETTŐS üzemmódot.

INFORMÁCIÓ:

Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen
lehűl, a beáramló levegőben ködképződés lát-
ható. Ez nem jelent hibás működést.

Fűtés (A/C ki)
A légkondicionáló nem működik ebben az üzem-
módban. Akkor használja ezt az opciót, amikor
csak Önnek van szüksége a melegre.

1. Érintse meg az [A/C] opciót az alsó kijelzőn.
Az A/C jelzőlámpa nem világít.

2. Nyomja meg a <m > és a <m > gombot a
vezetőoldalon, hogy a kívánt hőmérsékletet
beállíthassa.

INFORMÁCIÓ:

• Az utastér hőmérsékletét a rendszer automatiku-
san azonos értéken tartja. A légáramlás és a venti-
látor sebessége is automatikusan szabályozott eb-
ben a üzemmódban.

• Ne állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra a külső
levegő hőmérsékleténél. Ellenkező esetben a
rendszer nem működik megfelelően.

• Ez az üzemmód nem javasolt, amikor az ablakok
párásak.

AUTOMATIKUS KLÍMAVEZÉRLŐ RENDSZER
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Jégmentesítés/párátlanítás
1. Nyomja meg a <m > gombot. A gombon lévő

jelzőlámpa világítani kezd.

2. Nyomja meg a <m > és a <m > gombot a
vezetőoldalon, hogy a kívánt hőmérsékletet
beállíthassa.

INFORMÁCIÓ:

• A jég ablakokról való gyors eltávolításához állítsa
a ventillátor sebességét szabályozó tárcsát a leg-
magasabb sebességre.

• Amint a szélvédőt sikerült megtisztítani, nyomja
meg az <AUTO> gombot az automatikus üzemmód-
ba való visszatéréshez.

• Ha a <m > gombot megnyomja, a légkondicioná-
ló rendszer automatikusan bekapcsol −5°C (23°F)
felett, hogy a szélvédőt párátlanítsa, továbbá a
levegőkeringetés üzemmódja automatikusan ki-
kapcsol.

A külső levegő beszívásra kerül az utastérbe,
növelve ezzel a páramentesítés hatékonysá-
gát.

KORSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ
RENDSZER (ha van)
A Korszerű klímavezérlő rendszer a gépjármű-
ben lévő levegőt tisztán tartja úgy, hogy az au-
tomatikus levegőkeringetés funkciót használja
a kipufogógázt/külső szagokat érzékelő szen-
zor segítségével.

Az automatikus levegőkeringetés
funkció szabályozza a
kipufogógázt/külső szagokat
érzékelő szenzort.
A korszerű légkondicionáló rendszer rendelke-
zik egy kipufogógázt/külső szagokat érzékelő
szenzorral. Ha az automatikus levegőkeringe-
tést aktiválja az [Automata újrakeringetés] opció
megérintésével, a szenzor érzékeli a gépjármű-
vön kívül lévő szagokat, mint például vegysze-
rek és kipufogógázok (benzin vagy dízel). Ha a
szenzor ilyen szagokat érzékel, a kijelző és rend-
szer automatikusan átvált friss levegő beszívása
opcióról belső levegő keringetése opcióra.

Az első 5 percben, amikor az automatikus leve-
gőkeringetés be van kapcsolva, a rendszer a le-
vegőkeringetés opciót használja, hogy a levegő-
ben lévő por, szennyeződés és pollen ne kerül-
jön be a járműbe.

5 perc után, ha a szenzor kipufogó gázt érzékel,
automatikusan vált a külső levegő bevitele és a
belső levegőkeringetés között.

INFORMÁCIÓ:

Az automatikus levegőkeringetés üzemmód a
következő feltételek esetén választható ki.

• A levegőáramlás nem a szélvédő párátlanítása/
jégmentesítése üzemmódban van (a visszajelző
lámpa <m > gombon nem világít).

• A külső hőmérséklet 0°C (32°F) körüli vagy maga-
sabb.
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KEZELÉSI TIPPEK

* Az illusztráción a balkormányos modellek kép-
ernyő- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében az elrendezés a fordítottja lesz.

• Az érzékelőkjA ésjB a műszerfalon találhatók
és segítenek fenntartani az állandó hőmérsékle-
tet. Ne helyezzen semmit ezekre a szenzorokra
vagy környékükre.

• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete, illet-
ve a külső levegőhőmérséklet alacsony, előfordul-
hat, hogy a lábtéri szellőzőkből nem áramlik meg-
felelően a levegő. Ez nem hiba. Ha a hűtőfolyadék
hőmérséklete emelkedik, a légáramlás is helyre-
áll.

• Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen le-
hűl, a beáramló levegőben ködképződés látható.
Ez nem jelent hibás működést.

LÉGKONDICIONÁLÓ-SZŰRŐ
Korszerű légkondicionáló rendszerrel szerelt
modellek:

A légkondicionáló rendszer el van látva egy ter-
mészetes szőlőmag-polifenol szűrővel, amely
összegyűjti és semlegesíti a szennyeződéseket,
a pollent, a port stb. Annak biztosítása érdeké-
ben, hogy a légkondicionáló megfelelően fűt-
sön, párátlanítson és szellőzzön, a szűrőt a
különálló karbantartási füzetben található kar-
bantartási gyakoriságnak megfelelően kell cse-
rélni. A szűrő cseréjével kapcsolatban keressen
fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok
intenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szél-
védő könnyen bepárásodik a fűtés vagy a lég-
kondicionáló használata közben.

Korszerű légkondicionáló rendszer nélküli mo-
dellek:

A légkondicionáló rendszer egy olyan légkondi-
cionáló, szagtalanító szűrővel van felszerelve,
amely összegyűjti a szennyeződéseket, pollene-
ket, port, stb. Annak érdekében, hogy a légkon-
dicionáló rendszer megfelelően fűtsön, párátla-
nítson és szellőztessen, cserélje ki a légkondici-
onáló rendszer szűrőjét a különálló
karbantartási füzetben meghatározott interval-
lumonként. A szűrő cseréjével kapcsolatban ke-
ressen fel egy INFINITI Központot vagy szakszer-
vizt.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok
intenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szél-
védő könnyen bepárásodik a fűtés vagy a lég-
kondicionáló használata közben.

A FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ
JAVÍTÁSA
A fűtés- és légkondicionáló rendszerben
felhasznált hűtőközeg meghatározásakor fi-
gyelmet fordítottunk a környezetvédelemre is.
Ez a hűtőközeg nem károsítja az ózonréteget. A
légkondicionálójának szervizelése során speci-
ális töltőberendezésre és kenőanyagra van
szükség. A nem megfelelő hűtőközeg vagy kenő-
anyag súlyosan károsíthatja az Ön klímavezérlő
rendszerét. (A fűtés- és légkondicionáló rend-
szer javasolt kenőanyagaival kapcsolatban la-
pozza fel a gépjármű használati útmutatóját.)

5GC0006XZ
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Az INFINITI Központ vagy szakszerviz meg tudja
javítani a környezetbarát fűtés- és légkondicio-
náló rendszert.

VIGYÁZAT:

A rendszerben lévő hűtőközeg nagy nyomás alatt van.
Személyi sérülések elkerülése érdekében a légkondi-
cionálón elvégzendő javításokat csak megfelelő fel-
szereléssel és tudással rendelkező szakemberrel vé-
geztesse.

FIGYELMEZTETÉS:

• A hátsó szélvédő belső oldalának tisztításakor
ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sértse meg a hát-
só ablak párátlanítóját.

• A akkumulátorok lemerülhetnek, ha a páramente-
sítőt akkor működteti, amikor a motor vagy a hib-
rid rendszer nem jár.

A hátsó ablak, illetve a külső tükrök párátlanítá-
sához/jégmentesítéséhez indítsa el a motort
vagy hibrid rendszert és nyomja meg a <m >
gombot. A gombon lévő jelzőlámpa világítani
kezd. Nyomja meg <m > gombot újra, hogy a
párátlanítót kikapcsolhassa.

A figyelmeztetés kb. 15 perc után automatikusan
kikapcsol.

A fűtés és légkondicionáló rendszer beállításai
megváltoztathatók a képernyőn.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Klíma] opciót.

INFORMÁCIÓ:

A modelltől függően a [Klíma] opció az [Egyéb]
menüpont alatt található meg.

Elérhető beállítások

• [Bal old-i ülés fűtése]/[Jobb old-i ülés fűtése] (ha
van)

A vezetőoldali és az utasoldali ülésekhőmér-
séklet- beállítása az automatikus ülésfűtés
vezérléshez külön- külön megváltoztatható.

A fűtött ülésekkel kapcsolatban lapozza fel a
gépjármű használati útmutatóját.

• [A/C haszn. alapj.] (ha van)

Érintse meg, hogy be-/kikapcsolhassa az
alapjárati stop (Stop/Start) elsődleges
üzemmódot. Ha ez az elem be van kapcsolva,
a légkondicionáló használatát nem befolyá-
solja az alapjárati stop (Stop/Start) aktivá-
lás. Ha ez az elem ki van kapcsolva, a hőmér-
séklet szabályozását befolyásolja az alapjá-
rati stop (Stop/Start) aktiválás.

HÁTSÓ ABLAK ÉS KÜLSŐ TÜKÖR
PÁRAMENTESÍTŐJE

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
BEÁLLÍTÁSAI
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• [Kormányfűtés] (ha van)

A kormánykerék fűtése be-/kikapcsolható.

A fűtött kormánykerékkel kapcsolatban la-
pozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

• [Korm.fűtés autom. beáll-ai] (ha van)

A kormánykerék automatikus vezérlése be-/
kikapcsolható. Ha ez az elem be van kapcsol-
va, a kormánykerék fűtése automatikusan
bekapcsol, ha az utastér hőmérséklete ala-
csony a gyújtáskapcsoló ON állásba állításá-
nak pillanatában. A hőmérséklettől függetle-
nül a kormánykerék fűtése 30 perc elteltével
kikapcsol.

Ha a kormánykerék fűtését manuálisan kap-
csolja be, illetve ki a [Kormányfűtés] opció
segítségével a Klíma képernyőn, az automa-
tikus kormánykerék-fűtés vezérlése törlésre
kerül és a rendszer visszaáll manuális üzem-
módba.

A fűtött kormánykerékkel kapcsolatban la-
pozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

INFORMÁCIÓ:

Ha a kormánykerék felületi hőmérséklete
magasabb, mint a tervezett működési hő-
mérséklet, a rendszer nem fűti a kormányke-
reket. Ez nem hiba.
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VIGYÁZAT:

• A vezető nem kezelheti az audiorendszert miköz-
ben vezet, mert teljes figyelmét a gépjármű veze-
tésére kell összpontosítania.

• Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen
és húzza be a rögzítőféket, hogy az audiorend-
szert működtetni tudja és a filmeket lejátszhassa
(ha van).

FIGYELMEZTETÉS:

• Az audiorendszert csak akkor működtesse, ha a
motor vagy a hibrid rendszer jár. Ha az audiorend-
szert hosszabb ideig úgy működteti, hogy a motor
vagy a hibrid rendszer nem jár, az akkumulátor
lemerülhet.

• Ne hagyja, hogy a rendszer vizes legyen. Túlzott
nedvesség, kiömlő folyadékok a rendszer hibás
működését eredményezhetik.

RÁDIÓ
A rádió bekapcsolása előtt állítsa a gyújtáskap-
csoló gombot ACC vagy ON állásba. Ha olyankor
hallgatja a rádiót, amikor a motor vagy a hibrid
rendszer nem jár, a gyújtáskapcsolót ACC állás-
ba kell állítani.

A rádióvételt az adóállomás jelerőssége, az adó-
toronytól való távolság, épületek, hidak, hegyek

közelsége és más külső hatások befolyásolják.
A vételi minőség ideiglenes változásait általá-
ban ezek a külső hatások okozzák.

Ha mobiltelefont használ a járműben vagy an-
nak közelében, ez befolyásolhatja a rádió vételi
minőségét.

Rádióadás vétele
Az Ön rádiórendszere csúcstechnológiájú áram-
körökkel van felszerelve, hogy a rádióadás vét-
elét javítani tudja. Az áramkörök úgy kerültek
megtervezésre, hogy a vételi körzetet megnö-
veljék és javítsák annak minőségét.

Azonban mind az FM mind pedig az AM rádió
jeleknek van olyan tulajdonsága, amely befolyá-
solja a rádióadás vételét egy mozgó gépjármű-
ben, még akkor is, ha az a legmodernebb rádió-
berendezéssel van felszerelve. Ezek a jellemzők
teljesen normálisak adott vételi körzetekben és
nem eredményeznek semmilyen hibás műkö-
dést az Ön rádiórendszerében.

A vételi feltételek folyamatosan változnak a gép-
jármű mozgásának köszönhetően. Az ideális vé-
telt az épületek, domborzati viszonyok, jelek tá-
volsága és egyéb gépjárművekből eredő interfe-
rencia negatívan befolyásolhatja. Az
alábbiakban talál néhány tényezőt, amely befo-
lyásolhatja a rádióadás vételét.

Mobiltelefonokvagy egyéb egységek interferen-
ciát vagy búgó hangot eredményezhetnek, ame-
lyet a rendszer hangszóróiból hallhat. Az ilyen

típusú eszközök más helyen történő tárolása
csökkentheti vagy meg is akadályozhatja ezt a
hangot.

FM rádióadás vétele
MAXIMÁLIS JEL TÁVOLSÁGOK

• FM : 40 - 48 km (25 - 30 miles)

• AM : 97 - 209 km (60 - 130 miles)

Hatótávolság: Az FM jelek hatótávolsága 40 - 48
km (25 - 30 miles) lehet, egyhangcsatornás FM
állomások esetében a hatótávolság valamivel
nagyobb, mint sztereo FM állomások esetében.
Külső hatások interferálhatnak az FM állomá-
sokkal, még akkor is, ha az FM állomás 40 km-
en (25 miles) belül van. Az FM jel erőssége köz-
vetlenül arányos az adó és a vevő közötti távol-
sággal. FM jelek majdnem úgyanúgy
viselkednek mint a fény. Például visszaverődnek
tárgyakról.

SAA0306Z
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Elhalkulás vagy frekvenciavándorlás: Ahogy az
Ön járműve távolodik az adóállomástól, a jelek
úgy halkulnak el, és/vagy a frekvencia úgy ván-
dorol el.

Hangingadozás: Nagy épületeknek, hegyeknek
vagy antennáknak köszönhetően (általában
szoros összefüggésben az adó és a vevő között
megnövekedett távolsággal) recsegés és hang-
ingadozás hallható. Ez csökkenthető azáltal,
hogy csökkenti a magas hangok beállítását.

Többszörös vétel: Mivel az FM jelek visszaverőd-
nek, közvetlen és visszaverődött jelek is érhetik
a vevőt ugyanabban az időben. Ezek a jelek ki is
olthatják egymást így pillanatnyi hangingado-
zást vagy csendet eredményezve.

AM rádióadás vétele
AM jelek, az alacsony frekvenciájuknak köszön-
hetően, elhajolhatnak tárgyak mellett és a dom-
borzat felett. Ezen felül a jelek visszaverődhet-
nek az ionoszféráról, vissza a földre. Ezek miatt
a jellemzők miatt az AM jelek is interferálhatnak
amíg az adótól eljutnak a vevőig.

Elhalkulás: Ez a jelenség akkor lép fel, ha a jár-
mű autópálya felüljárói alatt vagy magas épület-
ek között halad el. Akkor is előfordulhat, ha io-
noszféravihar lép fel, még olyan területeken is,
ahol nincs tényleges akadály.

Légköri zavarok: Viharok, elektromos vezeté-
kek, de még közlekedési lámpák is okozhatják.

Digital Audio Broadcast (DAB) (ha van)
A rendszer által támogatott szabványok a DAB
és a DAB+.

Egyes állomások nem támogatják a EPG-t (elekt-
ronikus programújság).

A vételi viszonyoktól függően, az EPG adatok
letöltése vagy frissítése néhány másodpercet
igénybe vehet.

CD-LEJÁTSZÓ

• A CD lemezt ne erőltesse a lejátszó nyílásába. Ez-
zel tönkre teheti a CD lemezt és/vagy a CD leját-
szót.

• Ha zárt CD nyílás mellett próbálja meg behelyezni
a CD-t ezzel tönkre teheti a CD lemezt és/vagy a CD
lejátszót.

SAA0480
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• Hideg vagy esős időben a páratartalom miatt elő-
fordulhat, hogy a lejátszó nem működikmegfelelő-
en. Ha ez előfordul, vegye ki a CD-t és páramente-
sítse vagy szellőztesse ki teljesen a lejátszót.

• A lejátszó ugrálhat egyenetlen úton való haladás-
kor.

• Előfordulhat, hogy a CD lejátszó nem működik, ha
az utastérben túl magas a hőmérséklet. Használat
előtt csökkentse a hőmérsékletet.

• Csak jó minőségű 12 cm (4,7 in) átmérőjű, kerek
lemezt használjon, amelyen vagy amelynek a cso-
magolásán a “COMPACT disc DIGITAL AUDIO” logó
fel van tüntetve.

• Ne tegye ki a CD-t közvetlen napfénynek.

• Előfordulhat, hogy a gyenge minőségű, szennye-
zett, karcos, ujjlenyomatokkal vagy szúrásnyo-
mokkal borított CD-k nem működnek megfelelően.

• A következő CD-k valószínűleg nem működnek
megfelelően.

– Másolásvédelemmel ellátott CD-k (CCCD)

– Írható CD-k (CD-R)

– Újraírható CD-k (CD-RW)

• Ne használja a következő CD-ket, mert a CD-leját-
szó hibás működését okozhatják.

– 8 cm (3,1 in) lemezek

– Nem korong alakú CD-k

– Papírcímkés CD-k

– Meggörbült, karcolt vagy szabálytalan
peremű CD-k.

• Ez az audiorendszer csak előre felvett (prerecor-
ded) CD lejátszására alkalmas. Nincs vele lehető-
ség CD-k rögzítésére vagy írására.

• Ha a CD nem játszható le, a következő üzenetek
egyike jelenhet meg.

Lemezolvasási hiba:

CLV/Focus, TOC vagy Access hibát jelez. El-
lenőrizze, majd helyezze vissza a CD lemezt.
Győződjön meg róla, hogy megfelelően be-
helyezte.

Adja ki a lemezt:

A mechanizmus hibáját jelzi. Ha a CD kiadha-
tó, vegye ki, majd helyezze be újra. Ha a CD
nem adható ki, vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

Fájl nem játszható le:

Azt jelzi, hogy a behelyezett CD lemezen nin-
csenek olvasható fájlok. Ellenőrizze az ada-
tokat a CD lemezen.

USB (Universal Serial Bus)
csatlakozási port

VIGYÁZAT:

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztassa le
vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvonhatja a fi-
gyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszítheti uralmát a
gépjármű felett és balesetet okozhat vagy súlyos sé-
rülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS:

• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlakozóba.
Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn illeszti a
csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet. Győződjön
meg róla, hogy az USB egység megfelelően van
csatlakoztatva az USB csatlakozóba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó burkolatát (ha
van), amikor az USB eszközt húzza ki a csatlako-
zóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó és a burkolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vélet-
lenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásával a
csatlakozó sérülhet.

A gépjárműhöz nem tartozik USB eszköz. Az USB
eszközt külön kell beszerezni, amennyiben
szükséges.

A rendszer nem használható USB eszköz format-
tálására. Az USB memória formattálásához
használjon személyi számítógépet.
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Néhány államban/területen az USB eszközről
csak hangot lehet lejátszani az első ülésekben,
még akkor is, ha a gépjármű áll. Ennek törvényi
okai vannak.

Ez a rendszer különböző USB memóriákat támo-
gat, USB merevlemezeket és iPod lejátszókat.
Előfordulhat, hogy a rendszer bizonyos USB esz-
közöket nem támogat.

• Előfordulhat, hogy particionált USB eszközök nem
működnek megfelelőn.

• Előfordulhat, hogy más nyelvekben használt ka-
rakterek (kínai vagy japán, stb.) nem jelennek meg
a képernyőn. Javasolt angol nyelvű karakterek
használata az USB memórián.

Általános megjegyzések az USB használatával
kapcsolatban:

Az eszköz megfelelő ápolásával kapcsolatos in-
formációkért lapozza fel a gyártó által kiadott
használati útmutatót.

Megjegyzés az iPod használatához:

• Ha az iPod-ot nem megfelelően csatlakoztatja a
rendszerhez, egy figyelmeztető jel jelenik meg a
képernyőn (villog). Minden esetben győződjön
meg róla, hogy az iPod megfelelően van csatlakoz-
tatva.

• Előfordulhat, hogy az audiókönyvek nem abban a
sorrendben kerülnek lejátszásra, mint ahogy az
iPod-on szerepelnek.

• Nagy méretű videó fájlok lelassíthatják az iPod-ot.
A gépjármű központi kijelzője egy pillanatra elsö-
tétülhet, de gyorsan helyreáll.

• Ha az iPod automatikusan választ ki nagy videó
podcast fájlokat véletlenszerű lejátszási üzem-
módban, a gépjármű központi kijelzője egy pilla-
natra elsötétülhet, de gyorsan helyreáll.
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USB specifikációs táblázat

Támogatott média USB2.0
Támogatott fájl-rendszerek FAT32
Mappa szintek Mappa szintek: 8, Mappák: 512 (beleértve a gyökérmappát is), Fájlok: 5000

Formátum Mintavételezési frekvencia Támogatott/Nem támogatott
MPEG1 Layer-1 - Nem támogatott

Layer-2 - Nem támogatott
Layer-3 44,1, 48, 32 kHz Támogatott (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Nem támogatott
Layer-2 - Nem támogatott
Layer-3 22,05, 24, 16 kHz Támogatott (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Nem támogatott
Layer-2 - Nem támogatott
Layer-3 11,025, 12, 8 kHz Támogatott (16-160 kbps)

WMA *1 32, 44,1, 48 kHz Támogatott VER.7/8 (48-192 bps)
VER.9/9,1/9,2 (48-320 bps)

AAC (MPEG4) *2
(Csak “m4a” kiterjesztés)

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

Támogatott (16-320 kbps)

*1 Professzionális (hang, veszteségmentes, többcsatornás) nem támogatott.

*2 AAC (MPEG-2) nem támogatott.
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TÖMÖRÍTETT AUDIOFÁJLOK
(MP3/WMA/AAC)

Kifejezések magyarázata

• MP3 — Az MP3 a Moving Pictures Experts Group
Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 a legismertebb
tömörített digitális audió fájlformátum. Ez a formá-
tum lehetővé teszi a gyakorlatilag “CD minőségű”
hangot, de a mérete csak egy töredéke a normál
audió fájlokénak. Egy audiosáv MP3-má alakításá-
val a fájlméret kb. 10:1 arányban csökkent (minta-
vételezés: 44,1 kHz, bitsebesség: 128 kbps) gya-
korlatilag érezhető minőségvesztés nélkül. A tö-
mörítés során a hang egyes részei, amelyek a
legtöbb ember számára hallhatatlanok, csökken-
tésre kerülnek.

• WMA — Windows Media Audio (WMA)* egy tömörí-
tett audióformátum, amelyet a Microsoft készített
az MP3 alternatívájaként. A WMA kodek nagyobb
tömörítést tesz lehetővé, mint az MP3 kodek, így
több digitális audiósáv tárolható ugyanakkora he-
lyen az MP3-hoz képest, ugyanolyan hangminőség
mellett.

• Bitsebesség — A bitsebesség a digitális zenefájlok
által másodpercenként használt bitek számát jelö-
li. A tömörített digitális audiófájl méretét és minő-
ségét a fájl kódolásakor használt bitsebesség ha-
tározza meg.

• Mintavételi frekvencia — A mintavételi frekvencia
az a sebesség, amelyen a jel mintái analógból di-
gitálissá alakulnak (A/D átalakítás) másodpercen-
ként.

• Többmenetes — A többmenetes írásmód egy mód-
ja az adatok médiára írásának. Ha egyszer ír ada-
tokat egy médiára, azt egymenetes írásnak hívják,
míg a többszöri írást többmenetesnek.

• ID3/WMA Tag — Az ID3/WMA tag a kódolt MP3 vagy
WMA fájl része, amely információt tartalmaz a di-
gitális zenefájlról, mint pl. számcímek, előadó, al-
bum címe, kódolási bitsebesség, sáv hossza, stb.
Az ID3 tag információ a kijelző Album/Előadó/
Szám címsorában jelenik meg.

* Windows® és a Windows Media® bejegyzett
márkanevek vagy a Microsoft Corporation védje-
gyei az Egyesült Államokban és/vagy más or-
szágokban.

Lejátszási sorrend

jA Gyökérmappa

jB Mappa

jC Audió fájl

NAA984
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• Az olyan mappák mappanevei, amelyek nem tartal-
maznak tömörített fájlokat, nem jelennek meg a
kijelzőn.

• Ha a lemez/USB felső szintjén fájl található, a gyö-
kérkönyvtár jelenik meg.

• A lejátszási sorrend az a sorrend, amelyben a fáj-
lokat a szoftver a médiára írta, ezért a fájlok nem
játszhatók le szabadon választott sorrendben.

• A tömörített audiofájlok visszajátszása az ábra
szerint történik.
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CD specifikációs táblázat

Támogatott média CD, CD-R, CD-RW
Támogatott fájl-rendszerek CD, CD-R, CD-RW

Támogatott
változatok*1

MP3

Változat MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Mintavételi
frekvencia

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

Adatátviteli
sebesség 8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Változat WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Bitsebesség/
Mintavételezési
frekvencia

Bitsebesség: Ver7, Ver8: 32-192kbps Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32-192kbps, VBR
Mintavételezési frekvencia: 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
Bitsebesség/
Mintavételezési
frekvencia

Bitsebesség: 8-320 kbps, VBR
Mintavételezési frekvencia: 11,025-48kHz

Címke információ (Dal címe, előadó neve és album
neve)

ID3 címke VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (csak MP3 esetén)
WMA címke (csak WMA esetén)
AAC címke (csak AAC esetén)

Mappa szintek CD, CD-R, CD-RW: Mappa szint: 8, Mappa: 255 (beleértve a gyökérmappát is), Fájl: 510 (Max. 255 fájl
egy mappában)

Megjeleníthető karakterek kódja*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 A 48 kHz mintavételi frekvencia és a 64kbps kombinációjával létrehozott fájlok nem játszhatók le.

*2 Védett WMA fájlok (DRM) nem játszhatók le.

*3 Az elérhető kódok függenek attól, hogy milyen típusú média, változat és információ kerül kijelzésre.

*4 iTunes által létrehozott.

Audiorendszer 4-9



Windows Media Player
Ezt a terméket a Microsoft szellemi tulajdonnal
kapcsolatos jogai védik. A technológia termék-
en kívüli terjesztése a Microsoft hozzájárulása
nélkül tilos.

BLUETOOTH® STREAMING AUDIO

• Előfordulhat, hogy a gépjármű beépített rendszere
egyes Bluetooth® streaming audio egységeket
nem ismer fel.

• Mielőtt a Bluetooth® streaming audio-t használ-
ná, be kell állítani a vezetéknélküli kapcsolatot a
Bluetooth® streaming audio egység és a beépített
Bluetooth® modul között.

• A Bluetooth® streaming audio megállhat a követ-
kező feltételek mellett:

– Telefonhívás fogadása kihangosítón ke-
resztül

– A kapcsolat ellenőrzése kihangosítós te-
lefonnal

– Kihangosítós telefon vagy audioegység
csatlakoztatása

– Telefonkönyv letöltése a csatlakoztatott
mobiltelefon memóriájából

• A Bluetooth® streaming audioeszközt ne tegye
olyan helyre, ahol fém veszi körül vagy távol van a
jármű Bluetooth® moduljától, így megelőzheti a
hangminőség romlását vagy a vezeték nélküli kap-
csolat bontását.

• Ha egy eszközt Bluetooth® vezeték nélküli kap-
csolaton keresztül csatlakoztat, előfordulhat,
hogy az eszköz akkumulátora gyorsabban merül
le.

• Ez a rendszer támogatja a Bluetooth® Advanced
Audio Distribution Profile-t (A2DP) és az Audio/
Video Remote Control Profile-t (AVRCP).

• A Wireless LAN (Wi-Fi) és a Bluetooth® funkciók
ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz). Ha a
Bluetooth® és a wireless LAN funkciókat egyidő-
ben használja, a kommunikáció lelassulhat vagy
akár meg is szakadhat és nem kívánt zaj keletkez-
het. Javasolt kikapcsolni a wireless LAN (Wi-Fi)
funkciót, amikor a Bluetooth® funkciót használja.
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FŐ AUDIOGOMBOK
* Az illusztráción a balkormányos modellek kap-
csoló- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében a gombok elrendezése a fordí-
tottja lesz.

j1 <AUDIO>
Nyomja meg ezt a gombot az aktuálisan
kiválasztott forrás audio képernyőjének
megjelenítéséhez.
Nyomja meg újra, hogy az audioforrások
listáját megjeleníthesse.

j2 <MENU>:
Nyomja meg ezt a gombot, hogy a menü
képernyőre léphessen.

j3 Lemez nyílása:
Helyezze be a lemezt úgy, hogy a felirat
felfelé néz.

j4 <m >:
Nyomja meg ezt a gombot a CD
kiadásához.

j5 <SEEK•TRACK>:
Rádióállomásokat kereshet vagy
átugorhatja és gyorsan tekerheti előre/
hátra a zeneszámokat.

j6 <RADIO>:
Nyomja meg a rádió üzemmód
bekapcsolásához. A rádió sáv az AM, FM és
a DAB (ha van) sávok között vált minden
egyes alkalommal, amikor a gombot
megnyomja.

j7 <VOL/m >:
Nyomja meg az audiorendszer be-/
kikapcsolásához.
Forgassa el a hangerő beállításához.

j8 <MEDIA>:
Minden egyes alkalommal, amikor a
gombot megnyomja, egy újabb audioforrás
kerül kiválasztásra (CD, iPod, USB,
Bluetooth® Streaming Audio vagy AUX).

5GA0027X

AZ AUDIOVEZÉRLŐ GOMBOK NEVEI ÉS FUNKCIÓI
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j9 <TUNE•FOLDER>:
Manuálisan beállíthatja az AM/FM sávot,
kiválaszthatja az MP3/WMA/AAC
mappákat.
Ha a DAB (ha van) lejátszása zajlik, a gomb
felfelé vagy lefelé történő rövid
megnyomásával az állomást eltolhatja
felfelé vagy lefelé. Ha a gombot
megnyomja és lenyomva tartja, a halmazt
felfelé vagy lefelé tolja a DAB behangolás
közben.

INFORMÁCIÓ:

APPS Audio információt jelenít meg, ha a zenét
az Infiniti InTouch alkalmazásokon keresztül ját-
sza le.

KORMÁNYKERÉKRE SZERELT
AUDIOVEZÉRLŐ GOMBOK

j1 <m > (VISSZA):
Nyomja meg az előző képernyőhöz való
visszatéréshez vagy kijelölés törléséhez,
ha az nincs befejezve.

j2 <m /OK>:
Ha az audiorendszer be van kapcsolva úgy,
hogy a térkép (navigációs rendszerrel
szerelt modellek) vagy a kijelző nézet
képernyő jelenik meg a felső kijelzőn és ezt
a gombot felfelé vagy lefelé megbillenti,
audiorendszer műveleteket hajthat végre,
mint például a zeneszámok és
rádióállomások váltása. A rövid
megbillentés (rövidebb, mint 1,5
másodperc), illetve a billentés és tartás
(hosszabb, mint 1,5 másodperc) különböző
funkciókat lát el.

Navigációs rendszerrel szerelt modellek:
Nyomja meg az audioforrás
kiválasztásához vagy az audiolista
megjelenítéséhez.

“Parancsikon menü” (oldal: 2-11)

j3 <-m + > (Hangerőszabályozás):
Nyomja meg a kapcsoló felső (+) vagy alsó
(−) részét, hogy a hangerőt növelhesse
vagy csökkenthesse.

5GA0002XZ

A típus

5GA0148XZB típus
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FŐBB AUDIO MŰVELETEK

Az audiorendszer be-, illetve
kikapcsolása
Az audiorendszer bekapcsolásához a gyújtás-
kapcsolót ACC vagy ON állásba kell állítani.
Nyomja meg a <VOL/m > gombot, hogy az au-
dioforrást, amelyet közvetlenül a rendszer ki-
kapcsolása előtt hallgatott, bekapcsolhassa. Az
audiorendszer kikapcsolásához nyomja meg a
<VOL/m > gombot.

Az audioforrás kiválasztása

1. Kapcsolja be az audioforrások menü képer-
nyőjét a [Forrás] opció audio képernyő bal
felső sarkában történő megnyomásával.

2. Válasszon ki egy elemet az audioforrás menü
képernyőről.

INFORMÁCIÓ:

• A <RADIO> vagy <MEDIA> gombok megnyomásával
is megváltoztathatja az audioforrást.

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

• Ha az audiorendszert akkor kapcsolta ki, amikor
egy audioforrás lejátszása éppen folyamatban
volt, az audiorendszer visszakapcsolásával ugyan-
nak a forrásnak a lejátszása kezdődik meg.

• Az audioforrás megváltoztatható az audio képer-
nyő tetején található lista segítségével.

“Személyre szabható digitális környezet
(ha van)” (oldal: 8-19)

• Az audiorendszer beállításai összekapcsolhatók
és rögzíthetők az egyes intelligens kulcsokkal.

“Személyre szabható digitális környezet
(ha van)” (oldal: 8-19)

• APPS Audio információt jelenít meg, ha a zenét az
Infiniti InTouch alkalmazásokon keresztül játsza
le.

Audioforrás lista
Az audioforrás megváltoztatható az audio kép-
ernyő tetején található lista segítségével is. A
forráslista megjelenítése be-/kikapcsolható.

A forráslista be-/kikapcsolása:

Kiválaszthatja, hogy a forráslista az audioképer-
nyő tetején megjelenjen vagy ne.

1. Érintse meg a [Forrás] elemet az audio képer-
nyő bal felső sarkában.

2. Érintse meg a [Forr.l. megjelen.] elemet, hogy
a visszajelzőt be-/kikapcsolhassa.

A forráslista szerkesztése:

A forráslistán megjelenő audioforrások megvál-
toztathatók.

1. Érintse meg a [Forrás] elemet az audio képer-
nyő bal felső sarkában.

2. Érintse meg a [Forráslista szerkesztése] ele-
met.

3. Érintse meg a forráslista egyik elemét, majd
érintse meg az egyik audioforrást a listában,
hogy regisztrálhassa azt a forráslistán.

5GA0034XZ

5GA0035XZ

AUDIORENDSZER MŰKÖDTETÉSE
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RÁDIÓ

A rádió működési képernyőjének
megtekintése (A típus)
* Rádióállapotjelzővel és vételi információs ki-
jelzővel rendelkező modellekhez.

A rádió képernyő megtekinthető és működtet-
hető az alsó érintőképernyőn (alsó kijelző).

j1 Rádióállapot visszajelző:
Az aktuális rádióállomás megjeleníthető.
A rádióállapot kijelző bármelyik
audioforrás képernyőn megjeleníthető.

j2 [Forrás]:
Érintse meg, hogy átválthasson a forrás
kiválasztása képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal:
4-14)

j3 Rádiósáv visszajelző:
Az aktuálisan kiválasztott rádióállomás
megjelenik.

j4 Kiválasztott vételi információs képernyő:
Kiválasztott állomás és a vételi információk
elérhetők, ugyanúgy, mint a frekvencia és
a PTY név (ha van), stb.

j5 [Vezérlő]:
Érintse meg a vezérlőképernyő
megjelenítéséhez.

“Rádióvezérlők” (oldal: 4-16)

j6 Előre programozott lista:
Minden egyes sávhoz hat előre
programozott rádióállomás regisztrálható.

“Kézi programozás” (oldal: 4-16)
Az előre programozott rádióállomások
nevei megjelennek, ha elérhetők.

Rádió működése
Rádió aktiválása és a sáv kiválasztása:

Nyomja meg a <RADIO> gombot vagy válassza ki
a kívánt rádió sávot az audioforrás listából, hogy
a rádiót bekapcsolhassa. Minden egyes alka-
lommal, amikor a <RADIO> gombot megnyomja,

5GA0029X
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a rádiósáv megváltozik.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

INFORMÁCIÓ:

Ha a sztereó rádiójel gyenge, a rádió automati-
kusan sztereóból monó vételre kapcsol át.

Állomások keresése:

Nyomja meg a <SEEK•TRACK> gombot, hogy az
alacsonyabb frekvenciáktól a magasabbak felé
vagy fordítva, be tudja hangolni a rádiót, és az a
következő sugárzó állomáson megálljon.

Ha a kormánykeréken a <m /OK> gombot elbil-
lenti és úgy tartja, a rendszer a következő vagy
az előző állomást keresi.

Manuális hangolás:

A kívánt rádióállomás kézzel történő behango-
lásához nyomja a <TUNE•FOLDER> gombot,
amíg a kívánt állomást ki nem választotta.

Kézi programozás:

Minden egyes rádiósávhoz hat rádióállomás re-
gisztrálható.

1. Válassza ki a rádiósávot.

2. Hangolja be azt a rádióállomást, amelyet sze-
retne eltárolni a listában.

3. Érintse meg és tartsa nyomva az egyikszámot
a listában.

4. Az információk, mint például a frekvencia,
stb., megjelennek a listában, ha a tárolás
befejeződött.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a <m /OK> gombot a kormánykeréken meg-
billenti, az előre programozott állomások között
lapozhat fel és le.

• A rádió beállításai megváltoztathatók.

“Audio beállítások” (oldal: 4-32)

Rádióvezérlők
Érintse meg a [Vezérlő] opciót az AM, FM vagy
DAB (ha van) képernyőn, hogy a vezérlő képer-
nyőt megjeleníthesse. A következő vezérlők ér-
hetők el.

FM/AM:

• [Állomáslista] (ha van):

Érintse meg, hogy az elérhető állomások lis-
táját megjeleníthesse.

• [TA megszakítása] (csak FM) (ha van):

Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közle-
kedési hírek) megszakítják az éppen hallga-
tott audioforrást. Ez az elem csak Audio
üzemmódban elérhető.

• [RDS információk] (ha van):

Érintse meg, hogy az RDS információkat
megjeleníthessem amikor az FM rádió leját-
szása történik.

DAB (ha van):

• [Állomáslista]:

Érintse meg, hogy az elérhető állomások lis-
táját megjeleníthesse.

• [Saját lista]

Érintse meg a PTY (programok típusa) lista
megjelenítéséhez. Érintsen meg egy elemet
a listán, hogy megjeleníthesse azt a rádió-
állomást, amely a kiválasztott programtípus-
hoz tartozik.

• [EPG]:

Érintse meg az EPG (elektronikus program-
újság) lista megjelenítéséhez. Ha a listáról
kiválasztott elem az adott pillanatban foga-
tó, a rádióállomásra hangolhat a [Meghall-
gatás] gomb megérintésével vagy elolvas-
hatja az információkat a [Részletek] opció
megérintésével.

Egyes állomások nem támogatják az EPG-t.
A vételi jelektől függően, az adatok letöltése
és frissítése néhány másodpercet igénybe
vehet.
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• [TA megszakítása]:

Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közle-
kedési hírek) megszakítják az éppen hallga-
tott audioforrást.

• [DAB információk]

Érintse meg a DAB (Digital Audio Broadcast)
információk megjelenítéséhez. A Dynamic
Label Segment segítségével megjeleníthet
olyan információkat, mint a dalok címei és a
közlekedési információk.

INFORMÁCIÓ:

Az “EAS” az [EAS teszt] (a képernyőn megjelenő
PTY név) az “Emergency Alert System” rövidíté-
se.

Audiorendszer 4-17



CD-LEJÁTSZÓ

A CD képernyőjének megtekintése
j1 [Forrás]:

Érintse meg, hogy átválthasson a
forráslista képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

j2 Zeneszámok információja:
Olyan zeneszám információk, mint például
a zeneszám címe, az előadó neve és az
album neve, jeleníthetők meg.

j3 Audioforrás visszajelző:
Megjeleníti, hogy a források közül a CD
került aktuálisan kiválasztásra.

j4 Lejátszási idő:
A zeneszám lejátszási ideje jelenik meg.

j5 Zeneszám száma:
Itt jelenik meg az aktuális zeneszám
száma, illetve az összes zeneszám száma.

j6 CD menü:
A CD menü elemei jelennek meg. Érintse
meg az ikont a lista megjelenítéséhez vagy
a beállítások megváltoztatásához.
- [Zeneszám]
- [Mappa] (MP3 fájlokat tartalmazó CDk)
- [Lejátszási mód]

j7 Lejátszási mód visszajelző:
Itt jelenik meg az aktuális lejátszási
üzemmód. Érintse meg a lejátszási mód
megváltoztatásához.

Tömörített audio fájlokat nem tartalmazó CD-
khez.

Mód Kijelző képernyő
1 lemez ismétlése

m LEMEZ
1 zeneszám
ismétlése m 1 Zeneszám
1 lemez
véletlenszerű
lejátszása

m LEMEZ

5GA0110XZ
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Tömörített audio fájlokat tartalmazó CD-khez.

Mód Kijelző képernyő
1 lemez ismétlése

m LEMEZ
1 mappa ismétlése

m 1 Mappa
1 zeneszám
ismétlése m 1 Zeneszám
1 lemez
véletlenszerű
lejátszása

m LEMEZ

1 mappa
véletlenszerű
lejátszása

m 1 Mappa

j8 Mappa száma:
Ez jelöli a mappa számát, amikor a
tömörített audio fájlokat tartalmazó CD
lemezt behelyezi.

CD lejátszó működése
Betöltés:

A címkével felfelé illessze be a CD-t a nyílásba.
A lejátszó automatikusan behúzza a CD-t és
megkezdődik a lejátszás.

A CD lemez behelyezése után a CD képernyő
jelenik meg.

Aktiválás és lejátszás:

A CD üzemmód kiválasztható a forráslistából
vagy a <MEDIA> gomb megnyomásával, ha a CD
lemez az egységben van.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

Ha a rendszert akkor kapcsolta ki, amikor a CD
lejátszása zajlott, a <VOL/m > gomb megnyo-
másával a CD lejátszása megkezdődik.

Zeneszám/mappa kiválasztása:

Érintse meg a [Zeneszám] vagy a [Mappa] opciót
a CD menüben és válassza ki a kívánt zeneszá-
mot vagy mappát a listából.

Nyomja meg a <SEEK•TRACK> gombot vagy rövi-
den billentse meg a <m /OK> gombot a kor-
mánykeréken felfelé vagy lefelé, hogy a követke-
ző vagy az előző zeneszámra léphessen.

Tömörített audiofájlokat tartalmazó CD-k esetén
nyomja meg a <TUNE•FOLDER> gombot vagy bil-
lentse meg és tartsa úgy a <m /OK> gombot a
kormánykeréken, hogy a következő vagy az elő-
ző mappára léphessen.

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

Gyorsan előre/hátra:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
<SEEK•TRACK> gombot, hogy a zeneszámot
gyorsan előre vagy hátra tekerhesse. Engedje
fel a <SEEK•TRACK> gombot, hogy a zeneszám
lejátszása normál sebességgel történjen.

Lejátszási mód megváltoztatása:

Érintse meg a [Lejátszási mód] opciót vagy a
lejátszási mód ikonját ([m ] vagy [m ]), hogy
kiválaszthassa a lejátszási módot.

CD tömörített audio fájlok nélkül:

• 1 lemez ismétlése

• 1 zeneszám ismétlése

• 1 lemez véletlenszerű lejátszása

CD tömörített audio fájlokkal:

• 1 lemez ismétlése

• 1 mappa ismétlése

• 1 zeneszám ismétlése

• 1 lemez véletlenszerű lejátszása

• 1 mappa véletlenszerű lejátszása

CD kiadása:

Nyomja meg <m > a gombot a CD kiadásához.
Ha a rendszer a CD lemezt kiadja, de nem távo-
lítja el, a rendszer visszahúzza azt az egységbe,
hogy megvédje a CD lemezt.
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USB MEMÓRIA LEJÁTSZÁSA

Az USB memória csatlakoztatása

VIGYÁZAT:

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztassa le
vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvonhatja a fi-
gyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszítheti uralmát a
gépjármű felett és balesetet okozhat vagy súlyos sé-
rülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS:

• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlakozóba.
Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn illeszti a
csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet. Győződjön
meg róla, hogy az USB egység megfelelően van
csatlakoztatva az USB csatlakozóba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó burkolatát (ha
van), amikor az USB eszközt húzza ki a csatlako-
zóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó és a burkolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vélet-
lenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásával a
csatlakozó sérülhet.

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásá-
val kapcsolatos információkért lapozza fel az
eszköz használati útmutatóját.

A középső konzolon két USB csatlakozó találha-
tó.

“Médiaközpont” (oldal: 2-6)

Ha a csatlakozóba egy kompatibilis tárolóesz-
közt csatlakoztat, a tárolón található kompatibi-
lis audiofájlok a gépjármű audiorendszerén ke-
resztül lejátszhatók.
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A USB képernyőjének megtekintése
j1 [Forrás]:

Érintse meg, hogy átválthasson a
forráslista képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

j2 Lejátszási idő:
A zeneszám lejátszási ideje jelenik meg.

j3 Zeneszámok információja:
Olyan zeneszám információk, mint például
a zeneszám címe, az előadó neve és a
mappa neve, jeleníthetők meg.

j4 Audioforrás visszajelző:
Megjeleníti, hogy a két USB memóriából
melyik került kiválasztásra.

j5 [USB1]/[USB2]:
Érintse meg, hogy átválthasson a másik
csatlakoztatott USB memóriára.

j6 Borítófotó (ha van):
A CD borítójának egy képe jelenik meg, ha
elérhető.

j7 Zeneszám száma:
Itt jelenik meg a zeneszám száma, illetve
az összes zeneszám száma.

j8 [m ]/[m ]:
Érintse meg, hogy a zeneszámot
lejátszhassa vagy megállíthassa.

j9 USB menü:
Az USB menü elemei jelennek meg. Érintse
meg az ikont a lista megjelenítéséhez vagy
a beállítások megváltoztatásához.
- [Mappa/Zeneszám]
- [Előadók]
- [Albumok]
- [Előző lista]
- [Lejátszási mód]

j10 Lejátszási mód visszajelző:
Itt jelenik meg az aktuális lejátszási
üzemmód. Érintse meg a lejátszási mód
megváltoztatásához.

5GA0111XZ
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Mód Kijelző képernyő
Minden zeneszám
megismétlése m Minden
1 mappa ismétlése

m 1 Mappa
1 zeneszám ismétlése

m 1 Zeneszám
Minden zeneszám random
lejátszása m Minden
1 mappa véletlenszerű
lejátszása m 1 Mappa

j11 Mappa száma:
Ez jelöli a mappa, az előadó vagy az album
számát, illetve az összes mappa/lista
számát.

USB memória működtetése
Aktiválás és lejátszás:

Az USB memória aktiválható az audioforrás lis-
tából és a forráslistából is úgy, hogy megérinti
az érintőképernyőt vagy megnyomja a <MEDIA>
gombot.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal:
4-14)

“Az audiovezérlő gombok nevei és
funkciói” (oldal: 4-12)

Az USB memória lejátszásához érintse meg a
[m ] gombot, az USB memória szüneteltetésé-
hez érintse meg a [m ] gombot az USB kép-
ernyőn.

Lejátszási lista kiválasztása:

Válassza ki a lejátszási listát úgy, hogy megérin-
ti az USB menüt.

• Zeneszámok (listája)

• Előadó (lista)

• Album (lista)

• Előző lista

Zeneszámok/mappák átugrása:

Nyomja meg a <SEEK•TRACK> gombot vagy rövi-
den billentse meg a <m /OK> gombot a kor-
mánykeréken felfelé vagy lefelé, hogy a követke-
ző vagy az előző zeneszámot átugorhassa.

A következő vagy előző mappára való ugráshoz
billentse meg és tartsa úgy a <m /OK> gombot
a kormánykeréken.

Gyorsan előre/hátra:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
<SEEK•TRACK> gombot, hogy a zeneszámot
gyorsan előre vagy hátra tekerhesse. Engedje
fel a gombot, hogy a zeneszám lejátszása nor-
mál sebességgel történjen.

Lejátszási mód megváltoztatása:

Érintse meg a [Lejátszási mód] gombot az alsó
kijelzőn, hogy kiválaszthassa a lejátszási mó-
dot.

“A USB képernyőjének megtekintése”
(oldal: 4-22)

INFORMÁCIÓ:

A hangfelismerő rendszer segítségével a két
USB memória közül csakaz egyikműködtethető.

IPOD LEJÁTSZÓ

iPod csatlakoztatása

VIGYÁZAT:

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztassa le
vagy működtesse az iPod készüléket. Ez elvonhatja a
figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszítheti uralmát
a gépjármű felett és balesetet okozhat vagy súlyos
sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS:

• Ne erőltesse az iPod készüléket az USB csatlako-
zóba. Ha az iPod kábelt ferdén vagy fejtetőn illesz-
ti a csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet. Győződ-
jön meg róla, hogy az iPod kábel megfelelően csat-
lakoztatva van az USB portba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó burkolatát (ha
van), amikor az iPod készüléket húzza ki a csatla-
kozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó és a burkolat.

• Ne hagyja az iPod kábelt olyan helyen, ahol vélet-
lenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásával a
csatlakozó sérülhet.

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásá-
val kapcsolatos információkért lapozza fel az
eszköz használati útmutatóját.
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A középső konzolon két USB (iPod) csatlakozó
található.

“Médiaközpont” (oldal: 2-6)

A rendszer tölti az iPod akkumulátorát, amikor
az a gépjárműhöz van csatlakoztatva, ha az iPod
támogatja az USB-n keresztül történő töltést.

Az iPod modelljétől vagy a firmware verziójától
függően egy INFINITI vagy Accessory Attached
felirat jelenik meg az iPod kijelzőjén, amikor a
kapcsolat létrejött. Ha az iPod csatlakoztatva
van a gépjárműhöz az iPod zenei könyvtárai a
gépjármű audiovezérlőivel működtethetők.

Kompatibilitás:

Verzió

• iPod touch (5. generáció)

• iPod touch (4. generáció)

• iPod touch (3. generáció)

• iPod touch (2. generáció)

• iPod touch (1. generáció)

• iPod touch

• iPod videó lejátszással

• iPod classic

• iPod nano (7. generáció)

• iPod nano (6. generáció)

• iPod nano (5. generáció)

• iPod nano (4. generáció)

• iPod nano (3. generáció)

• iPod nano (2. generáció)

• iPod nano (1. generáció)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

INFORMÁCIÓ:

• Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az iPod
touch nem reagál gyorsan.

• Győződjön meg róla, hogy az iPod firmware-je fris-
sítve van.

• A LightningTM csatlakozó az iPhone 5, iPod touch
(5. generáció) és iPod nano (7. generáció) model-
lekkel működik együtt.

Az 30 pines csatlakozó az iPhone 4S, iPhone
4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (1-4. generáció), iPod classic és iPod
nano (1-6. generáció) modellekkel működik
együtt.

Az USB csatlakozó az iPhone5, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone,

iPod touch (1-5. generáció), iPod classic és
iPod nano (1-7. generáció) modellekkel mű-
ködik együtt.
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Az iPod képernyőjének megtekintése
j1 Keresési feltételek visszajelzése:

Itt jelennek meg az aktuális keresési
feltételek.

j2 [Forrás]:
Érintse meg, hogy átválthasson a
forráslista képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal:
4-14)

j3 Lejátszási idő:
A zeneszám lejátszási ideje jelenik meg.

j4 Zeneszámok információja:
Olyan zeneszám információk, mint például
a zeneszám címe, az előadó neve és az
album neve, jeleníthetők meg.

j5 Audioforrás visszajelző:
Megjeleníti, hogy a források közül az iPod
került aktuálisan kiválasztásra.

j6 Borítófotó (ha van):
A CD borítójának egy képe jelenik meg, ha
elérhető.

j7 Zeneszám száma:
Itt jelenik meg a zeneszám száma, illetve
az összes zeneszám száma.

j8 Véletlenszerű lejátszás visszajelzője:
Érintse meg ezt az opciót, hogy
megváltoztathassa.

5GA0051X
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Mód Kijelző képernyő
Albumok
véletlenszerű
lejátszása

m Album

Minden zeneszám
m Zeneszám

Véletlenszerű
lejátszás
kikapcsolása

OFF

j9 [m ]/[m ]:
Érintse meg, hogy a zeneszámot
lejátszhassa/megállíthassa.

j10 iPod menü:
- [Előző lista]
- [Lejátszási listák]
- [Előadók]
- [Dalok]
- [Albumok]
- [Műfajok]
- [Zeneszerzők]
- [Podcastok]
- [Hangoskönyv]
- [Keverés]
- [Ismétlés]

j11 Ismétlés visszajelzője:
Érintse meg ezt az opciót, hogy
megváltoztathassa.

Mód Kijelző képernyő
Minden zeneszám
megismétlése m Minden
1 zeneszám
ismétlése m 1 Zeneszám
Ismétlés
kikapcsolva

OFF

iPod lejátszó működése
Aktiválás és lejátszás:

Ha az iPod kábelét beilleszti a csatlakozóba, az
iPod üzemmód aktiválódik.

Az iPod kiválasztható az audioforrás listából és
a forráslistából is úgy, hogy megérinti a panelt
vagy megnyomja a <MEDIA> gombot.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal:
4-14)

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

Az iPod lejátszásához és leállításához érintse
meg a [Lejátszás]/[Pill.megáll.] opciót az iPod
menüben.

A keresési üzemmód kiválasztása:

Az iPod menüben megjelenik a keresési módok
listája. Érintsen meg és válasszon ki egy elemet
az iPod lejátszásához.

Gyorsan előre/hátra:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
<SEEK•TRACK> gombot, hogy a dalt gyorsan elő-
re vagy hátra tekerhesse. Engedje fel a gombot,
hogy a dal lejátszása normál sebességgel tör-
ténjen.

Lejátszási mód megváltoztatása:

Érintse meg a [Keverés] vagy [Ismétlés] elemet
az iPod menüben, hogy kiválaszthassa a leját-
szási módot.

Zeneszámok átugrása:

Nyomja meg a <SEEK•TRACK> gombot vagy rövi-
den billentse meg a <m /OK> gombot a kor-
mánykeréken felfelé vagy lefelé, hogy a követke-
ző vagy az előző dalra léphessen.

INFORMÁCIÓ:

Ha mindkét USB csatlakozóba iPod-ok vagy iP-
hone-ok vannak csatlakoztatva, a rendszer csak
egy csatlakoztatott iPod-ot vagy iPhone-t ismer
fel.

BLUETOOTH® STREAMING AUDIO
Az Ön gépjárműve rendelkezik Bluetooth®
Streaming Audio opcióval.

Ha rendelkezik kompatibilis Bluetooth® esz-
közzel, amely támogatja a streaming audio-t
(A2DP profil), létrehozhat egy vezeték nélküli
kapcsolatot a Bluetooth® eszköz és a gépjármű
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belső audio rendszere között. Ez a kapcsolat
lehetővé teszi, hogy az autó hangszóróit hasz-
nálva zenét hallgasson a Bluetooth® eszközről.
Lehetővé teszi az eszköz alapvető vezérlését az
audio fájlok lejátszása vagy léptetése során az
AVRCP Bluetooth® profilt használva. Nem min-
den Bluetooth® eszköz rendelkezik ugyanazzal
a AVRCP vezérléssel. További részletekért lapoz-
za fel a Bluetooth® eszköz használati útmutató-
ját.

A Wireless LAN (Wi-Fi) és a Bluetooth® funkciók
ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz). Ha
a Bluetooth® és a wireless LAN funkciókat egy-
időben használja, a kommunikáció lelassulhat
vagy akár meg is szakadhat és nem kívánt zaj
keletkezhet. Javasolt kikapcsolni a wireless LAN
(Wi-Fi) funkciót, amikor a Bluetooth® funkciót
használja.

Bluetooth® streaming audioeszköz
csatlakoztatása
A működtetés előtt egy Bluetooth® streaming
audioeszközt kell a gépjárműhöz csatlakoztatni.

“Bluetooth® eszköz csatlakoztatása”
(oldal: 2-21) A Bluetooth® streaming audioeszköz

megtekintése
j1 [Forrás]:

Érintse meg, hogy átválthasson a
forráslista képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

j2 Zeneszámok információja:
Olyan zeneszám információk, mint például
a zeneszám címe, az előadó neve és a
mappa neve, jeleníthetők meg.

j3 Audioforrás visszajelző:
Megjeleníti, hogy a források közül a
Bluetooth® streaming audioeszköz került
aktuálisan kiválasztásra.

5GA0112XZ
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j4 Lejátszási idő:
A zeneszám lejátszási ideje jelenik meg.

j5 [Vezérlő]:
Érintse meg a vezérlőképernyő
megjelenítéséhez.

“Bluetooth® streaming audio
vezérlők” (oldal: 4-30)

j6 Zeneszám száma
Ez jelöli a zeneszám számát.

j7 Ismétlés visszajelzője:
Érintse meg ezt az opciót, hogy
megváltoztathassa.

Mód Kijelző képernyő
Mind megismétlése

m Minden
1 mappa ismétlése

m 1 Mappa
1 zeneszám ismétlése

m 1 Zeneszám
Ismétlés kikapcsolva

m OFF

j8 Bluetooth® streaming audioeszköz menü:
- [Lejátszás]
- [Pill.megáll.]
- [Mappa/Zeneszám]
- [Ismétlés]
- [Véletlenszerű]

j9 Véletlenszerű lejátszás visszajelzője:
Érintse meg ezt az opciót, hogy
megváltoztathassa.

Mód Kijelző képernyő
Minden zeneszám random
lejátszása m Minden
1 mappa véletlenszerű
lejátszása m 1 Mappa
Véletlenszerű lejátszás
kikapcsolása m OFF

INFORMÁCIÓ:

A gépjárműhöz csatlakoztatott audioeszköztől
függően előfordulhat, hogy a zeneszám infor-
mációk nem jelennek meg.

Bluetooth® streaming audio
működése
Az eszközök eltérőek lehetnek a megállítás, a
zeneszám váltás, előre vagy hátratekerés, a vé-
letlenszerű lejátszás és az ismétlés funkció-
kban. Előfordulhat, hogy ezeket a funkciókat
nem támogatja minden eszköz.

INFORMÁCIÓ:

• A csatlakoztatott Bluetooth® streaming audioesz-
köztől függően előfordulhat, hogy nem lehet audio
műveleteket végrehajtani.

• A csatlakoztatott Bluetooth® streaming audioesz-
köztől függően előfordulhat, hogy a zene megszó-
lalásáig egy kis idő telik el.

Aktiválás és lejátszás:

A Bluetooth® streaming audioeszköz kiválaszt-
ható az audioforrások listájából a [Forrás] opció
megérintésével vagy a <MEDIA> gomb megnyo-
másával.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

Az Bluetooth® streaming audioeszköz lejátszá-
sához érintse meg a [Lejátszás] opciót, majd a
Bluetooth® streaming audioeszköz megállítá-
sához érintse meg a [Pill.megáll.] opciót a Blue-
tooth® streaming audio menüben.

Mappa/zeneszámok kiválasztása:

Érintse meg a [Mappa/Zeneszám] opciót, hogy
kiválaszthassa a mappát/zeneszámot.

Lejátszási mód megváltoztatása:

Érintse meg az [Ismétlés] vagy [Véletlenszerű]
gombot a Bluetooth® streaming audio menü-
ben, hogy lejátszási módot megváltoztathassa.

Gyorsan előre/hátra:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
<SEEK•TRACK> gombot, hogy a dalt gyorsan elő-
re vagy hátra tekerhesse. Engedje fel a gombot,
hogy a dal lejátszása normál sebességgel tör-
ténjen.
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Dalok/mappák átugrása:

Nyomja meg a <SEEK•TRACK> gombot vagy rövi-
den billentse meg a <m /OK> gombot a kor-
mánykeréken felfelé vagy lefelé, hogy a követke-
ző vagy az előző zeneszámot átugorhassa.

A következő vagy előző mappára való ugráshoz
nyomja meg a <TUNE•FOLDER> gombot vagy bil-
lentse meg és tartsa úgy a <m /OK> gombot a
kormánykeréken.

Bluetooth® streaming audio vezérlők
Érintse meg a [Vezérlő] opciót a Bluetooth® Au-
dio képernyőn, hogy a vezérlő képernyőt meg-
jeleníthesse.

[Select
Device]

Érintse meg, hogy a különböző
Bluetooth® streaming
audioeszközöket kiválaszthassa a
regisztrált Bluetooth® eszközök
listájából.

“Bluetooth® beállításai”
(oldal: 2-21)

[Pair Device] Érintse meg, hogy egy új
Bluetooth® eszközt tudjon
csatlakoztatni.

KIEGÉSZÍTŐ (AUX) EGYSÉGEK

Óvintézkedések
Egyes országokban a képek törvényi előírások
miatt egyáltalán nem jeleníthetők meg.

Kiegészítő egységek csatlakoztatása
A kiegészítő egységek bemeneti csatlakozói a
középső konzolon találhatóak.

“Médiaközpont” (oldal: 2-6)

A kiegészítő bemeneti audio csatlakozó fogadja
a standard analóg audio bemeneteket, pl. mag-
nó, CD lejátszó vagy MP3 lejátszó.

Videolejátszó csatlakoztatható a kiegészítő be-
meneti video csatlakozóhoz filmek lejátszásá-
hoz.

INFORMÁCIÓ:

Csatlakoztassa a 3,5 mm (1/8 inch) sztereo mini
csatlakozót a kiegészítő bemeneti csatlakozó-
ba. Előfordulhat, hogy az audio kimenet nem
működik megfelelően, ha a mono csatlakozós
kábelt használ.

Az AUX képernyőjének megtekintése

j1 [Forrás]:
Érintse meg, hogy átválthasson a
forráslista képernyőre.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal:
4-14)

j2 Audioforrás visszajelző:
Megjeleníti, hogy a források közül az AUX
került aktuálisan kiválasztásra.

j3 [Kép BE]/[Kép KI]:
Érintse meg a kép kijelzőn történő
megjelenítéséhez/kikapcsolásához.
Vezetés közben ez az elem nem
működtethető.

j4 [Kijelzőbeállítások]:
Érintse meg, hogy a kijelző beállításokat a
felső kijelzőn elvégezhesse.

5GA0052XZ
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Elérhető beállítások

[Fényerő] Beállíthatja a kijelző
fényerejét.

[Kontraszt] Beállíthatja a kijelző
kontrasztját.

[Feketeszint] Beállíthatja a kijelző
feketeszintjét

[Színárnyalat]* Beállíthatja a színárnyalatot.
[Szín]* Beállíthatja a képernyő

színét.
[Kezdeti
beállítások
visszaállítása]

Az összes kijelzőbeállítás
visszaállítása alapértelmezett
értékre.

* Csak olyan adatok esetében érhető el, ame-
lyek mozgóképeket tartalmaznak.

AUX működtetése
Aktiválás és lejátszás:

Kapcsolja be az AUX eszközt.

Ha egy AUX eszközt csatlakoztat a csatlakozó
aljzatba, az AUX üzemmód aktiválódik.

Az AUX üzemmód kiválasztható az egyéb audio-
forrásokból úgy, hogy megérinti [Forrás] opciót
vagy megnyomja a <MEDIA> gombot.

“Az audioforrás kiválasztása”
(oldal: 4-14)

“Fő audiogombok” (oldal: 4-12)

INFORMÁCIÓ:

• A videofájlok a felső kijelzőn jelennek meg, míg az
információk az alsó kijelzőn láthatók.

• Az AUX beállításai megváltoztathatók.

“Audio beállítások” (oldal: 4-32)
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Elvégezhetők az audio beállítások vagy az audiorendszerrel kapcsolatos funkciók be-/kikapcsolhatók a következő lépések segítségével.

Előfordulhat, hogy egyes beállítási elemek nem jeleníthetők meg, ha az audiorendszer ki van kapcsolva.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg az [Audio] opciót.

A következő beállítások érhetők el:

Az elemek elérhetősége függ a modelltől és a specifikációtól.

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK
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• [Hangbeállítások]

Beállítási tételek Művelet
[Basszus]

Beállíthatja a hangszóró hangminőségét és az egyensúlyt a [+]/[-], [B]/[J] vagy [R]/[F] gombok megérintésével.
[Magas]
[Egyensúly]
[Fader]

[Bose®Centerpoint]
Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer a hagyományos sztereó hangzásból surround hanghatást generál.
Kapcsolja be ezt az elemet, hogy aktiválni tudja a Bose®Centerpoint opciót; a szintjét a [Térhatás] opcióval tudja
megváltoztatni.

[Bose®AudioPilot]
Ez a funkció beállítja a hangerőt és a hang minőségét a gépjármű sebességétől függően, illetve a mikrofon által
érzékelt zajok függvényében. Kompenzálja a különböző útfelületről és a lehúzott ablakoktól származó zajokat.
Kapcsolja be ezt az elemet, hogy aktiválhassa a Bose®AudioPilot opciót.

[Térhatás] Érintse meg a [+]/[-] opciókat, hogy beállíthassa a Surround hatás szintjét ha a Bose®Centerpoint be van
kapcsolva.

[Seb.érz. h.erő] Ez a funkció automatikusan beállítja a hangerőt a gépjármű sebességének függvényében. Érintse meg a [+]/[-]
gombokat, hogy az érzékenység szintjét beállíthassa.

[Vezető hangszínpada]
Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a vezető oldalán a hang minősége magasabb lesz. A vezető sokkal tisztább
hangot hallhat, amely csak vezetőoldalon élvezhető. Ennek a funkciónak a kiemelkedő hatása függ a lejátszott zene
típusától is. Bizonyos zeneszámok esetében nehéz lehet ennek a funkciónak a felismerése.
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• [Album borítója]

Kapcsolja be ezt az elemet, hogy megjeleníthesse a média eszközön található képeket. Ha a média eszköz nem tartalmaz képeket, nem jelenik meg kép.

• [Küldési módszer]

Válassza ki a küldési módot a következők közül: [AUTO], [PAL] és [NTSC].

• [Rádióbeállítások] (ha van)

Beállítási tételek Művelet
[TA megszakítása] Ez az opció az FM és a DAB rádiók esetében is működik. Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az

éppen hallgatott audioforrást.
[Hírek megszakítása] Ez az opció az FM és a DAB rádiók esetében is működik. Ha ez az elem be van kapcsolva, a News PTY megszakítja az éppen

hallgatott audioforrást.
[DAB-DAB követés] Ez az elem csak a DAB esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer egy alternatív DAB állomást keres és hangol

be, amely ugyanazt a programot kínálja jobb vételi lehetőséggel.
[DAB-RDS Link] Ez az elem csak a DAB esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer megkeresi és behangolja azt az alternatív

RDS állomást, amely ugyanazt a programot kínálja jobb vételi lehetőséggel, ha a DAB jel nem hangolható be vagy a DAB vételi jel
gyenge.

[Régióbeállítások] Ez az elem csak a DAB esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer lehetővé teszi a DAB állomás megszakítását,
ha az regionális információkról ad tájékoztatást.

[L-sáv beállítása] Ez az elem csak a DAB esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer az L-sávot is és a Band III sávot is keresi,
amely keresés több időt vesz igénybe. Kapcsolja ki ezt az elemet, hogy az L-sávot kizárhassa az állomások kereséséből.

[AF] Ez az elem csak a FM esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer egy alternatív FM állomást keres és hangol be,
amely ugyanazt a programot kínálja jobb vételi lehetőséggel.

[REG (Régió)] Ez az elem csak a FM esetében érhető el. Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer egy alternatív FM állomást keres és hangol be,
amely ugyanazt a programot kínálja jobb vételi lehetőséggel azonos régión belül. A keresés és az újrahangolás megtörténik
függetlenül a régiótól, ha ez az elem ki van kapcsolva.
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• [AUX beállítások]

Beállítási tételek Művelet
[AUX képmegjelenítés] A kijelző felbontása a következők közül választható ki: [Normál], [Széles] és [Mozi].
[Hangerő-beállítások] A hangerő beállítások a következők közül választhatók ki: [Alacsony], [Közepes] és [Magas].

INFORMÁCIÓ:

• Az audiorendszer beállítások összekapcsolhatók és rögzíthetők a felhasználó intelligens kulcsában.

“Személyre szabható digitális környezet (ha van)” (oldal: 8-19)

• A kijelző be-/kikapcsolható a [Kép BE]/[Kép KI] opciók megérintésével a képernyő jobb felső sarkában.

• A [Rádióbeállítások], [AUX beállítások] és [DVD beállítások] csak akkor jelennek meg, ha a lejátszás az adott forrásból történik.
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LEMEZEK

• A lemezt minden esetben a széleinél fogja meg.
Soha se érintse meg a lemez felületét. Ne hajtsa
meg a lemezt.

• Ha a lemezeket nem használja, mindig a tokban
tárolja azokat.

• A lemez tisztításánál használjon tiszta, puha ru-
hát, és minden esetben a közepétől kifelé törölje.
Körkörös mozdulatokkal ne törölje le a lemezt.

Ne használjon hagyományos tisztítószere-
ket vagy ipari használatra szánt alkoholos
tisztítószert.

• Az új lemezek belső és külső éle éles lehet. A belső
vagy külső éleken található durva részeket az áb-
rán jelzett módon dörzsölje meg egy ceruzával
vagy egy tollal.

USB MEMÓRIA

• A USB memória érintkezőit soha ne érintse meg.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat az USB memóriára.

• Az USB memóriát ne tárolja olyan helyen, ahol
nagy a páratartalom.

• Ne tegye ki az USB memóriát közvetlen napfény-
nek.

• Az USB memóriára ne öntsön semmilyen folyadé-
kot.

Az USB eszköz részleteivel kapcsolatban lapoz-
za fel az eszköz használati útmutatóját.

Ez az alkalmazás vagy eszköz a kaliforniai
Emeryville székhelyű Gracenote, Inc. (“Graceno-
te”) vállalattól származó szoftvert tartalmaz. A
Gracenote-tól származó szoftver (“Gracenote
szoftver”) lehetővé teszi, hogy ez az alkalmazás
a lemezeket és fájlokat azonosítsa, és az online
kiszolgálóktól vagy beágyazott adatbázisokból
(együttesen “Gracenote kiszolgálók”) átvegye a
zenével kapcsolatos információkat, beleértve a
névre, művészre, sávra és címre vonatkozó ada-
tokat (“Gracenote adatok”), továbbá végrehajt-
son más funkciókat is. A Gracenote adatokat Ön
csak a jelen alkalmazás vagy eszköz végfelhasz-
nálói funkcióinak megfelelően használhatja fel.

Ön vállalja, hogy a Gracenote adatokat, Grace-
note szoftvert és Gracenote kiszolgálókat csak
saját, nem-kereskedelmi céljaira fogja felhasz-
nálni. Ön vállalja, hogy nem adja át, nem sok-
szorosítja és nem küldi el a Gracenote szoftvert
vagy Gracenote adatokat harmadik félnek. ÖN
VÁLLALJA, HOGY A GRACENOTE ADATOKAT, GRA-
CENOTE SZOFTVERT ÉS GRACENOTE KISZOLGÁ-
LÓKAT CSAK AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGENGEDETT
MÓDON FOGJA FELHASZNÁLNI.

Ön tudomásul veszi, hogy a Gracenote adatok,
Gracenote szoftver és Gracenote kiszolgálók
használatát engedélyező nem kizárólagos
licenc megszűnik abban az esetben, ha Ön eze-
ket a korlátozásokat megszegi. Ha a licencenge-
délye megszűnik, akkor vállalja, hogy azonnal
megszünteti a Gracenote adatok, Gracenote
szoftver és Gracenote kiszolgálók minden hasz-

SAA0451Z

LEMEZ/USB MEMÓRIA KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA

GRACENOTE® VÉGFELHASZNÁLÓ SZERZŐDÉS
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nálatát. A Gracenote minden jogot fenntart a
Gracenote adatokkal, Gracenote szoftverrel és
Gracenote kiszolgálókkal kapcsolatban, az ös-
szes tulajdonjogot is beleértve. A Gracenote
semmilyen körülmények között sem felelős
semmilyen összeg kifizetéséért az Ön által me-
gadott bármely információk fejében. Ön tudo-
másul veszi, hogy a Gracenote, Inc. a jelen szer-
ződés alapján járó jogait saját nevében, közvet-
lenül is érvényesítheti Önnel szemben.

A Gracenote szolgáltatás a kérések nyomon kö-
vetésére statisztikai célból egyedi azonosítót
használ. A véletlenszerűen kiválasztott szám-
szerű azonosító célja, hogy a Gracenote szolgál-
tatás megszámolhassa a kéréseket anélkül,
hogy bármit megtudna Önről. További informá-
cióért olvassa el a weblapunkon a Gracenote
szolgáltatásokra vonatkozó Gracenote titoktar-
tási irányelveket.

A Gracenote szoftver és minden Gracenote adat
használatát ú.n. “MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN”
engedélyezzük. A Gracenote nem vállal semmi-
lyen felelősséget, illetve kifejezett vagy beleér-
tett garanciát a Gracenote kiszolgálókról szár-
mazó bármely Gracenote adat pontosságáért. A
Gracenote minden jogot fenntart arra, hogy a
Gracenote kiszolgálóról törölje az adatokat,
vagy a Gracenote által indokoltnak tartott bármi-
lyen okból módosítsa az adatkategóriákat. Nem
ad semmilyen garanciát arra, hogy a Gracenote
szoftver vagy Gracenote kiszolgálók hibamente-
sek lesznek, vagy hogy a Gracenote szoftver

vagy Gracenote kiszolgálók megszakítás nélkül
fognak működni. A Gracenote nem köteles biz-
tosítani Önnek az új, javított vagy bővített adat-
típusokat vagy kategóriákat, amelyeket a Grace-
note a jövőben biztosíthat, és szolgáltatásait
bármikor szabadon megszüntetheti.

A GRACENOTE MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉR-
TETT GARANCIÁT KIZÁR, BELEÉRTVE EBBE AZ ÉR-
TÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKAL-
MASSÁGRA, TULAJDONJOGRA ÉS A SZERZŐI JOG
MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁT
IS. A GRACENOTE NEM GARANTÁLJA AZOKAT AZ
EREDMÉNYEKET, AMELYEKET ÖN A GRACENOTE
SZOFTVER VAGY BÁRMELY GRACENOTE KISZOL-
GÁLÓ HASZNÁLATÁBÓL ESETLEG SZEREZHET. A
GRACENOTE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖ-
ZÖTT SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN
KÖVETKEZMÉNYES VAGY ESETLEGES KÁRÉRT, EL-
VESZTETT HASZONÉRT VAGY KIESETT JÖVEDELE-
MÉRT.

© Gracenote, Inc. 2009
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VIGYÁZAT:

• Telefonját csak akkor használja, ha biztonságos
helyen leparkolta a gépjárművét. Ha vezetés köz-
ben mindenképpen használnia kellene a telefon-
ját, fordítson különös figyelmet a gépjármű üze-
meltetésére.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a gép-
jármű üzemeltetésére telefonálás közben, húzód-
jon le az útról és állítsa meg a járművet, mielőtt
telefonálni kezdene.

FIGYELMEZTETÉS:

Ahhoz, hogy a gépjármű akkumulátorának lemerülé-
sét lekerülhesse, csak akkor használja a telefont, ha a
motort vagy hibrid rendszert elindította.

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy Blue-
tooth® Kihangosítós telefonrendszerrel. Ha Ön
olyan telefonnal rendelkezik, amely Bluetooth®
kapcsolatot tesz lehetővé, Ön egy vezeték nél-
küli kapcsolatot hozhat létre a mobiltelefon és a
gépjármű telefonmodulja között. A Bluetooth®
vezeték nélküli technológiával telefonhívásokat
kezdeményezhet vagy fogadhat úgy, hogy a te-
lefont még a zsebéből sem kell kivennie.

Ha a mobiltelefont egyszer csatlakoztatta a gép-
jármű beépített rendszeréhez, az illesztést nem
kell újra végrehajtani. Az Ön telefonja automati-
kusan kapcsolódik a gépjármű telefonmoduljá-

hoz, ha a főkapcsolót ON állásba állítja és a
regisztrált, bekapcsolt telefon a jármű belsejé-
ben van.

5 különböző, Bluetooth® technológiát támoga-
tó telefont tud a gépjármű rendszerével össze-
párosítani. Azonban egyszerre csak egy telefon-
on tud beszélni.

A hangfelismerő rendszer támogatja a telefon-
parancsokat is, tehát egy telefonszám felhívása
hangutasítással is lehetséges.

“10. INFINITI hangfelismerő rendszer-
Hangfelismerés”

Mielőtt elkezdené a Bluetooth® kihangosítós
telefonrendszert használni, nézze át a követke-
zőket.

• A Wireless LAN (Wi-Fi) és a Bluetooth® funkciók
ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz). Ha a
Bluetooth® és a wireless LAN funkciókat ugyanak-
kor használja, a kommunikáció lelassulhat vagy
akár meg is szakadhat és nem kívánt zaj keletkez-
het. Javasolt kikapcsolni a wireless LAN (Wi-Fi)
funkciót, amikor a Bluetooth® funkciót használja.

• Még az előtt állítsa be a mobiltelefon és a jármű
modulja közötti vezeték nélküli kapcsolatot, mi-
előtt a Bluetooth® kihangosítós telefonrendszert
használni kezdené.

• Európa esetében:

Előfordulhat, hogy néhány, Bluetooth®
technológiát támogató telefont a rendszer

nem ismer fel. A telefon kompatibilitásával
kapcsolatos információkért látogasson el a
www.infiniti.eu/ownership/bluetooth.html
oldalra vagy vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

• Kivéve Európa:

Előfordulhat, hogy néhány, Bluetooth®
technológiát támogató telefont a rendszer
nem ismer fel. A telefon kompatibilitásával
kapcsolatos információkért vegye fel a kap-
csolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.

• A mobiltelefon típusától függően előfordulhat,
hogy a rendszer nem támogatja a szöveges üzene-
tek küldését.

• A kihangosítórendszert a következő esetekben
nem tudja használni:

– A gépjármű a mobilhálózat lefedettségi
területén kívül tartózkodik.

– A jármű olyan helyen van, ahol a rádió-
hullámok vétele nehézkes; ilyen lehet
egy alagút, egy földalatti parkoló, egy
magas épület alja vagy egy hegyes-völ-
gyes terület.

– A mobiltelefon le van zárva, hogy a tár-
csázást megakadályozza.

• Ha a rádióhullámok vétele nem ideális, ha a kör-
nyező zaj túl hangos, előfordulhat, hogy nem hallja
megfelelően a másik személy hangját a hívás alatt.

BLUETOOTH® KIHANGOSÍTÓS
TELEFONRENDSZER
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• Előfordulhat, hogy a telefon nem fogadja a bejövő
hívásokat közvetlenül azt követően, hogy a gyúj-
tást a gépjárművön bekapcsolta.

• A mobiltelefont ne tegye olyan helyre, ahol fém
veszi körül vagy távol van a jármű telefonmoduljá-
tól, így megelőzheti a hangminőség romlását vagy
a vezeték nélküli kapcsolat bontását.

• Ha mobiltelefonját Bluetooth® vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, a telefon ak-
kumulátora gyorsabban merülhet le, mint általá-
ban.

• Ha úgy tűnik, hogy a Bluetooth® kihangosítós te-
lefonrendszer nem működik megfelelően, keres-
sen fel egy INFINITI Központot vagy szakszervizt.

• Mobiltelefonok vagy egyéb egységek interferenci-
át vagy búgó hangot eredményezhetnek, amelyet
a rendszer hangszóróiból hallhat. Az ilyen típusú
eszközökmás helyen történő tárolása csökkenthe-
ti vagy meg is akadályozhatja ezt a hangot.

• A mobiltelefon megfelelő illesztési folyamataival,
az akkumulátor töltésével és a mobiltelefon anten-
nájával, stb. kapcsolatban lapozza fel a mobiltele-
fon gyártója által kiadott használati útmutató.

• A jármű kijelzőjén látható térerő-ikon eltérhet a
mobiltelefonon láthatótól.

• A jármű kijelzőjén látható akkumulátor ikon eltér-
het a mobiltelefonon láthatótól.

• Annak érdekében, hogy a hívó hangját hallja és a
visszhangokat elkerülje, próbáljon meg csendet
tartani a gépjármű belsejében.

• Ha egy hívás hangja nem tiszta, a bejövő vagy
kimenő hívások hangerejének beállítása javíthatja
a hang tisztaságát.

• A mikrofon a térképlámpához közel található.

PHONE

Bluetooth® Kihangosítós
telefonrendszer csatlakoztatása
A mobiltelefont a Bluetooth® kihangosítós tele-
fonrendszerhez kell csatlakoztatni a működte-
tés megkezdése előtt. A rendszerhez legfeljebb
5 mobiltelefon csatlakoztatható.

“Bluetooth® eszköz csatlakoztatása”
(oldal: 2-21)

Telefon kiválasztása
Válassza ki az egyik csatlakoztatott eszközt.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a [Telefon], majd pedig a [Telefon kivá-
lasztása] opciókat. A csatlakoztatott mobilte-
lefonok listája megjelenik.

2. Válassza ki az egyik regisztrált mobiltelefont
a listából.

3. Ha az eszközt sikeresen kiválasztotta, egy
üzenet jelenik meg az alsó érintőképernyőn
(alsó kijelző), amely azt jelzi, hogy a mobilte-
lefon kiválasztásra került.

Hívás kezdeményezése

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

2. Válassza ki a következő műveletek valame-
lyikét hívás kezdeményezéséhez.

Elérhető üzemmódok

• [Kedvencek]:

Válasszon ki egy telefonszámot a szemé-
lyesen kiválasztott telefonszámokból.

• [Híváslista]:

Válasszon ki egy telefonszámot a bejövő
és kimenő hívások közül.

5GH0187XZ

Felső érintőképernyő (felső kijelző)
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• [Telefonkönyv]:

Válasszon ki egy telefonszámot a telefon-
könyvből.

A módszer használata előtt a telefonszá-
mot le kell tölteni a mobiltelefon telefon-
könyvéből a rendszer telefonkönyvébe.

“Mobiltelefon beállítások” (oldal:
5-8)

• [Sz. tárcsázása]:

Kézzel, a kijelzőn megjelenő billentyűze-
tet használva írja be a telefonszámot.
Érintse meg a [m ] opciót a szám hívásá-
hoz.

“Karakterek és számok bevitele”
(oldal: 2-10)

3. A rendszer tárcsázza a számot és a képer-
nyőn megjelenik egy üzenet, amely szerint a
hívás folyamatban van.

Hívás fogadása

Ha bejövő hívás van, egy figyelmeztető üzenet
jelenik meg a felső érintőképernyőn (felső kijel-
zőn) egy csengőhang kíséretében.

Hívás fogadása:

A hívás fogadásához válassza a következő mű-
veletek valamelyikét.

• Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeréken.

• Érintse meg az [Válasz] opciót.

Hívás elutasítása:

A hívás elutasításához érintse meg az [Elutasít]
opciót.

Bejövő hívás miközben egy másik személlyel
beszél:

Ha a rendszer egy újabb bejövő hívást észlel,
amikor Ön éppen egy másik személlyel beszél,
egy üzenet jelenik meg a felső kijelzőn, amely a
bejövő hívásról tájékoztatja.

Elérhető elemek

Elérhető
elemek

Művelet

[Válasz] Fogadja a második hívást és az elsőt
várakoztatja.

[Elutasít] Elutasítja a második hívást és az első
hívást vonalban tartja.

5GF0032XZ

5GF0033XZ
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Hívás közben

Hívások alatt van számos lehetősége, amelyek
közül választhat. A képernyőn megjelenítettek
közül válassza ki az egyik lehetőséget, ha szük-
séges.

Elérhető elemek

5GF0029XZ

Elérhető elemek Művelet
[Hívás kapcsolása]* Fogadhatja a bejövő hívást. Az a személy, akivel éppen beszélt, várakozik.

Nyomja meg a gombot még egyszer, így a várakozó személlyel beszélhet újra.
[Hívás bontása] Bontja a vonalat azzal a személlyel, akivel éppen beszélt és kapcsolja azt a

személyt, aki éppen várakozott.
[Némítás]/[Némít.
visszavon-a]

Ha a vonalat elnémítja, a másik fél a vonal végén nem hallja Önt.

[Hívás tartása]** A hívás tartásba kerül.
[Számok küldése] A tone üzemmódot használva küldjön számokat a csatlakoztatott félnek, aki

hangrögzítő szolgáltatásokat használ.
[Kézikész. haszn-a] A hívás átadása a mobiltelefonra.
[Össz. hívás
befejez.]*

Bontja az összes hívást, még azt is, amely tartásban volt.

*: Akkor érhető el, ha több vonal van.

**: Akkor érhető el, ha egy vonal van.

INFORMÁCIÓ:

• A személy hangjának felerősítéséhez vagy lehalkításához nyomja meg a <-m +> gombot a kormánykeréken
vagy forgassa el a <VOL/m > tárcsát a fő audiogombon, miközben a telefonon beszél.

• Érintse meg a [Némítás] opciót, ha nem szeretné, hogy a vonal másik végén lévő fél hallja az Ön hangját.

• Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot az INFINITI vezérlőn hívás közben, hogy a térkép vagy a
menü képernyőt megjeleníthesse. Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeréken, hogy a
telefon képernyőjét megjeleníthesse.

Navigációs rendszerrel nem szerelt modellek:

Nyomja meg a <DISP> gombot az INFINITI vezérlőn hívás közben, hogy az órát megjeleníthesse.
Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeréken, hogy a telefon képernyőjét megjeleníthesse.
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ÜZENETKÜLDŐ ASSZISZTENS
A gépjárműhöz csatlakoztatott eszköztől függő-
en előfordulhat, hogy az egyes elemek nem je-
lennek meg.

VIGYÁZAT:

• Egyes alkalmazások és funkciók használatát - pél-
dául a közösségi hálózatokat vagy a szöveges üze-
netküldést - egyes helyeken a törvényi előírások
korlátozzák.

• Bizonyos törvényi rendelkezések korlátozzák a
“Text-to-Speech” használatát. A funkció haszná-
lata előtt ellenőrizze a helyi rendelkezéseket.

• Használja az üzenetküldő asszisztenst azt követő-
en, hogy a gépjárművel egy biztonságos helyen
leparkolt. Ha vezetés közben mindenképpen hasz-
nálnia kellene ezt a funkciót, fordítson különös
figyelmet a gépjármű üzemeltetésére.

FIGYELMEZTETÉS:

• Ez a funkció nem érhető el, ha a mobiltelefon nem
támogatja a Message Access Profile-t (MAP). To-
vábbi részletekkel és utasításokkal kapcsolatban
lapozza fel a telefon használati útmutatóját.

• Bizonyos területeken a törvényi előírások tiltják a
“Text-to-Speech” funkciót. A funkció használata
előtt ellenőrizze az előírásokat.

INFORMÁCIÓ:

A használt mobiltelefon típusától függően bizo-
nyos beállítások szükségesek lehetnek. További
részletekkel és utasításokkal kapcsolatban la-
pozza fel a telefon használati útmutatóját.

Előfordulhat, hogy az üzenetküldő funkció nem
működik egyes telefontípusokkal.

Az üzenetküldő szolgáltatás lehetővé teszi,
hogy szöveges üzenetet küldjön vagy fogadjon
a gépjármű illesztési felületén keresztül.

Üzenet fogadása

Ha a gépjárműhöz csatlakoztatott mobiltelefon
üzenetet fogad, egy figyelmeztetés jelenik meg
a felső kijelzőn egy hang kíséretében.

Az üzenet elolvasásához érintse meg a [Ellenőr-
zés most] opciót. Érintse meg a [Később] opciót,
hogy az üzenetet elmenthesse és később ellen-
őrizhesse.

A fogadott üzenetek listájának
megtekintése

1. Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeré-
ken.

2. Érintse meg a [Szöveges üzenetek] opciót.

3. Érintsen meg egy elemet a listán, amelyet
szeretne elolvasni vagy amelyre szeretne vá-
laszolni.

5GF0038XZ

5GF0040XZ

5-6 Kihangosítós telefonrendszer



INFORMÁCIÓ:

Az üzenetek listájában 20 üzenet tárolható.

Fogadott üzenetek képernyője

A [Ellenőrzés most] opció megérintésével az új
üzenet értesítési képernyőjén vagy egy üzenet
listából történő kiválasztásával megtekintheti a
fogadott üzenet részleteit az alsó kijelzőn.

Elérhető műveletek:

• [Köv.]:

Érintse meg a következő üzenet olvasásá-
hoz.

• [Előző]:

Érintse meg az előző üzenet olvasásához.

• [Válasz]:

Egy válasz sablon választható ki.

“Szöveges üzenet küldése” (oldal:
5-7)

• [Hívás]:

Ha az üzenet küldője rögzítve van a telefon-
könyvben, érintse meg ezt az elemet, hogy a
küldőt felhívhassa.

• [Lejátszás]/[Leállítás]:

Érintse meg a [Lejátszás] opciót, hogy a ki-
hangosítós telefonrendszer felolvassa a fo-
gadott üzenetet. Érintse meg a [Leállítás] op-
ciót, hogy a felolvasást leállíthassa.

• [Sablon h.adása]:

A fogadott szöveges üzenet hozzáadható a
sablonokhoz (szövegek listája).

INFORMÁCIÓ:

• A következő vagy az előző üzenet felolvasása kez-
dődik meg, ha a <m > vagy <▼> gombot a kor-
mánykeréken megnyomja miközben a rendszer a
fogadott üzeneteket olvassa fel.

• Az üzenetek felolvasása után az üzenetek képer-
nyője jelenik meg és itt kiválasztható a következő
művelet.

[Válasz] Létrehozhatja a válaszüzenetet.
“Szöveges üzenet
küldése” (oldal: 5-7)

[Köv.] A rendszerrel felolvastathatja a
következő üzenetet.

• Ha a küldő neve és címe rögzítve van a telefon-
könyvben, a küldő neve információként megjele-
nik a képernyőként.

Szöveges üzenet küldése

1. Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeré-
ken.

2. Érintse meg az [Üzenet] opciót.

3. Érintse meg a [Üzenet írása] opciót.

A következő beállítások elérhetők.

5GF0039XZ

Alsó kijelző

5GF0003XZ
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TELEFON ÉS SZÖVEGES ÜZENETEK
BEÁLLÍTÁSA

Mobiltelefon beállítások
A Bluetooth® kihangosítós rendszer teljes mér-
tékben testre szabható.

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

2. Érintse meg a [Telefon/mail] opciót.

3. Érintse meg a [Telefonbeállítások] opciót.

A következő telefon beállítások érhetők el.

Elérhető elem Művelet

[Cél:]
[Billentyűzet] Írja be a címzett címét a billentyűzet használatával. Érintse

meg az [OK] gombot, a cím megerősítéséhez.

[Telefonkönyv] Válassza ki a címzettet a telefonkönyvből és érintse meg az
[OK] gombot a megerősítéshez.

[Sablon]

Válasszon a
listából

Válasszon egy elemet az üzenetek listájából. A kiválasztott
szöveg bekerül a küldeni kívánt üzenetbe.

[Sablon h.adása]
Válasszon ki egy üzenetet a listából, amelyet szerkeszteni
szeretne. A billentyűzetet használva szerkessze a szöveget
és érintse meg az [OK] gombot a szerkesztés befejeztével.

[Küldés] Érintse meg az üzenet elküldéséhez.
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Bejövő hívások beállítása:

Beállítandó elem Művelet
[Csengőhang] Válasszon egy csengőhangot.

Telefonkönyv/Kedvencek beállításai:

Beállítandó elem Művelet
[Telefonkönyv
beállításainak
konfigurálása]

[Automatikus
adatátvitel beállításai]

[Telefonkönyv autom.
letöltése]

Be-/kikapcsolhatja a telefonkönyv mobiltelefonról történő automatikus letöltését.

[Legutóbbi hívások
letöltése]

Be-/kikapcsolhatja a híváselőzmények automatikus letöltését a mobiltelefonról.

[Telefonkönyv manuális átvitele] A mobiltelefon telefonkönyvének információit manuálisan átviheti.
[Telefonkönyv törlése] Egy elem törléséhez válassza ki az elemet, amelyet törölni szeretne a listából. Érintse

meg a [M. törl-e] opciót az összes elem törléséhez. Több elem törléséhez érintse meg
a [Többsz. kivál.] opciót.

[Kedvenc
beállítások]

[Kedvencek törlése] Egy elem törléséhez válassza ki az elemet, amelyet törölni szeretne a listából. Érintse
meg a [M. törl-e] opciót az összes elem törléséhez. Több elem törléséhez érintse meg
a [Többsz. kivál.] opciót.

[Kedvencek rögzítése] [Kimenő hívásokból] Válasszon ki elemeket a kimenő hívások listájából a gépjármű rendszerén, hogy
hozzáadhassa a kedvencekhez.

[Bejövő hívásokból] Válasszon ki elemeket a bejövő hívások listájából a gépjármű rendszerén, hogy
hozzáadhassa a kedvencekhez.

[Nem fogadott
hívásokból]

Válasszon ki elemeket a bejövő hívások listájából a gépjármű rendszerén, hogy
hozzáadhassa a kedvencekhez.
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[Minden
előzmény
törlése]

[Kimenő hívások előzményeinek törlése] Egy elem törléséhez válassza ki az elemet, amelyet törölni szeretne a listából. Érintse
meg a [M. törl-e] opciót az összes elem törléséhez. Több elem törléséhez érintse meg
a [Többsz. kivál.] opciót.

[Bej. hív-ok előz-einek törl-e]
[Nem fog. hív-ok előzm-einek törl-e]
[ÖSSZES híváselőzmény törlése]

A csengőhang, a bejövő hívás és a kimentő hívás hangereje szintén beállítható.

“Hangerő beállítása” (oldal: 2-18)
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Mail beállítások
A mail beállításai képernyőn különböző beállí-
tások végezhetők el.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a kormányke-
réken.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Telefon/mail] opciót.

4. Érintse meg a [Mail beállításai] opciót.

A következő mail beállítások érhetők el.

Telefonkönyv

A mobiltelefon telefonkönyvében lévő informá-
ciók letölthetők.

“Telefon és szöveges üzenetek
beállítása” (oldal: 5-8)

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

2. Érintse meg a [Telefonkönyv] elemet és vá-
lasszon a listából.

Ez megjeleníthető az alsó kijelzőn és felhasznál-
ható hívás indításához vagy szöveges üzentet
küldéséhez.

Beállítandó elem Művelet
[Üzenet letöltés
beállításai]

Az átadási funkció be-/kikapcsolható. Ha az átadási funkció be van
kapcsolva, a mobiltelefon telefonkönyve automatikusan letöltésre kerül az
üzenetküldő rendszerbe, ha csatlakoztatva van.

[Küldési kísérletek] Az üzenet újraküldési kísérleteinek száma - a sikertelen küldés után -
kiválasztható, az érték 0 és 3 között lehet.

[Új üzenet riasztás] Kiválasztható a riasztáshoz használt hang típusa.
[Válaszüzenetek
szerkesztése]

A sablon (szövegek, amelyek közül választhat, amikor kimenő üzentet
szeretne szerkeszteni) szerkeszthető.

5GF0031XZ
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Kedvencek

40 telefonszám továbbítható a mobiltelefonból
a kedvencek listájába.

Ez megjeleníthető az alsó kijelzőn és felhasznál-
ható hívás indításához vagy szöveges üzentet
küldéséhez.

Hangcímke:

Egyedi hangcímke rögzíthető a telefonszámok-
hoz, amelyeka kedvenceklistájában vannak, így
ezek a számok a hangcímke kimondásával hív-
hatók.

1. Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeré-
ken.

2. Érintse meg a [Kedvencek] opciót.

3. Válasszon egy elemet a listájából.

4. Érintse mega [Hangcímke] elemet.
5GF0034XZ

5GF0023XZ

Elérhető elemek Művelet
[Bejegyzés] Érintse meg, ha egy telefonszámhoz szeretne hangcímkét rögzíteni.
[Ismételt regisztráció] Érintse meg a hangcímke ismételt felvételéhez.
[Lejátszás] Játsza le a felvett hangcímkét.
[Törlés] Érintse meg a hangcímke törléséhez.
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BLUETOOTH® INFORMÁCIÓ

Megtekintheti a csatlakoztatott Bluetooth® eszköz információit.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot a kormánykeréken.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Bluetooth] opciót.

4. Érintse meg a [Gépkocsi Bluetooth készülék info.] opciót.

A következő beállítások elérhetők.

Elérhető elem Művelet
[Készüléknév] A csatlakoztatott Bluetooth® eszköz neve megjelenik. Érintse meg a

[Készüléknév] opciót, hogy megjeleníthesse a billentyűzetet a
szerkesztéshez.

[PIN- kód] A csatlakoztatott Bluetooth® eszköz kódja megjelenik.
Érintse meg a [PIN- kód] opciót, hogy megjeleníthesse a billentyűzetet a
bevitelhez.

Eszköz címe Megjelenítheti a csatlakoztatott Bluetooth® eszköz címét.
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Egyes alkalmazások és funkciók használatát -
például a közösségi hálózatokat vagy a szöve-
ges üzenetküldést - egyes helyeken a törvényi
előírások korlátozzák. A követelményekkel kap-
csolatban ellenőrizze a helyi előírásokat.

Az Infiniti InTouch két különböző típusú, gép-
járműbe telepített alkalmazásokhoz biztosít
hozzáférést: autós alkalmazások és mobilalkal-
mazások (ha van). Az autós alkalmazások letölt-
hetők az App Garage-ból a menü képernyőn. A
mobilalkalmazások (ha van) a legnépszerűbb
okostelefon- alkalmazások gyűjteményét jelen-
tik, amelyeket a gépjárműben való felhaszná-
lásra optimalizáltak. A mobilalkalmazások (ha
van) elérhetők egy mobiltelefon gépjárműhöz
való csatlakoztatásával.

A rendszer lehetővé teszi új alkalmazások letöl-
tését, a letöltött alkalmazások frissítését és tör-
lését ugyanúgy, mint a legnépszerűbb okostele-
fon operációs rendszerek.

Néhány előre telepített autós alkalmazás anél-
kül használható, hogy további műveleteket kel-
lene végrehajtania. Az autós alkalmazások és a
mobilalkalmazások (ha van) használatához egy
megfelelő okostelefont kell a gépjárműhöz csat-
lakoztatni.

Az alkalmazások használata csak azon okoste-
lefonok esetében garantált, amelyeket az Infini-
ti InTouch alkalmazásokkal teszteltek és jóvá-
hagytak. A rendszer jelenleg csak az iPhone és

Android eszközöket támogatja. Az Android tele-
fonoknak támogatniuk kell a Bluetooth® és SPP
(Serial Port Profile) funkciókat.

Egyes országokban a mobilalkalmazások (ha
van) és bizonyos autós alkalmazások nem elér-
hetők.

Használat iPhone segítségével:

Ahhoz, hogy az Infiniti InTouch alkalmazásokat
az iPhone segítségével használni tudja, az iPho-
ne-t csatlakoztatni kell a gépjárműhöz egy USB
kábel segítségével. Ha egy iPhone készüléket
csatlakoztat kábel segítségével, miközben egy
iPod is csatlakoztatva van kábel segítségével, a
szolgáltatás nem lesz elérhető. A szolgáltatás
használatához először csatlakoztassa le az iPod
kábelét az USB aljzatról, ahova az iPod csatla-
koztatva van.

“Médiaközpont” (oldal: 2-6)

Használat Android okostelefon használatával:

Ahhoz, hogy az Infiniti InTouch alkalmazásokat
Android okostelefon segítségével használni
tudja, az eszközt Bluetooth® segítségével csat-
lakoztatni kell és mint kihangosítós eszközt re-
gisztrálni kell.

“Bluetooth® eszköz csatlakoztatása”
(oldal: 2-21)

A mobilalkalmazások (ha van) használatához,
illetve az autós alkalmazások egyes csatlakoz-
tatott funkcióinakeléréséhez kompatibilis okos-
telefonra van szükség.

Európa esetében:

Előfordulhat, hogy néhány, Bluetooth® techno-
lógiát támogató telefont a rendszer nem ismer
fel. Vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központ-
tal vagy szakszervizzel vagy keresse fel az
INFINITI tulajdonosok portálját a telefon kompa-
tibilitásával kapcsolatos részletekért.

“Bluetooth® kihangosítós
telefonrendszer” (oldal: 5-2)

Kivéve Európa:

Előfordulhat, hogy néhány, Bluetooth® techno-
lógiát támogató telefont a rendszer nem ismer
fel. Vegye fel a kapcsolatot az INFINITI tulajdono-
sok portáljával (ha elérhető) vagy egy INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel a telefon kompa-
tibilitásával kapcsolatos részletekért.

FIGYELMEZTETÉS:

• A mobilalkalmazások (ha van) használatához az
Infiniti InTouch mobil alkalmazást telepíteni és
futtatni kell a kompatibilis okostelefonon. Ez az
alkalmazás letölthető az alkalmazás-áruházból.

• A mobilalkalmazásokhoz (ha van) szükség van ak-
tív előfizetésre, illetve érvényes INFINITI Owner
Portal fiókra.

INFINITI INTOUCH ALKALMAZÁSOK
ÁTTEKINTÉSE
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• A felhasználó és a mobiltelefon szolgáltató között
érvényben lévő szerződés alapján előfordulhat,
hogy kommunikációs díjat kell fizetni.

• A szolgáltatás használata előtt egyes alkalmazá-
sok használatára külön regisztrálni kell.

• Bizonyos alkalmazások esetén a rendszer nem tá-
mogat minden funkciót, amely az okostelefonra
van telepítve. Ezen felül a szolgáltató politikája
szerint az alkalmazások tartalma változhat vagy
az alkalmazások megszűnhetnek.

• Ha egy okostelefon a hálózati lefedettségen kívül
van, bizonyos funkciók nem használhatók.

• Vezetés közben egyes műveletek nem elérhetők,
hogy a vezető figyelmét ne vonják el. Vezetés köz-
ben ne nézze a képernyőt.

• Mielőtt a gépjármű tulajdonost váltana, törölje az
alkalmazások adatait (e-mail adatok, stb.), ame-
lyek a gépjárműbe épített eszközön kerültek táro-
lásra. Javasolt az INFINITI ügyfélszolgálatot is fel-
hívni és tájékozatni őket arról, hogy a gépjármű
tulajdonosa megváltozik.

• Bizonyos szolgáltatások előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak vagy megszűnhetnek.

MEGJEGYZÉS:

A navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek
esetében az alkalmazások használatához hajtsa vég-
re a naptár beállítását az Óra menüben.

“Óra beállításai” (oldal: 2-20)

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

Érintse meg a használni kívánt alkalmazás ikon-
ját. A kiválasztott alkalmazás elindul.

• A menü képernyőn megjelenő alkalmazások és a
megjelenés sorrendje személyre szabható.

“App Garage beállítási képernyő”
(oldal: 6-5)

• Egyes alkalmazások beállíthatók úgy, hogy a gyúj-
táskapcsoló ON állásba állításakor elinduljanak.

Az autós alkalmazások olyan egyedülálló alkal-
mazások, amelyeket az INFINITI fejlesztett és
amelyek letölthetők és telepíthetők a gépjármű
hardverére.

INFORMÁCIÓ:

Az Infiniti InTouch mobilalkalmazást telepíteni
kell és futtatni kell a kompatibilis okostelefo-
non, hogy frissítéseket tölthessen le és olyan
alkalmazásokat használhasson, amelyekhez
hálózati kapcsolatra van szükség.

“A felhasználó azonosító és jelszó
beszerzése” (oldal: 6-9).

APP GARAGE KÉPERNYŐ

Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
az [App Garage] opciót.

5GD0012XZ

ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA AUTÓS ALKALMAZÁSOK
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Elérhető beállítások

• [Autós alkalmazások kezelése] (ha van)

Autós alkalmazásokat telepíthet, távolíthat
el vagy frissíthet.

• [App Garage beállításai]

Kiválaszthatja azokat az ikonokat, amelyek
megjelennek a menü képernyőn és megvál-
toztathatja az automatikus indítás és háló-
zati kapcsolatok beállításait.

• Elérhető alkalmazások listája

Megjeleníti a letöltött autós alkalmazásokat
(ha van), illetve a kiválasztott mobilalkalma-
zásokat.
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App Garage beállítási képernyő

Az alkalmazások beállításai megváltoztathatók az App Garage beállítási képernyőn.

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

2. Érintse meg az [App Garage beállításai] opciót.

Menü elemek Művelet
[Összes alkalmazás] Megjelenítheti az összes alkalmazást. Kiválaszthat egy alkalmazást a listából,

amelyet még szeretne alkalmazás- specifikus beállításokkal módosítani.
[Futó alkalmazások] Alkalmazások listája Megjelenítheti a futó alkalmazásokat. Az alkalmazások információjának

megjelenítéséhez vagy egy alkalmazás leállításához válassza ki a kívánt
alkalmazást a listából.

[Összes leállítása] Leállíthatja az összes alkalmazást.
[Menüikon helyének beállítása] Alkalmazások listája Megjelenítheti vagy elrejtheti az alkalmazás ikont a menü képernyőn.

[Összes törlése] Törölheti az összes alkalmazás ikont a menü képernyőn.
[Automatikus indítás beállítása] Ebben a beállításban lehetővé teheti, hogy az alkalmazások automatikusan

induljanak, amikor a gépjármű gyújtását bekapcsolja.
[Rendszer adatai] Megjeleníti a rendszer információit.
[Alk. telepítése USB-n] Alkalmazást telepíthet az USB-n keresztül az INFINITI tulajdonosi portálról.
[Automatikus kapcsolódás] (ha van) Beállíthatja a kapcsolódási intervallumot. Az autós alkalmazáskezelő (ha van)

rendszeres időközönként csatlakozik a szerverhez, hogy a legfrissebb adatokat
begyűjtse (például alkalmazások frissítésének ellenőrzése).

[Hálózati értesítés] (ha van) Ha a hálózati értesítés be van kapcsolva, egy felugró üzenet jelenik meg, amikor
a hálózati kapcsolat létrejött.

[Telepítési értesítés] (ha van) Ha a telepítési értesítés be van kapcsolva, egy felugró üzenet jelenik meg, amikor
új alkalmazás került telepítésre.

[Gyári adatok visszaállítása] Törli a letöltött vagy tárolt alkalmazás adatokat.
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MEGJEGYZÉS:

• Ha az automatikus indítás engedélyezve van, bi-
zonyos alkalmazások a gépjármű többi vezetője
számára is elérhetővé vállnak.

• Az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy nem
jelennek meg a [Futó alkalmazások] mezőben,
még akkor sem, ha valójában futnak a háttérben.

• Ha a [Hálózati értesítés] (ha van) ki van kapcsolva,
bizonyos alkalmazások automatikusan elindul-
nak, ami azt jelenti, hogy hálózati kommunikációt
fognak felépíteni, amely költségekkel járhat.

• Az automatikus indítás nem minden alkalmazás-
nál elérhető.

AUTÓS ALKALMAZÁSKEZELŐ (ha van)
Ezen a képernyőn telepíthet, törölhet vagy fris-
síthet autós alkalmazásokat.

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

2. Érintse meg az [Autós alkalmazások kezelé-
se] opciót.

Rendelkezésre álló beállítások

• [Összes alkalmazás]

Megjeleníti az összes autós alkalmazást.
Megjelenítheti az alkalmazások információ-
it, alkalmazásokat telepíthet, törölhet vagy
frissíthet.

• [Saját alkalmazások]

Megjelenítheti a telepített autós alkalmazá-
sokat. Megjelenítheti az alkalmazások infor-
mációit, alkalmazásokat törölhet vagy fris-
síthet.

• [Új kiadások] (ha van)

Megjelenítheti az újonnan kiadott autós al-
kalmazásokat. Kiválaszthat egy elemet,
amelynek alkalmazás információ megjele-
níthetők.

INFORMÁCIÓ:

Ahhoz, hogy az alkalmazások listájának képer-
nyőjét megjeleníthesse vagy a telepítés és fris-
sítés képernyőt megjeleníthesse az [Autós al-
kalmazások kezelése] opcióval, okostelefonon
keresztül kommunikációs kapcsolatot kell létre-
hozni.5GD0004XZ
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JELENTŐSEBB ALKALMAZÁSOK, AMELYEK EBBEN A RENDSZERBEN HASZNÁLHATÓK

Azok a jelentősebb alkalmazások, amelyek jelenleg elérhetők az Infiniti InTouch rendszerhez, itt kerülnek bemutatásra.

Vegye figyelembe, hogy az alkalmazások folyamatosan frissülhetnek és változhatnak.

Alkalmazások Leírás
[Karbantartási jegyzet] Korábbi karbantartási elemek, például az olajcsere időpontja és a gépjármű ellenőrzése, stb.

eltárolható a [Karbantartási jegyzet]-ben. Ezeket a karbantartási elemeket a gépjárműből bármikor
ellenőrizheti.

[Naptár]* (ha van) A napi teendők ellenőrizhetők. A [Naptár] a web alapú szolgáltatásokkal működik.
[E-mail]* (ha van) Az e-mail fiókot a gépjármű rendszerén keresztül is elérheti. Értesítést kap, amikor új bejövő üzenete

van. Ez az alkalmazás web alapú szolgáltatásokkal működik.
[Iránytű]
(navigációs rendszerrel ellátott modellek)

A gépjármű aktuális haladási iránya különböző változatokban jelenik meg.
A rendszer nem tud megfelelő információ biztosítani, ha nincs elérhető GPS pozíciójel.

[Óra] Az [Óra] a pontos időt jeleníti meg számos változatban.
Mobilalkalmazások(ha van) Számos olyan alkalmazást használhat a gépjárművében is, amelyeket az okostelefonján napi

rendszerességgel használ.
Miután regisztrált az “INFINITI InTouch App” alkalmazásban, használhatja ezeket az alkalmazásokat
a gépjármű beépített kijelzőjén keresztül.
Olyan alkalmazásokat, mint például a Facebook, stb.

*: Előzetes regisztráció szükséges. A [Naptár], [Email] és mobil alkalmazások (ha van) használatához az Infiniti InTouch alkalmazást le kell töltenie az
okostelefonjára.
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VIGYÁZAT:

Vezetés közben csak röviden pillantson a kijelzőre.
Tekintetét tartsa az úton. A figyelmetlen vezetés sú-
lyos sérüléssel vagy halállal végződő balesetet ered-
ményezhet.

INFORMÁCIÓ:

Ha az e-mail szolgáltatás és a naptári ütemezés
megjelenik a gépjármű kijelzőjén, a rendszer
vezérli a kijelzőt a felhasználói profil alapján
(felhasználói azonosító és jelszó). A felhaszná-
lóknak ezért saját profilt kell létrehozniuk, hogy
az e-mail és a naptár szolgáltatásokat használ-
hassák.

FONTOS:

A PIN kód használatával megelőzhető, hogy
mások lássák az e-mail és naptár alkalmazáso-
kat. Ha a motort vagy a hibrid rendszert OFF
állásból ismét ON állásba állítja, a PIN kódot
ismét meg kell adnia.

A PIN kód megadása után - függetlenül attól,
hogy az okostelefon csatlakoztatva van-e a jár-
műhöz - az e-mail és a naptár alkalmazás látha-
tó, amíg a motort vagy a hibrid rendszer OFF
állásba nem állítja. Ha a gépjármű “parkolófiú”
állásban van, illetve az adott fiókot törli, az
e-mail és a naptár is törlődik a rendszerből.

PÉLDA AZ AUTÓS ALKALMAZÁSOK
HASZNÁLATÁRA

Példa: E-mail alkalmazás
Ez az alkalmazás lehetővé teszi a web alapú
e-mail szolgáltatás elérését a gépjármű saját
interfészén keresztül. Amikor először használja
ezt az alkalmazást, új felhasználót kell létrehoz-
nia.

Az e-mail alkalmazás használatához csatlakoz-
tasson egy okostelefont a gépjárműhöz.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
az [E-mail] opciót.

2. Érintse meg a [Új felhasználó] opciót. Meg-
jelenik egy képernyő, ahol új felhasználót
hozhat létre.

3. Adja meg a nevét és egy PIN kódot, állítsa a
közvetlen hozzáférést be vagy ki állapotba,
majd érintse meg a [Mentés] opciót.

INFORMÁCIÓ:

Ha a közvetlen hozzáférés opció On állásban
van, nem kell minden egyes alkalommal a PIN
kódot megadni.

4. Megjelenik a képernyő, ahol a felhasználót
választhatja ki, itt érintse meg a felhasználó
nevét.

5. Adja meg a PIN kódot és érintse meg az [OK]
gombot. A postafiók jelenik meg.

Ha még nem állított be postafiókot, állítson
be egyet (Google postafiók, stb.) a megjelenő
postafiók kezelése képernyőn.

INFORMÁCIÓ:

• Az üzenetek fogadása képernyőn érintse meg a
küldő nevét vagy címét, így megjelenítheti a küldő
adatait.

• A rendszermappák (bejövő, piszkozatok, elkül-
dött, stb.) nem módosíthatók.

5GD0021XZ
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A mobilalkalmazások a legnépszerűbb okoste-
lefon- alkalmazások gyűjteményét jelentik,
amelyeket a gépjárműben való felhasználásra
optimalizáltak. A mobilalkalmazások elérhetők
egy mobiltelefon gépjárműhöz való csatlakozta-
tásával.

Az okostelefonra telepített alkalmazások kivá-
laszthatók és megjeleníthetők a gépjármű beé-
pített kijelzőjén. Csak a kompatibilis alkalmazá-
sok használhatók a rendszerrel.

KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK
Mielőtt az Infiniti InTouch mobil alkalmazásokat
először aktiválja, szerezze be a felhasználói
azonosítót és a jelszót. Az azonosítókkal az Infi-
niti InTouch mobil alkalmazások aktiválhatók az
okostelefonról és megjeleníthetők a gépjármű
beépített kijelzőjén.

A felhasználó azonosító és jelszó
beszerzése
1. Töltse le az “Infiniti InTouch” alkalmazást az

okostelefonjára az iTunes vagy más alkalma-
zás áruházból.

2. Indítsa el az “Infiniti InTouch” alkalmazást és
válassza ki a [Fiók létrehozás] opciót. Adja
meg a következő információkat.

• Név

• E-mail cím (amely felhasználói azonosítóként is
működik)

• Jelszó

3. Az információk megerősítése után használja
a felhasználói azonosítót és a jelszót.

* Felhasználói fiókot az INFINITI tulajdonosi
portálon keresztül is létrehozhat.

MEGJEGYZÉS:

Az Infiniti InTouch mobil alkalmazás hatással lehet
egyéb olyan alkalmazásokra, amelyeket korábban
már telepített.

Az okostelefon alkalmazások
összekapcsolása a gépjárművel
1. Indítsa el az “Infiniti InTouch” alkalmazást az

okostelefonon. Adjon meg egy felhasználói
azonosítót és jelszót.

5GD0013XZ
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MOBILALKALMAZÁSOK(ha van)
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2. Válasszon ki egy alkalmazást.

3. A kiválasztott alkalmazás képernyője megje-
lenik.

4. Csatlakoztassa az okostelefont a gépjármű-
höz.

MEGJEGYZÉS:

• A mobilalkalmazások nem használhatók, ha az
Infiniti InTouch alkalmazások beállításában nin-
csenek bekapcsolva.

• Egyes alkalmazások nem működnek, hacsak nin-
csenek külön az okostelefonra telepítve. (pl.: PAN-
DORA, stb.)

• Az aktuális alkalmazáshoz regisztrált felhaszná-
lói azonosító alapján a tartalmak megjelennek a
gépjármű beépített kijelzőjén.

• A szolgáltatás használata során feltételezzük,
hogy korábban már elfogadta az egyes alkalmazá-
sok felhasználói feltételeit. Az egyes alkalmazá-
sokból nyert információk pontossága nem garan-
tált.

• Az okostelefonon végrehajtott rendszeres alkal-
mazás frissítések nem minden esetben szinkroni-
zálnak a mobilalkalmazásokkal.

OKOSTELEFON ALKALMAZÁSOK
HASZNÁLATA
1. Csatlakoztassa az okostelefont a gépjármű-

höz.

2. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse
meg az [App Garage] opciót.

3. Érintse meg azt az alkalmazást, amely infor-
mációit szeretné megjeleníteni.

INFORMÁCIÓ:

• A kijelzőn, illetve a mobiltelefonon megjelenő kép-
ernyő eltérhet egymástól.

• A mobilalkalmazások nem használhatók, ha az
okostelefon nincs a gépjárműhöz csatlakoztatva.

• Az okostelefonon és a dupla kijelzőn megjelenít-
hető nyelvek eltérhetnek egymástól. Egyes karak-
terek nem olvashatók vagy nem jeleníthetők meg
az okostelefonon és a kettős kijelzőn.

• Az okostelefonon és a dupla kijelzőn megjelenít-
hető nyelvek eltérhetnek egymástól. Egyes karak-
terek nem jelennek meg megfelelően az okostele-
fonon és a kettős kijelzőn.

5GD0014XZ
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Ha a váltókart R (Hátramenet) állásba állítja, a
felső kijelzőn megjelenik a jármű mögött látható
kép.

A rendszert úgy tervezték, hogy segítse a veze-
tőt szűk helyeken való parkolásban illetve a pár-
huzamos parkolásban.

REARVIEW MONITOR MŰKÖDÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A monitoron megjelenített távolság a gépjármű
és a tárgy között a valóságban eltérő lehet.

“A számított és a tényleges távolságok
közötti különbség” (oldal: 7-21)

VIGYÁZAT:

Ha nem tartja be a RearView monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasításo-
kat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

• A RearView Monitor kényelmes megoldás, de nem
helyettesíti a helyes tolatási módszert. Minden
esetben forduljon hátra és nézzen ki az ablakon
és ellenőrizze a tükrökben, hogy biztonságos-e a
manőver, amit szeretne végrehajtani. Minden
esetben lassan tolasson.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítséget nyújt-
son a vezetőnek felismerni a nagyobb, álló tár-
gyakat közvetlenül a jármű mögött, és ezzel elke-
rülni a gépjármű sérülését.

• Előfordulhat, hogy a rendszer nem jeleníti meg
teljesen a nem látható tereket és nem ismer fel
minden tárgyat. Nem figyelmeztet mozgó tárgyak-
ra.

• A lökhárító alatti és a lökhárító sarkainál lévő te-
rületek nem láthatók a RearView Monitoron a
rendszer korlátai miatt. A rendszer nem képes ész-
lelni a lökhárító magassága alatti kisebb tárgya-
kat, valamint a lökhárítóhoz közeli vagy a talajon
lévő tárgyakat.

• A visszapillantó kamera által mutatott tárgyak tá-
volsága a valóságban eltérhet, mivel az eszközbe
nagylátószögű kamera került beépítésre.

• A RearViewMonitor-on megjelenő tárgyak vizuáli-
san ellentettjei a valós tárgyaknak, ha azokat a
belső illetve külső tükörből nézi.

• Tolatás előtt győződjön meg róla, hogy a csomag-
tartó jól be van-e csukva.

• Semmit ne helyezzen a visszapillantó kamerára. A
visszapillantó kamera a rendszámtábla fölött he-
lyezkedik el.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a jár-
művet, kímélje a kamera környékét. Ha nem így
tesz, víz juthat a kamerába, mely páralecsapódást
okozhat a objektíven, hibát, áramütést vagy tüzet
is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós műszer.
Máskülönben meghibásodhat, amely tüzet vagy
áramütést idézhet elő.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne karcolja meg a kamera lencséit, amikor a szennye-
ződést vagy havat távolítja el a kamerákról.

A KIJELZETT VONALAK LEOLVASÁSA.

Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tár-
gyaklökhárítóhozviszonyított távolságát mutat-
jákjA a kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A lökhárítótól való távolságot mutatják.

• Piros vonalj1 : kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonalj2 : kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonalj3 : kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonalj4 : kb. 3 m (10 ft)

j5 A jármű szélességét jelző vonalak:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

5GG0002XZ
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j6 Számított útvonalak:

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. Az út-
vonalat jelző vonalak akkor jelennek meg, ami-
kor a sebességváltó kart R (Hátramenet) állásba
állítja és a kormánykereket elforgatja. A jósolt
pályavonalak attól függően mozognak, hogy a
kormánykeréken mennyit fordít, és addig nem
kerülnek megjelenítésre, amíg kormánykerék
teljesen egyenes állásban van.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számí-
tott útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek,
mint a tényleges szélesség és útvonal.

VIGYÁZAT:

• Tolatás előtt minden esetben forduljon meg és viz-
uálisan ellenőrizze, hogy biztonságos-e a manő-
ver. Minden esetben lassan tolasson.

• Ha az eredeti gumiabroncsokat más méretűekre
cserélte le, elképzelhető hogy a pálya becslése
nem lesz pontos.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos pá-
lya vonala különbözhet.

• A megjelenített vonalak lehet, hogy egy kicsit
jobbra eltérnek, ez azért lehetséges, mert a kame-
ra nem a jármű középvonalára van szerelve.

• A távolságjelző vezérvonalat és a járműszélessé-
get jelző vonalat akkor használhatja referencia-
ként, ha a jármű sík aszfalton van. A monitoron

látott távolság csak tájékoztató jellegű és eltérhet
a jármű és a jelzett tárgy közötti tényleges távol-
ságtól.

• Ha emelkedőn felfelé tolat a járművel, a monitor-
ban látott tárgy a valóságban távolabb van, mint
ahogy a monitoron látszik. Ha lejtőn lefelé tolat a
járművel, a monitorban látott tárgy a valóságban
közelebb van, mint ahogy a monitoron látszik. A
tárgyak tényleges távolságának felbecsléséhez
használja a belső tükröt vagy pillantson hátra.

PARKOLÓ SZENZOR (szonár)
VISSZAJELZŐJE (ha van)

jA Sarok szenzor (szonár) visszajelző

jB Középső szenzor (szonár) visszajelző

Ha a sarok/középső szenzor (szonár) akadályt
érzékel a lökhárító közelében, egy hang szólal
meg, illetve a parkoló szenzor (szonár) visszajel-
zője megjelenik a középső kijelzőn.

A parkolószenzor (szonár)jA ésjB visszajelző-
je színekkel és a villogás gyakoriságával jelzi a
tárgy helyét és a tárgy távolságát.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés
(zöld) megjelenik és villogni kezd (míg a figyel-
meztető hang szakaszosan szól). Amikor a gép-
jármű közelebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor
színe sárgára vált (a figyelmeztető hang sűrűb-
ben ismétlődik). Ha a gépjármű lökhárítója na-
gyon közel kerül egy tárgyhoz (kevesebb, mint
30 cm-re (11,8 in)), a visszajelző nem villog to-
vább és pirosra vált (a figyelmeztető hang fo-
lyamatosan hallható).

A parkolószenzor (szonár) indikátorának színe
és az irányvonalak távolsága jelzi első és hátsó
nézetben is, hogy az egyes tárgyak milyen mes-
sze vannak.

A parkolószenzor (szonár) visszajelzője kikap-
csolható a parkolószenzor (szonár) képernyőn.

“RearView Monitor beállítások” (oldal:
7-5)

Ha a parkolószenzor (szonár) visszajelzője ki
van kapcsolva, csak egy figyelmezető hangot
hall, ha a rendszer akadályt érzékel.

JVH0669XZ
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PARKOLÁS A BECSÜLT PÁLYAVONALAK
SEGÍTSÉGÉVEL

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parko-
lóhely akadálymentességét.

2. Ha a váltókart R (Hátramenet) helyzetbe állít-
ja, az ábra szerinti módon megjelenik a kijel-
zőn a jármű mögötti képjA .

3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormány-
kereket úgy, hogy a jósolt pályavonalakjB
bekerüljenek a parkolóhelyrejC .

4. Amikor a gépjármű hátulja már a parkolóhe-
lyen vanjC , forgassa úgy a kormánykereket,
hogy a szélességet jelző vonalakjD párhu-
zamosak legyenek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a járművel teljesen beállt a parkolóhelyre,
helyezze a váltókart P (parkolás) helyzetbe
és húzza be a rögzítőféket.

5GG0003X

5GG0004X
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REARVIEW MONITOR BEÁLLÍTÁSOK

A RearView Monitor beállítások megváltoztathatók a következők szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Kamera/Szonár] opciót.

Beállítási tételek Művelet
[Kamera] [Prediktív menetirányok] Ha ez az elem be van kapcsolva, a prediktív

menetirányok megjelennek a hátsó nézet képernyőjén.
[Szonár] [Szonár] A parkolószenzor (szonár) be-/kikapcsolható.

[Csak első érzékelők] Kapcsolja be az első parkolószenzor (szonár)
aktiválásához és a hátsó parkolószenzor (szonár)
deaktiválásához.

[Képernyő megszakítása] Az automatikus parkolószenzor (szonár) kijelző be-/
kikapcsolása.

[Szonár érz-e] A parkolószenzor (szonár) érzékenysége beállítható a
[+]/[-] megérintésével.

[Szonár hangereje] A figyelmeztető hangjelzés hangereje beállítható a
[+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]
Csak akkor érhető el, ha a
kamera képernyő a felső
kijelzőn jelenik meg.

[Fényerő] Beállítható a [+]/[-] megérintésével.
[Kontraszt]
[Feketeszint]
[Színárnyalat]
[Szín]
[Kezdeti beállítások visszaállítása] Az alapbeállítások visszaállítása.
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KEZELÉSI TIPPEK

• Ha a váltókart R (Hátramenet) helyzetbe állítja, a
felső képernyő automatikusan átvált visszapillan-
tó monitor módba.

• A következő körülmények állhatnak fent, de ez
nem jelenti a rendszer hibás működését.

– Ha a nézetet megváltoztatja, előfordul-
hat, hogy a képernyőn megjelenítendő
kép késéssel jelenik meg.

– Amennyiben a hőmérséklet különösen
magas vagy alacsony, elképzelhető,
hogy a tárgyak elmosódottan jelennek
meg a képernyőn.

– Ha a kamera közvetlen erős fénynek van
kitéve, előfordulhat, hogy a tárgyak nem
jelennek meg tisztán.

– A lökhárítóról visszaverődő erős fény mi-
att vízszintes vonalak jelenhetnek meg a
kijelzőn látható tárgyakon.

– Fluoreszkáló fény esetén a képernyő vil-
loghat.

– A visszapillantó képernyőn megjelenített
tárgyak színei eltérhetnek a valós színük-
től.

– Sötét környezetben előfordulhat, hogy a
tárgyak nem lesznek élesek.

• Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a visszapillantó képernyőn ke-

resztül látható tárgyak nem vehetők ki tisztán.
Tisztítsa meg a kamerát, ha ez előfordul.

• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hígí-
tót. Ez elszíneződést okoz. A kamera tisztításához
használjon felhígított kímélő tisztítószerrel átita-
tott tisztítókendőt és ezzel törölje le a kamerát.

• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne sérüljön, mivel az
a kamera képét negatívan befolyásolhatja.

• A kamera ablakára ne kenjen politúranyagot. Az
esetlegesen oda került politúranyagot törölje le
felhígított kímélő tisztítószerrel átitatott tisztító-
kendővel.

Ha megnyomja a <CAMERA> gombot az INFINITI
vezérlőn vagy a sebességváltó kart R (Hátrame-
net) állásba állítja miközben a gyújtáskapcsoló
“ON” állásban van, az Around View Monitor mű-
ködésbe lép a parkoló szenzor (szonár) rend-
szerrel. A felső érintőképernyő (felső képernyő)
jeleníti meg az Around View Monitor nézeteit.
Az Around View Monitor számos nézetből meg-
jelenítheti a gépjárművet.

Választható nézetek:

• Madártávlat nézet

Megjeleníti a gépjármű környezetét.

• Első oldali nézet

Megjeleníti az utasoldali első kerék előtti és
körüli területet.

• Első nézet

Megjeleníti a gépjármű első részénekkb. 150
fokos nézetét.

• Első nagylátószögű nézet

Megjeleníti a gépjármű első részének kb.
180 fokos nézetét.

• Hátsó nézet

Megjeleníti a gépjármű hátsó részének kb.
150 fokos nézetét.

• Rear-Wide View (ha van)

Megjeleníti a gépjármű hátsó részének kb.
180 fokos nézetét.

AROUND VIEW™ MONITOR (ha van)
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AROUND VIEW MONITOR
MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A rendszert úgy tervezték, hogy segítse a veze-
tőt szűk helyeken való parkolásban illetve a pár-
huzamos parkolásban.

Vannak olyan területek, ahol a rendszer nem
jeleníti meg az akadályokat, illetve nem figyel-

meztet a mozgó tárgyakra. Ha az első vagy hátsó
nézetet választja ki, a rendszer nem jeleníti meg
a lökhárító alatt vagy a talajon található tárgya-
katj1 . Ha a madártávlat (bird-eye view) nézetet
választja, a magas tárgyak, amelyek az egyes
kamerák látószögénekj3 találkozásánál talál-
hatók, nem láthatók a monitoronj2 .

VIGYÁZAT:

• Az Around View Monitor egy kényelmi szolgálta-
tás, de nem helyettesíti a gépjármű helyes hasz-
nálatát, mivel vannak olyan területek, amelyeket
a kamerák nem látnak. Minden esetben nézzen ki
az ablakon, illetve a tükörbe és ellenőrizze, hogy
biztonságos-e a manőver. Minden esetben a veze-
tő felelős a parkolás, manőverezés biztonságáért.

• Ne használja az Around View Monitor-t úgy, hogy
a külső tükrök be vannak hajtva, és minden eset-
ben győződjön meg róla, hogy a csomagtérfedél
le van-e zárva, miközben a rendszert használja.

• Az Around View Monitor-on látott távolságok kü-
lönbözhetnek a valóságban mért távolságoktól.

• A kamerák az első hűtőrácsba, a külső tükrökbe
és a hátsó rendszámtábla fölé vannak felszerelve.
Ne helyezzen semmit a kamerákra.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a jár-
művet, kímélje a kamerák környékét. Ha nem így
tesz, víz juthat a kamerába, mely páralecsapódást
okozhat a objektíven, hibát, áramütést vagy tüzet
is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerákat. A kamerák precíziós
eszközök. Ha mégis így tesz, a kamerák működé-
sében hiba léphet fel vagy a sérülés tüzet vagy
áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szennyeződést
vagy havat távolítja el a kamerákról.

AROUND VIEW MONITOR MŰKÖDÉSE

A rendszer indítása
A rendszer indításához nyomja meg a <CAMERA>
gombot vagy állítsa a sebességváltó kart R állás-
ba, miközben a gyújtáskapcsoló “ON” állásban
van.

Nézet váltása
Az Around View Monitor képernyőjén megvál-
toztathatja a nézetet, ha a <CAMERA> gombot
megnyomja, a [N. mód-a] opciót megérinti vagy
a sebességváltó kart elmozdítja.

A <CAMERA> gomb megnyomása:

Ha a <CAMERA> gombot megnyomja, ha a kame-
ra képétől eltérő egyéb nézet látható, az Around
View Monitor működésbe lép és az első nézet,
illetve a madártávlat nézet jelenik meg. Nyomja
meg a <CAMERA> gombot, hogy az első nézet és
az első oldalsó nézet között váltani tudjon.

JVH0960X
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Sebességváltó kar elmozdítása:

Ha a sebességváltó kar R állásban van, a hátsó
nézet vagy a hátsó nagylátószögű nézet (ha van)
jelenik meg. Ha a sebességváltó kart elmozdítja
R állásból, az első vagy első oldalsó nézet jele-
nik meg.

AZ AROUND VIEW MONITOR
KÉPERNYŐ HASZNÁLATA

* Az illusztráción a balkormányos modellek kép-
ernyő- elrendezése látható. Jobbkormányos mo-
dellek esetében az elrendezés a fordítottja lesz.

j1 Nézet a bal oldalon:
A hátsó nézet megjelenik, ha a
sebességváltó kart R állásba állítja. Az első
nézet jelenik meg, ha a sebességváltó
karja D, N vagy P állásban van.

j2 Nézet a jobb oldalon:
A madártávlat nézet vagy az első oldalsó
nézet jelenik meg.

j3 Nézet visszajelző:
Megjeleníti, hogy az első nézet, a hátsó
nézet, az első nagylátószögű nézet vagy
hátsó nagylátószögű nézet (ha van) közül
melyik jelenik meg a képernyőn.

j4 Szonár/MOD opció:
A parkoló szenzor (szonár) és a Moving
Object Detection (MOD) rendszer be- és
kikapcsolása.

“A parkolószenzor (szonár) rendszer
ki-/ bekapcsolása” (oldal: 7-12)

“A MOD rendszer ki-/bekapcsolása”
(oldal: 7-15)

j5 [N. mód-a]:
Minden egyes alkalommal, amikor a [N.
mód-a] opciót megérinti, a nézet a
madártávlat nézet, az első oldalsó nézet és
a nagylátószögű nézet között vált.

j6 Nagylátószögű nézet:
Első nagylátószögű nézet vagy hátsó
nagylátószögű nézet (ha van) jelenik meg.

INFORMÁCIÓ:

Ha a gépjármű fel van szerelve Ütközést mega-
kadályozó tolatórendszerrel (BCI), előfordulhat,
hogy a [m ] jelenik meg az Around View Monitor
képernyőjén. A BCI rendszer részleteivel kap-
csolatban lásd a gépjármű használati útmutató-
ját.

HOGYAN NÉZZÜK MEG AZ EGYES
NÉZETEKET

VIGYÁZAT:

• A távolságjelző vezérvonalat és a járműszélesség
jelző vonalat akkor használhatja referenciaként,
ha a jármű sík aszfalton van. A monitoron látott
távolság csak tájékoztató jellegű és eltérhet a jár-
mű és a jelzett tárgy közötti tényleges távolság-
tól.

• A megjelenített vonalakat és a madártávlat néze-
tet csak referenciaként használja. A vonalakat és
a madártávlat nézetet nagyban befolyásolja az
utasok száma, az üzemanyagszint, a gépjármű po-
zíciója, az útviszonyok és az út dőlésszöge.

• Ha az abroncsokat különböző méretű abroncsokra
cserélte, előfordulhat, hogy a megjelenített vona-
lak és a madártávlat nézet nem megfelelő.

5GG0043XZ

Around view képernyő

5GG0044XZ

Nagylátószögű képernyő
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• Ha emelkedőn felfelé halad a járművel, a monitor-
ban látott tárgy a valóságban távolabb van, mint
ahogy a monitoron látszik. Ha lejtőn lefelé halad
a járművel, a monitorban látott tárgy a valóságban
közelebb van, mint ahogy a monitoron látszik.
Használja a tükröket illetve győződjön meg a tárgy
távolságáról.

• A jármű szélességét és a becsült pályát jelző von-
alak szélesebbek, mint a tényleges szélesség és
pálya.

• A hátsó nézetben látott tárgyak távolsága eltérhet
a valós távolságtól, mivel a rendszer nagylátószö-
gű kamerákat használ. A monitoron megjelenő
tárgyak vizuálisan ellentettjei a valós tárgyaknak,
ha azokat a belső illetve külső tükörből nézi.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos pá-
lya vonala különbözhet.

• A hátsó nézetben megjelenített vonalak lehet,
hogy egy kicsit jobbra eltérnek, ez azért lehetsé-
ges, mert a kamera nem a jármű középvonalára
van szerelve.

Első és hátsó nézet

Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tár-
gyak a karosszéria vonalához jA viszonyított
távolságát mutatják, a kijelzőn kerülnek meg-
jelenítésre.

j1 -j4 Távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

• Piros vonalj1 : kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonalj2 : kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonalj3 : kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonalj4 : kb. 3 m (10 ft)

j5 A jármű szélességét jelző vonalak:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

j6 Prediktív menetirányok:

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik. A várható útvonalat jel-
ző vonalak akkor kerülnek megjelenítésre, ami-
kor a kormánykereket elforgatja. A jósolt pálya-
vonalak attól függően mozognak, hogy a kor-
mánykeréken mennyit fordít, és addig nem
kerülnek megjelenítésre, amíg kormánykerék
egyenes állásban van.

Az első kamera képe akkor nem kerül megjelen-
tésre, ha a jármű sebessége 8 km/h (5 MPH)
feletti.

INFORMÁCIÓ:

Amikor a kamera megjeleníti az első nézetet és
a kormánykereket a semleges állásból elforgatja
kb. 90 vagy annál kevesebb fokkal, mind a job-
boldali mind pedig a baloldali számított útvon-
alakj6 meg fognak jelenni. Ha a kormánykere-

5GG0010XZ

Első nézet

5GG0011XZ

Hátsó nézet
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ket kb. 90 vagy annál nagyobb fokkal elforgatja,
a számított útvonalakaz elforgatással ellentétes
oldalon jelennek meg.

Madártávlat nézet

VIGYÁZAT:

• Madártávlat nézetben a tárgyak távolabbinak tűn-
nek, mint a valóságban, mivel a madártávlat nézet
az első, a hátsó és a tükrökbe szerelt kamerák
feldolgozott képeiből összeállított álkép.

• Előfordulhat, hogy a magasabb tárgyak, mint pél-
dául a padka vagy egy másik gépkocsi nem, vagy
nem megfelelően jelennek meg a kamerák holtte-
rének találkozásakor.

• A kamera felett elhelyezkedő képek nem jelenít-
hetők meg.

• A madártávlat nézet torzulhat, amikor a kamera
pozíciója megváltozik.

• Előfordulhat, hogy a talajon található vonal nem
illeszkedik vagy nem egyenes a kamerák holtteré-
nek találkozásánál. Ha a vonal a gépjárműtől tá-
volabb esik az egyenetlensége növekszik.

• A kerékszög kijelzője nem jeleníti meg a tényleges
kerékszöget.

Madártávlat nézetben a gépkocsi felülről látha-
tó, amely segít megerősíteni a gépkocsi helyze-
tét és a számított útvonalat a parkolóhelyre.

j1 Gépjármű ikon:

Megjeleníti a gépjármű ikonját. A gépjármű
ikonjánakmérete madártávlat nézetben eltérhet
a tényleges arányoktól.

j2 Nem megjeleníthető területek:

Ezeken a területeken található tárgyak nem je-
lennek meg a képernyőn. Ezek a területek álta-
lában feketével jelennek meg, de a madártávlat
nézet bekapcsolása után, amikor a gyújtáskap-
csoló ON állásban van néhány másodpercre sár-
ga színnel kiemelésre kerül, így figyelmeztetve
a vezetőt a nem látható területekre.

j3 Sarok szenzor (szonár):

Azt jelzi, hogy a szenzor (szonár) tárgyat érzé-
kelt a gépjármű sarka körül.

j4 Középső szenzor (szonár):

Azt jelzi, hogy a szenzor (szonár) tárgyat érzé-
kelt a gépjármű közepe körül.

j5 Kerékszög visszajelző:

Megjeleníti a kerék szögét, így segítve a vezetőt
olyan helyzetekben, mint például a parkolás.

j6 Prediktív menetirányok:

Akkor jelennek meg, amikor a kormánykereket
elforgatja és a semleges állásból elmozdul. A
vonalak annak függvényében mozognak, hogy a
kormánykereket mennyire forgatja el. Amikor a
hátsó nézet megjelenik a monitoron, a prediktív
menetirányok megjelennek a gépjármű mögött.

Első oldali nézet

Az iránymutató vonalak, amelyek a monitoron
jelennek meg, jelzik a gépjármű szélességét és
a gépkocsi elejének vonalát.

5GG0012XZ

5GG0013XZ

7-10 Monitor rendszer



j1 Gépjármű elejét jelző vonal:

Megjeleníti a gépjármű elejét.

j2 Gépjármű oldalát jelző vonal:

Megjeleníti a gépjármű szélességét a külső tü-
körrel együtt.

j3 Kibővített vonalak:

A gépjármű elejét és oldalát jelző vonalak meg-
hosszabbítása zöld pontozott vonallal jelenik
meg.

j4 Parkolószenzor (szonár) visszajelzője:

Akkor jelenik meg, ha a rendszer tárgyakat érzé-
kel.

A parkolószenzor (szonár) visszajelző kikapcsol-
ható.

“Az Around View Monitor rendszer
beállításai” (oldal: 7-18).

FIGYELMEZTETÉS:

Előfordulhat, hogy az irányjelző fénye úgy néz ki, mint
a jármű oldalát jelző vonal. Ez nem hiba.

Első nagylátószögű nézet/hátsó
nagylátószögű nézet (ha van)

Az első nagylátószögű/hátsó nagylátószögű né-
zet (ha van) egy széles területet jelenít meg a
kijelzőn és lehetővé teszi, hogy a bal- és jobbol-
dalon található holttereket ellenőrizhesse. Az
első nagylátószögű/hátsó nagylátószögű nézet
(ha van) kb. 180 fokban, az első nézet és a hátsó
nézet kb. 150 fokban fedi le a megjelenített terü-

leteket. A becsült útvonalak nem jelennek meg
az első nagylátószögű/hátsó nagylátószögű (ha
van) nézetben.

j1 -j4 Távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

• Piros vonalj1 : kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonalj2 : kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonalj3 : kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonalj4 : kb. 3 m (10 ft)

j5 A jármű szélességét jelző vonalak:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

jA Parkolószenzor (szonár) visszajelzője:

Megjelenik, ha a gépjárművel egy tárgyhoz köz-
elebb kerül.

KAMERÁT SEGÍTŐ PARKOLÓSZENZOR
(szonár) FUNKCIÓ
A parkoló szenzor (szonár) figyelmeztető hangot
ad, hogy felhívja a vezető figyelmét a lökhárító
közelében lévő tárgyakra.

VIGYÁZAT:

• A parkoló szenzor (szonár) egy olyan kényelmi
szolgáltatás, amely a vezetőt segíti. Nem alkal-
mas a megfelelő parkolásra.

• Minden esetben a vezető felelős a parkolás, ma-
nőverezés biztonságáért.

5GG0014XZ

Első nagylátószögű nézet

5GG0015XZ

Rear-Wide View (ha van)
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• Minden esetben nézzen körül és ellenőrizze, hogy
a parkolás biztonságos-e.

• Olvassa el és értelmezze a fejezetben leírt korlá-
tozásokat, amelyek a parkoló szenzorra (szonár)
vonatkoznak.

• A parkoló szenzor (szonár) visszajelző által meg-
jelenített színek, illetve távolságjelző vonalak má-
s- más tárgytávolságot jelölnek az első nagylátó-
szögű nézet, illetve a hátsó nagylátószögű (ha
van) nézetben.

• Rossz időjárási körülmények vagy ultrahang for-
rások, mint például az automatikus autómosó, ka-
mion sűrített levegős fékrendszere vagy pneuma-
tikus fúrók, befolyásolhatják a rendszer működé-
sét vagy hibás működés eredményezhetnek.

• Ezt a funkciót arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a nagyobb álló
tárgyakat a jármű mögött és ezzel elkerülni a gép-
jármű sérülését.

• A rendszert nem arra tervezték, hogy a kisebb
vagy mozgó tárgyakkal való ütközést megakadá-
lyozza.

• A rendszer nem képes észlelni a lökhárító magas-
sága alatti kisebb tárgyakat, valamint a lökhárító-
hoz közeli vagy a talajon lévő tárgyakat.

• A rendszer nem érzékelheti a következő tárgya-
kat:

– Pelyhes tárgyak, mint például hó, ruha,
pamut, üveg vagy gyapjú

– Vékony tárgyak, mint például kötél, ve-
zeték vagy lánc

– Ék alakú tárgyakat

• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító körül
és azt a sérülést nem javíttatja ki, az érzékelési
zóna megváltozhat, amely hibás mérési eredmé-
nyeket vagy hibás riasztásokat adhat.

FIGYELMEZTETÉS:

• A túlzott zaj (az audiorendszerből érkező vagy a
lehúzott ablak miatt keletkező zajok) interferálhat
a hangjelzéssel és előfordulhat, hogy nem hallha-
tó.

• A parkolószenzor (szonár) (az első és hátsó lökhá-
rító felülete) felületét tartsa tisztán, hótól, jégtől
és egyéb szennyeződéstől. Tisztítás közben ne
karcolja meg a parkolószenzor (szonár) felületét.
Ha a parkolószenzor (szonár) le van takarva, a
pontossága lecsökken.

A rendszer a gépjármű előtt található tárgyak-
hoz kapcsolódó hangot ad, amikor a sebesség-
váltó D (Haladás) állásban van, illetve a gépjár-
mű előtt és mögött található tárgyakhoz kapcso-
lódó hangot ad, amikor a sebességváltó R
(Hátramenet) állásban van.

Amikor a kamera képe megjelenik a képernyőn,
a rendszer megjeleníti a szenzor (szonár) vis-
szajelzőjét, függetlenül a sebességváltó állásá-
tól.

A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h
(6 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mel-
lett ismét aktiválódik.

Figyelmeztető hang és visszajelző
Ha a gépjárművel megközelít egy érzékelt tár-
gyat, a figyelmeztető visszajelző színe zöldről
sárgára vált, majd pirosra, miközben a hangjel-
zés is változik.

Visszajelző Hangjelzés
zöld
(lassan villog)

szakaszos (lassú)

sárga
(gyorsan villog)

szakaszos (gyors)

piros
(nem villog)

folyamatos

A szakaszos hangjelzés három másodperc után
megszűnik, ha a sarok szenzor (szonár) akadályt
észlel, de a távolság nem változik.

A hangjelzés megszűnik, amikor a tárgy távo-
labb kerül a gépjárműtől.

A parkolószenzor (szonár) rendszer
ki-/ bekapcsolása
Ha a Szonár/MOD opciót megérinti, a visszajel-
ző lámpa az opcióban kikapcsol és a parkoló-
szenzor (szonár) rendszer ideiglenesen kikap-
csol. A Moving Object Detection (mozgó tárgy
érzékelő (MOD)) rendszer is ugyanakkor kikap-
csol.
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“Moving object detection (Mozgótárgy-
figyelő rendszer (MOD))” (oldal: 7-13)

Ha a Szonár/MOD opciót újra megérinti, a vis-
szajelző lámpa felkapcsol és a parkolószenzor
(szonár) rendszer ismét bekapcsol.

Az alábbi esetekben a parkolószenzor (szonár)
rendszer automatikusan visszakapcsolódik:

• Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van.

• Ha a <CAMERA> gombot megnyomja és a kamera
nézettől eltérő egyéb nézet látható a kijelzőn.

• Ha a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH) alá
csökken.

• Ha a gyújtáskapcsoló gombot “OFF” állásba állítja,
majd újra visszaállítja ON állásba.

• Ha a Szonár/MOD opciót megnyomja, a MOD funk-
ció szintén kikapcsol.

A parkolószenzor (szonár) rendszer aktiválódá-
sának megelőzéséhez, használja a kamera beál-
lítások menüt.

“Az Around View Monitor rendszer
beállításai” (oldal: 7-18)

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a parkolószenzor (szonár) opciót,
hogy a parkolószenzor (szonár) rendszert ideig-
lenesen ki-/bekapcsolhassa.

MOVING OBJECT DETECTION
(MOZGÓTÁRGY-FIGYELŐ RENDSZER
(MOD))
A mozgó tárgy érzékelő rendszer (MOD) rend-
szer tájékoztatja a vezetőt a gépjármű közelé-
ben található mozgó tárgyakról képek és hang-
jelzés segítségével, amikor garázsból tolat ki,
parkolóban közlekedik vagy egyéb forgalmi
helyzetekben.

A MOD rendszer a következő feltételek mellett
működik, amikor a kamera képe megjelenítésre
kerül:

• Ha a sebességváltó karja P (Parkolás) vagy N (Üres)
állásban van és a gépjármű áll, a MOD rendszer
érzékeli a mozgó tárgyakat madártávlat nézetben.
A MOD rendszer nem működik, ha a külső tükör
éppen nyílik ki vagy záródik be, vagy ha valame-
lyik ajtó nyitva van.

• Ha a sebességváltó karja D (Haladás) állásban van
és a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH), a
MOD rendszer érzékeli a mozgó tárgyakat első né-
zetben vagy első, nagylátószögű nézetben.

• Ha a sebességváltó karja R (Hátramenet) állásban
van és a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH)
alatt van, a MOD rendszer érzékeli a mozgó tár-
gyakat hátsó nézetben vagy hátsó, nagylátószögű
nézetben (ha van). A MOD rendszer nem működik,
ha a csomagtérfedél fel van nyitva.

INFORMÁCIÓ:

• A MOD rendszer nem érzékeli a mozgó tárgyakat
első nézetben. A MOD ikon nem jelenik meg a
képernyőn ebben a nézetben.

• Ha a parkolószenzor (szonár)/BCI figyelmeztető
hangja hallható, a MOD rendszer nem ad ki hallha-
tó hangjelzést.

VIGYÁZAT:

• A MOD rendszer nem alkalmas a gépjármű meg-
felelő működtetéséhez és nem úgy tervezték,
hogy megakadályozza a gépjármű körül mozgó
tárgyakkal való ütközést. Manőverezés közben
minden esetben használja a külső tükröket, a bel-
ső visszapillantó tükröt, illetve forduljon hátra és
ellenőrizze a gépjármű környezetét, hogy gondos-
kodni tudjon a biztonságos haladásról.

• A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h
(6 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

• A rendszert nem arra tervezték, hogy megakadá-
lyozza a tárgyakkal való ütközést.

• A MOD rendszer nem rendelkezik olyan funkció-
val, amely érzékeli a környező álló tárgyakat.

• Ne használja a MOD rendszert, amikor utánfutót
vontat (ha van). Előfordulhat, hogy a rendszer nem
működik megfelelően.
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• A túlzott zaj (az audiorendszerből érkező vagy a
lehúzott ablak miatt keletkező zajok) interferálhat
a hangjelzéssel és előfordulhat, hogy nem hallha-
tó.

• A MOD rendszer teljesítménye a környezeti ténye-
zőktől és a környezetben lévő tárgyaktól is függ:

– Ha alacsony a kontraszt a háttér és a
mozgó tárgyak között.

– Ha villogó fényforrás található a közel-
ben.

– Ha másik gépjármű fényszórójából érke-
ző fényt vagy napsütést érzékel.

– Ha a kamera beállítása nem a szokásos,
például amikor a tükör be van hajtva.

– Amikor vízcseppek, hó vagy egyéb szen-
nyeződés található a kamera lencséin.

– Ha a mozgó tárgy pozíciója a képernyőn
nem változik.

• A MOD rendszer érzékelheti a kamera lencséjén
lefolyó vízcseppeket, a kipufogóból érkező fehér
füstöt vagy mozgó árnyékokat, stb.

• Előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem működik
megfelelően, függően a mozgó tárgy sebességé-
től, irányától, távolságától vagy alakjától.

• Abban az esetben, ha a gépjármű azon a részen
sérül, ahol a kamerák vannak felszerelve, előfor-
dulhat, hogy a MOD rendszer nem érzékeli meg-

felelően a tárgyakat, ha az érzékelési zónák nin-
csenek megfelelően beállítva vagy meg vannak
hajolva.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn. Ez nem
hiba.

Az MOD információk leolvasása a
képernyőről

j1 Érzékelésre figyelmeztető keret (sárga):
Minden nézeten megjelenik, annak
függvényében, hogy a rendszer hol érzékel
mozgó tárgyat (a hangjelzés egyszer
megszólal). Miközben a MOD rendszer
folyamatosan érzékeli a mozgó tárgyakat, a
sárga keret is folyamatosan látható.

5GG0029XZ
Madártávlat/Első/Hátsó nézet

5GG0030XZ

Első nagylátószögű/hátsó nagylátószögű nézet (ha
van)
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j2 MOD visszajelző:
Egy kék MOD visszajelző jelenik meg abban
a nézetben, ahol a MOD rendszer éppen
működésben van. Egy szürke MOD ikon
jelenik meg abban a nézetben, amelyben a
MOD rendszer nem működik. Ha a MOD
rendszer ki van kapcsolva, a MOD
visszajelző nem jelenik meg.

j3 Szonár/MOD opció:
Be-/ kikapcsolhatja a parkolószenzor
(szonár), illetve a MOD rendszereket. Ha a
parkolószenzor (szonár) vagy a MOD
rendszer teljesen ki van kapcsolva a
beállítások menüben, “m ” vagy
“MOD” eltűnik az opcióból. Az opció
teljesen eltűnik a képernyőről, ha mindkét
rendszert teljesen kikapcsolja a beállítások
menüben.

“Az Around View Monitor rendszer
beállításai” (oldal: 7-18)

A MOD rendszer ki-/bekapcsolása
Ha a Szonár/MOD opciót megérinti, a parkoló-
szenzor (szonár) és a MOD rendszer ideiglene-
sen ki-/bekapcsol. Ha az opciót ismét megérinti,
a visszajelző bekapcsol és vele együtt a MOD
rendszer is működésbe lép.

A MOD rendszer automatikusan bekapcsol a kö-
vetkező körülmények között:

• Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van.

• Ha a <CAMERA> gombot megnyomja, hogy a kijel-
zőn egy másik nézetet jelenítsen meg.

• Ha a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH) alá
csökken.

• Ha a gyújtáskapcsoló gombot “OFF” állásba állítja,
majd újra ON állásba.

A MOD rendszer teljes kikapcsolásához, hogy
az kikapcsolt állapotban is maradjon, változtas-
sa meg az állapotot a kamera beállításainak me-
nüjében.

“Az Around View Monitor rendszer
beállításai” (oldal: 7-18)

PARKOLÁSI ÚTMUTATÓ (ha van)
A parkolási útmutatót úgy tervezték meg, hogy
segítse a vezetőt parkolás közben. Madártávlat
nézetben, első/ hátsó nézetben, illetve hangos
navigálás közben a rendszer hasznos informáci-
ókat szolgáltat a vezető számára; például mikor
kell elkezdeni a tolatást, milyen mértékben kell
a kormányt elforgatni, hogy a kívánt helyre be
tudjon parkolni parkolóhelyre, vagy padka mellé
történő parkolás esetén. Vonalakat és téglala-
pokat használva a kijelzőn, illetve hangos navi-
gálással a rendszer lépésről lépésre utasításo-
kat ad a parkoláshoz.

• A kamera képeit feldolgozva a rendszer érzékeli a
földön található vonalakat, amelyek a parkolóhe-

lyeket jelölik és megjelenít egy négyzetet a parko-
ló- vonal közepén, kijelölve így a parkolási célterü-
letet.

• Ha nincsenek a parkolóhelyek felfestve vagy a von-
alak nem érzékelhetők, a rendszer a parkolási te-
rületet az alapértelmezett helyre jelöli ki.

• Ha a rendszer több vonalat érzékel, a lehetséges
parkolási területeket zöld négyzetekkel jelöli. Érin-
tse meg az egyik zöld négyzetet, hogy kijelölhesse
a célterületet. A négyzet színe kékre változik.

Hogyan parkoljunk a parkolási
útmutató segítségével

VIGYÁZAT:

A parkolási útmutató egy olyan rendszer, amely segíti
a parkolást. Ez nem előzi meg az egyes tárgyakkal
való üközést. Minden esetben nézzen ki az ablakon és
ellenőrizze, hogy biztonságos-e a manőver.

• Előfordulhat, hogy az alábbi feltételek fennállása
esetén a parkolási útmutató nem működik meg-
felelően:

– Hirtelen gyorsítás, fékezés, kormányke-
rék elfordítása vagy a váltókar elmozdítá-
sa

– Nem egyenletes vagy nem kikövezett fel-
ületen, hegyen vagy rögös, buckás úton

– Csúszós útfelületen, például havas úton

– Ha az abroncsokra hólánc van felszerelve
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– Ha a kamera sérült és ez a megjelenített
képet is befolyásolja

– Ha a gépjármű folyamatosan mozgásban
van nagyon alacsony sebesség mellett

– Ha a kerekek nincsenek megfelelően be-
állítva

• Ha a gépjármű eltér a parkolási helytől miközben
a parkolási utasításokat követi, igazítsa ki a pozí-
ciót.

• A parkolási útmutató a következő feltételek mellett
megszűnik:

– Ha a jármű sebessége több mint 8 km/h
(5 MPH)

– Ha a parkolási műveletet nem az útmuta-
tó szerint hajtja végre

– Ha a [Befejezés] opciót a képernyőn kivá-
lasztja

1. Állítsa meg a gépjárművet kb. 1 m-re (3 ft) a
parkolóhely mellett

2. Nyomja meg a <CAMERA> gombot, hogy meg-
jeleníthesse a madártávlat nézetet, majd vá-
lassza ki a [Parkolási segéd] opciót.

3. Válassza ki a parkolási módot a menüből a
jobb képernyőn.

Elérhető elemek:

• [Hátrafelé (B)]

• [Hátrafelé (J)]

• [Párhuzamos (B)]

• [Párhuzamos (J)]

4. A parkolási pozíció beállítására szolgáló kép-
ernyő megjelenik. Válassza ki a parkolási te-
rületet.

Állítsa be a cél a parkolási területet (kék)j1
a nyilakatj2 és a forgógombot használva
j3 úgy, hogy a iránymutató vonalak (piros)
j4 nem ütköznek semmilyen akadályba a
gépjármű körül.

5. Ha a parkolási célterület beállításra került
válassza ki a [Kezdés] opciót. Működtesse a
gépjárművet a parkolási utasításnak megfe-
lelően lépésről lépésre.

• Érintse meg a [N. mód-a] opciót, hogy nézetet
tudjon váltani.

• Érintse meg a [Befejezés] opciót, hogy a parko-
lási útmutató leállíthassa.

• Érintse meg a [V.játszás] opciót, hogy az előző
parkolással kapcsolatos útmutatót meghallgat-
hassa.

5GG0033XZ
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A kijelzett irányvonalak leolvasása

j1 Tolásnál az induló pozíció négyzete (zöld):

Azt a pozíciót jelzi, amelybe a tolatás indul. A
négyzet pozíciója, illetve a színe a kormányzási
szög függvényében változik.

• Zöld: A javasolt pozíciót jelzi.

• Sárga: Azt jelzi, hogy többszörös parkolási műve-
letre lesz szükség.

• Piros: Azt jelzi, hogy parkolási útmutató nem elér-
hető. A vezetőnek parkolási útmutató nélkül kell
leparkolnia.

j2 Cél parkolási terület (kék):

A cél parkolási területet jelzi.

j3 Iránymutató vonalak (piros):

Megjeleníti azokat az akadályokat, amelyek a
parkoláshoz szükséges térbe benyúlnak.

j4 Cél vonalak (zöld):

Megjeleníti azt az útvonalat, amellyel a gépjár-
mű leparkolható a cél parkolási területre.

j5 Számított útvonalak (narancssárga):

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik.

A számított útvonalak elmozdulnak, amikor a
kormánykereket elforgatja. Forgassa el a kor-
mánykereket, amíg a számított útvonalak egybe
nem esnek a cél vonalakkal.

Kezelési tippek

• Állítsa meg a gépjárművet teljesen, amikor az út-
mutató szerint a kormánykereket forgatja el. A kor-
mánykerék pozícióját addig kell megtartani, amíg
a gépjármű pozíciója el nem éri a cél területet (a
kijelzőn látható négyzet közepébe) és a hangjelzés
meg nem szólal.

• Szakaszos hangot hall, amikor a gépjármű az uta-
sítások szerint halad és figyelmeztető hangot hall,
amikor a gépjármű az egyes szakaszokban eléri a
cél pozíciót. Állítsa meg a gépjárművet, amikor a
hangjelzés megszólal és kövesse a következő uta-
sítást.

• A helyzettől függően előfordulhat, hogy többszö-
rös parkolási művelet válik szükségessé.

• Amikor a [Szűk üzemm.] opciót választja ki párhu-
zamos parkolásnál, a “szűk üzemmód” aktiváló-
dik. Ezt az üzemmódot akkor kell alkalmazni, ami-
kor a vezető szűk helyre szeretne parkolni. Ebben
az üzemmódban a cél parkolási terület négyzete
sárgára vált és a cél terület, illetve az akadályokat
jelző vonalak közötti távolság szűkebb lesz. Ebben
az üzemmódban több parkolási manőverre lesz
szükség.

5GG0035X
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AZ AROUND VIEW MONITOR RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI

Az Around View Monitor beállítások megváltoztathatók a következők szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Beállítás] opciót.

3. Érintse meg a [Kamera/Szonár] opciót.

Elérhető beállítási elemek Művelet
[Kamera] [Back-up Collision Intervention] (ha van) A BCI rendszer be-/kikapcsolása.

A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.
[Moving Object Detection] Az MOD rendszer be-/kikapcsolása.

“A MOD rendszer ki-/bekapcsolása” (oldal: 7-15)

[MOD hangereje] Az MOD érzékelés figyelmeztető hangjelzésének hangereje állítható be.
[Hang haszn-a a par-i segéddel] (ha van) A parkolási segédlet hangjelzései ki-/bekapcsolhatók.
[Nem megjel. ter. kiemelése] Ha ez az elem be van kapcsolva, a nem látható területek néhány másodpercre

sárga színnel kiemelésre kerülnek a madártávlat nézet megjelenítése után azt
követően, hogy a gyújtáskapcsolót először ON állásba állította.

[Prediktív menetirányok] Ha ez az elem be van kapcsolva, a prediktív menetirányok megjelennek első
nézetben, hátsó nézetben, illetve madártávlat nézetben.

[Képernyő megj. prioritás] [1. képernyő] A nézetek megjelenítési prioritása (felső, oldalsó, nagylátószögű)
változtatható meg.[2. képernyő]

[3. képernyő]
[Autom. megjel. szonárral] Az automatikus parkolószenzor (szonár) kijelző be-/kikapcsolható.

7-18 Monitor rendszer



[Szonár] [Szonár] A parkolószenzor (szonár) be-/kikapcsolható.
[Csak első érzékelők] Az első parkolószenzorok (szonár) bekapcsolása, hátsó parkolószenzorok

(szonár) kikapcsolása.
[Képernyő megszakítása] Az automatikus parkolószenzor (szonár) kijelző be-/kikapcsolása.
[Szonár érz-e] A parkolószenzor (szonár) érzékenysége beállítható a [+]/[-] megérintésével.
[Szonár hangereje] A figyelmeztető hangjelzés hangereje beállítható a [+]/[-] megérintésével.

[Kijelző]
Csak akkor érhető el,
ha a kamera
képernyő a felső
kijelzőn jelenik meg.

[Kijelzőbeáll] [Fényerő] Beállítható a [+]/[-] megérintésével.
[Kontraszt]
[Feketeszint]
[Színárnyalat]
[Szín]
[Kezdeti beállítások
visszaállítása]

Az összes beállítás visszaállítása alapértelmezett értékre.
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Hibajelzők
Kamera:

Ha a m jelenik meg a képernyőn, az Around
View Monitor rendszer nem működik megfelelő-
en. Ez nem akadályozza a normál vezetést, de a
rendszert ellenőriztetni kell egy INFINITI
Központban vagy egy szakszervizben.

Ha a m jelenik meg a képernyőn, a kamera
képét ideiglenes elektronikus zaj zavarja, amely

a környező eszközökből érkezhet. Ez nem aka-
dályozza a normál vezetést, de a rendszert ellen-
őriztetni kell egy INFINITI Központban vagy egy
szakszervizben ha gyakrabban előfordul.

Parkolószenzor (szonár):

A borostyán színű jelzések megjelennek a gép-
jármű ikonjának sarkainál, ha a parkolószenzor-
rendszer működésében hiba lépett fel.

KEZELÉSI TIPPEK

• Az Around View Monitor képernyője 3 perc után
automatikusan visszatér az előző képernyőre,
miután a <CAMERA> gombot megnyomta, feltéve,
hogy a sebességváltó karja R (Hátramenet) állástól
eltérő egyéb állásban van.

• Ha a nézetet megváltoztatja, előfordulhat, hogy a
képernyőn megjelenítendő kép késéssel jelenik
meg.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas vagy
alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak elmosó-
dottan jelennek meg a képernyőn. Ez nem hiba.

• Ha a kamera erős fénynek van kitéve, előfordulhat,
hogy a tárgyak nem jelennek meg tisztán. Ez nem
hiba.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat. Ez
nem hiba.

• Az Around View Monitor kamerán megjelenített
tárgyak színei eltérhetnek a valós színüktől. Ez
nem hiba.

• Előfordulhat, hogy sötét környezetben megjelení-
tett tárgyak nem tisztán jelennek meg a kijelzőn.
Ez nem hiba.

• A madártávlat nézet kamerái között lehet élesség-
beli eltérés.

• Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy az Around View Monitor rend-
szeren keresztül látható tárgyak nem vehetők ki
tisztán. Tisztítsa meg a kamerát.

• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hígí-
tót. Ez elszíneződést okoz. A kamera tisztításához
használjon felhígított kímélő tisztítószerrel átita-
tott tisztítókendőt és ezzel törölje le a kamerát.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitorképer-
nyőt is befolyásolja.

• A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot. A
waxot törölje le egy tiszta ruhával, amelyet felhígí-
tott kímélő tisztítószerrel előzőleg átitatott.

5GG0022XZ
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TOLATÁS EMELKEDŐN FELFELÉ

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolság-
jelző vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal
közelebbinek van fel feltüntetve, mint a tényle-
ges távolság. Például a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat
az adott helyigjA , de a tényleges 1 m-es (3 ft)

távolság a lejtőn a pozícióban vanjB . A dom-
boldalon található tárgyak távolabb vannak,
mint a monitoron jelzett távolság.

TOLATÁS LEJTŐN LEFELÉ

Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal távo-
labbinak van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. Például a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az

adott helyig jA , de a tényleges 1 m-es (3 ft)
távolság a lejtőn a pozícióban vanjB . A lejtőn
található tárgyak közelebb vannak, mint a moni-
toron jelzett távolság.

TOLATÁS KINYÚLÓ TÁRGY MELLETT

A jósolt útvonaljA nem érinti a tárgyat a kijel-
zőn. Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat,
ha az a tényleges tolatási útvonalon túlnyúlik.

5GG0005X
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A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES TÁVOLSÁGOK
KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG
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TOLATÁS KINYÚLÓ TÁRGY MÖGÖTT

A pozíciójC távolabbiként van feltüntetve, mint
a pozíciójB a kijelzőn. Azonban a pozíciójC
ténylegesen ugyanakkora távolságra van, mint
a pozíciójA . A gépjármű elérheti a tárgyat a
pozícióba való tolatás közbenjA , ha a tárgy a
tényleges tolatási útvonalon túlnyúlik.

VIGYÁZAT:

• A parkolószenzor (szonár) rendszer egy kényelmi
szolgáltatás, amely segíti a vezetőt, de nem he-
lyettesíti a megfelelő parkolási műveleteket. Min-
den esetben nézzen körül és ellenőrizze, hogy a
parkolás biztonságos-e. Mindig lassan haladjon.

• A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h
(6 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor (szo-
nár) működéséről szóló részeket ebben a fejezet-
ben. A zord időjárási körülmények befolyásolhat-
ják a parkolószenzor működését; ez csökkent tel-
jesítményt vagy hibás működést jelent.

• Ezt a rendszert nem arra tervezték, hogy a kisebb
vagy mozgó tárgyakkal való ütközést megakadá-
lyozza.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítséget nyújt-
son a vezetőnek felismerni a nagyobb, álló tár-
gyakat a jármű mögött, és ezzel elkerülni a gép-
jármű sérülését. A rendszer nem képes észlelni a
lökhárító magassága alatti kisebb tárgyakat, va-
lamint a lökhárítóhoz túl közeli vagy a talajon lévő
tárgyakat.

• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító körül
és azt a sérülést nem javíttatja ki, az érzékelési
zóna megváltozhat, amely hibás mérési eredmé-
nyeket vagy hibás riasztásokat adhat.

FIGYELMEZTETÉS:

A gépjármű belsejében próbáljon meg csendet tartani,
hogy a hangot megfelelően hallja.

A parkolószenzor (szonár) figyelmeztető hangot
ad, hogy figyelmeztesse a vezetőt a lökhárító
közelében lévő tárgyakra. Ha a parkolószenzor
(szonár) be van kapcsolva, a parkolószenzor

5GG0008X
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PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR) RENDSZER (ha van)
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(szonár) visszajelzője megjelenik a képernyőn.

“RearView Monitor beállítások” (oldal:
7-5)

A rendszer érzékeli a gépjármű előtt lévő tár-
gyakat ha a sebességváltó karja D (Haladás) ál-
lásban vagy N (Üres) állásban van, és érzékeli az
elöl illetve hátul lévő tárgyakat, ha a sebesség-
váltó karja R (Hátramenet) állásban van.

A rendszer nem érzékeli a tárgyakat ha a gép-
jármű sebessége meghaladja a 10 km/h (6 MPH)
sebességet és nem érzékel bizonyos szögletes
vagy mozgó tárgyakat.

A parkolószenzor (szonár) a lökhárító sarkainál
megnövelt érzékelési területtel a lökhárítótól
1,2 m-re (3,9 láb) lévő tárgyakat érzékeli. A kör-
ülbelüli érzékelési zónákat megtalálja az illuszt-
ráción. Ahogy közelebb kerül az adott tárgyhoz,
a hangjelzés gyakorisága egyre nagyobb lesz.
Ha a tárgy kevesebb, mint 30 cm-re (11,8 in) van,
a hangjelzés átvált folyamatos hangjelzéssé.

A sarkokon/ középen lévő szenzorokat (szonár)
(amelyek a lökhárító alatt helyezkednek el) tart-
sa tisztán, hótól, jégtől és nagyobb mennyiségű
szennyeződéstől mentesen (a szenzorokat ne
tisztítsa éles eszközökkel). Ha a szenzorok el
vannak takarva, az befolyásolja a parkolószen-
zor (szonár) pontosságát.

A sarkokon/ középen lévő szenzorok (szonár)
érzékenysége beállítató (magasabb vagy ala-
csonyabb).

“RearView Monitor beállítások” (oldal:
7-5)

A szakaszos hangjelzés 3 másodperc elteltével
megszűnik, ha a sarok szenzor akadályt észlel,
de a távolság nem változik.

PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR)
VISSZAJELZŐJE

Ha a [Képernyő megszakítása] opció be van kap-
csolva a parkolószenzor (szonár) beállítások-
ban, a parkoló szenzor visszajelzője megjelenik
a felső képernyőn megszakítva egyéb informá-
ciós kijelzők működését.

“RearView Monitor beállítások” (oldal:
7-5)

A parkolószenzor (szonár) visszajelző megjele-
nik miközben a RearView Monitor aktiválva van

a RearView Monitor fejezetben leírtak szerint.

“Parkoló szenzor (szonár) visszajelzője
(ha van)” (oldal: 7-3)

Érintse meg a [m ] opciót, hogy a parkoló-
szenzor (szonár) visszajelzőjét kikapcsolhassa.

5GG0068XZ
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FELJEGYZÉSEK
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A információs képernyőre olyan információkat állíthat be, amelyek segítséget nyújtanak a gépjármű használatában. Az elérhető elemek közé tartoznak
a gépjármű információk, a közlekedési információk, az aktuális helyre vonatkozó információk és a navigációs szoftver verziója (ahol van).

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg az [Információ] menüt.

Menü elemek Eredmények
[Energiaáramlás]
(hibrid modellek)

Az energia információ jelenik meg a képernyőn.
Érintse meg az [Üa-tak. előzm.-i] opciót, hogy megjeleníthesse az energiaáramlás előzményeit.

[Üa-tak. előzm.-i]
(hibrid modellek)

Az üzemanyag-takarékosság előzményei megjelennek a képernyőn.
Az üzemanyag-takarékosság előzményeinek képernyője görgethető.

[Üa. takarékosság] Megjeleníti az üzemanyag-takarékosság kijelzőjét. A kijelző mértékegységei megváltoztathatók.
“A nyelv és a mértékegység beállítása” (oldal: 2-19)

Az aktuális és átlagos üzemanyagfogyasztás, illetve az újratöltésig még megtehető távolság ellenőrizhető.
[Előzm-k]: Az üzemanyag-takarékosság előzményeinek képernyője görgethető.

Ha a [ < ]/[ > ] gombokat akkor érinti meg, amikor a kijelzőn az üzemanyagfogyasztás előzményei láthatók, akkor az előző
adatokat vagy frissített adatokat jeleníthet meg.

[Alaph-be áll.] Alaphelyzetbe állíthatja az átlagos üzemanyagfogyasztást.
A visszaállítások közötti átlag, mint üzemanyagfogyasztási előzmény kerül eltárolásra.
Ha a kijelzőn látható átlag üzemanyagfogyasztást alaphelyzetbe állítja, a fedélzeti számítógépen látható átlag
üzemanyagfogyasztás is alaphelyzetbe áll.

[Eco Drive Report] Megjeleníti az Eco Drive Report-ot.
[Előzm-k]: Az Eco Drive Report előzmények képernyője görgethető.

Ha a [ < ]/[ > ] gombokat akkor érinti meg, amikor a kijelzőn az Eco Drive Report előzményei láthatók, akkor az előző adatokat
vagy frissített adatokat jeleníthet meg.

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

[Hol vagyok?]* (ha van) A következő/előző utca neve és távolsága, illetve egyéb olyan információk, amelyek az aktuális gépjármű helyzetet jelölik,
megjelennek a kijelzőn.

[Forgalmi adatok]* [Információk a közeli
forgalomról]

Megjeleníti a közelben érzékelt közlekedési információkat.

[Útinformáció] Megjeleníti az útvonal mentén érzékelt közlekedési információkat.
[Térképadatok]* Megjeleníti a navigációs egység azonosító számát, az aktuális térkép verziót, illetve a szoftver verziót.

*: Csak navigációs rendszerrel rendelkező modellek

INFORMÁCIÓS MENÜ
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INFORMÁCIÓ:

• A tényleges üzemanyagfogyasztás eltérhet a gépjármű információs kijelzőjén megjelenített információktól. Ezt az információk frissítésének eltérő ideje eredmé-
nyezheti, nem jelent hibás működést.

• A [Forgalmi adatok] csak abban a körzetben elérhetők, ahol RDS-TMC kerül sugárzásra. Néhány régióban az RDS-TMC információk nem elérhetők.
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INFINITI INTOUCH SERVICES
ELŐFIZETÉS
Az Infiniti InTouch Services használatához előfi-
zetésre van szükség. Az előfizetés részleteivel
kapcsolatban látogasson el az INFINITI tulajdo-
nosi portálra vagy vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

AZ INFINITI INTOUCH SERVICES
SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
FONTOS INFORMÁCIÓK
*A vezetés felelősségteljes tevékenység. Csak
akkor használja az Infiniti InTouch Services szol-
gáltatást, ha azt biztonságosan megteheti. A
szolgáltatáshoz aktív előfizetésre van szükség,
illetve arra, hogy a telematikai eszköz működő-
képes állapotban legyen, csatlakozni tudjon a
vezeték nélküli hálózathoz; továbbá szükség
van kompatibilis vezeték nélküli hálózatra, na-
vigációs térkép adatokra, GPS műhold vételi jel-
re, amely hiánya korlátozhatja vagy megakadá-
lyozhatja a szolgáltatások megfelelő használa-
tát. A szolgáltatások igénybevételéhez az
Orange által üzemeltetett kompatibilis 3G GSM/
GPRS hálózatra van szükség. A 3G mobilhálózat
nem érhető el minden területen és/vagy minden
időben. A mobilhálózati technológia folyamato-
san fejlődik, és az INFINITI nem tudja befolyásol-
ni a független vállalatok által biztosított szolgál-
tatásokat. Egyes gépjármű szolgáltatások, ame-
lyeket a független gyártók biztosítanak és
amelyeket az INFINITI nem tud befolyásolni, elő-

zetes értesítés nélkül változhatnak, amelyekért
az INFINITI, leányvállalati és ügynökei nem vál-
lalnak felelősséget. A próba előfizetés a vásár-
lás napján kezdődik. A próba időszak lejárta
után fizetős előfizetésre van szükség a szolgál-
tatásokigénybe vételéhez. A szolgáltatás az Elő-
fizetési Megállapodás rendelkezései szerint ve-
hető igénybe. Az Előfizetési Megállapodás ren-
delkezéseivel kapcsolatban lásd az Infiniti
InTouch Service weboldalát.

Infiniti InTouch Service weboldal
információ
Az Infiniti InTouch Services szolgáltatás webol-
dala jelenleg a következők szerint érhető el.

Ország Weboldal URL

Egyesült Királyság https://
gb.intouch.infiniti.eu/

Ausztria https://
at.intouch.infiniti.eu/

Belgium (francia) https://
be.intouch.infiniti.eu/fr-be/

Belgium (holland) https://
be.intouch.infiniti.eu/nl-be/

Bulgária https://
bg.intouch.infiniti.eu/

Csehország https://
cz.intouch.infiniti.eu/

Franciaország https://fr.intouch.infiniti.eu/

Németország https://
de.intouch.infiniti.eu/

Magyarország https://
hu.intouch.infiniti.eu/

Izrael https://il.intouch.infiniti.eu/

Olaszország https://it.intouch.infiniti.eu/

Luxemburg (francia) https://
lu.intouch.infiniti.eu/fr-lu/

Luxemburg (angol) https://
lu.intouch.infiniti.eu/en-gb/

Luxemburg (német) https://
lu.intouch.infiniti.eu/de-lu/

INFINITI INTOUCH SERVICES (ha van)
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Ország Weboldal URL

Hollandia https://nl.intouch.infiniti.eu/

Lengyelország https://pl.intouch.infiniti.eu/

Portugália https://pt.intouch.infiniti.eu/

Spanyolország https://es.intouch.infiniti.eu/

Svédország https://se.intouch.infiniti.eu/

Svájc (német) https://ch.intouch.infiniti.eu/
de-ch/

Svájc (francia) https://ch.intouch.infiniti.eu/
fr-ch/

Svájc (olasz) https://ch.intouch.infiniti.eu/
it-ch/

Svájc (angol) https://ch.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Törökország https://tr.intouch.infiniti.eu

Horvátország (angol) https://hr.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Horvátország
(horvát)

https://hr.intouch.infiniti.eu

Szerbia https://rs.intouch.infiniti.eu/

Fehéroroszország https://by.intouch.infiniti.eu/

Románia https://ro.intouch.infiniti.eu/

Szlovákia https://sk.intouch.infiniti.eu/

Oroszország https://intouch.infiniti.ru

Ukrajna https://intouch.infiniti.ua

Kazahsztán https://kz.intouch.infiniti.eu/

INFINITI INTOUCH SERVICE
TULAJDONSÁGOK
Az Infiniti InTouch Services számos információt
és szolgáltatást biztosít azáltal, hogy a gépjár-
művet az Infiniti InTouch Service központhoz és
az Infiniti InTouch műveleti központhoz kapcsol-
ja a gépjárműbe telepített TCU (Telematikai ve-
zérlőegység).

VIGYÁZAT:

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az
elektromos orvosi műszereket. A szívritmussza-
bályzóval rendelkező személyek a rendszer hasz-
nálata előtt vegyék fel a kapcsolatot az eszköz
gyártójával az esetleges mellékhatások kiküszö-
bölése érdekében.

• A TCU (Telematics Control Unit) antenna a műszer-
fal panel felső középső részén található. Az utas
soha ne kerüljön közelebb az antennához, mint a
pacemaker gyártója által megadott távolság. A
TCU (Telematics Control Unit) antennából érkező
rádióhullámok negatívan befolyásolhatják a pace-
maker működését az Infiniti InTouch Services
használata közben.

• A szolgáltatás nem megfelelő használata sértheti
a helyi törvényeket és büntetést vonhat maga
után.

INFORMÁCIÓ:

• Az Infiniti InTouch Services tulajdonságai nagyban
függnek az előfizetéstől és a telematikai eszköz
működési állapotától, a mobilhálózathoz való kap-
csolódás állapotától, a navigációs térkép adatok-
tól és a GPS műhold jelek vételi állapotától. Az
Infiniti InTouch Services Előfizetői Megállapodás
előírásai az irányadóak.

• Az Infiniti InTouch Services szolgáltatás használa-
tához előfizetés szükséges. Az igénybe vehető
szolgáltatások függnek az előfizetői csomagtól.

Az Infiniti InTouch Services szolgáltatások fris-
síthetők. A legfrissebb információk elérhetők a
következő weboldalon vagy az ügyfélszolgálat-
tól.

– Infiniti InTouch Service weboldal:

“Infiniti InTouch Service weboldal
információ” (oldal: 8-4)

Az Infiniti Quality Center általános e-mail cí-
me:

qualitycentre.eu@infiniti-customerexpe-
rience.com

• Továbbfejlesztett országúti segélyszolgálat (ha
van):

A továbbfejlesztett országúti segélyszolgá-
lat lehetővé teszti, hogy segítséget kérjen az
Infiniti InTouch műveleti központtól olyan
esetekben, amikor nem áll fent vészhelyzet,
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amikor vonatatásra, harmadik fél által bizto-
sított szolgáltatásra van szükség. A szolgál-
tatást elérheti az operátor ikon megérintésé-
vel a navigációs képernyőn.

• Lopott gépjármű jelentése:

A szolgáltató operátora megkísérli lekérni a
lopott gépjármű helyét és továbbítani ezt az
információt a rendfenntartó erők számára,
így segítve a lopott gépjármű felkutatását.

• Távoli kürtjelzés és lámpák (ha van):

A távoli kürtjelzés és lámpák funkció lehető-
vé teszi, hogy távolról felvillantsa a lámpákat
(távolsági fényszóró) és megszólaltassa a
gépjármű jelzőkürtjét. Leggyakrabban a
gépjármű helyének meghatározására hasz-
nálható. Előfordulhat, hogy a helyi előírások
rendelkeznek és korlátozzák a távoli kürtjel-
zés és fényjelzés használatát. Kérjük, lelki-
ismeretesen és a helyi előírások betartásá-
val használja ezeket az opciókat.

• Értesítés riasztásról:

A riasztás értesítő funkciója tájékoztatja Önt
az Infiniti InTouch Services weboldalon kivá-
lasztott mód szerint, ha a gépjármű riasztó
rendszere aktiválásra kerül.

“Infiniti InTouch Service weboldal
információ” (oldal: 8-4)

• Értesítés ütemezett karbantartásról:

A karbantartási értesítő funkció továbbítja a
gépjárművel megtett távolságot az INFINITI
számára. Az INFINITI ezeket az adatokat fel-
használva tájékozatja Önt a karbantartásról.

• Karbantartási riasztás:

A karbantartási riasztás funkció tájékoztatja
Önt az Infiniti InTouch Services weboldalon
kiválasztott mód szerint, ha a gépjármű va-
lamelyik al-rendszere meghibásodott. A
szolgáltatás az Infiniti InTouch Services we-
boldalon keresztül kezelhető.

“Infiniti InTouch Service weboldal
információ” (oldal: 8-4)

• My Car Finder:

A My Car Finder opcióval ellenőrizheti a gép-
jármű legutóbbi pozícióját, így segítve a gép-
jármű megtalálását.

SZERVIZ ALKALMAZÁS
Külön megvásárolt Infiniti InTouch Services elő-
fizetés szükséges. A részletes információkkal
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az INFINITI
Központtal vagy szakszervizzel vagy keresse fel
az Infiniti InTouch Services weboldalt:

“Infiniti InTouch Service weboldal
információ” (oldal: 8-4)

INFORMÁCIÓ:

Ha a gépjármű egy másik személy tulajdona volt
és azt értékesítette, a szolgáltatás előfizetését
meg kell szüntetni, illetve az eszközön tárolt
adatokat törölni kell.

KEZELÉSI TIPPEK

VIGYÁZAT:

• Az Infiniti InTouch Services szolgáltatást csak ak-
kor használja, ha biztonságos helyen leparkolta a
gépjárművét. Ha vezetés közben mindenképpen
használnia kellene az Infiniti InTouch Services
szolgáltatást, fordítson különös figyelmet a gép-
jármű üzemeltetésére.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a gép-
jármű üzemeltetésére az Infiniti InTouch Services
szolgáltatás használata közben, húzódjon le az
útról és állítsa meg a járművet.

• Ne működtesse az Infiniti InTouch Services szol-
gáltatást ha a motor vagy a hibrid rendszer nem
működik. Ellenkező esetben a gépjármű akkumu-
látora lemerülhet.

• Az Infiniti InTouch Services szolgáltatás nem hasz-
nálható a következő feltételek mellett:

– Az Infiniti InTouch Services szolgáltatás
előfizetése lejárt.

– A gépjármű olyan területen van, ahol
nincs mobilhálózati lefedettség.
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– A gépjármű olyan helyen található, ahol
a vételi jel gyenge, például alagútban,
mélygarázsban, épület mögött vagy
hegyes területen.

– A vonal foglalt.

– A TCU (Telematics Control Unit) vagy
egyéb rendszerek nem működnek meg-
felelően a gépjárműben.

– Az Infiniti InTouch Services hálózati rend-
szer le van tiltva.

• Az Infiniti InTouch műveleti központtal történő
kommunikáció függ az adatátviteli beállításoktól
és ideiglenes adatátviteli nehézségeket okozhat,
illetve a jelek fogadása korlátozott lehet a hagyo-
mányos mobiltelefonokhoz képest.

• Kattanásokat hallhat vagy szakadozást tapasztal-
hat, miközben az Infiniti InTouch Services specia-
listájával beszél. Ez a csatlakozási zóna váltása
miatt fordulhat elő és nem jelenti a rendszer hibás
működését.

• A használt vonaltól függően csökkenhet a hang-
erő. Szükség esetén állítsa be a hangerőt.

• A hangok torzulhatnak vagy olyan környezeti hajt
hallhat, mint egy nagyobb tömeg hangja. Ez a di-
gitális vonal használata miatt fordulhat elő és nem
jelenti a rendszer hibás működését.

• A hálózati problémák miatt előfordulhat, hogy a
saját hangját is hallja, amikor az Infiniti InTouch
Services szolgáltatás specialistájával beszél. Ha

ez előfordul, néhány perccel később vagy egy má-
sik helyen csatlakozzon a vonalhoz újra.

• Ebben a gépjárműben megtalálható egy olyan egy-
ség is, amelyet TCU-nak hívnak (Telematics Control
Unit). Az egység, illetve az Infiniti InTouch műveleti
központ közötti kommunikáció számos szolgálta-
tást tesz lehetővé. Ha a rendszer csatlakozik az
Infiniti InTouch műveleti központhoz, egy antenna
ikon jelenik meg a képernyőn. A szolgáltatást
olyan helyen használja, ahol a szimbólum jó vételt
mutat a képernyőn.
m : Ha a jel vétele megfelelő
m : Ha a jel vétele nem megfelelő

• Az Infiniti InTouch Services szolgáltatás a TCU-t
(Telematics Control Unit) használja a kommuniká-
cióhoz. Az Infiniti InTouch Services adatközpont-
hoz való kapcsolódás még akkor is megszakadhat,
ha az adat- kommunikációs modul jelerősség ská-
lája jó vételt mutat. Ez nem jelent hibás működést.
Pár perccel később ismét működtesse a rendszert

CSATLAKOZÁS AZ INTERAKTÍV HANG
MENÜHÖZ
Az interaktív hang menü segítségével számos
szolgáltatást vehet igénybe vezetés közben.

A részletekkel kapcsolatban keresse az Infiniti
Quality Center-t a qualitycentre. eu@infiniti-
customerexperience.com e-mail címen vagy lá-
togasson el az Infiniti InTouch Services szolgál-

tatás weboldalára.

“Infiniti InTouch Service weboldal
információ” (oldal: 8-4)

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

2. Érintse meg a [Kapcsolódás a szolgáltatóhoz]
opciót.

3. A rendszer csatlakozik az Infiniti InTouch Ser-
vices válasz-központhoz.

INFORMÁCIÓ:

• Az Infiniti InTouch Services interaktív hang szolgál-
tatásához úgy is csatlakozhat, hogy megnyomja
az operátor ikon gombotj1 a térképen.

• A [Kapcsolódás a szolgáltatóhoz] opció kiválasztá-
sa után kis idő eltelhet amíg a rendszer elindítja a
csatlakozást, függően a műszaki környezettől, il-
letve attól, hogy a TCU-t (Telematics Control Unit)
más szolgáltatás is használja-e.

5GB0258XZ
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• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a vonalat, ne állítsa
le a motort.

INFINITI INTOUCH SERVICE
BEÁLLÍTÁSOK
A felhasználói információkat megjelenítheti és
törölheti a beállítások képernyőről.

8-8 Információ és beállítások



1. lépés 2. lépés 3. lépés Menü Művelet
Nyomja meg a
<MENU> gombot

[Beállítások] [InTouch Services] [Gépkocsiadatok beállításai] [Gépkocsiadatok küldése] Ha ez az elem be van kapcsolva, a gépkocsi
adatai (a vezetéssel kapcsolatos adatok, mint
például a gépjármű helyzete, vezetés
előzményei, üzemanyag-takarékosság, stb.)
elküldhetők az Infiniti InTouch Services
központba. Ez a beállítás (bekapcsolva)
szükséges ahhoz, hogy a teljes Infiniti InTouch
Services szolgáltatást használhassa.

[Gépkocsiadatok törlés] Törölheti a gépkocsi adatait.
[Egység azonosító
infó]

Megjeleníti az egység, TCU
(Telematics Control Unit), SIM
azonosítóját, illetve a VIN
információt, amely szükséges a
felhasználó regisztrálásához.
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ERA-GLONASS egy olyan rendszer, amely segít-
ségével vészhelyzet esetén a vezető és utasai
gyors segítséget kaphatnak.

AUTOMATIKUS SEGÉLYHÍVÁS
Ha a légzsák vezérlő egysége frontális ütközést,
oldalsó ütközést vagy borulást érzékel, a rend-
szer automatikusan segélyhívást indít a segély-
hívásokat fogadó központba. Ezzel egy időben a
gépjármű adatait (gépjármű helye, gépjármű se-
bessége és haladás iránya) is továbbítja. Ha a
központ fogadta a segélyhívást, a kezelő meg-
próbálja felvenni a kapcsolatot a gépjármű uta-
sával.

INFORMÁCIÓ:

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hangereje
nem állítható.

• Segélyhívás esetén a gépjármű audiorendszere le-
némításra kerül.

Az ERA-GLONASS alapértelmezett esetben min-
dig engedélyezve van.

Ütközés esetén az ERA-GLONASS rendszer a kö-
vetkező információkat küldi a központba.

• Gépjármű-azonosító (VIN).

• Motor típusa.

• Időbélyeg (mikor történt az ütközés vagy az inci-
dens).

• Gépjármű helye, gépjármű sebessége és a gép-
jármű iránya.

Ez az adat törlésre kerül, amint arra már nincs
szükség.

SEGÉLYHÍVÁS INDÍTÁSA MANUÁLISAN
Manuálisan is kezdeményezhet segélyhívást
úgy, hogy megnyomja a <SOS> gombot, amely a
felső vezérlőpanelen található.

FIGYELMEZTETÉS:

• Mielőtt a <SOS> gombot működtetné, álljon meg a
gépjárművel egy biztonságos helyen, majd húzza
be a rögzítőféket.

• Ezt a szolgáltatást csak vészhelyzetben használ-
ja. Számtalan esetben előfordul, hogy a szolgálta-
tást nem rendeltetésszerűen használják.

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a segélyhívás
funkció nem használható a következő feltételek
mellett:

– A gépjármű olyan területen van, ahol
nincs mobilhálózati lefedettség.

– A gépjármű olyan helyen található, ahol
a vételi jel gyenge, például alagútban,
mélygarázsban, épület mögött vagy
hegyes területen.

– A vonal foglalt.

– A TCU (Telematics Control Unit) vagy
egyéb rendszerek nem működnek meg-
felelően a gépjárműben.

– Előfordulhat, hogy nem minden vész-
helyzetben vagy baleset esetén tud se-
gélyhívást indítani, vagy ha olyan he-
lyen van, ahol nincs lefedettség.

ERA-GLONASS (ha van)
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1. Nyomja meg a burkolatotj1 és nyissa ki a
burkolatotj2 .

2. Nyomja meg az <SOS> gombotj3 . Így segély-
hívást indít a segélyhívásokat fogadó köz-
pontba. Ezzel egy időben a gépjármű adatait
(gépjármű helye, gépjármű sebessége és ha-
ladás iránya) is továbbítja.

3. Amikor a hívást a központ fogadja, beszéljen
a személyzettel.

Ha szeretné törölni a segélyhívást, nyomja le és
tartsa nyomva a <SOS> gombot néhány másod-
percig. A hívás nem törölhető azt követően,
hogy a kapcsolat létrejött.

INFORMÁCIÓ:

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hangereje
nem állítható.

• Segélyhívás esetén a gépjármű audiorendszere le-
némításra kerül.

• A <SOS> gomb megnyomása után kis idő eltelhet
amíg a rendszer elindítja a csatlakozást, függően
a műszaki környezettől, illetve attól, hogy a TCU-t
(Telematics Control Unit) más szolgáltatás is hasz-
nálja-e.

• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a hívást, ne állítsa le
a motort.

• A segélyhívás, illetve a kezelővel való kommuniká-
ció közben a Bluetooth® kihangosítós telefon le-
tiltásra kerül, a telefonszolgáltatás csak a mobil-
készüléken keresztül érhető el. Amikor a kapcsolat
a segélyközpont kezelőjével létrejött, a rendszer
automatikusan átkapcsolja a hívásokat a kihango-
sítós rendszerről a mobilkészülékre. Így elkerülhe-
tő, hogy a segélyközponttal folyatott beszélgetést
egy bejövő hívás megszakítsa.

• Ha a kapcsolat létrejötte után a hívás valamilyen
okból megszakad, a segélyközpont visszahívhatja
Önt.

• Az Infiniti InTouch Services funkció (ha van) 60
percre elérhetetlenné válik, az ERA-GLONASS
rendszer vészhívása után.

KORLÁTOZÁSOK

Ha a visszajelző lámpaj4 a <SOS> gomb köze-
lében pirosan világít, a <SOS> gomb megnyomá-
sával nem csatlakoztathatja a gépjárművet a se-
gélyközponthoz és automatikus hívás sem kez-
deményezhető vészhelyzet vagy ütközés
esetén. Ha a visszajelző lámpa világít, vegye fel
a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szak-
szervizzel.

5GH0701X

5GH0702XZ
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INFORMÁCIÓ:

Előfordulhat, hogy akkor sem tud kapcsolatot
teremteni a segélyközponttal, amikor a lámpa
j4 nem is világít. Ilyen esetben vegye fel a kap-
csolatot a rendőrséggel vagy egyéb hivatalok-
kal, ehhez használjon egyéb eszközöket, példá-
ul telefont.

TESZT ÜZEMMÓD
A teszt üzemmódot az egyes alkatrészek ellen-
őrzéséhez tervezték. Teszt üzemmódban a mik-
rofon, a hangszóró, az akkumulátor és egyéb
alkatrészek kerülnek ellenőrzésre.

A teszt elindításához
1. Legalább 3 másodpercig tartsa nyomva a <S-

OS> gombot.

2. Engedje fel a gombot, majd nyomja meg és
tartsa lenyomva 10 másodpercen belül.

3. Ha a teszt üzemmód aktív, a piros visszajelző
villog.

4. A jelzőhangot követően beszéljen hangosan.

5. A jelzőhang ismét megszólal és lejátsza a
rögzített felvételt.

6. Működtesse a <SOS> gombot 20 másodper-
cen belül, hogy jelenthesse a teszt eredmé-
nyét a központ felé.

• A hang tisztán hallható: Nyomja meg és tartsa
lenyomva.

• A hang nem hallható tisztán: Nyomja meg két-
szer röviden.

7. 20 másodperc elteltével a zöld visszajelző
lámpa villog, miközben a rendszer elküldi a
teszt eredményeket a központnak.

8. A piros visszajelző lámpa kialszik (nem vil-
log), ha a teszt sikeresen befejeződött.

9. Ha a rögzített hang nem hallható tisztán a
teszt során vagy a teszt nem fejeződik be
sikeresen (a piros visszajelző lámpa továb-
bra is villog), vegye fel a kapcsolatot egy
INFINITI Központtal vagy szakszervizzel és el-
lenőriztesse a gépjárművét.

10. A teszt befejezése után vagy a teszt leállítá-
sához állítsa a gyújtáskapcsolót “OFF” ál-
lásba. A teszt üzemmód törlésre kerül.

INFORMÁCIÓ:

• Aktív teszt üzemmód mellett a tényleges automa-
tikus és manuális vészhelyzeti hívások nem mű-
ködnek.
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Az Infiniti InTouch rendszer különböző opciók beállításával személyre szabható, így használata még könnyebb az Ön számára.

A megjelenített elemek modelltől és felszereltségtől függően változhatnak.

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

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

“Bluetooth® beállításai” (oldal: 2-21)

[Telefon/mail] Megjelenítheti a telefon és mail beállítások menüjét.
“Telefon és szöveges üzenetek beállítása” (oldal: 5-8)

[Gépkocsi]
(A [Gépjármű] opció
alatt található menük
függnek a modelltől és
a specifikációtól.)

[Lámpa világít az ajtó nyitásakor] Ha ez az elem On állásban van, a belső világítás felvillan, ha az ajtókat kinyitja.
[Fényérzékenység] Beállíthatja a rendszer automatikus fényérzékenységét.
[Ablaktörl. interv. seb.égérz. alapj.] Beállíthatja, hogy az ablaktörlő törlési intervalluma a gépjármű sebességének

függvényében változzon.
[Automatikus zárás] Beállíthatja az automatikus zárás feltételeit.
[Automatikus nyitás] Beállíthatja az automatikus nyitás (I-key) feltételeit.
[Esőérzékelő] (ha van) Beállíthatja az esőérzékelő automatikus ablaktörlő rendszert.
[Akkumulátorkímélő mód] Beállíthatja az IGN/ACC akkumulátorkímélő üzemmódot.
[Beavat. nél-i zárás/nyitás] Beállíthatja a beavatkozás nélküli nyitás/zárás funkciót
[Érintésre érzékeny ajtóérzékelő] Beállíthatja az érintésre érzékeny ajtóérzékelőt.
[Sávváltás (3 villogás)] Beállíthatja a sávváltás 3 villogását.
[Csepp letörlése] Beállíthatja a csepp törlését a szélvédőről.
[Válasz külső világításra] Beállíthatja a hazakísérő fényeket.
[Szelektív ajtónyitás] Beállíthatja a szelektív ajtónyitást.
[ÖSSZ. beáll. visszaáll. alapért. ért.re] Visszaállíthatja az összes beállítási értéket alapértelmezett értékre.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
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Beállítandó elem Eredmények
[Navigáció]* Megjeleníti a navigációs beállítások képernyőt.

“Navigáció beállításai” (oldal: 9-54)

[Audio] Megjelenítheti az audio képernyőt.
“Audio beállítások” (oldal: 4-32)

[Képernyő] [Kijelzőbeáll] [Fényerő] Beállíthatja a kijelzőt a kívánt beállításokra.
“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)[Kontraszt]

[Feketeszint]
[Kijelző KI]
[Nap./éjsz.]
[Térkép színének módosítása]
[Kezdeti beállítások visszaállítása]

*: Navigációs rendszerrel rendelkező modellek.

**: Navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek.
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Beállítandó elem Eredmények
[Mérőműszer] [Főmenü

kiválasztása]
[Megtehető táv] Válassza ki az elemet, amelyet szeretne megjeleníteni a gépjármű információs

kijelzőjén.
[Átlagsebesség] A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.
[Utazási távolság és
idő]
[Alapjárat-leállítás]
[Alapjárat-leállítás
távolsága/ideje]
[Energiaáramlás]
(hibrid modellek)
[EV km-számláló]
(hibrid modellek)
[Hűtőfolyadék
hőmérséklete] (hibrid
modellek)
[Üa. takarékosság]
[Navigáció]*
[Audio]
[Vezetési
segédrendszerek]
[Abroncsnyomások]
[Alvázvezérlés]
[Üres]

*: Navigációs rendszerrel rendelkező modellek.

**: Navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek.
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Beállítandó elem Eredmények
[Mérőműszer
beállításai]

[Eco mód
beállításai]

[Kijelzőmód] A kijelző üzemmódját átválthatja a [Pedál segéd] és [Pillanatnyi üa.-takarékosság] között.

[Karbantartás] [Olaj/szűrő] A következő beállítások érhetők el minden egyes karbantartási elemhez.
Távolság:
Állítsa be a karbantartási intervallumot (távolság). A javasolt karbantartási intervallum meghatározásához
lapozza fel a különálló karbantartási füzetet.
[Riaszt megj-e]:
Ahhoz, hogy automatikusan egy emlékeztető jelenjen meg, amikor a kívánt távolságot elérte, válassza ki a
[Riaszt megj-e] opciót.
[Táv. alaph-be áll-a.]:
Nullázza le a megtett távolságot az új karbantartási ütemezéshez.

[Abroncs]

[Egyéb]

[Riasztások] [Külső hőmérséklet] Az alacsony külső hőmérséklet riasztását be-/kikapcsolhatja.
[Időzített riasztás] Beállíthatja az időzített riasztást.
[Navigáció]* Be-/kikapcsolhatja a kanyarról kanyarra történő navigálást.

[Hatás
megjelenítése] [Hatás megjelenítése] Be-/kikapcsolhatja a megvilágítás effekteket.

[Nyelv] Állítsa be a preferált nyelvet.

[TPMS beállítás]

[Abr.ny. mért.egys-e] Beállíthatja a kívánt mértékegységet a keréknyomás megjelenítéséhez.

[Javasolt abroncsnyomás]

Adja meg a javasolt keréknyomás értéket, amely a gépjárműben keréknyomás címkén van feltüntetve. A
rendszer az értéket a keréknyomás számításához használja.
A mértékegységek átváltásával kapcsolatban lásd a fejezet későbbi részében található táblázatban
felsorolt értékeket.

“TPMS mértékegység átváltás (ha van)” (oldal: 8-18)

Érintse meg a [Keréknyomás
visszaállítása] opciót.

Állítsa vissza a hőmérsékletet, amelyet a rendszer a keréknyomás figyelmeztetés kiszámításához használ.
Ha a rendszer visszaállítja a keréknyomás beállításokat, egy üzenet jelenik meg a képernyőn, amely azt
jelzi, hogy a TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) visszaállításra kerül.

[Gyári értékek visszaállítása] Állítsa vissza a műszert a gyári értékre.

*: Navigációs rendszerrel rendelkező modellek.

**: Navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek.
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Beállítandó elem Eredmények
[Óra] Megadhatja az óra előnyben részesített beállításait.

“Óra beállításai” (oldal: 2-20)

[InTouch Services] Beállíthatja az Infiniti InTouch Services funkciót az előnyben részesített beállítások
szerint.

“Infiniti InTouch Services (ha van)” (oldal: 8-4)

[Hangfelismerés] [Minimum hangos visszajelzés] A minimum hangos visszajelzés be-/kikapcsolása.
[Audioeszköz beállításai] [iPod:

(üres)]
Törölheti az iPod dal regisztrációját.

[USB:
(üres)]

Törölheti az USB dal regisztrációját.

[Kamera/Szonár] Elvégezheti a kamera és a parkolószenzor (szonár) kívánt beállításait.
“RearView Monitor beállítások” (oldal: 7-5)
“Az Around View Monitor rendszer beállításai” (oldal: 7-18)

[Drive Mode javítás]
(ha van)

[ECO Pedal] Állítsa az Eco Pedál opciót [KI], [Lágy] vagy [Normál] állásba.
A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

[Egyéb] [Klíma] Megadhatja a fűtő és légkondicionáló rendszer kívánt beállításait.
“Fűtés és légkondicionáló rendszer beállításai” (oldal: 3-11)

[Nyelvek és egységek] Megadhatja a nyelvek és egységek kívánt beállításait.
“A nyelv és a mértékegység beállítása” (oldal: 2-19)

[Billentyűzet típusa] Beállíthatja a billentyűzet típusát [QWERTY] vagy [ABC] típusúra.
[Alacsony üa.szint figyelm.] Be-/kikapcsolhatja az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést.
[Gyorsgombok szerkesztése] (ha van) Beállíthatja a kijelzőn megjelenő gyorsgombok elrendezését.
[Szoftveradatok] Megjelenítheti a szoftver információkat.

*: Navigációs rendszerrel rendelkező modellek.

**: Navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek.
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INFORMÁCIÓ:

• A megjelenített elemek modelltől és felszereltség-
től függően változhatnak.

• A megjelenített elemek sorrendje átrendezhető.

• A [Javasolt abroncsnyomás] értékeinek átváltásá-
val kapcsolatban lásd a következő táblázatot.

TPMS MÉRTÉKEGYSÉG ÁTVÁLTÁS (ha
van)
A keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) mérté-
kegységeinek átváltásához használja a követke-
ző táblázatot.

“Beállítások menü” (oldal: 8-13)

TPMS egység átváltás
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

GYORS BEÁLLÍTÁS MENÜ
Érintse meg a [m ] elemet az alsó kijelzőn (alsó
képernyőn), hogy a beállítások menüelemeinek
képernyőjét beállíthassa.

A következő beállítások érhetők el.
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Ha a felhasználó információi egyszer rögzítésre
kerültek, a rendszer automatikusan felismeri a
felhasználót, amikor a gépjárművet elindítja.
Egy személyre szabott üdvözlő üzenet, illetve
egy bejelentkező képernyő jelenik meg.

Ez a funkció 3 vezető számára teszi lehetővé,
hogy a saját regisztrációját, üzemmódját, veze-
tőülés pozícióját, légkondicionáló beállítását és
audio beállítását állítsa be és mentse el.

A felhasználói bejelentkezés az üdvözlőképer-
nyőn vagy a felhasználói lista képernyőn változ-
tatható meg.

MEGJEGYZÉS:

• Az autós alkalmazások nem kapcsolhatók hozzá
az intelligens kulcshoz.

• Maximum négy intelligens kulcs regisztrálható,
ebből háromhoz tárolhatók el a felhasználói infor-
mációk, a negyedik a vendég felhasználó. Kul-
csonként egy felhasználó információi állíthatók
be.

• Ha a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja, az
aktuális felhasználói beállítások eltárolásra ke-
rülnek az aktuálisan használt intelligens kulcs-
hoz.

Beállítandó elem Eredmények
[Nap./éjsz.] Beállíthatja a felső és az alsó kijelző fényességét. A térkép színét

átválthatja a nappali és éjszakai színek között.
[Basszus] Beállíthatja a hangszóró hangminőségét és az egyensúlyt a [+]/[-],

[B]/[J] vagy [R]/[F] gombok megérintésével.[Magas]
[Egyensúly]
[Fader]
[Hangerő-szabályozás] Be-/kikapcsolhatja és beállíthatja a különböző funkciók

hangerejét, beleértve a telefon, a navigációs rendszer
hangnavigálását (ha van), illetve a rendszer sípoló hangjait.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ DIGITÁLIS KÖRNYEZET
(ha van)
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FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁLÁSA
Minden egyes felhasználóhoz eltárolható a ve-
zetőülés pozíciója, a navigáció (ha van), a fűtés/
légkondicionáló rendszer és egyéb beállítások.
A beállítások visszaállíthatók, amikor a rend-
szert deaktiválja.

Három felhasználó regisztrálható.

1. Ha a rendszert egy intelligens kulcs segítsé-
gével elindítja, amely még nem volt regiszt-
rálva, egy üzenet jelenik meg, amely azt kér-
dezi, hogy szeretné-e regisztrálni az adott
személyt felhasználóként.

A regisztrációhoz:

• Ha Ön ez első regisztrált felhasználó, érintse
meg az [Igen] opciót a regisztrációs képernyőn
j1 .

• Ha Ön a második vagy harmadik felhasználó,
érintse meg a [Felhasználó kiválasztása] opciót
a regisztrációs kijelzőnj2 .

2. Megjelenik az új felhasználó regisztrációs
képernyője. Adja meg a felhasználói informá-
ciókat az új felhasználó regisztrációs képer-
nyőjén.

3. A felhasználói információk megadása után
érintse meg az [OK] gombot a regisztráció
befejezéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• A regisztráció alatt ne állítsa a gyújtáskapcsoló
gombot “OFF” állásba. Ha mégis így tesz, a regiszt-
ráció nem lesz teljes.

• Ha a [Később] opciót választja a felugró képer-
nyőn, a felhasználó vendégként jelentkezik be. Ha
ugyanazt az intelligens kulcsot használja legköze-
lebb a gépjárműben, ugyanaz a felugró üzenet je-
lenik meg.

Ha a [Nem] opciót választja, a felhasználó
vendégként jelentkezik be és a felugró üze-
net nem jelenik meg legközelebb, amikor
ugyanazt az intelligens kulcsot használja.

• A regisztrált felhasználó adatainak megváltoztatá-
sához nyomja meg a <MENU> gombot és érintse
meg az [Infiniti InTuition] opciót, hogy a [Felhasz-
nálói lista] menü megjelenjen, ahol kiválaszthatja
a felhasználót szerkesztésre.

A FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ
SZERKESZTÉSE
1. Érintse meg a felhasználó ikonját az alsó ki-

jelző jobb alsó sarkában, hogy felhasználók
listáját megjeleníthesse.

2. A felhasználók listája megjelenik.

j1 Név:
A regisztrált felhasználó neve megjelenik.
Érintse meg a bejelentkezett felhasználó
megváltoztatásához.

j2 Felhasználó ikon:
A regisztrált felhasználó ikonja megjelenik.

j3 [Szerkesztés]:
Érintse meg a felhasználó beállításainak
szerkesztéséhez.

j4 [Új hozzáadása]:

5GH0129XZ

5GH0180XZ
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Érintse meg az új felhasználó hozzáadásá-
hoz. Három felhasználó regisztrálható. Ez az
opció nem jelenik meg, ha már van három
regisztrált felhasználó.

3. Érintse meg a [Szerkesztés] opciót annál a
felhasználónál, amelyiket szerkeszteni sze-
retné.

Egyéb lépések:

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

2. Érintse meg a [Felhasználói lista] gombot.

INFORMÁCIÓ:

A vendég felhasználó neve és ikonja nem szer-
keszthető.

Felhasználó szerkesztése képernyő
A [Szerkesztés] opció felhasználói listán való
megérintésével megjelenik a felhasználó szer-
kesztése képernyő.

Beállítandó elem Művelet
[Felhasz.név
szerk.-e]

Szerkessze a felhasználó
nevét.

[Ikon
módosítása]

Szerkessze a felhasználó a
képét. A felhasználó képe
kiválasztható az előre
feltelepített és az USB
memórián keresztül
regisztrált képekből.

[Intelligens kulcs
száma]

• Megjeleníti az intelligens
kulcs számát.

• A kijelölt kulcs ikon jelöli,
hogy a kulcs a
felhasználóhoz van
rendelve.

• A “m ” jel a kulcs felett
jelöli, hogy éppen melyik
kulcs van használatban.

[Másolás] Másolhatja a felhasználó
beállításait.
• Navigáció (ha van) és

audio beállítások
• Vezetőasszisztens

beállításai (ha van)
• SZEMÉLYES üzemmód

beállításai
• Légkondicionáló

beállításai
• Automatikus vezetőülés-

beállítás (ha van)
• Gépjármű beállításai
• Mérőműszer beállításai

[Törlés] Törölheti a felhasználót.

5GH0202XZ
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INFORMÁCIÓ:

• A felhasználó nevének megadásakor a karakter-
szám korlátozott.

• Ha az aktuális felhasználót törli, a felhasználó ven-
dég felhasználó lesz.

• Ha a gyújtáskapcsolót “OFF” állásba állítja, az ak-
tuális felhasználói beállítások eltárolásra kerül-
nek az aktuálisan használt intelligens kulcshoz.

Felhasználó képének megváltoztatása
Amikor egy USB eszközt csatlakoztat, amely kép
fájlokat is tartalmaz, letöltheti ezeket a képeket
és beállíthatja felhasználói képként.

1. A felhasználó szerkesztése képernyőn érin-
tse meg az [Ikon módosítása] opciót.

2. Csatlakoztassa az USB eszközt és érintse
meg a [m ] opciót.

3. Érintse meg a felhasználni kívánt fájl nevét.

4. Érintse meg a [Kiválaszt] opciót, hogy a fel-
használó képét beállíthassa.

Amikor a kép előnézeti képernyője megjelenik,
érintse meg a [Csak frissítés] opciót, hogy fris-
síthesse a képek listáját az USB eszközről.

AZ INFINITI INTUITION FUNKCIÓ
BEÁLLÍTÁSA
A személyre szabható digitális környezet meg-
változtatható.

Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg
az [Infiniti InTuition] opciót.

A következő szerkeszthető elemek érhetők el.

• [Felhasználói lista]

Szerkeszthet, másolhat és törölhet felhasz-
nálói információkat.

“A felhasználói információ
szerkesztése” (oldal: 8-20)

• [Intelligens kulcsos kapcsolat]

Be-/kikapcsolhatja az intelligens kulcsos
kapcsolatot.

• [Üdvözlő útmutató]

Az üdvözlő útmutatót be-/kikapcsolása.

“Bejelentkezési képernyő” (oldal:
2-7)

INFORMÁCIÓ:

• Ha az [Intelligens kulcsos kapcsolat] ki van kap-
csolva, a felhasználók vendégként jelentkezhet-
nek be.

• Ha az [Intelligens kulcsos kapcsolat] be van kap-
csolva, az üdvözlő útmutató nem jelenik meg.

5GH0488XZ
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A vezetést segítő rendszerek különböző beállításai végezhetők el. Az egyes funkciókkal kapcsolatos részletekért lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

A megjeleníthető elemek függnek a felszereltségtől.

1. lépés 2. lépés 3. lépés Beállítandó elem Művelet
Nyomja meg a
<MENU> gombot.

[Vezetési
segédrendszerek]

[Elöremenet segély] [Distance Control Assist] Bekapcsolhatja vagy letilthatja a Distance Control
Assist funkciót.

[Lane Assist] [Lane Departure Warning] Be-/kikapcsolhatja a sávelhagyásra figyelmeztető
rendszert.

[Lane Departure
Prevention]

Bekapcsolhatja vagy letilthatja a sávelhagyást
megelőző funkciót.

[Holttérasszisztens] [Blind Spot Warning] Be-/kikapcsolhatja a holttér figyelmeztetést.
[Blind Spot Intervention] Bekapcsolhatja vagy letilthatja a holttér beavatkozó

rendszert.
[Oldaljelző fényer. beáll.] Az oldaljelző fényerősségét a következő értékekre

állíthatja be: [Fényes], [Normál] vagy [Sötét].
[Vészhelyzeti
asszisztens]

[Forward emergency
braking]

Az előzetes vészfékező rendszert kapcsolhatja be,
illetve ki.
Az ütközés előtti vészfékező rendszer automatikusan
bekapcsol (ON), amikor a motort vagy a hibrid
rendszert újraindítja.

[Speed Assist] [Közlekedési jelzőtáblák
felismerése]

Be/kikapcsolhatja a közlekedési jelzőtáblák
felismerését.

MEGJEGYZÉS:

A Distance Control Assist, Lane Departure Prevention és Blind Spot Intervention rendszerek bekapcsolásához meg kell nyomni a dinamikus vezetőasszisztens gombot a
kormánykeréken.

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

VIGYÁZAT:

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

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

1. A rendszer bekapcsol, amikor a gyújtáskap-
csoló gombot először ACC vagy ON állásba
állítja. A térképadatok hitelesítő képernyője
megjelenik.

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

TÉRKÉPTÍPUSOK
A térképek a felső érintőképernyőn jelennek
meg (felső kijelző).

Kétféle térképtípus elérhető: 2D térkép és a
Birdview™ (3D) térkép.

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

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK TÉRKÉPADATOK HITELESÍTÉSE TÉRKÉP MŰKÖDÉSE
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Képernyő információ:

j1 m nyíl:
A következő navigálási pontig hátralévő
távolságot illetve az ott végrehajtandó
műveletet jelöli.

j2 Közlekedési információs visszajelző:
Megjeleníti a szolgáltató nevét, illetve a

szolgáltató által kibocsátott közlekedési
információk vételi állapotát.
Ha a rendszer nem érzékeli a szolgáltató
által kibocsátott közlekedési információk
vételi állapotát, a közlekedési visszajelző
“kiszürkül”

j3 m Köztes pont:
Megjeleníti a beállított helyeket a kiinduló
pont és a célállomás között. Maximum öt
pont állítható be.

j4 m Navigálási pont:
Megjelöli a navigálási pontot az útvonalon.

j5 m Gépjármű ikon:
Megjeleníti a gépjármű aktuális helyzetét
és a haladás irányát.

j6 m Kiindulási pont:
Megjeleníti a gépjármű helyzetét, amellyel
az útvonal beállítása került, mint kiinduló
pont.

j7 Sebességkorlátozás ikonja:
Megjeleníti a sebességkorlátozást arra az
útra, amelyen aktuálisan halad. Az ikon
kialakítása országonként eltérő lehet.

j8 m A védett terület elkerüléséhez
szükséges navigáció ikonja (Európa):
Megjeleníti azt a távolságot, amely még a
következő védett terület elkerüléséig hátra
van.

j9 m InTouch Services visszajelző (ha van)
A jel vételi állapotát jelöli.

“Infiniti InTouch Services (ha van)”
(oldal: 8-4)

j10 Óra
Az aktuális időt mutatja.

“Óra beállításai” (oldal: 2-20)

5GB0676X
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j11 m Célig hátralévő idő és távolság:
Megjeleníti a fennmaradó időt és
távolságot a célállomásig vagy egy
közbeeső pontig. Ez a visszajelző akkor
jelenik meg, amikor a célállomás vagy a
közbeeső pont meghatározásra került és a
navigáció elindult.

j12 m Radarkontroll figyelmeztető ikonja
Megjeleníti a kameráig hátralévő
távolságot.

j13 Szolgáltató ikon (ha van)
Érints meg ezt az ikont, hogy csatlakozni
tudjon az Infiniti InTouch Services
interaktív hang-szolgáltatáshoz.

“csatlakozás az interaktív hang
menühöz” (oldal: 8-7)

j14 m Felső kijelző menü ikonja:
Érintse meg az ikont, hogy
megjeleníthesse a menüket a felső
kijelzőn.

“Felső érintőképernyő (felső
kijelző)” (oldal: 2-11)

j15 m Felbontás visszajelző:
Megjeleníti a térkép felbontását.
Érintse meg az ikont, hogy
megjeleníthesse a felbontás skáláját. A
térkép felbontása megváltoztatható a skála
használatával.

“Térkép felbontásának
megváltoztatása” (oldal: 9-8)

j16 m / m Irány visszajelző:
Megjeleníti a térkép irány beállításait.
m : Észak mindig felfelé.
m : A gépjármű haladási iránya mindig
felfelé néz.
Érintse meg az ikont, hogy váltani tudjon
az északi, a haladási irányok és a 3D térkép
között.

j17 m Avoid area (zöld):
Megjeleníti azokat a területeket, amelyeket
kerülni kell és amelyek el vannak tárolva a
tárolt helyek között. Az útvonal keresése és
a navigálás során a rendszer figyelembe
veszi a kerülendő területeket.

j18 Utcanév:
Megjeleníti annak az utcának a nevét,
amelyen éppen halad.

j19 Javasolt útvonal:
Navigálás közben vastag kék vagy sárga
jelöléssel jelenik meg.

j20 m Tárolt hely (sárga):
Megjeleníti azokat a helyeket, amelyek a
tárolt helyek között eltárolásra kerültek. Az
ikonok megváltoztathatók a saját
elképzelések szerint.

j21 m Célállomás:
Megjeleníti a navigáció célállomását.
A célállomás elérésekor a cím megjelenik a
térkép képernyőn.

INFORMÁCIÓ:

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

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

INFORMÁCIÓ:

Vegye figyelembe a Birdview™ nézettel kapcso-
latos információkat.

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

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

5GB0001X
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Birdview™ grafika (ha van)
Azokon a területeken, ahol az épületek grafikája
eltárolásra került a térkép adatokközött, az épü-
letek grafikája megjelenítésre kerül a térkép
nagyításakor. A 2D nézetben ezeket “Building
footprint graphics”-nak hívjuk, a Birdview™ né-
zetben pedig “3D building graphics”-nak hívjuk.

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

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

sárga
Szűk utca Szürke
Utak, amelyek
térképadatai még
nem teljesek

Sötét

A GÉPJÁRMŰ AKTUÁLIS HELYZETÉNEK
MEGJELENÍTÉSE

Mozgás az INFINITI vezérlővel

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

5GB0261XZ
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Érintőképernyőn keresztül történő
működtetés

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

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

2D térkép
Érintőképernyő műveletei:

• Érintés

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

• Hosszú érintés

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

• Húzás

Húzza a térképet, miközben a képernyőt
megérinti.

• Söprés

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

Az INFINITI vezérlő használata:

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

2. Miközben a térképen mozog, megjelenik a
kurzor.

INFORMÁCIÓ:

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

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

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

Birdview™ (3D) térkép
Érintőképernyő műveletei:

Érintés

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

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

Hosszú érintés

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

Söprés

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

Az INFINITI vezérlő használata:

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

2. Miközben a térképen mozog, megjelenik a
kurzor.

INFORMÁCIÓ:

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

5GB0263XZ
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Ha a térkép úgy van beállítva, hogy az épületek
alaprajzát jelenítse meg, a térkép nem görget-
hető vezetés közben.

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

TÉRKÉP FELBONTÁSÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSA
A térkép felbontását számos módon megváltoz-
tathatja.

Érintőképernyő műveletei

1. Érintse meg a m gombot.

Megjelenik a térkép skálája.

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

Csípés:

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

Széthúzás:

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

INFINITI vezérlő működtetése
1. Forgassa el a középső tárcsát, amikor a tér-

kép képernyő látható. A térkép felbontása
jelenik meg a képernyő jobb oldalán.

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

Óramutató járásával megegyező: Nagyítás

Óramutató járásával ellentétes: Kicsinyítés

Szabad nagyítás:

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

“Navigáció beállításai” (oldal: 9-54)

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

5GB0264XZ
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Metrikus mértékegység
25 m
50 m

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

INFORMÁCIÓ:

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

“Közlekedési információ a térképen” (ol-
dal: 9-44)

A TÉRKÉP IRÁNYÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSA
A térkép iránya és a térkép nézete megváltoztat-
ható a m /m gombok képernyőn való megnyo-
másával.

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

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

“Térképnézet beállításai” (oldal: 9-12)

AZ OSZTOTT KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
Az osztott képernyőn két térkép típus vagy a
képernyő jobb oldalán egy térkép (például ke-
reszteződések információja), míg a bal oldalán
egyéb információk jeleníthetők meg.

5GB0044XZ

North Up

5GB0005XZ

Heading Up

5GB0352XZ

Birdview™

Navigáció (ha van) 9-9



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

2. Válasszon ki egy képernyőtípust.

“A megjelenítési nézet személyre sza-
bása (navigációs rendszerrel szerelt
modellek)” (oldal: 2-14)

5GH0276XZ

Felső kijelző
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TÉRKÉPNÉZET BEÁLLÍTÁSAI

A térkép nézet beállítása elvégezhető a Beállítás menüből az alsó képernyőn.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

A következő térkép nézet elemek elérhetők.

Menü elemek Művelet
[Térkép és
megjelenítési
nézet]

[Sorrend megváltoztatása] Válassza ki a felső kijelzőket, amelyeket szeretne a megjelenítési nézeten
megjeleníteni.

[Teljes térkép] Válassza ki az egyik beállítást, amelyet szeretne alkalmazni a felső képernyőre.
“Megjelenítési nézet” (oldal: 2-12)[Térkép felosztása]

[Kereszteződés]
[Fordulások listája]
[Hol vagyok?] (ha van)
[Fordulásról fordulásra]
[Audio] (navigációs rendszerrel nem
rendelkező modellek)
[Energiaáramlás]
(hibrid modellek)
[Üa. takarékosság]
[Eco Drive Report]
(benzines modellek)
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Menü elemek Művelet
[Térképbeállítások] [Térkép nézetek] [Észak fent] Válassza ki azt a térkép nézetet, amelyet szeretne alkalmazni a térkép képernyőn.

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

[Hosszútávú vezetési irány] A gépjármű ikonjának helyzete megváltoztatható a térképen úgy, hogy a haladási
irányból egy nagyobb terület legyen belátható. A gépjármű ikonja egy kicsivel mindig a
képernyő középvonala alatt található.
A hosszútávú térkép nézet csak akkor elérhető, ha a térkép nézet beállítása “Vez-i ir.
felfelé”.

[Térkép színe] [Szín 1] Válassza ki a kívánt térkép színt.
[Tk. szöv. mér-e] [Nagy] Állítsa be a betűméretet.

[Közepes]
[Kicsi]

[Madártávlat szöge] Beállíthatja a BirdviewTM szögét.
[Automatikusan észak felül] Beállíthatja, hogy a térkép teteje minden esetben észak felé nézzen.
[Autom. megjelen. Autóp. Módban] Az útvonal információ be-, illetve kikapcsolható, hogy autópályán való haladáskor

automatikusan megjelenjen.
[Nevek
megjelenítése a
térképen]

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

[Bal old-on
felosztott térkép]

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

[Hosszútávú vezetési
irány]

Az osztott képernyő bal oldalán található térkép nézet lehetővé teszi a gépjármű ikon
pozíciójának megváltoztatását úgy, hogy a haladási irány nagyobb területe legyen
látható. A gépjármű ikonja a képernyő középvonalánál alacsonyabban helyezkedik el.

[Tk. nagy-a] Az osztott képernyő bal oldalán található térkép nézet lehetővé teszi a térkép
nagyításának megjelenítését a képernyő bal oldalán. Ezzel megváltoztathatja a térkép
felbontását.
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INFORMÁCIÓ MEGJELENÍTÉSE A
TÉRKÉPEN
A térképen bizonyos információk megjeleníthe-
tők vagy elrejthetők.

Létesítmények ikonjának
megjelenítése
A létesítmények ikonjai típus szerint megjelenít-
hetők vagy elrejthetők.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

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

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

INFORMÁCIÓ:

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

• Ha regisztrálva vannak a térkép adatok között, a
márkák ikonjai jelennek meg a térképen az aláb-
biakban felsorolt általános ikonok helyett.

Elérhető beállítás ikonok:

m Benzinkút

m Étterem

m Pihenőhely

m Hotel

m Kórház

Megjelenítheti a térkép görgetési
információkat
A térkép görgetése során, a kereszttel megjelölt
helyre vonatkozó információ megjelenítése is
beállítható.

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

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

3. Érintse meg a [Térképgörgetési információk]
opciót.

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

A következő információk érhetők el.

• [RDS-TMC ikon] (ha van)

• [Célpont/köztes pont ikonadatok] (ha van)

• [Tárolt hely ikonadatok]

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK A
TÉRKÉPEN (ha van)
A közlekedési információk megjeleníthetők azo-
kon a területeken, ahol ezek az információk su-
gárzásra kerülnek.

5GB0292XZ

5GB0253XZ
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Forgalmi dugó visszajelző:

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

Szabad közlekedés: Zöld nyíl

Közepes forgalom: Sárga nyíl

Sűrű forgalom: Piros

Olyan szakaszok, ahol a forgalom bedugult: Lila

Ikonok:

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

m : Információ

m : Baleset

m : Lerobbant jármű

m : Lezárt út

m : Ellentétes forgalom

m : Veszély

m : Késés

m : Csökkent látótávolság köd miatt

m : Sáv korlátozások

m : Főbb események

m : Eső

m : Rossz útfelület

m : Munkálatok

m : Csúszós út

m : Hó

m : Álló vagy feltorlódott forgalom

m : Gépjármű rossz sávban

m : Időjárás

m : Szél

m : Lassú haladás és nagy forgalom

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

RÉGIÓ MEGVÁLTOZTATÁSA
Célállomás beállításakor a célterület leszűkíthe-
tő a régió vagy a város megadásával.

Ország megadása
Célállomás beállításakor a célterület leszűkíthe-
tő az ország vagy a város megadásával.

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

2. Érintse meg az ikont a kívánt keresési mód-
szerhez.

3. Érintse meg a [Ország] opciót.

4. Érintse meg az előnyben részesített országot
a listából.

INFORMÁCIÓ:

A régiót úgy is kiválaszthatja, hogy a térképet
megérinti a képernyő jobb oldalán.

5GB0266XZ

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA
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Város meghatározása (ha van)
A célállomás keresési módjától függően (utca
címek, kereszteződések, stb.) a helyszínek le-
szűkíthetők a város megadásával.

Adja meg a célállomásként beállítani kívánt vá-
ros nevét.

INFORMÁCIÓ:

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

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

• Érintse meg a [Város] opciót a felső kijelzőn. A
város bevitelét segítő képernyő jelenik meg az alsó
kijelzőn.

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

5GB0328XZ
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CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁS MENÜ

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

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Célpont] opciót.

Beállítandó elem Művelet
[Utca cím] A célállomásra cím alapján keres. 9-18
[POI-k] A célállomásra különböző üzleti kategóriák alapján vagy helyszínek alapján keres. 9-19
[Otthon] Útvonalat kereshet az aktuális helyről a korábban beállított lakcímhez. 9-20
[Közeli helyek] A gépjármű aktuális helyzetéhez közel kereshet érdekes pontokat, mint például éttermek, stb.

9-21
[Tárolt helyek] Célállomást kereshet a tárolt helyek listájából. 9-21
[Előző célpontok] Az előző kiindulási pont beállítása célállomásként. Célállomást kereshet a korábban beállított

célállomások közül. 9-22
[Autópálya-felhajtó/-lehajtó] Célállomást kereshet az autópályák kijáratai között. 9-22
[Tárolt útvonalak] Kiválaszthat egy korábban tárolt útvonalat. 9-24
[Kereszteződés] Célállomásként egy kereszteződést állíthat be. 9-23
[Városközpont] Célállomásként egy városközpontot állíthat be. 9-23

INFORMÁCIÓ:

• A modelltől függően a képernyőn megjelenített elemek eltérőek lehetnek.

• Ha az útvonal már be van állítva, akkor a kiválasztott hely útszakaszponttá válik.

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

“Folyamatok az útvonal beállítása után” (oldal: 9-25)
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• A célállomás törölhető.

“Az útvonal törlése” (oldal: 9-31)

CÍM MEGKERESÉSE
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

az [Célpont] opciót.

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

INFORMÁCIÓ:

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

• Érintse meg az [Utolsó 5 város] opciót és nyomja
meg az <ENTER> gombot, hogy a közelmúltban
célállomásként megadott 5 város listáját meg-
jeleníthesse.

• A felső képernyőn érintse meg a kívánt elemet
(például [Város]), amelyet szeretne beállítani.

Egy billentyűzet jelenik meg az alsó kijel-
zőn a kiválasztott elemnek megfelelően.

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

INFORMÁCIÓ:

Ha a [Városközpont] opciót választja ki, a
rendszer a városközpontot használja a terve-
zéshez.

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

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

Érintse meg az [OK] opciót a felső kijelzőn.

5GB0358XZ

Példa a felső képernyőre

5GB0294XZ
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INFORMÁCIÓ:

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

6. Érintse meg az [OK] opciót a felső kijelzőn.

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

INFORMÁCIÓ:

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

“Folyamatok az útvonal beállítása után”
(oldal: 9-25)

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

MEGJEGYZÉS:

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

Keresés a nevezetesség neve alapján
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

az [Célpont] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

3. Érintse meg a [Név bevitele] opciót. Megjele-
nik egy karakterbeviteli képernyő.

INFORMÁCIÓ:

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

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

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

6. A kiválasztott célállomás megjelenik a térkép
közepén, majd megjelenik a célállomásig ve-
zető útvonal és az útvonal információi. Érin-
tse meg a [Kezdés] opciót a navigáció meg-
kezdéséhez.

NAA1463

5GB0309XZ
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INFORMÁCIÓ:

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

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

“Folyamatok az útvonal beállítása után”
(oldal: 9-25)

Nevezetesség keresése
kategóriánként
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

az [Célpont] opciót.

2. Érintse meg a [POI-k] opciót.

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

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

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

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

“Folyamatok az útvonal beállítása után”
(oldal: 9-25)

• Ha a legközelebbi hasznos hely (POI) nem kereshe-
tő meg, egy üzenet azt kérdezi, hogy a rendszer
keressen-e egy kiterjesztett területen. Ha az [Igen]
opciót választja, a rendszer elkezdi keresni a hasz-
nos helyet (POI) szélesebb körben.

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

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

2. A lakcím megjelenik a felső képernyőn és a
rendszer beállítja a lakcímet, mint célállo-
mást.

INFORMÁCIÓ:

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

“Lakcím tárolása” (oldal: 9-45)

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

m Beállítás hangparanccsal (Európa)

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

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

5GB0344XZ
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A lakcím célállomásként való beállításához:

“Home”

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

“Helyszín eltárolása” (oldal: 9-45)

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

2. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót.

3. Érintse meg az előnyben részesített helyet a
listában.

A [Rendezés] opció kiválasztásával megjele-
nik egy lista a különböző rendezési funkció-
kkal.

INFORMÁCIÓ:

• [Szám szerint]:

A Címjegyzék bejegyzései sorszám szerint
csökkenő sorrendben kerülnek megjelení-
tésre.

• [Név szerint]:

A Címjegyzék bejegyzései ábécé sorrend-
ben kerülnek megjelenítésre.

• [Ikon szerint]:

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

• [Szám szerint]

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

4. A kiválasztott célállomás megjelenik a felső
kijelzőn. Érintse meg a [Kezdés] opciót a na-
vigáció megkezdéséhez.

m Beállítás hangparanccsal (Európa)

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

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

Célállomás beállítása a tárolt helyekből:

“Stored Locations”

KÖZELI HELYEK KERESÉSE
A gépjármű aktuális helyzete közelében találha-
tó létesítmények vagy más helyen található lé-
tesítmények beállíthatók célállomásként a tér-
kép görgetésével. Ez lehetővé teszi a gépjármű
aktuális helyzete közelében található létesítmé-
nyek vagy más helyen található létesítmények
célállomásként való beállítását a térkép görge-
tésével.

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

2. Érintse meg a [Közeli helyek]. A kategória
lista megjelenítésre kerül.

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

5GB0396XZ
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4. Érintse meg az előnyben részesített célállo-
mást a listában. A célállomásig vezető út a
felső kijelzőn, előnézetben jelenik meg.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely informá-
cióit megjeleníthesse.

• Ha a javasolt útvonal már beállítása került, az
[Útvonal mentén] opció alsó képernyőn történő
megérintésével, a rendszer megjeleníti azokat
a létesítményeket, amelyek az útvonal mentén
találhatók.

• Maximum 100 létesítmény jeleníthető meg a
listán.

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

INFORMÁCIÓ:

Közeli helyek is beállíthatók célállomásként, ha
a [m ] opciót megérint miközben a térképet gör-
geti az aktuális helyzet térkép képernyőjét és
kiválasztja a [Közeli helyek] opciót a felső kijelző
menü képernyőjén.

KERESÉS KORÁBBI
CÉLÁLLOMÁSOKBÓL
Korábbi célállomások is beállíthatók célállo-
másként.

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

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

2. Érintse meg a [Előző célpontok] gombot.
Megjelenik egy lista.

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

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

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [m ] opciót, hogy a hely informá-
cióit megjeleníthesse.

m Beállítás hangparanccsal (Európa)

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

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

A korábbi úti célok listájának megjelenítéséhez:

“Previous Destinations”

AUTÓPÁLYA FELHAJTÓK/LEHAJTÓK
BEÁLLÍTÁSA CÉLÁLLOMÁSKÉNT
Egy autópálya felhajtóját vagy lehajtóját is beál-
líthatja célállomásként.

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

2. Érintse meg a [Autópálya Felhajtó/Kijárat]
opciót. Megjelenik egy karakterbeviteli kép-
ernyő.

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

4. Érintse meg az előnyben részesített autópá-
lyát.

5. Érintse meg a [Felhajtó] vagy [Kijárat] opciók
valamelyikét. Megjelenik egy lista.

6. Érintse meg az előnyben részesített célállo-
mást a listában. A kiválasztott hely előnézet-
ben megjelenik a felső kijelzőn.

5GB0369XZ
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INFORMÁCIÓ:

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

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

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

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

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

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Térkép] opciót a listában, hogy
az előnézetet a felső kijelzőn megtekinthes-
se.

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

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

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

2. Érintse meg a [Kereszteződés] opciót.

3. Az 1. utca bemeneti képernyője megjelenik
az alsó kijelzőn.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg az [Ország] vagy [Város] opciókat
a felső kijelzőn, hogy a megadott országra
és városra szűkítse a keresést.

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

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

6. A második utca bemeneti képernyője meg-
jelenik az alsó kijelzőn.

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

8. Érintsen meg egy utcát a listában, mint a
második utca. A kereszteződések listája
megjelenik.

INFORMÁCIÓ:

Érintse meg a [Térkép] opciót, hogy megjele-
nítse a kereszteződést a térkép közepén a
felső kijelzőn.

9. Érintse meg a kereszteződést a listában.

10. A kiválasztott célállomás megjelenik a tér-
kép közepén a felső kijelzőn. Érintse meg a
[Kezdés] opciót a navigáció megkezdésé-
hez.

5GB0321XZ
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BEÁLLÍTÁS TÁROLT ÚTVONALAKBÓL
Lehetőség van a kívánt útvonal korábbi útvona-
lak közül történő kiválasztására. Ez a keresési
módszer csak akkor érhető el, ha a korábbi út-
vonalakat már eltárolta.

“Útvonal eltárolása” (oldal: 9-46)

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

2. Érintse meg a [Tárolt útvonalak] opciót. Meg-
jelenik egy lista.

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

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

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

INFORMÁCIÓ:

• A tárolt útvonalak csak helyeket (úti célokat és
köztes pontokat) és útvonaltervezési feltételeket
tartalmaznak, magát az útvonalat nem. Ezért ami-
kor az úti célt egy tárolt útvonal alapján adja meg,
és a jármű aktuális helye eltér attól a helytől, ame-
lyen akkor volt, amikor azt eredetileg eltárolta,
előfordulhat, hogy a rendszer egy másik útvonalat
ajánl fel.

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA
HOSSZÚSÁGI/SZÉLESSÉGI FOK
MEGADÁSÁVAL (ha van)
Egy célállomás megadható a hosszúsági és szé-
lességi fokok megadásával is.

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

2. Érintse meg a [Szélesség/Hosszúság] opciót.
Megjelenik egy számbeviteli képernyő.

3. Adja meg a hosszúsági és szélességi fokokat,
hogy az adott helyet célállomásként beállít-
hassa, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. A teljes útvonal megjelenik a térképen. Érin-
tse meg a [Kezdés] opciót a navigáció meg-
kezdéséhez.

INFORMÁCIÓ:

• A hosszúsági és szélességi fokok beviteli mezői
közötti váltáshoz mozgassa a kurzort a [<] és a [>]
gombok megérintésével.

PONT BEÁLLÍTÁSA A TÉRKÉPEN
A térképen görgetés után kiválasztott pont is
beállítható célállomásként.

1. Görgesse a térképet, állítsa a kurzort a kívánt
helyre, majd érintse meg a [m ] opciót.

INFORMÁCIÓ:

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

• Az út, amelyre a kereszt segítségével rámuta-
tott, villogni kezd, így jelezve, hogy az adott út
beállítható célállomásként.

5GB0276XZ
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2. Érintse meg az [Új célállomás] opciót.

3. A teljes útvonal megjelenik a felső kijelzőn.
Érintse meg a [Kezdés] opciót a navigáció
megkezdéséhez.

FOLYAMATOK AZ ÚTVONAL BEÁLLÍTÁSA
UTÁN
A rendszer a kiválasztott helyszínt állítja be,
mint célállomást és megkezdi az útvonal terve-
zését. Az útvonal keresése után a hangos navi-
gáció is elindítható. Lehetőség van az útvonal
megerősítésére, de megváltoztatására is.

Elérhető elemek (képernyő bal oldala)

• [Kezdés]:

A navigáció elindítása a kiválasztott úti célig.

INFORMÁCIÓ:

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

• [Akt. h. tk-ének megj-e]:

Megjeleníti a célállomást a felső képernyőn.

• [Köztes pont hozzáadása]:

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

• [Hely átadása]:

A hely beállítható.

• [Információ] (ha van):

A részletek megtekinthetők.

• [Útdíjas elker.-ése] (ha van):

Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer
nem keres olyan utakra, amelyeken útdíjfize-
tés szükséges.

INFORMÁCIÓ:

• A becsült érkezési idő ellenőrizhető a felső kijel-
zőn.

• Ha az útvonalhoz úti célt adott, akkor a korábbi úti
cél útszakaszponttá válik.

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

“Az útvonal szerkesztése” (oldal: 9-32)

Elérhető elemek (képernyő jobb oldala)

• [Útvonaladatok]:

Az útvonal információk megjeleníthetők.

• Útvonal keresési feltételei

Az útvonal feltételei megváltoztathatók a
kereséshez.

5GB0370XZ

Alsó kijelző köztes ponttal (Fizetős utak kerülése
funkcióval)
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Alsó kijelző köztes pont nélkül (Fizetős utak kerülése
funkcióval)
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A célállomás mozgatása
Az úti cél helyét módosíthatja úgy is, hogy a
kurzort a térképen mozgatja.

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

2. Érintse meg a térkép képernyőt a felső kijel-
zőn. Egy térkép képernyő jelenik meg a felső
kijelzőn, ahol a célállomás a térkép közepén
található.

3. Állítsa be a helyet a kurzor segítségével,
majd nyomja meg az [OK] gombot. Az úticél
helye módosul.

INFORMÁCIÓ:

A térkép felbontása megváltoztatható a m
megérintésével.

Ország Választható útvonalfeltételek Útvonal tervezése
Európa [Útdíjas elker.-ése] Olyan útvonal kiválasztása, amely kerüli a

fizetős utakat.
[Gyors] Olyan útvonal kiválasztása, amely idő

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

energiafelhasználás szempontjából a
leggazdaságosabb.

[Rövid] Olyan útvonal kiválasztása, amely a
legrövidebb.

Oroszország [Útdíjas elker.-ése] (ha van) Olyan útvonal kiválasztása, amely kerüli a
fizetős utakat.

[Gyors] Olyan útvonal kiválasztása, amely idő
szempontjából a leggazdaságosabb.

[Útdíjas utak használatának
minimalizálása]

Olyan útvonal kiválasztása, ahol az autópálya
használata minimális.

[Rövid] Olyan útvonal kiválasztása, amely a
legrövidebb.

INFORMÁCIÓ:

A három útvonal nem mindig tér el egymástól.

5GB0653XZ

Felső kijelző

9-26 Navigáció (ha van)



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

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

FIGYELMEZTETÉS:

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

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

“Navigálás” (oldal: 9-63)

Hangutasítások navigálás közben
Az audio navigáció alapjai:

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

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a hangos na-
vigáció és a tényleges útviszonyok nem egyeznek
meg. Ez annak következtében fordulhat elő, hogy

a tényleges út és a térképen lévő információk kö-
zött eltérés lehet a gépjármű sebességéből faka-
dóan.

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

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

NAVIGÁLÁS
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Példa hangos navigálásra:

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

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

j3 “Két kilométer múlva térjen le a kijáratnál.”

j4 “Megérkezett úti céljához Az
útvonalvezetés befejezése.”

Az irányok az úttípustól függően eltérhetnek.

INFORMÁCIÓ:

A távolságok a jármű sebességétől függően el-
térhetnek.

Figyelmeztetés kereszteződésre egy normál
útszakaszon:

1. “400 méter múlva foruljon jobbra (balra).”

2. “Most forduljon jobbra.”

Egymás után következő kereszteződésekre
való figyelmeztetés hagyományos utakon:

Ha az úton három vagy több kereszteződés van,
a hangos navigáció a következők szerint jelzi.

1. “400 méter múlva forduljon jobbra (balra),
majd 400 méter múlva foruljon balra (jobbra).

2. “Most forduljon balra (jobbra), majd 400 mé-
ter múlva forduljon jobbra (balra).”

INI0119Z
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Autópálya felhajtójának értesítése (ha van):

1. “400 méter múlva hajtson fel az autópálya-
felhajtóra.”

2. “Most forduljon jobbra.”

Autópálya kereszteződés értesítése (ha van):

1. “Két kilométer múlva tartson jobbra (balra)
következő autópályára: [MotorWay No], majd
400 méter múlva tartson jobbra (balra).”

2. “400 méter múlva tartson jobbra (balra) a
következő útra.”

3. “Most tartson jobbra (balra).”

Autópálya kijárat értesítése (ha van):

1. “Két kilométer múlva térjen le a kijáratnál,
jobbra.”

2. “Két kilométer múlva térjen le a második ki-
járatnál, jobbra.”

INI0137Z
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Célállomásra való figyelmeztetés:

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

Navigációs képernyők
A navigáció során a felső kijelzőn számos navi-
gációs képernyő jelenik meg.

Navigáció a térkép képernyőn:

A navigáció kezdetekor a kis kanyarodási nyíl
megjelenik a térkép bal felső sarkában. Ez a nyíl
azt mutatja, hogy a következő navigációs pont-
nál (sarok vagy kereszteződés) melyik irányba
kell kanyarodni. Ezenkívül a távolság is megje-
lenítésre kerül. A képernyő tetején a következő
navigációs pontig hátralévő távolság és a követ-

kező utca neve látható. Előfordulhatnak olyan
esetek is, amikor a rendszer a következő utca
nevét közli.

Kinagyított kereszteződés nézet:

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

Navigáció leágazásnál:

Amikor autópályán halad és kb. két km-re (kb.
egy mérföld) van egy leágazástól, a rendszer
automatikusan átvált osztott képernyős módra,
és a bal oldalon megjeleníti a leágazás kinagyí-
tott képét. Miután elhagyta a leágazást, a rend-
szer automatikusan visszatér teljes képernyős
módra. Ha szeretne az előző képernyőre váltani
miközben az útelágazások nagyított nézete lát-
ható, nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot az
INFINITI vezérlőn.5GB0277XZ

5GB0399XZ

5GB0400XZ

9-30 Navigáció (ha van)



Route Information:

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

A beállítástól függően a rendszer képes folya-
matosan az osztott képernyőt megjeleníteni,
mint megjelenítési nézet.

Autópálya lehajtó információk megjelenítése:

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

“Térképnézet beállításai” (oldal: 9-12)

NAVIGÁLÁSI KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSAI
A navigálási képernyő mindenkor megjeleníthe-
tő, még akkor is, amikor a gépjármű távol van a
navigálási pontoktól. Különböző képernyők ál-
líthatók be.

“Megjelenítési nézet” (oldal: 2-12)

AZ ÚTVONAL TÖRLÉSE
Az útvonalon a célállomások és a köztes pontok
törölhetők.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg az [Útvonal törlése] opciót.

3. Egy üzenet jelenik meg.
Az útvonalon található célállomások és köz-
tes pontok törlésre kerülnek.

“Megjelenítési nézet” (oldal: 2-12)

INFORMÁCIÓ:

A törölt célállomások és köztes pontok nem ak-
tiválhatók újra.

ÚTVONAL MENÜ

VIGYÁZAT:

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

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

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

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

2. A következő beállítások elérhetők.

5GB0392XZ 5GB0281XZ
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Elérhető beállítások

• [Útvonal szerkesztése]:

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

“Az útvonal szerkesztése” (oldal:
9-32)

• [Keresési feltételek beállításai]:

Megváltoztathatja az útvonal keresésének
feltételeit az útvonal mentén.

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)

• [Újratervezés]:

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

“Útvonal újratervezése” (oldal: 9-34)

• [Célpont megjelenítése]:

A célállomás megjelenik a térkép képernyőn
a felső kijelzőn.

• [Javasolt alternatív útvonal]:

Kézi üzemmódban kitérő utat kereshet, fi-
gyelembe véve a közlekedési információkat.

“Kitérő útvonal keresése” (oldal:
9-34)

• [Kitérő]:

Bizonyos távolságra kitérő utat kereshet.

“A megadott távolság alapján számí-
tott kitérő” (oldal: 9-35)

• [Útmutatás beállításai]:

Útvonalak, hangutasítások aktiválása vagy
deaktiválása és/ vagy a közlekedési infor-
máció bejelentése és a hangutasítások
hangerejének beállítása.

“Navigációs beállítások” (oldal: 9-38)

AZ ÚTVONAL SZERKESZTÉSE

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

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

3. Érintse meg annak az elemnek az ikonját,
amelyet szeretne szerkeszteni.

Elérhető beállítások

j1 [Célpont hozzáadása]:
Érintse meg a célpont hozzáadásához.

“Úti cél vagy útszakaszpont
hozzáadása” (oldal: 9-33)

j2 Aktuális célállomás:
A célállomás megváltoztatása vagy törlése.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/ törlése” (oldal: 9-33)

j3 A célállomásig vezető útvonal
tervezésének feltételei:
A célállomásig vezető útvonal tervezési
feltételeinek megváltoztatása.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 9-34)

j4 [Köztes pont hozzáadása]:

“Úti cél vagy útszakaszpont
hozzáadása” (oldal: 9-33)

j5 Aktuális köztes pont:
Az érintendő pontok megváltoztatása vagy
törlése.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/ törlése” (oldal: 9-33)

5GB0373XZ
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j6 A köztes pontig vezető útvonal
tervezésének feltételei:
A közbeeső pontig vezető útvonal tervezési
feltételeinek megváltoztatása.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 9-34)

j7 [Rendezés]:
A köztes pontok, illetve a célállomás sorba
rendezhető.

j8 [Útvonal tárolása]:
Eltárolhatja az útvonalat, amely
tartalmazza a célállomást és az
útvonaltervezés feltételeit is. Maximum öt
útvonal tárolható el. Az eltárolt útvonalak
könnyedén megnyithatók és beállíthatók
felajánlott útvonalként.

Úti cél vagy útszakaszpont
hozzáadása
A már beállított útvonalhoz hozzáadható egy
célállomás vagy érintendő pont. Összesen hat
célállomást vagy út közbeni pontot lehet beállí-
tani.

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

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

“Célállomás beállítása” (oldal: 9-15)

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

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/törlése” (oldal: 9-33)

INFORMÁCIÓ:

Az előző útvonal automatikusan törlésre kerül.

Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/törlése
A már beállított célállomás vagy érintendő pont
módosítható vagy törölhető. Ha a helyet akkor
módosítja vagy törli, amikor a javasolt útvonal
már beállításra került, a korábbi javasolt útvonal
újratervezésre kerül.

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

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

5GB0347XZ
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Elérhető beállítások

• [Hely átadása]:

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

• [Törlés]:

A már beállított célállomás vagy köztes
pont törölhető.

INFORMÁCIÓ:

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

Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása
A különböző útközbeni pontokközött különböző
tervezési feltételeket állíthat be. A feltételek be-
állítása után a teljes útvonal újratervezésre ke-
rül.

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

2. Érintse meg a kívánt feltételt.

“Folyamatok az útvonal beállítása
után” (oldal: 9-25)

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

INFORMÁCIÓ:

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

A célállomás, illetve a köztes pontok
sorrendjének megváltoztatása
A már beállított célállomások és köztes helyek
sorrendje megváltoztatható.

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

2. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot
[m ] annál a célállomásnál vagy köztes
pontnál, amelyet szeretne áthelyezni és ami-
kor egy sípoló hangot hall, húzza az ikont arra
helyre a listában, ahova szeretné áthelyezni.

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

ÚTVONAL ÚJRATERVEZÉSE
A keresési feltételek megváltoztatása után kézi
üzemmódban újratervezheti az útvonalat.

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

2. Érintse meg a [Újratervezés] opciót. Megjele-
nik egy üzenet, és az útvonal újratervezése
megtörténik.

INFORMÁCIÓ:

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

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

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)

KITÉRŐ ÚTVONAL KERESÉSE
A kitérő útvonal beállításának két módja van:
Kitérő útvonal beállítható a közlekedési infor-
mációk figyelembe vételével és a kitérő útvonal
hosszának megadásával

A közlekedési információk alapján
számított kitérő
Ha az útvonalon valamilyen rendkívüli esemény
történik vagy ha a rendszer egy gyorsabb utat
talál, a kitérő útvonal figyelmeztető üzenete au-
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tomatikusan megjelenik. Ha nem veszi észre az
automatikus figyelmeztetést, a kitérő manuáli-
san is kikereshető.

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

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

3. Amikor a kitérő útvonal keresése sikeres,
részletes információ jelenik meg az útvonal-
ról (az alsó képernyőn) valamint megjelenik
(a felső képernyőn) a két útvonal összeha-
sonlítása.

j1 : Kitérő útvonal (lila)

j2 : Eredeti útvonal (kék)

j3 : A távolság változása valamint a becsült
érkezési idő, ha a kitérő útvonalat választja.

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)

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

• A javasolt kitérő útvonal előhívható még az üzenet
eltűnése után is úgy, hogy kiválasztja a [Javasolt

alternatív útvonal] opciót. Ezt követően a rendszer
kitérő utat keres és megjeleníti a javasolt utat, ha
van elérhető.

A megadott távolság alapján
számított kitérő
A javasolt útvonalról való letéréshez beállítható,
hogy egy meghatározott távolságot kerülőúton
tegyen meg.

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

2. Érintse meg a [Kitérő] opciót.

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

• Ha a jármű nagy sebességgel halad, akkor előfor-
dulhat, hogy a kerülőútvonal egy olyan helyről kez-
dődik, amit a jármű már elhagyott.
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Automatikus kerülőútvonal
Ha az [Automatikus újratervezés] és a [V. idejű
forg-i info haszn-a] opciók be vannak kapcsolva
a részletes útvonal beállításban, egy üzenet je-
lenik meg, amikor a rendszer kitérő útvonalat
talál.

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

5GB0239XZ

Felső kijelző
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Alsó kijelző
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NAVIGÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK

Az útvonal tervezési feltételei és az útvonaltervezés beállítható.

Navigáció beállítások

A navigáláshoz különböző információk megjelenítése állítható be és/vagy a hangos navigálás ki- illetve bekapcsolható.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg az [Útmutatás beállításai] elemet.

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

kapcsolatban.
[Fordulási hely] Bekapcsolhatja a hangjelzést, amely akkor szólal meg, amikor egy műveletet végre kell

hajtania.
[Kiválasztás beállításai] Válassza ki a kívánt riasztási időzítést.
[Normál útmutatás] Válassza ki a normál célbavezetés riasztási időzítést.
[Teljes útmutatás] Válassza ki a rendszert a teljes útmutatás riasztáshoz.

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

[Útdíj útmutató] (ha van) Bekapcsolhatja az útdíj útmutatót.
[Kis kanyarodó nyíl a térképen] (ha van) Megjelenít egy nyilat a térkép képernyőn, amely a következő fordulás irányát mutatja.
[Előzési zóna adatai] (ha van) Megjeleníti az előzési zóna információkat a térkép képernyőn.

9-38 Navigáció (ha van)



Beállítandó elem Művelet
[Érkez.i idő formátuma] [Becsült érkezési idő] Megjeleníti a becsült érkezési időt.

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

még hátralévő időt. m : A célhoz való érkezés időtartama.
[Közeli útpontok]

m : A köztes ponthoz való érkezés időtartama
[Átlagsebességek beállítása] [Auto] Ha ez az elem ON állásban van, a rendszer automatikusan kiszámítja a célba érkezésig

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

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

INFORMÁCIÓ:

A hangos navigálás hangereje beállítható az audio rendszer hangerőszabályozó gombjának elforgatásával vagy a <+>/<−> gombok kormánykeréken való
megnyomásával, miközben a navigáció zajlik.
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Útvonal beállítások

Az útvonal keresési feltételei megváltoztathatók.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

3. Érintse meg az [Útvonalkeresési feltételek] opciót.

Beállítandó elem Művelet
[Keresési
beállítások]

Kiválaszthatja a keresési beállításokat.
“Folyamatok az útvonal beállítása után” (oldal: 9-25)

[Útvonal
preferencia]

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

“Kerülendő terület tárolása” (oldal: 9-46)

[Kompok használata] Figyelembe veszi a kompok használatát.
[Megtan. útv-ak haszn-a] (Európa): Használhatja azokat az utakat, amelyeket a leggyakrabban használ, ez a

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

újratervezi az útvonalat, amely visszavezeti a gépjárművet a javasolt
útvonalra.
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INFORMÁCIÓ:

• Az útvonaltervezéshez egy időben csak egy feltétel használható.

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

• Ha az útvonal feltételeit az [Útvonal preferencia] opcióban állítja be, az útvonal összes szakasza megfelel azoknak a feltételeknek, még akkor is, ha más feltételeket
állított be az [Útvonal szerkesztése] opcióban.

• Ha az [I-ben korl. haszn. utak h-a] opció ki van kapcsolva, a rendszer úgy tervezi meg az útvonalat, hogy nem veszi figyelembe a napokra vagy időpontokra vonatkozó
korlátozásokat. Ezért a javasolt útvonal tartalmazhat olyan útszakaszt, amelyre valamely napon vagy a nap valamely időszakában korlátozás van érvényben. Amikor az
útvonalon vezet, minden esetben a közlekedési szabályokat kövesse függetlenül attól, hogy az [I-ben korl. haszn. utak h-a] be vagy ki van kapcsolva.

• Ha a rendszer nem tud alternatív útvonalat felajánlani, akkor az előző útvonalat jeleníti meg.

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

• A közlekedési dugókra vonatkozó, térképen megjelenített információk nem tekinthetők statisztikailag pontos közlekedési információnak.

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

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

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

• Az közlekedési információk csak abban a körzetben elérhetők, ahol RDS-TMC kerül sugárzásra. Néhány régióban az RDS-TMC információk nem elérhetők.
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RDS-TMC TULAJDONSÁGOK
A navigációs rendszer a lehető legjobb forrásból
veszi a közlekedési információkat és engedélye-
zi az RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Mes-
sage Channel) funkciót, hogy az információkat a
rendszer a navigálásnál figyelembe vehesse. Az
RDS-TMC információkat egy külön FM állomás
sugározza, tehát Ön akkor is hallgathatja a rádi-
ót, amikor ezek az információk sugárzásra kerül-
nek. A közlekedési információk csak azokon a
területeken jeleníthetők meg, ahol az RDS-TMC
sugárzásra kerül. Néhány területen a közlekedé-
si információk nem elérhetők.

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

2. Érintsemega[Közlekedésiinformáció]opciót.

3. Érintse meg a kívánt információt.

Elérhető elem Művelet
[Információk a közeli
forgalomról]

Megjelenítheti a gépjármű aktuális helyzete közelében elérhető
közlekedési információk listáját.

[Útvonal adatok] Ez csak akkor érhető el, ha útvonal van beállítva. Megjelenítheti azon
közlekedési információk listáját, amelyet a rendszer a gépjármű aktuális
helyzetétől a beállított célállomásig vezető úton észlelt. A megjelenített
eseményekről részletes információkat is láthat.

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

1. Érintse meg az eseményt, hogy a részletes
információkat ellenőrizni tudja. Érintse meg
a [Térkép] opciót, hogy a közlekedési infor-
máció helyét a felső kijelzőn megjeleníthes-
se. 2. A kiválasztott esemény körüli térkép megje-

lenik a felső kijelzőn. Az alsó képernyőn rész-
letes információkat talál a eseményről.

Az üzenet görgethető.

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

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

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

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

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS
BEÁLLÍTÁSOK
Ez megjelenítheti vagy megváltoztathatja a köz-
lekedési információkkal kapcsolatos funkciók
beállításait.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

5GB0323XZ

5GB0171XZ

Felső kijelző

5GB0287XZ

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

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

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

Rendelkezésre álló beállítások

• [Forg-i info megjel-e tk-en]

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

• [TMC szolgáltatás]

A RDS-TMC sugárzás hangolásának megha-
tározása.

• [RDS-TMC a térképen]

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

• [Forgalmi értesítések]:

Megjeleníti az útvonal mentén elérhető köz-
lekedési információkat.

INFORMÁCIÓ:

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

• A képernyőn megjelenő RDS-TMC ikon színe jelzi a
közlekedési információk vételi állapotát. Az ikon

zöldre vált, ha az adott területen a közlekedési
információk foghatók, illetve ha az RDS-TMC rend-
szer fogja a sugárzott jeleket.

m Beállítás hangparanccsal (Európa)

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

2. A sípszó után mondja be a parancsot.

A közlekedési információs rendszer be-/ki-
kapcsolásához:

“Traffic Information”

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

“Elérhető közlekedési információk
megtekintése” (oldal: 9-42)

j1 Közlekedési visszajelző
Megjeleníti a szolgáltató által továbbított
közlekedési információk vételi állapotát.
Ha a rendszer nem érzékeli a szolgáltató
által továbbított közlekedési információk
vételi állapotát, a közlekedési visszajelző
szürkére vált.

j2 A célhoz érkezés becsült időpontja a
közlekedési információk
figyelembevételével kerül meghatározásra

j3 Útviszonyok
Szabad: Zöld nyíl
Közepes forgalom: Sárga nyíl
Sűrű forgalom: Piros nyíl
Közlekedési dugókkal érintett szakaszok:
Lila nyíl

j4 Közlekedési információk ikonja
Ha nincs útvonal beállítva, az összes
közlekedési információs ikon megjelenik a
térképen színesben. Ha az útvonal már
meg van tervezve, az útvonal mentén
elhelyezkedő ikonok színesek, a többi ikon
szürke.

INFORMÁCIÓ:

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

“Térkép felbontása” (oldal: 9-8)5GB0288XZ
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HELYSZÍN ELTÁROLÁSA
A rendszeresen látogatott helyek eltárolhatók a
tárolt helyek opció alá. A tárolt címeket később
be lehet állítani úti célként vagy útszakaszpont-
ként. A tárolt helyek opcióban közel 200 hely
tárolható.

Lakcím tárolása

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

2. Érintse meg az [Otthon] opciót.

3. Ha a lakcím még nincs a rendszerben regiszt-
rálva, a rendszer kéri, hogy tárolja el.

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

“Célállomás beállítása” (oldal: 9-15)

5. Az alsó kijelzőn egy üzenet jelenik meg és a
lakcím eltárolásra kerül.

Egyéb beállítások

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

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

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

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

“Célállomás beállítása” (oldal: 9-15)

5. Állítsa be a tárolt tétel helyét, és szerkessze
annak tartalmát, ha szükséges. A beállítások
befejezése után érintse meg az [OK] gombot.

Hely tárolása kereséssel
A tárolásra kiválasztott hely számos módon
megkereshető.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

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

4. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót.

5. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

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

“Célállomás beállítása” (oldal: 9-15)

7. A cím eltárolásra kerül.

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

“A tárolt lakcím vagy hely
szerkesztése” (oldal: 9-48)

INFORMÁCIÓ:

• Ha a címet eltárolja a tárolt helyek között, a [Tárolt
helyek] opció használható a hely keresésére.

• Ha már 200 helyet eltárolt a rendszerben, addig
nem tárolhat el egy újabbat, amíg egy aktuálisan
tárolt elemet ki nem töröl.5GB0254XZ

Felső kijelző

HELY/ÚTVONAL TÁROLÁSA
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Hely tárolása a térkép mozgatásával
1. A térképen keresse meg a kívánt helyet és

érintse meg a [m ] opciót a felső képernyőn.

2. Érintse meg a [Hely tárolása] opciót. Egy üze-
net jelenik meg.

3. A tárolt helyet reprezentáló ikon megjelenik
a térképen. Érintse meg a [m ] opciót a
felső kijelzőn, hogy visszatérhessen az ak-
tuális helyzet térképére.

INFORMÁCIÓ:

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

ÚTVONAL ELTÁROLÁSA
Legfeljebb 5 megtervezett útvonalat lehet eltá-
rolni. Az eltárolt útvonalak könnyedén megnyit-
hatók és beállíthatók felajánlott útvonalként.

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

2. Érintse meg az [Útvonal szerkesztése] opciót.

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

Egyéb beállítások

Az útvonalak eltárolása a következők szerint is
lehetséges.

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

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

3. Érintse meg a [Tárolt útvonalterv] opciót.

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

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

INFORMÁCIÓ:

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

• Az útvonal eltárolásra kerül a memóriában találha-
tó útvonallista első elérhető helyén.

• Ha már van 5 eltárolt útvonal, nem tárolható el
addig új, amíg egy tárolt útvonalat ki nem töröl.

“Tárolt elem törlése” (oldal: 9-51)

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

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

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

3. Érintse meg a [Területek elkerülése] opciót.

4. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

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

“Célállomás beállítása” (oldal: 9-15)

5GB0125XZ

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

“A kerülendő terület szerkesztése”
(oldal: 9-50)

6. A beállítások befejezése után érintse meg a
[m ] gombot.

INFORMÁCIÓ:

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

“Tárolt elem törlése” (oldal: 9-51)

Navigáció (ha van) 9-47



TÁROLT INFORMÁCIÓK SZERKESZTÉSE

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

A tárolt lakcím vagy hely szerkesztése

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

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

3. Érintse meg a [Tárolt helyek] opciót.

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

“Hely tárolása kereséssel” (oldal: 9-45)

[Rendezés] Rendezheti a tárolt helyeket.
[Lakhely] [Szer-

kesztés]
[Hely átadása] A felső kijelzőn beállíthatja a tárolt hely helyzetét.
[Ikon] Megváltoztathatja a lakcím ikonját a kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjelenítheti a lakcím ikonját a térképen.

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

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

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

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

[Szer-
kesztés]

[Hely átadása] A felső kijelzőn beállíthatja a tárolt hely helyzetét.
[Név] Megváltoztathatja a tárolt cím nevét.
[Ikon] Megváltoztathatja a tárolt hely ikonját a kívánt elemre.
[Ikon megjelenítése a
térképen]

Megjeleníti a tárolt, otthoni cím ikonját a térképen.

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

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

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

távolságra kerül.
[Törlés] Törli a tárolt helyeket.

INFORMÁCIÓ:

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

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

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

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

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

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

4. Érintse meg a [Területek elkerülése] opciót.

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

1. lépés 2. lépés Művelet
[Szerkesztés] [Hely átadása] Megjelenítheti a kerülendő területet a felső kijelzőn és beállíthatja a kerülendő terület

helyét.
[Átnevezés] Megváltoztathatja a kerülendő terület nevét.
[Terület átméretezése] Megváltoztathatja a kerülendő területet.
[Útdíjas utak használatának minimalizálása] Beállíthatja, hogy az útvonal az autópályákat tartalmazza vagy ne.

[Törlés] Törölheti a kerülendő területet.

INFORMÁCIÓ:

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

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

a [Beállítás] opciót.

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

3. Érintse meg a [Tárolt útvonalterv] opciót.

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

Rendelkezésre álló beállítások

• [Átnevezés]:

Megváltoztathatja a tárolt útvonal nevét.

• [Törlés]:

A tárolt útvonal törlése.

TÁROLT ELEM TÖRLÉSE
A tárolt helyek között található helyek és útvon-
alak törölhetők. Egyszerre egy tételt vagy akár
az összeset is kitörölheti.

INFORMÁCIÓ:

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

Tárolt elemek törlése egyesével
1. Nyomja meg a <MENU> gombot és érintse meg

a [Beállítás] opciót.

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

3. Érintse meg a [Tárolt elemek törlése] opciót.
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1. lépés 2. lépés Művelet
[Tárolt helyek törlése] [Rendezés] Rendezze a tárolt helyeket a következők szerint: [Szám szerint]/[Név szerint]/

[Ikon szerint]/[Csoport szerint].
[Összes törlése] Törölheti az összes tárolt helyet.
[Többsz. kivál.] Törölheti a kiválasztott tárolt helyeket. A tárolt elemek kiválasztásához érintse

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

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

[Elkerülendő területek
törlése]

[Összes törlése] Törölheti az összes kerülendő területet.
Kerülendő területek Törölheti a kiválasztott kerülendő területet.

[Megtanított útvonalak
alaphely.be állítása]
(Európa)

A megtanított útvonalak törlése.

9-52 Navigáció (ha van)



Egyedi elem törlése a térképen
Ez a művelet a felső képernyőn hajtható végre.

1. Állítsa a keresztet a törölni kívánt tárolt hely
fölé a térkép mozgatásával, majd érintse meg
[m ].

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

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

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

INFORMÁCIÓ TOVÁBBÍTÁSA A
CÍMJEGYZÉKBE/CÍMJEGYZÉKBŐL
A tárolt lakcím és egyéb cím adatok exportálhat,
illetve importálhatók egy USB memória segítsé-
gével.

INFORMÁCIÓ:

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

A középső konzolon két USB csatlakozó találha-
tó.

“Médiaközpont” (oldal: 2-6).

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

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

3. Érintse meg a [Címtár átvitele] opciót.

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

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

MEGJEGYZÉS:

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

INFORMÁCIÓ:

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

5GB0401XZ
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A navigációs rendszer a felhasználó igényei sze-
rint testre szabható.

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

2. Érintse meg a [Navigáció] opciót.

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

A beállítások közt elérhető elemek a modelltől
és specifikációtól függően változhatnak.

[Térkép és megjelenítési nézet]

Érintse meg a térkép megváltoztatásához és a
kijelző nézetének beállításához.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 9-12)

[Térképbeállítások]

Érintse meg a térkép nézetének beállításához,
az elrendezés, a betűméret vagy térképszín, stb.
beállításához.

“Térképnézet beállításai” (oldal: 9-12)

[Térképen megjelenített POI ikonok]

A létesítmények ikonjai típus szerint megjelenít-
hetők vagy elrejthetők.

“Létesítmények ikonjának
megjelenítése” (oldal: 9-14)

[Útmutatás beállításai]

A navigáláshoz különböző információk megjele-
nítése állítható be és/vagy a hangos navigálás

ki- illetve bekapcsolható.

“Navigáció beállítások” (oldal: 9-38)

[Útvonalkeresési feltételek]

Beállíthatja az útkeresés feltételeit.

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)

[Forg. adatok beállításai]

Megjelenítheti a közlekedési információk listá-
ját.

“Elérhető közlekedési információk
megtekintése” (oldal: 9-42)

[Biztonsági beállítások]

Beállítandó elem Művelet
[Sebességkorlátozási
adatok]

Megjelenítheti a
sebességkorlátozásra
vonatkozó
információkat.

[Radarkontroll
figyelmeztetés]

Megjelenítheti a
radarkontroll
figyelmeztetéseket a
térkép képernyő jobb
oldalán.

[Tárolt helyek szerkesztése/törlése]

Érintse meg a tárolt elemek és a kerülendő terü-
letek szerkesztéséhez.

“Hely/útvonal tárolása” (oldal: 9-45)

[Előzmények törlése]

Érintse meg a korábbi célpontok térképadatok-
ból való törléséhez.

NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI
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[Biztonsági útmutató]

Beállítandó elem Művelet
[Többsz. kivál.] Válasszon a listából Válassza ki a korábbi célállomás törléséhez.

[Minden kiv-a] Az összes korábbi elem kiválasztása a törléshez.
[Törlés] Törölheti a kiválasztott korábbi célállomásokat.

Érintse meg az előnyben részesített korábbi célállomást a listában. A korábbi célállomás törlése.
[Előző indulási hely] Törölheti az előző célállomásokat.
[Összes törlése] Kitörölheti a korábbi úti célokat.

[Egyéb beállítások]

Beállítandó elem Művelet

[Kis lépt-ű nagy. forgóg-bal]: Érintse meg, hogy a szabad nagyítást be-/kikapcsolhassa. Ha a szabad nagyítás be van
kapcsolva, a térkép a normál nagyítási mértéknél kisebb lépésekben is nagyítható.

[Térképgörgetés
információk]

[RDS-TMC ikon]

A térkép görgetése során, a kereszttel megjelölt helyre vonatkozó információ megjelenítése
is beállítható.

“Megjelenítheti a térkép görgetési információkat” (oldal: 9-14)

[Célpont/köztes pont ikon info.]
(Európa)
[Szél-i/hossz-i fok a-ok]
[Tárolt hely ikonadatok]

[Közeli helyek
beállítása]

Közeli helyek listája
(1. elem - 5. elem) Az 5 közeli kategória beállítása, így megjeleníthetők a gyakran használt kategóriák.

[Alapértelmezett beállítások
visszaállítása] Visszaállíthatja az 5 közeli kategóriát, amelyeket beállított.

[Műh. h.meghat. rsz. kiv-a] (Oroszország) Kiválaszthatja a navigációs rendszert a GPS vagy a GLONASS közül.
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[Nyomkövetési
beállítások]

[Útv. megjel-e tk-en] A tárolt nyomonkövetési útvonal megjelenítése a térképen.
[Időköz- beáll-ok útv-ak rögz-éhez] Kiválaszthatja a nyomonkövetés intervallumát.
[Akt. helyig tartó nyk törl-e] A tárolt útvonal törlése.

[Aktuális hely beállítása] Ha a jármű aktuális helyét jelző járműikon nem megfelelő helyre mutat, akkor lehetőség van
a járműikon korrigálására a térképképernyőn.

[Alapért. beáll-ok visszaáll-a]

Ezzel visszaállíthatja a különböző beállításokat
(kijelző, hangerő, stb.) az alapértelmezett érték-
re.
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A GÉPJÁRMŰ AKTUÁLIS HELYZETE

A gépjármű aktuális helyzetének
megjelenítése
Ez a navigációs rendszer kombinálja a gépjár-
műből származó (giroszkóp) és a GPS (globális
helymeghatározó rendszer) műholdakról szár-
mazó információkat, és kiszámolja a gépjármű
éppen aktuális helyzetét. Ez a pozíció megjele-
nítésre kerül a célállomásra való navigálás so-
rán.

Mi az a GPS (globális
helymeghatározó rendszer)?
A GPS egy helymeghatározó rendszer, amely
olyan műholdakat használ, amelyeket az Ameri-
kai Egyesült Államok kormánya üzemeltet. Ez a
navigációs rendszer három, vagy több különbö-
ző műholdról fog rádiójeleket, amelyek 21.000
km (13.049 mérföld) magasan keringenek és ér-
zékelik a gépjármű helyzetét, a háromszögelési
módszert alkalmazva.

A pozícionálás beállítása:

Ha a rendszer a jármű sebessége és a giroszkóp
adatai szerint úgy ítéli meg, hogy a gépjármű
pozíciója nem pontos, a rendszer automatiku-
san beállítja a gépjármű ikonját a GPS jelekalap-
ján.

GPS műholdak jeleinek vétele:

A GPS jelek gyengék lehetnek, függően a kör-
nyezettől. Előfordulhat, hogy a gépjármű a kö-
vetkező területeken/környezetben nem érzékel
GPS jeleket.

• Alagutakban vagy parkolóházakban

• Olyan területeken, ahol számos magas
épület található

• Többszintes felüljáró alatt

• Számos magas fa között

NAI0422Z

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

A NAVIGÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
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• Kanyonban

INFORMÁCIÓ:

A GPS antenna a műszerfalon, a gépjármű bel-
sejében helyezkedik el. Ne helyezzen semmi-
lyen tárgyat, különösen mobiltelefonokat vagy
egyéb jeladókat a műszerfalra. Mivel a GPS jel
erőssége körülbelül csak egy billiomod része a
TV hullámoknak, a telefon és egyéb jeladók je-
leinek, azok befolyásolhatják, illetve teljesen el
is nyomhatják azt.

Mi a GLONASS (Global Navigation
Satellite System)? (Oroszország).
A GLONASS egy olyan helymeghatározó rend-
szer, amely a orosz kormány által üzemeltett
műholdakat használja. A GLONASS háromdi-
menziós (hosszúság, szélesség, magasság) in-
formációkat biztosít a föld minden pontján,

ugyanúgy, mint a GPS rendszer (az Egyesül Álla-
mok által üzemeltetett műholdas rendszer).

A gépjármű helyzetének nem
megfelelő megjelenítése
A következő esetek befolyásolhatják a megjele-
nítés helyzetére vagy haladási irányára vonatko-
zó pontosságot. A megjelenítés pontossága vis-
szatér a normál állapotba, ha a vezetési feltéte-
lek is visszatérnek normál állapotba.

• Ha hasonló út van a közelben

• Ha a gépjármű olyan területen halad, ahol
az utak elhelyezkedése négyzethálós

• Ha a gépjármű egy nagy, Y alakú
kereszteződésen halad keresztül

NAI0713Z

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z
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• Ha a gépjármű folyamatosan lassú,
kanyargós úton halad

• Ha a gépjármű olyan úton halad, ahol S
kanyarok ismétlődnek

• Amikor a gépjármű spirál hídon halad

• Amikor a gépjármű hóval fedett vagy nem
aszfaltozott úton halad

• Amikor a gépjárművel többször egymás
után fordul balra vagy jobb, vagy a
járművel cikcakkban halad

• Amikor a gépjármű elfordításra kerül egy
parkoló forgóasztalán úgy, hogy a
gyújtáskapcsoló ki van kapcsolva

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z
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• Amikor olyan úton halad, amely nincs rajta
a térképen vagy az út megváltozott építési
munkálatok vagy egyéb okok miatt

• Ha a GPS pozícionálás pontossága
alacsony

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhat, hogy a gépjárművet jelző ikon nincs
megfelelően pozícionálva a motor vagy a hibrid
rendszer elindítása után.

• A gépjármű ikonja akkor is rosszul állhat, ha külön-
böző méretű gumiabroncsokat vagy hóláncot
használ.

• A rendszer olyan funkcióval van ellátva, amely au-
tomatikusan kiigazítja a gépjármű ikonját, ha an-
nak helyzete a tényleges pozíciótól eltér.

• Előfordulhat, hogy a gépjármű pozíciójának GPS
vagy GLONASS javítása nem működik, ha a gép-
jármű áll.

• Ha a gépjármű helyzetét jelző ikon nem áll vissza
a normál állásba hosszabb vezetés után sem, ak-
kor az ikont kézzel állítsa a megfelelő helyre.

A navigációs rendszer részletes
térképadatokkal rendelkező területei
(MCA)
A rendszert úgy alakították ki, hogy segítsen
elnavigálni a célállomáshoz, továbbá a haszná-
lati útmutatóban található funkciók végrehajtá-
sára is képes. Azonban a rendszert biztonságo-
san és megfelelően kell használni. Előfordulhat,
hogy az útviszonyokat, a közlekedési táblákat
és az elérhető szolgáltatásokat illető informáci-
ók nem a legfrissebbek. A rendszer nem meg-
felelő a biztonságos és törvényes vezetéshez.

A térképadatok a kiválasztott nagyvárosi terüle-
teket fedik le.

A térképadatok között két típust talál: “részletes
térképadatokkal rendelkező terület”, ahol az ös-
szes vonatkozó út adata, illetve egyéb területek
adatai megtalálhatók, illetve csak a “fő útvona-
lakat” mutató térképek.

INFORMÁCIÓ:

Részletes térképadatok nem érhetők el a leg-
több területre, általában csak a nagyobb városo-
kat fedik le ilyen térképek.

ÚTVONAL TERVEZÉSE

• A navigációs rendszer nem nyújt navigációs infor-
mációt azokra az utakra, amelyek sötétzölddel je-
lennek meg.

• Ha a célállomás sötétzölddel jelölt úton van, a
nagyított térkép átvált általános térkép nézetre és
olyan útvonalat javasol, amely a célállomás köze-
lében van. A javasolt útvonal végpontjának távol-
sága, illetve az irányok a képernyő jobb alsó sar-
kában jelennek meg. Ekkor a hangos navigálás a
következőket jelzi: “The route to the destination
includes roads through incomplete map areas. Voi-
ce guidance will not be provided in these areas.”

Amikor a javasolt útvonal végpontját közelíti
meg, a hangos navigálásból a következőket
hallja: “Entering the road with incomplete

NAI0435Z

NAI0436Z
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map data. Use the direction arrow and dis-
tance information to proceed to your desti-
nation.”

A célállomás eléréséhez használja a térké-
padatokat. Minden esetben kövesse a tény-
leges utakat, és tartsa be a szabályokat, va-
lamint vezessen biztonságosan.

• Előfordulhat, hogy a tervezett útvonal nem a legrö-
videbb, de olyan tényezők, mint a közlekedési du-
gók sincsenek figyelembe véve a tervezés során.

• Mivel különbség van a rendszer használatának
időpontjában fennálló körülmények és feltételek,
valamint a térkép adatainak összeállításakor elér-
hető információk között, lehetnek eltérések az
utakra és a szabályokra vonatkozóan. Ilyen esetek-
ben a tényleges útviszonyok és szabályok felülír-
ják a térképadatokat.

• Útvonal tervezésekor a térkép nem mozgatható,
ugyanakkor a gépjármű ikonja a gépjármű tényle-
ges mozgásának megfelelően mozog.

• Az útvonal tervezésekor a <MAP/VOICE> és a
<MENU> gombok letiltásra kerülnek.

• Bizonyos esetekben a tervezés befejezése után, a
javasolt útvonal nem jelenik meg egyszerre.

• Azok a pontok, amelyeket már elhagyott, nem ke-
rülnek beszámításra az újratervezéskor.

• Ha a térképet olyankor mozgatja, amikor a javasolt
útvonal kerül felrajzolásra, a rajzolás több időt
vehet igénybe.

• Ha útközben érintendő pontok vannak beállítva, a
rendszer összetett útvonalat tervez a pontok kö-
zött, ilyenkor a következő történhet.

– Ha bizonyos érintendő pontok közötti út-
vonal felállítása nem lehetséges, az útvo-
nal nem kerül megjelenítésre.

– Az útvonal megfordulást jelez egy pont
közelében.

• Az útvonaltervezés nem kerül végrehajtásra az
alábbi esetekben.

– Ha a gépjárműtől számított 2,5 km-es (1,5
mérföld) körzetben nincs főútvonal, egy
üzenet jelenik meg, amely ezt közli. Pró-
bálja meg az újratervezést olyankor, ha
közelebb van a főútvonalhoz.

– Ha a célállomástól vagy az érintendő
ponttól számított 2,5 km-es (1,5 mérföld)
körzetben nincs főútvonal, egy üzenet je-
lenik meg, amely ezt közli. Próbáljon meg
beállítani olyan helyet, amely közelebb
van a főútvonalakhoz.

– Ha a gépjármű túl közel van a célállomás-
hoz, vagy ha nincsenek a célállomáshoz
vezető utak, egy üzenet jelenik meg a
képernyőn.

– Ha a közlekedési szabályok miatt lehe-
tetlen megközelíteni a célállomást vagy
az érintendő pontot.

– Ha a célállomáshoz vagy az érintendő
ponthoz vezető egyetlen útvonal túl
komplikált.

• Az alábbiak fordulhatnak elő az útvonal megjelení-
tésekor.

– Ha az útvonalat főutak mentén tervezi
meg, előfordulhat, hogy a kezdő pont
nem esik egybe a gépjármű tényleges po-
zíciójával.

– Az útvonal végső pontja nem esik egybe
a célállomással.

– Ha az útvonalat főútvonal mentén tervezi
meg, a rendszer az útvonalat egy másik
főútvonalon jelenítheti meg. Ennek az le-
het az oka, hogy a jármű ikonja nem meg-
felelő helyen van. Ebben az esetben állít-
sa le a járművet egy biztonságos helyen
és állítsa vissza a gépjármű ikonját, vagy
vezessen tovább és ellenőrizze, hogy a
gépjármű ikonja automatikusan helyre-
állításra kerül-e az újratervezés során.

– Vannak olyan esetek, amikor a rendszer
indirekt utat tervez a beállított célállo-
máshoz vagy érintendő ponthoz, ha eze-
ket a pontokat a tárolt vagy létesítmé-
nyinformációkból határozza meg. A javí-
tás érdekében legyen óvatos, figyeljen a
közlekedési irányokra, különösen, ha el-
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lentétes irányú sávok külön vannak meg-
jelenítve, úgy mint többszintű útkereszt-
eződések és szervizterületek.

– A rendszer nem tesz különbséget a limi-
tált és a teljes ellenőrzés között. Indirekt
útvonalat mutathat, még akkor is, ha az
adott út használható.

– Ha az autópályák előnyben részesítése
opció ki van kapcsolva, a rendszer akkor
is javasolhat olyan útvonalat, amely ma-
gában foglalja az autópályákat.

– Ha a komp opció ki van kapcsolva, a rend-
szer akkor is javasolhat olyan útvonalat,
amely magában foglalja a kompátkelést.

NAVIGÁLÁS

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

INFORMÁCIÓ:

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

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

Megjegyzések az audio navigációval
kapcsolatban

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

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

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

• A hangos navigáció időzítése változik a helyzettől
függően.

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

“Útvonal újratervezése” (oldal: 9-34)

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

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

• A megjelenített utcanevek eltérhetnek a tényleges
utcanevektől.

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

“Hangerő beállítása” (oldal: 2-18)

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

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

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

• Ha a rendszer felismeri, hogy a célállomás (köz-
beeső pont) melyik oldalon helyezkedik el, a hang-
os navigálás közli, hogy “jobbra/balra található”,
miután megérkezett a célállomáshoz.

• A hangos navigáció lehet, hogy működik, lehet,
hogy nem, mindez függ az utak szögétől az adott
kereszteződésben.

• Az autópálya sávinformációk csak a nagyobb autó-
pályák esetén érhetők el és a navigáció nem elér-
hető minden egyes kereszteződésnél, illetve lehaj-
tónál.
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• Az autópálya lehajtóval kapcsolatos információk
eltérhetnek a lehajtónál található táblákon szerep-
lő tényleges információktól.

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

TÉRKÉPADATOK

Hogyan kezeljük a térkép SD kártyát
Olyan SD kártya került behelyezésre, amely tér-
képadatokat tartalmaz. A térképadatokat tartal-
mazó SD kártya kezelése közben kérjük, szigo-
rúan tartsa be a következő utasításokat:

• Egy SD kártya került behelyezésre a nyílásba. Ez
egy SDHC kártya, amely csak ehhez az eszközhöz
használható. Ez a kártya tartalmazza a térkép ada-
tokat. Az SDHC kártya szükséges az eszköz hasz-
nálatához. Ne távolítsa el ezt a kártyát, amikor a
térképadatokat frissíti.

• Soha ne elemezze, módosítsa, törölje vagy forma-
tálja a térkép adatokat. Ha mégis így tesz, az esz-
köz nem működik megfelelően.

• Az SDHC kártya, amely kizárólag ebben az eszköz-
ben használható, nem működik megfelelően más
eszközökben.

• A térkép adatok nem használhatók, ha egy másik
SDHC kártyára másolta őket.

• Ne távolítsa el a rendszerből az SDHC kártyát,
amely a térkép adatokat tartalmazza. Ha rendszert
úgy használja, hogy a térkép adatokat tartalmazó
SDHC kártyát eltávolította, előfordulhat, hogy
egyes funkciók nem működnek megfelelően.

MEGJEGYZÉS:

Ne távolítsa el a térképadatokat tartalmazó SD kár-
tyát a nyílásból. Ha ezt a térkép adatok tartalmazó SD
kártyát eltávolítja, a rendszer nem működik megfe-
lelően. Ha a térkép adatokat tartalmazó SD kártyát
véletlenül eltávolította, a térképadatokat tartalmazó
SD kártya visszahelyezése után, állítsa a főkapcsolót
OFF állásba, majd ismét állítsa vissza ON állásba.

Hogyan rendeljen térképfrissítéseket
Térképfrissítések rendelésével kapcsolatban
keressen fel egy INFINITI Központot vagy szak-
szervizt.

A térképadatokról
Európa esetében:

1. Ezeket a térképadatokat a CLARION CO., LTD.
(CLARION) készítette a HERE engedélye alap-
ján. a HERE digitális térképadatai alapján ös-
szeállította, feldolgozta és digitalizálta.

A térképadatok készítésének ideje óta eltelt
időben új utak épülhettek, vagy megváltoz-
hatott egyes utcák neve, így azok eltérhetnek
a DVD használatának időpontjában.

2. Előfordulhat, hogy a térképadatok készítésé-
nek idején a forgalmi rend és a forgalmi sza-
bályok eltérőek voltak, mint a térképadatok
használatának időpontjában. Vezetés köz-
ben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek
megfelelően közlekedjen.

3. Jelen térképszoftver másolása szigorúan ti-
los és a törvény bünteti.

Kiadta: Clarion Co., Ltd.

Gyártó: ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Minden jog fenntartva.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Minden jog fenntartva.

VIGYÁZAT:

• Saját helyzetfelismerő képessége helyett ne
használja ezt a navigációs rendszert. A navigációs
rendszer által javasolt útvonalak soha nem írhat-
ják felül a közlekedési szabályokat, a saját ítélő-
képességét és/vagy a biztonságos vezetési gya-
korlatot.

A navigációs rendszer által javasolt útvona-
lakat ne vegye figyelembe, ha: veszélyes
vagy szabálytalan manővert kellene végre-
hajtania, olyan területre navigálná, amely
nem biztonságos.

• A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsá-
tott információkat csak javaslatként kell kezelni.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a navigá-
ciós rendszer helytelenül jeleníti meg a gépjármű
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helyzetét, nem a legrövidebb utat mutatja, vagy
nem a kívánt irányba navigál. Ilyen helyzetekben
midig a saját ítélőképességére hagyatkozzon és
vegye figyelembe az aktuális közlekedési helyze-
teket.

• A navigációs rendszert nem használja arra, hogy
mentőszolgálatokhoz navigáljon. Az adatbázis
nem tartalmazza az összes mentőszolgálat pon-
tos helyét, mint például a rendőrállomások, tűz-
oltóságok, kórházak és klinikák. Saját ítélőképes-
ségére hagyatkozva keresse meg, illetve kérjen
útmutatást ilyen helyzetekben.

• Vezetőként Ön az egyetlen, aki a biztonságos ve-
zetésért felelősséggel tartozik.

– Veszélyes közlekedési helyzetek elkerü-
lése érdekében ne kezelje a rendszert.

– Annak érdekében, hogy a baleseteket el
tudja kerülni, csak olyankor kezelje a
rendszert, amikor a gépjármű biztonsá-
gos helyen áll és a kézifék be van húzva.

– A balesetek elkerülése érdekében min-
dig a tényleges útviszonyokat és szabá-
lyokat részesítse előnyben a navigációs
rendszer által közölt információkkal
szemben.

– Az idő múlása, a változó körülmények,
illetve a források természete miatt a
szoftver tartalmazhat pontatlan vagy
részleges információkat. Vezetés köz-

ben minden esetben fordítson figyelmet
az aktuális forgalmi helyzetekre és sza-
bályokra.

– Olyan helyzetekben, amikor a tényleges
útviszonyok és közlekedési helyzetek el-
térnek a navigációs rendszer által meg-
jelenített információktól, a közlekedési
szabályokat tartsa be.

– A navigációs rendszer nem tartalmazza -
illetve nem magyarázza - a közlekedési
szabályokat, a sebességkorlátozásokat,
az utak meredekségét, minőségét
és/vagy állapotát, hidakra és alagutakra
vonatkozó korlátozásokat (magasság és
szélesség) és/vagy vonatkozó közleke-
dési helyzeteket és/vagy az utak állapo-
tát. Minden esetben saját maga ítélje
meg a közlekedési helyzeteket az aktuá-
lis körülményeket figyelembe véve.

– Vezetés közben a legkevesebb időt tölt-
se a képernyő használatával.

Oroszország:

1. Ezeket a térképadatokat a CLARION CO., LTD.
(CLARION) készítette a HERE engedélye alap-
ján. a HERE digitális térképadatai alapján ös-
szeállította, feldolgozta és digitalizálta. A tér-
képadatok készítésének ideje óta eltelt idő-
ben új utak épülhettek, vagy megváltozhatott
egyes utcák neve, így azok eltérhetnek a DVD
használatának időpontjában.

2. Előfordulhat, hogy a térképadatok készítésé-
nek idején a forgalmi rend és a forgalmi sza-
bályok eltérőek voltak, mint a térképadatok
használatának időpontjában. Vezetés köz-
ben mindig az aktuális forgalmi jelzéseknek
megfelelően közlekedjen.

3. Jelen térképszoftver másolása szigorúan ti-
los és a törvény bünteti.

Kiadja a Clarion Co., Ltd. Gyártja a ZENRIN CO.,
LTD.

© 2016 HERE. Minden jog fenntartva.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Minden jog fenntartva.

VIGYÁZAT:

• Saját helyzetfelismerő képessége helyett ne
használja ezt a navigációs rendszert. A navigációs
rendszer által javasolt útvonalak soha nem írhat-
ják felül a közlekedési szabályokat, a saját ítélő-
képességét és/vagy a biztonságos vezetési gya-
korlatot. A navigációs rendszer által javasolt útvo-
nalakat ne vegye figyelembe, ha: veszélyes vagy
szabálytalan manővert kellene végrehajtania,
olyan területre navigálná, amely nem biztonsá-
gos.

• A navigációs rendszer által rendelkezésre bocsá-
tott információkat csak javaslatként kell kezelni.
Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a navigá-
ciós rendszer helytelenül jeleníti meg a gépjármű
helyzetét, nem a legrövidebb utat mutatja, vagy
nem a kívánt irányba navigál. Ilyen helyzetekben
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midig a saját ítélőképességére hagyatkozzon és
vegye figyelembe az aktuális közlekedési helyze-
teket.

• A navigációs rendszert nem használja arra, hogy
mentőszolgálatokhoz navigáljon. Az adatbázis
nem tartalmazza az összes mentőszolgálat pon-
tos helyét, mint például a rendőrállomások, tűz-
oltóságok, kórházak és klinikák. Saját ítélőképes-
ségére hagyatkozva keresse meg, illetve kérjen
útmutatást ilyen helyzetekben.

• Vezetőként Ön az egyetlen, aki a biztonságos ve-
zetésért felelősséggel tartozik.

– Veszélyes közlekedési helyzetek elkerü-
lése érdekében ne kezelje a rendszert.

– Annak érdekében, hogy a baleseteket el
tudja kerülni, csak olyankor kezelje a
rendszert, amikor a gépjármű biztonsá-
gos helyen áll és a kézifék be van húzva.

– A balesetek elkerülése érdekében min-
dig a tényleges útviszonyokat és szabá-
lyokat részesítse előnyben a navigációs
rendszer által közölt információkkal
szemben.

– Az idő múlása, a változó körülmények,
illetve a források természete miatt a
szoftver tartalmazhat pontatlan vagy
részleges információkat. Vezetés köz-
ben minden esetben fordítson figyelmet
az aktuális forgalmi helyzetekre és sza-
bályokra.

– Olyan helyzetekben, amikor a tényleges
útviszonyok és közlekedési helyzetek el-
térnek a navigációs rendszer által meg-
jelenített információktól, a közlekedési
szabályokat tartsa be.

– A navigációs rendszer nem tartalmazza -
illetve nem magyarázza - a közlekedési
szabályokat, a sebességkorlátozásokat,
az utak meredekségét, minőségét
és/vagy állapotát, hidakra és alagutakra
vonatkozó korlátozásokat (magasság és
szélesség) és/vagy vonatkozó közleke-
dési helyzeteket és/vagy az utak állapo-
tát. Minden esetben saját maga ítélje
meg a közlekedési helyzeteket az aktuá-
lis körülményeket figyelembe véve.

– Vezetés közben a legkevesebb időt tölt-
se a képernyő használatával.

Vállalatok emblémái:

A termékben, az egyes helyek és üzletek meg-
jelölésére szolgáló márkanevek a márkanevek
tulajdonosainak kizárólagos tulajdonát képe-
zik. Használatuk nem jelent szponzorációt, jóvá-
hagyást vagy éppen a termék ezen cégek által
javasolt használatát.

Végfelhasználói szerződés (Európa)
Az itt szolgáltatott adatok (“Adatok”) csak sze-
mélyes és belső felhasználásra szolgálnak, nem
pedig további értékesítésre. A terméket szerzői
jogokvédik, és használatára az egyik részről Ön,

a jelen beleegyezésével, a másik részről a CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) és licenszadói (bele-
értve annak licenszadóit és beszállítóit) a követ-
kező felhasználási feltételek vonatkoznak.

© 2016 HERE. Minden jog fenntartva.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Tartalmazza Bécs adatait – data.wien.gv.at, a
következőkkel összhangban: http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Linz adatait – data.linz.gv.at, a kö-
vetkezőkkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza LINZ AG adatait – data.linz.gv.at, a
következőkkel összhangban: http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza a www.basemap.at adatait a követ-
kezőkkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Land Vorarlberg adatait – data.vo-
rarlberg.gv.at, a következőkkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Tartalmazza Land Steiermark adatait – data.s-
teiermark.gv.at, a következőkkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode
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Tartalmazza Land Tirol adatait – data.tirol.gv.at,
a következőkkel összhangban: http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Land Salzburg adatait – data.salz-
burg.gv.at, a következőkkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Tartalmazza Land Kärnten adatait – data.ktn.g-
v.at, a következőkkel összhangban: http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Innsbruck adatait – https://
www.data.gv.at/auftritte/?organisation=stadt-
innsbruck, a következőkkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

© Österreichisches Adressregister, rögzítés idő-
pontja 2016

Megvalósította a Brussels UrbIS® © - Distribu-
tion & Copyright CIRB segítségével; itt elérhető:
http://www.bric.irisnet.be/en/our-solutions/
urbis-solutions/download?set_language=en

Tartalmazza az AGIV által elérhetővé tett tartal-
mat.

© EuroGeographics

Tartalmazza a Danish Geodata Agency (FOT)
elérhetővé tette, HERE által lekért adatokat 01/
2014.

Tartalmazza a Ministry of Housing, Urban and
Rural Address Web Services (AWS) adatait.

Tartalmazza a Republic of Estonia Land Board
által elérhetővé tett adatokat (http://
www.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), licenc: HERE, 2014.
november

Tartalmazza az Estonian Environment Agency
által elérhetővé tett adatokat; licenc: HERE,
2015. március

Tartalmazza a National Land Survey of Finland
topográfiai adatbázisát, 5/2015. (Felhasználás
feltételei itt érhetők el: http://www.maanmit-
tauslaitos.fi/en/en/dataand-services/digital-
products/datasetsfree-charge/terms-use-li-
cense/nationalland-survey-open-data-cc-40-li-
cence).

Tartalmazza a Posti által elérhetővé tett és a
következő feltételek szerint felhasználható ada-
tokat: http://posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/
postinumeropalvelut-palvelukuvaus-ja-kayt-
toehdot-en.pdf

Tartalmazza a következő hivatal által elérhetővé
tett adatokat: The Population Information
System, The Population Register Centre, PO Box
123, FL-00531 Helsinki, Finnország. Adatokat
lekérte: HERE 10/2014.

Tartalmazza a Finnish Transport Agency
Digiroad adatait; 08/2014. A felhasználás rész-
leteivel kapcsolatban keresse: Finnish Tran-
sport Agency.

forrás: © IGN 2009 – BD TOPO ®

Tartalmazza a Mobilosoft.com által közzétett
adatokat.

Az Etalab Open License Source köszönetnyilvá-
nítások a következők:

• Tartalmazza a FINESS (http://finess.sante.gouv.fr)
adatait, a következő licenc feltételekkel összhang-
ban: (http://finess.sante.gouv.fr/jsp/
recherche.jsp?mode=simple).

• Tartalmazza a Strasbourg (http://www.strasbour-
g.eu/fr/ma-situation/professionnel/open-data/
donnees) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://media.strasbourg.eu/alf-
resco/d/a/workspace/SpacesStore/d9db3339-
5985-4f40-8992-8c4850554cfc/Licence-Ouverte-
Open-Licence.pdf).

• Tartalmazza az Ile de France (http://data.iledef-
rance.fr/explore/) adatait a következő licenc felté-
telekkel összhangban:(http://data.iledefrance.fr/
page/les-licences).

• Tartalmazza a francia kormány (https://www.data-
.gouv.fr/fr/) adatait a következő licenc feltételek-
kel összhangban: (https://wiki.data.gouv.fr/wiki/
Licence_Ouverte_/_Open_Licence).
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• Tartalmazza az Oise County (http://opendata.oi-
se.fr/) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://opendata.oise.fr/in-
dex.php? id=189).

• Tartalmazza Montpellier (http://opendata.mont-
pelliernumerique. fr/) adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: (http://www.etalab-
.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-
5899923.html).

• Tartalmazza Seine Maritime County (http://
www.opendata-27-76.fr/) adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: (http://www.o-
pendata-27-76.fr/licence/).

• Tartalmazza Eure County (http://www.opendata-
27-76.fr/) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://www.opendata-27-76.fr/li-
cence/).

• Tartalmazza Sitra County (http://base.sitra-touris-
me.com/consulter/recherche-intuitive/?0) ada-
tait a következő licenc feltételekkel összhangban:
(http://www.etalab.gouv.fr).

• Tartalmazza a INPN (http://inpn.mnhn.fr/accueil/
index) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://inpn.mnhn.fr/accueil/men-
tions-legales).

• Tartalmazza Lyon (http://smartdata.grandlyon-
.com/) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://smartdata.grandlyon.com/
files/2014/05/LicenceOuverte.pdf).

• Tartalmazza Mulhouse (http://www.mulhouse.fr/
fr/les-donnees/) adatait a következő licenc felté-
telekkel összhangban: (http://www.mulhouse.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Tartalmazza Saône et Loire County (http://
www.opendata71.fr/en/) adatait a következő
licenc feltételekkel összhangban: (http://
www.opendata71.fr/en/licence).

• Tartalmazza Nice (http://opendata.nicecotedazu-
r.org/) adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: (http://opendata.nicecotedazu-
r.org/data/pdf/licence_ouverte.pdf); engedély tu-
lajdonosa letöltötte ekkor: 2014 október 1.

• Tartalmazza Hauts de Seine County (http://open-
data.hauts-deseine.net/) adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: (http://openda-
ta.hauts-de-seine.net/http://opendata.hauts-de-
seine.net/la-licence).

• Tartalmazza Saint-Quentin (http://saint-quentin-
numerique.fr/) adatait a következő licenc feltéte-
lekkel összhangban: (http://opendata.saint-
quentin.fr/Licence).

• Tartalmazza PACA (http://opendata.regionpa-
ca.fr) adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouv-
erte-Open-Licence).

• Tartalmazza Loir-et-Cher County (http://
www.pilote41.fr/) adatait a következő licenc felté-

telekkel összhangban: (http://ddata.over-blog-
.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouver-
te-Open-Licence.pdf).

• Tartalmazza a BORDEAUX PORT ATLANTIQUE
(http://www.bordeaux-port.fr/) által biztosított
adatokat.

• Tartalmazza a ONEMA adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: (https://www.data-
.gouv.fr/fr/datasets/bd-carthage-metropole-enti-
teshydrographiques-entites-hydrographiques-
de-surface-onm/).

• Tartalmazza Chaville adatait a következő licenc fel-
tételekkel összhangban: (https://www.
data.gouv.fr/fr/organizations/commune-de-
chaville/).

• Tartalmazza Vanves adatait a következő licenc fel-
tételekkel összhangban: (https://www.data-
.gouv.fr/fr/organizations/ville-de-vanves/).

• Tartalmazza Ville d’Avray adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/organizations/mairie-de-ville-dav-
ray/).

• Tartalmazza Marnes la Coquette adatait a követke-
ző licenc feltételekkel összhangban: (https://
www.data.gouv.fr/fr/users/mairie-marnes-la-co-
quette/datasets/).
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• Tartalmazza Boulogne-Billancourt adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: (https://
www.data.gouv.fr/fr/organizations/ville-de-bou-
logne-billancourt/).

• Tartalmazza Longjumeau adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/organizations/longjumeau/).

• Tartalmazza Calvados adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: (http://www.calva-
dos.fr/cms/accueil-calvados/actions-departe-
ment/se-deplacer-et-communiquer/amenage-
ment-numerique-du-territoire/geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Tartalmazza Grand Poitiers adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-geographique-
adresses-grand-poitiers-donnees-dereference/).

• Tartalmazza Bretagne adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: (http://www.data-tou-
risme-bretagne.com/accueil).

• Tartalmazza la Ville de Shawinigan adatait a nyílt
adat licenc feltételekkel összhangban: http://
jmap.shawinigan.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Tartalmazza République et Canton de Genève ada-
tait a Open License (Licence Ouverte) version 1.0
licence Creative Commons Paternité-Pas ’Utilisati-
on Commerciale-Pas de Modification 2.5 Suisse

licenc feltételekkel összhangban, amely elérhető:
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

• Tartalmazza Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Département de Hau-
te-Loire adatait – 2014, letöltve 2016. február.

• Tartalmazza Centre Régional Auvergnat de
l’Information Géographique, Conseil général du
Puy de Dôme adatait – 2012, letöltve 2016. február

Az alap adatok az illetékes hatóságok engedé-
lyével kerültek összegyűjtésre/lekérésre.

Tartalmazza Bayrische Vermessungsverwaltung
– www.geodaten.bayern.de, adatait a követke-
ző licenc feltételekkel összhangban: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/lega-
lcode

Tartalmazza LGL, www.lgl-bw.de, adatait a kö-
vetkező licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Tartalmazza Stadt Köln – offenedaten-koeln.de,
adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Geoportal Berlin/ATKIS® Basis-DL-
M, adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: http://www.stadtentwicklung.berlin-
.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf.

Tartalmazza Geoportal Berlin/Karte von Berlin
1:5000 (K5-Farbausgabe), adatait a következő
licenc feltételekkel összhangban: http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformati-
on/download/nutzIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-
cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/parkraumgis-hamburg

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-
cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/strassen-hh-sib

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-
cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/alkis-adressen-hamburg
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Észak-Rajna-Vesztfália önkormányzatainak ada-
tai NRW @ Geobasis NRW 2015, adatok módosít-
va.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Tartalmazza a Datenquelle
módosított adatait: Bayerische Straßenbauver-
waltung - BAYSIS (www.baysis.bayern.de),
https://www.baysis.bayern.de/web/content/
geodaten/wms.aspx, licenc: Creative Commons
Attribution 4.0 International Public License
(https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/) engedély tulajdonosa letöltötte ekkor:
2015. április 22.

Tartalmazza a Freistaat Sachsen adatait, 2015,
adatok módosítva, licenc: Data licence Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/
inspire/download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Down-
loadservice_Strassennetz.xml

Tartalmazza a Bürgeramt, Statistik und Wahlen
adatait, 2013, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany - attribution - Version 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://
www.offenedaten.frankfurt.de/dataset/frank-
furter-stadtteilgrenzen-fur-gis-systeme

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany - attribution - Version 2.0

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://su-
che.transparenz.hamburg.de/dataset/radwe-
gegis-hamburg

Tartalmazza Geoportal Berlin/Radverkehrsanla-
gen adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Tartalmazza a „Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur“ BMVI/MDM adatait
2015 (adatok módosítva), http://www.mdm-
portal.de/

Tartalmazza © GeoBasis-DE/LVerm- GeoRP ada-
tait, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.lverm-
geo.rlp.de, adatok módosítva.

Tartalmazza a Mobility Logistics Network adap-
tált adatokat (http://data.deutschebahn.com/
datasets/), licenc: Creative Commons Attributi-
on 4.0 International (CC BY 4.0), elérhető:
https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/.

Tartalmazza a © 2015 Deutsche Bahn AG módo-
sított adatait (http://data.deutschebahn.com/
datasets/ licenc: Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0), elérhető: https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tartalmazza Koordinierungsstelle GDI-FHB ada-
tait “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-

4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, licenc Creative Commons Attribution 3.0
Germany, “https://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/de/legalcode”

Copyright Geomatics Ltd.

Tartalmazza Ministry of Productive Reconstruc-
tion, Environment and Energy, National Forests
adatait: http://geodata.gov.gr/en/dataset/
ethnikoi-drumoi

Tartalmazza Ministry of Productive Reconstruc-
tion, Environment and Energy, National Parks
adatait: http://geodata.gov.gr/en/dataset/
ethnika-parka

Tartalmazza Ministry of Environment, Energy
and Climate Change (YPEKA)- Special Secretari-
at for Water, Quality of coastal bathing water
adatait: http://geodata.gov.gr/en/dataset/
poioteta-udaton-akton-kolumbeses-2013

Az olasz adatbázis referenciaként tartalmazza a
Regione Toscana által biztosított digitális, illet-
ve rajzolt térképészeti forrásokat is.

Tartalmazza a Trasporto Passeggeri Emilia-Ro-
magna-S.p.A adatait.

Tartalmazza Comune di Bologna adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/lega-
lcode, engedély tulajdonosa frissített: 2013. jú-
lius 1.
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Tartalmazza Comune di Ceasena adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/lega-
lcode, engedély tulajdonosa frissített: 2013. jú-
lius 1.

Tartalmazza Ministero della Salute, and Regione
Sicilia adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: http://www.formez.it/iodl/, en-
gedély tulajdonosa frissítette: 2013. szeptem-
ber 1.

Tartalmazza Provincia di Enna, Comune di Tori-
no, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune
di Vicenza,Comune di Bergamo, Regione Lom-
bardia, Regione Umbria adatait a következő li-
cenc feltételekkel összhangban: http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/, engedély tulajdono-
sa frissítette: 2013. szeptember 1.

Tartalmazza GeoforUs adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Tartalmazza Comune di Milano, adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/lega-
lcode, engedély tulajdonosa frissítette: 2013.
november 1.

Tartalmazza Comunità Montana della Carnia
adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/, en-
gedély tulajdonosa frissítette: 2013. december
1.

Tartalmazza Agenzia per la mobilità adatait a
következő licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode, engedély tulajdonosa frissített:
2014. január 1., szerda

Tartalmazza Regione Sardegna adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/, engedély tulajdono-
sa frissítette: 2014. május 1.

Tartalmazza CISIS adatait a következő licenc fel-
tételekkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.5/legalcode

Tartalmazza Agenzia Mobilità Ambiente e Terri-
torio s.r.l. Milano, adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.5/legalcode

Tartalmazza Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.,
Comune di Matera, Comune di Venezia adatait a
következő licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode, engedély tulajdonosa frissítette:
2014. január 1.

Tartalmazza Comune di Firenze and Comune di
Palermo adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: https://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/legalcode

Tartalmazza CARTA TECNICA COMUNALE - UNITÀ
VOLUMETRICHE from Comune di Palermo http://
www.comune.palermo.it/js/server/uploads/
opendata/_03052013101356.zip, eredeti szerző

Comune di Palermo, módosított adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: Creative
Commons Attribution 4.0 Unported Public Licen-
se (https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/legalcode).

Tartalmazza AMAT Palermo - Dati del trasporto
pubblico locale su gomma from Comune di Pa-
lermo http://www.comune.palermo.it/gtfs/
amat_-feed_gtfs.zip, eredeti szerző AMAT Paler-
mo SpA,

adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: Creative Commons Attribution 4.0 Un-
ported Public License (https://creativecom-
mons.org/licenses/by/4.0/legalcode).

Tartalmazza Edifici from COMUNE DI VENEZIA
https://portale.comune.venezia.it/node/96/
5669154, módosított adatait a következő licenc
feltételekkel összhangban: Creative Commons
Attribuzione 3.0 Italia (https://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode).

Tartalmazza Stalli di sosta from COMUNE DI FI-
RENZE http://opendata.comune.fi.it/mobilita-
_sicurezza/dataset_0142.html, módosított ada-
tait a következő licenc feltételekkel összhang-
ban: Creative Commons Attribution 3.0
Unported Public License (https://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode).

Tartalmazza CARTA TECNICA COMUNALE - UNITÀ
VOLUMETRICHE from Regione Liguria http://
www.comune.palermo.it/js/server/uploads/
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opendata/_03052013101356.zip, eredeti szerző
Comune di Palermo, módosított adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: Creative
Commons Attribution 3.0 Unported Public Licen-
se (http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode).

Tartalmazza Regione Emilia Romagna; Title of
the Work (the dataset), Edifici; http://dati.emi-
lia-romagna.it/catalogodati/dato/6-6-edifi-
ci.html adatait

Tartalmazza Regione Basilicata, http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ adatait

Tartalmazza Sardegna- Geopartale térképada-
tait, http://www.sardegnageoportale.it/, a kö-
vetkező licenc feltételekkel összhangban: Itali-
an Open Data License v2.0. http://www.sardeg-
nageoportale.it/documenti/
40_82_20140109151154.pdf

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity.

Tartalmaz a norvég Open Government data
(NLOD) licencnek megfelelő adatokat, amely
elérhető: http://data.norge.no/nlod/en/1.0.

Tartalmazza a Kartverket jogvédett © adatokat,
amelyek a következő licenc feltételekkel össz-
hangban érhetők el: http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/no/.

A Norwegian licence for Open Government data
(NLOD) licenc alapján Norwegian Public Roads
Administration (NPRA) által megadott adatokat
tartalmaz.

Forrás: IgeoE – Portugal.

A Surveying and Mapping Authority of the Re-
public of Slovenia adatait tartalmazza http://
www.gu.gov.si/ letöltve: 2015. január

Información geográfica propiedad del Inst.
Geogra.Nacional.

Tartalmazza a Generalitat de Catalunya Govern-
ment által elérhetővé tett és a következő feltéte-
lek szerint felhasználható adatokat: http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm Ada-
tokat lekérte: HERE 05/2013.

Tartalmazza a Centro Municipal de Informatica
– Malaga adatait a következő licenc feltételek-
kel összhangban: http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode.

Tartalmazza Administración General de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi adatait a követ-
kező licenc feltételekkel összhangban: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/lega-
lcode.

Tartalmazza Ayuntamiento de Santander által
elérhetővé tett adatokat a következő licenc fel-
tételekkel összhangban: http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es.

Tartalmazza Ajuntament de Sabadell adatait a
következő licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode, frissítve: 4/2013.

Tartalmazza Dirección General de Tráfico adatait
a következő licenc feltételekkel összhangban:
http://www.datos.gob.es/avisolegal

Adatforrás: Madrid City Council.

Tartalmazza Dirección General de Tráfico adatait
a következő licenc feltételekkel összhangban:
http://www.datos.gob.es/avisolegal

Tartalmazza Xunta de Galicia, http://abertos-
.xunta.es/busca-de-datos adatait a következő
licenc feltételekkel összhangban: Creative Com-
mons Attribution 3.0, (http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode).

Tartalmazza City of Barcelona adatait, http://
www.bcn.cat/opendata, 2015. október 1.

Tartalmazza Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria adatait, letöltve: 2016. január 27.

Tartalmazza Junta de Castilla y León adatait, le-
töltve: 2016. február.

Tartalmazza Bilbao.net, Catálogo de datos
http://www.bilbao.net/opendata/es/catalo-
go/dato-puntos-recogida-bicicletas-en-presta-
mo adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: Creative Commons Atrtibution 3.0
Spain, http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/es/
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Elektronikus adatok alapján Ó National Land
Survey Sweden.

Tartalmazza a nyilvános adatokat, licenc: Go
Open v1.0, amely elérhető: http://data.gote-
borg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Lan-
destopographie.

Tartalmazza Gebäudeadressen des Kantons
Bern © Amt für Geoinformation des Kantons
Bern adatait.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH

Tartalmazza az állami szektor adatait, licenc:
Open Government License v.3.0 (lásd: http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-go-
vernment-licence/). Office for National Statis-
tics adatok alapján, licenc: Open Government
Licence v.3.0.

Tartalmazza Contains Ordnance Survey adatait
© Crown copyright és adatbázis jogok 2010.

Tartalmazza Royal Mail adatait © Royal Mail
copyright és adatbázis jogok 2010.

© Natural England copyright.

Tartalmazza Contains Ordnance Survey adatait
© Crown copyright és adatbázis jogok 2015.
MEGJEGYZÉS: Ez a nemzeti adatbázis indikatív
és nem definitív. Definitív információ csak az
egyes helyi hatóságoktól szerezhető be és min-

den olyan esetben az általuk megadott informá-
ciókra kell hivatkozni, ha legfrissebb adatokra
és komplett adatkészletekre van szükség.

Megvalósította: TfL Open Data az Open Govern-
ment Licence v3.0. licenc alapján. Látogasson el
a következő oldalra: http://www.nationalarchi-
ves.gov.uk/doc/open-government-licence/
version/2/

Tartalmazza a Land Registry által létrehozott
adatokat (2005-től és azt követően) © Crown
copyright 2015. Látogasson el a következő oldal-
ra: https://www.gov.uk/government/statisti-
cal-data-sets/price-paid-data-downloads, hogy
az adatokban talált hibákat jelenthesse.

Tartalmazza Highways England adatait

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Tartalmazza Contains Ordnance Survey adatait
© Crown copyright és adatbázis jogok 2015

Tartalmazza Natural Resources Wales informati-
on © Natural Resources Wales adatait és adat-
bázis jogait.

Tartalmazza a Ordnance Survey adatokat. Ord-
nance Survey licenc szám 100019741. © Crown
Copyright and Database right (2014).

Tartalmazza a Land Registry által létrehozott
adatokat (2005-től és azt követően) © Crown
copyright 2015. Látogasson el a következő oldal-
ra: https://www.gov.uk/government/statisti-
cal-data-sets/price-paid-data-downloads, hogy
az adatokban talált hibákat jelenthesse.

Felhasználási feltételek:

Kizárólag személyes használatra: A felhasználó
elfogadja, hogy ezeket az Adatokat a Nissan Au-
tomotive Products termékekkel kizárólag az en-
gedélyezett személyes, nem kereskedelmi cé-
lokra használja, és nem használja azokat szol-
gáltatásnyújtási, időosztásos vagy más hasonló
célokra. A felhasználó elfogadja, hogy az Adatok
semmilyen részletét sem sokszorosíthatja, má-
solhatja, módosíthatja, fejtheti vissza, bonthat-
ja szét vagy fordíthatja vissza, azokat semmi-
lyen formában, semmilyen célból nem ruházhat-
ja át és nem terjesztheti, kivéve a vonatkozó
jogszabályok által engedélyezett mértéket. A
több lemezt is tartalmazó csomagokat nem lehet
részletekben átruházni vagy értékesíteni, csak
a CLARION által biztosított teljes csomagként.

Korlátozások. A CLARION kifejezett engedélye
nélkül, illetve az előző bekezdésben említett
korlátozásokon kívül a felhasználó nem hasz-
nálhatja fel az Adatokat (a) járművekre telepí-
tett, járművekhez kapcsolódó vagy azokkal
kommunikáló termékhez, rendszerhez és alkal-
mazásokhoz, járművek navigálására, helymeg-
határozására, irányítására, valós idejű útvonal-
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tervezésére illetve flottakezelésére alkalmas
vagy más hasonló alkalmazásokhoz, (b) hely-
meghatározó eszközökhöz, mobil- vagy vezeték
nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítás-
technikai eszközökhöz és az azokkal történő
kommunikációhoz, korlátozás nélkül beleértve
a mobiltelefonokat, palmtopokat, kéziszámító-
gépeket, személyhívókat, digitális személyi as-
szisztenseket vagy PDA-kat.

Figyelem. Az adatok az idő múlásának köszön-
hetően, a változó körülményeknek köszönhető-
en és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének kö-
szönhetően tartalmazhatnak nem pontos vagy
nem megfelelő információkat, amely nem meg-
felelő eredményhez vezethet.

A jótállás kizárása. Az Adatokat az aktuális álla-
potukban bocsátjuk a felhasználó rendelkezé-
sére, és a felhasználó elfogadja, hogy azokat a
saját felelősségére használja. A CLARION és en-
gedélyezői (továbbá azok engedélyezői és be-
szállítói) nem vállalnak és elhárítanak minden
felelősségvállalást, kijelentést és jótállást, le-
gyen az kifejezett vagy hallgatólagos, törvény-
ileg vagy más úton felmerülő, beleértve, de nem
kizárólagosan a tartalomra, a minőségre, a pon-
tosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a meg-
bízhatóságra, az adott célra való alkalmasság-
ra, a hasznosságra, az Adatok használatára, az
Adatokból nyert eredményekre, illetve az Ada-
tok és a kiszolgáló zavartalan működésére és
hibamentességére vonatkozóakat.

A jótállás korlátozása: A CLARION ÉS ENGEDÉ-
LYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐIT ÉS BE-
SZÁLLÍTÓIT) ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT
VAGY HALLGATÓLAGOS, A MINŐSÉGRE, A TELJE-
SÍTMÉNYRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A
SZERZŐDÉSSZEGÉSTŐL VALÓ TARTÓZKODÁSRA
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. Egyes államok, terüle-
tek és országok nem ismerik el a jótállási korlá-
tozásokat, ezért ezekben az esetekben előfor-
dulhat, hogy a fenti kizárások az adott mérték-
ben nem érvényesek.

A felelősségvállalás korlátozása: A CLARION ÉS
ENGEDÉLYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐ-
IT ÉS BESZÁLLÍTÓIT) NEM VÁLLALNAK FE-
LELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ FELÉ: BÁRMELY
IGÉNY, KÖVETELÉSVAGY PER ESETÉN, FÜGGETLE-
NÜL AZ ADATOK BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁ-
LATÁBÓL EREDŐ, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN
VESZTESÉGRE, SÉRÜLÉSRE VAGY KÁROKRA
IRÁNYULÓ IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER TERMÉ-
SZETÉTŐL, VAGY AZ ADATOK HASZNÁLATÁBÓL
VAGY A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁ-
GÁBÓL EREDŐ BEVÉTELKIESÉS, NYERESÉG-
CSÖKKENÉS, SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁS VAGY
MEGTAKARÍTÁSI VESZTESÉG, ILLETVE EGYÉB
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AZ ADATOK-
BAN TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT, A FELTÉTELEK MEG-
SZEGÉSÉÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
EGY PER, EGY SZERZŐDÉS VAGY EGY SZERZŐDÉ-
SEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS RÉSZE, VAGY JÓTÁLLÁ-

SON ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁ-
ROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A
CLARION VAGY ANNAK ENGEDÉLYEZŐIT KORÁB-
BAN ÉRTESÍTETTÉK. Egyes államok, területek és
országok nem ismerik el a jótállási korlátozáso-
kat, ezért ezekben az esetekben előfordulhat,
hogy a fenti kizárások a megadott mértékben
nem érvényesek.

Exportfelügyelet. A CLARION elfogadja, hogy a
számára biztosított Adatok semmilyen részét
vagy az azokból származó közvetlen termékeket
nem exportálja más országba, kivéve ha az a
vonatkozó exportszabályozásoknak és törvény-
eknek megfelelően - beleértve de nem korlátoz-
va az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőr-
ző Hivatala által kiadott törvényeket, szabályo-
kat és előírásokat -, illetve az összes szükséges
engedély és jóváhagyás birtokában történik. Az
amerikai Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari
és Biztonsági Iroda. Kereskedelmi Minisztéri-
um. Abban az esetben ha ezekaz export törvény-
ek, szabályok és előírások megakadályozzák az
NT-t a szállítással vagy az Adatok terjesztésével
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésében,
a törvényeknek és előírásoknak való nem meg-
felelés nem tekinthető a Megállapodás megsze-
gésének.

A teljes szerződés. Az itt felsorolt feltételek ké-
pezik a CLARION (és engedélyezői, beleértve
azok engedélyezőit és beszállítóit) és a felhasz-
náló között létrejött teljes szerződést az abban
foglalt tárgyban, és ezek teljes mértékben fel-
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ülírnak minden korábbi, a felek között ebben a
tárgyban született írásos vagy szóbeli megálla-
podást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre Hollandia tör-
vényei vonatkoznak, kifejezett módon kizárva a
(i) jogi ütközésre való hivatkozásokat, illetve az
(ii) ENSZ által elfogadott Nemzetközi árukeres-
kedelmi szerződésekről szóló egyezményt. Bár-
mely, az itt leírtak hatálya alá tartozó, a felhasz-
náló számára biztosított Adatokkal kapcsolatos
vitás kérdés, igény felmerülése vagy per indítá-
sa esetén a felek elfogadják Hollandia törvény-
kezésének illetékességét.

Kormányzati végfelhasználók. Ha az Adatokat
az Amerikai Egyesült Államok kormánya, annak
megbízottja vagy egy olyan jogi személy hasz-
nálja, amely az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányáéhoz hasonló egyedi jogokkal rendelke-
zik, az Adatok a 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 szabályo-
zás “kereskedelmi termék” besorolása alá
tartoznak, az Adatokra vonatkozó végfelhaszná-
lói szerződés engedélyezése alá tartoznak, és a
kézbesített vagy más módon szolgáltatott Ada-
tokat meg kell jelölni, és azokba bele kell foglal-
ni az alábbi “Felhasználási figyelmeztetést”, to

vábbá a figyelmeztetésnek megfelelően kell
azokat kezelni:

FELHASZNÁLÁSI FIGYELMEZTETÉS

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/ BESZÁLLÍTÓ) NEVE: HE-
RE

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/BESZÁLLÍTÓ) CÍME: c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illi-
nois 60606

A FAR 2.101 szabályozás alapján ezen Adatok
kereskedelmi terméknek számítanak, és az Ada-
tokra vonatkozó végfelhasználói szerződés ha-
tálya alá tartoznak.

© 2016 HERE – Minden jog fenntartva.

Amennyiben a szerződő tisztviselő, a szövetségi
kormányzati hivatal vagy más szövetségi tisztvi-
selő megtagadja az itt feltüntetett felirat szöve-
gének felhasználását, a szerződő tisztviselő-
nek, a szövetségi kormányzati hivatalnak vagy
más szövetségi tisztviselőnek az Adatokhoz
kapcsolódó további vagy módosított jogok érvé-
nyesítése előtt értesítenie kell a HERE vállalatot.

Végfelhasználói feltételek
(Oroszország)
Az itt szolgáltatott adatok (“Adatok”) csak sze-
mélyes és belső felhasználásra szolgálnak, nem
pedig további értékesítésre. A terméket szerzői
jogokvédik, és használatára az egyik részről Ön,
a jelen beleegyezésével, a másik részről a CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) és licenszadói (bele-

értve annak licenszadóit és beszállítóit) a követ-
kező felhasználási feltételek vonatkoznak.
©1987–2012 HERE. Minden jog fenntartva.

© 2016 HERE. Minden jog fenntartva.

© EuroGeographics

Tartalmazza a Republic of Estonia Land Board
által elérhetővé tett adatokat (http://
www.maaamet.ee/index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-ca-
che=1421073591), licenc: HERE, 2014. novem-
ber

Tartalmazza az Estonian Environment Agency
által elérhetővé tett adatokat; licenc: HERE,
2015. március

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.

Tartalmazza a „Bayrische Vermessungsverwal-
tung – www.geodaten.bayern. de adatait a kö-
vetkező licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Tartalmazza LGL, www.lgl-bw.de, adatait a kö-
vetkező licenc feltételekkel összhangban:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Tartalmazza Stadt Köln – offenedaten-koeln.de,
adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode
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Tartalmazza Geoportal Berlin/ATKIS® Basis-DL-
M, adatait a következő licenc feltételekkel össz-
hangban: http://www.stadtentwicklung.berlin-
.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf

Tartalmazza Geoportal Berlin/Karte von Berlin
1:5000 (K5-Farbausgabe), adatait a következő
licenc feltételekkel összhangban: http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformati-
on/download/nutzIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-
cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/parkraumgis-hamburg

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-
cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/strassen-hh-sib

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung
adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany – attribution – Version 2.0; li-

cenc szövege elérhető: www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/alkis-adressen-hamburg

Észak-Rajna-Vesztfália önkormányzatainak ada-
tai NRW @ Geobasis NRW 2015, adatok módosít-
va.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Tartalmazza a Datenquelle
módosított adatait: Bayerische Straßenbauver-
waltung - BAYSIS (www.baysis. bayern.de),
https://www.baysis. bayern.de/web/content/
geodaten/wms. a következő licenc feltételekkel
összhangban: Creative Commons Attribution
4.0 International Public License (https://creati-
vecommons. org/licenses/by/4.0/) és az enge-
dély tulajdonosa letöltötte: 2015. április 22.

Tartalmazza a Freistaat Sachsen adatait, 2015,
adatok módosítva, licenc: Data licence Germany
- attribution - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-
de/by-2-0), http://www.list.smwa.sachsen.de/
inspire/download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Down-
loadservice_Strassennetz.xml

Tartalmazza a Bürgeramt, Statistik und Wahlen
adatait, 2013, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany - attribution - Version 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://
www.offenedaten. frankfurt.de/dataset/frank-
furter-stadtteilgrenzen-fur-gis-systeme

Tartalmazza a Freie und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

adatait, 2014, adatok módosítva, licenc: Data
licence Germany - attribution - Version 2.0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0), http://su-
che.transparenz.hamburg.de/dataset/radwe-
gegis-hamburg

Tartalmazza Geoportal Berlin/Radverkehrsanla-
gen adatait a következő licenc feltételekkel
összhangban: http://www.stadtentwicklung-
.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Tartalmazza a „Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur“ BMVI/MDM adatait
2015 (adatok módosítva), http:// www.mdm-
portal.de/

Tartalmazza © GeoBasis-DE/LVermGeoRP ada-
tait, 2016, dl-de/by-2-0, http://www.lverm-
geo.rlp.de, adatok módosítva.

Tartalmazza a Mobility Logistics Network adap-
tált adatokat (http://data.deutschebahn.com/
datasets/), licenc: Creative Commons Attributi-
on 4.0 International (CC BY 4.0), elérhető:
https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/.

Tartalmazza a © 2015 Deutsche Bahn AG módo-
sított adatait (http://data.deutschebahn.com/
datasets/ licenc: Creative Commons Attribution
4.0 International (CC BY 4.0), elérhető: https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tartalmazza Koordinierungsstelle GDI-FHB
“http://metaver.de/
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trefferanzeige?cmd=doShowDocument&do-
cuuid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, adatait következő licenc feltételekkel
összhangban: Creative Commons Attribution
3.0 Germany, “https://creativecommons.org/li-
censes/by/3.0/de/legalcode”

Felhasználási feltételek:

Kizárólag személyes használatra: A felhasználó
elfogadja, hogy ezeket az Adatokat a Nissan Au-
tomotive Products termékekkel kizárólag az en-
gedélyezett személyes, nem kereskedelmi cé-
lokra használja, és nem használja azokat szol-
gáltatásnyújtási, időosztásos vagy más hasonló
célokra. A felhasználó elfogadja, hogy az Adatok
semmilyen részletét sem sokszorosíthatja, má-
solhatja, módosíthatja, fejtheti vissza, bonthat-
ja szét vagy fordíthatja vissza, azokat semmi-
lyen formában, semmilyen célból nem ruházhat-
ja át és nem terjesztheti, kivéve a vonatkozó
jogszabályok által engedélyezett mértéket. A
több lemezt is tartalmazó csomagokat nem lehet
részletekben átruházni vagy értékesíteni, csak
a CLARION által biztosított teljes csomagként.

Korlátozások. A CLARION kifejezett engedélye
nélkül, illetve az előző bekezdésben említett
korlátozásokon kívül a felhasználó nem hasz-
nálhatja fel az Adatokat (a) járművekre telepí-
tett, járművekhez kapcsolódó vagy azokkal
kommunikáló termékhez, rendszerhez és alkal-
mazásokhoz, járművek navigálására, helymeg-

határozására, irányítására, valós idejű útvonal-
tervezésére illetve flottakezelésére alkalmas
vagy más hasonló alkalmazásokhoz, (b) hely-
meghatározó eszközökhöz, mobil- vagy vezeték
nélkül csatlakozó elektronikus vagy számítás-
technikai eszközökhöz és az azokkal történő
kommunikációhoz, korlátozás nélkül beleértve
a mobiltelefonokat, palmtopokat, kéziszámító-
gépeket, személyhívókat, digitális személyi as-
szisztenseket vagy PDA-kat.

Figyelem. Az adatok az idő múlásának köszön-
hetően, a változó körülményeknek köszönhető-
en és az átfogó földrajzi adatok gyűjtésének kö-
szönhetően tartalmazhatnak nem pontos vagy
nem megfelelő információkat, amely nem meg-
felelő eredményhez vezethet.

A jótállás kizárása. Az Adatokat az aktuális álla-
potukban bocsátjuk a felhasználó rendelkezé-
sére, és a felhasználó elfogadja, hogy azokat a
saját felelősségére használja. A CLARION és en-
gedélyezői (továbbá azok engedélyezői és be-
szállítói) nem vállalnak és elhárítanak minden
felelősségvállalást, kijelentést és jótállást, le-
gyen az kifejezett vagy hallgatólagos, törvény-
ileg vagy más úton felmerülő, beleértve, de nem
kizárólagosan a tartalomra, a minőségre, a pon-
tosságra, a teljességre, a hatékonyságra, a meg-
bízhatóságra, az adott célra való alkalmasság-
ra, a hasznosságra, az Adatok használatára, az
Adatokból nyert eredményekre, illetve az Ada-
tok és a kiszolgáló zavartalan működésére és
hibamentességére vonatkozóakat.

A jótállás korlátozása: A CLARION ÉS ENGEDÉ-
LYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐIT ÉS BE-
SZÁLLÍTÓIT) ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT
VAGY HALLGATÓLAGOS, A MINŐSÉGRE, A TELJE-
SÍTMÉNYRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A
SZERZŐDÉSSZEGÉSTŐL VALÓ TARTÓZKODÁSRA
VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. Egyes államok, terüle-
tek és országok nem ismerik el a jótállási korlá-
tozásokat, ezért ezekben az esetekben előfor-
dulhat, hogy a fenti kizárások az adott mérték-
ben nem érvényesek.

A felelősségvállalás korlátozása: A CLARION ÉS
ENGEDÉLYEZŐI (BELEÉRTVE AZOK ENGEDÉLYEZŐ-
IT ÉS BESZÁLLÍTÓIT) NEM VÁLLALNAK FE-
LELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ FELÉ: BÁRMELY
IGÉNY, KÖVETELÉSVAGY PER ESETÉN, FÜGGETLE-
NÜL AZ ADATOK BIRTOKLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁ-
LATÁBÓL EREDŐ, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN
VESZTESÉGRE, SÉRÜLÉSRE VAGY KÁROKRA
IRÁNYULÓ IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER TERMÉ-
SZETÉTŐL, VAGY AZ ADATOK HASZNÁLATÁBÓL
VAGY A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁ-
GÁBÓL EREDŐ BEVÉTELKIESÉS, NYERESÉG-
CSÖKKENÉS, SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁS VAGY
MEGTAKARÍTÁSI VESZTESÉG, ILLETVE EGYÉB
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AZ ADATOK-
BAN TALÁLHATÓ HIBÁKÉRT, A FELTÉTELEK MEG-
SZEGÉSÉÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
EGY PER, EGY SZERZŐDÉS VAGY EGY SZERZŐDÉ-
SEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS RÉSZE, VAGY JÓTÁLLÁ-
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SON ALAPUL, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁ-
ROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL A
CLARION VAGY ANNAK ENGEDÉLYEZŐIT KORÁB-
BAN ÉRTESÍTETTÉK. Egyes államok, területek és
országok nem ismerik el a jótállási korlátozáso-
kat, ezért ezekben az esetekben előfordulhat,
hogy a fenti kizárások a megadott mértékben
nem érvényesek.

Exportfelügyelet. A CLARION elfogadja, hogy a
számára biztosított Adatok semmilyen részét
vagy az azokból származó közvetlen termékeket
nem exportálja más országba, kivéve ha az a
vonatkozó exportszabályozásoknak és törvény-
eknek megfelelően - beleértve de nem korlátoz-
va az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőr-
ző Hivatala által kiadott törvényeket, szabályo-
kat és előírásokat -, illetve az összes szükséges
engedély és jóváhagyás birtokában történik. Az
amerikai Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari
és Biztonsági Iroda. Kereskedelmi Minisztéri-
um. Abban az esetben ha ezekaz export törvény-
ek, szabályok és előírások megakadályozzák a
HERE-t a szállítással vagy az Adatok terjesztésé-
vel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésé-
ben, a törvényeknek és előírásoknak való nem
megfelelés nem tekinthető a Megállapodás
megszegésének.

A teljes szerződés. Az itt felsorolt feltételek ké-
pezik a CLARION (és engedélyezői, beleértve
azok engedélyezőit és beszállítóit) és a felhasz-
náló között létrejött teljes szerződést az abban
foglalt tárgyban, és ezek teljes mértékben fel-

ülírnak minden korábbi, a felek között ebben a
tárgyban született írásos vagy szóbeli megálla-
podást.

Irányadó jog. A fenti feltételekre Hollandia tör-
vényei vonatkoznak, kifejezett módon kizárva a
(i) jogi ütközésre való hivatkozásokat, illetve az
(ii) ENSZ által elfogadott Nemzetközi árukeres-
kedelmi szerződésekről szóló egyezményt. Bár-
mely, az itt leírtak hatálya alá tartozó, a felhasz-
náló számára biztosított Adatokkal kapcsolatos
vitás kérdés, igény felmerülése vagy per indítá-
sa esetén a felek elfogadják Hollandia törvény-
kezésének illetékességét.

Kormányzati végfelhasználók. Ha az Adatokat
az Amerikai Egyesült Államok kormánya, annak
megbízottja vagy egy olyan jogi személy hasz-
nálja, amely az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányáéhoz hasonló egyedi jogokkal rendelke-
zik, az Adatok a 48 C.F.R. (“FAR”) 2.101 szabályo-
zás “kereskedelmi termék” besorolása alá
tartoznak, az Adatokra vonatkozó végfelhaszná-
lói szerződés engedélyezése alá tartoznak, és a
kézbesített vagy más módon szolgáltatott Ada-
tokat meg kell jelölni, és azokba bele kell foglal-
ni az alábbi “Felhasználási figyelmeztetést”, to-
vábbá a figyelmeztetésnek megfelelően kell
azokat kezelni:

FELHASZNÁLÁSI FIGYELMEZTETÉS

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/ BESZÁLLÍTÓ) NEVE: HE-
RE

SZERZŐDŐ FÉL (GYÁRTÓ/BESZÁLLÍTÓ) CÍME: c/o
Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illi-
nois 60606

A FAR 2.101 szabályozás alapján ezen Adatok
kereskedelmi terméknek számítanak, és az Ada-
tokra vonatkozó végfelhasználói szerződés ha-
tálya alá tartoznak.

© 2016 HERE – Minden jog fenntartva.

Amennyiben a szerződő tisztviselő, a szövetségi
kormányzati hivatal vagy más szövetségi tisztvi-
selő megtagadja az itt feltüntetett felirat szöve-
gének felhasználását, a szerződő tisztviselő-
nek, a szövetségi kormányzati hivatalnak vagy
más szövetségi tisztviselőnek az Adatokhoz
kapcsolódó további vagy módosított jogok érvé-
nyesítése előtt értesítenie kell a HERE vállalatot.

HOGYAN KEZELJÜK AZ SD KÁRTYÁT
Az SD kártya kezelése közben kérjük, szigorúan
tartsa be a következő utasításokat:

• Minden esetben, amikor az SD kártyát használja
ezen az eszközön, kövesse a használati útmutató-
ban található információkat, amelyet a gyártó az
SD kártyához mellékelt.

• Ne kezelje az SD kártyát nedves kézzel. Ha mégis
így tesz, áramütést szenvedhet vagy a rendszer
működésében hiba léphet fel.

• Ügyeljen arra, hogy az érintkezőkhöz ne érjen hoz-
zá kézzel vagy fém eszközzel.
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• Ne helyezze az SD kártyát a műszerfalra, olyan
helyre, ahol a napfény közvetlenül éri vagy nedves
környezetbe. Ha mégis így tesz, az SD kártya káro-
sodhat vagy eldeformálódhat.

• Ne használjon hagyományos tisztítószert, benzint,
hígítót vagy antisztatikus sprayt a tisztításhoz.

• Ne használja az SD kártyát olyan helyen, ahol elek-
tromos feltöltődés vagy elektromos zaj negatívan
befolyásolhatja az SD kártyát. Ettől az adatok sé-
rülhetnek vagy elveszhetnek.

• Az SD kártya optimalizálását végre kell hajtani.

• Ha nem használja, miden esetben tegye a kártyát
az tokjába.

• Használaton kívüli SD kártya megsemmisítése so-
rán ne csak törölje az adatokat, de a kártyát fizikai-
lag is törje össze.
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A HANGFELISMERŐ RENDSZER
HASZNÁLATA

Inicializálás
A hangfelismerő rendszer néhány másodperccel
a gyújtáskapcsoló ON állásba állítása után akti-
válódik. Ha a rendszer aktiválódott, megkezd-
heti a használatát a <m > gomb kormánykeré-
ken történő megnyomásával és egy hangpa-
rancs kimondásával.

INDÍTÁS ELŐTT
Annak érdekében, hogy a hangfelismerő rend-
szerrel a legjobb eredményt elérje, figyeljen a
következő elemekre.

• A beltérben minél nagyobb csendnek kell lennie.
Húzza fel az ablakokat, hogy a külső zajokat kizárja
(forgalmi zajok, vibráció, stb.) - ezek ugyanis me-
gakadályozhatják a rendszert a hangparancsok
helyes felismerésében.

• A hangparancs bemondásával várja meg a sípszót.

• Természetes hangon beszéljen, ne hagyjon szüne-
tet a szavak között.

• A hangfelismerő rendszer csak azokon a nyelveken
működik, amelyek a hangfelismerő rendszerben
megtalálhatók.

• Az elérhető hangparancsok változhatnak a nyelvi
beállítások függvényében.

• Navigációs rendszerrel ellátott modellek:

– A navigációs rendszerhez kapcsolódó
parancsok csak azokon a területeken
használhatók, amelyek a navigációs
rendszerben megtalálhatók.

– A navigációs rendszerrel kapcsolatos pa-
rancsok használatához ki kell választani
a nyelvi beállításokban azt a nyelvet,
amely a célállomás országának hivatalos
nyelve. A célállomás parancsok legin-
kább azokon a nyelveken elérhetők,
amelyeket az országban hivatalosan be-
szélik.

“A nyelv és a mértékegység
beállítása” (oldal: 2-19)

“Parancsok listája” (oldal: 10-7)

– A célállomás címből történő beállítása
nem hajtható végre, hogy a nyelv oroszra
van állítva.

A HANGPARANCSOK KIADÁSA
1. Nyomja meg a <m > gombot, amely a kor-

mánykeréken található.

2. A parancsok listája megjelenik a kijelzőn és a
rendszer utasítást ad.

Ha ez a kijelző jelenik meg, szinte minden
parancs felismerhető. Az egyes kategóriá-
khoz tartozó elérhető parancsok a képernyő
jobb oldalán jelennek meg. Jelöljön ki egy
kategóriát, amely a képernyő bal oldalán ta-
lálható, az INFINITI vezérlő vagy a kormány-
kerék kapcsoló segítségével, hogy a keresett
parancsot megtalálja.

5GE0017XZ

INFINITI HANGFELISMERŐ RENDSZER
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INFORMÁCIÓ:

Ha a kiválasztott kategóriát megérinti vagy
az <m /OK> gombot megnyomja, a rendszer
végrehajtja a parancsot. A kategória parancs
végrehajtása után csak az adott kategóriá-
hoz tartozó parancsok ismerhetők fel.

“Parancsok listája” (oldal: 10-7)

3. A hangjelzés után, miután a m ikon m -ra
váltott, mondja ki a parancsot. Egy parancsot
kiválaszthat úgy is, hogy közvetlenül meg-
érinti azt a képernyőn vagy felfelé vagy lefelé
megbillenti, majd megnyomja a <m /OK>
gombot a kormánykeréken.

INFORMÁCIÓ:

A hangfelismerő rendszer működése szüne-
tel, ha a <m /OK> gombot a kormánykeréken
megbillenti felfelé vagy lefelé vagy az
INFINITI vezérlőt mozgatja. A működéshez va-
ló visszatéréshez nyomja meg a <m > gom-
bot a kormánykeréken.

4. Kövesse a hallott utasításokat és beszéljen a
figyelmeztető hangok után, amíg a műveletet
be nem fejezte.

INFORMÁCIÓ:

A hangparancs törléséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a <m > gombot. A hangparancsok úgy
is törölhetők, hogy az alsó érintőképernyőt (alsó
kijelzőt) megérinti.

Az utasítást bármikor megszakíthatja a <m >
gomb megnyomásával.

Kezelési tippek

• Mondja ki a parancsot a hangjelzés után.

• Ha a parancsokat nem fogadta el, a rendszer kéri,
hogy újra mondja ki azt. Ismételje meg a paran-
csot jobban artikulálva.

• Nyomja meg a <m > gombot a kormánykeréken
egyszer, hogy visszatérhessen az előző képernyő-
re.

• A parancs törléséhez nyomja meg és tartsa
lenyomva a <m > gombot vagy a <m > gombot
a kormánykeréken.

• Ha a <m > gombot a kormánykeréken megnyom-
ja, az utasítást megszakíthatja és a hangparancsot
anélkül kimondhatja, hogy a végighallgatná a tel-
jes utasítást. A parancs kimondása előtt várjon a
hangra.

• A rendszervisszajelzés hangerejének beállításá-
hoz nyomja meg a <m > gombot a kormányke-
réken, vagy használja az audiorendszer
<VOL/m > gombját, miközben a rendszer egy
üzenetet mondd ki.

Hangos navigálás megszakítása:

Ha a <m > gombot a kormánykeréken
megnyomja, az utasítást megszakíthatja és a
hangparancsot anélkül kimondhatja, hogy a vé-
gighallgatná a teljes utasítást. A parancs kimon-
dása előtt várjon a hangra.

A hangparancsok megjelenítése a
képernyőn
1. Nyomja meg a <m > gombot, hogy a hangpa-

rancsok listájának első képernyőjét megjele-
níthesse.

2. Mondja ki a parancsot vagy válassza ki az
adott elemet a hangparancsok listájából. A
második képernyő megjelenik.

3. Mondja ki a parancsot. A lista képernyő meg-
jelenik.

4. Mondja ki a kívánt számot a listából, hogy a
műveletet végrehajthassa.

INFORMÁCIÓ:

A hangparancsokat kimondhatja egyesével min-
dig az utasítást követően, vagy egyszerre, egy
lépésben.
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j1 Képernyő bal oldala:
A listán szereplő elemek kimondhatók,
megérinthetők vagy a kormánykeréken
található gomb vagy az INFINITI vezérlő
segítségével kiválaszthatók.

j2 Képernyő jobb oldala:
A listán szereplő elemek kimondhatók.
Egymás után kimondhatja a képernyő bal
oldalán található parancsot, majd a
képernyő jobb oldalán található parancsot.

j3 Előző parancs:
Előzőleg kiválasztott vagy kimondott
parancs itt jelenik meg.

j4 Parancsok listája:
A listán szereplő elemek kimondhatók,
megérinthetők vagy a kormánykeréken
található gomb vagy az INFINITI vezérlő
segítségével kiválaszthatók. A
megjelenített parancsban a < > jelek közé a
kívánt számot vagy szót kell kimondani.

j5 [Előző]/[Köv.]:
Mondja ki parancsként vagy érintse meg,
hogy az előző vagy a következő képernyőre
ugorhasson. Ez nem választható ki a
kormánykerékre szerelt kapcsoló vagy az
INFINITI vezérlő segítségével.

j6 Parancsok száma:
A parancs kiválasztásához mondja ki a
listán szereplő számot (1 - 6). A parancsot
meg is érintheti vagy kiválaszthatja a
kormánykerékre szerelt kapcsoló vagy
INFINITI vezérlő segítségével.

A számok bemondásának módja
A hangfelismerő rendszer megköveteli a számok
bizonyos módon történő kimondását a hangpa-
rancsok kiadásakor.

Általános szabály:

A számokat csak egyesével lehet használni, pl.
0 (zero) - 9. (Például ha az 500-at mondja ki, a
“five zero zero” használható, de a “five hund-
red” nem.)

5GE0018XZ

Első képernyő
5GE0019XZ

Második képernyő
5GE0020XZ

Lista képernyő

10-4 Hangfelismerés



Példák:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero”

INFORMÁCIÓ:

“1-800”, mint a telefonszám első számjegyei
kimondhatók a következőképpen is: “One eight
hundred”.

Példák hangparancsokra
Példaként bemutatjuk, hogyan lehet néhány
alapvető műveletet hangparancsokkal végre-
hajtani.

1. példa - Hívás indítása telefonkönyvből:

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

2. Várjon, amíg a visszajelző m jelre vált és
mondja ki a “Phone” szót.

INFORMÁCIÓ:

Egymás után is kimondhatja a “Phone” és
“Call <Name>” kifejezéseket.

3. Mondja ki a “Call <Name>” parancsot.

Ha a mobiltelefon telefonkönyvében szereplő
személyekhez opcionális telefonszám (ott-
honi, munkahelyi, stb.) is beállításra került,
az opciót közvetlenül kimondhatja.

Például: “Call Steve Brown Work” vagy “Call
Steve Brown Other”

4. A rendszer kéri, hogy mondjon ki vagy vá-
lasszon ki egy számot a megjelenített listá-
ból. Ahhoz, hogy a megjelenített elemek kö-
zül választhasson, mondjon ki egy számot 1
és 6 között.

INFORMÁCIÓ:

Ha a kiválasztott számhoz több, mint egy te-
lefonszám van regisztrálva, a telefonszámok
listája jelenik meg.

2. példa - Rádió használata:

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

2. Várjon, amíg a visszajelző m jelre vált és
mondja ki az “Audio” szót.

3. Mondja ki a “Play FM” kifejezést, hogy az FM
rádiót bekapcsolhassa.

3. példa - Célállomás beállítása megadott
címre (navigációs rendszerrel szerelt
modellek, Európa):

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

2. Várjon, amíg a visszajelző m jelre vált és
mondja ki az “Navigation” szót.

3. Mondja ki az “Address” szót.

4. Mondja ki a címet az utasítás után.

5. Mondjon ki egy számot (1 és 6 között) a meg-
jelenített lehetséges opciók közül.

6. Mondja ki a “Calculate Route” kifejezést,
hogy az útvonal tervezését megkezdhesse.

INFORMÁCIÓ:

• Ez a művelet nem elérhető, ha a beállított nyelv
orosz.

5GE0022XZ

5GH0127XZ
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• A navigációs parancsokhoz csak azok a nyelvek
használhatók, amelyek hivatalosak a célállomás
országában.
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Parancsok listája

A hangfelismerés funkció használatához kimondhatja a parancsokat a következő sorrendben: 1. parancs, 2. parancs és 3. parancs. De a rendszert
használhatja úgy is, hogy a 2. vagy 3. parancsot mondja ki közvetlenül.

A parancsok kimondásakor a < > közé különböző számokat vagy szavakat, például neveket mondhat ki.

Általános parancsok

Parancs Művelet
Show More Commands Az adott kategóriához tartozó egyéb parancsokat jeleníti meg.
Go back Kijavítja az utolsó felismerés eredményt, hogy visszaléphessen az előző képernyőre.
Exit Törli a hangfelismerést.
Next A következő oldalra ugrik.
Previous Az előző oldalra ugrik.

Általános telefon parancsok

A következő parancsok használhatók a hangfelismerés során.

Parancs Művelet
Dial A rendszer felhívja a kimondott számot.
Change Number Kijavítja a telefonszámot, ha a rendszer nem ismerte fel (telefonszámok megadása során elérhető).
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Telefon parancsok

1. parancs 2. parancs 3. parancs 4. parancs Művelet
Phone Call <Name> <1 - 6> A mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy felhívása.

Válasszon a képernyő jobb oldalán megjelenített listából.
Hívás <phonebook name> A mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy felhívása.

<phonebook name> <type> A mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy felhívása. A következő
típusok közül választhat: <Work>, <Mobile>, <Home> vagy <Other>.

Dial <#> Dial A kimondott telefonszám tárcsázása.
Change Number A felhívandó telefonszám megváltoztatása.

Recent Calls <1 - 6> Egy korábbi bejövő hívás, kimenő hívás vagy nem fogadott hívás ismételt
tárcsázása.

Read Text <1 - 6> Play A fogadott szöveges üzenet meghallgatása.
Reply Válasz a fogadott szöveges üzenetre.
Hívás A szöveges üzenet küldőjének felhívása.

Send Text <phonebook name> Egy szöveges üzenet kiválasztása a listából és annak elküldése a
kiválasztott személy részére. A következő típusok közül választhat: <Work>,
<Mobile>, <Home> vagy <Other>.<phonebook name> <type>

Telefonkönyv <phonebook name> A mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy felhívása. A következő
típusok közül választhat “Work”, “Mobile”, “Home” vagy “Other”.
Válassza ki a “Reply” elemet, hogy az üzenetre válaszolhasson. Válassza ki a
“Call” elemet, hogy a küldőt felhívhassa.

<phonebook name> <type>
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Telefon parancsok

1. parancs 2. parancs 3. parancs 4. parancs Művelet
Phone Kedvencek <favourite name>

<1 - 6>
A rendszeresen hívott partnerekhez való hozzáférés a kedvencek között
történő tárolás után.

<favourite name>
<Type>

Redial Az utolsó kimenő hívás számának tárcsázása.

Add Phone
Használja ezt a parancsot, ha egy kompatibilis Bluetooth® eszközt szeretne
a rendszerhez csatlakoztatni. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
hogy a készülék illesztését befejezhesse.

Call <Name>
Work

<1 - 6> Ahhoz, hogy valakinek a munkahelyét felhívhassa, mondja ki a mobiltelefon
telefonkönyvében tárolt személy nevét a “Call” és a “Work” szavak között.

Call <Name>
Mobile

<1 - 6> Ahhoz, hogy valakinek a mobiltelefonját felhívhassa, mondja ki a
mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy nevét a “Call” és a “Mobile”
szavak között.

Call <Name>
Home

<1 - 6> Ahhoz, hogy valakinek az otthoni számát felhívhassa, mondja ki a
mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy nevét a “Call” és a “Home”
szavak között.

Call <Name>
Other

<1 - 6> Ahhoz, hogy valaki felhívhasson egy olyan helyen, amelyet úgy kategorizált,
hogy “Other”, mondja ki a mobiltelefon telefonkönyvében tárolt személy
nevét a “Call” és az “Other” szavak között.
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Általános navigációs parancsok (ha van)

A következő parancsok használhatók a navigációs hangfelismerés során.

Parancs Művelet
Calculate Route Útvonal tervezése.
Adjust Location A célállomás pontos beállítása.

Navigációs parancsok (ha van)

1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Navigation Address

(Európa)
Az utcaszintű kereséshez kövesse az utasításokat, hogy pontosan megadhassa a
címet.

Nearby <POI Category> <1 - 6>

Mondja ki a “Nearby” parancsot, amely után kimondja a POI kategória nevét,
például: Gas station, Restaurant vagy Parking. Manuális vezérlés során bármilyen
kategórianevet kimondhat, amely megjelenik. Az aktuális helyzettől függetlenül a
rendszer mindig a közeli egyezéseket keresi.

Nearby
(ha a célállomás be van
állítva)

Near Current Location Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Current Location”
opcióból.

Along Route Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást az “Along Route” opcióból.
Near Destination Ha az útvonal már be van állítva, kereshet célállomást a “Near Destination”

opcióból.
Nearby
(ha a célállomás nincs
beállítva)

<1 - 6> Egy POI kategória kiválasztásához mondja ki a parancs számát.

Go Home Útvonal beállítása az otthoni címhez.
Previous Destinations <1 - 6> Beállítja az útvonalat a korábban megadott célállomáshoz.

Address Book <Address Book name>
<1 - 6> Beállít egy útvonalat a címjegyzékben tárolt helyhez.

10-10 Hangfelismerés



1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Navigation Cancel Route A célállomás és a köztes pontok törlése.

Recalculate Route

FAST Olyan keresési beállítás, amely a leggyorsabb utat állítja be a célállomáshoz.
ECO
(Európa) Olyan keresési beállítás, amely a leggazdaságosabb utat állítja be.

SHORT Olyan keresési beállítás, amely a legrövidebb távolságot állíja be.
Minimise motorways
(Oroszország). Olyan keresési beállítás, amely az autópálya használatát minimalizálja.

Traffic Detour Olyan keresési beállítás, amely elkerüli a közlekedési dugókat és a baleseteket.
Zoom In A térkép nagyításának növelése.
Zoom Out A térkép nagyításának csökkentése.
Zoom Streets Váltás utcanézetre.
North Up A térkép rögzítése, hogy észak mindig felfelé legyen.
Heading Up A gépjármű ikonjának rögzítése, hogy mindig felfelé legyen.
2D Map Az aktuális térkép átváltása 2D térképre.
3D Map Az aktuális térkép átváltása 3D térképre.
Show <POI Category > Icons A POI ikonok mindig látszanak a térképen.
Remove <POI Category> Icons A POI ikonok eltávolítása a térképről.
Repeat Instruction A hangos navigálás újrajátszása.
Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON A hangos navigáció be-/kikapcsolása.
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INFORMÁCIÓ:

• A nyelvi beállításoktól függően bizonyos navigációs parancsok nem elérhetők.

• Az “Address” parancs csak a következő nyelveken használható:

Cél Nyelv beállítása
Egyesült Királyság Angol (UK)
Franciaország Francia
Németország Német
Olaszország Olasz
Spanyolország Spanyol
Portugália Portugál
Hollandia Holland
Svájc Francia, olasz, német
Belgium Német, holland, francia
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Audioparancs

1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Audio AM Átvált az AM sávra, kiválasztva az utoljára játszott állomást.

FM Átvált az FM sávra, kiválasztva az utoljára játszott állomást.
DAB (Európa) Megváltoztatja az audioforrást DAB rádióra, kiválasztva az utoljára hallgatott állomást.
USB Az USB üzemmód beállítása, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
iPod Az iPod üzemmód beállítása, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
Play AM Bekapcsolja az AM sávot, kiválasztva az utoljára játszott állomást.

FM Bekapcsolja az FM sávot, kiválasztva az utoljára játszott állomást.
USB Az USB üzemmód beállítása, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
iPod Bekapcsolj az iPod-ot, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
CD Bekapcsolj a CD-t, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
Bluetooth®
streaming audio

Bekapcsolja a Bluetooth® streaming audiot, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.

AUX Bekapcsolja az AUX audiot, kiválasztva az utolsó használt üzemmódot.
Play <Source Name> Lejátsza a kiválasztott audioforrást.
USB Play Artist
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva az előadót.

iPod Play Artist
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva az előadót.

USB Play Artist <artist> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva az előadót.
iPod Play Artist <artist> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva az előadót.
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1. parancs 2. parancs 3. parancs Művelet
Audio USB Play Album

<Name>
<1 - 6> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva az albumot.

iPod Play Album
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva az albumot.

USB Play Album <album name> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva az albumot.
iPod Play Album <album name> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva az albumot.
USB Play Song
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva a zeneszámot.

iPod Play Song
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva a zeneszámot.

USB Play Song <song> Bekapcsolja az USB üzemmódot, kiválasztva a zeneszámot.
iPod Play Song <song> Bekapcsolja az iPod üzemmódot, kiválasztva a zeneszámot.
iPod Playlist
<Name>

<1 - 6> Bekapcsolja az iPod-ot, lejátszva azt a lejátszási listát, amelyet Ön kimondott.

iPod Play Playlist <playlist> Bekapcsolja az iPod-ot, lejátszva azt a lejátszási listát, amelyet Ön kimondott.
USB All Artists Megjeleníti az USB minden előadó listáját.
iPod All Artists Megjeleníti a iPod minden előadó listáját.
USB All Albums Megjeleníti az USB minden album listáját.
iPod All Albums Megjeleníti az iPod minden album listáját.
USB All Folders Megjeleníti az USB minden mappa listáját.
iPod All Songs Megjeleníti az iPod minden zeneszám listáját.
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Megjegyzések az audiorendszer hangfelisme-
réssel való használatához:

• A Bluetooth® segítségével csatlakoztatott audio-
eszközök nem működtethetők hangfelismeréssel.
A források váltása csak a Bluetooth® audio eseté-
ben elérhető.

• A dalok címe és az előadók neve felülírásra kerül,
amikor egy másik iPod/iPhone készüléket csatla-
koztat azt követően, hogy egy korábban már csat-
lakoztatott iPod/iPhone készülékről azok telepí-
tésre kerültek.

• Ha egy időben két USB eszköz van a rendszerhez
csatlakoztatva, a hangparancsok csak egy regiszt-
rált és kiválasztott eszközhöz érhetők el. Ha a fel-
ugró képernyőn, amely az új USB audioeszköz
csatlakoztatása után jelenik meg, az [IGEN] opciót
választja ki, az USB audioeszköz regisztrálásra ke-
rül a hangfelismerő rendszerben és automatiku-
san kiválasztásra kerül. A rendszerben egy iPod és
egy USB eszköz regisztrálható. Ha egy USB eszközt
újonnan regisztrál, a régi adatok felülírásra kerül-
nek. Egy audioeszköz regisztrálása pár percet
igénybe vehet. Ha szeretné a hangutasításos mű-
ködtetést engedélyezni egy korábban regisztrált
audioeszközön tárolt zenékhez, előre válassza ki
az eszközt, amelyet használni szeretne.

“Hangfelismerő rendszer beállításai” (ol-
dal: 10-17)

Ha egy eszközt korábban már regisztrált, az
eszköz egyszerű csatlakoztatásával az nem
kerül automatikusan kiválasztásra.

• A hangfelismerő rendszer nem működik, ha a dal
információk túl hosszúak (előadók nevei, albumok
címei, zeneszámok címei és lejátszási listák, stb.).
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Információs parancsok

Gépjármű információs parancsok

HANGFELISMERŐ RENDSZER
BEÁLLÍTÁSAI
A hangfelismerő rendszer funkciói beállíthatók.

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

2. Érintse meg a [Hangfelismerési beállítások]
opciót.

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

Elérhető beállítások

• [Hang parancs minimalizálása]:

A minimum hangos visszajelzés funkciót ál-
lítsa BE (rövid visszajelzés) vagy KI (hosszú
visszajelzés) állásba.

• [Audioeszköz beállításai]:

A gépjármű audiorendszerében regisztrált
eszközök listájából válasszon ki egy audio-
eszközt, amelyet szeretne a hangfelismerés-
sel működtetni. A visszajelző lámpával jele-
zett eszköz működtethető a hangfelismerő
rendszer segítségével.

1. parancs 2. parancs Művelet
Information Where am I? Megjeleníti az aktuális helyezettel kapcsolatos

információkat.
Traffic Information A közlekedési információs rendszer be-/

kikapcsolása.
Route Information Útvonal információk megjelenítése.

1. parancs 2. parancs Művelet
Vehicle Info. Fuel Economy A felső kijelzőn megjeleníti az üzemanyagfogyasztás

információkat.
Energiaáramlás
(hibrid modellek)

A felső kijelzőn megjeleníti az energiaáramlás információit.
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FELJEGYZÉSEK
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Ha az Infiniti InTouch rendszerrel kapcsolatban segítségre vagy információra lenne szüksége, illetve ha a frissített térképadatokat (ha van) szeretné
megrendelni, vegye fel a kapcsolatot egy INFINITI Központtal vagy szakszervizzel.

VEVŐSZOLGÁLAT
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FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A képernyő túl sötét. Az utastér hőmérséklete túl alacsony. Várjon, amíg az utastér hőmérséklete egy kicsivel

magasabb lesz.
A képernyő fényereje maximális sötétségre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)

A képernyő túl világos. A képernyő fényereje maximális fényerőre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)

Egy kis fekete pont vagy fényes pont jelenik meg a
képernyőn.

Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Ez nem hiba.

Pöttyös vagy csíkos minta jelenik meg a kijelzőn. A neon fényreklámok keltette elektromágneses
hullámok, a magas feszültségű kábelek, az
amatőr rádiók vagy egyéb rádióeszközök
negatívan befolyásolhatják a képernyő
viselkedését.

Ez nem hiba.

A kép kis késéssel jelenik meg a képernyőn. Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Ez nem hiba.

A kijelzőn megjelenített mozgás lassú. Az utastér hőmérséklete 0°C (32°F) alatt van. Várjon, amíg az utastér hőmérséklete 0°C (32°F)
fölé emelkedik.

Amikor valamilyen szögben nézi a kijelzőt, a kijelző
világosabb vagy sötétebb lesz.

Ez a folyadékkristályos kijelzőkre jellemző
jelenség.

Állítsa be a kijelző fényerejét.
“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)

A kijelző kékre vált vagy egy hibaüzenet jelenik meg
a felső kijelzőn.

Az SD kártya nincs megfelelően a nyílásba
illesztve.

Ha a térképadatokat tartalmazó SD kártyát
véletlenül eltávolítja, állítsa a gyújtáskapcsolót
OFF állásba a térképadatokat tartalmazó SD
kártya visszahelyezése után.

A rendszer működésében hiba lépett fel. Az ellenőrzéssel kapcsolatban keressen fel egy
INFINITI Központot vagy szakszervizt.

RENDSZER EGYSÉG:
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AM RÁDIÓ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az AM vétel éjszaka gyengébb. Az AM állomások éjszaka csökkentik

teljesítményüket.
Ez nem hiba.

AUDIORENDSZER
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DAB RÁDIÓ (ha van)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A hang akad, suttog vagy visszhangzik. A rádióállomás nem hangolta be megfelelően a

digitális és analóg audiokat.
Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse a gyenge teljesítményt nyújtó
állomást.

A hangerő nem állandó. A szint beállítás nem megfelelő. Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson és ellenőrizze az állomás elérhetőségét
az adott területen. Jelentse a gyenge hangolást
biztosító állomást.

A hang elhalkul/felerősödik. DAB-RDS átváltás történik. Ellenőrizze az átállás teljesítményét több
állomáson az adott körzetben. Jelentse a gyenge
hangolást biztosító állomásokat.

Túlzott DAB-RDS átváltás. A vevő a DAB lefedettségi terület szélén
helyezkedik el.

Ellenőrizze a rádióállomás lefedettségi területét.

A DAB hangminőség nem jobb, mint az FM/AM. Az állomás digitális audiofeldolgozása
potenciálisan csökkentheti a digitális audio
hangminőségét.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse a gyenge teljesítményt nyújtó
állomást.

A helyi állomások mindig eltűnnek. A digitális lefedettség egy kicsivel kisebb, mint az
analóg lefedettség.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson.

Árnyékolás (városi/földrajzi) lecsökkent digitális
lefedettséget eredményezhet.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson.

Egyes adatmezők üresek. A szöveges információ továbbításáról a szolgáltató
dönt.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse az állomásnál észlelt hibát.

A szöveges információ csonkolt. A kijelzőn korlátozott számú karakter jeleníthető
meg és több adat került továbbításra, mint
amennyi megjeleníthető.

Ez nem hiba.

A DAB-RDS Link beállítás be van kapcsolva, de az
alternatív állomáson nincs sugárzás és a jel nem
jelenik meg a kijelzőn.

Az erősítő arra vár, hogy az eredeti jel helyreálljon
és elérhető alternatív jelet keres.

Az erősítő arra vár, hogy a jel visszatérjen vagy egy
alternatív jelet fogjon.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
[NINCS JEL] jelenik meg a képernyőn. A rendszer nem fogja a jeleket. Menjen olyan helyre, ahol a jelek foghatók.
[SZOLGÁLTATÁS NEM ELÉRHETŐ] felirat jelenik meg
a képernyőn.

A kiválasztott szolgáltatás nem elérhető. Válasszon ki egy másik szolgáltatást.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az állomás előre programozását hajtja végre miközben egy másodlagos szolgáltató hallható, az elsődleges szolgáltató kerül regisztrálásra.

• A DAB-RDS Link és a DAB-DAB Tracking funkciók nem aktiválódnak a másodlagos szolgáltatóhoz.

• A másodlagos szolgáltatók nem jelennek meg a állomások listáján.
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CD-LEJÁTSZÓ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Zene nem játszható le. A lemez fejetetőn kerül behelyezésre. Helyezze be a CD lemezt úgy, hogy a címke néz

felfelé.
Nedvesség gyűlt fel az egység belsejében. Várjon addig, amíg a kondenzáció elpárolog. (kb. 1

óra)
Az utastér hőmérséklete túl magas Várjon, amíg az utastér hőmérséklete egy kicsivel

magasabb lesz.
A lemez karcos vagy szennyezett. Törölje le a lemezről a szennyeződést.

A karcolt lemez nem állítható olvasható be.
Cserélje ki a lemezt.

A tárolási feltételektől függően a lemezek
olvashatatlanná vállnak az öregedés
következtében (például: lemezek tárolása az
utasfülkében, stb.).

Cserélje ki a lemezt egy olyanra, amely nincs
eldeformálódva. Ne használjon eldeformálódott
lemezeket. A címke felszíne felrepedezhet és
leválhat, de vele együtt az lemez is sérülhet.

A tömörített audio fájlok nem játszhatók le. Ha egy lemezen zenei CD fájlok (CD-DA adat) és
tömörített audio fájlok (MP3 adat, stb.) vegyesen
találhatók, a tömörített fájlok nem játszhatók le.

Készítsen olyan lemezt, amelyen csak audio fájlok
találhatók.

Fájlok, amely neve olyan karaktereket tartalmaz,
ami nem kompatibilis a specifikációval.

Használjon olyan karakter kódokat és olyan
karakterszámot, amely megfelel a mappák és a
fájlok elnevezésére vonatkozó specifikációnak.
Ezen felül minden esetben használjon “.MP3”,
“.WMA”, “.mp3” vagy “.wma” fájl kiterjesztéseket.

Szünet hallható a zene lejátszásának megkezdése
előtt.

A lemezen nagy mennyiségű adat található. A fájlok ellenőrzése némi időt vehet igénybe. A
tömörített audio fájlokon kívül semmilyen mappát
vagy fájlt ne írjon fel a lemezre.

A hang minősége gyenge. A lemez piszkos. Törölje le a lemezről a szennyeződést.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Nem hallatszik semmilyen hang, de a kijelzőn a CD
lejátszási ideje megjelenik.

A rendszer a kevert üzemmódú lemez első sávját
játsza le. (A kevert üzemmód olyan formátum,
amelyben az első sávon nem zenei formátum
található, a zenei formátum csak a második sávon
érhető el.)

Zenei adatok lejátszása másik sávokon.

Zene megszakad vagy ugrál. Az író szoftver és a hardver kombinációja nem illik
össze vagy az írási sebesség, írási mélység, írási
szélesség stb. nem egyezik a specifikációkkal.

Írjon meg egy lemezt különböző írási
sebességeket stb. használva.

A rendszer átugorja a kiválasztott zeneszámot és a
következő zeneszámra ugrik.

Nem MP3/WMA fájl, amely “.MP3”, “.WMA”,
“.mp3” vagy “.wma” kiterjesztéssel rendelkezik.

Készítsen MP3/WMA fájlt.

Egyes fájlok nem játszhatók le a szerzői jogok
miatt.

Készítsen lejátszható fájlokat.

Nem a kívánt sorrendben játsza le a számokat. A mappák helyét a lemezen a szoftver írása közben
megváltoztatta.

Ellenőrizze a szoftver beállításait és hozzon létre
egy új lemezt.
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IPOD LEJÁTSZÓ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem ismeri fel az iPod-ot. A csatlakozó kábel nincs megfelelően

csatlakoztatva vagy az iPod nem megfelelően
működik.

Csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a rendszer nem
ismeri fel az iPod-ot a fenti folyamatok
helyreállítása után, indítsa újra az iPod-ot.

A csatlakoztatott iPod nem kompatibilis a
rendszerrel.

Ellenőrizze, hogy az iPod modell és a firmware
verzió elérhető-e a rendszerhez.

Az USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ne használja az USB kábelt.
A kábelt gyorsan csatlakoztatta vagy
csatlakoztatta le az USB csatlakozóról.

Lassan csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le az
USB kábelt.

Az iPod nem működtethető. Az iPod csatlakoztatva van a gépjármű belső
audiorendszeréhez miközben a fejhallgató van
csatlakoztatva az iPod-hoz.

Távolítsa el az összes eszközt az iPod-ból miután
lecsatlakoztatta azt a rendszerről, majd
csatlakoztassa újra a rendszerbe.

Az iPod nem működik megfelelően. Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra az
iPod-ot a gépjármű audiorendszeréhez.

A rendszer lejátsza az albumokat/zeneszámokat,
amelyek tartalmazzák a lemezborítót is.

Csatlakoztassa le az iPod-ot a gépjármű belső
audiorendszeréről és indítsa újra az iPod-ot. Tiltsa
le a lemezborító funkciót, majd csatlakoztassa az
iPod-ot a rendszerhez.

Az iPod nem válaszol. Túl sok zeneszám van ebben a kategóriában. Csökkentse a zeneszámok számát a kategóriában
(kevesebb, mint 3.000 zeneszám).

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolva. Kapcsolja ki a véletlenszerű lejátszást, ha túl sok
zeneszámot tárol az iPod-on.

Zene nem játszható le. A csatlakozó nincs csatlakoztatva az iPod-hoz. Megfelelő erővel csatlakoztassa a csatlakozót,
amíg kattanást nem hall.

A zene lejátszása megszakad. A zene megszakad annak következtében, hogy az
iPod nem stabil helyen található és rázkódik.

Helyezze az iPod-ot stabil helyre.

A hang torzul. Az EQ (hangszínszabályozó) funkció az iPod
eszközön be van kapcsolva.

Kapcsolja ki az EQ (hangszínszabályozó) funkciót.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az iPod akkumulátorának töltése hosszabb időt
vesz igénybe, mint általában.

Ha az iPod lejátszás üzemmódban van, az
akkumulátor feltöltése hosszabb időt vesz
igénybe.

Állítsa le az iPod-ot töltés közben.

Az iPod nem tölthető, amíg a rendszerhez van
csatlakoztatva.

Az iPod kábelcsatlakozása nem megfelelő (a kábel
lecsatlakoztatva, stb.).

Ellenőrizze a kábelt.

A csatlakoztatott iPod nem működtethető a
gépjármű rendszerével. A rendszer iPod felismerése nem teljes. Akkor működtesse az eszközt, ha a rendszer

megfelelően felismerte.
A hang akadozik. A környezeti körülmények (zaj, stb.) okozhatják,

hogy az audio akadozik.
Ez nem jelent hibás működést.

Az USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ne használja az USB kábelt.
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USB MEMÓRIA

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem ismeri fel az USB eszközt. USB kábelt használ. Ne használja az USB kábelt.

USB hub-ot használ. Ne használja az USB hub-ot.
Az USB eszköz csatlakoztatása vagy
lecsatlakoztatása túl hirtelen volt.

Lassan csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le az
USB eszközt.
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BLUETOOTH® STREAMING AUDIO

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Regisztráció nem hajtható végre. A Bluetooth® streaming audio eszköz nem

kompatibilis a gépjármű fedélzeti rendszerével.
Ellenőrizze a Bluetooth® streaming audio
használati útmutatóját.

A PIN kód nem megfelelő. Ellenőrizze a regisztrált Bluetooth® streaming
audio eszközhöz használt PIN kódot.
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® streaming audio
eszközhöz használt PIN kód megegyezik-e a
gépjármű fedélzeti rendszerében megadott kóddal.

Egy másik Bluetooth® eszközt is használt a
gépjárműben.

Kapcsolja ki a másik Bluetooth® eszközt és várjon,
amíg a regisztráció befejeződik.

Zene nem játszható le. A Bluetooth® streaming audio eszköz nem
kompatibilis a gépjármű fedélzeti rendszerével.

Ellenőrizze a Bluetooth® streaming audio
használati útmutatóját.

A rendszer nincs Bluetooth® streaming audio
üzemmódba állítva.

Nyomja meg az <AUDIO> gombot, hogy
kiválaszthassa a Bluetooth® streaming audio
üzemmódot.

A Bluetooth® adapter kikapcsol. Kapcsolja be a Bluetooth® adaptert, amikor azt
egy Bluetooth® streaming audio eszközhöz
használja.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A zene lejátszása megszakad. A Bluetooth® streaming audio eszköz nem

kompatibilis a gépjármű fedélzeti rendszerével.
Európa:
Látogasson el az www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html oldalra és keresse ki a javasolt
Bluetooth® streaming audio eszközöket.
Kivéve Európa:
Keressen fel egy INFINITI Központot vagy
szakszervizt a kompatibilis Bluetooth® streaming
audio eszközökkel kapcsolatban.

Egy mobiltelefon csatlakoztatva van. Ez nem hiba.
A hang megszakadhat, ha a Bluetooth®
streaming audio eszközt működteti.

Nyomja meg a <AUDIO> gombot, hogy
kiválaszthassa a Bluetooth® streaming audio
üzemmódot, majd működtesse az eszközt a
gépjármű kijelzőjén.

Audio művelet nem hajtható végre. Olyan Bluetooth® streaming audio eszközt
használ, amely támogatja a használni kívánt
audio műveleteket.

Ez nem hiba.
A részletekkel kapcsolatban lapozza a Bluetooth®
streaming audio eszköz használati útmutatóját.

Hiba lép fel, amikor a Bluetooth® streaming
audio profilt csatlakoztatja.

Kapcsolja ki a Bluetooth® streaming audio
lejátszót, majd állítsa vissza a kapcsolatot a
rendszerrel.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Mobiltelefon nem csatlakoztatható. A mobiltelefon nem kompatibilis a gépjármű

kihangosítós telefon rendszerével.
Használjon olyan mobiltelefont, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával
kapcsolatban kérdezzen meg egy INFINITI Központot
vagy szakszervizt.

A mobiltelefon regisztrációja nem megfelelően
történt.

Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A mobiltelefon nem csatlakoztatható vagy
lecsatlakozik a rendszerről a regisztráció
befejezése után.

A Bluetooth® beállítás a gépjármű kihangosítós
rendszerében ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a Bluetooth® beállítást a rendszerben.

A Bluetooth® beállítás a mobiltelefonon ki van
kapcsolva.

Kapcsolja be a Bluetooth® beállítást a mobiltelefonon.

A mobiltelefon akkufeszültsége túl alacsony. Töltse fel a mobiltelefon akkumulátorát.
A vezetéknélküli Bluetooth® csatlakozás
megszakadhat a mobiltelefon helyétől függően.

A mobiltelefont ne helyezze olyan helyre, ahol fém veszi
körül vagy távol a gépjármű fedélzeti kihangosítós
rendszerétől. A mobiltelefont ne tegye olyan helyre a
ruhájában, ahol közel kerülhet az üléshez.

A mobiltelefon regisztrációja nem teljes. Hajtsa végre a mobiltelefon regisztrációját.
Bizonyos telefonszám hívása nem
lehetséges.

Ha a rendszerből többször egymás után ugyanazt
a telefonszámot próbálja meg felhívni (például a
hívott fél nem fogadja a hívást, a másik fél hálózati
lefedettség területén kívül van, a hívást az előtt
befejezi, hogy a másik fél válaszolhatna), a
rendszer elutasíthatja a kérést, hogy egy másik
telefonszámot hívjon.

Indítsa újra a mobiltelefont, hogy a kapcsolatot
helyreállíthassa.

BLUETOOTH® KIHANGOSÍTÓS TELEFONRENDSZER
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem ismeri fel a csatlakoztatott
mobiltelefont és nem fogadhat vagy indíthat
hívásokat.

A mobiltelefon nem kompatibilis a gépjármű
kihangosítós telefon rendszerével.

Európa esetében:
A modellek kompatibilitásával kapcsolatban látogasson
el a http://infiniti.eu/ownership/bluetooth.html
oldalra vagy keressen fel egy INFINITI Központot vagy
szakszervizt.
Kivéve Európa:
Használjon olyan mobiltelefont, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával
kapcsolatban kérdezzen meg egy INFINITI Központot
vagy szakszervizt.

A mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A telefon működése korlátozott a regisztrált
mobiltelefonon (például billentyűzár, stb.).

Távolítson el minden olyan beállítást, amely korlátozza
a mobiltelefon használatát, majd hajtsa végre újra a
regisztrációt.

A regisztrált hang címke rövid. A kimondott hang címke nem fér bele az 5
másodperces felvételi időbe a hangjelzés után.

Mondja ki a hang címkét a hangjelzés után 5
másodpercen belül.

A másik fél nem hallja az Ön hangját. A másik
fél hallja az Ön hangját, de recsegve vagy
szaggatottan.

A mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A légkondicionáló ventilátora túl gyors. Csökkentse a légkondicionáló ventilátor sebességét.
A környezeti zaj szintje magas. (Például heves eső,
építkezés, alagút belseje, közeledő gépjármű,
stb.)

Húzza fel az ablakokat, hogy a környezeti zajt
kizárhassa.

A gépjármű által haladás közben generált zaj túl
hangos.

Csökkentse a gépjármű sebességét, majd mondja ki a
parancsot.

A bejövő vagy a kimenő hangerősség túl magas. Állítsa be a bejövő vagy a kimenő hangerősséget.
A hang nem hallható vagy a hívás túl zajos. A vezetéknélküli Bluetooth® csatlakozás

megszakadhat a mobiltelefon helyétől függően.
A mobiltelefont ne helyezze olyan helyre, ahol fém veszi
körül vagy távol a gépjármű fedélzeti kihangosítós
rendszerétől. A mobiltelefont ne tegye olyan helyre a
ruhájában, ahol közel kerülhet az üléshez.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Ha a mobiltelefonnal egy hívást szeretne
kezdeményezni, a kihangosítós funkció többé
nem lesz elérhető.

Egyes mobiltelefonok nem kapcsolnak
kihangosítós üzemmódba, amikor azokkal hívást
kezdeményez.

Ez nem hiba. Ismét indítson hívást a kihangosítós
funkciót használva.

A másik fél hangja nem hallható. Nincs
csengőhang.

A hangerő minimális értékre van állítva. Állítsa be a hangerőt.
Mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a

mobiltelefont.
Minden egyes hang hangereje (csengőhang,
bejövő hívás hangereje vagy kimentő hívás
hangereje) eltérő.

Az egyes hangerők nincsenek megfelelően
beállítva.

Megfelelően állítsa be az egyes hangerőket.

Az antenna jele eltérő a navigációs képernyő
(ha van) és a mobiltelefon képernyője között.
A hívás indítása vagy fogadása nem elérhető
még akkor sem, ha az antenna azt jelzi, hogy
a hívás indítható.

Az antenna megjelenítése a mobiltelefontól függ. Ez nem jelent hibás működést. Az antenna és az
akkutöltöttség szintje különbözik egymástól a
mobiltelefon kijelzőjén, illetve a navigációs képernyőn.
Csak referenciaként használja őket.

Ha magas épületek árnyékában használja a
mobiltelefont, a hang nem hallható tisztán.

Egyes létesítmények, mint például magas házak,
stb., a rádióhullámok szabálytalan
visszaverődését okozzák vagy teljesen elnyelik a
hullámokat, amelyeket a mobiltelefonok
használnak.

Ez nem hiba.

Zajt hall, amikor a mobiltelefont emelt
vasutak alatt/közelében, nagyfeszültségű
kábelek közelében, közlekedési lámpák alatt
vagy neon hirdetőtáblák közelében
használja.

Az elektromágneses hullámok, amelyeket a rádió
eszközök generálnak, negatívan befolyásolhatják
a mobiltelefonok működését.

Ez nem hiba.

Az audiorendszerből zajt hall, miközben a
mobiltelefon használja.

A mobiltelefon által keltett rádióhullámok
negatívan befolyásolhatják az audiorendszer
hangját.

Ez nem hiba.

A hang akadozik. A mobiltelefon bekapcsolhatta a vezetéknélküli
LAN (Wi-Fi) kapcsolatot.

Kapcsolja ki a vezetéknélküli LAN (Wi-Fi) kapcsolatot.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A telefonkönyv nem tölthető le. Hiba lépett fel a telefon illesztése közben. Regisztrálja újra a Bluetooth® illesztési információkat

az információk törlése után mind a mobiltelefonból,
mind pedig a gépjármű rendszeréből.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A kijelzőn megjelenő kép nem éles. A kamera lencséje szennyezett. Óvatosan törölje le a szennyeződést a lencséről

egy nedves puha ruhával.
Esővíz, hó vagy köd, stb. van a kamera lencséjén. Óvatosan törölje le a cseppeket a lencséről egy

nedves puha ruhával.
Egy másik gépjármű fényszórója vagy napfény
közvetlenül belesüt a kamerába.

Ez nem hiba. A kép helyreáll, ha a fény megszűnik.

Nedvesség keletkezik a kamera lencséjén a gyors
hőmérsékletváltozás következtében.

Ez nem hiba. Rövid távolság megtétele után a
rendszer visszaáll normál üzemmódba.

Éjszaka vagy sötét helységben elképzelhető, hogy
a monitoron a tárgyak elmosódottan jelennek
meg.

Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a
képernyőn.

A kijelzőn a kép vibrál. A gépjármű fluoreszkáló fény alatt van. Ez nem hiba.
A kijelzőn megjelenő tárgyak színe nem olyan,
mint a tárgyak tényleges színe.

Ez a jelenség megszokott a kamerák esetében. Ez nem hiba.

A képek nem jelennek meg a kijelzőn. A sebességváltót nem állította R állásba. Állítsa a sebességváltót R állásba.
Az [Autom. megjel.] beállítása kikapcsol. Kapcsolja be az [Autom. megjel.] beállítását.

A kijelzőn látható tárgy nem megfelelő szögben
látszik.

Csomagtérfedél nyitva van. Zárja le a csomagtérfedelet.

A kijelzőn látható kép nem vehető ki tisztán. Erős fény vagy visszaverődő fény esik a kamerára. Ez nem hiba.
A szenzor nem érzékeli a tárgyakat. Jég vagy hó van a szenzoron. Távolítsa el a jeget és a havat meleg vízzel.

Szennyeződés, sár vagy wax van a szenzoron. Óvatosan törölje le a szennyeződést a lencséről
egy nedves puha ruhával.

Függőleges vonalak jelennek meg a képen. A lökhárítóról visszaverődő erős fény vetül a
kamerára.

Ez nem hiba.

MONITOR RENDSZER (ha van)
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ALAPVETŐ MŰVELETEK

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Nincs megjelenített kép. A fényerő a legalacsonyabb értéken áll. Állítsa be a képernyő fényerejét.

“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)

A kijelző ki van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a <MENU> gombot,
hogy a kijelzőt bekapcsolhassa.

Nem érhető el hangos navigálás.
vagy
A hangerő túl magas vagy alacsony.

A hangerő nincs megfelelően beállítva vagy a hang
ki van kapcsolva.

Állítsa be a hangüzenet hangerejét.

Bizonyos utcákhoz nincs hangos navigálás
(szürkével megjelenített utcák).

Ez nem hiba.

A térkép nem jelenik meg a képernyőn. A képernyőn valami más, és nem a térkép jelenik
meg.

Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.

A képernyő túl sötét. A mozgás túl lassú. A hőmérséklet túl alacsony a jármű belsejében. Várjon amíg a belső hőmérséklet egy kicsit
felemelkedik.

A kijelző néhány pixele sötétebb vagy világosabb,
mint a többi.

Ez a folyadékkristályos kijelzők sajátossága. Ez nem hiba.

Bizonyos menüelemeket nem lehet kiválasztani. Vezetés közben bizonyos menüelemek nem
elérhetők.

Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
majd állítsa be a navigációs rendszert.

NAVIGÁCIÓ (ha van)
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NAVIGÁCIÓS KIJELZŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A 2D nézetben és a Birdview™ nézetben
megjelenített utcanevek és helyek nem
egyeznek meg.

Ez annak köszönhető, hogy a feltüntetett információk
mennyisége lecsökkentésre került, hogy a képernyő ne
legyen túl zsúfolt. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy az utak
vagy helyek nevei többször is megjelennek - ekkor a
képernyőn megjelenő nevek a feldolgozási folyamat
következtében térnek el.

Ez nem hiba.

A gépjármű ikonja nem a megfelelő helyen
jelenik meg.

A gépjármű a főkapcsoló kikapcsolása után szállításra került,
pl. kompon vagy egyéb módon.

A gépjárművel rövid ideig vezessen olyan
helyen, ahol GLONASS (Oroszország) vagy GPS
jelek foghatók.

Előfordulhat a gépjármű ikonjának helye és iránya nem
megfelelő; ez függ a vezetési körülményektől, a navigációs
rendszer pozicionálásának pontosságától.

Ez nem hiba. Vezesse a járművet rövid ideig,
hogy a gépjármű ikonjának helye és iránya
automatikusan javításra kerüljön.

“A gépjármű aktuális helyzete”
(oldal: 9-58)

Amikor a jármű egy új úton halad, akkor a
jármű ikon egy másik, közeli úton jelenik
meg.

Mivel az új útszakasz nincs eltárolva a térképadatok között, a
rendszer automatikusan a legközelebbi útra helyezi a
gépjármű ikonját.

Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.

A kijelző nem vált éjszakai módra, még a
fényszórók felkapcsolása után sem.

A legutóbbi alkalommal, amikor a fényszóró be volt
kapcsolva, a nappali mód volt beállítva. Állítsa be a kijelzőt éjszakai módra a <m >

gomb segítségével, amikor bekapcsolja a
fényszórót.

“Képernyő beállítások” (oldal: 2-16)

A térkép nem gördül arrébb, még akkor
sem, ha a gépjármű mozog.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.

A gépjármű ikonja nem kerül
megjelenítésre.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A gépjármű ikonjának helye nem esik
egybe a tényleges pozícióval.

Előfordulhat, hogy a sebességszenzor nem képes kiszámítani
a megfelelő gépjármű pozíciót, amikor hólánc van a
kerekeken vagy a kerekeket kicserélte.

Haladjon egy darabig a járművel (kb. 30
km/h-ás (19 MPH) sebességgel, kb. 30 percig)
hóláncok nélkül és a rendszer automatikusan
korrigálja a jármű ikon pozícióját.
Ha a probléma ez után sem oldódik meg, vegye
fel a kapcsolatot az INFINITI Központtal vagy
szakszervizzel.

A térképadatok elavultak. Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.
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ÚTVONAL TERVEZÉSE ÉS VIZUÁLIS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az érintendő pontok nincsenek bent
az automatikus újratervezésben.

A már elhagyott útszakaszpontok nem jelennek meg az
automatikus útvonal újratervezésnél.

A köztes ponthoz való visszatéréshez szerkessze
az útvonalat.

Az útvonal információi nem kerültek
megjelenítésre.

Az útvonal tervezése nem történt meg. Állítsa be a célállomást és végezze el a tervezést.
Nem a felajánlott útvonalon halad. Haladjon a javasolt útvonalon.
Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.
Bizonyos úttípusokhoz nem tartozik útvonal információ (sötét
szürkével jelzett utak).

Ez nem hiba.

Az automatikus újratervezés (vagy
letérés tervezés) ugyanazt az
útvonalat javasolja, mint amelyet
korábban javasolt.

Az útvonaltervezés során a rendszer az elsődleges feltételeket
vette figyelembe, de ugyanazt az utat tervezte meg.

Ez nem hiba.

Nem lehet megadni útszakaszpontot. Az útvonalban már öt útszakaszpont van beállítva, beleértve
azokat is, amelyeket már elhagyott.

Egy útvonalon legfeljebb 5 útszakaszpont lehet.
6-nál több útszakaszpontot kíván érinteni, akkor
szükség esetén többször végezze el az
útvonalszámítást.

A [Kezdés] opciót is ki kell választani azt követően, hogy a
köztes pontot a [Útv. szerk-e] képernyőn kiválasztotta.

Érintse meg a [Kezdés] opciót a köztes pont
kiválasztása után.

A számított útvonal nem jelenik meg. A cél közelében lévő utak nem jeleníthetők meg. A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg,
majd tervezze újra az útvonalat.

A indulási pont és a cél túl közel vannak egymáshoz. Nagyobb távolságot adjon meg.
A kiindulási pont és a célállomás túl messze van egymástól. Ossza fel az útvonalat úgy, hogy kiválaszt egy vagy

két közbeeső pontot, és úgy végezze el az útvonal
tervezését.

Időkorlátozással rendelkező utak (hét adott napja, adott
időszak) vannak a gépjármű aktuális helyzete vagy a célállomás
közelében.

Kapcsolja ki a [I-ben korl. haszn. utak h-a]
beállítást.

“Útvonal beállítások” (oldal: 9-40)
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Az útvonal egy része nem látható. A javasolt útvonal szűk utcákat is magában foglal (szürkével

jelzett utak).
Ez nem hiba.

Annak az útvonalnak egy része
törlése került, amelyen a gépjármű
már haladt.

Az útvonalat útszakaszpontok közti szakaszonként kezeli a
rendszer. Ha a gépjármű az első köztes ponton áthaladt, a
kiinduló pont és a köztes pont közötti szakasz törlésre kerül
(területfüggő, előfordulhat, hogy nem törlik).

Ez nem hiba.

Indirekt út javasolt. Ha az indulópont vagy a cél közelében korlátozások vannak
(egyirányú utak) a rendszer indirekt útvonalakat javasolhat.

Állítsa be a kezdőpont és a célállomás helyét.

Előfordulhat, hogy a rendszer azért ajánl fel nem közvetlen
útvonalat, mert nem vesz figyelembe egyes területeket, például
a szűk utcákat (szürke utak).

A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg,
majd tervezze újra az útvonalat.

A tájékozódási pontok nem felelnek
meg a tényleges információknak.

A térképadatok elavultak. Frissítse a navigációs rendszert új
térképadatokkal.

A felajánlott útvonal nem csatlakozik
pontosan a kezdőponthoz, az
útszakaszpontokhoz vagy az
úticélhoz.

Ezeknél a helyeknél nincs olyan információ, amely közelebbi
tervezést tenne lehetővé.

Állítsa a kezdőpontot, útszakaszpontokat és úti
célt egy főútra, majd hajtsa végre az
útvonaltervezést.
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HANGOS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Hangos navigálás nem elérhető.

Az audio navigáció csak a m jellel ellátott kereszteződéseknél
érhető el. Bizonyos esetekben a hangos navigálás nem elérhető,
még akkor sem, ha a gépjárműnek kanyarodnia kellene.

Ez nem hiba.

A gépjármű letért a javasolt útvonalról. Lépjen vissza a javasolt útvonalhoz vagy
számítsa újra az útvonalat.

Hangos navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be az audio navigációt.
Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.

A navigáció által jelzettek nem felelnek
meg a valóságnak.

A hangos navigálás tartalma változhat, függően attól, hogy milyen
típusúak azok a kereszteződések, amelyeknél a kanyarodást végre
kell hajtani.

Kövesse az összes közlekedési szabályt.
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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
Közlekedési információk nem kerültek
megjelenítésre.

A közlekedési információk ki vannak kapcsolva. Kapcsolja be a közlekedési információk beállítását.
A gépjármű olyan területen van, ahol a közlekedési
hírek nem elérhetők.

Menjen olyan területre, ahol vannak elérhető
közlekedési információk.

A térkép felbontása olyan értékre van állítva, ahol az
ikonok nem jeleníthetők meg.

Gondoskodjon róla, hogy a térkép felbontása olyan
legyen, ahol az ikonok megjeleníthetők.

“Közlekedési információ a térképen”
(oldal: 9-44)

Az automatikus kerülőút keresési
beállítása be van kapcsolva, de a
javasolt kerülőút nem kerüli el a
bedugult területet.

Nem volt gyorsabb útvonal az elérhető úthálózati és
közlekedési információk alapján.

Az automatikus kerülő útvonal keresése funkciót
közlekedési dugók kikerülésére tervezték. A
leggyorsabb útvonalat keresi figyelembe véve a
közlekedési dugókat. Kövesse a javasolt útvonalat.

“Elérhető közlekedési információk
megtekintése” (oldal: 9-42)

Az útvonal nem kerüli ki azt a szakaszt,
amely a közlekedési információk szerint
építkezés miatt le van zárva.

A navigációs rendszer nem kerüli el az építés alatt lévő
útszakaszokat, ha a tényleges munkálatok dátuma és
időpontja eltér az előzetesen bejelentettől.

Vegye figyelembe a tényleges feltételeket és kövesse az
úton elhelyezett, az esetleges kerülőutakkal
kapcsolatos utasításokat. Ha az út le van zárva,
használja a kerülőutak keresése funkciót és adjon meg
olyan távolságot, amellyel biztosan elkerülheti a lezárt
útszakaszt.
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INFINITI INTOUCH SERVICES (ha van)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem tud csatlakozni az
Infiniti InTouch szolgáltatói központhoz.

Az Infiniti InTouch Services előfizetése nem történt
meg.

Iratkozzon fel az Infiniti InTouch Services
szolgáltatásra. Az előfizetéssel kapcsolatos további
részletekért vegye fel a kapcsolatot az Infiniti InTouch
Services ügyfélszolgálattal.

“Infiniti InTouch Service weboldal információ”
(oldal: 8-4)

A kommunikációs vonal foglalt. Egy kis idő után próbálja újra.
A gépjármű olyan területen van, hogy a rádióhullámok
vétele nehézkes.

Ha a gépjármű olyan területen tartózkodik, ahol a
rádióhullámok továbbíthatók, a kommunikáció
helyreáll. Ha a kijelzőn látható ikon azt jelzi, hogy a
gépjármű a kommunikációs területen belül van, a
rendszer használható.

A TCU (Telematics Control Unit) nincs bekapcsolva. Ha a rendszer nem jeleníti meg, hogy a gépjármű a
kommunikációs területen belül van, annak ellenére
sem, hogy valóban ott tartózkodik, vegye fel a
kapcsolatot az Infiniti InTouch Services
ügyfélszolgálattal.

“Infiniti InTouch Service weboldal információ”
(oldal: 8-4)

A rádióhullámok vétele nem elégséges a TCU
(Telematics Control Unit) működéséhez.

Ha a gépjármű olyan területen tartózkodik, ahol a
rádióhullámok továbbíthatók, a kommunikáció
helyreáll. Ha a kijelzőn látható ikon azt jelzi, hogy a
gépjármű a kommunikációs területen belül van, a
rendszer használható.

A menü képernyőn megjelenő elemek
közül bizonyos elemek nem
választhatók ki.

A gépjármű vezetése közben bizonyos elemek le vannak
tiltva.

A gépjármű mozgásban van. Állítsa meg a gépjárművet
egy biztonságos helyen és húzza be a kéziféket mielőtt
bármilyen funkciót végrehajtana.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A kijelző bizonyos részei nem jelennek
meg.

A gépjármű vezetése közben bizonyos elemek le vannak
tiltva.

Működtesse a rendszert miután a gépjárművel egy
biztonságos helyen megállt és a rögzítőféket behúzta.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A rendszer nem működik vagy nem tudja
megfelelően értelmezni a parancsot.

A jármű belterében túl nagy a zaj. Húzza fel az ablakot vagy ügyeljen arra, hogy az
utasok csendben legyenek.

A légkondicionáló ventilátora túl gyors. Csökkentse a légkondicionáló ventilátor
sebességét.

A gépjármű által haladás közben generált zaj túl
hangos.

Csökkentse a gépjármű sebességét, majd mondja
ki a parancsot.

A hangparancsot halkan mondja ki. Hangosabban ismételje meg a parancsot.
A parancsot túl gyorsan mondja ki. Mondja ki a parancsot azt követően, hogy

meggyőződött a következőkről: a hangos utasítás
elhangzott, a hang elhangzott, a kijelzőn látható
ikon a képernyőn átvált fehérről narancssárgára.

A parancsot lassan mondja ki. Természetesen beszéljen, ne hagyjon szünetet a
szavak között.

A rendszer kéri, hogy ismételje meg a parancsot. A kiejtése nem érthető. Beszéljen érthetően.
A parancsot a hang után túl későn mondja ki. Mondja ki a parancsot 5 másodpercen belül azt

követően, hogy meggyőződött a következőkről: a
hangos utasítás elhangzott, a hang elhangzott, a
kijelzőn látható ikon a képernyőn átvált fehérről
narancssárgára.

Nem megfelelő parancsot mondott ki. Mondja ki a parancsot vagy a számot, amely
fehérrel jelenik meg a képernyőn.
Mondja ki a parancsot, amely megjelenik a
parancsok listájában.

A rendszer nem megfelelően ismeri fel a számokat. Sok számot mondott ki egyszerre. A számjegyek között tartson szünetet, hogy a
rendszer megfelelően felismerhesse azokat.
Amikor egy telefonszámot mond ki, tartson
szüntet a körzetszámok és a tárcsázott kódok, stb.
között.

HANGFELISMERÉS
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások
A hangfelismerő rendszer nem működik és egy
hang szólal meg kétszer, azt követően, hogy a

gombot megnyomta <m >.

A <m > gombot az előtt nyomta meg, hogy a
rendszer készen állt volna a hangparancs
fogadására.

Az Infiniti InTouch bekapcsolása után várjon, amíg
a hangfelismerő rendszer készen nem áll, majd
mondja ki a hangparancsot.

Az USB memória nem működik hangfelismeréssel. Az eszköztől függően a rendszer egyes iPhone
vagy iPod modelleket USB memóriaként ismerhet
fel.

Ez nem hiba

Több, mint egy audioeszköz van csatlakoztatva az
USB porthoz.

Csak egy audioeszköz működtethető a
hangfelismerő rendszerrel, még akkor is, ha több
eszköz van csatlakoztatva. Válasszon ki egy
audioforrást, amelyet a hangfelismerő rendszerrel
működtetni szeretne.

Az USB/iPod képernyője szürkére vált. Az audioegység nincs csatlakoztatva. Csatlakoztasson egy audioeszközt a rendszerhez.
Az audioforrás, amelyet a hangfelismerő
rendszerrel szeretne működtetni, még nem került
kiválasztásra.

Válasszon ki egy audioforrást, amelyet a
hangfelismerő rendszerrel működtetni szeretne.

Egy hibaüzenet jelenik meg, amikor az USB/iPod
eszközről szeretne egy zeneszámot kiválasztani.

A rendszer feldolgozza a zeneszám információt a
regisztrációhoz.

A zeneszám információja bekerül a rendszerbe,
amikor egy új audioeszközt regisztrál első
alkalommal vagy amikor a zeneszám információja
az előre regisztrált eszközben megváltozik. Várja
meg, amíg a betöltés befejeződik (ez néhány
perctől egészen egy óráig is eltarthat).

A csatlakoztatott eszközön található dalok száma
meghaladja a kapacitást.

Csökkentse a dalok számát az audioeszközön.

Nincs zeneszám az audioeszközön. Töltsön fel dalokat a csatlakoztatott
audioeszközre. Ha a zeneszámokat az előadó
nevével, az album címével, a dal címével, a
lejátszási listával, stb. együtt tárolja, a
hangfelismeréses keresés elérhető lesz.
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