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Wstęp

Dziękujemy za zakup pojazdu INFINITI.

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

Instrukcje dotyczące obsługi powyższych syste-
mów zostały zamieszczone w niniejszej instruk-
cji.

• Nagrzewnica i klimatyzator

• Audio

• Telefoniczny system głośnomówiący

• Aplikacje Infiniti InTouch

• Monitor kamer

• Nawigacja

• Rozpoznawanie mowy

• Inne systemy widoczne/obsługiwane na podwój-
nym wyświetlaczu.

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

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

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

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

Zapoznaj się z poniższymi uwagami.

BEZPIECZNA OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE:

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

OSTROŻNIE:

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

UWAGA:

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

ODSYŁACZE

INFORMACJE:

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

m Odsyłacz do strony:

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

< >:

Wskazuje na przycisk sterowania lub przełącz-
nik.

[ ]:

Wskazuje na przycisk/pozycję wyświetloną na
ekranie.

m Komenda głosowa:

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

ILUSTRACJE EKRANU

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

• W razie potrzeby, ikony i pozycje menu wyświetla-
ne na ekranie mogą być skrócone lub pominięte na

ilustracjach. Pominięte ikony i pozycje menu są
przedstawione jako przerywane linie, jak ukazano
na rysunku.

5GH0158XZ
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Niniejszy system służy przede wszystkim pomo-
cą w osiągnięciu przyjemności z jazdy, jak opi-
sano w niniejszej instrukcji. Kierowca musi jed-
nak korzystać z systemu bezpiecznie i w sposób
prawidłowy. Informacje i dostępność usług nie
zawsze są aktualne. System nie zastąpi kierow-
cy w bezpiecznym, właściwym i zgodnym z prze-
pisami kierowaniu pojazdem.

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

OSTRZEŻENIE:

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

• Przez cały czas zachowuj najwyższą ostrożność,
pozostając w pełni skoncentrowanym na kierowa-
niu pojazdem. Jeśli system nie odpowiada w spo-
sób natychmiastowy, zachowaj cierpliwość i skup
uwagę na drodze. Nieuważne prowadzenie pojaz-
du może doprowadzić do wypadku oraz poważ-
nych obrażeń lub śmierci.

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

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

OSTROŻNIE:

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

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

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

UWAGA:

Nie pozostawiaj włączonego systemu po wyłączeniu
silnika lub systemu hybrydowego. Może to spowodo-
wać rozładowanie akumulatora pojazdu (akumulator
12 V). Korzystaj z systemu tylko przy włączonym silni-
ku lub systemie hybrydowym.

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

OSTRZEŻENIE:

• Nie demontuj ani nie modyfikuj systemu. System
Infiniti InTouch nie obejmuje żadnych części moż-
liwych do konserwacji przez użytkownika.

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIE LASEROWE
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Ikony “Made for iPod” i “Made for iPhone” ozna-
czają, że akcesorium elektroniczne zostało przy-
stosowane specjalnie do obsługi urządzeń, od-
powiednio, iPod lub iPhone i zostało certyfiko-
wane przez wykonawcę jako spełniające
standardy firmy Apple. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie niniejszego
urządzenia lub jego zgodności z przepisami bez-
pieczeństwa i obowiązującymi normami. Używa-
nie tego akcesorium z urządzeniami iPod lub
iPhone może wpływać na osiągi łączności bez-
przewodowej.

Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano oraz iPod touch są znakami towarowy-
mi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA. oraz
innych krajach. Lightning jest znakiem towaro-
wym firmy Apple Inc. App Store jest znakiem
usługowym firmy Apple Inc.

Firma Gracenote® dostarcza technologie rozpo-
znawania muzyki i obrazu oraz związane z tym

dane. Firma Gracenote reprezentuje standard w
przemyśle zajmującym się rozpoznawaniem mu-
zyki oraz związanym z tym dostarczaniem da-
nych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
www.gracenote.com.

Dane związane z płytami CD, DVD, Blu-ray Disc
oraz muzyką i nagraniami wideo pochodzące od
firmy Gracenote, Inc., copyright © 2000 – do
teraz, Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000 – do teraz, Gracenote. Jeden lub więcej
patentów będących w posiadaniu firmy Grace-
note ma zastosowanie do tego produktu i usługi.
Sprawdź na stronie Gracenote niepełną listę ma-
jących zastosowanie patentów Gracenote. Gra-
cenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logo-
typ Gracenote oraz logo “Powered by Graceno-
te” stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe firmy Gracenote w USA i/lub
innych krajach.

Znaksłowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi stanowiącymi własność
Bluetooth SIG, Inc., a stosowanie tych znaków
przez firmę DENSO CORPORATION odbywa się
na warunkach licencji. Inne znaki towarowe i
znaki handlowe są znakami odpowiednich właś-
cicieli.

App StoreSM

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy
Apple Inc. zastrzeżonymi w USA oraz innych kra-
jach. App Store jest znakiem serwisowym firmy
Apple Inc.

Google PlayTM

Google Play jest znakiem towarowym firmy
Google Inc.

Google

© 2012 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Aplikacja Google CalendarTM jest znakiem towa-
rowym firmy Google Inc.

ZNAKI TOWAROWE
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URZĄDZENIA BLUETOOTH®
Europa:

Najnowsza “DEKLARACJA ZGODNOŚCI” (DoC)
jest dostępna pod adresem:
http://www.globaldenso.com/en/products/
oem/index.html

DENSO CORPORATION niniejszym oświadcza, że
DNNS085 jest zgodny z zasadniczymi wymoga-
mi oraz pozostałymi stosownymi postanowie-
niami Dyrektywy 1999/5/WE.

m

INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ
PRAWNYCH
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System Infiniti InTouch steruje nagrzewnicą i kli-
matyzatorem, systemem audio, monitorem ka-
mery cofania/widoku wokół pojazdu, systemem
nawigacji (jeśli na wyposażeniu), aplikacjami In-
finiti InTouch, telefonicznym systemem głośno-
mówiącym Bluetooth® itp. za pomocą górnego
i dolnego wyświetlacza, sterownika INFINITI,
przycisku menu i przełączników na kierownicy.

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

* Układ na rysunku dotyczy modelu z kierownicą
po lewej stronie (LHD). W modelu z kierownicą
po prawej stronie (RHD) część układu jest od-
wrotna.

j1 Przełączniki w kierownicy

“Przełączniki w kierownicy”
(strona 2-5)

j2 Koncentrator multimedialny

“Koncentrator multimedialny”
(strona 2-6)

j3 Podwójny wyświetlacz

“Podwójny wyświetlacz”
(strona 2-3)

5GH0057X
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j4 Sterownik INFINITI

“Sterownik INFINITI” (strona 2-4)

PODWÓJNY WYŚWIETLACZ
Górny ekran dotykowy (górny wyświetlacz) może
wyświetlać różne informacje. Dolny ekran doty-
kowy (dolny wyświetlacz) może być używany do
różnych czynności.

Oba wyświetlacze mogą być obsługiwane po-
przez panel dotykowy.

j1 Górny ekran dotykowy (górny wyświetlacz)
Wyświetla informacje, ekran systemu
monitora kamer, ekran systemu nawigacji
(jeśli na wyposażeniu).

“Górny ekran dotykowy (górny
wyświetlacz)” (strona 2-11)

“Ekran kamery cofania (jeśli na
wyposażeniu)” (strona 7-2)

“Ustawienia systemów aktywnego
wspomagania kierowcy (jeśli na
wyposażeniu)” (strona 8-23)

j2 Dolny ekran dotykowy (dolny wyświetlacz)
Wyświetla kontrolery ekranu dotykowego
dla różnych funkcji pojazdu, w tym dla
aplikacji Infiniti InTouch, systemu
nawigacji (jeśli na wyposażeniu), systemu
audio, klimatyzatora i nagrzewnicy itp.

“Dolny ekran dotykowy (dolny
wyświetlacz)” (strona 2-15)

j3 Przyciski nagrzewnicy i klimatyzatora
Umożliwiają sterowanie nagrzewnicą i
klimatyzatorem.

“Elementy sterowania nagrzewnicą i
klimatyzacją” (strona 3-4)

j4 Przyciski menu dolnego wyświetlacza
Naciśnij <AUDIO>, <MENU> lub <CLIMATE>,
aby wyświetlić funkcje na dolnym ekranie.

“Dolny wyświetlacz i przyciski
menu” (strona 2-15)

j5 Główne przyciski audio
Umożliwiają sterowanie systemem audio.

“Główne przyciski systemu audio”
(strona 4-11)

j6 <m > (Przyciski podgrzewanych foteli) (jeśli
na wyposażeniu)
Umożliwiają włączenie podgrzewania

5GH0102X

Przedmowa 2-3



fotela kierowcy i fotela pasażera.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w Podręczniku właściciela
pojazdu.

Postępowanie z wyświetlaczem
Wyświetlacz jest typu ciekłokrystalicznego i na-
leży postępować z nim ostrożnie.

OSTRZEŻENIE:

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

Cechy charakterystyczne wyświetlacza
ciekłokrystalicznego:

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

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

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

Pielęgnacja wyświetlacza:

OSTROŻNIE:

• Aby wyczyścić wyświetlacze, zatrzymaj pojazd w
bezpiecznym miejscu.

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

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

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

• Podczas czyszczenia wyświetlaczy używaj prze-
znaczonej do tego celu tkaniny.

• Przed czyszczeniem usuń piasek i pył z powierzch-
ni wyświetlaczy oraz wytrzep specjalną ściereczkę
do wyświetlaczy w celu zapobieżenia uszkodze-
niom.

• Jeśli na wyświetlaczach są uporczywe plamy, na-
mocz ściereczkę do wyświetlaczy, a następnie wy-
czyść je. Jeśli ściereczka została zwilżona, upewnij

się przed schowaniem, że jest ona wystarczająco
sucha. Może ona pofarbować przedmioty, z który-
mi wejdzie w kontakt.

• Ściereczka do wyświetlaczy zachowuje swoje
właściwości czyszczące, nawet jeśli jest wielokrot-
nie prana.

• Po wypraniu ściereczki, upewnij się, że została ona
dobrze wypłukana, aby nie pozostały na niej żadne
detergenty.

• Podczas prasowania ściereczki ustaw niską tem-
peraturę żelazka (80 do 120°C).

STEROWNIK INFINITI
Sterownik INFINITI obsługuje górny wyświet-
lacz.

j1 <MAP/VOICE> (modele z systemem
nawigacji)
Naciśnij, aby wyświetlić bieżącą lokalizację
pojazdu na mapie.
Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pasek

5GH0103XZ
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widoku wyświetlacza i widoki
wyświetlacza.
Naciśnij i przytrzymaj, aby usłyszeć
aktualny komunikat głosowy dla
zaprogramowanej trasy.
<DISP> (modele bez systemu nawigacji)
Naciśnij, aby wyświetlić pasek widoku
wyświetlacza.

“Pasek widoku wyświetlacza”
(strona 2-12)

j2 <m >
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

j3 < CAMERAm m > (modele z systemem
monitora kamer)
Naciśnij, aby wyświetlić ekran monitora
kamer.
Naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować
jasność.
Gdy wyświetlacze są wyłączone przy
uruchomionym systemie, naciśnij i
przytrzymaj w celu włączenia wyświetlaczy.
<m > (modele bez systemu monitora
kamer).
Naciśnij, aby dostosować jasność. Naciśnij
i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć
wyświetlacz (dla górnego i dolnego
wyświetlacza).

j4 <m /OK>
Naciśnij, aby wejść do wybranej pozycji.
Modele z systemem nawigacji:
Jeśli przycisk zostanie naciśnięty przy
wyświetlonej mapie, menu skrótów pojawi
się na górnym wyświetlaczu.

“Górny ekran dotykowy (górny
wyświetlacz)” (strona 2-11)

j5 Suwak/pokrętło środkowe
Przesuń lub obróć, aby wybrać pozycję na
górnym ekranie lub zmienić ustawienie
(głośność, jasność itp.).
Modele z systemem nawigacji:
Gdy mapa jest wyświetlona na górnym
ekranie, obróć pokrętło środkowe, aby
dostosować skalę mapy.
Mapę można przewinąć w ośmiu
kierunkach poprzez przesunięcie
przełącznika.

PRZEŁĄCZNIKI W KIEROWNICY
Przełączniki w kierownicy sterują głównie gór-
nym wyświetlaczem (regulacja głośności, wy-
bór menu, rozpoznawanie mowy, telefoniczny
system głośnomówiący Bluetooth®).

Mogą one również sterować systemem audio i
funkcją wiadomości tekstowych z wykorzysta-
niem asystenta widocznymi na dolnym
wyświetlaczu.

j1 <m > (BACK):
Naciśnij podczas wprowadzania
ustawienia, aby powrócić do poprzedniego
ekranu. Na ekranie ustawień można użyć
tego przycisku również do aktywacji
ustawienia.

5GH0040XZ

Typ A

5GH0675XZ

Typ B
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j2 <m /OK>:
Przechyl, aby wybrać pozycję na ekranie
lub zmienić ustawienie. Naciśnij, aby wejść
do wybranej pozycji.
Modele z systemem nawigacji: jeśli
przycisk zostanie naciśnięty przy
uruchomionej mapie, zostanie włączony
ekran menu górnego wyświetlacza.

“Górny ekran dotykowy (górny
wyświetlacz)” (strona 2-11)

Pochyl w górę lub w dół, aby obsługiwać
system audio, gdy widok mapy lub
wyświetlacza jest ukazany na górnym
ekranie.

“Przyciski sterowania systemem
audio zamontowane w kierownicy”
(strona 4-12)

j3 <-m + > (regulacja głośności):
Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.

j4 <m > (TALK):
Naciśnij, aby uruchomić tryb
rozpoznawania mowy.

“Wydawanie poleceń głosowych”
(strona 10-2)

j5 <m > (PHONE):
Naciśnij, aby wyświetlić ekran obsługi
systemu głośnomówiącego.

Gdy system wykryje połączenie
przychodzące, naciśnij ten przełącznik, aby
odebrać połączenie.

“Telefoniczny system
głośnomówiący Bluetooth®”
(strona 5-2)

KONCENTRATOR MULTIMEDIALNY
Koncentrator multimedialny znajduje się na
konsoli środkowej i składa się ze złączy USB,
gniazda AUX i szczeliny karty SD (jeśli na wy-
posażeniu).

Modele z systemem nawigacji:

j1 Pomocnicze gniazdo wejściowe audio:
Służy do podłączania odtwarzacza
muzycznego kompatybilnego z wtykiem
typu jack stereo 3,5 mm (1/8 cala) (np.
odtwarzacza MP3 itd.).

j2 Pomocnicze gniazdo wejściowe wideo:
Służy do podłączania odtwarzacza wideo w
celu odtwarzania filmów.

j3 Szczelina na kartę SD (modele z systemem
nawigacji)
Wsuń kartę SD. Wciśnij włożoną kartę SD
do środka i zwolnij, aby ją wyjąć ze
szczeliny. Karta SD zawierająca dane mapy
jest dostarczana wraz z pojazdem.

j4 Gniazdo podłączeniowe USB/iPod:
Służy do podłączania urządzenia iPod,
iPhone lub pamięci USB.
Przy korzystaniu z Infiniti InTouch Apps z
telefonem iPhone, podłącz za pomocą
kabla USB. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowego użytkowania i
pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do jego
instrukcji obsługi.

5GH0496XZ

2-6 Przedmowa



Modele bez systemu nawigacji:

j1 Pomocnicze gniazdo wejściowe audio:

Służy do podłączania odtwarzacza
muzycznego kompatybilnego z wtykiem
typu jack stereo 3,5 mm (1/8 cala) (np.
odtwarzacza MP3 itd.).

j2 Pomocnicze gniazdo wejściowe wideo:

Służy do podłączania odtwarzacza wideo w
celu odtwarzania filmów.

j3 Gniazdo podłączeniowe USB/iPod:

Służy do podłączania urządzenia iPod,
iPhone lub pamięci USB.

Przy korzystaniu z aplikacji Infiniti InTouch
z telefonem iPhone, podłącz za pomocą
kabla USB. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowego użytkowania i
pielęgnacji urządzenia, zajrzyj do jego
instrukcji obsługi.

OSTROŻNIE:

• Nigdy nie wkładaj ciał obcych, takich jak monety,
do szczeliny na kartę SD. Może to spowodować
usterkę urządzenia.

• Podczas wkładania karty SD do szczeliny nie uży-
waj nadmiernej siły. Może to spowodować usterkę
urządzenia.

• Po wyjęciu z urządzenia karta SD może być ciepła.
Nie stanowi to usterki.

• W zależności od rozmiaru i kształtu urządzenia
USB pokrywa konsoli może nie zamknąć się całko-
wicie. Nie używaj siły w celu zamknięcia pokrywy,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie urzą-
dzenia USB.

UWAGA:

• Nawet jeśli urządzenia iPod lub iPhone są pod-
łączone do obu gniazd USB/iPod, system rozpo-
znaje tylko jedno podłączone urządzenie.

• Tylko jedno z dwóch podłączonych urządzeń USB
może być obsługiwane za pomocą systemu roz-
poznawania mowy.

• Modele z systemem nawigacji:

Nie wyjmuj karty SD z danymi mapy. W razie
przypadkowego wyjęcia karty SD z danymi
mapy należy włożyć ją z powrotem w szcze-
linę i ustawić włącznik zasilania w położeniu
OFF.

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

EKRAN LOGOWANIA
Pojazd może rozpoznać trzech unikatowych
użytkowników, z ustawieniami osobistymi po-
wiązanymi z inteligentnymi kluczykami przypi-
sanymi do poszczególnych użytkowników. Po
każdym uruchomieniu systemu wyświetlany jest
ekran powitalny z nazwą wykrytego użytkowni-
ka.

“Całkowicie dostosowywane środowisko
cyfrowe (jeśli na wyposażeniu)”
(strona 8-19)

Gdy inteligentny kluczyk zostaje użyty pierwszy
raz, pojazd poprzez komunikat na dolnym wy-
świetlaczu poprosi nowego użytkownika o rejes-
trację.

“Rejestracja użytkownika” (strona 8-20)

5GH0567XZ

URUCHAMIANIE SYSTEMU
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Wybór użytkownika

1. System uruchamia się po ustawieniu włączni-
ka zasilania w położeniu ON. Wyświetlony
zostanie ekran powitalny.

2. Sprawdź komunikat wyświetlany na ekranie.
Jeśli nazwa użytkownika wyświetlana na
ekranie powitalnym jest nieprawidłowa, do-
tknij ikony gościa lub ikony z Twoją nazwą
użytkownika.

Podstawowe zasady obsługi panelu dotykowego
zostały wyjaśnione poniżej.

• Dotknięcie

Wybierz i uruchom wybrany przycisk na ekranie.

• Szybkie przesunięcie

Nastąpi przejście do kolejnej strony ekranu me-
nu.

• Przeciągnięcie

5GH0198XZ

Górny wyświetlacz

5GH0160X

5GH0074X

5GH0227XZ

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

Modele z systemem nawigacji:

Dla ekranu mapy możliwych jest wiele innych
czynności. Szczegóły dotyczące obsługi ekranu
mapy zamieszczono w rozdziale o systemie na-
wigacji.

“Obsługa przy pomocy ekranu
dotykowego” (strona 9-7).

OBSŁUGA EKRANU MENU

j1 Dotknij m , aby przewinąć do poprzedniej
strony.

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

j3 Dotknij m , aby przewinąć do następnej
strony.

j4 Dotknij [m ], aby wyświetlić ekran menu
szybkich ustawień.

“Menu szybkich ustawień”
(strona 8-18)

j5 Wskazuje pozycję aktualnie wyświetlanej
strony względem wszystkich dostępnych
stron.

j6 Dotknij, aby wyświetlić ekran listy
użytkowników.

“Całkowicie dostosowywane
środowisko cyfrowe (jeśli na
wyposażeniu)” (strona 8-19)

Aby szybko przejść między ekranami, można
użyć również zastosować gest szybkiego prze-
sunięcia.

PRZEWIJANIE KOMUNIKATU LUB LISTY

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

j2 Dotknij wybranego elementu.

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

j4 Dotknij [m ] lub [m ], aby przewinąć
komunikat lub listę o jedną pozycję.
Dotknij [m ] lub [m ], aby przejść do
następnej strony.

5GH0685XZ

5GH0161XZ

5GH0030XZ

OBSŁUGA MENU EKRANOWEGO
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WYBÓR POZYCJI

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

Dotknij [m ], aby powrócić do poprzedniego
ekranu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI ORAZ INNE
USTAWIENIA
Można dokonać ustawienia głośności, jasności
itp.

Dotknij przycisków regulacyjnych, takich jak
[+]/[-], [L]/[R] itp., aby wyregulować poszczegól-
ne pozycje. Po każdym naciśnięciu przycisku,
wskaźnik przesuwa się na pasku.

WPROWADZANIE LITER I CYFR
Ekran klawiatury może się różnić w zależności
od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ekran wprowadzania znaków (liter i
cyfr)
Za pomocą klawiatury można wprowadzić znaki
alfanumeryczne.

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

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

j2 Wyświetlane są wprowadzane znaki.

j3 Dotknij [Usuń], aby wykasować ostatni
wprowadzony znak.
Dotknij i przytrzymaj [Usuń], aby
wykasować wszystkie wprowadzone znaki.

j4 Dotknij [Zmień], aby zmienić typ
klawiatury.

5GH0228XZ

5GH0229XZ

5GH0687XZ

JNB0457XZ
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j5 Dotknij [Spacja], aby wprowadzić spację.

j6 Dotknij m lub m , aby przemieścić
kursor.

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

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

• Dotknij [Lista], aby wyświetlić listę pasujących po-
zycji.

• Wyświetlenie [I] umożliwia wyszukiwanie wielu
słów. Dotknij [I] pomiędzy wprowadzonymi słowa-
mi.

GÓRNY EKRAN DOTYKOWY (górny
wyświetlacz)
Górny wyświetlacz można obsługiwać poprzez
jego bezpośrednie dotykanie, używanie prze-
łączników w kierownicy lub sterownika INFINITI.

Menu skrótów
Modele z systemem nawigacji:

Menu skrótów może zostać wyświetlone na gór-
nym wyświetlaczu. Sposób wyświetlania może
się różnić w zależności od bieżącego stanu ekra-
nu mapy.

Gdy bieżąca pozycja pojazdu jest wyświetlana
na mapie, naciśnij <m /OK> na sterowniku
INFINITI, aby wyświetlić menu skrótów na gór-
nym wyświetlaczu.

Dostępne opcje:

• Źródło dźwięku

• Lista audio

• Call History

• Książka telefoniczna

• Miejsca w pobliżu

• Zapisz lokalizację

• WŁĄCZ ALC* (jeśli na wyposażeniu)

• Wybierz Dodaj/Edytuj

* ALC: Aktywny asystent toru jazdy

Podczas przewijania ekranu mapy naciśnij
<m /OK> na sterowniku INFINITI, aby wyświetlić
menu skrótów.

Dostępne opcje:

• Nowy cel

• Pokaż bież. lokalizację

• Zapisz lokalizacje

• Miejsca w pobliżu

• Usuń zapisane lokalizacje

5GH0222XZ

5GH0200XZ

KORZYSTANIE Z PODWÓJNEGO WYŚWIETLACZA
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Modele bez systemu nawigacji:

Menu skrótów może zostać wyświetlone na gór-
nym wyświetlaczu.

Naciśnij <m /OK> na sterowniku INFINITI, aby
wyświetlić menu skrótów.

Dostępne opcje:

• Źródło dźwięku

• Lista audio

• Ostatnio wybierane numery

• Książka tel.

• Wybierz Dodaj/Edytuj

Edycja menu skrótów:

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

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

2. Wybierz preferowane ustawienie.

• [Zmień porządek]

Zmień kolejność wyświetlania pozycji me-
nu skrótów.

• [Edytuj skróty]

Wybierz pozycje do wyświetlania w menu
skrótów.

Pasek widoku wyświetlacza
Na górnym wyświetlaczu można włączać wybra-
ne z paska widoku wyświetlacza ekrany z róż-
nymi informacjami.

Dla modeli z systemem nawigacji, przedstawio-
ny będzie ustawiony wyświetlacz wraz z mapą
nawigacji.

Naciśnij <MAP/VOICE> (modele z systemem na-
wigacji) lub <DISP> (modele bez systemu nawi-
gacji), aby wyświetlić pasek widoku wyświetla-
cza.

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

Dostępne są poniższe widoki wyświetlacza.

5GH0183XZ

5GH0208XZ
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Zużycie paliwa:

W trakcie jazdy można sprawdzić informacje do-
tyczące zużycia paliwa.

Raport z jazdy ECO:

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

Aby poprawić swój wynik:

• Podczas ruszania delikatnie wciskaj pedał gazu.

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

• W celu zmniejszania prędkości wcześniej zwolnij
pedał gazu.

Widok ekranu systemu audio na górnym
wyświetlaczu (modele bez systemu nawigacji):

Po wybraniu widoku ekranu systemu audio na
górnym wyświetlaczu, wyświetlone zostaną in-
formacje dotyczące aktualnie odbieranej stacji
radiowej i ekran systemu audio.

“Środki ostrożności przy obsłudze syste-
mu audio” (strona 4-2)

Zegar analogowy i data (modele bez systemu
nawigacji):

Zawsze możliwe jest wyświetlenie zegara analo-
gowego i daty.

Dzielona mapa (modele z systemem nawiga-
cji):

Mapa może zostać wyświetlona na podzielonym
ekranie. Ekrany mogą być dostosowywane nie-
zależnie od siebie.

5GH0209XZ

5GH0174XZ

5GH0133XZ

5GH0185XZ

5GH0058XZ

Przedmowa 2-13



Skrzyżowanie (modele z systemem nawigacji):

Zawsze wyświetlane jest następne skrzyżowa-
nie.

INFORMACJE:

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

Lista zakrętów (modele z systemem nawiga-
cji):

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

INFORMACJE:

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

Gdzie jestem? (modele z systemem nawigacji)
(jeśli na wyposażeniu):

Wyświetla informacje o aktualnej pozycji pojaz-
du.

INFORMACJE:

Gdy trasa nie jest ustawiona, ekran informacji
nie jest wyświetlany, a mapa jest widoczna na
pełnym ekranie.

5GH0059XZ

5GB0350XZ 5GB0566XZ
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Zakręt po zakręcie (modele z systemem
nawigacji):

Wyświetla miejsce skrętu podczas jazdy z na-
wigacją.

Dostosowanie paska widoku
wyświetlacza (modele z systemem
nawigacji)
Ikony menu na pasku widoku wyświetlacza moż-
na dostosować do własnych preferencji.

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

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

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

4. Wybierz ekran do wyświetlania jako skrót na
pasku widoku wyświetlacza.

DOLNY EKRAN DOTYKOWY (dolny
wyświetlacz)

Dolny wyświetlacz i przyciski menu
Na dolnym wyświetlaczu widoczne są kontrolery
ekranu dotykowego dla różnych funkcji pojazdu,
w tym dla aplikacji Infiniti InTouch, systemu na-
wigacji (jeśli na wyposażeniu), systemu audio,
klimatyzatora i nagrzewnicy.

Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawową ob-
sługę menu dolnego wyświetlacza.

Przyciski <AUDIO>, <MENU> i <CLIMATE> są umie-
szczone pod dolnym wyświetlaczem.

Naciśnij <AUDIO>, <MENU> lub <CLIMATE>, aby
wyświetlić funkcje dolnego wyświetlacza.

Naciśnięcie przycisków menu powoduje wy-
świetlenie ekranu na dolnym wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk <AUDIO>j1 :

Wyświetlony zostanie ekran systemu audio.

Jeśli przycisk <AUDIO> zostanie użyty, gdy ekran
systemu audio jest już wyświetlony, włączony
zostanie ekran listy źródeł.

“Środki ostrożności przy obsłudze syste-
mu audio” (strona 4-2)

Naciśnij przycisk <MENU>j2 :

Niemal wszystkie funkcje, takie jak ustawianie
punktu docelowego, aktywacja i pobieranie apli-
kacji, podłączenie telefonu, wyświetlenie ekra-
nu informacji oraz inne ustawienia, są dostępne
z poziomu tego menu.

5GB0567XZ

5GH0117XZ

5GH0186XZ
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Naciśnij przycisk <CLIMATE>j3 :

Aktualne informacje dotyczące sterowania kli-
matem zostają wyświetlone na dolnym wyświet-
laczu. Bezpośrednio dotknij przycisku, aby ob-
sługiwać funkcje systemu klimatyzacji.

“Środki ostrożności dotyczące obsługi
nagrzewnicy i klimatyzatora” (strona 3-2)

Ikony i menu wyświetlane na ekranie mogą się
różnić w zależności od modelu i specyfikacji po-
jazdu.

Modele z systemem nawigacji:

j1 Wyświetla ekran obsługi systemu nawigacji
na górnej połowie wyświetlacza. Dostępne
funkcje mogą się różnić w zależności od
bieżących ustawień systemu nawigacji.

“9. Orientacja mapyNawigacja (jeśli
na wyposażeniu)”

j2 Wyświetla ekran obsługi menu na dolnej
połowie wyświetlacza. Dotknij [>]/[<], aby
przejść do następnego lub poprzedniego
ekranu.

Ustawienia podane w niniejszym rozdziale na-
leży wprowadzić przed rozpoczęciem korzysta-
nia z systemu.

USTAWIENIA EKRANU
W tym menu można włączyć/wyłączyć wyświet-
lacz oraz dostosować jakość obrazu górnego i
dolnego wyświetlacza.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Ekran].

4. Dotknij pozycję, którą chcesz dostosować.

5GH0177XZ 5GH0694XZ

ELEMENTY WYMAGAJĄCE USTAWIENIA PRZED
PIERWSZYM UŻYCIEM SYSTEMU
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Ustawienia wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Ekran].

4. Dotknij [Ustawienia wyświetlacza].

5. Wybierz wyświetlacz, w którym chcesz wpro-
wadzić zmiany.

m : Ustaw górny ekran.

m : Ustaw dolny ekran.

Dostępne ustawienia

[Jasność] Regulacja jasności.
[Kontrast] Regulacja kontrastu.
[Poziom
czerni]

Regulacja poziomu czerni.

Dostępne pozycje
[Ustawienia wyświetlacza] Umożliwia dostosowanie jakości obrazu górnego i dolnego

wyświetlacza.
“Ustawienia wyświetlacza” (strona 2-17)

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

<MENU>, <CAMERAm m > (modele z monitorem kamer) lub

<m > (modele bez monitora kamer) przez co najmniej 2 sekundy.
[Dzień/noc] Umożliwia dostosowanie jasności górnego i dolnego ekranu.

Modele z systemem nawigacji:
Możliwa jest również zmiana koloru mapy pomiędzy trybem
dziennym a nocnym.

[Zmień kolor mapy]* Umożliwia przełączenie koloru mapy pomiędzy trybem dziennym a
nocnym.

[Przywróć ustawienia
domyślne]

Umożliwia przywrócenie początkowych ustawień wyświetlacza.

*: Wyłącznie modele z systemem nawigacji.

5GH0179XZ
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USTAWIENIA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia pozycji ustawień głośności i dostosowania dźwięków dla różnych funkcji, w tym systemu audio, telefonu
(głośności dzwonka, połączeń przychodzących i wychodzących), komunikatów nawigacji głosowej (jeśli na wyposażeniu) i dźwięków systemowych.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

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

[Ustawienia prowadzenia]* Umożliwia włączenie/wyłączenie nawigacji głosowej.
[Głośn. prowadzenia]* Umożliwia regulację głośności nawigacji głosowej.
[Głośność dzwonka] Umożliwia regulację poziomu głośności dzwonka.
[Głośn. połączeń przych.] Umożliwia regulację poziomu głośności połączenia przychodzącego.
[Głośn. połączeń wych.] Umożliwia regulację poziomu głośności połączenia wychodzącego.
[Głośność RDS] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia regulację poziomu głośności komunikatów RDS i DAB (jeśli

na wyposażeniu).
[Głośność Sonaru] Umożliwia wyregulowanie głośności dźwięku ostrzegawczego poprzez

dotknięcie [+]/[-].
[Dźwięk naciśnięcia przycisku] Umożliwia włączenie/wyłączenie dźwięków przycisków i alarmu przy

ich niewłaściwym użyciu.
[Użyj poleceń głos. podczas park.] (jeśli na
wyposażeniu)

Umożliwia włączenie/wyłączenie komunikatów asystenta parkowania.

*: Wyłącznie modele z systemem nawigacji.
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USTAWIENIA JĘZYKA I JEDNOSTEK

Na tym ekranie możliwa jest zmiana języka dla górnego i dolnego wyświetlacza oraz jednostek miar stosowanych przez system.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Inne ustawienia].

Dostępne pozycje ustawień mogą się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

Ustawiana pozycja Działanie
[Język i jednostki miar] [Język systemu] (jeśli na

wyposażeniu)
Umożliwia wybranie języka dla górnego i dolnego wyświetlacza.

[Jednostka oszcz. paliwa] Umożliwia wybranie preferowanej jednostki.
[Jednostki temperatury] Umożliwia wybranie preferowanej jednostki temperatury.

INFORMACJE:

• Nie zmieniaj położenia włącznika zapłonu w trakcie zmiany języka.

• Jeśli wybrany język jest również dostępny dla zestawu wskaźników, pojawi się komunikat z zapytaniem, czy zmienić język dla tego elementu. Wybierz [Tak], aby
ustawienie zestawu wskaźników zostało również zmienione.

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

• W zależności od wybranego języka, dostępne komendy głosowe systemu rozpoznawania mowy mogą się różnić.
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USTAWIENIA ZEGARA

Umożliwia zmianę ustawień zegara.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

Dostępne pozycje ustawień mogą się różnić w zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

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

wyświetlany.
[Czas letni] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia ustawienie funkcji czasu letniego na [WŁ.], [WYŁ.] lub [Auto]. Po każdym dotknięciu

ustawienie zostaje zmienione.
[Format zeg. (24 godz.)] Umożliwia przełączenie ustawienia zegara pomiędzy trybem 12-godzinnym a 24-godzinnym.

Lampka kontrolna włącza się po ustawieniu trybu wyświetlania na 24-godzinny.
[Strefa czasowa] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia wybranie odpowiedniej strefy czasowej z listy. Jeśli ustawione jest [Auto], system

automatycznie wybiera strefę czasową.
[Regulacja przesunięcia] Umożliwia dostosowanie wartości przesunięcia (godziny i minuty).
[>] [Dostosuj godzinę] Umożliwia ustawienie czasu poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wartości.

[Ustawienia daty] Umożliwia ustawienie roku, miesiąca i dnia.

INFORMACJE:

W zależności od modelu, po dotknięciu pozycji [Ustawienia], [Zegar] może znajdować się na liście pod pozycją [Inne ustawienia].
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PAROWANIE URZĄDZENIA
BLUETOOTH®
Twój pojazd jest wyposażony w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth® i urządzenie do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®. Jeżeli posiadasz kompatybilny te-
lefon komórkowy z systemem Bluetooth® lub
urządzenie do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®, możesz ustanowić
bezprzewodowe połączenie pomiędzy telefo-
nem komórkowym a modułem telefonicznym
pojazdu lub pomiędzy urządzeniem do strumie-
niowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth® a modułem audio pojazdu. Korzys-
tając z bezprzewodowej technologii Bluetooth®
możesz wykonywać lub odbierać połączenia ma-
jąc telefon komórkowy w kieszeni i słuchać mu-
zyki z urządzenia do strumieniowego odtwarza-
nia dźwięku przez Bluetooth® poprzez system
pojazdu.

Parowanie telefonu
komórkowego/urządzenia audio
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-

nia].

2. Dotknij [Bluetooth] a następnie [Zsynchroni-
zuj urządzenie].

3. Dotknij [Dodaj nowy(X/5 Free)], aby zarejes-
trować urządzenie.

4. Gdy na ekranie pojawi się żądanie wprowa-
dzenia kodu PIN, użyj kompatybilnego tele-
fonu komórkowego z systemem Bluetooth®
w celu wprowadzenia danych.

Procedura synchronizacji telefonów komór-
kowych może się różnić w zależności od mo-
delu telefonu. Szczegółowe informacje znaj-
dziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Po zakończeniu procedury synchronizacji,
ekran zmianie się na menu ustawień
Bluetooth®.

Jeśli zarejestrowane urządzenie posiada jed-
nocześnie funkcję audio i funkcję telefonu,
system wyświetla komunikat z pytaniem, czy
zarejestrować urządzenie dla drugiej funkcji.

Procedura podłączania telefonu komórkowe-
go/urządzenia audio może się różnić w za-
leżności od urządzenia Bluetooth®. Szcze-
gółowe informacje znajdziesz w instrukcji ob-
sługi urządzenia Bluetooth®.

UWAGA:

Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia mo-
gą powodować zakłócenia lub brzęczący dźwięk do-
chodzący z głośników systemu audio. Przeniesienie
urządzenia w inne miejsce może zmniejszyć lub wy-
eliminować zakłócenia.

INFORMACJE:

Europa:

Odwiedź stronę www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html lub skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi, aby
uzyskać informacje dotyczące podłączania urzą-
dzenia Bluetooth® do Twojego pojazdu.

Poza Europą:

Skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjo-
nalną stacją obsługi, aby uzyskać informacje do-
tyczące podłączania urządzenia Bluetooth® do
Twojego pojazdu.

Ustawienia BLUETOOTH®
Ustawienia Bluetooth® możesz szczegółowo
dostosować do własnych preferencji.

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

2. Dotknij [Bluetooth].

3. Dotknij wybranego elementu.

• [Bluetooth]

Umożliwia włączenie/wyłączenie połącze-
nia Bluetooth® z pojazdem.
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• [Zsynchronizuj urządzenie]

Dotknij tej pozycji, aby podłączyć urządzenie
Bluetooth®. Możesz również usunąć zare-
jestrowane urządzenie i wyświetlić informa-
cje o urządzeniu.

• [Wybierz telefon]

Zarejestrowane telefony komórkowe
Bluetooth® znajdują się na liście. Wybierz
urządzenie z listy, aby odłączyć lub podłą-
czyć urządzenie Bluetooth®.

• [Wybierz urządzenie audio]

Zarejestrowane odtwarzacze audio
Bluetooth® znajdują się na liście. Wybierz
urządzenie z listy, aby odłączyć lub podłą-
czyć urządzenie Bluetooth®.

• [Info na temat urządz. Bluetooth.]

Umożliwia zmianę nazwy zarejestrowanego
urządzenia lub kodu PIN.

System Infiniti InTouch wykorzystuje system
operacyjny podobny do systemów stosowanych
w wielu komputerach, tabletach i telefonach ko-
mórkowych. Podobnie jak w tych urządzeniach,
prędkość przetwarzania może się zmieniać oraz
sporadycznie mogą występować opóźnienia w
reakcji systemu i jego ponowne uruchomienia.
Nie jest to oznaką usterki. Szczegółowe informa-
cje dotyczące obsługi systemu znajdują się po-
niżej.

Uruchamianie systemu

Ze względu na dużą liczbę funkcji i procesów
które system Infiniti InTouch musi załadować
podczas uruchamiania, uzyskanie dostępności
do wszystkich funkcji (takich jak aplikacje) może
zająć nawet minutę. System wyświetli komuni-
kat informujący, że aplikacja jest w tym momen-
cie ładowana. W fazie uruchamiania stałe przy-
ciski sprzętowe obsługujące system audio i sys-
tem nawigacji będą dostępne jeszcze przed
zakończeniem uruchamiania. Funkcję będą do-
stępne w następującej kolejności.

• Przyciski sterowania klimatyzacją

• Głośność systemu audio i odtwarzanie muzyki

• Pełnoekranowy dostęp do systemu audio i syste-
mu nawigacji.

• Pełna dostępność aplikacji – System wyświetli ko-
munikat wskazujący zakończenie procesu ładowa-
nia aplikacji.

Opóźnienia w odpowiedzi systemu

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

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

Jeśli system tymczasowo nie odpowiada na ko-
mendy, może on zostać zwyczajnie zresetowa-
ny. Przytrzymaj wciśnięte pokrętło <VOL/m >
przez co najmniej 5 sekund. System wyłączy się
i uruchomi ponownie.

Po ponownym uruchomieniu wszystkie funkcje
powinny być dostępne.

• Działanie systemu audio zostanie przywrócone,
ale jeśli uruchomiona była funkcja audio poprzez
Bluetooth® lub aplikacja audio, konieczne może
być ponowne ustanowienie połączenia.

• Jeżeli ustawiona była nawigacja po trasie, powinna
zostać wznowiona (modele z systemem nawigacji).

• Jeśli trwało połączenie telefoniczne, rozmowa mo-
że zostać przełączona tymczasowo z powrotem na
zestaw głośnomówiący.

DODATKOWE INFORMACJE O SYSTEMIE
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Resetowanie systemu

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

Aktualizacje systemu

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

Wskazówki dotyczące obsługi

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

• Zbyt szybka obsługa sterownika INFINITI, przycis-
ków w kierownicy lub innych przycisków może spo-
wodować opóźnienia między elementem sterują-
cym a wyświetlaczem. Używaj kontrolerów staran-
nie i pozwól na reakcję systemu na Twoje żądanie.

• Korzystaj z Infiniti InTouch tylko po uprzednim za-
trzymaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli
musisz skorzystać z Infiniti InTouch podczas jazdy,
INFINITI zaleca użycie systemu rozpoznawania mo-
wy oraz zachowanie najwyższej ostrożności, tak
aby móc poświęcić pełną uwagę prowadzeniu po-
jazdu. Niektóre funkcje ekranu dotykowego są ce-
lowo niedostępne podczas jazdy. Zapoznaj się z
dostępnymi komendami głosowymi poprzez uży-
cie przycisku <m > na kierownicy, a następnie
wybranie kategorii na wyświetlaczu.

• W niektórych sytuacjach, system może nie rozpo-
znać wypowiedzianej przez Ciebie komendy, na-
wet jeśli była ona prawidłowa. Może to być spowo-
dowane hałasem lub akcentem.

• Kompatybilność Bluetooth®: Niektóre urządzenia
bezprzewodowe nie umożliwiają pobierania książ-
ki telefonicznej, wysyłania wiadomości teksto-
wych lub korzystania z innych funkcji audio po-
przez Bluetooth®. Urządzenia bezprzewodowe
mogą mieć tylko częściową funkcjonalność, pomi-
mo że dany telefon obsługuje komunikację w trybie
głośnomówiącym. Jeśli Twój telefon jest określony
jako urządzenie kompatybilne, lecz występują
problemy, upewnij się, czy jego oprogramowanie
jest zaktualizowane.
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OSTRZEŻENIE:

• Nagrzewnica i klimatyzator działają tylko przy
włączonym silniku lub napędzie hybrydowym.

• Nigdy nie pozostawiaj dzieci lub osób dorosłych
wymagających opieki samych w pojeździe. Zwie-
rząt także nie należy pozostawiać w pojeździe. W
gorące, słoneczne dni, temperatura wewnątrz po-
jazdu bardzo szybko może wzrosnąć do poziomu,
mogącego spowodować poważne lub potencjalnie
śmiertelne obrażenia u ludzi i zwierząt.

• Nie używaj trybu recyrkulacji przez dłuższy okres
czasu, ponieważ może to spowodować, że powie-
trze wewnątrz pojazdu stanie się nieświeże oraz
doprowadzić do zaparowania szyb.

• Nie reguluj ogrzewania i klimatyzacji podczas jaz-
dy, poświęcając pełną uwagę prowadzeniu pojaz-
du.

• Wyłącz system, gdy silnik lub system hybrydowy
nie jest uruchomiony, aby zapobiec rozładowaniu
akumulatora.

UWAGA:

Przy włączonej klimatyzacji (jeśli na wyposażeniu),
wewnątrz zespołu klimatyzatora dochodzi do konden-
sacji pary wodnej, która w skroplonej postaci zostaje
odprowadzona pod pojazd.

Powstałe w wyniku kondensacji ślady wody pod po-
jazdem są normalnym zjawiskiem.

INFORMACJE:

• W zespole klimatyzatora i nagrzewnicy mogą gro-
madzić się zapachy z wewnątrz i z zewnątrz po-
jazdu. Zapachy te mogą przedostawać się do
przedziału pasażerskiego przez nawiewy.

• Gdy parkujesz samochód, wyłącz tryb recyrkulacji
przy pomocy elementów sterowania nagrzewnicą i
klimatyzatorem, aby wpuścić do kabiny świeże po-
wietrze. W ten sposób ograniczysz przedostawa-
nie się zapachów do wnętrza pojazdu.

Modele z systemem Stop/Start (jeśli na wypo-
sażeniu)

System Stop/Start nie wyłączy silnika, jeśli
spełniony jest dowolny z poniższych warunków:

• Włączony jest tryb ogrzewania przedniej szyby

• Włączone jest ogrzewanie tylnej szyby.

Gdy silnik jest wyłączony przez system Stop/
Start, wykonanie jednej z poniższych czynności
spowoduje automatyczne uruchomienie silnika:

• Włączenie trybu ogrzewania przedniej szyby

• Włączenie ogrzewania tylnej szyby.

Gdy silnik zostaje wyłączony przez system Stop/
Start, wydajność nagrzewnicy i klimatyzatora
może zostać zmniejszona w celu ograniczenia
zużycia paliwa. W celu uzyskania najlepszej wy

dajności nagrzewnicy i klimatyzatora, włącz
ustawienie [Klimatyzacja przy biegu jałowym].

“Ustawienia nagrzewnicy i
klimatyzatora” (strona 3-11)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
NAGRZEWNICY I KLIMATYZATORA
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* Układ przełączników na rysunku dotyczy mo-
delu z kierownicą po lewej stronie (LHD). W mo-
delu z kierownicą po prawej stronie (RHD) układ
przełączników jest odwrotny.

5GC0001X

Przyciski i dolny ekran dotykowy (dolny wyświetlacz)

ELEMENTY STEROWANIA NAGRZEWNICĄ I KLIMATYZACJĄ
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5GC0017XZ

Ekran klimatyzacji w modelach bez podgrzewania kierownicy (dolny wyświetlacz)
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j1 <m >/<m >:
Naciśnij <m > i <m >, aby dostosować
temperaturę. Gdy tryb dwustrefowy jest
włączony, wartości temperatury dla
kierowcy i pasażera z przodu mogą być
regulowane niezależnie od siebie za
pomocą przycisków <m > i <m > na
odpowiednich stronach. Gdy tryb

dwustrefowy jest wyłączony, wartości
temperatury dla kierowcy i pasażera z
przodu mogą być regulowane za pomocą
przycisków sterowania temperaturą po
stronie kierowcy.

j2 <AUTO>:
Naciśnij <AUTO>, aby ustawić
automatyczny tryb kontroli, który reguluje
przepływ powietrza, temperaturę i
prędkość wentylatora w sposób
automatyczny.

j3 m /m :
Prędkość nadmuchu powietrza z nawiewów
można zmieniać.
Naciśnij <m > lub dotknij [-m ], aby
zmniejszyć prędkość wentylatora. Naciśnij
+ <m > lub dotknij/[m +], aby
zwiększyć prędkość wentylatora.
Szczegóły dotyczące nawiewów, patrz
instrukcja obsługi pojazdu.

j4 m :
Bieżący tryb przepływu powietrza
wyświetlany jest na ekranie klimatyzacji.
Naciśnij <m > lub dotknij [m ], aby
zmienić tryb przepływu powietrza.

m
Powietrze płynie przez środkowe i
boczne otwory wentylacyjne.

m
Powietrze jest nadmuchiwane z
nawiewów środkowych, bocznych i
podłogowych.

m
Powietrze płynie głównie z
nawiewów podłogowych.

m
Powietrze płynie z nawiewów na
szyby oraz z nawiewów
podłogowych.

5GC0019XZ
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j5 m /m (jeśli na wyposażeniu):
Umożliwia włączenie podgrzewania fotela
kierowcy i fotela pasażera z przodu.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w Podręczniku właściciela
pojazdu.

j6 Dolny ekran dotykowy (dolny wyświetlacz)
Po wciśnięciu przycisku <CLIMATE>, ekran
klimatyzacji jest włączany na dolnym
wyświetlaczu.

j7 <m >:
Naciśnij <m > aby przełączyć tryb
wentylacji pomiędzy recyrkulacją
powietrza (lampka kontrolna włączona) a
napływem świeżego powietrza (lampka
kontrolna wyłączona).

j8 <m >:
Naciśnij, aby odparować/odszronić
przednią szybę.
Aby szybko pozbyć się lodu z przedniej
szyby, ustaw maksymalną prędkość
wentylatora.
Po naciśnięciu przycisku <m >,
klimatyzacja włączy się automatycznie przy
temperaturze zewnętrznej powyżej −5°C
(23°F) i przełączy się do trybu napływu
świeżego powietrza w celu lepszego
odparowania.

j9 <m >:
Naciśnij, aby aktywować ogrzewanie tylnej
szyby i lusterek zewnętrznych.

“Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych” (strona 3-11)

j10 <ON/OFF>:
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system
klimatyzacji.

j11 <CLIMATE>:
Naciśnij, aby włączyć ekran klimatyzacji na
dolnym wyświetlaczu.

j12 Wskaźniki ustawienia temperatury:
Wyświetlane jest ustawienie temperatury.
W trybie dwustrefowym wartości
temperatury dla strony kierowcy i strony
pasażera z przodu mogą być ustawiane
niezależnie od siebie.

j13 Wskaźniki trybu:
Wyświetlany jest aktywny tryb.

DWUSTRE-
FOWA

Tryb dwustrefowy jest aktywny.
Wartości temperatury dla strony
kierowcy i strony pasażera z przodu
mogą być ustawiane niezależnie od
siebie.

AUTO Tryb automatyczny jest aktywny.
Temperatura i prędkość wentylatora
są kontrolowane automatycznie.

j14 [Auto-recyrk.] (jeśli na wyposażeniu):
Dotknij, aby włączyć/wyłączyć tryb
automatycznej recyrkulacji.

“Zaawansowany system klimatyzacji
(jeśli na wyposażeniu)” (strona 3-9)

j15 [DWUSTREF.]:
Dotknij, aby włączyć/wyłączyć tryb
dwustrefowy. Gdy tryb dwustrefowy jest
włączony, wartości temperatury dla
kierowcy i pasażera z przodu mogą być
regulowane niezależnie od siebie.

j16 [Klimatyzacja]:
Dotknij, aby włączyć/wyłączyć
klimatyzację. Włącz tryb klimatyzacji w celu
skutecznego chłodzenia i osuszania.

j17 [Ogrzewanie kierownicy] (jeśli na
wyposażeniu):
Dotknij, aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie
kierownicy.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w Podręczniku właściciela
pojazdu.

INFORMACJE:

• Lampki kontrolne na przyciskach oraz ikony na
ekranie wskazują, kiedy dana funkcja jest włączo-
na/wyłączona.

• Ustawienia systemu nagrzewnicy i klimatyzatora
mogą zostać powiązane i zapisane w pamięci dla
poszczególnych inteligentnych kluczyków.
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“Całkowicie dostosowywane środowisko
cyfrowe (jeśli na wyposażeniu)”
(strona 8-19)

AUTOMATYCZNE OTWIERANIE I
ZAMYKANIE

Chłodzenie i/lub ogrzewanie z
osuszaniem (tryb AUTO)
Trybu automatycznego można używać przez cały
rok. System w sposób automatyczny steruje
temperaturą, rozprowadzaniem powietrza i
prędkością wentylatora.

1. Wciśnij <AUTO> Zaświeci się lampka kontrol-
na na przycisku oraz pojawi się komunikat
“AUTO” na ekranie klimatyzacji.

2. Naciśnij <m > i <m > po stronie kierowcy,
aby ustawić żądaną temperaturę.

• Temperatura w przedziale pasażerskim utrzymy-
wana jest automatycznie. System automatycz-
nie steruje także rozprowadzaniem powietrza i
prędkością wentylatora.

• Gdy tryb dwustrefowy jest włączony, wartości
temperatury dla kierowcy i pasażera z przodu
mogą być regulowane niezależnie od siebie za
pomocą przycisków <m > i <m > na odpo-
wiednich stronach. Aby włączyć tryb dwustrefo-
wy, dotknij [DWUSTREFOWA] na dolnym
wyświetlaczu (na dolnym wyświetlaczu zostanie
wyświetlona informacja “DUAL”). Aby wyłączyć
regulację temperatury po stronie pasażera z
przodu, dotknij [DWUSTREFOWA], aby wyłączyć
tryb dwustrefowy.

INFORMACJE:

W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodo-
wane gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie
stanowi to usterki.

Ogrzewanie [klimatyzator (A/C)
wyłączony]
W tym trybie klimatyzator nie włącza się. Używaj
tego trybu jeśli chcesz jedynie ogrzać pojazd.

1. Dotknij [Klimatyzacja] na dolnym wyświetla-
czu. Wskaźnik A/C zgaśnie.

2. Naciśnij <m > i <m > po stronie kierowcy,
aby ustawić żądaną temperaturę.

INFORMACJE:

• Temperatura w przedziale pasażerskim utrzymy-
wana jest automatycznie. Rozprowadzenie powie-
trza i prędkość wentylatora są sterowane automa-
tycznie w tym trybie.

• Nie ustawiaj temperatury na niższą niż panująca
na zewnątrz pojazdu. Może to spowodować niepra-
widłową pracę systemu.

• Nie zaleca się używania tego trybu w przypadku
zaparowania szyb.

AUTOMATYCZNY SYSTEM KLIMATYZACJI
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Ogrzewanie z osuszaniem
(odszranianie lub odparowywanie)
1. Naciśnij <m >. Zaświeci się lampka kontrol-

na na przycisku.

2. Naciśnij <m > i <m > po stronie kierowcy,
aby ustawić żądaną temperaturę.

INFORMACJE:

• Aby szybko pozbyć się lodu z zewnętrznej powierz-
chni szyb, ustaw maksymalną prędkość wentylato-
ra.

• Gdy szyba zostanie oczyszczona, możliwie
najszybciej naciśnij <AUTO>, aby powrócić do trybu
automatycznego.

• Jeśli zostanie wciśnięty przycisk <m >, klimaty-
zator włączy się automatycznie przy temperaturze
zewnętrznej powyżej -5°C (23°F) w celu odparowa-
nia przedniej szyby, a tryb recyrkulacji powietrza
zostanie automatycznie wyłączony.

Aby przyspieszyć proces odparowywania
szyb, do przedziału pasażerskiego wpusz-
czane jest powietrze z zewnątrz.

ZAAWANSOWANY SYSTEM
KLIMATYZACJI (jeśli na wyposażeniu)
Zaawansowany system klimatyzacji utrzymuje
czystość powietrza wewnątrz pojazdu, wyko-
rzystując automatyczne sterowanie cyrkulacją

powietrza za pomocą czujnika wykrywającego
spaliny/nieprzyjemne zapachy na zewnątrz po-
jazdu.

Automatyczne sterowanie
recyrkulacją powietrza za pomocą
czujnika wykrywającego
spaliny/nieprzyjemne zapachy na
zewnątrz pojazdu
Zaawansowany system klimatyzacji jest dostar-
czany z czujnikiem wykrywającym spaliny/nie-
przyjemne zapachy na zewnątrz pojazdu. Gdy
automatyczne sterowanie cyrkulacją powietrza
zostanie aktywowane poprzez dotknięcie [Auto-
matyczna recyrkulacja] na ekranie klimatyzacji,
czujnik będzie wykrywał nieprzyjemne zapachy
na zewnątrz pojazdu, takie jak chemikalia lub
spaliny. W przypadku wykrycia tego typu zapa-
chów lub spalin, wskazanie na wyświetlaczu
oraz tryb systemu automatycznie zmieniają się
z napływu świeżego powietrza na recyrkulację.

Gdy tryb automatycznego sterowania cyrkulacją
powietrza jest włączony, przez pierwsze 5 minut
działa tryb recyrkulacji, zapobiegający przedo-
stawaniu się do wewnątrz pojazdu pyłu, kurzu i
pyłków oraz oczyszczający powietrze w kabinie.

Po 5 minutach, czujnik wykrywa spaliny i auto-
matycznie uruchamia naprzemiennie tryb recyr-
kulacji oraz tryb napływu świeżego powietrza.

INFORMACJE:

Tryb automatycznej recyrkulacji powietrza może
być aktywowany w następujących warunkach.

• Sterowanie przepływem powietrza nie jest usta-
wione na tryb odparowywania/odszraniania
przedniej szyby (lampka kontrolna na przycisku
<m > jest wyłączona).

• Temperatura zewnętrzna wynosi około 0°C (32°F)
lub więcej.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

* Układ na rysunku dotyczy modelu z kierownicą
po lewej stronie (LHD). W modelu z kierownicą
po prawej stronie (RHD) układ jest odwrotny.

• CzujnikijA orazjB znajdujące się na tablicy roz-
dzielczej pomagają utrzymać stałą temperaturę.
Nie kładź niczego na czujnikach lub w ich pobliżu.

• Jeśli temperatura płynu chłodzącego silnik oraz
temperatura na zewnątrz pojazdu są niskie, nad-

much z nawiewów podłogowych może nie działać
właściwie. Nie jest to usterka. Gdy temperatura
płynu chłodzącego wzrośnie, nadmuch z nawie-
wów podłogowych zostanie przywrócony do pra-
widłowego stanu.

• W gorących i wilgotnych warunkach z nawiewów
może wydostawać się mgiełka. Jest to spowodowa-
ne gwałtownym schładzaniem powietrza. Nie sta-
nowi to usterki.

FILTR KLIMATYZATORA
Modele z zaawansowanym systemem klimaty-
zacji:

System klimatyzacji jest wyposażony w filtr z
funkcją usuwania zapachów, zawierający polife-
nol z oleju winogronowego, który akumuluje i
neutralizuje kurz, pyłki, pył itp. Aby zapewnić
wydajne ogrzewanie, odparowywanie oraz wen-
tylację przy użyciu klimatyzatora, wymieniaj filtr
zgodnie z określonym kalendarzem przeglądów
podanym w oddzielnie dostarczonej książeczce
gwarancyjnej. Aby wymienić filtr, skontaktuj się
z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją ob-
sługi.

Filtr należy wymienić, jeśli przepływ powietrza
pogarsza się znacząco lub, jeśli szyby łatwo za-
parowują podczas pracy nagrzewnicy lub klima-
tyzatora.

Modele bez zaawansowanego systemu klimaty-
zacji:

System klimatyzacji jest wyposażony w filtr z
funkcją usuwania zapachów, który zbiera kurz,
pyłki, pył itp. Aby zapewnić wydajne ogrzewa-
nie, odparowywanie oraz wentylację przy użyciu
klimatyzatora, wymieniaj filtr zgodnie z określo-
nym kalendarzem przeglądów podanym w od-
dzielnie dostarczonej książeczce gwarancyjnej.
Aby wymienić filtr, skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

Filtr należy wymienić, jeśli znacząco pogarsza
się przepływ powietrza lub jeśli szyby łatwo za-
parowują podczas pracy nagrzewnicy lub klima-
tyzatora.

SERWISOWANIE NAGRZEWNICY I
KLIMATYZATORA
System nagrzewnicy i klimatyzatora w Twoim
pojeździe jest napełniany czynnikiem chłodzą-
cym opracowanym z myślą o ochronie środowi-
ska. Czynnik ten nie jest szkodliwy dla ziem-
skiej powłoki ozonowej. Do serwisowania kli-
matyzatora potrzebne jest specjalne
wyposażenie ładujące oraz substancja smarują-
ca. Użycie nieprawidłowego czynnika chłodzą-
cego lub substancji smarującej spowoduje po-
ważne uszkodzenie systemu klimatyzacji. (Zale-
cenia dotyczące czynnika chłodzącego i
substancji smarującej systemu klimatyzacji,
patrz instrukcja obsługi pojazdu).

5GC0006XZ
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Serwisowanie Twojego przyjaznego dla środo-
wiska systemu nagrzewnicy i klimatyzatora mo-
że przeprowadzić Centrum INFINITI lub profesjo-
nalna stacja obsługi.

OSTRZEŻENIE:

System klimatyzacji zawiera znajdujący się pod wy-
sokim ciśnieniem czynnik chłodzący. Aby uniknąć ob-
rażeń, jakikolwiek przegląd klimatyzatora powinien
być dokonywany tylko przez doświadczonego mecha-
nika wyposażonego w odpowiedni sprzęt.

OSTROŻNIE:

• Podczas mycia wewnętrznej strony tylnej szyby
zachowaj ostrożność, aby nie zadrapać i nie usz-
kodzić ścieżek ogrzewania.

• Akumulator może się rozładować, jeśli ogrzewa-
nie jest włączone, a silnik lub system hybrydowy
nie pracuje.

Aby odparować/odszronić tylną szybę i lusterka
zewnętrzne, uruchom silnik lub system hybry-
dowy i naciśnij <m >. Zaświeci się lampka kon-
trolna na przycisku. Ponownie naciśnij <m >,
aby wyłączyć ogrzewanie.

Ogrzewanie wyłączy się automatycznie po około
15 minutach.

Ekran umożliwia zmianę ustawień nagrzewnicy i
klimatyzatora.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [KLIMATYZACJA].

INFORMACJE:

W niektórych modelach pozycja [KLIMATYZACJA]
może znajdować się pod pozycją [Inne ustawie-
nia].

Dostępne ustawienia

• [Ogrz. lewego fotela]/[Ogrz. prawego fotela] (jeśli
na wyposażeniu)

Ustawienia temperatury dla fotela kierowcy i
fotela pasażera z przodu w trybie automa-
tycznego sterowania mogą być zmieniane
niezależnie od siebie.

Informacje na temat ogrzewania foteli znaj-
dują się w Podręczniku właściciela pojazdu.

• [Użyj klimatyzacji podczas postoju] (jeśli na wy-
posażeniu)

Dotknij, aby włączyć/wyłączyć tryb prioryte-
tu zatrzymania na biegu jałowym (Stop/
Start). Gdy pozycja ta jest włączona, aktywa-
cja funkcji zatrzymania na biegu jałowym
(systemu Stop/Start) nie będzie wpływać na
korzystanie z klimatyzacji. Gdy pozycja ta
jest wyłączona, aktywacja funkcji zatrzyma-

OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY I LUSTEREK
ZEWNĘTRZNYCH

USTAWIENIA NAGRZEWNICY I KLIMATYZATORA
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nia na biegu jałowym (systemu Stop/Start)
będzie wpływać na sterowanie temperaturą.

• [Ogrzewanie kierownicy] (jeśli na wyposażeniu)

Ogrzewanie kierownicy można włączyć lub
wyłączyć.

Informacje na temat ogrzewania kierownicy
znajdują się w Podręczniku właściciela po-
jazdu.

• [Ust. aut. ogrzewania kierownicy] (jeśli na wypo-
sażeniu)

Tryb automatycznego sterowania ogrzewa-
niem kierownicy można włączyć lub wyłą-
czyć. Gdy ta pozycja jest włączona, ogrzewa-
nie kierownicy włączy się automatycznie, je-
śli temperatura wewnątrz pojazdu jest niska
w momencie ustawienia włącznika zapłonu
w położeniu ON. Niezależnie od temperatu-
ry, ogrzewanie kierownicy wyłączy się po 30
minutach.

Jeśli ogrzewanie kierownicy zostanie ręcznie
włączone/wyłączone poprzez dotknięcie
przycisku [Ogrzewanie kierownicy] na ekra-
nie klimatyzacji, automatyczne sterowanie
ogrzewaniem kierownicy zostanie anulowa-
ne, a system powróci do trybu manualnego.

Informacje na temat ogrzewania kierownicy
znajdują się w Podręczniku właściciela po-
jazdu.

INFORMACJE:

Jeśli temperatura powierzchni kierownicy
jest wyższa niż maksymalna temperatura ro-
bocza systemu, ogrzewanie nie włączy się.
Nie jest to usterka.
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OSTRZEŻENIE:

• Kierowca nie może obsługiwać systemu audio
podczas jazdy - cała uwaga powinna być skupiona
na prowadzeniu pojazdu.

• Zaparkuj pojazd w bezpiecznym miejscu i zaciąg-
nij hamulec postojowy, aby obsługiwać system
audio i odtwarzać filmy (jeśli na wyposażeniu).

OSTROŻNIE:

• Obsługuj system audio tylko przy włączonym sil-
niku lub systemie hybrydowym. Korzystanie z sys-
temu audio przez dłuższy czas przy wyłączonym
silniku lub systemie hybrydowym może spowodo-
wać rozładowanie akumulatora.

• Nie dopuszczaj wilgoci do systemu. Nadmierna
wilgoć, na przykład w postaci rozlanych płynów,
może spowodować awarię systemu.

RADIO
Przed włączeniem radia ustaw włącznik zapłonu
w pozycji ACC lub ON. Jeśli słuchasz radia przy
wyłączonym silniku lub systemie hybrydowym,
ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC.

Jakość odbioru sygnału radiowego zależy od siły
sygnału, odległości od nadajnika, znajdujących
się w pobliżu budynków, mostów, gór i innych
czynników zewnętrznych. Okresowe zmiany w
jakości odbioru są zazwyczaj powodowane tymi
czynnikami.

Używanie telefonu komórkowego w pojeździe
lub w jego pobliżu może mieć wpływ na jakość
odbioru sygnału radiowego.

Odbiór sygnału radiowego
Odbiornik radiowy w Twoim pojeździe jest wy-
posażony w najnowocześniejsze obwody elek-
troniczne, poprawiające jakość odbioru sygnału
radiowego. Ich zadaniem jest zwiększenie zasię-
gu i jakości odbioru sygnału radiowego.

Jednak nawet najwyższej klasy sprzęt jest pod-
atny na charakterystyczne właściwości przekazu
sygnału radiowego FM i AM, które wpływają na
jakość odbioru w poruszającym się pojeździe.
Te charakterystyczne cechy są zjawiskiem całko-
wicie normalnym w pewnych obszarach odbioru
i nie są oznaką wadliwego działania systemu
radiowego w Twoim pojeździe.

Warunki odbioru sygnału podlegają stałym
zmianom, ponieważ pojazd znajduje się w ru-
chu. Jakość odbioru może nie być idealna ze
względu na budynki, wzniesienia terenu, dużą
odległość pojazdu od nadajnika oraz zakłócenia
powodowane przez inne pojazdy. Poniżej opisa-
no niektóre z czynników wpływających na jakość
odbioru sygnału radiowego.

Niektóre telefony komórkowe lub inne urządze-
nia mogą powodować zakłócenia lub brzęczący
dźwięk dochodzący z głośników systemu audio.
Przeniesienie urządzenia w inne miejsce może
zmniejszyć lub wyeliminować zakłócenia.

Odbiór sygnału FM
MAKSYMALNY ZASIĘG SYGNAŁU

• FM: 40 do 48 km (25 do 30 mil)

• AM: 97 do 209 km (60 do 130 mil)

Zasięg: w przypadku sygnału FM zasięg jest za-
zwyczaj ograniczony do 40–48 km (25–30 mil),
przy czym sygnał monofoniczny (jednokanało-
wy) ma nieco większy zasięg od sygnału stereo-
fonicznego. Pewne czynniki zewnętrzne mogą
czasem zakłócać obiór stacji radiowych FM, na-
wet jeśli nadajnik znajduje się w zasięgu 40 km
(25 mil) od pojazdu. Siła sygnału FM jest bezpo-
średnio uzależniona od odległości odbiornika
od nadajnika. Sygnał FM jest przekazywany po
linii wzroku i pod względem właściwości jest
podobny do promienia światła. Przykładowo,
zarówno sygnał FM, jak i światło odbijają się od
przeszkód.
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Zanikanie sygnału i zmiana częstotliwości: w
miarę oddalania się Twojego pojazdu od nad-
ajnika sygnał będzie zanikać, a odbiornik zmie-
niać częstotliwość.

Zakłócenia statyczne i drżenie dźwięku: ze
względu na napotkane przeszkody w postaci bu-
dynków, dużych wzniesień terenu lub z powodu
nieodpowiedniego położenia anteny (zazwyczaj
w połączeniu ze zbyt dużą odległością od nad-
ajnika), w przekazywanym sygnale mogą być
słyszalne zakłócenia statyczne lub drżenie
dźwięku. Można je ograniczyć, obniżając usta-
wienie wysokich tonów.

Odbiór wielodrożny: ze względu na podatność
sygnału FM na odbicia, do odbiornika trafiają
jednocześnie zarówno bezpośrednie sygnały ra-
diowe, jak i odbite. Sygnały te mogą eliminować
się nawzajem, powodując chwilowe drżenie lub
utratę dźwięku.

Odbiór sygnału AM
Sygnały AM, ze względu na niską częstotliwość,
posiadają zdolność zakrzywiania się wokół
przeszkód i wzniesień. Ponadto mogą również
odbijać się od jonosfery i wracać na ziemię. Ze
względu na swoje właściwości sygnał AM jest
również podatny na zakłócenia na odcinku mię-
dzy nadajnikiem a odbiornikiem.

Zanikanie sygnału: może mieć miejsce, gdy po-
jazd przejeżdża przez tunele lub obszary o gęs-
tej, wysokiej zabudowie. Sygnał może również

zanikać w czasie występowania zakłóceń jonos-
ferycznych, nawet jeśli wokół pojazdu nie znaj-
dują się żadne przeszkody.

Zakłócenia statyczne: mogą je wywołać burze z
wyładowaniami atmosferycznymi, linie wyso-
kiego napięcia, znaki elektryczne, a nawet dro-
gowa sygnalizacja świetlna.

System radiofonii cyfrowej (DAB) (jeśli
na wyposażeniu)
Obsługiwane standardy dla tego systemu to DAB
i DAB+.

Niektóre stacje nie obsługują funkcji EPG (elek-
troniczny informator programowy).

W zależności od jakości sygnału, pobranie lub
aktualizacja danych EPG może zająć trochę cza-
su.

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
(CD)

• Nie wciskaj na siłę płyty kompaktowej w szczelinę.
Może to doprowadzić do uszkodzenia płyty i/lub
odtwarzacza CD.

• Próba załadowania płyty CD przy zamkniętej osło-
nie szczeliny może spowodować uszkodzenie płyty
i/lub odtwarzacza CD.

SAA0480
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• W zimne lub deszczowe dni odtwarzacz może nie
funkcjonować poprawnie z powodu nagromadzo-
nej w powietrzu wilgoci. Jeśli to nastąpi, wyjmij
płytę z odtwarzacza i dokładnie go osusz lub prze-
wietrz.

• Podczas jazdy po nierównej nawierzchni płyty w
odtwarzaczu mogą przerywać.

• Odtwarzacz CD czasami może nie działać z powodu
bardzo wysokiej temperatury panującej w kabinie
pojazdu. Przed użyciem odtwarzacza obniż tempe-
raturę.

• Korzystaj tylko z dobrej jakości okrągłych płyt o
średnicy 12 cm (4,7 cala) z umieszczonym na płycie
lub opakowaniu logo “COMPACT disc DIGITAL
AUDIO”.

• Nie wystawiaj odtwarzacza na bezpośrednie dzia-
łanie promieni słonecznych.

• Płyty CD niskiej jakości, brudne, porysowane, po-
kryte śladami palców lub o wyszczerbionym otwo-
rze środkowym mogą nie być poprawnie odtwarza-
ne.

• Następujące rodzaje płyt CD mogą nie być popraw-
nie odtwarzane:

– Płyty CD z zabezpieczeniem przed kopio-
waniem (CCCD)

– Zapisywalne płyty CD (CD-R)

– Płyty CD wielokrotnego zapisu (CD-RW)

• Nie używaj wymienionych poniżej płyt, ponieważ
mogą one doprowadzić do usterki odtwarzacza.

– Płyty o średnicy 8 cm (3,1 in)

– Płyty, które nie są okrągłe

– Płyty z papierowymi etykietami

– Płyty wygięte, zarysowane lub o nietypo-
wych krawędziach.

• Niniejszy system audio odtwarza wyłącznie wcześ-
niej nagrane płyty kompaktowe. Nie posiada moż-
liwości nagrywania lub wypalania płyt kompakto-
wych.

• Jeśli płyta CD nie może być odtworzona, wyświet-
lony zostanie jeden z poniższych komunikatów.

Błąd odczytu płyty:

Wskazuje błąd dostępu, CLV/Focus lub TOC.
Sprawdź i ponownie wsuń płytę CD. Upewnij
się, że jest ona odpowiednio wsuwana.

Wysuń płytę:

Wskazuje na błąd mechanizmu. Jeśli wysu-
nięcie płyty CD jest możliwe, wyjmij ją i po-
nownie umieść w odtwarzaczu. Jeśli wysu-
nięcie płyty CD nie jest możliwe, skontaktuj
się z Centrum INFINITI lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

Plik nie do odtwarzania:

Wskazuje, że na płycie CD nie znajdują się
pliki możliwe do odczytania. Sprawdź dane
zamieszczone na płycie CD.

USB (uniwersalna magistrala
szeregowa) - gniazdo połączeniowe

OSTRZEŻENIE:

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia
USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE:

• Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia
USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia
USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią
stroną może spowodować uszkodzenie gniazda.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo pod-
łączone do gniazda USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciągnij
za pokrywę gniazda (jeśli na wyposażeniu). Może
to spowodować uszkodzenie gniazda i pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w któ-
rym może zostać nieumyślnie pociągnięty.
Pociągnięcie przewodu może spowodować uszko-
dzenie gniazda.
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Samochód nie jest wyposażony w urządzenie
USB. Urządzenia USB powinny być zakupione
osobno, jeśli zajdzie taka potrzeba.

System nie oferuje możliwości formatowania
urządzeń USB. W celu sformatowania urządze-
nia USB użyj komputera.

W niektórych krajach ze względu na obowiązu-
jące przepisy pasażerowie z przodu pojazdu mo-
gą odtwarzać z urządzenia USB tylko dźwięk,
natomiast nie mogą wyświetlać obrazów, nawet
jeśli pojazd jest zaparkowany.

System ten pozwala na podłączenie różnych kart
pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych
USB i odtwarzaczy iPod. Niektóre urządzenia
USB mogą nie być kompatybilne z tym syste-
mem.

• Partycjonowane urządzenia USB mogą nie działać
prawidłowo.

• Niektóre znaki używane w innych językach (chiń-
skim, japońskim itp.) mogą być nieprawidłowo wy-
świetlane na wyświetlaczu. W urządzeniu USB za-
lecamy wykorzystywanie znaków używanych w ję-
zyku angielskim.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z urządzeń
USB:

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

Ogólne uwagi dotyczące korzystania z odtwa-
rzaczy iPod:

• Nieprawidłowe podłączenie urządzenia iPod do
gniazda może spowodować wyświetlenie migają-
cego symbolu kontrolnego. Zawsze sprawdź, czy
urządzenie iPod jest prawidłowo podłączone.

• Książki mówione (audiobooki) mogą nie być od-
twarzane w tej samej kolejności, w jakiej są wy-
świetlane w iPod.

• Duże pliki wideo mogą powodować spowolnienie
pracy odtwarzacza iPod. Centralny wyświetlacz w
pojeździe może zgasnąć na moment, jednak po-
winien szybko powrócić do normalnego stanu.

• Jeśli odtwarzacz iPod automatycznie wybiera duże
pliki wideo w trybie odtwarzania losowego, cen-
tralny wyświetlacz w pojeździe może na chwilę
zgasnąć, lecz powinien szybko powrócić do nor-
malnego stanu.
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Tabela specyfikacji dla USB

Odtwarzane nośniki USB 2.0
Odtwarzane systemy plików FAT32
Poziomy folderów Poziomy folderów: 8, liczba folderów: 512 (włącznie z folderem głównym), liczba plików: 5000

Format Częstotliwość próbkowania Obsługiwane/nieobsługiwane
MPEG1 Layer-1 - Nieobsługiwane

Layer-2 - Nieobsługiwane
Layer-3 44,1, 48, 32 kHz Obsługiwane (32-320 kbps)

MPEG2 Layer-1 - Nieobsługiwane
Layer-2 - Nieobsługiwane
Layer-3 22,05, 24, 16 kHz Obsługiwane (16-160 kbps)

MPEG2.5 Layer-1 - Nieobsługiwane
Layer-2 - Nieobsługiwane
Layer-3 11,025, 12, 8 kHz Obsługiwane (16-160 kbps)

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

AAC (MPEG4) *2
(tylko rozszerzenie “m4a”)

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

Obsługiwane (16-320 kbps)

*1 Formaty profesjonalne (zoptymalizowany do przesyłania głosu przy bardzo niskim bitrate, bezstratny, obsługujący dźwięk wielokanałowy) nie są
obsługiwane.

*2 Format AAC (MPEG-2) nie jest obsługiwany.
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SKOMPRESOWANE PLIKI AUDIO
(MP3/WMA/AAC)

Objaśnienie terminów

• MP3 — MP3 to skrót od angielskich słów Moving
Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 to naj-
bardziej znany format skompresowanych, cyfro-
wych plików audio. Format ten pozwala na uzyska-
nie plików muzycznych o jakości dźwięku bardzo
zbliżonej do jakość płyty CD, zajmując przy tym
znacznie mniej miejsca niż oryginalne pliki audio
CD. Konwersja utworu audio do formatu MP3 po-
zwala ograniczyć jego wielkość do około 1/10 roz-
miaru oryginalnego (częstotliwość próbkowania:
44,1 kHz, transfer: 128 kbps) bez słyszalnej utraty
jakości dźwięku. Kompresja redukuje pewne frag-
menty dźwięku, które dla większości osób nie są
słyszalne.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) to format
skompresowanych plików dźwiękowych, stworzo-
ny przez firmę Microsoft jako alternatywa dla for-
matu MP3. System kodowania WMA pozwala na
osiągnięcie większej kompresji pliku niż w forma-
cie MP3, umożliwiając zapisanie większej ilości
plików na tej samej przestrzeni dyskowej, przy za-
chowaniu tej samej jakości.

• Transfer — to liczba bitów na sekundę, wykorzys-
tywanych przez cyfrowe pliki dźwiękowe. Rozmiar
i jakość skompresowanego pliku audio zależą od
szybkości transferu podczas kodowania plików.

• Częstotliwość próbkowania — to częstotliwość z
jaką próbki sygnału konwertowane są z postaci
analogowej do cyfrowej (konwersja A/D).

• Multisesja — to jedna z metod zapisu danych na
nośnik. Pojedyncze zapisanie danych na nośnik
nosi nazwę pojedynczej sesji, zaś zapisanie wie-
lokrotne nazywa się multisesją.

• ZnacznikID3/WMA — to część zakodowanego pliku
MP3 lub WMA, zawierająca informacje na temat
pliku, takie jak tytuł utworu, wykonawca, tytuł al-
bumu, szybkość kodowania, czas trwania utworu,
itp. Informacje zawarte w znaczniku ID3 wyświet-
lane są na wyświetlaczu w linii Album/Wykonaw-
ca/Utwór.

* Windows® oraz Windows Media® stanowią
znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe
Microsoft Corporation w USA i/lub innych kra-
jach.

Kolejność odtwarzania

jA Folder główny

jB Folder

jC Plik audio

• Nazwy folderów, które nie zawierają skompreso-
wanych plików audio, nie są wyświetlane na ekra-
nie.

NAA984
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• Jeśli w głównym folderze płyty/urządzenia USB
znajdują się pliki, zostanie on wyświetlony.

• Kolejność odtwarzania zależy od kolejności, w któ-
rej pliki zostały zapisane na płycie, w związku z
czym może nie odpowiadać kolejności, w której
chciałbyś ich słuchać.

• Kolejność odtwarzania skompresowanych plików
audio została przedstawiona na rysunku.
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Tabela specyfikacji dla CD

Odtwarzane nośniki CD, CD-R, CD-RW
Odtwarzane systemy plików CD, CD-R, CD-RW

Obsługiwane
wersje*1

MP3

Wersja MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3, MPEG2.5 Audio Layer3

Częstotliwość
próbkowania

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

Transfer 8 kbps - 320 kbps, VBR

WMA*2

Wersja WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Transfer/
częstotliwość
próbkowania

Transfer: Ver7, Ver8: 32-192 kbps Ver9, Ver9.1, Ver9.2: 32-192 kbps, VBR
Częstotliwość próbkowania: 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
Transfer/
częstotliwość
próbkowania

Transfer: 8-320 kbps, VBR
Częstotliwość próbkowania: 11,025-48 kHz

Informacje w znaczniku (tytułu utworu, nazwy
wykonawcy i tytułu albumu)

ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (wyłącznie MP3)
Znacznik WMA (wyłącznie WMA)
Znacznik AAC (wyłącznie AAC)

Poziomy folderów CD, CD-R, CD-RW: Poziomy folderów: 8, foldery: 255 (łącznie z folderem głównym), pliki: 510 (maks.
255 plików w jednym folderze)

Wyświetlane kodowanie znaków*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 Pliki utworzone z częstotliwością próbkowania 48 kHz i transferem 64 kbps nie są odtwarzane.

*2 Zabezpieczone pliki WMA (DRM) nie są odtwarzane.

*3 Wyświetlane kodowanie zależy od rodzaju nośnika, wersji i wyświetlanych informacji.

*4 Stworzony przez iTunes.
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Windows Media Player
Produkt ten jest chroniony określonym prawem
własności intelektualnej przez firmę Microsoft.
Używanie i dystrybucja takiej technologii poza
niniejszym produktem są zabronione bez uzys-
kania licencji od firmy Microsoft.

STRUMIENIOWE ODTWARZANIE
DŹWIĘKU PRZEZ BLUETOOTH®

• Niektóre urządzenia do strumieniowego odtwarza-
nia dźwięku przez Bluetooth® mogą nie być roz-
poznawane przez system audio zamontowany w
pojeździe.

• W celu skorzystania z funkcji strumieniowego od-
twarzania dźwięku przez Bluetooth® należy usta-
nowić bezprzewodowe połączenie między kompa-
tybilnym urządzeniem audio Bluetooth® a modu-
łem Bluetooth® w pojeździe.

• Strumieniowe odtwarzanie dźwięku przez Blue-
tooth® może zostać wstrzymane w następujących
warunkach:

– Odbieranie połączenia z użyciem syste-
mu głośnomówiącego

– Sprawdzanie połączenia z systemem
głośnomówiącym

– Podłączanie urządzenia audio lub telefo-
nu w systemie głośnomówiącym

– Pobieranie książki telefonicznej z podłą-
czonego telefonu komórkowego

• Nie umieszczaj urządzenia do strumieniowego od-
twarzania dźwięku przez Bluetooth® w miejscu
otoczonym przez elementy metalowe lub daleko
od modułu Bluetooth® pojazdu, aby uniknąć
spadku jakości dźwięku i przerwania połączenia
bezprzewodowego.

• Gdy urządzenie audio jest podłączone za pomocą
połączenia bezprzewodowego Bluetooth®, bate-
ria urządzenia może rozładowywać się szybciej niż
zwykle.

• System ten obsługuje profil zaawansowanej dy-
strybucji audio Bluetooth® (A2DP) i profil zdalne-
go sterowania audio/wideo (AVRCP).

• Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja
Bluetooth® działają w tym samym paśmie częstot-
liwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łącz-
ności Bluetooth® i bezprzewodowej sieci LAN mo-
że spowodować spowolnienie lub przerwanie po-
łączenia, a także uciążliwy hałas. Podczas
korzystania z funkcji Bluetooth® zaleca się wyłą-
czenie komunikacji bezprzewodowej LAN (Wi-Fi).
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GŁÓWNE PRZYCISKI SYSTEMU AUDIO
* Układ przełączników na rysunku dotyczy mo-
delu z kierownicą po lewej stronie (LHD). W mo-
delu z kierownicą po prawej stronie (RHD) układ
przełączników jest odwrotny.

j1 <AUDIO>
Naciśnij, aby wyświetlić ekran audio dla

aktualnie wybranego źródła.
Naciśnij ponownie, aby wyświetlić ekran z
listą źródeł audio.

j2 <MENU>:
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do
ekranu menu.

j3 Szczelina na płytę:
Wsuń płytę CD zadrukowaną stroną do
góry.

j4 <m >:
Naciśnij, aby wysunąć płytę CD.

j5 <SEEK•TRACK>:
Umożliwia wyszukiwanie stacji radiowych
oraz pomijanie i przewijanie utworów do
przodu/do tyłu.

j6 <RADIO>:
Naciśnij, aby przejść do trybu radia. Zakres
fal radiowych będzie zmieniał się pomiędzy
AM, FM i DAB (jeśli na wyposażeniu) po
każdym naciśnięciu przycisku.

j7 <VOL/m >:
Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć system
audio.
Przekręć, aby dostosować głośność.

j8 <MEDIA>:
Po każdym naciśnięciu przycisku wybrane
zostaje inne źródło audio (odtwarzacz CD,
iPod, USB, strumieniowe odtwarzanie
dźwięku przez Bluetooth® lub AUX).

j9 <TUNE•FOLDER>:
Umożliwia ręczne dostrojenie radia AM/FM
oraz wybranie folderów z plikami MP3/
WMA/AAC.
Gdy radio DAB (jeśli na wyposażeniu) jest
odtwarzane, krótkie naciśnięcie tego
przycisku powoduje zmianę pasma w

5GA0027X

NAZWY I FUNKCJE PRZYCISKÓW STEROWANIA SYSTEMEM AUDIO
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górę/w dół w granicach zakresu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
zmienia pasmo w górę/w dół podczas
strojenia radia DAB.

INFORMACJE:

Informacja APPS Audio jest wyświetlana, gdy
muzyka jest odtwarzana za pomocą aplikacji In-
finiti InTouch.

PRZYCISKI STEROWANIA SYSTEMEM
AUDIO ZAMONTOWANE W
KIEROWNICY

j1 <m > (BACK):
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego
ekranu lub anulować niezatwierdzony
wybór.

j2 <m /OK>:
Pochylenie przełącznika w górę/w dół, gdy
włączony jest system audio oraz na górnym
ekranie wyświetlana jest mapa (modele z
systemem nawigacji) lub ekran widoku
wyświetlacza, powoduje obsługę systemu
audio, jak np. zmianę utworów i stacji
radiowych. Krótkie pochylenie (poniżej 1,5
sekundy) i pochylenie z przytrzymaniem
(powyżej 1,5 sekundy) mają różne
działanie.
Modele z systemem nawigacji:
Naciśnij, aby wybrać źródło audio lub
wyświetlić listę audio.

“Menu skrótów” (strona 2-11)

j3 <-m + > (Regulacja głośności):
Naciśnij górną (+) lub dolną (−) stronę
przełącznika, aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność.

5GA0002XZ

Typ A

5GA0148XZ

Typ B
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PODSTAWOWA OBSŁUGA SYSTEMU
AUDIO

Włączanie/wyłączanie systemu audio
Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji
ACC lub ON, aby włączyć system audio. Naciśnij
<VOL/m >, aby włączyć źródło audio, które by-
ło ostatnio odtwarzane przed wyłączeniem sys-
temu. Aby wyłączyć system audio, ponownie na-
ciśnij <VOL/m >.

Wybór źródła audio

1. Włącz ekran menu wyboru źródła audio po-
przez dotknięcie [Źródło] w górnym lewym
narożniku ekranu audio.

2. Wybierz pozycję na ekranie menu.

INFORMACJE:

• Naciśnięcie przycisku <RADIO> lub <MEDIA> rów-
nież umożliwia zmianę źródła audio.

“Główne przyciski systemu audio” (stro-
na 4-11)

• Jeśli system audio został wyłączony, gdy jedno ze
źródeł było aktywne, ponowne uruchomienie sys-
temu spowoduje włączenie ostatnio odsłuchiwa-
nego źródła.

• Źródło może również zostać zmienione poprzez
pasek umieszczony na szczycie ekranu audio.

“Całkowicie dostosowywane środowisko
cyfrowe (jeśli na wyposażeniu)”
(strona 8-19)

• Ustawienia systemu audio mogą zostać powiązane
i zapisane w pamięci dla poszczególnych inteli-
gentnych kluczyków.

“Całkowicie dostosowywane środowisko
cyfrowe (jeśli na wyposażeniu)”
(strona 8-19)

• Informacja APPS Audio jest wyświetlana, gdy mu-
zyka jest odtwarzana za pomocą aplikacji Infiniti
InTouch.

Pasek źródła systemu audio
Źródło może zostać zmienione poprzez pasek
umieszczony na szczycie ekranu audio.
Wyświetlanie paska źródła można włączyć/wy-
łączyć.

Włączanie/wyłączanie paska źródła:

Możesz zdecydować, czy pasek źródła na szczy-
cie ekranu ma być wyświetlany.

1. Dotknij [Źródło] w górnym lewym narożniku
ekranu audio.

2. Dotknij [Pok. pas. wyb. źr.], aby włączyć/wy-
łączyć wyświetlanie.

Edycja paska źródła:

Można zmieniać źródła audio wyświetlane na
pasku źródła.

1. Dotknij [Źródło] w górnym lewym narożniku
ekranu audio.

2. Dotknij [Edytować źródło].

3. Dotknij jeden z przycisków na pasku, a na-
stępnie jedno ze źródeł audio na liście, aby
zapisać źródło na pasku.

5GA0034XZ

5GA0035XZ
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RADIO

Jak wyświetlić ekran obsługi radia (typ
A)
* Modele ze wskaźnikiem stanu radia i wyświet-
laczem informacji o odbiorze sygnału.

Ekran radia jest widoczny i może być obsługiwa-
ny na dolnym ekranie dotykowym (dolnym wy-
świetlaczu).

j1 Wskaźnik stanu radia:
Wyświetlany jest bieżący stan radia.
Wskaźnik stanu radia jest wyświetlany na
ekranie każdego źródła audio.

j2 [Źródło]:
Dotknij, aby włączyć ekran wyboru źródła.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j3 Wskaźnik zakresu fal radiowych:
Wyświetlany jest aktualnie wybrany zakres
fal radiowych.

j4 Wyświetlacz wybranej stacji i informacji o
odbiorze sygnału:
Informacje o wybranej stacji i obiorze
sygnału dostępne w danym momencie, gdy
wyświetlana jest częstotliwość, informacja
PTY (jeśli na wyposażeniu) itp.

j5 [Sterow.]:
Dotknij, aby wyświetlić ekran sterowania.

“Obsługa radia” (strona 4-15)

j6 Lista zapamiętanych stacji:
Dla każdego zakresu fal radiowych można
zapisać do sześciu wybranych stacji.

“Ręczne zapisywanie stacji”
(strona 4-15)

Nazwy zapamiętanych stacji są
wyświetlane, jeśli są one dostępne.

5GA0029X
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Obsługa radia
Aktywacja radia i wybór zakresu fal:

Aby włączyć radio, naciśnij <RADIO> lub wybierz
preferowany zakres fal radiowych z listy źródeł.
Po każdym naciśnięciu przycisku <RADIO>, za-
kres fal radiowych ulega zmianie.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

INFORMACJE:

Jeżeli odbierany sygnał stereo jest słaby, radio
automatycznie przełączy się z trybu stereo na
mono.

Wyszukiwanie stacji:

Naciśnij <SEEK•TRACK>, aby wykonać strojenie
od najniższej do najwyższej lub od najwyższej
do najniższej częstotliwości. Wyszukiwanie zos-
tanie przerwane przy każdej znalezionej stacji.

Pochylenie i przytrzymanie <m /OK> na kierow-
nicy wyszuka również kolejną stację w górę/w
dół.

Strojenie ręczne:

Aby ręcznie nastawić częstotliwość stacji, naciś-
nij <TUNE•FOLDER>, aż wybrana zostanie dana
stacja.

Ręczne zapisywanie stacji:

Dla każdego zakresu fal radiowych można za-
pisać do sześciu stacji.

1. Wybierz zakres fal radiowych.

2. Nastaw częstotliwość stacji, którą chcesz za-
pisać na liście.

3. Dotknij i przytrzymaj jedną z cyfr na liście.

4. Informacje, takie jak częstotliwość itp. są wy-
świetlane na liście zaprogramowanych stacji,
jeśli wykonane zostało zapisanie stacji.

INFORMACJE:

• Pochylenie <m /OK> na kierownicy przewinie za-
pisane stacje radiowe w górę/w dół.

• Możliwa jest zmiana ustawień radia.

“Ustawienia audio” (strona 4-28)

Obsługa radia
Dotknij [Sterow.] na ekranie AM, FM lub DAB
(jeśli na wyposażeniu), aby wyświetlić ekran ste-
rowania. Dostępne są poniższe elementy stero-
wania.

FM/AM:

• [Lista stacji] (jeśli na wyposażeniu):

Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych sta-
cji.

• [Przerwanie ogłoszeń drogowych] (tylko FM) (jeśli
na wyposażeniu):

Gdy ta pozycja jest włączona, odebrane ogło-
szenia drogowe będą przerywać odtwarza-
nie źródła audio. Ta pozycja jest dostępna
tylko w trybie audio.

• [Informacje RDS] (jeśli na wyposażeniu):

Dotknij, aby wyświetlić informacje RDS, gdy
odtwarzane jest radio FM.

DAB (jeśli na wyposażeniu):

• [Lista stacji]:

Dotknij, aby wyświetlić listę dostępnych sta-
cji.

• [Lista typów programów]:

Dotknij, aby wyświetlić listę typów progra-
mów. Dotknij jedną z pozycji na liście, aby
wyświetlić stację radiową, która należy do
wybranej informacji PTY.

• [EPG]:

Dotknij, aby wyświetlić listę EPG (elektro-
niczny informator programowy). Jeśli wybra-
na pozycja na liście jest nadawana w danym
momencie, możesz włączyć stację poprzez
dotknięcie [Słuchaj] lub odczytać informacje
poprzez dotknięcie [Szczegóły].
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Niektóre stacje nie obsługują funkcji EPG. W
zależności od stanu sygnału, pobranie lub
aktualizacja danych może zająć trochę cza-
su.

• [Przerw. ogł. drogowych]:

Gdy ta pozycja jest włączona, odebrane ogło-
szenia drogowe będą przerywać odtwarza-
nie źródła audio.

• [Informacje DAB]:

Dotknij, aby wyświetlić informacje DAB (sys-
tem radiofonii cyfrowej). Informacje takie jak
tytuł utworu i komunikaty drogowe mogą być
wyświetlane poprzez funkcję Dynamic Label
Segment.

INFORMACJE:

“EAS” w [EAS test] (wyświetlane na ekranie jako
informacja PTY) jest skrótem od określenia
“Emergency Alert System” (awaryjny system
ostrzegania).

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH
(CD)

Jak wyświetlić ekran obsługi
odtwarzacza CD
j1 [Źródło]:

Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j2 Informacje o utworze:
Wyświetlane są informacje o utworze, takie
jak tytuł, nazwa wykonawcy i tytuł albumu.

j3 Wskaźnik źródła audio:
Wskazuje, czy aktualnie wybranym źródłem
jest odtwarzacz CD.

5GA0110XZ
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j4 Czas odtwarzania:
Wyświetlany jest czas odtwarzania utworu.

j5 Liczba utworów:
Wskazuje bieżący numer utworu i łączną
liczbę utworów.

j6 Menu CD:
Wyświetlane są pozycje menu CD. Dotknij
ikonę, aby wyświetlić listę lub zmienić
ustawienie.
- [Utwór]
- [Folder] (dla płyt CD zawierających pliki
MP3)
- [Tryb odtwarzania]

j7 Wskaźnik trybu odtwarzania:
Wskazuje bieżący tryb odtwarzania.
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania.

Płyty CD bez skompresowanych plików audio:

Tryb Komunikat na wyświetlaczu
Powtarzaj 1 płytę

m PŁYTA
Powtarzaj 1 utwór

m 1 utwór
1 płyta losowo

m PŁYTA

Płyty CD ze skompresowanymi plikami audio:

Tryb Komunikat na wyświetlaczu
Powtarzaj 1 płytę

m PŁYTA
Powtarzaj 1 folder

m 1 folder
Powtarzaj 1 utwór

m 1 utwór
1 płyta losowo

m PŁYTA
1 folder losowo

m 1 folder

j8 Liczba folderów:
Wskazuje liczbę folderów, gdy załadowana
jest płyta CD ze skompresowanymi plikami
audio.

Obsługa odtwarzacza (CD)
Ładowanie:

Wsuń płytę do szczeliny, zadrukowaną stroną do
góry. Płyta zostanie załadowana automatycznie
i rozpocznie się odtwarzanie.

Po załadowaniu płyty CD, na wyświetlaczu po-
jawia się ekran odtwarzacza CD.

Aktywacja i odtwarzanie:

Tryb odtwarzacza CD może zostać wybrany na
liście źródeł lub poprzez naciśnięcie przycisku
<MEDIA> z płytą załadowaną do odtwarzacza CD.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

“Główne przyciski systemu audio” (stro-
na 4-11)

Jeśli system został wyłączony podczas odtwa-
rzania płyty CD, naciśnięcie <VOL/m > urucho-
mi odtwarzacz CD.

Wybór utworu/folderu:

Dotknij [Utwór] lub [Folder] w menu odtwarzacza
CD i wybierz utwór lub folder znajdujący się na
liście.

Naciśnij <SEEK•TRACK> lub krótko pochyl
<m /OK> na kierownicy w górę/w dół, aby prze-
jść do następnego lub poprzedniego utworu.

Dla płyt CD ze skompresowanymi plikami audio
naciśnij przycisk <TUNE•FOLDER> lub pochyl i
przytrzymaj <m /OK> na kierownicy, aby prze-
jść do następnego lub poprzedniego folderu.

“Główne przyciski systemu audio” (stro-
na 4-11)

Przewijanie do przodu/do tyłu:

Naciśnij i przytrzymaj <SEEK•TRACK>, aby prze-
winąć utwór do przodu/do tyłu. Zwolnij przycisk
<SEEK•TRACK>, aby odtworzyć utwór z normalną
prędkością.

Zmiana trybu odtwarzania:

Dotknij [Tryb odtwarzania] lub ikonę trybu od-
twarzania ([m ] lub [m ]), aby wybrać tryb od-
twarzania.
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Płyta CD bez skompresowanych plików audio:

• Powtarzaj 1 płytę

• Powtarzaj 1 utwór

• 1 płyta losowo

Płyta CD ze skompresowanymi plikami audio:

• Powtarzaj 1 płytę

• Powtarzaj 1 folder

• Powtarzaj 1 utwór

• 1 płyta losowo

• 1 folder losowo

Wysuwanie płyty CD:

Naciśnij <m >, aby wysunąć płytę CD. Jeżeli po
wysunięciu płyta CD nie zostanie wyjęta ze
szczeliny, zostanie ona wciągnięta z powrotem,
aby zapobiec jej uszkodzeniu.

ODTWARZACZ PAMIĘCI USB

Podłączanie pamięci USB

OSTRZEŻENIE:

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj urządzenia
USB podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE:

• Nie używaj siły podczas podłączania urządzenia
USB do gniazda USB. Próba wsunięcia urządzenia
USB do gniazda pod kątem lub nieodpowiednią
stroną może spowodować uszkodzenie gniazda.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo pod-
łączone do gniazda USB.

• Wyjmując urządzenie USB z gniazda, nie ciągnij
za pokrywę gniazda (jeśli na wyposażeniu). Może
to spowodować uszkodzenie gniazda i pokrywy.

• Nie pozostawiaj przewodu USB w miejscu, w któ-
rym może zostać nieumyślnie pociągnięty.
Pociągnięcie przewodu może spowodować uszko-
dzenie gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

Dwa złącza USB są umieszczone na konsoli środ-
kowej.

“Koncentrator multimedialny”
(strona 2-6)

Po podłączeniu kompatybilnego urządzenia pa-
mięci masowej do gniazda, kompatybilne pliki
audio na urządzeniu mogą zostać odtworzone
poprzez system audio w pojeździe.
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Jak wyświetlić ekran obsługi pamięci
USB
j1 [Źródło]:

Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j2 Czas odtwarzania:
Wyświetlany jest czas odtwarzania utworu.

j3 Informacje o utworze:
Wyświetlane są informacje o utworze, takie
jak tytuł, nazwa wykonawcy i nazwa
folderu.

j4 Wskaźnik źródła audio:
Wskazuje, która pamięć USB jest wybrana.

j5 [USB1]/[USB2]:
Dotknij, aby przełączyć na drugą
podłączoną pamięć USB.

j6 Zdjęcie okładki (jeśli na wyposażeniu):
Jeśli dostępne, wyświetlane jest zdjęcie
okładki płyty CD.

j7 Liczba utworów:
Wskazuje numer utworu i łączną liczbę
utworów.

j8 [m ]/[m ]:
Dotknij, aby rozpocząć lub wstrzymać
odtwarzanie.

j9 Menu USB:
Wyświetlane są pozycje menu USB. Dotknij
ikonę, aby wyświetlić listę lub zmienić
ustawienie.
- [Folder/Utwór]
- [Wykonawcy]
- [Albumy]
- [Poprzednia lista]
- [Tryb odtwarzania]

j10 Wskaźnik trybu odtwarzania:
Wskazuje bieżący tryb odtwarzania.
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania.

5GA0111XZ
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Tryb Komunikat na
wyświetlaczu

Powtarzaj wszystkie utwory
m Wszystkie

Powtarzaj 1 folder
m 1 folder

Powtarzaj 1 utwór
m 1 utwór

Losowo wszystkie
m Wszystkie

1 folder losowo
m 1 folder

j11 Liczba utworów:
Wskazuje folder, wykonawcę lub numer
albumu i łączną liczbę folderów/list.

Obsługa odtwarzacza pamięci USB
Aktywacja i odtwarzanie:

Tryb pamięci USB można również aktywować z
listy źródeł audio i paska źródeł audio poprzez
obsługę panelu dotykowego lub poprzez naciś-
nięcie przycisku <MEDIA>.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

“Nazwy i funkcje przycisków sterowania
systemem audio” (strona 4-11)

Aby odtworzyć plik z pamięci USB dotknij [m ],
natomiast aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij
[m ] na ekranie obsługi pamięci USB.

Wybór listy odtwarzania:

Wybierz listę odtwarzania poprzez dotknięcie
ikony w menu pamięci USB.

• Utwory (lista)

• Wykonawcy (lista)

• Albumy (lista)

• Poprzednia lista

Pomijanie utworów/folderów:

Naciśnij <SEEK•TRACK> lub krótko pochyl
<m /OK> na kierownicy w górę/w dół, aby prze-
jść do następnego lub poprzedniego utworu.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego
folderu, pochyl i przytrzymaj <m /OK> na kie-
rownicy.

Przewijanie do przodu/do tyłu:

Naciśnij i przytrzymaj <SEEK•TRACK>, aby prze-
winąć utwór do przodu/do tyłu. Zwolnij, aby od-
tworzyć utwór z normalną prędkością.

Zmiana trybu odtwarzania:

Dotknij [Tryb odtwarzania], na dolnym wyświet-
laczu, aby wybrać tryb odtwarzania.

“Jak wyświetlić ekran obsługi pamięci
USB” (strona 4-19)

INFORMACJE:

Tylko jedna z dwóch podłączonych pamięci USB
może być obsługiwana za pomocą systemu roz-
poznawania mowy.

ODTWARZACZ IPOD

Podłączanie odtwarzacza iPod

OSTRZEŻENIE:

Nie podłączaj, nie odłączaj i nie obsługuj odtwarzacza
iPod podczas jazdy. Może to rozproszyć Twoją uwagę.
Rozproszenie może spowodować utratę kontroli nad
pojazdem i prowadzić do groźnego wypadku i odnie-
sienia poważnych obrażeń ciała.

OSTROŻNIE:

• Nie używaj siły do wkładania odtwarzacza iPod do
gniazda USB. Próba wsunięcia przewodu odtwa-
rzacza iPod do gniazda pod kątem lub nieodpo-
wiednią stroną może spowodować uszkodzenie
gniazda. Upewnij się, że przewód odtwarzacza
iPod jest prawidłowo podłączony do gniazda USB.

• Wyjmując przewód odtwarzacza iPod z gniazda
USB nie ciągnij za pokrywę gniazda (jeśli na wy-
posażeniu). Może to spowodować uszkodzenie
gniazda i pokrywy.
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• Nie pozostawiaj przewodu odtwarzacza iPod w
miejscu, w którym może zostać nieumyślnie po-
ciągnięty. Pociągnięcie przewodu może spowodo-
wać uszkodzenie gniazda.

Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowe-
go użytkowania i pielęgnacji urządzenia, zajrzyj
do jego instrukcji obsługi.

Dwa złącza USB (iPod) są umieszczone na kon-
soli środkowej.

“Koncentrator multimedialny”
(strona 2-6)

Po podłączeniu do systemu audio w pojeździe
bateria odtwarzacza iPod jest ładowana jeśli ob-
sługuje on ładowanie przez USB.

W zależności od modelu i wersji oprogramowa-
nia sprzętowego odtwarzacza iPod, po podłą-
czeniu odtwarzacza jego wyświetlacz pokazuje
ekran INFINITI lub ekran podłączonych akceso-
riów. Jeśli odtwarzacz iPod jest podłączony do
systemu audio, obsługa biblioteki muzycznej
jest możliwa tylko przy użyciu elementów stero-
wania w pojeździe.

Kompatybilność:

Przystosowano dla

• iPod touch (5. generacja)

• iPod touch (4. generacja)

• iPod touch (3. generacja)

• iPod touch (2. generacja)

• iPod touch (1. generacja)

• iPod touch

• iPod with video

• iPod classic

• iPod nano (7. generacja)

• iPod nano (6. generacja)

• iPod nano (5. generacja)

• iPod nano (4. generacja)

• iPod nano (3. generacja)

• iPod nano (2. generacja)

• iPod nano (1. generacja)

• iPhone 5

• iPhone 4S

• iPhone 4

• iPhone 3GS

• iPhone 3G

• iPhone

INFORMACJE:

• W niektórych przypadkach iPod touch może wolno
odpowiadać na obsługę systemu.

• Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe od-
twarzacza iPod jest aktualne.

• Złącze LightningTM działa z odtwarzaczami iPhone
5, iPod touch (5. generacja) oraz iPod nano (7. ge-
neracja).

Złącze 30-stykowe działa z odtwarzaczami
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone, iPod touch (generacje 1–4), iPod
classic oraz iPod nano (generacje 1–6).

Złącze USB działa z odtwarzaczami iPhone
5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone
3G, iPhone, iPod touch (generacje 1–5), iPod
classic oraz iPod nano (generacje 1–7).
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Jak wyświetlić ekran obsługi
odtwarzacza iPod
j1 Wskaźnik stanu wyszukiwania:

Wskazuje bieżący stan wyszukiwania.

j2 [Źródło]:
Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j3 Czas odtwarzania:
Wyświetlany jest czas odtwarzania utworu.

j4 Informacje o utworze:
Wyświetlane są informacje o utworze, takie
jak tytuł, nazwa wykonawcy i tytuł albumu.

j5 Wskaźnik źródła audio:
Wskazuje, czy aktualnie wybranym źródłem
jest odtwarzacz iPod.

j6 Zdjęcie okładki (jeśli na wyposażeniu):
Jeśli dostępne, wyświetlane jest zdjęcie
okładki płyty CD.

j7 Liczba utworów:
Wskazuje numer utworu i łączną liczbę
utworów.

j8 Wskaźnik trybu odtwarzania losowego:
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania
losowego.

Tryb Komunikat na wyświetlaczu
Zmień kolejność

m Albumy
Wszystkie
piosenki m Utwory
Losow. wył. OFF

j9 [m ]/[m ]:
Dotknij, aby rozpocząć lub wstrzymać
odtwarzanie.

j10 Menu odtwarzacza iPod:
- [Poprzednia lista]
- [Listy odtwarzania]
- [Wykonawcy]
- [Utwory]
- [Albumy]
- [Gatunki]
- [Twórcy]
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- [Podcasty]
- [Audiobooki]
- [Zmień kolejność]
- [Powtórz]

j11 Wskaźnik trybu powtarzania:
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania.

Tryb Komunikat na wyświetlaczu
Powtarzaj
wszystkie utwory m Wszystkie
Powtarzaj 1 utwór

m 1 utwór
Powtarzanie
wyłączone

OFF

Obsługa odtwarzacza iPod
Aktywacja i odtwarzanie:

Wsunięcie przewodu odtwarzacza iPod do złą-
cza aktywuje tryb odtwarzacza iPod.

Tryb odtwarzacza iPod można również wybrać z
listy źródeł i paska źródeł na panelu dotykowym
lub naciskając przycisk <MEDIA>.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

“Główne przyciski systemu audio”
(strona 4-11)

Aby odtworzyć utwór lub wstrzymać odtwarza-
nie w urządzeniu iPod, dotknij [Odtwarzaj]/
[Pauza] w menu odtwarzacza iPod.

Wybór sposobu wyszukiwania:

W menu odtwarzacza iPod wyświetlana jest lista
sposobów wyszukiwania. Dotknij i wybierz po-
zycję, aby odtworzyć utwory z urządzenia iPod
zgodnie z żądanym ustawieniem.

Przewijanie do przodu/do tyłu:

Naciśnij i przytrzymaj <SEEK•TRACK>, aby prze-
winąć utwór do przodu/do tyłu. Zwolnij, aby od-
tworzyć utwór z normalną prędkością.

Zmiana trybu odtwarzania:

Dotknij [Zmień kolejność] lub [Powtórz] z menu
odtwarzacza iPod, aby wybrać tryb odtwarzania

Pomijanie utworów:

Naciśnij <SEEK•TRACK> lub krótko pochyl
<m /OK> na kierownicy w górę/w dół, aby prze-
jść do następnego lub poprzedniego utworu.

INFORMACJE:

Nawet jeśli urządzenia iPod lub iPhone są pod-
łączone do obu złączy USB, system rozpoznaje
tylko jedno podłączone urządzenie.

STRUMIENIOWE ODTWARZANIE
DŹWIĘKU PRZEZ BLUETOOTH®
Twój pojazd jest wyposażony w funkcję strumie-
niowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth® (Bluetooth® Streaming Audio).

Jeśli dysponujesz kompatybilnym urządzeniem
Bluetooth® pozwalającym na strumieniowe
przesyłanie dźwięku (profil A2DP), możesz usta-
nowić bezprzewodowe połączenie między urzą-
dzeniem Bluetooth® i systemem audio w po-
jeździe. Dzięki takiemu połączeniu możesz od-
słuchiwać pliki audio z urządzenia Bluetooth®
za pomocą głośników w pojeździe. Połączenie
to umożliwia też podstawową obsługę urządze-
nia, np. odtwarzanie i pomijanie plików audio z
wykorzystaniem profilu Bluetooth® AVRCP. Nie
wszystkie urządzenia Bluetooth® zapewniają
taki sam poziom sterowania z wykorzystaniem
profilu AVRCP. W celu uzyskania bardziej szcze-
gółowych informacji zajrzyj do instrukcji obsługi
urządzenia Bluetooth®.

Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja
Bluetooth® działają w tym samym paśmie częs-
totliwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z
łączności Bluetooth® i bezprzewodowej sieci
LAN może spowodować spowolnienie lub prze-
rwanie połączenia, a także uciążliwy hałas. Pod-
czas korzystania z funkcji Bluetooth® zaleca się
wyłączenie komunikacji bezprzewodowej LAN
(Wi-Fi).
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Podłączanie urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku
przez Bluetooth®
Urządzenie do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth® musi zostać podłą-
czone do pojazdu przed obsługą.

“Parowanie urządzenia Bluetooth®”
(strona 2-21)

Jak wyświetlić ekran obsługi
urządzenia do strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®
j1 [Źródło]:

Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j2 Informacje o utworze:
Wyświetlane są informacje o utworze, takie
jak tytuł, nazwa wykonawcy i nazwa
folderu.

j3 Wskaźnik źródła audio:
Wskazuje, czy aktualnie wybranym źródłem
jest urządzenie do strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez Bluetooth®.
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j4 Czas odtwarzania:
Wyświetlany jest czas odtwarzania utworu.

j5 [Sterow.]:
Dotknij, aby wyświetlić ekran sterowania.

“Obsługa strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®” (strona 4-26)

j6 Numer utworu
Wskazuje numer utworu.

j7 Wskaźnik trybu powtarzania:
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania.

Tryb Komunikat na
wyświetlaczu

Powtarzaj wszystkie
m Wszystkie

Powtarzaj 1 folder
m 1 folder

Powtarzaj 1 utwór
m 1 utwór

Powtarzanie wyłączone
m WYŁ.

j8 Menu strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®:
- [Odtwarzaj]
- [Pauza]
- [Folder/Utwór]
- [Powtórz]
- [Losowo]

j9 Wskaźnik trybu odtwarzania losowego:
Dotknij, aby zmienić tryb odtwarzania
losowego.

Tryb Komunikat na
wyświetlaczu

Losowo wszystkie
m Wszystkie

1 folder losowo
m 1 folder

Losowo wył.
m WYŁ.

INFORMACJE:

W zależności od rodzaju urządzenia audio pod-
łączonego do pojazdu, informacje o utworach
mogą nie być wyświetlane.

Obsługa strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®
Dostępność funkcji wstrzymywania odtwarza-
nia, zmiany utworów, przewijania do przodu,
przewijania do tyłu, odtwarzania losowego i po-
wtarzania zależy od urządzenia. Niektóre urzą-
dzenia mogą nie obsługiwać wszystkich powyż-
szych funkcji.

INFORMACJE:

• W zależności od rodzaju podłączonego urządzenia
do strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, sterowanie funkcjami audio może nie
być możliwe.

• W zależności od rodzaju podłączonego urządzenia
do strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, odtworzenie muzyki może nastąpić z
pewnym opóźnieniem.

Aktywacja i odtwarzanie:

Urządzenie do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth® można wybrać z listy
źródeł audio dotykając [Źródło] lub poprzez na-
ciśnięcie przycisku <MEDIA>.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

“Główne przyciski systemu audio” (stro-
na 4-11)

Aby odtworzyć utwory z urządzenia do strumie-
niowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, dotknij [Odtwarzaj] w menu stru-
mieniowego odtwarzania dźwięku przez Blue-
tooth®. Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij
[Pauza].

Wybór folderu/utworu:

Dotknij [Folder/Utwór], aby wybrać żądany fol-
der/utwór.

Zmiana trybu odtwarzania:

Dotknij [Powtórz] lub [Losowo] w menu strumie-
niowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, aby zmienić tryb odtwarzania.
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Przewijanie do przodu/do tyłu:

Naciśnij i przytrzymaj <SEEK•TRACK>, aby prze-
winąć utwór do przodu/do tyłu. Zwolnij, aby od-
tworzyć utwór z normalną prędkością.

Pomijanie utworów/folderów:

Naciśnij <SEEK•TRACK> lub krótko pochyl
<m /OK> na kierownicy w górę/w dół, aby prze-
jść do następnego lub poprzedniego utworu.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego
folderu, naciśnij <TUNE•FOLDER> lub pochyl i
przytrzymaj <m /OK> na kierownicy.

Obsługa strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®
Dotknij [Sterow.] na ekranie obsługi urządzenia
do strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, aby wyświetlić ekran sterowania.

[Select
Device]

Dotknij, aby wybrać inne
urządzenie do strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth® z listy
zarejestrowanych urządzeń
Bluetooth®.

“Ustawienia
BLUETOOTH®”
(strona 2-21)

[Zsynchro-
nizuj
urządzenie]

Dotknij, aby podłączyć nowe
urządzenie Bluetooth®.

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE (AUX)

Środki ostrożności
W niektórych krajach odtwarzanie obrazów w
pojazdach jest całkowicie zabronione przepisa-
mi prawa.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych
Pomocnicze gniazda wejściowe umieszczone są
w konsoli środkowej.

“Koncentrator multimedialny”
(strona 2-6)

Do pomocniczego gniazda wejściowego audio
można podłączać wszystkie standardowe analo-
gowe urządzenia audio, takie jak przenośne od-
twarzacze kasetowe, odtwarzacze CD czy odtwa-
rzacze MP3.

Do pomocniczego gniazda wejściowego wideo
można podłączyć odtwarzacz wideo w celu od-
twarzania filmów.

INFORMACJE:

Włóż mini-wtyk stereo 3,5 mm (1/8 cala) do po-
mocniczego gniazda wejściowego. W przypadku
użyciu przewodu z wtykiem mono dźwięk może
nie być odtwarzany prawidłowo.

Jak wyświetlić ekran obsługi
urządzenia AUX

j1 [Źródło]:
Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

j2 Wskaźnik źródła audio:
Wskazuje, czy aktualnie wybranym źródłem
jest urządzenie AUX.

j3 [Obr. Wł.]/[Obr. Wył.]:
Dotknij, aby włączyć/wyłączyć obraz na
wyświetlaczu. Tej pozycji nie można
obsługiwać podczas jazdy.

j4 [Ustawienia wyświetlacza]:
Dotknij, aby dostosować ustawienia
górnego wyświetlacza.
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Dostępne ustawienia

[Jasność] Regulacja jasności
wyświetlacza.

[Kontrast] Regulacja kontrastu
wyświetlacza.

[Poziom czerni] Regulacja poziomu czerni
wyświetlacza.

[Odcień]* Regulacja odcienia.
[Kolor]* Regulacja koloru

wyświetlacza.
[Resetuj
ustawienia]

Umożliwia przywrócenie
początkowych ustawień
wyświetlacza.

* Dostępne tylko dla danych zawierających fil-
my.

Obsługa urządzenia AUX
Aktywacja i odtwarzanie:

Włącz urządzenia AUX.

Podłączenie urządzenia AUX do gniazda aktywu-
je tryb AUX.

Tryb AUX można wybrać spośród innych źródeł
audio poprzez dotknięcie [Źródło] lub naciśnię-
cie przycisku <MEDIA>.

“Wybór źródła audio” (strona 4-13)

“Główne przyciski systemu audio” (stro-
na 4-11)

INFORMACJE:

• Filmy są wyświetlane na górnym ekranie, a infor-
macje audio na dolnym ekranie.

• Możliwa jest zmiana ustawień AUX.

“Ustawienia audio” (strona 4-28)
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Poniższa procedura umożliwia dostosowanie ustawień systemu audio oraz włączenie/wyłączenie funkcji związanych z systemem.

Niektóre pozycje menu ustawień mogą nie być wyświetlane, gdy system audio jest wyłączony.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij pozycji [Audio].

Dostępne są następujące pozycje:

Dostępność pozycji zależy od modelu i specyfikacji pojazdu.

USTAWIENIA AUDIO
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• [Ustawienia dźwięku]

Dokonywanie ustawień Działanie
[Tony niskie]

Umożliwia regulację barwy dźwięku i balansu głośników poprzez dotknięcie [+]/[-], [L]/[P] lub [T]/[P].
[Tony wysokie]
[Balans]
[Wyciszenie]:

[Bose®Centerpoint] Włączenie tej pozycji umożliwia uzyskanie efektu dźwięku przestrzennego podczas odtwarzania zwykłych nagrań
stereo. Włącz tę pozycję, aby aktywować Bose®Centerpoint i zmieniać poziom efektów za pomocą [Dźwięk przest.].

[Bose®AudioPilot]
Funkcja ta dostosowuje głośność oraz jakość dźwięku do prędkości pojazdu oraz poziomu hałasu rejestrowanego
przez mikrofon. Funkcja kompensuje poziom hałasu generowanego podczas jazdy na różnego rodzaju
nawierzchniach oraz przy otwartych oknach. Włącz tę pozycję, aby aktywować funkcję Bose®AudioPilot.

[Dźwięk przest.] Dotknij [+]/[-], aby wyregulować poziom efektu dźwięku przestrzennego, jeśli pozycja Bose®Centerpoint jest
włączona.

[Głośność - prędkość] Funkcja ta automatycznie reguluje głośność w zależności od prędkości pojazdu. Dotknij [+]/[-], aby zmienić poziom
czułości.

[Scena dźwiękowa kierowcy]

Gdy ta pozycja jest włączona, dźwięk słyszalny w miejscu kierowcy będzie miał lepszą jakość. Kierowca może
cieszyć się dźwiękiem o wyraźniejszym i czystszym brzmieniu, specjalnie dopasowanym do zajmowanej przez niego
fotela w pojeździe. Efekty uzyskiwane w ramach tej opcji zależą od rodzaju odtwarzanej muzyki. W przypadku
niektórych gatunków muzycznych włączenie tej funkcji może nie dać słyszalnych efektów.
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• [Okładka]

Włącz tę pozycję, aby wyświetlić plik graficzny z nośnika. Jeśli nośnik nie zawiera obrazów, nie będą one wyświetlane na ekranie.

• [Rodzaj emisji]

Wybierz rodzaj emisji spośród opcji [AUTO], [PAL] i [NTSC].

• [Ustawienia radia] (jeśli na wyposażeniu)

Dokonywanie
ustawień

Działanie

[Przerwanie ogłoszeń
drogowych]

Ta pozycja ustawień dotyczy radia FM i DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, odebrane ogłoszenia drogowe będą przerywać
odtwarzanie źródła audio.

[Przerwanie
wiadomości]

Ta pozycja ustawień dotyczy radia FM i DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, informacje PTY będą przerywać odtwarzanie źródła
audio.

[Śledzenie DAB-DAB] Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, system wyszukuje i przestawia częstotliwość na
alternatywną stację DAB, która oferuje ten sam program przy lepszej jakości odbioru.

[Łącze DAB-RDS] Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, system wyszukuje i przestawia częstotliwość na
alternatywną stację RDS, która oferuje ten sam program przy lepszej jakości odbioru, gdy sygnał DAB nie może zostać dostrojony
lub odbiór sygnału DAB słabnie.

[Ustawienia
regionalne]

Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, system umożliwia przerwanie emisji stacji DAB w
przypadku odebrania regionalnych komunikatów drogowych.

[Ustawienia pasma L] Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia DAB. Gdy ta pozycja jest włączona, system wyszukuje pasmo L i pasmo Band III, co wymaga
dodatkowego czasu. Wyłącz tę pozycję, aby wykluczyć pasmo L z wyszukiwania stacji.

[AF] Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia FM. Gdy ta pozycja jest włączona, system wyszukuje i przestawia częstotliwość na
alternatywną stację FM, która oferuje ten sam program przy lepszej jakości odbioru.

[REG (Regionalne)] Ta pozycja ustawień dotyczy tylko radia FM. Gdy ta pozycja jest włączona, system wyszukuje i przestawia częstotliwość na
alternatywną stację FM, która oferuje ten sam program przy lepszej jakości odbioru w danym regionie. Gdy ta pozycja jest
wyłączona, wyszukiwanie i zmiana częstotliwości jest wykonywana niezależnie od regionu.
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• [Ustawienia AUX]

Dokonywanie ustawień Działanie
[Wyświetlanie obrazu AUX] Ustawienie rozmiaru wyświetlanego obrazu to wybór pozycji [Normalny], [Szeroki] lub [Kinowy].
[Ustawienia głośności] Ustawienie głośności to wybór pozycji [Niska], [Średnia] lub [Wysoka].

INFORMACJE:

• Ustawienia systemu audio mogą zostać powiązane i zapisane w pamięci inteligentnego kluczyka użytkownika.

“Całkowicie dostosowywane środowisko cyfrowe (jeśli na wyposażeniu)” (strona 8-19)

• Wyświetlanie obrazu można włączyć/wyłączyć poprzez dotknięcie [Obr Wł.]/[Obr Wył.] w górnym prawym narożniku ekranu.

• Opcje [Ustawienia radia], [Ustawienia AUX] i [Ustawienia DVD] wyświetlane są tylko wtedy, gdy odtwarzane jest odpowiednie źródło dźwięku.
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PŁYTY CD

• Trzymaj płytę za jej krawędzie. Nigdy nie dotykaj
powierzchni płyty. Nie zginaj płyty.

• Niewykorzystywane płyty przechowuj zawsze w ich
opakowaniach.

• Aby wyczyścić płytę, przetrzyj jej powierzchnię od
środka do krawędzi zewnętrznej przy pomocy
czystej i miękkiej ściereczki. Nie wycieraj płyty,
wykonując koliste ruchy.

Nie używaj konwencjonalnego środka do
czyszczenia płyt lub alkoholu do użytku
przemysłowego.

• Nowa płyta może mieć chropowate wewnętrzne i
zewnętrzne krawędzie. Usuń chropowatości z kra-
wędzi, pocierając wewnętrzną i zewnętrzną kra-
wędź bokiem długopisu lub ołówka w zilustrowany
sposób.

PAMIĘĆ USB

• Nigdy nie dotykaj złącza pamięci USB.

• Nie kładź ciężkich przedmiotów na karcie pamięci
USB.

• Nie przechowuj pamięci USB w miejscach o bardzo
wysokiej wilgotności.

• Nie narażaj karty pamięci USB na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.

• Nie wylewaj żadnych płynów na kartę pamięci
USB.

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji
obsługi pamięci USB.

Niniejsza aplikacja lub urządzenie zawiera opro-
gramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w
Emeryville, Kalifornia (“Gracenote”). Oprogra-
mowanie firmy Gracenote (“oprogramowanie
Gracenote”) umożliwia niniejszej aplikacji do-
konanie identyfikacji płyty i/lub pliku oraz uzys-
kanie informacji związanych z materiałem mu-
zycznym, włączając w to nazwę, wykonawcę, ut-
wór i informacje o tytułach (“dane Gracenote”) z
serwerów w Internecie lub z wbudowanych baz
danych (zbiorowo zwanych “serwerami Grace-
note”) oraz wykonanie innych zadań. Możesz
używać danych Gracenote wyłącznie w rozumie-
niu funkcji przeznaczonych dla użytkownika
końcowego niniejszej aplikacji lub urządzenia.

Wyrażasz zgodę na korzystanie z danych Grace-
note, oprogramowania Gracenote serwerów
Gracenote wyłącznie dla własnego, prywatnego,
niezwiązanego z działalnością gospodarczą
użytku. Zobowiązujesz się do nieprzydzielania,
niekopiowania, nieprzekazywania oraz nieprze-
syłania oprogramowania Gracenote lub jakich-
kolwiek danych Gracenote osobom trzecim. ZO-
BOWIĄZUJESZ SIĘ DO NIEUŻYWANIA ORAZ NIE-
WYKORZYSTYWANIA DANYCH GRACENOTE,
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWE-
RÓW GRACENOTE, W SPOSÓB NIEZGODNY Z DO-
ZWOLONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Przyjmujesz do wiadomości, że niewyłączna li-
cencja na korzystanie z Danych Gracenote, opro-
gramowania Gracenote oraz Serwerów Graceno-
te zostanie anulowana w chwili naruszenia przez

SAA0451Z

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA PŁYT CD/PAMIĘCI
USB

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO GRACENOTE®
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Ciebie niniejszych zastrzeżeń. W chwili wygaś-
nięcia Twojej licencji wyrażasz zgodę na
zaprzestanie korzystania z danych Gracenote,
oprogramowania Gracenote oraz Serwerów Gra-
cenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszel-
kie prawa do danych Gracenote, oprogramowa-
nia Gracenote oraz serwerów Gracenote, włą-
czając w to wszystkie prawa właściciela. Pod
żadnym pozorem firma Gracenote nie ponosi od-
powiedzialności za jakiekolwiek należności wo-
bec Ciebie za dostarczone informacje przez Cie-
bie. Wyrażasz zgodę na to, by firma Gracenote,
Inc. dochodziła swoich praw w świetle niniejszej
umowy wobec Ciebie bezpośrednio w swoim
imieniu.

Serwis Gracenote używa niepowtarzającego się
identyfikatora w celu śledzenia zapytań dla ce-
lów statystycznych. Zadaniem losowo przydzie-
lanego identyfikatora numerycznego jest umoż-
liwienie serwisowi Gracenote obliczenia ilości
zapytań bez pobierania jakichkolwiekinformacji
na Twój temat. Aby uzyskać bardziej szczegóło-
we informacje, odwiedź stronę internetową po-
święconą Polityce Prywatności firmy Gracenote
dla zadań serwisu Gracenote.

Oprogramowanie Gracenote oraz każdy element
ze zbioru danych Gracenote są przekazywane
Tobie na mocy licencji “W FORMIE, W JAKIEJ WY-
STĘPUJĄ.” Firma Gracenote nie deklaruje, ani nie
gwarantuje w żaden sposób, oczywisty lub su-
gerowany poprawności jakichkolwiek danych
Gracenote pochodzących z serwerów Graceno-

te. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usu-
nięcia danych z serwerów Gracenote lub zmiany
kategorii danych z jakiejkolwiek przyczyny, któ-
rą firma Gracenote uzna za wystarczającą. Nie
udziela się żadnej gwarancji na to, że oprogra-
mowanie Gracenote lub serwery Gracenote są
wolne od błędów lub że funkcjonowanie opro-
gramowania Gracenote lub serwerów Gracenote
będzie przebiegało w sposób niezakłócony. Fir-
ma Gracenote nie jest zobowiązana do dostar-
czania Tobie nowych ulepszonych lub dodatko-
wych rodzajów lub kategorii danych, które to
firma Gracenote może dostarczać w przyszłości
oraz ma wolne prawo do zakończenia świadcze-
nia swoich usług w dowolnym terminie.

FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI OCZYWISTYCH LUB SUGEROWA-
NYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZA-
JĄC DO NICH, DAJĄCE SIĘ WYWNIOSKOWAĆ GWA-
RANCJE NA SPRZEDAŻNOŚĆ, NADAWANIE SIĘ DO
DANEGO CELU, PRAWA ORAZ BRAK NARUSZENIA
PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE RE-
ZULTATÓW, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE
PRZEZ CIEBIE WSKUTEK UŻYWANIA OPROGRA-
MOWANIA GRACENOTE SOFTWARE LUB JAKIEGO-
KOLWIEK SERWERA GRACENOTE. W ŻADNYM
PRZYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE MOŻE ZOS-
TAĆ POCIĄGNIĘTA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE LUB PRZYPADKOWE
SZKODY LUB ZA UTRACONE ZYSKI LUB DOCHODY.

© Gracenote, Inc. 2009
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OSTRZEŻENIE:

• Korzystaj z telefonu tylko po uprzednim zatrzyma-
niu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz
skorzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze za-
chowaj najwyższą ostrożność tak, aby pełną uwa-
gę poświęcić prowadzeniu pojazdu.

• Jeżeli stwierdzisz, że podczas rozmowy telefonicz-
nej nie możesz poświęcić pełnej uwagi prowadze-
niu pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce,
zatrzymaj pojazd i podejmij rozmowę.

OSTROŻNIE:

Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, ko-
rzystaj z telefonu tylko po uruchomieniu silnika lub
systemu hybrydowego.

Twój pojazd jest wyposażony w telefoniczny sys-
tem głośnomówiący Bluetooth®. Jeżeli posia-
dasz kompatybilny telefon komórkowy z syste-
mem Bluetooth®, możesz ustanowić bezprze-
wodowe połączenie pomiędzy telefonem
komórkowym a modułem telefonicznym pojaz-
du. Korzystając z bezprzewodowej technologii
Bluetooth® możesz wykonywać lub odbierać
połączenia mając telefon komórkowy w kiesze-
ni.

Po podłączeniu telefonu komórkowego do mo-
dułu telefonicznego w pojeździe nie jest
konieczne powtórne ustanawianie połączenia.
Twój telefon jest automatycznie łączony z modu-

łem telefonicznym pojazdu po wciśnięciu włącz-
nika zapłonu w pozycję ON, jeżeli wybrany tele-
fon jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zare-
jestrować do 5 różnych telefonów komórkowych
z systemem Bluetooth®. Jednak w danej chwili
możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon ko-
mórkowy.

System rozpoznawania mowy obsługuje polece-
nia telefoniczne, tak więc możesz głosowo wy-
bierać numery telefonu.

“10. System rozpoznawania mowy INFINI-
TIRozpoznawanie mowy”

Przed użyciem telefonicznego systemu głośno-
mówiącego Bluetooth® zapoznaj się z poniższy-
mi uwagami.

• Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja
Bluetooth® działają w tym samym paśmie częstot-
liwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łącz-
ności Bluetooth® i bezprzewodowej sieci LAN mo-
że spowodować spowolnienie lub przerwanie po-
łączenia, a także uciążliwy hałas. Podczas
korzystania z funkcji Bluetooth® zaleca się wyłą-
czenie komunikacji bezprzewodowej LAN (Wi-Fi).

• Ustanów połączenie bezprzewodowe między kom-
patybilnym telefonem komórkowym i modułem te-
lefonicznym pojazdu przed skorzystaniem z tele-
fonicznego systemu głośnomówiącego Blue-
tooth®.

• Europa:

Niektóre telefony komórkowe z systemem
Bluetooth® mogą nie być rozpoznawane
przez moduł telefoniczny pojazdu. Odwiedź
stronę www.infiniti.eu/ownership/blue-
tooth.html lub skontaktuj się z Centrum
INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi,
aby uzyskać szczegółowe informacje doty-
czące kompatybilności telefonów.

• Poza Europą:

Niektóre telefony komórkowe z systemem
Bluetooth® mogą nie być rozpoznawane
przez moduł telefoniczny pojazdu. Skontak-
tuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe in-
formacje dotyczące kompatybilności telefo-
nów.

• W zależności od rodzaju telefonu komórkowego,
funkcje wiadomości tekstowych mogą nie działać
z tym systemem.

• Nie będziesz mógł używać telefonicznego w nastę-
pujących sytuacjach:

– Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem
sieci komórkowej.

– Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w
którym utrudniony jest odbiór fal radio-
wych, takim jak tunel, podziemny par-
king, teren za wysokim budynkiem lub w
obszarze górzystym.

TELEFONICZNY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH®
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– Telefon komórkowy został zablokowany,
aby uniemożliwić wybieranie numerów.

• Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest idealna
lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wysoki, mo-
gą wystąpić trudności w usłyszeniu rozmówcy.

• System może nie wykrywać połączeń przychodzą-
cych bezpośrednio po włączeniu zasilania.

• Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu
otoczonym przez metal lub daleko od modułu tele-
fonicznego pojazdu, aby zapobiec spadkowi jakoś-
ci dźwięku i przerwaniu połączenia bezprzewodo-
wego.

• Gdy telefon jest podłączony przy użyciu łączności
bezprzewodowej Bluetooth®, akumulator telefo-
nu może się rozładowywać szybciej niż normalnie.

• Jeżeli telefoniczny system głośnomówiący Blue-
tooth® wydaje się działać nieprawidłowo, skon-
taktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną sta-
cją obsługi.

• Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia
mogą powodować zakłócenia lub brzęczący
dźwięk dochodzący z głośników systemu audio.
Przeniesienie urządzenia w inne miejsce może
zmniejszyć lub wyeliminować zakłócenia.

• Korzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowe-
go, aby uzyskać informacje dotyczące specjalnej
procedury rejestrowania Twojego telefonu, łado-
wania baterii, anteny telefonu komórkowego itd.

• W przypadku niektórych telefonów komórkowych
poziom sygnału anteny wyświetlany na ekranie
może nie pokrywać się z poziomem sygnału wi-
docznym na wyświetlaczu telefonu komórkowego.

• W przypadku niektórych telefonów komórkowych
poziom baterii wyświetlany na ekranie może nie
pokrywać się z poziomem baterii widocznym na
wyświetlaczu telefonu komórkowego.

• Zadbaj o to, by we wnętrzu pojazdu było jak naj-
ciszej, aby wyraźnie słyszeć głos rozmówcy i zmi-
nimalizować odbicie dźwięku.

• Jeżeli odbierany dźwięk jest niewyraźny, jego ja-
kość może poprawić zwiększenie poziomu głoś-
ności dla połączeń przychodzących lub wychodzą-
cych.

• Mikrofon znajduje się w pobliżu lampki do czyta-
nia.

TEL.

Podłączanie telefonu poprzez system
głośnomówiący Bluetooth®
Telefon komórkowy musi być podłączony do sys-
temu głośnomówiącego Bluetooth® przed roz-
poczęciem obsługi. Do systemu tego można
podłączyć do 5 telefonów komórkowych.

“Parowanie urządzenia Bluetooth®”
(strona 2-21)

Wybieranie telefonu
Wybierz do obsługi jedno z podłączonych urzą-
dzeń.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Telefon],
a następnie [Wybierz telefon]. Zostanie wy-
świetlona lista podłączonych telefonów ko-
mórkowych.

2. Wybierz z listy jeden z podłączonych telefo-
nów.

3. Po wyborze urządzenia, na dolnym ekranie
dotykowym (dolnym wyświetlaczu) pojawi
się komunikat informujący, że został wybrany
telefon komórkowy.

Nawiązywanie połączenia

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

2. Wybierz jeden z poniższych sposobów, aby
nawiązać połączenie.

5GH0187XZ

Górny ekran dotykowy (górny wyświetlacz)

Telefoniczny system głośnomówiący 5-3



Dostępne metody

• [Ulubione]:

Wybierz numer telefonu z osobiście utwo-
rzonej listy numerów.

• [Ostatnio wybierane numery]:

Wybierz numer telefonu z listy ostatnich
połączeń przychodzących lub wychodzą-
cych.

• [Książka tel.]:

Wybierz numer z książki telefonicznej.

Przed zastosowaniem tej metody, numer
telefonu musi zostać przesłany z książki
telefonu komórkowego.

“Ustawienia telefonu” (strona 5-8)

• [Wybierz numer]:

Wprowadź numer ręcznie za pomocą kla-
wiatury wyświetlonej na ekranie. Dotknij
[m ], aby nawiązać połączenie z tym nu-
merem.

“Wprowadzanie liter i cyfr”
(strona 2-10)

3. Zostanie nawiązane połączenie z numerem,
a na wyświetlaczu pojawi się ekran rozmowy.

Odbieranie połączenia

Gdy system wykryje połączenie przychodzące,
komunikat pojawi się na górnym ekranie dotyko-
wym (górnym wyświetlaczu) oraz rozbrzmi
dzwonek.

Odbieranie połączenia:

Aby odebrać połączenie, wykonaj jedną z poniż-
szych czynności.

• Naciśnij przycisk <m > na kierownicy.

• Dotknij [Odbierz].

Odrzucanie połączenia:

Aby odrzucić połączenie, dotknij [Rozłącz].

Odbieranie połączenia podczas rozmowy z
inną osobą:

Jeśli system wykryje kolejne połączenie przy-
chodzące podczas oczekiwania na połączenie z
inną osobą, na górnym wyświetlaczu pojawi się
komunikat informujący o połączeniu przycho-
dzącym.

Dostępne pozycje

Dostępne
pozycje

Działanie

[Odbierz] Umożliwia odebranie drugiego i
zawieszenie pierwszego połączenia.

[Rozłącz] Umożliwia odrzucenie drugiego i
utrzymanie pierwszego połączenia.

5GF0032XZ

5GF0033XZ
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W trakcie rozmowy

W trakcie połączenia dostępnych jest kilka opcji.
W razie potrzeby wybierz jedną z poniższych
opcji wyświetlanych na ekranie.

Dostępne pozycje

5GF0029XZ

Dostępne pozycje Działanie
[Przełącz
rozmowę]*

Odbiera inne połączenie przychodzące. Aktualna rozmowa z osobą zostanie
zawieszona. Naciśnij ponownie, aby powrócić do zawieszonej rozmowy.

[Odrzuć] Funkcja ta rozłącza osobę, z którą aktualnie rozmawiasz i aktywuje zawieszone
połączenie z drugą osobą.

[Wycisz]/[Anuluj
wyciszenie]

Po wyciszeniu, Twój rozmówca nie będzie słyszał Twojego głosu.

[Zawieś]** Zawieś połączenie.
[Sygnał tonowy] Przy użyciu sygnalizacji tonowej możesz w trakcie rozmowy wysyłać cyfry w celu

obsługi serwisów, np. poczty głosowej.
[Użyj słuchawki] Prześlij połączenie na telefon komórkowy.
[Zak. wsz. połącz.]* Odrzuca wszystkie połączenia, również te zawieszone.

*: Dostępne, gdy podłączone jest wiele linii.

**: Dostępne, gdy podłączona jest jedna linia.

INFORMACJE:

• Aby wyregulować głośność rozmówcy, podczas rozmowy naciśnij <-m +> na kierownicy lub przekręć
<VOL/m > na głównym przycisku systemu audio.

• Dotknij [Wycisz], jeśli nie chcesz, aby Twój rozmówca słyszał Twój głos.

• Modele z systemem nawigacji:

Naciśnij <MAP/VOICE> na sterowniku INFINITI podczas rozmowy, aby wyświetlić mapę lub ekran
menu. Naciśnij <m > na kierownicy, aby ponownie wyświetlić ekran telefonu.

Modele bez systemu nawigacji:

Naciśnij <DISP> na sterowniku INFINITI podczas rozmowy, aby wyświetlić zegar. Naciśnij <m >
na kierownicy, aby ponownie wyświetlić ekran telefonu.
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FUNKCJA WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM ASYSTENTA
W zależności od rodzaju urządzenia podłączo-
nego do pojazdu, niektóre elementy mogą nie
być wyświetlane.

OSTRZEŻENIE:

• Przepisy w niektórych krajach mogą ograniczać
używanie wybranych aplikacji lub funkcji, takich
jak serwisy społecznościowe i przesyłanie wiado-
mości.

• Przepisy w niektórych regionach mogą ograniczać
używanie funkcji “syntezatora mowy”. Zapoznaj
się z lokalnymi przepisami przed używaniem tej
funkcji.

• Korzystaj z funkcji wiadomości tekstowych po
uprzednim zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym
miejscu. Jeżeli musisz skorzystać z funkcji pod-
czas jazdy, zawsze zachowuj najwyższą ostroż-
ność, tak aby pełną uwagę poświęcić prowadzeniu
pojazdu.

OSTROŻNIE:

• Funkcja ta nie jest dostępna, jeśli podłączone
urządzenie nie obsługuje profilu dostępu do wia-
domości (MAP). Szczegółowe informacje znaj-
dziesz w instrukcji obsługi telefonu.

• Przepisy w niektórych regionach mogą ograniczać
używanie funkcji “syntezatora mowy”. Zapoznaj
się z lokalnymi przepisami przed używaniem tej
funkcji.

INFORMACJE:

W zależności od rodzaju używanego telefonu,
konieczne może być wykonanie ustawień tele-
fonu. Szczegółowe informacje znajdziesz w in-
strukcji obsługi telefonu.

Funkcje asystenta wiadomości tekstowych mo-
gą nie działać z niektórymi modelami telefonów.

System asystenta wiadomości tekstowych
umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości
poprzez interfejs pojazdu.

Odbieranie wiadomości

Gdy telefon podłączony do pojazdu odbierze
wiadomość tekstową, komunikat pojawi się na
górnym ekranie dotykowym (górnym wyświetla-
czu) oraz rozbrzmi dzwonek.

Aby odczytać wiadomość, dotknij [Sprawdź te-
raz]. Dotknij [Później], aby zapisać wiadomość
do późniejszego odczytu.

Wyświetlanie listy odebranych
wiadomości

1. Naciśnij przycisk <m > na kierownicy.

2. Dotknij [Wiadomości].

3. Dotknij pozycji na liście, którą chcesz odczy-
tać lub na którą chcesz odpowiedzieć.

INFORMACJE:

Na liście można zapisać do 20 wiadomości.

5GF0038XZ
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Ekran odebranych wiadomości

Dotknięcie [Sprawdź teraz] na ekranie informu-
jącym o nowej wiadomości lub wybranie wiado-
mości z listy powoduje wyświetlenie szczegółów
otrzymanej wiadomości na dolnym wyświetla-
czu.

Dostępne działania:

• [Następny]:

Dotknij, aby odczytać kolejną wiadomość.

• [Poprzedni]:

Dotknij, aby odczytać poprzednią wiado-
mość.

• [Odpowiedz]:

Umożliwia wybranie szablonu odpowiedzi.

“Wysyłanie wiadomości tekstowej”
(strona 5-7)

• [Połącz]:

Jeśli nadawca wiadomości jest zapisany w
książce telefonicznej, dotknij tego menu,
aby wykonać połączenie do nadawcy.

• [Odtwarzaj]/[Zatrzymaj]:

Dotknij [Odtwarzaj] aby spowodować odczy-
tanie wiadomości przez telefoniczny system
głośnomówiący. Dotknij [Zatrzymaj], aby za-
kończyć odczytywanie.

• [Dodaj szablon]:

Odebraną wiadomość tekstową można do-
dać do szablonu (lista wiadomości).

INFORMACJE:

• Jeśli podczas odczytywania wiadomości zostanie
użyty przycisk <m > lub <▼> na kierownicy, od-
czytana zostanie poprzednia lub następna wiado-
mość.

• Po odczytaniu wiadomości wyświetlona zostanie
skrzynka odbiorcza i możliwe będzie wybranie
działania.

[Odpowiedz] Umożliwia utworzenie
wiadomości zwrotnej.

“Wysyłanie wiadomości
tekstowej” (strona 5-7)

[Następny] Umożliwia odczytanie przez
system kolejnej wiadomości.

• Jeśli nazwa i adres nadawcy są zapisane w książce
telefonicznej, informacje te zostaną wyświetlone
na ekranie.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

1. Naciśnij przycisk <m > na kierownicy.

2. Dotknij [E-mail].

3. Dotknij [Utwórz wiadomość].

5GF0039XZ

Dolny wyświetlacz
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Dostępne są następujące pozycje: USTAWIENIA TELEFONU I
WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH

Ustawienia telefonu
Zmieniając szczegółowe ustawienia telefonicz-
nego systemu głośnomówiącego Bluetooth®,
możesz dostosować go do własnych preferencji.

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

2. Dotknij [Telefon/poczta e-mail].

3. Dotknij [Ustawienia telefonu].

Dostępne są poniższe pozycje ustawień telefo-
nu.

Dostępne pozycje Działanie

[Do]
[Klawiatura] Umożliwia wprowadzenie adresu odbiorcy za pomocą

klawiatury. Dotknij [OK], aby potwierdzić adres.
[Książka
telefoniczna]

Umożliwia wybranie odbiorcy z książki telefonicznej.
Dotknij [OK], aby potwierdzić.

[Szablon]

Wybór z listy Umożliwia wybór pozycji z listy wiadomości. Wybrana treść
zostanie dodana do wiadomości do wysłania.

[Dodaj szablon]
Umożliwia wybranie pozycji na liście wiadomości do
edytowania. Użyj klawiatury, aby edytować treść i dotknij
[OK], aby zakończyć edycję.

[Wyślij] Dotknij, aby wysłać wiadomość.
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Ustawienia połączeń przychodzących:

Ustawiana pozycja Działanie
[Dzwonek] Wybierz rodzaj dzwonka.
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Ustawienia książki telefonicznej/ulubionych:

Ustawiana pozycja Działanie
[Konfiguracja
książki
telefonicznej]

[Ustawienia aut.
przenoszenia]

[Auto pobieranie książki
tel.]

Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego pobierania książki z telefonu
komórkowego.

[Pobierz historię
połączeń]

Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego pobierania historii połączeń z
telefonu komórkowego.

[Ręczne przesyłanie książki telefonicznej] Umożliwia ręczne przesłanie informacje z książki telefonicznej na telefonie
komórkowym.

[Usuń książkę telefoniczną] Aby wykasować pojedynczy element, wybierz pozycję, którą chcesz usunąć z listy.
Dotknij [Usuń wszystko], aby wykasować wszystkie elementy. Aby wykasować kilka
elementów, dotknij [Wybór wielokr.].

[Ustawienia
Ulubionych]

[Usuń Ulubione] Aby wykasować pojedynczy element, wybierz pozycję, którą chcesz usunąć z listy.
Dotknij [Usuń wszystko], aby wykasować wszystkie elementy. Aby wykasować kilka
elementów, dotknij [Wybór wielokr.].

[Zarejestruj ulubione] [Z połączeń
wychodzących]

Umożliwia wybranie pozycji z listy połączeń wychodzących w systemie pojazdu, które
zostaną dodane do Ulubionych.

[Z połączeń
przychodzących]

Umożliwia wybranie pozycji z listy połączeń nieodebranych w systemie pojazdu,
które zostaną dodane do Ulubionych.

[Z połączeń
nieodebranych]

Umożliwia wybranie pozycji z listy połączeń nieodebranych w systemie pojazdu,
które zostaną dodane do Ulubionych.

[Usuń historię
połączeń]

[Usuń historię połączeń przychodzących] Aby wykasować pojedynczy element, wybierz pozycję, którą chcesz usunąć z listy.
Dotknij [Usuń wszystko], aby wykasować wszystkie elementy. Aby wykasować kilka
elementów, dotknij [Wybór wielokr.].

[Usuń historię połączeń przych.]
[Usuń historię połączeń nieod.]
[Usuń CAŁĄ historię połączeń]

Możliwa jest również regulacja głośności dzwonka, połączenia przychodzącego i połączenia wychodzącego.

“Ustawienia poziomu głośności” (strona 2-18)
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Ustawienia poczty mail
Ekran Ustawienia poczty mail umożliwia zmianę
wielu opcji.

1. Naciśnij przycisk <MENU> na kierownicy.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Telefon/poczta e-mail].

4. Dotknij [Ustawienia poczty mail].

Dostępne są poniższe pozycje ustawień poczty mail.

Książka telefoniczna

Umożliwia pobranie informacji zamieszczonych
w książce telefonu komórkowego.

“Ustawienia telefonu i wiadomości
tekstowych” (strona 5-8)

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

2. Dotknij [Książka telefoniczna] i wybierz po-
zycję z listy.

Ekran ten może być wyświetlany na dolnym wy-
świetlaczu i używany do nawiązywania połączeń
lub wysyłania wiadomości tekstowych.

Ustawiana pozycja Działanie
[Ustawienia pobierania
e-mail]

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji przesyłania. Gdy funkcja
przesyłania jest włączona, książka telefoniczna z telefonu komórkowego
zostanie po podłączeniu automatycznie pobrana do systemu wiadomości
tekstowych w trybie głośnomówiącym.

[Próba wysłania] Umożliwia ustawienie liczby (0 do 3) ponownych prób wysłania
wiadomości w przypadku niepowodzenia.

[Powiad. o nowej wiad.] Umożliwia wybranie rodzaju dzwonka, który powiadamia o nowej
wiadomości.

[Edytuj wiad. tekst.] Umożliwia edycję szablonu (tekstu do wykorzystania podczas tworzenia
wiadomości wychodzącej).

5GF0031XZ
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Ulubione

Do listy ulubionych można przesłać z telefonu
do 40 numerów.

Ekran ten może być wyświetlany na dolnym wy-
świetlaczu i używany do nawiązywania połączeń
lub wysyłania wiadomości tekstowych.

Etykieta głosowa:

Można nagrać własne znaczniki głosowe dla nu-
merów telefonów na liście ulubionych, aby sto-
sować je do wybierania numerów poprzez ich
wypowiedzenie.

5GF0034XZ

5GF0023XZ
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1. Naciśnij przycisk <m > na kierownicy.

2. Dotknij [Ulubione].

3. Umożliwia wybór pozycji z listy.

4. Dotknij [Etykieta głosowa].

Dostępne pozycje Działanie
[Zarejestruj] Umożliwia nagranie etykiety głosowej dla danego numeru telefonu.
[Ponowna rejestracja] Umożliwia ponowne nagranie etykiety głosowej.
[Odtwarzaj] Umożliwia odtworzenie nagranej etykiety głosowej.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie etykiety głosowej.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA BLUETOOTH®

Możliwe jest wyświetlenie informacji dotyczących podłączonego urządzenia Bluetooth®.

1. Naciśnij przycisk <MENU> na kierownicy.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Bluetooth].

4. Dotknij [Info na temat urządz. Bluetooth.].

Dostępne są następujące pozycje:

Dostępne pozycje Działanie
[Nazwa urządz.:] Wyświetlana jest nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth®. Dotknij

[Nazwa urządz.], aby wyświetlić ekran klawiatury umożliwiający edycję.
[Kod PIN] Wyświetlany jest kod dostępu podłączonego urządzenia Bluetooth®.

Dotknij [Kod PIN], aby wyświetlić ekran klawiatury.
Adres urządzenia Wyświetlany jest adres podłączonego urządzenia Bluetooth®.
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Przepisy w niektórych krajach mogą ograniczać
używanie wybranych aplikacji lub funkcji, takich
jak serwisy społecznościowe i przesyłanie wia-
domości. Zapoznaj się z miejscowymi przepisa-
mi.

System Infiniti InTouch zapewnia dostęp w po-
jeździe do dwóch rodzajów aplikacji: Vehicle
Apps i Mobile Apps (jeśli na wyposażeniu). Apli-
kacje Vehicle Apps można pobrać z App Garage
na ekranie menu. Nazwa Mobile Apps (jeśli na
wyposażeniu) określa ograniczony wybór popu-
larnych aplikacji na smartfony, które można do-
stosować do korzystania w pojeździe. Dostęp do
aplikacji Mobile Apps (jeśli na wyposażeniu)
można uzyskać poprzez podłączenie do pojazdu
kompatybilnego smartfona.

System umożliwia pobranie nowych aplikacji
oraz aktualizację i usunięcie pobranych aplika-
cji w podobny sposób, jak w systemach opera-
cyjnych popularnych smartfonów.

Niektóre fabrycznie zainstalowane aplikacje Ve-
hicle Apps mogą być używane bez podejmowa-
nia żadnych dodatkowych działań. Konieczne
będzie jednak podłączenie kompatybilnego
smartfona do pojazdu w celu aktualizacji aplika-
cji Vehicle Apps lub użycia aplikacji Mobile Apps
(jeśli na wyposażeniu).

Używanie aplikacji jest zagwarantowane tylko
dla smartfonów, które zostały przetestowane i
zatwierdzone do użytku z aplikacjami Infiniti In-
Touch Apps. Aktualnie obsługiwane są tylko te-

lefony iPhone i urządzenia z systemem Android.
Smartfony z systemem Android muszą obsługi-
wać komunikację Bluetooth® i SPP (profil portu
szeregowego).

W niektórych krajach i obszarach, funkcja Mobi-
le Apps (jeśli na wyposażeniu) i niektóre usługi
Vehicle Apps są niedostępne.

Za pomocą telefonu iPhone:

Aby używać aplikacji Infiniti InTouch Apps ze
swoim telefonem iPhone, musi on być podłączo-
ny za pomocą kabla USB. Jeśli dodatkowy tele-
fon iPhone zostanie podłączony poprzez połą-
czenie przewodowe, gdy odtwarzacz iPod jest
połączony w sposób bezprzewodowy, usługa
nie będzie dostępna. Aby korzystać z usługi,
konieczne jest najpierw odłączenie przewodu
odtwarzacza iPod od gniazda USB.

“Koncentrator multimedialny”
(strona 2-6)

Za pomocą smartfona z systemem Android:

Aby używać aplikacji Infiniti InTouch Apps ze
swoim smartfonem Android, urządzenie musi
być podłączone poprzez Bluetooth® i zarejes-
trowane jako urządzenie z funkcją głośnomó-
wiącą.

“Parowanie urządzenia Bluetooth®”
(strona 2-21)

Kompatybilny smartfon jest wymagany do ko-
rzystania z aplikacji Mobile Apps (jeśli na wy-

posażeniu) lub uzyskania dostępu do powiąza-
nych funkcji określonych aplikacji Vehicle Apps.

Europa:

Niektóre telefony komórkowe z systemem
Bluetooth® mogą nie być rozpoznawane przez
moduł telefoniczny pojazdu. Skontaktuj się z
Centrum INFINITI lub odwiedź portal użytkowni-
ka pojazdu INFINITI, aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące kompatybilności telefo-
nów.

“Telefoniczny system głośnomówiący
Bluetooth®” (strona 5-2)

Poza Europą:

Niektóre telefony komórkowe z systemem
Bluetooth® mogą nie być rozpoznawane przez
moduł telefoniczny pojazdu. Odwiedź portal
użytkownika pojazdu INFINITI (jeśli dostępny)
lub skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profe-
sjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegóło-
we informacje dotyczące kompatybilności tele-
fonów.

OSTROŻNIE:

• Aby korzystać z aplikacji Mobile Apps (jeśli na wy-
posażeniu), aplikacja Infiniti InTouch Mobile App
musi być zainstalowana i uruchomiona na kompa-
tybilnym smartfonie. Aplikację można pobrać ze
sklepu internetowego.

PRZEGLĄD APLIKACJI INFINITI INTOUCH
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• Aplikacje Mobile Apps (jeśli na wyposażeniu) wy-
magają również aktywnej subskrypcji i ważnego
konta na portalu użytkownika pojazdu INFINITI.

• Mogą zostać naliczone opłaty komunikacyjne w
zależności od treści umowy pomiędzy użytkowni-
kiem a posiadaczem telefonu komórkowego.

• Przed korzystaniem z serwisu, niektóre aplikacje
mogą wymagać oddzielnej subskrypcji.

• System może nie obsługiwać wszystkich funkcji
niektórych aplikacji zainstalowanych w Twoim
smartfonie. Ponadto, ze względu na politykę do-
stawcy usług, zawartość usług aplikacji może ulec
zmianie lub zakończeniu.

• Jeśli smartfon znajduje się poza zasięgiem sieci,
niektóre funkcje nie mogą być używane.

• Niektóre działania są ograniczone w trakcie jazdy,
aby zapobiec rozpraszaniu kierowcy. Unikaj pa-
trzenia na wyświetlacz podczas jazdy.

• Przed zmianą właściciela pojazdu wykasuj
wszystkie dane aplikacji (dane poczty e-mail itp.)
zapisane w pojeździe. Zaleca się również powia-
domienie Centrum INFINITI o zmianie właściciela.

• Niektóre usługi aplikacji mogą podlegać zmianie
lub zostać zakończone bez uprzedniego powiado-
mienia.

UWAGA:

Aby korzystać z funkcji aplikacji w modelach bez sys-
temu nawigacji, uzupełnij ustawienia kalendarza z
ekranu ustawień zegara.

“Ustawienia zegara” (strona 2-20)

OBSŁUGA
Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić ekran
menu.

Dotknij ikony wybranej aplikacji. Aplikacja zos-
tanie uruchomiona.

• Aplikacje wyświetlane na ekranie oraz ich kolej-
ność można dostosować według własnych prefe-
rencji.

“Ekran ustawień App Garage”
(strona 6-5)

• Niektóre aplikacje mogą zostać dostosowane w
taki sposób, aby automatycznie włączały się po
ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

Vehicle Apps to unikatowe aplikacje stworzone
przez INFINITI, które można pobrać i zainstalo-
wać w pojeździe.

INFORMACJE:

Aplikacja Infiniti InTouch Mobile App musi być
zainstalowana i uruchomiona na kompatybil-
nym smartfonie, aby można było pobierać aktu-
alizacje lub używać aplikacji Vehicle Apps wy-
magających połączenia sieciowego.

“Uzyskiwanie ID użytkownika i hasła”
(strona 6-9).

EKRAN APP GARAGE

Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [App Garage].

Dostępne ustawienia

• [Menedżer aplikacji sam.] (jeśli na wyposażeniu)

Umożliwia zainstalowanie, odinstalowanie i
aktualizację aplikacji Vehicle Apps.

5GD0012XZ
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• [Ustawienia App Garage]

Umożliwia wybranie ikon wyświetlanych na
ekranie menu i zmianę aplikacji uruchamia-
nych przy starcie oraz ustawienie połączenia
sieciowego.

• Lista dostępnych aplikacji

Wyświetla pobrane aplikacje Vehicle Apps i
wybrane aplikacje Mobile Apps (jeśli na wy-
posażeniu).
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Ekran ustawień App Garage

Ekran ustawień App Garage umożliwia zmianę ustawień aplikacji.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [App Garage].

2. Dotknij [Ustawienia App Garage].

Pozycja menu Działanie
[Wszystkie apl.] Umożliwia wyświetlenie wszystkich aplikacji. Wybierz aplikację z listy, aby

zmienić dodatkowe ustawienia specyficzne dla aplikacji.
[Uruchomione aplikacje] Lista aplikacji Umożliwia wyświetlenie wszystkich uruchomionych aplikacji. Aby wyświetlić

informacje o aplikacji lub zatrzymać aplikację, wybierz żądaną aplikację z listy.
[Zatrzymaj wszystkie] Umożliwia zatrzymanie wszystkich uruchomionych aplikacji.

[Ustawienia położenia ikony menu] Lista aplikacji Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie ikony aplikacji na ekranie menu.
[Usuń wszystkie] Umożliwia usunięcie wszystkich ikon aplikacji na ekranie menu.

[Ustawienia automatycznego uruchamiania] Umożliwia ustawienie automatycznego uruchamiania aplikacji przy włączeniu
zapłonu pojazdu.

[Informacje o systemie] Umożliwia wyświetlenie informacji o systemie.
[Instaluj aplikacje przez USB] Umożliwia instalację aplikacji poprzez USB z portalu użytkownika pojazdu

INFINITI.
[Automatyczne połączenie] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia ustawienie częstotliwości połączenia. Menadżer Vehicle Apps (jeśli na

wyposażeniu) łączy się z serwerem w regularnych odstępach czasu w celu
uzyskania aktualnych informacji (np. o dostępnych aktualizacjach aplikacji).

[Powiadomienie o sieci] (jeśli na wyposażeniu) Gdy pozycja Powiadomienie o sieci jest włączona, komunikat pojawi się na
wyświetlaczu po ustanowieniu połączenia z siecią.

[Powiadomienie o instalacji] (jeśli na wyposażeniu) Gdy pozycja Powiadomienie o instalacji jest włączona, komunikat pojawi się na
wyświetlaczu po zainstalowaniu nowej aplikacji.

[Reset do ustawień fabrycznych] Umożliwia odrzucenie pobranych lub zapisanych danych aplikacji.
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UWAGA:

• Gdy pozycja Ustawienia autostartu jest włączona,
niektóre aplikacje mogą być dostępne dla innych
kierowców pojazdu.

• W zależności od typu aplikacji, niektóre z nich
mogą nie być wyświetlane w polu [Uruchomione
aplikacje], nawet jeśli są uruchomione.

• Gdy pozycja [Powiadomienie o sieci] (jeśli na wy-
posażeniu) jest wyłączona, niektóre aplikacje zos-
taną automatycznie uruchomione, co oznacza, że
używana będzie komunikacja sieciowa i naliczone
zostaną opłaty za komunikację.

• Funkcja Autostart może nie być dostępna dla nie-
których aplikacji.

MENADŻER VEHICLE APPS (jeśli na
wyposażeniu)
Na tym ekranie możliwe jest wykonanie aktuali-
zacji, odinstalowania i zainstalowania aplikacji
Vehicle Apps.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [App Gara-
ge].

2. Dotknij [Menedżer aplikacji sam.].

Pozycje dostępnych ustawień

• [Wszystkie apl.]

Wyświetla wszystkie Vehicle Apps. Umożli-
wia wyświetlenie informacji o aplikacji, aktu-
alizację, zainstalowanie i odinstalowanie
aplikacji.

• [Moje aplikacje]

Umożliwia wyświetlenie zainstalowanych
aplikacji Vehicle Apps. Umożliwia wyświetle-
nie informacji o aplikacji, aktualizację i od-
instalowanie aplikacji.

• [Nowe wersje] (jeśli na wyposażeniu)

Umożliwia wyświetlenie najnowszych apli-
kacji Vehicle Apps. Można wybrać pozycję,
dla której wyświetlone zostaną informacje o
aplikacji.

INFORMACJE:

Aby wyświetlić ekran listy aplikacji lub ekrany
instalacji i aktualizacji za pomocą funkcji [Mene-
dżer aplikacji sam.], wymagane jest połączenie
poprzez smartfon w celu ustanowienia komuni-
kacji.

5GD0004XZ
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GŁÓWNE APLIKACJE DOSTĘPNE DO UŻYTKU Z TYM SYSTEMEM

Poniżej przedstawiono główne aplikacje dostępne aktualnie dla systemu Infiniti InTouch.

Aplikacje podlegają aktualizacjom i zmianom

Apps Opis
[Info o konserwacji] Poprzednie czynności konserwacyjne, jak np. wymiana oleju, kontrola pojazdu itp. mogą zostać

zapisane w [Info o konserwacji]. Dla wygody czynności konserwacyjne możesz sprawdzić z wnętrza
pojazdu.

[Kalendarz]* (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia sprawdzenie planu dnia. Plan dnia w aplikacji [Kalendarz] działa wraz z serwisami
internetowymi.

[Email]* (jeśli na wyposażeniu) Poprzez system pojazdu możesz również uzyskać dostęp do swojego konta poczty e-mail. Zostaniesz
poinformowany o otrzymaniu nowej wiadomości przychodzącej. Aplikacja ta działa wraz z serwisami
internetowymi.

[Kompas]
(modele z systemem nawigacji)

Wyświetlany jest bieżący kierunek podróżowania w różnych wersjach graficznych.
Dokładne informacje nie mogą zostać przedstawione, jeśli nie można uzyskać informacji o pozycji
GPS.

[Zegar] Aplikacja [Zegar] przedstawia aktualny czas w różnych wersjach graficznych.
Mobile Apps (jeśli na wyposażeniu) Wiele popularnych aplikacji, których używasz zazwyczaj na swoim smartfonie można również

uruchomić w Twoim pojeździe.
Po zarejestrowaniu subskrypcji w “Infiniti InTouch App” możesz używać tych aplikacji za pomocą
wyświetlacza w pojeździe.
Aplikacje takie jak Facebook itp.

*: Wymaga założenia konta. Korzystanie z aplikacji [Kalendarz], [Email] oraz Mobile Apps (jeśli na wyposażeniu) wymaga pobrania aplikacji Infiniti
InTouch Mobile App na smartfon.
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OSTRZEŻENIE:

Podczas prowadzenia pojazdu spoglądaj na wyświet-
lacz jedynie przelotnie. Skup uwagę na drodze. Nie-
uważne prowadzenie pojazdu może doprowadzić do
wypadku oraz poważnych obrażeń lub śmierci.

INFORMACJE:

Gdy na wyświetlaczu w pojeździe przedstawiona
jest usługa poczty e-mail i informacje o planie
dnia z kalendarza, system steruje wyświetla-
czem zgodnie z profilami w pojeździe (identyfi-
kator użytkownika i hasło). Z tego powodu użyt-
kownicy muszą stworzyć profil, aby korzystać z
usług poczty e-mail i kalendarza.

WAŻNE:

Aplikacje Email oraz Kalendarz można zabez-
pieczyć przed niepowołanymi osobami indywi-
dualnym kodem PIN. Po wyłączeniu i ponownym
włączeniu silnika lub systemu hybrydowego ko-
nieczne będzie wprowadzenie kodu PIN.

Po wprowadzeniu kodu PIN aplikacje Email i Ka-
lendarz będą dostępne aż do kolejnego wyłą-
czenia silnika lub systemu hybrydowego, nieza-
leżnie od tego, czy smartfon jest podłączony do
systemu pojazdu, czy nie. Po ustawieniu syste-
mu na parkowanie pojazdu przez osoby trzecie
lub po skasowaniu danego konta, dane aplikacji
Email oraz planu dnia zostaną skasowane z sys-
temu.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA APLIKACJI
VEHICLE APPS

Przykład: aplikacja Email
Aplikacja umożliwia dostęp do poczty e-mail po-
przez interfejs pojazdu. Przy pierwszym użytko-
waniu aplikacji konieczne będzie stworzenie no-
wego użytkownika.

Aby używać usługi aplikacji Email, podłącz
smartfona do pojazdu.

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

2. Dotknij [Utwórz nowego użytkownika]. Zos-
tanie wyświetlony ekran wprowadzania da-
nych nowego użytkownika.

3. Wprowadź nazwę i kod PIN oraz włącz lub wy-
łącz tryb Szybki dostęp, a następnie dotknij
[Zapisz].

INFORMACJE:

Gdy tryb Szybki dostęp jest włączony, nie jest
konieczne każdorazowe wprowadzanie kodu
PIN.

4. Wyświetl ekran Wybierz użytkownika i do-
tknij nazwy użytkownika.

5. Wprowadź kod PIN i dotknij [OK]. Wyświetlo-
ny zostanie ekran skrzynki pocztowej.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je
(konto Google itp.) na wyświetlonym ekranie
Zarządzanie kontami.

INFORMACJE:

• Na ekranie odbiór wiadomości dotknij nazwy lub
adresu nadawcy, aby wyświetlić ekran szczegóło-
wych informacji o nadawcy.

• Foldery systemowe (odebrane, szkice, wysłane
itp.) nie podlegają modyfikacjom.

5GD0021XZ
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Nazwa Mobile Apps określa ograniczony wybór
popularnych aplikacji na smartfony, które moż-
na dostosować do korzystania w pojeździe. Apli-
kacje Mobile Apps można włączyć poprzez pod-
łączenie kompatybilnego smartfona do pojazdu.

Aplikacje zapisane na Twoim smartfonie można
wybrać i uruchomić na wyświetlaczu w pojeź-
dzie. Tylko kompatybilne aplikacje mogą być
używane z systemem.

USTAWIENIA POCZĄTKOWE
Po pierwszym aktywowaniu usługi Infiniti
InTouch Mobile App otrzymasz identyfikator
użytkownika (ID) oraz hasło. Dzięki podaniu da-
nych uwierzytelniających usługa Infiniti InTouch
Mobile App może zostać aktywowana z Twojego
smartfona i wyświetlona na ekranach w pojeź-
dzie.

Uzyskiwanie ID użytkownika i hasła
1. Pobierz na swojego smartfona aplikację “In-

finiti InTouch” ze sklepu iTunes lub innego
sklepu internetowego z aplikacjami.

2. Uruchom “Infiniti InTouch” i wybierz [Create
Account] (Utwórz konto). Wprowadź poniższe
informacje.

• Nazwa

• Adres e-mail (który będzie Twoim identyfikato-
rem użytkownika)

• Hasło

3. Po potwierdzeniu zostanie stworzony Twój
identyfikator użytkownika i hasło.

* Konto można również założyć w Internecie,
na portalu użytkownika pojazdu INFINITI.

UWAGA:

Instalacja Infiniti InTouch Mobile App może wpłynąć
na działanie wcześniej zainstalowanych aplikacji.

Łączenie aplikacji w smartfonie z
pojazdem
1. Uruchom aplikację “Infiniti InTouch” na

smartfonie. Wprowadź identyfikator użyt-
kownika i hasło.

5GD0013XZ
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2. Wybierz aplikację.

3. Wyświetlony zostanie ekran dla wybranej
aplikacji.

4. Podłącz smartfon do swojego pojazdu.

UWAGA:

• Usługi Mobile Apps nie mogą być używane, jeśli
ustawienie korzystania z aplikacji w Infiniti In-
Touch Apps jest wyłączone.

• Niektóre aplikacje mogę nie działać, mimo że są
zainstalowane w smartfonie. (np. PANDORA itp.)

• Na podstawie informacji o identyfikatorze użyt-
kownika, który został zarejestrowany z bieżącą
aplikacją, treść jest wyświetlana na wyświetlaczu
w pojeździe.

• Usługi aplikacji są dostarczane przy założeniu, że
wcześniej została zaakceptowana polityka wobec
użytkowników dla poszczególnych aplikacji. Do-
kładność informacji uzyskanych z aplikacji nie jest
gwarantowana.

• Aktualizacje zwykłych aplikacji na smartfona mo-
gą nie być zawsze zsynchronizowane z aktualiza-
cjami Mobile Apps.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI SMARTFONA
1. Podłącz smartfon do pojazdu.

2. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [App Gara-
ge].

3. Dotknij aplikację, aby wyświetlić jej informa-
cje.

INFORMACJE:

• Ekrany przedstawione na wyświetlaczu i na smart-
fonie mogą nie być identyczne.

• Usługi Mobile Apps nie mogą być używane, jeśli
smartfon nie został podłączony do pojazdu.

• Języki, które mogą być wyświetlane na Twoim
smartfonie i na podwójnym wyświetlaczu mogą się
różnić. Niektóre znaki mogą nie być czytelne i mo-
gą nie być właściwie wyświetlane na smartfonie i
podwójnym wyświetlaczu.

• Języki, które mogą być wyświetlane na Twoim
smartfonie i na podwójnym wyświetlaczu mogą się
różnić. Niektóre znaki mogą nie być właściwie wy-
świetlane na smartfonie i podwójnym wyświetla-
czu.

5GD0014XZ
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Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów na po-
zycję R (bieg wsteczny) na monitorze zostaje wy-
świetlony widok z tyłu pojazdu.

System przeznaczony jest do pomocy kierowcy
w takich sytuacjach, jak parkowanie między po-
jazdami lub parkowanie równoległe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
OBSŁUDZE KAMERY COFANIA
Odległości pomiędzy pojazdem a obiektami wy-
świetlane na ekranie mogą się różnić od rzeczy-
wistych odległości.

“Różnica między przewidywaną a rzeczy-
wistą odległością” (strona 7-23)

OSTRZEŻENIE:

Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczą-
cych właściwego użytkowania ekranu kamery cofania
może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmier-
cią.

• Ekran kamery cofania służy zwiększeniu wygody
kierowcy, jednak nie zwalnia go z obowiązku pra-
widłowego cofania. Zawsze odwracaj się, wyglą-
daj przez okno i sprawdzaj widok w lusterkach w
celu upewnienia się, że można bezpiecznie ruszyć
pojazdem. Cofaj zawsze powoli.

• System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty bezpośrednio za
pojazdem zapobiegając uszkodzeniu pojazdu.

• System nie może w pełni pokazać niewidocznych
obszarów i wykryć wszystkich obiektów. System
nie ostrzega przed ruchomymi obiektami.

• Przestrzeń pod zderzakiem i po jego bokach nie
jest widoczna na ekranie kamery cofania ze wzglę-
du na ograniczenie zasięgu kamery. System nie
umożliwia zauważenia niewielkich przedmiotów
poniżej linii zderzaka ani takich, które znajdują
się blisko zderzaka lub na ziemi.

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego od-
ległość od obiektów widoczna na ekranie kamery
cofania różni się od rzeczywistej.

• Obiekty wyświetlane na ekranie kamery cofania
wydają się być odwrócone względem widoku w
wewnętrznym lusterku wstecznym i lusterkach
zewnętrznych.

• Przed cofaniem upewnij się, czy bagażnik jest do-
brze zamknięty.

• Nie umieszczaj niczego na kamerze cofania. Ka-
mera znajduje się nad tablicą rejestracyjną.

• Podczas mycia pojazdu przy pomocy wody pod
ciśnieniem, zachowaj ostrożność, aby nie skiero-
wać strumienia w pobliże kamery. Może to dopro-
wadzić do dostania się wody do wnętrza kamery,
co z kolei może spowodować osadzanie się wilgoci
na obiektywie, usterkę, pożar lub porażenie prą-
dem.

• Nie uderzaj w kamerę. Jest ona precyzyjnym urzą-
dzeniem. Może to spowodować usterkę lub uszko-
dzenie prowadzące do pożaru lub porażenia prą-
dem.

OSTROŻNIE:

Zachowaj ostrożność, aby nie zarysować obiektywu
kamery podczas czyszczenia lub usuwania śniegu.

ODCZYTYWANIE LINII NA EKRANIE

Na ekranie wyświetlane są linie, które pokazują
szerokość pojazdu i odległości obiektów od linii
zderzakajA .

Linie oznaczające odległość:

Pokazują odległość od zderzaka.

• Linia czerwonaj1 : około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółtaj2 : około 1 m (3 ft)

• Linia zielonaj3 : około 2 m (7 ft)
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• Linia zielonaj4 : około 3 m (10 ft)

j5 Linie szerokości pojazdu:

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

j6 Linie przewidywanego toru jazdy:

Pokazują przewidywany tor jazdy podczas cofa-
nia. Jeśli dźwignia zmiany biegów znajduje się
w położeniu R (bieg wsteczny), obrócenie kie-
rownicy spowoduje wyświetlenie na monitorze
linii przewidywanego toru jazdy. Linie przewidy-
wanego toru jazdy przemieszczają się wraz z ob-
racaniem kierownicy. Linie nie pojawią się na
wyświetlaczu, jeśli kierownica znajduje się w
położeniu środkowym.

Widoczne na ekranie odległości pomiędzy linia-
mi szerokości pojazdu i liniami przewidywanego
toru jazdy są większe niż w rzeczywistości.

OSTRZEŻENIE:

• Pamiętaj, aby zawsze się odwrócić i sprawdzić, czy
można bezpiecznie cofnąć i zaparkować pojazd.
Cofaj zawsze powoli.

• Jeśli w pojeździe założono opony innego rozmiaru
niż te, w które był wyposażony fabrycznie, linie
przewidywanego toru jazdy mogą nie być wyświet-
lane poprawnie.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub dro-
dze pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru
jazdy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą
się różnić.

• Linie mogą być wyświetlane z lekkim odchyłem w
prawo, ponieważ kamera cofania nie jest zainsta-
lowana na samym środku tyłu pojazdu.

• Linie odległości i linie szerokości pojazdu mogą
służyć jako odniesienie tylko wtedy, kiedy pojazd
znajduje się na równej, twardej nawierzchni. Od-
ległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wy-
łącznie pomocniczą i może się różnić od rzeczy-
wistej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami
widocznymi na ekranie.

• Podczas cofania pod górę, obiekty widoczne na
monitorze znajdują się w rzeczywistości dalej.
Podczas cofania w dół wzniesienia, obiekty wi-
doczne na monitorze znajdują się w rzeczywistoś-
ci bliżej. Aby prawidłowo ocenić odległość użyj
wewnętrznego lusterka wstecznego lub spójrz za
siebie.

WSKAŹNIKCZUJNIKÓW PARKOWANIA
(sonarów) (jeśli na wyposażeniu)

jA Wskaźnik czujnika (sonaru) narożnego

jB Wskaźnik czujnika (sonaru) środkowego

Gdy narożne/środkowe czujniki (sonary) wykry-
ją przeszkody w pobliżu zderzaka, usłyszysz
dźwięk i pojawi się wskaźnik czujników parko-
wania (sonarów) na środkowym wyświetlaczu.

Wskaźniki czujników parkowania (sonarów)jA
ijB określają położenie obiektu oraz jego od-
ległość przez kolor i częstotliwość migania.

Gdy zostanie wykryta przeszkoda, pojawia się
wskaźnik (zielony) i zaczyna migać (rozlega się
przerywany sygnał dźwiękowy). Gdy pojazd
znajdzie się bliżej obiektu, kolor wskaźnika
zmienia się na żółty, a częstotliwość migania
wzrasta (częstotliwość sygnału dźwiękowego
zwiększa się). Gdy zderzak jest już bardzo blisko
obiektu (poniżej 30 cm (11,8 cala), wskaźnik
przestaje migać i zaświeca się na czerwono (roz-
lega się ciągły sygnał dźwiękowy).

Kolory wskaźnika czujników parkowania (sona-
rów) i linie określające odległość w widoku co-
fania wskazują różne odległości do obiektu.

Na wyświetlaczu ustawień czujników parkowa-
nia (sonarów) można wyłączyć wskaźnik czujni-
ków parkowania.

“Ustawienia ekranu kamery cofania”
(strona 7-6)

JVH0669XZ

Monitor 7-3



Gdy wskaźnik czujników parkowania (sonarów)
jest wyłączony, o wykryciu obiektów informują
tylko sygnały dźwiękowe.

PARKOWANIE Z WYKORZYSTANIEM
LINII PRZEWIDYWANEGO TORU JAZDY

1. Przed zaparkowaniem obejrzyj samemu, czy
przestrzeń do parkowania jest bezpieczna.

2. Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w
położenie R (bieg wsteczny) na wyświetlaczu
pojawi się widok z tyłu pojazdujA , tak jak
pokazano na rysunku.

3. Powoli rusz do tyłu i manewruj kierownicą
tak, żeby linie przewidywanego toru jazdyjB
znalazły się w miejscu, w którym chcesz za-
parkowaćjC .

4. Gdy tył pojazdu znajdzie się w miejscu, w
którym chcesz zaparkować jC , obracając

5GG0003X

5GG0004X
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kierownicą, ustaw pojazd tak, aby linie sze-
rokości pojazdu na ekraniejD ułożone były
równolegle do miejsca parkingowegojC .

5. Po zaparkowaniu przesuń dźwignię zmiany
biegów na pozycję P (parkowanie) i zaciągnij
hamulec ręczny.
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USTAWIENIA EKRANU KAMERY COFANIA

Ustawienia ekranu kamery cofania można zmieniać wykonując poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Kamera/czujnik dźwiękowy].

Ustawiane pozycje Działanie
[Kamera] [Przewid. linia jazdy] Gdy ta pozycja jest włączona, linie przewidywanego

toru jazdy są wyświetlane na ekranie kamery cofania.
[Sonar] [Sonar] Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu czujników

parkowania (sonarów).
[Tylko przedni czujnik] Umożliwia włączenie przednich czujników parkowania

(sonarów) i wyłączenie tylnych czujników parkowania
(sonarów).

[Przerwij wyświetlanie] Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego
wyświetlania czujników parkowania (sonarów).

[Czułość Sonaru] Umożliwia wyregulowanie czułości czujników
parkowania (sonarów) poprzez dotknięcie [+]/[-].

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

[Wyświetlacz]
Dostępne tylko, gdy ekran
kamery jest wyświetlany na
górnym wyświetlaczu.

[Jasność] Umożliwia wyregulowanie ustawienia wyświetlacza
poprzez dotknięcie [+]/[-].[Kontrast]

[Poziom czerni]
[Odcień]
[Kolor]
[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do

wartości domyślnych.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

• Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów na pozycję
R (bieg wsteczny) górny ekran automatycznie prze-
łączy się w tryb kamery cofania.

• Mogą wystąpić poniższe warunki, które nie ozna-
czają usterki.

– Podczas zmiany widoku wyświetlenie ob-
razu na ekranie może nastąpić z pewnym
opóźnieniem.

– W wyjątkowo wysokich lub niskich tem-
peraturach obraz na wyświetlaczu może
być niewyraźny.

– Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na
obiektyw kamery, obraz na wyświetlaczu
może być niewyraźny.

– Silne światło odbijające się od zderzaka
może powodować powstawanie piono-
wych linii na obiektach widocznych na
ekranie.

– Obraz na wyświetlaczu może migotać
pod wpływem światła fluorescencyjne-
go.

– Barwy obiektów widocznych na ekranie
mogą się nieco różnić od rzeczywistych.

– W słabo oświetlonych miejscach obraz na
wyświetlaczu może być niewyraźny.

• Jeśli na kamerze osiądzie pył, woda lub śnieg, ob-
raz na wyświetlaczu może być niewyraźny. W takim
przypadku należy wyczyścić kamerę.

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, eteru
naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują one od-
barwienia. W celu umycia kamery przetrzyj ją
szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, łagodnym
środku czyszczącym, a następnie wytrzyj suchą
szmatką.

• Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić kamery,
gdyż może to mieć negatywny wpływ na obraz na
wyświetlaczu.

• Nie woskuj szybki kamery. Jeśli na szybkę dostanie
się wosk, zetrzyj go czystą szmatką zwilżoną w roz-
cieńczonym z wodą, łagodnym środku czyszczą-
cym.

Aby włączyć monitor kamer działający z syste-
mem czujników parkowania (sonarów), ustaw
włącznik zapłonu w pozycji ON, a następnie na-
ciśnij przycisk <CAMERA> na sterowniku INFINITI
lub ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji R
(bieg wsteczny). Górny ekran dotykowy (górny
wyświetlacz) wyświetla widok monitora kamer.
Na monitorze kamer wyświetlane są różne wido-
ki pojazdu.

Dostępne widoki:

• Widok z góry

Widok otoczenia pojazdu.

• Widok boczny z przodu

Widok wokół i przed kołem przednim po stro-
nie pasażera.

• Widok z przodu

Widok przestrzeni z przodu pojazdu w per-
spektywie szerokokątnej (około 150 stopni).

• Panoramiczny widok z przodu pojazdu

Widok przestrzeni z przodu pojazdu w per-
spektywie szerokokątnej (około 180 stopni).

• Widok z tyłu

Widok przestrzeni z tyłu pojazdu w perspek-
tywie szerokokątnej (około 150 stopni).

• Widok panoramiczny z tyłu (jeśli na wyposażeniu)

Widok przestrzeni z tyłu pojazdu w perspek-
tywie szerokokątnej (około 180 stopni).

MONITOR KAMER (jeśli na wyposażeniu)
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY
OBSŁUDZE MONITORA KAMER

System przeznaczony jest do pomocy kierowcy
w takich sytuacjach, jak parkowanie między po-
jazdami lub parkowanie równoległe.

Istnieją obszary, w których system nie wykrywa
i nie wyświetla obiektów oraz nie ostrzega o
obiektach poruszających się. W trybie widoku z

przodu lub z tyłu, obiekt znajdujący się poniżej
zderzaka lub na podłożu może nie być wyświet-
lanyj1 . W trybie widoku z góry, wysoki obiekt
znajdujący się na pograniczuj3 zasięgu kame-
ry może nie pojawić się na monitorzej2 .

OSTRZEŻENIE:

• Kamera jest udogodnieniem lecz nie może zastę-
pować prawidłowej obserwacji otoczenia pojazdu,
ponieważ są obszary, których nie obejmuje. Za-
wsze wyglądaj przez okna i sprawdzaj widok w
lusterkach w celu upewnienia się, że można bez-
piecznie ruszyć pojazdem. Kierowca jest zawsze
odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas par-
kowania oraz wykonywania innych manewrów.

• W przypadku korzystania z funkcji monitora kamer
przy manewrowaniu samochodem nie używaj jej
przy złożonych lusterkach zewnętrznych i upewnij
się, że pokrywa bagażnika jest bezpiecznie za-
mknięta.

• Odległość między obiektami widziana na monito-
rze kamery różni się od odległości rzeczywistej.

• Kamery są montowane na kratce przedniej, luster-
kach zewnętrznych i nad tylną tablicą rejestracyj-
ną. Nie umieszczaj niczego na kamerach.

• Podczas mycia pojazdu za pomocą wody pod ciś-
nieniem zachowaj ostrożność, aby nie skierować
strumienia w pobliże kamer. Może to doprowadzić
do dostania się wody do wnętrza kamery, co z kolei

może spowodować osadzanie się wilgoci na obiek-
tywie, usterkę, pożar lub porażenie prądem.

• Nie uderzaj w kamery. Są to precyzyjne urządze-
nia. Może to spowodować usterkę lub uszkodzenie
prowadzące do pożaru lub porażenia prądem.

OSTROŻNIE:

Przy usuwaniu brudu lub kurzu sprzed kamery nie po-
rysuj soczewek.

PODSTAWOWA OBSŁUGA MONITORA
KAMER

Uruchamianie systemu
Aby uruchomić system, naciśnij przycisk
<CAMERA> lub ustaw dźwignię zmiany biegów w
pozycji R (bieg wsteczny), przy włączniku zapło-
nu w pozycji “ON”.

Przełączanie widoków
Widok na ekranie monitora kamer można zmie-
nić poprzez naciśnięcie przycisku <CAMERA>,
dotknięcie [Zmień widok] lub zmianę położenia
dźwigni zmiany biegów.

Naciśnij przycisk <CAMERA>.

Jeśli przycisk <CAMERA> zostaje naciśnięty, gdy
nie jest wyświetlony ekran kamery, włączony
zostaje monitor kamer i pojawia się widok z
przodu oraz widok z lotu ptaka. Naciśnij przy-

JVH0960X

7-8 Monitor



cisk <CAMERA>, aby przełączyć wyświetlacz do
widoku bocznego z przodu i widoku z przodu
lub do widoku bocznego z przodu.

Zmiana położenia dźwigni zmiany biegów:

Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
zycji R, wyświetlany jest widok z tyłu lub pano-
ramiczny widok z tyłu (jeśli na wyposażeniu).
Gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w
pozycji R, wyświetlany jest widok z przodu lub
panoramiczny widok z przodu.

JAK WYŚWIETLIĆ EKRAN MONITORA
KAMER

* Układ na rysunku dotyczy modelu z kierownicą
po lewej stronie (LHD). W modelu z kierownicą
po prawej stronie (RHD) układ jest odwrotny.

j1 Widok po lewej stronie:
Widok z tyłu jest wyświetlany, gdy dźwignia
zmiany biegów znajduje się w pozycji R.
Widok z przodu jest wyświetlany, gdy
dźwignia zmiany biegów znajduje się w
pozycji D, N lub P.

j2 Widok po prawej stronie:
Wyświetlany jest widok z góry lub widok
boczny z przodu.

j3 Wskaźnik widoku:
Wskazuje, który widok z kamer — widok z
przodu, widok z tyłu, panoramiczny widok z
przodu, panoramiczny widok z tyłu (jeśli na
wyposażeniu) — jest wyświetlany po lewej
stronie ekranu.

j4 Przycisk Sonar/MOD:
Umożliwia włączenie czujników
parkowania (sonarów) i systemu
wykrywania obiektów ruchomych Moving
Object Detection (MOD).

“Włączenie/wyłączenie systemu
czujników parkowania (sonarów)”
(strona 7-14)

“Włączanie/wyłączanie systemu
MOD” (strona 7-16)

j5 [Zmień widok]:
Po każdym dotknięciu [Zmień widok], ekran
zmienia się pomiędzy widokiem z góry,
widokiem bocznym z przodu i widokiem
panoramicznym.

j6 Ekran widoku panoramicznego:
Wyświetlany jest panoramiczny widok z
przodu lub panoramiczny widok z tyłu (jeśli
na wyposażeniu).

INFORMACJE:

Jeśli pojazd jest wyposażony w system zapobie-
gania kolizjom podczas cofania Back-up Colli-
sion Intervention (BCI), wskaźnik [m ] może być
wyświetlany na ekranie monitora kamer. Szcze-
góły dotyczące systemu BCI, patrz instrukcja ob-
sługi pojazdu.

5GG0043XZ

Ekran monitora kamer

5GG0044XZ

Ekran panoramiczny
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JAK WYŚWIETLAĆ POSZCZEGÓLNE
WIDOKI

OSTRZEŻENIE:

• Linii odległości i linii szerokości pojazdu należy
używać jako odniesienia tylko wtedy, kiedy pojazd
znajduje się na płaskiej, twardej nawierzchni. Od-
ległość, jaką widzisz na ekranie, spełnia rolę wy-
łącznie pomocniczą i może się różnić od rzeczy-
wistej odległości pomiędzy pojazdem a obiektami
widocznymi na ekranie.

• Używaj wyświetlonych linii i widoku z góry jako
odniesienia. Na linie i widok z góry znaczny wpływ
ma liczba pasażerów, poziom paliwa w zbiorniku,
pozycja pojazdu oraz stan i nachylenie drogi.

• Jeżeli opony w pojeździe zostaną wymienione na
opony o innym rozmiarze, linie przewidywanego
toru jazdy i widok z góry mogą być wyświetlane
nieprawidłowo.

• Podczas jazdy pod górę, obiekty widoczne na mo-
nitorze znajdują się w rzeczywistości dalej, niż się
wydają. Podczas jazdy w dół wzniesienia, obiekty
widoczne na monitorze znajdują się w rzeczywis-
tości bliżej, niż się wydają. Aby prawidłowo ocenić
odległość od innych obiektów, używaj lusterek lub
obserwuj obiekty bezpośrednio.

• Widoczne na ekranie odległości pomiędzy liniami
szerokości pojazdu i liniami przewidywanego toru
jazdy są większe niż w rzeczywistości.

• Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego, od-
ległość od obiektów przedstawionych na monito-
rze w trybie widoku z tyłu różni się od odległości
rzeczywistej. Obiekty wyświetlane na monitorze
wydają się być odwrócone względem ich obrazów
widocznych w wewnętrznym lusterku wstecznym
i lusterkach zewnętrznych.

• Podczas cofania na śliskiej nawierzchni lub dro-
dze pokrytej śniegiem, linie przewidywanego toru
jazdy i linie rzeczywistego kursu pojazdu mogą
się różnić.

• Linie wyświetlone w trybie widoku z tyłu będą
nieznacznie przesunięte w prawo, ponieważ ka-
mera tylna nie jest zamontowana na środku po-
jazdu.

Widok z przodu i z tyłu

Na monitorze wyświetlone są linie, które wska-
zują szerokość pojazdu i odległość obiektów od
linii nadwozia pojazdujA .

j1 -j4 Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

• Linia czerwonaj1 : około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółtaj2 : około 1 m (3 ft)

• Linia zielonaj3 : około 2 m (7 ft)

• Linia zielonaj4 : około 3 m (10 ft)

j5 Linie szerokości pojazdu:

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

j6 Linie przewidywanego toru jazdy:

Wskazują przewidywany tor jazdy podczas ma-
newrowania pojazdem. Linie przewidywanego
toru jazdy zostaną wyświetlone po obróceniu
kierownicy. Linie przewidywanego toru jazdy

5GG0010XZ

Widok z przodu

5GG0011XZ

Widok z tyłu
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przemieszczają się wraz z obracaniem kierowni-
cy. Linie nie pojawią się na wyświetlaczu, jeśli
kierownica znajduje się w położeniu środko-
wym.

Widok z przodu nie będzie wyświetlany, gdy
prędkość pojazdu przekroczy 8 km/h (5 MPH).

INFORMACJE:

Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z przo-
du pojazdu, a kierownica zostanie obrócona z
pozycji środkowej o nie więcej niż 90 stopni,
zostaną wyświetlone obydwie (lewa i prawa) li-
nie przewidywanego toru jazdyj6 . Gdy kierow-
nica zostanie obrócona około 90 stopni lub wię-
cej, wyświetlona zostanie tylko linia po stronie
przeciwnej do strony, w którą obracana jest kie-
rownica.

Widok z góry

OSTRZEŻENIE:

• Obiekty w trybie widoku z góry są wyświetlane w
odległości większej od rzeczywistej, ponieważ wi-
dokz góry jest widokiem wirtualnym powstającym
w wyniku połączenia obrazów z kamer umieszczo-
nych na lusterkach zewnętrznych, z przodu i z tyłu
pojazdu.

• Obiekty wysokie, takie jak krawężnik lub pojazd,
znajdujące się na granicy zasięgu kamer mogą być
przesunięte lub nie być wyświetlane.

• Obiekty znajdujące się powyżej kamery nie mogą
być wyświetlone.

• Gdy pozycja kamery ulegnie zmianie, widok z góry
może być przesunięty.

• Na granicach widoków linia na nawierzchni może
być przesunięta i widoczna jako krzywa. Przesu-
nięcie zwiększa się wraz z oddaleniem linii od po-
jazdu.

• Wyświetlany kąt skrętu kół może nie odpowiadać
rzeczywistemu kątowi skrętu.

Widok z góry pomaga potwierdzić pozycję po-
jazdu i przewidywany kurs do miejsca parkowa-
nia.

j1 Ikona pojazdu:

Wskazuje położenie pojazdu. Rozmiar ikony po-
jazdu w widoku z góry może się nieco różnić od
rzeczywistych rozmiarów samochodu.

j2 Obszary nieobjęte zasięgiem kamer:

Obiekty znajdujące się w tych obszarach nie po-
jawiają się na ekranie. Obszary te są zazwyczaj
oznaczone kolorem czarnym, ale zostają na kil-
ka sekund podświetlone na żółto po pierwszym
wyświetleniu widoku z lotu ptaka po ustawieniu
włącznika zapłonu w pozycji ON, aby przypom-
nieć kierowcy o obszarach nieobjętych zasię-
giem kamer.

j3 Czujnik narożny (sonar):

Wskazuje, że czujnik (sonar) wykrył obiekt w
okolicy narożnika pojazdu.

j4 Czujnik środkowy (sonar):

Wskazuje, że czujnik (sonar) wykrył obiekt w
okolicy środkowej części pojazdu.

j5 Wskaźnik kąta skrętu kół:

Wskazuje kąt skrętu kół w celu pomocy kierowcy
podczas takich sytuacji, jak parkowanie.

j6 Linie przewidywanego toru jazdy:

Wyświetlane, gdy kierownica jest skręcona i nie
jest w neutralnym położeniu. Linie przesuwają
się w zależności od poziomu skrętu kierownicy.
Gdy na monitorze wyświetlany jest widok z tyłu,
linie przewidywanego toru jazdy wyświetlane są
za pojazdem.

5GG0012XZ
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Widok boczny z przodu

Na monitorze wyświetlane są linie prowadzące,
które wyznaczają szerokość i przód pojazdu.

j1 Linia przednia pojazdu:

Wyznacza przednią część pojazdu.

j2 Linia boczna pojazdu:

Wyznacza szerokość pojazdu wraz z lusterkiem
zewnętrznym.

j3 Przedłużenia:

Przedłużenia linii przedniej i linii bocznej po-
jazdu są wyświetlane jako przerywana zielona
linia.

j4 Wskaźnik czujników parkowania
(sonarów):

Wyświetlany po wykryciu obiektów.

Wskaźnik czujników parkowania (sonarów)
można wyłączyć.

“Ustawienia monitora kamer” (strona
7-20).

OSTROŻNIE:

Kierunkowskaz może wyglądać na wyświetlaczu pod-
obnie jak linia boczna. Nie jest to usterka.

Panoramiczny widok z przodu/
panoramiczny widok z tyłu (jeśli na
wyposażeniu)

Panoramiczny widok z przodu/panoramiczny
widok z tyłu (jeśli na wyposażeniu) umożliwia
oglądanie szerszego obszaru na całym ekranie
oraz kontrolę martwych kątów po prawej i lewej
stronie pojazdu. Panoramiczny widok z przodu/
panoramiczny widok z tyłu (jeśli na wyposaże-
niu) umożliwia oglądanie obszaru pod szerokim
kątem około 180 stopni, podczas gdy przedni i
tylny widok oferują kąt widzenia około 150 stop-
ni. W panoramicznym widoku z przodu/panora-
micznym widoku z tyłu (jeśli na wyposażeniu)
nie są wyświetlane linie przewidywanego toru
jazdy.

j1 -j4 Linie oznaczające odległość:

Wskazują odległości od nadwozia pojazdu.

• Linia czerwonaj1 : około 0,5 m (1,5 ft)

• Linia żółtaj2 : około 1 m (3 ft)

• Linia zielonaj3 : około 2 m (7 ft)

5GG0013XZ
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Panoramiczny widok z przodu pojazdu

5GG0015XZ

Widok panoramiczny z tyłu (jeśli na wyposażeniu)
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• Linia zielonaj4 : około 3 m (10 ft)

j5 Linie szerokości pojazdu:

Pokazują szerokość pojazdu podczas cofania.

jA Wskaźnik czujników parkowania
(sonarów):

Pojawia się, gdy pojazd zbliży się do obiektu.

CZUJNIKI PARKOWANIA (sonary)
wspomagające kamerę - FUNKCJE
System czujników parkowania (sonarów) gene-
ruje sygnał dźwiękowy informujący kierowcę o
przeszkodach znajdujących się w pobliżu zde-
rzaka.

OSTRZEŻENIE:

• System czujników parkowania (sonarów) jest udo-
godnieniem, które stanowi wsparcie dla kierowcy.
Nie zwalnia go jednak z obowiązku poprawnego
parkowania pojazdu.

• Kierowca jest zawsze odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo podczas parkowania oraz wykonywania
innych manewrów.

• Przed zaparkowaniem zawsze obejrzyj się i
sprawdź, czy możesz bezpiecznie ruszyć.

• Zapoznaj się z ograniczeniami systemu czujników
parkowania (sonarów) opisanymi w tym rozdziale.

• Kolory wskaźników czujników parkowania (sona-
rów) i linii odległości wyświetlane w trybie widoku

z przodu, panoramicznym widoku z przodu, wido-
ku z tyłu i panoramicznym widoku z tyłu (jeśli na
wyposażeniu) wskazują różne odległości od
obiektu.

• Złe warunki atmosferyczne oraz źródła fal ultradź-
więkowych, takie jak automatyczne myjnie samo-
chodowe, pneumatyczne układy hamulcowe sto-
sowane w pojazdach ciężarowych czy młoty pneu-
matyczne, mogą powodować zakłócenia w
działaniu systemu czujników, w tym między inny-
mi generowanie fałszywych alarmów i obniżenie
jego wydajności.

• Funkcja ta przeznaczona jest do pomocy kierowcy
w wykrywaniu dużych nieruchomych obiektów i
do zapobiegania uszkodzeniu pojazdu.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom w małe lub poruszające się obiek-
ty.

• System nie umożliwia zauważenia niewielkich
przedmiotów poniżej linii zderzaka ani takich, któ-
re znajdują się blisko zderzaka lub na ziemi.

• System może nie wykrywać następujących obiek-
tów:

– Obiektów mechatych, np. śniegu, tka-
nin, bawełny, trawy czy wełny

– Obiektów cienkich, takich jak lina, drut
czy łańcuch

– Obiektów o trójkątnym kształcie.

• Jeśli listwa zderzaka ulegnie uszkodzeniu, w któ-
rym zostanie trwale zniekształcona lub wygięta,
zasięg czujnika może się zmienić, powodując fał-
szywe alarmy lub nieprawidłowe pomiary odleg-
łości do przeszkód.

OSTROŻNIE:

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć sygnał dźwiękowy i możesz go nie usły-
szeć.

• Utrzymuj powierzchnię czujników parkowania
(sonarów) (znajdujących się na osłonach przed-
niego i tylnego zderzaka) wolną od śniegu, lodu i
brudu. Podczas czyszczenia zachowaj ostrożność,
aby nie zarysować powierzchni czujników parko-
wania (sonarów). Jeżeli czujniki parkowania (so-
nary) są przesłonięte, dokładność ich działania
maleje.

System generuje ostrzeżenie dźwiękowe dla
obiektów z przodu pojazdu, gdy dźwignia zmia-
ny biegów znajduje się w położeniu D (jazda do
przodu), oraz dla przeszkód z przodu i z tyłu po-
jazdu, gdy dźwignia znajduje się w położeniu R
(bieg wsteczny).

Gdy na ekranie widoczny jest obraz z kamery,
system wyświetla wskaźnik czujników parkowa-
nia (sonarów) bez względu na położenie dźwigni
zmiany biegów.

Monitor 7-13



System wyłącza się przy prędkości powyżej 10
km/godz. (6 MPH). System włącza się ponownie,
gdy prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

Dźwięk ostrzegawczy i wskaźnik
Wraz ze zbliżaniem się pojazdu do wykrytych
obiektów, kolor wskaźnika ostrzegawczego
zmienia się z koloru zielonego na żółty, a na-
stępnie czerwony oraz zmienia się emitowany
sygnał dźwiękowy.

Wskaźnik Dźwięk
zielony
(miga wolno)

przerywany (wolny)

żółty
(miga szybko)

przerywany (szybki)

czerwony
(nie miga)

ciągły

Przerywany sygnał dźwiękowy ustaje po trzech
sekundach, jeśli obiekt jest wykrywany tylko
przez czujnik (sonar) narożny, a odległość nie
ulega zmianie.

Sygnał dźwiękowy ustanie, gdy obiekt oddali się
od pojazdu.

Włączenie/wyłączenie systemu
czujników parkowania (sonarów)
Po dotknięciu przycisku Sonar/MOD, lampka
kontrolna na przycisku wyłączy się i czujniki par-
kowania (sonary) wyłączą się tymczasowo. Jed-
nocześnie spowoduje to wyłączenie systemu

wykrywania obiektów ruchomych (Moving Ob-
ject Detection – MOD).

“Wykrywanie obiektów ruchomych Mo-
ving Object Detection (MOD)”
(strona 7-14)

Po ponownym naciśnięciu przycisku Sonar/M-
OD lampka kontrola zaświeci się, a czujniki par-
kowania (sonary) zostaną ponownie włączone.

W poniższych przypadkach czujniki parkowania
(sonary) automatycznie włączą się:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy na ekranie wyświetlany jest widok inny niż ob-
raz z kamery i zostanie naciśnięty przycisk
<CAMERA>.

• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ok. 8 km/h
(5 MPH).

• Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w poło-
żeniu “OFF”, a następnie ponownie w położeniu
ON.

• Gdy zostanie wybrany przycisk Sonar/MOD, sys-
tem MOD również zostanie wyłączony.

Aby zapobiec aktywowaniu systemu czujników
parkowania (sonarów), użyj menu ustawień ka-
mery.

“Ustawienia monitora kamer”
(strona 7-20)

INFORMACJE:

Dotknięcie przycisku czujników parkowania (so-
narów) również włączy/wyłączy tymczasowo
system czujników.

WYKRYWANIE OBIEKTÓW RUCHOMYCH
MOVING OBJECT DETECTION (MOD)
System wykrywania obiektów ruchomych (Mo-
ving Object Detection – MOD) informuje kierow-
cę za pomocą obrazów i dźwięków o ruchomych
przeszkodach znajdujących się w pobliżu pojaz-
du podczas wyjeżdżania z garażu, wjeżdżania
na miejsce parkingowe oraz w innych, podob-
nych sytuacjach.

System MOD działa w następujących warun-
kach, gdy na ekranie wyświetlany jest obraz z
kamery:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło-
żeniu P (parkowanie) lub N (neutralne) i pojazd jest
zatrzymany, system MOD wykrywa obiekty rucho-
me w widoku z góry. System MOD nie działa, gdy
lusterko zewnętrzne przemieszcza się do wew-
nątrz lub na zewnątrz lub gdy otwarte są którekol-
wiek z drzwi.

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło-
żeniu D (jazda do przodu) i prędkość pojazdu jest
niższa niż 8 km/h (5 MPH), system MOD wykrywa
obiekty ruchome w widoku z przodu lub panora-
micznym widoku z przodu.
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• Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny) i prędkość pojazdu jest
niższa niż 8 km/h (5 MPH), system MOD wykrywa
obiekty ruchome w widoku z tyłu lub panoramicz-
nym widoku z tyłu (jeśli na wyposażeniu). System
MOD nie działa, jeśli otwarta jest pokrywa bagaż-
nika.

INFORMACJE:

• System MOD nie wykrywa obiektów ruchomych w
widoku bocznym z przodu. W tym widoku na ekra-
nie nie jest wyświetlany wskaźnik MOD.

• Gdy emitowany jest dźwięk ostrzegawczy systemu
czujników parkowania (sonarów)/BCI, brzęczyk
systemu MOD nie generuje żadnych ostrzeżeń.

OSTRZEŻENIE:

• System MOD nie eliminuje konieczności prawidło-
wego kierowania i nie zapobiega zderzeniom z
przeszkodami znajdującymi się w pobliżu pojaz-
du. Podczas manewrowania pojazdem należy za-
wsze korzystać z lusterek zewnętrznych i lusterka
wewnętrznego oraz odwrócić się i sprawdzić ob-
szar wokół pojazdu, upewniając się, że można bez-
piecznie wykonać dany manewr.

• System wyłącza się przy prędkości powyżej 10
km/godz. (6 MPH). System włącza się ponownie,
gdy prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom we wszystkie obiekty.

• System MOD nie wykrywa nieruchomych obiektów
wokół pojazdu.

• Nie używaj systemu MOD podczas holowania
przyczepy (jeśli na wyposażeniu). System może
działać nieprawidłowo.

• Nadmierny hałas (np. zbyt wysokie ustawienie
głośności systemu audio, otwarte okna itp.) może
zagłuszyć sygnał dźwiękowy i możesz go nie usły-
szeć.

• Następujące warunki otoczenia oraz znajdujące
się w pobliżu pojazdu obiekty ograniczają wydaj-
ność systemu MOD:

– Niski kontrast między tłem i ruchomymi
obiektami

– Migające źródło światła

– Źródło intensywnego światła, np. pro-
mienie słońca lub światło reflektorów in-
nego pojazdu

– Gdy kamera nie jest ustawiona w normal-
nej pozycji, np. po złożeniu lusterka

– Gdy na obiektywie kamery znajdują się
zanieczyszczenia, krople wody lub śnieg

– Gdy położenie ruchomych obiektów na
ekranie nie zmienia się

• System MOD może wykrywać obiekty takie jak
krople wody spływające po obiektywie kamery,
biały dym wydobywający się z tłumika, ruchome
cienie itp.

• System MOD może nie działać prawidłowo w za-
leżności od prędkości, kierunku, odległości oraz
kształtu ruchomych obiektów.

• Jeśli elementy pojazdu, w których jest zamonto-
wana kamera, zostaną trwale uszkodzone wsku-
tek zniekształcenia lub wygięcia, zasięg wykrywa-
nia może się zmienić, w wyniku czego system MOD
może nie wykrywać prawidłowo przeszkód.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperatu-
rach, obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny.
Nie jest to usterka.
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Jak odczytywać informacje systemu
MOD na ekranie

j1 Ramka ostrzegająca o wykryciu (żółta):
Wyświetlana w każdym widoku, w
zależności od miejsca wykrycia
poruszającego się obiektu (jeden raz
rozlega się brzęczyk). Ramka będzie
wyświetlana tak długo, jak długo system
MOD będzie wykrywał ruchome obiekty.

j2 Wskaźnik MOD:
W widoku, w którym system MOD jest
aktywny, wyświetlany jest niebieski
wskaźnik MOD. W widoku, w którym
system MOD nie jest aktywny, wyświetlany
jest szary wskaźnik MOD. Gdy system MOD
jest wyłączony, nie jest wyświetlany
wskaźnik MOD.

j3 Przycisk Sonar/MOD:
Umożliwia włączenie czujników
parkowania (sonarów) i systemu MOD. Gdy
system czujników parkowania (sonarów)
lub system MOD jest całkowicie wyłączony
w menu ustawień, “m ” lub “MOD”
znika z przycisku. Przycisk zniknie z
ekranu, gdy oba systemy zostaną
całkowicie wyłączone w menu ustawień.

“Ustawienia monitora kamer”
(strona 7-20)

Włączanie/wyłączanie systemu MOD
Dotknięcie przycisku Sonar/MOD tymczasowo
włącza/wyłącza system czujników parkowania
(sonarów) i system MOD. Ponowne naciśnięcie
klawisza spowoduje włączenie wskaźnika i sys-
temu MOD.

System MOD włączy się automatycznie w poniż-
szych warunkach:

• Gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po-
zycji R (bieg wsteczny).

• Gdy zostanie naciśnięty przycisk <CAMERA> w celu
przełączenia wyświetlacza z innego ekranu na wi-
dok z kamery.

• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej ok. 8 km/h
(5 MPH).

• Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w poło-
żeniu “OFF”, a następnie ponownie w położeniu
ON.

Aby całkowicie wyłączyć system MOD, aby za-
wsze pozostawał w stanie wyłączonym, zmień
stan w menu ustawień kamery.

“Ustawienia monitora kamer”
(strona 7-20)

ASYSTENT PARKOWANIA (jeśli na
wyposażeniu)
Funkcja asystenta parkowania pomaga kierowcy
podczas parkowania pojazdu. Funkcja ta dostar-
cza kierowcy w widoku z góry i w widoku z przo-
du/widoku z tyłu przydatne wskazówki za po-
mocą komunikatów głosowych, takie jakpozycja
startowa do cofania czy kąt skrętu kierownicy
wymagany do zaparkowania pojazdu w miejscu
docelowym podczas parkowania w oznaczonym
miejscu parkingowym oraz parkowania równo-
ległego. Przy pomocy wyświetlanych na ekranie
linii i prostokątów oraz komunikatów głosowych
system dostarcza kierowcy instrukcje krok po
kroku, umożliwiając mu zaparkowanie pojazdu.

5GG0029XZ

Widok z góry/z przodu/z tyłu

5GG0030XZ

Panoramiczny widok z przodu/panoramiczny widok z
tyłu (jeśli na wyposażeniu)
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• System wykrywa na nawierzchni linie wyznaczają-
ce miejsca parkingowe poprzez przetwarzanie ob-
razów przekazywanych przez kamerę i wyświetla
prostokąt wewnątrz linii parkowania w celu ozna-
czenia docelowego miejsca parkowania.

• W przypadku braku linii wyznaczających miejsca
parkingowe lub jeśli nie mogą one zostać wykryte,
prostokąt docelowego miejsca parkowania jest wy-
świetlany w położeniu domyślnym.

• Jeśli wykrywanych jest kilka linii wyznaczających
miejsca parkingowe, prostokąty sugerowanych
docelowych miejsc parkowania są wyświetlane w
kolorze zielonym. Dotknij jednego z zielonych
prostokątów w celu ustawienia docelowego miejs-
ca do parkowania. Kolor prostokąta zmieni się na
niebieski.

Parkowanie z wykorzystaniem
asystenta parkowania

OSTRZEŻENIE:

Asystent parkowania jest systemem ułatwiającym
parkowanie. Nie zapobiega on zderzeniom z przeszko-
dami. Zawsze wyglądaj przez okna i sprawdzaj, czy
można bezpiecznie ruszyć pojazdem.

• Asystent parkowania może nie działać prawidłowo
w następujących warunkach:

– Gwałtowne przyspieszanie, hamowanie,
obracanie kierownicą lub przesuwanie
dźwigni skrzyni biegów

– Jazda na nierównej lub nieutwardzonej
nawierzchni, np. na wzniesieniach lub
wyboistej drodze

– Jazda na śliskich nawierzchniach, np. na
drodze pokrytej śniegiem

– Podczas używania łańcuchów śniego-
wych

– W przypadku uszkodzenia kamery lub
wystąpienia zakłóceń obrazu

– Gdy pojazd przez dłuższy czas porusza
się z bardzo niską prędkością

– Gdy koła są nieprawidłowo ustawione

• Jeśli podczas procedury parkowania pojazd zboczy
z kursu na prostokąt, należy odpowiednio skorygo-
wać tor jazdy.

• Asystent parkowania wyłącza się w poniższych sy-
tuacjach:

– Gdy prędkość pojazdu przekracza 8
km/h (5 MPH)

– Gdy procedura parkowania nie jest wy-
konywana zgodnie z sugestiami asysten-
ta

– Gdy zostanie wybrane [Koniec] na ekra-
nie

1. Zatrzymaj pojazd około 1 m (3 ft) obok miejsca
parkingowego

2. Naciśnij przycisk <CAMERA>, aby wyświetlić
widok z lotu ptaka, a następnie wybierz
[Asystent park.].

3. Wybierz metodę parkowania z menu widocz-
nego na ekranie po prawej stronie.

Dostępne opcje:

• [Do tyłu (L)]

• [Do tyłu (P)]

• [Równoległe (L)]

• [Równoległe (P)]

4. Zostanie wyświetlony ekran ustawiania po-
zycji parkowania. Ustaw docelową pozycję
parkowania.

5GG0033XZ

Monitor 7-17



Ustaw prostokąt docelowego miejsca parko-
wania (niebieski)j1 przy pomocy klawiszy
strzałekj2 i klawiszy obracaniaj3 , tak aby
pomocnicze linie odstępu (czerwone)j4 nie
zachodziły na przeszkody znajdujące się wo-
kół pojazdu.

5. Po ustawieniu docelowej pozycji parkowania
naciśnij [Początek]. Manewruj pojazdem
zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami
przekazywanymi przez asystenta parkowa-
nia.

• Dotknij [Zmień widok], aby przełączyć widok.

• Dotknij [Koniec], aby zakończyć działanie asys-
tenta parkowania.

• Dotknij [Powtórz], aby odsłuchać poprzedni ko-
munikat asystenta parkowania.

Odczytywanie linii pomocniczych na
ekranie

j1 Prostokąt pozycji startowej do cofania
(zielony):

Wskazuje startową pozycję do cofania. Pozycja i
kolor prostokąta zmieniają się w zależności od
pozycji kierownicy.

• Zielony: Wskazuje zalecaną pozycję.

• Żółty: Sygnalizuje, że wymaganych będzie kilka
manewrów podczas parkowania.

• Czerwony: Sygnalizuje, że asystent parkowania
jest niedostępny. Kierowca musi wykonać parko-
wanie bez asystenta.

j2 Prostokąt docelowego miejsca parkowania
(niebieski):

Wskazuje docelową pozycję parkowania.

j3 Pomocnicze linie odstępu (czerwone):

Informują o położeniu przeszkód, które wyzna-
czają przybliżoną przestrzeń wymaganą do par-
kowania.

j4 Linie toru jazdy do miejsca docelowego
(zielone):

Wskazują tor jazdy, który należy obrać, aby za-
parkować pojazd w docelowej pozycji parkowa-
nia.

j5 Linie przewidywanego toru jazdy
(pomarańczowe):

Wskazują przewidywany tor jazdy podczas ma-
newrowania pojazdem.

Linie przewidywanego toru jazdy przemieszcza-
ją się wraz z obracaniem kierownicy. Obróć kie-
rownicę tak, aby linie przewidywanego toru jaz-
dy nałożyły się na linie toru jazdy do miejsca
docelowego.

5GG0034XZ

5GG0035X
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Wskazówki dotyczące obsługi

• Przed obróceniem kierownicy zgodnie ze wska-
zówkami asystenta należy całkowicie zatrzymać
pojazd. Należy utrzymywać niezmieniony kąt skrę-
tu kierownicy do czasu, aż pojazd znajdzie się w
pozycji docelowej (wewnątrz prostokąta na
wyświetlaczu) i rozlegnie się brzęczyk.

• Podczas przemieszczania się pojazdu zgodnie ze
wskazówkami asystenta rozlega się przerywany
sygnał dźwiękowy, a po osiągnięciu przez pojazd
pozycji docelowej na każdym etapie procedury
parkowania słychać brzęczyk. Gdy usłyszysz brzę-
czyk, zatrzymaj pojazd i postępuj według kolej-
nych instrukcji.

• W zależności od sytuacji może być konieczne wy-
konanie kilku manewrów w celu zaparkowania po-
jazdu.

• Po naciśnięciu klawisza [Tryb wąski] w trybie par-
kowania równoległego zostanie wybrany tryb par-
kowania w wąskiej przestrzeni. Pomaga on kierow-
cy zaparkować pojazd podczas parkowania w wąs-
kim miejscu. W tym trybie prostokąt docelowego
miejsca parkowania zmienia kolor na żółty, a prze-
strzeń między prostokątem docelowego miejsca
parkowania a pomocniczymi liniami przeszkód
zwęża się. W tym trybie do zaparkowania pojazdu
wymaganych jest kilka manewrów.
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USTAWIENIA MONITORA KAMER

Ustawienia monitora kamer można zmieniać wykonując poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienia].

3. Dotknij [Kamera/czujnik dźwiękowy].

Dostępne pozycje Działanie
[Kamera] [Back-up Collision Intervention] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu Back-up Collision Intervention

(BCI).
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

[Moving Object Detection] Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu MOD.
“Włączanie/wyłączanie systemu MOD” (strona 7-16)

[Głośność MOD] Umożliwia regulację głośności brzęczyka ostrzegawczego systemu MOD.
[Użyj poleceń głos. podczas park.] (jeśli na
wyposażeniu)

Umożliwia włączenie/wyłączenie komunikatów asystenta parkowania.

[Przyp. o martwym polu widzenia] Gdy pozycja ta jest włączona, niewidoczny obszar zostaje podświetlony na
żółto na kilka sekund po pierwszym włączeniu widoku z lotu ptaka po
ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

[Przewid. linia jazdy] Gdy pozycja ta jest włączona, linie przewidywanego toru jazdy są wyświetlane
w trybie widoku z lotu ptaka, z przodu i z tyłu.

[Priorytet wyświetlania na ekranie] [Pierwszy
ekran]

Umożliwia zmianę kolejności widoków (góra, bok, szeroki).

[Drugi ekran]
[Trzeci ekran]

[Aut. wyśw. z Sonarem] Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego wyświetlania czujników
parkowania (sonarów).
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[Sonar] [Sonar] Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu czujników parkowania (sonarów).
[Tylko przedni czujnik] Umożliwia włączenie przednich czujników parkowania (sonarów) i wyłączenie

tylnych czujników parkowania (sonarów).
[Przerwij wyświetlanie] Umożliwia włączenie/wyłączenie automatycznego wyświetlania czujników

parkowania (sonarów).
[Czułość Sonaru] Umożliwia wyregulowanie czułości czujników parkowania (sonarów) poprzez

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

[+]/[-]
[Wyświetlacz]
Dostępne tylko, gdy
ekran kamery jest
wyświetlany na
górnym
wyświetlaczu.

[Ustawienia
wyświetlacza]

[Jasność] Umożliwia wyregulowanie ustawienia wyświetlacza poprzez dotknięcie [+]/[-].
[Kontrast]
[Poziom czerni]
[Odcień]
[Kolor]
[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do wartości domyślnych.
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Wskaźniki usterki
Kamera:

Gdy wskaźnik m wyświetlony jest na ekranie,
monitor kamer działa nieprawidłowo. Nie ma to
wpływu na kierowanie pojazdem, niemniej jed-
nak system powinien zostać skontrolowany
przez centrum INFINITI lub profesjonalną stację
obsługi.

Gdy wskaźnik m jest wyświetlony na ekranie,
obraz kamery może być chwilowo zakłócany
przez znajdujące się w pobliżu urządzenia elek-
troniczne. Nie ma to wpływu na kierowanie po-
jazdem, niemniej jednak system powinien zos-
tać skontrolowany przez centrum INFINITI lub
profesjonalną stację obsługi w przypadku częs-
tego występowania zakłóceń.

Czujnik parkowania (sonar):

Gdy system czujników parkowania nie działa
prawidłowo, w narożnikach ikony pojazdu wy-
świetlane są bursztynowe znaczniki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

• Widok wyświetlany na monitorze kamer zostanie
automatycznie przełączony na poprzedni widok po
3 minutach od naciśnięcia przycisku <CAMERA>,
jeśli dźwignia zmiany biegów jest w pozycji innej
niż R (bieg wsteczny).

• Podczas zmiany widoku wyświetlenie obrazu na
ekranie może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

• W wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach,
obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie
jest to usterka.

• Jeśli jasne światło pada na obiektyw kamery, ob-
raz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie jest
to usterka.

• Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpły-
wem światła fluorescencyjnego. Nie jest to uster-
ka.

• Barwy obiektów widocznych na monitorze kamer
mogą się nieco różnić od rzeczywistych. Nie jest to
usterka.

• W miejscach zaciemnionych obiekty widoczne na
wyświetlaczu mogą być niewyraźne, a ich kolor
może odbiegać od rzeczywistego. Nie jest to uster-
ka.

• W trybie widoku z góry mogą wystąpić różnice w
ostrości obrazu z poszczególnych kamer.

• Jeśli na kamerze osiądzie pył, woda lub śnieg, ob-
raz na monitorze kamer może być niewyraźny. Wy-
czyść kamerę.

• Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, eteru
naftowego lub rozcieńczalnika. Powodują one od-
barwienia. W celu umycia kamery przetrzyj ją
szmatką zwilżoną w rozcieńczonym, łagodnym
środku czyszczącym, a następnie wytrzyj suchą
szmatką.

• Nie uszkodź kamery - może to mieć negatywny
wpływ na obraz na wyświetlaczu.

• Nie nanoś wosku na obiektyw kamery. Jeżeli na
osłonę dostanie się wosk, zetrzyj go szmatką zwil-
żoną wodnym roztworem łagodnego środka czy-
szczącego.

5GG0022XZ

5GG0023XZ
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COFANIE W GÓRĘ STROMEGO
PODJAZDU

Podczas cofania pod górę linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane bliżej niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-
tości odległość 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje się

w miejscu jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
wzniesieniu jest dalej niż pokazuje to ekran.

COFANIE NA STROMYM ZJEŹDZIE

Podczas cofania w dół, linie odległości i linie
szerokości pojazdu są pokazane dalej, niż w rze-
czywistości. Przykładowo ekran wyświetla od-
ległość 1 m (3 ft) do miejscajA , ale w rzeczywis-
tości odległość 1 m (3 ft) na zjeździe znajduje się

w miejscu jB . Pamiętaj, że każdy obiekt na
wzniesieniu jest w rzeczywistości bliżej, niż po-
kazuje to ekran.

5GG0005X

5GG0006X

RÓŻNICA MIĘDZY PRZEWIDYWANĄ A
RZECZYWISTĄ ODLEGŁOŚCIĄ
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COFANIE W POBLIŻU WYSTAJĄCEGO
OBIEKTU

Na wyświetlaczu linie przewidywanego toru jaz-
dyjA nie stykają się z obiektem. Pojazd może
jednak uderzyć w obiekt, jeśli wystaje on ponad
faktycznym kursem cofania.

COFANIE ZA WYSTAJĄCYM OBIEKTEM

PołożeniejC znajduje się na ekranie dalej niż
położeniejB . Jednak położeniejC znajduje się
w rzeczywistości w tej samej odległości co poło-
żeniejA . Pojazd może uderzyć w obiekt, cofając
do położeniajA , jeśli obiekt wystaje ponad fak-
tycznym kursem cofania.

5GG0007X

5GG0008X
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OSTRZEŻENIE:

• System czujników parkowania (sonarów) służy
zwiększeniu wygody kierowcy, jednak nie zwalnia
go z obowiązku prawidłowego parkowania.
Zawsze obejrzyj się i sprawdź, czy możesz bez-
piecznie cofnąć. Zawsze cofaj powoli.

• System wyłącza się przy prędkości powyżej 10
km/godz. (6 MPH). System włącza się ponownie,
gdy prędkość spadnie poniżej tego poziomu.

• Zapoznaj się z ograniczeniami systemu czujników
parkowania (sonarów) opisanymi w tym rozdziale.
Niekorzystna pogoda może negatywnie wpłynąć
na działanie systemu czujników parkowania (so-
narów) i przyczynić się do zmniejszenia ich sku-
teczności lub fałszywego włączania sygnalizacji.

• System nie został zaprojektowany do zapobiega-
nia uderzeniom w małe lub poruszające się obiek-
ty.

• System ten ma za zadanie pomóc kierowcy do-
strzec duże, nieruchome obiekty, zapobiegając
uszkodzeniu pojazdu. System nie wykrywa nie-
wielkich przedmiotów poniżej linii zderzaka ani
takich, które znajdują się zbyt blisko zderzaka lub
na ziemi.

• Jeśli listwa zderzaka ulegnie uszkodzeniu, w któ-
rym zostanie trwale zniekształcona lub wygięta,
zasięg czujnika może się zmienić, powodując fał-
szywe alarmy lub nieprawidłowe pomiary odleg-
łości do przeszkód.

OSTROŻNIE:

Unikaj nadmiernego hałasu w kabinie, aby zawsze wy-
raźnie słyszeć ostrzeżenia dźwiękowe.

System czujników parkowania (sonarów) gene-
ruje sygnał dźwiękowy ostrzegający kierowcę
przed przeszkodami znajdującymi się w pobliżu
zderzaka. Gdy ustawienie systemu czujników

parkowania (sonarów) jest włączone, wskaźnik
czujników parkowania (sonarów) również poja-
wi się na wyświetlaczu.

“Ustawienia ekranu kamery cofania”
(strona 7-6)

System wykrywa przeszkody z przodu pojazdu,
gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w po-
łożeniu D (jazda) lub N (neutralne), oraz prze-
szkody z przodu i z tyłu pojazdu, gdy dźwignia
znajduje się w położeniu R (bieg wsteczny).

System może nie wykrywać przeszkód przy
prędkości ponad 10 km/h (6 MPH) oraz może nie
wykrywać niektórych zakrzywionych lub poru-
szających się obiektów.

System czujników parkowania (sonarów) wykry-
wa przeszkody w odległości do 1,2 m (3,9 stopy)
od zderzaka przy zmniejszonym zasięgu po jego
bokach. Na rysunku pokazano przybliżony za-
sięg działania czujników. W miarę zbliżania się
do przeszkody częstotliwość dźwięku rośnie.
Gdy przeszkoda znajduje się w zasięgu 30 cm
(11,8 in) od zderzaka, sygnał dźwiękowy zmienia
się na ciągły.

Utrzymuj czujniki (sonary) narożne/środkowe
(umieszczone w osłonie zderzaka) w czystości,
usuwając z nich nagromadzony brud, śnieg i lód
(nie czyść czujników ostrymi przedmiotami).
Przesłonięte czujniki powodują niedokładne
działanie systemu.

5GG0040XZ

SYSTEM CZUJNIKÓW PARKOWANIA (SONARÓW) (jeśli na wyposażeniu)
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Poziom czułości czujników (sonarów) naroż-
nych/środkowych można regulować (w górę lub
w dół).

“Ustawienia ekranu kamery cofania”
(strona 7-6)

Przerywany sygnał dźwiękowy ustanie po 3 se-
kundach, jeśli przeszkoda została wykryta jedy-
nie przez czujnik boczny, a odległość do niej nie
uległa zmianie.

WSKAŹNIK CZUJNIKÓW PARKOWANIA
(SONARÓW)

Gdy pozycja [Przerwij wyświetlanie] zostanie
włączona w ustawieniach czujników parkowania
(sonarów), wskaźnik czujników parkowania (so-
narów) pojawia się na górnym wyświetlaczu nie-
zależnie od informacji wyświetlanych wcześniej
na ekranie.

“Ustawienia ekranu kamery cofania”
(strona 7-6)

Wskaźnik czujników parkowania (sonarów) wy-
świetlany na ekranie, gdy ekran kamery cofania
jest aktywny został opisany w rozdziale dotyczą-
cym ekranu kamery cofania.

“Wskaźnikczujników parkowania (sona-
rów) (jeśli na wyposażeniu)” (strona 7-3)

Dotknij [m ], aby włączyć/wyłączyć wskaź-
nik czujników parkowania (sonarów).

5GG0068XZ
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Ekran menu informacji umożliwia ustawienie różnych danych pomocnych w użytkowaniu pojazdu. Dostępne pozycje obejmują informacje o pojeździe,
informacje drogowe, informacje o bieżącej lokalizacji oraz informacje o wersji oprogramowania systemu nawigacji.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Informacje].

Pozycja menu Wynik
[Przepływ energii]
(modele z systemem hybrydowym)

Wyświetla informacje dotyczące zużycia energii.
Dotknij [Historia oszczędności paliwa], aby wyświetlić ekran historii przepływu energii.

[Historia oszczędności paliwa]
(modele z systemem hybrydowym)

Wyświetla na ekranie historię oszczędności paliwa.
Ekran historii oszczędności paliwa można przewijać.

[Zużycie paliwa] Wyświetla ekran zużycia paliwa. Można zmienić wyświetlane jednostki.
“Ustawienia języka i jednostek” (strona 2-19)

Można potwierdzić bieżące i średnie zużycie paliwa oraz odległość do wyczerpania paliwa.
[Historia] Ekran historii oszczędności paliwa można przewijać.

Dotknięcie [ < ]/[ > ], gdy wyświetlony jest ekran historii zużycia paliwa powoduje wyświetlenie starszych lub nowszych zapisów.
[Resetuj] Umożliwia zresetowanie zużycia paliwa.

Średnia wartość z okresu pomiędzy resetowaniami jest zapisywana jako historia zużycia paliwa.
Gdy średnie zużycie paliwa wyświetlone na ekranie zostaje zresetowane, jednocześnie to samo dzieje się ze średnim zużyciem
paliwa wyświetlanym na komputerze pokładowym.

[Eco Drive Report] Wyświetla raport jazdy ECO.
[Historia] Ekran historii raportów jazdy ekonomicznej można przewijać.

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

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

[Gdzie jestem?]* (jeśli na wyposażeniu) Wyświetla nazwę i odległość następnej/poprzedniej ulicy oraz inne informacje wskazujące bieżącą lokalizację pojazdu.
[Informacje
drogowe]*

[Informacje o ruchu
drogowym w pobliżu]

Wyświetla informacje drogowe wykryte w okolicy.

[Informacje o trasie] Wyświetla informacje o ruchu drogowym na trasie.
[Informacje o mapie]* Wyświetla numer identyfikacyjny modułu systemu nawigacji, wersję bieżącej mapy i wersję oprogramowania

*: Wyłącznie modele z systemem nawigacji.

MENU INFORMACJI
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INFORMACJE:

• Bieżące dane o zużyciu paliwa mogą się różnić od wartości wyświetlanych na ekranie informacji o pojeździe. Wynika to z różnicy czasu aktualizacji informacji nie jest
objawem usterki.

• Pozycja [Informacje drogowe] jest dostępna tylko w miejscach, w których nadawane są komunikaty RDS-TMC. Komunikaty RDS-TMC nie są dostępne w niektórych
regionach.
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SUBSKRYPCJA USŁUG INFINITI
INTOUCH
Aby korzystać z usług Infiniti InTouch, należy wy-
kupić subskrypcję. Szczegółowe informacje na
temat subskrypcji można uzyskać na stronie
portalu właścicieli pojazdów INFINITI lub w pro-
fesjonalnej stacji obsługi.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG
INFINITI INTOUCH
*Prowadzenie pojazdu wiąże się z dużą odpo-
wiedzialnością. Korzystaj z usług Infiniti
InTouch tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.
Usługi wymagają aktywnej subskrypcji, a ich
działanie zależy od tego, czy urządzenie tele-
matyczne jest sprawne, czy może łączyć się z
siecią bezprzewodową, czy jest dostępna kom-
patybilna sieć bezprzewodowa, mapy nawiga-
cyjne i sygnał satelitarny GPS — brak któregoś z
tych elementów może ograniczyć lub uniemożli-
wić korzystanie z usług. Usługi wymagają łącz-
ności z kompatybilną siecią komórkową 3G GS-
M/GPRS firmy Orange. Sieć komórkowa 3G nie
jest dostępna na wszystkich obszarach i/lub
przez cały czas. Technologia komórkowa ewo-
luuje i INFINITI nie ma wpływu na zmiany w sie-
ciach komórkowych należących do niezależnych
operatorów. INFINITI nie ma wpływu na niektóre
usługi świadczone przez niezależne firmy. Takie
usługi podlegają zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia, a firma INFINITI oraz jej podmio-

ty stowarzyszone i przedstawiciele nie ponoszą
z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Subs-
krypcja próbna rozpoczyna się w dniu zakupu.
Aby móc korzystać z usługi po zakończeniu bez-
płatnego okresu próbnego, należy wykupić płat-
ną subskrypcję. Usługa zostanie przedłużona na
zasadach opisanych w umowie subskrypcyjnej.
Obowiązujące warunki umowy subskrypcyjnej
można znaleźć na stronie internetowej usług In-
finiti InTouch.

Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch
Poniżej podano aktualnie dostępne strony inter-
netowe usług Infiniti InTouch.

Kraj Adres URL strony

Wielka Brytania https://gb.intouch.infiniti.eu/

Austria https://at.intouch.infiniti.eu/

Belgia (francuski) https://be.intouch.infiniti.eu/
fr-be/

Belgia (holenderski) https://be.intouch.infiniti.eu/
nl-be/

Bułgaria https://bg.intouch.infiniti.eu/

Czechy https://cz.intouch.infiniti.eu/

Francja https://fr.intouch.infiniti.eu/

Niemcy https://de.intouch.infiniti.eu/

Węgry https://hu.intouch.infiniti.eu/

Izrael https://il.intouch.infiniti.eu/

Włochy https://it.intouch.infiniti.eu/

Luksemburg
(francuski)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
fr-lu/

Luksemburg
(angielski)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Luksemburg
(niemiecki)

https://lu.intouch.infiniti.eu/
de-lu/

USŁUGI INFINITI INTOUCH (jeśli na
wyposażeniu)
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Kraj Adres URL strony

Holandia https://nl.intouch.infiniti.eu/

Polska https://pl.intouch.infiniti.eu/

Portugalia https://pt.intouch.infiniti.eu/

Hiszpania https://es.intouch.infiniti.eu/

Szwecja https://se.intouch.infiniti.eu/

Szwajcaria
(niemiecki)

https://ch.intouch.infiniti.eu/
de-ch/

Szwajcaria
(francuski)

https://ch.intouch.infiniti.eu/
fr-ch/

Szwajcaria (włoski) https://ch.intouch.infiniti.eu/
it-ch/

Szwajcaria
(angielski)

https://ch.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Turcja https://tr.intouch.infiniti.eu

Chorwacja
(angielski)

https://hr.intouch.infiniti.eu/
en-gb/

Chorwacja
(chorwacki)

https://hr.intouch.infiniti.eu

Serbia https://rs.intouch.infiniti.eu/

Białoruś https://by.intouch.infiniti.eu/

Rumunia https://ro.intouch.infiniti.eu/

Słowacja https://sk.intouch.infiniti.eu/

Rosja https://intouch.infiniti.ru

Ukraina https://intouch.infiniti.ua

Kazachstan https://kz.intouch.infiniti.eu/

FUNKCJE SYSTEMU INFINITI INTOUCH
System Infiniti InTouch oferuje dostęp do róż-
nych rodzajów informacji i usług dzięki łącznoś-
ci z centrum usług Infiniti InTouch oraz centrum

obsługi Infiniti InTouch, jaką zapewnia moduł
TCU (Telematics Control Unit – telematyczny mo-
duł sterowania) zainstalowany w pojeździe.

OSTRZEŻENIE:

• Fale radiowe mogą mieć negatywny wpływ na elek-
troniczne urządzenia medyczne. Osoby korzysta-
jące z rozrusznika serca powinny przed użyciem
systemu skontaktować się z producentem urzą-
dzenia w celu zasięgnięcia informacji o możliwych
zakłóceniach.

• Antena TCU (Telematics Control Unit – telematycz-
ny moduł sterowania) znajduje się w górnej środ-
kowej części deski rozdzielczej. Osoby korzysta-
jące z rozrusznika serca nie powinny zajmować
miejsca położonego bliżej anteny, niż zaleca to
producent rozrusznika. Fale radiowe emitowane
przez antenę TCU podczas korzystania z usług
INFINITI InTouch mogą spowodować nieprawidło-
we działanie rozrusznika serca.

• Niewłaściwe korzystanie z usługi może stanowić
naruszenie obowiązujących przepisów prawa i
skutkować nałożeniem sankcji karnych.

INFORMACJE:

• Korzystanie z usług INFINITI InTouch wymaga wy-
kupienia subskrypcji oraz sprawnego urządzenia
komunikacji telematycznej, jak również łączności
z siecią komórkową oraz dostępu do map nawigacji

i sygnału satelitarnego GPS. Obowiązują warunki
umowy subskrypcji usług Infiniti InTouch.

• Aby korzystać z usług Infiniti InTouch, należy się
zarejestrować. Dostępne usługi różnią się w zależ-
ności od planu, w którym użytkownik jest zarejes-
trowany.

Usługi Infiniti InTouch mogą być aktualizowane.
Najnowsze informacje można uzyskać na poniż-
szych stronach internetowych lub kontaktując
się z infolinią.

– Strona internetowa usług Infiniti InTouch:

“Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch” (strona 8-4)

Ogólny adres e-mail Centrum Jakości Infiniti:

qualitycentre.eu@infiniti-customerexpe-
rience.com

• Rozszerzony program pomocy drogowej (jeśli na
wyposażeniu):

Dzięki rozszerzonemu programowi pomocy
drogowej możesz skorzystać ze wsparcia
oferowanego przez centrum obsługi Infiniti
InTouch w przypadkach innych niż nagłe, w
których wymagane jest holowanie lub po-
moc firmy zewnętrznej. Aby uzyskać dostęp
do tej usługi, należy nacisnąć ikonę operato-
ra na ekranie systemu nawigacji.
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• Zgłaszanie kradzieży pojazdu:

Operator centrum obsługi spróbuje uzyskać
informacje o położeniu skradzionego pojaz-
du i udostępni je lokalnym organom ściga-
nia, aby umożliwić jego odnalezienie i odzys-
kanie.

• Zdalne włączanie klaksonu i świateł (jeśli na wy-
posażeniu):

Funkcja ta umożliwia zdalne włączenie świa-
teł (miganie świateł drogowych) i klaksonu
w pojeździe. Najczęściej używa się jej w celu
odnalezienia pojazdu. Korzystanie z funkcji
zdalnego włączania klaksonu i świateł może
być regulowane i ograniczone przez lokalnie
obowiązujące przepisy. Podczas korzystania
z tych funkcji przestrzegaj obowiązujących
przepisów.

• Powiadomienie o alarmie:

Funkcja ta informuje o uruchomieniu syste-
mu alarmowego w pojeździe przy użyciu me-
tody wybranej na stronie internetowej usług
Infiniti InTouch.

“Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch” (strona 8-4)

• Powiadomienie o planowym przeglądzie:

Funkcja powiadomienia o planowym prze-
glądzie przesyła informacje o przebiegu po-
jazdu do INFINITI. W oparciu o te informacje
INFINITI przesyła powiadomienie o zbliżają-
cym się przeglądzie.

• Przypomnienie o konserwacji:

Funkcja ta umożliwia otrzymywanie informa-
cji o usterkach podzespołów pojazdu przy
użyciu metody wybranej na stronie interne-
towej usług Infiniti InTouch. Funkcję można
obsługiwać na stronie internetowej usług In-
finiti InTouch.

“Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch” (strona 8-4)

• Funkcja Znajdź mój samochód:

Funkcja Znajdź mój samochód umożliwia
sprawdzenie ostatniego dostępnego położe-
nia pojazdu oraz jego odnalezienie.

URUCHOMIENIE USŁUG
Wymagane jest wykupienie oferowanej osobno
subskrypcji usług Infiniti InTouch. Szczegółowe
informacje można uzyskać u dealera INFINITI, w
profesjonalnej stacji obsługi lub na następują-
cej stronie usług Infiniti InTouch:

“Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch” (strona 8-4)

INFORMACJE:

Jeśli pojazd zostanie odsprzedany innej osobie,
należy anulować subskrypcję tych usług i usu-
nąć wszystkie dane zapisane w urządzeniu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE:

• Korzystaj z usług Infiniti InTouch po uprzednim
zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu. Je-
żeli musisz skorzystać z usług Infiniti InTouch
podczas jazdy, zawsze zachowuj najwyższą
ostrożność, takaby pełną uwagę poświęcić prowa-
dzeniu pojazdu.

• Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy telefonicz-
nej nie możesz w pełni skoncentrować się na pro-
wadzeniu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce i
zatrzymaj pojazd.

• Nie używaj usług Infiniti InTouch przy wyłączonym
silniku lub systemie hybrydowym. Może to spowo-
dować rozładowanie akumulatora pojazdu.

• Usług Infiniti InTouch nie można używać w nastę-
pujących warunkach:

– Gdy wygasła subskrypcja usług Infiniti
InTouch.

– Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem
sieci komórkowej.
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– Gdy samochód znajduje się w miejscu, w
którym odbiór sygnału jest słaby, np. w
tunelu, na parkingu podziemnym, za bu-
dynkiem lub w obszarze górskim.

– Gdy linia jest zajęta.

– Gdy moduł telematyczny TCU lub inne
systemy pojazdu nie działają prawidło-
wo.

– Gdy sieć usług Infiniti InTouch jest niedo-
stępna.

• Łączność z centrum obsługi Infiniti InTouch jest
związana z transmisją danych i sporadycznie mogą
występować problemy z odbiorem sygnału, a jego
zasięg może być ograniczony w porównaniu z za-
sięgiem zwykłych telefonów komórkowych.

• Podczas rozmowy ze specjalistami ds. usług
INFINITI InTouch mogą występować trzaski lub inne
zakłócenia. Wynika to z różnicy czasu między roz-
mówcami i nie jest objawem usterki.

• W zależności od używanej linii głośność dźwięku
może się zmniejszyć. W razie potrzeby wyreguluj
poziom głośności.

• Odbierane dźwięki mogą być zniekształcone lub
może być słyszalny hałas tła sprawiający wrażenie
odgłosu tłumu. Wynika to z używania linii cyfrowej
i nie jest objawem usterki.

• Podczas rozmowy ze specjalistami ds. usług
INFINITI InTouch możesz słyszeć własny głos w po-
staci pogłosu dobiegającego z głośników z powo-

du zakłóceń sieciowych. W takiej sytuacji nawiąż
połączenie ponownie po upływie kilku minut lub z
innego miejsca.

• W pojeździe znajduje się moduł łączności o nazwie
TCU (Telematics Control Unit – telematyczny moduł
łączności). Po nawiązaniu połączenia między tym
modułem a centrum obsługi Infiniti InTouch możli-
we jest korzystanie z różnych usług. Gdy system
połączy się z centrum obsługi Infiniti InTouch, na
ekranie pojawi się ikona anteny. Korzystaj z usługi
w miejscu, w którym na ekranie widoczne jest
wskazanie sygnalizujące dobry odbiór sygnału.
m : Dobry odbiór sygnału

m : Słaby odbiór sygnału

• Usługa Infiniti InTouch wykorzystuje do połączeń
moduł TCU (Telematics Control Unit – telematyczny
moduł łączności). Połączenie z centrum danych In-
finiti InTouch może być niedostępne, nawet jeśli
słupek wskazujący siłę sygnału odbieranego przez
moduł transmisji danych w pojeździe informuje o
dobrej jakości odbioru. Nie stanowi to usterki. Uru-
chom system ponownie za kilka minut.

ŁĄCZENIE Z INTERAKTYWNYM MENU
GŁOSOWYM
Interaktywne menu głosowe zapewnia dostęp
do szeregu usług wspomagających kierowcę.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
Centrum Jakości Infiniti pod adresem e-mail:
qualitycentre. eu@infiniti-customerexperience

.com lub odwiedź stronę internetową usług Infi-
niti InTouch.

“Informacje o stronach internetowych
usług Infiniti InTouch” (strona 8-4)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [InTouch
Services].

2. Dotknij [Połącz z menu sterowanym głosem].

3. System połączy się z centrum obsługi Infiniti
InTouch.

INFORMACJE:

• Z interaktywnym menu głosowym usług Infiniti In-
Touch można też połączyć się dotykając ikony ope-
ratoraj1 na mapie.

• Nawiązanie połączenia po wybraniu opcji [Połącz
z menu sterowanym głosem] może potrwać pewien
czas w zależności od uwarunkowań technicznych
oraz od tego, czy moduł TCU jest wykorzystywany
przez inne usługi.

5GB0258XZ
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• Aby uniknąć rozłączenia, nie należy wyłączać silni-
ka lub systemu hybrydowego.

USTAWIENIA USŁUG INFINITI INTOUCH
Na ekranie ustawień można wyświetlić i usunąć
dane użytkownika.
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Krok 1 Krok 2 Krok 3 Menu Działanie
Naciśnij przycisk
<MENU>.

[Ustawienia] [InTouch Services] [Ustawienia informacji o
pojeździe]

[Prześlij informacje o pojeździe] Gdy ta pozycja jest włączona, informacje o
pojeździe (dane dotyczące jazdy, takie jak
położenie pojazdu, dotychczasowy przebieg
jazdy, zużycie paliwa itp.) mogą być
przesyłane do centrum usług Infiniti InTouch.
Aby w pełni wykorzystać potencjał usług
Infiniti InTouch, zaleca się włączenie tego
ustawienia.

[Usuń informacje o pojeździe] Usuwa wszystkie informacje o pojeździe.
[Informacje na
temat urządzenia]

Wyświetla ID urządzenia, ID
modułu TCU (telematyczny
moduł łączności), ID SIM oraz
informacje VIN potrzebne do
przeprowadzenia rejestracji.
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ERA-GLONASS to system sprowadzania szybkiej
pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku wy-
stąpienia sytuacji awaryjnej.

AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE
ALARMOWE
W przypadku wykrycia przez moduł poduszek
powietrznych kolizji czołowej, kolizji bocznej
lub wywrócenia pojazdu, system automatycznie
nawiązuje połączenie alarmowe z centrum alar-
mowym. Jednocześnie przesyłane są również in-
formacje o pojeździe (lokalizacja, prędkość, kie-
runek jazdy). Po odebraniu połączenia przez
centrum alarmowe operator podejmuje próbę
nawiązania rozmowy z kierowcą lub pasażerem
pojazdu.

INFORMACJE:

• Podczas połączenia alarmowego nie ma możliwoś-
ci regulacji głośności rozmowy z operatorem.

• Podczas połączenia alarmowego system audio po-
jazdu zostaje wyciszony.

System ERA-GLONASS jest domyślnie zawsze
włączony.

W przypadku zderzenia system ERA-GLONASS
przekazuje do centrum alarmowego następują-
ce informacje:

• Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).

• Typ silnika.

• Znacznik czasu (moment wystąpienia zderzenia
bądź innego rodzaju wypadku).

• Lokalizację, prędkość i kierunek jazdy pojazdu.

Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną
być potrzebne.

RĘCZNE POŁĄCZENIE ALARMOWE
Połączenie alarmowe można również nawiązać
ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku <SOS> na
dachowym panelu sterowania.

OSTROŻNIE:

• Przed naciśnięciem przycisku <SOS> należy za-
trzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i włączyć
hamulec postojowy.

• Z usługi tej należy korzystać wyłącznie w sytua-
cjach awaryjnych. Nieuzasadnione użycie przyci-
sku może podlegać karze.

• Funkcji połączenia alarmowego nie można używać
w następujących warunkach:

– Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem
sieci komórkowej.

– Gdy samochód znajduje się w miejscu, w
którym odbiór sygnału jest słaby, np. w
tunelu, na parkingu podziemnym, za bu-
dynkiem lub w obszarze górskim.

– Gdy linia jest zajęta.

– Gdy moduł telematyczny TCU lub inne
systemy pojazdu nie działają prawidło-
wo.

– Nawiązanie połączenia alarmowego mo-
że nie być możliwe w każdym rodzaju
zdarzenia lub wypadku, a także w sytua-
cji, gdy pojazd znajduje się w miejscu, w
którym nie ma zasięgu.

ERA-GLONASS (jeśli na wyposażeniu)

8-10 Informacje i ustawienia



1. Naciśnij pokrywęj1 i otwórz jąj2 .

2. Naciśnij przycisk <SOS>j3 . Zostanie nawią-
zane połączenie alarmowe z centrum alarmo-
wym. Jednocześnie przesyłane są również in-
formacje o pojeździe (lokalizacja, prędkość,
kierunek jazdy).

3. Po nawiązaniu połączenia rozpoczęta zosta-
nie rozmowa z pracownikiem centrum alar-
mowego.

Aby anulować połączenie alarmowe, należy na-
cisnąć i przytrzymać przycisk <SOS> przez kilka
sekund. Gdy połączenie zostanie nawiązane, nie
można go anulować.

INFORMACJE:

• Podczas połączenia alarmowego nie ma możliwoś-
ci regulacji głośności rozmowy z operatorem.

• Podczas połączenia alarmowego system audio po-
jazdu zostaje wyciszony.

• Nawiązanie połączenia po naciśnięciu przycisku
<SOS> może potrwać pewien czas w zależności od
uwarunkowań technicznych oraz od tego, czy mo-
duł TCU jest wykorzystywany przez inne usługi.

• Aby uniknąć anulowania połączenia, nie należy
wyłączać silnika.

• Podczas trwania połączenia alarmowego i rozmo-
wy z operatorem połączenia systemu głośnomó-
wiącego Bluetooth® będą niedostępne, a rozmo-
wa telefoniczna możliwa wyłącznie przez telefon
komórkowy. Po nawiązaniu połączenia z obsługą
centrum alarmowego połączenie telefoniczne zos-
tanie automatycznie przełączone z systemu głoś-
nomówiącego na telefon komórkowy. Ma to na celu
zapobiegnięcie przerwania połączenia alarmowe-
go przez inne połączenia przychodzące.

• Jeśli po ustanowieniu połączenie alarmowe zos-
tanie z jakiegoś powodu rozłączone, centrum alar-
mowe nawiąże połączenie z pojazdem.

• Po skorzystaniu z połączenia alarmowego
ERA-GLONASS funkcje usług Infiniti InTouch (jeśli
na wyposażeniu) będą niedostępne przez około 60
minut.

OGRANICZENIA

Jeśli lampka kontrolnaj4 w pobliżu przycisku
<SOS> świeci się na czerwono, naciśnięcie przy-
cisku <SOS> może nie spowodować połączenia z
centrum alarmowym, a w przypadku kolizji sys-
tem może nie nawiązać automatycznego połą-
czenia alarmowego. Jeśli lampka kontrolna
świeci się na czerwono, należy skontaktować się
z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją ob-
sługi w celu uzyskania pomocy.

5GH0701X
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INFORMACJE:

Nawet jeśli lampka kontrolnaj4 nie świeci się,
nawiązanie połączenia z centrum alarmowym
może być niemożliwe. W takim przypadku na-
leży skontaktować się z policją lub innymi służ-
bami w inny sposób, np. za pomocą telefonu
komórkowego.

TRYB TESTOWY
Tryb testowy służy do sprawdzania podzespo-
łów systemu. W trybie testowym sprawdzane
jest działanie mikrofonu, głośnika, akumulatora
awaryjnego i innych podzespołów wewnętrz-
nych.

Aby uruchomić tryb testowy
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <SOS> przez

co najmniej 3 sekundy.

2. Zwolnij przycisk i w ciągu 10 sekund ponow-
nie go naciśnij i przytrzymaj.

3. Po uruchomieniu trybu testowego czerwona
lampka kontrolna zacznie migać.

4. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy
zacząć głośno mówić.

5. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się ponownie,
po czym system odtworzy nagrany głos.

6. Aby zgłosić wyniki testu do centrum alarmo-
wego, naciśnij przycisk <SOS> przed
upływem 20 sekund.

• Jeśli nagrany głos słychać wyraźnie: Naciśnij i
przytrzymaj.

• Jeśli nagranego głosu nie słychać wyraźnie:
Dwukrotnie krótko naciśnij.

7. Po 20 sekundach system prześle wyniki testu
do centrum alarmowego (będzie migać zielo-
na lampka kontrolna).

8. Jeśli test zakończy się powodzeniem, czerwo-
na lampka kontrolna zgaśnie (przestanie mi-
gać).

9. Jeśli w czasie testu nie słychać wyraźnie na-
granego głosu lub test nie zakończył się po-
wodzeniem (czerwona lampka nadal miga),
skontaktuj się z centrum INFINITI lub profe-
sjonalną stacją obsługi w celu uzyskania po-
mocy i skontrolowania pojazdu.

10. Po zakończeniu testu lub w celu jego prze-
rwania ustaw włącznik zapłonu w pozycji
“OFF”. Tryb testowy zostanie anulowany.

INFORMACJE:

• Gdy tryb testowy jest aktywny, automatyczne i
ręczne połączenie alarmowe jest niedostępne.
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Poprzez zmianę różnych ustawień istnieje możliwość dostosowania systemu Infiniti InTouch do indywidualnych preferencji w celu ułatwienia korzystania
z jego funkcji.

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od modelu i opcji wyposażenia.

Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].

Ustawiana pozycja Wynik
[Bluetooth] Umożliwia ustawienie parametrów audio oraz telefonicznych systemu Bluetooth®.

“Ustawienia BLUETOOTH®” (strona 2-21)

[Telefon/poczta e-mail] Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień telefonu i poczty e-mail.
“Ustawienia telefonu i wiadomości tekstowych” (strona 5-9)

[Pojazd]
(Dostępność
poszczególnych
pozycji menu w opcji
[Pojazd] zależy od
modelu i specyfikacji
pojazdu).

[Włącz lampkę po odbl. Drzwi] Jeśli ta pozycja jest włączona, oświetlenie wewnętrzne włącza się po odblokowaniu
dowolnych drzwi.

[Czułość światła] Umożliwia ustawienie czułości automatycznego oświetlenia.
[Prz. między cykl. wyc. (prędkość)] Umożliwia ustawienie automatycznej regulacji przerw między cyklami wycieraczki w

zależności od prędkości pojazdu.
[Automatyczna blokada] Umożliwia ustawienie warunków automatycznej blokady.
[Auto odbl. (I-key)] Umożliwia ustawienie warunków automatycznego odblokowania (inteligentny

kluczyk).
[Czujnik deszczu] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia ustawienie systemu automatycznych wycieraczek sterowanych

czujnikiem deszczu.
[Tryb oszczędzania akumulatora] Umożliwia ustawienie trybu oszczędzania akumulatora IGN/ACC.
[Zablokuj/odbl. bez używania rąk] Umożliwia ustawienie blokowania/odblokowanie poprzez funkcję głośnomówiącą.
[Czujnik dotykowy w drzwiach] Umożliwia ustawienie czujnika dotykowego w drzwiach.
[Zmiana pasa (3 mignięcia)] Umożliwia ustawienie 3 mignięć przy zmianie pasa.
[Starcie pozostałości] Umożliwia ustawienie funkcji ścierania pozostałości.
[Uruchamianie ośw. zewn.] Umożliwia ustawienie dodatkowego światła zewnętrznego.
[Selekt. odblok. Drzwi] Umożliwia ustawienie selektywnego odblokowywania drzwi.
[Resetuj ustawienia] Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych pojazdu.

MENU USTAWIEŃ
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Ustawiana pozycja Wynik
[Nawigacja]* Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień systemu nawigacji.

“Ustawienia nawigacji” (strona 9-51)

[Audio] Umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień systemu audio.
“Ustawienia audio” (strona 4-28)

[Ekran] [Ustawienia
wyświetlacza]

[Jasność] Umożliwia dostosowanie ekranu do żądanych ustawień.
“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)[Kontrast]

[Poziom czerni]
[Wyświetlacz WYŁ.]
[Dzień/noc]
[Zmień kolor mapy]
[Resetuj ustawienia]

*: Modele z systemem nawigacji.

**: Modele bez systemu nawigacji.
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Ustawiana pozycja Wynik
[Miernik] [Wybór menu

głównego]
[Zasięg] Umożliwia wybranie pozycji, która będzie wyświetlana na ekranie informacji o

pojeździe.
[Średnia prędkość] Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.
[Pokonana odległość i czas
jazdy]
[Zatrzymanie na biegu
jałowym]
[Zatrz. na biegu jał.
(akumulacja)]
[Przepływ energii] (modele z
systemem hybrydowym)
[Prędkościomierz EV]
(modele z systemem
hybrydowym)
[Temperatura płynu
chłodzącego] (modele z
systemem hybrydowym)
[Zużycie paliwa]
[Nawigacja]*
[Audio]
[Wskazówki podczas jazdy]
[Ciśnienie w oponach]
[Kontrola podwozia]
[Pusty]

*: Modele z systemem nawigacji.

**: Modele bez systemu nawigacji.
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Ustawiana pozycja Wynik
[Ustawienia
pomiaru]

[Ustawienie ECO] [Włącz wyświetlanie obrazu
AUX]

Umożliwia przełączenie trybów wyświetlacza pomiędzy [Prowadnica pedału] a [Stałe oszczędzanie paliwa].

[Potrzeba
serwisowania]

[Olej i filtr] Poniższe ustawienia są dostępne dla każdej pozycji konserwacyjnej.
Odległość:
Ustaw odpowiedni okres konserwacji (odległość). Aby ustalić zalecany okres do kolejnego przeglądu,
zajrzyj do odrębnie dostarczonego podręcznika przeglądów.
[Pokaż alerty]:
Aby automatycznie wyświetlić przypomnienie, gdy osiągnięty zostanie określony przebieg, wybierz
przycisk [Pokaż alerty].
[Resetuj odległość]:
Wyzeruj wartość w kilometrach dla nowego okresu konserwacji.

[Opony]

[Inne]

[Alerty] [Temperatura zew.] Umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia o niskiej temperaturze.
[Alarm czasowy] Umożliwia regulację ustawienia alarmu czasowego.
[Nawigacja]* Umożliwia włączenie/wyłączenie.

[Efekt
wyświetlania] [Efekt wyświetlania] Umożliwia włączenie/wyłączenie efektu podświetlenia.

[Język] Umożliwia wybór preferowanego języka.

[Ustawienie
TPMS]

[Jednostka ciś. w oponach] Umożliwia ustawienie preferowanej wyświetlanej jednostki ciśnienia w oponach.

[Zalecane ciśnienie w
oponach]

Umożliwia wprowadzenie zalecanej wartości ciśnienia w oponach, która została umieszczona na tabliczce z
informacją o oponach. Wartość jest wykorzystywana do obliczenia ciśnienia w oponach.
Informacje na temat konwersji jednostek znaleźć można w tabeli zamieszczonej poniżej tej listy.

“Konwersja jednostek dla systemu TPMS (jeśli na wyposażeniu)” (strona 8-18)

[Zerowanie wartości ciś. w
oponach]

Umożliwia wyzerowanie ustawienia temperatury używanego przy obliczaniu danych dla ostrzeżenia o
niskim ciśnieniu w oponach. Gdy system zresetuje ustawienie ciśnienia w oponach, na ekranie wyświetlany
zostaje komunikat informujący, że system TPMS został zresetowany.

[Ustawienia fabryczne] Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień miernika.

*: Modele z systemem nawigacji.

**: Modele bez systemu nawigacji.
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Ustawiana pozycja Wynik
[Zegar] Umożliwia wybranie żądanych ustawień zegara.

“Ustawienia zegara” (strona 2-20)

[InTouch Services] Umożliwia wybranie preferowanych ustawień usług Infiniti InTouch.
“Usługi Infiniti InTouch (jeśli na wyposażeniu)” (strona 8-4)

[Rozpoznawanie
głosu]

[Min. głośność] Umożliwia włączenie/wyłączenie minimalnej głośności.
[Ustawienia urządzenia audio] [iPod:

(puste)]
Umożliwia usunięcie zarejestrowanej piosenki dla odtwarzacza iPod.

[USB:
(puste)]

Umożliwia usunięcie zarejestrowanej piosenki dla urządzenia USB.

[Kamera/czujnik dźwiękowy] Umożliwia dostosowanie kamery i czujnika parkowania (sonaru) do żądanych
ustawień.

“Ustawienia ekranu kamery cofania” (strona 7-6)
“Ustawienia monitora kamer” (strona 7-20)

[Ustawienia
wspomagania trybu
jazdy] (jeśli na
wyposażeniu)

[ECO Pedal] Umożliwia ustawienie opcji Eco Pedal na [WYŁ.], [Niska] lub [Standard].
Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu.

[Inne] [KLIMATYZACJA] Umożliwia dostosowanie nagrzewnicy i klimatyzacji do żądanych ustawień.
“Ustawienia nagrzewnicy i klimatyzatora” (strona 3-11)

[Język i jednostki miar] Umożliwia dostosowanie języka i jednostek do żądanych ustawień.
“Ustawienia języka i jednostek” (strona 2-19)

[Typ klawiatury] Umożliwia ustawienie rodzaju klawiatury na [QWERTY] lub [ABC].
[Niski poziom paliwa] Umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia o niskim poziomie paliwa.
[Edytuj skróty] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia ustawienie skrótów w widoku wyświetlacza.
[Informacje nt. oprogramowania] Umożliwia wyświetlenie informacji o oprogramowaniu.

*: Modele z systemem nawigacji.

**: Modele bez systemu nawigacji.
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INFORMACJE:

• Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od
modelu i opcji wyposażenia pojazdu.

• Kolejność wyświetlanych pozycji można dostoso-
wać.

• Konwersję jednostek dla pozycji [Zalecane ciśnie-
nie w oponach] zamieszczono w poniższej tabeli.

KONWERSJA JEDNOSTEK DLA
SYSTEMU TPMS (jeśli na wyposażeniu)
W celu dokonania konwersji jednostek systemu
monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) na-
leży użyć poniższej tabeli.

“Menu ustawień” (strona 8-13)

Konwersja jednostek dla systemu TPMS
kPa psi
200 29

210 30

220 32

230 33

240 35

250 36

260 38

270 39

280 41

290 42

300 44

310 45

320 46

330 48

340 49

MENU SZYBKICH USTAWIEŃ
Dotknij [m ] na dolnym ekranie dotykowym (do-
lnym wyświetlaczu), aby dostosować wyświetla-
nie pozycji menu ustawień.

Dostępne są następujące pozycje.

8-18 Informacje i ustawienia



Po zarejestrowaniu informacji o użytkowniku,
system automatycznie rozpoznaje użytkownika
po uruchomieniu pojazdu. Zostaje wyświetlone
spersonalizowane powitanie i okno logowania.

Ta funkcja umożliwia 3 kierowcom na wykorzys-
tanie ich własnych zapisów, ustawień trybu jaz-
dy, pozycji jazdy, klimatyzatora oraz systemu
audio, a także przechowywanie tych ustawień.

Zalogowanego użytkownika można zmienić na
ekranie powitalnym bądź na ekranie listy użyt-
kowników.

UWAGA:

• Funkcja aplikacji Vehicle Apps nie może zostać po-
wiązana z inteligentnymi kluczykami.

• Można zarejestrować maksymalnie cztery inteli-
gentne kluczyki, aby zachowywać ustawienia dla
trzech użytkowników i jednego gościa. Do każde-
go kluczyka można przypisać jeden zestaw infor-
macji zawierających ustawienia.

• Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w pozycji
“OFF”, bieżące ustawienia użytkownika zostają
przypisane do używanego inteligentnego kluczy-
ka.

Ustawiana pozycja Wynik
[Dzień/noc] Umożliwia dostosowanie jasności górnego i dolnego ekranu.

Umożliwia przełączenie kolorów mapy na ekran wyświetlany w
dzień i ekran wyświetlany w nocy.

[Tony niskie] Umożliwia regulację barwy dźwięku i balansu głośników poprzez
dotknięcie [+]/[-], [L]/[P] lub [T]/[P].[Tony wysokie]

[Balans]
[Wyciszenie]:
[Regulacja głośności] Umożliwia włączenie/wyłączenie i regulację głośności dla różnych

funkcji, w tym telefonu, komunikatów nawigacji głosowej (jeśli na
wyposażeniu), jak również dźwięków systemowych.

CAŁKOWICIE DOSTOSOWYWANE ŚRODOWISKO
CYFROWE (jeśli na wyposażeniu)
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REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Dla każdego użytkownika można zapisać usta-
wienia pozycji jazdy, systemu nawigacji (jeśli na
wyposażeniu), nagrzewnicy/klimatyzatora oraz
inne ustawienia. Ustawienia można przywrócić
przy dezaktywacji systemu.

Można zarejestrować do trzech użytkowników.

1. Gdy system jest uruchamiany poprzez inteli-
gentny kluczyk, który nie został zarejestrowa-
ny, wyświetlony zostanie komunikat z propo-
zycją rejestracji nowego użytkownika.

Aby wykonać rejestrację:

• Jeśli jesteś pierwszym użytkownikiem, który zos-
tanie zarejestrowany dotknij [Tak] na ekranie re-
jestracji użytkownikówj1 .

• Jeśli jesteś drugim lub trzecim użytkownikiem,
który zostanie zarejestrowany dotknij [Wybierz
użytkownika] na ekranie rejestracji użytkowni-
kówj2 .

2. Wyświetlony zostanie ekran rejestrowania
nowego użytkownika. Wprowadź informacje
dotyczące użytkownika.

3. Po wprowadzeniu informacji dotknij [OK],
aby zakończyć proces rejestracji.

INFORMACJE:

• Podczas rejestracji użytkownika nie pozwól na
przestawienie włącznika zapłonu w położenie
“OFF”. Może to spowodować nieudaną rejestrację.

• Jeśli na ekranie z komunikatem wybierzemy [Pó-
źniej], użytkownik zostanie zalogowany jako gość.
Jeśli ten sam inteligentny kluczyk zostanie ponow-
nie użyty przy kolejnym uruchomieniu pojazdu,
wyświetlone zostanie identyczne okno z komuni-
katem.

Jeśli wybierzemy [Nie], użytkownik zostanie
zalogowany jako gość, a okno z komunika-
tem nie zostanie ponownie wyświetlone dla
tego inteligentnego kluczyka.

• Aby zmienić informacje dotyczące zarejestrowane-
go użytkownika, naciśnij przycisk <MENU> i dotknij
[Infiniti InTuition], aby wyświetlić ekran [Lista użyt-
kowników], gdzie można wybrać użytkownika do
edycji.

EDYCJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU
1. Dotknij ikony użytkownika w dolnej prawej

części dolnego wyświetlacza, aby wyświetlić
ekran listy użytkowników.

2. Zostanie wyświetlony ekran listy użytkowni-
ków.

j1 Nazwa:
Wyświetlana jest nazwa zarejestrowanego
użytkownika. Dotknij, aby zmienić zalogowa-
nego użytkownika.

j2 Ikona użytkownika:
Wyświetlana jest ikona zarejestrowanego
użytkownika.

j3 [Edytuj]:
Wybierz, aby edytować ustawienia użytkow-
nika.

j4 [Dodaj nowe]:
Dotknij, aby dodać nowego użytkownika.
Można zarejestrować do trzech użytkowni-
ków. Ten przycisk nie jest wyświetlany, gdy
zarejestrowano już trzech użytkowników.

3. Dotknij [Edytuj], dla użytkownika, którego
chcesz edytować.

5GH0129XZ

5GH0180XZ
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Inna procedura:

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Infiniti In-
Tuition].

2. Dotknij [Lista użytkowników].

INFORMACJE:

Nazwa oraz ikona gościa nie mogą być edytowa-
ne.

Ekran edytowania użytkownika
Dotknięcie [Edytuj] na ekranie listy użytkowni-
ków powoduje wyświetlenie ekranu edycji użyt-
kownika.

Ustawiana
pozycja

Działanie

[Zmień
nazwę
użytk.]

Umożliwia edycję nazwy
użytkownika.

[Zmień
ikonę]

Umożliwia zmianę zdjęcia
użytkownika. Ikonę użytkownika
można wybrać z fabrycznie
zainstalowanych obrazów oraz
plików zarejestrowanych poprzez
pamięć USB.

[Nr kl.
i-Key]

• Wskazuje numer kluczyka.
• Podświetlona ikona kluczyka

wskazuje, że kluczyk jest
powiązany z użytkownikiem.

• Znak “m ” nad ikoną kluczyka
wskazuje, który kluczyk jest
aktualnie używany.

[Kopiuj] Umożliwia skopiowanie ustawień
użytkownika.
• Ustawienia systemu nawigacji

(jeśli na wyposażeniu) i
systemu audio.

• Ustawienia systemów
aktywnego wspomagania
kierowcy (jeśli na wyposażeniu)

• Ustawienia trybu OSOBISTEGO
• Ustawienia klimatyzacji
• Automatyczna regulacja pozycji

kierowcy (gdzie zamontowano)
• Ustawienia pojazdu
• Ustawienia tablicy wskaźników

[Usuń] Umożliwia usunięcie użytkownika.

INFORMACJE:

• Liczba znaków dla nazwy użytkownika jest ograni-
czona.

• Po wykasowaniu użytkownika jego profil zostaje
zmieniony na profil gościa.

• Gdy włącznik zapłonu zostaje ustawiony w pozycji
“OFF”, bieżące ustawienia użytkownika zostają
przypisane do używanego inteligentnego kluczy-
ka.

Zmiana zdjęcia użytkownika
Po podłączeniu urządzenia USB zawierającego
obrazy można je pobrać i ustawić jako zdjęcie.

1. Wyświetl ekran edycji użytkownika i dotknij
[Zmień ikonę].

2. Podłącz urządzenie USB i dotknij [m ].

3. Dotknij nazwy wybranego pliku graficznego.

4. Dotknij [Wybierz], aby ustawić zdjęcie użyt-
kownika.

Gdy pojawi się ekran z podglądem obrazu, do-
tknij [Tylko aktualizuj], aby zaktualizować listę
obrazów z urządzenia USB.

5GH0202XZ
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USTAWIANIE FUNKCJI SYSTEMU
INFINITI INTUITION
Ustawienia dostosowywanego środowiska cy-
frowego mogą być zmieniane.

Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Infiniti InTui-
tion].

Dostępne są następujące pozycje do edytowa-
nia.

• [Lista użytkowników]

Umożliwia edycję informacji dotyczących
użytkowników, kopiowanie i kasowanie
ustawień użytkowników.

“Edycja informacji o użytkowniku”
(strona 8-20)

• [Połączenie klucza inteligentnego]

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji po-
łączenia inteligentnego kluczyka.

• [Pierwsze kroki]

Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu po-
witalnego.

“Ekran logowania” (strona 2-7)

INFORMACJE:

• Gdy [Połączenie klucza inteligentnego] jest wyłą-
czone, użytkownicy są logowani jako goście.

• Gdy [Połączenie klucza inteligentnego] jest wyłą-
czone, ekran powitalny nie jest wyświetlany.

5GH0488XZ
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Istnieje możliwość dostosowania różnych ustawień funkcji wspomagania jazdy. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych funkcji znajdziesz
w instrukcji obsługi pojazdu.

Wyświetlane pozycje różnią się w zależności od opcji wyposażenia pojazdu.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Ustawiana pozycja Działanie
Naciśnij przycisk
<MENU>.

[Wskazówki podczas
jazdy]

[System pomocy
Forward Assist]

[Distance Control Assist] Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
wspomagania kontroli dystansu Distance Control
Assist.

[Asystent toru jazdy] [Lane Departure Warning] Umożliwia włączenie/wyłączenie ostrzeżenia o
niekontrolowanej zmianie pasa ruchu Lane Departure
Warning.

[Lane Departure
Prevention]

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
Lane Departure Prevention.

[System monit.
martwego pola]

[Blind Spot Warning] Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu
sygnalizacji martwego pola Blind Spot Warning.

[Blind Spot Intervention] Umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu
eliminacji martwego pola Blind Spot Intervention.

[Ustaw jasność
wskaźnika]

Wybierz pozycję [Ustaw jasność wskaźnika] i wybierz
opcję [Jasny], [Standard] lub [Ciemny].

[Pomoc w razie
niebezpieczeństwa]

[Forward emergency
braking]

Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu
awaryjnego hamowania Forward emergency braking.
System awaryjnego hamowania włącza się
automatycznie przy ponownym uruchomieniu silnika
lub systemu hybrydowego.

[Speed Assist] [System rozpoznawania
znaków drogowych]

Umożliwia włączenie/wyłączenie systemu
rozpoznawania znaków drogowych.

UWAGA:

Konieczne jest naciśnięcie na kierownicy przełącznika systemów aktywnego wspomagania kierowcy, aby włączyć system wspomagania kontroli dystansu (Distance
Control Assist), system zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Prevention) i system sygnalizacji martwego pola (Blind Spot Intervention).

USTAWIENIA SYSTEMÓW AKTYWNEGO WSPOMAGANIA KIEROWCY (jeśli na wyposażeniu)
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System nawigacji służy przede wszystkim po-
mocą w osiągnięciu punktu docelowego. Kie-
rowca musi jednak korzystać z systemu
bezpiecznie i w sposób prawidłowy. Informacja
dotycząca warunków jazdy, znaków drogowych
i dostępności usług nie zawsze jest aktualna.
System nie zastąpi kierowcy w bezpiecznym,
właściwym i zgodnym z prawem kierowaniu po-
jazdem.

OSTRZEŻENIE:

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

Uwierzytelnienie danych mapy jest konieczne
przed pierwszym użyciem systemu nawigacji.

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

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

TYPY MAP
Mapy są wyświetlane na górnym ekranie dotyko-
wym (górnym wyświetlaczu).

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

Mapa 2D (dwuwymiarowa)
Wyświetla mapę dwuwymiarową, podobną do
mapy drogowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UWIERZYTELNIANIE DANYCH MAPY ORIENTACJA MAPY
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Informacja na ekranie:

j1 m Strzałka:
Wskazuje odległość do następnego punktu
orientacyjnego oraz kierunek, w którym
należy skręcić po dotarciu do punktu.

j2 Wskaźnik komunikatów drogowych:
Wyświetla nazwę dostawcy i jakość sygnału

informacji wysyłanych przez dostawcę.
Wskaźnik zmienia kolor na szary, gdy
sygnał dostawcy umożliwiający odbiór
informacji nie jest wykrywany.

j3 m Punkt trasy:
Wyświetla ustawione lokalizacje pomiędzy
punktem początkowym a punktem
docelowym. Można ustawić maksymalnie 5
punktów trasy.

j4 m Punkt orientacyjny:
Określa punkt orientacyjny znajdujący się
na trasie.

j5 m Ikona pojazdu:
Wskazuje bieżącą lokalizację pojazdu i
kierunek podróży.

j6 m Punkt początkowy:
Wskazuje pozycję, w jakiej znajdował się
pojazd w chwili ustawienia trasy.

j7 Ikona ograniczenia prędkości:
Wskazuje ograniczenie prędkości na
drodze, na której aktualnie się znajdujesz.
Wygląd ikony różni się w zależności od
kraju.

j8 m Ikona prowadzenia do obszaru
wyprzedzania (Europa):
Wskazuje odległość do następnego
obszaru wyprzedzania.

j9 m Wskaźnik usług InTouch (jeśli na
wyposażeniu)
Wskazuje stan odbioru sygnału.

“Usługi Infiniti InTouch (jeśli na
wyposażeniu)” (strona 8-4)

5GB0676X
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j10 Zegar
Wyświetla aktualny czas.

“Ustawienia zegara” (strona 2-20)

j11 m Pozostały czas i odległość do punktu
docelowego:
W przybliżeniu określa pozostały czas i
odległość do punktu docelowego lub
punktu trasy. Wskaźnik ten pojawia się po
ustawieniu punktu docelowego lub
pośredniego i rozpoczęciu nawigacji.

j12 m Ikona ostrzegawcza fotoradaru
Wskazuje odległość do fotoradaru.

j13 Ikona operatora (jeśli na wyposażeniu)
Dotknij ikony, aby połączyć się z
interaktywnym menu głosowym usług
Infiniti InTouch.

“Łączenie z interaktywnym menu
głosowym” (strona 8-7)

j14 m Ikona menu na górnym wyświetlaczu:
Dotknij ikonę, aby wyświetlić menu na
górnym wyświetlaczu.

“Górny ekran dotykowy (górny
wyświetlacz)” (strona 2-11)

j15 m Wskaźnik skali:
Wskazuje skalę mapy.
Dotknij ikonę, aby wyświetlić pasek skali.
Pasek służy do zmiany skali mapy.

“Zmiana skali mapy” (strona 9-8)

j16 m /m Wskaźnik kierunku:
Wskazuje orientację mapy.
m : Północ zawsze u góry.
m : Kierunek jazdy zawsze u góry.
Dotknij ikonę, aby zmienić ustawienie
pomiędzy “Północ u góry”, “Kier. jazdy u
góry” a “Mapa 3D”.

j17 m Omijany obszar (kolor zielony):
Wyświetla omijane obszary zapisane w
funkcji “Zapis. lokalizacje”. Podczas
wyznaczania trasy wyszukiwane są drogi,
które nie przebiegają przez tego typu
obszary.

j18 Nazwa ulicy:
Wyświetla nazwę ulicy, po której się
aktualnie poruszasz.

j19 Sugerowana trasa:
Podczas nawigacji wyświetlana jest jako
gruba niebieska lub żółta linia.

j20 m Zapisana lokalizacja (kolor żółty):
Wyświetla lokalizacje zapisane w funkcji
“Zapis. lokalizacje”. Ikony można zmieniać
zgodnie z własnymi preferencjami.

j21 m Punkt docelowy:
Wskazuje położenie punktu docelowego
trasy.
Po osiągnięciu punktu docelowego, jego
adres będzie wyświetlony na ekranie mapy.

INFORMACJE:

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

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

INFORMACJE:

Uwagi dotyczące trybu Birdview™:

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

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

5GB0001X
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Graficzne przedstawienie zabudowań
(jeśli na wyposażeniu)
W obszarze, dla którego dostępne są informacje
o zabudowie terenu, po powiększeniu mapy
można zobaczyć graficzne odwzorowanie zabu-
dowań. Na mapie 2D jest ono określane jako
“Obrys zabudowań”, a na mapie Birdview™ jako
“Budynki trójwymiarowe”.

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

INFORMACJE:

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

KOLOR DROGI
Typy dróg są zróżnicowane według koloru. Głów-
ne kolory dróg zostały opisane poniżej.

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

lub żółta
Wąska ulica Szary
Droga z
niekompletnymi
danymi mapy

Zaciemniona

WYŚWIETLANIE AKTUALNEGO
POŁOŻENIA POJAZDU

Obsługa przy pomocy sterownika
INFINITI

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

5GB0261XZ

Obrys zabudowań (mapa 2D)

5GB0262XZ

Budynki trójwymiarowe (mapa Birdview™)

5GB0235X
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Obsługa przy pomocy ekranu
dotykowego

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

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

Mapa 2D (dwuwymiarowa)
Obsługa ekranu dotykowego:

• Dotknięcie

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

• Długie dotknięcie

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

• Przeciągnięcie

W czasie gdy dotykasz ekranu, mapa jest
przeciągana.

• Szybkie przesunięcie

Przesuń, aby przewinąć mapę.

Za pomocą sterownika INFINITI:

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

2. Podczas przewijania mapy pojawia się kur-
sor.

INFORMACJE:

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

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

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

Mapa Birdview™ (3D)
Obsługa ekranu dotykowego:

Dotknięcie

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

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

Długie dotknięcie

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

Szybkie przesunięcie

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

Za pomocą sterownika INFINITI:

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

2. Podczas przewijania mapy pojawia się kur-
sor.

INFORMACJE:

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

5GB0263XZ
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Jeśli ekran mapy jest ustawiony na wyświetlanie
obrysu zabudowań, mapy nie można przewinąć
podczas jazdy.

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

ZMIANA SKALI MAPY
Istnieje kilka metod zmiany skali mapy.

Obsługa ekranu dotykowego

1. Dotknij m .

Zostanie wyświetlony pasek skali.

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

Gest zsunięcia palców:

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

Gest rozsunięcia palców:

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

Obsługa sterownika INFINITI
1. Podczas wyświetlania ekranu mapy obróć

środkowe pokrętło. Skala mapy jest wyświet-
lana po prawej stronie ekranu.

2. Używaj centralnej tarczy do dostrajania skali
mapy.

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
zbliżenie

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zega-
ra: oddalenie

Tryb swobodnego powiększania:

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

“Ustawienia nawigacji” (strona 9-51)

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

5GB0264XZ

5GB0246XZ

5GB0243XZ
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Jednostki metryczne
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

INFORMACJE:

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

“Wyświetlanie na mapie informacji o ru-
chu drogowym” (strona 9-42)

ZMIANA ORIENTACJI MAPY
Orientację oraz widok mapy można zmieniać po-
przez dotknięcie m / m na ekranie mapy.

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

Można również ustawić widok mapy naciskając
przycisk <MENU> i dotykając [Ustawienia].

“Ustawienia widoku mapy” (strona 9-11)

USTAWIANIE EKRANU PODZIELONEGO
Na podzielonym ekranie można wyświetlić dwa
różne rodzaj map lub na prawej stronie ekranu
mapę a na lewej stronie ekranu inne informacje
(jak np. informacje o skrzyżowaniu).

5GB0044XZ

Północ u góry

5GB0005XZ

Kier. jazdy u góry

5GB0352XZ

Birdview™ (widok z lotu ptaka)

5GH0276XZ

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

2. Wybierz typ ekranu.

“Dostosowanie paska widoku wy-
świetlacza (modele z systemem
nawigacji)” (strona 2-15)
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USTAWIENIA WIDOKU MAPY

Ustawienie widoku mapy jest wykonywane z menu ustawień na dolnym wyświetlaczu.

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

2. Dotknij [Nawigacja].

Dostępne są poniższe pozycje ustawień mapy.

Pozycja menu Działanie
[Widok mapy i
wyświetlacza]

[Zmień porządek] Umożliwia wybranie ekranów do zastosowania na pasku widoku wyświetlacza.
[Pełna mapa] Umożliwia wybranie jednego z ustawień do pokazania na górnym wyświetlaczu.

“Pasek widoku wyświetlacza” (strona 2-12)[Mapa dzielona]
[Skrzyżowanie]
[Lista zakrętów]
[Gdzie jestem?] (jeśli na wyposażeniu)
[Zakręt po zakręcie]
[Audio] (modele bez systemu nawigacji)
[Przepływ energii]
(modele z systemem hybrydowym)
[Zużycie paliwa]
[Eco Drive Report]
(modele z silnikiem benzynowym)
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Pozycja menu Działanie
[Ustawienia mapy] [Orientacja mapy ] [Północ u góry] Umożliwia wybranie jednego z widoków mapy do pokazania na ekranie mapy.

[Kier. jazdy u góry]
[Widok z lotu ptaka (3D)]

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

[Kolor mapy] [Kolor 1] Umożliwia wybranie preferowanego koloru mapy.
[Wielk. Tekstu] [Duża] Umożliwia ustawienie rozmiaru czcionki.

[Średnia]
[Mała]

[Widok z lotu ptaka] Umożliwia regulację kąta widoku BirdviewTM (widoku z lotu ptaka).
[Automatycznie północ u góry] Umożliwia takie ustawienie, aby północ pozostawała zawsze w górnej części mapy.
[Aut. wyśw. w trybie autostrad] Umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego wyświetlania informacji o trasie

podczas jazdy na autostradzie.
[Nazwy
pokazywane na
mapie]

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

[Ust. oddzielnej
lewej mapy]

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

[Kierunek długiego odc.
trasy]

Umożliwia zmianę pozycji ikony pojazdu w widoku mapy na lewej części podzielonego
ekranu w taki sposób, aby widoczny był większy obszar w kierunku jazdy. Ikona pojazdu
jest umieszczona nieco poniżej środka ekranu.

[Skala mapy] Umożliwia wyświetlenie skali na lewej stronie ekranu w widoku mapy na lewej części
podzielonego ekranu. Skorzystaj z tej opcji, aby zmienić skalę mapy.
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WYŚWIETLANIE INFORMACJI NA MAPIE
Niektóre informacje na mapie mogą zostać wy-
świetlone lub ukryte.

Wyświetlanie ikon obiektów
Ikony obiektów mogą być schowane lub
wyświetlane według typu.

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

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Ikony POI wyświetlane na mapie].

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

INFORMACJE:

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

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

Dostępne ikony:

m Stacja benzynowa

m Restauracja

m Strefa serwisowa

m Hotel

m Szpital

Wyświetlanie informacji przy
przewijaniu mapy
Można również ustawić wyświetlanie informacji
na temat danej lokalizacji, umieszczając na niej
podczas przewijania mapy wskaźnik w kształcie
krzyżyka.

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

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

3. Dotknij [Inf. przy przewijaniu mapy].

4. Dotknij żądanej pozycji informacji.

Dostępne są następujące pozycje informacji:

• [Ikona inf. RDS-TMC] (jeśli na wyposażeniu)

• [Ikona celu/Punktu pośr.: Inform.] (jeśli na wy-
posażeniu)

• [Inf. ikony zapisanej lokalizacji]

KOMUNIKACJE DROGOWE NA MAPIE
(jeśli na wyposażeniu)
Komunikaty drogowe mogą być wyświetlane w
obszarach, w których są nadawane komunikaty.

5GB0292XZ
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Wskaźnik zatorów drogowych:

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

Ruch swobodny: strzałka zielona

Średnie natężenie ruchu: strzałka żółta

Duże natężenie ruchu - strzałka czerwona

Odcinek z poważnym zdarzeniem drogowym:
strzałka fioletowa

Ikony:

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

m : Informacja

m : Wypadek

m : Zepsuty pojazd

m : Zamknięta droga

m : Tymczasowy ruch dwukierunkowy

m : Niebezpieczeństwo

m : Zator drogowy

m : Widoczność ograniczona przez mgłę

m : Zamknięty pas ruchu

m : Ważne zdarzenia

m : Deszcz

m : Zły stan nawierzchni drogi

m : Prace drogowe

m : Śliska nawierzchnia

m : Śnieg

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

m : Pojazd na niewłaściwym pasie ruchu

m : Pogoda

m : Wiatr

m : Duże natężenie ruchu i wolno poruszające
się pojazdy

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

ZMIANA REGIONU
Podczas ustawiania punktu docelowego, lokali-
zacja może zostać zawężona poprzez określenie
regionu lub miasta.

Określanie kraju
Podczas ustawiania punktu docelowego, lokali-
zacja może zostać zawężona poprzez określenie
kraju lub miasta.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij ikony preferowanej metody wyszuki-
wania.

3. Dotknij [Kraj].

4. Dotknij żądanego kraju na liście.

INFORMACJE:

Możliwe jest również wybranie regionu poprzez
dotknięcie mapy z prawej strony ekranu.

5GB0266XZ
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Określanie miasta (jeśli na
wyposażeniu)
W zależności od metody wyszukiwania punktu
docelowego (np. nazwy ulicy, skrzyżowania
itp.), listę lokalizacji można zawęzić poprzez
określenie miasta.

Wprowadź nazwę miasta, w którym znajduje się
punkt docelowy.

INFORMACJE:

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

• Dotknij [Zmień], aby przełączyć typ klawiatury.

• Dotknij [Miasto] na górnym wyświetlaczu. Na wy-
świetlaczu dolnym pojawi się ekran wprowadzania
miasta.

• Dla obszaru, gdzie informacje o kodzie pocztowym
są dostępne, pojawi się [Kod pocztowy]. Dotknij

[Kod pocztowy], aby wyszukać lokalizację za po-
mocą kodu pocztowego.

5GB0328XZ
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MENU USTAWIEŃ PUNKTU DOCELOWEGO

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

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Cel podróży].

Ustawiana pozycja Działanie
[Adres] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego według adresu. 9-17
[POI] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego wśród różnych kategorii firm i lokalizacji. 9-18
[Dom] Umożliwia wyszukiwanie trasy z bieżącej lokalizacji do uprzednio zapisanej lokalizacji domowej. 9-19
[Miejsca w pobliżu] Umożliwia wyszukiwanie interesujących punktów (POI) znajdujących się w pobliżu bieżącej lokalizacji

pojazd, takich jak restauracje itp. 9-20
[Zapis. lokalizacje] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego z listy zapisanych lokalizacji. 9-19
[Poprzednie punkty docelowe] Umożliwia ustawienie poprzedniego punktu startowego jako punktu docelowego. Umożliwia

wyszukiwanie punktu docelowego pośród poprzednich punktów docelowych. 9-21
[Autostrada - wjazd/zjazd] Umożliwia wyszukiwanie punktu docelowego z wjazdu/zjazdu z autostrady. 9-21
[Zapisane trasy] Umożliwia wybranie zapisanej trasy. 9-22
[Skrzyżowanie] Umożliwia ustawienie skrzyżowania jako punktu docelowego. 9-22
[Centrum miasta] Umożliwia ustawienie centrum miasta jako punktu docelowego. 9-21

INFORMACJE:

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

• Jeśli trasa jest już wyznaczona, wybrana pozycja stanie się punktem pośrednim.

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

“Procedury po ustawieniu trasy” (strona 9-23)

• Punkt docelowy można usunąć.

“Anulowanie trasy” (strona 9-30)
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WYSZUKIWANIE ADRESU
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-

róży].

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

INFORMACJE:

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

• Dotknij [Ostatnich 5] i naciśnij <ENTER>, aby wy-
świetlić nazwy ostatnich 5 miast użytych do
ustawienia punktu docelowego.

• Dotknij żądaną pozycję (jak np. [Miasto]), aby
ustawić ją na górnym wyświetlaczu.

Na dolnym wyświetlaczu pojawi się klawia-
tura, zgodnie z wybraną pozycją.

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

INFORMACJE:

Wybór pola [Centrum miasta] ogranicza ob-
szar wyszukiwania punktu do centrum mias-
ta.

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

5. Wprowadź numer domu i naciśnij [OK].

Dotknij [OK] na górnym wyświetlaczu.

INFORMACJE:

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

6. Dotknij [OK] na górnym wyświetlaczu.

7. Wybrany punkt docelowy zostaje wyświetlony
na środku mapy. Dotknij [Początek], aby roz-
począć nawigację.

INFORMACJE:

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

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 9-23)

5GB0358XZ
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WYSZUKIWANIE INTERESUJĄCYCH
PUNKTÓW (POI)
Niniejsza metoda umożliwia znalezienie obiektu
według nazwy lub kategorii. Aby wyszukać
obiekt skuteczniej, określ region i miasto, w któ-
rych znajduje się punkt docelowy.

UWAGA:

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

Wyszukiwanie według nazwy punktu
orientacyjnego
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-

róży].

2. Dotknij [POI].

3. Dotknij [Wpisz nazwę]. Wyświetlony zostanie
ekran wprowadzania znaków.

INFORMACJE:

Dotknij [Miasto] a następnie [Ostatnich 5],
aby wyświetlić ostatnich 5 miejscowości uży-
tych do ustawiania punktu docelowego.

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

5. Dotknij żądanego obiektu docelowego na liś-
cie.

6. Wybrany punkt docelowy pojawia się na środ-
ku mapy, a następnie wyświetlana jest trasa
do punktu docelowego oraz informacje o tra-
sie. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawi-
gację.

INFORMACJE:

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

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

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 9-23)

Wyszukiwanie według kategorii
punktów orientacyjnych
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-

róży].

2. Dotknij [POI].

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

4. Dotknij podkategorię. Wyświetlony zostanie
ekran listy.

5GB0309XZ
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5. Dotknij żądanego obiektu docelowego na liś-
cie.

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

INFORMACJE:

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

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

“Procedury po ustawieniu trasy”
(strona 9-23)

• Jeśli najbliższy punkt POI nie może zostać wyszu-
kany, na wyświetlaczu pojawia się komunikat z za-
pytaniem, czy rozpocząć wyszukiwanie na więk-

szym obszarze. Po wybraniu [Tak] system rozpo-
czyna wyszukiwanie punktów POI na większym
obszarze.

USTAWIANIE LOKALIZACJI DOMOWEJ
JAKO PUNKTU DOCELOWEGO
Możesz ustawić lokalizację domową jako punkt
docelowy, jeśli została ona wcześniej zapisana.
Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy wy-
szukiwaniu trasy powrotnej do lokalizacji domo-
wej.

1. Naciśnij przycisk <MENU>, dotknij [Cel pod-
róży], a następnie [Dom].

2. Lokalizacja domowa pojawi się na górnym
wyświetlaczu, a system ustawi ją jako punkt
docelowy.

INFORMACJE:

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

“Zapisywanie lokalizacji domowej”
(strona 9-43)

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

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go (Europa)

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

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby ustawić lokalizację domową jako punkt do-
celowy:

“Dom”

WYSZUKIWANIE NA PODSTAWIE
ZAPISANYCH LOKALIZACJI
Zapisanie często używanych punktów docelo-
wych na ekranie “Zapis. lokalizacje” ułatwia
ustawienie punktu docelowego. Lokalizacje na-
leży zapisać przed możliwością skorzystania z
tej funkcji.

“Zapisywanie lokalizacji” (strona 9-43)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Zapis. lokalizacje].

5GB0344XZ
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3. Dotknij żądanej lokalizacji na liście.

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

INFORMACJE:

• [Według numeru]:

Pozycje Książki adresowej wyświetlane są
rosnąco, według numerów.

• [Według nazwy]:

Pozycje Książki adresowej wyświetlane są
w porządku alfabetycznym.

• [Według ikony]:

Po wybraniu określonej ikony wyświetla
listę zawierającą tylko te pozycje książki
adresowej, które są powiązane z tą ikoną.

• [Według numeru]

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

4. Wybrany punkt docelowy jest wyświetlany na
górnym wyświetlaczu. Dotknij [Początek],
aby rozpocząć nawigację.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go (Europa)

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

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby ustawić punkt docelowy z zapisanych loka-
lizacji:

“Zapis. lokalizacje”

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

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Miejsca w pobliżu]. Zostanie
wyświetlona lista kategorii.

3. Wybierz na przykład [Restauracja].

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

INFORMACJE:

• Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o loka-
lizacji.

• Jeśli sugerowana trasa jest już ustawiona, do-
tknięcie [Na trasie] na dolnym wyświetlaczu
spowoduje wyświetlenie jedynie obiektów
znajdujących się przy sugerowanej trasie.

• Ekran listy może wyświetlać maksymalnie 100
miejsc.

5. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

5GB0396XZ
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INFORMACJE:

Miejsce w pobliżu można ustawić jako punkt do-
celowy również poprzez dotknięcie [m ] przy
przewijaniu mapy na ekranie mapy bieżącej lo-
kalizacji i wybranie [Miejsca w pobliżu] na ekra-
nie menu górnego wyświetlacza.

WYSZUKIWANIE NA PODSTAWIE
POPRZEDNICH PUNKTÓW
DOCELOWYCH
Poprzednie punkty docelowe można ustawić ja-
ko bieżący punkt docelowy.

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

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Poprzednie cele podróży] Wyświetlo-
ny zostanie ekran listy.

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

4. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

Dotknij [m ], aby wyświetlić informacje o lokali-
zacji.

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go (Europa)

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

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Aby wyświetlić listę poprzednich punktów do-
celowych:

“Poprzednie punkty docelowe”

USTAWIANIE WJAZDU/ZJAZDU Z
AUTOSTRADY JAKO PUNKTU
DOCELOWEGO
Umożliwia ustawienie wjazdu lub zjazdu z auto-
strady jako punktu docelowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Autostrada – wjazd/zjazd]. Wyświet-
lony zostanie ekran wprowadzania znaków.

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

4. Dotknij żądaną autostradę.

5. Dotknij [Wjazd] lub [Wyjazd]. Wyświetlony
zostanie ekran listy.

6. Dotknij żądanego punktu docelowego na liś-
cie. Wybrana lokalizacja wyświetlana jest na
podglądzie na górnym wyświetlaczu.

INFORMACJE:

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

7. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

USTAWIANIE CENTRUM MIASTA JAKO
PUNKTU DOCELOWEGO
Możliwe jest ustawienie centrum danego miasta
jako punktu docelowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

5GB0369XZ
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2. Dotknij [Centrum miasta]. Wyświetlony zos-
tanie ekran wprowadzania znaków.

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

INFORMACJE:

Dotknij [Ostatnich 5], aby wyświetlić nazwy
ostatnich 5 miejscowości użytych do ustawia-
nia punktu docelowego.

4. Dotknij żądanego punktu docelowego na liś-
cie.

INFORMACJE:

Dotknij [Mapa] na liście, aby wyświetlić pod-
gląd na górnym wyświetlaczu.

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

USTAWIANIE SKRZYŻOWANIA JAKO
PUNKTU DOCELOWEGO
Możesz ustawić punkt docelowy na skrzyżowa-
niu dwóch dróg i wyznaczyć do niego trasę.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Skrzyżowanie].

3. Ekran wprowadzania pierwszej ulicy zostaje
wyświetlony na dolnym wyświetlaczu.

INFORMACJE:

Dotknij [Kraj] lub [Miasto] na górnym
wyświetlaczu, aby zawęzić wyszukiwanie do
określonego kraju lub miejscowości.

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

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

6. Ekran wprowadzania drugiej ulicy zostaje wy-
świetlony na dolnym wyświetlaczu.

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

8. Dotknij na liście ulicę, która ma zostać usta-
wiona jako druga ulica. Zostanie wyświetlony
ekran z listą skrzyżowań.

INFORMACJE:

Dotknij [Mapa], aby wyświetlić skrzyżowanie
na środku mapy na górnym wyświetlaczu.

9. Dotknij skrzyżowania wybranego z listy.

10. Wybrany punkt docelowy zostaje wyświetlo-
ny na środku mapy na górnym wyświetlaczu.
Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawiga-
cję.

USTAWIANIE NA PODSTAWIE
ZAPISANYCH TRAS
Możesz wybrać żądaną trasę spośród wcześniej
zapisanych tras. Ta metoda wyszukiwania jest
dostępna tylko wtedy, gdy poprzednie trasy zos-
tały zapisane.

“Zapisywanie trasy” (strona 9-44)

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Zapisane trasy]. Wyświetlony zosta-
nie ekran listy.

3. Dotknij żądanej trasy na liście.

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

5. Dotknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

5GB0321XZ
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INFORMACJE:

• Zapisana trasa obejmuje wyłącznie miejsca (punkt
docelowy i punkty pośrednie) i warunki wyznacza-
nia trasy, a nie samą trasę. Dlatego też w przy-
padku ustawiania punktu docelowego na podsta-
wie zapisanej trasy, sugerowana trasa może być
inna, jeśli aktualna pozycja pojazdu różni się od
pozycji w chwili zapisywania trasy.

USTAWIANIE PUNKTU DOCELOWEGO
WEDŁUG DŁUGOŚCI/SZEROKOŚCI
GEOGRAFICZNEJ (jeśli na
wyposażeniu)
Punkt docelowy można ustawić poprzez określe-
nie długości i szerokości geograficznej lokaliza-
cji.

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Cel pod-
róży].

2. Dotknij [Szerokość/Długość]. Wyświetlony
zostanie ekran wprowadzania cyfr.

3. Wprowadź długość i szerokość geograficzną
lokalizacji, którą chcesz ustawić jako punkt
docelowy i naciśnij [OK].

4. Na mapie zostaje wyświetlona cała trasa. Do-
tknij [Początek], aby rozpocząć nawigację.

INFORMACJE:

• Aby przełączyć tryb wprowadzania danych między
polem długości a szerokości geograficznej, prze-
suń kursor dotykając [<] i [>].

USTAWIANIE PUNKTU NA MAPIE
Jako punkt docelowy można ustawić lokalizację
wskazaną na mapie.

1. Przewiń mapę, ustaw wskaźnik krzyżyka w
żądanym miejscu, po czym dotknij [m ].

INFORMACJE:

• Aby zwiększyć skuteczność wyszukiwania,
zmień skalę mapy.

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

2. Dotknij [Nowy cel].

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

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

5GB0276XZ 5GB0322XZ

Górny wyświetlacz
5GB0370XZ

Dolny wyświetlacz z punktem trasy (z funkcją Omijaj
płatne)
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Dostępne pozycje (lewa część ekranu)

• [Początek]:

Rozpoczyna nawigację do wybranego punk-
tu docelowego.

INFORMACJE:

Jeśli nie wykonasz żadnych czynności w sys-
temie przez kilka sekund, zostanie automa-
tycznie wybrane polecenie [Początek], i sys-
tem rozpocznie nawigację. Gdy pojazd znaj-
duje się w ruchu, polecenie [Początek] jest
wybierane automatycznie i system rozpoczy-
na nawigację po trasie.

• [Pok. mapę lok.]:

Umożliwia wyświetlenie punktu docelowego
na górnym wyświetlaczu.

• [Dodaj punkt trasy]:

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

• [Przenieś lokalizację]:

Umożliwia przeniesienie lokalizacji.

• [Informacje] (jeśli na wyposażeniu)

Umożliwia wyświetlenie szczegółów.

• [Omijaj płatne] (jeśli na wyposażeniu):

Gdy ta pozycja jest włączona, wyszukiwane
będą trasy omijające drogi płatne.

INFORMACJE:

• Na górnym wyświetlaczu może zostać sprawdzony
szacowany czas przyjazdu.

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

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

“Edycja trasy” (strona 9-31)

Dostępne pozycje (prawa część ekranu)

• [Info o trasie]:

Umożliwia wyświetlenie informacji o trasie.

• Warunki trasy

Umożliwia zmianę warunków trasy do jej ob-
liczania.

NAA1463

Dolny wyświetlacz bez punktu trasy (z funkcją Omijaj
płatne)
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Zmiana lokalizacji punktu docelowego
Możesz zmienić położenie punktu docelowego,
przesuwając po mapie wskaźnik w kształcie
krzyżyka.

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

2. Dotknij ekranu mapy na górnym wyświetla-
czu. Na górnym wyświetlaczu zostanie wy-
świetlony ekran mapy z punktem docelowym
umieszczonym na środku mapy.

3. Zmień lokalizację, przesuwając po mapie
wskaźnik w kształcie krzyżyka, i dotknij [OK].
Zostanie zmieniona lokalizacja punktu doce-
lowego.

INFORMACJE:

Skalę mapy można zmienić dotykając m .

Kraj Dostępne warunki trasy Wyliczanie trasy
Europa [Omijaj płatne] Umożliwia wybranie trasy omijającej drogi

płatne.
[Szybko] Umożliwia wybranie najszybszej trasy.
[Eco] Umożliwia wybranie trasy zapewniającej

największą oszczędność energii.
[Krótkie] Umożliwia wybranie najkrótszej trasy.

Rosja [Omijaj płatne] (jeśli na
wyposażeniu)

Umożliwia wybranie trasy omijającej drogi
płatne.

[Szybko] Umożliwia wybranie najszybszej trasy.
[Zminimalizuj odcinki autostrad] Umożliwia wybranie trasy z minimalnym

wykorzystaniem autostrad.
[Krótkie] Umożliwia wybranie najkrótszej trasy.

INFORMACJE:

Trasy wyznaczone przy użyciu powyższych trzech kryteriów nie zawsze muszą się między sobą róż-
nić.

5GB0653XZ

Górny wyświetlacz

Nawigacja (jeśli na wyposażeniu) 9-25



O NAWIGACJI
Po ustawieniu trasy wybierz polecenie [Począ-
tek], aby rozpocząć nawigację.

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

OSTROŻNIE:

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

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

“Nawigacja” (strona 9-60)

Nawigacja głosowa
Podstawy nawigacji głosowej:

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

INFORMACJE:

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

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

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

NAWIGACJA

9-26 Nawigacja (jeśli na wyposażeniu)



Przykład nawigacji głosowej:

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

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

j3 “Za dwa kilometry skorzystaj ze zjazdu.”

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

Wskazówki różnią się w zależności od rodzaju
drogi.

INFORMACJE:

Odległości mogą różnić się w zależności od
prędkości pojazdu.

Zapowiedź skrzyżowania na zwykłej drodze:

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

2. “Teraz skręć w prawo (lewo).”

Zapowiedź kilku kolejnych skrzyżowań na
zwykłej drodze:

Jeśli przed pojazdem znajdują się kolejne trzy
lub więcej skrzyżowań, usłyszysz następujący
komunikat nawigacji głosowej:

1. “Za 400 metrów skręć w prawo (lewo), a na-
stępnie za 400 metrów skręć w lewo (prawo).”

2. “Teraz skręć w lewo (praw), a następnie za
400 metrów skręć w prawo (lewo).”

INI0119Z
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Zapowiedź wjazdu na autostradę (jeśli na
wyposażeniu):

1. “Za 400 metrów wjedź na autostradę.”

2. “Teraz skręć w prawo (lewo).”

Zapowiedź węzła autostrad (jeśli na wyposaże-
niu):

1. “Za dwa kilometry trzymaj się prawej (lewej)
na (numer drogi), a następnie za 400 metrów
trzymaj się prawej (lewej).”

2. “Za 400 metrów trzymaj się prawej (lewej)
strony drogi i zjedź na (numer drogi).”

3. “Teraz trzymaj się prawej (lewej).”

Zapowiedź zjazdu z autostrady (jeśli na
wyposażeniu):

1. “Za dwa kilometry zjedź zjazdem po prawej.”

2. “Za dwa kilometry zjedź drugim zjazdem po
prawej.”

INI0137Z

INI0138Z

INI0139Z
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Powiadomienie o zbliżaniu się do punktu
docelowego:

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

Ekrany nawigacji
Podczas nawigacji, na górnym wyświetlaczu po-
jawiają się różne ekrany.

Trasa nawigacji na ekranie mapy:

W chwili rozpoczęcia nawigacji w górnym lewym
rogu ekranu mapy pojawi się mała strzałka skrę-
tu. Strzałka ta oznacza kierunek skrętu w na-
stępnym punkcie orientacyjnym (zakręt lub
skrzyżowanie). Wyświetlana jest również odleg-
łość. W górnej części ekranu wyświetlana jest
odległość do najbliższego punktu orientacyjne-

go i nazwa kolejnej ulicy, w którą należy skręcić.
W niektórych przypadkach wypowiadane są na-
zwy kolejnych ulic.

Powiększenie widoku skrzyżowania:

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

Nawigacja w przypadku węzłów drogowych:

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

5GB0277XZ
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Route Information:

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

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

Wyświetlanie informacji o zjeździe z
autostrady:

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

“Ustawienia widoku mapy” (strona 9-11)

USTAWIENIA EKRANU NAWIGACJI
Ekran nawigacji może być wyświetlany zawsze,
nawet jeśli pojazd znajduje się w dużej odległoś-
ci od punktu orientacyjnego. Istnieje możliwość
ustawienia różnego rodzaju ekranów.

“Pasek widoku wyświetlacza”
(strona 2-12)

ANULOWANIE TRASY
Możliwe jest wykasowanie znajdujących się na
trasie punktów docelowych i punktów trasy.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Anuluj trasę].

3. Zostanie wyświetlony komunikat.
Znajdujące się na trasie punkty docelowe i
punkty trasy zostają usunięte.

“Pasek widoku wyświetlacza”
(strona 2-12)

INFORMACJE:

Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego
punktu docelowego i punktów trasy.

MENU TRASY

OSTRZEŻENIE:

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

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

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

5GB0392XZ

5GB0281XZ
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1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Trasa].

2. Dostępne są następujące pozycje:

Dostępne ustawienia

• [Edytuj trasę]:

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

“Edycja trasy” (strona 9-31)

• [Ustawienia kryteriów wyszukiwania]:

Umożliwia zmianę warunków wyznaczania
trasy w dowolnym momencie podróży.

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

• [Oblicz pon.]:

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

“Ponowne wyznaczanie trasy” (stro-
na 9-33)

• [Pokaż punkt docelowy]:

Punkt docelowy zostaje wyświetlony na ekra-
nie mapy na górnym wyświetlaczu.

• [Sugerowana trasa alternatywna]:

Umożliwia ręczne wyszukiwanie alternatyw-
nej trasy objazdu z uwzględnieniem informa-
cji o ruchu drogowym.

“Wyszukiwanie trasy objazdu” (stro-
na 9-33)

• [Objazd]:

Umożliwia wyznaczenie objazdu o określo-
nej odległości.

“Objazd z określeniem odległości”
(strona 9-34)

• [Ustawienia prowadzenia]:

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trasy,
nawigacji głosowej i/lub komunikatów dro-
gowych oraz regulację poziomu głośności
nawigacji głosowej.

“Ustawienia nawigacji” (strona 9-36)

EDYCJA TRASY

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

2. Dotknij [Edytuj trasę].

3. Dotknij ikonę pozycji, którą chcesz edytować.

Dostępne ustawienia

j1 [Dodaj cel podróży]:
Dotknij, aby dodać cel podróży.

“Dodanie punktu docelowego lub
punktu pośredniego” (strona 9-32)

j2 Aktualny punkt docelowy:
Zmiana lub usunięcie punktu docelowego.

“Edycja/usuwanie punktu
docelowego lub punktu
pośredniego” (strona 9-32)

j3 Zmiana kryteriów wyznaczania trasy do
punktu docelowego:
Zmiana kryteriów wyznaczania trasy do
punktu docelowego.

“Zmiana warunków wyliczenia
trasy” (strona 9-33)

j4 [Dodaj punkt trasy]:

“Dodanie punktu docelowego lub
punktu pośredniego” (strona 9-32)

j5 Aktualny punkt trasy:
Zmiana lub usunięcie punktu trasy.

“Edycja/usuwanie punktu
docelowego lub punktu
pośredniego” (strona 9-32)5GB0373XZ
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j6 Kryteria wyznaczania trasy do punktu
trasy:
Zmiana kryteriów wyznaczania trasy do
punktu trasy.

“Zmiana warunków wyliczenia
trasy” (strona 9-33)

j7 [Sortuj]:
Umożliwia posortowanie punktów trasy i
punktów docelowych.

j8 [Zapisz trasę]:
Umożliwia zapisanie trasy z punktem
docelowym i warunkami trasy.
Maksymalnie można zapisać pięć tras.
Zapisane trasy można łatwo wyszukiwać i
ustawiać jako trasę sugerowaną.

Dodanie punktu docelowego lub
punktu pośredniego
Do ustawionej trasy możesz dodać punkt doce-
lowy lub punkt pośredni. Łącznie można ustawić
sześć punktów docelowych lub pośrednich.

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

2. Dotknij [Edytuj trasę].

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

INFORMACJE:

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

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

“Ustawianie punktu docelowego”
(strona 9-14)

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

“Edycja/usuwanie punktu docelowe-
go lub punktu pośredniego” (strona
9-32)

INFORMACJE:

Poprzednia trasa zostanie automatycznie usu-
nięta.

Edycja/usuwanie punktu docelowego
lub punktu pośredniego
Istnieje możliwość edycji lub usunięcia ustawio-
nego punktu docelowego lub punktu trasy. Jeśli
zmienisz lub usuniesz lokalizację po ustawieniu
sugerowanej trasy, wówczas trasa ta zostanie
ponownie wyznaczona.

1. Dotknij ustawionego punktu docelowego lub
punktu pośredniego.

2. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

5GB0347XZ

5GB0316XZ
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Dostępne ustawienia

• [Przenieś lokalizację]:

Umożliwia zmianę położenia punktu doce-
lowego lub punktu trasy przesuwając po
mapie na górnym wyświetlaczu wskaźnik
w kształcie krzyżyka.

• [Usuń]:

Umożliwia usunięcie ustawionego punktu
docelowego lub punktu trasy.

INFORMACJE:

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

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

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

2. Dotknij wybranego warunku.

“Procedury po ustawieniu trasy” (stro-
na 9-23)

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

INFORMACJE:

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

Zmiana kolejności punktu docelowego
i punktów trasy
Istnieje możliwość zmiany kolejności ustawio-
nego punktu docelowego oraz punktów trasy.

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

2. Dotknij i przytrzymaj [m ] przy punkcie do-
celowym lub punkcie trasy, który chcesz prze-
mieścić, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowe-
go upuść ikonę w miejscu na liście, gdzie
chcesz ją umieścić.

3. Dotknij [m ], aby zastosować zmianę.

PONOWNE WYZNACZANIE TRASY
Po zmianie kryteriów wyszukiwania można po-
nownie ręcznie wyszukać trasę.

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

2. Dotknij [Oblicz pon.]. Zostanie wyświetlony
komunikat i zostanie przeliczona trasa.

INFORMACJE:

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

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

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

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

Objazd z uwzględnieniem informacji o
ruchu drogowym
Jeśli na trasie dojdzie do poważnego wypadku
lub jeśli system znajdzie szybszą trasę, na ekra-
nie automatycznie pojawi się komunikat infor-

5GB0348XZ
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mujący o objeździe. Jeśli nie zauważysz automa-
tycznego komunikatu, możesz również wyszu-
kać objazd ręcznie.

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

2. Dotknij [Sugerowana trasa alternatywna].

3. Po znalezieniu objazdu zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje na jego temat (dolny
wyświetlacz) oraz porównanie obu tras (gór-
ny wyświetlacz).

j1 : Trasa objazdu (fioletowa)

j2 : Trasa oryginalna (niebieska)

j3 : Różnica odległości i szacowany czas pod-
róży do punktu docelowego przy wybraniu
trasy objazdu.

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

INFORMACJE:

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

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

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

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

• Jeśli komunikat zniknie, możesz wyszukać zaleca-
ną trasę objazdu, wybierając ręcznie pozycję [Su-
gerowana trasa alternatywna]. System ponownie
uruchomi wyszukiwanie objazdu, sugerując odpo-
wiednią trasę, o ile taka będzie w danej chwili do-
stępna.

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

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

2. Dotknij [Objazd].

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

INFORMACJE:

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

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

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

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

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

5GB0283XZ

Górny wyświetlacz

5GB0317XZ

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

INFORMACJE:

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

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

5GB0239XZ

Górny wyświetlacz

5GB0349XZ

Dolny wyświetlacz
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USTAWIENIA NAWIGACJI

Istnieje możliwość ustawienia warunków wyszukiwania trasy i nawigacji głosowej.

Ustawienia nawigacji głosowej

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

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

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Ustawienia prowadzenia].

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

system lub sygnalizowanych brzęczykiem w punktach orientacyjnych.
[Zakręt] Umożliwia włączenie sygnału dźwiękowego uruchamianego w sytuacji, gdy powinien zostać

wykonany manewr.
[Dostosuj ustawienia] Wybierz żądany moment alarmowania.
[Zwykłe prow.] Wybierz moment alarmowania normalnego przewodnika.
[Pełne prow.] Wybierz opcję pełnego przewodnika.

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

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

skrętu.
[Informacje o strefie wyprzedzania] (jeśli na wyposażeniu) Umożliwia wyświetlanie informacji o strefie wyprzedzania na ekranie mapy.
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Ustawiana pozycja Działanie
[Czas podróży] [Szacowany czas przyjazdu] Wyświetla szacowany czas przyjazdu.

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

podróży między czasem do punktu docelowego a czasem do punktu trasy. m : oznacza czas
podróży do punktu docelowego.

[Interesujące miejsca w
pobliżu] m : oznacza czas podróży do punktu trasy.

[Ustaw średnie prędkości] [Automatycznie] Jeśli ta pozycja jest włączona, system automatycznie oblicza czas wymagany do osiągnięcia
punktu docelowego.

[Autostrada] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na autostradach.
[Główna droga] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na innych drogach głównych.
[Droga miejska] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu na drogach miejskich.
[Teren zabudowany] Umożliwia ustawienie średniej prędkości pojazdu w terenie zabudowanym.
[Przywróć ustawienia
domyślne]

Umożliwia przywrócenie średnich prędkości pojazdu do wartości domyślnych.

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

INFORMACJE:

Można również zmienić głośność nawigacji głosowej, naciskając przycisk regulacji głośności systemu audio lub naciskając przycisk <+>/<−> na kierownicy
w chwili, gdy słychać komunikat nawigacji.
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Ustawienia trasy

Umożliwia zmianę warunków wyszukiwania trasy do jej obliczania.

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

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij [Ustawienia kryteriów wysz. trasy].

Ustawiana pozycja Działanie
[Kryteria
wyszuk.]

Umożliwia wybranie warunków wyszukiwania trasy.
“Procedury po ustawieniu trasy” (strona 9-23)

[Preferencje
trasy]

[Omijaj płatne] (jeśli na wyposażeniu) Unika korzystania z dróg płatnych.
[Używaj dróg o dost. ogr. czasowo] Umożliwia ustawienie korzystania ze wszystkich dróg o dostępności

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

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

“Zapisywanie obszaru niepożądanego” (strona 9-44)

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

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

trasę prowadzącą do trasy sugerowanej.
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INFORMACJE:

• W danym momencie można korzystać tylko z jednego warunku wyznaczania trasy.

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

• Jeśli warunki trasy zostaną ustawione na podstawie opcji [Preferencje trasy], wówczas wszystkie odcinki trasy będą podlegać tym samym warunkom, nawet jeśli w
poleceniu [Edytuj trasę] ustawiono różne warunki trasy dla różnych jej odcinków.

• Jeśli opcja [Używaj dróg o dost. ogr. czasowo] jest wyłączona, wyliczona przez system trasa nie uwzględnia przepisów ograniczających przejazd w określone pory dnia
lub dni tygodnia. Dlatego też sugerowana trasa może uwzględniać drogę, która podlega ograniczeniom przejazdu w określone pory dnia lub dni tygodnia. Podczas jazdy
trasą należy przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego niezależnie od tego, czy opcja [Używaj dróg o dost. ogr. czasowo] jest włączona, czy wyłączona.

• Jeśli system nie może wyznaczyć żadnej trasy alternatywnej, wyświetlana jest poprzednia trasa.

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

• Informacje o zatorach drogowych wyświetlane na ekranie mapy nie są dokładnymi danymi statystycznymi.

• Jeśli dla danego obszaru nie są dostępne informacje o ruchu drogowym, system może nie wskazać objazdu w rejonie zatoru drogowego, nawet jeśli pozycja [Używaj inf.
o ruchu drog. na bież.] jest włączona.

• W razie zamknięcia ruchu lub powstania zatoru drogowego w miejscu znacznie oddalonym od bieżącej pozycji pojazdu, system może nie zasugerować objazdu.

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

• Komunikaty drogowe są dostępne tylko w miejscach, w których nadawane są komunikaty RDS-TMC. Komunikaty RDS-TMC nie są dostępne w niektórych regionach.
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FUNKCJA RDS-TMC
System nawigacji pobiera informacje o ruchu
drogowym z najlepszych dostępnych źródeł i
umożliwia ich odbiór za pośrednictwem syste-
mu RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Messa-
ge Channel), zapewniając optymalną nawigację
pojazdu. Komunikaty systemu RDS-TMC są od-
bierane przez dedykowany tuner FM, tak więc
podczas odbierania informacji drogowych RDS-
TMC możesz nadal słuchać radia. Informacje o
ruchu drogowym mogą być wyświetlane tylko w
obszarach, w których nadawane są komunikaty
RDS-TMC. Informacje o ruchu drogowym nie są
dostępne w niektórych obszarach.

WYŚWIETLANIE DOSTĘPNYCH INFORMACJI DROGOWYCH
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Informa-

cje].

2. Dotknij [Inform. o ruchu drogowym].

3. Dotknij żądaną informację.

Dostępne pozycje Działanie
[Informacje o ruchu
drogowym w pobliżu]

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych informacji drogowych wokół
bieżącej lokalizacji pojazdu.

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

INFORMACJE DROGOWE RDS-TMC (jeśli na
wyposażeniu)
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WYŚWIETLANIE LISTY INFORMACJI
DROGOWYCH
Umożliwia wyświetlenie listy informacji drogo-
wych znalezionych na trasie od bieżącej lokali-
zacji pojazdu do punktu docelowego. Można
również sprawdzić szczegółowe informacje o
wyświetlanych zdarzeniach.

1. Dotknij wydarzenie, aby sprawdzić szczegó-
łowe informacje. Dotknij [Mapa], aby
wyświetlić na górnym ekranie lokalizację in-
formacji drogowej.

2. Na górnym wyświetlaczu pojawia się mapa z
wyśrodkowanym wybranym zdarzeniem. Na
dolnym wyświetlaczu pojawiają się szczegó-
łowe informacje o zdarzeniu.

Komunikat można przewinąć.

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

PILNA INFORMACJA DROGOWA
Gdy pilne zdarzenie zostanie wykryte w pobliżu
bieżącej lokalizacji pojazdu, automatycznie po-
jawia się wiadomość na górnym wyświetlaczu
oraz odtworzony zostaje komunikat głosowy.

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

INFORMACJE:

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

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

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

USTAWIENIA INFORMACJI
DROGOWYCH
Umożliwia wyświetlenie lub zmianę ustawień
funkcji związanych z informacjami drogowymi.

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienie] i [Nawigacja].

3. Dotknij [Ust. inf. o ruchu drog.].

5GB0323XZ

5GB0171XZ

Górny wyświetlacz

5GB0287XZ

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

Pozycje dostępnych ustawień

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

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

• [Usługa TMC]:

Określa częstotliwość nadawania w syste-
mie RDS-TMC.

• [RDS-TMC na mapie]:

Umożliwia wybór i wyświetlenie na mapie
ikon RDS-TMC.

• [Komunikaty drogowe]:

Ogłasza informację o zdarzeniu na trasie.

INFORMACJE:

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

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

m Ustawianie za pomocą polecenia głosowe-
go (Europa)

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

2. Po usłyszeniu sygnału, wypowiedz polece-
nie.

Włączanie/wyłączanie systemu informacji
drogowych:

“Traffic Information”

WYŚWIETLANIE NA MAPIE INFORMACJI
O RUCHU DROGOWYM
Informacje drogowe są wyświetlane w widoku
mapy 2D i widoku z góry Birdview™.

“Wyświetlanie dostępnych informacji
drogowych” (strona 9-40)

j1 Wskaźnik informacji drogowych
Określa jakość odbioru informacji
drogowych nadawanych przez dostawcę
usług.
Wskaźnik zmienia kolor na szary, gdy
sygnał dostawcy umożliwiający odbiór
informacji nie jest wykrywany.

j2 Szacowany czas podróży do punktu
docelowego obliczony przy uwzględnieniu
informacji drogowych

j3 Warunki drogowe
Ruch swobodny: strzałka zielona
Średnie natężenie ruchu: strzałka żółta
Duże natężenie ruchu: strzałka czerwona
Odcinek z poważnym zdarzeniem
drogowym: strzałka fioletowa

j4 Ikona informacji drogowych
Jeśli trasa nie jest ustawiona, wszystkie
ikony informacji drogowych na mapie są
wyświetlane w kolorze. Jeśli trasa została
ustawiona, ikony na trasie są wyświetlane
w kolorze, a ikony poza trasą są
wyświetlane na szaro.

INFORMACJE:

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

“Skala mapy” (strona 9-8)

5GB0288XZ

9-42 Nawigacja (jeśli na wyposażeniu)



ZAPISYWANIE LOKALIZACJI
Często odwiedzane lokalizacje można zapisać
dzięki funkcji “Zapis. lokalizacje”. Zapisane
adresy można łatwo wykorzystać jako punkt do-
celowy lub pośredni. Funkcja “Zapis. lokaliza-
cje” pozwala na zapamiętanie do 200 lokaliza-
cji.

Zapisywanie lokalizacji domowej

1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Punkt do-
celowy].

2. Dotknij [Dom].

3. Jeśli lokalizacja domowa nie została zarejes-
trowana, system zaproponuje jej zapisanie.

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

“Ustawianie punktu docelowego”
(strona 9-14)

5. Na dolnym wyświetlaczu pojawia się komuni-
kat i lokalizacja domowa zostaje zapisana.

Inne ustawienia

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

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

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

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

“Ustawianie punktu docelowego”
(strona 9-14)

5. W razie potrzeby możesz zmieniać położenie
zapisanej lokalizacji oraz edytować jej zawar-
tość. Po dokonaniu zmian dotknij [OK].

Zapisywanie lokalizacji podczas
wyszukiwania
Zapisywanie lokalizacji jest możliwe podczas
wyszukiwania różnymi metodami.

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

2. Dotknij [Nawigacja].

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

4. Dotknij [Zapis. lokalizacje].

5. Dotknij [Dodaj nowy].

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

“Ustawianie punktu docelowego”
(strona 9-14)

7. Adres lokalizacji zostaje zapisany.

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

“Edytowanie zapisanej lokalizacji do-
mowej i innych lokalizacji”
(strona 9-46)

INFORMACJE:

• Gdy lokalizacja została zapisana, funkcji [Zapis.
lokalizacje] można użyć do wyszukiwania lokaliza-
cji.

• Po zapisaniu 200 lokalizacji nie można zapisać
kolejnej, dopóki nie zostanie usunięty jeden z do-
tychczasowych zapisów.
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Zapisywanie lokalizacji przez
przesuwanie mapy
1. Przejdź do żądanej lokalizacji na mapie i do-

tknij [m ] na górnym wyświetlaczu.

2. Dotknij [Zapisz lokalizację]. Zostaje wyświet-
lony komunikat.

3. Na mapie wyświetlana jest ikona reprezentu-
jąca zapisaną lokalizację. Dotknij [m ] na
górnym wyświetlaczu, aby powrócić do ekra-
nu mapy z bieżącą lokalizacją.

INFORMACJE:

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

ZAPISYWANIE TRASY
Maksymalnie można zapisać 5 wyznaczonych
tras. Zapisane trasy można łatwo wyszukiwać i
ustawiać jako trasę sugerowaną.

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

2. Dotknij [Edytuj trasę].

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

Inne ustawienia

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

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

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

3. Dotknij [Zapisany plan trasy].

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

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

INFORMACJE:

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

• Trasa jest zapisywana na pierwszej wolnej pozycji
na liście bieżących tras.

• Po zapisaniu 5 tras nie można zapisać kolejnej, do-
póki nie zostanie usunięty jeden z dotychczaso-
wych zapisów.

“Usuwanie zapisanej pozycji”
(strona 9-49)

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

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

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

3. Dotknij [Unikaj obsz.].

4. Dotknij [Dodaj nowy].

Dotknij odpowiedniej metody wyszukiwania
lokalizacji.

“Ustawianie punktu docelowego”
(strona 9-14)

5. W razie potrzeby możesz zmieniać położenie
unikanego obszaru oraz edytować jego za-
wartość.
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“Edycja omijanego obszaru”
(strona 9-48)

6. Po zakończeniu ustawiania dotknij [m ].

INFORMACJE:

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

“Usuwanie zapisanej pozycji”
(strona 9-49)
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EDYCJA ZAPISANYCH INFORMACJI

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

Edytowanie zapisanej lokalizacji domowej i innych lokalizacji

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

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

3. Dotknij [Zapis. lokalizacje].

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

“Zapisywanie lokalizacji podczas wyszukiwania” (strona 9-43)

[Sortuj] Umożliwia sortowanie zapisanych lokalizacji.
[Lokalizacja domowa] [Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia na górnym wyświetlaczu przeniesienie zapisanej lokalizacji.

[Ikona] Umożliwia zmianę ikony lokalizacji domowej na wybraną przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Umożliwia wyświetlenie ikony lokalizacji domowej na mapie.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy pojazd zbliża się do

lokalizacji domowej.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania się z konkretnego

kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu określonej odległości

od lokalizacji domowej.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie zapisanej lokalizacji domowej.
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Dotknij zapisanego adresu
na liście.

[Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia na górnym wyświetlaczu przeniesienie zapisanej lokalizacji.
[Nazwa] Umożliwia zmianę nazwy zapisanego adresu.
[Ikona] Umożliwia zmianę ikony zapisanej lokalizacji na wybraną przez użytkownika.
[Pokaż ikonę na mapie] Wyświetla na mapie ikonę zapisanej lokalizacji.
[Grupa] Umożliwia grupowanie zapisanych adresów.
[Dźwięk alarmu] Umożliwia ustawienie dźwięku alarmu emitowanego, gdy pojazd zbliża się do

zapisanego adresu.
[Kierunek alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania alarmu podczas zbliżania się z konkretnego

kierunku.
[Odległość alarmu] Umożliwia ustawienie emitowania dźwięku po osiągnięciu określonej odległości

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

INFORMACJE:

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

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

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

Nawigacja (jeśli na wyposażeniu) 9-47



Edycja omijanego obszaru

1. Naciśnij przycisk <MENU>.

2. Dotknij [Ustawienie] i [Nawigacja].

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

4. Dotknij [Unikaj obsz.].

5. Dotknij wybranego obszaru niepożądanego na liście.

Krok 1 Krok 2 Działanie
[Edytuj] [Przenieś lokalizację] Umożliwia wyświetlenie i przeniesienie omijanego obszaru na górnym wyświetlaczu.

[Zmień nazwę] Umożliwia zmianę nazwy omijanego obszaru.
[Zmień rozmiar obszaru] Zmienia wielkość obszaru niepożądanego.
[Zminimalizuj odcinki autostrad] Umożliwia ustawienie uwzględniania/nieuwzględniania autostrad przy wyznaczaniu

trasy.
[Usuń] Umożliwia wykasowanie omijanego obszaru.

INFORMACJE:

• Omijany obszar wyświetlany jest w kolorze zielonym, jeśli obejmuje autostradę, lub w kolorze niebieskim, jeśli nie obejmuje autostrady.

• Jeśli zaznaczony obszar niepożądany obejmuje aktualną pozycję pojazdu, system nie będzie kontynuował nawigacji.
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Edycja zapisanej trasy
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-

nia].

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

3. Dotknij [Zapisany plan trasy].

4. Dotknij zapisanej trasy na liście.

Pozycje dostępnych ustawień

• [Zmień nazwę]:

Umożliwia zmianę nazwy zapisanej trasy.

• [Usuń]:

Usuwa zapisaną trasę.

USUWANIE ZAPISANEJ POZYCJI
Istnieje możliwość usunięcia lokalizacji i tras z
funkcji “Zapis. lokalizacje”. Dostępne są dwa
tryby usuwania pozycji: usuwanie pojedynczej
pozycji oraz usuwanie wszystkich zapisanych
pozycji.

INFORMACJE:

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

Usuwanie pojedynczej pozycji
1. Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawie-

nia].

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

3. Dotknij [Usuń zapisane elementy].
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Krok 1 Krok 2 Działanie
[Usuń zapis. lokalizacje] [Sortuj] Umożliwia posortowanie [Według numeru]/[Według nazwy]/[Według ikony]/

[Według numeru].
[Usuń wszystkie] Umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych lokalizacji.
[Wybór wielokr.] Umożliwia usunięcie wybranych zapisanych lokalizacji. Aby wybrać zapisane

pozycje, dotknij [Wybierz wszystkie].
Zapis. lokalizacje Umożliwia pojedyncze usunięcie wybranych lokalizacji.

[Usuń zapisany plan trasy] [Usuń wszystkie] Umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych tras.
Zapisany plan trasy Umożliwia usunięcie wybranych zapisanych tras.

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

[Resetuj znane trasy] (dla
Europy)

Umożliwia usunięcie znanej trasy.
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Usuwanie pojedynczej pozycji na
mapie
Operacja ta jest wykonywana na górnym
wyświetlaczu.

1. Przemieszczając na mapie, ustaw wskaźnik
krzyżyka nad zapisaną lokalizacją, którą
chcesz usunąć, a następnie dotknij [m ].

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

3. Dotknij [Tak]. Zapisana lokalizacja jest usu-
wana z funkcji “Zapis. lokalizacje”.

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

KOPIOWANIE INFORMACJI Z/DO
KSIĄŻKI ADRESOWEJ
Korzystając z pamięci USB, możesz eksportować
i importować dane lokalizacji domowej i innych
zapisanych adresów.

INFORMACJE:

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

Dwa gniazda USB są umieszczone na konsoli
środkowej.

“Koncentrator multimedialny” (strona
2-6).

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

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

3. Dotknij [Prześlij książkę adresową].

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

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

UWAGA:

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

INFORMACJE:

Jeśli na karcie pamięci USB są już dostępne in-
formacje o danym adresie, zostanie wyświetlony
monit o potwierdzenie. Po nadpisaniu oryginal-
ne dane nie będą mogły zostać odzyskane.

System nawigacji można dostosować do włas-
nych preferencji.

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

2. Dotknij [Nawigacja].

3. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

Dostępne pozycje ustawień mogą się różnić w
zależności od modelu i specyfikacji pojazdu.

[Widok mapy i wyświetlacza]

Umożliwia zmianę ustawień widoku mapy i wy-
świetlacza.

“Ustawienia widoku mapy” (strona 9-11)

[Ustawienia mapy]

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

“Ustawienia widoku mapy” (strona 9-11)

[Ikony POI wyświetlane na mapie]

Ikony obiektów mogą być schowane lub
wyświetlane według typu.

“Wyświetlanie ikon obiektów”
(strona 9-13)
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[Ustawienia prowadzenia]

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

“Ustawienia nawigacji głosowej”
(strona 9-36)

[Ustawienia kryteriów wysz. trasy]

Umożliwia ustawienie kryteriów wyszukiwania
trasy.

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

[Ust. inf. o ruchu drog.]

Umożliwia wyświetlenie informacji drogowych.

“Wyświetlanie dostępnych informacji
drogowych” (strona 9-40)

[Ustawienia bezpieczeństwa]

Ustawiana pozycja Działanie
[Inf. o ograniczeniu
prędkości]

Umożliwia wyświetlanie
informacji o
ograniczeniu prędkości.

[Kontrola prędkości] Umożliwia wyświetlanie
ostrzeżenia o
fotoradarach po prawej
stronie ekranu mapy.

[Edytuj/usuń zapis. lokalizacje]

Umożliwia edycję zapisanych pozycji i unika-
nych obszarów.

“Zapisywanie lokalizacji/trasy”
(strona 9-43)

[Usuń historię]

Umożliwia wykasowanie poprzednich punktów
docelowych z danych mapy.
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[Bezp. prowadz.]

Ustawiana pozycja Działanie
[Wybór wielokr.] Wybór z listy Umożliwia wybór punktów docelowych do wykasowania.

[Wybierz wszystko] Umożliwia wybranie wszystkich poprzednich punktów docelowych do
wykasowania.

[Usuń] Umożliwia wykasowanie wybranych punktów docelowych.
Umożliwia wybranie określonych punktów docelowych z listy. Umożliwia wykasowanie punktu docelowego.
[Poprzedni punkt początkowy] Umożliwia wykasowanie punktu początkowego.
[Usuń wszystkie] Usuwa wszystkie dotychczasowe punkty docelowe.
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[Inne ustawienia]

Ustawiana pozycja Działanie

[Powiększ za pomocą pokrętła]
Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji swobodnego powiększania. Gdy funkcja
swobodnego powiększania jest włączona, poziom skali może być regulowany dokładniej niż
podczas normalnej regulacji skali.

[Informacje przy
przewijaniu mapy]

[Ikona inf. RDS-TMC]

Można również ustawić wyświetlanie informacji na temat danej lokalizacji, umieszczając na
niej podczas przewijania mapy wskaźnik w kształcie krzyżyka.

“Wyświetlanie informacji przy przewijaniu mapy” (strona 9-13)

[Ikona celu/Punktu pośr.: Inform.]
(Europa)
[Inf. o dług./szer. geogr.]
[Inf. ikony zapisanej lokalizacji]

[Personalizuj miejsca
w pobliżu]

Lista miejsc w pobliżu
(pozycja 1 - pozycja 5) Umożliwia dostosowanie 5 kategorii, aby wyświetlać często używane kategorie.

[Przywróć ustawienia domyślne] Umożliwia zresetowanie 5 ustawionych kategorii miejsc w pobliżu.
[Wybierz nawigację sat.] (Rosja) Umożliwia wybranie systemu nawigacji satelitarnej (GPS lub GLONASS).

[Ustawienia
śledzenia]

[Pokaż ślady na mapie] Umożliwia wyświetlenie śledzonej trasy na mapie.
[Ust. interwału rej. ścieżek] Umożliwia ustawienie interwału rejestrowania ścieżek.
[Usuń śledzenie do bieżącej
lokalizacji] Usuwa zapisaną śledzoną trasę.

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

[Przywróć ustawienia domyślne]

Umożliwia przywrócenie domyślnych wartości
różnych ustawień (wyświetlacza, poziomu głoś-
ności itp.).
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AKTUALNA LOKALIZACJA POJAZDU

Wyświetlenie aktualnej lokalizacji
pojazdu
Niniejszy system nawigacji łączy dane uzyskane
z pojazdu (za pomocą czujnika żyroskopowego)
z danymi otrzymanymi z satelitów GPS (Global
Positioning System - Globalny System Lokaliza-
cji) w celu wyznaczenia aktualnego położenia
pojazdu. Pozycja ta jest następnie wyświetlana
na przestrzeni całej trasy aż do punktu docelo-
wego.

Czym jest GPS (Global Positioning
System)?
GPS jest systemem wykrywania położenia wy-
korzystującym satelity rozmieszczone przez
Rząd Stanów Zjednoczonych. System nawigacji
odbiera sygnały radiowe przesyłane z trzech lub
więcej satelitów krążących na orbitach w prze-
strzeni kosmicznej na wysokości 21.000 km
(13.049 mil) nad powierzchnią Ziemi, i wykrywa
położenie pojazdu, wykorzystując zasadę trian-
gulacji.

Regulacja ustalenia położenia pojazdu:

Gdy system na podstawie prędkości pojazdu i
danych z czujnika żyroskopowego uzna, że infor-
macja o położeniu pojazdu jest niedokładna,
wówczas dostroi on automatycznie położenie
ikony pojazdu, wykorzystując sygnały GPS.

Odbiór sygnałów z satelitów GPS:

W zależności od warunków otoczenia, poziom
sygnału GPS może być niski. Pojazdy znajdujące
się w niżej opisanych obszarach/warunkach mo-
gą nie odbierać sygnałów GPS.

• Wewnątrz tuneli lub podziemnych
parkingów

• W obszarach o gęstej, wysokiej zabudowie

• Pod wielopoziomowymi autostradami

• W obszarach, w których występuje wiele
wysokich drzew

NAI0422Z

NAI0423Z

NAI0424Z

NAI0425Z

OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE NAWIGACJI
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• W wąwozie

INFORMACJE:

Antena GPS znajduje się na tablicy rozdzielczej
wewnątrz pojazdu. Na tablicy nie wolno umie-
szczać żadnych przedmiotów, szczególnie tele-
fonów komórkowych i aparatów nadawczo-od-
biorczych. Ze względu na fakt, że moc sygnału
GPS stanowi zaledwie jedną miliardową mocy
fal telewizyjnych, telefony komórkowe i aparaty
nadawczo-odbiorcze wpływają na pogorszenie
odbioru sygnału lub całkowicie go zakłócają.

Czym jest GLONASS (Global
Navigation Satellite System)? (Rosja)
GLONASS jest systemem wykrywania położenia
wykorzystującym satelity rozmieszczone przez
Rząd Rosji. GLONASS, podobnie jak GPS (system
nawigacji satelitarnej rządu USA), zapewnia in-

formacje dla trójwymiarowego określenia poło-
żenia (wysokość oraz szerokość i długość geo-
graficzna).

Nieprawidłowe wyświetlanie
położenia pojazdu
Na poprawność wyświetlania położenia pojazdu
mogą negatywnie wpływać opisane poniżej oko-
liczności. Położenie pojazdu zostanie precyzyj-
nie wyświetlone, gdy warunki jazdy wrócą do
normy.

• Gdy w pobliżu znajduje się podobna droga

• Gdy pojazd porusza się w miejscu, w
którym istnieje sieć dróg o układzie siatki

• Gdy pojazd przejeżdża przez
skrzyżowanie/węzeł drogowy w kształcie
litery Y

NAI0713Z

NAI0426Z

NAI0427Z

NAI0428Z
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• Gdy pojazd porusza się po długim łuku

• Gdy pojazd porusza się po drodze z dużą
liczbą zakrętów w kształcie litery S

• Gdy pojazd znajduje się na spiralnym
zjeździe z wiaduktu

• Gdy pojazd znajduje się na pokrytej
śniegiem lub nieutwardzonej nawierzchni

• Podczas jazdy zygzakiem lub przy serii
zakrętów w lewo lub prawo

• Gdy pojazd jest obracany przy wyłączonym
zapłonie na obrotnicy samochodowej na
parkingu

NAI0429Z

NAI0430Z

NAI0431Z

NAI0432Z

NAI0433Z

NAI0434Z
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• Podczas jazdy drogą, która nie jest
wyświetlana na ekranie mapy, lub przy
objeździe drogi, która jest zamknięta z
powodu nieplanowanych robót drogowych
lub innych przyczyn

• Sytuacje, w których ustalanie pozycji w
systemie GPS jest mało precyzyjne

INFORMACJE:

• Bezpośrednio po uruchomieniu silnika lub syste-
mu hybrydowego ikona pojazdu może nie odpo-
wiadać właściwemu położeniu pojazdu.

• Ikona pojazdu może również podawać mylne poło-
żenie w przypadku stosowania opon o różnych roz-
miarach lub założenia łańcuchów na opony.

• System jest wyposażony w funkcję, która automa-
tycznie koryguje nieprawidłowe położenie ikony
pojazdu.

• Korekta położenia pojazdu przez system GPS lub
GLONASS może nie działać w przypadku postoju
pojazdu.

• Jeśli po pewnym czasie jazdy ikona pojazdu nie
zajmuje właściwego położenia, wówczas należy
skorygować je ręcznie.

Obszary objęte szczegółową mapą
(Detailed Map Coverage Areas - MCA)
dla systemu nawigacji
Niniejszy system służy pomocą w dotarciu do
punktu docelowego, ale wykonuje też inne funk-
cje wyszczególnione w niniejszej instrukcji. Nie-
mniej jednak z systemu należy korzystać bez-
piecznie i w sposób prawidłowy. Informacja do-
tycząca warunków jazdy, znaków drogowych i
dostępności usług nie zawsze jest aktualna.

System nie zastąpi kierowcy w bezpiecznym,
właściwym i zgodnym z przepisami kierowaniu
pojazdem.

Dane mapy obejmują wybrane obszary miejskie.

Dane mapy obejmują dwa rodzaje obszarów:
“Obszary obsługi szczegółowej”, dostarczające
wszystkich szczegółowych informacji drogo-
wych, i inne obszary obejmujące “Tylko główne
drogi”.

INFORMACJE:

Szczegółowe dane mapy są dostępne dla nie-
wielu obszarów i ogólnie ograniczają się do wy-
branych większych obszarów miejskich.

WYLICZANIE TRASY

• System nie zapewnia nawigacji po drogach ozna-
czonych ciemnozielonym kolorem.

• Jeśli punkt docelowy został ustawiony na drodze
oznaczonej ciemnozielonym kolorem, w pewnym
momencie powiększona mapa zostanie przełączo-
na do normalnego ekranu mapy i zaproponowana
zostanie trasa w pobliżu punktu docelowego. Od-
ległość i kierunek do punktu końcowego sugero-
wanej trasy zostaną wyświetlone w dolnym pra-
wym narożniku ekranu. Również w tym przypadku
rozlegnie się komunikat nawigacji głosowej: “The
route to the destination includes roads through
incomplete map areas. Voice guidance will not be

NAI0435Z

NAI0436Z
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provided in these areas” (Trasa obejmuje drogi z
niekompletnymi danymi mapy. Nawigacja głosowa
będzie tam niedostępna).

Przy zbliżaniu się do punktu końcowego su-
gerowanej trasy rozlegnie się komunikat na-
wigacji głosowej “Entering the road with in-
complete map data. Use the direction arrow
and distance information to proceed to your
destination” (Wjeżdzasz na drogę z niekom-
pletnymi danymi mapy. Podążaj do celu kie-
rując się strzałką kierunku i informacją o od-
ległości).

Aby dojechać do punktu docelowego, odnieś
się do ekranu mapy. Należy zawsze podążać
wyznaczonymi drogami, przestrzegać prze-
pisów oraz prowadzić pojazd w sposób bez-
pieczny.

• Sugerowana trasa może nie być najkrótsza lub mo-
że nie uwzględniać innych okoliczności, np. zato-
rów drogowych.

• Z uwagi na nieuniknione różnice w warunkach dro-
gowych pomiędzy chwilą, w której korzystasz z
systemu i chwilą, w której zapisano informacje na
nośniku danych, mogą występować rozbieżności
w kwestii dróg i przepisów. W takich przypadkach
aktualne przepisy i warunki drogowe mają pierw-
szeństwo przed informacjami danych mapy.

• Podczas wyliczania trasy mapa nie przewija się,
mimo że ikona pojazdu porusza się zgodnie z rze-
czywistym ruchem pojazdu.

• Podczas wyliczania trasy, takie przyciski jak<MAP/
VOICE> i <MENU> będą nieaktywne.

• W niektórych przypadkach trasa może nie zostać
wyświetlona natychmiast po jej wyliczeniu.

• Punkty pośrednie, które pojazd już minął, nie są
uwzględniane podczas ponownego wyznaczania
trasy.

• Przewinięcie mapy podczas rysowania sugerowa-
nej trasy może wydłużyć czas rysowania.

• Jeśli wyznaczono punkty pośrednie, system jedno-
cześnie przelicza trasy pomiędzy poszczególnymi
punktami pośrednimi, w związku z czym możliwe
są poniższe sytuacje.

– Jeśli nie można wyliczyć jednego z odcin-
ków pomiędzy punktami pośrednimi, nie
zostanie wyświetlona żadna trasa.

– W pobliżu niektórych punktów pośred-
nich trasa może wymagać zawrócenia.

• Wyliczanie trasy może nie powieść się w następu-
jących przypadkach.

– Jeśli w promieniu 2,5 km (1,5 mili) od po-
jazdu nie ma żadnej drogi głównej, na
ekranie pojawi się komunikat informują-
cy o tym fakcie. Należy wówczas ponow-
nie spróbować wyliczyć trasę, będąc bli-
żej drogi głównej.

– Jeśli w promieniu 2,5 km (1,5 mili) od
punktu docelowego lub pośredniego nie

ma żadnej drogi głównej, na ekranie po-
jawi się komunikat informujący o tym fak-
cie. Ustaw punkt znajdujący się bliżej
głównej drogi.

– Jeśli pojazd znajduje się zbyt blisko
punktu docelowego lub jeśli do punktu
docelowego nie prowadzi żadna droga,
na ekranie pojawi się komunikat informu-
jący o tym fakcie.

– Jeśli dotarcie do punktu docelowego lub
punktów pośrednich jest niemożliwe ze
względu na obowiązujące przepisy dro-
gowe.

– Jeśli jedyna trasa prowadząca do punktu
docelowego lub do punktów pośrednich
jest bardzo skomplikowana.

• Podczas wyświetlania trasy mogą mieć miejsce na-
stępujące sytuacje.

– Jeśli wyliczasz trasę będąc na drodze
głównej, punkt startowy trasy może nie
pokrywać się z aktualną pozycją pojazdu.

– Punkt końcowy trasy może nie pokrywać
się dokładnie z punktem docelowym.

– Jeśli wyliczasz trasę będąc na drodze
głównej, system może wyświetlić trasę
rozpoczynającą się od innej drogi głów-
nej. Może to być spowodowane niedo-
kładnym wskazaniem aktualnej pozycji
pojazdu. W takim wypadku należy zapar-
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kować samochód w bezpiecznym miejs-
cu i zresetować położenie ikony pojazdu,
lub kontynuować jazdę, sprawdzając czy
położenie ikony pojazdu zostaje automa-
tycznie skorygowane przed przelicze-
niem trasy.

– W niektórych przypadkach, jeśli usta-
wiasz punkt docelowy lub punkty pośred-
nie na podstawie informacji zapisanych
w systemie lub informacji o obiekcie, sys-
tem może wyświetlić okrężną drogę. W
razie korygowania trasy należy zwracać
uwagę na kierunekruchu, w szczególnoś-
ci gdy pasy ruchu w przeciwnych kierun-
kach wyświetlane są oddzielnie, tak jak
w przypadku rozjazdów lub stacji benzy-
nowych.

– System nie rozróżnia między ogranicze-
niem ruchu a całkowitą blokadą drogi.
Może wskazać okrężną trasę, nawet jeśli
droga jest przejezdna.

– System może zasugerować trasę uwz-
ględniającą autostrady, nawet jeśli uwz-
ględnianie autostrad jest wyłączone.

– System może zasugerować trasę uwz-
ględniającą korzystanie z promów, na-
wet jeśli włączono opcję omijania prze-
praw promowych.

NAWIGACJA

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

INFORMACJE:

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

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

Uwagi dotyczące nawigacji głosowej

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

• Nawigacja głosowa uruchamia się tylko w otocze-
niu skrzyżowań spełniających określone warunki.
Mogą wystąpić sytuacje, w których należy skręcić,
mimo że system nawigacji głosowej nie poinformo-
wał o tym.

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

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

• Nawigacja głosowa nie jest dostępna, jeśli pojazd
zboczył z sugerowanej trasy. System nie poinfor-
muje o tym fakcie. Należy wówczas odnieść się do
mapy i przeliczyć trasę.

“Ponowne wyznaczanie trasy”
(strona 9-33)

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

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

• Wyświetlane nazwy ulic mogą czasami różnić się
od faktycznych.

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

“Ustawienia poziomu głośności”
(strona 2-18)

• Nawigacja głosowa rozpoczyna się z chwilą wje-
chania pojazdu na sugerowaną trasę. Kierunek jaz-
dy w stronę punktu startowego trasy należy kon-
sultować z mapą.
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• Podczas zbliżania się do punktu pośredniego usły-
szysz komunikat nawigacji głosowej: “You have
arrived at waypoint 1 (2, 3, 4,...)”. System nawigacji
przejdzie do kolejnego odcinka trasy. Jeśli nawiga-
cja głosowa jest niedostępna, sprawdź na mapie
kierunek jazdy.

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

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

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

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

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

• Ze względu na fakt, że nie ma możliwości uwzględ-
nienia w danych mapy informacji o drogach, które
są sezonowo otwarte lub zamknięte, system może
wyświetlić trasę nieodpowiadającą rzeczywistym

ograniczeniom w ruchu. Podczas jazdy stosuj się
do faktycznych ograniczeń w ruchu drogowym.

DANE MAPY

Sposób postępowania z kartą SD z
danymi mapy
W szczelinie znajduje się karta SD z danymi ma-
py. Podczas manipulowania kartą SD z danymi
mapy zachowaj ostrożność i przestrzegaj nastę-
pujących instrukcji:

• Karta SD jest włożona w szczelinę. Jest to karta
SDHC przeznaczona wyłącznie do tego urządzenia.
Karta zawiera dane mapy. Karta SDHC jest wyma-
gana do obsługi urządzenia. Karty nie wolno wy-
jmować z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagana jest
aktualizacja danych mapy.

• Danych mapy nie wolno analizować, modyfikować,
usuwać ani formatować. Niezastosowanie się do
tego zalecenia może spowodować wadliwe działa-
nie urządzenia.

• Karta SDHC jest przeznaczona wyłącznie do stoso-
wania w tym urządzeniu i nie działa prawidłowo po
włożeniu do innego urządzenia.

• Dane mapy nie mogą zostać użyte, jeśli zostaną
skopiowane na inną kartę SDHC.

• Nie wyjmuj karty SDHC z danymi mapy z systemu.
Korzystanie z systemu przy wyjętej karcie SDHC z
danymi mapy uniemożliwi działanie niektórych
funkcji.

UWAGA:

Nie wyjmuj karty SD z danymi mapy ze szczeliny. Wy-
jęcie karty SD z danymi mapy uniemożliwi działanie
systemu nawigacji. W razie przypadkowego wyjęcia
karty SD z danymi mapy należy włożyć ją z powrotem
w szczelinę i ustawić włącznik zasilania w położeniu
OFF, po czym ponownie w położeniu ON.

Zamawianie aktualizacji map
Aby zamówić zaktualizowane dane mapy, skon-
taktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną
stacji obsługi.

Informacje o danych mapy
Dla Europy:

1. Dane mapy zostały przygotowane przez firmę
CLARION CO., LTD. (CLARION) na licencji firmy
HERE. Firma dokonała przetworzenia i digita-
lizacji danych na podstawie danych z cyfrowej
mapy drogowej firmy HERE.

W związku z określonym czasem przygotowy-
wania danych mapy, niektóre drogi mogą nie
być uwzględnione w niniejszych danych lub
niektóre nazwy albo drogi mogą różnić się od
aktualnie używanych.
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2. Wykorzystane w niniejszych danych informa-
cje o przepisach ruchu drogowego mogą róż-
nić się od aktualnie obowiązujących ze
względu na określony czas przygotowywania
danych mapy. Kierując pojazdem, przestrze-
gaj obowiązujących znaków drogowych i sto-
suj się do podawanych informacji.

3. Reprodukcja i kopiowanie oprogramowania
nawigacyjnego jest surowo zabronione przez
prawo.

Published by Clarion Co., Ltd.

Manufactured by ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Wszelkie prawa za-
strzeżone.

OSTRZEŻENIE:

• Niniejszy system nawigacyjny nie może zastępo-
wać Twojej oceny sytuacji. Żadna trasa sugerowa-
na przez niniejszy system nawigacyjny, nie może
być ważniejsza od lokalnych przepisów ruchu dro-
gowego, Twojej oceny sytuacji i/lub zasad bez-
piecznej jazdy.

Nie stosuj się do trasy zalecanej przez sys-
tem nawigacyjny, jeżeli mogłoby to spowo-
dować działania niebezpieczne lub niezgod-
ne z prawem, postawić Cię w niebezpiecznej
sytuacji lub skierować w rejon uważany za
niebezpieczny.

• Rady przekazywane przez system nawigacyjny na-
leży traktować wyłącznie jako sugestie. Mogą zda-
rzać się sytuacje, gdy system nawigacji wyświetla
nieprawidłową pozycję pojazdu, nie jest w stanie
wyznaczyć najkrótszej trasy i/lub nie potrafi skie-
rować Cię do punktu docelowego. W takich sytua-
cjach należy polegać na własnej ocenie, uwzględ-
niając bieżące warunki jazdy.

• Nie wykorzystuj systemu nawigacji do wyszukiwa-
nia służb ratunkowych. Baza danych nie zawiera
kompletnej listy takich obiektów jak posterunki
policji, jednostki straży pożarnej, szpitale lub kli-
niki. W tych sytuacjach polegaj na własnej ocenie
i zapytaj o drogę inne osoby.

• Jako kierowca samodzielnie odpowiadasz za bez-
pieczeństwo jazdy.

– Nie obsługuj systemu podczas kierowa-
nia samochodem. W przeciwnym razie
możesz spowodować wypadek.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego, obsługuj system wyłącznie
wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy w
bezpiecznym miejscu i przy włączonym
hamulcu postojowym.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego lub złamania przepisów ru-
chu drogowego, pamiętaj, że aktualnie
obowiązujące przepisy mają pierwszeń-
stwo przed informacjami podawanymi
przez system nawigacyjny.

– Ze względu na upływ czasu, zmianę oko-
liczności lub charakter źródeł informacji
oprogramowanie może zawierać niedo-
kładne i niepełne informacje. Podczas
kierowania pojazdem zawsze przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego.

– W przypadku, gdy bieżące warunki dro-
gowe i przepisy kodeksu drogowego róż-
nią się od informacji zawartych w syste-
mie nawigacyjnym, stosuj się do kodek-
su drogowego.

– System nawigacji nie dostarcza ani w
żadnej formie nie przedstawia informacji
dotyczących przepisów ruchu drogowe-
go, ograniczeń prędkości, warunków
drogowych (w tym klasy, stopnia nachy-
lenia i/lub stanu nawierzchni), prze-
szkód (w tym wysokości i szerokości
mostów i tuneli) i/lub innych bieżących
warunków jazdy i/lub warunków drogo-
wych. Zawsze polegaj na własnej ocenie
uwzględniając bieżące warunki jazdy.

– Podczas jazdy ogranicz śledzenie wska-
zań na ekranie do minimum.

Rosja:

1. Dane mapy zostały przygotowane przez firmę
CLARION CO., LTD. (CLARION) na licencji firmy
HERE. Firma dokonała przetworzenia i digita-
lizacji danych na podstawie danych z cyfrowej
mapy drogowej firmy HERE. W związku z
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określonym czasem przygotowywania da-
nych mapy, niektóre drogi mogą nie być uwz-
ględnione w niniejszych danych lub niektóre
nazwy albo drogi mogą różnić się od aktual-
nie używanych.

2. Wykorzystane w niniejszych danych informa-
cje o przepisach ruchu drogowego mogą róż-
nić się od aktualnie obowiązujących ze
względu na określony czas przygotowywania
danych mapy. Kierując pojazdem, przestrze-
gaj obowiązujących znaków drogowych i sto-
suj się do podawanych informacji.

3. Reprodukcja i kopiowanie oprogramowania
nawigacyjnego jest surowo zabronione przez
prawo.

Published by Clarion Co., Ltd. Manufactured by
ZENRIN CO., LTD.

© 2016 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© ZENRIN CO., LTD. 2016. Wszelkie prawa za-
strzeżone.

OSTRZEŻENIE:

• Niniejszy system nawigacyjny nie może zastępo-
wać Twojej oceny sytuacji. Żadna trasa sugerowa-
na przez niniejszy system nawigacyjny, nie może
być ważniejsza od lokalnych przepisów ruchu dro-
gowego, Twojej oceny sytuacji i/lub zasad bez-
piecznej jazdy. Nie stosuj się do trasy zalecanej
przez system nawigacyjny, jeżeli mogłoby to spo-
wodować działania niebezpieczne lub niezgodne

z prawem, postawić Cię w niebezpiecznej sytuacji
lub skierować w rejon uważany za niebezpieczny.

• Rady przekazywane przez system nawigacyjny na-
leży traktować wyłącznie jako sugestie. Mogą zda-
rzać się sytuacje, gdy system nawigacji wyświetla
nieprawidłową pozycję pojazdu, nie jest w stanie
wyznaczyć najkrótszej trasy i/lub nie potrafi skie-
rować Cię do punktu docelowego. W takich sytua-
cjach należy polegać na własnej ocenie, uwzględ-
niając bieżące warunki jazdy.

• Nie wykorzystuj systemu nawigacji do wyszukiwa-
nia służb ratunkowych. Baza danych nie zawiera
kompletnej listy takich obiektów jak posterunki
policji, jednostki straży pożarnej, szpitale lub kli-
niki. W tych sytuacjach polegaj na własnej ocenie
i zapytaj o drogę inne osoby.

• Jako kierowca samodzielnie odpowiadasz za bez-
pieczeństwo jazdy.

– Nie obsługuj systemu podczas kierowa-
nia samochodem. W przeciwnym razie
możesz spowodować wypadek.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego, obsługuj system wyłącznie
wtedy, gdy pojazd jest nieruchomy w
bezpiecznym miejscu i przy włączonym
hamulcu postojowym.

– Aby uniknąć spowodowania wypadku
drogowego lub złamania przepisów ru-
chu drogowego, pamiętaj, że aktualnie

obowiązujące przepisy mają pierwszeń-
stwo przed informacjami podawanymi
przez system nawigacyjny.

– Ze względu na upływ czasu, zmianę oko-
liczności lub charakter źródeł informacji
oprogramowanie może zawierać niedo-
kładne i niepełne informacje. Podczas
kierowania pojazdem zawsze przestrze-
gaj przepisów ruchu drogowego.

– W przypadku, gdy bieżące warunki dro-
gowe i przepisy kodeksu drogowego róż-
nią się od informacji zawartych w syste-
mie nawigacyjnym, stosuj się do kodek-
su drogowego.

– System nawigacji nie dostarcza ani w
żadnej formie nie przedstawia informacji
dotyczących przepisów ruchu drogowe-
go, ograniczeń prędkości, warunków
drogowych (w tym klasy, stopnia nachy-
lenia i/lub stanu nawierzchni), prze-
szkód (w tym wysokości i szerokości
mostów i tuneli) i/lub innych bieżących
warunków jazdy i/lub warunków drogo-
wych. Zawsze polegaj na własnej ocenie
uwzględniając bieżące warunki jazdy.

– Podczas jazdy ogranicz śledzenie wska-
zań na ekranie do minimum.
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znaki firmowe:

Znaki firmowe wykorzystywane w niniejszym
produkcie, używane do identyfikacji lokalizacji i
siedzib są własnością firm. Ich wykorzystanie
nie oznacza sponsorowania, zatwierdzenia lub
rekomendacji niniejszego produktu przez właś-
cicieli znaków firmowych.

Warunki dla użytkownika (Europa)
Dostarczone dane (“Dane”) przeznaczone są do
użytku prywatnego i wewnętrznego, ich
odsprzedaż jest zabroniona. Są one chronione
prawem autorskim i podlegają warunkom uz-
godnionym obopólnie przez Ciebie i firmę CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) oraz jej licencjodaw-
ców (w tym ich licencjodawców i dostawców).

© 2016 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Zawiera treści należące do Stadt Wien – data-
.wien.gv.at, licencjonowane zgodnie z http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Zawiera treści należące do Statdt Linz – data-
.linz.gv.at, licencjonowane zgodnie z http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Zawiera treści należące do LINZ AG – data.linz.g-
v.at, licencjonowane zgodnie z http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do www.basemap.at, li-
cencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Land Vorarlberg –
data.vorarlberg.gv.at, licencjonowane zgodnie
z http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Land Steiermark -
data.steiermark.gv.at, licencjonowane zgodnie
z http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Land Tirol - data.ti-
rol.gv.at, licencjonowane zgodnie z http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Land Salzburg - data-
.salzburg.gv.at, licencjonowane zgodnie z
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Zawiera treści należące do Land Kärnten - da-
ta.ktn.gv.at, licencjonowane zgodnie z http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legal-
code

Zawiera treści należące do Stadt Innsbruck -
https://www.data.gv.at/auftritte/
?organisation=stadt-innsbruck, licencjonowa-
ne zgodnie z http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode

© Österreichisches Adressregister, dane z rejes-
tru datowanego na rok 2016

Usługa świadczona za pośrednictwem Brussels
UrbIS® © - Distribution & Copyright CIRB, do-
stępnego pod adresem http://www.bric.irisnet-
.be/en/our-solutions/urbis-solutions/
download?set_language=en

Zawiera treści udostępnione przez AGIV.

© EuroGeographics

Zawiera dane udostępnione przez Danish Geo-
data Agency (FOT), pobrane przez HERE 01/2014.

Zawiera dane należące do Ministry of Housing,
Urban and Rural Address Web Services (AWS).

Zawiera dane udostępnione przez Republic of
Estonia Land Board (http://www.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&page_id=52&menu_id=51
&no_cache=1421073591), przekazane HERE na
mocy licencji w listopadzie 2014 roku.

Zawiera dane udostępnione przez Estonian En-
vironment Agency, przekazane HERE na mocy
licencji w marcu 2015 roku.

Zawiera dane należące do National Land Survey
of Finland Topographic Database 5/2015. (Wa-
runki użytkowania są dostępne pod adresem
http://www.maanmittauslaitos.fi/en/en/da-
taand-services/digital-products/datasetsfree-
charge/terms-use-license/nationalland-sur-
vey-open-data-cc-40-licence).

Zawiera dane udostępnione przez Posti zgodnie
z warunkami dostępnymi pod adresem: http://
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posti.fi/liitteet-yrityksille/ehdot/postinumero-
palvelut-palvelukuvaus-ja-kayttoehdot-en.pdf

Zawiera dane udostępnione przez: The Popula-
tion Information System, The Population Regis-
ter Centre, PO Box 123, FL-00531 Helsinki, Finlan-
dia. Pobrane przez HERE 10/2014.

Zawiera dane należące do Finnish Transport
Agency Digiroad 08/2014. W celu uzyskania Wa-
runków użytkowania należy kliknąć następujący
link: Finnish Transport Agency.

źródło: © IGN 2009 – BD TOPO ®

Zawiera dane udostępnione przez Mobilosoft-
.com.

Poniżej zamieszczamy wykaz źródeł dla otwartej
licencji Etalab:

• Zawiera treści należące do FINESS (http://finess-
.sante.gouv.fr) licencjonowane zgodnie z warun-
kami licencji (http://finess.sante.gouv.fr/jsp/
recherche.jsp?mode=simple).

• Zawiera treści należące do Strasbourg (http://
www.strasbourg.eu/fr/ma-situation/profession-
nel/open-data/donnees) licencjonowane zgodnie
z warunkami licencji (http://media.strasbour-
g.eu/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/
d9db3339-5985-4f40-8992-8c4850554cfc/Licen-
ce-Ouverte-Open-Licence.pdf).

• Zawiera treści należące do Ile de France (http://
data.iledefrance.fr/explore/) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (http://data.ilede-
france.fr/page/les-licences).

• Zawiera treści należące do French Government
(https://www.data.gouv.fr/fr/) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (https://wiki.data-
.gouv.fr/wiki/Licence_Ouverte_/_Open_Licence).

• Zawiera treści należące do Oise County (http://
opendata.oise.fr/) licencjonowane zgodnie z wa-
runkami licencji (http://opendata.oise.fr/in-
dex.php? id=189).

• Zawiera treści należące do Montpellier (http://
opendata.montpelliernumerique. fr/) licencjono-
wane zgodnie z warunkami licencji (http://www.e-
talab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licen-
ce- 5899923.html).

• Zawiera treści należące do Seine Maritime County
(http://www.opendata-27-76.fr/) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (http://www.open-
data-27-76.fr/licence/).

• Zawiera treści należące do Eure County (http://
www.opendata-27-76.fr/) licencjonowane zgodnie
z warunkami licencji (http://www.opendata-27-
76.fr/licence/).

• Zawiera treści należące do Sitra County (http://
base.sitra-tourisme.com/consulter/recherche-in-
tuitive/?0) licencjonowane zgodnie z warunkami
licencji (http://www.etalab.gouv.fr).

• Zawiera treści należące do INPN (http://
inpn.mnhn.fr/accueil/index) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (http://
inpn.mnhn.fr/accueil/mentions-legales).

• Zawiera treści należące do Lyon (http://smartda-
ta.grandlyon.com/) licencjonowane zgodnie z wa-
runkami licencji (http://smartdata.grandlyon-
.com/files/2014/05/LicenceOuverte.pdf).

• Zawiera treści należące do Mulhouse (http://
www.mulhouse.fr/fr/les-donnees/) licencjonowa-
ne zgodnie z warunkami licencji (http://www.mul-
house.fr/
?noMessage=19219&noRubrique=2033&preview
=1&lg=fr)

• Zawiera treści należące do Saône et Loire County
(http://www.opendata71.fr/en/) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (http://
www.opendata71.fr/en/licence).

• Zawiera treści należące do Nice (http://opendata-
.nicecotedazur.org/) licencjonowane zgodnie z
warunkami licencji (http://opendata.nicecoteda-
zur.org/data/pdf/licence_ouverte.pdf) i pobrane
przez licencjobiorcę 1 października 2014 roku.

• Zawiera treści należące do Hauts de Seine County
(http://opendata.hauts-deseine.net/) licencjono-
wane zgodnie z warunkami licencji (http://open-
data.hauts-de-seine.net/http://opendata.hauts-
de-seine.net/la-licence).

Nawigacja (jeśli na wyposażeniu) 9-65



• Zawiera treści należące do Saint-Quentin (http://
saint-quentin-numerique.fr/) licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (http://opendata-
.saint-quentin.fr/Licence).

• Zawiera treści należące do PACA (http://opendata-
.regionpaca.fr) licencjonowane zgodnie z warun-
kami licencji (http://www.data.gouv.fr/Licence-
Ouverte-Open-Licence).

• Zawiera treści należące do Loir-et-Cher County
(http://www.pilote41.fr/) licencjonowane zgodnie
z warunkami licencji (http://ddata.over-blog-
.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouver-
te-Open-Licence.pdf).

• Zawiera dane dostarczone przez BORDEAUX PORT
ATLANTIQUE (http://www.bordeaux-port.fr/).

• Zawiera treści należące do ONEMA licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (https://www.data-
.gouv.fr/fr/datasets/bd-carthage-metropole-enti-
teshydrographiques-entites-hydrographiques-
de-surface-onm/).

• Zawiera treści należące do Chaville licencjonowa-
ne zgodnie z warunkami licencji (https://www.da-
ta.gouv.fr/fr/organizations/commune-de-chavil-
le/).

• Zawiera treści należące do Vanves licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji (https://www.data-
.gouv.fr/fr/organizations/ville-de-vanves/).

• Zawiera treści należące do Ville d’Avray licencjono-
wane zgodnie z warunkami licencji
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/mai-
rie-de-ville-davray/).

• Zawiera treści należące do Marnes la Coquette li-
cencjonowane zgodnie z warunkami licencji
(https://www.data.gouv.fr/fr/users/mairie-mar-
nes-la-coquette/datasets/).

• Zawiera treści należące do Boulogne-Billancourt
licencjonowane zgodnie z warunkami licencji
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/vil-
le-de-boulogne-billancourt/).

• Zawiera treści należące do Longjumeau
licencjonowane zgodnie z warunkami licencji
(https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/
longjumeau/).

• Zawiera treści należące do Calvados licencjonowa-
ne zgodnie z warunkami licencji (http://www.cal-
vados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departe-
ment/se-deplacer-et-communiquer/amenage-
ment-numerique-du-territoire/geocalvados/
openequipements14;jsessionid=45097720
3A02D5679740-B0DADB9D1736).

• Zawiera treści należące do Grand Poitiers licencjo-
nowane zgodnie z warunkami licencji (https://
www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-geo-
graphique-adresses-grand-poitiers-donnees-de-
reference/).

• Zawiera treści należące do Bretagne licencjonowa-
ne zgodnie z warunkami licencji (http://www.data-
tourisme-bretagne.com/accueil).

• Zawiera informacje należące do la Ville de Shawi-
nigan, licencjonowane zgodnie z otwartą licencją
dostępną pod adresem http://jmap.shawinigan-
.ca/doc/photos/
Donn%C3%A9es%20ouvertes.conditions
.Shawinigan.pdf

• Zawiera treści należące do République et Canton
de Genève licencjonowane zgodnie z otwartą licen-
cją (Licence Ouverte), licencja w wersji 1.0 Creative
Commons Paternité-Pas ’Utilisation Commerciale-
Pas de Modification 2.5 Suisse dostępna pod adre-
sem http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2,5/ch/deed.fr i http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2,5/ch/legalcode.de

• Zawiera dane należące do Centre Régional Auverg-
nat de l’Information Géographique, Département
de Haute-Loire – 2014, pobrane w lutym 2016 roku.

• Zawiera dane należące do Centre Régional Auverg-
nat de l’Information Géographique, Conseil géné-
ral du Puy de Dôme – 2012, pobrane w lutym 2016
roku.

Podstawowe dane zostały zgromadzone/pobra-
ne za zgodą właściwych władz.

Zawiera treści należące do Bayrische Vermes-
sungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Zawiera treści należące do LGL, www.lgl-bw.de,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Stadt Köln – offene-
daten-koeln.de, licencjonowane zgodnie z
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Zawiera treści należące do Geoportal Berlin/
ATKIS® Basis-DLM, licencjonowane zgodnie z
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf.

Zawiera treści należące do Geoportal Berlin
/Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), li-
cencjonowane zgodnie z http://www.stadtent-
wicklung.berlin.de/geoinformation/download/
nutzIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji
dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/parkraumgis-hamburg

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dane zmienione, licencjono-

wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji
dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/strassen-hh-sib

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji
dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/alkis-adressen-hamburg

Geodane należące do landu North Rhine-Westp-
halia NRW @ Geobasis NRW 2015, dane zmienio-
ne.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Zawiera zmodyfikowane
treści należące do Datenquelle: Bayerische Stra-
ßenbauverwaltung - BAYSIS (www.baysis-
.bayern.de), https://www.baysis.bayern.de/w-
eb/content/geodaten/wms.aspx, licencjono-
wane zgodnie z międzynarodową publiczną
licencją Creative Commons Attribution 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/) i pobrane przez licencjobiorcę 22 kwietnia
2015 roku.

Zawiera treści należące do Freistaat Sachsen,
2015, dane zmienione, licencjonowane zgodnie
z niemiecką licencją na dane - uznanie autor-
stwa - wersja 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-

0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspire/
download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Downloadser-
vice_Strassennetz.xml

Zawiera treści należące do Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa - wersja 2.0 (www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0), http://www.offenedaten-
.frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteil-
grenzen-fur-gis-systeme

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa - wersja 2.0 (www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0), http://suche.transparenz-
.hamburg.de/dataset/radwegegis-hamburg

Zawiera treści należące do Geoportal Berlin
/Radverkehrsanlagen, licencjonowane zgodnie
z http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
geoinformation/download/nutzIII.pdf

Zawiera treści należące do „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“ BMVI/
MDM 2015 (dane zmienione), http://www.mdm-
portal.de/

Zawiera dane należące do © GeoBasis-DE/
LVerm- GeoRP, 2016, dl-de/by-2-0, http://
www.lvermgeo.rlp.de, dane zmodyfikowane.

Zawiera materiały opracowane na podstawie
treści należących do Mobility Logistics Network
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(http://data.deutschebahn.com/datasets/),
udostępnianych na licencji Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) dostęp-
nej pod adresem https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/.

Zawiera zmodyfikowane materiały opracowane
na podstawie treści należących do © 2015 Deut-
sche Bahn AG (http://data.deutschebahn.com/
datasets/, udostępnianych na licencji Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY
4.0) dostępnej pod adresem https://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/.

Zawiera treści należące do Koordinie-
rungsstelle GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&docu
uid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, licencjonowane zgodnie z licencją Creative
Commons Attribution 3.0 Germany, “https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/le-
galcode”

Copyright Geomatics Ltd.

Zawiera treści należące do Ministry of Producti-
ve Reconstruction, Environment and Energy, Na-
tional Forests: http://geodata.gov.gr/en/data-
set/ethnikoi-drumoi

Zawiera treści należące do Ministry of Producti-
ve Reconstruction, Environment and Energy, Na-
tional Parks: http://geodata.gov.gr/en/data-
set/ethnika-parka

Zawiera treści należące do Ministry of Environ-
ment, Energy and Climate Change (YPEKA) - Spe-
cial Secretariat for Water, Quality of coastal ba-
thing water: http://geodata.gov.gr/en/data-
set/poioteta-udaton-akton-kolumbeses-2013

Włoska baza danych została opracowana z uży-
ciem cyfrowych i fizycznych źródeł kartograficz-
nych wyprodukowanych i dostarczonych w cha-
rakterze materiału referencyjnego przez Regio-
ne Toscana.

Zawiera dane należące do Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna-S.p.A.

Zawiera treści należące do Comune di Bologna
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode i zaktuali-
zowane przez licencjobiorcę 1 lipca 2013 roku.

Zawiera treści należące do Comune di Cesena
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode i zaktuali-
zowane przez licencjobiorcę 1 lipca 2013 roku.

Zawiera treści należące do Ministero della Salu-
te, i Regione Sicilia, licencjonowane zgodnie z
http://www.formez.it/iodl/ i zaktualizowane
przez licencjobiorcę 1 września 2013 roku.

Zawiera treści należące do Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di
Trapani, Comune di Vicenza, Comune di Berga-
mo, Regione Lombardia, Regione Umbria, licen-

cjonowane zgodnie z http://www.dati.gov.it/
iodl/2.0/ i zaktualizowane przez licencjobiorcę
1 września 2013 roku.

Zawiera treści należące do GeoforUs, licencjo-
nowane zgodnie z http://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Comune di Milano,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode i za-
ktualizowane przez licencjobiorcę 1 listopada
2013 roku.

Zawiera treści należące do the Comunità Monta-
na della Carnia, licencjonowane zgodnie z
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ i zaktualizo-
wane przez licencjobiorcę 1 grudnia 2013 roku.

Zawiera treści należące do Agenzia per la mobi-
lità licencjonowane zgodnie z http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/legalcode i za-
ktualizowane przez licencjobiorcę 1 stycznia
2014 roku.

Zawiera treści należące do Regione Sardegna,
licencjonowane zgodnie z http://www.dati.go-
v.it/iodl/2.0/ i zaktualizowane przez licencjo-
biorcę 1 maja 2014 roku.

Zawiera treści należące do CISIS, licencjonowa-
ne zgodnie z http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/legalcode
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Zawiera treści należące do Agenzia Mobilità Am-
biente e Territorio s.r.l. Milano, licencjonowane
zgodnie z http://creativecommons.org/licen-
ses/by/2.5/legalcode

Zawiera treści należące do Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l., Comune di Matera, Comune di
Venezia, licencjonowane zgodnie z http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode i
zaktualizowane przez licencjobiorcę 1 stycznia
2014 roku.

Zawiera treści należące do Comune di Firenze
and Comune di Palermo, licencjonowane zgod-
nie z https://creativecommons.org/licenses/
by/4.0/legalcode

Zawiera zmodyfikowane treści o nazwie CARTA
TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE na-
leżące do Comune di Palermo http://www.co-
mune.palermo.it/js/server/uploads/openda-
ta/_03052013101356.zip, twórca Comune di Pa-
lermo, licencjonowane zgodnie z publiczną
licencją Creative Commons Attribution 4.0 Un-
ported (https://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/legalcode).

Zawiera zmodyfikowane treści o nazwie AMAT
Palermo - Dati del trasporto pubblico locale
su gomma from Comune di Palermo
http://www.comune.palermo.it/gtfs/amat_-
feed_gtfs.zip, twórca AMAT Palermo SpA,

licencjonowane zgodnie z publiczną licencją
Creative Commons Attribution 4.0 Unported
(https://creativecommons.org/licenses/by/
4.0/legalcode).

Zawiera zmodyfikowane treści o nazwie Edifici
należące do COMUNE DI VENEZIA https://porta-
le.comune.venezia.it/node/96/5669154, licen-
cjonowane zgodnie z Creative Commons Attribu-
zione 3.0 Italia (https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/it/legalcode).

Zawiera zmodyfikowane treści o nazwie Stalli di
sosta należące do COMUNE DI FIRENZE http://
opendata.comune.fi.it/mobilita_sicurezza/
dataset_0142.html, licencjonowane zgodnie z
publiczną licencją Creative Commons Attribu-
tion 3.0 Unported (https://creativecommon-
s.org/licenses/by/3.0/it/legalcode).

Zawiera zmodyfikowane treści o nazwie CARTA
TECNICA COMUNALE - UNITÀ VOLUMETRICHE na-
leżące do Regione Liguria http://www.comune-
.palermo.it/js/server/uploads/opendata/
_03052013101356.zip, twórca Comune di Paler-
mo, licencjonowane zgodnie z publiczną
licencją Creative Commons Attribution 3.0 Un-
ported (http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/legalcode).

Zawiera treści należące do Regione Emilia Ro-
magna; tytuł opracowania (zestaw danych), Edi-
fici; http://dati.emilia-romagna.it/catalogoda-
ti/dato/6-6-edifici.html

Zawiera dane należące do Regione Basilicata,
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/

Zawiera dane kartograficzne należące do Sar-
degna- Geopartale z witryny http://www.sar-
degnageoportale.it/ licencjonowane zgodnie z
Italian Open Data License v2.0. http://www.sar-
degnageoportale.it/documenti/
40_82_20140109151154.pdf

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Autho-
rity.

Zawiera dane udostępniane na norweskiej licen-
cji na dane Open Government (NLOD), dostępnej
pod adresem http://data.norge.no/nlod/en/
1.0.

Zawiera informacje chronione prawem autor-
skim © Kartverket, udostępniane zgodnie z wa-
runkami dostępnymi pod adresem http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/no/.

Zawiera dane udostępniane na norweskiej licen-
cji na dane Open Government (NLOD), rozprowa-
dzane przez Norwegian Public Roads Admini-
stration (NPRA).

Źródło: IgeoE – Portugalia.

Zawiera treści należące do Surveying and Map-
ping Authority of the Republic of Slovenia
http://www.gu.gov.si/ pobrane w styczniu 2015
roku.

Información geográfica propiedad del Inst. Geo-
gra.Nacional.
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Zawiera dane udostępnione przez Generalitat
de Catalunya Government zgodnie z warunkami
dostępnymi pod adresem http://www.gencat-
.cat/web/eng/avis_legal.htm. Pobrane przez
HERE 05/2013.

Zawiera treści należące do Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licencjonowane zgodnie
z http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode.

Zawiera treści należące do Administración Ge-
neral de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode.

Zawiera dane udostępnione przez Ayuntamien-
to de Santander, licencjonowane zgodnie z
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
es/legalcode.es.

Zawiera dane należące do Ajuntament de Saba-
dell, licencjonowane zgodnie z warunkami do-
stępnymi pod adresem http://creativecommon-
s.org/licences/by/3.0/legalcode, zaktualizo-
wanymi 4/2013.

Zawiera treści należące do Dirección General de
Tráfico, licencjonowane zgodnie z http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Źródło danych: Madrid City Council.

Zawiera treści należące do Dirección General de
Tráfico, licencjonowane zgodnie z http://
www.datos.gob.es/avisolegal

Zawiera treści należące do Xunta de Galicia,
http://abertos.xunta.es/busca-de-datos, licen-
cjonowane zgodnie z Creative Commons Attribu-
tion 3.0, (http://creativecommons.org/licen-
ses/by/3.0/legalcode).

Zawiera dane należące do City of Barcelona,
http://www.bcn.cat/opendata, 1 października
2015 roku.

Zawiera dane należące do Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria pobrane 27 stycznia
2016 roku.

Zawiera dane należące do Junta de Castilla y
León, pobrane w lutym 2016 roku.

Zawiera treści należące do Bilbao.net, Catálogo
de datos z http://www.bilbao.net/opendata/
es/catalogo/dato-puntos-recogida-bicicletas-
en-prestamo, licencjonowane zgodnie z Creati-
ve Commons Attribution 3.0 Spain, http://crea-
tivecommons.org/licenses/by/3.0/es/

Na podstawie danych elektronicznych Ó Natio-
nal Land Survey Sweden. Szwecja.

Zawiera ogólnodostępne dane, licencjonowane
zgodnie z warunkami licencji Go Open v1.0, do-
stępnymi pod adresem http://data.goteborg-
.se/goopen/Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf

Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Lan-
destopographie.

Zawiera Gebäudeadressen des Kantons Bern ©
Amt für Geoinformation des Kantons Bern.

Kanton Zürich: Geodaten © GIS-ZH

Zawiera informacje sektora publicznego, licen-
cjonowane zgodnie z Open Government License
v.3.0 (warunki licencji dostępne pod adresem
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/
open-government-licence/). Opracowano na
podstawie danych należących do Office for Na-
tional Statistics, licencjonowanych zgodnie z
Open Government Licence v.3.0.

Zawiera dane Ordinance Survey © Crown, prawa
autorskie i prawa do bazy danych 2010.

Zawiera dane Royal Mail © Royal Mail, prawa
autorskie i prawa do bazy danych 2010.

© Natural England copyright.

Zawiera dane Ordinance Survey © Crown, prawa
autorskie i prawa do bazy danych 2015. Uwaga:
ten krajowy zestaw danych ma charakter orien-
tacyjny, a nie ostateczny. Ostateczne informacje
są udostępniane wyłącznie przez władze lokal-
ne i w przypadku wszystkich celów wymagają-
cych najbardziej aktualnych danych i komplet-
nego zestawu danych należy korzystać bezpo-
średnio z informacji udostępnianych przez
odpowiednie władze lokalne.

Treści opracowano w oparciu o dane TfL Open
Data, z wykorzystaniem licencji Open Govern-
ment Licence v3.0. Odwiedź stronę: http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-go-
vernment-licence/version/2/
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Zawiera dane opracowane przez Land Registry
(począwszy od 2005 roku) © Crown copyright
2015. Odwiedź stronę https://www.gov.uk/go-
vernment/statistical-data-sets/price-paid-da-
ta-downloads, aby zgłosić błędy w tych danych.

Zawiera dane Highways England

© The States of Guernsey

© The States of Alderney

© The Chief Pleas of Sark

© The Royal Court of Guernsey

© Scottish Natural Heritage

Zawiera dane Ordnance Survey © Crown, prawa
autorskie i prawa do bazy danych 2015.

Zawiera dane Natural Resources Wales © Natu-
ral Resources Wales, prawa autorskie i prawa do
bazy danych.

Zawiera pochodne dane Ordnance Survey. Nu-
mer licencji Ordnance Survey: 100019741. ©
Crown, prawa autorskie i prawa do bazy danych
(2014).

Zawiera dane opracowane przez Land Registry
(począwszy od 2005 roku) © Crown copyright
2015. Odwiedź stronę https://www.gov.uk/go-
vernment/statistical-data-sets/price-paid-da-
ta-downloads, aby zgłosić błędy w tych danych.

Warunki:

Wyłącznie do użytku prywatnego. Niniejszym
wyrażasz zgodę na wykorzystanie niniejszych
danych z produktami Nissan Automotive wyłącz-
nie do celów prywatnych, niekomercyjnych i
zgodnie z otrzymaną licencją. Korzystanie z da-
nych przez biura, współużytkowanie lub korzys-
tanie w innym podobnym celu jest niedozwolo-
ne. Stosownie do potrzeb, lecz zgodnie z ogra-
niczeniami przedstawionymi w poniższych
punktach, wyrażasz zgodę, że niniejsze dane nie
mogą być reprodukowane, kopiowane, zmienia-
ne, dekompilowane, rozkodowane, poddawane
procedurom inżynierii wstecznej i przekazywa-
ne lub rozprowadzane w żadnej postaci, do żad-
nych celów z wyjątkiem przypadków dopuszczo-
nych przez obowiązujące prawo. Zestawy wielo-
płytowe mogą być przenoszone lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw ofe-
rowany przez firmę CLARION, a nie jako pojedyn-
cze płyty.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków obję-
tych specjalną licencją uzyskaną od firmy CLA-
RION i bez ograniczania postanowień poprzed-
niego ustępu nie wolno: (a) używać niniejszych
danych z żadnymi produktami, systemami lub
aplikacjami - zainstalowanymi, połączonymi lub
komunikującymi się z pojazdami, służącymi do
określania pozycji pojazdu, spedycji, nawigacji
w czasie rzeczywistym, zarządzenia flotą lub
podobnych funkcji; lub (b) używać niniejszych
danych z lub w połączeniu z żadnymi urządze-

niami do wyznaczania pozycji ani z mobilnymi
lub połączonymi bezprzewodowo urządzeniami
elektronicznymi lub komputerowymi, w tym, bez
ograniczeń, telefonami komórkowymi, kompu-
terami typu laptop i palmtop, pagerami i urzą-
dzeniami PDA.

Ostrzeżenie. Dane mogą zawierać niedokładne
lub niepełne informacje ze względu na upływ
czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źród-
ła i sposób zbierania danych geograficznych;
wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nie-
prawidłowych wyników.

Brak gwarancji. Niniejsze dane dostarczane są
bez gwarancji (“as is”) i wyrażasz zgodę na ko-
rzystanie z nich na własną odpowiedzialność.
Firma CLARION i jej licencjodawcy (i ich licencjo-
dawcy i dostawcy) nie udzielają gwarancji ani
rękojmi w żadnej postaci, bezpośredniej lub po-
średniej, wynikającej z przepisów prawa lub in-
nych, w tym, nie wyłącznie, na treść, jakość, do-
kładność, kompletność, skuteczność, nieza-
wodność, przydatność do określonych celów,
użyteczność, skutki lub wyniki uzyskane z ni-
niejszych danych oraz brak błędów danych.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻAD-
NYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB PO-
ŚREDNICH, NA JAKOŚĆ, DZIAŁANIE,
PRZYDATNOŚC DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIE-
NARUSZANIE PRAW STRON TRZECICH. W niektó-
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rych regionach, obszarach i krajach miejscowe
prawo nie dopuszcza pewnych wyłączeń z gwa-
rancji. W takim przypadku powyższe wyłączenia
mogą nie znajdować zastosowania.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE REKLAMACJE, ŻĄDA-
NIA LUB DZIAŁANIA, BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁA-
NIA; DOMNIEMANE STRATY, OBRAŻENIA LUB
USZKODZENIA, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM UŻYWANIA LUB PO-
SIADANIA INFORMACJI, WSZELKĄ UTRATĘ ZY-
SKU, PRZYCHODU, UMOWY LUB OSZCZĘDNOŚCI
LUB WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚRED-
NIE, OKAZJONALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNI-
KOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWA-
NIA NINIEJSZYCH INFORMACJI, WADY INFORMA-
CJI LUB NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW
W POSTACI DZIAŁANIA KONTRAKTOWEGO LUB
DELIKTU LUB NA PODSTAWIE GWARANCJI, NA-
WET W PRZYPADKU, GDY firma CLARION LUB JEJ
LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O
MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W niektórych re-
gionach, obszarach i krajach miejscowe prawo
nie dopuszcza pewnych określonych wyłączeń
od odpowiedzialności lub ograniczeń szkód. W
takim przypadku powyższe wyłączenia mogą nie
znajdować zastosowania.

Regulacje eksportowe. Firma CLARION nie bę-
dzie eksportować jakiejkolwiek części danych i

bezpośrednich produktów, z wyjątkiem przy-
padków zgodnych z licencją, wymaganymi za-
twierdzeniami, obowiązującymi przepisami
eksportowymi, zasadami i regulacjami, w tym
między innymi, przepisami, zasadami i regula-
cjami administrowanymi przez Biuro Kontroli
Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczo-
nych. Departament Handlu i Biuro Przemysłu i
Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Depar-
tament Handlu. Niewywiązanie się przez NT z
określonych niniejszą Umową obowiązków do-
stawy lub dystrybucji Danych spowodowane za-
kazem wprowadzonym przez prawo eksportowe
lub inne przepisy nie stanowi naruszenia posta-
nowień Umowy.

Wszystkie postanowienia umowy. Niniejsze wa-
runki stanowią kompletną umowę między firmą
CLARION (i jej licencjodawcami, w tym ich licen-
cjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem od-
noszącą się do przedmiotu umowy i zastępuje w
całości wszystkie wcześniejsze uzgodnienia pi-
semne i ustne między stronami odnoszące się
do tego przedmiotu.

Prawo właściwe. Powyższe postanowienia
umowne podlegają prawu Holandii, bez odwoły-
wania się do (i) norm kolizyjnych zawartych w
tych przepisach lub (ii) Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o umowach międzynarodowej sprze-
daży towarów, które zostają wyraźnie wykluczo-
ne. Wyrażasz zgodę na podleganie jurysdykcji
Holandii w przypadku jakichkolwiek sporów, ro-
szczeń i czynności wynikających z lub w połącze-

niu z Danymi przekazanymi użytkownikowi w
myśl wyrażonych w tym dokumencie postano-
wień.

Informacja dla użytkowników końcowych pod-
legających rządowi USA W przypadku zakupie-
nia Danych przez lub w imieniu rządu Stanów
Zjednoczonych bądź innego podmiotu powołu-
jącego się lub wykonującego prawa zwyczajowo
przynależne rządowi Stanów Zjednoczonych,
Dane stanowią “produkt handlowy” zgodnie z
definicją określoną w art. 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, podlegają one licencjonowaniu zgodnie z
Warunkami Użytkownika Końcowego, na pod-
stawie których Dane zostały dostarczone, a każ-
da kopia Danych dostarczonych bądź przekaza-
nych w inny sposób zostanie oznakowana nastę-
pującą “Informacją o użytkowaniu” i będzie
traktowana zgodnie z treścią takiej Informacji:

INFORMACJA O UŻYTKOWANIU

NAZWA WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): HERE

ADRES WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chica-
go, Illinois 60606

Niniejsze Dane stanowią produkt handlowy w
rozumieniu FAR 2.101 i podlegają Warunkom
Użytkownika Końcowego, na podstawie których
zostały dostarczone.

© 2016 HERE – Wszelkie prawa zastrzeżone.
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W przypadku odmowy wykorzystania ww. objaś-
nienia urzędnik odpowiedzialny za zamówienia,
agencja federalna lub inny urzędnik federalny
winien jest powiadomić firmę HERE przed próbą
uzyskania dodatkowych lub alternatywnych
praw do Danych.

Warunki dla użytkownika (Rosja)
Dostarczone dane (“Dane”) przeznaczone są do
użytku prywatnego i wewnętrznego, ich
odsprzedaż jest zabroniona. Są one chronione
prawem autorskim i podlegają warunkom uz-
godnionym obopólnie przez Ciebie i firmę CLA-
RION CO., LTD. (“CLARION”) oraz jej licencjodaw-
ców (w tym ich licencjodawców i dostawców).
©1987–2012 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne.

© 2016 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© EuroGeographics

Zawiera dane udostępnione przez Republic of
Estonia Land Board (http://www.maaamet.ee/
index.php?lang_id=2&-
page_id=52&menu_id=51&no_-ca-
che=1421073591), przekazane HERE na mocy li-
cencji w listopadzie 2014 roku.

Zawiera dane udostępnione przez Estonian En-
vironment Agency, przekazane HERE na mocy
licencji w marcu 2015 roku.

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung
der zuständigen Behörden entnommen.

Zawiera treści należące do „Bayrische Vermes-
sungsverwaltung – www.geodaten.bayern. de,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do LGL, www.lgl-bw.de,
licencjonowane zgodnie z http://creativecom-
mons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Zawiera treści należące do Stadt Köln – offene-
daten-koeln.de, licencjonowane zgodnie z
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode

Zawiera treści należące do Geoportal Berlin/ AT-
KIS® Basis-DLM, licencjonowane zgodnie z
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoin-
formation/download/nutzIII.pdf

Zawiera treści należące do Geoportal Berlin/
Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe), licen-
cjonowane zgodnie z http://www.stadtentwick-
lung.berlin.de/geoinformation/download/nut-
zIII.pdf

Copyright GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2015

Copyright GeoBasis-DE/BKG 2015

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji

dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/parkraumgis-hamburg

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji
dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/strassen-hh-sib

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und
Vermessung, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa – wersja 2.0, tekst licencji
dostępny pod adresem www.govdata.de/dl-de/
by-2-0, http://suche.transparenz.hamburg.de/
dataset/alkis-adressen-hamburg

Geodane należące do landu North Rhine-Westp-
halia NRW @ Geobasis NRW 2015, dane zmienio-
ne.

Copyright © Zepter und Krone GmbH, http://
zkr1.de Berlin 2015 Zawiera zmodyfikowane
treści należące do Datenquelle: Bayerische Stra-
ßenbauverwaltung - BAYSIS (www.baysis.
bayern.de), https://www.baysis. bayern.de/w-
eb/content/geodaten/wms. aspx, licencjono-
wane zgodnie z międzynarodową publiczną li-
cencją Creative Commons Attribution 4.0
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(https://creativecommons. org/licenses/by/
4.0/) i pobrane przez licencjobiorcę 22 kwietnia
2015 roku.

Zawiera treści należące do Freistaat Sachsen,
2015, dane zmienione, licencjonowane zgodnie
z niemiecką licencją na dane - uznanie autor-
stwa - wersja 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-
0), http://www.list.smwa.sachsen.de/inspire/
download/DE-SN-SBV_INSPIRE_Downloadser-
vice_Strassennetz.xml

Zawiera treści należące do Bürgeramt, Statistik
und Wahlen, 2013, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa - wersja 2.0 (www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0), http://www.offenedaten.
frankfurt.de/dataset/frankfurter-stadtteilgren-
zen-fur-gis-systeme

Zawiera treści należące do Freie und Hansestadt
Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, 2014, dane zmienione, licencjono-
wane zgodnie z niemiecką licencją na dane -
uznanie autorstwa - wersja 2.0 (www.govdata-
.de/dl-de/by-2-0), http://suche.transparenz-
.hamburg.de/dataset/radwegegis-hamburg

Zawiera treści należące do Geoportal
Berlin /Radverkehrsanlagen, licencjonowane
zgodnie z http://www.stadtentwicklung.berlin-
.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf

Zawiera treści należące do „Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur“
BMVI/ MDM 2015 (dane zmienione),
http:// www.mdm-portal.de/

Zawiera dane należące do © GeoBasis-DE/
LVermGeoRP, 2016, dl-de/by-2-0,
http://www.lvermgeo.rlp.de, dane zmodyfiko-
wane.

Zawiera materiały opracowane na podstawie
treści należących do Mobility Logistics Network
(http://data.deutschebahn.com/datasets/),
udostępnianych na licencji Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) dostęp-
nej pod adresem https://creativecommon-
s.org/licenses/by/4.0/.

Zawiera zmodyfikowane materiały opracowane
na podstawie treści należących do © 2015 Deut-
sche Bahn AG (http://data.deutschebahn.com/
datasets/, udostępnianych na licencji Creative
Commons Attribution 4.0 International (CC BY
4.0) dostępnej pod adresem https://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/.

Zawiera treści należące do Koordinie-
rungsstelle GDI-FHB “http://metaver.de/
trefferanzeige?cmd=doShowDocument&do-
cuuid=83FBD9A4-032A-469F-A3D8-
4955DAD9CEE5&plugid=/ingrid-group:dsc-adr-
HB”, licencjonowane zgodnie z licencją Creative
Commons Attribution 3.0 Germany, “https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/le-
galcode”

Warunki:

Wyłącznie do użytku prywatnego. Niniejszym
wyrażasz zgodę na wykorzystanie niniejszych
danych z produktami Nissan Automotive wyłącz-
nie do celów prywatnych, niekomercyjnych i
zgodnie z otrzymaną licencją. Korzystanie z da-
nych przez biura, współużytkowanie lub korzys-
tanie w innym podobnym celu jest niedozwolo-
ne. Stosownie do potrzeb, lecz zgodnie z ogra-
niczeniami przedstawionymi w poniższych
punktach, wyrażasz zgodę, że niniejsze dane nie
mogą być reprodukowane, kopiowane, zmienia-
ne, dekompilowane, rozkodowane, poddawane
procedurom inżynierii wstecznej i przekazywa-
ne lub rozprowadzane w żadnej postaci, do żad-
nych celów z wyjątkiem przypadków dopuszczo-
nych przez obowiązujące prawo. Zestawy wielo-
płytowe mogą być przenoszone lub
sprzedawane wyłącznie jako pełny zestaw ofe-
rowany przez firmę CLARION, a nie jako pojedyn-
cze płyty.

Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków obję-
tych specjalną licencją uzyskaną od firmy CLA-
RION i bez ograniczania postanowień poprzed-
niego ustępu nie wolno: (a) używać niniejszych
danych z żadnymi produktami, systemami lub
aplikacjami - zainstalowanymi, połączonymi lub
komunikującymi się z pojazdami, służącymi do
określania pozycji pojazdu, spedycji, nawigacji
w czasie rzeczywistym, zarządzenia flotą lub
podobnych funkcji; lub (b) używać niniejszych
danych z lub w połączeniu z żadnymi urządze-
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niami do wyznaczania pozycji ani z mobilnymi
lub połączonymi bezprzewodowo urządzeniami
elektronicznymi lub komputerowymi, w tym, bez
ograniczeń, telefonami komórkowymi, kompu-
terami typu laptop i palmtop, pagerami i urzą-
dzeniami PDA.

Ostrzeżenie. Dane mogą zawierać niedokładne
lub niepełne informacje ze względu na upływ
czasu, zmianę okoliczności, wykorzystane źród-
ła i sposób zbierania danych geograficznych;
wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nie-
prawidłowych wyników.

Brak gwarancji. Niniejsze dane dostarczane są
bez gwarancji (“as is”) i wyrażasz zgodę na ko-
rzystanie z nich na własną odpowiedzialność.
Firma CLARION i jej licencjodawcy (i ich licencjo-
dawcy i dostawcy) nie udzielają gwarancji ani
rękojmi w żadnej postaci, bezpośredniej lub po-
średniej, wynikającej z przepisów prawa lub in-
nych, w tym, nie wyłącznie, na treść, jakość, do-
kładność, kompletność, skuteczność, nieza-
wodność, przydatność do określonych celów,
użyteczność, skutki lub wyniki uzyskane z ni-
niejszych danych oraz brak błędów danych.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE UDZIELAJĄ ŻAD-
NYCH GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH LUB PO-
ŚREDNICH, NA JAKOŚĆ, DZIAŁANIE,
PRZYDATNOŚC DO OKREŚLONYCH CELÓW I NIE-
NARUSZANIE PRAW STRON TRZECICH. W niektó-

rych regionach, obszarach i krajach miejscowe
prawo nie dopuszcza pewnych wyłączeń z gwa-
rancji. W takim przypadku powyższe wyłączenia
mogą nie znajdować zastosowania.

Wyłączenie od zobowiązań gwarancyjnych: FIR-
MA CLARION I JEJ LICENCJODAWCY (I ICH LICEN-
CJODAWCY I DOSTAWCY) NIE PONOSZĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE REKLAMACJE, ŻĄDA-
NIA LUB DZIAŁANIA, BEZ WZGLĘDU NA
PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁA-
NIA; DOMNIEMANE STRATY, OBRAŻENIA LUB
USZKODZENIA, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE,
KTÓRE MOGĄ BYĆ WYNIKIEM UŻYWANIA LUB PO-
SIADANIA INFORMACJI, WSZELKĄ UTRATĘ ZY-
SKU, PRZYCHODU, UMOWY LUB OSZCZĘDNOŚCI
LUB WSZELKIE INNE BEZPOŚREDNIE, POŚRED-
NIE, OKAZJONALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNI-
KOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWA-
NIA NINIEJSZYCH INFORMACJI, WADY INFORMA-
CJI LUB NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW
W POSTACI DZIAŁANIA KONTRAKTOWEGO LUB
DELIKTU LUB NA PODSTAWIE GWARANCJI, NA-
WET W PRZYPADKU, GDY firma CLARION LUB JEJ
LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O
MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W niektórych re-
gionach, obszarach i krajach miejscowe prawo
nie dopuszcza pewnych określonych wyłączeń
od odpowiedzialności lub ograniczeń szkód. W
takim przypadku powyższe wyłączenia mogą nie
znajdować zastosowania.

Regulacje eksportowe. Firma CLARION nie bę-
dzie eksportować jakiejkolwiek części danych i

bezpośrednich produktów, z wyjątkiem przy-
padków zgodnych z licencją, wymaganymi za-
twierdzeniami, obowiązującymi przepisami
eksportowymi, zasadami i regulacjami, w tym
między innymi, przepisami, zasadami i regula-
cjami administrowanymi przez Biuro Kontroli
Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczo-
nych. Departament Handlu i Biuro Przemysłu i
Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Depar-
tament Handlu. Niewywiązanie się przez HERE z
określonych niniejszą Umową obowiązków do-
stawy lub dystrybucji Danych spowodowane za-
kazem wprowadzonym przez prawo eksportowe
lub inne przepisy nie stanowi naruszenia posta-
nowień Umowy.

Wszystkie postanowienia umowy. Niniejsze wa-
runki stanowią kompletną umowę między firmą
CLARION (i jej licencjodawcami, w tym ich licen-
cjodawcami i dostawcami) a użytkownikiem od-
noszącą się do przedmiotu umowy i zastępuje w
całości wszystkie wcześniejsze uzgodnienia pi-
semne i ustne między stronami odnoszące się
do tego przedmiotu.

Prawo właściwe. Powyższe postanowienia
umowne podlegają prawu Holandii, bez odwoły-
wania się do (i) norm kolizyjnych zawartych w
tych przepisach lub (ii) Konwencji Narodów Zjed-
noczonych o umowach międzynarodowej sprze-
daży towarów, które zostają wyraźnie wykluczo-
ne. Wyrażasz zgodę na podleganie jurysdykcji
Holandii w przypadku jakichkolwiek sporów, ro-
szczeń i czynności wynikających z lub w połącze-
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niu z Danymi przekazanymi użytkownikowi w
myśl wyrażonych w tym dokumencie postano-
wień.

Informacja dla użytkowników końcowych pod-
legających rządowi USA W przypadku zakupie-
nia Danych przez lub w imieniu rządu Stanów
Zjednoczonych bądź innego podmiotu powołu-
jącego się lub wykonującego prawa zwyczajowo
przynależne rządowi Stanów Zjednoczonych,
Dane stanowią “produkt handlowy” zgodnie z
definicją określoną w art. 48 C.F.R. (“FAR”)
2.101, podlegają one licencjonowaniu zgodnie z
Warunkami Użytkownika Końcowego, na pod-
stawie których Dane zostały dostarczone, a każ-
da kopia Danych dostarczonych bądź przekaza-
nych w inny sposób zostanie oznakowana nastę-
pującą “Informacją o użytkowaniu” i będzie
traktowana zgodnie z treścią takiej Informacji:

INFORMACJA O UŻYTKOWANIU

NAZWA WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): HERE

ADRES WYKONAWCY (PRODUCENTA/DOSTAW-
CY): c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chica-
go, Illinois 60606

Niniejsze Dane stanowią produkt handlowy w
rozumieniu FAR 2.101 i podlegają Warunkom
Użytkownika Końcowego, na podstawie których
zostały dostarczone.

© 2016 HERE – Wszelkie prawa zastrzeżone.

W przypadku odmowy wykorzystania ww. objaś-
nienia urzędnik odpowiedzialny za zamówienia,
agencja federalna lub inny urzędnik federalny
winien jest powiadomić firmę HERE przed próbą
uzyskania dodatkowych lub alternatywnych
praw do Danych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z KARTĄ SD
Podczas manipulowania kartą SD zachowaj
ostrożność i przestrzegaj następujących in-
strukcji:

• Używając karty SD w tym urządzeniu, zawsze prze-
strzegaj wskazówek podanych w niniejszym pod-
ręczniku użytkownika oraz w instrukcji dołączonej
do karty SD.

• Nie dotykaj karty SD mokrymi rękami. Może to
spowodować porażenie prądem lub usterkę.

• Nie dotykaj złącza karty SD i chroń je przed zetk-
nięciem z metalowymi przedmiotami.

• Nie umieszczaj kart SD na tablicy rozdzielczej ani
w żadnym miejscu, w którym byłaby narażona na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
wilgoci. Może to spowodować uszkodzenie lub
zdeformowanie karty SD.

• Do konserwacji nie używaj zwykłych środków czy-
szczących, benzyny, rozpuszczalników ani środ-
ków antystatycznych w aerozolu.

• Nie używaj kart SD w miejscach, w których wystę-
pująca elektryczność statyczna lub szum elek-

tryczny mogą negatywnie wpływać na ich działa-
nie. Może to spowodować uszkodzenie lub utratę
danych.

• Nie wolno wykonywać optymalizacji karty SD.

• Nieużywaną kartę SD zawsze wkładaj do specjal-
nego etui.

• W przypadku oddawania karty SD do utylizacji za-
leca się usunięcie zapisanych na niej danych oraz
fizyczne złamanie karty.
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OBSŁUGA SYSTEMU ROZPOZNAWANIA
MOWY

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

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

• We wnętrzu samochodu powinno być możliwie naj-
bardziej cicho. Należy zamknąć okna, w celu wy-
eliminowania hałasów z otoczenia (hałasu ruchu
drogowego, odgłosów wibracji, itp.), które mogły-
by uniemożliwiać systemowi poprawne rozpozna-
wanie poleceń głosowych.

• Przed wypowiedzeniem polecenia należy odcze-
kać na sygnał dźwiękowy.

• Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw po-
między słowami.

• System rozpoznawania mowy może być obsługi-
wany wyłącznie przy użyciu języków obsługiwa-
nych przez system.

• Dostępne polecenia głosowe mogą się różnić w za-
leżności od ustawień języka.

• Modele z systemem nawigacji:

– Polecenia głosowe systemu nawigacji
mogą być używane wyłącznie w obsza-
rze, dla którego dane mapy znajdują się
w systemie nawigacji.

– Aby używać poleceń głosowych systemu
nawigacji, w ustawieniach należy wybrać
oficjalny język kraju, w którym znajduje
się punkt docelowy. Polecenia dotyczące
punktów docelowych są w większości do-
stępne tylko w językach, które są
powszechnie używane w danym kraju.

“Ustawienia języka i jednostek”
(strona 2-19)

“Lista poleceń” (strona 10-7)

– Ustawianie punktu docelowego na pod-
stawie adresu nie jest dostępne, jeśli
ustawiono język rosyjski.

WYDAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
1. Naciśnij przycisk <m > znajdujący się na kie-

rownicy.

2. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś sys-
tem wyemituje komunikat głosowy.

Po wyświetleniu tego ekranu mogą zostać
rozpoznane niemal wszystkie polecenia. Do-
stępne polecenia dla poszczególnych kate-
gorii można wyświetlić w prawej części ekra-
nu. Za pomocą sterownika INFINITI lub prze-
łącznika na kierownicy podświetl kategorię
znajdującą się na liście w lewej części ekra-
nu, aby odnaleźć żądane polecenie.

INFORMACJE:

Wybór kategorii poprzez dotknięcie pozycji
na ekranie lub naciśnięcie <m /OK> wykona
polecenie. Po wykonaniu polecenia katego
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rii, wyłącznie polecenia związane z wybraną
kategorią mogą zostać rozpoznane.

“Lista poleceń” (strona 10-7)

3. Gdy usłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmie-
ni się z m na m , wypowiedz polecenie. Moż-
na również wybrać polecenie bezpośrednio
poprzez dotknięcie ekranu lub przechylenie
w górę lub w dół i naciśnięcie przycisku
<m /OK> na kierownicy.

INFORMACJE:

System rozpoznawania mowy wstrzyma dzia-
łanie, gdy przycisk <m /OK> na kierownicy
zostanie pochylony w górę lub w dół albo wy-
konany zostanie ruch sterownikiem INFINITI.
Aby wznowić działanie, naciśnij przycisk
<m > na kierownicy.

4. Odpowiadaj na komunikaty głosowe opcji
menu po sygnałach dźwiękowych, aż do mo-
mentu wykonania wybranej operacji.

INFORMACJE:

Aby anulować polecenie głosowe, naciśnij i
przytrzymaj <m >. Polecenia głosowe można
również anulować poprzez dotknięcie dolnego
ekranu dotykowego (dolnego wyświetlacza).

W każdej chwili można przerwać komunikat gło-
sowy poprzez naciśnięcie <m >.

Wskazówki dotyczące obsługi

• Polecenia należy wypowiadać po usłyszeniu syg-
nału dźwiękowego.

• Jeśli polecenie nie zostanie zaakceptowane, sys-
tem poprosi o ponowne wypowiedzenie polecenia.
Powtórz polecenie czystym głosem.

• Aby powrócić od poprzedniego ekranu, naciśnij
przycisk <m > na kierownicy.

• Aby anulować polecenie głosowe, naciśnij i przy-
trzymaj <m > lub <m > na kierownicy.

• Naciśnięcie <m > na kierownicy umożliwia prze-
rwanie komunikatu głosowego i wypowiedzenie
polecenia bez oczekiwania na zakończenie komu-
nikatu. Polecenia należy wypowiadać dopiero po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

• Jeżeli chcesz ustawić głośność komunikatów
zwrotnych systemu, naciśnij przycisk <m >
znajdujący się na kierownicy lub użyj pokrętła
<VOL/m > systemu audio w trakcie odtwarzania
przez system komunikatu.

Przerwanie instrukcji głosowych:

Naciśnięcie <m > na kierownicy umożliwia prze-
rwanie komunikatu głosowego i wypowiedzenie
polecenia bez oczekiwania na zakończenie ko-
munikatu. Polecenia należy wypowiadać dopie-
ro po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

Jak wyświetlić ekran poleceń
głosowych
1. Naciśnij przycisk <m >, aby wyświetlić pierw-

szy ekran listy poleceń głosowych.

2. Wypowiedz polecenie lub wybierz pozycję z
listy poleceń głosowych. Zostanie wyświetlo-
ny drugi ekran.

3. Wypowiedz polecenie. Zostanie wyświetlony
ekran listy.

4. Wypowiedz żądaną liczbę z listy, aby wyko-
nać działanie.

INFORMACJE:

Polecenia głosowe mogą być wypowiadane po-
jedynczo w następstwie komunikatów - krok po
kroku lub kolejno w jednym kroku.
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j1 Lewa strona ekranu:
Pozycje na liście można wypowiedzieć,
dotknąć lub wybrać za pomocą
przełączników na kierownicy lub
sterownika INFINITI.

j2 Prawa strona ekranu:
Pozycje na liście można wypowiedzieć.
Można wypowiedzieć kolejno polecenie po
lewej stronie ekranu, a następnie po
prawej stronie ekranu.

j3 Poprzednie polecenie:
Wyświetla poprzednio wypowiedziane lub
wybrane polecenie.

j4 Lista poleceń:
Pozycje na liście można wypowiedzieć,
dotknąć lub wybrać za pomocą
przełączników na kierownicy lub
sterownika INFINITI. W miejscu pól < >
wyświetlonego polecenia można
wypowiedzieć żądane liczby lub słowa.

j5 [Poprzedni]/[Następny]:
Wypowiedz jak polecenie lub dotknij, aby
przejść do poprzedniego/następnego
ekranu. Nie można użyć do tego celu
przełączników na kierownicy lub
sterownika INFINITI.

j6 Numery poleceń:
Aby wybrać polecenie, wypowiedz liczbę
(1 do 6) zgodnie z listą. Polecenie można
również dotknąć lub wybrać za pomocą
przełączników na kierownicy lub
sterownika INFINITI.

Jak wypowiadać liczby
System rozpoznawania mowy wymaga określo-
nego sposobu wypowiadania liczb przy wyda-
waniu poleceń głosowych.

Zasada ogólna:

Można używać tylko pojedynczych cyfr: od 0 (ze-
ro) do 9. (Np. jeśli chcesz powiedzieć 500, na-
leży powiedzieć “five zero zero” (pięć zero zero),
ponieważ “five hundred” (pięćset) nie zostanie
zaakceptowane).
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Przykłady:

1-800-662-6200

“One eight zero zero six six two six two zero
zero”

INFORMACJE:

“1-800” jako pierwsze cyfry telefonu komórko-
wego można wypowiedzieć jako “One eight
hundred”.

Przykłady poleceń głosowych
Dla przykładu poniżej opisano niektóre podsta-
wowe operacje, które można wykonać przy uży-
ciu poleceń głosowych.

Przykład 1 - Nawiązywanie połączenia za
pomocą książki telefonicznej zestawu
głośnomówiącego:

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

2. Poczekaj na zmianę wskaźnika na m i po-
wiedz “Phone”.

INFORMACJE:

Możesz również powiedzieć kolejno “Pho-
ne”, a następnie “Call <Name>”.

3. Powiedz “Call <Name>”.

Jeśli do nazwy na liście kontaktów telefonu
komórkowego przypisane są opcje (Dom,
Praca itp.), można je wywołać bezpośrednio.

Na przykład “Call Steve Brown Work” lub
“Call Steve Brown Other”

4. System poprosi o wypowiedzenie lub wybra-
nie numeru pozycji z wyświetlonej listy. Aby
wybrać wyświetloną pozycję wypowiedz licz-
bę pomiędzy 1 a 6.

INFORMACJE:

Jeśli wybrana liczba ma przypisany więcej niż
jeden numer telefonu, wyświetlony zostanie
ekran listy numerów.

Przykład 2 - Odtwarzanie radia:

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

2. Poczekaj na zmianę wskaźnika na m i po-
wiedz “Audio”.

3. Powiedz “Play FM”, aby włączyć radio FM.

Przykład 3 - Ustawianie punktu docelowego
poprzez określenie adresu (modele z
systemem nawigacji dla Europy):

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

2. Poczekaj na zmianę wskaźnika na m i po-
wiedz “Navigation”.

3. Powiedz “Address”.

4. Po usłyszeniu komunikatów wypowiedz
adres.

5. Wypowiedz numer pozycji (pomiędzy 1 a 6)
wybrany spośród wyświetlonych możliwości.

6. Powiedz “Calculate Route”, aby rozpocząć
wyznaczanie trasy do punktu docelowego.

INFORMACJE:

• Ta opcja nie jest dostępna, jeśli ustawionym języ-
kiem jest rosyjski.

5GE0022XZ
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• Do poleceń głosowych systemu nawigacji można
stosować tylko języki oficjalnie używane w kraju,
w którym znajduje się punkt docelowy.
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Lista poleceń

Aby użyć funkcji rozpoznawania mowy, można wypowiedzieć polecenia w kolejności: 1. polecenie, 2. polecenie i 3. polecenie. Można również ob-
sługiwać system wypowiadając bezpośrednio 2. lub 3. polecenie.

W miejscu pól < > polecenia można wypowiedzieć różne liczby, słowa lub nazwy.

Ogólne polecenia głosowe

Polecenie Działanie
Show More Commands Wyświetla inne polecenia tej samej kategorii.
Go back Przechodzi do poprzedniego ekranu w celu korekty ostatniego rozpoznanego polecenia.
Exit Anuluje rozpoznawanie mowy.
Next Przechodzi do następnej strony.
Previous Przechodzi do poprzedniej strony.

Ogólne polecenia głosowe telefonu

Poniższe polecenia mogą zostać użyte podczas sesji rozpoznawania mowy dla funkcji telefonu.

Polecenie Działanie
Dial System wykonuje połączenie z wypowiedzianym numerem telefonicznym.
Change number Korygowanie numeru telefonu, jeśli nie został on prawidłowo rozpoznany (opcja dostępna podczas wprowadzania

numeru telefonu).
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Polecenia głosowe telefonu

1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie 4. polecenie Działanie
Tel. Call <Name> <1 - 6> Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.

Wybierz z listy wyświetlonej na prawej stronie ekranu.
Połączenie <phonebook name> Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.

<phonebook name> <type> Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.
Możesz wybrać typ telefonu spośród <Work>, <Mobile>, <Home> lub <Other>.

Dial <#> Dial Wykonuje połączenie z wypowiedzianym numerem telefonicznym.
Change Number Zmienia numer telefonu do połączenia.

Ostatnie
połączenia

<1 - 6> Wykonuje połączenie z numerem z ostatniego przychodzącego,
wychodzącego lub nieodebranego połączenia.

Read Text <1 - 6> Play Odtwarza ostatnią odebraną wiadomość tekstową.
Reply Odpowiada na otrzymaną wiadomość.
Połączenie Wykonuje połączenie do nadawcy wiadomości.

Send Text <phonebook name> Wybierz wiadomość tekstową z listy i wyślij ją do wybranej osoby z listy
kontaktów. Możesz wybrać typ telefonu spośród <Work>, <Mobile>, <Home>
lub <Other>.<phonebook name> <type>

Książka
telefoniczna

<phonebook name> Wykonuje połączenie z numerem zapisanym w telefonie komórkowym.
Możesz wybrać typ telefonu spośród “Work”, “Mobile”, “Home” lub “Other”.
Wybierz opcję “Reply”, aby odpowiedzieć na wiadomość. Wybierz opcję
“Call”, aby zadzwonić do nadawcy.

<phonebook name> <type>
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Polecenia głosowe telefonu

1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie 4. polecenie Działanie
Tel. Ulubione <favourite name>

<1 - 6>
Umożliwia dostęp do często wybieranych kontaktów zapisując je na liście
ulubionych.

<favourite name>
<Type>

Redial Wykonuje połączenie z ostatnim wychodzącym numerem telefonicznym.

Add Phone
Użyj tego polecenia, aby podłączyć do systemu kompatybilne urządzenie
Bluetooth®. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć
proces synchronizacji z zestawem głośnomówiącym.

Call <Name>
Work

<1 - 6> Aby zadzwonić do miejsca pracy danej osoby, powiedz zapisaną nazwę
osoby w książce telefonicznej telefonu pomiędzy słowami “Call” i “Work”.

Call <Name>
Mobile

<1 - 6> Aby zadzwonić na telefon komórkowy danej osoby, powiedz zapisaną nazwę
osoby w książce telefonicznej telefonu pomiędzy słowami “Call” i “Mobile”.

Call <Name>
Home

<1 - 6> Aby zadzwonić do domu danej osoby, powiedz zapisaną nazwę osoby w
książce telefonicznej telefonu pomiędzy słowami “Call” i “Home”.

Call <Name>
Other

<1 - 6> Aby zadzwonić pod numer zapisany w kategorii “Other″ danej osoby,
powiedz zapisaną nazwę osoby w książce telefonicznej telefonu pomiędzy
słowami “Call” i “Other”.
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Podstawowe polecenia głosowe systemu nawigacji (jeśli na wyposażeniu)

Poniższe polecenia mogą zostać użyte podczas sesji rozpoznawania mowy dla funkcji nawigacji.

Polecenie Działanie
Calculate Route Wyznacz trasę.
Adjust Location Dokładniej określ pozycję punktu docelowego.

Polecenia głosowe systemu nawigacji (jeśli na wyposażeniu)

1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Nawigacja Adres

(Europa)
Wyszukiwanie ulicy, postępuj zgodnie z komunikatami dotyczącymi wprowadzania
informacji o ulicy.

Nearby <POI Category> <1 - 6>
Powiedz “Nearby”, a następnie nazwę kategorii punktów POI, jak np. Gas station,
Restaurant lub Parking. Możesz wypowiedzieć dowolną nazwę kategorii, która pojawia się
przy korzystaniu z ręcznego sterowania. System zawsze wyszuka miejsca znajdujące się w
pobliżu, niezależnie od bieżącej lokalizacji.

Nearby
(gdy punkt docelowy jest
ustawiony)

Near Current Location Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near
Current Location”.

Along Route Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Along
Route”.

Near Destination Jeśli trasa jest już ustawiona, możesz wyszukać punkt docelowy korzystając z opcji “Near
Destination”.

Nearby
(gdy punkt docelowy nie
jest ustawiony)

<1 - 6> Aby wybrać kategorię punktów POI, wypowiedz numer polecenia.

Go Home Ustawia trasę do lokalizacji domowej.

Previous Destinations <1 - 6> Ustawia trasę do jednego z wcześniej wprowadzonych punktów docelowych.

Address Book
<Address Book name>
<1 - 6> Ustawia trasę do lokalizacji zapisanej w książce adresowej.
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1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Nawigacja Cancel Route Usuwa punkt docelowy lub punkty trasy.

Recalculate Route

FAST Ustawia kryterium wyszukiwania najszybszej trasy do punktu docelowego.
ECO
(Europa)

Ustawia kryterium wyszukiwania trasy do punktu docelowego zapewniającej
największą oszczędność energii.

SHORT Ustawia kryterium wyszukiwania najkrótszej trasy do punktu docelowego.
Minimise motorways
(Rosja) Ustawia kryterium wyszukiwania trasy z minimalnym wykorzystaniem autostrad

Traffic Detour Ustawia kryterium wyszukiwania trasy z objazdem zatorów i wypadków drogowych.
Zoom In Zwiększa przybliżenie mapy.
Zoom Out Zmniejsza przybliżenie mapy.
Zoom Streets Zmienia na mapę ulicy.
Północ u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby północ znajdowała się zawsze u góry.
Kier. jazdy u góry Blokuje mapę w taki sposób, aby wskaźnik pojazdu był zawsze skierowany ku górze.
2D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 2D.
3D Map Zmienia bieżącą mapę na widok 3D.
Show <kategoria POI > Icons Wyświetla na mapie ikony punktów POI.
Remove <POI Category> Icons Usuwa z mapy ikony punktów POI.
Repeat Instruction Powtarza bieżący komunikat nawigacji głosowej.
Voice Guidance OFF/Voice Guidance ON Włącza/wyłącza komunikaty nawigacji głosowej.
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INFORMACJE:

• Niektóre polecenia systemu nawigacji nie są dostępne, w zależności od ustawień języka.

• Polecenie “Address” może być użyte tylko w następujących językach:

Punkt docelowy Ustawienie języka
Wielka Brytania Brytyjski angielski
Francja French
Niemcy German
Włochy Italian
Hiszpania Spanish
Portugalia Portuguese
Holandia Dutch
Szwajcaria Francuski, włoski,

niemiecki
Belgia German, Holland, French

(niemiecki, holenderski,
francuski)
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Polecenia systemu audio

1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Audio AM Przełącza na zakres AM wybierając ostatnio odbieraną stację.

FM Przełącza na zakres FM wybierając ostatnio odbieraną stację.
DAB (Europa) Zmienia źródło audio na radio DAB wybierając ostatnio odbieraną stację.
USB Włącza tryb USB wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
iPod Włącza tryb iPod wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
Play AM Włącza zakres AM wybierając ostatnio odbieraną stację.

FM Włącza zakres FM wybierając ostatnio odbieraną stację.
USB Włącza tryb USB wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
iPod Włącza tryb iPod wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
CD Włącza odtwarzacz CD wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
Bluetooth®
Streaming Audio

Włącza strumieniowe odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth® wybierając ostatnio odtwarzany tryb.

AUX Włącza tryb AUX wybierając ostatnio odtwarzany tryb.
Play <nazwa źródła> Odtwarza wybrane źródło audio.
USB Play Artist
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb USB wybierając wykonawcę.

iPod Play Artist
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb iPod wybierając wykonawcę.

USB Play Artist <artist> Włącza tryb USB wybierając wykonawcę.
iPod Play Artist <artist> Włącza tryb iPod wybierając wykonawcę.
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1. polecenie 2. polecenie 3. polecenie Działanie
Audio USB Play Album

<Name>
<1 - 6> Włącza tryb USB wybierając album.

iPod Play Album
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb iPod wybierając album.

USB Play Album <album name> Włącza tryb USB wybierając album.
iPod Play Album <album name> Włącza tryb iPod wybierając album.
USB Play Song
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb USB wybierając utwór.

iPod Play Song
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb iPod wybierając utwór.

USB Play Song <song> Włącza tryb USB wybierając utwór.
iPod Play Song <song> Włącza tryb iPod wybierając utwór.
iPod Playlist
<Name>

<1 - 6> Włącza tryb iPod odtwarzając wskazaną listę odtwarzania.

iPod Play Playlist <playlist> Włącza tryb iPod odtwarzając wskazaną listę odtwarzania.
USB All Artists Wyświetla listę wszystkich artystów na urządzeniu USB.
iPod All Artists Wyświetla listę wszystkich artystów na odtwarzaczu iPod.
USB All Albums Wyświetla listę wszystkich albumów na urządzeniu USB.
iPod All Albums Wyświetla listę wszystkich albumów na odtwarzaczu iPod.
USB All Folders Wyświetla listę wszystkich folderów na urządzeniu USB.
iPod All Songs Wyświetla listę wszystkich utworów na odtwarzaczu iPod.
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Uwagi dotyczące obsługi systemu audio za
pomocą systemu rozpoznawania mowy:

• Urządzenie audio podłączone poprzez Bluetooth®
nie może być obsługiwane za pomocą systemu roz-
poznawania mowy. Zmiana źródła jest dostępna
tylko dla urządzenia audio Bluetooth®.

• Informacje o tytule utworu i nazwie wykonawcy
zostaną nadpisane, gdy podłączone zostanie inne
urządzenie iPod/iPhone po wcześniejszym zain-
stalowaniu danych z poprzednio podłączonego
urządzenia.

• Jeśli jednocześnie zostaną podłączone dwa urzą-
dzenia USB, funkcja rozpoznawania mowy będzie
dostępna tylko dla jednego zarejestrowanego i wy-
branego urządzenia. Po wybraniu [TAK] na ekranie,
który pojawi się po podłączeniu nowego urządze-
nia audio USB, zostanie ono zarejestrowane w sys-
temie rozpoznawania mowy i automatycznie wy-
brane. W systemie może być zarejestrowany jeden
odtwarzacz iPod i jedno urządzenie USB. Jeśli zos-
tało zarejestrowane nowe urządzenie, starsze da-
ne zostają nadpisane. Zarejestrowanie urządzenia
audio może chwilę potrwać. Jeśli chcesz włączyć
obsługę komunikatów głosowych dla muzyki za-
pisanej na poprzednio zarejestrowanym urządze-
niu audio, wybierz wcześniej urządzenie, którego
chcesz używać.

“Ustawienia systemu rozpoznawania
mowy” (strona 10-17)

Nawet jeśli urządzenie zostało wcześniej za-
rejestrowane, jego podłączenie nie będzie
skutkować automatycznym wybraniem.

• System rozpoznawania mowy może nie działać,
gdy informacja o utworze jest zbyt długa (nazwa
wykonawcy, tytuł albumu, tytuł utworu, lista od-
twarzania itp.).
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Polecenia informacji

Polecenia dotyczące informacji o pojeździe

USTAWIENIA SYSTEMU
ROZPOZNAWANIA MOWY
Umożliwia zmianę ustawień funkcji systemu roz-
poznawania mowy.

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

2. Dotknij [Ustawienia systemu poleceń głos.].

3. Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić.

Dostępne ustawienia

• [Min. głośność]:

Umożliwia włączenie (krótki komunikat
zwrotny) lub wyłączenie (długi komunikat
zwrotny) tej funkcji.

• [Ustawienia urządzenia audio]:

Umożliwia wybranie urządzenia audio
obsługiwanego przez system rozpoznawa-
nia mowy z listy urządzeń zarejestrowanych
w systemie audio pojazdu. Urządzenie, przy
którym świeci się lampka kontrolna może
być obsługiwane za pomocą systemu rozpo-
znawania mowy.

1. polecenie 2. polecenie Działanie
Information Where am I? Wyświetla informacje o bieżącej lokalizacji

pojazdu.
Traffic Information Włącz/wyłącz system komunikatów drogowych.
Route Information Wyświetla informacje o trasie.

1. polecenie 2. polecenie Działanie
Vehicle Info. Fuel Economy Wyświetla na górnym ekranie informacje o zużyciu paliwa.

Energy Flow
(modele z
systemem
hybrydowym)

Wyświetla na górnym ekranie informacje o przepływie
energii.
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NOTATKI
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W celu uzyskania pomocy lub informacji na temat systemu Infiniti InTouch oraz w celu zamówienia zaktualizowanych danych mapy dla systemu nawigacji
(jeśli na wyposażeniu), skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacji obsługi.

OBSŁUGA KLIENTA
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WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY (LCD)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Ekran jest zbyt ciemny. Temperatura w kabinie jest zbyt niska. Odczekaj, aż temperatura w kabinie wzrośnie do

umiarkowanego poziomu.

Aktywne jest najniższe ustawienie jasności
ekranu.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)

Ekran jest zbyt jasny. Aktywne jest najwyższe ustawienie jasności
ekranu.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)

Na ekranie widoczny jest mały czarny lub jasny punkt. Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Na ekranie pojawił się punkt lub pasek. Obraz wyświetlany na ekranie może być zakłócany
przez fale elektromagnetyczne generowane przez
podświetlane billboardy, przewody wysokiego
napięcia oraz krótkofalówki i inne urządzenia
radiowe znajdujące się w innych pojazdach.

Nie jest to usterka.

Obraz jest wyświetlany z poświatą. Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Powolne odtwarzanie ruchu na ekranie. Temperatura w kabinie jest niższa niż 0°C (32°F). Odczekaj, aż temperatura wewnątrz pojazdu
wzrośnie powyżej 0°C (32°F).

Podczas patrzenia na ekran pod kątem obraz staje się
jaśniejszy lub ciemniejszy.

Jest to zjawisko typowe dla wyświetlaczy
ciekłokrystalicznych.

Zmień ustawienie jasności ekranu.
“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)

Pojawia się niebieski ekran lub komunikat błędu na
górnym wyświetlaczu.

Karta SD nie jest prawidłowo włożona w szczelinę. W razie przypadkowego wyjęcia karty SD z danymi
mapy należy włożyć ją z powrotem w szczelinę i
ustawić włącznik zasilania w położeniu OFF.

Wystąpiła usterka w systemie. Skontaktuj się z Centrum INFINITI lub
profesjonalną stacją obsługi w celu dokonania
kontroli.

MODUŁ SYSTEMU NAWIGACJI
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RADIO AM

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Odbiór zakresu AM pogarsza się w nocy. Stacje AM muszą zmniejszać swoją moc w nocy. Nie jest to usterka.

SYSTEM AUDIO
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RADIO DAB (jeśli na wyposażeniu)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Dźwięk przeskakuje, zacina się lub występuje
pogłos.

Stacja radiowa nie wyrównała odpowiednio
dźwięku analogowego i cyfrowego.

Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji. Zgłoś
stację o kiepskim odbiorze.

Poziom głośności jest niestabilny. Wyrównanie poziomów jest nieprawidłowe. Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji i
dostępność stacji na danym obszarze. Zgłoś stację
o kiepskim wyrównaniu.

Dźwięk jest wzmocniony/zanika. Występuje łącze DAB-RDS. Sprawdź przejście na kilku stacjach w tym
obszarze. Zgłoś stację o kiepskim wyrównaniu.

Występuje nadmierne łącze DAB-RDS. Odbiornik jest umieszczony przy granicy obszaru
zasięgu radia DAB.

Sprawdź obszar pokrycia stacji radiowej w Twoim
obszarze.

Jakość dźwięku radia DAB nie jest lepsza niż
FM/AM.

Przetwarzanie dźwięku cyfrowego przez stację
może potencjalnie pogorszyć jakość dźwięku
cyfrowego.

Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji. Zgłoś
stację o kiepskim odbiorze.

Lokalne stacje są gubione. Obszar pokrycia cyfrowego jest nieco mniejszy niż
w przypadku sygnału analogowego.

Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji.

Shadowing (zabudowania miejskie/
ukształtowanie terenu) może powodować mniejszy
obszar pokrycia cyfrowego.

Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji.

Niektóre pola danych są puste. Informacje tekstowe są wysyłana według uznania
nadawcy.

Sprawdź prawidłowe działanie innej stacji. Zgłoś
problem ze stacją.

Informacje tekstowe są ucinane. Wyświetlacz ma ograniczenie liczby znaków i
przesyłane jest więcej znaków niż może zostać
wyświetlone.

Nie jest to usterka.

Ustawienie łącza DAB-RDS jest włączone, ale
alternatywna stacja nie nadaje i sygnał nie pojawia
się na wyświetlaczu.

Tuner oczekuje na odzyskanie oryginalnego
sygnału i szuka dostępnego sygnału
alternatywnego.

Poczekaj na odzyskanie sygnału lub znalezienie
przez tuner alternatywnego sygnału.

Na ekranie wyświetla się [BRAK SYGNAŁU]. System nie odbiera sygnałów. Udaj się w miejsce, gdzie sygnał może być
odbierany.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Na ekranie wyświetla się [USŁUGA NIEDOSTĘPNA]. Wybrana usługa lub pasmo nie jest dostępne. Wybierz inną usługę lub pasmo.

INFORMACJE:

• Jeśli stacja jest zapisywana, gdy odtwarzana jest dodatkowa usługa, zarejestrowana zostanie główna usługa.

• Funkcje łącza DAB-RDS i śledzenia DAB-DAB nie aktywują się dla dodatkowych usług.

• Dodatkowe usługi nie pojawiają się na liście stacji.
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ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH (CD)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie można odtworzyć muzyki. Płyta jest włożona odwrotną stroną. Wsuń płytę CD zadrukowaną stroną do góry.

W module wystąpiło nagromadzenie wilgoci. Odczekaj, aż wilgoć odparuje. (około 1 godzinę)
Temperatura w kabinie jest zbyt wysoka. Odczekaj, aż temperatura w kabinie wzrośnie do

umiarkowanego poziomu.
Płyta jest zarysowana lub zanieczyszczona. Zetrzyj zanieczyszczenia z płyty.

Porysowane płyty nie mogą zostać naprawione.
Zmień płytę.

W zależności od warunków przechowywania płyty
mogą niszczeć i nie nadawać się do odtworzenia
(np. w przypadku przechowywania płyt w kabinie
pasażerskiej itp.).

Wymień płytę na niezniszczoną. Nie używaj
zniszczonych płyt. Naklejona na płytę etykieta
może popękać lub złuszczyć się, co może
doprowadzić do jej odklejenia.

Nie można odtworzyć skompresowanych plików
audio.

Jeśli na jednej płycie są zapisane zarówno pliki
muzyczne CD (dane CD-DA), jak i skompresowane
pliki audio (dane MP3 itp.), nie można odtworzyć
skompresowanych plików audio.

Przygotuj płytę zawierającą tylko skompresowane
pliki audio.

Nazwy plików zawierają znaki niezgodne ze
specyfikacją.

Używaj kodowania i liczby znaków zgodnie ze
specyfikacją podaną dla nazw folderów i nazw
plików. Pamiętaj też, aby do pliku zawsze dodać
rozszerzenie “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” lub “.wma”.

Rozpoczęcie odtwarzania muzyki następuje z
opóźnieniem.

Płyta zawiera dużą ilość danych. Sprawdzenie plików wymaga określonego czasu.
Zaleca się, aby nie zapisywać na płycie
niepotrzebnych folderów ani plików innych niż
skompresowane pliki audio.

Niska jakość dźwięku. Płyta jest zanieczyszczona. Zetrzyj zanieczyszczenia z płyty.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie słychać dźwięku, choć wyświetlany jest czas
odtwarzania płyty CD.

System odtwarza pierwszą ścieżkę na płycie trybu
mieszanego. (Tryb mieszany jest formatem, w
którym dane niemuzyczne są zapisane na
pierwszej ścieżce w ramach danej sesji, a dane
muzyczne na innej ścieżce).

Odtwórz dane muzyki z innych utworów.

Odtwarzane utwory są przerywane lub
przeskakują.

Oprogramowanie użyte do zapisu i sprzęt mogą
być niekompatybilne lub prędkość zapisu,
głębokość zapisu, szerokość zapisu itd. mogą nie
odpowiadać specyfikacji.

Nagraj płytę, używając innych ustawień prędkości
zapisu itp.

System pomija wybrany utwór i przechodzi do
następnego.

Plik inny niż MP3/WMA otrzymał rozszerzenie
“.MP3”, “.WMA”, “.mp3” lub “.wma”.

Przygotuj pliki MP3/WMA.

Niektóre pliki nie mogą być odtwarzane w związku
z ochroną praw autorskich.

Przygotuj pliki, które można odtworzyć.

Utwory nie są odtwarzane w żądanej kolejności. Oprogramowanie do nagrywania płyt zmienia
kolejność folderów na płycie podczas zapisywania
plików.

Sprawdź ustawienia oprogramowania i nagraj
nową płytę.
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ODTWARZACZ IPOD

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
System nie rozpoznaje iPoda. Kabel łączący jest niepoprawnie podłączony lub

iPod działa nieprawidłowo.
Ponownie podłącz kabel łączący. Jeśli system nie
rozpoznaje odtwarzacza iPod po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj iPoda.

Podłączany odtwarzacz iPod jest niekompatybilny
z systemem.

Sprawdź model iPoda i wersje oprogramowania
sprzętowego dostępne dla systemu.

Nieprawidłowo podłączony kabel przedłużający
USB.

Nie używaj kabla przedłużającego USB.

Szybko podłączono lub odłączono kabel z gniazda
USB.

Powoli podłącz lub odłącz kabel USB.

Nie można obsługiwać iPoda. iPod jest podłączony do systemu audio w
pojeździe, lecz słuchawki itp. są podłączone do
iPoda.

Po odłączeniu iPoda od systemu odłącz od niego
wszelkie akcesoria, a następnie ponownie podłącz
go do systemu.

iPod działa nieprawidłowo. Odłącz i ponownie podłącz iPoda do systemu
audio w pojeździe.

System odtwarza album/utwór zawierający
okładkę albumu.

Odłącz iPoda od systemu audio w pojeździe, a
następnie zresetuj iPoda. Wyłącz okładkę albumu i
ponownie podłącz iPoda do systemu.

iPod nie reaguje. Zbyt duża liczba utworów w kategorii. Zmniejsz liczbę utworów w kategorii (do mniej niż
3000 utworów).

Włączona jest funkcja odtwarzania losowego. Wyłącz funkcję odtwarzania losowego, jeśli w
iPodzie jest zapisana duża liczba utworów.

Nie można odtworzyć muzyki. Złącze nie jest podłączone do iPoda. Pewnie wetknij złącze do momentu usłyszenia
kliknięcia.

Muzyka przestaje być odtwarzana. Dźwięk jest przerywany, ponieważ iPod znajduje
się w niestabilnym miejscu, w którym jest
narażony na wstrząsy.

Umieść iPoda w stabilnym miejscu.

Dźwięk jest zniekształcony. Włączona jest funkcja korektora (EQ) w iPodzie. Wyłącz funkcję korektora.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Bateria iPoda wymaga więcej czasu na
naładowanie niż zwykle.

Podczas odtwarzania utworów przez iPoda
ładowanie jego baterii może trwać dłużej.

Nie odtwarzaj muzyki podczas ładowania iPoda.

iPod nie może być ładowany podczas podłączenia
do systemu.

Kabel podłączony do iPoda mógł ulec uszkodzeniu
(rozłączenie kabla itp.).

Sprawdź kabel.

Podłączony iPod nie może być obsługiwany przez
system pojazdu.

Rozpoznawanie odtwarzacza iPod przez system
nie zostało zakończone.

Rozpocznij obsługę po rozpoznaniu urządzenia
przez system.

Dźwięk przeskakuje. Przeskakiwanie dźwięku może być spowodowane
przez czynniki zewnętrzne (hałas itp.).

Nie stanowi to usterki.

Nieprawidłowo podłączony kabel przedłużający
USB.

Nie używaj kabla przedłużającego USB.
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PAMIĘĆ USB

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
System nie rozpoznaje urządzenia USB. Używany jest kabel przedłużający USB. Nie używaj kabla przedłużającego USB.

Używany jest koncentrator USB. Nie używaj koncentratora USB.
Podłączenie lub odłączenie urządzenia USB było
zbyt nagłe.

Powoli podłącz lub odłącz urządzenie USB.
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STRUMIENIOWE ODTWARZANIE DŹWIĘKU PRZEZ BLUETOOTH®

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie można zarejestrować urządzenia. Urządzenie do strumieniowego odtwarzania

dźwięku przez Bluetooth® jest niekompatybilne z
systemem audio pojazdu.

Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.

Kod PIN jest nieprawidłowy. Sprawdź kod PIN dla urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, które ma zostać zarejestrowane.
Sprawdź, czy kod PIN urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth® jest zgodny z kodem systemu audio
pojazdu.

W pojeździe jest używane inne urządzenie
Bluetooth®.

Wyłącz inne urządzenie Bluetooth® i poczekaj na
zakończenie rejestracji.

Nie można odtworzyć muzyki. Urządzenie do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth® jest niekompatybilne z
systemem audio pojazdu.

Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.

System nie jest ustawiony w trybie urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.

Naciśnij przycisk <AUDIO>, aby wybrać tryb
urządzenia do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®.

Adapter Bluetooth® jest wyłączony. Włącz adapter Bluetooth®, gdy jest używany z
urządzeniem do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®.
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Muzyka przestaje być odtwarzana. Urządzenie do strumieniowego odtwarzania

dźwięku przez Bluetooth® jest niekompatybilne z
systemem audio pojazdu.

Europa:
Odwiedź stronę www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html i wyszukaj zalecane urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.
Z wyjątkiem Europy:
Skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną
stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące kompatybilności urządzenia
do strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.

Podłączono telefon komórkowy. Nie jest to usterka.
Dźwięk może być przerywany podczas obsługi
urządzenia do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®.

Naciśnij przycisk <AUDIO> w celu wybrania trybu
urządzenia do strumieniowego odtwarzania
dźwięku przez Bluetooth®, a następnie obsługuj
urządzenie na wyświetlaczu pojazdu.

Nie można sterować odtwarzaniem dźwięku. Używane jest urządzenie do strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez Bluetooth®, które nie
wspiera obsługi audio.

Nie jest to usterka.
Sprawdź instrukcję obsługi urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®.

Podczas podłączania do profilu strumieniowego
odtwarzania dźwięku przez Bluetooth® wystąpił
błąd.

Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia do
strumieniowego odtwarzania dźwięku przez
Bluetooth®, a następnie ponownie wykonaj
podłączenie do systemu.

Przewodnik opisujący możliwe problemy 11-15



Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie można zarejestrować telefonu
komórkowego.

Telefon komórkowy jest niekompatybilny z
systemem głośnomówiącym w pojeździe.

Użyj telefonu kompatybilnego z zestawem. Skontaktuj
się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi,
aby uzyskać informacje dotyczące kompatybilności
danego modelu.

Nieprawidłowo wykonano rejestrację telefonu
komórkowego.

Sprawdź procedurę rejestracji, a następnie ponownie
zarejestruj telefon.

Po zakończeniu rejestracji nie można
podłączyć telefonu lub telefon rozłącza się.

Funkcja Bluetooth® systemu głośnomówiącego w
pojeździe jest wyłączona.

Włącz funkcję Bluetooth® zestawu.

Funkcja Bluetooth® telefonu jest wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth® w telefonie.
Niski poziom naładowania baterii telefonu. Naładuj baterię telefonu komórkowego.
Bezprzewodowe połączenie Bluetooth® może
zostać przerwane w zależności do położenia
telefonu.

Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu
otoczonym przez metal lub daleko od systemu
głośnomówiącego pojazdu. Nie umieszczaj telefonu
komórkowego w pobliżu fotela lub blisko ciała.

Rejestracja telefonu nie została zakończona. Wykonaj rejestrację telefonu.
Próba połączenia z określonym numerem
telefonu nie powiodła się.

Jeśli system próbuje kilka razy nawiązać
połączenie z tym samym numerem telefonu (np.
jeśli rozmówca nie odpowiada, znajduje się poza
zasięgiem lub połączenie zostaje przerwane,
zanim rozmówca odbierze telefon), system może
nie zaakceptować kolejnego żądania połączenia
się z tym numerem telefonu.

Ponownie uruchom telefon komórkowy, aby zresetować
połączenie.

TELEFONICZNY SYSTEM GŁOŚNOMÓWIĄCY BLUETOOTH®
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System nie wykrywa podłączenia telefonu
komórkowego i nie może odebrać lub
nawiązać połączenia.

Telefon komórkowy jest niekompatybilny z
systemem głośnomówiącym w pojeździe.

Europa:
Odwiedź stronę www.infiniti.eu/ownership/
bluetooth.html lub skontaktuj się z Centrum INFINITI lub
profesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące kompatybilności modelu.
Poza Europą:
Użyj telefonu kompatybilnego z zestawem. Skontaktuj
się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi,
aby uzyskać informacje dotyczące kompatybilności
danego modelu.

Telefon komórkowy nie jest podłączony. Sprawdź procedurę rejestracji, a następnie ponownie
zarejestruj telefon.

Sterowanie zarejestrowanym telefonem
komórkowym jest ograniczone przez jego funkcje
(np. blokada wybierania numerów itd.).

Wyłącz ustawienia, które ograniczają działanie telefonu
komórkowego i ponownie wykonaj rejestrację.

Zarejestrowany znacznik głosowy zostaje
ucięty.

Wypowiedzenie znacznika głosowego nie
zmieściło się w 5 sekundach nagrania po sygnale
dźwiękowym.

Wypowiedz znacznik głosowy w ciągu 5 sekund po
sygnale dźwiękowym.

Rozmówca nie słyszy twojego głosu.
Rozmówca słyszy twój głos, ale jest on
przerywany lub pojawiają się trzaski.

Telefon komórkowy nie jest podłączony. Sprawdź procedurę rejestracji, a następnie ponownie
zarejestruj telefon.

Zbyt duża prędkość wentylatora klimatyzacji. Zmniejsz prędkość wentylatora klimatyzacji.
Zbyt duży poziom hałasu otoczenia. (Np. ulewny
deszcz, roboty budowlane w pobliżu pojazdu,
jazda w tunelu, przejeżdżające pojazdy itd.).

Zamknij szyby, aby zmniejszyć hałas otoczenia.

Zbyt duży hałas generowany przez samochód
podczas jazdy.

Zmniejsz prędkość pojazdu, a następnie wypowiedz
polecenie.

Zbyt wysoki poziom głośności głosu
przychodzącego lub wychodzącego.

Prawidłowo ustaw poziom głośności głosu
przychodzącego lub wychodzącego.
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Podczas rozmowy dźwięk jest przerywany lub
słychać hałas.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth® może
zostać przerwane w zależności do położenia
telefonu.

Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu
otoczonym przez metal lub daleko od zestawu
głośnomówiącego pojazdu. Nie umieszczaj telefonu
komórkowego w pobliżu fotela lub blisko ciała.

Gdy wykonuję połączenie za pomocą telefonu
komórkowego, system głośnomówiący jest
niedostępny.

Niektóre modele telefonów komórkowych nie
przełączają się w tryb głośnomówiący, gdy są
używane do wykonania połączenia.

Nie jest to usterka. Wykonaj połączenie przy pomocy
zestawu głośnomówiącego.

Głos rozmówcy nie jest słyszalny. Nie słychać
dzwonka.

Ustawiono minimalny poziom głośności. Wyreguluj poziom głośności.
Telefon komórkowy nie jest podłączony. Sprawdź procedurę rejestracji, a następnie ponownie

zarejestruj telefon.
Różne poziomy głośności (głośność sygnału
dzwonka, głosu przychodzącego lub
wychodzącego).

Poziomy głośności nie są prawidłowo ustawione. Prawidłowo ustaw poziomy głośności.

Poziom sygnału anteny wyświetlany na
ekranie systemu nawigacji (jeśli na
wyposażeniu) różni się od sygnału
widocznego na wyświetlaczu telefonu
komórkowego. Nie jest możliwe nawiązanie
lub odebranie połączenia, mimo że poziom
sygnału anteny wskazuje, że powinna być
taka możliwość.

Wskazanie sygnału anteny różni się w zależności
od modelu telefonu komórkowego.

Nie stanowi to usterki. Wskazanie sygnału anteny i
poziom naładowania baterii widoczne na ekranie
systemu nawigacji mogą się różnić od wskazań
widocznych na wyświetlaczu telefonu komórkowego.
Użyj ich jako odniesienia.

Podczas korzystania z telefonu komórkowego
w sąsiedztwie wysokich budynków
niewyraźnie słychać głos rozmówcy.

Niektóre obiekty takie jak wysokie budynki itp.
mogą nierównomiernie odbijać fale radiowe
wykorzystywane do łączności z telefonem
komórkowym lub całkowicie je zatrzymywać.

Nie jest to usterka.

Podczas korzystania z telefonu komórkowego
pod wiaduktami kolejowymi, przewodami
wysokiego napięcia, w pobliżu drogowej
sygnalizacji świetlnej, podświetlanych
billboardów itd. słychać hałas.

Fale elektromagnetyczne generowane przez
urządzenia radiowe mogą zakłócać działanie
telefonu komórkowego.

Nie jest to usterka.
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Podczas korzystania z telefonu komórkowego
dźwięk odtwarzany przez system audio jest
zakłócany przez hałas.

Fale radiowe generowane przez telefon
komórkowy mogą zakłócać odtwarzanie dźwięku z
systemu audio.

Nie jest to usterka.

Dźwięk przeskakuje. Telefon komórkowy może mieć włączoną opcję
komunikacji bezprzewodowej LAN (Wi-Fi).

Wyłącz komunikację bezprzewodową LAN (Wi-Fi).

Nie mogę pobrać książki telefonicznej. Wystąpił błąd podczas procedury synchronizacji z
telefonem.

Ponownie zarejestruj informacje dotyczące
synchronizacji Bluetooth® po usunięciu ww. informacji
z telefonu komórkowego i systemu pojazdu.
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Obraz na wyświetlaczu jest niewyraźny. Obiektyw kamery jest zabrudzony. Ostrożnie zetrzyj brud przy pomocy zwilżonej

miękkiej tkaniny.
Na obiektywie kamery pojawiły się krople po mgle,
opadach deszczu lub śniegu itd.

Ostrożnie zetrzyj krople za pomocą miękkiej
tkaniny.

Bezpośrednio na obiektyw kamery pada światło,
np. promienie słońca lub światła reflektorów
innego pojazdu.

Nie jest to usterka. Obraz powróci do normy, gdy
światło przestanie świecić na obiektyw kamery.

Na obiektywie kamery występuje wilgoć w związku
z szybką zmianą temperatury.

Nie jest to usterka. Po przejechaniu krótkiego
odcinka drogi obraz powróci do normy.

W słabo oświetlonych miejscach lub w nocy obraz
na wyświetlaczu może być niewyraźny.

Zmień ustawienie jasności lub kontrastu ekranu.

Migotanie obrazu. Obraz na wyświetlaczu może migotać pod
wpływem światła fluorescencyjnego.

Nie jest to usterka.

Barwy obiektów na wyświetlaczu różnią się od
barw rzeczywistych.

Jest to zjawisko typowe dla kamer. Nie jest to usterka.

Obrazy nie pojawiają się na wyświetlaczu. Dźwignia skrzyni biegów nie została ustawiona w
pozycji R (bieg wsteczny).

Przestaw dźwignię skrzyni biegów w położenie R.

Ustawienie [Automatyczne wyświetlanie] jest
wyłączone.

Włącz ustawienie [Automatyczne wyświetlanie].

Obraz na ekranie jest wyświetlany pod
nieprawidłowym kątem.

Pokrywa bagażnika jest otwarta. Zamknij pokrywę bagażnika.

Obraz na wyświetlaczu nie jest dobrze widoczny. Na obiektyw kamery pada jasne lub odbite światło. Nie jest to usterka.
Czujnik nie wykrywa obiektów. Czujnik jest pokryty lodem lub śniegiem. Usuń lód i śnieg za pomocą ciepłej wody.

Czujnik jest pokryty brudem, błotem lub woskiem. Ostrożnie zetrzyj brud przy pomocy zwilżonej
miękkiej tkaniny.

Na obrazie widoczne są pionowe linie. Na obiektyw kamery pada jasne światło odbijające
się od zderzaka.

Nie jest to usterka.

MONITOR (jeśli na wyposażeniu)
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nie jest wyświetlany obraz. Została wybrana najniższa jaskrawość ekranu. Wyreguluj jaskrawość ekranu.

“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)

Ekran jest wyłączony. Naciśnij i przytrzymaj <MENU>, aby włączyć
wyświetlacz.

Nawigacja głosowa jest niedostępna.
lub
Głośność jest zbyt wysoka lub zbyt niska.

Głośność nie jest ustawiona prawidłowo lub
dźwięk jest wyłączony.

Wyreguluj głośność nawigacji głosowej.

Nawigacja głosowa nie jest dostępna dla
niektórych ulic (wyświetlanych w kolorze szarym).

Nie jest to usterka.

Mapa nie pojawia się na ekranie. Wyświetlany jest inny ekran niż ekran mapy. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.
Ekran jest zbyt przyciemniony. Ruch jest
spowolniony.

Temperatura wnętrza pojazdu jest niska. Odczekaj, aż ogrzeje się wnętrze pojazdu.

Niektóre piksele na ekranie są ciemniejsze lub
jaśniejsze niż pozostałe.

Taki stan jest charakterystyczny dla ekranów
ciekłokrystalicznych.

Nie jest to usterka.

Nie można wybrać niektórych pozycji menu. Nie można wybrać niektórych pozycji menu
podczas jazdy.

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i dopiero
wówczas rozpocznij obsługę systemu nawigacji.

NAWIGACJA (jeśli na wyposażeniu)
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EKRAN NAWIGACJI

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Występują rozbieżności w nazwach dróg i
miejsc pomiędzy mapą 2D i mapą
Birdview®.

Wynika to z ograniczenia ilości wyświetlanych informacji w
celu zwiększenia czytelności ekranu. Możliwe również, że
nazwy niektórych dróg lub miejsc są wyświetlane
kilkakrotnie, a nazwy pojawiające się na ekranie różnią się ze
względu na trwający proces przetwarzania danych.

Nie jest to usterka.

Ikona pojazdu nie jest wyświetlona w
prawidłowej pozycji.

Po wyłączeniu przycisku zasilania pojazd został
przetransportowany, na przykład na promie lub przez
ciężarówkę do przewozu samochodów.

Poprowadź pojazd przez pewien czas po drodze,
na której dostępny jest sygnał systemu
GLONASS (Rosja) lub GPS.

Położenie i kierunek ikony pojazdu mogą być nieprawidłowe
ze względu na otoczenie lub stopień dokładności ustalania
położenia przez system nawigacji.

Nie jest to usterka. Poprowadź pojazd przez
pewien czas, aby automatycznie skorygować
położenie i kierunek ikony pojazdu.

“Aktualna lokalizacja pojazdu”
(strona 9-55)

Jeśli pojazd porusza się po nowej drodze,
ikona pojazdu znajduje się na innej,
pobliskiej drodze.

Ponieważ nowa droga nie jest uwzględniona w danych mapy,
system automatycznie ustawia ikonę pojazdu na najbliższej
dostępnej drodze.

Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.

Ekran nie przechodzi w tryb nocny nawet
po włączeniu reflektorów.

Podczas ostatniego włączenia reflektorów ustawiono tryb
dzienny ekranu.

Po włączeniu reflektorów uaktywnij tryb nocny

ekranu za pomocą przycisków <m >.
“Ustawienia ekranu” (strona 2-16)

Mapa nie przewija się nawet, gdy pojazd
porusza się.

Nie jest wyświetlany ekran mapy aktualnej pozycji. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.

Nie jest wyświetlana ikona pojazdu. Nie jest wyświetlany ekran mapy aktualnej pozycji. Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>.
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Położenie ikony pojazdu nie pokrywa się z
rzeczywistą pozycją.

Czujnik prędkości może nie obliczać prawidłowej lokalizacji
pojazdu, gdy są używane łańcuchy śniegowe lub zostały
wymienione opony.

Poprowadź przez pewien czas (przez 30 minut z
prędkością około 30 km/h (19 MPH)) pojazd bez
łańcuchów śniegowych, aby automatycznie
skorygować położenie ikony pojazdu.
Jeśli nie powoduje to skorygowania położenia
ikony pojazdu, skontaktuj się z Centrum INFINITI
lub profesjonalną stacją obsługi.

Dane mapy są nieaktualne. Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.
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WYZNACZANIE TRASY I NAWIGACJA WIZUALNA

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Punkty pośrednie nie są
uwzględniane przy ponownym
automatycznym wyznaczaniu trasy.

Punkty pośrednie, które już minąłeś, nie są uwzględniane przy
ponownym automatycznym wyznaczaniu trasy.

Aby powrócić do punktu trasy, edytuj trasę.

Nie są wyświetlane informacje o
trasie.

Nie wyliczono jeszcze trasy. Wyznacz punkt docelowy i rozpocznij wyliczanie
trasy.

Pojazd nie znajduje się na sugerowanej trasie. Podążaj sugerowaną trasą.
Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację.
Informacja o trasie nie jest dostępna dla niektórych typów dróg
(wyświetlanych w kolorze ciemnozielonym).

Nie jest to usterka.

Po automatycznym ponownym
wyznaczeniu trasy (lub objazdu)
system ponownie sugeruje tę samą
trasę.

Podczas wyliczania trasy wzięto pod uwagę preferowane
warunki, jednak wyliczono tę samą trasę.

Nie jest to usterka.

Nie można dodać punktu
pośredniego.

Na trasie ustawiono już pięć punktów pośrednich, wliczając w to
punkty, które już minąłeś.

Na trasie można wyznaczyć maksymalnie 5
punktów pośrednich. Jeśli konieczne jest
ustawienie 6 lub większej liczby punktów
pośrednich, należy kilkakrotnie wyznaczyć trasę.

W celu wyznaczenia trasy, po dodaniu punktów trasy na ekranie
[Edytuj trasę] musi zostać wybrane polecenie [Początek].

Po wybraniu punktów trasy dotknij polecenia
[Początek].
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Wyznaczona trasa nie jest
wyświetlana.

Nie można wyliczyć dróg w pobliżu punktu docelowego. Ustaw jako punkt docelowy drogę główną lub
zwykłą, po czym przelicz trasę.

Punkt startowy i punkt docelowy są zbyt blisko siebie. Wyznacz bardziej odległy punkt docelowy.
Punkt startowy i punkt docelowy są zbyt daleko od siebie. Podziel podróż na kilka etapów, wybierając jeden

lub dwa tymczasowe punkty docelowe, i
przeprowadź wyznaczanie trasy kilka razy.

W pobliżu aktualnej pozycji pojazdu lub w pobliżu punktu
docelowego znajdują się drogi o ograniczonym czasie przejazdu
(dzień tygodnia, godzina).

Wyłącz ustawienie [Używaj dróg o dost. ogr.
czasowo].

“Ustawienia trasy” (strona 9-38)

Część trasy nie jest wyświetlana. Trasa obejmuje wąskie ulice (drogi wyświetlane w kolorze
szarym).

Nie jest to usterka.

Przebyta część trasy została
usunięta.

Kontrolowanie trasy opiera się na odcinkach pomiędzy punktami
pośrednimi. Po przejechaniu pierwszego punktu pośredniego,
odcinek między punktem startowym a punktem pośrednim
zostaje usunięty (w przypadku niektórych obszarów może nie
zostać usunięty).

Nie jest to usterka.

Sugerowana trasa jest okrężna. Jeśli w pobliżu punktu startowego lub docelowego występują
pewne ograniczenia (takie jak ulice jednokierunkowe), system
może zasugerować okrężną trasę.

Wyreguluj pozycję punktu startowego lub
docelowego.

System może sugerować okrężną trasę z uwagi na pomijanie
podczas wyliczania trasy niektórych obszarów, na przykład
wąskich ulic (szarych dróg).

Ustaw jako punkt docelowy drogę główną lub
zwykłą, po czym przelicz trasę.

Informacje o punktach
orientacyjnych nie odpowiadają
rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Dane mapy są nieaktualne. Wykonaj aktualizację danych mapy systemu
nawigacji.

Sugerowana trasa nie przebiega
dokładnie przez punkt startowy,
punkty pośrednie lub punkt
docelowy.

Brak danych do wyliczenia trasy bliższej tym miejscom. Wyznacz punkt startowy, punkty pośrednie i punkt
docelowy w obrębie drogi głównej, po czym
przeprowadź wyliczanie trasy.
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NAWIGACJA GŁOSOWA

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Nawigacja głosowa jest niedostępna. Nawigacja głosowa jest dostępna tylko na niektórych

skrzyżowaniach, oznaczonych symbolem m . W niektórych
przypadkach nawigacja głosowa nie jest dostępna, nawet jeśli w
danym momencie pojazd wykonuje skręt.

Nie jest to usterka.

Pojazd zboczył z sugerowanej trasy. Powróć na sugerowaną trasę lub przelicz
trasę.

Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację głosową.
Nawigacja jest wyłączona. Włącz nawigację.

Podawane informacje nie odpowiadają
faktycznym warunkom jazdy.

Treść nawigacji może różnić się w zależności od rodzaju
skrzyżowań, na których należy skręcić.

Należy przestrzegać wszystkich przepisów
ruchu drogowego.
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INFORMACJE DROGOWE

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Komunikaty drogowe nie są
wyświetlane.

Ustawienie komunikatów drogowych jest wyłączone. Włącz ustawienie komunikatów drogowych.
Pojazd znajduje się w obszarze, w którym informacje o
ruchu drogowym nie są dostępne.

Przewiń mapę do miejsca, w którym informacje o ruchu
są dostępne.

Ustawienie skali mapy uniemożliwia wyświetlenie ikon. Sprawdź, czy skala jest ustawiona na poziomie
umożliwiającym wyświetlenie ikon.

“Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu
drogowym” (strona 9-42)

Włączona jest opcja automatycznego
wyszukiwania objazdu, ale sugerowany
objazd nie umożliwia ominięcia
zatłoczonej drogi.

Na podstawie dostępnych informacji o sieci dróg i ruchu
drogowym, szybsza trasa nie została znaleziona.

Funkcja automatycznego wyszukiwania objazdu nie
służy do omijania zatorów drogowych. Najszybsza trasa
jest wyszukiwana biorąc pod uwagę takie warunki, jak
zatory drogowe. Kontynuuj jazdę sugerowaną trasą.

“Wyświetlanie dostępnych informacji
drogowych” (strona 9-40)

Trasa nie omija odcinka drogi, który
według informacji o ruchu jest
zamknięty z powodu robót drogowych.

System nawigacji nie umożliwia ominięcia robót
drogowych, jeśli rzeczywisty dzień i czas zakończenia
prac nie jest zgodny z zadeklarowanym terminem.

Obserwuj aktualne warunki na drodze i stosuj się do
oznakowania objazdów. Jeśli droga jest zamknięta,
skorzystaj z funkcji objazdu i ustaw odległość objazdu
w celu ominięcia zamkniętego odcinka.
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USŁUGI INFINITI INTOUCH (jeśli na wyposażeniu)

Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
System nie może połączyć się z centrum
obsługi Infiniti InTouch.

Nie subskrybowano usług Infiniti InTouch. Zamów subskrypcję usług Infiniti InTouch. Szczegółowe
informacje na temat subskrypcji można uzyskać
kontaktując się z linią wsparcia technicznego usług
Infiniti InTouch.

“Informacje o stronach internetowych usług
Infiniti InTouch” (strona 8-4)

Linia jest zajęta. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Pojazd znajduje się w miejscu, w którym odbiór fal
radiowych jest utrudniony.

Łączność zostanie przywrócona, gdy pojazd przemieści
się w miejsce, w którym fale radiowe są prawidłowo
odbierane. Systemu można używać, gdy ikona na
wyświetlaczu pokazuje, że pojazd znajduje się w
zasięgu.

Moduł TCU (Telematics Control Unit – telematyczny
moduł sterowania) nie jest włączony.

Jeśli ikona nie pokazuje, że pojazd znajduje się w
zasięgu, mimo że pojazd się w nim znajduje, skontaktuj
się z linią wsparcia technicznego usług Infiniti InTouch.

“Informacje o stronach internetowych usług
Infiniti InTouch” (strona 8-4)

Odbiór fal radiowych jest zbyt słaby, co uniemożliwia
działanie modułu TCU.

Łączność zostanie przywrócona, gdy pojazd przemieści
się w miejsce, w którym fale radiowe są prawidłowo
odbierane. Systemu można używać, gdy ikona na
wyświetlaczu pokazuje, że pojazd znajduje się w
zasięgu.

Nie można wybrać niektórych pozycji
menu.

Pojazd znajduje się w ruchu i niektóre pozycje menu są
niedostępne.

Gdy pojazd jest w ruchu. W celu skorzystania z funkcji
zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu i włącz
hamulec postojowy.

Niektóre fragmenty ekranu nie są
wyświetlane.

Pojazd znajduje się w ruchu i niektóre pozycje menu są
niedostępne.

Aby skorzystać z systemu, zaparkuj pojazd w
bezpiecznym miejscu i włącz hamulec postojowy.
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
System nie działa lub nieprawidłowo rozpoznaje
polecenie głosowe.

We wnętrzu pojazdu jest zbyt głośno. Zamknij okna lub ucisz pozostałych pasażerów.
Zbyt duża prędkość wentylatora klimatyzacji. Zmniejsz prędkość wentylatora klimatyzacji.
Zbyt duży hałas generowany przez samochód
podczas jazdy.

Zmniejsz prędkość pojazdu, a następnie
wypowiedz polecenie.

Polecenie głosowe zostało wypowiedziane zbyt
cicho.

Wypowiedz polecenie głośniej.

Zbyt szybko wypowiedziano polecenie. Wydaj polecenie po upewnieniu się, że został
odtworzony komunikat głosowy nawigacji,
usłyszałeś sygnał dźwiękowy, zaś ikona na ekranie
zmieniła kolor z białego na pomarańczowy.

Zbyt wolno wypowiedziane polecenie. Mów w sposób naturalny, nie robiąc przerw
pomiędzy słowami.

System prosi o powtórzenie polecenia. Wymowa jest niedokładna. Mów wyraźniej.
Polecenie zostało wypowiedziane zbyt późno po
usłyszeniu sygnału.

Wydaj polecenie w ciągu 5 sekund od momentu,
gdy zostanie odtworzony komunikat głosowy
nawigacji, usłyszysz sygnał dźwiękowy i ikona na
ekranie zmieni kolor z białego na pomarańczowy.

Wypowiedziano nieprawidłowe polecenie. Wypowiedz polecenie lub numer wyświetlany na
ekranie na biało.
Wypowiedz polecenie widoczne na liście poleceń
głosowych.

System nieprawidłowo rozpoznaje wypowiadany
numer.

Wypowiedziano jednocześnie wiele cyfr. Wykonaj przerwę między odpowiednimi cyframi,
aby umożliwić systemowi prawidłowe rozpoznanie
numeru. Podczas wypowiadania numeru telefonu
rób przerwę po numerze kierunkowym, prefiksie
międzynarodowym itd.

ROZPOZNAWANIE MOWY
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Objaw Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie
Rozpoznawanie mowy nie działa, a po naciśnięciu

przycisku <m > dwukrotnie rozlega się sygnał
dźwiękowy.

Przycisk <m > zostaje naciśnięty przed
gotowością systemu do przyjęcia polecenia
głosowego.

Po włączeniu systemu Infiniti InTouch odczekaj z
wydaniem polecenia głosowego do osiągnięcia
gotowości przez system rozpoznawania mowy.

Pamięć USB nie może działać z systemem
rozpoznawania mowy.

W zależności od urządzenia, telefon iPhone lub
odtwarzacz iPod mogą zostać rozpoznane jako
pamięć USB.

Nie jest to usterka.

Więcej niż jedno urządzenie audio jest podłączone
do gniazda USB.

Nawet jeśli podłączonych jest więcej urządzeń,
system rozpoznawania mowy może działać tylko z
jednym urządzeniem audio. Wybierz źródło audio,
które będzie działać z systemem rozpoznawania
mowy.

Ekran obsługi urządzenia USB/iPod jest
podświetlony na szaro.

Urządzenie audio nie jest podłączone. Podłącz urządzenie audio do systemu.
Źródło audio obsługiwane z systemem
rozpoznawania mowy nie zostało wybrane.

Wybierz źródło audio, które będzie działać z
systemem rozpoznawania mowy.

Podczas próby wyboru utworu i obsługi urządzenia
USB/iPod, wyświetlony zostaje komunikat.

Informacje o utworze są przetwarzane na potrzeby
rejestracji przez system.

Informacje o piosence zostaną załadowane do
systemu, gdy nowe urządzenie audio zostanie
zarejestrowane pierwszy raz lub informacje o
piosence wcześniej zarejestrowanego urządzenia
uległy zmianie. Poczekaj na zakończenie procesu
ładowania (może to zająć od kilku minut do
godziny).

Liczba piosenek przechowywanych na
podłączonym urządzeniu audio przekracza
pojemność.

Zmniejsz liczbę piosenek przechowywanych na
urządzeniu audio.

Na urządzeniu audio nie są przechowywane
piosenki.

Umieść piosenki na urządzeniu audio.
Umieszczenie piosenek z informacjami, takimi jak
nazwa wykonawcy, tytuł albumu, tytuł piosenki,
lista odtwarzania itp. umożliwia wyszukiwanie ich
za pomocą systemu rozpoznawania mowy.
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