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Γενικές πληροφορίες
Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
ενημέρωση και ψυχαγωγία στο αυτο‐
κίνητό σας, χρησιμοποιώντας την πιο
σύγχρονη τεχνολογία.
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
περιοχής σας για ενημέρωση και ανα‐
βάθμιση του συστήματος ή του λογι‐
σμικού.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρα‐
διόφωνο εύκολα εκχωρώντας έως και
35 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM ή
AM στα κουμπιά προεπιλεγμένων
σταθμών 1 ~ 5 ανά επτά σελίδες.
Το σύστημα Ιnfotainment έχει δυνα‐
τότητα αναπαραγωγής της συσκευής
αποθήκευσης USB ή των προϊόντων
iPod/iPhone.
Η λειτουργία σύνδεσης τηλεφώνου
Bluetooth επιτρέπει την πραγματο‐
ποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας
ασύρματα, καθώς και την αναπαρα‐
γωγή μουσικής μέσω τηλεφώνου.

Συνδέστε μια φορητή συσκευή ανα‐
παραγωγής μουσικής στην υποδοχή
ήχου Aux In για να απολαύσετε τον
πλούσιο ήχο του συστήματος
Ιnfotainment.
■ Στην ενότητα "Επισκόπηση" παρα‐
τίθεται μια συνοπτική παρουσίαση
των λειτουργιών του συστήματος
Ιnfotainment και μια σύνοψη όλων
των ρυθμιστικών συσκευών.
■ Η ενότητα "Λειτουργία" επεξηγεί τα
βασικά χειριστήρια του συστήματος
Ιnfotainment.

Λειτουργία αντικλεπτικής
προστασίας
Το σύστημα Ιnfotainment διαθέτει ένα
ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για
την προστασία κατά της κλοπής.
Το σύστημα Ιnfotainment λειτουργεί
μόνο στο όχημα στο οποίο εγκατα‐
στάθηκε την πρώτη φορά και δεν μπο‐
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο όχημα.

Εισαγωγή

Επισκόπηση χειριστηρίων
Πλαίσιο χειριστηρίων

Τύπος FM/AM + USB/iPod + AUX
1:
+ Bluetooth + Εικόνα +
Ταινία + Σύνδεση
Smartphone
Τύπος FM/AM + RDS + USB/iPod
2:
+ AUX + Bluetooth + Εικόνα
+ Ταινία + Σύνδεση
Smartphone

Επισήμανση
Αυτή η λειτουργία σύνδεσης
Smartphone μπορεί να μην υποστη‐
ρίζεται ανάλογα με την περιοχή.
1. Ενδείξεις
Οθόνη για την κατάσταση Αναπα‐
ραγωγής/Λήψης/Μενού και τις
σχετικές πληροφορίες.
2. Κουμπιά ∧ VOL ∨ (ένταση ήχου)
Πατήστε ∧ για να αυξήσετε την
ένταση ήχου.
Πατήστε ∨ για να μειώσετε την
ένταση ήχου.
3. Κουμπί m ((απ)ενεργοποίηση)
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
αυτό το κουμπί για να ενεργοποιή‐
σετε/απενεργοποιήσετε το σύ‐
στημα.
4. Κουμπί ; (αρχική σελίδα)
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμ‐
φανιστεί το αρχικό μενού.
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Τηλεχειρισμός τιμονιού

1. Κουμπί 7w (κλήση)
◆ Όταν δεν υπάρχει συζευγμένη
συσκευή Bluetooth στο σύ‐
στημα Ιnfotainment: εκτελείται η
σύνδεση συσκευής Bluetooth.
◆ Όταν υπάρχει συζευγμένη συ‐
σκευή Bluetooth στο σύστημα
Ιnfotainment: πατήστε το κου‐
μπί για να απαντήσετε στην
κλήση ή για να εμφανιστεί η λει‐
τουργία επιλογής της επανάλη‐
ψης τελευταίας κλήσης.
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Εάν το συνδεδεμένο τηλέφωνο
του πελάτη υποστηρίζει τη φω‐
νητική αναγνώριση, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κου‐
μπί για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία SR (φωνητική ανα‐
γνώριση) του τηλεφώνου.
2. Κουμπί xn (σίγαση/τερματι‐
σμός κλήσης)
Πατήστε αυτό το κουμπί σε οποια‐
δήποτε λειτουργία αναπαραγω‐
γής μουσικής για να ενεργοποιή‐
σετε και να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία σίγασης.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
απορρίψετε τις εισερχόμενες κλή‐
σεις ή για να τερματίσετε την τρέ‐
χουσα κλήση.
3. Κουμπί SRC
Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλ‐
λάξετε πηγή.
Κουμπί R/S (αναζήτηση)

◆ Εάν το πατήσετε στη λειτουρ‐
γία FM/AM: λήψη του προηγού‐
μενου ή του επόμενου προεπι‐
λεγμένου σταθμού.
◆ Εάν το πατήσετε στη λειτουρ‐
γία MP3, USB: αναπαραγωγή
του προηγούμενου ή του επό‐
μενου αρχείου.
◆ Εάν το πατήσετε στη λειτουρ‐
γία iPod/iPhone: αναπαραγωγή
του προηγούμενου ή του επό‐
μενου τραγουδιού.
◆ Εάν το πατήσετε στη λειτουργία
Μουσική Bluetooth: αναπαρα‐
γωγή του προηγούμενου ή του
επόμενου μουσικού κομματιού.
◆ Εάν το πατήσετε και το κρατή‐
σετε πατημένο στη λειτουργία
FM/AM: γρήγορη κύλιση στους
σταθμούς όσο κρατάτε το κου‐
μπί πατημένο. Μόλις το αφή‐
σετε, γίνεται αυτόματη αναζή‐
τηση για ραδιοφωνικό σήμα
που μπορεί να ληφθεί από το
σύστημα.
◆ Εάν το πατήσετε και το κρατή‐
σετε πατημένο στη λειτουργία
MP3, USB, iPod/iPhone: γρή‐

γορη αναζήτηση προς τα
εμπρός ή πίσω όσο κρατάτε το
κουμπί πατημένο. Μόλις το
αφήσετε, επιστρέφει στην κανο‐
νική αναπαραγωγή.
4. Κουμπιά + (ένταση ήχου)
Πατήστε το κουμπί ＋ για να αυ‐
ξήσετε την ένταση ήχου.
Πατήστε το κουμπί － για να μειώ‐
σετε την ένταση ήχου.

Λειτουργία
Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του
συστήματος

■ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί m στο πλαίσιο χειριστηρίων
για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του τε‐
λευταίου τραγουδιού ή ταινίας.
■ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί m στο πλαίσιο χειριστηρίων
για να απενεργοποιήσετε το σύ‐
στημα. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ώρα, η ημερομηνία και η θερμοκρα‐
σία.

Εισαγωγή
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ξει την πόρτα του οχήματος, το σύ‐
στημα Ιnfotainment απενεργοποιείται
αυτόματα.

Επισήμανση
Η θερμοκρασία εμφανίζεται όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης (κλειδί ανά‐
φλεξης του αυτοκινήτου) βρίσκεται
στη θέση ON.

Αυτόματη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης (κλειδί
ανάφλεξης του αυτοκινήτου) βρίσκε‐
ται στη θέση ACC ή ON, το σύστημα
Ιnfotainment ενεργοποιείται αυτό‐
ματα.
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης (κλειδί
ανάφλεξης του αυτοκινήτου) βρίσκε‐
ται στη θέση OFF και ο επιβάτης ανοί‐

Επισήμανση
Εάν ο χρήστης πατήσει και κρατήσει
πατημένο το m στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
(κλειδί ανάφλεξης του αυτοκινήτου)
βρίσκεται στη θέση OFF, το σύστημα
Ιnfotainment ενεργοποιείται.
Ωστόσο το σύστημα Ιnfotainment
απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 10 λεπτά περίπου.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πατήστε ∧ VOL ∨ στον πλαίσιο χειρι‐
στηρίων για να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου. Εμφανίζεται ένδειξη της τρέχου‐
σας έντασης ήχου.

■ Χρήση των χειριστηρίων στο τιμόνι,
πατήστε + για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
■ Με την ενεργοποίηση του συστήμα‐
τος Ιnfotainment, η ένταση ρυθμίζε‐
ται στη στάθμη που είχε επιλεγεί την
τελευταία φορά (όταν είναι χαμηλό‐
τερη από τη μέγιστη ένταση ενερ‐
γοποίησης).
■ Εάν η στάθμη έντασης ήχου είναι
υψηλότερη από τη μέγιστη στάθμη
έντασης ήχου έναρξης, όταν το σύ‐
στημα Ιnfotainment τίθεται σε λει‐
τουργία, το σύστημα Ιnfotainment
ρυθμίζεται αυτόματα στη μέγιστη
στάθμη έντασης ήχου έναρξης.
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ΣΊΓΑΣΗ

Πατήστε ∧ VOL ∨ στο πλαίσιο χειρι‐
στηρίων και στη συνέχεια πατήστε p
για να ενεργοποιήσετε και να απενερ‐
γοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.

1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
radio settings (ρυθμίσεις ραδιο‐
φώνου) > auto volume (αυτόματη
ρύθμιση έντασης ήχου).

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
3. Επιλέξτε Off/Low/Medium/High
(Απεν/ση/Χαμηλή/Μεσαία/
Υψηλή) πατώντας < ή >.

Χρήση του αρχικού μενού
Αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου

Μόλις η λειτουργία προσαρμογής της
έντασης ήχου στην ταχύτητα αρχίσει
να λειτουργεί, η ένταση ήχου ρυθμίζε‐
ται αυτόματα σύμφωνα με την ταχύ‐
τητα του οχήματος για να αντισταθμί‐
σει το θόρυβο από τον κινητήρα και τα
ελαστικά.

(Μόνο για μοντέλο τύπου 1)

1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.

Εισαγωγή
του συνδεδεμένου smartphone
σας. Αυτή η λειτουργία μπορεί
να μην υποστηρίζεται ανάλογα
με την περιοχή. Οι υποστηριζό‐
μενες εφαρμογές μπορεί να δια‐
φέρουν ανάλογα με την πε‐
ριοχή.
◆ Πατήστε settings (ρυθμίσεις) για
να εμφανιστεί το μενού ρυθμί‐
σεων συστήματος.
2. Πατήστε το μενού που θέλετε.
◆ Πατήστε audio (ηχοσύστημα)
για να επιλέξετε FM/AM, μου‐
σική USB/iPod/Bluetooth ή
υποδοχή ήχου Aux Ιn.
◆ Πατήστε picture & movie (ει‐
κόνα & ταινία) για να δείτε εικό‐
νες, ταινίες ή υποδοχή βίντεο
AUX Ιn.
◆ Πατήστε phone (τηλέφωνο) για
να ενεργοποιήσετε τις λειτουρ‐
γίες του τηλεφώνου (εάν είναι
συνδεδεμένο).
◆ Πατήστε smartphone link (σύν‐
δεση smartphone) για να ενερ‐
γοποιήσετε μια εφαρμογή μέσω

Επιλογή λειτουργίας
Ηχοσύστημα
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε audio (ηχοσύστημα) στο
αρχικό μενού.
Πατήστε Source S (Πηγή) στην
οθόνη.

(Μόνο για μοντέλο τύπου 1)

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)

9

10

Εισαγωγή
◆ Πατήστε AM για να επιλέξετε
ραδιόφωνο AM.
◆ Πατήστε FM για να επιλέξετε ρα‐
διόφωνο FM.
◆ Πατήστε DAB για να επιλέξετε
ραδιόφωνο DAB (μόνο για μο‐
ντέλα τύπου 2).
◆ Πατήστε USB για να επιλέξετε
USB.
◆ Πατήστε iPod για να επιλέξετε
iPod/iPhone.
◆ Πατήστε AUX για να επιλέξετε
την υποδοχή AUX In.
◆ Πατήστε Bluetooth για αναπα‐
ραγωγή μουσικής Bluetooth.

Επισήμανση
Πατήστε q για να επιστρέψετε στο
αρχικό μενού.
Εάν η πηγή αναπαραγωγής (USB/
iPod/AUX/Bluetooth) δεν είναι συν‐
δεδεμένη στο σύστημα Ιnfotainment,
αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέ‐
σιμη.
Εικόνες και ταινίες
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.

2. Πατήστε Picture & movie (Εικόνες
& ταινίες) στο αρχικό μενού.
3. Πατήστε Source S (Πηγή) στην
οθόνη.

◆ Πατήστε USB (picture) (εικόνα)
για να δείτε τα αρχεία εικόνας
που υπάρχουν στη συσκευή
αποθήκευσης USB.
◆ Πατήστε USB (movie) (ταινίες)
για να δείτε τα αρχεία ταινίας
που υπάρχουν στη συσκευή
αποθήκευσης USB.
◆ Πατήστε AUX (movie) (ταινίες)
για να δείτε τα αρχεία ταινίας
που υπάρχουν στην εξωτερική
(AUX) συσκευή βίντεο.

Επισήμανση
Πατήστε q για να επιστρέψετε στο
αρχικό μενού.
Εάν η πηγή αναπαραγωγής (USB
(picture) (εικόνα)/USB (movie) (ται‐
νία)/AUX (movie) (ταινία)) δεν είναι
συνδεδεμένη στο σύστημα
Ιnfotainment, αυτή η λειτουργία δεν
είναι διαθέσιμη.
Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας Bluetooth
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας Bluetooth, συν‐
δέστε το τηλέφωνο Bluetooth στο σύ‐
στημα Ιnfotainment.
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε phone (τηλέφωνο) στο
αρχικό μενού.

Εισαγωγή

Επισήμανση
Πατήστε q για να επιστρέψετε στο
αρχικό μενού.
Εάν το Bluetooth τηλέφωνό σας δεν
είναι συνδεδεμένο στο σύστημα
Ιnfotainment, αυτή η λειτουργία δεν
είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες,
βλ. "Σύζευξη και σύνδεση Bluetooth"
3 49
Σύνδεση Smartphone
Επισήμανση
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην
υποστηρίζεται ανάλογα με την πε‐
ριοχή.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο
Smartphone σας για να χρησιμοποιή‐
σετε αυτή τη λειτουργία και στη συνέ‐
χεια συνδέστε το Smartphone σας και
το σύστημα Ιnfotainment μέσω της
θύρας USB ή της ασύρματης τεχνο‐
λογίας Bluetooth.
■ iPhone: σύνδεση USB
■ Τηλέφωνο Android:: Ασύρματη τε‐
χνολογία Bluetooth
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε smartphone link (σύν‐
δεση smartphone) στο αρχικό με‐
νού.
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Επισήμανση
Πατήστε q για να επιστρέψετε στο
αρχικό μενού.
Ρυθμίσεις
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.
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Εξατομίκευση
Γενική λειτουργία του μενού
ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε το σύ‐
στημα Ιnfotainment έτσι, ώστε να είναι
πιο εύχρηστο για σας.
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).

3. Επιλέξτε την τιμή ρυθμίσεων που
θέλετε.

Επισήμανση
Οι ρυθμίσεις των μενού και οι λει‐
τουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά‐
λογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό
του οχήματός σας.

Ρυθμίσεις ώρας & ημερομηνίας
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
time & date settings (ρυθμίσεις
ώρας & ημερομηνίας).

◆ set time format (ρύθμιση μορ‐
φής ώρας): Επιλέξτε 12ωρη ή
24ωρη ένδειξη για την ώρα.

◆ set date format (ρύθμιση μορ‐
φής ημερομηνίας): Ρυθμίστε τη
μορφή με την οποία θα εμφανί‐
ζεται η ημερομηνία.
- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
◆ set time & date (ρύθμιση ώρας
& ημερομηνίας): Ρυθμίστε χει‐
ροκίνητα την ώρα, τα λεπτά και
το έτος/μήνα/ημέρα πατώντας
∧ και ∨ και στη συνέχεια πατή‐
στε OK.
◆ automatic clock sync (αυτόμα‐
τος συγχρονισμός ρολογιού):
Πατήστε On για να εμφανιστεί το
ρολόι χρησιμοποιώντας την επι‐
λογή RDS Time & Date (Ώρα &
ημερομηνία RDS) και GPS
Time & Date (Ώρα & ημερομη‐
νία GPS). Πατήστε Off για να
εμφανιστεί το ρολόι χρησιμο‐
ποιώντας την επιλογή GPS
Time & Date (Ώρα & ημερομη‐
νία GPS).

Εισαγωγή
Επισήμανση
Ρυθμίστε πρώτα την ώρα για να εμ‐
φανιστεί η ώρα ρυθμίζεται από το
χρήστη.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
radio settings (ρυθμίσεις ραδιο‐
φώνου).

◆ auto volume (αυτόματη ρύθμιση
έντασης ήχου): Ρυθμίζει αυτό‐
ματα την ένταση ήχου σύμφωνα
με την ταχύτητα του οχήματος.

Επιλέξτε Off/Low/Medium/High
(Απενεργοποίηση/Χαμηλή/ Με‐
σαία/Υψηλή).
◆ radio tune bar (μπάρα συντονι‐
σμού ραδιοφώνου): Για να εμ‐
φανιστεί η μπάρα συντονισμού
σταθμών για να επιλέξετε ένα
σταθμό, επιλέξτε On ή Off.
◆ RDS option (επιλογή RDS): Με‐
τάβαση στο μενού επιλογών
RDS.
- RDS: Ρυθμίστε το RDS ως
On ή Off.
- regional (τοπικοί σταθμοί):
Ρυθμίστε την επιλογή τοπικών
σταθμών (REG) ως On ή Off.
- radio text (κείμενο ραδιοφώ‐
νου): Για να εμφανίζεται το ρα‐
διοφωνικό κείμενο μετάδοσης,
επιλέξτε On ή Off.
- PSN scroll freeze (πάγωμα κύ‐
λισης PSN): Επιλέξτε On ή Off.
- TP volume (ένταση ήχου TP):
Επιλέξτε από -12 dB έως
12 dB.
- TA: Επιλέξτε On ή Off.
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◆ DAB option (επιλογή DAB): Με‐
τάβαση στο μενού DAB option
(επιλογή DAB) (μόνο για μο‐
ντέλα τύπου 2).
- DAB category settings (ρυθμί‐
σεις κατηγορίας DAB): Επιλέξτε
την κατηγορία που θέλετε. Επι‐
λέξτε All/pop/music/classic.
- service linking DAB (υπηρεσία
σύνδεσης DAB): Επιλέξτε On ή
Off.
- dynamic range ctrl (έλεγχος
δυναμικού εύρους): Επιλέξτε
On ή Off.
- frequency band (ζώνη συχνο‐
τήτων): Επιλέξτε Band III only/
Both/L-Band only (Ζώνη III
μόνο/Αμφότερες/Ζώνη L μόνο).
- radio text (κείμενο ραδιοφώ‐
νου): Για να εμφανίζεται το ρα‐
διοφωνικό κείμενο μετάδοσης,
επιλέξτε On ή Off.
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- Slide Show: Επιλέξτε On ή Off.
◆ radio factory settings (εργοστα‐
σιακές ρυθμίσεις ραδιοφώνου):
Επαναφέρετε τις αρχικές τιμές
στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις σύνδεσης
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
connection settings (ρυθμίσεις
σύνδεσης).

◆ bluetooth settings (ρυθμίσεις
bluetooth): Μετάβαση στο με‐

νού bluetooth settings (ρυθμί‐
σεις bluetooth).
- pair device (σύζευξη συ‐
σκευής): Επιλέξτε τη συσκευή
που θέλετε και συνδέστε/αφαι‐
ρέστε ή διαγράψτε την.
- change PIN code (αλλαγή κω‐
δικού PIN): Αλλάξτε/ορίστε χει‐
ροκίνητα τον κωδικό PIN.
- discoverable (ανιχνεύσιμο):
Για να πραγματοποιηθεί η σύν‐
δεση Bluetooth από το
Bluetooth τηλέφωνό σας, επι‐
λέξτε On ή Off.
- device info (πληροφ. συ‐
σκευής): Ελέγξτε τις πληροφο‐
ρίες συσκευής.
◆ change ringtone (αλλαγή ήχου
κλήσης): Επιλέξτε τον ήχο κλή‐
σης που θέλετε.
◆ ringtone volume (ένταση ήχου
κλήσης): Αλλάξτε την ένταση
ήχου του ήχου κλήσης.

Γλώσσα
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.

2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
language (γλώσσα).
3. Επιλέξτε μια από τις γλώσσες που
εμφανίζονται στο σύστημα
Ιnfotainment.

Κύλιση κειμένου
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το S.

Εισαγωγή
4. Επιλέξτε On ή Off.

◆ On: Εάν στην οθόνη του ηχοσυ‐
στήματος εμφανίζεται εκτενές
κείμενο, ενεργοποιείται η κύλιση
κειμένου.
◆ Off: Πραγματοποιείται κύλιση
του κειμένου μία φορά και εμφα‐
νίζεται μόνο ένα μέρος του κει‐
μένου.

Ένταση ήχου 'μπιπ' αφής
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το S.

4. Επιλέξτε On ή Off.
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ορίσει ο χρήστης είναι μεγαλύτερη
από την τιμή ρύθμισης της μέγ. έντα‐
σης ήχου κατά την έναρξη.
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το S.
4. Επιλέξτε 9 ~ 21.

◆ On: Ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ'
όταν ο χρήστης πατά στην
οθόνη.
◆ Off: Ακυρώνει τη λειτουργία
ήχου 'μπιπ'.

Μέγιστη ένταση ήχου κατά την
έναρξη

Η στάθμη έντασης ήχου καθορίζεται
από την τιμή έντασης που έχει επιλέξει
ο χρήστης όταν το σύστημα
Ιnfotainment είναι ενεργοποιημένο.
Πριν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης,
το σύστημα Ιnfotainment λειτουργεί
μόνο όταν η ένταση ήχου που έχει

Έκδοση συστήματος
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το S.
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Εισαγωγή

4. Επιλέξτε system version (έκδοση
συστήματος).
5. Ελέγξτε την έκδοση συστήματος.

DivX(R) VOD
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το S.
4. Επιλέξτε DivX(R) VOD.

νίες DivX Video-on-Demand (VOD).
Για να λάβετε το δικό σας κωδικό κα‐
ταχώρησης, μεταβείτε στην ενότητα
DivX VOD του μενού ρυθμίσεων της
συσκευής σας. Επισκεφθείτε τη διεύ‐
θυνση vod.divx.com για περισσότε‐
ρες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο συμπλήρωσης της εγγραφής
σας.

Πληροφορίες για το βίντεο DivX: Το
DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βί‐
ντεο που δημιουργήθηκε από την
εταιρεία DivX, LLC, θυγατρική της
Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή εί‐
ναι γνήσια DivX πιστοποιημένη® συ‐
σκευή που αναπαράγει βίντεο DivX.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
divx.com για περισσότερες πληροφο‐
ρίες και εργαλεία λογισμικού για να
μετατρέψετε τα αρχεία σας σε αρχεία
βίντεο DivX.
Πληροφορίες για το DivX video-on
demand: Αυτή η DivX πιστοποιη‐
μένη® συσκευή πρέπει να καταχωρη‐
θεί για να μπορεί να αναπαράγει ται‐

Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο
Χρήση .......................................... 17
Κεραία σταθερού ιστού ................ 24
Κεραία πολλαπλών ζωνών
συχνοτήτων .................................. 25

Χρήση
Τύπος FM/AM + USB/iPod + AUX
1
+ Bluetooth + Εικόνα +
Ταινία + Σύνδεση
Smartphone
Τύπος FM/AM + DAB + USB/iPod
2
+ AUX + Bluetooth + Εικόνα
+ Ταινία + Σύνδεση
Smartphone
Επισήμανση
Αυτή η λειτουργία σύνδεσης
Smartphone μπορεί να μην υποστη‐
ρίζεται ανάλογα με την περιοχή.

(Μόνο για μοντέλο τύπου 1)

Ακρόαση ραδιοφώνου FM/AM/
DAB
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε audio (ηχοσύστημα) στο
αρχικό μενού.
3. Πατήστε Source S (Πηγή) στην
οθόνη.

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)

17

18

Ραδιόφωνο

4. Πατήστε FM, AM ή DAB στην
οθόνη. Εμφανίζεται η ραδιοφω‐
νική συχνότητα FM, AM ή DAB
του σταθμού που ακούγατε πιο
πρόσφατα.

Αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών

■ Πατήστε t SEEK v για να γίνει
αυτόματη αναζήτηση για διαθέσι‐
μους ραδιοφωνικούς σταθμούς με
καλό σήμα.
■ Κρατήστε και σύρετέ το αριστερά ή
δεξιά του ραδιοφωνικού σταθμού
για να γίνει αυτόματη αναζήτηση
διαθέσιμου σταθμού με καλό σήμα

2. Επιλέξτε το σταθμό που επιθυ‐
μείτε.
3. Πατήστε < ή > για να επιλέξετε τη
σελίδα που θέλετε με τους αποθη‐
κευμένους αγαπημένους σταθ‐
μούς.

Μη αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε επανειλημμένα το k TUNE
l για να βρείτε χειροκίνητα το ραδιο‐
φωνικό σταθμό που θέλετε.
Επισήμανση
Πατήστε q για να επιστρέψετε στο
αρχικό μενού.

Αναζήτηση ραδιοφωνικών
σταθμών χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα προεπιλεγμένων
σταθμών
Αποθήκευση πλήκτρων
προεπιλεγμένων σταθμών
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων
(FM, AM ή DAB) στην οποία θέ‐
λετε να αποθηκεύσετε ένα
σταθμό.

4. Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από τα πλήκτρα προεπιλεγμένων
σταθμών για να αποθηκεύσετε τον
τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό
στο συγκεκριμένο πλήκτρο της
επιλεγμένης σελίδας αγαπημέ‐
νων.

Ραδιόφωνο
◆ Μπορούν να αποθηκευτούν
έως 7 σελίδες αγαπημένων, ενώ
σε κάθε σελίδα μπορούν να
αποθηκευτούν έως πέντε ρα‐
διοφωνικοί σταθμοί.
◆ Για να αλλάξετε έναν προεπι‐
λεγμένο σταθμό, συντονιστείτε
απλώς στο νέο ραδιοφωνικό
σταθμό που θέλετε και κρατήστε
το κουμπί πατημένο.
Απευθείας ενεργοποίηση ενός
προεπιλεγμένου σταθμού
1. Πατήστε επανειλημμένα < ή > για
να επιλέξετε τη σελίδα FAV (Αγα‐
πημένα) που θέλετε.
2. Πατήστε ένα πλήκτρο προεπιλεγ‐
μένου σταθμού για να ακούσετε
απευθείας το ραδιοφωνικό
σταθμό που έχει αποθηκευτεί σε
αυτό το πλήκτρο.

Αυτόματη αποθήκευση

Οι σταθμοί με το καλύτερο σήμα απο‐
θηκεύονται αυτόματα ως ραδιοφωνι‐
κοί σταθμοί με την αντίστοιχη σειρά.
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων
που θέλετε (FM, AM ή DAB).

2. Πατήστε AS.
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Εάν ο χρήστης πατήσει AS στην
οθόνη ραδιοφώνου FM/AM/DAB
όταν δεν υπάρχει αποθηκευμένος
σταθμός, η αυτόματη αποθήκευση
FM/AM θα ενημερωθεί.
Στην περίπτωση της λειτουργίας
DAB, μόνο η επιλεγμένη κατηγορία
εμφανίζεται στη λίστα κατηγοριών.

Προβολή πληροφοριών
σταθμού

Πατήστε στο σταθμό στη σελίδα ρα‐
διοφώνου FM/AM/DAB.
3. Πατήστε επανειλημμένα < ή > για
να επιλέξετε τη σελίδα AS (Αυτό‐
ματη αποθήκευση) που θέλετε.
4. Πατήστε ένα πλήκτρο προεπιλεγ‐
μένου σταθμού για να ακούσετε
απευθείας το ραδιοφωνικό
σταθμό που έχει αποθηκευτεί σε
αυτό το πλήκτρο.
Επισήμανση
Για να ενημερώσετε την αυτόματη
αποθήκευση FM/AM/DAB, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί
AS.

20

Ραδιόφωνο

Στις πληροφορίες που εμφανίζονται
συμπεριλαμβάνεται η συχνότητα, ο
κωδικός PTY (τύπος προγράμματος)
και Radio text (κείμενο ραδιοφώνου).
Επισήμανση
Το PTY (Τύπος προγράμματος) εμ‐
φανίζει τα διάφορα είδη προγραμμά‐
των (ειδήσεις, σπορ, μουσική, κ.λπ.)
ως μία από τις υπηρεσίες RDS (Σύ‐
στημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων).

Χρήση του μενού ραδιοφώνου
Γενική λειτουργία του μενού
ραδιοφώνου
1. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων
που θέλετε (FM, AM ή DAB).
2. Πατήστε MENU στην οθόνη ρα‐
διοφώνου FM/AM/DAB.

3. Πατήστε το μενού που θέλετε για
να επιλέξετε το σχετικό στοιχείο ή
να εμφανιστεί το λεπτομερές με‐
νού του στοιχείου.
4. Πατήστε q για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο μενού.
Λίστα αγαπημένων (μενού FM/AM/
DAB)
1. Από το μενού FM/μενού AM/
μενού DAB, πατήστε favorite list
(λίστα αγαπημένων) για να εμφα‐
νιστεί η λίστα αγαπημένων.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες για
τη favorite list (λίστα αγαπημέ‐
νων).

2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R ή S. Συντονιστείτε
στο σταθμό που θέλετε επιλέγο‐
ντάς τον.
Λίστα σταθμών FM/AM/DAB (Μενού
FM/AM/DAB)
1. Από το μενού FM/μενού AM/
μενού DAB, πατήστε FM station
list/AM station list/DAB station
list (λίστα σταθμών FM/λίστα
σταθμών AM/λίστα σταθμών
DAB) για να εμφανιστεί η σχετική
λίστα σταθμών.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες της
λίστας σταθμών.

Ραδιόφωνο
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(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R ή S. Συντονιστείτε
στο σταθμό που θέλετε επιλέγο‐
ντάς τον.

2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R ή S. Συντονιστείτε
στο σταθμό που θέλετε επιλέγο‐
ντάς τον.
Λίστα κατηγοριών FM/DAB (Μενού
FM/DAB)
1. Από το μενού FM/μενού DAB, πα‐
τήστε FM category list/DAB
category list (λίστα κατηγοριών
FM/λίστα κατηγοριών DAB).
Εμφανίζονται οι πληροφορίες FM
category list/DAB category list (λί‐
στα κατηγοριών FM/λίστα κατηγο‐
ριών DAB).

(Μόνο για μοντέλο τύπου 1)

Επισήμανση
Η επιλογή FM category list (λίστα κα‐
τηγοριών FM) είναι διαθέσιμη μόνο
για το RDS (Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων).
Στην περίπτωση της λειτουργίας
DAB, μόνο η επιλεγμένη κατηγορία
εμφανίζεται στη λίστα κατηγοριών.
Ενημέρωση λίστας σταθμών FM/AM/
DAB (Μενού FM/AM/DAB)
1. Από το μενού FM/μενού AM/
μενού DAB, πατήστε update FM
station list/update AM station list/
update DAB station list (ενημέ‐
ρωση λίστας σταθμών FM/ενημέ‐
ρωση λίστας σταθμών AM/ενημέ‐
ρωση λίστας σταθμών DAB).
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Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
(Μενού FM/AM/DAB)

Η διαδικασία ενημέρωσης FM
station list/AM station list/DAB (λί‐
στας σταθμών FM/λίστας σταθ‐
μών AM/λίστας σταθμών DAB) θα
προχωρήσει.
2. Στη διάρκεια της ενημέρωσης FM
station list/AM station list/DAB
station list (λίστας σταθμών FM/
λίστας σταθμών AM/λίστας σταθ‐
μών DAB), πατήστε Cancel
(Άκυρο) για να μην αποθηκευτούν
οι αλλαγές.

Από το μενού tone settings (ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων), μπορείτε να ρυθμί‐
σετε τα χαρακτηριστικά του ήχου ξε‐
χωριστά για τον ήχο FM/AM/DAB και
για κάθε λειτουργία του ηχοσυστήμα‐
τος.
1. Από το μενού FM/μενού AM/
μενού DAB, πατήστε tone
settings (ρυθμίσεις ηχητικών τό‐
νων) για να εισέλθετε στη λειτουρ‐
γία ρύθμισης ήχου.
Εμφανίζεται το μενού tone
settings (ρυθμίσεις ηχητικών τό‐
νων).

◆ Λειτουργία EQ (ισοσταθμιστής):
Επιλέξτε ή απενεργοποιήστε το
ύφος του ήχου (Manual, Pop,
Rock, Country, Classical, Talk)
χρησιμοποιώντας τα < ή >.
◆ Πατήστε + ή - για να επιλέξετε
χειροκίνητα το ύφος του ήχου
που θέλετε.
◆ Μπάσα: Ρυθμίστε τη στάθμη για
τα μπάσα από -12 έως +12.
◆ Mid (μεσαία): Ρυθμίστε τη με‐
σαία στάθμη από -12 έως +12.
◆ Πρίμα: Ρυθμίστε τη στάθμη για
τα πρίμα από -12 έως +12.
◆ Εξασθένιση: Ρυθμίστε την κατα‐
νομή ήχου μεταξύ μπροστινών/
πίσω ηχείων.
◆ Εξισορρόπηση: Ρυθμίστε την
κατανομή ήχου μεταξύ αριστε‐
ρών/δεξιών ηχείων
◆ Επαναρύθμιση: Επαναφέρετε
τις αρχικές ρυθμίσεις στις προε‐
πιλεγμένες τιμές.
2. Πατήστε OK.

Ραδιόφωνο
Αναγγελίες DAB (Μενού DAB)

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
1. Από το μενού DAB, πατήστε DAB
announcements (αναγγελίες
DAB) για να εμφανιστεί η λίστα
αναγγελιών DAB.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες της
λίστας.

2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R ή S. Συντονιστείτε
στο σταθμό που θέλετε επιλέγο‐
ντάς τον.
3. Πατήστε OK.

Τρέχον πρόγραμμα EPG
(Μενού DAB)

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
1. Από το μενού DAB, πατήστε EPG
current program (τρέχον πρό‐
γραμμα EPG) για να εμφανιστεί το
τρέχον πρόγραμμα EPG. Εμφανί‐
ζονται οι πληροφορίες του προ‐
γράμματος.

2. Πατήστε OK.
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Λίστα σταθμών EPG (Μενού
DAB)

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
1. Από το μενού DAB, πατήστε EPG
station list (λίστα σταθμών EPG)
για να εμφανιστεί η λίστα
σταθμών EPG.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες της
λίστας.

2. Πατήστε Info (Πληροφ.) για να
δείτε λεπτομερείς πληροφορίες.
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πληροφ. (Μενού DAB)

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
Από το μενού DAB, πατήστε info
(πληροφ.) για να εμφανιστούν οι πλη‐
ροφορίες για την τρέχουσα υπηρεσία
DAB.

intellitext (Μενού DAB)

2. Πατήστε στο στοιχείο που θέλετε.

(Μόνο για μοντέλο τύπου 2)
1. Από το μενού DAB, πατήστε
intellitext για να εμφανιστεί το κεί‐
μενο intellitext.

Κεραία σταθερού ιστού

3. Πατήστε σε ένα από τα στοιχεία
για να δείτε λεπτομερείς πληρο‐
φορίες.

Για να αφαιρέστε την κεραία οροφής,
περιστρέψτε την αριστερά. Για να το‐
ποθετήσετε την κεραία οροφής, περι‐
στρέψτε τη δεξιά.

Ραδιόφωνο
Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
την κεραία πριν το αυτοκίνητο εισ‐
έλθει σε χώρο με χαμηλή οροφή,
διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζη‐
μιά.
Η είσοδος του οχήματος σε αυτό‐
ματο πλυντήριο αυτοκινήτων με
την κεραία τοποθετημένη, ενδέχε‐
ται να έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά
της κεραίας ή της οροφής. Φροντί‐
στε να αποσυνδέετε την κεραία
πριν την είσοδο του οχήματος σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Όταν έχετε σφίξει και ρυθμίσει πλή‐
ρως την κεραία, τοποθετήστε την στην
όρθια θέση για να διασφαλιστεί η σω‐
στή λήψη του σήματος.

Κεραία πολλαπλών ζωνών
συχνοτήτων
Η κεραία πολλαπλών ζωνών συχνο‐
τήτων βρίσκεται στην οροφή του οχή‐
ματος. Η κεραία χρησιμοποιείται για
το ραδιόφωνο AM-FM, το ραδιό‐
φωνο DAB (μόνο για μοντέλα τύπου
2) και το σύστημα GPS (σύστημα πα‐
γκόσμιου εντοπισμού θέσης), εάν το
όχημα διαθέτει αυτά τα συστήματα.
Φροντίστε ώστε η κεραία να μην
εμποδίζεται, ώστε η λήψη του σήμα‐
τος να είναι καλή.
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Εξωτερικές συσκευές

Εξωτερικές συσκευές

Γενικές πληροφορίες
Σύστημα ήχου

Γενικές πληροφορίες .................... 26
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Εμφάνιση εικόνων ........................ 42
Αναπαραγωγή ταινιών ................. 44

Το σύστημα Ιnfotainment έχει δυνα‐
τότητα αναπαραγωγής των μουσικών
αρχείων που εμπεριέχονται στη συ‐
σκευή αποθήκευσης USB ή στα
προϊόντα iPod/iPhone.
Προσοχή για τη χρήση μουσικών
αρχείων MP3/WMA/OGG/WAV
■ Αυτό το προϊόν έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής μουσικών αρχείων
με επέκταση ονόματος αρ‐
χείου .mp3, .wma, .ogg, .wav (πεζά
γράμματα)
ή .MP3, .WMA, .OGG, .WAV (κε‐
φαλαία γράμματα).
■ Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύ‐
στημα είναι τα εξής.
- Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320 kbps
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (για ήχο
MPEG-1 layer-3), 24 kHz,
22.05 kHz, 16 kHz (για ήχο
MPEG-2 layer-3)

■ Ενώ αυτό το σύστημα έχει δυνατό‐
τητα αναπαραγωγής με ταχύτητα
bit 8 kbps ~ 320 kbps, τα αρχεία με
ταχύτητα bit πάνω από 128 kbps
παρέχουν ήχο υψηλότερης ποιότη‐
τας.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να εμφα‐
νίσει ετικέτες πληροφοριών ID3 (έκ‐
δοσης 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ή 2.4) για
αρχεία MP3, όπως το όνομα του
άλμπουμ και του καλλιτέχνη.
■ Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες
για το άλμπουμ (τίτλος δίσκου), το
μουσικό κομμάτι (τίτλος μουσικού
κομματιού) και τον καλλιτέχνη (καλ‐
λιτέχνης μουσικού κομματιού), το
αρχείο πρέπει να είναι συμβατό με
τους ετικέτες ID3 τύπου V1 και V2.
Επισημάνσεις για τη χρήση της
συσκευής αποθήκευσης USB και
iPod/iPhone
■ Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν ο σκληρός δίσκος που είναι εν‐
σωματωμένος στη συσκευή μαζι‐
κής αποθήκευσης USB ή η κάρτα
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■

■
■

■

μνήμης CF ή SD συνδεθεί με αντά‐
πτορα USB. Χρησιμοποιήστε μια
συσκευή αποθήκευσης USB ή
μνήμη flash.
Προσέξτε ώστε να αποφύγετε την
εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη
συσκευή USB. Εάν επαναλάβετε τη
σύνδεση και την αποσύνδεση πολ‐
λές φορές σε μικρό χρονικό διά‐
στημα, μπορεί να δημιουργηθεί
πρόβλημα στη χρήση της συ‐
σκευής.
Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν η υποδοχή σύνδεσης της συ‐
σκευής USB δεν είναι μεταλλική.
Η σύνδεση με συσκευή αποθήκευ‐
σης USB τύπου i-Stick μπορεί να
είναι προβληματική λόγω κραδα‐
σμών του οχήματος και, για το λόγο
αυτό, η λειτουργία τους δεν είναι εγ‐
γυημένη.
Προσέξτε να μην αγγίξετε την υπο‐
δοχή σύνδεσης USB με κάποιο
αντικείμενο ή μέρος του σώματός
σας.

■ Η συσκευή αποθήκευσης USB
μπορεί να αναγνωριστεί από το σύ‐
στημα όταν έχει διαμορφωθεί ως
FAT16/32, exFAT. Το NTFS και
άλλα συστήματα αρχείων δεν ανα‐
γνωρίζονται από το σύστημα.
■ Ανάλογα με τον τύπο και τη χωρη‐
τικότητα της συσκευής αποθήκευ‐
σης USB και τον τύπο του αποθη‐
κευμένου αρχείου, το διάστημα που
απαιτείται για την αναγνώριση των
αρχείων μπορεί να διαφέρει. Αυτό
δεν αποτελεί πρόβλημα στο σύ‐
στημα σε αυτή την περίπτωση, και
για το λόγο θα πρέπει να περιμένετε
μέχρι το σύστημα να επεξεργαστεί
τα αρχεία.
■ Τα αρχεία σε ορισμένες συσκευές
αποθήκευσης USB μπορεί να μην
αναγνωρίζονται λόγω προβλημά‐
των συμβατότητας.
■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή απο‐
θήκευσης USB στη διάρκεια της
αναπαραγωγής. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ή να
επηρεάσει την απόδοση της συ‐
σκευής USB.
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■ Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συ‐
σκευή αποθήκευσης USB όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης του οχήματος
είναι κλειστός. Εάν ο διακόπτης
ανάφλεξης ανοίξει όταν η συσκευή
αποθήκευσης USB είναι συνδεδε‐
μένη, η συσκευή αποθήκευσης
USB ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή
να μη λειτουργήσει κανονικά σε ορι‐
σμένες περιπτώσεις.
■ Η συσκευή αποθήκευσης USB
μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το σύ‐
στημα με μόνο σκοπό την αναπα‐
ραγωγή μουσικών αρχείων/ται‐
νιών, την προβολή αρχείων φωτο‐
γραφιών ή για αναβάθμιση.
■ Ο ακροδέκτης USB του συστήμα‐
τος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
για τη φόρτιση βοηθητικού εξοπλι‐
σμού USB διότι η θερμότητα που
αναπτύσσεται από τη χρήση του
ακροδέκτη USB μπορεί να επηρεά‐
σει την απόδοση ή να προκαλέσει
ζημιά στο σύστημα.
■ Όταν η λογική μονάδα αφαιρεθεί
από τη συσκευή αποθήκευσης
USB, μόνο τα αρχεία από τη λογική
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μονάδα του επάνω επιπέδου μπο‐
ρούν να αναπαραχθούν για μου‐
σικά αρχεία USB. Αυτός είναι ο λό‐
γος που τα μουσικά αρχεία που
πρόκειται να αναπαραχθούν πρέ‐
πει να είναι αποθηκευμένα στη μο‐
νάδα του πιο ψηλού επιπέδου της
συσκευής. Τα μουσικά αρχεία σε
ορισμένες συσκευές αποθήκευσης
USB ενδέχεται να μην αναπαράγο‐
νται σωστά εάν μια εφαρμογή φορ‐
τωθεί με διαμέριση ξεχωριστής μο‐
νάδας στην ίδια τη συσκευή USB.
■ Τα μουσικά αρχεία στα οποία εφαρ‐
μόζεται DRM (Digital Right
Management) δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
■ Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συ‐
σκευές αποθήκευσης USB με χω‐
ρητικότητα 2500 μουσικά αρχεία,
2500 αρχεία φωτογραφιών, 250 αρ‐
χεία ταινιών, 2500 φακέλους και 10
επίπεδα δομής φακέλων. Η κανο‐
νική χρήση δεν είναι εγγυημένη για
συσκευές αποθήκευσης που υπερ‐
βαίνουν αυτό το όριο.
Το iPod/iPhone έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής όλων των μουσι‐

κών αρχείων που υποστηρίζονται.
Ωστόσο στις λίστες μουσικών αρ‐
χείων που περιέχουν έως 2500 αρ‐
χεία, τα αρχεία εμφανίζονται στην
οθόνη με αλφαβητική σειρά.
■ Τα μοντέλα iPod/iPhone που μπο‐
ρούν να συνδεθούν/υποστηρίζο‐
νται από αυτό το σύστημα
Ιnfotainment είναι τα παρακάτω.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
- iPhone 4/4S
■ Συνδέετε το iPod/iPhone μόνο με
καλώδια σύνδεσης που υποστηρί‐
ζονται από τα προϊόντα iPod/
iPhone. Δεν μπορούν να συνδε‐
θούν άλλα καλώδια σύνδεσης.
■ Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις,
το iPod/iPhone μπορεί να υποστεί
ζημιά εάν κλείσετε το διακόπτη ανά‐
φλεξης όταν είναι συνδεδεμένο στο
σύστημα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το iPod/iPhone, πρέπει να είναι

■

■

■

■

αποσυνδεδεμένο από το σύστημα
με το διακόπτη ανάφλεξης του αυ‐
τοκινήτου κλειστό.
Όταν το iPod/iPhone είναι συνδεδε‐
μένο στη θύρα USB μέσω του κα‐
λωδίου iPod/iPhone, η μουσική
μέσω Bluetooth δεν υποστηρίζεται.
Συνδέστε το iPod/iPhone στη θύρα
USB με το καλώδιο iPod/iPhone για
να ακούσετε τα μουσικά αρχεία
στο iPod/iPhone. Εάν το iPod/
iPhone είναι συνδεδεμένο στην
υποδοχή AUX In, τα μουσικά αρ‐
χεία δεν αναπαράγονται.
Συνδέστε το iPod/iPhone στην υπο‐
δοχή AUX In με το καλώδιο AUX για
το iPod/iPhone, για αναπαραγωγή
του αρχείου ταινίας του iPod/
iPhone. Εάν το iPod/iPhone είναι
συνδεδεμένο στη θύρα USB, το αρ‐
χείο ταινίας δεν αναπαράγεται.
Οι λειτουργίες αναπαραγωγής και
τα στοιχεία της οθόνης πληροφο‐
ριών του iPod/iPhone που χρησι‐
μοποιούνται σε αυτό το σύστημα
Ιnfotainment μπορεί να διαφέρουν
από το iPod/iPhone ως προς τη
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σειρά αναπαραγωγής, τη μέθοδο
και τις πληροφορίες που εμφανίζο‐
νται.
■ Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα
για την κατάταξη των στοιχείων που
αφορούν στη λειτουργία αναζήτη‐
σης που παρέχει το iPod/iPhone.

Επισημάνσεις για τη χρήση αρχείων
εικόνας
■ Μέγεθος αρχείου:
- JPG: 64 έως 5000 εικονοστοιχεία
(πλάτος) 64 έως 5000 εικονοστοι‐
χεία (ύψος)
- BMP, PNG, GIF: 64 έως 1024 ει‐
κονοστοιχεία (πλάτος) 64 έως 1024
εικονοστοιχεία (ύψος)
■ Επεκτάσεις αρχείων:
.jpg, .bmp, .png, .gif (οι κινούμενες
εικόνες GIF δεν υποστηρίζονται)
■ Ορισμένα αρχεία μπορεί να μη λει‐
τουργούν λόγω διαφορετικής μορ‐
φής εγγραφής ή λόγω της κατάστα‐
σης στην οποία βρίσκονται.

Σύστημα ταινιών
Σύστημα εικόνων

Το σύστημα Ιnfotainment μπορεί να
προβάλλει αρχεία εικόνας που υπάρ‐
χουν στη συσκευή αποθήκευσης
USB.

Το σύστημα Ιnfotainment μπορεί να
αναπαράγει αρχεία ταινίας που υπάρ‐
χουν στη συσκευή αποθήκευσης
USB.
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Επισημάνσεις για τη χρήση αρχείων
ταινίας
■ Διαθέσιμη ανάλυση: 720 x 576 (Π x
Υ) εικονοστοιχεία.
■ Ρυθμός καρέ: κάτω από 30 fps.
■ Συμβατά αρχεία ταινίας:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Ένα συμβατό αρχείο ταινίας μπορεί
να μην αναπαραχθεί ανάλογα με τη
μορφή του codec.
■ Συμβατή μορφή υποτίτλων: .smi
■ Συμβατή μορφή Codec: divx, xvid,
mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42,
mp43), wmv9 (wmv3)
■ Συμβατή μορφή ήχου: MP3, AC3,
AAC, WMA
■ Μέγ. ταχύτητα bit βίντεο:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4.8mbps
- xvid: 4.5mbps
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■ Μέγ. ταχύτητα bit ήχου:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ Τα αρχεία ταινίας στα οποία εφαρ‐
μόζεται DRM (Digital Right
Management) ενδέχεται να μην
μπορούν να αναπαραχθούν.

Σύστημα εξωτερικών συσκευών

Το σύστημα Ιnfotainment έχει δυνα‐
τότητα αναπαραγωγής μουσικής ή
ταινιών που βρίσκονται σε συνδεδε‐
μένες εξωτερικές συσκευές.
■ Εάν η εξωτερική συσκευή είναι ήδη
συνδεδεμένη, πατήστε ; > audio
(ήχος) > Source S (Πηγή) > AUX
για αναπαραγωγή της μουσικής πη‐
γής της εξωτερικής συσκευής.
■ Τύπος καλωδίου AUX
- 3-πολικό καλώδιο: καλώδιο AUX
ήχου

- 4-πολικό καλώδιο: καλώδιο AUX
ταινιών (καλώδιο AUX για iPod/
iPhone)
Το 4-πολικό καλώδιο υποστηρίζε‐
ται κατά την αναπαραγωγή του αρ‐
χείου ταινίας.

Σύστημα Bluetooth

■ Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP,
A2DP, AVRCP, PBAP
■ Η μουσική Bluetooth μπορεί να μην
υποστηρίζεται ανάλογα με το κινητό
τηλέφωνο ή τη συσκευή Bluetooth.
■ Από το κινητό τηλέφωνο ή τη συ‐
σκευή Bluetooth, βρείτε τον τύπο
συσκευής Bluetooth για να ρυθμί‐
σετε/συνδέσετε τη συσκευή ως στε‐
ρεοφωνικό ακουστικό.
■ Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μιας νό‐
τας [n] στην οθόνη εάν το στερεο‐
φωνικό ακουστικό συνδεθεί επιτυ‐
χώς.
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■ Ο ήχος που ακούγεται από τη συ‐
σκευή Bluetooth παρέχεται μέσω
του συστήματος Ιnfotainment.
■ Η αναπαραγωγή της μουσικής
Bluetooth είναι εφικτή μόνο όταν
έχει συνδεθεί μια συσκευή
Bluetooth. Για αναπαραγωγή μου‐
σικής Bluetooth, συνδέστε το τηλέ‐
φωνο Bluetooth στο σύστημα
Ιnfotainment.
Επισήμανση
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
"Σύζευξη και σύνδεση Bluetooth"
3 49
■ Εάν το Bluetooth αποσυνδεθεί κατά
την αναπαραγωγή μουσικής στο τη‐
λέφωνο, η μουσική διακόπτεται. Η
λειτουργία streaming ήχου μπορεί
να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα
τηλέφωνα Bluetooth. Μόνο μία λει‐
τουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κάθε φορά όταν πρόκειται για τη λει‐
τουργία ανοικτής συνομιλίας
Bluetooth και τη λειτουργία μουσι‐
κής στο τηλέφωνο. Για παράδειγμα,
εάν μεταβείτε στη λειτουργία ανοι‐
κτής συνομιλίας Bluetooth ενώ
ακούτε μουσική στο τηλέφωνο, η

αναπαραγωγή της μουσικής θα δια‐
κοπεί. Η αναπαραγωγή μουσικής
από το αυτοκίνητο δεν είναι εφικτή
όταν δεν υπάρχουν μουσικά αρχεία
αποθηκευμένα στο κινητό τηλέ‐
φωνο.
■ Για αναπαραγωγή μουσικής
Bluetooth, η μουσική πρέπει να
αναπαραχθεί τουλάχιστον μία φορά
από τη λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής του κινητού τηλεφώνου ή
της συσκευής Bluetooth αφότου
συνδεθεί ως στερεοφωνικά ακου‐
στικά. Αφότου αναπαραχθεί τουλά‐
χιστον μία φορά, η αναπαραγωγή
μουσικής θα ενεργοποιηθεί αυτό‐
ματα μόλις εισέλθετε στη λειτουργία
αναπαραγωγής και θα σταματήσει
αυτόματα με τον τερματισμό της λει‐
τουργίας. Εάν το κινητό τηλέφωνο ή
η συσκευή Bluetooth δεν βρίσκεται
στη λειτουργία οθόνης αναμονής,
ορισμένες συσκευές ενδέχεται να
μη λειτουργήσουν αυτόματα στη
λειτουργία αναπαραγωγής μουσι‐
κής Bluetooth.
■ Μην αλλάζετε το μουσικό κομμάτι
πολύ γρήγορα κατά την αναπαρα‐
γωγή μουσικής Bluetooth.
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■ Χρειάζεται λίγη ώρα για να αποστα‐
λούν τα δεδομένα από το κινητό τη‐
λέφωνο στο σύστημα Ιnfotainment.
Το σύστημα Ιnfotainment αναπα‐
ράγει τον ήχο από το κινητό τηλέ‐
φωνο ή τη συσκευή Bluetooth κα‐
θώς μεταδίδεται.
■ Εάν το κινητό τηλέφωνο ή η συ‐
σκευή Bluetooth δεν βρίσκεται στη
λειτουργία οθόνης αναμονής, ενδέ‐
χεται να μη λειτουργήσει αυτόματα,
ανεξάρτητα εάν η αναπαραγωγή
διεξάγεται μέσω της λειτουργίας
αναπαραγωγής μουσικής
Bluetooth.
■ Το σύστημα Ιnfotainment αποστέλ‐
λει την εντολή αναπαραγωγής από
το κινητό τηλέφωνο στη λειτουργία
αναπαραγωγής μουσικής
Bluetooth. Εάν αυτό γίνει σε διαφο‐
ρετική λειτουργία, τότε η συσκευή
αποστέλλει την εντολή να τερματι‐
στεί η αναπαραγωγή. Ανάλογα με
τις επιλογές του κινητού τηλεφώ‐
νου, αυτή η εντολή αναπαραγωγής/
τερματισμού μπορεί να χρειαστεί
λίγη ώρα μέχρι να ενεργοποιηθεί.
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■ Εάν η αναπαραγωγή μουσικής
Bluetooth δεν λειτουργεί, ελέγξτε
εάν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται
στη λειτουργία οθόνης αναμονής.
■ Ορισμένες φορές, ένα μέρος των
ήχων μπορεί να μην ακούγεται κατά
την αναπαραγωγή μουσικής
Bluetooth.

Σύνδεση Smartphone
Υποστήριξη Smartphone κατά
εφαρμογή
iPod/iPhone
Συνδέστε το iPod/iPhone στη θύρα
USB για να χρησιμοποιήσετε μια
εφαρμογή στο iPod/iPhone.
Τηλέφωνο Android
Συνδέστε το τηλέφωνο Android και το
σύστημα Ιnfotainment μέσω της
ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για
να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή
στο τηλέφωνο Android.
Δικτυακοί τόποι με περισσότερες
πληροφορίες
Αυστρία / Γερμανικά:
www.chevrolet.at/MyLink
Αρμενία / Αρμενικά:

www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Αρμενία / Ρωσικά:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Αζερμπαϊτζάν / Αζερμπαϊτζάν:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Αζερμπαϊτζάν / Ρωσικά:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Λευκορωσία / Ρωσικά:
www.chevrolet.by/MyLink
Βέλγιο / Φλαμανδικά:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Βέλγιο / Γαλλικά:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Βοσνία & Ερζεγοβίνη / Κροατικά:
www.chevrolet.ba/MyLink
Βουλγαρία / Βουλγαρικά:
www.chevrolet.bg/MyLink
Κροατία / Κροατικά:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Κύπρος / Ελληνικά/Αγγλικά:
www.chevrolet.com.cy
Δημοκρατία της Τσεχίας / Τσεχικά:
www.chevrolet.cz/MyLink

Δανία / Δανικά:
www.chevrolet.dk/MyLink
Εσθονία / Εσθονικά:
www.chevrolet.ee/MyLink
Φινλανδία / Φινλανδικά:
www.chevrolet.fi/MyLink
Γαλλία / Γαλλικά:
www.chevrolet.fr/MyLink
Γεωργία / Γεωργιανά:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Γεωργία / Ρωσικά:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Γερμανία / Γερμανικά:
www.chevrolet.de/MyLink
Ελλάδα / Ελληνικά:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ουγγαρία / Ουγγρικά:
www.chevrolet.hu/MyLink
Ισλανδία / Αγγλικά:
www.benny.is
Ιρλανδία / Αγγλικά:
www.chevrolet.ie/MyLink
Ιταλία / Ιταλικά:
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www.chevrolet.it/MyLink
Καζαχστάν / Καζαχστανικά:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Καζαχστάν / Ρωσικά:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Λετονία / Λετονικά:
www.chevrolet.lv/MyLink
Λιθουανία / Λιθουανικά:
www.chevrolet.lt/MyLink
Λουξεμβούργο / Γαλλικά:
www.chevrolet.lu/MyLink
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας / Σλαβομακεδονικά:
www.chevrolet.mk/MyLink
Μάλτα / Ελληνικά/Αγγλικά:
www.chevrolet.com.mt
Μολδαβία / Ρουμανικά:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Μολδαβία / Ρουμανικά:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Ολλανδία / Ολλανδικά:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Νορβηγία / Νορβηγικά:

www.chevrolet.no/MyLink
Πολωνία / Πολωνικά:
www.chevrolet.pl/MyLink
Πορτογαλία / Πορτογαλικά:
www.chevrolet.pt/MyLink
Ρουμανία / Ρουμανικά:
www.chevrolet.ro/MyLink
Ρωσία / Ρωσικά:
www.chevrolet.ru/MyLink
Σερβία / Σερβικά:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Σλοβακία / Σλοβακικά:
www.chevrolet.sk/MyLink
Σλοβενία / Σερβικά:
www.chevrolet.si/MyLink
Ισπανία / Ισπανικά:
www.chevrolet.es/MyLink
Σουηδία / Σουηδικά:
www.chevrolet.se/MyLink
Ελβετία / Γερμανικά:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Ελβετία / Γαλλικά:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink

33

Ελβετία / Ιταλικά:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Τουρκία / Τουρκικά:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Ηνωμένο Βασίλειο / Αγγλικά:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
Μηνύματα σφάλματος iPod/iPhone
και λύσεις
Εάν το σύστημα Ιnfotainment δεν
μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια
εφαρμογή στο iPod/iPhone που είναι
συνδεδεμένο στη θύρα USB, το μή‐
νυμα σφάλματος εμφανίζεται ως εξής.

34

Εξωτερικές συσκευές

■ Your iPhone is locked. (Το iPhone
σας είναι κλειδωμένο). => Ξεκλει‐
δώστε το iPhone σας.
■ You have another active
application open. (Έχετε κάποια
άλλη ενεργή εφαρμογή ανοικτή). =>
Κλείστε την άλλη ενεργή εφαρμογή.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. (Δεν
έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή
στο iPhone σας). => Εγκαταστήστε
την εφαρμογή στο iPhone σας.
Εάν η έκδοση iOS στο iPhone σας εί‐
ναι προγενέστερη της έκδοσης 4.0, το
μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται ως
εξής.

Ενεργοποιήστε την εφαρμογή στο
iPhone σας και στη συνέχεια πατήστε
στο μενού της εφαρμογής που θέλετε
στο σύστημα Ιnfotainment.
Εάν το σύστημα Ιnfotainment δεν
μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια
εφαρμογή στο Smartphone που είναι
συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τε‐
χνολογίας Bluetooth, το μήνυμα
σφάλματος εμφανίζεται ως εξής.

■ Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
που αφορούν στο τηλέφωνο και στη
συνέχεια πατήστε στο μενού της
εφαρμογής που θέλετε στο σύ‐
στημα Ιnfotainment.
■ Επανασυνδέστε το Smartphone
σας στο σύστημα Ιnfotainment
μέσω της ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth και στη συνέχεια πατήστε
στο μενού της εφαρμογής που θέ‐
λετε στο σύστημα Ιnfotainment.
■ Όταν σταματήσετε την εφαρμογή
στο Smartphone σας, συνήθως
χρειάζεται λίγη ώρα για να επανέλ‐
θει στην κανονική του λειτουργία.

Εξωτερικές συσκευές
Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την
εφαρμογή μετά από 10 ~ 20 δευτε‐
ρόλεπτα περίπου.
Εάν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο
σύστημα Ιnfotainment στη θύρα USB
και το σύστημα Ιnfotainment είναι
συνδεδεμένο σε κάποιο άλλο τηλέ‐
φωνο μέσω της ασύρματης τεχνολο‐
γίας Bluetooth, έχετε τη δυνατότητα
να περνάτε διαδοχικά από τη μία
εφαρμογή στην άλλη (iPhone και
bluetooth phone (τηλέφωνο
bluetooth)), χρησιμοποιώντας τη λί‐
στα Smartphone που εμφανίζεται
στην οθόνη.
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Πατήστε iPhone ή bluetooth phone
(τηλέφωνο bluetooth) για να ενεργο‐
ποιήσετε την εφαρμογή μέσω της συ‐
σκευής που θέλετε.
Εμφάνιση/απόκρυψη εικονιδίων στο
μενού σύνδεσης smartphone
1. Πατήστε ; > smartphone link
(σύνδεση smartphone). Εμφανί‐
ζεται το μενού σύνδεσης
smartphone.

2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις). Εμ‐
φανίζεται το μενού ρυθμίσεων
εφαρμογής.

3. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμο‐
γής που θέλετε για απόκρυψη του
εικονιδίου που εμφανίζεται στο με‐
νού σύνδεσης smartphone. Πατή‐
στε το εικονίδιο της εφαρμογής
που θέλετε για εμφάνιση του εικο‐
νιδίου που έχει αποκρυφθεί στο
μενού σύνδεσης smartphone.
4. Πατήστε OK.
Εάν η ενεργοποιημένη εφαρμογή
υπάρχει στο μενού σύνδεσης
smartphone, η ένδειξη g είναι ενεργο‐
ποιημένη στην επάνω πλευρά του αρ‐
χικού μενού ή της ενεργής οθόνης.
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Αναπαραγωγή ήχου

Επισήμανση
Εάν ο χρήστης θέλει να αφαιρέσει
την συσκευή αποθήκευσης USB,
επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη
συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή
αποθήκευσης USB.

Συσκευή αναπαραγωγής USB
Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων
στη συσκευή αποθήκευσης USB
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης
USB, που περιέχει τα μουσικά αρχεία,
στη θύρα USB.
■ Μόλις το σύστημα Ιnfotainment
ολοκληρώσει την ανάγνωση των
πληροφοριών στη συσκευή αποθή‐
κευσης USB, η αναπαραγωγή θα
αρχίσει αυτόματα.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμ‐
φανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και
το σύστημα Infotainment θα μεταβεί
αυτόματα στη λειτουργία ηχοσυ‐
στήματος που χρησιμοποιούταν
προηγουμένως.

Παύση
Πατήστε = κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε l για να συνεχιστεί η ανα‐
παραγωγή.
Επισήμανση
Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
είναι ήδη συνδεδεμένη, πατήστε ;
> audio (ηχοσύστημα) > Source S
(Πηγή) > USB για αναπαραγωγή
των μουσικών αρχείων USB.
Τερματισμός της αναπαραγωγής
μουσικών αρχείων USB
1. Πατήστε Source S (Πηγή).
2. Επιλέξτε άλλη λειτουργία πατώ‐
ντας AM, FM, AUX ή Bluetooth.

Αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου
Πατήστε v για να αρχίσει η αναπα‐
ραγωγή του επόμενου αρχείου.
Αναπαραγωγή του προηγούμενου
αρχείου
Πατήστε t εντός 5 δευτερολέπτων
από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανα‐
παραγωγή για αναπαραγωγή του
προηγούμενου αρχείου.
Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος
αρχείου
Πατήστε t μόλις παρέλθουν 5 δευ‐
τερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρ‐
χίσει η αναπαραγωγή.

Εξωτερικές συσκευές
Σάρωση προς τα εμπρός ή πίσω
Κρατήστε πατημένο το t ή v κατά
την αναπαραγωγή για γρήγορη ανα‐
παραγωγή πίσω ή μπροστά. Αφήστε
το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπα‐
ραγωγή με κανονική ταχύτητα.

Προβολή πληροφοριών για το αρχείο
που αναπαράγεται
Πατήστε στον τίτλο κατά την αναπα‐
ραγωγή για να εμφανιστούν πληρο‐
φορίες σχετικά με το αρχείο που ανα‐
παράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου κατ'
επανάληψη
Πατήστε r κατά την αναπαραγωγή.
■ 1: Αναπαραγωγή του τρέχοντος αρ‐
χείου κατ' επανάληψη.
■ ALL: Αναπαραγωγή όλων των αρ‐
χείων κατ' επανάληψη.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή ενός αρχείου με
τυχαία σειρά
Πατήστε s κατά την αναπαραγωγή.
■ ON: Αναπαραγωγή όλων των αρ‐
χείων με τυχαία σειρά.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
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■ Οι λανθασμένες πληροφορίες δεν
μπορούν να τροποποιηθούν ή να
διορθωθούν στο σύστημα
Ιnfotainment.
■ Οι πληροφορίες για τα τραγούδια
που εκφράζονται με ειδικά σύμβολα
ή σε μη διαθέσιμες γλώσσες ενδέ‐
χεται να εμφανίζονται ως d.
Χρήση του μενού μουσικής USB
1. Πατήστε MENU κατά την αναπα‐
ραγωγή. Ο αριθμός των σχετικών
τραγουδιών εμφανίζεται κατά όλα
τα τραγούδια/φακέλους/καλλιτέ‐
χνες/άλμπουμ/μουσικά είδη.

■ Στις πληροφορίες που εμφανίζονται
συμπεριλαμβάνεται το όνομα αρ‐
χείου, το όνομα φακέλου και ο καλ‐
λιτέχνης/άλμπουμ που αποθηκεύο‐
νται μαζί με το τραγούδι.
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αναπαραγωγή θα αρχίσει αυτόματα
από το σημείο που είχε σταματήσει
προηγουμένως.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή iPod/iPhone, θα εμφανι‐
στεί ένα σχετικό μήνυμα σφάλματος
και το σύστημα Infotainment θα με‐
ταβεί αυτόματα στη λειτουργία ηχο‐
συστήματος που χρησιμοποιούταν
προηγουμένως.

2. Πατήστε τη λειτουργία αναπαρα‐
γωγής που θέλετε.
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
1. Πατήστε MENU κατά την αναπα‐
ραγωγή.
2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R και S.
Πατήστε tone settings (ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων).

3. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.

Μονάδα αναπαραγωγής iPod/
iPhone

Περιορίζεται στα μοντέλα που υπο‐
στηρίζουν τη σύνδεση iPod/iPhone.
Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων
του iPod/iPhone
Συνδέστε το iPod/iPhone, που περιέ‐
χει τα μουσικά αρχεία, στη θύρα USB.
■ Μόλις το σύστημα Ιnfotainment
ολοκληρώσει την ανάγνωση των
πληροφοριών στο iPod/iPhone, η

Επισήμανση
Εάν το iPod/iPhone είναι ήδη συνδε‐
δεμένο, πατήστε ; > audio (ηχοσύ‐
στημα) > Source S (Πηγή) > iPod για
να αρχίσει η αναπαραγωγή από το
iPod/iPhone.

Εξωτερικές συσκευές
Τερματισμός της αναπαραγωγής
iPod/iPhone
1. Πατήστε Source S (Πηγή).
2. Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία πα‐
τώντας AM, FM, AUX ή Bluetooth.

Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος
τραγουδιού
Πατήστε t μόλις παρέλθουν 2 δευ‐
τερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρ‐
χίσει η αναπαραγωγή.

Επισήμανση
Εάν ο χρήστης θέλει να αφαιρέσει
το iPod/iPhone, επιλέξτε μια άλλη
λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέ‐
στε το iPod/iPhone.

Σάρωση προς τα εμπρός ή πίσω
Κρατήστε πατημένο το t ή v κατά
την αναπαραγωγή για γρήγορη ανα‐
παραγωγή πίσω ή μπροστά. Αφήστε
το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπα‐
ραγωγή με κανονική ταχύτητα.

Παύση
Πατήστε = κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε l για να συνεχιστεί η ανα‐
παραγωγή.
Αναπαραγωγή του επόμενου
τραγουδιού
Πατήστε v για να αρχίσει η αναπα‐
ραγωγή του επόμενου τραγουδιού.
Αναπαραγωγή του προηγούμενου
τραγουδιού
Πατήστε t εντός 2 δευτερολέπτων
από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανα‐
παραγωγή για αναπαραγωγή του
προηγούμενου τραγουδιού.
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■ ON: Αναπαραγωγή όλων των αρ‐
χείων με τυχαία σειρά.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
Προβολή πληροφοριών για το
τραγούδι που αναπαράγεται
Πατήστε στον τίτλο κατά την αναπα‐
ραγωγή για να εμφανιστούν πληρο‐
φορίες σχετικά με το τραγούδι που
αναπαράγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου κατ'
επανάληψη
Πατήστε r κατά την αναπαραγωγή.
■ 1: Αναπαραγωγή του τρέχοντος αρ‐
χείου κατ' επανάληψη.
■ ALL: Αναπαραγωγή όλων των αρ‐
χείων κατ' επανάληψη.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή ενός αρχείου με
τυχαία σειρά
Πατήστε s κατά την αναπαραγωγή.

■ Στις πληροφορίες που εμφανίζονται
συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος και ο
καλλιτέχνης/άλμπουμ που έχουν
αποθηκευτεί με το τραγούδι.
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■ Οι λανθασμένες πληροφορίες δεν
μπορούν να τροποποιηθούν ή να
διορθωθούν στο σύστημα
Ιnfotainment.
■ Οι πληροφορίες για τα τραγούδια
που εκφράζονται με ειδικά σύμβολα
ή σε μη διαθέσιμες γλώσσες ενδέ‐
χεται να εμφανίζονται ως d.
Χρήση του μενού iPod
1. Πατήστε MENU κατά την αναπα‐
ραγωγή. Ο αριθμός των σχετικών
τραγουδιών εμφανίζεται κατά
playlists (λίστες αναπαραγωγής)/
artists (καλλιτέχνες)/album (άλ‐
μπουμ)/songs (τραγούδια)/
genres (μουσικά είδη)/composer
(συνθέτη)/audiobooks (ηχητικά
βιβλία).

2. Πατήστε τη λειτουργία αναπαρα‐
γωγής που θέλετε.
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
1. Πατήστε MENU κατά την αναπα‐
ραγωγή.
2. Μετακινηθείτε στη λίστα χρησιμο‐
ποιώντας τα R και S.
Πατήστε tone settings (ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων).

3. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.

Εξωτερική συσκευή
Αναπαραγωγή της πηγής ήχου μιας
εξωτερικής συσκευής
Συνδέστε την εξωτερική συσκευή που
περιέχει την πηγή μουσικής στην υπο‐
δοχή AUX In. Μόλις το σύστημα
Ιnfotainment ολοκληρώσει την ανά‐
γνωση των πληροφοριών στην εξω‐
τερική συσκευή, η αναπαραγωγή θα
αρχίσει αυτόματα.

Εξωτερικές συσκευές
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4. Πατήστε Bluetooth για να επιλέ‐
ξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής Bluetooth στη συνδεδε‐
μένη συσκευή.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
1. Πατήστε tone settings (ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων) κατά την αναπα‐
ραγωγή μουσικής από την υπο‐
δοχή Aux.

2. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.

Bluetooth
Αναπαραγωγή μουσικής Bluetooth
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε audio (ηχοσύστημα) στο
αρχικό μενού.
3. Πατήστε Source S (Πηγή) στην
οθόνη.

Επισήμανση
Εάν η συσκευή Bluetooth δεν είναι
συνδεδεμένη, τότε αυτή η λειτουργία
δεν μπορεί να επιλεγεί.
Παύση
Πατήστε 6= κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε 6= ξανά για να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή.
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Αναπαραγωγή του επόμενου
τραγουδιού
Πατήστε v για να αρχίσει η αναπα‐
ραγωγή του επόμενου μουσικού κομ‐
ματιού.
Αναπαραγωγή του προηγούμενου
τραγουδιού
Πατήστε t εντός 2 δευτερολέπτων
από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανα‐
παραγωγή για αναπαραγωγή του
προηγούμενου μουσικού κομματιού.
Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος
τραγουδιού
Πατήστε t μόλις παρέλθουν 2 δευ‐
τερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρ‐
χίσει η αναπαραγωγή.
Αναζήτηση
Κρατήστε πατημένο το t ή v για
γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά ή
πίσω.
Αναπαραγωγή της μουσικής κατ'
επανάληψη
Πατήστε r κατά την αναπαραγωγή.

■ 1: Αναπαραγωγή του τρέχοντος
μουσικού κομματιού κατ' επανά‐
ληψη.
■ ALL: Αναπαραγωγή όλων των μου‐
σικών κομματιών κατ' επανάληψη.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
Επισήμανση
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην
υποστηρίζεται ανάλογα με το κινητό
τηλέφωνο.
Αναπαραγωγή μουσικής με τυχαία
σειρά
Πατήστε s κατά την αναπαραγωγή.
■ ON: Αναπαραγωγή όλων των μου‐
σικών κομματιών με τυχαία σειρά.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
Επισήμανση
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην
υποστηρίζεται ανάλογα με το κινητό
τηλέφωνο.
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
1. Πατήστε k κατά την αναπαρα‐
γωγή.

2. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.

Εμφάνιση εικόνων
Προβολή μιας εικόνας
1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευ‐
σης USB, που περιέχει τα αρχεία
εικόνας, στη θύρα USB.
Η εικόνα θα προβληθεί.

Εξωτερικές συσκευές
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Περιστροφή μιας εικόνας

Από την οθόνη εικόνας, πατήστε u ή
v για να περιστρέψετε την εικόνα δε‐
ξιά ή αριστερά.

Μεγέθυνση μιας εικόνας

Από την οθόνη εικόνας, πατήστε w
για να μεγεθύνετε την εικόνα.

Χρήση του μενού εικόνας USB
2. Πατήστε πάνω στην οθόνη για να
εμφανιστεί η πλήρης οθόνη. Πα‐
τήστε ξανά πάνω στην οθόνη για
να επιστρέψετε στην προηγού‐
μενη οθόνη.
Επισήμανση
Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
είναι ήδη συνδεδεμένη, πατήστε ;
> picture & movie > (εικόνα & ταινία)
Source S (Πηγή) > USB (picture)
(εικόνα) για να δείτε τα αρχεία εικό‐
νας.
Για την ασφάλειά σας, ορισμένες λει‐
τουργίες απενεργοποιούνται όταν το
όχημά σας κινείται.

Προβολή slide show

Από την οθόνη εικόνας, πατήστε t.
■ Θα αρχίσει η αναπαραγωγή του
slideshow.
■ Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
slide show κατά την αναπαραγωγή
slide show, πατήστε στην οθόνη.

Προβολή προηγούμενης ή
επόμενης εικόνας

Από την οθόνη εικόνας, πατήστε d ή
c για να δείτε την προηγούμενη ή την
επόμενη εικόνα.

1. Από την οθόνη εικόνας, πατήστε
MENU. Εμφανίζεται το USB
picture menu (μενού εικόνας
USB).
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◆ clock/temp display (εμφάνιση
ρολογιού/θερμ.): Για να εμφανι‐
στεί το ρολόι και η θερμοκρασία
στην πλήρη οθόνη, επιλέξτε
On ή Off.
◆ display setting (ρύθμιση οθό‐
νης): Ρύθμιση φωτεινότητας και
αντίθεσης.
3. Μόλις η ρύθμιση ολοκληρωθεί,
πατήστε q.

2. Πατήστε το μενού που θέλετε.
◆ picture file list: (λίστα αρχείων
εικόνας): Εμφανίζει τη λίστα με
όλα τα αρχεία εικόνας.
◆ sort by title (ταξινόμηση κατά τί‐
τλο): Εμφανίζει εικόνες ταξινο‐
μημένες κατά τίτλο.
◆ sort by date (ταξινόμηση κατά
ημερομηνία): Εμφανίζει εικόνες
ταξινομημένες κατά ημερομη‐
νία.
◆ slide show time (χρόνος slide
show): Επιλέξτε το διάστημα
ανάμεσα στην προβολή κάθε ει‐
κόνας.

Αναπαραγωγή ταινιών
Αναπαραγωγή ενός αρχείου
ταινίας
1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευ‐
σης USB που περιέχει τα αρχεία
ταινίας στη θύρα USB.
Θα αρχίσει η αναπαραγωγή της
ταινίας.

2. Πατήστε στην οθόνη για να εμφα‐
νιστεί/αποκρυφθεί η μπάρα ελέγ‐
χου. Πατήστε στην οθόνη ξανά για
να επιστρέψετε στην προηγού‐
μενη οθόνη.
Επισήμανση
Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
είναι ήδη συνδεδεμένη, πατήστε ;
> picture & movie (εικόνα & ταινία) >
Source S (Πηγή) > USB (movie)
(ταινία) για αναπαραγωγή του αρ‐
χείου ταινίας.

Εξωτερικές συσκευές
Η λειτουργία ταινίας δεν είναι διαθέ‐
σιμη ενώ οδηγείτε. (Βάσει του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας, είναι διαθέσιμη
μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευ‐
μένο.)

Αναπαραγωγή της
προηγούμενης ταινίας

Πατήστε d εντός 5 δευτερολέπτων
από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανα‐
παραγωγή για αναπαραγωγή της
προηγούμενης ταινίας.
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Χρήση του μενού ταινίας USB
1. Από την οθόνη ταινίας, πατήστε
MENU. Εμφανίζεται το μενού ται‐
νίας USB.

Επιστροφή στην αρχή της
τρέχουσας ταινίας

Πατήστε d μόλις παρέλθουν 5 δευτε‐
ρόλεπτα από τη στιγμή που θα αρχί‐
σει η αναπαραγωγή.

Σάρωση προς τα εμπρός ή πίσω

Παύση

Πατήστε / κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε c για να συνεχιστεί η ανα‐
παραγωγή.

Αναπαραγωγή της επόμενης
ταινίας

Πατήστε c για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή της επόμενης ταινίας.

Κρατήστε πατημένο το d ή c κατά την
αναπαραγωγή για γρήγορη αναπα‐
ραγωγή πίσω ή μπροστά. Αφήστε το
κουμπί για να συνεχιστεί η αναπαρα‐
γωγή με κανονική ταχύτητα.

Προβολή σε πλήρη οθόνη

Από την οθόνη ταινίας, πατήστε x για
προβολή σε πλήρη οθόνη.
Πατήστε x ξανά για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη.

2. Πατήστε το μενού που θέλετε.
◆ movie file list (λίστα αρχείων ται‐
νίας): Εμφανίζει τη λίστα με όλα
τα αρχεία ταινίας.
◆ clock/temp display (εμφάνιση
ρολογιού/θερμ.): Για να εμφανι‐
στεί το ρολόι και η θερμοκρασία
στην πλήρη οθόνη, επιλέξτε
On ή Off.
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◆ display setting (ρύθμιση οθό‐
νης): Ρύθμιση φωτεινότητας και
αντίθεσης.
◆ tone settings (ρυθμίσεις ηχητι‐
κών τόνων): Ρύθμιση των χαρα‐
κτηριστικών του ήχου. Για λε‐
πτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις ηχη‐
τικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.
3. Μόλις η ρύθμιση ολοκληρωθεί,
πατήστε q.

Γλώσσα υποτίτλων

Επισήμανση
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία από
τις γλώσσες υποτίτλων που υποστη‐
ρίζονται από το αρχείο ταινίας DivX.
Εάν υπάρχει γλώσσα υποτίτλων, ο
χρήστης μπορεί να ορίσει τη γλώσσα
υποτίτλων ή να την (απ)ενεργοποιή‐
σει.

2. Πατήστε < ή >.

Εάν το αρχείο της ταινίας διαθέτει
γλώσσα υποτίτλων, ο χρήστης μπο‐
ρεί να τη δει.
1. Από την οθόνη της ταινίας, πατή‐
στε k.

Επισήμανση
Συμβατή μορφή υποτίτλων: .smi
Το όνομα αρχείου υποτίτλων (.smi)
πρέπει να είναι ίδιο με το όνομα αρ‐
χείου της ταινίας.

Γλώσσα ήχου

Εάν το αρχείο της ταινίας διαθέτει
γλώσσα ήχου, ο χρήστης μπορεί να
την επιλέξει.
1. Από την οθόνη της ταινίας, πατή‐
στε k.

3. Πιέστε το l.

Εξωτερικές συσκευές
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Επισήμανση
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία από
τις γλώσσες υποτίτλων που υποστη‐
ρίζονται από το αρχείο ταινίας DivX.
Εάν υπάρχει γλώσσα υποτίτλων, ο
χρήστης μπορεί να ορίσει τη γλώσσα
υποτίτλων ή να την (απ)ενεργοποιή‐
σει.

Αναπαραγωγή ταινιών από
εξωτερικές συσκευές
2. Πατήστε < ή >.

3. Πιέστε το l.

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή που
περιέχει την πηγή της ταινίας στην
υποδοχή AUX In. Μόλις το σύστημα
Ιnfotainment ολοκληρώσει την ανά‐
γνωση των πληροφοριών στην εξω‐
τερική συσκευή, η αναπαραγωγή θα
αρχίσει αυτόματα.

Επισήμανση
Εάν η εξωτερική συσκευή είναι ήδη
συνδεδεμένη, πατήστε ; > picture &
movie (εικόνα & ταινία) > Source S
(Πηγή) > AUX (movie) (ταινία) για
αναπαραγωγή της ταινίας της εξωτε‐
ρικής συσκευής.
Στην περίπτωση του iPod/iPhone,
συνδέστε το iPod/iPhone στην υπο‐
δοχή AUX In χρησιμοποιώντας το
καλώδιο AUX για το iPod/iPhone για
αναπαραγωγή του αρχείου ταινίας
του iPod/iPhone.
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Η λειτουργία ταινίας δεν είναι διαθέ‐
σιμη ενώ οδηγείτε. (Βάσει του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας, είναι διαθέσιμη
μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευ‐
μένο.)

Χρήση του μενού ταινίας AUX
1. Από την οθόνη ταινίας AUX, πα‐
τήστε MENU. Εμφανίζεται το
μενού AUX.

◆ clock/temp display (εμφάνιση
ρολογιού/θερμ.): Για να εμφανι‐
στεί το ρολόι και η θερμοκρασία
στην πλήρη οθόνη, επιλέξτε
On ή Off.
◆ display settings (ρυθμίσεις οθό‐
νης): Ρύθμιση φωτεινότητας και
αντίθεσης.
3. Μόλις η ρύθμιση ολοκληρωθεί,
πατήστε q.
2. Πατήστε το μενού που θέλετε.
◆ tone settings (ρυθμίσεις ηχητι‐
κών τόνων): Ρύθμιση των χαρα‐
κτηριστικών του ήχου. Για λε‐
πτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις ηχη‐
τικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 17.

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο
Bluetooth® ................................... 49
Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας ..................... 54

Bluetooth®
Κατανόηση της ασύρματης
τεχνολογίας Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
εδραιώνει έναν ασύρματο σύνδεσμο
ανάμεσα σε δύο συσκευές που υπο‐
στηρίζουν Bluetooth. Μετά την αρχική
σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν
να συνδέονται αυτόματα κάθε φορά
που τις ενεργοποιείτε. Το Bluetooth
επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση
πληροφοριών μεταξύ τηλεφώνων
Bluetooth, PDA ή άλλων συσκευών
σε κοντινή εμβέλεια χρησιμοποιώντας
ασύρματη τεχνολογία κοντινών απο‐
στάσεων συχνότητας 2.45Ghz. Σε
αυτό το όχημα, οι χρήστες μπορούν
να πραγματοποιήσουν κλήσεις ανοι‐
κτής συνομιλίας, να στείλουν δεδο‐
μένα hands-free και να αναπαράγουν
αρχεία streaming ήχου συνδέοντας
ένα κινητό τηλέφωνο στο σύστημα.
Επισήμανση
Μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί
στη χρήση της ασύρματης τεχνολο‐
γίας Bluetooth σε ορισμένες περιο‐
χές.
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Λόγω της ποικιλίας των συσκευών
Bluetooth και των εκδόσεων
firmware που διαθέτουν, η συσκευή
σας μπορεί να αποκρίνεται διαφορε‐
τικά κατά τη σύνδεση Bluetooth.
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά
με τη λειτουργία Bluetooth του τηλε‐
φώνου σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
της συσκευής.

Σύζευξη και σύνδεση Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουρ‐
γία Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι το
Bluetooth στη συσκευή σας είναι
ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στις οδη‐
γίες χρήσης της συσκευής Bluetooth.
Εάν δεν υπάρχει συζευγμένη
συσκευή στο σύστημα Ιnfotainment
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε phone (τηλέφωνο) στο
αρχικό μενού και στη συνέχεια πα‐
τήστε Yes (Ναι).
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4. Πατήστε στη συσκευή που θέλετε
να συζευχθεί στην οθόνη με τη λί‐
στα αναζήτησης.
◆ Εάν υποστηρίζεται η λειτουρ‐
γία SSP (Secure Simple
Pairing), πατήστε Yes (Ναι)
στην αναδυόμενη οθόνη της συ‐
σκευής Bluetooth και το σύ‐
στημα Ιnfotainment.

3. Πατήστε Search Bluetooth
Device (Αναζήτηση συσκευής
Bluetooth) για να γίνει αναζήτηση
τηλεφώνων Bluetooth.

5. Όταν η Bluetooth συσκευή σας και
το σύστημα Ιnfotainment συζευ‐
χθούν με επιτυχία, η οθόνη του τη‐
λεφώνου εμφανίζεται στο σύ‐
στημα Ιnfotainment.

◆ Εάν η λειτουργία SSP (Secure
Simple Pairing) δεν υποστηρί‐
ζεται, εισάγετε τον κωδικό PIN
της συσκευής Bluetooth όπως
εμφανίζεται στην οθόνη Info.

Τηλέφωνο
Επισήμανση
Εάν υπάρχει μια συσκευή Bluetooth
που είχε συνδεθεί προηγουμένως
στο σύστημα Ιnfotainment, το σύ‐
στημα Ιnfotainment πραγματοποιεί
αυτόματη σύνδεση. Ωστόσο, αν η
ρύθμιση Bluetooth στην Bluetooth
συσκευή σας είναι απενεργοποιη‐
μένη, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλ‐
ματος στο σύστημα Ιnfotainment.
Όταν η σύνδεση αποτύχει, εμφα‐
νίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στο
σύστημα Ιnfotainment.
Επισήμανση
Όταν η Bluetooth συσκευή σας και το
σύστημα Ιnfotainment συζευχθούν
με επιτυχία, γίνεται αυτόματα λήψη
του τηλεφωνικού καταλόγου.
Ωστόσο η αυτόματη λήψη του τηλε‐
φωνικού καταλόγου μπορεί να μην
είναι εφικτή, ανάλογα με τον τύπο
του τηλεφώνου. Σε αυτή την περί‐
πτωση, προχωρήστε με τη λήψη του
τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας.

Εάν υπάρχει συζευγμένη συσκευή
στο σύστημα Ιnfotainment
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.
3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Πατήστε στη συσκευή που θέλετε
να συζευχθεί από την οθόνη σύ‐
ζευξης συσκευών και στη συνέ‐
χεια προχωρήστε στο βήμα 6.
Όταν δεν υπάρχει η συσκευή που
θέλετε στην οθόνη σύζευξης συ‐
σκευών, πατήστε Search
Bluetooth Device (Αναζήτηση συ‐
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σκευής Bluetooth) για να γίνει
αναζήτηση της συσκευής που θέ‐
λετε.

5. Πατήστε στη συσκευή που θέλετε
να συζευχθεί στην οθόνη με τη λί‐
στα αναζήτησης.
◆ Εάν υποστηρίζεται η λειτουρ‐
γία SSP (Secure Simple
Pairing), πατήστε Yes (Ναι)
στην αναδυόμενη οθόνη της συ‐
σκευής Bluetooth και το σύ‐
στημα Ιnfotainment.
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◆ Εάν η λειτουργία SSP (Secure
Simple Pairing) δεν υποστηρί‐
ζεται, εισάγετε τον κωδικό PIN
της συσκευής Bluetooth όπως
εμφανίζεται στην οθόνη Info.

6. Όταν η σύζευξη μεταξύ της συ‐
σκευής σας Bluetooth και του συ‐
στήματος Ιnfotainment ολοκλη‐
ρωθεί με επιτυχία, στην οθόνη σύ‐
ζευξης συσκευών εμφανίζεται το
σύμβολο nh.

◆ Το συνδεδεμένο τηλέφωνο επι‐
σημαίνεται με το σύμβολο y.
◆ Το σύμβολο nh αποτελεί έν‐
δειξη ότι είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ανοικτής συνομιλίας
και η λειτουργία μουσικής τηλε‐
φώνου.
◆ Το σύμβολο h αποτελεί ένδειξη
ότι μόνο η λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας είναι ενεργοποιη‐
μένη.
◆ Το σύμβολο n αποτελεί ένδειξη
ότι μόνο η λειτουργία μουσικής
Bluetooth είναι ενεργοποιη‐
μένη.

Τηλέφωνο
Επισήμανση
Όταν η Bluetooth συσκευή σας και το
σύστημα Ιnfotainment συζευχθούν
με επιτυχία, γίνεται αυτόματα λήψη
του τηλεφωνικού καταλόγου.
Ωστόσο η αυτόματη λήψη του τηλε‐
φωνικού καταλόγου μπορεί να μην
είναι εφικτή, ανάλογα με τον τύπο
του τηλεφώνου. Σε αυτή την περί‐
πτωση, προχωρήστε με τη λήψη του
τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας.

3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Η συζευγμένη συσκευή θα εμφα‐
νιστεί με την ένδειξη h εάν είναι
συνδεδεμένη.
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3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Πατήστε στο όνομα της συσκευής
που θέλετε να αποσυνδέσετε.

Επισήμανση
Στο σύστημα Ιnfotainment μπορεί να
καταχωρηθούν έως και πέντε συ‐
σκευές Bluetooth.
Επισήμανση
Όταν η σύνδεση αποτύχει, εμφανίζε‐
ται ένα μήνυμα σφάλματος στο σύ‐
στημα Ιnfotainment.

Έλεγχος της συνδεδεμένης
συσκευής Bluetooth
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.

5. Πατήστε OK.

Αποσύνδεση της συσκευής
Bluetooth
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.

Σύνδεση της συσκευής
Bluetooth
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.
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3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Πατήστε στο όνομα της συσκευής
που θέλετε να συνδέσετε.

2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) στο
αρχικό μενού.
3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Πατήστε Del (Διαγραφή).

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Πραγματοποίηση κλήσης με
εισαγωγή του αριθμού
τηλεφώνου
1. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
χρησιμοποιώντας το πληκτρολό‐
γιο στην οθόνη τηλεφώνου.

5. Πατήστε OK.

Διαγραφή της συσκευής
Bluetooth

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
πλέον τη συσκευή Bluetooth, μπο‐
ρείτε να τη διαγράψετε.
1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.

5. Πατήστε Yes (Ναι).
2. Πατήστε y στην οθόνη ή yw στα
χειριστήρια στο τιμόνι.

Τηλέφωνο
Κλήση με επανάληψη
τελευταίας κλήσης

Επισήμανση
Εάν πατήσετε λάθος αριθμό, πατή‐
στε ⇦ για να διαγράψετε τον αριθμό
που έχετε εισάγει, ένα ψηφίο κάθε
φορά, ή πατήστε και κρατήστε πατη‐
μένο το ⇦ για να διαγράψετε όλα τα
ψηφία του αριθμού που έχετε εισά‐
γει.

Από τα χειριστήρια στο τιμόνι, πατή‐
στε yw για να εμφανιστεί η λίστα κλή‐
σεων ή κρατήστε πατημένο το y στην
οθόνη του τηλεφώνου.
Επισήμανση
Η επανάληψη τελευταίας κλήσης δεν
είναι εφικτή όταν δεν υπάρχει ιστο‐
ρικό κλήσεων.

Εκτροπή μιας κλήσης στο κινητό
τηλέφωνο (λειτουργία
προσωπικής κλήσης)
1. Εάν θέλετε να εκτρέψετε την
κλήση στο κινητό τηλέφωνο αντί
στο σύστημα ανοικτής συνομιλίας
του αυτοκινήτου, πατήστε m.
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2. Εάν θέλετε να μεταφέρετε την
κλήση ξανά σύστημα ανοικτής συ‐
νομιλίας, πατήστε m ξανά. Η
κλήση εκτρέπεται στο σύστημα
ανοικτής συνομιλίας του αυτοκινή‐
του.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
μικροφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενερ‐
γοποιήσετε το μικρόφωνο πατώντας
το n.

Απάντηση σε κλήση
1. Σε περίπτωση εισερχόμενης κλή‐
σης μέσω του κινητού τηλεφώνου
που είναι συνδεδεμένο στο αυτο‐
κίνητο μέσω Bluetooth, το μου‐
σικό κομμάτι που ακούγεται θα
διακοπεί, θα ηχήσει ο ήχος κλή‐
σης του τηλεφώνου και θα εμφα‐
νιστούν οι σχετικές πληροφορίες.
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2. Για να μιλήσετε στο τηλέφωνο,
πατήστε yw στα χειριστήρια στο
τιμόνι ή πατήστε Accept (Απο‐
δοχή) στην οθόνη.
Για να απορρίψετε την κλήση, πα‐
τήστε @n στα χειριστήρια στο τι‐
μόνι ή πατήστε Reject (Απόρ‐
ριψη) στην οθόνη.

Χρήση του μενού τηλεφωνικού
καταλόγου
1. Πατήστε phone book (τηλεφωνι‐
κός κατάλογος) στην οθόνη του
τηλεφώνου.

2. Χρησιμοποιήστε τα R και S για
κύλιση στη λίστα.
3. Επιλέξτε την καταχώρηση, που
θέλετε να καλέσετε, στον τηλεφω‐
νικό κατάλογο.

Τηλέφωνο
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3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο
για να εισάγετε το όνομα που θέ‐
λετε να αναζητήσετε. Για λεπτομέ‐
ρειες, βλ. "Αναζήτηση ονόματος"
3 54.
4. Επιλέξτε την καταχώρηση, που
θέλετε να καλέσετε, στον τηλεφω‐
νικό κατάλογο.

4. Πατήστε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.

2. Πατήστε o στην οθόνη phone
book (τηλεφωνικός κατάλογος).

Αναζήτηση καταχωρήσεων
τηλεφωνικού καταλόγου
1. Πατήστε phone book (τηλεφωνι‐
κός κατάλογος) στην οθόνη του
τηλεφώνου.

5. Πατήστε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.
Επισήμανση
Όταν η Bluetooth συσκευή σας και το
σύστημα Ιnfotainment συζευχθούν
με επιτυχία, γίνεται αυτόματα λήψη
του τηλεφωνικού καταλόγου.
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Ωστόσο η αυτόματη λήψη του τηλε‐
φωνικού καταλόγου μπορεί να μην
είναι εφικτή, ανάλογα με τον τύπο
του τηλεφώνου. Σε αυτή την περί‐
πτωση, προχωρήστε με τη λήψη του
τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας.
Αναζήτηση ονόματος
Π.χ. εάν ο χρήστης αναζητήσει το
όνομα "Alex":
1. Πατήστε abc για να επιλέξετε τον
πρώτο χαρακτήρα.
Τα ονόματα που περιέχουν τους
χαρακτήρες "a", "b" ή "c" εμφανί‐
ζονται στην οθόνη τηλεφωνικού
καταλόγου.
2. Πατήστε jkl για να επιλέξετε το
δεύτερο χαρακτήρα.
Τα ονόματα που περιέχουν τους
χαρακτήρες "j", "k" ή "l" εμφανίζο‐
νται στην οθόνη τηλεφωνικού κα‐
ταλόγου.
3. Πατήστε def για να επιλέξετε τον
τρίτο χαρακτήρα.
Τα ονόματα που περιέχουν τους
χαρακτήρες "d", "e" ή "f" εμφανί‐
ζονται στην οθόνη τηλεφωνικού
καταλόγου.

4. Πατήστε wxyz για να επιλέξετε τον
τέταρτο χαρακτήρα.
Τα ονόματα που περιέχουν τους
χαρακτήρες "w", "x", "y" ή "z" εμ‐
φανίζονται στην οθόνη τηλεφωνι‐
κού καταλόγου.
5. Καθώς εισάγετε περισσότερα
γράμματα του ονόματος, η λίστα
με τα πιθανά ονόματα περιορίζε‐
ται.

Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας το ιστορικό
κλήσεων

2. Πατήστε a, b ή c.

(Εξερχόμενη κλήση)

1. Πατήστε ιστορικό κλήσεων στην
οθόνη τηλεφώνου.

(Αναπάντητη κλήση)

Τηλέφωνο
θούν για τις ταχείες κλήσεις. Υποστη‐
ρίζονται αριθμοί ταχείας κλήσης έως
και 2 ψηφίων.
Για τους αριθμούς ταχείας κλήσης 2
ψηφίων, πατήστε και κρατήστε πατη‐
μένο το 2ο ψηφίο για να καλέσετε τον
αριθμό ταχείας κλήσης.

(Εισερχόμενη κλήση)
3. Επιλέξτε την καταχώρηση, που
θέλετε να καλέσετε, στον τηλεφω‐
νικό κατάλογο.

Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας τους
αριθμούς ταχείας κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί τον αριθμό ταχείας κλήσης
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
στην οθόνη τηλεφώνου.
Μόνο οι αριθμοί ταχείας κλήσης που
είναι ήδη αποθηκευμένοι στο κινητό
τηλέφωνο μπορούν να χρησιμοποιη‐
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Γενικές πληροφορίες
Το σύστημα Ιnfotainment παρέχει
ενημέρωση και ψυχαγωγία στο αυτο‐
κίνητό σας, χρησιμοποιώντας την πιο
σύγχρονη τεχνολογία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρα‐
διόφωνο εύκολα εκχωρώντας έως και
36 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, AM
και DAB (ψηφιακό ραδιόφωνο) με τα
κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών
[1~6] ανά έξι σελίδες. Η λειτουργία
DAB είναι διαθέσιμη μόνο για το μο‐
ντέλο τύπου 1/2-A.
Το ενσωματωμένο CD player μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αναπαρα‐
γωγή CD ήχου και αρχείων MP3
(WMA), ενώ η συσκευή αναπαραγω‐
γής USB μπορεί να δεχτεί συνδεδεμέ‐
νες συσκευές αποθήκευσης USB ή
iPod.
Η λειτουργία σύνδεσης τηλεφώνου
Bluetooth επιτρέπει την πραγματο‐
ποίηση κλήσεων ανοικτής συνομιλίας
ασύρματα, καθώς και την αναπαρα‐
γωγή μουσικής μέσω τηλεφώνου. Η
λειτουργία σύνδεσης Bluetooth του
τηλεφώνου είναι διαθέσιμη μόνο για
το μοντέλο τύπου 1/2-A.

Συνδέστε μια φορητή συσκευή ανα‐
παραγωγής μουσικής στην υποδοχή
εξωτερικής πηγής ήχου και απολαύ‐
στε τον πλούσιο ήχο του συστήματος
Ιnfotainment.
Ο επεξεργαστής ψηφιακού ήχου σας
παρέχει διάφορες προεπιλεγμένες
λειτουργίες ισοσταθμιστή για τη βελτι‐
στοποίηση του ήχου.
Το σύστημα μπορεί να ρυθμιστεί εύ‐
κολα με την προσεκτικά σχεδιασμένη
συσκευή ρύθμισης, την έξυπνη οθόνη
και τον περιστροφικό ρυθμιστή μενού
πολλαπλών λειτουργιών.
■ Στην ενότητα "Επισκόπηση" παρα‐
τίθεται μια συνοπτική παρουσίαση
των λειτουργιών του συστήματος
Ιnfotainment και μια σύνοψη όλων
των ρυθμιστικών συσκευών.
■ Η ενότητα "Λειτουργία" επεξηγεί τα
βασικά χειριστήρια του συστήματος
Ιnfotainment.

Εισαγωγή
Οθόνη

Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει από
την οθόνη που παρατίθεται στο εγχει‐
ρίδιο, καθώς οι περισσότερες οθόνες
διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση της
συσκευής και τις προδιαγραφές του
οχήματος.

Λειτουργία αντικλεπτικής
προστασίας
Το σύστημα Ιnfotainment διαθέτει ένα
ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας για
την προστασία κατά της κλοπής.
Το σύστημα Ιnfotainment λειτουργεί
μόνο στο όχημα στο οποίο εγκατα‐
στάθηκε την πρώτη φορά και, εάν
κλαπεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιη‐
θεί.
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Επισκόπηση χειριστηρίων
Τύπος 1

Εισαγωγή
Τύπος 1-A: Ραδιόφωνο/DAB + CD/
MP3 + AUX + USB/iPod + Bluetooth
Τύπος 1-B: Ραδιόφωνο + CD/MP3 +
AUX
1. Ενδείξεις
Οθόνη για την κατάσταση Αναπα‐
ραγωγής/Λήψης/Μενού και τις
σχετικές πληροφορίες.
2. Κουμπί (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΕΝΤΑΣΗΣ με περιστροφικό δια‐
κόπτη
◆ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιή‐
στε το σύστημα πατώντας αυτό
το κουμπί.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να ρυθμίσετε τη συ‐
νολική ένταση ήχου.
3. Κουμπιά PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Κρατήστε πατημένο οποιοδή‐
ποτε από αυτά τα κουμπιά για
να προσθέσετε τον τρέχοντα
ραδιοφωνικό σταθμό στην τρέ‐
χουσα σελίδα Αγαπημένων.
◆ Πατήστε οποιοδήποτε από
αυτά τα κουμπιά για να επιλέ‐
ξετε το σταθμό που έχει αντι‐
στοιχιστεί σε αυτό το κουμπί.

4. Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πατήστε αυτό το κουμπί και αφαι‐
ρέστε το δίσκο.
5. Εσοχή δίσκων
Είναι η εσοχή για την εισαγωγή και
την εξαγωγή των CD.
6. Κουμπί FAVOURITE [FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε τη σελίδα με τους απο‐
θηκευμένους αγαπημένους σταθ‐
μούς.
7. Κουμπί INFORMATION [INFO]
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
δείτε πληροφορίες αρχείων
όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουρ‐
γίες αναπαραγωγής CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Δείτε πληροφορίες για ένα ρα‐
διοφωνικό σταθμό και το τρα‐
γούδι που ακούγεται τη συγκε‐
κριμένη στιγμή όταν χρησιμο‐
ποιείτε το ραδιόφωνο.
8. Κουμπιά dSEEKc
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά όταν
χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο ή
τη λειτουργία DAB για να ανα‐
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ζητήσετε αυτόματα σταθμούς με
καθαρό σήμα. Μπορείτε να
ρυθμίσετε χειροκίνητα τη συ‐
χνότητα μετάδοσης κρατώντας
αυτά τα κουμπιά πατημένα.
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά ενώ
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες
αναπαραγωγής CD/MP3/USB/
iPod για να αρχίσει στιγμιαία η
αναπαραγωγή του προηγούμε‐
νου ή επόμενου μουσικού κομ‐
ματιού.
Μπορείτε να κρατήσετε πατη‐
μένα αυτά τα κουμπιά για γρή‐
γορη αναπαραγωγή πίσω/
μπροστά των τραγουδιών που
ακούγονται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
9. Κουμπί CD/AUX
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε CD/MP3/AUX ή τη λει‐
τουργία ήχου USB/iPod/
Bluetooth.
10. Κουμπί RADIO BAND
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε ραδιόφωνο FM/AM ή
DAB.
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11. Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
FM RDS, μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία TP (πρόγραμμα οδι‐
κής κυκλοφορίας).
12. Κουμπί CONFIG
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμ‐
φανιστεί το μενού Settings (Ρυθ‐
μίσεις).
13. Κουμπί TONE
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ρυθμίσετε/επιλέξετε τη λειτουργία
ρύθμισης ήχου.
14. Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
εμφανιστεί το μενού που λει‐
τουργεί τη συγκεκριμένη στιγμή
ή για να επιλέξετε/εφαρμόσετε
το περιεχόμενο ρύθμισης και τις
τιμές ρύθμισης.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να μεταβείτε/αλλάξετε
το περιεχόμενο ρύθμισης ή τις
τιμές ρύθμισης.

15. Θύρα AUX
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή
ήχου σε αυτή τη θύρα.
16. Κουμπί P BACK
◆ Ακύρωση της εισαγωγής ή επι‐
στροφή σε προηγούμενο μενού.
17. Κουμπί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΙΓΑΣΗΣ
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
τηλεφώνου Bluetooth (μόνο για
μοντέλο τύπου 1-A) ή για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία σίγασης
(μόνο για μοντέλο τύπου 1-B).
◆ Κρατήστε το κουμπί πατημένο
για να ενεργοποιήσετε ή να απε‐
νεργοποιήσετε τη λειτουργία σί‐
γασης (μόνο για μοντέλο τύ‐
που 1-A).

Εισαγωγή
Τύπος 2
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Τύπος 2-A: Ραδιόφωνο + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Τύπος 2-B: Ραδιόφωνο + CD/MP3 +
AUX
1. Ενδείξεις
Οθόνη για την κατάσταση Αναπα‐
ραγωγής/Λήψης/Μενού και τις
σχετικές πληροφορίες.
2. Κουμπί (ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΕΝΤΑΣΗΣ με περιστροφικό δια‐
κόπτη
◆ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιή‐
στε το σύστημα πατώντας αυτό
το κουμπί.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να ρυθμίσετε τη συ‐
νολική ένταση ήχου.
3. Κουμπιά PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Κρατήστε πατημένο οποιοδή‐
ποτε από αυτά τα κουμπιά για
να προσθέσετε τον τρέχοντα
ραδιοφωνικό σταθμό στην τρέ‐
χουσα σελίδα Αγαπημένων.
◆ Πατήστε οποιοδήποτε από
αυτά τα κουμπιά για να επιλέ‐
ξετε το σταθμό που έχει αντι‐
στοιχιστεί σε αυτό το κουμπί.

4. Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πατήστε αυτό το κουμπί και αφαι‐
ρέστε το δίσκο.
5. Εσοχή δίσκων
Είναι η εσοχή για την εισαγωγή και
την εξαγωγή των CD.
6. Κουμπί FAVOURITE [FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε τη σελίδα με τους απο‐
θηκευμένους αγαπημένους σταθ‐
μούς.
7. Κουμπί INFORMATION [INFO]
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
δείτε πληροφορίες αρχείων
όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουρ‐
γίες αναπαραγωγής CD/MP3/
USB/iPod.
◆ Δείτε πληροφορίες για ένα ρα‐
διοφωνικό σταθμό και το τρα‐
γούδι που ακούγεται τη συγκε‐
κριμένη στιγμή όταν χρησιμο‐
ποιείτε το ραδιόφωνο.
8. Κουμπιά dSEEKc
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά όταν
χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο
για να αναζητήσετε αυτόματα

σταθμούς με καθαρό σήμα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκί‐
νητα τη συχνότητα μετάδοσης
κρατώντας αυτά τα κουμπιά πα‐
τημένα.
◆ Πατήστε αυτά τα κουμπιά ενώ
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες
αναπαραγωγής CD/MP3/USB/
iPod για να αρχίσει στιγμιαία η
αναπαραγωγή του προηγούμε‐
νου ή επόμενου μουσικού κομ‐
ματιού.
Μπορείτε να κρατήσετε πατη‐
μένα αυτά τα κουμπιά για γρή‐
γορη αναπαραγωγή πίσω/
μπροστά των τραγουδιών που
ακούγονται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
9. Κουμπί CD/AUX
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε CD/MP3/AUX ή τη λει‐
τουργία ήχου USB/iPod/
Bluetooth.
10. Κουμπί RADIO BAND
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
επιλέξετε τη ραδιοφωνική συχνό‐
τητα FM ή AM.
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11. Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
FM RDS, μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία TP (πρόγραμμα οδι‐
κής κυκλοφορίας).
12. Κουμπί CONFIG
Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμ‐
φανιστεί το μενού Settings (Ρυθ‐
μίσεις).
13. Κουμπί TONE
Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ρυθμίσετε/επιλέξετε τη λειτουργία
ρύθμισης ήχου.
14. Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
εμφανιστεί το μενού που λει‐
τουργεί τη συγκεκριμένη στιγμή
ή για να επιλέξετε/εφαρμόσετε
το περιεχόμενο ρύθμισης και τις
τιμές ρύθμισης.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να μεταβείτε/αλλάξετε
το περιεχόμενο ρύθμισης ή τις
τιμές ρύθμισης.

15. Θύρα AUX
Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή
ήχου σε αυτή τη θύρα.
16. Κουμπί PBACK
◆ Ακύρωση του περιεχομένου ει‐
σόδου ή επιστροφή σε προη‐
γούμενο μενού.
17. Κουμπί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/ΣΙΓΑΣΗΣ
◆ Πατήστε αυτό το κουμπί για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
τηλεφώνου Bluetooth (μόνο για
μοντέλο τύπου 2-A) ή για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία σίγασης
(μόνο για μοντέλο τύπου 2-B).
◆ Κρατήστε το κουμπί πατημένο
για να ενεργοποιήσετε ή να απε‐
νεργοποιήσετε τη λειτουργία σί‐
γασης (μόνο για μοντέλο τύ‐
που 2-A).
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Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο
τιμόνι
Χειριστήρια στο τιμόνι τύπου 1:
επιλογή

1. Κουμπί Σίγασης/Τερματισμού
κλήσης
Πατήστε το κουμπί σε οποιαδή‐
ποτε λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής για να ενεργοποιήσετε
και να απενεργοποιήσετε τη λει‐
τουργία σίγασης. Στη λειτουργία
συνομιλίας, μπορείτε να πατήσετε
αυτό το κουμπί για να απορρίψετε
ή να τερματίσετε μια κλήση.
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2. Κουμπί κλήσης
◆ Πατήστε το κουμπί για να απα‐
ντήσετε στην κλήση ή για να ει‐
σέλθετε στη λειτουργία επιλο‐
γής της επανάληψης τελευταίας
κλήσης.
◆ Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για να ανοίξετε το μητρώο κλη‐
θέντων αριθμών ή για να μετα‐
κινηθείτε μπροστά ή πίσω με‐
ταξύ της λειτουργίας ανοικτής
συνομιλίας και προσωπικής
κλήσης στη διάρκεια μιας κλή‐
σης.
3. Κουμπί/Περιστροφικός διακόπτης
Πηγής [dSRCc]

◆ Πατήστε το κουμπί για να επιλέ‐
ξετε μια λειτουργία αναπαραγω‐
γής ήχων.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να αλλάξετε τους κα‐
ταχωρημένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς ή τη μουσική που
ακούγεται.
4. Κουμπιά Έντασης ήχου [+ -]
◆ Πατήστε το κουμπί + για να αυ‐
ξήσετε την ένταση ήχου.
◆ Πατήστε το κουμπί - για να μειώ‐
σετε την ένταση ήχου.
Χειριστήρια στο τιμόνι τύπου 2:
επιλογή

1. Κουμπί Σίγασης/Τερματισμού
κλήσης
Πατήστε το κουμπί για να ενεργο‐
ποιήσετε και να απενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία σίγασης.
2. Μη διαθέσιμο
3. Κουμπί/Περιστροφικός διακόπτης
Πηγής [dSRCc]
◆ Πατήστε το κουμπί για να επιλέ‐
ξετε μια λειτουργία αναπαραγω‐
γής ήχων.
◆ Γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη για να αλλάξετε τους κα‐
ταχωρημένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς ή τη μουσική που
ακούγεται.
4. Κουμπιά Έντασης ήχου [+ -]
◆ Πατήστε το κουμπί + για να αυ‐
ξήσετε την ένταση ήχου.
◆ Πατήστε το κουμπί - για να μειώ‐
σετε την ένταση ήχου.

Εισαγωγή

Λειτουργία
Κουμπιά και συσκευή ελέγχου

Ο χειρισμός του συστήματος
Infotainment γίνεται χρησιμοποιώ‐
ντας τα κουμπιά λειτουργιών, τον πε‐
ριστροφικό διακόπτη πολλαπλών λει‐
τουργιών και το μενού που εμφανίζε‐
ται στην οθόνη.
Τα κουμπιά και οι συσκευές ελέγχου
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
είναι τα εξής.
■ Τα κουμπιά του συστήματος
Ιnfotainment και ο περιστροφικός
διακόπτης
■ Χειριστήρια στο τιμόνι

Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση του
συστήματος

Πατήστε το κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να θέσετε το σύστημα εκτός λει‐
τουργίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να θέσετε το σύστημα σε λειτουρ‐
γία.
Με την ενεργοποίηση του συστήμα‐
τος, θα αρχίσει να ακούγεται ο σταθ‐
μός ή τραγούδι το ακουγόταν την τε‐
λευταία φορά. (Ωστόσο, αυτό είναι
διαφορετικό για τον ήχο Bluetooth
ανάλογα με τη συσκευή.)
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Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης (κλειδί
ανάφλεξης του αυτοκινήτου) βρίσκε‐
ται στη θέση Off, εάν ενεργοποιήσετε
το σύστημα Ιnfotainment χρησιμο‐
ποιώντας το κουμπί
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ,
το σύστημα Infotainment θα απενερ‐
γοποιηθεί αυτόματα μετά από δέκα
λεπτά από την τελευταία φορά που ο
χρήστης χρησιμοποιήσει κάποιο κου‐
μπί.
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Ρύθμιση έντασης ήχου

Αυτόματη ρύθμιση έντασης
ήχου

Μόλις η λειτουργία προσαρμογής της
έντασης ήχου στην ταχύτητα αρχίσει
να λειτουργεί, η ένταση ήχου ρυθμίζε‐
ται αυτόματα σύμφωνα με την ταχύ‐
τητα του οχήματος για να αντισταθμί‐
σει το θόρυβο από τον κινητήρα και τα
ελαστικά. (Βλ. Settings → Radio
settings → Auto Volume (Ρυθμίσεις →
Ρυθμίσεις ραδιοφώνου → Αυτόματη
ένταση ήχου)).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
■ Από τα χειριστήρια στο τιμόνι, πα‐
τήστε τα κουμπιά ΕΝΤΑΣΗΣ [+/-]
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
■ Εμφανίζεται ένδειξη της τρέχουσας
έντασης ήχου.
■ Με την ενεργοποίηση του συστήμα‐
τος Ιnfotainment, η ένταση ρυθμίζε‐
ται στη στάθμη που είχε επιλεγεί την
τελευταία φορά (όταν είναι χαμηλό‐
τερη από τη μέγιστη ένταση ενερ‐
γοποίησης).

στά για το ραδιόφωνο FM/AM/DAB
και για κάθε λειτουργία του ηχοσυστή‐
ματος.

Περιορισμός έντασης ήχου σε
υψηλή θερμοκρασία

Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του
ραδιόφωνου είναι πολύ υψηλή, το σύ‐
στημα Ιnfotainment θα περιορίσει την
μέγιστη ωφέλιμη ένταση ήχου.
Εάν χρειαστεί, η ένταση ήχου θα μειω‐
θεί αυτόματα.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων

Από τις Tone settings (Ρυθμίσεις ηχη‐
τικών τόνων), μπορείτε να ρυθμίσετε
τα χαρακτηριστικά του ήχου ξεχωρι‐

Πατήστε το κουμπί TONE ενώ χρησι‐
μοποιείτε την αντίστοιχη λειτουργία.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη ρύθ‐
μιση ηχητικών τόνων που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Εισαγωγή

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε την
τιμή ρύθμισης ηχητικών τόνων που
επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
Μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική
τιμή για το στοιχείο που είναι επιλεγ‐
μένο τη συγκεκριμένη στιγμή πατώ‐
ντας παρατεταμένα το κουμπί MENUTUNE στη λειτουργία παραμετρο‐
ποίησης ηχητικών τόνων ή να επανα‐
φέρετε τις αρχικές τιμές για όλα τα
στοιχεία παραμετροποίησης ηχητι‐
κών τόνων πατώντας παρατεταμένα
το κουμπί TONE.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
■ Μπάσα: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
μπάσα από -12 έως +12.
■ Μεσαία: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
μεσαία από -12 έως +12.
■ Πρίμα: Ρυθμίστε τη στάθμη για τα
πρίμα από -12 έως +12.
■ Εξασθένιση: Ρυθμίστε την εξισορ‐
ρόπηση μπροστινών/πίσω ηχείων
από '15 μπροστά' έως '15 πίσω' στο
σύστημα έξι ηχείων του οχήματος.
■ Εξισορρόπηση: Ρυθμίστε την κατα‐
νομή ήχου στα αριστερά/δεξιά
ηχεία '15 αριστερά' έως '15 δεξιά'.
■ EQ (Ισοσταθμιστής): Επιλέξτε ή
απενεργοποιήστε το στυλ ήχου
(Απενεργοποίηση ↔ Pop ↔ Rock ↔
Classical ↔ Talk ↔ Country).
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Επιλογή λειτουργίας
FM/AM ή Ραδιόφωνο DAB

Πατήστε το κουμπί RADIO BAND για
να επιλέξετε FM/AM ή ραδιόφωνο
DAB.
Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ανοίξετε το μενού FM, Μενού AM ή
Μενού DAB που περιλαμβάνει επιλο‐
γές για την επιλογή των ραδιοφωνι‐
κών σταθμών.
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Αναπαραγωγή ήχου CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth ή υποδοχή
εξωτερικού ήχου (AUX)

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για εναλλαγή μεταξύ των λει‐
τουργιών του ηχοσυστήματος, της λει‐
τουργίας AUX για τους δίσκους CD/
MP3 ή της συνδεδεμένης συσκευής
USB, iPod ή Bluetooth. (MP3/CD →
USB → iPod → BT Audio → AUX → CD/
MP3 →.... (MP3/CD → USB → iPod →
Ήχος BT → AUX → CD/MP3 →....))
Από το σχετικό κουμπί στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι, πατήστε το κουμπί
πηγής [dSRCc] για να επιλέξετε τη
λειτουργία που επιθυμείτε.

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής
συνομιλίας Bluetooth

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να ανοίξετε το μενού με επιλογές για
τη σχετική λειτουργία της σχετικής συ‐
σκευής (εκτός από τον ήχο
Bluetooth).

Πατήστε το κουμπί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/
ΣΙΓΑΣΗΣ για να επιλέξετε τη λειτουρ‐
γία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth
(μόνο για τα μοντέλα Τύπου 1/2-A).

Εισαγωγή

Πατήστε το κουμπί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/
ΣΙΓΑΣΗΣ για να ανοίξετε το
Bluetooth με επιλογές για τη σχετική
λειτουργία.

Εξατομίκευση
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης

Τα κουμπιά και ο περιστροφικός δια‐
κόπτης που χρησιμοποιούνται στο
μενού Settings (Ρυθμίσεις) είναι τα
παρακάτω.
(12) Κουμπί CONFIG

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφα‐
νιστεί το μενού Settings (Ρυθμίσεις).
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε στο μενού ή στην
επιλογή ρύθμισης.
■ Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε/
εμφανίσετε τη λεπτομερή οθόνη
ελέγχου που παρέχεται από το τρέ‐
χον μενού ή το στοιχείο ρύθμισης.
(16) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενη οθόνη/μενού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το
μενού Ρυθμίσεις για
εξατομίκευση

■ Τα μενού ρύθμισης και οι λειτουρ‐
γίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα
με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
■ Παραπομπή: Πίνακας πληροφο‐
ριών για το μενού Settings (Ρυθμί‐
σεις) παρακάτω.
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[Παράδειγμα] Settings → Time Date →
Set date (Ρυθμίσεις → Ώρα
Ημερομηνία → Ρύθμιση
ημερομηνίας): 23 Ιαν 2012

Πατήστε το κουμπί CONFIG για το με‐
νού Settings (Ρυθμίσεις).
Εμφανίζει τη λεπτομερή λίστα για το
σχετικό μενού Settings (Ρυθμίσεις)
παρακάτω, γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να μετα‐
βείτε στο μενού ρυθμίσεων που θέ‐
λετε και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.
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■ Εμφανίζει τη λεπτομερή λίστα για το
σχετικό μενού ρυθμίσεων ή την κα‐
τάσταση λειτουργίας.
■ Εάν υπάρχει και άλλη λεπτομερής
λίστα εκτός τη σχετική λεπτομερή
λίστα, μπορείτε να επαναλάβετε
αυτή την ενέργεια.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να προκύψει η τιμή
ρύθμισης ή η κατάσταση λειτουργίας
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.

■ Εάν η σχετική λεπτομερής λίστα
αποτελείται από αρκετά στοιχεία,
τότε επαναλάβετε αυτή την ενέρ‐
γεια.
■ Καθορίστε/εισάγετε τη σχετική τιμή
ρύθμισης, διαφορετικά η κατά‐
σταση λειτουργίας θα αλλάξει.

Εισαγωγή
Πίνακας πληροφοριών για Ρυθμίσεις
[Γλώσσες]

[Ώρα Ημερομηνία]
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MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ: Ιαν. 23, 2012
■ Συγχρονισμός ρολογιού RDS: Επι‐
λέξτε On ή Off
[Radio settings] (Ρυθμίσεις ραδιοφώ‐
νου)

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Ρύθμιση ώρας: Ρυθμίστε χειροκίνητα
τις ώρες και τα λεπτά για την τρέχουσα
ώρα.
■ Ρύθμιση ημερομηνίας: Ρυθμίστε
χειροκίνητα το τρέχον έτος/μήνα/
ημέρα.
■ Ρύθμιση μορφής ώρας: Επιλέξτε
12ωρη ή 24ωρη ένδειξη για την
ώρα.
■ Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας:
Ρυθμίστε τη μορφή με την οποία θα
εμφανίζεται η ημερομηνία.
ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ: 2012 Ιαν. 23
ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ: 23 Ιαν. 2012

■ Αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου:
Επιλέξτε Off/Low/Medium/High
(Απενεργοποίηση/Χαμηλή/ Με‐
σαία/Υψηλή).
■ Μέγιστη ένταση ήχου κατά την
ενεργοποίηση:
Ρυθμίστε χειροκίνητα τη μέγ.
στάθμη για την ένταση ήχου κατά
την ενεργοποίηση.
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■ Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί:
Ρυθμίστε χειροκίνητα τους αριθ‐
μούς σελίδων αγαπημένων.
■ Σταθμοί AS: Επιλέξτε τη λειτουργία
Auto Store stations (Αυτόματη απο‐
θήκευση σταθμών) για κάθε ραδιό‐
φωνο.
■ RDS options (Επιλογές RDS): Ρυθ‐
μίστε το RDS options.
- RDS: On/Off (ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας
RDS).
- Regional (Τοπικοί σταθμοί): On/
Off (ενεργοποίηση ή απενεργο‐
ποίηση της λειτουργίας Regional
(Τοπικά προγράμματα)).
- Text scroll freeze (Πάγωμα κύλι‐
σης κειμένου): On/Off (ενεργο‐
ποίηση ή απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας Text scroll freeze).
- TA volume (Ένταση ήχου δελτίων
οδικής κυκλοφορίας): Ρυθμίστε το
TA volume.
■ DAB settings (Ρυθμίσεις DAB):
Ρυθμίστε το DAB settings.
- Auto ensemble linking (Αυτόματη
σύνδεση ensemble): On/Off (ενερ‐

γοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας Auto ensemble linking).
- Auto linking DAB-FM (Αυτόματη
σύνδεση DAB-FM): On/Off (ενερ‐
γοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας Auto linking DAB-FM).
- Dynamic audio adaptation (Δυνα‐
μική προσαρμογή ήχου): On/Off
(ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της λειτουργίας Dynamic audio
adaption).
- Band selection (Επιλογή ζώνης
συχνοτήτων): Επιλέξτε Both (Αμφό‐
τερες), L-band (Ζώνη συχνοτήτων
L) ή Band III (Ζώνη συχνοτήτων III).

[Bluetooth settings] (Ρυθμίσεις
Bluetooth)

Bluetooth: Ανοίξτε το μενού Bluetooth
settings (Ρυθμίσεις Bluetooth).
■ Ενεργοποίηση: Επιλέξτε On ή Off.
■ Λίστα συσκευών: Επιλέξτε τη συ‐
σκευή που θέλετε και επιλέξτε/συν‐
δέστε/αφαιρέστε ή διαγράψτε την.
■ Σύζευξη συσκευής: Δοκιμάστε σύ‐
ζευξη νέας συσκευής Bluetooth.

Εισαγωγή
■ Αλλαγή κωδικού Bluetooth: Αλ‐
λάξτε/ορίστε χειροκίνητα τον κω‐
δικό Bluetooth.
■ Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων: Επαναφέρετε τις αρχι‐
κές τιμές στις προεπιλεγμένες ρυθ‐
μίσεις.

79

80

Ραδιόφωνο

Ραδιόφωνο
Χρήση .......................................... 80
Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS) ........................ 88
Κεραία σταθερού ιστού ................ 92

Χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το
ραδιόφωνο FM, AM ή DAB
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
(10) Κουμπί RADIO BAND
Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέ‐
ξετε ραδιόφωνο FM, AM ή DAB.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε αυτό το κουμπί/περιστρο‐
φικό διακόπτη για να βρείτε χειρο‐
κίνητα μια ραδιοφωνική συχνότητα.
■ Πατήστε αυτό το κουμπί/περιστρο‐
φικό διακόπτη για να ανοίξει η
οθόνη μενού από την τρέχουσα λει‐
τουργία.
(16) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενη οθόνη/μενού.

(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτό το κουμπί για γίνει
αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων
ραδιοφωνικών σταθμών ή σταθ‐
μών DAB.
■ Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί
για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συ‐
χνότητα ή συχνότητα DAB όπως
επιθυμείτε και στη συνέχεια αφήστε
το κουμπί για να σταματήσει το ρα‐
διόφωνο στη συγκεκριμένη συχνό‐
τητα.
(6) Κουμπί ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ
[FAV1-2-3]
Πατήστε αυτό το κουμπί για να περά‐
σετε διαδοχικά από τις σελίδες των
αποθηκευμένων Αγαπημένων ραδιο‐
φωνικών σταθμών ή σταθμών DAB.

Ραδιόφωνο
(3) Κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ [1 ~ 6]
■ Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από αυτά τα κουμπιά ΠΡΟΕΠΙΛΕΓ‐
ΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ για να εκχω‐
ρήσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό
σταθμό στο συγκεκριμένο κουμπί.
■ Πατήστε αυτό το κουμπί για να επι‐
λέξετε το σταθμό που έχει εκχωρη‐
θεί στο κουμπί ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕ‐
ΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
(11) Κουμπί TP
Ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FM
RDS, ενεργοποιήστε (ΟΝ) ή
απενεργοποιήστε (Off) τη λειτουργία
TP (πρόγραμμα οδικής κυκλοφο‐
ρίας).
(7) Κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών για τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τους
σταθμούς DAB που μεταδίδουν.

Ακρόαση ραδιοφωνικού
σταθμού ή σταθμού DAB
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Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού
σταθμού

Επιλογή της λειτουργίας ραδιοφώνου
ή DAB

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
RADIO BAND για να επιλέξετε τη συ‐
χνότητα FM, AM ή DAB.
Το ραδιόφωνο θα συντονιστεί στο ρα‐
διοφωνικό σταθμό που είχε επιλεγεί
την τελευταία φορά.

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση για διαθέ‐
σιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς με
καλό σήμα.
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Αυτόματη αναζήτηση στοιχείου
υπηρεσίας DAB

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
γίνει αυτόματη αναζήτηση του στοι‐
χείου διαθέσιμης υπηρεσίας DAB στο
τρέχον ensemble.
Για μεταπήδηση στο προηγούμενο/
επόμενο ensemble, πατήστε τα κου‐
μπιά dSEEKc.

Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού

Αναζήτηση ensemble DAB

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
dSEEKc για να αλλάξετε τη συχνό‐
τητα και στη συνέχεια αφήστε το κου‐
μπί στη συχνότητα που επιθυμείτε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο τα
κουμπιά dSEEKc για να γίνει αυτό‐
ματη αναζήτηση του στοιχείου διαθέ‐
σιμης υπηρεσίας DAB με καλό σήμα.
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Σύνδεση της υπηρεσίας DAB

(Ενεργοποίηση DAB-DAB/Απενεργο‐
ποίηση DAB-FM)

83

(Απενεργοποίηση DAB-DAB/Ενεργο‐
ποίηση DAB-FM)

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
χειροκίνητα

(Ενεργοποίηση DAB-DAB/Ενεργο‐
ποίηση DAB-FM)
Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Auto
linking DAB-FM (Αυτόματη σύνδεση
DAB-FM) ως ενεργοποιημένη, εάν το
σήμα της υπηρεσίας DAB είναι ασθε‐
νές, το σύστημα Ιnfotainment λαμβά‐
νει το στοιχείο της συνδεδεμένης υπη‐
ρεσίας αυτόματα [(βλ. Settings →
Radio settings → DAB settings → Auto
linking DAB-FM) (Ρυθμίσεις → Ρυθμί‐
σεις ραδιοφώνου → Ρυθμίσεις DAB →
Αυτόματη σύνδεση DAB-FM)].

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε χειροκί‐
νητα τη συχνότητα αναμετάδοσης
που επιθυμείτε.
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Συντονισμός σε σταθμό DAB
χειροκίνητα

Χρήση της λίστας σταθμών DAB

πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
Εμφάνιση των πληροφοριών DAB

Από τη λειτουργία DAB, πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να εμφανι‐
στεί το μενού DAB.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε DAB
manual tuning (Χειροκίνητος συντονι‐
σμός DAB) και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε χειροκί‐
νητα τη συχνότητα μετάδοσης που θέ‐
λετε και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να εμφανιστεί η
DAB stations list (λίστα σταθμών
DAB).
■ Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες
για τη DAB stations list (λίστα σταθ‐
μών DAB).
■ Εάν η λίστα DAB stations list είναι
κενή, η ενημέρωση της λίστας DAB
stations list αρχίζει αυτόματα.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [INFO] για να επιλέ‐
ξετε τον τρόπο εμφάνισης που θέλετε
για τις πληροφορίες σταθμών DAB.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
το σταθμό 1 της επιλεγμένης σελίδας
προεπιλεγμένων σταθμών FAV (Αγα‐
πημένα).

Ραδιόφωνο
Χρήση των κουμπιών
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ
Εκχώρηση κουμπιού
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πατήστε το κουμπί FAVOURITE
[FAV1-2-3] για να επιλέξετε τη σελίδα
με τους αποθηκευμένους Αγαπημέ‐
νους σταθμούς που επιθυμείτε.
Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε
από τα κουμπιά
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ [1
~ 6] για να εκχωρήσετε τον τρέχοντα

ραδιοφωνικό σταθμό ή σταθμό DAB
σε αυτό το κουμπί της επιλεγμένης σε‐
λίδας Αγαπημένων.
■ Μπορούν να αποθηκευτούν έως 3
σελίδες Αγαπημένων, ενώ σε κάθε
σελίδα μπορούν να αποθηκευτούν
έως έξι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή
σταθμοί DAB.
■ Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε
τον αριθμό των σελίδων Αγαπημέ‐
νων που χρησιμοποιούνται στο
Settings → Radio settings → Radio
favourites (Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις
ραδιοφώνου → Αγαπημένα ραδιό‐
φωνου) (μέγ. αριθμός σελίδων Αγα‐
πημένων).
■ Εάν εκχωρήσετε ένα νέο ραδιοφω‐
νικό σταθμό σε ένα κουμπί
PRESET [1 ~ 6] στο οποίο έχετε
ήδη εκχωρήσει άλλο σταθμό, ο
προηγούμενος σταθμός θα διαγρα‐
φεί και θα αντικατασταθεί από το
νέο ραδιοφωνικό σταθμό ή σταθμό
DAB που έχει αποθηκευτεί.
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Απευθείας ενεργοποίηση ενός
ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
FAVOURITE [FAV1-2-3] για να επι‐
λέξετε τη σελίδα προεπιλεγμένων
σταθμών FAV (Αγαπημένα) που θέ‐
λετε.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
το σταθμό 1 της επιλεγμένης σελίδας
προεπιλεγμένων σταθμών FAV (Αγα‐
πημένα).
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Πατήστε ένα από τα κουμπιά
PRESET [1 ~ 6] για να ακούσετε
απευθείας στο ραδιοφωνικό σταθμό/
σταθμό DAB που έχει αποθηκευτεί σε
αυτό το κουμπί.

Χρήση του μενού ραδιοφώνου
ή DAB

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού ραδιοφώνου ή
το μενού DAB.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
στοιχείο μενού που θέλετε και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENU-

TUNE για να επιλέξετε το σχετικό
στοιχείο ή για να εμφανιστεί το λεπτο‐
μερές μενού αυτού του στοιχείου.
FM/AM/DAB menu → Favourites list
(μενού FM/AM/DAB → λίστα
Αγαπημένων)

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Favourites list (λίστα Αγαπημένων)
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE για να γίνει
λήψη του σχετικού καναλιού αναμε‐
τάδοσης.
FM/AM menu → FM/AM stations list
(μενού FM/AM → λίστα σταθμών FM/
AM)

Από το στοιχείο μενού FM/μενού AM/
μενού DAB, γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να επιλέ‐
ξετε Favourites list (λίστα Αγαπημέ‐
νων) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
τη Favourites list (λίστα Αγαπημέ‐
νων).

Από το μενού FM/μενού AM, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη MENUTUNE για να επιλέξετε FM stations
list/AM stations list (λίστα σταθμών
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FM/λίστα σταθμών AM) και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για
τη FM stations list/AM stations list (λί‐
στα σταθμών FM/λίστα σταθμών AM).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη του σχετικού καναλιού
αναμετάδοσης.
FM/DAB menu → FM/DAB category
list (μενού FM/DAB → λίστα
κατηγοριών FM/DAB)

Από το μενού FM/μενού DAB, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη MENUTUNE για να μεταβείτε στη FM
category list/DAB category list (λίστα
κατηγοριών FM/λίστα κατηγοριών
DAB) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.
Θα εμφανιστεί η FM category list/DAB
category list (λίστα κατηγοριών FM/
Λίστα κατηγοριών DAB).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λί‐
στα που επιθυμείτε και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να γίνει λήψη της σχετικής συχνότη‐
τας αναμετάδοσης.
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DAB menu → DAB announcements
(μενού DAB → αναγγελίες DAB)

Από το μενού DAB, γυρίστε τον περι‐
στροφικό διακόπτη MENU-TUNE και
μεταβείτε στο DAB announcements
(αναγγελίες DAB) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Θα εμφανιστούν οι DAB
announcements (αναγγελίες DAB).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τις λί‐
στες που θέλετε και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE για να
γίνει λήψη της σχετικής συχνότητας
αναμετάδοσης.
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FM/AM/DAB menu → Update FM/AM/
DAB stations list (μενού FM/AM/DAB
→ ενημέρωση λίστας σταθμών FM/
AM/DAB)

Από το μενού FM/μενού AM/μενού
DAB, γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη MENU-TUNE και μεταβείτε
στην Update FM stations list/Update
AM stations list/Update DAB stations
list (ενημέρωση λίστας σταθμών FM/
ενημέρωση λίστας σταθμών AM/ενη‐
μέρωση λίστας σταθμών DAB) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

■ Η διαδικασία ενημέρωσης FM
stations list/AM stations list/DAB
stations list (λίστας σταθμών FM/λί‐
στας σταθμών AM/λίστας σταθμών
DAB) θα προχωρήσει.
■ Στη διάρκεια της ενημέρωσης της
FM stations list/AM stations list/
DAB stations list (λίστας σταθμών
FM/λίστας σταθμών AM/λίστας
σταθμών DAB), πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE ή το κουμπί P
BACK για να μην αποθηκευτούν οι
αλλαγές.

Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS)
■ Το Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδο‐
μένων (RDS) είναι μια υπηρεσία
που παρέχεται από τους σταθμούς
FM η οποία διευκολύνει σημαντικά
την εύρεση ραδιοφωνικών σταθ‐
μών με απρόσκοπτη λήψη.

■ Οι σταθμοί RDS επισημαίνονται με
το όνομα του προγράμματος και τη
συχνότητα στην οποία εκπέμπουν.

Προβολή πληροφοριών
αναμετάδοσης RDS

Κατά τη λήψη αναμετάδοσης RDS,
πατήστε το κουμπί INFORMATION
[INFO] για να ελέγξετε τις πληροφο‐
ρίες αναμετάδοσης RDS που λαμβά‐
νει το σύστημα.

Ραδιόφωνο
Διαμόρφωση RDS

Πατήστε το κουμπί CONFIG για να
εμφανιστεί το μενού Settings (Ρυθμί‐
σεις).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώ‐
νου) και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε RDS
options (Επιλογές RDS) και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση RDS

Ρυθμίστε την επιλογή RDS ως On ή
Off.
Η ενεργοποίηση του RDS ενέχει τα
εξής πλεονεκτήματα:
■ Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα
προγράμματος του ορισμένου
σταθμού αντί για τη συχνότητά του.
■ Το σύστημα Infotainment συντονί‐
ζεται πάντοτε στη συχνότητα του
επιλεγμένου σταθμού με την καλύ‐
τερη λήψη μέσω της λειτουργίας AF
(Εναλλακτική Συχνότητα).
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Από το μενού RDS options (Επιλο‐
γές RDS), γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να μετα‐
βείτε στην επιλογή RDS: Off, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία RDS.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση τοπικών
προγραμμάτων

Το RDS πρέπει να είναι ενεργοποιη‐
μένο για να λειτουργήσουν τα τοπικά
προγράμματα.
Ορισμένοι σταθμοί RDS, σε συγκεκρι‐
μένες ώρες της ημέρας, εκπέμπουν
τοπικά διαφορετικά προγράμματα σε
διαφορετικές συχνότητες.
Ρυθμίστε την επιλογή Regional (Το‐
πικά προγράμματα) (REG) ως On ή
Off.
Επιλέγονται μόνο εναλλακτικές συ‐
χνότητες (AF) με τα ίδια τοπικά προ‐
γράμματα.
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Εάν η λειτουργία τοπικών προγραμ‐
μάτων είναι απενεργοποιημένη, επι‐
λέγονται εναλλακτικές συχνότητες
των σταθμών ανεξάρτητα από τα
τοπικά προγράμματα.

Από το μενού Regional (Επιλογές
RDS), γυρίστε τον περιστροφικό δια‐
κόπτη MENU-TUNE για να μεταβείτε
στην επιλογή Τοπικά προγράμματα:
Off, και στη συνέχεια πατήστε το κου‐
μπί MENU-TUNE για να ενεργοποιή‐
σετε τη λειτουργία τοπικών προγραμ‐
μάτων.

Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση Παγώματος
κύλισης κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ‐
γοποιήσετε τη λειτουργία Text scroll
freeze (Πάγωμα κύλισης κειμένου)
(για την εμφάνιση πληροφοριών της
υπηρεσίας προγράμματος):

Από το μενού RDS options (Επιλο‐
γές RDS), πατήστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να μετα‐
βείτε στην επιλογή Text scroll freeze:
Off (Πάγωμα κύλισης κειμένου: Απε‐
νεργ.) και στη συνέχεια πατήστε το

κουμπί MENU-TUNE για να ενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία Text scroll
freeze (Πάγωμα κύλισης κειμένου).

Ένταση των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA)

Μπορείτε να προεπιλέξετε την ελάχι‐
στη ένταση ήχου των δελτίων οδικής
κυκλοφορίας (TA).
Η ελάχιστη ένταση ήχου των δελτίων
οδικής κυκλοφορίας μπορεί να αυξη‐
θεί ή να μειωθεί σε σχέση με την κα‐
νονική ένταση ήχου.
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Από το μενού RDS options (Επιλο‐
γές RDS), γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να μετα‐
βείτε στην επιλογή TA volume
(Ένταση ήχου TA) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να ρυθμίσετε τη
στάθμη της TA volume (Έντασης
ήχου TA) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.

Υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας

TP = πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας
Οι σταθμοί υπηρεσίας δελτίων οδικής
κυκλοφορίας είναι σταθμοί RDS που
μεταδίδουν ειδήσεις οδικής κυκλοφο‐
ρίας.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε
τη λειτουργία αναμονής δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας του συστήματος
Infotainment:

Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από
τη λειτουργία Ραδιοφώνου, πατήστε
το κουμπί TP για να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία
προγράμματος οδικής κυκλοφορίας.
■ Αν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζεται [ ] στο κύριο μενού ρα‐
διοφώνου.

■ Εάν ο τρέχων σταθμός δεν υποστη‐
ρίζει την υπηρεσία δελτίων οδικής
κυκλοφορίας, αρχίζει αυτόματα μια
αναζήτηση για τον επόμενο σταθμό
με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας.
■ Μόλις εντοπιστεί κάποιος σταθμός
με υπηρεσία δελτίων οδικής κυκλο‐
φορίας, στο βασικό μενού του ρα‐
διοφώνου εμφανίζεται η ένδειξη
[TP].
■ Εάν η υπηρεσία δελτίων οδικής κυ‐
κλοφορίας είναι ενεργοποιημένη, η
αναπαραγωγή μουσικής CD/MP3/
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USB/iPod/Bluetooth ή AUX διακό‐
πτεται όσο διαρκεί η μετάδοση του
δελτίου.

Μπλοκάρισμα δελτίων οδικής
κυκλοφορίας

Για να αναστείλετε τη μετάδοση ενός
δελτίου οδικής κυκλοφορίας, π.χ.
κατά την αναπαραγωγή CD/MP3 ή τη
λήψη ραδιοφωνικού σταθμού:

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δελτίων
οδικής κυκλοφορίας και χαμηλώστε
εντελώς την ένταση ήχου του συστή‐
ματος Infotainment.
Το δελτίο οδικής κυκλοφορίας διακό‐
πτεται, αλλά η υπηρεσία δελτίων οδι‐
κής κυκλοφορίας παραμένει ενεργο‐
ποιημένη.

Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από
τη λειτουργία Τηλεφώνου, πατήστε το
κουμπί TP.

Κεραία σταθερού ιστού

Αναστολή τρέχοντων δελτίων
οδικής κυκλοφορίας

Για να αναστείλετε τη μετάδοση του
τρέχοντος δελτίου οδικής κυκλοφο‐
ρίας, π.χ. κατά τη λήψη TA:

Για να αφαιρέστε την κεραία οροφής,
περιστρέψτε την αριστερά. Για να το‐
ποθετήσετε την κεραία οροφής, περι‐
στρέψτε τη δεξιά.
Σε οποιαδήποτε λειτουργία εκτός από
τη λειτουργία Τηλεφώνου, πατήστε το
κουμπί TP.

Ραδιόφωνο
Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει
την κεραία πριν το αυτοκίνητο εισ‐
έλθει σε χώρο με χαμηλή οροφή,
διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζη‐
μιά.
Η είσοδος του οχήματος σε αυτό‐
ματο πλυντήριο αυτοκινήτων με
την κεραία τοποθετημένη, ενδέχε‐
ται να έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά
της κεραίας ή της οροφής. Φροντί‐
στε να αποσυνδέετε την κεραία
πριν την είσοδο του οχήματος σε
αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Όταν έχετε σφίξει και ρυθμίσει πλή‐
ρως την κεραία, τοποθετήστε την στην
όρθια θέση για να διασφαλιστεί η σω‐
στή λήψη του σήματος.
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CD player
Το CD/MP3 αυτού του συστήματος
έχει δυνατότητα αναπαραγωγής CD
ήχου και CD αρχείων MP3 (WMA).

Πριν χρησιμοποιήσετε το CD
player
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
τα CD ήχου και τα CD αρχείων MP3
(WMA)

Προσοχή
Σε κάθε περίπτωση, μην εισάγετε
DVD, mini disk διαμέτρου 8 cm ή
δίσκους με τραχιά επιφάνεια σε
αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής
CD/MP3 (WMA).
Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στην
επιφάνεια του δίσκου. Ο δίσκος
μπορεί έτσι να "κολλήσει" μέσα
στο CD player και να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, χρειάζεται αντικατά‐
σταση της συσκευής η οποία έχει
υψηλό κόστος.

■ Τα CD ήχου με λειτουργία προστα‐
σίας κατά της παράνομης αντιγρα‐
φής χωρίς συμβατότητα με το πρό‐
τυπο ήχου CD ενδέχεται να μη λει‐
τουργούν σωστά ή καθόλου.
■ Τα CD-R και CD-RW που έχουν εγ‐
γραφεί χειροκίνητα είναι πιο επιρ‐
ρεπή στην απρόσεκτη μεταχείριση
από τα αυθεντικά CD. Ο χειρισμός
των CD-R και των CD-RW που
έχουν εγγραφεί χειροκίνητα πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ανα‐
τρέξτε στα παρακάτω.
■ Τα CD-R και CD-RW που έχουν εγ‐
γραφεί χειροκίνητα μπορεί να μην
ακούγονται σωστά ή καθόλου. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει
πρόβλημα στη συσκευή.
■ Όταν αλλάζετε CD, προσέξτε να
μην αφήνετε δαχτυλιές στη γυαλι‐
στερή τους πλευρά.
■ Όταν αφαιρείτε ένα CD από το CD/
MP3 player, φροντίστε να το τοπο‐
θετείτε αμέσως στη θήκη του για να
προστατευτεί από ζημιά ή σκόνη.
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■ Εάν το CD λερωθεί από σκόνη ή
υγρό, μπορεί να δημιουργηθούν
προβλήματα λόγω ρύπανσης του
φακού του CD/MP3 player στο
εσωτερικό της συσκευής.
■ Προστατεύστε το δίσκο από τη θερ‐
μότητα και την έκθεση στο άμεσο
φως.
Τύποι δίσκων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
■ Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής δίσκων CD/MP3
(WMA).
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Η αναπαραγωγή των παρακάτω
αρχείων MP3 (WMA) δεν είναι εφι‐
κτή.
◆ Αρχεία κωδικοποιημένα με πρό‐
τυπα MP3i (MP3 interactive) ή
MP3 PRO
◆ Αρχεία MP3 (WMA) κωδικοποιη‐
μένα χωρίς πρότυπο
◆ Αρχεία MP3 με τύπο διαφορετικό
από MPEG1 Layer3

Επισημάνσεις για τη χρήση των
δίσκων
■ Μη χρησιμοποιείτε κάποιον από
τους δίσκους που αναγράφονται
παρακάτω. Η υπερβολική χρήση
αυτών των δίσκων στο σύστημα
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
◆ Δίσκοι με αυτοκόλλητα, ετικέτες ή
προστατευτικό κάλυμμα
◆ Δίσκοι με κολλημένη ετικέτα που
έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτή ψε‐
κασμού (inkjet)
◆ Δίσκοι που έχουν υποστεί εγγρα‐
φεί πολλές φορές, με συνέπεια να
περιέχουν δεδομένα που υπερ‐
βαίνουν τη στάνταρ χωρητικό‐
τητά τους
◆ Οι δίσκοι με ρωγμές ή γδαρσί‐
ματα ή που έχουν στραβώσει δεν
αναπαράγονται σωστά
◆ Δίσκος 8 cm ή μη κυκλικός δίσκος
(τετράγωνος, πεντάγωνος, οβάλ)
■ Μην τοποθετείτε τίποτε άλλο εκτός
από δίσκους στην εσοχή CD διότι
μπορεί έτσι να δημιουργηθεί πρό‐
βλημα ή ζημιά.
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■ Η μονάδα αναπαραγωγής δίσκων
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά
εάν το καλοριφέρ ενεργοποιηθεί σε
συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας
λόγω υγρασίας στο εσωτερικό της
συσκευής. Εάν αυτό αποτελεί πρό‐
βλημα, αφήστε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας επί μία ώρα περίπου
πριν τη χρησιμοποιήσετε.
■ Η αναπαραγωγή ενδέχεται να στα‐
ματήσει λόγω κραδασμών του οχή‐
ματος ενώ οδηγείτε σε τραχύ οδό‐
στρωμα.
■ Μην τραβάτε έξω με δύναμη το CD,
μην το σπρώχνετε και μην το εμπο‐
δίζετε με το χέρι σας την ώρα που
βγαίνει από την εσοχή.
■ Εισάγετε το CD με την έντυπη
πλευρά προς τα πάνω. Η αναπα‐
ραγωγή του δεν είναι εφικτή εάν ει‐
σαχθεί ανάποδα.
■ Μην πιάνετε την πλευρά εγγραφής
(πλευρά χωρίς έντυπες ή άλλες εν‐
δείξεις) με το χέρι σας όταν κρατάτε
το CD.
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■ Τοποθετείτε τα CD που δεν χρησι‐
μοποιείτε σε θήκες και διατηρήστε
τα σε ένα σημείο που δεν εκτίθενται
άμεσα στο φως ή σε υψηλή θερμο‐
κρασία.
■ Προσέξτε ώστε το CD να μη λερω‐
θεί από οποιεσδήποτε χημικές ου‐
σίες. Καθαρίστε τα CD από τυχόν
βρομιά με ένα υγρό, μαλακό πανί,
σκουπίζοντας από το κέντρο προς
τα άκρα.
Επισήμανση για τη χρήση CD-R/RW
■ Όταν χρησιμοποιείτε CD-R/CDRW, μόνο οι δίσκοι που έχουν "ορι‐
στικοποιηθεί" μπορούν να χρησιμο‐
ποιηθούν.
■ Οι δίσκοι που δημιουργούνται
μέσω Η/Υ μπορεί να μην αναπαρα‐
χθούν σωστά σύμφωνα με το πρό‐
γραμμα εφαρμογής και το περιβάλ‐
λον.
■ Οι δίσκοι CD-R/CD-RW, ιδίως οι δί‐
σκοι 'παρτίδας', ενδέχεται να μη λει‐
τουργούν εάν εκτίθενται άμεσα σε
φως ή υψηλές θερμοκρασίες ή εάν
παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητό
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

■ Ο τίτλος και άλλες πληροφορίες κει‐
μένου που έχουν εγγραφεί στα CDR/CD-RW ενδέχεται να μην εμφανί‐
ζονται σε αυτή τη συσκευή.
■ Η φόρτωση των CD-RW μπορεί να
διαρκεί περισσότερο απ' ό,τι τα CD
ή τα CD-R.
■ Εάν υπάρχουν κατεστραμμένα
μουσικά αρχεία, η αναπαραγωγή
τους μπορεί να μην είναι εφικτή ή
ένα μέρος τους να μην ακουστεί
κατά την αναπαραγωγή.
■ Η αναπαραγωγή ορισμένων δί‐
σκων με προστασία κατά της πα‐
ράνομης αντιγραφής μπορεί να μην
είναι εφικτή.
■ Ένα CD αρχείων MP3 (WMA) μπο‐
ρεί να περιέχει έως 512 αρχεία για
κάθε ένα από 10 επίπεδα φακέλων,
ενώ μπορούν να αναπαραχθούν
έως και 999 αρχεία.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να ανα‐
γνωρίσει μόνο CD αρχείων MP3
(WMA) προτύπου ISO-9660 επιπέ‐
δου 1/2 ή με σύστημα αρχείων
Joliet. (Δεν υποστηρίζει το σύστημα
αρχείων UDF.)

■ Τα αρχεία MP3/WMA δεν είναι συμ‐
βατά με τη λειτουργία αποστολής
δεδομένων εγγραφής πακέτων.
■ Η αναπαραγωγή του δίσκου στον
οποίο εγγράφονται τα αρχεία MP3/
WMA και τα δεδομένα ήχου
(CDDA) ενδέχεται να μην είναι εφι‐
κτή εάν πρόκειται για CD-Extra ή
Mixed-Mode CD.
■ Τα ονόματα των αρχείων/φακέλων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τον τύπο αποθήκευ‐
σης του δίσκου, συμπ. των προε‐
κτάσεων τεσσάρων χαρακτήρων
για τα ονόματα αρχείων (.mp3),
έχουν ως εξής.
◆ ISO 9660 επίπεδο 1: έως 12 χα‐
ρακτήρες
◆ ISO 9660 επίπεδο 2: έως 31 χα‐
ρακτήρες
◆ Joliet: Έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)
◆ Μακρύ όνομα αρχείου Windows:
Έως 28 χαρακτήρες (1 byte)
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Προσοχή για τη χρήση μουσικών
αρχείων MP3/WMA
■ Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3
(WMA) με προέκταση ονόματος αρ‐
χείου mp3, .wma (πεζοί χαρακτή‐
ρες) ή .MP3 ή .WMA (κεφαλαίοι χα‐
ρακτήρες).
■ Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύ‐
στημα είναι τα εξής
◆ Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Συχνότητα δειγματοληψίας:
48kHz, 44,1kHz, 32kHz (για
MPEG-1), 24kHz, 22,05kHz,
16kHz (για MPEG-2)
■ Ενώ αυτό το σύστημα έχει δυνατό‐
τητα αναπαραγωγής με ταχύτητα
bit 8kbps ~ 320kbps, τα αρχεία με
ταχύτητα bit πάνω από 128kbps
παρέχουν υψηλής ποιότητας ήχο.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να εμφα‐
νίσει ετικέτες ID3 (έκδοσης 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 ή 2.4) για τα αρχεία MP3,
όπως το όνομα του άλμπουμ και
του καλλιτέχνη.

■ Για να εμφανιστούν οι πληροφορίες
για το άλμπουμ (τίτλος δίσκου), το
μουσικό κομμάτι (τίτλος μουσικού
κομματιού) και τον καλλιτέχνη (καλ‐
λιτέχνης μουσικού κομματιού), το
αρχείο πρέπει να είναι συμβατό με
τους ετικέτες ID3 τύπου V1 και V2.
■ Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3 που
χρησιμοποιούν VBR. Κατά την ανα‐
παραγωγή ενός αρχείου MP3 αυ‐
τού του τύπου VBR, η ένδειξη του
χρόνου που απομένει μπορεί να
διαφέρει από τον πραγματικό
χρόνο που απομένει.

Σειρά αναπαραγωγής μουσικών
αρχείων
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Αναπαραγωγή CD/MP3
Κύρια κουμπιά/Διακόπτης
(9) Κουμπί CD/AUX
Επιλέξτε το CD/MP3 player.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε το κουμπί/περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε στις πλη‐
ροφορίες για τη λίστα μουσικών
κομματιών, το μενού ή τα μουσικά
κομμάτια MP3 (WMA).
■ Πατήστε το κουμπί/περιστροφικό
διακόπτη για να εμφανιστεί η οθόνη
του μενού για το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.
(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά του μουσικού κομ‐
ματιού, και αφήστε το κουμπί για να
συνεχιστεί η αναπαραγωγή στην
κανονική ταχύτητα.
(4) Κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εξαγωγή του δίσκου.
(7) Κουμπί INFORMATION [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών για το
μουσικό κομμάτι που ακούγεται.
Εισαγωγή και αναπαραγωγή του CD

Εισάγετε το δίσκο που θέλετε να
ακούσετε με την έντυπη επιφάνεια
προς τα πάνω στην εσοχή CD.

■ Μόλις η ανάγνωση των πληροφο‐
ριών του CD ολοκληρωθεί, η ανα‐
παραγωγή θα αρχίσει αυτόματα
από το μουσικό κομμάτι 1.
■ Όταν εισαχθεί ένα μη αναγνώσιμο
CD, θα εξαχθεί αυτόματα και πα‐
ράλληλα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
σφάλματος δίσκου, και στη συνέ‐
χεια το σύστημα θα μεταβεί στη λει‐
τουργία που ήταν ενεργή προηγου‐
μένως ή στη λειτουργία ραδιοφώ‐
νου FM.

Ηχοσυστήματα
Εξαγωγή CD

Όταν το CD που θέλετε να ακούσετε
βρίσκεται ήδη μέσα στη μονάδα, πα‐
τήστε επανειλημμένα το κουμπί CD/
AUX για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής CD/MP3.
■ Εάν δεν υπάρχει CD προς αναπα‐
ραγωγή, θα εμφανιστεί το μήνυμα
No CD Inserted (Δεν έχει εισαχθεί
CD) στην οθόνη και η λειτουργία
δεν θα επιλεγεί.
■ Θα αρχίσει αυτόματα η αναπαρα‐
γωγή του μουσικού κομματιού που
ακουγόταν προηγουμένως.

Για να εξάγετε ένα CD, πατήστε το
κουμπί ΕΞΑΓΩΓΗΣ για να βγει έξω
το CD.
■ Όταν το CD βγει έξω, το σύστημα
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
που χρησιμοποιούνταν προηγου‐
μένως ή στη λειτουργία ραδιοφώ‐
νου FM.
■ Το CD θα εισέλθει αυτόματα ξανά
μέσα στη μονάδα εάν δεν το τραβή‐
ξετε για κάποιο χρονικό διάστημα.
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Αλλαγή μουσικού κομματιού που
αναπαράγεται

Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc στη
λειτουργία αναπαραγωγής για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
Χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό
διακόπτη στα χειριστήρια στο τιμόνι,
μπορείτε να αλλάξετε εύκολα μουσικά
κομμάτια γυρίζοντας τον περιστρο‐
φικό διακόπτη Πηγής [dSRCc].
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Αλλαγή σημείου αναπαραγωγής

Ή γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λί‐
στα των μουσικών κομματιών αναπα‐
ραγωγής και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να το αλλά‐
ξετε.

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά
dSEEKc στη λειτουργία αναπαρα‐
γωγής για γρήγορη αναπαραγωγή
του τραγουδιού πίσω ή μπροστά.
Αφήστε το κουμπί για να συνεχίσει η
αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα.
Η ένταση ήχου μειώνεται ελαφρά κατά
τη γρήγορη αναπαραγωγή πίσω ή
μπροστά, ενώ εμφανίζεται η διάρκεια
αναπαραγωγής.

Εμφάνιση πληροφοριών στο μουσικό
κομμάτι που αναπαράγεται

Πατήστε το κουμπί INFORMATION
[INFO] στη λειτουργία αναπαραγω‐
γής για να εμφανιστούν πληροφορίες
σχετικά με το μουσικό κομμάτι που
ακούγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για
το μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη
συγκεκριμένη στιγμή για CD ήχου, το
σύστημα θα εμφανίσει την ένδειξη No
information (Δεν υπάρχουν πληροφο‐
ρίες).
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Για τα μουσικά κομμάτια MP3 (WMA),
μπορείτε να δείτε περισσότερες πλη‐
ροφορίες γυρίζοντας τον περιστρο‐
φικό διακόπτη MENU-TUNE στην
οθόνη πληροφοριών μουσικών κομ‐
ματιών.
■ Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
περιλαμβάνουν το όνομα αρχείου,
το όνομα φακέλου και πληροφορίες
στην ετικέτα ID3 που αποθηκεύο‐
νται μαζί με το τραγούδι.
Εάν προστεθούν λανθασμένες
πληροφορίες ετικέτας ID3 (π.χ.
καλλιτέχνης, τίτλος τραγουδιού)
στα αρχεία MP3 (WMA) πριν την
εγγραφή στο CD, αυτές οι πληρο‐

φορίες θα εμφανίζονται ως έχουν
από το σύστημα Ιnfotainment.
Οι λανθασμένες πληροφορίες ετικέ‐
τας ID3 δεν μπορούν να τροπο‐
ποιηθούν ή να διορθωθούν στο σύ‐
στημα Ιnfotainment (η διόρθωση
ετικετών ID3 είναι εφικτή μόνο σε
Η/Υ).
■ Οι πληροφορίες για τα τραγούδια
που εκφράζονται με ειδικά σύμβολα
ή σε μη διαθέσιμες γλώσσες ενδέ‐
χεται να εμφανίζονται ως ---- ή να
μην εμφανίζονται καθόλου.
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Χρήση του μενού CD
Αλλαγή της λειτουργίας
αναπαραγωγής

Από τη λειτουργία αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να εμφανιστεί το μενού CD.
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Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λει‐
τουργία αναδιευθέτησης μουσικών
κομματιών ή επανάληψης αναπαρα‐
γωγής και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
ενεργοποιήσετε (Οn) ή να
απενεργοποιήσετε (Off) την αντί‐
στοιχη λειτουργία.

CD menu → Track list (μενού CD →
λίστα μουσικών κομματιών)

CD menu → Folders (μενού CD →
Φάκελοι)

Για τα CD ήχου, γυρίστε τον περι‐
στροφικό διακόπτη MENU-TUNE
από το μενού CD για να επιλέξετε τη
λίστα μουσικών κομματιών και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε τη λίστα
μουσικών κομματιών που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να ακούσετε το επι‐
λεγμένο μουσικό κομμάτι.

Για τα CD αρχείων MP3 (WMA), γυ‐
ρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE από το μενού CD για να
επιλέξετε Folders (Φάκελοι) και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε το φά‐
κελο που θέλετε και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE.
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CD menu → Search... (μενού CD →
Αναζήτηση...)

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε το μου‐
σικό κομμάτι που θέλετε και στη συ‐
νέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ακούσετε το επιλεγμένο
μουσικό κομμάτι από τον επιλεγμένο
φάκελο.

Για τα CD αρχείων MP3 (WMA), γυ‐
ρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE από το μενού CD, με‐
ταβείτε στο Search... (Αναζήτηση...)
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
■ Όταν το σύστημα διαβάσει τις πλη‐
ροφορίες στο CD, θα εμφανιστεί το
πρώτο τραγούδι της λίστας αναπα‐
ραγωγής [iP].
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■ Εάν δεν υπάρχουν μουσικά αρχεία
στη λίστα αναπαραγωγής [iP], θα
εμφανιστεί το πρώτο τραγούδι για
κάθε καλλιτέχνη [iA].
■ Ωστόσο, μπορεί να παρέλθει ένα
χρονικό διάστημα μέχρι το σύστημα
να ολοκληρώσει την ανάγνωση του
δίσκου, ανάλογα με τον αριθμό των
μουσικών αρχείων.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNEξανά
και, από το στοιχείο αναζήτησης που
εμφανίζεται, γυρίστε τον περιστρο‐
φικό διακόπτη MENU-TUNE για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
αναπαραγωγής.
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Ο αριθμός των σχετικών τραγουδιών
θα εμφανιστεί κατά Λίστα αναπαρα‐
γωγής [iP]/Καλλιτέχνη [iA]/Άλμπουμ
[iL]/Τίτλο [iS]/Μουσικό είδος [iG].

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε το στοι‐
χείο λεπτομερούς κατάταξης και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε το μου‐
σικό κομμάτι/τίτλο που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να ακούσετε το επιλεγμένο
μουσικό κομμάτι.

Βοηθητικές συσκευές
Συσκευή αναπαραγωγής USB
Επισημάνσεις για τη χρήση
συσκευών αναπαραγωγής USB
■ Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν ο σκληρός δίσκος που είναι εν‐
σωματωμένος στη συσκευή μαζι‐

κής αποθήκευσης USB ή η κάρτα
μνήμης CF ή SD συνδεθεί με αντά‐
πτορα USB. Χρησιμοποιήστε μια
συσκευή αποθήκευσης USB ή
μνήμη flash.
■ Προσέξτε ώστε να αποφύγετε την
εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού
όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τη
συσκευή USB. Εάν επαναλάβετε τη
σύνδεση και την αποσύνδεση πολ‐
λές φορές σε μικρό χρονικό διά‐
στημα, μπορεί να δημιουργηθεί
πρόβλημα στη χρήση της συ‐
σκευής.
■ Για να αφαιρέσετε τη συσκευή USB,
χρησιμοποιήστε το USB Menu →
Remove USB (Μενού USB → Αφαί‐
ρεση USB) και το κουμπί MENUTUNE για την αφαίρεση της συ‐
σκευής USB.
■ Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη
εάν η υποδοχή σύνδεσης της συ‐
σκευής USB δεν είναι μεταλλική.
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■ Η σύνδεση με συσκευές αποθήκευ‐
σης USB τύπου i-Stick μπορεί να
είναι προβληματική λόγω κραδα‐
σμών του οχήματος και, για το λόγο
αυτό, η λειτουργία τους δεν είναι εγ‐
γυημένη.
■ Προσέξτε να μην αγγίξετε την υπο‐
δοχή σύνδεσης USB με κάποιο
αντικείμενο ή μέρος του σώματός
σας.
■ Η συσκευή αποθήκευσης USB
μπορεί να αναγνωριστεί από το σύ‐
στημα όταν έχει διαμορφωθεί ως
FAT16/32. Μόνο συσκευές με εκ‐
χωρημένο μέγεθος μονάδων 512
Byte/τομέα ή 2.048 Byte/τομέα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το
NTFS και άλλα συστήματα αρχείων
δεν αναγνωρίζονται από το σύ‐
στημα.
■ Ανάλογα με τον τύπο και τη χωρη‐
τικότητα της συσκευής αποθήκευ‐
σης USB και τον τύπο του αποθη‐
κευμένου αρχείου, το διάστημα που
απαιτείται για την αναγνώριση των
αρχείων μπορεί να διαφέρει. Αυτό
δεν αποτελεί πρόβλημα στο σύ‐
στημα σε αυτή την περίπτωση, και

■

■

■

■

για το λόγο θα πρέπει να περιμένετε
μέχρι το σύστημα να επεξεργαστεί
τα αρχεία.
Τα αρχεία σε ορισμένες συσκευές
αποθήκευσης USB μπορεί να μην
αναγνωρίζονται από το σύστημα
λόγω προβλημάτων συμβατότητας,
και οι συνδέσεις με συσκευή ανά‐
γνωσης μνήμης ή USB hub δεν
υποστηρίζονται. Ελέγξτε τη λει‐
τουργία της συσκευής στο όχημα
πριν τη χρησιμοποιήσετε.
Όταν συσκευές όπως MP3 player,
κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακή κάμερα
συνδέονται μέσω κινητού δίσκου,
μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή απο‐
θήκευσης USB στη διάρκεια της
αναπαραγωγής. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο σύστημα ή να
επηρεάσει την απόδοση της συ‐
σκευής USB.
Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συ‐
σκευή αποθήκευσης USB όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης του οχήματος
είναι κλειστός. Εάν ο διακόπτης
ανάφλεξης ανοίξει όταν η συσκευή
αποθήκευσης USB είναι συνδεδε‐
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μένη, η συσκευή αποθήκευσης
USB ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή
να μη λειτουργήσει κανονικά σε ορι‐
σμένες περιπτώσεις.

Προσοχή
Οι συσκευές αποθήκευσης USB
μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το
προϊόν με μόνο σκοπό την αναπα‐
ραγωγή μουσικών αρχείων.
Ο ακροδέκτης USB του προϊόντος
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για
τη φόρτιση βοηθητικού εξοπλι‐
σμού USB διότι η θερμότητα που
αναπτύσσεται από τη χρήση του
ακροδέκτη USB μπορεί να επη‐
ρεάσει την απόδοση ή να προκα‐
λέσει ζημιά στο προϊόν.
■ Όταν η λογική μονάδα αφαιρεθεί
από τη συσκευή αποθήκευσης
USB, μόνο τα αρχεία από τη λογική
μονάδα του επάνω επιπέδου μπο‐
ρούν να αναπαραχθούν για μου‐
σικά αρχεία USB. Αυτός είναι ο λό‐
γος που τα μουσικά αρχεία που
πρόκειται να αναπαραχθούν πρέ‐
πει να είναι αποθηκευμένα στο
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επάνω επίπεδο της μονάδας της
συσκευής. Τα μουσικά αρχεία σε
ορισμένες συσκευές αποθήκευσης
USB ενδέχεται να μην αναπαράγο‐
νται σωστά εάν μια εφαρμογή φορ‐
τωθεί με διαμέριση ξεχωριστής μο‐
νάδας στην ίδια τη συσκευή USB.
■ Τα μουσικά αρχεία στα οποία εφαρ‐
μόζεται DRM (Digital Right
Management) δεν μπορούν να
αναπαραχθούν.
■ Αυτό το σύστημα μπορεί να υπο‐
στηρίξει συσκευές αποθήκευσης
USB χωρητικότητας έως 16
Gigabyte με όριο 999 αρχεία, 512
φακέλους και δομή φακέλων 10 επι‐
πέδων. Η κανονική χρήση δεν είναι
εγγυημένη για συσκευές αποθήκευ‐
σης που υπερβαίνουν αυτό το όριο.
Επισήμανση για τη χρήση των
μουσικών αρχείων USB
■ Εάν υπάρχουν μουσικά αρχεία που
έχουν καταστραφεί, μπορεί ένα μέ‐
ρος τους να μην ακουστεί κατά την
αναπαραγωγή ή τα αρχεία να μην
αναπαραχθούν καν.

■ Οι φάκελοι και τα μουσικά αρχεία
εμφανίζονται με την εξής σειρά Σύμ‐
βολο → Αριθμός → Γλώσσα
■ Μπορούν να αναγνωριστούν έως
64 χαρακτήρες για τα ονόματα φα‐
κέλων ή αρχείων στο σύστημα αρ‐
χείων Joliet.
Σχετικά με τα μουσικά αρχεία MP3
(WMA)
■ Τα αρχεία MP3 που μπορούν να
αναπαραχθούν από αυτό το σύ‐
στημα είναι τα παρακάτω.
◆ Ταχύτητα Bit: 8 kbps ~ 320 kbps
◆ Συχνότητα δειγματοληψίας:
48kHz, 44.1kHz, 32kHz (για
MPEG-1)
24kHz, 22.05kHz, 16kHz (για
MPEG-2)
■ Αυτό το σύστημα εμφανίζει αρχεία
MP3 (WMA) με προέκταση ονόμα‐
τος αρχείου mp3, .wma (πεζοί χα‐
ρακτήρες) ή .MP3 ή .WMA (κεφα‐
λαίοι χαρακτήρες).

■ Αυτό το σύστημα μπορεί να εμφα‐
νίσει ετικέτες ID3 (έκδοσης 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) για το άλμπουμ, τον
καλλιτέχνη, κ.λπ. για τα αρχεία
MP3.
■ Τα ονόματα των αρχείων/φακέλων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τον τύπο αποθήκευ‐
σης του δίσκου, συμπ. των προε‐
κτάσεων τεσσάρων χαρακτήρων
για τα ονόματα αρχείων (.mp3)
έχουν ως εξής.
◆ ISO 9660 επίπεδο 1: έως 12 χα‐
ρακτήρες
◆ ISO 9660 επίπεδο 2: έως 31 χα‐
ρακτήρες
◆ Joliet: Έως 64 χαρακτήρες
(1 byte)
◆ Μακρύ όνομα αρχείου Windows:
έως 28 χαρακτήρες (1 byte)
■ Αυτό το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων MP3 που
χρησιμοποιούν VBR. Κατά την ανα‐
παραγωγή ενός αρχείου MP3 τύ‐
που VBR, η ένδειξη του χρόνου
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που απομένει μπορεί να διαφέρει
από τον πραγματικό χρόνο που
απομένει.
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών αρ‐
χείων USB.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα
όταν η συσκευή USB είναι συνδεδε‐
μένη για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής USB.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε στις πληροφορίες
για τη λίστα μουσικών κομματιών,
το μενού ή τα μουσικά κομμάτια
MP3 (WMA).
■ Πατήστε το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η οθόνη του μενού που ενερ‐
γοποιείται από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.

(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά και έπειτα αφήστε
τα για αναπαραγωγή σε κανονική
ταχύτητα.
(7) Κουμπί INFORMATION [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών του μου‐
σικού κομματιού που αναπαράγεται.
(16) Κουμπί P BACK
Ακύρωση της εισαγωγής ή επιστροφή
σε προηγούμενο μενού.
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Σύνδεση της συσκευής
αποθήκευσης USB

Τραβήξτε και ανοίξτε το κάλυμμα που
βρίσκεται πάνω από το ταμπλό για να
συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης
USB με τα μουσικά αρχεία που πρό‐
κειται να αναπαραχθούν στην υπο‐
δοχή σύνδεσης USB.
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■ Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει την
ανάγνωση των πληροφοριών στη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα
αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμ‐
φανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και
το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα
στη λειτουργία που χρησιμοποιού‐
νταν προηγουμένως ή στη λειτουρ‐
γία ραδιοφώνου FM.
Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB
που πρόκειται να αναπαραχθεί είναι
ήδη συνδεδεμένη, πατήστε επανει‐

λημμένα το κουμπί CD/AUX για να
επιλέξετε τη συσκευή αναπαραγω‐
γής USB.
Θα αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή από το προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής.
Στη συνέχεια, ο χειρισμός των λει‐
τουργιών της συσκευής αναπαραγω‐
γής USB είναι παρόμοιος με την ανα‐
παραγωγή CD/MP3.
Τερματισμός της αναπαραγωγής
μουσικών αρχείων USB
Πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες λει‐
τουργίες.
Για να σταματήσετε την αναπαρα‐
γωγή και να αποσυνδέσετε τη συ‐
σκευή αποθήκευσης USB, χρησιμο‐
ποιήστε το USB Menu → Remove
USB (Μενού USB → Λειτουργία αφαί‐
ρεσης USB) για να αφαιρέσετε με
ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης
USB.
Χρήση του μενού USB
Οι οδηγίες για Shuffle songs/ Repeat/
Folders/Search... (Αναδιευθέτηση
τραγουδιών/Επανάληψη/Φάκελοι/

Αναζήτηση...) από το Μενού USB εί‐
ναι παρόμοιες με το μενού CD του CD/
MP3 player - έχει προστεθεί απλώς το
στοιχείο Remove USB (Αφαίρεση
USB). Ανατρέξτε στις λειτουργίες του
CD/MP3 player στο μενού CD.
Menu USB → Remove USB (Μενού
USB → Αφαίρεση USB)

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE από
τη λειτουργία αναπαραγωγής για να
εμφανιστεί το μενού USB. Γυρίστε τον
περιστροφικό διακόπτη MENUTUNE για να μεταβείτε στην επιλογή
Remove USB (Αφαίρεση USB) και
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στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί το
μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι μπο‐
ρείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB
με ασφάλεια.
Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από
την υποδοχή σύνδεσης USB.
Επιστρέψτε στη λειτουργία που χρη‐
σιμοποιούνταν προηγουμένως.

iPod player

Περιορίζεται στα μοντέλα που υπο‐
στηρίζουν τη σύνδεση iPod.
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή των μουσικών αρ‐
χείων iPod.
(9) Κουμπί CD/AUX
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα
όταν η συσκευή iPod είναι συνδεδε‐
μένη για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής iPod.

(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για μετάβαση και εμφάνιση της λί‐
στας μουσικών κομματιών που
αναπαράγονται.
■ Πατήστε το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η οθόνη του μενού που ενερ‐
γοποιείται από το τρέχον στοιχείο ή
την τρέχουσα λειτουργία.
(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
ακούσετε το προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά και έπειτα αφήστε
τα για αναπαραγωγή σε κανονική
ταχύτητα.
(7) Κουμπί INFORMATION [INFO]
Εμφάνιση των πληροφοριών του μου‐
σικού κομματιού που αναπαράγεται.
(16) Κουμπί P BACK
Ακύρωση του προηγούμενου στοι‐
χείου ή επιστροφή σε προηγούμενο
μενού.
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Σύνδεση του iPod player

Τραβήξτε και ανοίξτε το κάλυμμα που
βρίσκεται πάνω από το ταμπλό στην
πλευρά του συνοδηγού για να συνδέ‐
σετε το iPod με τα μουσικά αρχεία που
πρόκειται να αναπαραχθούν στην
υποδοχή σύνδεσης USB.
■ Τα μοντέλα iPod που μπορούν να
συνδεθούν/υποστηρίζονται από
αυτό το σύστημα είναι τα παρα‐
κάτω.
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
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◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
■ Συνδέετε το iPod σε αυτό το σύ‐
στημα μόνο με καλώδια σύνδεσης
που υποστηρίζονται από τα προϊό‐
ντα iPod. Δεν μπορούν να συνδε‐
θούν άλλα καλώδια σύνδεσης.

■ Σε ορισμένες περιπτώσεις, το iPod
μπορεί να υποστεί ζημιά εάν κλεί‐
σετε το διακόπτη ανάφλεξης όταν
είναι συνδεδεμένο στο σύστημα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPod,
φυλάξτε το αποσυνδεδεμένο από
το σύστημα με το διακόπτη ανάφλε‐
ξης του αυτοκινήτου κλειστό.

■ Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει την
ανάγνωση των πληροφοριών στη
συσκευή iPod, θα αρχίσει αυτόματα
την αναπαραγωγή.
■ Εάν συνδεθεί μια μη αναγνώσιμη
συσκευή iPod, θα εμφανιστεί το
σχετικό μήνυμα σφάλματος και το
σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη
λειτουργία που χρησιμοποιούνταν
προηγουμένως ή στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.

Εάν η συσκευή iPod που πρόκειται να
αναπαραχθεί είναι ήδη συνδεδεμένη,
πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
CD/AUX για να επιλέξετε τη συσκευή
αναπαραγωγής iPod.

■ Θα αρχίσει αυτόματα την αναπαρα‐
γωγή από το προηγούμενο σημείο
αναπαραγωγής.
■ Οι λειτουργίες αναπαραγωγής και
τα στοιχεία της οθόνης πληροφο‐
ριών του iPod player που χρησιμο‐
ποιούνται με αυτό το προϊόν μπορεί
να διαφέρουν από το iPod ως προς
τη μέθοδο και τη σειρά αναπαρα‐
γωγής και τις πληροφορίες που εμ‐
φανίζονται.
■ Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα
για την κατάταξη των στοιχείων που
αφορούν στη λειτουργία αναζήτη‐
σης που παρέχει το iPod.
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Στη συνέχεια, ο χειρισμός των λει‐
τουργιών του iPod είναι παρόμοιος με
την αναπαραγωγή CD/MP3.

iPod Menu → Eject iPod (Μενού iPod
→ Εξαγωγή iPod)

Επιστρέψτε στη λειτουργία που χρη‐
σιμοποιούνταν προηγουμένως.

Είσοδος εξωτερικού ήχου (AUX)

Αποσύνδεση αναπαραγωγής iPod
Για να τερματιστεί η αναπαραγωγή,
πατήστε το κουμπί RADIO BAND ή
CD/AUX για να επιλέξετε άλλες λει‐
τουργίες.
Χρήση του μενού iPod
Από το μενού iPod, οι οδηγίες για την
Shuffle Songs/Repeat/Search...
(Αναδιευθέτηση τραγουδιών/Επανά‐
ληψη/Αναζήτηση...) (συμπ. των Ηχη‐
τικών βιβλίων και Συνθετών) είναι πα‐
ρόμοιες με το μενού CD του CD/MP3
player - έχει προστεθεί απλώς το στοι‐
χείο Eject iPod (Εξαγωγή iPod). Ανα‐
τρέξτε σε κάθε στοιχείο του CD/MP3
για τη χρήση.
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Περιορίζεται σε μοντέλα που υποστη‐
ρίζουν τη σύνδεση εξωτερικής πηγής
ήχου.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE από
τη λειτουργία αναπαραγωγής για να
εμφανιστεί το μενού iPod.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη λει‐
τουργία Eject iPod (Εξαγωγή iPod)
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να εμφανιστεί το μή‐
νυμα που σας ειδοποιεί ότι μπορείτε
να αφαιρέσετε τη συσκευή με ασφά‐
λεια.
Αφαιρέστε τη συσκευή iPod από την
υποδοχή σύνδεσης USB.

Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης
Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για να
απολαμβάνετε τον πλούσιο ήχο συ‐
στήματος Ιnfotainment από την έξοδο
ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής
εξωτερικού ήχου.
(9) Κουμπί CD/AUX
Όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή εξω‐
τερικού ήχου, πατήστε το κουμπί επα‐
νειλημμένα για να επιλέξετε τη λει‐
τουργία εισόδου εξωτερικού ήχου
(AUX).
(2) Περιστροφικός διακόπτης
(ΑΠ)ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
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Ηχοσυστήματα

Σύνδεση εξωτερικής πηγής ήχου
Συνδέστε την έξοδο ήχου της εξωτε‐
ρικής πηγής ήχου στην υποδοχή AUX
1 ή 2.
■ AUX 1: Βρίσκεται στο σύστημα
Infotainment
AUX 2: Βρίσκεται μέσα στο ντουλα‐
πάκι του συνοδηγού

Πατήστε το κουμπί CD/AUX για να με‐
ταβείτε στη λειτουργία εισόδου εξωτε‐
ρικού ήχου εάν το σύστημα εξωτερι‐
κού ήχου είναι ήδη συνδεδεμένο.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
POWER/VOLUME για να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου.
■ Το σύστημα Ιnfotainment θα μετα‐
βεί αυτόματα στη λειτουργία εισό‐
δου εξωτερικού ήχου (AUX) όταν
συνδεθεί η συσκευή εξωτερικού
ήχου.

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο
Bluetooth® ................................. 113
Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας ................... 119

Bluetooth®
Κύρια κουμπιά/περιστροφικός
διακόπτης

Τα παρακάτω κύρια κουμπιά και χει‐
ριστήρια χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων ή
για τη χρήση των λειτουργιών κλήσης
μέσω μιας συσκευής Bluetooth.
(9) Κουμπί CD/AUX
Όταν υπάρχει συνδεδεμένη μια συ‐
σκευή Bluetooth με λειτουργία ανα‐
παραγωγής μουσικής, πατήστε αυτό
το κουμπί επανειλημμένα για να επι‐
λέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής ήχου Bluetooth.
(14) Κουμπί MENU-TUNE με περι‐
στροφικό διακόπτη
■ Πατήστε το κουμπί στη λειτουργία
τηλεφώνου Bluetooth για να εμφα‐
νιστεί η οθόνη του μενού.
■ Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε στο μενού ή στην
τιμή ρύθμισης.
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(8) Κουμπιά dSEEKc
■ Πατήστε αυτά τα κουμπιά στη λει‐
τουργία αναπαραγωγής ήχου
Bluetooth για να ακούσετε το προη‐
γούμενο ή το επόμενο μουσικό κομ‐
μάτι.
■ Κρατήστε πατημένα αυτά τα κου‐
μπιά για γρήγορη αναπαραγωγή
πίσω ή μπροστά και αφήστε τα για
αναπαραγωγή σε κανονική ταχύ‐
τητα.

Σύνδεση του Bluetooth
Καταχώρηση της συσκευής Bluetooth
Καταχωρήστε τη συσκευή Bluetooth
που θα συνδεθεί στο σύστημα
Ιnfotainment.
Πρώτα, ρυθμίστε τη συσκευή
Bluetooth που θα συνδεθεί μέσω του
μενού Bluetooth settings (ρυθμίσεις
Bluetooth) για να μπορέσουν άλλες
συσκευές να αναζητήσουν τη συ‐
σκευή Bluetooth.
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Πατήστε το κουμπί CONFIG και χρη‐
σιμοποιήστε το κουμπί MENU-TUNE
με τον περιστροφικό διακόπτη για να
μεταβείτε στο Settings → Bluetooth
settings → Bluetooth → Pair Device
(Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Bluetooth →
Bluetooth → Σύζευξη συσκευής) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
■ Η καταχώρηση των συσκευών
Bluetooth είναι εφικτή όχι μόνο χρη‐
σιμοποιώντας το κουμπί CONFIG,
αλλά και χρησιμοποιώντας το
Phone Menu → Bluetooth settings
→ Bluetooth → Add Device (Μενού

τηλεφώνου → Ρυθμίσεις Bluetooth
→ Bluetooth → Προσθήκη συ‐
σκευής).
■ Εάν υπάρχει ήδη μια συνδεδεμένη
συσκευή Bluetooth στο σύστημα
Ιnfotainment, θα εμφανιστεί το μή‐
νυμα Bluetooth is busy (Το
Bluetooth είναι απασχολημένο).
■ Η αναμονή σύνδεσης επισημαίνεται
με ένα μήνυμα και έναν κωδικό
ασφαλείας. (Η αρχική τιμή είναι
0000 και μπορεί να αλλάξει από
Settings → Bluetooth settings →
Bluetooth → Change Bluetooth
Code item (Ρύθμιση συστήματος →
Ρυθμίσεις Bluetooth → Bluetooth →
Αλλαγή κωδικού Bluetooth).)
Το σύστημα Ιnfotainment αναζητώ‐
ντας τη συσκευή Bluetooth που πρό‐
κειται να συνδεθεί.
Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας για το
σύστημα Ιnfotainment μέσω της συ‐
σκευής Bluetooth.
Εάν η καταχώρηση της συσκευής που
πρόκειται να συνδεθεί στο σύστημα
Ιnfotainment είναι επιτυχής, τότε στην
οθόνη θα εμφανιστούν οι πληροφο‐
ρίες της συσκευής Bluetooth.

■ Στο σύστημα Ιnfotainment μπορεί
να καταχωρηθούν έως και πέντε
συσκευές Bluetooth.
■ Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
όταν είναι επιλεγμένο το στοιχείο
Always connect (Να συνδέεται πά‐
ντοτε).

Τηλέφωνο
Σύνδεση/Διαγραφή/Διαχωρισμός των
συσκευών Bluetooth

Πατήστε το κουμπί CONFIG και χρη‐
σιμοποιήστε το κουμπί MENU-TUNE
με τον περιστροφικό διακόπτη για να
μεταβείτε στις Settings → Bluetooth
settings → Bluetooth → Device list
(Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Bluetooth →
Bluetooth → Λίστα συσκευών) και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τη συ‐
σκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη, περιστρέφοντας τον για να
επιλέξετε ή για να διαγράψετε το στοι‐
χείο και στη συνέχεια να πατήσετε το
κουμπί MENU-TUNE.

Προσοχή
Εάν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη συ‐
σκευή Bluetooth, πρέπει πρώτα να
την αποσυνδέσετε.
Πρώτα, ρυθμίστε τη συσκευή
Bluetooth που θα συνδεθεί μέσω του
μενού Bluetooth settings (ρυθμίσεις
Bluetooth) για να μπορέσουν άλλες
συσκευές να αναζητήσουν τη συ‐
σκευή Bluetooth.
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Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να μεταβείτε από την καταχωρη‐
μένη συσκευή Bluetooth στη συσκευή
που πρόκειται να συνδεθεί, και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.
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Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth
που είναι συνδεδεμένη τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή - Από την οθόνη της λί‐
στας συσκευών, επιλέξτε τη συνδεδε‐
μένη συσκευή, η οποία εμφανίζει την
ένδειξη Disconnect (Αποσύνδεση
στοιχείου) και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί MENU-TUNE.
Επισημάνσεις για την καταχώρηση/
σύνδεση συσκευών Bluetooth
■ Όταν η σύνδεση στο Bluetooth δεν
είναι εφικτή, διαγράψτε ολόκληρη
τη λίστα συσκευών από τη συ‐
σκευή Bluetooth που πρόκειται να
συνδεθεί και δοκιμάστε ξανά. Εάν
με τη διαγραφή ολόκληρης της λί‐

στας συσκευών το πρόβλημα δεν
λυθεί, επανατοποθετήστε την μπα‐
ταρία και πραγματοποιήστε επανα‐
σύνδεση.
■ Εάν υπάρχει πρόβλημα μετά τη
σύνδεση της συσκευής Bluetooth,
χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακό‐
πτη για να πραγματοποιήσετε
Settings → Bluetooth settings →
Restore factory settings (Ρυθμίσεις
→ Ρυθμίσεις Bluetooth → Επανα‐
φορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).
Πραγματοποιήστε επαναφορά των
αρχικών τιμών για τη συσκευή με το
πρόβλημα που προκλήθηκε από
σφάλμα κατά τη σύνδεση της συ‐
σκευής Bluetooth και του συστήμα‐
τος Ιnfotainment.
■ Ορισμένες φορές, το Bluetooth
μπορεί να συνδεθεί μόνο μέσω του
συστήματος ανοικτής συνομιλίας
(hands-free) ή των λειτουργιών
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth
παρά το γεγονός ότι γίνεται σύν‐
δεση στερεοφωνικών ακουστικών.
Σε αυτή την περίπτωση, δοκιμάστε

επανασύνδεση του συστήματος
Ιnfotainment χρησιμοποιώντας τη
συσκευή Bluetooth.
■ Στις συσκευές Bluetooth που δεν
υποστηρίζουν στερεοφωνικά ακου‐
στικά, η λειτουργία αναπαραγωγής
ήχου Bluetooth δεν μπορεί να χρη‐
σιμοποιηθεί.
■ Δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική
μέσω του συστήματος ήχου
Bluetooth εάν υπάρχει συνδεδε‐
μένο iPhone στη θύρα USB. Αυτό
συμβαίνει λόγω των μοναδικών
προδιαγραφών του κινητού τηλε‐
φώνου.

Ήχος Bluetooth
Πώς γίνεται η αναπαραγωγή ήχου
Bluetooth
■ Ένα κινητό τηλέφωνο ή μια συ‐
σκευή Bluetooth που υποστηρίζει
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) εκδόσεων μετα‐
γενέστερων της 1.2 πρέπει να κα‐
ταχωρηθεί και να συνδεθεί στο σύ‐
στημα.
■ Από το κινητό τηλέφωνο ή τη συ‐
σκευή Bluetooth, βρείτε τον τύπο

Τηλέφωνο
συσκευής Bluetooth για να ρυθμί‐
σετε/συνδέσετε τη συσκευή ως στε‐
ρεοφωνικό ακουστικό.
Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μιας νό‐
τας [n] στην κάτω δεξιά πλευρά της
οθόνης εάν το στερεοφωνικό ακου‐
στικό συνδεθεί επιτυχώς.
■ Μη συνδέετε το κινητό τηλέφωνο
στην υποδοχή σύνδεσης Bluetooth.
Μπορεί να σημειωθεί σφάλμα εάν
συνδεθεί στη διάρκεια της λειτουρ‐
γίας αναπαραγωγής CD/MP3 και
ήχου Bluetooth.
Αναπαραγωγή ήχου Bluetooth

Πατήστε το κουμπί CD/AUX επανει‐
λημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής ήχου στη συνδεδε‐
μένη συσκευή Bluetooth.
Εάν η συσκευή Bluetooth δεν είναι
συνδεδεμένη, τότε αυτή η λειτουργία
δεν μπορεί να επιλεγεί.
Με την ενεργοποίηση του κινητού τη‐
λεφώνου ή της συσκευής Bluetooth
θα αρχίσει η αναπαραγωγή των μου‐
σικών αρχείων.
■ Ο ήχος που ακούγεται από τη συ‐
σκευή Bluetooth παρέχεται μέσω
του συστήματος Ιnfotainment.
■ Για την αναπαραγωγή του ήχου
Bluetooth, η μουσική πρέπει να
αναπαραχθεί τουλάχιστον μία φορά
από τη λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής του κινητού τηλεφώνου ή
της συσκευής Bluetooth αφότου
συνδεθεί ως στερεοφωνικά ακου‐
στικά. Αφότου αναπαραχθεί τουλά‐
χιστον μία φορά, η λειτουργία ανα‐
παραγωγής μουσικής θα ενεργο‐
ποιηθεί αυτόματα με την εισαγωγή
στη λειτουργία αναπαραγωγής, και
θα σταματήσει αυτόματα με τον τερ‐
ματισμό της λειτουργίας. Εάν το
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κινητό τηλέφωνο ή η συσκευή
Bluetooth δεν βρίσκεται στη λει‐
τουργία οθόνης αναμονής, ορισμέ‐
νες συσκευές ενδέχεται να μη λει‐
τουργήσουν αυτόματα στη λειτουρ‐
γία αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Πατήστε τα κουμπιά dSEEKc για να
μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επό‐
μενο μουσικό κομμάτι, ή κρατήστε τα
πατημένα για γρήγορη αναπαραγωγή
μπροστά ή πίσω.
■ Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
μόνο με συσκευές Bluetooth που
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) έκδοσης 1.0 ή με‐
ταγενέστερης. (Ανάλογα με τις επι‐
λογές της συσκευής Bluetooth, ορι‐
σμένες συσκευές ενδέχεται να εμ‐
φανίσουν μια ένδειξη ότι γίνεται
σύνδεση AVRCP στη διάρκεια της
πρώτης σύνδεσης.)
■ Οι πληροφορίες για το μουσικό κομ‐
μάτι που αναπαράγεται και τη θέση
του μουσικού κομματιού δεν θα εμ‐
φανιστούν στην οθόνη του συστή‐
ματος Ιnfotainment.
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Επισημάνσεις για την αναπαραγωγή
ήχου Bluetooth
■ Μην αλλάζετε το μουσικό κομμάτι
πολύ γρήγορα κατά την αναπαρα‐
γωγή ήχου Bluetooth.
Χρειάζεται λίγη ώρα για να αποστα‐
λούν τα δεδομένα από το κινητό τη‐
λέφωνο στο σύστημα Ιnfotainment.
■ Το σύστημα Ιnfotainment αποστέλ‐
λει την εντολή αναπαραγωγής από
το κινητό τηλέφωνο στη λειτουργία
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.
Εάν αυτό γίνει σε διαφορετική λει‐
τουργία, τότε η συσκευή αποστέλλει
την εντολή να τερματιστεί η αναπα‐
ραγωγή.
Ανάλογα με τις επιλογές του κινητού
τηλεφώνου, αυτή η εντολή αναπα‐
ραγωγής/τερματισμού μπορεί να
χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να ενερ‐
γοποιηθεί.
■ Εάν το κινητό τηλέφωνο ή η συ‐
σκευή Bluetooth δεν βρίσκεται στη
λειτουργία οθόνης αναμονής, ενδέ‐
χεται να μη λειτουργήσει αυτόματα,
ανεξάρτητα εάν η αναπαραγωγή
διεξάγεται μέσω της λειτουργίας
αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Εάν η αναπαραγωγή ήχου
Bluetooth δεν λειτουργεί, ελέγξτε
εάν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται
στη λειτουργία οθόνης αναμονής.
■ Ορισμένες φορές, ένα μέρος των
ήχων μπορεί να μην ακούγεται κατά
την αναπαραγωγή ήχου Bluetooth.
Το σύστημα Ιnfotainment αναπα‐
ράγει τον ήχο από το κινητό τηλέ‐
φωνο ή τη συσκευή Bluetooth κα‐
θώς μεταδίδεται.
Μηνύματα σφάλματα Bluetooth και
ενέργειες
■ Το Bluetooth είναι
απενεργοποιημένο
Ελέγξτε εάν η ενεργοποίηση του
Bluetooth έχει ρυθμιστεί ως ON. Η
λειτουργία Bluetooth μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν η ενεργο‐
ποίηση Bluetooth ρυθμιστεί ως ON.
■ Το Bluetooth είναι απασχολημένο
Ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες συ‐
σκευές Bluetooth συνδεδεμένες.
Για να συνδέσετε μια άλλη συ‐
σκευή, αποσυνδέστε πρώτα οποιε‐
σδήποτε άλλες συνδεδεμένες συ‐

σκευές και στη συνέχεια πραγματο‐
ποιήστε επανασύνδεση.
■ Η λίστα συσκευών είναι πλήρης
Ελέγξτε εάν υπάρχουν λιγότερες
από 5 καταχωρημένες συσκευές.
Δεν μπορούν να καταχωρηθούν
περισσότερες από 5 συσκευές.
■ Δεν υπάρχει διαθέσιμος
τηλεφωνικός κατάλογος
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν το
κινητό τηλέφωνο δεν υποστηρίζει
την αποστολή επαφών. Εάν αυτό το
μήνυμα εμφανιστεί μετά από αρκε‐
τές προσπάθειες, τότε η συσκευή
δεν υποστηρίζει την αποστολή επα‐
φών.

Προσοχή
Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν
υποστηρίζεται η μετάδοση επα‐
φών ενώ παράλληλα μεταδίδονται

Τηλέφωνο
πληροφορίες με σφάλμα συ‐
σκευής. Πραγματοποιήστε ενημέ‐
ρωση της συσκευής ξανά, εάν
συμβεί κάτι τέτοιο.
■ Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι
κενός
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν
έχουν αποθηκευτεί αριθμοί τηλε‐
φώνου στο κινητό τηλέφωνο. Εμ‐
φανίζεται επίσης εάν η αποστολή
μητρώου του τηλεφώνου υποστηρί‐
ζεται, αλλά με τρόπο που δεν υπο‐
στηρίζεται από το σύστημα
Ιnfotainment.

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Απάντηση σε κλήση
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Προσοχή
Μπορείτε να μεταφέρετε τον ήχο
κλήσης σας ανάλογα με τα κινητά
τηλέφωνα. Ρυθμίστε την ένταση
του ήχου κλήσης του κινητού τη‐
λεφώνου εάν η ένταση είναι πολύ
χαμηλή.
Για να μιλήσετε στο τηλέφωνο, πατή‐
στε το κουμπί Κλήσης στα χειριστήρια
στο τιμόνι ή γυρίστε τον περιστροφικό
διακόπτη MENU-TUNE για να μετα‐
βείτε στη λειτουργία Απάντηση και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης
μέσω του κινητού τηλεφώνου που εί‐
ναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο
μέσω Bluetooth, το μουσικό κομμάτι
που ακούγεται θα διακοπεί, θα ηχήσει
ο ήχος κλήσης του τηλεφώνου και θα
εμφανιστούν οι σχετικές πληροφο‐
ρίες.
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■ Για να απορρίψετε μια κλήση, πα‐
τήστε το κουμπί Σίγασης/
Τερματισμού κλήσης στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι ή πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη και επιλέξτε Decline
(Απόρριψη).

■ Ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο,
μπορείτε να κλείσετε τον ήχο επιλέ‐
γοντας Mute Mic (Σίγαση μικροφώ‐
νου) χρησιμοποιώντας το κουμπί
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη.

■ Ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο,
κρατήστε πατημένο το κουμπί στα
χειριστήρια στο τιμόνι για να μετα‐
βείτε στη λειτουργία προσωπικής
κλήσης (ορισμένα τηλέφωνα μπο‐
ρεί να μην υποστηρίζουν τη λει‐
τουργία προσωπικής κλήσης, ανά‐
λογα με τις επιλογές του τηλεφώ‐
νου).
■ Σε περίπτωση εισερχόμενης κλή‐
σης όταν το σύστημα Ιnfotainment
είναι ενεργό και το Bluetooth συν‐
δεδεμένο, κάποια κινητά τηλέφωνα
δεν εισέρχονται αυτόματα στη λει‐
τουργία προσωπικής κλήσης. Αυτό
εξαρτάται από τις προδιαγραφές
κάθε κινητού τηλεφώνου.

Τηλέφωνο
■ Όταν είναι εφικτή η χρήση υπηρε‐
σιών συνομιλίας με τρίτους που
υποστηρίζονται από τον πάροχο
υπηρεσιών επικοινωνιών μέσω
μιας εφαρμογής, μπορείτε να πραγ‐
ματοποιείτε κλήσεις στη διάρκεια
μιας κλήσης μέσω του συστήματος
Ιnfotainment.
■ Κατά τη συνομιλία με τρία ή περισ‐
σότερα άτομα, τα στοιχεία που εμ‐
φανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να
διαφέρουν από τις πρακτικές πλη‐
ροφορίες.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε
το κουμπί Σίγασης/Τερματισμού
κλήσης στα χειριστήρια στο τιμόνι ή
γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στο
Hang up (Τερματισμός κλήσης) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Κλήση με επανάληψη
τελευταίας κλήσης
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ψης τελευταίας κλήσης ή κρατήστε το
κουμπί πατημένο για να εμφανιστεί η
οθόνη στοιχείων καλούντος.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε Yes
(Ναι) ή επαφές και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE ή το
κουμπί Κλήσης για να πραγματοποιή‐
σετε μια κλήση.

Τερματισμός κλήσης

Από τα χειριστήρια στο τιμόνι, πατή‐
στε το κουμπί Κλήσης για να εμφανι‐
στεί η οθόνη καθοδήγησης επανάλη‐

■ Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν βρί‐
σκεται σε κατάσταση αναμονής, το
τηλέφωνό σας μπορεί να μην υπο‐
στηρίζει τη λειτουργία επανάληψης
τελευταίας κλήσης. Αυτό εξαρτάται
από τις επιλογές του κινητού τηλε‐
φώνου.
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■ Κατά την επανάκληση του τελευ‐
ταίου αριθμού, ο αριθμός του συν‐
δεδεμένου τηλεφώνου δεν εμφανί‐
ζεται.
■ Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο,
υπάρχουν περιπτώσεις που η
κλήση πραγματοποιείται μέσω του
ιστορικού εισερχόμενων ή αναπά‐
ντητων κλήσεων αντί μέσω της λει‐
τουργίας επανάληψης τελευταίας
κλήσης. Αυτό εξαρτάται από τις επι‐
λογές του κινητού τηλεφώνου.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE
όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο
για να εμφανιστούν οι λειτουργίες
σύνδεσης όπως φαίνεται παραπάνω.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουρ‐
γίες στο μενού που εμφανίζεται.
Ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο, κρα‐
τήστε πατημένο το κουμπί Κλήσης
στα χειριστήρια στο τιμόνι για να με‐
ταβείτε στη λειτουργία προσωπικής
κλήσης.

διακόπτη για να επιλέξετε Enter
number (Εισαγωγή αριθμού) και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE.

Κλήση πληκτρολογώντας τους
αριθμούς

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλε‐
φώνου, πατήστε το κουμπί MENUTUNE και γυρίστε τον περιστροφικό

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τα
γράμματα που θέλετε και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να εισάγετε τον αριθμό.
■ Επαναλάβετε τη διαδικασία για να
εισάγετε όλους τους αριθμούς τηλε‐
φώνου.

Τηλέφωνο
■ Πατήστε το κουμπί P BACK για να
διαγράψετε τα γράμματα ένα προς
ένα ή κρατήστε το κουμπί πατημένο
για διαγράψετε ό,τι έχετε εισάγει μέ‐
χρι εκείνη τη στιγμή.
■ Ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία
για την επεξεργασία όσων έχετε ει‐
σάγει.
1. Μετακίνηση: Μετακίνηση της θέ‐
σης εισαγωγής
2. Διαγραφή: Διαγραφή του χαρα‐
κτήρα που έχετε εισάγει
3. Τηλεφωνικός κατάλογος: Αναζή‐
τηση επαφών (λειτουργεί μετά την
ενημέρωση των αριθμών τηλεφώ‐
νου)
4. Κλήση: Έναρξη κλήσης

123

Χρήση του μενού τηλεφώνου
Μενού τηλεφώνου → Τηλεφωνικός
κατάλογος → Αναζήτηση

Όταν έχετε εισάγει ολόκληρο τον
αριθμό τηλεφώνου, γυρίστε τον περι‐
στροφικό διακόπτη MENU-TUNE για
να αρχίσει η κλήση [y] και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί/περιστροφικό
διακόπτη για να πραγματοποιήσετε
την κλήση.
Για να τερματίσετε μια κλήση, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη MENUTUNE για να επιλέξετε τη λειτουργία
τερματισμού κλήσης και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE, γυ‐
ρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε Phone
Book (Τηλεφωνικός κατάλογος) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια ειδο‐
ποίηση, χωρίς επαφές προς χρήση,
και θα επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού.
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Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Search (Αναζήτηση) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε First
Name (Όνομα) ή Last Name (Επώ‐
νυμο) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE από την οθόνη αποτε‐
λεσμάτων αναζήτησης για να επιλέ‐
ξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί MENUTUNE για να δείτε τις λεπτομέρειες για
αυτό το στοιχείο.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε Αναζή‐
τηση όρων/εύρος και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Για να καλέσετε το σχετικό αριθμό,
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανα‐
τρέξτε στην ενότητα πραγματοποίηση
τηλεφωνικών κλήσεων.

Τηλέφωνο
Μενού τηλεφώνου → Τηλεφωνικός
κατάλογος → Ενημέρωση

Ενημέρωση των επαφών του συνδε‐
δεμένου κινητού τηλεφώνου σύμ‐
φωνα στις επαφές του συστήματος.
Χρησιμοποιώντας το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη,
επιλέξτε Phone Menu → Phone book
→ Update (Μενού τηλεφώνου → Τηλε‐
φωνικός κατάλογος → Ενημέρωση)
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε Yes
(Ναι) ή No (Όχι) και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE για να
ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την
ενημέρωση.
Ειδοποίηση για την ενημέρωση των
επαφών
■ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησι‐
μοποιηθεί σε κινητά τηλέφωνα που
υποστηρίζουν τη λειτουργία ενημέ‐
ρωσης επαφών και αποστολή ιστο‐
ρικού κλήσεων. (Εάν το σύστημα εί‐
ναι συνδεδεμένο σε ένα κινητό τη‐
λέφωνο που δεν υποστηρίζει αυτές
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τις λειτουργίες, μπορείτε να εμφανί‐
σετε το ιστορικό κλήσεων μέσω του
συστήματος Ιnfotainment.)
■ Η ενημέρωση δεν υποστηρίζεται
για περισσότερους από 1.000 αριθ‐
μούς επαφών.
■ Λάβετε υπόψη σας ότι ο ήχος από
το σύστημα ανοικτής συνομιλίας και
το Bluetooth θα διακοπεί κατά τη
διαδικασία ενημέρωσης των επα‐
φών (άλλες λειτουργίες εκτός από
την αναπαραγωγή ήχου μέσω του
συστήματος ανοικτής συνομιλίας
και του Bluetooth μπορούν να χρη‐
σιμοποιηθούν.)
■ Για να ενημερώσετε τις επαφές σας,
μπορείτε να ζητήσετε την πιστο‐
ποίηση αποστολής των επαφών.
Εάν η οθόνη αναμονής δεν αλλάξει
για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπο‐
ρείτε να ελέγξετε εάν το κινητό τη‐
λέφωνο ζητά πιστοποίηση. Όταν
ζητάτε πιστοποίηση του κινητού τη‐
λεφώνου, όλες οι συνδέσεις
Bluetooth θα διακοπούν σε περί‐
πτωση που το τηλέφωνο δεν γίνει
αποδεκτό, και στη συνέχεια θα επα‐
νασυνδεθεί.
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■ Κατά τη λήψη του ιστορικού κλή‐
σεων, μπορείτε να ζητήσετε την πι‐
στοποίηση μετάδοσης για το ιστο‐
ρικό κλήσεων από το κινητό τηλέ‐
φωνο. Εάν η οθόνη αναμονής δεν
αλλάξει για μεγάλο χρονικό διά‐
στημα, ελέγξτε εάν το κινητό τηλέ‐
φωνο ζητά πιστοποίηση.
Όταν ζητάτε πιστοποίηση του κινη‐
τού τηλεφώνου, όλες οι συνδέσεις
Bluetooth θα διακοπούν σε περί‐
πτωση που το τηλέφωνο δεν γίνει
αποδεκτό, και στη συνέχεια θα επα‐
νασυνδεθεί.
■ Εάν υπάρχει πρόβλημα στις απο‐
θηκευμένες πληροφορίες του κινη‐
τού τηλεφώνου, οι επαφές δεν μπο‐
ρούν να ενημερωθούν.
■ Το σύστημα Ιnfotainment χρησιμο‐
ποιεί μόνο πληροφορίες κωδικο‐
ποιημένες ως UTF-8.
■ Εάν ενεργοποιηθούν άλλες λει‐
τουργίες (παιχνίδι, αναζήτηση
χάρτη, πλοήγηση, κ.λπ.) ενώ η ενη‐
μέρωση των επαφών ή η αποστολή
του ιστορικού κλήσεων βρίσκεται σε
εξέλιξη, η διαδικασία ενημέρωσης/

αποστολής ενδέχεται να μη λει‐
τουργεί.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλ‐
λες λειτουργίες που εκτελούνται στο
κινητό τηλέφωνο επηρεάζουν τη με‐
τάδοση δεδομένων.
■ Όταν η ενημέρωση των επαφών ή η
αποστολή του ιστορικού κλήσεων
ολοκληρωθεί, όλες οι λειτουργίες
αναπαραγωγής ήχου του συστήμα‐
τος ανοικτής συνομιλίας και του
Bluetooth θα αποσυνδεθούν αυτό‐
ματα και στη συνέχεια θα επανα‐
συνδεθούν.
■ Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα
Ιnfotainment στη διάρκεια μιας τη‐
λεφωνικής συνομιλίας, η κλήση θα
μεταφερθεί στο κινητό τηλέφωνο.
Σε ορισμένα τηλέφωνα μπορεί να
χρειαστεί ρύθμιση εκ των προτέρων
της λειτουργίας αποστολής κλή‐
σεων, ανάλογα με τον τύπο του τη‐
λεφώνου.
■ Εάν ο χρήστης διακόψει απευθείας
τη σύνδεση (από το σύστημα
Infotainment ή το κινητό τηλέφωνο),
η λειτουργία αυτόματης σύνδεσης
δεν εκτελείται.

■

■

■

■

Αυτόματη σύνδεση: Αυτή η λειτουρ‐
γία εντοπίζει και συνδέεται αυτό‐
ματα με τη συσκευή που είχε συν‐
δεθεί την τελευταία φορά.
Οι επαφές ενδέχεται να μην εμφα‐
νίζουν πάντοτε όλες τις λίστες στο
τηλέφωνο όταν τις επιλέγετε. Το σύ‐
στημα Ιnfotainment εμφανίζει πά‐
ντοτε ό,τι έχει αποσταλεί από το
κινητό τηλέφωνο.
Η ενημέρωση επαφών μπορεί να
λάβει μόνο τέσσερις αριθμούς για
κάθε κατάλογο επαφής (Mobile
Phone (Κινητό τηλέφωνο), Office
(Γραφείο), Home (Σπίτι) και Other
(Άλλο)).
Εάν αλλάξετε τη γλώσσα στη διάρ‐
κεια της ενημέρωσης επαφών, θα
διαγραφούν όλες οι προηγούμενες
ενημερώσεις.
Εάν το κινητό τηλέφωνο δεν διαθέ‐
τει οθόνη αναμονής, δεν μπορούν
να γίνουν κλήσεις προς αυτό το σύ‐
στημα Ιnfotainment.

Τηλέφωνο
■ Εάν το λειτουργικό του κινητού τη‐
λεφώνου ενημερωθεί, μπορεί να
αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος Bluetooth του
τηλεφώνου.
■ Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι υπο‐
στηριζόμενες γλώσσες εμφανίζο‐
νται ως ____.
■ Οι κλήσεις που καταχωρούνται στις
επαφές χωρίς όνομα επισημαίνο‐
νται με την ένδειξη No number in
contact (Δεν υπάρχει αριθμός για
την επαφή).
■ Το σύστημα Infotainment εμφανίζει
τις επαφές, το ιστορικό κλήσεων και
τις πληροφορίες επανάληψης τε‐
λευταίας κλήσης ενώ αποστέλλο‐
νται από το κινητό τηλέφωνο.

Μενού τηλεφώνου → Τηλεφωνικός
κατάλογος → Διαγραφή όλων
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τήστε το κουμπί MENU-TUNE για να
διαγράψετε όλες τις επαφές ή για ακύ‐
ρωση.
Μενού τηλεφώνου → Λίστες κλήσεων

Κάθε αριθμός τηλεφώνου που έχει
αποθηκευτεί στις επαφές του συστή‐
ματος θα διαγραφεί.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να επιλέξετε Phone Menu →
Phone book → Delete all (Μενού τη‐
λεφώνου → Τηλεφωνικός κατάλογος
→ Διαγραφή όλων) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε Yes
(Ναι) ή No (Όχι) και στη συνέχεια πα‐

Ελέγξτε, χρησιμοποιήστε ή διαγράψτε
τις επαφές.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να επιλέξετε Phone Menu → Call
lists (Μενού τηλεφώνου → Λίστες κλή‐
σεων) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE.
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Χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να επιλέξετε το λεπτομερές ιστο‐
ρικό κλήσεων και στη συνέχεια πατή‐
στε το κουμπί MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να ελέγξετε το ιστο‐
ρικό κλήσεων και να πραγματοποιή‐
σετε μια κλήση.
Πατήστε το κουμπί MENU-TUNE για
να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
από το ιστορικό κλήσεων.
■ Εάν η οθόνη Please wait (Παρα‐
καλώ περιμένετε) εξακολουθήσει
να εμφανίζεται για πολλή ώρα αφό‐

του επιλέξετε το μητρώο κλήσεων,
ελέγξτε εάν το κινητό τηλέφωνο
ζητά επιβεβαίωση της μεταφοράς
των αριθμών τηλεφώνου. Μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών επι‐
βεβαίωσης του κινητού τηλεφώνου,
οι επαφές και το μητρώο κλήσεων
θα αποσταλούν στο σύστημα
Ιnfotainment.
■ Το μητρώο κλήσεων από το κινητό
τηλέφωνο και το μητρώο που εμφα‐
νίζεται στο σύστημα Infotainment
μπορεί να διαφέρουν. Το σύστημα
Ιnfotainment εμφανίζει τις πληρο‐
φορίες που μεταδίδονται από το
κινητό τηλέφωνο ως έχουν.

Phone Menu → Bluetooth settings
(μενού τηλεφώνου → ρυθμίσεις
Bluetooth)

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth.
Χρησιμοποιώντας το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη,
επιλέξτε Phone Menu → Bluetooth
settings (Μενού τηλεφώνου → Ρυθμί‐
σεις Bluetooth) και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth, δηλώστε/συνδέστε/δια‐
γράψτε τη συσκευή Bluetooth ή αλ‐
λάξτε τον κωδικό Bluetooth, επιλέξτε

Τηλέφωνο
Bluetooth χρησιμοποιώντας το κου‐
μπί MENU-TUNE με τον περιστρο‐
φικό διακόπτη και στη συνέχεια χρη‐
σιμοποιήστε το κουμπί MENU-TUNE
με τον περιστροφικό διακόπτη για να
ρυθμίσετε το στοιχείο που θέλετε.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης και
την ένταση ήχου που χρησιμοποιείται
από τη λειτουργία Bluetooth, Χρησι‐
μοποιήστε το κουμπί MENU-TUNE με
τον περιστροφικό διακόπτη για να
επιλέξετε Sound & Signal (Ήχος &
Σήμα) και στη συνέχεια ρυθμίστε τα
στοιχεία που θέλετε με το κουμπί
MENU-TUNE.

■ Υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέ‐
ρετε τους ήχους κλήσης σας που
έχετε στο σύστημα Ιnfotainment
ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο. Σε
αυτά τα κινητά τηλέφωνα, η χρήση
του επιλεγμένου ήχου κλήσης δεν
είναι εφικτή.
■ Για τα κινητά τηλέφωνα στα οποία
μπορεί να γίνει μεταφορά των ήχων
κλήσης σας, η ένταση του ήχου
κλήσης βασίζεται στην ένταση ήχου
που αποστέλλεται από το κινητό τη‐
λέφωνο. Ρυθμίστε την ένταση του
ήχου κλήσης του κινητού τηλεφώ‐
νου εάν η ένταση είναι πολύ χα‐
μηλή.
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Για την επαναφορά των τιμών
Bluetooth settings (ρυθμίσεων
Bluetooth) στις προεπιλεγμένες τιμές,
χρησιμοποιήστε το κουμπί MENUTUNE με τον περιστροφικό διακόπτη
για να επιλέξετε το στοιχείο επαναφο‐
ράς αρχικών τιμών και στη συνέχεια
επιλέξτε Yes (Ναι) με το κουμπί
MENU-TUNE.
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