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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
MyLink, Text Based

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 q/w (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 x/n (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 εισερχόμενες κλήσεις
ή για να τερματίσετε την τρέχουσα
κλήση σας ή τη λειτουργία SR του
τηλεφώνου.
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)
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◆ 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 53
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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Εισαγωγή

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 and date (ρύθμιση
ώρας και ημερομηνίας): Ρυθμί‐
στε χειροκίνητα την ώρα, τα λε‐
πτά και το έτος/μήνα/ημέρα πα‐
τώντας ∧ και ∨ και στη συνέχεια
πατήστε 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 favorites (αγαπημένοι ρα‐
διοφωνικοί σταθμοί): Ορίζει τον
αριθμό της σελίδας FAV (Αγα‐
πημένα) στην οθόνη του ραδιο‐
φώνου (FM/AM). Εάν επιλέξετε
5 FAV Page, η σελίδα FAV
(Αγαπημένα) εμφανίζει έως 5
σελίδες.
◆ 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‐
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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 0 έως 63.
- TA: Επιλέξτε On ή Off.
◆ 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/
information/rock.
- 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).
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Εισαγωγή
- radio text (κείμενο ραδιοφώ‐
νου): Για να εμφανίζεται το ρα‐
διοφωνικό κείμενο μετάδοσης,
επιλέξτε On ή Off.
- slide show: Επιλέξτε On ή Off.
◆ radio factory settings (εργοστα‐
σιακές ρυθμίσεις ραδιοφώνου):
Επαναφέρετε τις αρχικές τιμές
στις εργοστασιακές προεπιλεγ‐
μένες ρυθμίσεις.

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

- 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
◆ 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.

1. Πατήστε ; στο πλαίσιο χειριστη‐
ρίων.
2. Πατήστε settings (ρυθμίσεις) >
language (γλώσσα).
3. Επιλέξτε μια από τις γλώσσες που
εμφανίζονται στο σύστημα
Ιnfotainment.

Εισαγωγή
4. Επιλέξτε On ή Off.

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

◆ 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.
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4. Επιλέξτε On ή Off.

◆ 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
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Εισαγωγή

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 έως 21.

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

DivX(R) VOD

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

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

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, πιστοποιημένη (DivX
Certified®) συσκευή που αναπαράγει
βίντεο DivX. Επισκεφθείτε την ιστοσε‐
λίδα divx.com για περισσότερες πλη‐
ροφορίες και εργαλεία λογισμικού για
να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε αρ‐
χεία βίντεο DivX.
Πληροφορίες για το DivX video-on
demand: Αυτή η πιστοποιημένη (DivX
Certified®) συσκευή πρέπει να κατα‐
χωρηθεί για να μπορεί να αναπαράγει

Εισαγωγή
ταινίες DivX Video-on-Demand
(VOD). Για να λάβετε το δικό σας κω‐
δικό καταχώρησης, μεταβείτε στην
ενότητα DivX VOD του μενού ρυθμί‐
σεων της συσκευής σας. Επισκε‐
φθείτε τη διεύθυνση vod.divx.com για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο συμπλήρωσης της εγ‐
γραφής σας.
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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)

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
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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.
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◆ 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.

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.

Ραδιόφωνο
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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.
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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).

Ραδιόφωνο
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).
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◆ 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.
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Επισήμανση
Στη λειτουργία EQ των ρυθμίσεων
ηχητικών τόνων, μπορείτε να επιλέ‐
ξετε μόνο "Χειροκίνητα" και "Ομιλία"
ανάλογα με το ηχοσύστημα.

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.

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.

2. Πατήστε OK.

Ραδιόφωνο
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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.
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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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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 έως
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)
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■ Ενώ αυτό το σύστημα έχει δυνατό‐
τητα αναπαραγωγής με ταχύτητα
bit 8 kbps έως 320 kbps, τα αρχεία
με ταχύτητα bit πάνω από
128 kbps παρέχουν ήχο υψηλότε‐
ρης ποιότητας.
■ 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.

■ 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.
Ορισμένα μοντέλα προϊόντων iPod/
iPhone μπορεί να μην υποστηρί‐
ζουν τη συνδεσιμότητα ή τη λει‐
τουργία αυτού του προϊόντος.
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 ανοίξετε 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.

31

■ 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
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.
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■ 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.
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)

Το σύστημα Ιnfotainment μπορεί να
αναπαράγει αρχεία ταινίας που υπάρ‐
χουν στη συσκευή αποθήκευσης
USB.
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):
4 Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4.8mbps
- xvid: 4.5mbps
■ 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.
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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

Το 4-πολικό καλώδιο υποστηρίζε‐
ται κατά την αναπαραγωγή του αρ‐
χείου ταινίας.

Σύστημα Bluetooth

- 4-πολικό καλώδιο: καλώδιο AUX
ταινιών (καλώδιο AUX για iPod/
iPhone)

■ 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.
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■ Θα εμφανιστεί το εικονίδιο μιας νό‐
τας [n] στην οθόνη εάν το στερεο‐
φωνικό ακουστικό συνδεθεί επιτυ‐
χώς.
■ 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 53
■ 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
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μουσικής στο τηλέφωνο. Για παρά‐
δειγμα, εάν μεταβείτε στη λειτουργία
ανοικτής 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.
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.
■ 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
Σύνδεση USB
Τηλέφωνο
Android

Ασύρματη τεχνο‐
λογία Bluetooth

■ Στην περίπτωση του iPhone, συν‐
δέστε το iPhone στη θύρα USB για
να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.
■ Στην περίπτωση τηλεφώνου
Android, συνδέστε το τηλέφωνο
Android στο σύστημα Infotainment
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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.

μέσω της ασύρματης τεχνολογίας
Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή.
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.
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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 να εμφανιστεί το ει‐
κονίδιο που είναι κρυφό στο μενού
σύνδεσης smartphone.
4. Πατήστε OK.
Εάν η ενεργοποιημένη εφαρμογή
υπάρχει στο μενού σύνδεσης
smartphone, εμφανίζεται η ένδειξη g
στην επάνω πλευρά του αρχικού με‐
νού ή της ενεργής οθόνης.

■ Your iPhone is locked. (Το iPhone
σας είναι κλειδωμένο). => Ξεκλει‐
δώστε το iPhone σας.
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■ 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.
Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την
εφαρμογή μετά από 10 με 20 δευ‐
τερόλεπτα περίπου.
Εάν θέλετε να μεταβείτε σε άλλη
εφαρμογή ενώ "τρέχετε" μια εφαρ‐
μογή στο iPod/iPhone σας που είναι
συνδεδεμένο μέσω της θύρας USB,
μεταβείτε στο αρχικό μενού χρησιμο‐
ποιώντας το κουμπί home στο iPod/
iPhone, και στη συνέχεια πατήστε στο
εικονίδιο της εφαρμογής στο μενού
σύνδεσης smartphone του συστήμα‐
τος Ιnfotainment.
Εάν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο
σύστημα Ιnfotainment στη θύρα USB
και το σύστημα Ιnfotainment είναι
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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.

Πατήστε iPhone ή bluetooth phone
(τηλέφωνο bluetooth) για να ενεργο‐
ποιήσετε την εφαρμογή μέσω της συ‐
σκευής που θέλετε.

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:
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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
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Ισλανδία / Αγγλικά:
www.chevrolet.is
Ιρλανδία / Αγγλικά:
www.chevrolet.ie/MyLink
Ιταλία / Ιταλικά:
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
Ελβετία / Ιταλικά:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Τουρκία / Τουρκικά:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Ηνωμένο Βασίλειο / Αγγλικά:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Αναπαραγωγή ήχου
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.
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■ 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.

Τερματισμός της αναπαραγωγής
μουσικών αρχείων USB
1. Πατήστε Source S (Πηγή).
2. Επιλέξτε άλλη λειτουργία πατώ‐
ντας AM, FM, AUX ή Bluetooth.
Επισήμανση
Εάν ο χρήστης θέλει να αφαιρέσει
την συσκευή αποθήκευσης USB,
επιλέξτε μια άλλη λειτουργία και στη
συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή
αποθήκευσης USB.
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.

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.
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Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος
αρχείου
Πατήστε t μόλις παρέλθουν 5 δευ‐
τερόλεπτα από τη στιγμή που θα αρ‐
χίσει η αναπαραγωγή.
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.
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.
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■ ON: Αναπαραγωγή όλων των αρ‐
χείων με τυχαία σειρά.
■ OFF: Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή.
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.

■ Στις πληροφορίες που εμφανίζονται
συμπεριλαμβάνεται το όνομα αρ‐
χείου, το όνομα φακέλου και ο καλ‐
λιτέχνης/άλμπουμ που αποθηκεύο‐
νται μαζί με το τραγούδι.

■ 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.

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).
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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.

Τερματισμός της αναπαραγωγής
iPod/iPhone
1. Πατήστε Source S (Πηγή).
2. Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία πα‐
τώντας AM, FM, AUX ή Bluetooth.
Επισήμανση
Εάν ο χρήστης θέλει να αφαιρέσει
το iPod/iPhone, επιλέξτε μια άλλη
λειτουργία και στη συνέχεια αφαιρέ‐
στε το iPod/iPhone.
Παύση
Πατήστε = κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε l για να συνεχιστεί η ανα‐
παραγωγή.

3. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 20.

Μονάδα αναπαραγωγής iPod/
iPhone

Αναπαραγωγή του επόμενου
τραγουδιού
Πατήστε v για να αρχίσει η αναπα‐
ραγωγή του επόμενου τραγουδιού.

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
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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.

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

■ 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.

■ 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).
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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 20.

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.
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Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
1. Πατήστε tone settings (ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων) κατά την αναπα‐
ραγωγή μουσικής από την υπο‐
δοχή Aux.
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4. Πατήστε Bluetooth για να επιλέ‐
ξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής
μουσικής Bluetooth στη συνδεδε‐
μένη συσκευή.

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.

2. Για λεπτομέρειες, βλ. "Ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων (Μενού FM/AM/
DAB)" 3 20.

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.

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.

Εξωτερικές συσκευές
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■ 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 20.

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

2. Πατήστε στην οθόνη για να εμφα‐
νιστεί/αποκρυφθεί η γραμμή ελέγ‐
χου. Πατήστε ξανά πάνω στην
οθόνη για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη 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.
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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
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).

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.

Εξωτερικές συσκευές
◆ 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.

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.
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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.)

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.

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.
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Αναπαραγωγή της
προηγούμενης ταινίας

Πατήστε d εντός 5 δευτερολέπτων
από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανα‐
παραγωγή για αναπαραγωγή της
προηγούμενης ταινίας.

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.

Γλώσσα υποτίτλων

Σάρωση προς τα εμπρός ή πίσω

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.

◆ display settings (ρυθμίσεις 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 20.
3. Μόλις η ρύθμιση ολοκληρωθεί,
πατήστε q.

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.

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

Εξωτερικές συσκευές
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 >.

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

2. Πατήστε < ή >.

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.

3. Πιέστε το l.
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Επισήμανση
Ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία από
τις γλώσσες που υποστηρίζονται
από το αρχείο ταινίας DivX.

Αναπαραγωγή ταινιών από
εξωτερικές συσκευές

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.
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.

Εξωτερικές συσκευές
◆ 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 20.

Χρήση εφαρμογών
smartphone
Επισήμανση
Ορισμένες εικόνες και επεξηγήσεις
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα
λειτουργικά συστήματα και τις εκδό‐
σεις των τηλεφώνων, ή/και τις εκδό‐
σεις των εφαρμογών (App). Σε αυτή
την ενότητα επεξηγείται η γενική λει‐
τουργία.

Πώς να συνδέσετε μια
εφαρμογή στο MyLink
1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο
smartphone σας.
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2. Συνδέστε το smartphone σας στο
σύστημα Ιnfotainment μέσω της
θύρας USB ή μέσω της ασύρμα‐
της τεχνολογίας Bluetooth.
iPhone: σύνδεση USB
Τηλέφωνο Android:: Ασύρματη τε‐
χνολογία Bluetooth
3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή.
4. Για να "τρέξετε" την εφαρμογή στο
σύστημα Ιnfotainment, πατή‐
στε ; > σύνδεση smartphone.
Εμφανίζεται το μενού σύνδεσης
smartphone.
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5. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρ‐
μογής. Εμφανίζεται η οθόνη της
εφαρμογής.
6. Εμφανίζεται η οθόνη της εφαρμο‐
γής.

Επισήμανση
Για περισσότερες πληροφορίες σχε‐
τικά με εφαρμογές όπως η BringGo,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου
του συστήματος πλοήγησης στο δι‐
κτυακό τόπο
www.BringGoNav.com.

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο
Bluetooth® ................................... 53
Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας ..................... 58

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 2.45 GHz. 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
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. Συ‐
νιστούμε να αποδέχεστε "πάντοτε"
το αίτημα τηλεφωνικού καταλόγου
κατά την αρχική σύζευξη του τηλε‐
φώνου.
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.

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‐
σκευής Bluetooth) για να γίνει
αναζήτηση της συσκευής που θέ‐
λετε.
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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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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.

◆ Εάν η λειτουργία SSP (Secure
Simple Pairing) δεν υποστηρί‐
ζεται, εισάγετε τον κωδικό PIN
της συσκευής Bluetooth όπως
εμφανίζεται στην οθόνη Info.
◆ 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.
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. Συ‐
νιστούμε να αποδέχεστε "πάντοτε"
το αίτημα τηλεφωνικού καταλόγου
κατά την αρχική σύζευξη του τηλε‐
φώνου.
Επισήμανση
Στο σύστημα Ιnfotainment μπορεί να
καταχωρηθούν έως και πέντε συ‐
σκευές Bluetooth.

Τηλέφωνο
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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.
3. Πατήστε connection settings
(ρυθμίσεις σύνδεσης) > bluetooth
settings (ρυθμίσεις bluetooth) >
pair device (σύζευξη συσκευής).
4. Η συζευγμένη συσκευή θα εμφα‐
νιστεί με την ένδειξη g εάν είναι
συνδεδεμένη.

Αποσύνδεση της συσκευής
Bluetooth
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 στο όνομα της συσκευής
που θέλετε να αποσυνδέσετε.

5. Πατήστε OK.

Σύνδεση της συσκευής
Bluetooth
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 στο όνομα της συσκευής
που θέλετε να συνδέσετε.
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4. Πατήστε Del (Διαγραφή).

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

5. Πατήστε Yes (Ναι).

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

2. Πατήστε y στην οθόνη ή q/w στα
χειριστήρια στο τιμόνι.
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.

Τηλέφωνο
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.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του
μικροφώνου

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

Κλήση με επανάληψη
τελευταίας κλήσης

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

Απάντηση σε κλήση
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.
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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.

2. Για να μιλήσετε στο τηλέφωνο,
πατήστε q/w στα χειριστήρια στο
τιμόνι ή πατήστε Accept (Απο‐
δοχή) στην οθόνη.
Για να απορρίψετε μια κλήση, πα‐
τήστε x/n στα χειριστήρια στο
τιμόνι ή πατήστε Reject (Απόρ‐
ριψη) στην οθόνη.
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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.

4. Πατήστε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.

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

Τηλέφωνο
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο
για να εισάγετε το όνομα που θέ‐
λετε να αναζητήσετε. Για λεπτομέ‐
ρειες, βλ. "Αναζήτηση ονόματος"
3 58.
4. Επιλέξτε την καταχώρηση, που
θέλετε να καλέσετε, στον τηλεφω‐
νικό κατάλογο.

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

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.
Ωστόσο η αυτόματη λήψη του τηλε‐
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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. Συ‐
νιστούμε να αποδέχεστε "πάντοτε"
το αίτημα τηλεφωνικού καταλόγου
κατά την αρχική σύζευξη του τηλε‐
φώνου.
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.
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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.

2. Πατήστε a, b ή c.

(Εξερχόμενη κλήση)

Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας το ιστορικό
κλήσεων

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

Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας τους
αριθμούς ταχείας κλήσης

1. Πατήστε ιστορικό κλήσεων στην
οθόνη τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί τον αριθμό ταχείας κλήσης
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο
στην οθόνη τηλεφώνου.
(Αναπάντητη κλήση)

Τηλέφωνο
Μόνο οι αριθμοί ταχείας κλήσης που
είναι ήδη αποθηκευμένοι στο κινητό
τηλέφωνο μπορούν να χρησιμοποιη‐
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.
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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.
Επισήμανση
Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται
όλες οι επιλογές και τα χαρακτηρι‐
στικά που είναι διαθέσιμες για τα διά‐
φορα συστήματα Ιnfotainment. Ορι‐
σμένες από τις περιγραφές,

Εισαγωγή
συμπεριλαμβανομένων των περι‐
γραφών των λειτουργιών της οθόνης
και των μενού, μπορεί να μην
ισχύουν για το όχημά σας λόγω δια‐
φορετικής έκδοσης μοντέλου, προ‐
διαγραφών της εκάστοτε χώρας, ει‐
δικού εξοπλισμού ή αξεσουάρ.
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Το σύστημα Ιnfotainment λειτουργεί
μόνο στο όχημα στο οποίο εγκατα‐
στάθηκε την πρώτη φορά και, εάν
κλαπεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιη‐
θεί.

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.

68

Εισαγωγή

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 PBACK
◆ 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.

Εισαγωγή
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.)

75

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
MENU-TUNE στη λειτουργία παρα‐
μετροποίησης ηχητικών τόνων ή να
επαναφέρετε 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 →
AUX → USB ή iPod → ήχος Bluetooth
→ 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.

80

Εισαγωγή

■ 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.
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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.

Ραδιόφωνο
Σύνδεση της υπηρεσίας DAB

(Ενεργοποίηση DAB-DAB/Απενεργο‐
ποίηση DAB-FM)
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(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 επι‐
λέξετε τη σελίδα με τους αποθηκευμέ‐
νους Αγαπημένους 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).
Πατήστε ένα από τα κουμπιά
PRESET [1 ~ 6] για να ακούσετε
απευθείας στο ραδιοφωνικό σταθμό/
σταθμό DAB που έχει αποθηκευτεί σε
αυτό το κουμπί.
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Χρήση του μενού ραδιοφώνου
ή DAB

FM/AM/DAB menu → Favourites list
(μενού FM/AM/DAB → λίστα
Αγαπημένων)

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)

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 σχε‐
τικό στοιχείο ή για να εμφανιστεί το
λεπτομερές μενού αυτού του στοι‐
χείου.

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).
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε
Favourites list (λίστα Αγαπημένων)
που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε

Από το μενού FM/μενού AM, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε FM
stations list/AM stations list (λίστα
σταθμών FM/λίστα σταθμών AM) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Ραδιόφωνο
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)

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.
DAB menu → DAB announcements
(μενού DAB → αναγγελίες DAB)

Από το μενού FM/μενού DAB, γυρίστε
τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να μεταβείτε στη FM
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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 ελέγ‐
ξετε τις πληροφορίες αναμετάδοσης
RDS που λαμβάνει 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
MENU-TUNE.

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
MENU-TUNE για να απενεργοποιή‐
σετε 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.

Ραδιόφωνο
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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.

Ηχοσυστήματα
■ 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 λειτουρ‐
γία 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 λειτουρ‐
γία αναπαραγωγής για να εμφανι‐
στούν πληροφορίες σχετικά με το
μουσικό κομμάτι που ακούγεται τη συ‐
γκεκριμένη 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).

Ηχοσυστήματα

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
MENU-TUNE.
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
MENU-TUNE.
Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε το φά‐
κελο που θέλετε και στη συνέχεια πα‐
τήστε το κουμπί MENU-TUNE.

Ηχοσυστήματα
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
MENU-TUNE για να ακούσετε το επι‐
λεγμένο μουσικό κομμάτι από τον επι‐
λεγμένο 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
MENU-TUNE.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να βρείτε το μου‐
σικό κομμάτι/τίτλο που θέλετε και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE για να ακούσετε το επι‐
λεγμένο 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
MENU-TUNE για την αφαίρεση της
συσκευής 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

Εάν υπάρχει κάλυμμα στον ακροδέ‐
κτη σύνδεσης πάνω από το ταμπλό,
τραβήξτε και ανοίξτε το κάλυμμα για
να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευ‐
σης USB, που περιέχει μουσικά αρ‐
χεία που θέλετε να ακούσετε, στον
ακροδέκτη σύνδεσης USB.

112

Ηχοσυστήματα

■ 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 μου‐
σικών 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
MENU-TUNE για να μεταβείτε στην
επιλογή Remove USB (Αφαίρεση
USB) και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί MENU-TUNE για να
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εμφανιστεί το μήνυμα που σας ειδο‐
ποιεί ότι μπορείτε 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

Εάν υπάρχει κάλυμμα στον ακροδέ‐
κτη σύνδεσης πάνω από το ταμπλό,
τραβήξτε και ανοίξτε το κάλυμμα για
να συνδέσετε το iPod, που περιέχει
μουσικά αρχεία που θέλετε να ακού‐
σετε, στον ακροδέκτη 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.

Ηχοσυστήματα
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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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® ................................. 117
Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας ................... 123

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 τη‐
λεφώνου → Ρυθμίσεις Bluetooth →
Bluetooth → Προσθήκη συσκευής).
■ 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
MENU-TUNE.

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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να μεταβείτε από την κα‐
ταχωρημένη συσκευή Bluetooth στη
συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί,
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.
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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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη 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

121

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.

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Απάντηση σε κλήση

■ 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.
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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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες στο μενού που εμφανίζε‐
ται.
Ενώ συνομιλείτε στο τηλέφωνο, κρα‐
τήστε πατημένο το κουμπί Κλήσης
στα χειριστήρια στο τιμόνι για να με‐
ταβείτε στη λειτουργία προσωπικής
κλήσης.

MENU-TUNE και γυρίστε τον περι‐
στροφικό διακόπτη για να επιλέξετε
Enter number (Εισαγωγή αριθμού)
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE.

Κλήση πληκτρολογώντας τους
αριθμούς

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
πληκτρολογώντας τον αριθμό τηλε‐
φώνου, πατήστε το κουμπί

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη
MENU-TUNE για να επιλέξετε τα
γράμματα που θέλετε και στη συνέ‐
χεια πατήστε το κουμπί
MENU-TUNE 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

127

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
MENU-TUNE για να επιλέξετε τη λει‐
τουργία 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
MENU-TUNE για να δείτε τις λεπτο‐
μέρειες 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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη, επιλέξτε Phone Menu →
Phone book → Update (Μενού τηλε‐
φώνου → Τηλεφωνικός κατάλογος →
Ενημέρωση) και στη συνέχεια πατή‐
στε 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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να επιλέξετε Phone
Menu → Phone book → Delete all (Με‐
νού τηλεφώνου → Τηλεφωνικός κατά‐
λογος → Διαγραφή όλων) και στη συ‐
νέχεια 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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να επιλέξετε Phone
Menu → Call lists (Μενού τηλεφώνου
→ Λίστες κλήσεων) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί MENU-TUNE.
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Χρησιμοποιήστε το κουμπί
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να επιλέξετε το λεπτομε‐
ρές ιστορικό κλήσεων και στη συνέ‐
χεια πατήστε 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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη, επιλέξτε Phone Menu →
Bluetooth settings (Μενού τηλεφώνου
→ Ρυθμίσεις Bluetooth) και στη συνέ‐
χεια πατήστε 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
MENU-TUNE με τον περιστροφικό
διακόπτη για να επιλέξετε το στοιχείο
επαναφοράς αρχικών τιμών και στη
συνέχεια επιλέξτε Yes (Ναι) με το κου‐
μπί MENU-TUNE.
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Οι ονομασίες, τα λογότυπα, τα εμβλή‐
ματα, τα σλόγκαν, οι ονομασίες των
μοντέλων των οχημάτων καθώς και τα
σχέδια αμαξωμάτων των οχημάτων
που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο
και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ‐
λων, το όνομα GM, το λογότυπο GM,
το όνομα CHEVROLET, το έμβλημα
CHEVROLET, το όνομα CRUZE και
το έμβλημα CRUZE, είναι εμπορικά
σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών της
General Motors LLC, των θυγατρικών
της, των συνδεδεμένων εταιρειών της
ή των δικαιοπαρόχων της.
Οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό
αποτελούν συμπλήρωμα αυτών στο
εγχειρίδιο κατόχου.

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει λει‐
τουργίες που μπορεί να μην είναι δια‐
θέσιμες στο δικό σας όχημα, είτε
επειδή αποτελούν προαιρετικό εξο‐
πλισμό που δεν επιλέξατε για το
όχημά σας είτε λόγω αλλαγών που
προέκυψαν μετά την εκτύπωση του
παρόντος εγχειριδίου κατόχου. Ανα‐
τρέξτε στα έντυπα που παραλάβατε
μαζί με το όχημά σας, για να επιβε‐
βαιώσετε καθεμία από τις λειτουργίες
που διαθέτει το όχημά σας.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το
εγχειρίδιο κατόχου μέσα στο όχημα,
ώστε να είναι διαθέσιμο όποτε το
χρειαστείτε. Αν πωληθεί το όχημα,
αφήστε το εγχειρίδιο μέσα στο όχημα.

Γενικές πληροφορίες
Διαβάστε τις παρακάτω σελίδες για να
εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του
συστήματος Ιnfotainment.
Το σύστημα Ιnfotainment διαθέτει εν‐
σωματωμένες λειτουργίες που συμ‐
βάλλουν σε αυτό, απενεργοποιώντας

Εισαγωγή
κάποιες από τις λειτουργίες ενώ οδη‐
γείτε. Όταν μια λειτουργία έχει γκρι
χρώμα όταν το όχημα κινείται, σημαί‐
νει ότι δεν είναι διαθέσιμη.
Όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες
όταν το όχημα είναι σταθμευμένο.
Πριν οδηγήσετε:
■ Εξοικειωθείτε με τη λειτουργία του
συστήματος Ιnfotainment, τα κου‐
μπιά στην πρόσοψη και τα πλήκτρα
οθόνης αφής.
■ Ρυθμίστε τον ήχο προεπιλέγοντας
τους αγαπημένους σας σταθμούς,
προσαρμόζοντας την ένταση και
ρυθμίζοντας τα ηχεία.
■ Προκαθορίστε τους αριθμούς τηλε‐
φώνου που θέλετε έτσι, ώστε να
μπορείτε να τους καλέσετε εύκολα
με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ή
με μία μόνο φωνητική εντολή για τα
οχήματα που διαθέτουν αυτή τη λει‐
τουργία τηλεφώνου.

9 Προειδοποίηση
Εάν το σύστημα Infotainment ή το
σύστημα πλοήγησης αποσπά την
προσοχή σας για μεγάλο χρονικό
διάστημα ή πολύ συχνά, μπορεί να
προκληθεί σύγκρουση. Μπορεί να
τραυματιστείτε εσείς ή άλλα άτομα
σοβαρά ή θανάσιμα. Μην ασχολεί‐
στε παρατεταμένα με αυτούς τους
χειρισμούς όταν οδηγείτε. Κοιτά‐
ζετε μόνο περιστασιακά στις οθό‐
νες του οχήματος και εστιάζετε την
προσοχή σας στην οδήγηση. Χρη‐
σιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές
όποτε είναι δυνατό.
Το όχημα διαθέτει σύστημα διατηρη‐
θείσας εφεδρικής ισχύος (RAP). Με το
σύστημα RAP, μπορείτε να χρησιμο‐
ποιείτε το ηχοσύστημα ακόμη κι όταν
κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Καθαρισμός γυαλιστερών
επιφανειών και οθονών
πληροφοριών οχήματος και
ραδιοφώνου
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Στα οχήματα με πολύ γυαλιστερές
επιφάνειες ή οθόνες, χρησιμοποιείτε
ένα πανί μικροϊνών για να σκουπίζετε
τις επιφάνειες. Πριν σκουπίσετε την
επιφάνεια με το πανί μικροϊνών, χρη‐
σιμοποιείτε μια μαλακή βούρτσα για
να απομακρύνετε τη βρομιά που θα
μπορούσε να γρατσουνίσει την επι‐
φάνεια. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε
το πανί μικροϊνών σκουπίζοντας την
επιφάνεια ελαφρά μέχρι να καθαρίσει.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά
τζαμιών ή διαλυτικά. Πλένετε ανά δια‐
στήματα με το χέρι το πανί μικροϊνών
και ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας
ήπιο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε
λευκαντικό ή μαλακτικό ρούχων. Ξε‐
πλύνετε καλά και αφήστε τις επιφά‐
νειες να στεγνώσουν πριν την επό‐
μενη χρήση.
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Προσοχή

Μη συνδέετε συσκευές με βε‐
ντούζα στην οθόνη. Μπορεί έτσι
να προκληθεί ζημιά που δεν καλύ‐
πτεται από την εγγύηση του οχή‐
ματος.

Ενημερώσεις λογισμικού

Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
περιοχής σας για πιθανές μελλοντικές
ενημερώσεις του λογισμικού.

Επισκόπηση
Ο χειρισμός του συστήματος
Ιnfotainment γίνεται από τα κουμπιά,
την οθόνη αφής, τα χειριστήρια στο τι‐
μόνι και τη φωνητική αναγνώριση.
Φωνητική αναγνώριση 3 201
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Επισκόπηση χειριστηρίων
MyLink, Icon Based με ή χωρίς σύστημα πλοήγησης
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Κουμπιά προεπιλεγμένων
σταθμών (1-6)
DEST (προορισμός)
NAV (πλοήγηση)
Βέλη επιλογής οκτώ
κατευθύνσεων (περιήγηση
στους χάρτες)
CONFIG (παραμετροποίηση)
RPT NAV (επανάληψη
πλοήγησης)
CLOCK
INFO (πληροφορίες)
TONE
AS (αυτόματη αποθήκευση)
m ((απ)ενεργοποίηση /
ένταση ήχου)
t (προηγούμενο /
γρήγορη αναπαραγωγή πίσω)
HOME (αρχική σελίδα)
r (αναπαραγωγή / παύση)
SRCE (πηγή)
y/@ (τηλέφωνο / σίγαση)
v (επόμενο / γρήγορη
αναπαραγωγή μπροστά)

18
19
20
21

FAV (σελίδες 'αγαπημένων' 1-6)
BACK
d (εξαγωγή)
MENU/SEL (μενού / επιλογή)

Χρήση
Κουμπιά χειρισμού συστήματος
Infotainment

Τα κουμπιά στην πρόσοψη χρησιμο‐
ποιούνται για την εκκίνηση βασικών
λειτουργιών κατά τη χρήση του συ‐
στήματος Ιnfotainment.
m ((απ)ενεργοποίηση / ένταση ήχου):
1. Πατήστε το κουμπί για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το σύστημα.
2. Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε
την ένταση ήχου.
r (αναπαραγωγή/παύση): Πατή‐
στε r για να αρχίσει, να διακοπεί ή
να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή CD ήχου 3 156
SRCE (πηγή): Πατήστε το για να αλ‐
λάξετε τις πηγές ήχου όπως ραδιό‐
φωνο AM/FM, DAB, CD και AUX.
TONE: Πατήστε το για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη μενού ήχου
για να ρυθμίσετε τα μπάσα, τα μεσαία
και τα πρίμα.
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων 3 148
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INFO (πληροφορίες): Πατήστε το για
εναλλαγή στην οθόνη πληροφοριών
του ηχοσυστήματος ή του συστήμα‐
τος πλοήγησης.
CONFIG(παραμετροποίηση): Πατή‐
στε το για να ρυθμίσετε λειτουργίες για
το ραδιόφωνο, την πλοήγηση, την
οθόνη, το τηλέφωνο, το όχημα και την
ώρα. Μενού Παραμετροποίηση
3 194
HOME: Αρχική σελίδα 3 143
MENU/SEL (μενού / επιλογή): Γυρί‐
στε το για να μαρκάρετε μια λειτουρ‐
γία. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε
τη μαρκαρισμένη λειτουργία.
y/@ (τηλέφωνο / σίγαση): Χειριστή‐
ρια Bluetooth 3 208
NAV (πλοήγηση):
1. Πατήστε το για να δείτε την τρέ‐
χουσα θέση του οχήματος στην
οθόνη του χάρτη.
2. Συνεχίστε να το πατάτε για κυ‐
κλική εναλλαγή μεταξύ πλήρους
και διαιρεμένης οθόνης χάρτη.

RPT NAV (επανάληψη πλοήγησης):
Πατήστε το για να επαναληφθεί η τε‐
λευταία αναγγελία φωνητικής καθο‐
δήγησης.
DEST (προορισμός): Πατήστε το για
να επαναληφθεί η τελευταία αναγγε‐
λία φωνητικής καθοδήγησης.
■ Πατήστε το για να εισάγετε έναν
προορισμό.
■ Εάν έχετε ήδη εισάγει προορισμό,
πατήστε το για να αποκτήσετε πρό‐
σβαση στο μενού προορισμού.
Προορισμός 3 181
BACK : Πατήστε το για να επιστρέ‐
ψετε στην προηγούμενη οθόνη σε ένα
μενού.
Εάν σε μια σελίδα, που ανοίγει απευ‐
θείας από κάποιο κουμπί στην πρό‐
σοψη ή από κάποιο πλήκτρο της οθό‐
νης Αρχική σελίδα, πατήσετε BACK
(Πίσω), θα επιστρέψετε στην αρχική
σελίδα.
FAV (σελίδες 'αγαπημένων' 1-6): Πα‐
τήστε το για να εμφανιστεί ο αριθμός
της τρέχουσας σελίδας πάνω από τα
κουμπιά προεπιλογής. Οι αποθηκευ‐
μένοι σταθμοί για κάθε λίστα εμφανί‐
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ζονται πάνω στα πλήκτρα αφής προε‐
πιλεγμένων σταθμών στο κάτω μέρος
της οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε τον
αριθμό στις λίστες προεπιλεγμένων
FAV (Αγαπημένα) στο μενού Παρα‐
μετροποίηση.
v (επόμενο / γρήγορη
αναπαραγωγή μπροστά):
1. Πατήστε το για να αναζητήσετε το
επόμενο μουσικό κομμάτι.
2. Πατήστε και κρατήστε το πατη‐
μένο για γρήγορη αναπαραγωγή
προς τα εμπρός μέσα σε ένα μου‐
σικό κομμάτι.
3. Αφήστε το κουμπί για να επιστρέ‐
ψετε στην κανονική ταχύτητα ανα‐
παραγωγής.
Αναπαραγωγή CD ήχου 3 156
4. Για τα AM, FM ή DAB, πατήστε το
για να γίνει αναζήτηση του επόμε‐
νου σταθμού με ισχυρό σήμα.
t (προηγούμενο / γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω):
1. Πατήστε το για αναζήτηση της αρ‐
χής του τρέχοντος ή του προηγού‐
μενου μουσικού κομματιού. Εάν η
αναπαραγωγή του μουσικού
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κομματιού έχει διαρκέσει λιγότερο
από πέντε δευτερόλεπτα, το σύ‐
στημα αναζητά το προηγούμενο
μουσικό κομμάτι. Εάν διαρκεί πε‐
ρισσότερο από πέντε δευτερόλε‐
πτα, το τρέχον μουσικό κομμάτι
αρχίζει από την αρχή.
2. Πατήστε και κρατήστε το πατη‐
μένο για γρήγορη κίνηση προς τα
πίσω σε ένα μουσικό κομμάτι.
Αφήστε το κουμπί για να επιστρέ‐
ψετε στην κανονική ταχύτητα ανα‐
παραγωγής.
Αναπαραγωγή CD ήχου 3 156
3. Για τα AM, FM ή DAB, πατήστε το
για να γίνει αναζήτηση του προη‐
γούμενου σταθμού με ισχυρό
σήμα.
Κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών
(1-6): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα κουμπιά προεπιλογής, τα οποία εί‐
ναι αριθμημένα από το ένα έως το έξι,
για να επιλέξετε αποθηκευμένους
σταθμούς AM, FM και DAB.
Βέλη επιλογής οκτώ κατευθύνσεων:
Πατήστε τα βέλη για να περιηγηθείτε
στο χάρτη.

CLOCK: Πατήστε το για να ρυθμίσετε
την ώρα.
d (εξαγωγή): Πατήστε το για την εξα‐
γωγή ενός δίσκου από το CD player.
Βλ.

Πλήκτρα οθόνης αφής

Τα πλήκτρα οθόνης αφής βρίσκονται
πάνω στην οθόνη και επισημαίνονται
όταν μια λειτουργία είναι διαθέσιμη.
Ορισμένα πλήκτρα οθόνης που εκτε‐
λούν λειτουργία ενεργοποίησης/απε‐
νεργοποίησης επισημαίνονται όταν
είναι ενεργά και γίνονται γκρίζα όταν
είναι ανενεργά.

Χειριστήρια στο τιμόνι

Μπορείτε να χειριστείτε ορισμένες
από τις λειτουργίες του ηχοσυστήμα‐
τος, εάν υπάρχουν, από τα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι.

q/w (πατήστε για ενεργοποίηση
συνομιλίας): Πατήστε το για να απα‐
ντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή
για να χρησιμοποιήσετε διαδραστικά
τη λειτουργία Bluetooth ή τη φωνητική
αναγνώριση.
x/n (σίγαση / τερματισμός κλήσης):
Πατήστε το για να απορρίψετε μια εισ‐
ερχόμενη κλήση ή για να τερματίσετε
μια τρέχουσα κλήση. Πατήστε το για
σίγαση των ηχείων του οχήματος όταν
χρησιμοποιείτε το σύστημα
Ιnfotainment. Πατήστε το ξανά για να
ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο. Πατή‐
στε το για να ακυρώσετε τη φωνητική
αναγνώριση.

Εισαγωγή
d SRC c (περιστροφικός ρυθμιστής):
Πατήστε το για να επιλέξετε την πηγή
ήχου.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό
ρυθμιστή για να επιλέξετε τον επό‐
μενο ή τον προηγούμενο αγαπημένο
ραδιοφωνικό σταθμό, CD, μουσικό
κομμάτι MP3, USB και Bluetooth
Audio.
Χρησιμοποιήστε το d SRC για να με‐
ταπηδήσετε στο επόμενο τραγούδι ή
εκπομπή χρησιμοποιώντας το
Stitcher.
+X− (ένταση ήχου): Πατήστε + για να
αυξήσετε την ένταση ήχου. Πατήστε
− για να τη μειώσετε.

Η φωνητική αναγνώριση, μέσω των
χειριστηρίων στο τιμόνι, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό των
λειτουργιών του συστήματος
Infotainment.
Πατήστε q/w στα χειριστήρια στο τι‐
μόνι για να αρχίσει η φωνητική ανα‐
γνώριση.
Φωνητική αναγνώριση 3 201

Αρχική σελίδα

Ο χειρισμός του συστήματος
Ιnfotainment πραγματοποιείται πατώ‐
ντας στην οθόνη και χρησιμοποιώ‐
ντας τα περιστροφικά κουμπιά και τα
υπόλοιπα κουμπιά.

Επιστροφή: Πατήστε το για να επι‐
στρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
Αρχική: Πατήστε το για να επιστρέ‐
ψετε στην αρχική σελίδα.
Αγαπημένα: Πατήστε το για εμφανι‐
στεί μια σελίδα με τους αποθηκευμέ‐
νους (αγαπημένους) σταθμούς AM,
FM ή DAB. Κρατήστε πατημένο το
Fav (Αγαπημένα) για κύλιση στις σε‐
λίδες 'αγαπημένων'.
More l (Περισσότερα): Πατήστε το
για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
Εξατομίκευση αρχικής σελίδας

Λειτουργία

Πλήκτρα οθόνης αφής
Από την αρχική σελίδα έχετε πρό‐
σβαση σε πολλές από τις λειτουργίες.
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Εισαγωγή

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την αρ‐
χική σελίδα.
Για να προσθέσετε πλήκτρα οθόνης:
1. Πατήστε Menu (Μενού).
2. Πατήστε Customize (Εξατομί‐
κευση).
3. Πατήστε ένα πλήκτρο οθόνης για
να το προσθέσετε ή να το αφαιρέ‐
σετε από την πρώτη αρχική σε‐
λίδα. Το σύμβολο H σημαίνει ότι
θα εμφανίζεται. Ο μέγιστος αριθ‐
μός κουμπιών στην αρχική σελίδα
1 είναι οκτώ.
4. Πατήστε Done (Ολοκληρώθηκε).
Για να μετακινήσετε πλήκτρα οθόνης:
1. Πατήστε Sort (Ταξινόμηση).
2. Πατήστε σε ένα εικονίδιο για να το
αλλάξετε με άλλο εικονίδιο.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο με το οποίο
θέλετε να το αντικαταστήσετε.
4. Πατήστε Done (Ολοκληρώθηκε).

Για να επαναφορά των προεπιλογών
της αρχικής σελίδας 1:
1. Πατήστε Menu (Μενού).
2. Πατήστε Restore Home Page
Defaults (Επαναφορά προεπιλο‐
γών αρχικής σελίδας).
3. Πατήστε Yes (Ναι) ή Cancel
(Άκυρο).
Λειτουργίες Αρχικής σελίδας
Τα πλήκτρα οθόνης που μπορείτε να
πατήσετε επισημαίνονται όταν είναι
διαθέσιμη η αντίστοιχη λειτουργία.
Όταν το όχημα κινείται, ορισμένες λει‐
τουργίες είναι απενεργοποιημένες.

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Now
Playing (Αναπαράγεται τώρα) για να
εμφανιστεί η σελίδα της ενεργής πη‐
γής. Οι διαθέσιμες πηγές είναι AM,
FM, DAB, CD, USB/iPod, Stitcher
και AUX.

Ραδιόφωνο AM-FM 3 150, CD player
3 155, διαδικτυακό ραδιόφωνο
Stitcher 3 171, πρόσθετες συσκευές
3 158

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Navigation (Πλοήγηση) για να εμφα‐
νιστεί ένας χάρτης με την τρέχουσα
θέση του οχήματος.
Χρήση του συστήματος πλοήγησης
3 175, Χάρτες 3 177, Σύμβολα
πλοήγησης 3 179, Μενού Παραμε‐
τροποίηση 3 194

Εισαγωγή
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Destination (Προορισμός) για να εμ‐
φανιστεί η αρχική σελίδα καταχώρη‐
σης του προορισμού ή το μενού
Προορισμός. Τα διαθέσιμα πλήκτρα
οθόνης παρέχουν εύκολη πρόσβαση
σε διάφορες μεθόδους εισαγωγής
ενός προορισμού.
Προορισμός 3 181

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Phone
(Τηλέφωνο) για να εμφανιστεί η κε‐
ντρική σελίδα τηλεφώνου.
Τηλέφωνο 3 208

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Config
(Παραμετροποίηση) για να εμφανιστεί
η κεντρική σελίδα παραμετροποίη‐
σης. Από αυτή την οθόνη, ρυθμίστε
λειτουργίες όπως η ώρα και η ημερο‐
μηνία, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, η
πλοήγηση, το όχημα και η οθόνη.
Μενού Παραμετροποίηση 3 194

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Tone
(Ηχητικός τόνος) για να εμφανιστεί η
κεντρική σελίδα ηχητικού τόνου. Ρυθ‐
μίστε τον ηχητικό τόνο και τα ηχεία
πατώντας τα πλήκτρα οθόνης για να
αλλάξετε τις στάθμες ήχου για τα
πρίμα, τα μεσαία, τα μπάσα, την κα‐
τανομή ήχου μπροστά/πίσω και την
κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά.
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων 3 148
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Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Pictures (Εικόνες) για να εμφανιστούν
οι εικόνες στη μονάδα USB ή την
κάρτα SD. Μπορείτε να δείτε τις εικό‐
νες στην κάρτα SD μόνο μέσω αντά‐
πτορα USB.
Εικόνες 3 162

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης AM για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα AM
και να ακούσετε τον τρέχοντα
σταθμό AM ή το σταθμό AM στον
οποίο είχατε συντονιστεί την τελευταία
φορά.
Ραδιόφωνο AM-FM 3 150
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Πατήστε το πλήκτρο οθόνης FM για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα FM
και να ακούσετε τον τρέχοντα
σταθμό FM ή το σταθμό FM στον
οποίο είχατε συντονιστεί την τελευταία
φορά.
Ραδιόφωνο AM-FM 3 150

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης DAB για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα DAB
και να ακούσετε τον τρέχοντα
σταθμό DAB ή το σταθμό DAB στον
οποίο είχατε συντονιστεί την τελευταία
φορά.
Ψηφιακό ραδιόφωνο 3 152

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Stitcher
(εάν υπάρχει) για να εμφανιστεί η αρ‐
χική σελίδα Stitcher και να ακούσετε
με συνεχή ροή (streaming) ειδησεο‐
γραφικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές
εκπομπές μέσω του ηχοσυστήματος.
Διαδικτυακό ραδιόφωνο Stitcher
3 171

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης CD για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα CD
και να ακούσετε το τρέχον μουσικό
κομμάτι στο CD ή αυτό που είχατε επι‐
λέξει την τελευταία φορά.
CD player 3 155

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης S
Bluetooth για να εμφανιστεί η κεντρική
σελίδα ήχου Bluetooth και να ακού‐
σετε μουσική μέσω συσκευής
Bluetooth.
Μουσική Bluetooth 3 166

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης iPod για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα iPod
και να ακούσετε το τρέχον μουσικό
κομμάτι ή αυτό που είχατε επιλέξει την
τελευταία φορά.
Εξωτερικές συσκευές 3 168

Εισαγωγή

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης USB για
να εμφανιστεί η κεντρική σελίδα USB
και να ακούσετε το τρέχον μουσικό
κομμάτι ή αυτό που είχατε επιλέξει την
τελευταία φορά.
Θύρα USB 3 159

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Quick
Info (Ταχείες πληροφορίες) για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφο‐
ρίες σχετικά με τον ήχο που ακούγεται
τη συγκεκριμένη στιγμή.
Ταχείες πληροφορίες 3 150
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Messages (Μηνύματα) (εάν υπάρχει)
για να εμφανιστεί ο φάκελος εισερχο‐
μένων για τα μηνύματα κειμένου.
Μηνύματα κειμένου 3 216

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης AUX για
να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποια‐
δήποτε συνδεδεμένη εξωτερική συ‐
σκευή.
Πρόσθετες συσκευές 3 158
Εάν υπάρχει, αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη μέσω του εικονιδίου Apps
(Εφαρμογές) στην αρχική σελίδα του
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ραδιοφώνου. Η λήψη και η χρήση
εφαρμογών προϋποθέτει σύνδεση
Wi-Fi στο διαδίκτυο στο συμβόλαιο
του smartphone ή άλλης κινητής συ‐
σκευής. Στα περισσότερα
smartphone, η ενεργοποίηση πραγ‐
ματοποιείται στο μενού Ρυθμίσεις
στην Κοινή χρήση δικτύου κινητού,
Προσωπικό Hotspot, Hotspot κινη‐
τού, Wi-Fi Hotspot ή παρόμοιο. Αφό‐
του ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο
smartphone, πατήστε το εικονίδιο
Apps (Εφαρμογές) στην αρχική σε‐
λίδα του ραδιοφώνου. Ακολουθήστε
τις οδηγίες για να ρυθμίσετε τη σύν‐
δεση στο διαδίκτυο και να δημιουργή‐
σετε ένα λογαριασμό.

148

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός

Βασικός χειρισμός ...................... 148
Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων ......... 148

m ((απ)ενεργοποίηση / ένταση ήχου):
■ Πατήστε το κουμπί για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
ραδιόφωνο.
■ Γυρίστε το για να αυξήσετε ή να
μειώσετε την ένταση της ενεργής
πηγής ήχου.
Για τη ρύθμιση της έντασης ήχου μπο‐
ρείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
χειριστήρια ήχου στο τιμόνι.
Χειριστήρια στο τιμόνι3 140

Λειτουργία του ραδιοφώνου

Λειτουργία ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο λειτουργεί όταν η ο
διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στις
θέσεις ON/RUN ή ACC/
ACCESSORY. Όταν γυρίστε το δια‐
κόπτη ανάφλεξης από τη θέση ON/
RUN στη θέση LOCK/OFF, το ραδιό‐
φωνο θα συνεχίσει να λειτουργεί επί
10 λεπτά μέχρι να ανοίξει η πόρτα του
οδηγού.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ρα‐
διόφωνο πατώντας το κουμπί m στο
ραδιόφωνο - θα παραμείνει σε λει‐
τουργία επί 10 λεπτά. Εάν ανοίξετε
την πόρτα του οδηγού, το ραδιόφωνο
δεν θα απενεργοποιηθεί.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το
ραδιόφωνο ανά πάσα στιγμή πατώ‐
ντας το κουμπί ενεργοποίησης/απε‐
νεργοποίησης.

Πηγή ήχου

Πατήστε SRCE ή SRC στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι για να εμφανίσετε και να
περιηγηθείτε στις διαθέσιμες πηγές
AM, FM, DAB, Stitcher (εάν υπάρχει),
CD, USB, AUX και ήχο Bluetooth.

Ρυθμίσεις ηχητικών τόνων
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις
ρυθμίσεις ηχητικών τόνων, πατήστε
το κουμπί TONE ή Tone (Ηχητικός τό‐
νος) στην αρχική σελίδα. Οι ρυθμίσεις
ηχητικών τόνων είναι διαφορετικές για
κάθε πηγή.

Βασικός χειρισμός
Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις:
■ Μπάσα: Πατήστε + ή − για να αλ‐
λάξετε τη στάθμη.
■ Mid (Μεσαία): Πατήστε + ή − για να
αλλάξετε τη στάθμη.
■ Πρίμα: Πατήστε + ή − για να αλλά‐
ξετε τη στάθμη.
EQ: Πατήστε ή γυρίστε το περι‐
στροφικό κουμπί MENU/SEL για να
περάσετε διαδοχικά από τις προκα‐
θορισμένες επιλογές EQ.
■ Κατανομή ήχου μπροστά/πίσω:
Πατήστε το κουμπί F ή R για περισ‐
σότερο ήχο από τα μπροστινά ή τα
πίσω ηχεία. Η μεσαία θέση κατανέ‐
μει εξίσου τον ήχο ανάμεσα στα
μπροστινά και τα πίσω ηχεία.
■ Εξισορρόπηση: Πατήστε το κουμπί
L ή R για περισσότερο ήχο από τα
αριστερά ή τα δεξιά ηχεία. Η μεσαία
θέση κατανέμει εξίσου τον ήχο ανά‐
μεσα στα αριστερά και τα δεξιά
ηχεία.
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Γενικές πληροφορίες
Ταχείες πληροφορίες

συστήματος για το μουσικό κομμάτι
που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.

Αναζήτηση σταθμών

Γενικές πληροφορίες .................. 150
Αναζήτηση σταθμών .................. 150
Κατάλογοι προτιμήσεων ............ 151
Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS) ...................... 152
Ψηφιακή μετάδοση ήχου ............ 152
Λήψη ραδιοφωνικού σήματος .... 153

Οι ταχείες πληροφορίες σας δίνουν
πρόσβαση γρήγορα σε πληροφορίες
για κάποιο στοιχείο.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση, πατή‐
στε Quick Info (Ταχείες πληροφορίες)
στην αρχική σελίδα ή στο κουμπί
INFO στην πρόσοψη. Ανάλογα με το
σύστημα και αν οι επιλογές είναι δια‐
θέσιμες για τη συγκεκριμένη περιοχή,
κάποιες από τις επιλογές μπορεί να
εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Ένα πα‐
ράδειγμα είναι οι πληροφορίες ηχο‐

Πατήστε SRCE ή SRC στα χειριστή‐
ρια στο τιμόνι για να επιλέξετε AM, FM
ή DAB.
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL για να βρείτε ένα ραδιο‐
φωνικό σταθμό. Για να επιλέξετε έναν
προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε
FAV για κύλιση στις σελίδες 'αγαπη‐
μένων' και στη συνέχεια πατήστε ένα
κουμπί προεπιλεγμένου σταθμού στο
ραδιόφωνο ή το πλήκτρο οθόνης.

Αναζήτηση σταθμού

Πατήστε t ή v για να αναζητήσετε
ένα σταθμό.

Ραδιόφωνο
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Κατάλογοι προτιμήσεων
Αποθήκευση προεπιλεγμένων
ραδιοφωνικών σταθμών

AM
1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης AM
στην αρχική σελίδα: επιλέξτε AM
πατώντας SRCE ή SRC στα χει‐
ριστήρια στο τιμόνι ή πείτε "Συν‐
τονισμός στα AM" ή "AM" μέσω
της λειτουργίας φωνητικής ανα‐
γνώρισης (εάν υπάρχει).
2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Menu (Μενού) για να εμφανιστούν
οι σταθμοί AM ή οι σχετικές κατη‐
γορίες.
3. Πατήστε το για να μαρκάρετε μια
επιλογή. Για να ενημερωθεί η λί‐
στα σταθμών, πατήστε Refresh
(Ανανέωση).

FM
1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης FM
στην αρχική σελίδα: επιλέξτε FM
πατώντας SRCE ή SRC στα χει‐
ριστήρια στο τιμόνι ή πείτε "Συν‐
τονισμός στα FM" ή "FM" μέσω
της λειτουργίας φωνητικής ανα‐
γνώρισης (εάν υπάρχει).
2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Menu (Μενού) για να εμφανιστούν
οι σταθμοί FM ή οι σχετικές κατη‐
γορίες.
3. Πατήστε το για να μαρκάρετε μια
επιλογή. Για να ενημερωθεί η λί‐
στα σταθμών, πατήστε Refresh
(Ανανέωση).

Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και
36 προεπιλεγμένοι σταθμοί. Μπορείτε
να συνδυάσετε AM, FM ή DAB.
1. Από την κεντρική σελίδα AM, FM
ή DAB, πατήστε και κρατήστε πα‐
τημένο οποιοδήποτε κουμπί από
1−6 ή τα κουμπιά προεπιλογής
στο κάτω μέρος της οθόνης. Μετά
από μερικά δευτερόλεπτα, ακού‐
γεται 'μπιπ' και στο πλήκτρο οθό‐
νης εμφανίζονται οι πληροφορίες
για το νέο προεπιλεγμένο σταθμό.
2. Επαναλάβετε τη διαδικασία για
κάθε προεπιλεγμένο σταθμό.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί μικτών
ζωνών συχνοτήτων

Σε κάθε σελίδα 'αγαπημένων' μπο‐
ρούν να αποθηκευτούν έξι προεπι‐
λεγμένοι σταθμοί. Η σελίδα μπορεί να
περιέχει προεπιλεγμένους σταθμούς
από διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.
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Για κύλιση στις σελίδες, πατήστε
FAV ή το πλήκτρο οθόνης Fav στην
επάνω γραμμή. Ο αριθμός της τρέ‐
χουσας σελίδας εμφανίζεται επάνω
από τα κουμπιά προεπιλογής. Οι
αποθηκευμένοι σταθμοί για κάθε σε‐
λίδα 'αγαπημένων' εμφανίζονται στα
κουμπιά προεπιλεγμένων σταθμών.
Για να αλλάξετε τον αριθμό των σελί‐
δων 'αγαπημένων' που εμφανίζονται:
1. Πατήστε Config (Παραμετρο‐
ποίηση) στην αρχική σελίδα.
2. Πατήστε Radio Settings (Ρυθμί‐
σεις ραδιοφώνου).
3. Πατήστε Number of Favorite
Pages (Αριθμός σελίδων 'αγαπη‐
μένων').

Ανάκτηση προεπιλεγμένου
σταθμού

Μπορείτε να ανακτήσετε έναν προε‐
πιλεγμένο σταθμό από τη σελίδα
'αγαπημένων' με έναν από τους εξής
τρόπους:
■ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Fav
(Αγαπημένα) στην επάνω γραμμή
για να εμφανιστεί το αναδυόμενο
παράθυρο προεπιλεγμένων σταθ‐

μών. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα
προεπιλογής στην οθόνη για να με‐
ταβείτε στον προεπιλεγμένο
σταθμό που έχετε επιλέξει.
■ Στην κεντρική σελίδα AM, FM ή
DAB, πατήστε ένα από τα πλήκτρα
προεπιλογής στην οθόνη για να με‐
ταβείτε στον προεπιλεγμένο
σταθμό που έχετε επιλέξει.

Σύστημα Ραδιοφωνικών
Δεδομένων (RDS)
Οι λειτουργίες RDS είναι διαθέσιμες
μόνο για χρήση με τους σταθμούς FM
οι οποίοι μεταδίδουν πληροφορίες
RDS. Με το RDS, το ραδιόφωνο μπο‐
ρεί να εμφανίζει μηνύματα από ραδιο‐
φωνικούς σταθμούς.
Το σύστημα βασίζεται στη λήψη συ‐
γκεκριμένων πληροφοριών από τέ‐
τοιους σταθμούς και λειτουργεί μόνο
όταν οι πληροφορίες αυτές είναι δια‐
θέσιμες.
Όταν μεταδίδονται πληροφορίες από
τον τρέχοντα σταθμό FM, στην οθόνη
του ηχοσυστήματος εμφανίζεται το
όνομα του σταθμού.

Ψηφιακή μετάδοση ήχου
Οι λειτουργίες DAB (ψηφιακό ραδιό‐
φωνο) είναι διαθέσιμες μόνο στους
σταθμούς FM που μεταδίδουν πλη‐
ροφορίες DAB. Με το DAB, το ραδιό‐
φωνο μπορεί να:
■ Αναζητήσει σταθμούς που μεταδί‐
δουν τον επιλεγμένο τύπο προ‐
γράμματος.
■ Λάβει ανακοινώσεις που αφορούν
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε
τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
■ Εμφανίσει μηνύματα από ραδιοφω‐
νικούς σταθμούς.
Οι σταθμοί DAB εμφανίζονται με το
όνομα του προγράμματος αντί για τη
συχνότητα λήψης.
Το σύστημα βασίζεται στη λήψη συ‐
γκεκριμένων πληροφοριών από τέ‐
τοιους σταθμούς και λειτουργεί μόνο
όταν οι πληροφορίες αυτές είναι δια‐
θέσιμες. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί
να μεταδίδει λανθασμένες πληροφο‐
ρίες, με αποτέλεσμα οι λειτουργίες του

Ραδιόφωνο
ραδιοφώνου να μη λειτουργούν σω‐
στά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο ρα‐
διοφωνικό σταθμό.
Το σύστημα DAB είναι πάντοτε ενερ‐
γοποιημένο.
Όταν μεταδίδονται πληροφορίες από
τον τρέχοντα σταθμό FM, στην οθόνη
του ηχοσυστήματος εμφανίζεται το
όνομα του σταθμού. Το DAB έχει τη
δυνατότητα να εμφανίζει τον τύπο
προγράμματος (PTY) για το τρέχον
πρόγραμμα και το όνομα του προ‐
γράμματος που μεταδίδεται.

Γενικές πληροφορίες

■ Με το DAB είναι εφικτή η μετάδοση
πολλών ραδιοφωνικών προγραμ‐
μάτων (υπηρεσιών) σε μία μόνο συ‐
χνότητα.
■ Εκτός από τις υπηρεσίες ψηφιακού
ήχου υψηλής ποιότητας, το DAB
έχει επίσης τη δυνατότητα μετάδο‐
σης πληροφοριών που σχετίζονται
με το πρόγραμμα και πολλές άλλες
υπηρεσίες δεδομένων συμπεριλαμ‐
βανομένων πληροφοριών ταξιδίου
και οδικής κυκλοφορίας.

■ Όσο ένας δεδομένος δέκτης DAB
μπορεί να λάβει το σήμα που εκπέ‐
μπεται από ένα ραδιοφωνικό
σταθμό (ακόμα και αν το σήμα είναι
πολύ ασθενές), η αναπαραγωγή
του ήχου είναι διασφαλισμένη.
■ Δεν υπάρχει εξασθένιση (μείωση
της έντασης του ήχου) που είναι χα‐
ρακτηριστική για τη λήψη AM ή FM.
Το σήμα DAB αναπαράγεται με
σταθερή ένταση.
■ Εάν το σήμα DAB είναι πολύ ασθε‐
νές για να το αξιολογήσει ο δέκτης,
η λήψη διακόπτεται εντελώς.
■ Τυχόν παρεμβολές που προκαλού‐
νται από σταθμούς που εκπέμπουν
σε παραπλήσιες συχνότητες (χαρα‐
κτηριστικό της λήψης AM και FM)
δεν παρατηρούνται σε δέκτες DAB.
■ Εάν το σήμα DAB ανακλάται σε φυ‐
σικά εμπόδια ή κτίρια, η ποιότητα
λήψης DAB βελτιώνεται, ενώ η
ποιότητα λήψης ΑΜ ή FM υποβαθ‐
μίζεται σημαντικά σε τέτοιες περι‐
πτώσεις.
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Αναγγελίες DAΒ

Εκτός από τα μουσικά προγράμματα,
πολλοί σταθμοί DAB μεταδίδουν ανα‐
κοινώσεις διάφορων κατηγοριών. Η
αναπαραγωγή ραδιοφώνου ή CD /
MP3 διακόπτεται όταν πρόκειται να
μεταδοθούν αναγγελίες.
Για να επιλέξετε πολλές κατηγορίες
αναγγελιών ταυτόχρονα:
1. Επιλέξτε DAB announcements
(Αναγγελίες DAB).
2. Ενεργοποιήστε τις κατηγορίες
ανακοινώσεων που επιθυμείτε.

Λήψη ραδιοφωνικού
σήματος
Κατά την κανονική ραδιοφωνική
λήψη, ενδέχεται να παρατηρήσετε
παρεμβολές και παράσιτα στη συχνό‐
τητα εάν στην πρίζα για αξεσουάρ
έχουν συνδεθεί συσκευές όπως φορ‐
τιστής κινητού τηλεφώνου, αξεσουάρ
ευκολίας αυτοκινήτου και εξωτερικές
ηλεκτρονικές συσκευές. Εάν παρατη‐
ρήσετε παρεμβολές ή παράσιτα, απο‐
συνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
αξεσουάρ.
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Ραδιόφωνο

FM

Τα σήματα FM έχουν εμβέλεια μόνο
16 έως 65 χλμ. περίπου (10 έως 40
μίλια). Παρότι το ραδιόφωνο διαθέτει
ένα ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύ‐
κλωμα που λειτουργεί αυτόματα ώστε
να μειώνονται οι παρεμβολές, μπορεί
να παρατηρήσετε κάποια παράσιτα,
ιδίως κοντά σε ψηλά κτίρια ή λόφους,
με αποτέλεσμα ο ήχος να αυξομειώ‐
νεται.

AM

Η εμβέλεια των περισσότερων σταθ‐
μών AM είναι μεγαλύτερη από αυτή
των FM, ιδίως τη νύχτα. Λόγω της με‐
γαλύτερης εμβέλειας, η συχνότητα
ενός σταθμού μπορεί να παρεμβάλ‐
λεται στη συχνότητα ενός άλλου σταθ‐
μού. Μπορεί να παρατηρήσετε παρά‐
σιτα όταν στη λήψη του ραδιοφωνικού
σήματος παρεμβάλλονται π.χ. καται‐
γίδες και ηλεκτρικά καλώδια. Εάν
συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε να μειώ‐
σετε τα πρίμα στο ραδιόφωνο.

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου, π.χ.
όταν πραγματοποιείτε ή δέχεστε κλή‐
σεις, όταν φορτίζετε την μπαταρία του
τηλεφώνου ή απλώς όταν το τηλέ‐
φωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε
να προκαλέσει παράσιτα και παρεμ‐
βολές στο ραδιόφωνο. Αποσυνδέστε
το τηλέφωνο ή απενεργοποιήστε το
εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

CD Player

CD Player
Γενικές πληροφορίες .................. 155
Αναπαραγωγή CD ήχου ............ 156

Γενικές πληροφορίες
Το CD player έχει τη δυνατότητα να
αναπαράγει:
■ Τα περισσότερα CD ήχου
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3, WMA χωρίς προστασία και
AAC
Κατά την αναπαραγωγή ενός συμβα‐
τού εγγράψιμου δίσκου, η ποιότητα
του ήχου μπορεί να είναι υποδεέ‐
στερη λόγω της ποιότητας του δίσκου,
της μεθόδου εγγραφής, της ποιότητας
της εγγεγραμμένης μουσικής ή της με‐
ταχείρισης του CD.
Ενδέχεται να παρατηρηθούν περισ‐
σότερες διακοπές, μεγαλύτερη δυ‐
σκολία ανάγνωσης και εντοπισμού
των εγγεγραμμένων μουσικών κομμα‐
τιών ή/και δυσκολίες στην τοποθέ‐
τηση και εξαγωγή του CD. Εάν παρα‐
τηρήσετε τέτοια προβλήματα, ελέγξτε
το δίσκο για ζημιά ή δοκιμάστε με ένα
δίσκο που γνωρίζετε ότι δεν έχει πρό‐
βλημα.
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Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο CD
player:
■ Μη χρησιμοποιείτε CD που έχουν
χαραχθεί ή που έχουν υποστεί ζη‐
μιά.
■ Μην κολλάτε χάρτινες ετικέτες
στους δίσκους. Οι ετικέτες μπορεί
να παγιδευτούν μέσα στη μονάδα.
■ Εισάγετε μόνο ένα δίσκο κάθε
φορά.
■ Φροντίστε ώστε στην εσοχή των δί‐
σκων να μην εισέλθουν ξένες ύλες,
υγρά και σκουπιδάκια.
■ Χρησιμοποιήστε ένα μαρκαδόρο
για να γράψετε στην επάνω πλευρά
του δίσκου.

Εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων

Για να εισάγετε ένα δίσκο:
1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
2. Εισάγετε ένα δίσκο στην υπο‐
δοχή, με τη σωστή πλευρά προς
τα πάνω. Η μονάδα θα τον τραβή‐
ξει προς τα μέσα. Εάν ο δίσκος
έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει εισα‐
χθεί σωστά, υπάρχει σφάλμα και
ο δίσκος βγαίνει προς τα έξω.
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CD Player

Η αναπαραγωγή του δίσκου αρχίζει
αυτόματα μόλις εισαχθεί στη μονάδα.
Πατήστε d για να εξαχθεί ο δίσκος
από το CD player. Εάν δεν αφαιρέ‐
σετε το δίσκο εντός ενός μικρού χρο‐
νικού διαστήματος, θα τραβηχτεί ξανά
μέσα στη μονάδα αυτόματα.

Αναπαραγωγή CD ήχου

1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης CD
στην αρχική σελίδα ή επιλέξτε
CD από το αναδυόμενο παρά‐
θυρο πηγής ήχου για να εμφανι‐
στεί η κεντρική σελίδα CD.

2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Menu (Μενού) για να εμφανιστούν
οι επιλογές μενού.
3. Πατήστε το για να μαρκάρετε την
επιλογή.
Στην κεντρική σελίδα CD, εμφανίζεται
ο αριθμός μουσικού κομματιού και το
τραγούδι, ο καλλιτέχνης, και πληρο‐
φορίες για το άλμπουμ όταν υπάρ‐
χουν.
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω χειρι‐
στήρια ραδιοφώνου για την αναπαρα‐
γωγή του δίσκου:
r (αναπαραγωγή / παύση): Χρησι‐
μοποιήστε το για να διακοπεί ή να αρ‐
χίσει ξανά η αναπαραγωγή.
t (προηγούμενο / γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω):
■ Πατήστε το για αναζήτηση της αρ‐
χής του τρέχοντος ή του προηγού‐
μενου μουσικού κομματιού. Εάν η
αναπαραγωγή του μουσικού κομ‐
ματιού διαρκεί λιγότερο από πέντε
δευτερόλεπτα , αρχίζει η αναπαρα‐
γωγή του προηγούμενου μουσικού
κομματιού. Εάν διαρκεί περισσό‐

τερο από πέντε δευτερόλεπτα, το
τρέχον μουσικό κομμάτι αρχίζει από
την αρχή.
■ Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
για γρήγορη αναπαραγωγή προς
τα πίσω μέσα σε ένα μουσικό κομ‐
μάτι. Αφήστε το κουμπί για να επι‐
στρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής. Εμφανίζεται ο
χρόνος που έχει παρέλθει.
v (επόμενο / γρήγορη
αναπαραγωγή μπροστά):
■ Πατήστε το για αναζήτηση του επό‐
μενου μουσικού κομματιού.
■ Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
για γρήγορη αναπαραγωγή προς
τα εμπρός μέσα σε ένα μουσικό
κομμάτι. Αφήστε το κουμπί για να
επιστρέψετε στην κανονική ταχύ‐
τητα αναπαραγωγής. Εμφανίζεται ο
χρόνος που έχει παρέλθει.
Περιστροφικό κουμπί MENU/SEL:
Γυρίστε το δεξιά ή αριστερά για να
επιλέξετε το επόμενο ή το προηγού‐
μενο μουσικό κομμάτι. Πατήστε αυτό
το περιστροφικό κουμπί για να επιλέ‐
ξετε από τη λίστα. Εάν επιλέξετε κά‐
ποιο μουσικό κομμάτι από το μενού,

CD Player
το σύστημα αναπαράγει το μουσικό
κομμάτι και επιστρέφει στην οθόνη
CD.

Μηνύματα σφάλματος

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη Disc Error
(Σφάλμα δίσκου)ή/και ο δίσκος εξα‐
χθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται στους
εξής λόγους:
■ Η μορφοποίηση του δίσκου είναι μη
αποδεκτή ή άγνωστη.
■ Ο δίσκος έχει ζεσταθεί πολύ. Προ‐
σπαθήστε ξανά, αφότου η θερμο‐
κρασία του δίσκου επανέλθει σε κα‐
νονικά επίπεδα.
■ Ο δρόμος είναι πολύ τραχύς. Προ‐
σπαθήστε ξανά, όταν ο δρόμος εξο‐
μαλυνθεί.
■ Το CD είναι βρόμικο, έχει χαραχθεί,
έχει βραχεί ή έχει τοποθετηθεί ανά‐
ποδα.
■ Υπάρχει υψηλή υγρασία. Προσπα‐
θήστε αργότερα.
■ Παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά
την αντιγραφή του δίσκου.
■ Η ετικέτα έχει παγιδευτεί μέσα στο
CD player.

Εάν το CD δεν "παίζει" σωστά, δοκι‐
μάστε με ένα CD που γνωρίζετε ότι
δεν έχει πρόβλημα.
Εάν το οποιοδήποτε σφάλμα συνεχί‐
ζεται, απευθυνθείτε στον αντιπρό‐
σωπο της περιοχής σας.
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Υποδοχή AUX In

Υποδοχή AUX In
Γενικές πληροφορίες .................. 158
Σύνδεση πρόσθετων συσκευών 158

Γενικές πληροφορίες
Αυτό το όχημα διαθέτει μια υποδοχή
Aux In στην κεντρική κονσόλα. Πιθα‐
νές εξωτερικές πηγές ήχου είναι:
■ φορητός υπολογιστής
■ mp3 player
■ κασετόφωνο
Αυτή η υποδοχή βύσματος δεν είναι
έξοδος ήχου. Μη συνδέετε ακουστικά
στην υποδοχή βύσματος Aux-in. Η
εγκατάσταση εξωτερικών συσκευών
πρέπει να γίνεται με το κιβώτιο ταχυ‐
τήτων στη θέση P (στάθμευση).

Σύνδεση πρόσθετων
συσκευών
Συνδέστε ένα καλώδιο 3,5 mm (1/8 in)
από την πρόσθετη συσκευή στην
υποδοχή Aux In. Όταν συνδέσετε τη
συσκευή, το σύστημα αρχίζει αυτό‐
ματα να αναπαράγει ήχο από τη συ‐
σκευή μέσω των ηχείων του οχήμα‐
τος.

Εάν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη πρό‐
σθετη συσκευή, αλλά τη συγκεκρι‐
μένη στιγμή είναι ενεργή διαφορετική
πηγή ήχου, χρησιμοποιήστε έναν από
τους εξής τρόπους:
■ Πατήστε SRCE ή SRC στα χειρι‐
στήρια στο τιμόνι για να περάσετε
διαδοχικά από όλες τις διαθέσιμες
οθόνες πηγών ήχου, μέχρι να επι‐
λέξετε την οθόνη της πηγής AUX.
■ Πείτε "Αναπαραγωγή μπροστινού
AUX" χρησιμοποιώντας τη λειτουρ‐
γία φωνητικής αναγνώρισης για να
αρχίσει η αναπαραγωγή της πρό‐
σθετης συσκευής.
Φωνητική αναγνώριση 3 201

Θύρα USB

Θύρα USB
Γενικές πληροφορίες .................. 159
Σύνδεση συσκευών USB ........... 162
Αναπαραγωγή αποθηκευμένων
αρχείων ήχου ............................. 162

Γενικές πληροφορίες
USB mp3 player και συσκευές
USB

■ Τα συνδεδεμένα USB mp3 player
και οι συσκευές USB πρέπει να
πληρούν το πρότυπο USB Mass
Storage Class (USB MSC).
■ Οι μονάδες σκληρού δίσκου δεν
υποστηρίζονται.
■ Το ραδιόφωνο δεν μπορεί να ανα‐
παράγει μουσική με προστασία εγ‐
γραφής.
■ Συστήματα αρχείων που υποστηρί‐
ζονται: FAT32, NTFS, Linux και
HFS+.
■ Για τα δεδομένα που είναι αποθη‐
κευμένα σε ένα USB MP3 player ή
σε μια συσκευή USB ισχύουν οι πα‐
ρακάτω περιορισμοί:
◆ Μέγιστο βάθος δομής φακέλων:
οκτώ βαθμίδες.
◆ Μέγιστος αριθμός αρχείων MP3/
WMA που μπορούν να εμφανι‐
στούν: 10.000.
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◆ Οι καταχωρήσεις στη λίστα ανα‐
παραγωγής πρέπει να έχουν τη
μορφή σχετικών διαδρομών.
◆ Το χαρακτηριστικό του συστήμα‐
τος για τους φακέλους/αρχεία
που περιέχουν δεδομένα ήχου
δεν πρέπει να οριστεί.
Το ραδιόφωνο υποστηρίζει τη σύν‐
δεση ενός κινητού τηλεφώνου ως συ‐
σκευή USB με την προϋπόθεση ότι το
κινητό τηλέφωνο πληροί το πρότυπο
USB Mass Storage Class ή ότι η υπο‐
στήριξη συσκευής USB είναι ενεργο‐
ποιημένη στο κινητό τηλέφωνο.

Τύποι μέσων USB

Η θύρα USB υποστηρίζει τους παρα‐
κάτω τύπους μέσων:
■ MP3
■ WMA χωρίς προστασία
■ AAC χωρίς προστασία
Ενδέχεται να υποστηρίζονται και άλ‐
λοι τύποι.
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Θύρα USB

Gracenote®

Η τεχνολογία Gracenote που είναι εν‐
σωματωμένη στο ραδιόφωνο συμ‐
βάλλει στη διαχείριση και την περιή‐
γηση της μουσικής συλλογής στη συ‐
σκευή USB. Όταν στο ραδιόφωνο
συνδεθεί μια συσκευή USB, το σύ‐
στημα Gracenote αναγνωρίζει τη μου‐
σική συλλογή και εμφανίζει το σωστό
άλμπουμ, το όνομα καλλιτέχνη, τα
μουσικά είδη και το εξώφυλλο στην
οθόνη. Εάν λείπουν πληροφορίες, το
Gracenote τις συμπληρώνει.
Αναζήτηση στη μουσική βιβλιοθήκη
χρησιμοποιώντας τη φωνητική
αναγνώριση (εάν υπάρχει)
Φωνητική αναγνώριση: Το Gracenote
βελτιώνει την αναζήτηση μουσικής και
την περιήγηση αναγνωρίζοντας ονό‐
ματα μουσικών συγκροτημάτων, καλ‐
λιτεχνών και άλμπουμ με δύσκολη
προφορά ή διαφορετική ορθογραφία,
και παρωνύμια. Για παράδειγμα, το
Gracenote βοηθά το σύστημα να κα‐
ταλάβει ονόματα καλλιτεχνών όπως
"INXS" ή "Mötley Crüe." Επιτρέπει
επίσης τη χρήση ονομάτων, όπως:
"The Boss," "G.N.R," "The Fab Four,"

και χιλιάδες άλλα παρωνύμια καλλιτε‐
χνών, ως φωνητικές εντολές για πρό‐
σβαση στη μουσική.
Φωνητική αναγνώριση 3 201
Κανονικοποίηση: Η κανονικοποίηση
συμβάλλει στη βελτίωση της ακρί‐
βειας της φωνητικής αναγνώρισης για
τίτλους που ακούγονται παρόμοιοι.
Συμβάλλει επίσης να ομαδοποιηθούν
εκτενείς λίστες μουσικών ειδών σε 10
κοινά μουσικά είδη. Για παράδειγμα,
μπορεί να υπάρχουν πολλά μουσικά
είδη ροκ στη μουσικών μέσων - η κα‐
νονικοποίηση θα τα ομαδοποιήσει
όλα σε ένα μουσικό είδος ροκ. Η κα‐
νονικοποίηση, ως προεπιλογή, είναι
απενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε την κανονικο‐
ποίηση:
1. Πατήστε CONFIG ή Config (Πα‐
ραμετροποίηση) στην αρχική σε‐
λίδα.
2. Πατήστε Radio Settings (Ρυθμί‐
σεις ραδιοφώνου) στη συνέχεια
πατήστε Gracenote Options (Επι‐
λογές Gracenote).
3. Πατήστε Normalization (Κανονι‐
κοποίηση) για να την ενεργοποιή‐
σετε ή να την απενεργοποιήσετε.
Εξώφυλλο: Η ενσωματωμένη βάση
δεδομένων Gracenote περιέχει εξώ‐
φυλλα ή πληροφορίες για εξώφυλλα
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άλμπουμ μουσικής στη συσκευή
USB. Εάν το Gracenote αναγνωρίσει
τη μουσική και δεν υπάρχει εξώ‐
φυλλο, το Gracenote θα χρησιμο‐
ποιήσει το εξώφυλλο που εντόπισε
στην ενσωματωμένη βάση δεδομέ‐
νων και θα το εμφανίσει στο ραδιό‐
φωνο. Πρώτα εμφανίζονται πάντοτε
τα εξώφυλλα που έχει προεπιλέξει ο
χρήστης. Εάν δεν βρεθεί εξώφυλλο,
το Gracenote θα χρησιμοποιήσει γε‐
νικά γραφικά για το μουσικό είδος ή
εικόνες καλλιτεχνών.
Περισσότερα σαν κι αυτό
Η βάση δεδομένων του Gracenote
περιέχει πληροφορίες για τη μουσική,
όπως μουσικό είδος, εποχή μουσικής,
περιοχή, τύπος καλλιτέχνη, διάθεση,
κ.λπ. Χρησιμοποιήστε το για να δη‐
μιουργήσετε μια λίστα αναπαραγω‐
γής έως 30 τραγουδιών "σαν κι αυτό"
που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή. Αυτή η λίστα αναπαραγωγής
θα αποθηκευτεί στο μενού λίστας
αναπαραγωγής όταν η συσκευή επα‐
νασυνδεθεί. Εάν διαγράψετε τραγού‐
δια από τη συσκευή, το σύστημα

απλώς θα τα μεταπηδήσει και θα ανα‐
παράγει το επόμενο διαθέσιμο τρα‐
γούδι.
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τη
λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης
για να δημιουργήσετε μια λίστα "Πε‐
ρισσότερα σαν κι αυτό".
Εντολές φωνητικής αναγνώρισης
3 201
Ευρετηριασμός Gracenote
Στη διάρκεια του ευρετηριασμού του
Gracenote, υπάρχουν διαθέσιμες λει‐
τουργίες του συστήματος
Infotainment όπως η επιλογή μουσι‐
κής από το μενού. Η λειτουργία μου‐
σικής με φωνητική αναγνώριση δεν
θα είναι διαθέσιμη μέχρι το ραδιό‐
φωνο να ολοκληρώσει τον ευρετηρια‐
σμό της συσκευής. Ο ευρετηριασμός
των συσκευών με περισσότερη μου‐
σική ενδέχεται να διαρκέσει περισσό‐
τερο. Ο ευρετηριασμός της συσκευής
θα εκτελεστεί όταν η συσκευή συνδε‐
θεί στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά.
Όταν ο ευρετηριασμός σταματήσει να
εμφανίζεται στην οθόνη, το ραδιό‐
φωνο είναι έτοιμο να υποστηρίξει την
αναζήτηση μουσικής. Στην επόμενη
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σύνδεση/κύκλο ανάφλεξης, ο ευρετη‐
ριασμός θα εμφανιστεί στιγμιαία στην
οθόνη. Το ραδιόφωνο αναζητά αλλα‐
γές στη συσκευή και προετοιμάζει τη
λίστα μουσικής. Εάν δεν υπάρχουν
αλλαγές, είναι διαθέσιμη η αναζήτηση
μουσικής μέσω φωνητικής αναγνώρι‐
σης. Το ραδιόφωνο θα ευρετηριάσει
και θα αποθηκεύσει δύο συσκευές με
όχι περισσότερα από 10.000 τραγού‐
δια έκαστη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
USB

Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζεται ή
αν για τη μουσική δεν εμφανίζονται
πληροφορίες στην οθόνη, επαναφέ‐
ρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ρα‐
διοφώνου:
1. Πιέστε το CONFIG.
2. Πατήστε Vehicle Settings (Ρυθμί‐
σεις οχήματος).
3. Πατήστε Return to Factory
Settings (Επαναφορά εργοστα‐
σιακών ρυθμίσεων).
4. Πατήστε Yes (Ναι).
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Σύνδεση συσκευών USB
Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε
μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης
USB ή πιστοποιημένη συσκευή
Windows Vista®/Media Transfer
Protocol (MTP).
Η θύρα USB βρίσκεται στην κεντρική
κονσόλα.
Όταν η συσκευή USB συνδεθεί, εμ‐
φανίζεται το εικονίδιο USB.

Αναπαραγωγή
αποθηκευμένων αρχείων
ήχου
Για την αναπαραγωγή μιας συ‐
σκευής USB, χρησιμοποιήστε έναν
από τους εξής τρόπους:
■ Συνδέστε τη συσκευή USB και η
αναπαραγωγή θα αρχίσει.
■ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Now
Playing (Αναπαράγεται τώρα) στην
αρχική σελίδα.

■ Πατήστε SRCE ή SRC στα χειρι‐
στήρια στο τιμόνι για κύλιση μέχρι
να βρείτε την οθόνη της πηγής
USB.
■ Πατήστε q/w στα χειριστήρια στο
τιμόνι για αναπαραγωγή του CD,
καλλιτέχνη, άλμπουμ, τίτλου τρα‐
γουδιού ή μουσικού είδους.
Φωνητική αναγνώριση 3 201
Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι
λίστας αναπαραγωγής:
■ M3U (στάνταρ και εκτενείς)
■ iTunes
■ PLS (στάνταρ)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
Όσο η πηγή USB είναι ενεργή, χρησι‐
μοποιήστε τα παρακάτω για το χειρι‐
σμό της λειτουργίας USB:
Περιστροφικό κουμπί MENU/SEL:
Γυρίστε το για κύλιση στη λίστα. Γυρί‐
στε το γρήγορα για γρήγορη κύλιση
αλφαβητικά σε μεγάλες λίστες.

r (αναπαραγωγή/παύση): Πατή‐
στε το για να αρχίσει, να διακοπεί ή να
αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή της τρέ‐
χουσας πηγής πολυμέσων.
t (προηγούμενο/γρήγορη
αναπαραγωγή πίσω):
■ Πατήστε το για αναζήτηση της αρ‐
χής του τρέχοντος ή του προηγού‐
μενου μουσικού κομματιού. Εάν η
αναπαραγωγή του μουσικού κομ‐
ματιού έχει διαρκέσει λιγότερο από
πέντε δευτερόλεπτα, αρχίζει η ανα‐
παραγωγή του προηγούμενου μου‐
σικού κομματιού. Εάν η αναπαρα‐
γωγή διαρκεί περισσότερο από πέ‐
ντε δευτερόλεπτα , αρχίζει ξανά η
αναπαραγωγή του τρέχοντος μου‐
σικού κομματιού.
■ Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
για γρήγορη αναπαραγωγή προς
τα πίσω. Αφήστε το για να επιστρέ‐
ψετε στην κανονική ταχύτητα ανα‐
παραγωγής. Εμφανίζεται ο χρόνος
που έχει παρέλθει.

Θύρα USB
v (επόμενο/γρήγορη αναπαραγωγή
μπροστά):
■ Πατήστε το για αναζήτηση του επό‐
μενου μουσικού κομματιού.
■ Πατήστε και κρατήστε το πατημένο
για γρήγορη αναπαραγωγή προς
τα εμπρός. Αφήστε το για να επι‐
στρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής. Εμφανίζεται ο
χρόνος που έχει παρέλθει.

Μενού USB

Στο μενού USB είναι διαθέσιμα τα
εξής:
Shuffle (Αναδιευθέτηση μουσικών
κομματιών): Πατήστε το για αναπαρα‐
γωγή των μουσικών κομματιών με τυ‐
χαία σειρά. Πατήστε το ξανά για να
σταματήσει η αναδιευθέτηση μουσι‐
κών κομματιών.

Play More Like This (Αναπαραγωγή
περισσότερων σαν κι αυτό):
1. Πατήστε το για να δημιουργηθεί
αυτόματα μια λίστα αναπαραγω‐
γής με τραγούδια "σαν κι αυτό"
που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
2. Το ραδιόφωνο θα εμφανίσει την
ένδειξη Δημιουργία λίστας αναπα‐
ραγωγής επιτυχής και θα συνεχί‐
σει να "παίζει" το τρέχον τραγούδι.
Εάν ένα τραγούδι δεν βρεθεί στη
βάση δεδομένων Gracenote,
μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα
Playlist Creation Failed (Η δη‐
μιουργία λίστας αναπαραγωγής
απέτυχε).
Delete Automatic Playlist (Διαγραφή
αυτόματης λίστας αναπαραγωγής):
Πατήστε το για να διαγράψετε μια λί‐
στα αναπαραγωγής "Περισσότερα
σαν κι αυτό".
Φάκελοι: Πατήστε το για να ανοίξει μια
λίστα φακέλων και να αποκτήσετε
πρόσβαση στα αρχεία που υπάρχουν
στη δομή φακέλων.
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Playlists (Λίστες αναπαραγωγής):
1. Πατήστε το για να δείτε τις λίστες
αναπαραγωγής στη συσκευή
USB.
2. Επιλέξτε μια λίστα αναπαραγω‐
γής για να δείτε μια λίστα με όλα τα
τραγούδια στη συγκεκριμένη λί‐
στα αναπαραγωγής.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή του.
Artists (Καλλιτέχνες):
1. Πατήστε το για να δείτε τις λίστες
καλλιτεχνών στη συσκευή USB.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός καλλιτέ‐
χνη για να δείτε μια λίστα με όλα
τα άλμπουμ του συγκεκριμένου
καλλιτέχνη.
3. Για να επιλέξετε ένα τραγούδι, πα‐
τήστε All Songs (Όλα τα τραγού‐
δια) ή πατήστε σε ένα άλμπουμ
και στη συνέχεια επιλέξτε ένα τρα‐
γούδι από τη λίστα.
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Albums (Άλμπουμ):
1. Πατήστε το για να εμφανιστούν τα
άλμπουμ στη συσκευή USB.
2. Επιλέξτε το άλμπουμ για να δείτε
μια λίστα με όλα τα τραγούδια στο
άλμπουμ.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή του.
Genres (Μουσικά είδη):
1. Πατήστε το για να εμφανιστούν τα
μουσικά είδη στη συσκευή USB.
2. Επιλέξτε ένα μουσικό είδος για να
δείτε μια λίστα με όλα τα τραγού‐
δια αυτού του είδους.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή του.

Songs (Τραγούδια):
1. Πατήστε το για να εμφανιστεί μια
λίστα όλων των τραγουδιών στη
συσκευή USB.
2. Επιλέξτε ένα μουσικό είδος για να
δείτε μια λίστα με όλα τα τραγού‐
δια αυτού του είδους.
3. Τα τραγούδια εμφανίζονται όπως
είναι αποθηκευμένα στο δίσκο.
Για να αρχίσει η αναπαραγωγή,
επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα.

Σύστημα αρχείων και ονομασίες
αρχείων

Τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες, τα άλ‐
μπουμ και τα μουσικά είδη προέρχο‐
νται από τις πληροφορίες τραγουδιού
του αρχείου και εμφανίζονται στην
οθόνη μόνο εάν είναι διαθέσιμα. Το
ραδιόφωνο εμφανίζει το όνομα αρ‐
χείου ως όνομα μουσικού κομματιού
εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληρο‐
φορίες για το τραγούδι.

Εικόνες

Η προβολή φωτογραφιών είναι εφικτή
μόνο με τη χρήση συσκευών USB.
Εάν οι φωτογραφίες βρίσκονται σε
κάρτα SD, πρέπει να μεταφέρετε σε
μια συσκευή USB ή να χρησιμοποιή‐
σετε αντάπτορα USB-SD. Τα αρχεία
με μέγεθος πάνω από τέσσερα mega
pixel περίπου μπορεί να μην εμφανί‐
ζονται. Υποστηρίζονται μόνο αρχεία
jpeg, bmp, gif και png.
1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Pictures (Εικόνες) στην αρχική σε‐
λίδα.
2. Το σύστημα πραγματοποιεί μια
αναζήτηση για να βρει τους φακέ‐
λους εικόνων. Εμφανίζεται ένα μή‐
νυμα Please wait (Παρακαλώ πε‐
ριμένετε) μέχρι να ολοκληρωθεί η
αναζήτηση.

Θύρα USB

3. Εμφανίζεται μια λίστα. Επιλέξτε
μια εικόνα για να εμφανιστεί.

4. Μόλις η εικόνα εμφανιστεί, είναι
διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Info (Πληροφορίες): Πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή‐
σετε τις πληροφορίες ονόματος αρ‐
χείου.
N: Πατήστε το για να εμφανιστεί η
προηγούμενη εικόνα εάν δεν είναι
ενεργή η λειτουργία slide show.
l: Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ
της λειτουργίας slide show και της χει‐
ροκίνητης λειτουργίας.
O: Πατήστε το για να εμφανιστεί η επό‐
μενη εικόνα εάν δεν είναι ενεργή η λει‐
τουργία slide show.
v: Πατήστε το για να περιστρέψετε
χειροκίνητα μια εικόνα κατά 90 μοίρες
αριστερά.
Μενού: Πατήστε για να ανοίξει η
οθόνη ρυθμίσεων του picture viewer.
Τα Slide Picture Viewer Main (Κε‐
ντρική σελίδα Slide Picture Viewer),
Slideshow Timer (Ρύθμιση χρόνου
slideshow) και Shuffle Images (Ανα‐
διευθέτηση εικόνων) εμφανίζονται ως
επιλογές για την παραμετροποίηση
της προβολής των εικόνων που είναι
αποθηκευμένες στο σύστημα.
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Εάν η οθόνη εικόνων που εμφανίζεται
δεν χρησιμοποιηθεί εντός έξι δευτε‐
ρολέπτων, η προαιρετική επάνω και
κάτω γραμμή θα σταματήσουν να εμ‐
φανίζονται. Αγγίξτε με το δάκτυλό σας
την οθόνη για να εμφανιστεί ξανά η
επάνω και η κάτω γραμμή.
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Μουσική Bluetooth

Μουσική Bluetooth
Γενικές πληροφορίες .................. 166
Ρύθμιση μουσικής Bluetooth ...... 166
Λειτουργία .................................. 166

Γενικές πληροφορίες
Μπορείτε να ακούσετε μουσική, εάν
υπάρχει, από συζευγμένη συσκευή
Bluetooth.
Σύζευξη τηλεφώνου / συσκευής
3 208

Ρύθμιση μουσικής
Bluetooth
Για να ακούσετε μουσική μέσω μιας
συσκευής Bluetooth:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή,
πραγματοποιήστε σύζευξη και
συνδέστε τη συσκευή.
Σύζευξη τηλεφώνου / συσκευής
3 208
2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
μουσική με έναν από τους εξής
τρόπους:
◆ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Bluetooth στην αρχική σελίδα.
◆ Πατήστε SRCE μέχρι να επιλέ‐
ξετε ήχο Bluetooth.

◆ Πατήστε το κουμπί SRC στα χει‐
ριστήρια στο τιμόνι μέχρι να επι‐
λέξετε ήχο Bluetooth.
Χειριστήρια στο τιμόνι 3 140
◆ Χρησιμοποιήστε φωνητική ανα‐
γνώριση.
Φωνητική αναγνώριση 3 201

Λειτουργία
Ο χειρισμός της μουσικής πραγματο‐
ποιείται είτε από τα χειριστήρια του
συστήματος Infotainment είτε από τα
χειριστήρια στη συσκευή.
Όταν στο σύστημα συνδεθεί ένα τη‐
λέφωνο μέσω Bluetooth Audio, οι ει‐
δοποιήσεις και οι ήχοι του τηλεφώνου
μπορεί να μην ακούγονται στο τηλέ‐
φωνο μέχρι να αποσυνδεθεί το
Bluetooth. Οι λειτουργίες ειδοποίησης
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το
τηλέφωνο. Ελέγξτε τις πληροφορίες
του κατασκευαστή του τηλεφώνου για
την υποστήριξη ειδοποιήσεων.

Μενού Ήχος Bluetooth

Πατώντας το πλήκτρο οθόνης Menu,
εμφανίζονται τα εξής:

Μουσική Bluetooth
Αναδιευθέτηση μουσικών κομματιών:
Πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL για να ενεργοποιήσετε ή
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αναδιευθέτησης μουσικών κομμα‐
τιών. Δεν υποστηρίζουν όλες οι συ‐
σκευές τη λειτουργία αναδιευθέτησης
μουσικών κομματιών.
Όταν επιλέξετε ήχο Bluetooth, ο εν‐
σωματωμένος music player στη συ‐
σκευή Bluetooth μπορεί να μην ανοί‐
ξει, ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής. Όλες οι συσκευές ενεργο‐
ποιούν και αναπαράγουν τον ήχο δια‐
φορετικά. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή
η σωστή πηγή ήχου στη συσκευή για
την αναπαραγωγή ήχου Bluetooth
στο ραδιόφωνο. Όταν το όχημα δεν
κινείται, χρησιμοποιήστε τη συσκευή
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Όταν επιλέγετε τον ήχο Bluetooth ως
πηγή, το ραδιόφωνο μπορεί να μετα‐
βεί στην οθόνη ήχου Bluetooth χωρίς
να ακούγεται ήχος. Πατήστε play στη
συσκευή ή πατήστε r για να αρχί‐
σει η αναπαραγωγή. Αυτό μπορεί να
συμβεί ανάλογα με τον τρόπο που η
συσκευή επικοινωνεί μέσω Bluetooth.

Ορισμένα τηλέφωνα υποστηρίζουν
την αποστολή πληροφοριών μουσι‐
κής Bluetooth οι οποίες εμφανίζονται
στο ραδιόφωνο. Όταν το ραδιόφωνο
λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες, θα
ελέγξει αν είναι διαθέσιμο το εξώ‐
φυλλο του άλμπουμ και θα το εμφανί‐
σει.
Κατά την αναπαραγωγή μουσικής στο
ραδιόφωνο από συσκευή Bluetooth,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
είναι ξεκλειδωμένη και ότι η σχετική
εφαρμογή μουσικής εμφανίζεται στην
αρχική σελίδα.
Για τα iPhone/iPod touch και το iPad,
ο ήχος Bluetooth δεν λειτουργεί αν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω
USB και μέσω Bluetooth ταυτόχρονα.
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Εξωτερικές συσκευές

Εξωτερικές συσκευές

Αναπαραγωγή ήχου
Αναπαραγωγή από iPod®

Αναπαραγωγή ήχου ................... 168
Χρήση εφαρμογών smartphone . 171

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει τα πα‐
ρακάτω μοντέλα iPod:
■ iPod classic® (6ης γενιάς)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G και 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G και 4G)
Μπορεί να παρουσιαστούν περιορι‐
σμοί στο χειρισμό και στον τρόπο λει‐
τουργίας στις εξής περιπτώσεις:
■ Σε περίπτωση σύνδεσης ενός iPod,
στο οποίο είναι εγκατεστημένη πιο
πρόσφατη έκδοση firmware, από
την έκδοση firmware που υποστη‐
ρίζεται από το σύστημα ενημέρω‐
σης/ψυχαγωγίας.
■ Όταν συνδέσετε ένα iPod στο οποίο
έχει εγκατασταθεί firmware τρίτων
εταιρειών.
Για να συνδέσετε ένα iPod:
1. Συνδέστε το ένα άκρο του στάνταρ
καλωδίου USB του iPod στο κα‐
λώδιο σύνδεσης του iPod.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα
USB στην κεντρική κονσόλα.

Οι πληροφορίες για τη μουσική στο
iPod εμφανίζονται στην οθόνη του ρα‐
διοφώνου και η μουσική αρχίζει να
αναπαράγεται μέσω του ηχοσυστή‐
ματος του οχήματος.
Η μπαταρία του iPod επαναφορτίζεται
αυτόματα όταν το όχημα βρίσκεται σε
λειτουργία. Η λειτουργία του iPod τερ‐
ματίζεται και η φόρτισή του σταματά
όταν το όχημα τίθεται εκτός λειτουρ‐
γίας.
Εάν το μοντέλο του iPod δεν υποστη‐
ρίζεται, μπορείτε να το χρησιμοποιή‐
σετε στο αυτοκίνητο εάν το συνδέσετε
στην υποδοχή Aux In με ένα στάνταρ
καλώδιο ήχου stereo 3,5 mm (1/8 in.).

Εξωτερικές συσκευές
Μενού iPod

Χρησιμοποιήστε το μενού iPod για να
επιλέξετε:
Shuffle (Αναδιευθέτηση μουσικών
κομματιών): Πατήστε το για αναπαρα‐
γωγή των μουσικών κομματιών με τυ‐
χαία σειρά. Πατήστε το ξανά για να
σταματήσει η αναδιευθέτηση μουσι‐
κών κομματιών.
Play More Like This (Αναπαραγωγή
περισσότερων σαν κι αυτό): Επιτρέ‐
πει στο ραδιόφωνο να δημιουργεί λί‐
στες αναπαραγωγής με τραγούδια/
μουσικά κομμάτια παρόμοια με αυτό
που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή. Το ραδιόφωνο θα δημιουργή‐

σει μια λίστα αναπαραγωγής με έως
30 παρόμοια τραγούδια. Η λίστα ανα‐
παραγωγής εμφανίζεται στην κατηγο‐
ρία λιστών αναπαραγωγής του μενού
για ακρόαση αργότερα.
1. Πατήστε το για να δημιουργηθεί
αυτόματα μια λίστα αναπαραγω‐
γής με τραγούδια "σαν κι αυτό"
που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
2. Το ραδιόφωνο θα εμφανίσει την
ένδειξη Δημιουργία λίστας αναπα‐
ραγωγής επιτυχής και θα συνεχί‐
σει να "παίζει" το τρέχον τραγούδι.
Delete Automatic Playlists (Διαγραφή
αυτόματων λιστών αναπαραγωγής):
Πατήστε το για να διαγράψετε μια λί‐
στα αναπαραγωγής "Περισσότερα
σαν κι αυτό".

169

Playlists (Λίστες αναπαραγωγής):
1. Πατήστε το για να δείτε τις λίστες
αναπαραγωγής στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα μιας λίστας
αναπαραγωγής για να δείτε μια λί‐
στα με όλα τα τραγούδια στη λίστα
αναπαραγωγής.
3. Επιλέξτε το τραγούδι από τη λίστα
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Artists (Καλλιτέχνες):
1. Πατήστε το για να δείτε τους καλ‐
λιτέχνες στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός καλλιτέ‐
χνη για να δείτε μια λίστα με όλα
τα άλμπουμ με τραγούδια του καλ‐
λιτέχνη.
3. Επιλέξτε ένα άλμπουμ.
4. Επιλέξτε το τραγούδι από τη λίστα
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Albums (Άλμπουμ):
1. Πατήστε το για να δείτε τα άλ‐
μπουμ στο iPod.
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2. Επιλέξτε το όνομα ενός άλμπουμ
για να δείτε μια λίστα με όλα τα
τραγούδια στο άλμπουμ ή επι‐
λέξτε All Songs (Όλα τα τραγού‐
δια) για να δείτε όλα τα τραγούδια
στο iPod.
3. Επιλέξτε το τραγούδι από τη λίστα
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Genres (Μουσικά είδη):
1. Πατήστε το για να δείτε τα μουσικά
είδη στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός μουσικού
είδους για να δείτε μια λίστα με
τους καλλιτέχνες αυτού του εί‐
δους.
3. Επιλέξτε έναν καλλιτέχνη για να
δείτε τα άλμπουμ ή All Albums
(Όλα τα άλμπουμ) για να δείτε όλα
τα άλμπουμ αυτού του μουσικού
είδους.
4. Επιλέξτε Artist (Καλλιτέχνης) για
να δείτε τα άλμπουμ.
5. Επιλέξτε Album (Άλμπουμ) για να
δείτε τα τραγούδια.
6. Επιλέξτε το τραγούδι από τη λίστα
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Songs (Τραγούδια):
1. Πατήστε το για να δείτε μια λίστα
με όλα τα τραγούδια στο iPod.
2. Επιλέξτε το τραγούδι από τη λίστα
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Podcast:
1. Πατήστε το για να δείτε τα podcast
στο iPod.
2. Επιλέξτε το όνομα ενός podcast
για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Composers (Συνθέτες):
1. Πατήστε το για να δείτε τους συν‐
θέτες στο iPod.
2. Επιλέξτε το συνθέτη για να δείτε
μια λίστα με τα τραγούδια του συ‐
γκεκριμένου συνθέτη.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή του.

Audiobooks (Ηχητικά βιβλία):
1. Πατήστε το για να δείτε τα ηχητικά
βιβλία στο iPod.
2. Επιλέξτε το ηχητικό βιβλίο από τη
λίστα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή.
3. Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λί‐
στα για να αρχίσει η αναπαρα‐
γωγή του.

Αναπαραγωγή από iPhone ή
iPad

Αυτή η λειτουργία υποστηρίζει τα πα‐
ρακάτω μοντέλα iPhone ή iPad:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S και 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες που
αναφέρονται νωρίτερα για τη χρήση
του iPod. Για να χρησιμοποιήσετε τη
φωνητική αναγνώριση για την αναπα‐
ραγωγή μουσικής, πείτε "Αναπαρα‐
γωγή USB", "Αναπαραγωγή καλλιτέ‐
χνη", "Αναπαραγωγή άλμπουμ",
"Αναπαραγωγή τραγουδιού" ή "Ανα‐
παραγωγή μουσικού είδους."
Φωνητική αναγνώριση 3 201
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
στο iPhone, iPod Touch και iPad

Όταν υπάρχει συνδεδεμένο iPhone,
iPod touch ή iPad μέσω USB και
Bluetooth, μπορεί να μην ακούγεται
ήχος όταν ως πηγή ήχου επιλέγετε
το iPod στο ραδιόφωνο. Εάν λάβετε
τηλεφωνική κλήση ενώ ακούτε το iPod
και δεν υπάρχει ήχος για το iPod μετά
την πηγή, μεταβείτε στο εικονίδιο
airplay στη συσκευή και επιλέξτε dock
connector ή αποσυνδέστε και επανα‐
συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στη
συσκευή.
Ορισμένες από τις λειτουργίες μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση
του λειτουργικού συστήματος στη συ‐
σκευή.

Χρήση εφαρμογών
smartphone
Διαδικτυακό ραδιόφωνο
Stitcher

Το Stitcher SmartRadio™ είναι μια
υπηρεσία διαδικτυακού ραδιοφώνου
που μεταδίδει με συνεχή ροή

(streaming) ειδησεογραφικές, αθλητι‐
κές και ψυχαγωγικές εκπομπές μέσω
του ηχοσυστήματος. Δημιουργήστε
σταθμούς σύμφωνα με τις προτιμή‐
σεις σας ή ανακαλύψτε νέες εκπομπές
μέσω των προεπιλεγμένων σταθμών
στο Stitcher. Για να δημιουργήσετε
ένα λογαριασμό, κατεβάστε την εφαρ‐
μογή από το Android Market ή το
iTunes Store, ή επισκεφθείτε τη διεύ‐
θυνση www.stitcher.com.
Για αυτή την εφαρμογή χρειάζεστε ένα
τηλέφωνο ή tablet με σύνδεση στο
διαδίκτυο. Χρησιμοποιούνται προσω‐
πικά προγράμματα χρέωσης κινητού
τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση
στη συσκευή και ότι έχετε αυξήσει την
ένταση ήχου στη συσκευή.
Τα τηλέφωνα BlackBerry δεν υποστη‐
ρίζονται για αυτή την εφαρμογή.
Για να εγκαταστήσετε το Stitcher:
■ Σε ένα τηλέφωνο Android ή tablet
με σύνδεση στο διαδίκτυο, μετα‐
βείτε στο Android Play Store, ανα‐
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ζητήστε το Stitcher και εγκαταστή‐
στε το στο τηλέφωνο, όχι στην
κάρτα SD.
■ Στο iPhone, iPad, ή iPod touch, με‐
ταβείτε στο iTunes και αναζητήστε
το Stitcher.
Εκκίνηση του Stitcher
Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod
touch στη θύρα USB, ή συνδέστε το
Android μέσω Bluetooth.
Θύρα USB 3 162
Bluetooth 3 208
Για την πρώτη χρήση, ρυθμίστε τους
σταθμούς πριν συνδεθείτε στο όχημα.
Το εικονίδιο Stitcher είναι διαθέσιμο
στην αρχική σελίδα και η πηγή εμφα‐
νίζεται ως αναδυόμενη ένδειξη εάν
στη συσκευή έχει εγκατασταθεί η τε‐
λευταία έκδοση της εφαρμογής.
Χρήση iPhone, iPod Touch ή iPad
1. Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα
USB. Η οθόνη του τηλεφώνου
πρέπει να είναι ξεκλειδωμένη.
2. Χρησιμοποιήστε έναν από τους
εξής τρόπους για να ξεκινήσει η
εφαρμογή:

172

Εξωτερικές συσκευές

◆ Πατήστε στην εφαρμογή στη
συσκευή.
◆ Πατήστε Stitcher στην αρχική
σελίδα.
◆ Πατήστε q/w και πείτε
"Stitcher" ή "Συντονισμός στο
Stitcher".
◆ Αποδεχθείτε τυχόν ειδοποιή‐
σεις στην οθόνη της συσκευής.
3. Εάν το Stitcher δεν αρχίσει να λει‐
τουργεί, επιλέξτε μια κατηγορία
και στη συνέχεια ένα σταθμό.
Μετά την εκκίνηση του Stitcher, πα‐
τήστε SRCE ή SRC στα χειριστήρια
στο τιμόνι για να αποκτήσετε πρό‐
σβαση στις λειτουργίες του Stitcher.
Εάν δεν συμβεί τίποτα όταν πατήσετε
το διαθέσιμο πλήκτρο οθόνης
Stitcher, κατεβάστε την τελευταία έκ‐
δοση της εφαρμογής Stitcher και δο‐
κιμάστε ξανά.
Το Stitcher είναι πάντοτε μαρκαρι‐
σμένο στην αρχική σελίδα όταν υπάρ‐
χει συνδεδεμένο iPhone, iPad ή iPod
touch μέσω της θύρας USB. Για να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, συν‐
δεθείτε στο λογαριασμό σας.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Please See
Device (Παρακαλώ δείτε τη συσκευή),
μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη σύν‐
δεσης στη συσκευή.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Please
unlock your phone or restart the app
(Παρακαλώ ξεκλειδώστε το τηλέφωνό
σας ή επανεκκινήστε την εφαρμογή),
σημαίνει ότι το τηλέφωνο μπορεί να
είναι κλειδωμένο. Ξεκλειδώστε το τη‐
λέφωνο, κλείστε την εφαρμογή, στη
συνέχεια επανεκκινήστε την και βε‐
βαιωθείτε ότι εμφανίζεται η αρχική σε‐
λίδα στο τηλέφωνο/συσκευή.
Χρήση τηλεφώνου Android
1. Πραγματοποιήστε σύζευξη του τη‐
λεφώνου Android μέσω
Bluetooth.
2. Χρησιμοποιήστε έναν από τους
εξής τρόπους για να ξεκινήσει η
εφαρμογή:

◆ Πατήστε στην εφαρμογή στη
συσκευή.
◆ Επιλέξτε Stitcher στην αρχική
σελίδα.
◆ Πατήστε q/w και πείτε
"Stitcher" ή "Συντονισμός στο
Stitcher".
3. Εάν το Stitcher δεν αρχίσει να λει‐
τουργεί, επιλέξτε μια κατηγορία
και στη συνέχεια ένα σταθμό.
Μετά την εκκίνηση του Stitcher, πα‐
τήστε SRCE ή SRC στα χειριστήρια
στο τιμόνι για να αποκτήσετε πρό‐
σβαση στις λειτουργίες του Stitcher.
Εάν δεν συμβεί τίποτα όταν πατήσετε
το διαθέσιμο πλήκτρο οθόνης
Stitcher, κατεβάστε την τελευταία έκ‐
δοση της εφαρμογής Stitcher και δο‐
κιμάστε ξανά.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Please See
Device (Παρακαλώ δείτε τη συσκευή),
μπορεί να εμφανίζεται η οθόνη σύν‐
δεσης στη συσκευή.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Please
unlock your phone or restart the app
(Παρακαλώ ξεκλειδώστε το τηλέφωνό
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σας ή επανεκκινήστε την εφαρμογή),
σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας μπορεί
να είναι κλειδωμένο.
Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο, κλείστε την
εφαρμογή και στη συνέχεια επανεκκι‐
νήστε την για να διασφαλίσετε τη σω‐
στή επικοινωνία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
στο Stitcher
Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί
στο όχημα
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδε‐
θεί μέσω USB ή Bluetooth:
1. Απενεργοποιήστε το όχημα.
2. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του
οδηγού, περιμένετε 30 δευτερόλε‐
πτα περίπου και δοκιμάστε να
συνδέσετε τη συσκευή ξανά.
Οι εφαρμογές εξοικονόμησης ισχύος
μπαταρίας και διαχείρισης εργασιών
στο τηλέφωνο μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα το Stitcher να μη λειτουρ‐
γεί σωστά. Αφαιρέστε αυτές τις εφαρ‐
μογές από το τηλέφωνο ή αφαιρέστε
το Stitcher και το Bluetooth από τις λί‐
στες εργασιών.

Η εκκίνηση του Stitcher δεν είναι
εφικτή
Εάν η συσκευή δεν μπορεί να εκκινή‐
σει το Stitcher:
■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει
την τελευταία έκδοση του Stitcher.
■ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ενεργός
λογαριασμός συνδεδεμένος στο
Stitcher.
■ Για τις συσκευές Android, βεβαιω‐
θείτε ότι η συσκευή είναι συζευγ‐
μένη με το όχημα και ότι το εικονί‐
διο Bluetooth στην οθόνη είναι μαρ‐
καρισμένο.
■ Για το iPhone, το iPod touch ή το
iPad, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα
USB, η οθόνη είναι ξεκλειδωμένη
και εμφανίζεται η αρχική σελίδα.
Κλείστε το Stitcher στη συσκευή και
αρχίστε το ξανά. Στις συσκευές με
δυνατότητα συνεπιτέλεσης πολλα‐
πλών εργασιών (multitasking) μπο‐
ρεί να χρειάζεται ένα ακόμη βήμα
για τον τερματισμό της εφαρμογής
Stitcher. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του κατασκευαστή του κινη‐
τού τηλεφώνου.
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Απώλεια ήχου
Μπορεί να μην ακούγεται ήχος από
το Stitcher στις εξής περιπτώσεις:
■ Κακή σύνδεση ή διακοπή σύνδε‐
σης.
■ Η συσκευή χρειάζεται φόρτιση.
■ Η εφαρμογή πρέπει να επανεκκινη‐
θεί.
■ Η σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο
και το ραδιόφωνο έχει διακοπεί.
■ Εάν συνδέσετε iPhone, iPod touch
ή iPad μέσω Bluetooth και καλω‐
δίου σύνδεσης (dock connector),
μεταβείτε στο εικονίδιο airplay στη
συσκευή και επιλέξτε dock
connector ή αποσυνδέστε και επα‐
νασυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
στη συσκευή.
■ Η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή.
Αυξήστε την ένταση ήχου στη συ‐
σκευή.
Εάν διακοπεί η σύνδεση ανάμεσα
στην εφαρμογή και τη συσκευή, θα
εμφανιστεί το μήνυμα Please Unlock
Your Phone or Restart the Phone App
and Try Again (Παρακαλώ ξεκλειδώ‐
στε το τηλέφωνό σας ή επανεκκινήστε
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την εφαρμογή στο τηλέφωνο και προ‐
σπαθήστε ξανά). Πατήστε OK για να
δοκιμάσετε ξανά.
Σύνδεση συσκευών USB 3 162
Σύζευξη συσκευών Bluetooth 3 208
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Χρήση
Χρησιμοποιήστε το κουμπί NAV στην
πρόσοψη ή στην αρχική σελίδα για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο χάρτη
πλοήγησης.
Πατήστε το κουμπί NAV ξανά για
εναλλαγή μεταξύ της συνήθους διαι‐
ρούμενης και πλήρους προβολής
χάρτη εναλλάξ.

Ένδειξη κατεύθυνσης

Το πλήκτρο οθόνης Menu (Μενού)
στην κάτω αριστερή πλευρά της οθό‐
νης ανοίγει το μενού πλοήγησης.

Πλήκτρα οθόνης αφής

Τα διαθέσιμα πλήκτρα αφής είναι:
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Πατήστε Heading Indicator (Ένδειξη
κατεύθυνσης) για να εμφανιστεί η
προβολή χάρτη. Υπάρχουν τρεις ρυθ‐
μίσεις ένδειξης:
■ 2D North Up (2D Προς βορρά): Εμ‐
φανίζει το Βορρά στο επάνω μέρος
της οθόνης του χάρτη ανεξάρτητα
από την κατεύθυνση προς την
οποία κινείται το όχημα.
■ 2D Heading Up (2D Προς τα
επάνω): Εμφανίζει την κατεύθυνση
προς την οποία κινείται το όχημα.
Το εικονίδιο σκιασμένου τριγώνου
είναι στραμμένο προς Βορρά.
■ 3D Heading Up (3D Προς τα
επάνω): Παρόμοιο με το 2D Προς
τα επάνω, με τη διαφορά ότι ο χάρ‐
της εμφανίζεται τρισδιάστατος.

Προβολές χάρτη

Ένας άλλος τρόπος να αλλάξετε την
προβολή των χαρτών είναι να πατή‐
σετε το εικονίδιο προβολής χάρτη.
Κοντινά POI

Πατήστε το για να αλλάξετε την προ‐
βολή των χαρτών ενώ χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία πλοήγησης. Το σύ‐
στημα παρέχει διάφορες πλήρεις και
διαιρούμενες προβολές. Ορισμένες
προβολές είναι επιλέξιμες μόνο όταν
είναι η ενεργή καθοδήγηση διαδρο‐
μής.

Πατήστε το για να εμφανιστεί μια λίστα
αναζήτησης με τα κοντινά POI. Επι‐
λέξτε το POI που θέλετε.
POI κατά μήκος της διαδρομής
Πατήστε το για να εμφανιστεί μια λίστα
αναζήτησης των POI που βρίσκονται
κατά μήκος ή κοντά στη διαδρομή
προς τον προορισμό. Επιλέξτε το POI
που θέλετε.

Πλοήγηση
Εμφάνιση των POI στο χάρτη

Πληροφορίες τρέχουσας θέσης
Πατήστε το για να εμφανιστεί μια διαι‐
ρούμενη οθόνη στην οποία προβάλ‐
λονται λεπτομερείς πληροφορίες σχε‐
τικά με τη θέση του οχήματος. Μπο‐
ρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε
αυτή τη λειτουργία πατώντας στην
καρτέλα πληροφοριών οχήματος στο
κάτω μεσαίο τμήμα της οθόνης. Μπο‐
ρείτε να αποθηκεύσετε τη θέση στο
βιβλίο διευθύνσεων πατώντας Save
(Αποθήκευση) στη διαιρούμενη
οθόνη.

Πατήστε το για να επιλέξετε ποιες κύ‐
ριες κατηγορίες POI θα εμφανίζονται
στο χάρτη.

Πληροφορίες προορισμού
Πατήστε το για να εμφανιστεί μια διαι‐
ρούμενη οθόνη χάρτη στην οποία
προβάλλεται το επόμενο σημείο διέ‐
λευσης/προορισμός. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τη θέση στο βιβλίο
διευθύνσεων πατώντας Save (Απο‐
θήκευση) στη διαιρούμενη οθόνη.

Εναλλαγή διάρκειας διαδρομής /
προορισμού
Πατήστε το για να τροποποιήσετε τις
πληροφορίες σχετικά με την ώρα άφι‐
ξης/διάρκεια ταξιδιού και τα σημεία
διέλευσης/προορισμό που εμφανίζο‐
νται στην κεντρική οθόνη χάρτη.

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Γράμματα του αλφαβήτου, σύμβολα,
σημεία στίξης και αριθμοί, όταν είναι
διαθέσιμα, εμφανίζονται στην οθόνη
πλοήγησης με τη μορφή αλφαριθμη‐
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τικού πληκτρολογίου. Το αλφαβητικό
πληκτρολόγιο εμφανίζεται όταν χρειά‐
ζεται να εισαχθούν δεδομένα.
QWERTY ή ABCDEF: Πατήστε το για
εναλλαγή μεταξύ της διάταξης χαρα‐
κτήρων πληκτρολογίου QWERTY
και ABCDEF.
Symbols (Σύμβολα): Χρησιμοποιήστε
το για να επιλέξετε σύμβολα.
Διάστημα: Χρησιμοποιήστε το για να
εισάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ
χαρακτήρων ή λέξεων ενός ονόματος.
Delete (Διαγραφή): Πατήστε το για να
διαγράψετε έναν λάθος χαρακτήρα
που έχετε επιλέξει.

Χάρτες
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει βασικές
πληροφορίες σχετικά με τη βάση δε‐
δομένων χαρτών.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην
εσωτερική μνήμη φλας που χρησιμο‐
ποιείται στο σύστημα πλοήγησης.
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Λεπτομερείς τομείς

Η βάση δεδομένων χαρτών περιέχει
πληροφορίες οδικού δικτύου για λε‐
πτομερείς τομείς. Συμπεριλαμβάνο‐
νται πληροφορίες όπως ονόματα
οδών, διευθύνσεις οδών και απαγο‐
ρευτικά. Ένας λεπτομερής τομέας πε‐
ριλαμβάνει όλους τους μεγάλους αυ‐
τοκινητοδρόμους, τις παράπλευρες
οδούς και τις τοπικές οδούς. Οι λε‐
πτομερείς τομείς περιλαμβάνουν ση‐
μεία ενδιαφέροντος (POI) όπως εστια‐
τόρια, αεροδρόμια, τράπεζες, νοσο‐
κομεία, αστυνομικά τμήματα, πρατή‐
ρια καυσίμων, τουριστικά αξιοθέατα
και ιστορικά μνημεία. Η βάση δεδομέ‐
νων χάρτη μπορεί να μην περιλαμβά‐
νει πληροφορίες για νεόδμητες περιο‐
χές ή διορθώσεις στη βάση δεδομέ‐
νων χαρτών. Το σύστημα πλοήγησης
παρέχει πλήρη καθοδήγηση διαδρο‐
μής στους λεπτομερείς τομείς χάρτη.

Ρυθμίσεις χάρτη

Το σύστημα σας επιτρέπει να ρυθμί‐
σετε την κλίμακα προβολής στο
χάρτη. Επίσης, καθώς οδηγείτε, ο
χάρτης μετακινείται αυτόματα προς
την κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

Κλίμακες χάρτη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίμακα σε
μονάδες του αγγλοσαξονικού ή του
μετρικού συστήματος. Για την αλλαγή
από τις αγγλοσαξονικές σε μετρικές
μονάδες μέτρησης, βλ. "Κέντρο πλη‐
ροφοριών οδηγού (DIC)" στο εγχειρί‐
διο κατόχου.
Χαρακτηριστικά κύλισης

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να αλλά‐
ξετε την κλίμακα του χάρτη:
■ Περιστρέψτε το κουμπί
MENU/SEL δεξιά ή αριστερά για με‐
γέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας.
■ Πατήστε το κουμπί κλίμακας χάρτη
+ ή − στις κάτω γωνίες της οθόνης
του χάρτη για να αλλάξετε το βαθμό
μεγέθυνσης.
Η γραμμή κλίμακας χάρτη σταματά
να εμφανίζεται, αν το επίπεδο ζουμ
δεν αλλάξει εντός μερικών δευτερο‐
λέπτων.

■ Για κύλιση μέσα στο χάρτη, πατή‐
στε οπουδήποτε στην οθόνη του
χάρτη και θα εμφανιστεί το σύμβολο
κύλισης.
■ Με ένα ελαφρύ χτύπημα με το δά‐
κτυλο στο χάρτη, κεντράρετε αυτή
τη θέση στην οθόνη.
■ Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
σημείο στην οθόνη προς οποιαδή‐
ποτε κατεύθυνση έξω από το σύμ‐
βολο κύλισης, για να μετακινηθεί ο
χάρτης προς αυτή την κατεύθυνση.

Πλοήγηση
■ Η ταχύτητα κύλισης αυξάνεται όταν
πιέσετε πιο κοντά στην άκρη της
οθόνης.
■ Πατήστε το NAV στην πρόσοψη για
έξοδο από την κύλιση χάρτη και επι‐
στροφή στην τρέχουσα θέση του
οχήματος στο χάρτη.

Πατήστε τα βέλη κυκλικής φοράς στο
επάνω μέρος της οθόνης χάρτη για
εναλλαγή από τη συνήθη επάνω
γραμμή (home και fav) στη γραμμή
πληροφοριών ηχοσυστήματος.

Ενημερώσεις δεδομένων χάρτη

Το χαρτογραφικό υλικό που εμφανί‐
ζεται στο όχημα αποτελείται από τις
πιο πρόσφατες πληροφορίες που
υπήρχαν διαθέσιμες κατά την παρα‐
γωγή του οχήματος. Το χαρτογραφικό
υλικό ενημερώνεται ανά διαστήματα,
με την προϋπόθεση ότι οι πληροφο‐
ρίες χαρτογράφησης έχουν αλλάξει.
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Για ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουρ‐
γία του συστήματος πλοήγησης ή τη
διαδικασία ενημέρωσης, απευθυν‐
θείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο της
περιοχής σας.

Επεξηγήσεις κάλυψης βάσης
δεδομένων

Οι περιοχές κάλυψης διαφέρουν ως
προς το επίπεδο των λεπτομερειών
χαρτογράφησης που είναι διαθέσιμες
για την εκάστοτε περιοχή. Σε ορισμέ‐
νες περιοχές υπάρχουν περισσότερες
λεπτομέρειες σε σχέση με άλλες. Σε
μια τέτοια περίπτωση, δεν σημαίνει ότι
υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα.
Καθώς το χαρτογραφικό υλικό ενημε‐
ρώνεται, μπορεί να είναι διαθέσιμες
περισσότερες λεπτομέρειες για περιο‐
χές στις οποίες προηγουμένως οι λε‐
πτομέρειες ήταν περιορισμένες.

Επισκόπηση συμβόλων
Τα ακόλουθα είναι τα πιο συνήθη
σύμβολα που εμφανίζονται σε μια
οθόνη χάρτη.

Το σύμβολο οχήματος δείχνει την τρέ‐
χουσα θέση και την κατεύθυνση πο‐
ρείας του οχήματος στο χάρτη.

Το σύμβολο προορισμού επισημαίνει
τον τελικό προορισμό όταν έχει σχε‐
διαστεί μια διαδρομή.
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Το σύμβολο του σημείου διέλευσης
επισημαίνει ένα ή περισσότερα καθο‐
ρισμένα σημεία διέλευσης.
Ένα σημείο διέλευσης είναι ένα ση‐
μείο ενδιάμεσου προορισμού που
προστίθεται στη σχεδιασμένη δια‐
δρομή.
Εμφανίζονται ο εκτιμώμενος χρόνος
και απόσταση μέχρι τον προορισμό.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η προ‐
βολή χάρτη είναι 'Προς βορρά': Αν
στην τρέχουσα διαδρομή έχουν προ‐
στεθεί σημεία διέλευσης, κάθε προο‐
ρισμός σημείου διέλευσης εμφανίζει
τον εκτιμώμενο χρόνο και απόσταση.
Επιλέξτε αυτό το σύμβολο οθόνης για
να αλλάξετε την προβολή σε 'Προς τα
πάνω' ή 3-D.

Η προβολή 'Προς τα πάνω' δείχνει την
κατεύθυνση στην οποία κινείται το
όχημα στο πάνω μέρος της οθόνης
του χάρτη. Το σκιασμένο τρίγωνο δεί‐
χνει το Βορρά.
Πατήστε αυτό το σύμβολο οθόνης για
να αλλάξετε την προβολή σε 3-D.
Το σύμβολο 3-D είναι το ίδιο όπως το
σύμβολο της προβολής 'Προς τα
πάνω', με τη διαφορά ότι ο χάρτης
προβάλλεται ως 3-D.

Το σύμβολο No GPS (Όχι GPS) εμ‐
φανίζεται όταν δεν υπάρχει δορυφο‐
ρικό σήμα GPS.
Αν στην τρέχουσα διαδρομή έχουν
προστεθεί σημεία διέλευσης, κάθε
προορισμός σημείου διέλευσης εμφα‐
νίζει τον εκτιμώμενο χρόνο και από‐
σταση.

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η προ‐
βολή χάρτη είναι 'Προς τα πάνω'.
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Προορισμός

Αυτό το σύμβολο στο κάτω μέρος της
οθόνης χάρτη αλλάζει την τρέχουσα
εμφάνιση της οθόνης χάρτη.

Αυτό το σύμβολο στην οθόνη του
χάρτη εμφανίζει το όριο ταχύτητας σε
μια διαδρομή. Το όριο ταχύτητας μπο‐
ρεί να μην είναι ακριβές λόγω αλλα‐
γών από το Υπουργείο Μεταφορών,
τους τους τοπικούς δήμους ή παλαιό‐
τερο χαρτογραφικό υλικό. Τηρείτε πά‐
ντοτε το όριο ταχύτητας που αναγρά‐
φεται στις πινακίδες του οδικού δι‐
κτύου.

Οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Driving on a Route (Οδήγηση
επί της διαδρομής)
Προειδοποίηση επείγοντος ελιγμού
Το σύστημα εμφανίζει μια ένδειξη ότι
πλησιάζει το σημείο που πρέπει να
κάνετε τον επόμενο ελιγμό.
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Οδήγηση σε οδό κατοικημένης περιο‐
χής.

Εάν η καθοδήγηση διαδρομής δεν εί‐
ναι ενεργή, πατήστε το πλήκτρο οθό‐
νης Destination (Προορισμός) στην
αρχική σελίδα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη εισαγωγής
προορισμού. Μπορείτε να ενεργο‐
ποιήσετε πολλές επιλογές στο σχε‐
διασμό μιας διαδρομής, εισάγοντας
προορισμούς. Ορισμένα στοιχεία για
την εισαγωγή προορισμού όπως
Previous Destinations (Προηγούμε‐
νοι προορισμοί), Address Book (Βι‐
βλίο διευθύνσεων) και My Home (Το
σπίτι μου) μπορεί να εμφανίζονται με
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γκρι χρώμα εάν δεν υπάρχει ήδη
καταχωρημένος ή αποθηκευμένος
προορισμός.

Εισαγωγή διεύθυνσης

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Address
(Διεύθυνση) για να εμφανιστεί η
οθόνη διεύθυνσης. Ορίστε μια δια‐
δρομή εισάγοντας το όνομα χώρας,
όνομα πόλης, όνομα οδού, αριθμό
σπιτιού και διασταύρωση.
Εάν προηγουμένως δεν είχατε εισάγει
χώρα, το πεδίο της πόλης δεν είναι
διαθέσιμο. Πατήστε το πλήκτρο οθό‐
νης στα δεξιά του ονόματος της πόλης
για να επιλέξετε χώρα.
Εάν είχατε επιλέξει χώρα και εμφανί‐
ζεται, πατήστε το πλήκτρο οθόνης στα
δεξιά του ονόματος πόλης για να αλ‐
λάξετε την επιλεγμένη χώρα.

Για την ευκολότερη επιλογή ονόμα‐
τος, το σύστημα επισημαίνει μόνο
τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι
μετά από το χαρακτήρα που καταχω‐
ρήθηκε τελευταίος.

Country (Χώρα): Εισάγετε το όνομα
μιας χώρας.
City (Πόλη): Εισάγετε το όνομα μιας
πόλης.
Street (Οδός): Εισάγετε το όνομα μιας
οδού.
House No. (Αρ. οικίας): Εισάγετε έναν
υπαρκτό αριθμό διεύθυνσης.

Intersection (Διασταύρωση): Εισά‐
γετε ένα όνομα οδού που διασταυρώ‐
νεται με την επιλεγμένη οδό.
Εισαγωγή ονόματος πόλης πρώτα:
1. Εισάγετε το όνομα της πόλης.
2. Εισάγετε το όνομα της οδού. Χρη‐
σιμοποιήστε το πλήκτρο οθόνης
Delete (Διαγραφή) για να διαγρά‐
ψετε ένα χαρακτήρα που καταχω‐
ρήθηκε λανθασμένα.
Εάν είναι διαθέσιμα έξι ή περισσό‐
τερα ονόματα, εμφανίζεται μια λί‐
στα. Εάν υπάρχουν περισσότερα
από έξι, υπάρχει ένας μετρητής
αντιστοιχίας με έναν αριθμό που
δείχνει τις διαθέσιμες οδούς. Πα‐
τήστε το πλήκτρο οθόνης List (Λί‐
στα) για να εμφανιστεί η λίστα και
επιλέξτε την οδό.
3. Εισάγετε τον αριθμό οικίας.
4. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Done (Ολοκληρώθηκε) οποιαδή‐
ποτε στιγμή και το σύστημα θα
προσπαθήσει να εντοπίσει τον
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προορισμό με βάση τις πληροφο‐
ρίες που έχετε εισάγει, και στη συ‐
νέχεια θα τις εμφανίσει στην
οθόνη.

5. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγησης)
για να υπολογιστεί η διαδρομή.
Καταχώρηση προορισμού σε άλλες
χώρες
Για να αλλάξετε τη διεύθυνση προο‐
ρισμού από τη μία χώρα στην άλλη, η
χώρα πρέπει να αλλάξει στο σύστημα
πλοήγησης.

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση στη
χώρα:
1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Destination (Προορισμός) στην
αρχική σελίδα.
2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Address (Διεύθυνση) για να εμφα‐
νιστεί η οθόνη εισαγωγής διεύθυν‐
σης.
3. Μεταβείτε στην επιλογή γραμμής
χώρας και μαρκάρετέ την. Εμφα‐
νίζεται η οθόνη εισαγωγής χώρας.
Μαρκάρετε την επιλογή γραμμής
χώρας. Εμφανίζεται η λίστα με τις
διαθέσιμες χώρες.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα.
5. Εισάγετε τη χώρα.
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον
προορισμό σε άλλες χώρες χρησιμο‐
ποιώντας τη φωνητική αναγνώριση.
Φωνητική αναγνώριση 3 201
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σημεία ενδιαφέροντος (POI)

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Points of
Interest (Σημεία ενδιαφέροντος) στη
σελίδα εισαγωγής προορισμού. Μπο‐
ρείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες
επιλογές για το σχεδιασμό μιας δια‐
δρομής.
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Η λίστα POI επιτρέπει την επιλογή
μιας αναζήτησης προορισμού ανά κα‐
τηγορία, όνομα ή αριθμό τηλεφώνου.
Εισαγωγή ονόματος POI:

1. Επιλέξτε Search by Name (Ανα‐
ζήτηση κατά όνομα).
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η σωστή
χώρα και πόλη και στη συνέχεια
επιλέξτε Search (Αναζήτηση).
3. Εισάγετε το όνομα POI.

4. Επιλέξτε ορισμένους από τους χα‐
ρακτήρες ή πληκτρολογήστε ολό‐
κληρο το όνομα, χρησιμοποιώ‐
ντας το αλφαβητικό πληκτρολό‐
γιο.
5. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης List
(Λίστα) ή, αν η λίστα περιέχει έξι ή
λιγότερες καταχωρήσεις, θα εμφα‐
νιστεί αμέσως μια λίστα με τα ση‐
μεία POI.
6. Πατήστε στο POI που θέλετε.

Προηγούμενοι προορισμοί

Επιλέξτε έναν προορισμό από την λί‐
στα προηγούμενων προορισμών.
Μπορούν να ανακληθούν έως 15 ση‐
μεία που είχαν εισαχθεί προηγουμέ‐
νως. Αν η λίστα είναι πλήρης, οι πιο
παλιοί προορισμοί διαγράφονται αυ‐
τόματα μόλις προστεθούν οι νεότεροι
προορισμοί.

Κατάλογος διευθύνσεων

7. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγησης)
για να υπολογιστεί η διαδρομή.
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Εάν δεν έχει αποθηκευτεί προορι‐
σμός στο βιβλίο διευθύνσεων, απο‐
θηκεύστε έναν προορισμό:
1. Πατήστε Destination (Προορι‐
σμός) στην αρχική σελίδα.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση χρησιμο‐
ποιώντας οποιαδήποτε από τις
μεθόδους προορισμού (εισαγωγή
διεύθυνσης, εισαγωγή POI,
κ.λπ.).
3. Στην οθόνη επιβεβαίωσης προο‐
ρισμού, επιλέξτε Save (Αποθή‐
κευση).
4. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές
Name (Όνομα), Number (Αριθ‐
μός), Icon (Εικονίδιο) και Done
(Ολοκληρώθηκε). Πατήστε Done
(Ολοκληρώθηκε) για να αποθη‐
κεύσετε τον προορισμό.
5. Για να τροποποιήσετε την κατα‐
χώρηση του βιβλίου διευθύνσεων,
επιλέξτε Name (Όνομα), Number
(Αριθμό) ή Icon (Εικονίδιο).
Εάν στο βιβλίο διευθύνσεων υπάρχει
ήδη αποθηκευμένος προορισμός,
πατήστε Destination (Προορισμός)

στην αρχική σελίδα για να εμφανιστεί
το πλήκτρο οθόνης βιβλίου διευθύν‐
σεων.
Επιλέξτε προορισμό επιλέγοντας μια
διεύθυνση από αυτές που έχουν απο‐
θηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων.
1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Address Book (Βιβλίο διευθύν‐
σεων). Οι καταχωρίσεις του βι‐
βλίου διευθύνσεων εμφανίζονται
σε λίστα.
2. Επιλέξτε τον προορισμό από τη
λίστα.
3. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγησης)
για να υπολογιστεί η διαδρομή.
Για να τροποποιήσετε τις καταχωρή‐
σεις του βιβλίου διευθύνσεων:
1. Επιλέξτε μια καταχώρηση από το
βιβλίο διευθύνσεων.
2. Στην οθόνη επιβεβαίωσης προο‐
ρισμού, επιλέξτε Edit (Επεξεργα‐
σία).
3. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές
Name (Όνομα), Number (Αριθ‐
μός), Icon (Εικονίδιο) και Delete
(Διαγραφή). Πατήστε Delete (Δια‐
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γραφή) για να διαγράψετε τον
προορισμό από το βιβλίο διευθύν‐
σεων.
4. Για να τροποποιήσετε την κατα‐
χώρηση του βιβλίου διευθύνσεων,
επιλέξτε Name (Όνομα), Number
(Αριθμό) ή Icon (Εικονίδιο).

Συντεταγμένες, γεωγραφικό
πλάτος / γεωγραφικό μήκος

Επιλέξτε έναν προορισμό βάσει των
συντεταγμένων γεωγραφικού πλά‐
τους και γεωγραφικού μήκους.

186

Πλοήγηση
συνέχεια πατήστε Done (Ολοκλη‐
ρώθηκε) για αποθήκευση και
έξοδο.
3. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Search εάν οι πληροφορίες είναι
σωστές.
4. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγη‐
σης). Υπολογίζεται η διαδρομή.

Αγαπημένες διαδρομές
Για να εισάγετε την τοποθεσία ως συ‐
ντεταγμένες, γεωγραφικού πλάτους
και γεωγραφικού μήκους:
1. Πατήστε Destination (Προορι‐
σμός) στην αρχική σελίδα. Πατή‐
στε το πλήκτρο οθόνης Latitude
and Longitude (Γεωγραφικό πλά‐
τος και Γεωγραφικό μήκος) για να
εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη.
2. Επιλέξτε Latitude (Γεωγραφικό
πλάτος) ή Longitude (Γεωγραφικό
μήκος) για να αλλάξετε τις τιμές.
Εισάγετε τις συντεταγμένες σε μοί‐
ρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Στη

Προσθήκη αγαπημένης διαδρομής:
1. Πατήστε το κουμπί Home Page
Destination (Προορισμός αρχικής
σελίδας) για να εμφανιστεί το πλή‐
κτρο οθόνης Favorite Routes
(Αγαπημένες διαδρομές).

2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Favorite Routes (Αγαπημένες δια‐
δρομές) για να εμφανιστεί η επι‐
λογή Προσθήκη αγαπημένης δια‐
δρομής.
3. Επιλέξτε Add Favorite Route
(Προσθήκη αγαπημένης διαδρο‐
μής) και εισάγετε ένα όνομα αγα‐
πημένης διαδρομής.
4. Πατήστε OK και η οθόνη θα επι‐
στρέψει στη λίστα αγαπημένων
διαδρομών.
5. Επιλέξτε την αγαπημένη δια‐
δρομή και προσθέστε ένα σημείο
διέλευσης χρησιμοποιώντας
οποιαδήποτε από τις μεθόδους
προορισμού, όπως εισαγωγή
διεύθυνσης, εισαγωγή POI, κ.λπ.
Επιλογή αγαπημένης διαδρομής:
1. Πατήστε το κουμπί Home Page
Destination (Προορισμός αρχικής
σελίδας) για να εμφανιστεί το πλή‐
κτρο οθόνης Favorite Routes
(Αγαπημένες διαδρομές).
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2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Favorite Routes (Αγαπημένες δια‐
δρομές) για να εμφανιστεί μια λί‐
στα με τις διαθέσιμες αγαπημένες
διαδρομές.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση και επι‐
λέξτε μια αγαπημένη διαδρομή.
4. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγη‐
σης). Υπολογίζεται η διαδρομή.
Διαγραφή αγαπημένης διαδρομής:
1. Πατήστε το κουμπί Home Page
Destination (Προορισμός αρχικής
σελίδας) για να εμφανιστεί το πλή‐
κτρο οθόνης Favorite Routes
(Αγαπημένες διαδρομές). Πατή‐
στε αυτό το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η λίστα με τις διαθέσιμες αγα‐
πημένες διαδρομές.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση και επι‐
λέξτε τη διαδρομή που θέλετε να
διαγράψετε.
3. Πατήστε Edit (Επεξεργασία).
4. Πατήστε Delete Favorite Route
(Διαγραφή αγαπημένης διαδρο‐
μής).

Αλλαγή του ονόματος διαδρομής:
1. Πατήστε το κουμπί Home Page
Destination (Προορισμός αρχικής
σελίδας) για να εμφανιστεί το πλή‐
κτρο οθόνης Favorite Routes
(Αγαπημένες διαδρομές). Πατή‐
στε αυτό το κουμπί για να εμφανι‐
στεί η λίστα με τις διαθέσιμες αγα‐
πημένες διαδρομές.
2. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Edit
(Επεξεργασία).
3. Επιλέξτε Edit Name (Επεξεργασία
ονόματος).
4. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολό‐
γιο, εισάγετε το όνομα.
5. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Done (Ολοκληρώθηκε). Το νέο
όνομα θα εμφανίζεται στο μενού
αγαπημένων διαδρομών.

Το σπίτι μου
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Εάν δεν έχουν καταχωρηθεί προορι‐
σμοί οικίας, αποθηκεύστε έναν προο‐
ρισμό πατώντας το κουμπί Home
Page Destination (Προορισμός αρχι‐
κής σελίδας). Εισάγετε έναν προορι‐
σμό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
από τις μεθόδους εισαγωγής προορι‐
σμού (εισαγωγή διεύθυνσης, εισα‐
γωγή POI, κ.λπ.). Επιλέξτε Save as
Home (Αποθήκευση ως Σπίτι) από
την οθόνη επιβεβαίωσης προορι‐
σμού.
Εάν κάποιος προορισμός έχει ήδη
αποθηκευτεί ως το σπίτι, πατήστε το
κουμπί Home Page Destination
(Προορισμός αρχικής σελίδας) για να
εμφανιστεί το πλήκτρο οθόνης My
Home (Το σπίτι μου). Πατήστε αυτό το
κουμπί για να αρχίσει η καθοδήγηση
διαδρομής.
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Επιλογή από χάρτη

■ Πατήστε το κουμπί Go (Μετάβαση)
στο κάτω μέρος της οθόνης για να
εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης
προορισμού
■ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Start
Guidance (Έναρξη καθοδήγησης).
Υπολογίζεται η διαδρομή.

■ Πατήστε το κουμπί Home Page
Destination (Προορισμός αρχικής
σελίδας) για να εμφανιστεί το πλή‐
κτρο οθόνης Select from Map (Επι‐
λογή από το χάρτη). Πατήστε αυτό
το κουμπί για να εμφανιστεί η οθόνη
χάρτη με ένα σύμβολο κύλισης στο
κέντρο του χάρτη.
■ Πατήστε το κουμπί Zoom in/out
(Μεγέθυνση/σμίκρυνση)στην
οθόνη και πατήστε στο χάρτη για να
εντοπίσετε τον προορισμό που θέ‐
λετε να επιλέξετε. Για να ενεργο‐
ποιήσετε την ταχεία κύλιση, πιέστε
με ένα δάκτυλο στο χάρτη και κρα‐
τήστε το.

Ταξιδιωτικός οδηγός

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Travel
Guide (Ταξιδιωτικός οδηγός) στη σε‐
λίδα εισαγωγής προορισμού. Μπο‐
ρείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες
επιλογές για το σχεδιασμό μιας δια‐
δρομής.

Η λίστα καταχωρήσεων POI ταξιδιω‐
τικού οδηγού επιτρέπει την επιλογή
μιας αναζήτησης προορισμού ανά κα‐
τηγορία ή όνομα.

Πλοήγηση
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Εισαγωγή κατά κατηγορία POI

1. Επιλέξτε Category (Κατηγορία)
από το μενού λίστας POI για να
αποκτήσετε πρόσβαση στην
οθόνη επιλογής POI.
2. Εισάγετε τις απαραίτητες πληρο‐
φορίες επιλέγοντας πρώτα το
στοιχείο γραμμής τοποθεσίας για
να αποκτήσετε πρόσβαση στο με‐
νού τοποθεσίας.

3. Μαρκάρετε οποιαδήποτε από τις
επιλογές γραμμής όπως Nearby
(Κοντά).
4. Επιλέξτε κατηγορία από το μενού
επιλογής POI για να αποκτήσετε
πρόσβαση στη λίστα POI.

5. Μαρκάρετε οποιαδήποτε από τις
επιλογές γραμμής όπως All POIs
(Όλα τα POI).
6. Επιλέξτε Sort Method (Μέθοδος
ταξινόμησης) από το μενού επιλο‐
γής POI για να αποκτήσετε πρό‐
σβαση στο μενού αναζήτησης
εντολών. Μαρκάρετε μία από τις
δύο διαθέσιμες επιλογές. Αυτές οι
επιλογές είναι By Distance (Κατά
απόσταση) ή By Name (Κατά
όνομα).
7. Επιλέξτε Search (Αναζήτηση).
8. Επιλέξτε το POI που θέλετε.
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Εισαγωγή ονόματος POI:

1. Επιλέξτε Search by Name (Ανα‐
ζήτηση κατά όνομα).
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η σωστή
χώρα, περιφέρεια και πόλη και
στη συνέχεια επιλέξτε Search
(Αναζήτηση).
3. Εισάγετε το όνομα POI.
4. Επιλέξτε ορισμένους από τους χα‐
ρακτήρες ή πληκτρολογήστε ολό‐
κληρο το όνομα, χρησιμοποιώ‐
ντας το αλφαβητικό πληκτρολό‐
γιο.

5. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Done (Ολοκληρώθηκε) ή, αν η λί‐
στα περιέχει έξι ή λιγότερες κατα‐
χωρήσεις, θα εμφανιστεί αμέσως
μια λίστα με τα σημεία POI.
6. Πατήστε στο POI που θέλετε.

Τα POI ταξιδιωτικού οδηγού διαθέ‐
τουν λεπτομερείς πληροφορίες σχε‐
τικά με την επιλογή σας. Αυτές οι πλη‐
ροφορίες ενδέχεται να περιλαμβά‐
νουν:
■ σύντομη περιγραφή
■ διεύθυνση
■ αριθμό
■ ώρες λειτουργίας

■ τιμή
■ δικτυακό τόπο.
Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσι‐
μες φωτογραφίες για ορισμένες τοπο‐
θεσίες ή χώρες.

Επιβεβαίωση προορισμού

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλαπλές
επιλογές στην οθόνη επιβεβαίωσης
προορισμού:
Start Guidance (Έναρξη καθοδήγη‐
σης): Πατήστε το για να αρχίσει ο υπο‐
λογισμός διαδρομής μέχρι τον προο‐
ρισμό που εμφανίζεται στην οθόνη.
Show on Map (Εμφάνιση στο χάρτη):
Πατήστε το για να μεταβείτε στην προ‐
βολή χάρτη με τον προορισμό να εμ‐
φανίζεται στο κέντρο του χάρτη.
Route Options (Επιλογές διαδρομής):
Πατήστε το για να αλλάξετε τις επιλο‐
γές διαδρομής. Βλ. επιλογές διαδρο‐
μής παρακάτω.
Κλήση: Πατήστε το για να καλέσετε
τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζε‐
ται στην οθόνη, εάν το τηλέφωνο είναι
διαθέσιμο.
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Save as Home (Αποθήκευση ως
Σπίτι): Πατήστε το για να αποθηκεύ‐
σετε τον προορισμό που εμφανίζεται
στην οθόνη ως προορισμό στο σπίτι
σας. Ο προορισμός στο σπίτι σας θα
αποθηκευτεί στην κορυφή της λίστας
προορισμών στο βιβλίο διευθύνσεων.
Save / Edit (Αποθήκευση / Επεξεργα‐
σία): Πατήστε το για να αποθηκεύσετε
τον προορισμό που εμφανίζεται στην
οθόνη στο βιβλίο διευθύνσεων. Εάν ο
προορισμός που εμφανίζεται στην
οθόνη έχει ήδη αποθηκευτεί στο βι‐
βλίο διευθύνσεων, η επεξεργασία θα
εμφανιστεί ως στοιχείο του μενού.
Επιλογές διαδρομής

Πατήστε το για να εμφανιστούν οι διά‐
φορες επιλογές διαδρομής.
Alternative Routes (Εναλλακτικές δια‐
δρομές): Εάν αυτή η επιλογή είναι
ενεργοποιημένη, το σύστημα θα εμ‐
φανίσει μια πρόσθετη οθόνη όταν επι‐
λέξετε Start Guidance (Έναρξη καθο‐
δήγησης). Επιλέξτε Fastest (Γρηγο‐
ρότερη), Shortest (Μικρότερη) ή Eco
(Οικονομική) για τον υπολογισμό της
διαδρομής πριν επιλέξετε GO (Μετά‐
βαση).
Fastest (Γρηγορότερη): Υπολογίζει τη
γρηγορότερη διαδρομή.
Shortest (Μικρότερη): Υπολογίζει τη
μικρότερη διαδρομή.
Eco (Οικονομική): Υπολογίζει την
πλέον οικονομική διαδρομή με βάση
την ταχύτητα και την απόσταση.
Στο μενού επιλογών διαδρομής,
υπάρχουν προτιμήσεις διαδρομής οι
οποίες ως προεπιλογή, είναι ενεργο‐
ποιημένες.
Ως σχετική ένδειξη, εμφανίζεται ένα
σύμβολο ελέγχου (√) δίπλα σε κάθε
προτίμηση. Όλες αυτές οι προτιμήσεις
χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογι‐
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σμό της διαδρομής. Εάν αποεπιλέξετε
οποιαδήποτε από αυτές τις προτιμή‐
σεις, η διαδρομή θα υπολογιστεί χω‐
ρίς να συμπεριληφθούν αυτές οι προ‐
τιμήσεις.
Use Highways (Χρήση αυτοκινητο‐
δρόμων): Αποεπιλέξτε το για να απο‐
φύγετε τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Use Toll Roads (Χρήση οδών με διό‐
δια): Αποεπιλέξτε το για να αποφύ‐
γετε τους δρόμους με διόδια.
Use Ferries (Χρήση πορθμείων):
Αποεπιλέξτε το για να αποφύγετε τα
πορθμεία.
Use Tunnels (Χρήση σηράγγων):
Αποεπιλέξτε το για να αποφύγετε τις
σήραγγες.
Use Time Restricted (Χρήση δρόμων
που είναι ανοιχτοί συγκεκριμένες
ώρες): Αποεπιλέξτε το για να αποφύ‐
γετε τους δρόμους που είναι ανοιχτοί
συγκεκριμένες ώρες.
Use Car Train (Χρήση αυτοκινητάμα‐
ξας): Αποεπιλέξτε το για να αποφύ‐
γετε τις αυτοκινητάμαξες.
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Μενού με την καθοδήγηση
διαδρομής ενεργή

Μόλις εισάγετε έναν προορισμό, μπο‐
ρούν να εκτελεστούν διάφορες λει‐
τουργίες. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Home Page Destination (Προορισμός
αρχικής σελίδας) για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην οθόνη μενού διαδρο‐
μής.
Ακύρωση καθοδήγησης
Πατήστε Cancel Guidance (Ακύρωση
καθοδήγησης) για να ακυρώσετε την
τρέχουσα διαδρομή.

Λίστα προορισμών

Λίστα στροφών

Επιλέξτε Destination List (Λίστα
προορισμών) για να δείτε τις επιλογές
για την οργάνωση των σημείων διέ‐
λευσης.

Επιλέξτε Turn List (Λίστα στροφών)
για να δείτε μια λίστα ελιγμούς για ολό‐
κληρη τη διαδρομή. Πατήστε το βι‐
δώνω Avoid (Αποφυγή) δίπλα σε
έναν από τους επόμενους ελιγμούς
για να αποφύγετε ένα τμήμα του δρό‐
μου. Μπορείτε να αποφύγετε έως
οκτώ τμήματα δρόμου.
Λίστα αποφυγής
Επιλέξτε Avoid List (Λίστα αποφυγής)
για να εμφανιστεί μια λίστα με τα τμή‐
ματα δρόμου προς αποφυγή, με την
επιλογή να αφαιρέσετε τα τμήματα
αυτά από τη λίστα.

Πλοήγηση
Voice prompt (Φωνητικές αναγγελίες)
Επιλέξτε Voice Prompt (Φωνητική
αναγγελία) για να δείτε τις επιλογές
ενεργοποίησης ή διαχείρισης των φω‐
νητικών αναγγελιών πλοήγησης.

λευσης) για να προσθέσετε τα ση‐
μείο διέλευσης με τη σειρά που θέ‐
λετε στη διαδρομή.
Για να διαγράψετε ένα σημείο διέλευ‐
σης:
1. Από το μενού διαδρομής, πατήστε
Waypoint List (Λίστα σημείων διέ‐
λευσης).
2. Πατήστε Delete Waypoints (Δια‐
γραφή σημείων διέλευσης).

Διαδρομή
Πατήστε Detour (Παράκαμψη) για να
εμφανιστούν οι επιλογές παράκαμ‐
ψης διαδρομής. Επιλέξτε να παρα‐
κάμψετε ολόκληρη τη διαδρομή ή μια
συγκεκριμένη απόσταση.
Επιλογές διαδρομής
Αυτή η λειτουργία είναι προσβάσιμη
από το μενού επιβεβαίωσης προορι‐
σμού και το μενού προορισμού με την
καθοδήγηση διαδρομής ενεργή. Βλ.
Επιβεβαίωση προορισμού παρα‐
πάνω σε αυτή την ενότητα.
Ενδιάμεσα σημεία
Μπορείτε να προσθέσετε έως τρία ση‐
μεία διέλευσης στην τρέχουσα δια‐
δρομή. Μπορείτε να ταξινομήσετε (με‐
τακινήσετε) τα σημεία διέλευσης ή να
τα διαγράψετε.
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Για να προσθέσετε ένα σημείο διέλευ‐
σης:
1. Από το μενού της λίστας σημείων
διέλευσης, πατήστε Add
Waypoint (Προσθήκη σημείων
διέλευσης).
2. Εισάγετε το σημείο διέλευσης με
οποιαδήποτε από τις μεθόδους
προσθήκης προορισμού. Το σύ‐
στημα υπολογίζει και επισημαίνει
τη διαδρομή, και η διαδρομή μπο‐
ρεί να αρχίσει.
3. Για να προσθέσετε περισσότερα
σημεία διέλευσης, πατήστε Add
Waypoint (Προσθήκη σημείου διέ‐

3. Επιλέξτε τα σημεία διέλευσης που
θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε το
πλήκτρο οθόνης Delete (Δια‐
γραφή).
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Η λειτουργία ταξινόμησης σημείων
διέλευσης επιτρέπει την αναδιοργά‐
νωση της λίστας προορισμών.
Για να ταξινομήσετε ένα σημείο διέ‐
λευσης:
1. Από το μενού διαδρομής, πατήστε
Waypoint List (Λίστα σημείων διέ‐
λευσης).
2. Πατήστε Sort Waypoints (Ταξινό‐
μηση σημείων διέλευσης).
3. Επιλέξτε το σημείο διέλευσης που
θέλετε να μετακινήσετε.
4. Επιλέξτε την τοποθεσία στην
οποία θέλετε να μετακινήσετε το
σημείο διέλευσης.
Αντί για τη διαγραφή μεμονωμένων
σημείων διέλευσης, επιλέξτε Delete
All Waypoints (Διαγραφή όλων των
σημείων διέλευσης) για να διαγρά‐
ψετε όλα τα σημεία διέλευσης ταυτό‐
χρονα.
Για να αποθηκεύσετε μια λίστα προο‐
ρισμών ως αγαπημένη διαδρομή, επι‐
λέξτε Save (Αποθήκευση) ως αγαπη‐
μένη.

Διαμόρφωση μενού
Το μενού Παραμετροποίηση χρησι‐
μοποιείται για τη ρύθμιση των λει‐
τουργιών και προτιμήσεων, όπως
ήχος, ραδιόφωνο, πλοήγηση, οθόνη
ή ρυθμίσεις ώρας.

1. Πατήστε το πλήκτρο οθόνης
Config (Παραμετροποίηση) στην
αρχική σελίδα ή πατήστε το κου‐
μπί CONFIG στην πρόσοψη.

2. Πατήστε στην μπάρα κύλισης μέ‐
χρι να εμφανιστεί η επιλογή που
θέλετε. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που
θέλετε να αλλάξετε. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο κατόχου για πληροφο‐
ρίες πώς να προσαρμόσετε τις πε‐
ρισσότερες ρυθμίσεις του οχήμα‐
τος.

Πλοήγηση
Γλώσσες

Πατήστε το κουμπί Config (Παραμε‐
τροποίηση) στην αρχική σελίδα ή το
κουμπί CONFIG στην πρόσοψη για
να εμφανιστούν οι επιλογές του με‐
νού. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL ή αγγίξτε την μπάρα κύ‐
λισης για κύλιση στις διαθέσιμες επι‐
λογές. Πατήστε το κουμπί
MENU/SEL ή πατήστε Languages
(Γλώσσες) για να εμφανιστούν οι
γλώσσες. Επιλέξτε τη γλώσσα που
επιθυμείτε.

Ρυθμίσεις ώρας και
ημερομηνίας

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Time and
Date Settings (Ρυθμίσεις ώρας και
ημερομηνίας) για να εμφανιστεί το με‐
νού για την ώρα και την ημερομηνία.
Automatic Clock Update (Αυτόματη
ενημέρωση ρολογιού): Όταν αυτή η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη,
ρυθμίζει το ρολόι αυτόματα.
Ρύθμιση ώρας: Πατήστε + ή − για να
ρυθμίσετε μπροστά ή πίσω την ώρα
και τα λεπτά που εμφανίζονται στο ρο‐
λόι.
Ρύθμιση ημερομηνίας: Πατήστε + ή −
για να επιλέξετε επόμενη ή προηγού‐
μενη ημέρα.
Ρύθμιση μορφής ώρας: Πατήστε το
πλήκτρο οθόνης 12 Hour (12ωρη) για
τη δωδεκάωρη μορφή ώρας ή το πλή‐
κτρο οθόνης 24 Hour (24ωρη) για την
εικοσιτετράωρη μορφή ώρας.
Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Back
(Πίσω) για να αποθηκεύσετε τις ρυθ‐
μίσεις.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

Πατήστε το κουμπί Config (Παραμε‐
τροποίηση) στην αρχική σελίδα ή το
κουμπί CONFIG στην πρόσοψη για
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να εμφανιστούν οι επιλογές του με‐
νού. Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL ή πατήστε στην μπάρα
κύλισης για κύλιση στις διαθέσιμες
επιλογές. Πατήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU/SEL ή πατήστε Radio
Settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) για
εμφανιστεί το μενού Radio Settings.
Πατήστε σε αυτή τη λειτουργία για να
κάνετε αλλαγές στις πληροφορίες ρα‐
διοφώνου που εμφανίζονται στην
οθόνη, τις σελίδες προεπιλεγμένων
σταθμών και την αυτόματη ρύθμιση
έντασης ήχου.
Οι ρυθμίσεις ραδιοφώνου είναι:
Auto Volume (Αυτόματη ρύθμιση
έντασης ήχου): Επιλέξτε για την ευαι‐
σθησία OFF (Απενεργ/ση), Low (Χα‐
μηλή), Medium (Μεσαία) ή High
(Υψηλή) για να ρυθμίσετε αυτόματα
την ένταση του ήχου ώστε να ελαχι‐
στοποιηθούν οι επιπτώσεις από τον
ανεπιθύμητο θόρυβο υποβάθρου
που προκαλείται από διαφορές στις
επιφάνειες του οδοστρώματος, την
ταχύτητα οδήγησης ή τα ανοικτά πα‐
ράθυρα. Αυτή η δυνατότητα λειτουρ‐
γεί καλύτερα σε χαμηλότερες ρυθμί‐
σεις ήχου όπου ο θόρυβος
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υποβάθρου είναι ουσιαστικά ισχυρό‐
τερος από την ένταση του συστήμα‐
τος ήχου.
Επιλογές Gracenote: Πατήστε το για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
κανονικοποίησης που χρησιμοποιεί‐
ται για τη βελτίωση της φωνητικής
αναγνώρισης και των ομαδοποιή‐
σεων πολυμέσων.
CD player 3 155, USB 3 159, Πρό‐
σθετες συσκευές 3 158, Μουσική
Bluetooth 3 166
Ένταση ήχου κατά την εκκίνηση: Πα‐
τήστε το για να επιλέξετε τη μέγιστη
ένταση ήχου κατά την εκκίνηση που
θα χρησιμοποιείται ακόμη κι αν είχατε
επιλέξει υψηλότερη ένταση όταν απε‐
νεργοποιήσατε το ραδιόφωνο.
Number of Favorite Pages (Αριθμός
σελίδων 'Αγαπημένων'): Πατήστε το
για να επιλέξετε τον αριθμό των σελί‐
δων FAV που θα εμφανίζονται.
Software Version Information (Πλη‐
ροφορίες έκδοσης λογισμικού): Πατή‐
στε το για να εμφανιστούν πληροφο‐
ρίες σχετικά με το σύστημα και για
ενημέρωση του λογισμικού εάν είναι
διαθέσιμη.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Voice prompt (Φωνητικές αναγγελίες)

Τηλέφωνο 3 208

Ρυθμίσεις πλοήγησης (εάν
υπάρχει)

Μέσω του μενού Παραμετροποίηση
διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις συ‐
στήματος πλοήγησης. Ορισμένες επι‐
λογές διατίθενται μόνο αφού πρώτα η
διαδρομή έχει σχεδιαστεί.

Το μενού Φωνητικές αναγγελίες σας
επιτρέπει να κάνετε αλλαγές στις λει‐
τουργίες φωνητικών αναγγελιών.
Φωνητικές αναγγελίες πλοήγησης:
Σύμβολο επιλογής (√) για ενεργο‐
ποίηση των φωνητικών αναγγελιών
πλοήγησης. Σύμβολο επιλογής (√)
για απενεργοποίηση των φωνητικών
αναγγελιών πλοήγησης όταν κινείστε
με το αυτοκίνητο σε προγραμματι‐
σμένη διαδρομή.
Ένταση ήχου πλοήγησης: Επιλέξτε το
για να αλλάξετε την ένταση ήχου των
αναγγελιών πλοήγησης.

Πλοήγηση
Διαγραφή αποθηκευμένων
προορισμών

Πατήστε το για να διαγραφούν όλοι οι
αποθηκευμένοι προορισμοί. Εμφανί‐
ζεται ένα υπομενού για τη διαγραφή
των αποθηκευμένων προορισμών.
Επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να
διαγραφούν και Διαγραφή στο κάτω
μέρος για να συνεχίσετε. Εμφανίζεται
μια οθόνη επιβεβαίωσης που σας
ρωτά εάν θέλετε διαγραφή ή ακύ‐
ρωση.
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Ειδοποιήσεις καθοδήγησης

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε το για να ενεργοποιηθεί το
αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης
καθοδήγησης ώστε να προβάλλεται
στο χάρτη ή σε κάθε κεντρική οθόνη
π.χ. για τον ήχο, το τηλέφωνο, κ.λπ.
Εμφανίζεται ένα σύμβολο επιλογής
(√) ως ένδειξη ότι η λειτουργία Ειδο‐
ποίηση καθοδήγηση) είναι ενεργή.

Ενδέχεται να εμφανιστούν οι παρα‐
κάτω επιλογές:
Home Page Menu (Μενού αρχικής
σελίδας): Πατήστε το για να τροπο‐
ποιήσετε την πρώτη σελίδα της αρχι‐
κής σελίδας.
Rear Camera Options (Επιλογές κά‐
μερας οπισθοπορείας): Πατήστε το
για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την
κάμερα οπισθοπορείας.

Ρυθμίσεις οχήματος

Βλ. "Εξατομίκευση οχήματος" στο εγ‐
χειρίδιο κατόχου.
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Display Off (Απενεργοποίηση οθό‐
νης): Πατήστε το για να απενεργο‐
ποιήσετε την οθόνη. Η οθόνη εμφανί‐
ζεται ξανά όταν πατήσετε οποιοδή‐
ποτε από τα κουμπιά του ραδιοφώνου
ή εάν πατήσετε στην οθόνη (εάν
υπάρχει).
Map Settings (Ρυθμίσεις χάρτη): Πα‐
τήστε το για να εμφανιστεί το υπομε‐
νού ώστε να αλλάξετε την αυτόματη
μεγέθυνση, να ενεργοποιήσετε την
ένδειξη ορίου ταχύτητας στο χάρτη,
και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμφάνι‐
σης χάρτη.
Map Display (Οθόνη χάρτη): Πατήστε
το για να αλλάξετε το φόντο της οθό‐
νης.
■ Η επιλογή Αυτόματα ρυθμίζει το φό‐
ντο της οθόνης αυτόματα ανάλογα
με το εξωτερικό φως.
■ Με τη ρύθμιση Ημέρα το φόντο του
χάρτη γίνεται πιο φωτεινό.
■ Με τη ρύθμιση Νύχτα το φόντο του
χάρτη σκουραίνει.

Για να αλλάξετε τη γενική ρύθμιση
φωτεινότητας για την οθόνη, χρησιμο‐
ποιήστε το διακόπτη φωτισμού πί‐
νακα οργάνων του οχήματος.

Παγκόσμιο σύστημα
προσδιορισμού θέσης
Η θέση του οχήματος καθορίζεται με
τη χρήση δορυφορικών σημάτων,
διάφορων σημάτων του οχήματος και
δεδομένων χάρτη.
Ορισμένες φορές διάφορες παρεμβο‐
λές, όπως η κατάσταση του δορυφό‐
ρου, η διαμόρφωση των δρόμων, η
κατάσταση του οχήματος ή/και άλλες
αιτίες, μπορεί να επηρεάσουν την ικα‐
νότητα του συστήματος πλοήγησης
να καθορίζει την ακριβή θέση του οχή‐
ματος.
Το GPS δείχνει την τρέχουσα θέση
του οχήματος, χρησιμοποιώντας τα
σήματα που αποστέλλονται από τους
δορυφόρους GPS. Όταν το όχημα δεν
λαμβάνει σήματα από τους δορυφό‐
ρους, εμφανίζεται ένα σύμβολο στην
οθόνη του χάρτη.
Σύμβολα πλοήγησης 3 179

Αυτό το σύστημα μπορεί να μην είναι
διαθέσιμο ή μπορεί να παρατηρηθούν
παρεμβολές αν ισχύει οτιδήποτε από
τα εξής:
■ Τα σήματα παρεμποδίζονται από
ψηλά κτίρια, δέντρα, μεγάλα φορ‐
τηγά ή σήραγγα.
■ Οι δορυφόροι βρίσκονται υπό επι‐
σκευή ή βελτίωση.
Για περισσότερες πληροφορίες αν το
GPS δεν λειτουργεί σωστά:
Προβλήματα με την καθοδήγηση δια‐
δρομής 3 199
Σέρβις του συστήματος πλοήγησης
3 200

Προσδιορισμός θέσης
οχήματος
Ορισμένες φορές, η θέση του οχήμα‐
τος στο χάρτη μπορεί να μην είναι
ακριβής για έναν ή περισσότερους
από τους εξής λόγους:
■ Το οδικό σύστημα άλλαξε.
■ Το όχημα κινείται σε ολισθηρό οδό‐
στρωμα, όπως άμμο, χαλίκι ή χιόνι.

Πλοήγηση
■ Το όχημα κινείται σε ελικοειδείς
δρόμους ή σε μεγάλες ευθείες.
■ Το όχημα βρίσκεται κοντά σε κά‐
ποιο ψηλό κτίριο ή μέσα σε μεγάλο
όχημα.
■ Οι δρόμοι στο επίπεδο του εδάφους
είναι παράλληλοι με αυτοκινητό‐
δρομο.
■ Το όχημα μεταφέρθηκε με οχημα‐
ταγωγό ή πορθμείο.
■ Η βαθμονόμηση της τρέχουσας θέ‐
σης ορίστηκε εσφαλμένα.
■ Το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύ‐
τητα.
■ Το όχημα αλλάζει κατεύθυνση πε‐
ρισσότερο από μία φορά ή κινείται
περιστροφικά σε χώρο στάθμευ‐
σης.
■ Το όχημα εισέρχεται ή/και εξέρχεται
από χώρο στάθμευσης, γκαράζ ή
χώρο με στέγη.
■ Το σήμα GPS δεν λαμβάνεται.
■ Στο όχημα έχει τοποθετηθεί σχάρα
οροφής.
■ . Έχουν τοποθετηθεί αντιολισθητι‐
κές αλυσίδες.

■ Τα ελαστικά έχουν αντικατασταθεί ή
φθαρεί.
■ Η πίεση των ελαστικών δεν είναι
σωστή.
■ Είναι η πρώτη φορά που χρησιμο‐
ποιείται το σύστημα πλοήγησης
μετά την ενημέρωση των δεδομέ‐
νων χάρτη.
■ Η μπαταρία 12-volt έχει παραμείνει
αποσυνδεδεμένη αρκετές ημέρες.
■ Το όχημα κινείται σε συνθήκες έντο‐
νης κυκλοφοριακής συμφόρησης
όπου η κυκλοφορία γίνεται με χα‐
μηλές ταχύτητες και το όχημα στα‐
ματά και ξεκινά επανειλημμένα.

Προβλήματα με την
καθοδήγηση διαδρομής
Η καθοδήγηση διαδρομής μπορεί να
είναι εσφαλμένη σε μία ή περισσότε‐
ρες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
■ Δεν στρίψατε στο δρόμο που υπο‐
δείχθηκε.
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■ Η καθοδήγηση διαδρομής μπορεί
να μην είναι διαθέσιμη όταν χρησι‐
μοποιείτε αυτόματη αναδρομολό‐
γηση για την επόμενη δεξιά ή αρι‐
στερή στροφή.
■ Η διαδρομή μπορεί να μην αλλάξει
όταν χρησιμοποιείτε αυτόματη ανα‐
δρομολόγηση.
■ Δεν υπάρχει καθοδήγηση διαδρο‐
μής όταν στρίβετε σε μια διασταύ‐
ρωση.
■ Ορισμένες φορές μπορεί να εκφω‐
νούνται ονόματα τοποθεσιών στον
πληθυντικό.
■ Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρό‐
νος για να λειτουργήσει η αυτόματη
αναδρομολόγηση όταν οδηγείτε με
υψηλή ταχύτητα.
■ Η αυτόματη αναδρομολόγηση μπο‐
ρεί να εμφανίσει μια διαδρομή που
επιστρέφει στο καθορισμένο σημείο
διέλευσης αν κατευθύνεστε προς
ένα προορισμό χωρίς να περάσετε
από καθορισμένο σημείο διέλευ‐
σης.
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■ Η διαδρομή δεν επιτρέπει την είσ‐
οδο ενός οχήματος λόγω ενός κα‐
νονισμού που απαγορεύει τη διέ‐
λευση σε συγκεκριμένη ώρα ή
εποχή ή λόγω οποιουδήποτε άλλου
κανονισμού.
■ Ορισμένες διαδρομές μπορεί να
μην αναζητηθούν.
■ Η διαδρομή προς τον προορισμό
μπορεί να μην εμφανίζεται στην
οθόνη αν υπάρχουν νέοι δρόμοι, αν
οι δρόμοι έχουν αλλάξει πρόσφατα
ή αν κάποιοι δρόμοι δεν συμπερι‐
λαμβάνονται στα δεδομένα του
χάρτη.
Χάρτες 3 177
Για να επαναπροσδιοριστεί η θέση
του οχήματος στο χάρτη, σταθμεύστε
το όχημα και αφήστε το σε λειτουργία
επί δύο έως πέντε λεπτά, μέχρι να
ενημερωθεί η θέση του οχήματος. Βε‐
βαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθμευ‐
μένο σε θέση που να είναι ασφαλές,
με καλή ορατότητα προς τον ουρανό
και μακριά από μεγάλα εμπόδια.

Σέρβις του συστήματος
πλοήγησης
Εάν το σύστημα πλοήγησης χρειάζε‐
ται σέρβις και τα βήματα που απαριθ‐
μούνται εδώ τηρήθηκαν αλλά υπάρ‐
χουν ακόμα προβλήματα, απευθυν‐
θείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής
σας για βοήθεια.

Φωνητική αναγνώριση

Φωνητική
αναγνώριση
Φωνητική αναγνώριση ............... 201

Φωνητική αναγνώριση
Η φωνητική αναγνώριση σάς επιτρέ‐
πει να χρησιμοποιείτε το σύστημα
Infotainment χωρίς να πιάνετε τα χει‐
ριστήρια.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φω‐
νητική αναγνώριση όταν το ραδιό‐
φωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν
είναι ενεργή η λειτουργία διατηρηθεί‐
σας εφεδρικής ισχύος (RAP). Βλ.
"Διατηρηθείσα εφεδρική ισχύς (RAP)"
στο εγχειρίδιο κατόχου. Το σύστημα
διατηρεί την ελάχιστη ένταση ήχου.

Χρήση της φωνητικής
αναγνώρισης
1. Πατήστε q/w στο τιμόνι. Γίνεται
σίγαση του συστήματος ήχου.
Ακούγεται η φωνητική αναγγελία
"Παρακαλώ πείτε μια εντολή" Πε‐
ριμένετε να ακουστεί ο ηχητικός
τόνος πριν μιλήσετε.
Εάν δεν ακουστεί ηχητικός τόνος,
βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν
είναι πολύ χαμηλή.
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Ενώ η λειτουργία φωνητικής ανα‐
γνώρισης είναι ενεργή, το σύ‐
στημα εμφανίζει το σύμβολο w
στην επάνω δεξιά πλευρά της
οθόνης.
2. Πείτε καθαρά μία από τις εντολές
που παρατίθενται παρακάτω σε
αυτή την ενότητα.
Πατήστε q/w δύο φορές στο τιμόνι
για να μεταπηδήσετε τα μηνύματα
φωνητικών αναγγελιών.

Ακύρωση της φωνητικής
αναγνώρισης
1. Πατήστε και αφήστε το x/n στα
χειριστήρια στο τιμόνι για να ακυ‐
ρώσετε μια εντολή, εάν η απά‐
ντηση του συστήματος δεν ταιριά‐
ζει με τη φωνητική εντολή, ή πείτε
"Χαίρετε" ή "Άκυρο".
2. Το σύστημα απαντά "Χαίρετε".

Χρήσιμες συμβουλές για τις
φωνητικές εντολές

■ Όταν υπάρχουν διαθέσιμες πολλα‐
πλές εντολές, επιλέξτε την εντολή
που σας εξυπηρετεί καλύτερα.
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■ Οι λέξεις στις παρενθέσεις είναι
προαιρετικές. Για παράδειγμα, για
την εντολή "Συντονισμός στα FM
(συχνότητα)", τόσο η εντολή "Συν‐
τονισμός στους 87,7 των FM" όσο
και η εντολή "Συντονισμός στα FM"
είναι αποδεκτές.
■ Όταν η εντολή αναγνωριστεί, το σύ‐
στημα είτε θα εκτελέσει την εντολή
είτε θα σας ζητήσει να επιβεβαιώ‐
σετε την επιλογή.
■ Όταν το σύστημα δεν αναγνωρίζει
την εντολή, θα ακουστεί το μήνυμα
"Συγνώμη;".
■ Εάν το σύστημα δυσκολεύεται να
αναγνωρίσει μια εντολή, βεβαιω‐
θείτε ότι η εντολή είναι σωστή. Δο‐
κιμάστε να πείτε την εντολή καθαρά
ή περιμένετε λίγο μετά τον ηχητικό
τόνο.
■ Οι θόρυβοι του περιβάλλοντος, π.χ.
ο ανεμιστήρας του συστήματος κλι‐
ματισμού που λειτουργεί σε υψηλή
ταχύτητα, τα ανοικτά παράθυρα και
οι πολύ δυνατοί εξωτερικοί θόρυ‐
βοι, ακόμα κι αν τα παράθυρα είναι

κλειστά, μπορεί να έχουν ως απο‐
τέλεσμα οι φωνητικές εντολές να
παρερμηνευτούν.
■ Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να
αναγνωρίσει εντολές σε διαφορετι‐
κές γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλ‐
λικά Καναδά και Ισπανικά. Το σύ‐
στημα αναγνωρίζει μόνο εντολές
που βασίζονται στην επιλεγμένη
γλώσσα.
■ Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
ένταση της φωνής στη διάρκεια
ενός κύκλου φωνητικής αναγνώρι‐
σης, γυρίστε το περιστροφικό κου‐
μπί έντασης ήχου του ραδιοφώνου
ή πατήστε το κουμπί έντασης ήχου
στα χειριστήρια στο τιμόνι. Αν ρυθ‐
μίσετε την ένταση ήχου στη διάρ‐
κεια ενός κύκλου φωνητικής ανα‐
γνώρισης, στην οθόνη εμφανίζεται
μια γραμμή έντασης ήχου η οποία
απεικονίζει το επίπεδο έντασης φω‐
νής καθώς αυτή ρυθμίζεται. Με
αυτό τον τρόπο αλλάζει επίσης η
ένταση ήχου των μηνυμάτων καθο‐
δήγησης.

■ Όταν χρησιμοποιείτε εντολές πλοή‐
γησης, φροντίστε να μάθετε τη διεύ‐
θυνση. Εάν καθυστερήσετε όταν
εκφέρετε τη διεύθυνση, το σύστημα
μπορεί να μην την αναγνωρίσει ή να
υπολογίσει μια διαδρομή προς δια‐
φορετικό προορισμό από αυτόν
που θέλετε.
■ Όταν εκφέρετε τον αριθμό της οικίας
σε μια διεύθυνση, το σύστημα ανα‐
γνωρίζει τόσο τα ψηφία όσο και το
αριθμητικό κείμενο. Για παράδειγμα
μπορείτε να πείτε "3-0-0-0-1" ή
"Τριάντα χιλιάδες ένα".
■ Εάν το σύστημα εμφανίζει κάποιον
προορισμό σε άλλη χώρα μετά από
αρκετές προσπάθειες, πείτε την
εντολή "Αλλαγή χώρας" και έπειτα
πείτε το όνομα της χώρας που θέ‐
λετε. Για να εισάγετε έναν προορι‐
σμό σε άλλη χώρα, πρέπει πρώτα
να αλλάξετε τη χώρα στο σύστημα.
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Εντολές φωνητικής
αναγνώρισης

Στην ακόλουθη λίστα αναγράφονται
οι φωνητικές εντολές που είναι διαθέ‐
σιμες για το σύστημα Infotainment και
μια σύντομη περιγραφή για κάθε μία.
Οι εντολές παρατίθενται μαζί με τις
προαιρετικές λέξεις μέσα σε παρενθέ‐
σεις. Για να χρησιμοποιήσετε τις φω‐
νητικές εντολές, ανατρέξτε στις προη‐
γούμενες οδηγίες.
Εντολές ραδιοφώνου
Tune AM, tune FM, tune Stitcher
(Συντονισμός στα AM, στα FM, στο
Stitcher): Ζητά από το σύστημα να με‐
ταβεί στη συγκεκριμένη συχνότητα και
στον τελευταίο σταθμό.
Tune AM (frequency), tune FM
(frequency) (Συντονισμός στα AM,
στα FM (συχνότητα)): Ζητά από το
σύστημα να μεταβεί στο συγκεκριμένο
σταθμό.
Thumbs up (Έγκριση): Ζητά από το
σύστημα να εγκρίνει το τρέχον τρα‐
γούδι ή σταθμό στο Stitcher.

Thumbs down (Απόρριψη): Ζητά από
το σύστημα να απορρίψει το τρέχον
τραγούδι ή σταθμό στο Stitcher.
Εντολές My media
CD, AUX, USB, or Bluetooth audio
(Ήχος CD, AUX, USB ή Bluetooth):
Ζητά από το σύστημα να αλλάξει την
πηγή.
Play CD (Αναπαραγωγή CD): Ζητά
από το σύστημα να αναπαράγει ένα
CD. Για παράδειγμα, πείτε "Αναπα‐
ραγωγή CD".
Οι παρακάτω εντολές ισχύουν μόνο
για USB, iPod και iPhone. Υποστηρί‐
ζονται αφού πρώτα η συσκευή ευρε‐
τηριαστεί.
Play artist (artist name) (Αναπαρα‐
γωγή καλλιτέχνη (όνομα καλλιτέχνη)):
Ζητά από το σύστημα να αναπαράγει
τραγούδια ενός συγκεκριμένου καλλι‐
τέχνη. Για παράδειγμα, πείτε "Αναπα‐
ραγωγή καλλιτέχνη <όνομα καλλιτέ‐
χνη>.".
Play album (album title) (Αναπαρα‐
γωγή άλμπουμ (τίτλος άλμπουμ)):
Ζητά από το σύστημα να αναπαράγει
ένα συγκεκριμένο άλμπουμ.
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Play song (song title) (Αναπαραγωγή
τραγουδιού (τίτλος τραγουδιού)):
Ζητά από το σύστημα να αναπαράγει
ένα συγκεκριμένο τραγούδι.
Play genre (genre name) (Αναπαρα‐
γωγή μουσικού είδους (όνομα μουσι‐
κού είδους)): Ζητά από το σύστημα να
αναπαράγει τραγούδια ενός συγκε‐
κριμένου μουσικού είδους.
Search artist (artist name) (Αναζή‐
τηση καλλιτέχνη (όνομα καλλιτέχνη)):
Ζητά από το σύστημα να εμφανίσει
μια λίστα με όλα τα τραγούδια ενός
συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Για παρά‐
δειγμα, πείτε "Αναζήτηση καλλιτέχνη
<όνομα καλλιτέχνη>.".
Search composer (composer name)
(Αναζήτηση συνθέτη (όνομα συν‐
θέτη)): Ζητά από το σύστημα να εμ‐
φανίσει μια λίστα με όλα τα τραγούδια
ενός συγκεκριμένου συνθέτη. Για πα‐
ράδειγμα, πείτε "Αναζήτηση συνθέτη
<όνομα συνθέτη>.".
Search album (album name) (Αναζή‐
τηση άλμπουμ (όνομα άλμπουμ)):
Ζητά από το σύστημα να εμφανίσει
μια λίστα με όλα τα τραγούδια ενός
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συγκεκριμένου άλμπουμ. Για
παράδειγμα, πείτε "Αναζήτηση άλ‐
μπουμ <όνομα άλμπουμ>.".
Search genre (genre name) (Αναζή‐
τηση μουσικού είδους (όνομα μουσι‐
κού είδους)): Ζητά από το σύστημα να
εμφανίσει μια λίστα με όλα τα τραγού‐
δια ενός συγκεκριμένου μουσικού εί‐
δους. Για παράδειγμα, πείτε "Αναζή‐
τηση μουσικού είδους <όνομα μουσι‐
κού είδους>.".
Search folder (folder name) (Αναζή‐
τηση φακέλου (όνομα φακέλου)):
Ζητά από το σύστημα να εμφανίσει
μια λίστα με όλα τα τραγούδια σε ένα
συγκεκριμένο φάκελο. Για παρά‐
δειγμα, πείτε "Αναζήτηση φακέλου
<όνομα φακέλου>.".
Search playlist (playlist name) (Ανα‐
ζήτηση λίστας αναπαραγωγής (όνομα
λίστας αναπαραγωγής)): Ζητά από το
σύστημα να εμφανίσει μια λίστα με
όλα τα τραγούδια σε μια συγκεκριμένη
λίστα αναπαραγωγής. Για παρά‐
δειγμα, πείτε "Αναζήτηση λίστας ανα‐
παραγωγής <όνομα λίστας αναπαρα‐
γωγής>.".

Search audiobook (audiobook
name) (Αναζήτηση ηχητικού βιβλίου
(όνομα ηχητικού βιβλίου)): Ζητά από
το σύστημα να εμφανίσει μια λίστα με
όλα τα μουσικά κομμάτια ενός συγκε‐
κριμένου ηχητικού βιβλίου. Για παρά‐
δειγμα, πείτε "Αναζήτηση ηχητικού βι‐
βλίου <όνομα ηχητικού βιβλίου>.".
Search podcast (podcast name)
(Αναζήτηση podcast (όνομα
podcast)): Ζητά από το σύστημα να
εμφανίσει μια λίστα με όλα τα μουσικά
κομμάτια ενός συγκεκριμένου
podcast. Για παράδειγμα, πείτε "Ανα‐
ζήτηση podcast <όνομα podcast>.".
More like this (Περισσότερα σαν κι
αυτό): Ζητά από το σύστημα να δη‐
μιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής
με μουσικά κομμάτια παρόμοια με
αυτό που ακούγεται τη συγκεκριμένη
στιγμή.
Εντολές πλοήγησης (εάν υπάρχει)
Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική
αναγνώριση πλοήγησης:
1. Πατήστε q/w στο τιμόνι. Γίνεται
σίγαση του συστήματος ήχου.
Ακούγεται η φωνητική αναγγελία

"Παρακαλώ πείτε μια εντολή". Πε‐
ριμένετε να ακουστεί ο ηχητικός
τόνος πριν μιλήσετε.
Εάν δεν ακουστεί ηχητικός τόνος,
βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν
είναι πολύ χαμηλή.
Ενώ η λειτουργία φωνητικής ανα‐
γνώρισης είναι ενεργή, το σύ‐
στημα εμφανίζει το σύμβολο w
στην επάνω δεξιά πλευρά της
οθόνης.
2. Πείτε καθαρά την εντολή "Πλοή‐
γηση".
3. Πείτε καθαρά μία από τις εντολές
σε αυτή την ενότητα.
Οι παρακάτω εντολές ισχύουν μόλις
πείτε την εντολή πλοήγησης.
Change country (Αλλαγή χώρας): Αλ‐
λάζει τη χώρα-αφετηρία για να εισά‐
γετε έναν προορισμό από την εν λόγω
περιοχή.
Address or destination (Διεύθυνση ή
προορισμός): Σας επιτρέπει να ορί‐
σετε μια διεύθυνση μονομιάς. Το σύ‐
στημα θα αναγνωρίσει τη διεύθυνση
εάν την εκφέρετε ολόκληρη μονομιάς
ή αν πείτε το κέντρο της πόλης.
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Directed address (Διεύθυνση με οδη‐
γίες): Σας επιτρέπει να ορίσετε μια
διεύθυνση σταδιακά. Η μορφή της
διεύθυνσης θα είναι χώρα, πόλη,
οδός και αριθμός.
Intersection (Διασταύρωση): Σας επι‐
τρέπει να ορίσετε μια διασταύρωση
ως προορισμό. Η μορφή της διεύθυν‐
σης θα είναι χώρα, πόλη, οδός και
διασταύρωση.
Contact (Επαφή): Όταν ένα τηλέφωνο
συζευχθεί στο σύστημα, το οποίο πε‐
ριέχει αποθηκευμένες πληροφορίες
διεύθυνσης επαφών, η διεύθυνση
που έχει συσχετιστεί με μια επαφή
μπορεί να οριστεί ως διαδρομή. Εάν
το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει
τη διεύθυνση, εμφανίζεται ένα
σφάλμα.
Home (Σπίτι): Ζητά από το σύστημα
να αρχίσει την καθοδήγηση προς τη
διεύθυνση που έχει αποθηκευτεί ως
"Το σπίτι μου".
Points of interest or POI (Σημεία εν‐
διαφέροντος): Σας επιτρέπει να ορί‐
σετε ένα σημείο ενδιαφέροντος ως
προορισμό. Εξοικειωθείτε με τις κατη‐
γορίες POI και τις υπο-κατηγορίες στο

σύστημα πατώντας Destination
(Προορισμός) από την αρχική σελίδα
ή το κουμπί DEST στην πρόσοψη και
στη συνέχεια επιλέξτε Point of
Interest (Σημείο ενδιαφέροντος). Οι
εντολές POI κατά μήκος της διαδρο‐
μής και γύρω από τον προορισμό εί‐
ναι διαθέσιμες εάν είναι ενεργή η κα‐
θοδήγηση διαδρομής.
Add waypoint (Προσθήκη σημείου
διέλευσης): Σας επιτρέπει να προσθέ‐
σετε μεμονωμένα σημεία διέλευσης ή
τον προορισμό. Το σύστημα θα σας
ρωτήσει ποια μέθοδο εισαγωγής προ‐
τιμάτε, για να συνεχίσει. Για παρά‐
δειγμα μπορείτε να πείτε "POI κατά
μήκος της διαδρομής" ή "Διασταύ‐
ρωση".
Delete waypoint (Διαγραφή σημείου
διέλευσης): Όταν η καθοδήγηση είναι
ενεργή, αυτή η εντολή σας επιτρέπει
να διαγράψετε το εκάστοτε σημείο διέ‐
λευσης ή τον προορισμό. Εάν η κα‐
θοδήγηση δεν είναι ενεργή, το σύ‐
στημα θα σας επισημάνει ότι η λίστα
προορισμών είναι κενή.
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Where am I?, my location, or current
Position (Πού βρίσκομαι;, η θέση μου
ή τρέχουσα θέση): Ζητά από το σύ‐
στημα να προσδιορίσει την τρέχουσα
θέση του οχήματος.
Help (Βοήθεια): Το σύστημα εκφωνεί
πιο ειδικές εντολές βοήθειας σχετικά
με την πλοήγηση ή μια επιμέρους λει‐
τουργία πλοήγησης.
Ακύρωση καθοδήγησης ή ακύρωση
διαδρομής: Ζητά από το σύστημα να
ακυρώσει την καθοδήγηση.
Καταχώρηση προορισμού σε άλλες
χώρες
Προκειμένου η φωνητική αναγνώριση
να ανταποκρίνεται στη διεύθυνση μια
χώρας, η εν λόγω χώρα πρέπει να
έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη χώρα
χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.
Ωστόσο, η ρύθμιση θα επιστρέψει
στην προεπιλεγμένη χώρα όταν βγά‐
λετε το κλειδί από το όχημα.
1. Πατήστε q/w στο τιμόνι.
2. Πείτε "Πλοήγηση".
3. Πείτε "Αλλαγή χώρας".
4. Πείτε το όνομα της χώρας.
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Εντολές τηλεφώνου
Dial or call (phone number or
contact) (Κλήση (τηλεφωνικού αριθ‐
μού ή επαφής)): Ζητά από το σύστημα
να πραγματοποιήσει μια τηλεφωνική
κλήση. Για παράδειγμα, πείτε "Κλήση
του 1 248 123 4567". Για να καλέσετε
μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατά‐
λογο, πείτε "Κλήση", πείτε το όνομα
και την τοποθεσία και στη συνέχεια
πείτε "Κλήση".Για παράδειγμα, πείτε
"Κλήση στον John στο σπίτι" ή
"Κλήση στον John στην εργασία". Εάν
κάποιος αριθμός δεν αναγνωρίζεται
από το σύστημα, θα κληθεί ο πρώτος
αριθμός στη λίστα.
Pair or connect (Σύζευξη ή σύνδεση):
Ζητά από το σύστημα να αρχίσει τη
σύζευξη μιας συσκευής.
Digit dial (Κλήση ψηφίων): Ζητά από
το σύστημα να καλέσει έναν αριθμό
τηλεφώνου, ένα ψηφίο κάθε φορά.
Αφότου πείτε τα ψηφία, πείτε
"Κλήση".

Redial or redial last number (Επανά‐
ληψη τελευταίας κλήσης ή επανά‐
κληση τελευταίου αριθμού): Ζητά από
το σύστημα να καλέσει τον τελευταίο
κληθέντα αριθμό τηλεφώνου.
Select device or change phone (Επι‐
λογή συσκευής ή αλλαγή τηλεφώ‐
νου): Ζητά από το σύστημα να μεταβεί
σε άλλη συζευγμένη συσκευή. Πρέπει
να επιλέξετε τη συσκευή από την
οθόνη ή από το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL.
Delete device (Διαγραφή συσκευής):
Ζητά από το σύστημα να διαγράψει
μια συζευγμένη συσκευή.
Read text messages or read SMS
messages (Ανάγνωση μηνυμάτων
κειμένου ή ανάγνωση μηνυμάτων
SMS): Ζητά από το σύστημα να αρχί‐
σει την ανάγνωση μηνυμάτων κειμέ‐
νου από τη συζευγμένη συσκευή.
Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές
μηνύματα κειμένου. Ισχύει ανάλογα
με τον εξοπλισμό.

Φωνητικές εντολές Pass-Thru
Οι φωνητικές εντολές Pass-Thru πα‐
ρέχουν πρόσβαση στις εντολές φω‐
νητικής αναγνώρισης στο κινητό τη‐
λέφωνο, π.χ. στο Siri ή τις φωνητικές
εντολές. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρή‐
σης του κατασκευαστή του κινητού τη‐
λεφώνου για να διαπιστώσετε εάν το
κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει αυτή τη
λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
φωνητικής αναγνώρισης τηλεφώνου,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί q/w στο τιμόνι επί δύο δευτε‐
ρόλεπτα περίπου.
Εντολές ρυθμίσεων
Verbose (set) on (mode), verbose
(set) off (mode) (Ενεργοποίηση/απε‐
νεργοποίηση φωνητικής λειτουργίας):
Ζητά από το σύστημα να ενεργοποιή‐
σει ή να απενεργοποιήσει τις φωνητι‐
κές αναγγελίες.
Language (Γλώσσα): Ζητά από το σύ‐
στημα να ορίσει τη γλώσσα.
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List devices (Λίστα συσκευών): Ζητά
από το σύστημα να καταρτίσει μια λί‐
στα με τις συσκευές που θα χρησιμο‐
ποιηθούν.
Λοιπές εντολές
Goodbye: Ζητά από το σύστημα να
τερματίσει μια τηλεφωνική κλήση ή
φωνητική αναγνώριση.
Cancel (Άκυρο): Ζητά από το σύ‐
στημα να ακυρώσει μια ενέργεια.
Go back, back, previous (Επιστροφή,
πίσω, προηγούμενο): Ζητά από το
σύστημα να επιστρέψει στο προηγού‐
μενο μενού.
Κύριο μενού: Ζητά από το σύστημα να
μεταβεί στο βασικό μενού.
Yes, Yep, Yup, Ya, Sure, Right,
Correct, OK, Positive, You Got it,
Probably, You Bet: Μπορείτε να χρη‐
σιμοποιήσετε αυτές τις εντολές ως
"Ναι".
No, Nope, Na, No way, Wrong,
Incorrect, Negative, Not really, No I
said, No I Did Not, No I Do Not: Μπο‐
ρείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις
εντολές ως "Όχι".

Next page, Page down (Επόμενη σε‐
λίδα, Σελίδα κάτω): Ζητά από το σύ‐
στημα να μεταβεί στην επόμενη σε‐
λίδα στη λίστα.
Previous page, Page up (Προηγού‐
μενη σελίδα, Σελίδα πάνω): Ζητά από
το σύστημα να μεταβεί στην προηγού‐
μενη σελίδα στη λίστα.

Βοήθεια για τη φωνητική
αναγνώριση

Για είσοδο στον κύκλο αναπαραγω‐
γής βοήθειας, πείτε καθαρά μια από
τις εντολές βοήθειας.
Help (Βοήθεια): Το σύστημα εκφωνεί
πιο ειδικές εντολές βοήθειας, όπως οι
ρυθμίσεις ραδιοφώνου, από τις
οποίες μπορεί ο χρήστης να επιλέξει.
Ραδιόφωνο: Χρησιμοποιήστε αυτή
την εντολή για να μάθετε πώς να επι‐
λέγετε ζώνη συχνοτήτων (AM ή FM)
και πώς να αλλάζετε τους σταθμούς
ραδιοφώνου εκφωνώντας τους αριθ‐
μούς της συχνότητας.
My media (Τα πολυμέσα μου): Χρη‐
σιμοποιήστε αυτή την εντολή για να
μάθετε πώς να αναπαράγετε συγκε‐
κριμένα μουσικά κομμάτια, καλλιτέ‐
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χνες, άλμπουμ, συσκευές συνδεδεμέ‐
νες στη θύρα USB ή πώς να αλλάζετε
πηγή ήχου.
Τηλέφωνο: Χρησιμοποιήστε αυτή την
εντολή για να μάθετε πώς να πραγ‐
ματοποιείτε κλήσεις, να πραγματο‐
ποιείτε σύζευξη συσκευής ή να δια‐
γράφετε μια συσκευή.
Ρυθμίσεις: Χρησιμοποιήστε αυτή την
εντολή για να μάθετε πώς να
(απ)ενεργοποιείτε τις φωνητικές
αναγγελίες ή να ορίζετε τη γλώσσα.
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Εάν το όχημα διαθέτει δυνατότητα
Bluetooth, το σύστημα μπορεί να αλ‐
ληλεπιδράσει με πολλά κινητά τηλέ‐
φωνα και συσκευές, παρέχοντας έτσι
τις εξής δυνατότητες:
■ Πραγματοποίηση και λήψη κλή‐
σεων ανοικτής συνομιλίας.
■ Από κοινού χρήση του βιβλίου διευ‐
θύνσεων ή της λίστας επαφών του
κινητού τηλεφώνου με το όχημα. Ο
τηλεφωνικός κατάλογος εμφανίζε‐
ται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι
συνδεδεμένο.
■ Πραγματοποίηση εξερχόμενων
κλήσεων μέσω φωνητικής αναγνώ‐
ρισης.
Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιη‐
θεί όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρί‐
σκεται στη θέση ON/RUN, ACC/
ACCESSORY ή όταν είναι ενεργό το
σύστημα διατηρηθείσας εφεδρικής
ισχύς (RAP). Η εμβέλεια του συστή‐
ματος Bluetooth φτάνει έως τα 9,1 m
(30 ft).

Το ραδιόφωνο μπορεί να συνδεθεί
στα περισσότερα τηλέφωνα που δια‐
θέτουν Bluetooth. Τα διαθέσιμα χα‐
ρακτηριστικά και οι λειτουργίες διαφέ‐
ρουν ανάλογα με τη συσκευή.
Στην τρέχουσα οθόνη τηλεφωνικής
κλήσης, μπορεί να εμφανίζεται μια ει‐
κόνα της επαφής από τη λίστα επα‐
φών του τηλεφώνου σας. Δεν είναι
όλα τα τηλέφωνα συμβατά με αυτή τη
λειτουργία.

Χειριστήρια Bluetooth

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο σύ‐
στημα Infotainment και στο τιμόνι για
το χειρισμό του συστήματος
Bluetooth.
Χειριστήρια στο τιμόνι
q/w (πατήστε για ενεργοποίηση
συνομιλίας): Πατήστε το για να απα‐
ντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις και
να αρχίσετε τη φωνητική αναγνώριση.
x/n (σίγαση / τερματισμός
κλήσης): Πατήστε το για να τερματί‐
σετε μια κλήση, να απορρίψετε μια
εισερχόμενη κλήση ή να ακυρώσετε
τη φωνητική αναγνώριση.
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+ X − (ένταση ήχου): Πατήστε + ή −
για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
ένταση ήχου.
Χειριστήρια συστήματος Ιnfotainment
Για πληροφορίες σχετικά με την πε‐
ριήγησή σας στο σύστημα του μενού
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια του
συστήματος Infotainment, βλ. Επι‐
σκόπηση χειριστηρίων 3 139.
y/@ (τηλέφωνο / σίγαση): Πατήστε το
για να εμφανιστεί το βασικό μενού Τη‐
λέφωνο.
Φωνητική αναγνώριση
Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης
χρησιμοποιεί εντολές για το χειρισμό
του συστήματος και την κλήση αριθ‐
μών τηλεφώνου.
Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική
αναγνώριση:
■ Το σύστημα μπορεί να μην αναγνω‐
ρίζει τις φωνητικές εντολές εάν
υπάρχει έντονος θόρυβος υποβά‐
θρου.

■ Ακούγεται ένας ηχητικός τόνος ως
ένδειξη ότι το σύστημα είναι έτοιμο
για φωνητική εντολή. Περιμένετε να
ακουστεί ο ηχητικός τόνος και στη
συνέχεια μιλήστε.
■ Ομιλείτε καθαρά με ήρεμη και φυ‐
σική φωνή.
Φωνητική αναγνώριση 3 201

Σύστημα ήχου

Ο ήχος ακούγεται από τα μπροστινά
ηχεία του ηχοσυστήματος του οχήμα‐
τος και παρακάμπτει το ηχοσύστημα.
Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό
κουμπί m στη διάρκεια μιας κλήσης
για να αλλάξετε την ένταση ήχου. Η
ρυθμισμένη ένταση ήχου παραμένει
στη μνήμη για τις επόμενες κλήσεις.
Το σύστημα διατηρεί την ελάχιστη
ένταση ήχου.
Φωνητική αναγνώριση 3 201
Ήχος Bluetooth
Μουσική Bluetooth 3 166
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Σύζευξη με τα χειριστήρια του
συστήματος Infotainment

Ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιη‐
μένη τη λειτουργία Bluetooth πρέπει
να έχει συζευχθεί και να έχει συνδεθεί
με το όχημα για να μπορέσει να χρη‐
σιμοποιηθεί. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του κατασκευαστή του κινη‐
τού σας τηλεφώνου για τις λειτουρ‐
γίες Bluetooth πριν πραγματοποιή‐
σετε τη σύζευξη του κινητού τηλεφώ‐
νου.
Πληροφορίες σύζευξης
■ Ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργο‐
ποιημένη τη λειτουργία Bluetooth
και μια συσκευή αναπαραγωγής
ήχου μπορούν να συζευχθούν στο
σύστημα ταυτόχρονα.
■ Στο σύστημα Bluetooth μπορούν να
συζευχθούν έως πέντε συσκευές.
■ Η διαδικασία σύζευξης είναι απε‐
νεργοποιημένη όταν το αυτοκίνητο
κινείται.
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■ Η διαδικασία της σύζευξης χρειάζε‐
ται να πραγματοποιηθεί μόνο μία
φορά, εκτός κι αν αλλάξουν οι πλη‐
ροφορίες σύζευξης στο κινητό τη‐
λέφωνο ή αν το κινητό τηλέφωνο
διαγραφεί από το σύστημα.
■ Μόνο ένα συζευγμένο κινητό τηλέ‐
φωνο μπορεί να συνδεθεί στο σύ‐
στημα Bluetooth κάθε φορά.
■ Εάν υπάρχουν πολλά συζευγμένα
κινητά τηλέφωνα εντός εμβέλειας
του συστήματος, το ραδιόφωνο θα
συνδεθεί στο πρώτο τηλέφωνο στη
λίστα ή στο τηλέφωνο που είχε συν‐
δεθεί προηγουμένως.
Σύζευξη τηλεφώνου / συσκευής
1. Πατήστε το κουμπί CONFIG ή y/
@.
2. Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμί‐
σεις τηλεφώνου).
3. Επιλέξτε Pair Device (Phone) (Σύ‐
ζευξη συσκευής (τηλεφώνου). Στο
ραδιόφωνο εμφανίζεται το μήνυμα
Please start Bluetooth search on
your phone. Confirm or enter
number (Παρακαλώ αρχίστε την
αναζήτηση Bluetooth στο τηλέ‐

φωνό σας. Επιβεβαιώστε ή εισά‐
γετε τον αριθμό): Εάν η συσκευή
υποστηρίζει τετραψήφιο αριθμό
PIN, θα τον εμφανίσει. Ο αριθμός
PIN χρησιμοποιείται στο βήμα 5.
4. Αρχίστε τη διαδικασία σύζευξης
στο κινητό τηλέφωνο που πρόκει‐
ται να συζευχθεί στο όχημα. Ανα‐
τρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κα‐
τασκευαστή του κινητού τηλεφώ‐
νου.
5. Εντοπίστε και επιλέξετε τη συ‐
σκευή που εμφανίζεται με το
όνομα της μάρκας και το μοντέλο
του οχήματος στη λίστα των κινη‐
τών τηλεφώνων. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στο κινητό τηλέφωνο για
να εισάγετε τον κωδικό PIN από το
βήμα 4 ή για να επιβεβαιώσετε την
εισαγωγή του εξαψήφιου κωδι‐
κού. Το σύστημα αναγνωρίζει το
νέο τηλέφωνο που συνδέθηκε
όταν η διαδικασία σύζευξης ολο‐
κληρωθεί.
6. Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει να
αποδεχθείτε τη σύνδεση ή να επι‐
τρέψετε τη λήψη (download) του
κινητού τηλεφώνου, επιλέγετε πά‐

ντοτε 'αποδοχή' και να 'επιτραπεί'.
Δεν μπορείτε να λάβετε τον τηλε‐
φωνικό κατάλογο εάν δεν αποδε‐
χθείτε το αίτημα. Ορισμένα τηλέ‐
φωνα εμφανίζουν αίτημα σύνδε‐
σης ή αίτημα τηλεφωνικού κατα‐
λόγου στην πτυσσόμενη γραμμή
εργασιών στο επάνω μέρος της
οθόνης. Τραβήξτε προς τα κάτω
τη γραμμή εργασιών, δείτε εάν
υπάρχει αίτημα σύνδεσης/τηλε‐
φωνικού καταλόγου και αποδε‐
χθείτε το.
7. Επαναλάβετε για να γίνει σύζευξη
πρόσθετων τηλεφώνων.
Λίστα με όλα τα συζευγμένα και
συνδεδεμένα τηλέφωνα / συσκευές
1. Πατήστε το πλήκτρο CONFIG.
2. Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμί‐
σεις τηλεφώνου).
3. Επιλέξτε Device List (Λίστα συ‐
σκευών).

Τηλέφωνο
Σύζευξη με φωνητική
αναγνώριση

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου /
συσκευής
1. Πατήστε το πλήκτρο CONFIG.
2. Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμί‐
σεις τηλεφώνου).
3. Επιλέξτε Device List (Λίστα συ‐
σκευών).
4. Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε
να καταργήσετε και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.

Ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιη‐
μένη τη λειτουργία Bluetooth πρέπει
να έχει συζευχθεί και να έχει συνδεθεί
με το όχημα για να μπορέσει να χρη‐
σιμοποιηθεί. Ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του κατασκευαστή του κινη‐
τού τηλεφώνου για τις λειτουργίες
Bluetooth πριν πραγματοποιήσετε τη
σύζευξη του κινητού τηλεφώνου.

Σύνδεση με ένα διαφορετικό
τηλέφωνο
Για τη σύνδεση σε ένα διαφορετικό τη‐
λέφωνο, το νέο τηλέφωνο πρέπει να
βρίσκεται μέσα το όχημα και να είναι
διαθέσιμο προς σύνδεση με το σύ‐
στημα Bluetooth για να μπορέσει να
αρχίσει η διαδικασία.
1. Πατήστε το πλήκτρο CONFIG.
2. Επιλέξτε Phone Settings (Ρυθμί‐
σεις τηλεφώνου).
3. Επιλέξτε Device List (Λίστα συ‐
σκευών).
4. Επιλέξτε το νέο τηλέφωνο που θέ‐
λετε να συνδεθεί και ακολουθήστε
τις οδηγίες στην οθόνη.

Σύζευξη ενός τηλεφώνου
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Σύζευξη", το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
αναζητήστε συσκευές Bluetooth
στο τηλέφωνό σας. Επιβεβαιώστε
ή εισάγετε τον αριθμό.".
3. Αρχίστε τη διαδικασία σύζευξης
στο τηλέφωνο που θέλετε να συ‐
ζευχθεί.
4. Εντοπίστε και επιλέξετε τη συ‐
σκευή που εμφανίζεται με το
όνομα της μάρκας και το μοντέλο
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του οχήματος στη λίστα των κινη‐
τών τηλεφώνων. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στο κινητό τηλέφωνο για
να εισάγετε τον κωδικό PIN ή για
να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή
του εξαψήφιου κωδικού. Το σύ‐
στημα αποκρίνεται με τη φράση "Η
σύζευξη ολοκληρώθηκε με επιτυ‐
χία".
5. Επαναλάβετε τα βήματα 1−4 για
τη σύζευξη πρόσθετων τηλεφώ‐
νων.
Λίστα όλων των συζευγμένων και
συνδεδεμένων τηλεφώνων
Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει σε
όλα τα συζευγμένα κινητά τηλέφωνα.
Εάν ένα συζευγμένο κινητό τηλέφωνο
συνδεθεί στο όχημα, το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "συνδέθηκε"
μετά το όνομα του τηλεφώνου.
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Λίστα συσκευών".
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Διαγραφή ενός συζευγμένου
τηλεφώνου
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Λίστα συσκευών".
3. Πείτε "Διαγραφή συσκευής".
4. Το σύστημα αποκρίνεται με τη
φράση: "Για να διαγράψετε μια συ‐
σκευή, αγγίξτε το όνομά της στην
οθόνη." Επιλέξτε τη συσκευή που
θέλετε να διαγραφή στην οθόνη
και θα καταργηθεί.
Για να ακυρώσετε αυτή την εντολή,
πατήστε x/nστα χειριστήρια στο τι‐
μόνι ή πατήστε το κουμπί BACK στην
πρόσοψη του ραδιοφώνου.
Σύνδεση σε διαφορετικό τηλέφωνο ή
συσκευή
Για τη σύνδεση σε διαφορετικό κινητό
τηλέφωνο, το σύστημα αναζητά το
επόμενο διαθέσιμο κινητό τηλέφωνο.
Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο που
θέλετε να συνδεθεί, μπορεί να χρεια‐
στεί να επαναλάβετε αυτή την εντολή.

1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Αλλαγή τηλεφώνου."
◆ Για να επιλέξετε μια συσκευή,
πατήστε στο όνομα στην οθόνη.
◆ Εάν δεν βρεθεί άλλο κινητό τη‐
λέφωνο, το αρχικό τηλέφωνο
παραμένει συνδεδεμένο.

Χειρισμός
Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας τον
τηλεφωνικό κατάλογο και τα
χειριστήρια του συστήματος
Infotainment

Στα κινητά τηλέφωνα που υποστηρί‐
ζουν τη λειτουργία τηλεφωνικού κατα‐
λόγου, το σύστημα Bluetooth μπορεί
να χρησιμοποιήσει τις επαφές που εί‐
ναι αποθηκευμένες στο κινητό τηλέ‐
φωνο για την πραγματοποίηση κλή‐
σεων. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
του κατασκευαστή του κινητού τηλε‐
φώνου ή απευθυνθείτε στον πάροχο

ασύρματης επικοινωνίας για να διαπι‐
στώσετε αν αυτή η λειτουργία υπο‐
στηρίζεται.
Όταν ένα κινητό τηλέφωνο υποστηρί‐
ζει τη λειτουργία τηλεφωνικού κατα‐
λόγου, τα μενού Τηλεφωνικός κατά‐
λογος και Λίστες κλήσεων είναι αυτό‐
ματα διαθέσιμα.
Το μενού Τηλεφωνικός κατάλογος
σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρό‐
σβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο
που έχει αποθηκευτεί στο κινητό τη‐
λέφωνο για να πραγματοποιήσετε μια
κλήση.
Το μενού Λίστες κλήσεων σας επιτρέ‐
πει να αποκτήσετε πρόσβαση στους
αριθμούς τηλεφώνου από τα μενού
Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες
κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις στο
κινητό σας τηλέφωνο για να πραγμα‐
τοποιήσετε μια κλήση.
Το ραδιόφωνο εμφανίζει τις 1.000
επαφές και τους αριθμούς τηλεφώνου
για κάθε επαφή, όπως σπίτι, εργασία,
κινητό και άλλα.

Τηλέφωνο
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
χρησιμοποιώντας το μενού Τηλεφω‐
νικός κατάλογος:
1. Πατήστε y/@ μία φορά στο ραδιό‐
φωνο ή το πλήκτρο οθό‐
νηςPhone (Τηλέφωνο).
2. Επιλέξτε Phone Book (Τηλεφωνι‐
κός κατάλογος).
3. Επιλέξτε την ομάδα γραμμάτων
στην καταχώρηση του τηλεφωνι‐
κού καταλόγου για κύλιση στη λί‐
στα ονομάτων/αριθμών.
4. Επιλέξτε το όνομα.
5. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να
καλέσετε.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση
χρησιμοποιώντας το μενού Λίστες
κλήσεων:
1. Πατήστε y/@ μία φορά στο ραδιό‐
φωνο ή το πλήκτρο οθό‐
νηςPhone (Τηλέφωνο).
2. Επιλέξτε Λίστες κλήσεων.

3. Επιλέξτε τη Εισερχόμενες κλή‐
σεις, Εξερχόμενες κλήσεις ή Ανα‐
πάντητες κλήσεις.
4. Επιλέξτε το όνομα ή τον αριθμό
που θέλετε να καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης
χρησιμοποιώντας χειριστήρια
του συστήματος Infotainment

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:
1. Πατήστε y/@ μία φορά στο ραδιό‐
φωνο ή το πλήκτρο οθό‐
νηςPhone (Τηλέφωνο).
2. Πατήστε Enter Number (Εισα‐
γωγή αριθμού).
3. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
4. Επιλέξτε OK για να αρχίσει η
κλήση του αριθμού.
5. Επιλέξτε Call (Κλήση) για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.
Για να πραγματοποήσετε μια κλήση
χρησιμοποιώντας τη φωνητική ανα‐
γνώριση 3 201
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Αποδοχή ή απόρριψη μιας
κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση,
ενεργοποιείται η σίγαση του συστή‐
ματος Infotainment και ακούγεται ένας
ήχος κλήσης στο όχημα.
Χρήση των χειριστηρίων του
συστήματος Infotainment
Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL στη θέση Answer (Απά‐
ντηση) ή Decline (Απόρριψη) και πα‐
τήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL ή πατήστε Accept (Απο‐
δοχή) ή Decline (Απόρριψη) στην
οθόνη.
Χρήση των χειριστηρίων στο τιμόνι
Πατήστε q/w για να απαντήσετε ή x/
n για να απορρίψετε την κλήση.

Αναμονή κλήσης
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια
του συστήματος Infotainment

Η αναμονή κλήσης πρέπει να υπο‐
στηρίζεται στο τηλέφωνο Bluetooth
και να έχει ενεργοποιηθεί από τον πά‐
ροχο ασύρματης επικοινωνίας για να
λειτουργήσει.
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Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων (μόνο για
κλήσεις σε αναμονή)
Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων
πατήστε το περιστροφικό κουμπί
MENU/SEL και επιλέξτε Switch Call
(Εναλλαγή κλήσης) ή επιλέξτε Switch
Call στην οθόνη.

Αναμονή κλήσης
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια
στο τιμόνι
Η αναμονή κλήσης πρέπει να υπο‐
στηρίζεται στο κινητό τηλέφωνο
Bluetooth και να έχει ενεργοποιηθεί
από τον πάροχο ασύρματης επικοι‐
νωνίας.
■ Πατήστε q/w για να απαντήσετε
μια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρ‐
χει άλλη ενεργή κλήση. Η αρχική
κλήση τίθεται σε αναμονή.
■ Πατήστε q/w ξανά για να επιστρέ‐
ψετε στην αρχική κλήση.

■ Για να απορρίψετε την εισερχόμενη
κλήση, μπορείτε να πατήσετε
Decline (Απόρριψη) στην οθόνη ή
απλώς να μην κάνετε τίποτα.
■ Πατήστε x/n για να αποσυνδε‐
θείτε από την τρέχουσα κλήση και
να μεταβείτε στην κλήση που βρί‐
σκεται στην αναμονή.

Κλήση κοινής συνομιλίας
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια
του συστήματος Infotainment

Η κλήση κοινής συνομιλίας και η τρι‐
μερής συνομιλία πρέπει να υποστηρί‐
ζονται στο τηλέφωνο Bluetooth και να
έχουν ενεργοποιηθεί από τον πάροχο
ασύρματης επικοινωνίας για να λει‐
τουργήσουν. Αυτή η λειτουργία υπο‐
στηρίζεται μόνο όταν το όχημα δεν κι‐
νείται.
Για να αρχίσετε μια κοινή συνομιλία
στη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης:
1. Γυρίστε και πατήστε το περιστρο‐
φικό κουμπί MENU/SEL και επι‐
λέξτε Enter Number (Εισαγωγή
αριθμού).
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
και στη συνέχεια επιλέξτε OK.

3. Όταν το σύστημα πραγματοποιή‐
σει την κλήση, γυρίστε το περι‐
στροφικό κουμπί MENU/SEL και
επιλέξτε Merge Calls (Συγχώ‐
νευση κλήσεων).
4. Για να προσθέσετε περισσότε‐
ρους καλούντες στην κλήση κοι‐
νής συνομιλίας, επαναλάβετε τα
βήματα 1 −3. Ο αριθμός καλού‐
ντων που μπορείτε να προσθέ‐
σετε είναι περιορισμένος από τον
πάροχο ασύρματης επικοινωνίας.

Τερματισμός κλήσης
Χρήση των χειριστηρίων του
συστήματος Infotainment
Γυρίστε και πατήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU/SEL και επιλέξτε Hang
Up (Τερματισμός κλήσης) ή πατήστε
Hang Up στην οθόνη.
Χρήση των χειριστηρίων στο τιμόνι
Πατήστε Press x / n.

Τηλέφωνο
Σίγαση κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης, μπορεί να
ενεργοποιηθεί σίγαση για όλους τους
ήχους στο εσωτερικό του οχήματος
έτσι ώστε το άτομο στην άλλη άκρη
της γραμμής να μπορεί να ακούσει τί‐
ποτα.
Χρήση των χειριστηρίων του
συστήματος Infotainment
Γυρίστε και πατήστε το περιστροφικό
κουμπί MENU/SEL και επιλέξτε Mute
Call (Σίγαση κλήσης). Πατήστε το
ξανά για να ακυρώσετε τη σίγαση.

Εκτροπής κλήσης

Μπορείτε να εκτρέψετε τον ήχο ανά‐
μεσα στο σύστημα Bluetooth και το
κινητό τηλέφωνο.
Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχει
συζευχθεί και να έχει συνδεθεί με το
σύστημα Bluetooth για να είναι εφικτή
η εκτροπή μιας κλήσης.

Για την εκτροπή του ήχου από το
σύστημα Bluetooth σε ένα κινητό
τηλέφωνο
Στη διάρκεια μιας κλήσης από το ηχο‐
σύστημα του οχήματος, πατήστε το
κουμπί Transfer Call (Εκτροπή κλή‐
σης) στην οθόνη ή πατήστε και κρα‐
τήστε πατημένο το κουμπί q/w στο
τιμόνι.
Για την εκτροπή του ήχου στο
σύστημα Bluetooth από ένα κινητό
τηλέφωνο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εκτρο‐
πής ήχου στο κινητό τηλέφωνο. Ανα‐
τρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατα‐
σκευαστή του κινητού τηλεφώνου για
περισσότερες πληροφορίες. Πατήστε
το κουμπί Transfer Call (Εκτροπή
κλήσης) στην οθόνη ή πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί q/w
στο τιμόνι.
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Ήχοι πολλαπλών συχνοτήτων
διπλού τόνου (DTMF)

Το σύστημα Bluetooth του οχήματος
μπορεί να αποστείλει αριθμούς στη
διάρκεια της κλήσης. Αυτό συμβαίνει
κατά την κλήση ενός συστήματος τη‐
λεφώνου που λειτουργεί μέσω μενού.

Χρήση των χειριστηρίων του
συστήματος Infotainment
■ Γυρίστε και πατήστε το περιστρο‐
φικό κουμπί MENU/SEL και επι‐
λέξτε Enter Number (Εισαγωγή
αριθμού). Στη συνέχεια εισάγετε τον
αριθμό τηλεφώνου.
■ Επιλέξτε Enter Number (Εισαγωγή
αριθμού) στην οθόνη και επιλέξτε
ψηφία, στη και συνέχεια πατήστε
OK.
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Μηνύματα κειμένου
Στα οχήματα με δυνατότητα
Bluetooth, το σύστημα μπορεί να εμ‐
φανίσει μηνύματα κειμένου, να ανα‐
παράγει μήνυμα μέσω του ηχοσυστή‐
ματος και να στείλει ένα προκαθορι‐
σμένο μήνυμα. Δεν υποστηρίζουν
όλα τα τηλέφωνα όλες τις λειτουργίες
και δεν συνεργάζονται όλα με το
Bluetooth. Το ραδιόφωνο υποστηρί‐
ζει μόνο τη λήψη μηνυμάτων κειμέ‐
νου SMS. Μπορεί να χρειαστεί απο‐
δοχή αιτήματος στο τηλέφωνο ή αλ‐
λαγή ορισμένων ρυθμίσεων του τηλε‐
φώνου για να μπορέσει να λειτουργή‐
σει το σύστημα μηνυμάτων. Ανα‐
τρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατα‐
σκευαστή του κινητού τηλεφώνου.
Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη λει‐
τουργία μηνυμάτων κειμένου μέσω
φωνητικής αναγνώρισης.

Χρήση των μηνυμάτων κειμένου

1. Πατήστε το κουμπί Messages
(Μηνύματα) στην αρχική σελίδα ή
επιλέξτε μηνύματα κειμένου από
την κεντρική οθόνη του τηλεφώ‐
νου. Μέχρι να ληφθούν όλα τα μη‐
νύματα κειμένου, το χρώμα του ει‐
κονιδίου της αρχικής σελίδας θα
παραμείνει γκρι και η επιλογή για
την κεντρική οθόνη του τηλεφώ‐
νου θα αφαιρεθεί.
Αυτή η λειτουργία είναι απενεργο‐
ποιημένη αν η συζευγμένη συ‐
σκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει
τη λειτουργία μηνυμάτων κειμέ‐
νου SMS.

2. Μόλις ληφθούν όλα τα μηνύματα,
εμφανίζεται ο φάκελος εισερχομέ‐
νων για τα μηνύματα κειμένου.
Επιλέξτε ένα μήνυμα για το δείτε.
Η προβολή των μηνυμάτων είναι
διαθέσιμη μόνο όταν το όχημα δεν
κινείται.

Τηλέφωνο
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■ Επιλέξτε Reply (Απάντηση) για να
απαντήσετε σε ένα μήνυμα κειμέ‐
νου που ελήφθη ως εισερχόμενο
μήνυμα. Δεν επιτρέπουν όλα τα τη‐
λέφωνα την αποστολή μηνυμάτων.

3. Δείτε το μήνυμα ή επιλέξτε Listen
(Ακρόαση) για να ακούσετε το μή‐
νυμα μέσω φωνητικής αναγγε‐
λίας. Η οθόνη προβολής μηνύμα‐
τος είναι κλειδωμένη όσο το όχημα
κινείται.
■ Επιλέξτε Call (Κλήση) για να καλέ‐
σετε την επαφή ή τον αριθμό που
έχει συσχετιστεί με το κείμενο. Δεν
επιτρέπουν όλα τα τηλέφωνα την
κλήση προς τον αποστολέα του μη‐
νύματος - σε αυτή την περίπτωση,
η επιλογή Call (Κλήση) δεν θα είναι
εφικτή.

■ Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε από
την οθόνη των προκαθορισμένων
μηνυμάτων για να το στείλετε ως
απαντητικό μήνυμα.

■ Επιλέξτε Send (Αποστολή) για να
στείλετε το μήνυμα.
■ Επιλέξτε Back (Πίσω) για ακύρωση
και επιστροφή στην προηγούμενη
οθόνη.
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Εισερχόμενα μηνύματα κειμένου

■ Επιλέξτε Reply (Απάντηση) για να
απαντήσετε στο μήνυμα χρησιμο‐
ποιώντας ένα προκαθορισμένο μή‐
νυμα.
■ Επιλέξτε Call (Κλήση) για να καλέ‐
σετε την επαφή ή τον αριθμό που
έχει συσχετιστεί με το κείμενο.
■ Επιλέξτε Dismiss (Απόρριψη) για
να κλείσετε την οθόνη εισερχόμε‐
νου αναδυόμενου μηνύματος.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου
Όταν υπάρχει εισερχόμενο μήνυμα,
εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη.
Το αναδυόμενο μήνυμα θα παραμεί‐
νει στην οθόνη μέχρι να επιλέξετε
Dismiss (Απόρριψη).
■ Επιλέξτε Listen (Ακρόαση) για να
ακούσετε το μήνυμα μέσω φωνητι‐
κής αναγγελίας.
■ Επιλέξτε View (Προβολή) για να
δείτε το μήνυμα. Η προβολή δεν εί‐
ναι διαθέσιμη όταν το όχημα κινεί‐
ται.

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου εί‐
ναι διαθέσιμες από το φάκελο εισερ‐
χομένων των μηνυμάτων κειμένου.

■ Επιλέξτε Manage Predefined
Messages (Διαχείριση προκαθορι‐
σμένων μηνυμάτων) για να δη‐
μιουργήσετε ένα έτοιμο μήνυμα το
οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιή‐
σετε αργότερα για να απαντήσετε
σε ένα μήνυμα κειμένου.
■ Επιλέξτε Text Alerts (Ειδοποιήσεις
κειμένου) για να επιλέξετε πώς θα
εμφανίζονται οι προειδοποιήσεις
για τα εισερχόμενα μηνύματα κειμέ‐
νου:

Τηλέφωνο
◆ Ειδοποίηση κειμένου με ηχητικό
τόνο
◆ Μόνο ηχητικός τόνος
◆ Απενεργοποίηση

Τηλέφωνο με λειτουργία
ανοικτής συνομιλίας
Χρήση της φωνητικής
αναγνώρισης Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική
αναγνώριση, πατήστε το κουμπί q/
w στο τιμόνι. Χρησιμοποιήστε τις πα‐
ρακάτω εντολές για τις διάφορες φω‐
νητικές λειτουργίες. Για περισσότερες
πληροφορίες, πείτε "Βοήθεια" όταν
βρίσκεστε στο μενού φωνητικής ανα‐
γνώρισης.
Πραγματοποίηση κλήσης
Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλή‐
σεις χρησιμοποιώντας τις παρακάτω
εντολές.
Dial or call (Κλήση): Μπορείτε να χρη‐
σιμοποιείτε αυτές τις εντολές εναλλάξ
για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώ‐
νου.

Digit dial (Κλήση ψηφίων): Αυτή η
εντολή σας επιτρέπει να καλέσετε
έναν αριθμό εισάγοντας ένα ψηφίο
κάθε φορά.
Επανάληψη τελευταίας κλήσης: Αυτή
η εντολή καλεί τον τελευταίο αριθμό
που χρησιμοποιήθηκε στο κινητό τη‐
λέφωνο.
Χρήση της εντολής κλήσης
Για να καλέσετε έναν αριθμό:
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Κλήση".
3. Πείτε ολόκληρο τον αριθμό χωρίς
παύση και έπειτα πείτε "Κλήση".
Όταν συνδεθείτε, το άτομο που καλέ‐
σατε θα ακουστεί από τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.
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Για κλήση χρησιμοποιώντας φωνη‐
τική ετικέτα ονόματος:
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Κλήση" και στη συνέχεια
πείτε τη φωνητική ετικέτα ονόμα‐
τος. Για παράδειγμα "Κλήση του
John στην εργασία".
Όταν συνδεθείτε, το άτομο που καλέ‐
σατε θα ακουστεί από τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.
Χρήση της εντολής κλήσης ψηφίων
Σας επιτρέπει να καλέσετε έναν
αριθμό εισάγοντας ένα ψηφίο κάθε
φορά.
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Πείτε "Κλήση ψηφίων".
3. Πείτε κάθε ψηφίο, ένα κάθε φορά,
για να πραγματοποιηθεί η κλήση.
Μετά την εισαγωγή κάθε ψηφίου,
το σύστημα επαναλαμβάνει το ψη‐
φίο που άκουσε και ακούγεται
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ένας ηχητικός τόνος. Μετά την ει‐
σαγωγή του τελευταίου ψηφίου,
πείτε "Κλήση".
Εάν ακούσετε κάποιον αριθμό που
δεν θέλετε, πείτε "Εκκαθάριση" για να
διαγραφή ο τελευταίος αριθμός.
Όταν συνδεθείτε, το άτομο που καλέ‐
σατε θα ακουστεί από τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.
Χρήση της εντολής επανάληψη
τελευταίας κλήσης
1. Πατήστε q/w. Το σύστημα απο‐
κρίνεται με τη φράση "Παρακαλώ
πείτε μια εντολή" και ακολουθεί
ένας ηχητικός τόνος.
2. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, πείτε
"Επανάληψη τελευταίας κλήσης".
Το σύστημα καλεί τον τελευταίο
αριθμό που εκλήθη από το συν‐
δεδεμένο κινητό τηλέφωνο.
Όταν συνδεθείτε, το άτομο που καλέ‐
σατε θα ακουστεί από τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.

Εκκαθάριση του συστήματος

Οι πληροφορίες στο σύστημα
Bluetooth του οχήματος διατηρού‐
νται, εκτός κι αν διαγραφούν. Συμπε‐
ριλαμβάνονται οι πληροφορίες σύζευ‐
ξης τηλεφώνου.
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου /
συσκευής 3 208
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