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Ebben a kézikönyvben speciális szavakat, szimbó-
lumokat, ikonokat és az egyes funkciók szerint el-
rendezett illusztrációkat talál.

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

BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

VIGYÁZAT

Ennek a célja, hogy jelezze azt a veszélyt, amely
súlyos sérüléseket, akár halált is okozhat. A koc-
kázat csökkentése és elkerülése érdekében pon-
tosan kövesse a leírt műveletet.

FIGYELMEZTETÉS

Ez olyan veszély jelenlétét jelöli, amely enyhe
vagy közepes fokú személyi sérülést, vagy a jár-
mű megrongálódását okozhatja. A kockázat
csökkentése és elkerülése érdekében figyelme-
sen kövesse a leírt műveletet.

MEGJEGYZÉS:

Olyan elemeket jelöl, amelyek segítenek megér-
teni és maximalizálni a gépjármű teljesítményét.
Ha figyelmen kívül hagyja ezeket, hibás műkö-
déshez vagy gyenge teljesítményhez vezethet-
nek.

SZIMBÓLUMOK

INFORMÁCIÓ:

Ez jelzi azokat az információkat, amelyek szüksége-
sek ahhoz, hogy a gépjárművet vagy annak kiegé-
szítőit hatékonyan használni tudja.

m Hivatkozások:

Ez egy olyan fejezetcímet és oldalt jelöl, amelyet ér-
demes lehet elolvasni.

< >:

Ez egy a vezérlőpanelen és kormánykeréken talál-
ható gombot/kapcsolót jelöl.

[ ]:

Ez jelzi a képernyőn megjelenített funkciót/elemet.

KIJELZŐ ILLUSZTRÁCIÓ
• A kézikönyvben található illusztrációk számos

modellre vonatkoznak, ezért előfordulhat, hogy
a kialakításuk és specifikációjuk nem teljesen
azonos az Ön gépjárművében található rend-
szerrel.

• Előfordulhat, hogy az ikonok és menü elemek,
amelyek a képernyőn megjelennek, rövidítésre
vagy elhagyásra kerülnek a képernyő illusztrá-
ciókról, ha ez megtehető. A kihagyott ikonok és
menüelemek az ábrán látható módon szagga-
tott vonallal jelennek meg.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ
KIFEJEZÉSEK
A kézikönyvben egyes menüpontok helyesírása
vagy elnevezése a képernyőn megjelenített formá-
tól eltérő lehet a modelltől, piactól vagy szoftverver-
ziótól függően.

PBH0162XZ

HOGYAN HASZNÁLJUK A
KÉZIKÖNYVET
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A rendszert elsődlegesen úgy tervezték, hogy a ké-
zikönyvben leírtak szerint támogassa Önt a kelle-
mes vezetésben. Azonban Önnek, mint vezetőnek,
biztonságosan és megfelelően kell használnia a
rendszert. Előfordulhat, hogy az információk, illetve
az elérhető szolgáltatások nem minden esetben
naprakészek. A rendszer nem megfelelő a biztonsá-
gos és törvényes vezetéshez.

Mielőtt használná a rendszert, olvassa el a követ-
kező biztonsági információkat. Minden esetben úgy
használja a rendszert, ahogy az a használati útmu-
tatóban le van írva.

VIGYÁZAT

• Mielőtt használná a rendszert, állítsa le a gép-
járművet egy biztonságos helyen és húzza be
a kéziféket. A rendszer vezetés közbeni hasz-
nálata elterelheti a vezető figyelmét és súlyos
balesetet eredményezhet.

• A gépjármű vezetésére minden esetben for-
dítson teljes figyelmet. Ha a rendszer nem re-
agál azonnal, legyen türelmes és figyeljen az
útra. A figyelmetlen vezetés súlyos sérüléssel
vagy halállal végződő balesetet eredményez-
het.

• Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra (ha
van). A balesetek elkerülése érdekében min-
dig győződjön meg róla, hogy az adott veze-
tési manőver szabályos és biztonságos.

• Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert. El-
lenkező esetben balesetet vagy áramütést
szenvedhet, vagy tűzveszélyt okozhat.

• Ha a rendszer hardverében idegen tárgyat fe-
dez fel, ha folyadék kerül a rendszerre vagy
füstölni kezd, akkor ne használja tovább;
ajánlatos azonnal felvenni a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedéssel vagy szakszer-
vizzel. Ilyen körülmények figyelmen kívül ha-
gyása baleseteket, tüzet vagy áramütést
eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS

• Egyes helyeken jogi korlátai vannak a videó-
képernyők vezetés közbeni használatának.
Csak ott használja a rendszert, ahol az meg-
engedett.

• Extrém hőmérsékleti feltételek (−20°C (−4°F)
alatt és 70°C (158°F) fölött) befolyásolhatják a
rendszer működését.

• A kijelző eltörhet ha kemény vagy hegyes esz-
közzel megüti. Ha a képernyő eltörik, ne érint-
se meg. Ha mégis így tesz, megsérülhet.

MEGJEGYZÉS:

Leállított motor vagy e-POWER rendszer mellett
ne hagyja bekapcsolva a rendszert. Ellenkező
esetben a gépjármű akkumulátora lemerülhet (12
voltos akkumulátor). A rendszer használata köz-
ben mindig tartsa bekapcsolva a motort vagy az
e-POWER rendszert.

NissanConnect Services-el rendelkező modellek:
lehetséges, hogy a NissanConnect Services egyes
régiókban nem érhető el. A NissanConnect Servi-
ces-el kapcsolatos funkciók használatához regiszt-
rálnia kell a NissanConnect Services szolgáltatásra.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
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RÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS
INFORMÁCIÓ
A Közel-Kelet és Európa esetében
A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy
a AIVIP33A0 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

https://eu-doc.bosch.com

Frekvenciasáv

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Sugárzott teljesítmény [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Utalások/Korlátozások

Belső antenna

A belső antenna felhasználó által nem hozzáférhe-
tő. A felhasználó által végzett módosítások meg-
sértik jelent termék jogi jóváhagyását.

Ukrajna

Oroszország

Mexikó
La operación de este equipo está sujeta a las sigui-
entes dos condiciones: (1) es posible que este equipo
o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier in-
terferencia, incluyendo la que pueda causar su ope-
ración no deseada.

NAVI0007

PBH0015X

NAVI0008
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Modelo: AIVIL42P0, AIVIL12F0, AIVIP42M0, AIVIL42N0,
AIVICMFB0, AIVIH60A0 y AIVIP32R0

Marca: Bosch

Thaiföld

Tajvan

Az Apple, iPhone, iPod, és az iPod touch az Apple Inc.
regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban. és
más országokban regisztrált védjegye. Az Apple
CarPlay az Apple Inc. védjegye. Az Apple CarPlay lo-
gó használata azt jelenti, hogy a gépjármű felhasz-
nálói felülete megfelel az Apple teljesítmény-köve-
telményeinek. Az Apple nem felelős ezen gépjármű
működéséért, illetve törvényi követelményeknek
való megfeleléséért. Vegye figyelembe, hogy a ter-
mék iPhone, vagy iPod termékkel való használata
kihatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.

Bluetooth® márkanév tulajdonosa a Bluetooth SIG,
Inc. és licenc alatt használja a Roberth Bosch GmbH
és a Clarion Co., Ltd.

A zenefelismerő technológiát, illetve a hozzá kap-
csolódó adatokat a Gracenote® szolgáltatta. A Gra-
cenote a zenefelismerő technológiák, illetve a hoz-
zájuk kapcsolódó adatok szolgáltatása terén ipari
standardnak számít. További információért kérjük,
látogasson el a www.gracenote.com oldalra. Zené-
vel kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc.-től, szerzői
jog © 2000 a jelenlegi Gracenote-ig. Gracenote Soft-
ware, copyright © 2000 - napjainkig Gracenote.

Ezekre a termékekre és szolgáltatásokra egy vagy
több Gracenote szabadalom vonatkozik. Az alkal-
mazható Gracenote-szabadalmak nem teljes listája
a Gracenote webhelyén található. A Gracenote, a
Gracenote logó és embléma a Gracenote, Inc. be-
jegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Álla-
mokban és/vagy más országokban.

App Store

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védje-
gye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatója.

PBH0266XZ
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Siri

A Siri az Apple Inc. regisztrált védjegye az Egyesült
Államokban. és más országokban regisztrált védje-
gye.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, és az
egyéb jelek a Google LLC védjegyei.

A SUNA Traffic Channel licencet az Intelematics
Australia Pty Ltd. biztosítja.

App Store

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védje-
gye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatója.

Siri

A Siri az Apple Inc. regisztrált védjegye az Egyesült
Államokban. és más országokban regisztrált védje-
gye.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, és az
egyéb jelek a Google LLC védjegyei.

JOGI NYILATKOZAT A
NISSANCONNECT
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ (ha van
Mexikóhoz)
A funkciók elérhetősége a gépjárműmodelltől, a fel-
szereltségi szinttől, a csomagolástól és az opcióktól
függ. Kompatibilis csatlakoztatott eszközre van
szükség, és a funkciók elérhetősége az eszköz ké-
pességeitől függhet. A részletekkel kapcsolatban la-
pozza fel a csatlakoztatott eszköz használati útmu-
tatóját. Egyes funkciók később válhatnak elérhető-
vé.

A vezetés felelősségteljes tevékenység, és teljes
figyelmet igényel. Csak akkor használja a funkció-
kat és a csatlakoztatott eszközöket, ha az biztonsá-
gos és jogszerű. Egyes funkciók, köztük az automa-
tikus baleset-értesítés és az SOS, a telematikai esz-
köz működőképes állapotától, a vezeték nélküli
hálózathoz való csatlakozási képességétől, a kom-
patibilis vezeték nélküli hálózat elérhetőségétől, a
navigációs térképadatoktól és a GNSS-jelek vételé-
től függnek, amelyek hiánya korlátozhatja vagy
megakadályozhatja az ügyfélszolgálat elérhetősé-
gét vagy a támogatás fogadását. Előfordulhat, hogy
a GNSS-térképek nem minden területen részlete-
sek vagy nem tükrözik az utak pillanatnyi állapotát.
Soha ne programozza a GNSS-t vezetés közben.

A Motortávindítás és a Távvezérelt duda funkciót
csak a jármű tartózkodási helyén érvényes törvé-
nyeknek, szabályoknak és rendeleteknek megfele-
lően használja.

Egyes szolgáltatásokat és funkciókat független
cégek nyújtanak, amelyek nem tartoznak a NIS-
SAN ellenőrzése alá. Amennyiben a szolgáltató
megszünteti vagy korlátozza a szolgáltatásokat
vagy funkciókat, a szolgáltatások vagy funkciók
előzetes értesítés nélkül vagy a NISSAN-nal, an-
nak partnereivel vagy képviselőivel szembeni fe-
lelősség nélkül felfüggeszthetők vagy megszün-
tethetők.

A szolgáltatások és funkciók kompatibilis mobilhá-
lózatot igényelhetnek, amelyet a NISSAN, annak
partnerei vagy ügynökei által nem ellenőrzött füg-
getlen cégek biztosítanak. A mobilhálózat jelerőssé-
ge változhat, és előfordulhat, hogy nem minden te-
rületen vagy nem minden időben érhető el. Előfor-
dulhat, hogy a szolgáltatások és funkciók nem
működnek, ha a mobilhálózat nem érhető el, korlá-
tozott vagy megszűnt.

A NISSAN és partnerei vagy képviselői nem vállalnak
felelősséget a kapcsolódó költségekért vagy egyéb,
harmadik féltől származó változtatásokért, ame-
lyek a mobilhálózat elérhetetlensége, korlátozása
vagy megszüntetése miatt a folyamatos működés-
hez szükségesek lehetnek (beleértve a berendezé-
sek cseréjét/frissítését, ha van ilyen, vagy a roa-
mingdíjakat alternatív hálózatokon). A technológia
fejlődik, és a független cégek által végrehajtott vál-
tozások nem tartoznak a NISSAN, illetve partnerei
vagy ügynökei hatáskörébe. A funkciók és szolgál-
tatások teljes körének igénybevételéhez szükség le-
het regisztrációra, a tulajdonos beleegyezésére,
személyes azonosító számra (PIN) és előfizetési
szerződésre.
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A próbaidőszakok (ha alkalmazandó) az új NISSAN
járművek vásárlásának vagy lízingelésének napján
kezdődnek. A próbaidőszakok bármikor megváltoz-
tathatók, és előzetes értesítés nélkül idő előtt meg-
szüntethetők. A szükséges előfizetések a próbaidő-
szak lejárta után minden rendelkezésre álló funkció
vagy szolgáltatás esetében külön is megvásárolha-
tók, és addig folytatódhatnak, amíg a szolgáltatót
fel nem hívja lemondás céljából. Telepítési költsé-
gek, egyszeri aktiválási díj, egyéb díjak és adók me-
rülhetnek fel. A díjak és a programok változhatnak.
A funkciók egyes területeken korhatár-korlátozás
alá eshetnek. A szolgáltató előfizetési szerződése,
általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyi-
latkozatai a szolgáltató weboldalán érhetők el.

SZOFTVER LICENCEK
• Nyílt forráskódú szoftver licencek

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

• Ezt a terméket a Microsoft szellemi tulajdonnal
kapcsolatos jogai védik. A technológia termé-
ken kívüli terjesztése a Microsoft hozzájárulása
nélkül tilos.

TELEMATIKAI VEZÉRLŐEGYSÉG
(TCU) (ha van)
http://opensourceautomotive.com/IC/
tZ7T3eE6AiV4

LICENCEK

Bevezetés 9



FELJEGYZÉSEK

10 Bevezetés



2 Első lépésekElső lépések

Vezérlőgombok és érintőképernyő ........................................... 12
A vezérlőpanel gombok.............................................................. 12
Érintőképernyős kijelző............................................................... 13
A kormánykeréken található kapcsolók......................... 14
USB (Universal Serial Bus) csatlakozási portok......... 16

A rendszer indítása................................................................................. 16
Induló- képernyő (ha van) ......................................................... 17
Bejelentkezési képernyő (ha van)........................................ 17

Alapvető műveletek ............................................................................... 17

Beállítások menü a Menüsávról............................................ 17
Az ALAP MENÜ megtekintése és használata.............. 19
Értesítések pöccintése lefelé .................................................. 19
Vezetés közben nem elérhető funkciók (ha
van) ............................................................................................................. 19

Rendszer beállításai............................................................................... 20
Beállítások menü ............................................................................. 20
Csatlakozási beállítások............................................................. 22



A VEZÉRLŐPANEL GOMBOK

A vezérlőpanel gombok a műszerfal közepén helyezkednek el. Az elérhető funkciók, formák, elhelyezések, stb. a specifikációtól, a vezérlőpanel típusától és a
szoftververziótól függően változhatnak.

Gomb Funkció

<MENU>
Nyomja meg a gombot, hogy az ALAP MENÜ képernyőt megjeleníthesse.

“Az ALAP MENÜ megtekintése és használata” (oldal: 19)

<m>
A gomb megnyomásával válthat a nappali (fényes) és az éjszakai (sötét) képernyő között, illetve
beállíthatja a képernyő fényerejét. Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a képernyő kikapcsolásához.
Nyomja meg ismét a gombot a kijelző bekapcsolásához.

<mBACK>/<m> A megjelenített képernyőtől függően, a gomb megnyomásával visszaléphet az előző képernyőre.

<AUDIO>
Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse. Ha ezt a gombot akkor nyomja meg,
amikor az audio képernyő látható, az audioforrások kiválasztó képernyője válik elérhetővé.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER>

Nyomja meg, hogy az audiorendszert be-/kikapcsolhassa. Forgassa el a hangerő szabályozásához.

<m>/<m>
Használja a gombokat az audiorendszer működtetéséhez.

“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)

<PUSH SOUND/m>/
<TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>/

<m/ENTER BEÁLLÍTÁS>

A körülményektől függően, ha megjelenik a menü képernyő, a tárcsa elforgatásával választhatja ki a
képernyőn látható elemeket. Nyomja meg, hogy kiválaszthassa az elemet vagy a beállítást.
A modelltől függően a gomb az audio műveleteknél is használható.

“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)
Navigációs rendszerrel ellátott modellek:
A tárcsa elforgatásával állíthatja be a térkép képernyőn a térkép felbontását.

<MAP>

A gomb megnyomásával megjelenítheti a jelenlegi pozíció térképét.
Osztott képernyős módban nyomja meg ezt a gombot a teljes térkép képernyő megjelenítéséhez. Az
irányítás hanggal (ha van) megismételhető a gomb megnyomásával és nyomva tartásával.

“Navigációs képernyő” (oldal: 86)

<m>
Nyomja meg, hogy a telefon képernyőt megjeleníthesse.

“Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer” (oldal: 48)

VEZÉRLŐGOMBOK ÉS ÉRINTŐKÉPERNYŐ
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INFORMÁCIÓ:

A <CAMERA> művelethez lásd a gépjármű haszná-
lati útmutatóját.

ÉRINTŐKÉPERNYŐS KIJELZŐ
Az érintőképernyős kijelző a műszerfal közepén he-
lyezkedik el. Különböző információk és működési
menük jeleníthetők meg az érintőképernyőn. A mű-
ködtetéshez érintse meg az opciókat és ikonokat.

Folyadékkristályos kijelző
Az egység érintőképernyője egy folyadékkristályos
kijelző, amelyet megfelelő gondossággal kell kezel-
ni.

VIGYÁZAT

Soha ne szedje szét a kijelzőt. Egyes alkatrészek
nagyfeszültség alatt lehetnek. Ezen részek meg-
érintése súlyos személyi sérülést
eredményezhet.

A folyadékkristályos kijelző tulajdonságai:

• Ha a gépjármű belsejében a hőmérséklet na-
gyon alacsony, a kijelző viszonylag sötét marad
vagy a képek mozgása kissé lassú lesz. Ez nor-
mális jelenség. A kijelző megfelelően fog működ-
ni, ha a hőmérséklet a gépjármű belsejében fel-
emelkedik.

• A kijelző néhány pixele sötétebb vagy világo-
sabb, mint a többi. Ez a folyadékkristályos kijel-
zők tulajdonsága, nem jelent hibás működést.

• Az előző képernyő árnya ott maradhat a képer-
nyőn. Ez a képernyő égés hozzátartozik a folya-
dékkristályos kijelzőkhöz, és nem jelenti azok hi-
bás működését.

• Erős mágneses mező hatására a képernyő el-
torzulhat.

• A körülményektől függően a fényerő automati-
kusan beállításra kerülhet, ezzel elkerülve a kép-
ernyőbeégést.

Kijelző karbantartása:

A képernyő tisztításához használjon száraz, puha
ruhát. Ha egyéb tisztítás szükséges, használjon kis
mennyiségű semleges tisztítószert egy puha ruhá-
val. A képernyőt soha ne permetezze le vízzel vagy
tisztítószerrel. Először nedvesítse meg a ruhát, majd
törölje le a képernyőt.

FIGYELMEZTETÉS

• Tisztítsa meg a kijelzőt a gyújtás- vagy a fő-
kapcsoló KI állásában. Ha a kijelzőt megtisz-
títja, miközben a gyújtáskapcsoló vagy a fő-
kapcsoló BE állásban van, akkor véletlenszerű
működés léphet fel.

• A kijelző tisztításához soha ne használjon
durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót, bármi-
lyen oldószert vagy vegyszerrel átitatott pa-
pírtörlőt. Ezekkel megkarcolja vagy rongálja a
panelt.

• Ne öntsön semmilyen folyadékot, pl. vizet
vagy autóillatosítót a kijelzőre. Ha a rendszer
folyadékkal érintkezik, hibás működés léphet
fel.
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A KORMÁNYKERÉKEN TALÁLHATÓ KAPCSOLÓK

A kormánykeréken található kapcsolók különböző műveletek végrehajtására használhatóak, mint például a hívások fogadása, hangerő megváltoztatása és a
hangvezérlés (ha van) működtetése. Az elérhető funkciók és kialakítások a specifikációtól, a kapcsoló típusától és a szoftververziótól függően változhatnak.

Kapcsoló Funkció

<m>
A gomb megnyomásával fogadhatja a beérkező telefonhívást, befejezheti az éppen aktív hívást vagy elolvashat egy
fogadott üzenetet. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a bejövő hívás elutasításához vagy a fogadott üzenet (ha van)
figyelmen kívül hagyásához.
Beérkező vagy aktív hívás hiányában a kapcsoló lenyomásával megjelenítheti a telefon képernyőt.
A modelltől és a feltételektől függően a kapcsoló lenyomásával és nyomva tartásával hangfelismerő munkamenet
indítható telefonhíváshoz.

“Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer” (oldal: 48)

<m>
Nyomja meg a gombot egy beérkező hívás fogadásához vagy egy beérkező szöveges üzenet elolvasásához (ha van).
Beérkező vagy aktív telefonhívás hiányában a kapcsoló lenyomásával megjelenítheti a telefon képernyőt.

“Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer” (oldal: 48)

<m>
Nyomja meg a bejövő hívás elutasításához, aktív hívás befejezéséhez vagy a fogadott szöveges üzenet (ha van)
figyelmen kívül hagyásához.

“Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer” (oldal: 48)

<m> (BESZÉD)
Ha az iPhoneja Bluetooth®-on keresztül kapcsolódik a gépjárműben található rendszerhez, a Siri Eyes Free (ha van)
funkciót ezen kapcsoló nyomva tartásával aktiválhatja, a Apple CarPlay (ha van) funkció aktiválása nélkül.

“Siri Eyes Free (ha van)” (oldal: 83)
Ha az Apple CarPlay (ha van) vagy az Android Auto (ha van) aktív, a kapcsoló megnyomásával és nyomva tartásával a
Siri vagy a Google Segéd elindul.

“Siri működése” (oldal: 78)
“A Google Assistant™ működése” (oldal: 81)

Hangfelismerő rendszerrel rendelkező modellek:
Nyomja meg a hangfelismerő üzemmód bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangfelismerő rendszer
működésének befejezéséhez.

“A hangparancsok kiadása” (oldal: 134)

<m>
A Hangfelismerő rendszer (ha van) használata közben nyomja meg a gombot az előző képernyőhöz való
visszatéréshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangfelismerő rendszer működésének befejezéséhez.

<m> Nyomja meg a kapcsoló + vagy - oldalát a hangerő beállításához.
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Kapcsoló Funkció

<m/m>
A Hangfelismerő rendszer (ha van) használata közben billentse meg a gombot a hangparancs kiválasztásához.
Nyomja meg a kiválasztott elem megerősítéséhez a Hangfelismerés menü képernyő használatakor.

“Hangfelismerés (ha van)” (oldal: 134)
A kapcsoló az audiorendszer működtetéséhez is használható.

“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)

<m>/<m>/<m>/<m>/<OK>
(Nyomógombos kapcsoló típus)

A Hangfelismerés menü képernyő használata közben nyomja meg a <m>/<m> gombot a hangparancs
kiválasztásához.

A Hangfelismerés menü képernyő használata közben nyomja meg a <m>/<m> gombokat az előző vagy következő
oldalra való ugráshoz.
Nyomja meg az <OK> gombot a kiválasztott elem megerősítéséhez a Hangfelismerés menü képernyő használatakor.

“Hangfelismerés (ha van)” (oldal: 134)
<SOURCE> Az audioforrás megváltoztatásához nyomja meg.

“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)

<m/m/m>/<OK>
(Görgetőtárcsa típus)

A Hangfelismerő rendszer (ha van) használata közben nyomja meg a kapcsoló bal oldalát az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló bal oldalát a hangfelismerés működésének befejezéséhez.
A Hangfelismerő rendszer használata közben az <OK> görgetésével válassza ki a hangparancsot.
A Hangfelismerő rendszer használata közben nyomja meg az <OK> gombot a hangparancs kiválasztásához.

“Hangfelismerés (ha van)” (oldal: 134)

<m>/<m> A kapcsoló az audiorendszer működtetéséhez használható.
“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)

A modelltől és a körülményektől függően nyomja meg az előző vagy a következő üzenet elolvasásához, miközben a
beérkezett szöveges üzenet (ha van) megjelenik az érintőképernyős kijelzőn.

“Fogadott üzenetek képernyője” (oldal: 54)

*: Országtól függően a hangvezérlés nem áll rendelkezésre, és előfordulhat, hogy a <m> (BESZÉD) nem működik.

INFORMÁCIÓ:

A kormánykerék kapcsolói legfőképpen a gépjármű információs kijelzőjének vezérlésére hivatottak, ezért egyes feltételek mellett előfordulhat, hogy nem képesek
az érintőképernyős kijelző működtetésére. A gépjármű információs kijelzőjével kapcsolatos további információkért lapozza fel a jármű használati útmutatóját.
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USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)
csatlakozási portok

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-
zóba. Az USB csatlakozási porttól függően, ha
az USB eszközt megdöntve vagy fejjel lefelé
helyezi be, az károsíthatja a portot. Győződ-
jön meg róla, hogy az USB egység megfele-
lően van csatlakoztatva az USB csatlakozó alj-
zatba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó aljzat burko-
latát (ha van), amikor az USB eszközt húzza ki
a csatlakozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó
és a burkolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol
véletlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzá-
sával a csatlakozó sérülhet.

A gépjármű fel van szerelve USB csatlakozási por-
tokkal. Ha csatlakoztatva van, a gépjármű belső au-
diorendszere lejátssza a kompatibilis eszközön ta-
lálható audio tartalmat.

Az USB csatlakozási portok a műszerfalpanel alsó
részén, vagy a középső konzoldobozban találhatók.

➀ USB csatlakozó portok:

A média fájlok lejátszásához
csatlakoztasson egy kompatibilis eszközt,
mint pl. iPod vagy USB.

Az Apple CarPlay (ha van) vagy az Android
Auto (ha van) használatához
csatlakoztasson egy iPhonet vagy egy
Android telefont.

INFORMÁCIÓ:

• Az AUX és USB eszköz megfelelő használatával
és ápolásával kapcsolatos információkért
lapozza fel az eszköz használati útmutatóját.

• Az Apple Inc. által forgalmazott termékekhez
használjon az Apple Inc. által gyártott kábele-
ket.

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

INDULÓ- KÉPERNYŐ (ha van)
Az indulóképernyő akkor jelenik meg, ha a gyújtás-
kapcsolót vagy a főkapcsolót ACC vagy ON állásba
állítja.

Az animált indulóképernyő megjelenését követően
a rendszer megjeleníti az üzenet képernyőt. Érintse
meg az [OK] gombot az elolvasás után, elfogadva
így a képernyőn megjelenő üzenet tartalmát. Ha
nem ért egyet a figyelmeztető üzenet tartalmával, a
rendszer egyes funkciói nem lesznek elérhetők.

MEGJEGYZÉS:

Leállított motor vagy e-POWER rendszer mellett
ne hagyja bekapcsolva a rendszert. Ellenkező
esetben a gépjármű akkumulátora lemerülhet (12
voltos akkumulátor). A rendszer használata köz-
ben mindig tartsa bekapcsolva a motort vagy az
e-POWER rendszert.

PBH0171XZ

A RENDSZER INDÍTÁSA
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BEJELENTKEZÉSI KÉPERNYŐ (ha
van)
A gépjármű három külön felhasználót képes meg-
különböztetni, akiknek az egyedi beállításai össze
vannak kapcsolva az intelligens kulcsokkal. Regiszt-
rálja a felhasználói adatokat az Intelligens kulcs el-
ső használatakor, ha szükséges. Ha az [Üdvözlő üze-
net] beállítás be van kapcsolva, akkor egy üdvözlő
képernyő jelenik meg az érzékelt felhasználó nevé-
vel együtt, minden egyes alkalommal, amikor a
rendszert elindítja.

“Beállítások menü” (oldal: 20)

1. A rendszer akkor indul el, ha a gyújtáskapcsolót
vagy a főkapcsolót ON állásba állítja. Megjelenik
az üdvözlő üzenet képernyő.

2. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet. Ha
az üdvözlő üzenetben megjelenő név helytelen,
érintse meg a megfelelő felhasználó kiválasztá-
sához. Megváltoztathatja a felhasználót a beállí-
tások képernyőn az [Felhasználó szerkesztése]
megérintésével is.

“Beállítások menü” (oldal: 20)

A rendszer működtethető az érintőpanellel, illetve a
vezérlőpanelen és a kormánykeréken található kap-
csolókkal.

Ebben a kézikönyvben főleg az érintőpanellel tör-
ténő működtetés kerül bemutatásra.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ A
MENÜSÁVRÓL

A különböző rendszerfunkciók elérhetők a Menüsá-
von történő megérintéssel ➀, amelyen a legtöbb
főmenüs képernyőn megjelenik. (A Menüsáv
néhány képernyőn nem jelenik meg, például a gör-
getett térkép képernyőn, a billentyűzet képernyő-
jén, stb.)

Érintse meg az adott elemet a Menüsávon, hogy a
képernyőt megjeleníthesse.

A Menüsávon található elemek eltérőek lehetnek
függően attól, hogy melyik vezérlőpanelen találha-
tó gombot nyomja meg.

A következő elemek elérhetők a Menüsávon. (A
megjelenített elemek a modelltől, a specifikációtól
és a szoftververziótól függően változhatnak.)

A <MENU> gomb megnyomásakor:

Megjelennek a különböző funkciók parancsikonjai.

A megjelenő elemek a modelltől és specifikációtól
függően változhatnak.

• [Telefon]*

“Phone” (oldal: 50)

• [Információ]

“Információs menü” (oldal: 62)

• [Audio]

“Audiorendszer működtetése” (oldal: 33)

• [MENÜ]

Ha a [MENÜ] gombot megérinti a Menüsávon,
az ALAP MENÜ középső oldalát tekintheti meg.

• [Térkép]

“Navigációs képernyő megjelenítése” (ol-
dal: 86)

• [Kapcsolatok]

“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)

• [Beállítások]

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

*: A [Telefon] lehetőséget a [m] lehetőség váltja fel
az Apple CarPlay (ha van) aktiválását követően, me-
lyet a [m] lehetőség vált fel az Android Auto (ha
van) is aktiválását követően.

PBA0106XZ

Példa

ALAPVETŐ MŰVELETEK
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Az <AUDIO> gomb megnyomásakor:

Legfőként az audio funkciókhoz kapcsolódó paran-
csikonok jelennek meg.

“Menüsáv” (oldal: 86)

A <MAP> gomb megnyomásakor (ha van):

Legfőként a Navigáció funkciókhoz kapcsolódó pa-
rancsikonok jelennek meg.

“Menüsáv” (oldal: 86)

AZ ALAP MENÜ MEGTEKINTÉSE ÉS
HASZNÁLATA
Nyomja meg a <MENU> gombot (ha van), hogy meg-
jelenjen az ALAP MENÜ képernyő.

Az ALAP MENÜ három oldalból áll, melyen az előny-
ben részesített parancsikonok és widgetek jelennek
meg.

➀ Parancsikonok:

A gyakran használt menü elemek ikonjai
elhelyezhetők az ALAP MENÜ képernyőn,
mint parancsikonok.

➁ Widget:

Az elsődleges menü funkciók hasznos
információi widgetként jeleníthetők meg. A
widgetek tartalmától függően, különböző
opciók állhatnak rendelkezésre a funkció
működtetéséhez.

Az ALAP MENÜ képernyő személyre
szabása
Az ALAP MENÜ képernyő személyre szabható azok-
nak a parancsikonoknak és widgeteknek a kiválasz-
tásával, amelyeket szeretne megjeleníteni, illetve
azok elhelyezésével a képernyőn.

Parancsikon vagy widget kiválasztása:

1. Érintse meg a [Beállítások] opciót a menüsávon.

2. Érintse meg a [Főmenü testreszabása]/[Főmenü
testreszabása] opciót.

3. Húzza át a parancsikont vagy a widgetet ➀ az
egyes oldalakra ➃.

Egy üzenet jelenik meg, ha az oldalon már talál-
ható egy másik parancsikon vagy widget ➃. A
parancsikon/widget cseréjéhez érintse meg az
[Igen] elemet. Az oldal elrendezését ➃ megvál-
toztathatja az ikonok átrendezésével.

A parancsikonok vagy widgetek kategóriái szű-
kíthetők a [Szűrő] ➁ megérintésével és a megfe-
lelő kategóriák kiválasztásával.

Húzza az ikont a [m] ➂ lehetőségre a jelenlegi
parancsikon vagy widget törléséhez és az üres
hely felszabadításához.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [m] ➂ lehetőséget, ezt követően
egy üzenet jelenik meg. Az üzenet megjelenését
követően az oldalon található ikon ➃ és a [Tör-
lés] lehetőség megérintésével törölheti a kivá-
lasztott ikont. Az összes ikon törléséhez érintse
meg a [Mind kiválasztása], majd a [Törlés] ele-
meket.

• Érintse meg a [Visszaállítás] ➄ elemet, ha sze-
retné visszaállítani az ALAP MENÜ képernyőt az
alapértelmezett beállításra.

5GH0831XZPélda
PBH0133XZ

Példa
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ÉRTESÍTÉSEK PÖCCINTÉSE LEFELÉ
Az érintőképernyő kijelzőjén lefelé pöccintéssel
megjeleníthető az értesítések listája (nem fogadott
hívások, szöveges üzenet fogadása (ha van) stb.).

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg azt az elemet a listán, amelynek a
részleteit szeretné megnézni.

• Ha szeretné törölni az egyik tételt, érintse meg a
[m] lehetőséget.

• Érintse meg az [Minden értesítés törlése] lehe-
tőséget az összes elem törléséhez.

VEZETÉS KÖZBEN NEM ELÉRHETŐ
FUNKCIÓK (ha van)
A biztonságos vezetés érdekében bizonyos funkci-
ók nem elérhetők vezetés közben.

Azok a funkciók, amelyek vezetés közben nem elér-
hetők “szürkével kiemelve” jelennek meg vagy elné-
mításra kerülnek. Bizonyos esetekben a szöveg nem
jelenik meg a képernyőn.

Ezeknek a funkcióknak a használatához parkolja le
a gépjárművet biztonságos helyen és csak ezután
működtesse a rendszert.

PBH0134XZ
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A rendszer beállításai tetszés szerint megváltoztathatók.

BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
Érintse meg a [Beállítások] opciót a Menüsávon és érintse meg azt a beállítandó elemet, amelyet szeretne beállítani.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Rendelkezésre álló beállítások

Beállítandó elem Eredmények

[Kapcsolatok] Megjeleníti a Készülékek, a Wi-Fi (ha van) és USB beállítás képernyőt.
“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)

[Telefon] Megjeleníti a Telefon és a szöveges üzenetek (ha vannak) beállításai képernyőt.
“Telefon és szöveges üzenetek beállítása” (oldal: 56)

[Navigáció] Megjeleníti a navigációs beállítások képernyőt.
“Navigáció beállításai” (oldal: 121)

[Hang] Megjelenítheti az audiobeállítás képernyőt.

[Hangerő és hangjelzések] Megjeleníti a hangerő beállítási képernyőjét.

[Óra] Megjeleníti az óra beállítási képernyőjét.

[Főmenü testreszabása]/[Főmenü testreszabása] Megjeleníti az ALAP MENÜ szerkesztési képernyőjét.

[Audio források testreszabása]/[Audio források
testreszabása]

Megjeleníti a Menüsávon található audioforrás menük szerkesztési képernyőjét.
“Kiválasztás a Menüsávról” (oldal: 34)

[NissanConnect Services] Megjeleníti a NissanConnect Services beállítási képernyőjét.
“NissanConnect Services (ha vannak Európához, Oroszországhoz és Ukrajnához)” (oldal:
65)
“NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (ha van Mexikóhoz)” (oldal: 67)

[Rendszerhang] Megjeleníti a rendszer hang beállítások képernyőjét.
“Rendszer hangbeállításai” (oldal: 137)

[Kamera] Megjeleníti a kamera beállítások képernyőjét.
A monitor rendszerrel kapcsolatos további információkért lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI
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Beállítandó elem Eredmények

[Ülés] [Masszázsbeállítások] Megjeleníti a masszázsülés beállítási képernyőjét.

[Parkolás] Megjeleníti a parkolási beállítások képernyőjét.
Részletekért lásd a gépjármű használati útmutatóját.

[Egyéb]/[Egyéb] [Kijelző] Megjelenítheti a kijelzőbeállítás képernyőt.

[Nyelv] Megjeleníti a nyelvi beállítások képernyőjét.

[Egységek] Megjeleníti a mértékegység beállításai képernyőjét.

[Billentyűzet típusa] A billentyűzet típusa kiválasztható.

[A beállítások alaphelyzetbe
állítása]

Visszaállítja a beállításokat alapértelmezett értékre.

[Rendszerfrissítés]/
[Rendszerfrissítések]

[Verzió Információ] Megjeleníti a verzió információ képernyőt.

[Szoftverfrissítés] A rendszer szoftvere frissíthető.
“Rendszerszoftver frissítése (ha van)” (oldal: 64)

[Térkép frissítés] A térképadatok frissíthetők.
“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)

[Appok] [Okostelefon csatlakoztatása] Megjeleníti a Csatlakozások képernyőjét.
“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)

[Értesítések] Megjeleníti a lefelé pöccinthető értesítések beállítási képernyőjét.
“Az ALAP MENÜ megtekintése és használata” (oldal: 19)

[Felhasználó szerkesztése] Maximum négy intelligens kulcs regisztrálható, ebből háromhoz tárolhatók el a felhasználói
információk, a negyedik a vendég felhasználó. Intelligens kulcsonként egy felhasználó információi
állíthatók be. Minden alkalommal, amikor a gyújtás- vagy a főkapcsoló OFF állásba kerül, az
Intelligens kulcs megjegyzi az adott időpontban érvényes egyedi beállításokat, például a
navigációt, az audiót stb. A bekapcsoláskor a rendszer felismeri a felhasználót és a megjegyzett
beállításokat használja.

“Induló- képernyő (ha van)” (oldal: 17)
[Felhasználó profilok] Felhasználói adatok regisztrálása/szerkesztése és felhasználói beállítások másolása/törlése.

[Profil szinkronizálása Intelligens
kulccsal]

Be/ki kapcsolja a funkciót, amely szinkronizálja a regisztrált profilt az Intelligens kulccsal. Ha ez ki
van kapcsolva, a felhasználó vendégként jelentkezhet be.

[Üdvözlő üzenet] Be-/kikapcsolhatja az üdvözlő üzenetet.
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CSATLAKOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK
A csatlakoztatott készülékek, a Wi-Fi (ha van) és az
USB beállításait megváltoztathatja, valamint az in-
formációit megtekintheti a Csatlakozási beállítások
oldalon.

Készülékek beállítása
A Bluetooth®-on, USB-n vagy Wi-Fi-n (ha van) ke-
resztül csatlakoztatott készülékek, például a kihan-
gosítós telefonként, illetve Apple CarPlay (ha van),
Android Auto (ha van) stb. rendszerrel használt
okostelefonok beállításai módosíthatók. A készülé-
kek információit szintén meg lehet erősíteni.

“Apple CarPlay (ha van)” (oldal: 75)

“Android Auto™ (ha van)” (oldal: 80)

“USB memória eszköz, iPod és Bluetooth®
audio lejátszó” (oldal: 39)

“Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer”
(oldal: 48)

A mobiltelefon/audioeszköz csatlakoztatása:

Ahhoz, hogy a Bluetooth® eszközt a gépjármű rend-
szerével először használhassa, az eszközöket illesz-
teni kell egymáshoz.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [Készülék] opciót, majd az [Új hoz-
záadása] opciót. Egy üzenet jelenik meg.

INFORMÁCIÓ:

Ha nincs Bluetooth® készülék csatlakoztatva, és az
Apple CarPlay (ha van) vagy az Android Auto (ha
van) nem aktív, ugyanez a képernyő jeleníthető meg
a kormánykeréken elhelyezett <m> gomb (ha van)
lenyomásával és lenyomva tartásával.

3. Működtesse a rendszer utasításai szerint.

MEGJEGYZÉS:

Mobiltelefonok vagy egyéb egységek interferen-
ciát vagy búgó hangot eredményezhetnek, ame-
lyet a rendszer hangszóróiból hallhat. Az ilyen tí-
pusú eszközök más helyen történő tárolása csök-
kentheti vagy meg is akadályozhatja ezt a
hangot.

INFORMÁCIÓ:

• A párosított eszköz megjelenik a Készülékek
képernyőn.

• A listán található másik eszköz nevének meg-
érintésével átválthat a másik eszközre.

• A [m] megérintésével a készülék aktiválja/de-
aktiválja az Apple CarPlay-t (ha van). Ez az ikon
akkor jelenik meg, ha a készülék kompatibilis az
Apple CarPlay funkcióval.

• A [m] megérintésével a készülék aktiválja/de-
aktiválja az Android Auto-t (ha van). Ez az ikon
akkor jelenik meg, ha a készülék kompatibilis az
Android Auto funkcióval.

• A [m] lehetőség megérintésével csatlakoztat-
hatja az eszközt Bluetooth®-on keresztül és
használhatja a Kihangosítós telefonrendszert.

• Regisztrálhatja kedvenc telefonkészülékét. A
kedvencnek választott telefonkészülék mellett
található jel “ ” ikonnal lesz jelölve.

“Bluetooth® beállítások” (oldal: 24)

• A [m] lehetőség megérintésével csatlakoztat-
hatja az eszközt Bluetooth®-on keresztül és
használhatja a Bluetooth® Audiot.

PBA0107XZ
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• Az adott modelltől, specifikációktól és szoftver-
verziótól függően érintse meg a [m] lehetősé-
get (ha van), a Bluetooth® alapú megosztás
funkció aktiválásához.

• A [m] lehetőség megérintése megjeleníti a Blu-
etooth® készülék információit.

• Maximum 6 Bluetooth® eszköz regisztrálható.
Ha már 6 eszköz van regisztrálva, egy eszközt
először törölni kell, mielőtt egy másik eszközt
regisztrálni tudna.

• Az illesztési folyamat a mobiltelefon modelljétől
is függ. A részleteket keresse a mobiltelefon
gyártója által kiadott Használati Útmutatóban.

• A Bluetooth® eszköz gépjárműbe való beszere-
lésével kapcsolatban forduljon egyNISSAN már-
kakereskedéshez vagy szakszervizhez.

Bluetooth® beállítások:

A Bluetooth® beállítások megváltoztathatók a saját
elképzelések szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [Készülékek] opciót.

3. Érintse meg a [m] gombot.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifi-
kációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

Rendelkezésre álló beállítások

Beállítandó elem Művelet
[Bluetooth] Ki- illetve bekapcsolja a Bluetooth® kapcsolatot.
[2 telefonnal egyidejűleg] Az opció bekapcsolásakor egyszerre legfeljebb 2 Bluetooth®

készülék is csatlakoztatható egyszerre telefonkészülékként a
jármű rendszeréhez.

[Kedvenc telefon]/[Kedvenc telefon] Kedvenc telefonkészülékeként Bluetooth® készülék is
regisztrálható. Amennyiben kihangosítós telefonkészüléke
elérhető távolságon belül van és a Bluetooth® be van
kapcsolva, a kedvencként regisztrált készülék a rendszer
aktiválásakor automatikusan, prioritásként kezelt
kapcsolattal csatlakozik a jármű rendszeréhez.
A kedvenc telefonkészülék “ ” jellel van jelölve az
eszközlistában. A specifikációktól és szoftververziótól
függően a kedvenc beállítás a vezeték nélküli Apple
CarPlay-re is vonatkozik (ha van).

[Kedvenc audio]/[Kedvenc audio] Kedvenc audio készülékeként Bluetooth® készülék is
regisztrálható. Amennyiben a Bluetooth® készülék elérhető
távolságon belül van és a Bluetooth® be van kapcsolva, a
kedvencként regisztrált készülék a rendszer aktiválásakor
automatikusan, prioritásként kezelt kapcsolattal csatlakozik
a jármű rendszeréhez.
A kedvenc audiokészülék “ ” jellel van jelölve az
eszközlistában.

[Készülék neve] Az eszköz neve megváltoztatható.
[PIN] A PIN kód megváltoztatható.
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INFORMÁCIÓ:

A [Készülék neve] opcióból megváltoztatható az az
eszköznév, amely megjelenik a képernyőn, illetve az
alapértelmezett név átírható (például “Steve’s Car”).

Készülékinformáció:

Megjelenítheti a járműhöz csatlakoztatott eszkö-
zök adatait.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [Készülékek] opciót.

3. Ha megérinti a készülék neve melletti [m] gom-
bot, akkor megjelennek a készülék információi.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és
a szoftververziótól függően változhatnak.

Elérhető elemek

Beállítandó elem Művelet
[Törlés] A párosított készülékek

törölhetők a listából.
[Készülék-
információ]

Megjeleníti a csatlakoztatott
Bluetooth® készülék
információit.

[Okostelefon
tükrözése]

Megjeleníti az okostelefon
beállítási képernyőjét.

“Apple CarPlay (ha
van)” (oldal: 75)
“Android Auto™ (ha
van)” (oldal: 80)

Készülékinformációk törlése:

A párosított készülékek törölhetők a listából.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [Készülékek] opciót.

3. Érintse meg a törölni kívánt mobiltelefon neve
mellett található [m] lehetőséget.

4. Érintse meg a [Törlés] opciót. Az üzenet megjele-
nését követően érintse meg az [Igen] opciót.

WI-FI BEÁLLÍTÁSOK (ha van)
Wi-Fi kapcsolatot létesíthet egy, a jármű közelében
elérhető Wi-Fi hálózat vagy az okostelefon csatla-
koztatási funkciója, stb. segítségével. A Wi-Fi kap-
csolat hasznos a térképadatok (ha van) és a rend-
szerszoftver (ha van), illetve a Premium Traffic (ha
van) frissítéséhez.

“Rendszerszoftver frissítése (ha van)” (oldal:
64)

“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)

“Prémium Közlekedési Információk (ha van)”
(oldal: 110)

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz:

A Wi-Fi kapcsolat első alkalommal történő haszná-
lata esetén az alábbi csatlakozási műveleteket kell
elvégezni.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [WIFI] opciót.

3. Érintse meg annak az eszköznek a nevét, amely-
hez csatlakozni szeretne.

m
A beállított jelszót jelöli.

m
A Wi-Fi eszköz által fogadott jelek
erősségét jelöli.

4. Adja meg a hálózat jelszavát, majd nyomja meg
az [OK] gombot. Az eszköz csatlakoztatva lesz.

Ha a listában szereplő eszköz képes Wi-Fi kap-
csolat létesítésére, a név megérintését követően
a rendszer kapcsolódik az eszközhöz.

PBH0163XZ
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INFORMÁCIÓ:

• Adja meg a megfelelő jelszót, ügyelve a nagybe-
tűkre.

• A [m] lehetőség megérintése megjeleníti a há-
lózati információkat. Az [Auto. kapcsolódás]
elem bekapcsolását követően a gépjármű au-
tomatikusan csatlakozik az elérhető hálózat-
hoz.

• Érintse meg a [Gépjármű hotspot]/[Gépkocsi
hotspot] (ha van) opciót, hogy bekapcsolja a Wi-
Fi hotspot kommunikáció aktiválásához a
visszajelzőt. Ez lehetővé az olyan készülékek-
nek, mint az okostelefon, hogy a Wi-Fi hálózat-
hoz csatlakozzanak.

• Az okostelefon Wi-Fi hotspot funkciójának hasz-
nálatáért a szolgáltatója extra költségeket ró-
hat fel. A kommunikációs díjakkal kapcsolato-
san tekintse meg a mobilszolgáltatójával kötött
szerződést.

• A rendszer kizárólag WPA2 biztonságos hálóza-
tokhoz képes csatlakozni (WEP, WPA1 hálózatok-
hoz nem).

• Webes böngészőt igénylő Wi-Fi hálózatokhoz ez
az egység nem képes csatlakozni.

Wi-Fi beállítások:

A Wi-Fi beállítások megváltoztathatók a saját elkép-
zelések szerint.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [WIFI] opciót.

3. Érintse meg a [m] gombot.

4. Érintse meg az előnyben részesített elemet.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifi-
kációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

Rendelkezésre álló beállítások

Beállítandó elem Művelet
[WIFI] Ki- illetve bekapcsolja a Wi-Fi

kapcsolatot.
[Gépkocsi
hotspot]/
[Gépjármű
hotspot]

Ki- illetve bekapcsolja a
gépjármű hotspotot.

[Hálózatnév (SSID)] Megjeleníti a Wi-Fi hálózat
nevét.

[Jelszó] Megjeleníti a Wi-Fi hálózat
jelszavát.

Wi-Fi hálózat törlése:

A tárolt Wi-Fi hálózatot törölheti a listából.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg a [WIFI] opciót.

3. Érintse meg a törölni kívánt eszköz neve mellett
található [m] lehetőséget.

4. Érintse meg a [Hálózat elfelejtése]/[Hálózat Elfe-
lejtése] opciót. Az üzenet megjelenését követően
érintse meg az [Igen] opciót.

USB eszközinformációk megjelenítése
Megtekintheti a csatlakoztatott USB eszköz infor-
mációit.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Kapcsolatok] opci-
ót.

2. Érintse meg az [USB] opciót.

3. Érintse meg annak az eszköznek a nevét, ame-
lyet meg szeretne tekinteni. Megjelenik az esz-
köz neve és típusa.
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FIGYELMEZTETÉS

• Az audiorendszert csak akkor működtesse, ha
a motor vagy a e-POWER rendszer jár. Ha az
audiorendszert hosszabb ideig úgy működ-
teti, hogy az e-POWER rendszer nem műkö-
dik, a jármű akkumulátora (12V akkumulátor)
lemerülhet.

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

• Parkoljon a gépjárművel egy biztonságos he-
lyen, húzza be a kéziféket, ilyenkor megjele-
nítheti a filmeket (ha van) az érintőképernyős
kijelzőn is.

RÁDIÓ
A rádió bekapcsolása előtt állítsa a gyújtás- vagy
főkapcsoló gombot ACC vagy ON állásba. Ha olyan-
kor hallgatja a rádiót, amikor a motor vagy az e-PO-
WER rendszer nem jár, a gyújtás- vagy főkapcsolót
ACC állásba kell állítani.

A rádióvételt az adóállomás jelerőssége, az adóto-
ronytól való távolság, épületek, hidak, hegyek közel-
sége és más külső hatások befolyásolják. A vételi
minőség szakaszos változásait általában külső ha-
tások okozzák.

Ha mobiltelefont használ a járműben vagy annak
közelében, ez befolyásolhatja a rádió vételi mi-
nőségét.

Rádióadás vétele
Az Ön rádiórendszere csúcstechnológiájú áramkö-
rökkel van felszerelve, hogy a rádióadás vételét javí-
tani tudja. Az áramkörök úgy kerültek megtervezés-
re, hogy a vételi körzetet megnöveljék és javítsák
annak minőségét.

Azonban mind az FM mind pedig az AM rádió jelek-
nek van olyan tulajdonsága, amely befolyásolja a
rádióadás vételét egy mozgó gépjárműben, még
akkor is, ha az a legmodernebb rádió-berendezés-
sel van felszerelve. Ezek a jellemzők teljesen normá-
lisak adott vételi körzetekben és nem eredményez-
nek semmilyen hibás működést az Ön rádiórend-
szerében.

A vételi feltételek folyamatosan változnak a gépjár-
mű mozgásának köszönhetően. Épületek, dombor-
zati viszonyok, a jeladó távolsága és más gépjármű-
vekkel való interferencia mind megnehezíti az ideá-
lis vételt. Az alábbiakban talál néhány tényezőt,
amely befolyásolhatja a rádióadás vételét.

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

FM rádióadás vétele
MAXIMÁLIS JEL TÁVOLSÁGOK

• FM: 40 - 48 km (25 - 30 miles)

• AM: 97 - 209 km (60 - 130 miles)

Hatótávolság: Az FM jelek hatótávolsága 40 - 48 km
(25 - 30 miles) lehet, egyhangcsatornás FM állomá-
sok esetében a hatótávolság valamivel nagyobb,
mint sztereo FM állomások esetében. Külső hatá-
sok interferálhatnak az FM állomásokkal, még ak-
kor is, ha az FM állomás 40 km-en (25 miles) belül
van. Az FM jel erőssége közvetlenül arányos az adó
és a vevő közötti távolsággal. FM jelek majdnem
úgyanúgy viselkednek mint a fény. Például vissza-
verődnek tárgyakról.

Elhalkulás vagy frekvenciavándorlás: Ahogy az Ön
járműve távolodik az adóállomástól, a jelek úgy hal-
kulnak el, és/vagy a frekvencia úgy vándorol el.
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Hangingadozás: Nagy épületeknek, hegyeknek
vagy antennáknak köszönhetően (általában szoros
összefüggésben az adó és a vevő között megnöve-
kedett távolsággal) recsegés és hangingadozás
hallható. Ez csökkenthető azáltal, hogy csökkenti a
magas hangok beállítását.

Többszörös vétel: Mivel az FM jelek visszaverődnek,
közvetlen és visszaverődött jelek is érhetik a vevőt
ugyanabban az időben. Ezek a jelek ki is olthatják
egymást így pillanatnyi hangingadozást vagy csen-
det eredményezve.

AM rádióadás vétele
AM jelek, az alacsony frekvenciájuknak köszönhe-
tően, elhajolhatnak tárgyak mellett és a domborzat
felett. Ezen felül a jelek visszaverődhetnek az io-
noszféráról, vissza a földre. Ezek miatt a jellemzők
miatt az AM jelek is interferálhatnak amíg az adótól
eljutnak a vevőig.

Elhalkulás: Ez a jelenség akkor lép fel, ha a jármű
autópálya felüljárói alatt vagy magas épületek kö-
zött halad el. Akkor is előfordulhat, ha ionoszféravi-
har lép fel, még olyan területeken is, ahol nincs tény-
leges akadály.

Légköri zavarok: Viharok, elektromos vezetékek, de
még közlekedési lámpák is okozhatják.

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

USB (Universal Serial Bus)
CSATLAKOZÁSI PORT

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-
zóba. Az USB csatlakozási porttól függően, ha
az USB eszközt megdöntve vagy fejjel lefelé
helyezi be, az károsíthatja a portot. Győződ-
jön meg róla, hogy az USB egység megfele-
lően van csatlakoztatva az USB csatlakozó alj-
zatba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó aljzat burko-
latát (ha van), amikor az USB eszközt húzza ki
a csatlakozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó
és a burkolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol
véletlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzá-
sával a csatlakozó sérülhet.

A gépjárműhöz nem tartozik USB eszköz. Az USB
eszközt külön kell beszerezni, amennyiben szüksé-
ges.

A rendszer nem használható USB eszköz formatá-
lására. Az USB memória formatálásához használjon
személyi számítógépet.

Ez a rendszer különböző USB memóriákat támogat,
USB merevlemezeket és iPod lejátszókat. Előfordul-
hat, hogy a rendszer bizonyos USB eszközöket nem
támogat.

• Előfordulhat, hogy a particionált USB memóriák
lejátszása nem lesz megfelelő.

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

Általános megjegyzések az USB használatával
kapcsolatban:

Az eszköz megfelelő ápolásával kapcsolatos infor-
mációkért lapozza fel a gyártó által kiadott haszná-
lati útmutatót.

Megjegyzés az iPod használatához:

Az iPod az Apple Inc. regisztrált védjegye az Egye-
sült Államokban és más országokban regisztrált
védjegye.

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

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

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone SE (2. generáció)

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11

• iPhone XS Max

• iPhone XS

• iPhone XR

• iPhone X

• iPhone 8 Plus

• iPhone 8

• iPhone 7 Plus

• iPhone 7

• iPhone SE

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPod touch (7. generáció)

• iPod nano (6. generáció)

INFORMÁCIÓ:

• Győződjön meg róla, hogy az iOS frissítve van.

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

TÖMÖRÍTETT AUDIOFÁJLOK
(MP3/WMA/AAC)
Kifejezések magyarázata

• MP3 — Az MP3 a Moving Pictures Experts Group
Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 a legismertebb
tömörített digitális audio fájlformátum. Ez a for-
mátum lehetővé teszi a gyakorlatilag “CD minő-
ségű” hangot, de a mérete csak egy töredéke a
normál audio fájlokénak. Egy audiosáv MP3-má
alakításával a fájlméret kb. 10:1 arányban csök-
kent (Pl.: 44,1 kHz, Bitsebesség: 128 kbps) gyakor-
latilag érezhető minőségvesztés nélkül. A tömö-
rítés során a hang egyes részei, amelyek a leg-
több ember számára hallhatatlanok,
csökkentésre kerülnek.

• WMA — Windows Media Audio (WMA)* egy tömö-
rített audioformátum, amelyet a Microsoft ké-
szített az MP3 alternatívájaként. A WMA kodek
nagyobb tömörítést tesz lehetővé, mint az MP3
kodek, így több digitális audiosáv tárolható
ugyanakkora helyen az MP3-hoz képest, ugyan-
olyan hangminőség mellett.

Ezt a terméket a Microsoft Corporation and har-
madik fél szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogai
védik. A technológia terméken kívüli terjesztése
a Microsoft vagy hivatalos Microsoft leányválla-
lat, illetve harmadik fél hozzájárulása nélkül ti-
los.

• Bitsebesség — A bitsebesség a digitális zenefáj-
lok által másodpercenként használt bitek szá-
mát jelöli. A tömörített digitális audiofájl mére-
tét és minőségét a fájl kódolásakor használt bit-
sebesség határozza meg.

• Mintavételi frekvencia — A mintavételi frekven-
cia az a sebesség, amelyen a jel mintái analóg-
ból digitálissá alakulnak (A/D átalakítás) másod-
percenként.

• Többmenetes — A többmenetes írásmód egy
módja az adatok médiára írásának. Ha egyszer
ír adatokat egy médiára, azt egymenetes írás-
nak hívják, míg a többszöri írást többmenetes-
nek.

• ID3/WMA címke — Az ID3/WMA tag a kódolt MP3
vagy WMA fájl része, amely információt tartal-
maz a digitális zenefájlról, mint pl. számcímek,
előadó, album címe, kódolási bitsebesség, sáv
hossza, stb. Az ID3 tag információ a kijelző Al-
bum/Előadó/Szám címsorában jelenik meg.
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• AAC — Advanced Audio Coding (AAC) egy tömö-
rített audio formátum. Az AAC nagyobb tömörí-
tést ajánl, mint az MP3 és lehetővé teszi MP3
minőségű fájlok készítését és tárolását.

*A Windows® és a Windows Media® bejegyzett már-
kanevek vagy a Microsoft Corporation védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Lejátszási sorrend

jA Gyökérmappa

jB Mappa

jC Audio fájl

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

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

• A tömörített audio fájlok visszajátszása az ábra
szerint történik.

NAA984
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USB specifikációs táblázat

Támogatott média USB2.0

Támogatott fájl-rendszerek FAT16, FAT32

Mappa szintek Mappa szintek: 8, Fájlok mappán keresztül: 255, Mappák: 512 (beleértve a gyökérmappát is), Fájlok: 8000

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

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (csak MP3)

WMA címke (csak WMA esetén)

AAC címke (csak AAC esetén)

Formátum Mintavételi frekvencia Támogatott bitsebesség

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32, 44,1, 48 kHz 32-320 kbps

MPEG2 16, 22,05, 24 kHz 8-160 kbps

WMA *2 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz 12-192 kbps

AAC (MPEG4) *3 (Csak “m4a” bővítmény) 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz 8-320 kbps

FLAC 8-192 kHz 128 kbps - 12 288 Mbps

WAV 8-192 kHz 128 kbps - 12 288 Mbps

*1 MPEG2.5 nem támogatott.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 támogatott. (WMA9 Professzionális, veszteségmentes, hang nem támogatott.)

*3 Csak az iTunes által kódolt AAC fájlok támogatottak. HE-AAC (High-Efficiency) nem támogatott.
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BLUETOOTH® AUDIÓ
• Előfordulhat, hogy a gépjármű beépített rend-

szere egyes Bluetooth® audio egységeket nem
ismer fel.

• Mielőtt a Bluetooth® audio-t használná, be kell
állítani a vezeték nélküli kapcsolatot a
Bluetooth® audio egység és a beépített Blue-
tooth® modul között.

• A Bluetooth® audio leállhat a következő esetek-
ben

– telefonhívás kihangosítón keresztül.

– a kapcsolat ellenőrzése kihangosítós tele-
fonnal.

– kihangosítós telefon vagy audio egység
csatlakoztatása.

– a csatlakoztatott mobiltelefon telefonköny-
vének letöltése.

• A Bluetooth® audio eszközt ne tegye olyan hely-
re, ahol fém veszi körül vagy távol van a jármű
Bluetooth® moduljától, így megelőzheti a hang-
minőség romlását vagy a vezeték nélküli kap-
csolat bontását.

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

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

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

AZ AUDIORENDSZER MŰKÖDÉSE
Az audio rendszer be-, illetve
kikapcsolása
Az audiorendszer bekapcsolásához a gyújtáskap-
csolót vagy a főkapcsolót ACC vagy ON állásba kell
állítani. Nyomja meg a <m/VOL>/
<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> vagy
<AUDIO> gombot, hogy az audioforrást, amelyet
közvetlenül a rendszer kikapcsolása előtt hallgatott,
bekapcsolhassa. Az audiorendszer kikapcsolásá-
hoz nyomja meg ismét a <m/VOL>/
<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> gombot a
vezérlőpanelen.

INFORMÁCIÓ:

Az audiorendszer továbbá a<m/VOL>/
<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> gomb el-
forgatásával is bekapcsolható, ha a rendszer kikap-
csolt állapotban van.

AUDIORENDSZER
MŰKÖDTETÉSE
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Az audioforrás kiválasztása
Választás a menü képernyőn:

1. Az audio képernyő megjelenését követően
nyomja meg az <AUDIO> gombot.

2. Válassza ki a lejátszani kívánt audioforrást.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a [Forrás] opciót az audio képernyő bal felső
sarkában megérinti, az audioforrás menü kép-
ernyője szintén megjeleníthető.

• Ha [Hátsó kijelző] (ha van) van kiválasztva, akkor
az audioforrás hátsó szórakoztatórendszerre
(RES) (ha van) fog váltani. A HDMI-csatlakozta-
tott eszköz képe azonban nem jelenik meg az
érintőképernyőn. A részletekért olvassa el a
gépjármű használati útmutatóját.

• Az adott modelltől, specifikációktól és szoftver-
verzióktól függően az audioforrás a jármű infor-
mációs kijelzőjének működtetésével is módosít-
ható. A gépjármű információs kijelzőjével kap-
csolatban lapozza fel a gépjármű használati
útmutatóját.

Kiválasztás a Menüsávról:

A Menüsávon megjelennek a forrás ikonok. A kívánt
audioforrás kiválasztásához érintse meg az adott
ikont.

A Menüsáv testre szabása:

A Menüsávon megjelenő forrás ikonok testre szab-
hatóak.

1. Nyomja meg az <AUDIO> gombot vagy érintse
meg a [Forrás], lehetőséget az Audio képernyő
megjelenését követően.

2. Érintse meg az [Audio források testreszabása]/
[Audio források testreszabása] opciót.

3. Húzza át a kívánt forrás ikont a Menüsávra.

4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a
<mBACK>/<m> gombot a vezérlőpane-
len, vagy érintse meg a [m] lehetőséget.

Kiválasztás a kormánykerék kapcsolója
segítségével (ha van):

A kormánykeréken <SOURCE> gombbal rendelkező
járművek esetén az audioforrást megváltoztathat-
ja a gépjármű információs kijelzőjén a kapcsoló be-
nyomásával.

PBA0128XZ

Példa

PBA0129XZ

Példa

PBA0130XZ

Példa
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RÁDIÓ
Rádió működése

Rádió aktiválása és a sáv kiválasztása:

A rádió hallgatásához kapcsolja be az audiorend-
szert és válassza ki a kívánt sávot.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

INFORMÁCIÓ:

Ha a sztereó rádiójel gyenge, a rádió automatiku-
san sztereóból monó vételre kapcsol át.

PBA0115XZ
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AM/FM/DAB (ha van) rádió működése:

Az AM, FM és DAB rádió általános működése a következő.

Az elérhető funkciók és gombok/kapcsolók a modelltől, specifikációtól és szoftververziótól függően változhatnak.

Funkció
Működtetés

Gyorshangolással rendelkező modellek Gyorshangolás nélküli modellek

Manuális hangolás (AM/FM),
szolgáltatáskomponens
kiválasztása (DAB)

• Vezérlőpanel
– Forgassa el a <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND> gombot.

• Vezérlőpanel
– Forgassa el a <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND> gombot.

– Nyomja meg a <m>/<m> gombot.

Gyorshangolás • Vezérlőpanel

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m>
gombot.

-

Kereséses hangolás • Vezérlőpanel

– Nyomja meg a <m>/<m> gombot.
• Kormánykerék kapcsolói

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m>
gombot.

– Billentse meg, és tartsa abban a pozícióban a

<m/m> gombot.

• Vezérlőpanel

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m>
gombot.

• Kormánykerék kapcsolói

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m>
gombot.

Állomások programozása • Érintőképernyős kijelző
1. Válassza ki a rádiósávot.
2. Hangolja be azt a rádióállomást, amelyet szeretne eltárolni.
3. Érintse meg, és tartsa nyomva az egyik előre beállított számot a listán a rádióképernyőn.

Olyan információk, mint például a frekvencia stb., jelennek meg az előre beállított listán.

Előre beállított állomás
kiválasztása

• Kormánykerék kapcsolói

– Nyomja meg a <m>/<m> gombot.

– Billentse meg a <m/m> gombot.
• Érintőképernyős kijelző

– Röviden érintse meg a rádió képernyőjén megjelenített, előre beállított listában található, kiválasztott állomást.
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Menü elemek

Érintse meg az [FM menü], [AM menü] vagy [DAB menü] opciót (ha van) az adott rádió képernyőn a megfelelő menü megjelenítéséhez.

Az elérhető menüelemek a modelltől, specifikációtól és szoftververziótól függően változhatnak.

[FM menü]:

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[REG] Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer átvált a regionális rádió programokra, ha azok érzékelhetők.

[KERES] Érintésre a rádió az alacsony frekvenciáktól a magasabb frekvenciák felé haladva elkezdi keresni a rádióállomásokat,
és minden egyes sugárzó állomásnál több másodpercre megáll. Ha ez alatt a több másodperces szünet alatt újra
megnyomja a [KERES] gombot, a keresés leáll és az adott állomás marad behangolva.

[Radio Text] Megjeleníti a rádió információit.

[Frissít] Érintse meg az FM képernyő jobb oldalán megjelenő állomáslista frissítéséhez.

Állomáslista Megjeleníti az állomáslistát az FM képernyő jobb oldalán.

[AM menü]:

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[KERES] Érintésre a rádió az alacsony frekvenciáktól a magasabb frekvenciák felé haladva elkezdi keresni a rádióállomásokat,
és minden egyes sugárzó állomásnál több másodpercre megáll. Ha ez alatt a több másodperces szünet alatt újra
megnyomja a [KERES] gombot, a keresés leáll és az adott állomás marad behangolva.

[Frissít] Érintse meg az AM képernyő jobb oldalán megjelenő állomáslista frissítéséhez.

Állomáslista Megjeleníti az állomáslistát az AM képernyő jobb oldalán.

*: A modelltől, specifikációktól és szoftververziótól függően egyes audioforrások esetében a [TA] megjelenhet a fő képernyőn.
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[DAB menü] (ha van):

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[Radio Text] Érintse meg, hogy a rádió információit megjeleníthesse.

[Frissít] Érintse meg a DAB képernyő jobb oldalán megjelenő állomáslista frissítéséhez.

[DAB-FM] Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer FM állomásokat keres és hangol be, nem megfelelő DAB vétel esetén.

Állomáslista Megjeleníti az állomáslistát a DAB képernyő jobb oldalán.

*: A modelltől, specifikációktól és szoftververziótól függően egyes audioforrások esetében a [TA] megjelenhet a fő képernyőn.
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USB memória eszköz, iPod és
Bluetooth® audio lejátszó

VIGYÁZAT

Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS

• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-
zóba. Az USB csatlakozási porttól függően, ha
az USB eszközt megdöntve vagy fejjel lefelé
helyezi be, az károsíthatja a portot. Győződ-
jön meg róla, hogy az USB egység megfele-
lően van csatlakoztatva az USB csatlakozó alj-
zatba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó aljzat burko-
latát (ha van), amikor az USB eszközt húzza ki
a csatlakozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó
és a burkolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol
véletlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzá-
sával a csatlakozó sérülhet.

Csatlakoztatás és aktiválás
USB memória:

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa az USB memória eszközt a portba.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási
portok” (oldal: 16)

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Aktiválás

Az USB memória lejátszását úgy választhatja ki,
hogy a forrást az audioforrás menü képernyőn vá-
lasztja ki.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

iPod:

Csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy kompatibilis iPod-ot az USB
csatlakozási porthoz egy USB kábellel.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási
portok” (oldal: 16)

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

Az iPod modelljétől vagy a belső vezérlőprogram
verziójától függően egy NISSAN vagy Accessory At-
tached képernyő jelenik meg az iPodon a kapcsolat
létrejöttét követően. Ha az iPod csatlakoztatva van
a gépjárműhöz az iPod zenei könyvtárai a gépjár-
mű audiovezérlőivel működtethetők.

Aktiválás

Az iPod lejátszását úgy választhatja ki, hogy a for-
rást az audioforrás menü képernyőn választja ki.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

BLUETOOTH® AUDIÓ:

Az Ön gépjárműve rendelkezik Bluetooth® Audio
opcióval.

Ha rendelkezik kompatibilis Bluetooth® eszközzel,
amely támogatja a streaming audio-t (A2DP profil),
létrehozhat egy vezeték nélküli kapcsolatot a Blue-
tooth® eszköz és a gépjármű belső audio rendszere
között. Ez a kapcsolat lehetővé teszi, hogy az autó
hangszóróit használva zenét hallgasson a Blue-
tooth® eszközről. Lehetővé teszi az eszköz alapvető
vezérlését az audio fájlok lejátszása vagy léptetése
során az AVRCP Bluetooth® profilt használva. Nem
minden Bluetooth® eszköz rendelkezik ugyanazzal
a AVRCP vezérléssel. További részletekért lapozza
fel a Bluetooth® eszköz használati útmutatóját.

Csatlakoztatás

Csatlakoztasson kompatibilis, streaming audio
funkcióval rendelkező Bluetooth® eszközt (A2DP
profil) a Bluetooth® eszköz és a gépjárműbe épített
rendszer közötti vezeték nélküli kapcsolat létreho-
zásához. A Bluetooth® kapcsolat a Kapcsolatok
képernyőn keresztül állítható be.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)
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INFORMÁCIÓ:

• A csatlakoztatott Bluetooth® audio eszköztől
függően előfordulhat, hogy nem lehet audio
műveletet végrehajtani vagy a zene megszóla-
lásáig egy kis idő telik el.

• Nem minden Bluetooth® eszköz rendelkezik
ugyanazzal a AVRCP vezérléssel. További rész-
letekért olvassa el a Bluetooth® eszköz haszná-
lati útmutatóját.

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

Aktiválás

A Bluetooth® audio eszköz lejátszását úgy is kivá-
laszthatja, hogy a forrást az audioforrás menü kép-
ernyőn választja ki.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

USB memória eszköz, iPod és
Bluetooth® audio működése

Az USB memória eszköz, az iPod és a Bluetooth®
audio általános működése. Az elérhető funkciók és
gombok/kapcsolók a modelltől, specifikációtól és
szoftververziótól függően változhatnak.

PBA0114XZ
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Funkció Működtetés Alkalmazható forrás

Play
• Érintőképernyős kijelző

– Érintse meg a [m] gombot.
USB, iPod, Bluetooth® audio

Szünet
• Érintőképernyős kijelző

– Érintse meg a [m] gombot.
USB, iPod, Bluetooth® audio

Zeneszámok átugrása

• Vezérlőpanel

– Nyomja meg a <m>/<m> gombot.
– Forgassa el <TUNE SCROLL/PUSH SOUND>* gombot.

• Kormánykerék kapcsolói

– Nyomja meg a <m>/<m> gombot.

– Billentse meg a <m/m> gombot.
• Érintőképernyős kijelző

– Érintse meg a [m]/[m] gombot.
*: A modelltől függően a <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND> elforgatásával
módosíthatók a mappák, ha rendelkezésre állnak.

USB, iPod, Bluetooth® audio

Előre-/visszatekerés

• Vezérlőpanel

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m> gombot.
• Kormánykerék kapcsolói

– Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m>/<m>* gombot.

– Billentse meg, és tartsa abban a pozícióban a <m/m> gombot.
• Érintőképernyős kijelző

– Érintse meg, és tartsa lenyomva a [m]/[m] gombot.
*: DVD esetében nem érhető el.

USB, iPod, Bluetooth® audio

Lejátszási mód megváltoztatása

• Érintőképernyős kijelző

– Érintse meg a [m] gombot, hogy válthasson ismétlés üzemmódról.

– Érintse meg a [m] gombot, hogy válthasson véletlenszerű lejátszás
üzemmódról.

USB, iPod, Bluetooth® audio
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Menü elemek

Érintse meg az [USB menü], [iPod menü] és [Menü] (Bluetooth® audio menü) opciót az egyes audio képernyőkön a megfelelő audio menü képernyő megjelenítésé-
hez. A rendelkezésre álló beállítási elemek a modellektől, a specifikációktól, a szoftververziótól és a csatlakoztatott audioeszköztől függően változhatnak. A csatla-
koztatott Bluetooth® készüléktől függően előfordulhat, hogy a [Menü] nem jelenik meg.

[USB Menü]:

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[Most játsz.] Érintse meg az USB képernyő megjelenítéséhez.

[Mappalista] Érintse meg, hogy a mappalistát megjeleníthesse. Érintsen meg egy elemet a listán, hogy kiválaszthassa a
mappát.
Megjelenik az almappa vagy a zeneszámok listája. Válasszon ki egy almappát vagy egy zeneszámot a
listából.

[Album borító] Érintse meg, hogy az USB képernyőn a lemezborító megjelenítését be-/kikapcsolhassa.

[Lejátszási listák] Érintse meg a kiválasztott elemnek megfelelő lista megjelenítéséhez.

[Előadók]

[Albumok]

[Dalok]

[Műfajok]

[Szerzők]

*: A modelltől, specifikációktól és szoftververziótól függően egyes audioforrások esetében a [TA] megjelenhet a fő képernyőn.
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[iPod menü]:

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[Most játsz.] Érintse meg az iPod képernyő megjelenítéséhez.

[Jelenlegi lista] Érintse meg, hogy a jelenlegi listát megjeleníthesse. Megjelenik a kiválasztott kategóriában található zeneszámok
listája.

[Album borító] Érintse meg, hogy az iPod képernyőn a lemezborító megjelenítését be-/kikapcsolhassa.

[Lejátszási listák] Érintse meg a kiválasztott elemnek megfelelő lista megjelenítéséhez.

[Előadók]

[Albumok]

[Dalok]

[Műfajok]

[Szerzők]

[Hangoskönyvek]

[Podcastok]

[Menü] (Bluetooth® audio menü):

[TA]* Ha ez az elem be van kapcsolva, a TA (közlekedési hírek) megszakítják az éppen hallgatott audioforrást.

[Most játsz.] Érintse meg a Bluetooth® audio képernyőjének megjelenítéséhez.

[Jelenlegi lista] Érintse meg, hogy a jelenlegi listát megjeleníthesse. Megjelenik a kiválasztott mappában található zeneszámok listája.

[Kapcsolatok] Érintse meg a Kapcsolatok képernyő megjelenítéséhez.
“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)

Mappalista Érintse meg, hogy a mappalistát megjeleníthesse. Érintsen meg egy elemet a listán, hogy kiválaszthassa a mappát.

*: A modelltől, specifikációktól és szoftververziótól függően egyes audioforrások esetében a [TA] megjelenhet a fő képernyőn.
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OKOSTELEFON AUDIO (ha van)
Továbbá, a kompatibilis okostelefonjáról is hallgat-
hat zenét az Apple CarPlay vagy az Android Auto
segítségével.

“Apple CarPlay (ha van)” (oldal: 75)

“Android Auto™ (ha van)” (oldal: 80)

Okostelefon csatlakoztatása
Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az Androidos tele-
font az USB csatlakozóhoz.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási
portok” (oldal: 16)

Az adott modelltől függően az iPhone készülékek
vezeték nélkül is csatlakoztathatók az Apple CarP-
layhez.

“Vezeték nélküli csatlakoztatás (ha van)” (ol-
dal: 76)

Okostelefon audio működése
1. Csatlakoztassa az iPhone-t vagy az Androidos te-

lefont, és kapcsolja be az Apple CarPlay vagy az
Android Auto lehetőséget.

2. Nyomja meg az <AUDIO> gombot.

3. Érintse meg a [Forrás] lehetőséget.

4. Érintse meg az [Apple CarPlay] vagy az [Android
Auto] lehetőséget az audioforrás képernyőn, me-
lyet követően aktiválásra kerül az okostelefon
audio.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

44 Audiorendszer



Elvégezhetők az audio beállítások vagy az audiorendszerrel kapcsolatos funkciók be-/kikapcsolhatók a következő lépések segítségével.

Érintse meg a [Beállítások] elemet a Menüsávon, majd a [Hang] elemet.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Beállítási tételek Művelet

[Basszus]

Beállíthatja a hangszóró hangminőségét és az egyensúlyt a [-]/[+], [B]/[J] vagy [H]/[E] gombok megérintésével.

[Közép]/[Közép]

[Magas]

[Balansz]

[Fader]/[Fader]

[Basszusnövelő] Ha ezt az elemet bekapcsolja, a rendszer kiemeli a basszus hangokat.

[Sebességfüggő hangerő]/
[Sebességfüggő hangerő]

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

AUDIO BEÁLLÍTÁSOK
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AUDIO BEÁLLÍTÁSOK AZ AUDIO
BEÁLLÍTÓ SÁV SEGÍTSÉGÉVEL

A hangminőség az alábbi gombok segítségével ál-
lítható be.

• <PUSH SOUND/m>*

• <TUNE·SCROLL/PUSH SOUND>*

• <m/ENTER SETTING>*

*: ha van

Ha a listaképernyő nem jelenik meg, a fent felsorolt
gombok megnyomásával az audiobeállító sávot je-
lenítheti meg. A gomb megnyoásakor a menü a ren-
delkezésre álló beállítási tételekre ugrik.

Forgassa el a gombot, hogy a kiválasztott elem
szintjét beállíthassa.

INFORMÁCIÓ:

Ez a funkció nem érhető el, amikor a menü ki van
jelölve a képernyőn.

USB MEMÓRIA
• A USB memória érintkezőit soha ne érintse meg.

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat az USB memóri-
ára.

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

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

• Az USB memóriára ne öntsön semmilyen folya-
dékot.

A használattal kapcsolatos további részletekért la-
pozza fel az USB memória használati útmutatóját.

5GA0198XZ

Példa

USB MEMÓRIA KARBANTARTÁSA
ÉS TISZTÍTÁSA
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VIGYÁZAT

• Telefonját csak akkor használja, ha biztonsá-
gos helyen leparkolta a gépjárművét. Ha ve-
zetés közben mindenképpen használnia kel-
lene a telefonját, fordítson különös figyelmet
a gépjármű üzemeltetésére.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére telefonálás köz-
ben, húzódjon le az útról és állítsa meg a jár-
művet, mielőtt telefonálni kezdene.

FIGYELMEZTETÉS

Ahhoz, hogy a gépjármű akkumulátorának (12V
akkumulátor) lemerülését elkerülhesse, csak ak-
kor használja a telefont, ha a motort vagy hibrid
rendszert elindította.

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy Bluetooth®
kihangosítós telefonrendszerrel. Ha Ön olyan tele-
fonnal rendelkezik, amely Bluetooth® kapcsolatot
tesz lehetővé, Ön egy vezeték nélküli kapcsolatot
hozhat létre a mobiltelefon és a gépjármű telefon-
modulja között. A Bluetooth® vezeték nélküli tech-
nológiával telefonhívásokat kezdeményezhet vagy
fogadhat úgy, hogy a telefont még a zsebéből sem
kell kivennie.

Ha a mobiltelefont egyszer csatlakoztatta a gép-
jármű beépített rendszeréhez, az illesztést nem kell
újra végrehajtani. Az Ön telefonja automatikusan
kapcsolódik a gépjármű telefon moduljához, ha a

gyújtáskapcsolót vagy főkapcsolót ACC vagy ON ál-
lásba állítja és a regisztrált, bekapcsolt mobiltelefon
a gépjármű belsejében van.

6 különböző Bluetooth® technológiát támogató
eszközt tud a gépjármű rendszerével összepárosí-
tani. Azonban egyszerre csak egy telefonon tud be-
szélni.

A hangfelismerő rendszer (ha van) támogatja a te-
lefonparancsokat is, tehát egy telefonszám felhívá-
sa hangutasítással is lehetséges.

“Hangfelismerés (ha van)” (oldal: 134)

Mielőtt elkezdené a Bluetooth® kihangosítós tele-
fonrendszert használni, nézze át a következőket.

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

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

• Előfordulhat, hogy néhány, Bluetooth® techno-
lógiát támogató telefont a rendszer nem ismer
fel.

A telefon kompatibilitásával kapcsolatban for-
duljon egy NISSAN márkakereskedéshez vagy
szakszervizhez.

• A kihangosítórendszert a következő esetekben
nem tudja használni:

– Ha a gépjármű olyan helyen tartózkodik,
ahol a mobilszolgáltatás nem elérhető.

– A jármű olyan helyen van, ahol a rádióhullá-
mok vétele nehézkes; ilyen lehet egy alagút,
egy földalatti parkoló, egy magas épület alja
vagy egy hegyes-völgyes terület.

– A mobiltelefon le van zárva, hogy a tárcsá-
zást megakadályozza.

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

• A gyújtáskapcsoló vagy főkapcsoló ACC vagy
ON állásba állítása után rövid ideig előfordulhat,
hogy nem lehet hívást fogadni.

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

• Ha mobiltelefonját Bluetooth® vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül csatlakoztatja, a telefon
akkumulátora gyorsabban merülhet le, mint ál-
talában.

• Ha úgy tűnik, hogy a Bluetooth® kihangosítós
telefon rendszer nem működik megfelelően, ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereske-
dővel vagy szakszervizzel.

BLUETOOTH® KIHANGOSÍTÓS
TELEFONRENDSZER
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• Mobiltelefonok vagy egyéb egységek interfe-
renciát vagy búgó hangot eredményezhetnek,
amelyet a rendszer hangszóróiból hallhat. Az
ilyen típusú eszközök más helyen történő táro-
lása csökkentheti vagy meg is akadályozhatja
ezt a hangot.

• A telefon illesztésével, töltésével, antennájával
kapcsolatos részletekért lapozza fel a mobilte-
lefon használati útmutatóját.

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

• A jármű kijelzőjén látható akkumulátor ikon el-
térhet a mobiltelefonon láthatótól.

• A mikrofon a térképlámpához közel található.

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

• Ha a telefonálók közötti kommunikáció nem
tiszta, a kimenő hívás hangerejének változtatá-
sa javíthatja az érthetőséget.

“Vezérlőgombok és érintőképernyő” (ol-
dal: 12)

TELEFON KÉPERNYŐ
Megjelenítheti a telefonképernyőt az alábbi műve-
letek segítségével.

• Nyomja meg a < m > gombot a vezérlőpane-
len (ha van)

• Nyomja meg a <m>/<m> gombot a kor-
mánykeréken

• Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon

Elérhető elemek

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és
a szoftververziótól függően változhatnak. A képer-
nyőn megjelenő elemek a különböző feltételektől
függően nem feltétlenül működnek.

Menü elemek Művelet
[Gyorshívás] Megjeleníti a Gyorshívó

képernyőjét.
“Hívás kezdeményezése”
(oldal: 50)

[Telefonkönyv] Megjeleníti a telefonkönyv
képernyőjét.

“Hívás kezdeményezése”
(oldal: 50)

[Híváslista] Megjeleníti a híváslista
képernyőjét.

“Hívás kezdeményezése”
(oldal: 50)

[Szám
tárcsázása]

Megjeleníti a telefonszám
megadása képernyőjét.

“Hívás kezdeményezése”
(oldal: 50)

[Szöveges
üzenet]

Megjeleníti a beérkező
üzenetek képernyőjét.

“A fogadott üzenetek
listájának megtekintése”
(oldal: 53)

[Kapcsolatok] Megjeleníti a kapcsolatok
képernyőt.

“Készülékek beállítása”
(oldal: 22)

[Volume] Megjeleníti a hangerő beállítási
képernyőjét.

“Hangerő beállítása”
(oldal: 58)

INFORMÁCIÓ:

A csatlakoztatott eszköztől függően lehetséges,
hogy egyes funkciók nem használhatók.
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VISSZAJELZŐK

Ha mobiltelefonját Bluetooth® vezeték nélküli kap-
csolaton keresztül csatlakoztatja, a telefon és a szö-
veges üzenetek (ha vannak) visszajelzői ➀ a kijelző
felső részén láthatók.

Az elérhető visszajelzők a modelltől, a specifikáció-
tól és a szoftververziótól függően változhatnak.

m
Az olvasatlan beérkező üzenetek
számát jeleníti meg.

m
A csatlakoztatott Bluetooth®
késüléket/készülékeket jeleníti
meg.

m
A Bluetooth® eszköz által fogadott
jelek erősségét jelöli.

m
A Bluetooth® eszköz fennmaradó
akkumulátor töltöttségét jelöli.

PHONE
Bluetooth® Kihangosítós
telefonrendszer csatlakoztatása
A mobiltelefon eszközt a Bluetooth® kihangosítós
telefonrendszerhez kell csatlakoztatni a működte-
tés megkezdése előtt. A rendszerben legfeljebb 6
Bluetooth® eszköz regisztrálható.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)

Telefon kiválasztása
Kövesse az alábbi utasításokat, hogy kiválassza a
Bluetooth® kihangosítós telefonrendszerrel hasz-
nálni kívánt csatlakoztatott eszközt:

1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [Kapcsolatok], majd a [Készülékek]
elemet. A csatlakoztatott mobiltelefonok listája
megjelenik.

3. Érintse meg az egyik regisztrált mobiltelefont a
listából.

Sikeres csatlakozás esetén a „Csatlakoztatva” fel-
irat jelenik meg az eszköz neve alatt.

Ha a(z) [m] elem szürkén jelenik meg, érintse

meg a(z) [m] lehetőséget.

INFORMÁCIÓ:

Egy telefon kiválasztásához a telefon Bluetooth®
funkcióját aktiválni kell.

Hívás kezdeményezése
1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Válassza ki a következő műveletek valamelyikét
hívás kezdeményezéséhez.

[Gyorshívás] Válasszon ki egy Gyorshívó
számként bejegyzett
telefonszámot.

“Gyorshívó” (oldal: 58)
[Telefonkönyv] Válasszon ki egy személyt és a

telefonszámát a
telefonkönyvből.
Az eszköztől függően a
telefonkönyv automatikusan
letöltésre kerül a
mobiltelefonból a
csatlakoztatás után. Ha az
automatikus letöltés nem
történik meg, a
telefonszámokat át kell tölteni
a kihangosítós rendszerbe a
mobiltelefonból. Ezt a
módszert csak ezt követően
lehet használni.

“Mobiltelefon
beállítások” (oldal: 56)

[Híváslista] Válasszon ki egy
telefonszámot a bejövő és
kimenő vagy nem fogadott
hívások közül.

[Szám
tárcsázása]

Kézzel, a kijelzőn megjelenő
billentyűzetet használva írja
be a telefonszámot.

PBF0025XZ

Példa
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INFORMÁCIÓ:

Amennyiben a [2 telefonnal egyidejűleg] opció be
van kapcsolva, bármely csatlakoztatott telefon
kiválasztható a tárcsázási művelethez.

“Bluetooth® beállítások” (oldal: 24)

Hívás fogadása

Beérkező telefonhívás esetén a kijelző a Beérkező
hívás képernyőjére vált át, valamint a gépjármű au-
diorendszerén keresztül megszólal a csengőhang.

Hívás fogadása:

A hívás fogadásához válassza a következő művele-
tek valamelyikét.

• Nyomja meg a <m>/<m> gombot a kor-
mánykeréken.

• Érintse meg a [Hívásfog.] opciót.

Hívás elutasítása:

A hívás visszautasításához válassza a következő
műveletek valamelyikét.

• A kormánykeréken <m> gombbal rendelkező
modellek:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m> gom-
bot.

• A kormánykeréken <m> gombbal rendelke-
ző modellek:
Nyomja meg a <m> gombot.

• Érintse meg az [Elutasít] opciót.

Hívás tartása:

A hívás tartásához érintse meg a [Hívás tartás] op-
ciót.

INFORMÁCIÓ:

Ha a [2 telefonnal egyidejűleg] opció be van kap-
csolva, két kihangosítós telefonkészülék is csatla-
koztatható egyidejűleg. Amennyiben valamely csat-
lakoztatott készülékre hívás érkezik, úgy, hogy a
másik készüléken már folyamatban van egy hívás,
előugró üzenet figyelmeztet, hogy a hívás elfoga-
dása lerakja a másik készüléken folyamatban lévő
hívást. A hívás fogadásához és a másik készüléken
folytatott hívás befejezéséhez érintse meg a [Hívás-
fog.] opciót. A másik készüléken való hívás folytatá-
sához érintse meg az [Elutasít] opciót.

Hívás közben

Hívás közben a Hívás folyamatban képernyő jelenik
meg.

A hívás megszakításához érintse meg a [Befejez]/
[Befejez] opciót.

Műveletek hívás közben:

Azon kívül, hogy a hívást megszakítaná vagy a be-
jövő hívást fogadná/elutasítaná, van még néhány
elérhető művelet.

A műveletek végrehajtásához érintse meg a kijel-
zőn megjelenő valamelyik opciót.

5GF0098XZ
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Példa
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Elérhető
elem

Művelet

[Kézibeszélő] A hívás átadása a mobiltelefonra.
[Némítás] Ha a vonalat elnémítja, a másik

fél a vonal végén nem hallja Önt.
[Szám
tárcsázása]

A tone üzemmódot használva
küldjön számokat a
csatlakoztatott félnek, aki
hangrögzítő szolgáltatásokat
használ.

[Hívás
váltása]*

Fogadhatja a bejövő hívást. Az a
személy, akivel éppen beszélt,
várakozik. Érintse meg a gombot
még egyszer, így a várakozó
személlyel beszélhet újra.

*: Elérhető, ha a hívás akkor érkezik, amikor egy más
másik személlyel beszél. Ez a funkció telefonfüggő.

INFORMÁCIÓ:

A személy hangjának felerősítéséhez vagy lehalkí-
tásához nyomja meg a <m> gombot a kormány-
keréken vagy forgassa el a vezérlőpanelen találha-
tó <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH
POWER> gombot, miközben a telefonon beszél.

Hívás egy második személytől:

Ha hívás közben egy másik telefonhívás érkezik, a
Hívásvárakoztatás képernyő jelenik meg.

A második személytől érkező hívás fogadása:

A második személytől érkező hívás fogadásához
várakoztassa az első hívót a következő műveletek
valamelyikével.

• Nyomja meg a <m>/<m> gombot a kor-
mánykeréken.

• Érintse meg a [Hívásfog.] opciót.

A második személytől érkező hívás elutasítása:

Ahhoz, hogy a második személytől érkező hívást
elutasíthassa és az első hívóval a beszélgetést foly-
tathassa, érintse meg az [Elutasít] opciót.

Második féltől érkező hívás közben:

Ahhoz, hogy a hívást megszakíthassa és visszatér-
hessen az első hívóhoz, érintse meg a [Befejez]/[Be-
fejez] opciót.

Ahhoz, hogy a két hívás között váltani tudjon, érint-
se meg a [Hívás váltása] opciót.

ÜZENETKÜLDŐ ASSZISZTENS (ha
van)

VIGYÁZAT

• Használja az üzenetküldő asszisztenst azt
követően, hogy a gépjárművel egy biztonsá-
gos helyen leparkolt. Ha vezetés közben min-
denképpen használnia kellene ezt a funkciót,
fordítson különös figyelmet a gépjármű üze-
meltetésére.

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

5GF0100XZ 5GF0118XZ

Példa
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• Egyes alkalmazások és funkciók használatát
- például a közösségi hálózatokat vagy a szö-
veges üzenetküldést - egyes helyeken a tör-
vényi előírások korlátozzák. A követelmé-
nyekkel kapcsolatban ellenőrizze a helyi elő-
írásokat.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére a szöveges üzene-
tek használata közben, húzódjon le az útról
és állítsa meg a járművet.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a funkció nem érhető el, ha a mobiltelefon nem
támogatja. A részletekkel és utasításokkal kap-
csolatban lásd a telefon használati útmutatóját.

A rendszer lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet
küldjön vagy fogadjon a gépjármű illesztési felüle-
tén keresztül.

Az üzenetküldő funkció telefonfüggő.

Üzenet fogadása

Ha a gépjárműhöz csatlakoztatott mobiltelefon
üzenetet fogad, egy figyelmeztetés jelenik meg az
érintőképernyős kijelzőn, és a gépjármű informáci-
ós kijelzőjén egy hang kíséretében (modelltől füg-
gően az értesítés a gépjármű információs kijelzőjén
is megjelenik).

Az üzenet elolvasásához érintse meg az [Olvas] op-
ciót. Érintse meg a [Mellőz] opciót, hogy az üzenetet
elmenthesse és később ellenőrizhesse.

Érintse meg az üzenetet, ha előre meghatározott
üzenettel kíván válaszolni ➀.

Az automatikus válasz szöveges üzenete szerkeszt-
hető.

“Mobiltelefon beállítások” (oldal: 56)

INFORMÁCIÓ:

• Telefontól függően lehetséges, hogy aktiválnia
kell az értesítések kijelzőt a telefonján.

• Az üzenetet elolvashatja vagy figyelmen kívül
hagyhatja a kormánykeréken található kapcso-
ló segítségével. Az üzenet elolvasásához nyom-
ja meg a <m>/<m> gombot. Az üzenet
figyelmen kívül hagyásához nyomja meg és
tartsa lenyomva a <m> gombot (ha van),
vagy nyomja meg a <m> gombot (ha van).

A fogadott üzenetek listájának
megtekintése

1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [Szöveges üzenet] opciót.

3. Érintsen meg egy elemet a listán, amelyet sze-
retne elolvasni vagy amelyre szeretne válaszolni.

INFORMÁCIÓ:

• Az üzenetek listájában 100 üzenet tárolható.

• Mikor a [2 telefonnal egyidejűleg] opció be van
kapcsolva, bármely csatlakoztatott telefon kivá-
lasztható az üzenetek megnézéséhez.

“Bluetooth® beállítások” (oldal: 24)

PBF0026XZ

PBF0028XZ
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Fogadott üzenetek képernyője

Az [Olvas] opció megérintésével az új üzenet értesí-
tési képernyőjén vagy egy üzenet listából történő
kiválasztásával megtekintheti a fogadott üzenet
részleteit a kijelzőn.

Elérhető műveletek:

• [Előző]:

Érintse meg az előző üzenet olvasásához.

• [Köv.]:

Érintse meg a következő üzenet olvasásához.

• [Lejátszás]/[Stop]:

Érintse meg a [Lejátszás] opciót, hogy a kihan-
gosítós telefonrendszer felolvassa a fogadott
üzenetet. Érintse meg a [Stop] opciót, hogy a
felolvasást leállíthassa.

• [Hívás]:

Ha az üzenet küldője rögzítve van a telefon-
könyvben, érintse meg ezt az ikont, hogy a kül-
dőt felhívhassa.

• [Válasz]:

A válaszüzenet kiválasztható sablonból is.

“Szöveges üzenet küldése” (oldal: 54)

INFORMÁCIÓ:

• Az adott modelltől függően az előző vagy kö-
vetkező üzenet olvasásához nyomja meg a
<m>/<m> gombot a kormánykeréken.

• Az adott modelltől függően egyes modellekben
a szöveges üzenet megnézhető és kezelhető a
gépjármű információs kijelzőjén. A gépjármű in-
formációs kijelzőjével kapcsolatban lapozza fel
a gépjármű használati útmutatóját.

• A nyelv beállításoktól függően a „Text-to-Spe-
ech” funkció nem feltétlenül lesz elérhető.

• Az elérhető lehetőségek szituáció- és modell-
függők.

• Ha a küldő neve és telefonszáma rögzítve van a
telefonkönyvben, beérkező üzenet esetén a kül-
dő neve jelenik meg a képernyőn.

• Az üzenet felolvasási hangerejének beállításá-
hoz nyomja meg a <m> gombot a kormány-
keréken, vagy forgassa el a vezérlőpanelen ta-
lálható <m/VOL/>/<VOL/PUSHm>/
<VOL/PUSH POWER> tárcsát.

Szöveges üzenet küldése
Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott,
függően a mobiltelefon modelljétől.

1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [Szöveges üzenet] opciót.

3. Érintse meg az [Üzenet írása] opciót.

INFORMÁCIÓ:

Mikor a [2 telefonnal egyidejűleg] opció be van kap-
csolva, bármely csatlakoztatott telefon kiválasztha-
tó az üzenetek megnézéséhez.

“Bluetooth® beállítások” (oldal: 24)

PBF0042XZ
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A következő beállítások elérhetők.

Elérhető elem Művelet

[Cím.]

[Szám beírása billentyűzetről]/
[Szám beírása billentyűzetről]

Írja be a címzett telefonszámát a billentyűzet
használatával. Érintse meg az [OK] opciót a
megerősítéshez.

[Gyorshívás] Válassza ki a címzettet a Gyorshívó listából.

[Telefonkönyv] Válassza ki a címzettet a telefonkönyvből.

[Híváslista] Válassza ki a címzettet/telefonszámot a
híváslistából.

[Szöveg vál.]

[Előkonfig.] Érintse meg az opciót, hogy a fix szöveges
üzeneteket megjeleníthesse.

[Testreszabva]/[Testreszabva]

Érintse meg az opciót, hogy az egyedi szöveges
üzenet sablonokat megjeleníthesse.
Egyedi szöveges üzeneteket a Beállítás menüben
hozhat létre vagy szerkeszthet.

“Telefon és szöveges üzenetek beállítása”
(oldal: 56)

[Elküld] Érintse meg az üzenet elküldéséhez.
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TELEFON ÉS SZÖVEGES ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA
Mobiltelefon beállítások

A Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer a felhasználó igényei szerint testre szabható.

Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható [Telefon] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Rendelkezésre álló beállítások

Beállítandó elem Művelet

[Kapcsolatok] Megjeleníti a Csatlakozások képernyőjét. Telefon csatlakozás, kiválasztás,
törlés és más funkciók érhetők el.

“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)
[Gyorshívás] [Szerkesztés] A gyorshívóban található bejegyzések szerkeszthetők. Érintse meg az [Új

hozzáadása] opciót, hogy új bejegyzést adhasson hozzá.
“Gyorshívó” (oldal: 58)

[Összes törlése] Törölheti az összes telefonszámot a gyorshívóból.

[Telefonkönyv] [Teljes telefonkönyv letöltése] A gépjármű rendszeréhez csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvében
tárolt telefonszámok egyben letöltésre kerülnek.

[Automatikusan letöltve]/
[Automatikusan letöltve]

Ki- illetve bekapcsolja a csatlakoztatott mobiltelefon telefonkönyvének
automatikus letöltését.

[Sort phonebook by] Megváltoztatja a telefonkönyvben található kapcsolatok rendezési sorrendjét.
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[Szöveges üzenet] [Szöveges üzenet] Ki- illetve bekapcsolja az Üzenet funkciót.

[Szöveges üzenet csengőhang] Ki- illetve bekapcsolja a bejövő üzenet hangját.

[Aláírás] Ki- illetve bekapcsolja a kimenő szöveges üzenetek aláírás beállítását.

[Automatikus válasz] Ki- illetve bekapcsolja az Automatikus szöveges üzenet funkciót.

[Automatikus válaszüzenet] Kiválasztja az automatikus válasz funkcióhoz használt szöveges üzenetet.

[Egyedi üzenet szerkesztése] Személyre szabott szöveges üzeneteket hozhat létre illetve szerkeszthet.

[Értesítések] [Csak a vezető] Ha ez az elem be van kapcsolva, a bejövő hívás értesítés kizárólag a gépjármű
információs kijelzőjén jelenik meg.

[Csengőhang] Ki- illetve bekapcsolja a gépjármű csengőhangot.

[Automatikus tartás] Mikor ez az elem be van kapcsolva, a bejövő hívások automatikusan tartásra
kerülnek.

INFORMÁCIÓ:

A telefon beállításai nem működnek, ha az Apple CarPlay (ha van) vagy Android Auto (ha van) beállítás aktív.
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Hangerő beállítása
A hangerő beállítható.

1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [Hangerő] opciót.

A következő Hangerő beállítások érhetők el.

Beállítási tételek Művelet

[Ringtone] Beállítja a bejövő hívások
csengetési hangerejét.

[Kimenő hívás] Beállítja a kimenő
hívások hangerejét.

INFORMÁCIÓ:

A hangerő beállítások a Beállítás menü képernyőről
is elérhetőek.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

Gyorshívó

A gyorshívóban maximum 20 bejegyzés tárolható
el.

A gyorshívó bejegyzései felhasználhatók telefonhí-
vások indításához vagy szöveges üzenetek küldé-
séhez.

Regisztráció:

1. Érintse meg a [Telefon] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [Gyorshívás] opciót.

3. Érintse meg a [Szerkesztés] opciót.

4. Érintse meg az [Új hozzáadása] elemet, hogy a
telefonszámot regisztrálhassa a gyorshívó listá-
ban.

5. Válassza ki a regisztráció módját.

Elérhető üzemmódok:

• [Másolás a hívás előzményekből]:

A telefonszám kiválasztható az [Összes], [Be-
jövő], [Kimenő] vagy a [N. fogad.] listákból is.

• [Másolás a telefonkönyvből]:

A telefonszám kiválasztható a telefonkönyv-
ből is.

• [Szám beírása billentyűzetről]/[Szám beírása
billentyűzetről]:

A telefonszámot megadhatja manuálisan a
billentyűzettel is.

INFORMÁCIÓ:

Az elérhető módok a telefontámogatástól füg-
gően változhatnak.

6. A telefonszám kiválasztását követően megjele-
nik a regisztrációs képernyő. Adja meg a telefon-
számot és szükség szerint módosítsa a bejegy-
zés információit.

7. Érintse meg az [OK] gombot a bevitel megerősí-
téséhez.

INFORMÁCIÓ:

• A gyorshívó bejegyzések a Beállítás menü
képernyő [Telefon] menüjéből is regisztrálha-
tók.

“Mobiltelefon beállítások” (oldal: 56)

• Amennyiben a [2 telefonnal egyidejűleg] op-
ció be van kapcsolva, bármely csatlakoztatott
telefon kiválasztható a tárcsázási művelet-
hez.

“Bluetooth® beállítások” (oldal: 24)

PBF0029XZ
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Hangcímke (ha van):

Hangcímke rögzíthető minden Gyorshívó számhoz,
így ezek a számok a hangcímke kimondásával hív-
hatók.

A gyorshívó regisztrációs képernyőjén válassza ki a
[Kapcsolat/hangcímke] elemet.

• Válassza ki az előnyben részesített kapcsolatot
a listából.

• Az eredeti hangcímke rögzítéséhez érintse meg
a [Testreszabás]/[Testreszabás], majd a [Felvé-
tel] opciót.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [Lejátszás] opciót a felvett hang-
címke lejátszásához.

• Érintse meg a [Törlés] opciót a hangcímke törlé-
séhez.

PBF0037XZ
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Az információs képernyő segítségével különféle információk állíthatók be vagy jeleníthetők meg.

Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse meg az [Információ] elemet a Menüsávon, hogy megjeleníthesse az Információs menüt.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak. A képernyőn megjelenő elemek a különböző feltételektől függően
nem feltétlenül működnek.

Menü elemek Művelet

[Értesítések] Megjeleníti az értesítések listáját.
“Az ALAP MENÜ megtekintése és használata” (oldal: 19)

[Jármű]/[Jármű] [Eco Drive Report] Megjeleníti az eco drive report képernyőt.

[NissanConnect Services] Megjeleníti a NissanConnect Services menü képernyőjét.
“NissanConnect Services (ha vannak Európához, Oroszországhoz és
Ukrajnához)” (oldal: 65)
“NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (ha van
Mexikóhoz)” (oldal: 67)

[Közlekedési információ] Megjeleníti a Közlekedési információk képernyőt.
“Közlekedési információk megtekintése (ha van)” (oldal: 110)[Premium Traffic]

[Hol vagyok?] A következő/előző utca neve és távolsága, illetve egyéb olyan információk,
amelyek az aktuális gépjármű helyzetet jelölik, megjelennek a kijelzőn. A
gépjármű aktuális helyzetének szélességi és hosszúsági koordinátái a jobb alsó
részen jelennek meg.

[Időjárási adatok közlése]/
[TomTom időjárás]

[Jelenlegi feltételek] Jelenlegi, Óránként vagy 5-napos időjárási információ jeleníthető meg.
Megerősíthetők a tartózkodási hely, a célállomás és a Kedvenc városként
beállított preferált városa körüli időjárási információk.
A jelenlegi, óránkénti és 5-napos időjárási információk között a [Jelenlegi],
[Óránként] és [5–napos] opciók megérintésével válthat.
A tartózkodási hely, célállomás és a preferált városa közti időjárás közt a [A
közelben], [Cél közelében] vagy [Kedvenc város]/ [Kedvenc város] opciók
megérintésével válthat.
A kedvenc várost a [Város módosít.] opció megérintésével változtathatja meg.

[Óránkénti időjárás-előrejelzés]

[5-napos időjárás-előrej.]

[Kommunikációs beállítások] Be- vagy kikapcsolja a TomTom időjárás adatátvitelét.

INFORMÁCIÓS MENÜ
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Menü elemek Művelet

[Rendszerinfó] [Verzió Információ] Megjeleníti a verzió információ képernyőt.

[Szoftverfrissítés] A rendszer szoftvere frissíthető.
“Rendszerszoftver frissítése (ha van)” (oldal: 64)

[Térkép frissítés] A térképadatok frissíthetők.
“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)

[Licenc információk]/[Licenc
információk]

Megjeleníti a nyílt forráskódú szoftver licencek információit.

[GPS helyzet] Megjeleníti a GNSS (Global Navigation Satellite System) információkat, például a
műholdak számát, a hosszúsági/szélességi fokokat, a becsült magasságot, stb.

[Járműadat-átviteli beállítások] Az [OK] lehetőség megérintésével engedélyezi a NISSAN felé történő
adatátvitelt. Az [Elutasít] opció megérintése deaktivál néhány funkciót, pl. a
Premium Traffic-ot.

[Okostelefon csatlakoztatása] [Apple CarPlay] Megjeleníti az Apple CarPlay képernyőt.
“Apple CarPlay (ha van)” (oldal: 75)

[Android Auto] Megjeleníti az Android Auto képernyőjét.
“Android Auto™ (ha van)” (oldal: 80)
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RENDSZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE
(ha van)

VIGYÁZAT

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELKERÜLJE A HALÁL ÉS
SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉT A REND-
SZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) hatókörében parkolja le, a jár-
művet biztonságos, biztos, jól szellőző helyen ál-
lítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés alatt,
amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a jármű-
vet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elkerülve a
szén-monoxidnak való kitettséget. Ne lélegezze
be a kipufogógázt, mivel ez színtelen és szagta-
lan szén-monoxidot tartalmaz. A szén-monoxid
mérgező. Rosszullétet, akár halált is okozhat.

1. Húzza be a kéziféket.

2. Amíg a frissítés folyamatban van, maradjon a
járműnél.

3. Ne hagyja, hogy gyerekek, háziállatok, illetve
esetleg segítségre szoruló személyek a jármű-
ben tartózkodjanak a szoftver frissítése során.

MEGJEGYZÉS:

A járművet nem szükséges leparkolni a szoft-
verfrissítés folyamatának idejére. Amennyiben a
jármű elveszti a kapcsolatot a Wi-Fi csatlakozó-
ponttal (ha van), akkor folytatja a folyamatot, mi-
kor újracsatlakozik egy ismert Wi-Fi kapcsolat-
hoz.

INFORMÁCIÓ:

• A rendszer a Wi-Fi kapcsolatot (ha van) priorizál-
ja a TCU-val (Telematikai vezérlőegységgel) (ha
van) szemben, amennyiben rendelkezésre áll a
kapcsolat egy Wi-Fi hálózattal.

• Külön díjszabás merülhet fel, ha a hálózati kap-
csolat okostelefon segítségével jön létre.

• A szoftverfrissítések adatainak mérete 80 MB -
300 MB terjedelmű lehet. Ha az okostelefonját
Wi-Fi kapcsolatként használja fel, lehetséges,
hogy a mobilszolgáltatója extra adathasználati
költségeket ró fel. A többletköltségek elkerülése
érdekében csatlakozzon egy biztonságos WPA2
Wi-Fi hálózatához.

Frissítés a felugró képernyőről
Mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén a rendszer
a képernyőn megjelenő felugró ablak segítségével
értesíti a vezetőt, ha van elérhető rendszerfrissítés.

• [Auto] opció kiválasztva a [Frissítési beállítások]
menüben.

“Frissítés a rendszer menüből” (oldal: 64)

• Wi-Fi (ha van) vagy TCU (Telematikai vezérlőegy-
ség) (ha van) hálózat áll rendelkezésre.

“Wi-Fi beállítások (ha van)” (oldal: 24)

1. A felugró ablak megjelenését és a rendszerfrissí-
tés elvégzésére utasító üzenet megjelenését kö-
vetően kövesse a képernyőn megjelenő utasítá-
sokat a frissítés letöltéséhez. A letöltés befejezé-
sekor egy másik felugró ablak jelenik meg.

2. A szoftverfrissítést követően állítsa a gyújtáskap-
csolót vagy főkapcsolót az OFF állásba, majd 20
percen keresztül ne működtesse a vezérlőpane-
len és a kormánykeréken található kapcsolókat.
Állítsa a gyújtás- vagy főkapcsolót az ON állásba,
melyet követően a frissített szoftver elérhetővé
válik.

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhat, hogy a frissítés nem lesz látható,
ha a 20 perces időtartam lejárta előtt a gyújtás-
kapcsolót vagy főkapcsolót ON állásba állítja.

• Bizonyos esetekben a frissítések csak a TCU-n
(Telematikai vezérlőegységen) keresztül végez-
hetők el (ha van).

• Bizonyos esetekben a felugró üzenet akkor is
megjelenhet, ha a [Manuális] (ha van) van kivá-
lasztva a [Frissítési beállítások] alatt.

Frissítés a rendszer menüből

VIGYÁZAT

A rendszer szoftver frissítésének elvégzése érde-
kében először parkoljon le a gépjárművel egy biz-
tonságos helyen.

A rendszer szoftverfrissítéseit manuálisan is letölt-
heti a rendszer menüből Wi-Fi-n (ha van) vagy TCU-n
(Telematikai vezérlőegységen) (ha van) keresztül.

1. Amennyiben Wi-Fi kapcsolat (ha van) segítségé-
vel kíván szoftverfrissítést végezni, Wi-Fi segítsé-
gével csatlakozzon egy hálózathoz.

“Wi-Fi beállítások (ha van)” (oldal: 24)
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2. Nyomja meg a <MENU> gombot (ha van).

3. Érintse meg az [Információ] elemet a Menüsávon,
majd a [Rendszerinfó] elemet.

4. Érintse meg a [Szoftverfrissítés] opciót.

5. Érintse meg a [Szoftverfrissítés elindítása] opci-
ót. A jelenlegi szoftver verzió, valamint az utolsó
ellenőrzés dátuma jelenik meg.

INFORMÁCIÓ:

Ha a [Frissítési beállítások] lehetőség [Auto] beál-
lítással rendelkezik, a szoftverfrissítésre egy ér-
tesítés figyelmeztet.

6. Érintse meg a [Letöltés] lehetőséget a letöltés,
valamint a rendszer szoftver frissítésének meg-
kezdéséhez.

7. A szoftverfrissítés letöltését követően állítsa a
gyújtáskapcsolót vagy főkapcsolót az OFF állás-
ba, majd 20 percen keresztül ne működtesse a

vezérlőpanelen és a kormánykeréken található
kapcsolókat. Állítsa a gyújtás- vagy főkapcsolót
az ON állásba, melyet követően a frissített szoft-
ver elérhetővé válik.

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhat, hogy a frissítés nem lesz látha-
tó, ha a 20 perces időtartam lejárta előtt a
gyújtáskapcsolót vagy főkapcsolót ON állás-
ba állítja.

• Ha a szoftver frissítése nem szükséges, az
[OK] lehetőség megérintésével visszatérhet
az előző képernyőre.

• Az adott modelltől, specifikációktól és szoft-
ververziótól függően ugyanez a művelet el-
végezhető a Beállítás menü képernyő [Rend-
szerfrissítés]/[Rendszerfrissítések] menüjé-
ből.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

Ebben a gépjárműben található TCU-nak (Telemati-
kus vezérlőegység) nevezett kommunikációs esz-
köz is. Az egység és a Nissan adatközpont közötti
kommunikáció számos szolgáltatást tesz elérhető-
vé.

Európa:
további információért lásd a NissanConnect Servi-
ces alkalmazást és az ÖN Nissan tulajdonosi portál-
ját.

Oroszország:
a NissanConnect Services nem minden változatnál
érhető el. A működési sebesség és a működés az
internetkapcsolat sebességétől és az okostelefon
modelljétől függ. A távoli hozzáférési funkciók, a tér-
képfrissítés és a felügyeleti funkció a Nissan Con-
nected Services aktiválásától számított 3 évig in-
gyenes. Az utazástörténet funkció és a Nissan As-
sistance támogatási szolgáltatás a Nissan
Connected Services aktiválásának időpontjától szá-
mított 7 évig ingyenes.

A Szolgáltatások teljes mértékben csak az Orosz
Föderáció területén érhetők el. A szolgáltatások
működését befolyásolhatja a szolgáltatók működé-
se – a kiegészítő szolgáltatások és a mobilhálózat
szolgáltatói, az ERA-GLONASS aktiválása, a légköri
és topográfiai viszonyok, az autó helyzete és az aka-
dályok (pl. hidak és épületek). A szolgáltatások mű-
ködését befolyásolhatják a vis maior körülmények,
technikai és egyéb intézkedések, amelyek a szolgál-
tatók – kiegészítő szolgáltatások nyújtóinak hibás
működésével kapcsolatosak. Az említett körülmé-
nyek nem jelentenek elégtelen szolgáltatást.
Az autó tulajdonjogának vagy rendszeres haszná-
latának bármilyen okból történő megszűnése ese-
tén meg kell szüntetni a fiókjának az autóval való

PBH0192XZ
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párosítását, és törölni kell az autót a fiókjából. Kér-
jük, olvassa el a Szolgáltatások használatának teljes
szabályait az Üzemeltetési kézikönyvben. Utópiaci
autó vásárlása esetén kérjük, hogy a személyes ada-
tok feldolgozására vonatkozó megállapodás meg-
kötéséhez forduljon hivatalos Nissan márkakeres-
kedőhöz a szolgáltatások teljes működése érdeké-
ben.

További információkért lásd a NissanConnect Servi-
ces alkalmazást és a következő oldalt: https://
www.nissan.ru

Ukrajna:
további információkért keressen fel egy NISSAN
márkakereskedőt.

TITOKTARTÁS NISSANCONNECT
SERVICES
Az átadott személyes adatokat csak a feldolgozás-
hoz szükséges ideig tároljuk, majd töröljük vagy
anonimizáljuk.

Európa:
A megőrzési időszakkal és a személyes adatok vé-
delmével kapcsolatos további információkért kér-
jük, olvassa el a NissanConnect Services alkalma-
zásban és ÖN Nissan tulajdonosi portálján elérhető
Általános Szerződési Feltételeket.

Oroszország:
A megőrzési időszakkal és a személyes adatok vé-
delmével kapcsolatos további információkért kér-
jük, olvassa el a NissanConnect Services alkalma-
zásban és az https://www.nissan.ru oldalon elérhe-
tő Általános Szerződési Feltételeket.

Ukrajna:
A megőrzési idővel és a személyes adatok védelmé-
vel kapcsolatos további információkért forduljon
NISSAN márkakereskedőhöz.

NISSANCONNECT MENÜK
A NissanConnect Services segítségével különböző
információk fogadhatók és jeleníthetők meg a kép-
ernyőn. Az információkat a rendszer fel is olvassa.

NISSANCONNECT BEÁLLÍTÁSOK
A NissanConnect beállításai megváltoztathatók.

1. Érintse meg az [Információ] opciót a Menüsávon.

2. Érintse meg a [NissanConnect Services] opciót.

3. Érintse meg a [NissanConnect Services beállítá-
sai] opciót.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifi-
kációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

INFORMÁCIÓ:

A [NissanConnect Services] elérhető a [Beállítások]
opcióból is a Menüsávon.

Beállítási tételek Művelet
[Információs
csatorna
beállítások]

Megjeleníti az Információs
csatornák beállítása
képernyőt.

[Unit ID
Information]

Megjeleníti az Egység
azonosító infó képernyőt.

[Összes
NissanConnect
Svcs.
alaphelyzetbe
állítása]

A NissanConnect Services
minden beállítása
alaphelyzetbe kerül.

[Privacy Mode
Setting]

Lehetővé teszi a Privacy
Mode Setting
engedélyezését vagy
letiltását.

INFORMÁCIÓ:

Mi történik, mikor az Adatvédelmi mód BE van
kapcsolva?

Mikor az Adatvédelmi mód BE van kapcsolva (azál-
tal, hogy a jármű indításakor nem fogadta el a Nis-
sanConnect Services opciót vagy a NissanConnect
Services beállításaiban ezt az opciót választotta),
adatai nem kerülnek feldolgozásra a NissanCon-
nect Services szolgáltatással kapcsolatos célokra.
Mindazonáltal felhasználásra kerülhetnek a Nissan-
Connect Services-től eltérő szolgáltatások céljaira,
melyek a következők lehetnek: (i) kötelező szolgál-
tatások (pl. az eCall Európában vagy a Glonass
Oroszországban), (ii) ön által függetlenül és manuá-
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lisan aktivált szolgáltatások (például bCall, gondno-
ki szolgáltatás vagy másodpilóta funkció), vagy (iii)
olyan szolgáltatások, melyekre ön feliratkozott és
biztonságának érdekében bekapcsolva maradnak
(SVT, tolvaj/lopásvédő értesítések).

ELŐFIZETÉS A NISSANCONNECT
SERVICES-RE
Az NissanConnect Services használatához előfize-
tésre van szükség. Az előfizetés részleteivel kapcso-
latban látogasson el az a Nissan Owner Portalra,
vagy vegye fel a kapcsolatot egy Nissan Mexicana
márkakereskedővel.

A NissanConnect szolgáltatásokat a SiriusXMTM

vagy más harmadik fél szolgáltatók kínálják az elő-
fizetési szerződésben foglalt feltételeknek és adat-
védelmi irányelveknek megfelelően.

A NISSANCONNECT SERVICES-HEZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL
KAPCSOLATOS FONTOS
INFORMÁCIÓK
A funkciók elérhetősége a gépjárműmodelltől, a fel-
szereltségi szinttől, a csomagolástól és az opcióktól
függ. Kompatibilis csatlakoztatott eszközre van
szükség, és a funkciók elérhetősége az eszköz ké-
pességeitől függhet. A részletekkel kapcsolatban la-
pozza fel a csatlakoztatott eszköz használati útmu-
tatóját. Egyes funkciók késői elérhetősége.

A vezetés felelősségteljes tevékenység, és teljes
figyelmet igényel. Csak akkor használja a funkció-
kat és a csatlakoztatott eszközöket, ha az biztonsá-
gos és jogszerű. Egyes funkciók, köztük az automa-
tikus baleset-értesítés és az SOS, a telematikai esz-
köz működőképes állapotától, a vezeték nélküli
hálózathoz való csatlakozási képességétől, a kom-
patibilis vezeték nélküli hálózat elérhetőségétől, a
navigációs térképadatoktól és a GNSS-jelek vételé-
től függnek, amelyek hiánya korlátozhatja vagy

megakadályozhatja az ügyfélszolgálat elérhetősé-
gét vagy a támogatás fogadását. Előfordulhat, hogy
a GNSS-térképek nem minden területen részlete-
sek vagy nem tükrözik az utak pillanatnyi állapotát.
Soha ne programozza a GNSS-t vezetés közben. A
Motortávindítás és a Távvezérelt duda funkciót csak
a jármű tartózkodási helyén érvényes törvények-
nek, szabályoknak és rendeleteknek megfelelően
használja.

Egyes szolgáltatásokat és funkciókat független
cégek nyújtanak, amelyek nem tartoznak a NIS-
SAN ellenőrzése alá. Amennyiben a szolgáltató
megszünteti vagy korlátozza a szolgáltatásokat
vagy funkciókat, a szolgáltatások vagy funkciók
előzetes értesítés nélkül vagy a NISSAN-nal, an-
nak partnereivel vagy képviselőivel szembeni fe-
lelősség nélkül felfüggeszthetők vagy megszün-
tethetők. A szolgáltatások és funkciók kompatibilis
mobilhálózatot igényelhetnek, amelyet a NISSAN,
annak partnerei vagy ügynökei által nem ellenőr-
zött független cégek biztosítanak. A mobilhálózat
jelerőssége változhat, és előfordulhat, hogy nem
minden területen vagy nem minden időben érhető
el. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások és funkciók
nem működnek, ha a mobilhálózat nem érhető el,
korlátozott vagy megszűnt. A NISSAN és partnerei
vagy képviselői nem vállalnak felelősséget a kap-
csolódó költségekért vagy egyéb, harmadik féltől
származó változtatásokért, amelyek a mobilhálózat
elérhetetlensége, korlátozása vagy megszüntetése
miatt a folyamatos működéshez szükségesek le-
hetnek (beleértve a berendezések cseréjét/frissíté-
sét, ha van ilyen, vagy a roamingdíjakat alternatív
hálózatokon). A technológia fejlődik, és a független

NISSANCONNECT SERVICES POWERED BY SIRIUSXM™ (ha van
Mexikóhoz)
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cégek által végrehajtott változások nem tartoznak
a NISSAN, illetve partnerei vagy ügynökei hatáskö-
rébe.

A funkciók és szolgáltatások teljes körének igény-
bevételéhez szükség lehet regisztrációra, a tulajdo-
nos beleegyezésére, személyes azonosító számra
(PIN) és előfizetési szerződésre. A próbaidőszakok
(ha alkalmazandó) az új NISSAN járművek vásárlá-
sának vagy lízingelésének napján kezdődnek. A pró-
baidőszakok bármikor megváltoztathatók, és elő-
zetes értesítés nélkül idő előtt megszüntethetők. A
szükséges előfizetések a próbaidőszak lejárta után
minden rendelkezésre álló funkció vagy szolgálta-
tás esetében külön is megvásárolhatók, és addig
folytatódhatnak, amíg a szolgáltatót fel nem hívja
lemondás céljából. Telepítési költségek, egyszeri ak-
tiválási díj, egyéb díjak és adók merülhetnek fel. A
díjak és a programok változhatnak. A funkciók egyes
területeken korhatár-korlátozás alá eshetnek. A
szolgáltató előfizetési szerződése, általános szerző-
dési feltételei és adatvédelmi nyilatkozatai a szol-
gáltató weboldalán érhetők el.

A NissanConnect Services olyan biztonsági és ké-
nyelmi szolgáltatások gyűjteménye, amelyek inno-
vációval gazdagítják a mindennapi autózást.

Amennyiben van ilyen felszereltség, a járműve
rendelkezhet NissanConnect csatlakoztatott funk-
ciókkal és szolgáltatásokkal, mint például SOS se-
gélyhívás, automatikus ütközésértesítés, Wi-Fi, tá-
voli szolgáltatások, navigáció, Bluetooth® és még
sok más. A NissanConnect funkcióival és szolgálta-
tásaival kapcsolatos teljes körű információkért, kér-
jük, olvassa el a járműhöz tartozó NissanConnect
használati útmutatóját itt: www. nissan.com.mx/
nissan-connect.

Gyakran ismételt kérdésekért, kérjük, látogasson el
a www.nissan.com.mx/nissan-connect oldalra.

A NissanConnect Services-zel kapcsolatos további
részletekért vagy járművének regisztrálásához,
kérjük, látogasson el ide: www. nissan.com.mx/
nissan-connect.

A NissanConnect Services-re való regisztrációhoz
hozzon létre egy fiókot, vagy jelentkezzen be a Nis-
san Owner Portalra a jármű azonosítószámával
(VIN). A NissanConnect Services fül alatt válassza az
Előfizetés kezelése melletti piros gombot. Kövesse
az utasításokat a NissanConnect Services szolgál-
tatásra való regisztrációhoz. Ezután töltse le a Nis-
sanConnect Services társalkalmazást, és jelentkez-
zen be a Nissan Owner Portal azonosítójával és jel-
szavával.

Az elérhető NissanConnect Services szolgáltatások
közé tartozik többek között:

• Automatikus ütközésértesítés (ha van):

Olyan szolgáltatás, amely automatikus kapcso-
latot hoz létre a jármű és egy készenléti szak-
ember között, ha a jármű olyan balesetet szen-
vedett, amely elég súlyos volt a légzsákok mű-
ködésbe lépéséhez.

• Vészhívás (ha van):

Összekapcsolja a felhasználót egy készenléti
szakemberrel, aki segít a mentőszolgálatokat a
baleseti helyszínre irányítani. A funkció haszná-
latához nyomja meg a Vészhívás (SOS) gombot
a felső konzolon. A Vészhívás (SOS) gombot csak
vészhelyzetben vagy az országúti segélyhívó
funkcióval együtt szabad használni (ha van
ilyen), és csak indokolt esetben.

• Wi-Fi hotspot (ha van):

Lehetővé teszi, hogy akár hét eszközt csatlakoz-
tasson a járműhöz, és legyen internet-hozzáfé-
rése, ha van aktív szolgáltatási előfizetése.

A NISSANCONNECT SERVICES
FUNKCIÓI
A NissanConnect Services számos információt és
szolgáltatást biztosít azáltal, hogy járművét a
NissanConnect Services adatközponthoz és a
NissanConnect Services válaszközponthoz kap-
csolja a járműbe szerelt TCU (Telematikai vezérlő-
egység).

Amennyiben van ilyen felszereltség, a járműve
rendelkezhet olyan NissanConnect csatlakoztatott
funkciókkal és szolgáltatásokkal, mint például az
SOS segélyhívás, automatikus ütközésértesítés,
távoli szolgáltatások, navigáció, Wi-Fi, Bluetooth®
és még sok más. A NissanConnect funkcióival,
regisztrációjával és szolgáltatásaival kapcsolatos
teljes körű információkért látogasson el a
www.nissan.com.mx/connect weboldalra.

VIGYÁZAT

• Felhívjuk figyelmét, hogy az automatikus üt-
közésértesítés szolgáltatás (ha van) és a se-
gélyhívás funkció (ha van) nem használható a
következő esetekben:

– A vészhelyzeti funkciók és szolgáltatások
nem érhetők el a NissanConnect Services
fizetős előfizetése nélkül.

– A NissanConnect Services hálózati rend-
szer le van tiltva.
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– A jármű azon a szervizterületen kívül mo-
zog, ahol a TCU (telematikai vezérlőegy-
ség) csatlakozik a rendszerhez.

– A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

– A gépjármű olyan helyen található, ahol a
vételi jel gyenge, például alagútban, mély-
garázsban, épület mögött vagy hegyes te-
rületen.

– A vonal foglalt.

– A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően
a gépjárműben.

– Az ütközés és/vagy vészhelyzet súlyossá-
gától függően nem feltétlenül lehet
segélyhívást kezdeményezni.

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják
az elektromos orvosi műszereket. A szívrit-
musszabályzóval rendelkező személyek a
rendszer használata előtt vegyék fel a kap-
csolatot az eszköz gyártójával az esetleges
mellékhatások kiküszöbölése érdekében.

• A TCU (Telematics Control Unit) antenna a mű-
szerfal panel felső középső részén található.
Az utas soha ne kerüljön közelebb az anten-
nához, mint a pacemaker gyártója által meg-
adott távolság. A TCU antennájából származó
rádióhullámok hátrányosan befolyásolhatják
a pacemaker működését a NissanConnect
szolgáltatások használata közben.

INFORMÁCIÓ:

• A NissanConnect Services tulajdonságai nagy-
ban függnek az előfizetéstől és a telematikai
eszköz működési állapotától, a mobilhálózat-
hoz való kapcsolódás állapotától, a navigációs
térkép adatoktól és a GNSS jel vételi állapotától.
Az NissanConnect Services Előfizetői Megálla-
podás előírásai az irányadóak.

• Az NissanConnect Services szolgáltatás hasz-
nálatához előfizetés szükséges. Az igénybe ve-
hető szolgáltatások függnek az előfizetői cso-
magtól.

• A próbaidőszak alatt minden szolgáltatás in-
gyenes.

• A próbaidőszak után a szolgáltatás használata
már nem lesz ingyenes.

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

Amennyiben van ilyen felszereltség, a járműve ren-
delkezhet olyan NissanConnect Services funkciók-
kal, mint például az SOS segélyhívás, automatikus
ütközésértesítés, Wi-Fi, távoli szolgáltatások, navi-
gáció, Bluetooth® és még sok más. A NissanConnect
Services frissíthető. A legfrissebb információk elér-
hetők az alábbi weboldalon vagy kérhetők az ügy-
félszolgálattól.

NissanConnect Services weboldal:
www.nissan.com.mx/nissan-connect

NissanConnect ügyfélszolgálat telefon:
800 9647726

• Automatikus ütközésértesítés (ha van):
A TCU (Telematikai vezérlőegység) automatiku-
san jelzést küld a NissanConnect Services vá-
laszközpontnak, ha olyan baleset történik,
amely elég súlyos ahhoz, hogy legalább a jármű
egyik légzsákja működésbe lépjen. A jelzést kö-
vetően egy készenléti szakember megkapja a
gépjármű helyzetét és az ügyfél adatait, és a le-
fektetett irányelveknek és eljárásoknak megfe-
lelően értesíti a megfelelő hatóságokat.

• Vészhívás (ha van):
A Vészhívás funkció vészhelyzeti segítséget
nyújt azzal, hogy kapcsolatot hoz létre egy ké-
szenléti szakemberrel. Vészhelyzetben a jármű
beépített SOS segélyhívó gombjának a meg-
nyomásával használható ezt a funkció. A ké-
szenléti szakember a helyzettől függően külön-
böző segítséget nyújt.

“Sürgősségi ügyfélszolgálat (ha van)” (ol-
dal: 73)

• Kapcsolatot hoz létre az országúti segélyszol-
gálattal (ha van):
Az országúti segélyszolgálat lehetővé teszti,
hogy az országúti segélyszolgálat készenléti
szakembere segítséget nyújtson egy vészhely-
zetet nem igénylő balesetnél, ahol vontatásra
vagy harmadik fél által nyújtott segítségre van
szükség. A szolgáltatás a képernyőről érhető el
a [Nissan Assistance hívása] vagy a [m] (ahol
van) megérintésével.

“Csatlakozás az interaktív hang
menühöz” (oldal: 72)
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Az országúti segélyszolgálat a Sürgősségi se-
gítségnyújtási szolgáltatással együtt is igénybe
vehető indokolt esetben.

“Sürgősségi ügyfélszolgálat (ha van)” (ol-
dal: 73)

Tudnivaló a Bluetooth® kihangosítós
telefon használóinak
A Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer kikap-
csol, és nem tud hívásokat fogadni, amíg a jármű
telefonos kapcsolatban van a NissanConnect Servi-
ces készenléti szakemberrel vagy a NISSAN válasz-
központ sürgősségi ügyfélszolgálatának munka-
társával.

Ennek célja, hogy a bejövő hívások ne szakítsák meg
a NissanConnect Services készenléti szakemberé-
vel és a NissanConnect Services sürgősségi ügyfél-
szolgálat munkatársaival folytatott kommunikáci-
ót. Azok a bejövő hívások, amelyek akkor érkeznek,
amikor a jármű a szervizközponttal kommunikál,
nem jelennek meg a Bluetooth® kihangosítós tele-
fonrendszer híváslistájában. Ezek a bejövő hívások
azonban a készülék képességeitől függően szere-
pelhetnek a mobiltelefon híváslistáján. Miután befe-
jezte a kommunikációt a NissanConnect Services
készenléti szakemberrel vagy a NISSAN válaszköz-
pont sürgősségi ügyfélszolgálatának munkatársá-
val, érdemes megnézni a telefonon a bejövő híváso-
kat az előzményekben, de csak akkor, ha ez bizton-
ságosan megtehető.

Előfizetés a szolgáltatásra
Külön NissanConnect Services előfizetés vásárlása
szükséges. Részletes információkért forduljon vala-
melyik NISSAN márkakereskedőhöz, vagy keresse
fel a NissanConnect Services alábbi weboldalát:
www.nissan.com.mx/nissan-connect

INFORMÁCIÓ:

Ha a gépjármű egy másik személy tulajdona volt és
azt értékesítette, a szolgáltatás előfizetését meg
kell szüntetni, illetve az eszközön tárolt adatokat tö-
rölni kell.

Kezelési tippek

VIGYÁZAT

• Az NissanConnect Services szolgáltatást csak
akkor használja, ha biztonságos helyen lepar-
kolta a gépjárművét. Ha vezetés közben min-
denképpen használnia kellene az NissanCon-
nect Services szolgáltatást, fordítson különös
figyelmet a gépjármű üzemeltetésére.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére a NissanConnect
Services szolgáltatás használata közben, hú-
zódjon le az útról, és állítsa meg a járművet.

• Ne használja a NissanConnect Services szol-
gáltatásokat, ha a motor vagy az e-POWER
rendszer le van állítva. Ellenkező esetben a
gépjármű akkumulátora lemerülhet (12 voltos
akkumulátor).

• A NissanConnect Services szolgáltatás nem
használható az alábbi körülmények között:

– A NissanConnect Services előfizetése le-
járt.

– A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

– A gépjármű olyan helyen található, ahol a
vételi jel gyenge, például alagútban, mély-
garázsban, épület mögött vagy hegyes te-
rületen.

– A vonal foglalt.

– A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően
a gépjárműben.

– A NissanConnect Services hálózati rend-
szer le van tiltva.

• Az NissanConnect Services adatközponttal
történő kommunikáció függ az adatátviteli
beállításoktól és ideiglenes adatátviteli nehé-
zségeket okozhat, illetve a jelek fogadása kor-
látozott lehet a hagyományos mobiltelefo-
nokhoz képest.

• Kattanásokat hallhat vagy szakadozást
tapasztalhat, miközben az NissanConnect
Services készenléti szakemberével beszél. Ez
a csatlakozási zóna váltása miatt fordulhat
elő és nem jelenti a rendszer hibás működé-
sét.

• A használt vonaltól függően csökkenhet a
hangerő. Szükség esetén állítsa be a hang-
erőt.
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• A hangok torzulhatnak vagy olyan környezeti
hajt hallhat, mint egy nagyobb tömeg hangja.
Ez a digitális vonal használata miatt fordul-
hat elő és nem jelenti a rendszer hibás műkö-
dését.

• A hálózati problémák miatt előfordulhat,
hogy a saját hangját is hallja, amikor az Nis-
sanConnect Services szolgáltatás készenléti
szakemberével beszél. Ha ez előfordul,
néhány perccel később vagy egy másik helyen
csatlakozzon a vonalhoz újra.

• Ebben a gépjárműben megtalálható egy
olyan egység is, amelyet TCU-nak hívnak (Te-
lematics Control Unit). Az egység és a Nissan-
Connect Services adatközpont közötti kom-
munikáció számos szolgáltatást tesz elérhe-
tővé. Ha a rendszer csatlakozik a
NissanConnect Services adatközponthoz, egy
antenna ikon jelenik meg a képernyőn. A szol-
gáltatást olyan helyen használja, ahol a jelzés
jó vételt jelez a képernyőn.

m: Ha a jel vétele jó

m: Ha a jel vétele rossz

• Az NissanConnect Services szolgáltatás a
TCU-t (Telematikai vezérlőegységet) használ-
ja a kommunikációhoz. Az NissanConnect
Services adatközponthoz való kapcsolódás
még akkor is megszakadhat, ha az adatkom-
munikációs modul jelerősség skálája jó vételt
mutat. Ez nem jelent hibás működést. Pár
perccel később ismét működtesse a
rendszert.

A NISSANCONNECT SERVICES
MENÜI
A NissanConnect Services segítségével különböző
információk fogadhatók és jeleníthetők meg a kép-
ernyőn. Az információkat a rendszer fel is olvassa.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg az [Infó] opciót.

2. Érintse meg a [NissanConnect Services] opciót.

3. Válasszon ki egy elemet a NissanConnect Servi-
ces menü képernyőjéről.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és
a szoftververziótól függően változhatnak. A képer-
nyőn megjelenő elemek a különböző feltételektől
függően nem feltétlenül működnek.

Elérhető
elemek

Tartalom

[Nissan
Assistance
hívása]

A rendszer csatlakozik a
Nissan-Connect Services
központhoz. Az interaktív hang
menü segítségével számos
szolgáltatást vehet igénybe
vezetés közben.

“Csatlakozás az
interaktív hang
menühöz” (oldal: 72)

[History] Hozzáfér azokhoz az
üzenetekhez, amelyeket a
NissanConnect Services
adatközpont küldött a
járműre.

“Előzmények” (oldal: 72)
[NissanConnect
Services
beállítások]

A NissanConnect Services
beállításai megváltoztathatók.

“NissanConnect
Services beállítások”
(oldal: 74)
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Csatlakozás az interaktív hang
menühöz
Az interaktív hang menü segítségével számos szol-
gáltatást használhat vezetés közben. További rész-
letekért tekintse meg a NissanConnect Services we-
boldalát, vagy hívja fel a NissanConnect ügyfélszol-
gálatát.

NissanConnect Services weboldal:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect ügyfélszolgálat telefon:
800 9647726

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg a Menüsávon található [Információ] opciót.

2. Érintse meg a [NissanConnect Services] opciót.

3. Érintse meg a [Nissan Assistance hívása] opciót.

4. A rendszer csatlakozik a NissanConnect Services
központhoz, és meghallgathatja a menüponto-
kat. Mondja ki, melyik lehetőséget választja.

INFORMÁCIÓ:

• A [Nissan Assistance hívása] opció kiválasztása
után kis idő eltelhet, amíg a rendszer elindítja a
csatlakozást, a műszaki környezettől, illetve at-
tól függően, hogy a TCU-t (Telematikai vezérlő-
egységet) más szolgáltatás is használja-e.

• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a vonalat, ne állít-
sa le a motort vagy az e-POWER rendszert.

• A NissanConnect Services interaktív hang szol-
gáltatásához úgy is csatlakozhat, hogy meg-
érinti a [m] ➀ opciót (ha van) a térképen.

Előzmények
Megjelennek a NissanConnect Services adatköz-
ponttól kapott üzenetek.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse
meg az [Infó] opciót.

2. Érintse meg a [NissanConnect Services] opciót.

3. Érintse meg a [Előzmények] opciót.

4. Megjelenik az üzenetlista. Érintse meg az előny-
ben részesített üzenetet a listából.

INFORMÁCIÓ:

• Érintse meg a [Stop] opciót, miközben a rend-
szer a NissanConnect Services adatközponttal
kommunikál, hogy a kapcsolatot megszakíthas-
sa.

• Egy üzenet jelenik meg, ha a kommunikáció a
gyenge kapcsolat miatt az információk letölté-
se közben megszakadt. Válassza ki az [Igen] op-
ciót a letöltés újrakezdéséhez.

• Bizonyos törvényi rendelkezések korlátozzák a
“Text-to-Speech“ használatát. A funkció hasz-
nálata előtt ellenőrizze a helyi rendelkezéseket.

• Előfordulhat, hogy a rendszer egyes szavakat,
például neveket, helyeket, speciális kifejezése-
ket, szimbólumokat, stb. nem megfelelően
mond ki. Ez nem hiba.

• A rendszer a hangos értesítéseket megszakítja,
ha a navigációs rendszer hangos útmutatást
közöl (ha van). Ha a hangos navigáció befejező-
dött, a rendszer újból megkezdi az értesítése-
ket.

• Miközben a rendszer beszél, a hangerő a
<VOL/m>/<VOLUME/m> elforgatásával
állítható.

• A kiválasztott tartalmat a rendszer felolvassa a
gépjármű haladása vagy parkolása közben, a
tartalmat a kijelzőn is elolvashatja.

• Tartalombeállítás a NissanConnect Services
weboldal segítségével végezhető.

További részletekért tekintse meg a NissanCon-
nect Services weboldalát, vagy hívja fel a Nissan-
Connect ügyfélszolgálatát.

NissanConnect Services weboldal:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect ügyfélszolgálat telefon:
800 9647726

5GB0697XZ
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SÜRGŐSSÉGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
(ha van)
A NissanConnect Services különböző szolgáltatá-
sokat nyújt az előfizetett jármű és a vezető vész-
helyzeteinek kezeléséhez.

Példa: betegség vagy súlyos sérülés esetén segítsé-
get kérhet a beépített Vészhívás (SOS) gomb meg-
nyomásával, ekkor a rendszer összekapcsolja Önt a
NissanConnect Services válaszközponttal. A Nis-
sanConnect Service válaszközpont a GNSS-en ke-
resztül képes meghatározni a jármű helyzetét, és az
adatokat szükségszerűen továbbítja a rendőrség-
nek vagy más ügynökségeknek.

A NissanConnect Services sürgősségi ügyfélszolgá-
lattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásairól a Nissan-
Connect Services weboldalán, vagy a NissanCon-
nect ügyfélszolgálati vonalán tájékozódhat.

NissanConnect Services weboldal:
www.nissan.com.mx/nissan-connect
NissanConnect ügyfélszolgálat telefon:
800 9647726

VIGYÁZAT

• Felhívjuk figyelmét, hogy az automatikus üt-
közésértesítés szolgáltatás (ha van) és a
Vészhívás funkció nem használható a követ-
kező esetekben:

– A vészhelyzeti funkciók és szolgáltatások
nem érhetők el a NissanConnect Services
fizetős előfizetése nélkül.

– A NissanConnect Services hálózati rend-
szer le van tiltva.

– A jármű azon a szervizterületen kívül mo-
zog, ahol a TCU (telematikai vezérlőegy-
ség) csatlakozik a rendszerhez.

– A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

– A gépjármű olyan helyen található, ahol a
vételi jel gyenge, például alagútban, mély-
garázsban, épület mögött vagy hegyes te-
rületen.

– A vonal foglalt.

– A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően
a gépjárműben.

– Az ütközés és/vagy vészhelyzet súlyossá-
gától függően nem feltétlenül lehet
segélyhívást kezdeményezni.

• Parkolja le a járművet biztonságos helyen, és
húzza be a rögzítőféket, mielőtt megnyomná
az Vészhívás (SOS ) gombot.

• Csak vészhelyzet esetén használja ezt a szol-
gáltatást. Számtalan esetben előfordul, hogy
a szolgáltatást nem rendeltetésszerűen
használják.

• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják
az elektromos orvosi műszereket. A szívrit-
musszabályzóval rendelkező személyek a
rendszer használata előtt vegyék fel a kap-
csolatot az eszköz gyártójával az esetleges
mellékhatások kiküszöbölése érdekében.

• A TCU (Telematics Control Unit) antenna a mű-
szerfal panel felső középső részén található.
Az utas soha ne kerüljön közelebb az anten-

nához, mint a pacemaker gyártója által meg-
adott távolság. A TCU antennájából származó
rádióhullámok hátrányosan befolyásolhatják
a pacemaker működését a NissanConnect
szolgáltatások használata közben.
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Vészhívás

A Vészhívás (SOS) gomb a térképlámpához közel ta-
lálható.

1. Nyomja meg a Vészhívás (SOS) gombot.

2. Kapcsolódás után beszéljen a szakemberrel.

Ha törölni szeretné a vészhívást, nyomja meg, és
tartsa lenyomva néhány másodpercig a Vészhívás
(SOS) gombot.

INFORMÁCIÓ:

• Ha a Vészhívás (SOS) gombon van fedlap, elő-
ször nyissa ki a fedlapot.

• A Vészhívás (SOS) gomb megnyomása után kis
idő eltelhet, amíg a rendszer elindítja a csatla-
kozást, függően a műszaki környezettől, illetve
attól, hogy a TCU-t (Telematikai vezérlőegysé-
get) más szolgáltatás is használja-e.

• A Vészhívás (SOS) gombon található zöld vissza-
jelző jelzi a vészhelyzeti támogató rendszer ké-
szenlétét. Ha a visszajelző lámpa pirosan világít,
vagy nem világít, akkor nem tud a jármű segít-
ségével készenléti szakembert elérni a Vészhí-
vás (SOS) gomb lenyomásával.

A visszajelző lámpa villog, ha NissanConnect
Services válaszközponthoz van csatlakoztatva.

• Előfordulhat, hogy akkor sem tud kapcsolatot
teremteni a NissanConnect Services válaszköz-
ponttal, ha a lámpa világít. Ha ez vészhelyzet-
ben történik, más módon lépjen kapcsolatba az
illetékesekkel.

• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a vonalat, ne állít-
sa le a motort vagy az e-POWER rendszert.

NISSANCONNECT SERVICES
BEÁLLÍTÁSOK
A NissanConnect Services beállításai megváltoztat-
hatók. Az elérhető menük a modelltől, a specifikáci-
ótól és a szoftververziótól függően változhatnak. A
képernyőn megjelenő menük különböző körülmé-
nyektől függően nem feltétlenül működnek.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg az [Információ] opciót a Menüsávon.

3. Érintse meg a [NissanConnect Services] opciót.

4. Érintse meg a [NissanConnect Services beállítá-
sai] opciót.

INFORMÁCIÓ:

A [NissanConnect Services beállításai] opció elérhe-
tő a [NissanConnect Services] opcióból is a beállítá-
sok képernyőjéről.

“Beállítások menü” (oldal: 20)

PBH0130XZ

A típus

PBH0138X

B típus
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VIGYÁZAT

• Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos
helyen, majd húzza be a rögzítőféket, mielőtt
az iPhone-ját csatlakoztatná a gépjárműhöz
vagy az iPhone-t használná a beállításhoz.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére az Apple CarPlay
használata közben, húzódjon le az útról és ál-
lítsa meg a járművet.

Az Apple CarPlay-t úgy használhatja, hogy egy USB
kábel segítségével vagy vezeték nélküli módon (ha
van) egy kompatibilis iPhone-t csatlakoztat a gép-
járműhöz.

Az Apple CarPlay segítségével a gépjárműben talál-
ható rendszer használható az egyes iPhone funk-
ciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez. Az App-
le CarPlay támogatja a Siri alkalmazást, amely lehe-
tővé teszi a hangvezérlést. Az elérhető funkciókkal
és az Apple titoktartási politikájával kapcsolatban
látogasson el az apple.com oldalra.

Bizonyos gépjármű-információk (pl.: hely és sebes-
ség) megosztásra kerülhetnek az eszközzel az App-
le CarPlay használata közben. Az Apple CarPlay
használata közben előfordulhat, hogy szolgáltatói
díjat kell fizetni.

Menü Művelet

[Jármű adatok
megosztása]

[Jármű információ
megosztása]

Ki/be kapcsolja a jármű információ megosztása funkciót.

[Megosztott jármű
adatok törlése]

Törli a megosztott jármű információkat.

[Egység azonosító infó] Megjeleníti az Egység, TCU (Telematikai vezérlőegység), SIM
azonosítóját, illetve a VIN információt, amely szükséges a
felhasználó regisztrálásához.

[Összes NissanConnect Svcs.
alaphelyzetbe állítása]

A NissanConnect Services minden beállítása alaphelyzetbe kerül.

[Járműadat-átviteli beállítások] Az [OK] lehetőség megérintésével engedélyezi a NissanConnect
Services adatközpontjába történő adatátvitelt. Érintse meg az
[Elutasít] opciót, ha szeretné letiltani a NissanConnect Services,
Premium Traffic stb. szolgáltatást.

APPLE CARPLAY (ha van)
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KOMPATIBILITÁS
A kompatibilis eszközökről lásd az Apple webolda-
lát.

INFORMÁCIÓ:

• Egyes országokban a piacokon kapható iPho-
ne-t nem feltétlenül támogatja az Apple CarPlay.

• A legjobb eredmények elérése érdekében min-
dig frissítse eszközét a legújabb szoftver verzi-
óra.

• Az Apple CarPlay átveszi a Bluetooth® audio és
a Bluetooth® kihangosítós telefon funkcionali-
tásait.

• A telefon menü, illetve a csatlakoztatott telefon
nem elérhető a hangfelismerő rendszer (ha van)
számára, és le lesz tiltva, ha az Apple CarPlay
csatlakoztatva van. Ahhoz, hogy a telefonhoz
hozzáférhessen, használja a Siri funkciót vagy
válassza ki a telefon ikont az Apple CarPlay felső
menü képernyőjéről.

• Ha az Apple CarPlay segítségével navigációs célt
állít be, akkor a NissanConnect navigációs rend-
szeren (ha van) korábban beállított útvonal-be-
állítás törlődik.

IPHONE CSATLAKOZTATÁSA
Ez a rendszer támogatja a vezeték nélküli Apple
CarPlay-t (ha van). Az Apple CarPlay vezeték nélküli
csatlakoztatásához a Bluetooth® és a Wi-Fi hálózat-
nak elérhetőnek kell lennie a jármű beépített rend-
szerével a működtetés megkezdése előtt.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)

“Wi-Fi beállítások” (oldal: 25)

INFORMÁCIÓ:

Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli Apple CarPlay
(ha van) nem használható az iPhone készülék, ill. a
firmware-verzió miatt. Mindig frissítse a készülékét
a legújabb szoftververzióra.

Csatlakoztatás az USB kábellel

INFORMÁCIÓ:

Az iPhone gépjárműben található rendszeréhez tör-
ténő csatlakoztatásához ajánlott a telefonhoz biz-
tosított Apple Lightning kábelt (Mfi tanúsított) hasz-
nálni.

1. Csatlakoztassa az iPhone-t az USB csatlakozó-
hoz.

“USB (Universal Serial Bus) Csatlakozási
port” (oldal: 29)

2. A beállítástól függően az indítási információs
képernyő jelenik meg. Érintse meg az [Igen] opci-
ót az Apple CarPlay használatához.

3. Elindul az Apple CarPlay, és megjelenik az Apple
CarPlay képernyő.

4. Ha az iPhone-on megjelenik egy értesítés, vá-
lassza ki, hogy szeretné-e használni a vezeték
nélküli kapcsolatot (ha van). Ha egyszer engedé-
lyezi a vezeték nélküli Apple CarPlay-t (ahol van)
az értesítésen, az Apple CarPlay a következő al-
kalommal automatikusan elindítja a vezeték nél-
küli működést.

Vezeték nélküli csatlakoztatás (ha van)
1. Csatlakoztassa az iPhone-t a gépjármű beépített

rendszeréhez Bluetooth® segítségével.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)

INFORMÁCIÓ:

Ha nincs csatlakoztatva Bluetooth® készülék, és
nem aktív az Apple CarPlay vagy Android Auto,
akkor a kormánykeréken lévő <m> gomb meg-
nyomásával és lenyomva tartásával jeleníthető
meg a Kapcsolatok képernyő.

2. A beállítástól függően az indítási információs
képernyő jelenik meg. Érintse meg az [Igen] opci-
ót az Apple CarPlay használatához.

3. Értesítés jelenik meg az iPhone-on. Válassza ki a
vezeték nélküli kapcsolat használatát.

INFORMÁCIÓ:

Ha nem szeretné használni a vezeték nélküli kap-
csolatot, az iPhone Bluetooth®-eszközként csat-
lakozik.
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4. Elindul a vezeték nélküli Apple CarPlay, és megje-
lenik az Apple CarPlay képernyő.

INFORMÁCIÓ:

Ha a Wi-Fi kapcsolat ki van kapcsolva a Wi-Fi beállí-
tása képernyőn, megjelenik egy értesítés. Érintse
meg az [Igen] opciót az Apple CarPlay használatá-
hoz.

“Wi-Fi beállítások” (oldal: 25)

Kezelési tippek

• Ha nem szeretné megjeleníteni az indítási infor-
mációs képernyőt minden egyes alkalommal,
amikor aktiválja az Apple CarPlay-t, aktiválja a
[Ne kérdezzen rá újra]/[Ne kérdezzen rá újra] op-
ciót az indítási információs képernyőn. Az indí-
tási információs képernyő nem jelenik az Apple
CarPlay következő aktiválásakor. Az indítási in-
formációs képernyő újra beállítható az Apple
CarPlay beállítások menüjéből.

“Apple CarPlay beállításai” (oldal: 79)

• A térképfrissítés leáll a vezeték nélküli Apple Car-
Play használatakor (ha van).

• A vezeték nélküli Apple CarPlay (ha van) aktivá-
lásakor megszakadhat a kapcsolat a másik Blu-
etooth®-eszközzel.

• Ha egyszer létrejött a vezeték nélküli kapcsolat
(ha van), akkor az Apple CarPlay a következő al-
kalommal automatikusan vezeték nélkül csat-
lakozik.

• A vezeték nélküli Apple CarPlay (ha van) a Wi-Fi
hálózatot használja. Miután a jármű beépített
rendszere csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, a Blu-
etooth®-kapcsolat a vezeték nélküli Apple Car-
Play (ha van) csatlakoztatott eszközzel megsza-
kad.

• Ha a vezeték nélküli Apple CarPlay-t használó
iPhone-t (ha van) USB kábelen keresztül csatla-
koztatja, akkor a gépjárműbe épített rendszer
biztosítja az iPhone tápellátását.

• Ha a vezeték nélküli Apple CarPlay (ahol van)
nem indul el automatikusan, érintse meg a [m]
gombot a készülékbeállítások képernyőn.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)

• Ha éppen használja az Apple CarPlay vagy az
Android Auto rendszert, akkor nem tudja elindí-
tani az Apple CarPlay-t másik iPhone készülék-
kel. Ha az Apple CarPlay-t egy másik iPhone ké-
szülékkel szeretné használni, akkor válassza le
az aktuális készüléket, vagy deaktiválja az Apple
CarPlay vagy az Android Auto funkciót a Csatla-
kozási beállítások oldalon.

“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)

APPLE CARPLAY MŰKÖDÉSE
Az Apple CarPlay elindítása után a képernyőn meg-
jelenő iPhone funkciók a gépjármű beépített rend-
szerén keresztül használhatók.

INFORMÁCIÓ:

• Az Apple CarPlay képernyőből való kilépés után
az egyik alábbi művelettel térjen vissza az Apple
CarPlay képernyőre.

– Érintse meg a [m] opciót a Menüsávon.

– Érintse meg az [Okostelefon csatlakoztatás] op-
ciót az információs képernyőn, majd érintse
meg az [Apple CarPlay] elemet.

• Ha az iPhone zárolva van, az Apple CarPlay akti-
válható az iPhone működtetésével, illetve az
Apple CarPlay aktiválásának az engedélyezésé-
vel.
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Siri működése
A Siri segítségével az iPhone egyes funkciói hangve-
zérléssel is működtethetők.

Bizonyosodjon meg róla, hogy bekapcsolta Sirit az
iPhone-ján.

Aktiválás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a <m> gombot a
kormánykeréken Siri elindításához.

INFORMÁCIÓ:

• Nyomja meg a <m> gombot a Siri művelet be-
fejezéséhez.

• A gépjármű belsejében próbálja meg a lehető
legnagyobb csendet megteremteni. Húzza fel
az ablakokat, hogy a környezet zajait kizárja
(közlekedési zajok, vibráció), amelyek miatt elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel meg-
felelően a kiadott parancsokat.

• A Siri által vezérelt funkcióval kapcsolatos infor-
mációért látogasson el az Apple weboldalára.

Telefon működése
Ha az Apple CarPlay segítségével szeretné használ-
ni a telefont, akkor kövesse a következő lépéseket:

1. Érintse meg a [Telefon] elemet az Apple CarPlay
főmenüben.

2. A megjelenő képernyőt használva indítson hí-
vást, stb.
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APPLE CARPLAY BEÁLLÍTÁSAI
1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Kapcsolatok] elemet a Menüsávon, majd a [Készülékek] elemet.

3. Érintse meg a [m] opciót vagy az iPhone nevét, amelynek beállításait meg szeretné változtatni.

4. Érintse meg az [Okostelefon tükrözése] lehetőséget.

Elérhető elemek:

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

1. Beállítandó elem 2. Beállítandó elem Művelet

[Indítási opciók] [Auto] Automatikusan aktiválja az Apple CarPlay-t, amikor az iPhone-t
a gépjármű beépített rendszeréhez csatlakoztatja.

[Mindig rákérdez] Megjeleníti az Apple CarPlay indítási információs képernyőt,
amikor az iPhone-t a gépjármű beépített rendszeréhez
csatlakoztatja.

[Soha ne indítsa el] Az Apple CarPlay akkor sem fog aktiválódni, ha az iPhone-t a
gépjármű beépített rendszeréhez csatlakoztatja.

[Gépjármű súgója Apple CarPlay-hez] Hasznos tippeket jelenít meg az Apple CarPlay működtetéséhez.

INFORMÁCIÓ:

Az iPod készülékén található zeneszámokhoz nem
tud hozzáférni a jármű hangfelismerő rendszerével
(ha van), ha az Apple CarPlay szolgáltatáshoz csat-
lakozik. Ahhoz, hogy az iPod zenékhez hozzáférhes-
sen, használja a Siri funkciót vagy válassza ki a zene
ikont az Apple CarPlay felső menü képernyőjéről.
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APPLE CARPLAY RENDSZER
KORLÁTAI
Ahhoz, hogy az Apple CarPlay minden opciója meg-
felelően működjön, rendelkeznie kell egy kompati-
bilis iPhone-nal, hálózati csatlakozással, illetve mo-
bil adatcsomaggal.

Az Apple CarPlay működése közben a rendszer tel-
jesítményét befolyásolja a hálózati jelerőssége vagy
telefon teljesítménye. Ha a rendszer teljesítménye
lecsökken:

• Csatlakoztassa le, majd csatlakoztass újra a te-
lefonját

• Kapcsolja ki/be a telefonját

A törvényi előírások módosulása szintén hatással
lehet az Apple CarPlay működésére.

VIGYÁZAT

• Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos
helyen, majd húzza be a rögzítőféket, mielőtt
az Android™ készülékét csatlakoztatná a gép-
járműhöz vagy az Android készüléket hasz-
nálná a beállításhoz.

• Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére az Android Auto
használata közben, húzódjon le az útról és ál-
lítsa meg a járművet.

Az Android Auto-t úgy használhatja, hogy egy USB
kábel segítségével egy kompatibilis Android készü-
léket csatlakoztat a gépjárműhöz. Javasolt azt az
Android készülék OEM kábelt használni, amelyet a
telefonjához kapott.

Az Android Auto segítségével a gépjárműben talál-
ható rendszer használható az egyes Android tele-
fon funkciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez.
Egyes Android készülékek hangvezérlése is hasz-
nálható az Android Auto segítségével. Az elérhető
funkciókkal és a Google titoktartási politikájával
kapcsolatban látogasson el a www.android.com/
auto oldalra.

Bizonyos gépjármű-információk (pl.: hely és sebes-
ség) megosztásra kerülhetnek az eszközzel az And-
roid Auto használata közben. Az Android Auto hasz-
nálata közben előfordulhat, hogy szolgáltatói díjat
kell fizetni.

KOMPATIBILITÁS
A kompatibilis eszközökről lásd az Android Auto we-
boldalát.

INFORMÁCIÓ:

• Egyes országokban a piacokon kapható Andro-
id telefonokat nem feltétlenül támogatja az
Android Auto.

• Töltse le az Android Auto alkalmazást a Google
Play™ áruházból Android telefonjára.

• A legjobb eredmények elérése érdekében min-
dig frissítse Android eszközét a legújabb Andro-
id Auto szoftver verzióra. Amikor az Android ké-
szülékét csatlakoztatja a gépjármű rendszeré-
hez, az automatikusan frissíti az Android
szoftver és az Android Auto alkalmazás verzióit.

• Az Android Auto átveszi a Bluetooth® audio és a
Bluetooth® kihangosítós telefon funkcionalitá-
sait.

• A navigációs rendszerben (ha van) történő út-
vonal beállítása esetén, ha a célállomást az And-
roid Auto segítségével állítja be, a navigációs
rendszer útvonal beállítása törlődni fog.

• A telefon menü, illetve a csatlakoztatott telefon
nem elérhető a hangfelismerő rendszer (ha van)
számára, ha az Android Auto csatlakoztatva
van. A telefonhoz való hozzáféréshez használja
a Google Segédet vagy válassza ki a telefon
ikont az Android Auto felső menü képernyőjéről.

ANDROID AUTO™ (ha van)
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KEZDETI ANDROID AUTO
BEÁLLÍTÁSOK
Az Android Auto használata előtt le kell töltenie And-
roid telefonjára az Android Auto alkalmazást a
Google Play áruházból.

Töltse le az Android Auto alkalmazást a Google Play
store-ból az Android telefonjára.

Első csatlakoztatás esetén lehetséges, hogy szük-
sége lesz az Android telefon használatára.

Kiválasztásoktól függően, mint pl. elfogadás, előfor-
dulhat, hogy az Android Auto egyes funkciói nem
érhetők el.

ANDROID AUTO MŰKÖDÉSE
Mielőtt az Android telefonját csatlakoztatná, a tele-
fon képernyőjét oldja fel.

1. Csatlakoztassa Android telefonját az USB csatla-
kozóhoz.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási
portok” (oldal: 16)

2. A beállítástól függően az indítási információs
képernyő jelenik meg. Érintse meg az [Igen] opci-
ót az Android Auto használatához.

INFORMÁCIÓ:

• Ha nem szeretné megjeleníteni az indítási in-
formációs képernyőt minden egyes alkalom-
mal, amikor aktiválja az Android Auto-t, érint-
se meg a [Ne kérdezzen rá újra]/[Ne kérdez-
zen rá újra] opciót az indítási információs
képernyőn. Az indítási információs képernyő

nem jelenik meg az Android Auto következő
aktiválásakor. Az indítási információs képer-
nyő újra beállítható az Android Auto beállítá-
sok menüjéből.

“Android Auto beállítások” (oldal: 82)

• Az Android Auto aktiválását követően a tele-
fon Bluetooth® funkciója automatikusan be-
kapcsol. A telefon funkcióinak használatához
tartsa bekapcsolva a Bluetooth® funkciót.

• Bluetooth® csatlakozás hiányában az Andro-
id Auto egyes funkciói nem érhetők el.

3. Az Android Auto főmenü megjelenik. Az Android
készülék funkciók, amelyek megjelennek a kép-
ernyőn, most már a gépjármű beépített rendsze-
rén keresztül használhatók.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az Android Auto aktiválva van az Android
készüléken, a telefon működtetése, például
hívások indítása és fogadása, csak az Android
Auto segítségével lehetséges.

• Az eszköztől függően előfordulhat, hogy az
Android készüléken az MTP üzemmódot ki
kell választani az USB adatátvitelhez.

• Az Android Auto képernyőből való kilépés
után az alábbi műveletek valamelyikével tér-
jen vissza az Android Auto képernyőre.

– Érintse meg a [m] opciót a Menüsávon.

– Érintse meg az [Okostelefon csatlakoztatás]
opciót az információs képernyőn, majd érint-
se meg az [Android Auto] elemet.

A Google Assistant™ működése
Az Android készülék egyes funkciói hangvezérléssel
is vezérlehetők, ha az Android Auto aktív.

Aktiválás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a <m> gombot a
kormánykeréken a Google Segéd elindításához.

INFORMÁCIÓ:

• Nyomja meg a <m> gombot a hangvezérlés
befejezéséhez.

• A gépjármű belsejében próbálja meg a lehető
legnagyobb csendet megteremteni. Húzza fel
az ablakokat, hogy a környezet zajait kizárja
(közlekedési zajok, vibráció), amelyek miatt elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel meg-
felelően a kiadott parancsokat.

• A hangvezérléssel működtethető funkciókkal
kapcsolatban keresse fel a következő weboldalt:
www.android.com/auto.

Telefon működése
Ha aktivált Android Auto mellett szeretné használni
a telefonját, kövesse a következő lépéseket:

1. Érintse meg a [m] opciót az Android Auto képer-
nyőn.

2. A megjelenő képernyőt használva indítson hí-
vást, stb.
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ANDROID AUTO BEÁLLÍTÁSOK
1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg a [Kapcsolatok] elemet a Menüsá-
von, majd a [Készülékek] elemet.

3. Érintse meg a [m] opciót vagy az Android tele-
fon nevét, amelynek beállításait meg szeretné
változtatni.

4. Érintse meg az [Okostelefon tükrözése] lehető-
séget.

Elérhető elemek:

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

1. Beállítandó elem 2. Beállítandó elem Művelet

[Indítási opciók] [Auto] Automatikusan aktiválja az Android Auto-t,
amikor az Android telefont a gépjármű
beépített rendszeréhez csatlakoztatja.

[Mindig rákérdez] Megjeleníti az Android Auto indítási
információs képernyőt, amikor az Android
telefont a gépjármű beépített rendszeréhez
csatlakoztatja.

[Soha ne indítsa el] Az Android Auto akkor sem fog aktiválódni,
ha az Android telefont a gépjármű beépített
rendszeréhez csatlakoztatja.

[A jármű súgója Android Auto-hoz] Hasznos tippeket jelenít meg az Android
Auto működtetéséhez.
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ANDROID AUTO RENDSZER
KORLÁTAI
Ahhoz, hogy az Android Auto minden opciója meg-
felelően működjön, rendelkeznie kell egy kompati-
bilis Android eszközzel, hálózati csatlakozással, il-
letve mobil adatcsomaggal.

Az Android Auto működése közben a rendszer telje-
sítményét befolyásolja a hálózat jelerőssége vagy a
telefon teljesítménye. Ha a rendszer teljesítménye
lecsökken:

• Csatlakoztassa le, majd csatlakoztass újra a te-
lefonját

• Zárja be az összes alkalmazást és indítsa újra
őket

• Kapcsolja ki/be a telefonját

Győződjön meg róla, hogy az Android OS és Android
Auto alkalmazás legfrissebb verziója van telepítve a
mobiltelefonra.

Az Android Auto funkcionalitása csökkenhet, akár
meg is szűnhet, ha módosul az operációs rendszer,
a hardver, a szoftver vagy egyéb technológiák, ame-
lyek a rendszer működését biztosítják és amelyek a
NISSAN hatáskörén kívül esnek. A törvényi előírások
módosulása szintén hatással lehet az Android Auto
működésére.

Az Apple Siri Eyes Free személyi asszisztens elér-
hető a járműből. A Siri Eyes Free a Siri Eyes Free
üzemmódban érhető el a felhasználói figyelemelte-
relések csökkentése érdekében. Az üzemmód se-
gítségével a Siri Eyes Free funkciót hangvezérléssel
irányíthatja. Kompatibilis Apple eszköz Bluetooth®
segítségével történő csatlakoztatását követően, a
Siri Eyes Free funkciót a kormánykeréken található
<m> gomb (ha van) segítségével lehet aktiválni.

A Siri az Apple Inc. regisztrált védjegye az Egyesült
Államokban. és más országokban regisztrált védje-
gye.

INFORMÁCIÓ:

• Országtól függően a hangvezérlés nem áll ren-
delkezésre, és előfordulhat, hogy a <m> nem
működik.

• Egyes Siri Eyes Free funkciók, mint pl. az alkal-
mazások megnyitása, vezetés közben nem fel-
tétlenül érhető el.

• A legjobb eredmények elérése érdekében min-
dig frissítse eszközét a legújabb szoftver verzi-
óra.

• A gépjármű belsejében próbálja meg a lehető
legnagyobb csendet megteremteni. Húzza fel
az ablakokat, hogy a környezet zajait kizárja
(közlekedési zajok, vibráció), amelyek miatt elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel meg-
felelően a kiadott parancsokat.

• A Siri Eyes Free által vezérelt funkciókkal kap-
csolatos információért látogasson el az Apple
weboldalára.

KÖVETELMÉNYEK
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos informáci-
ókért látogasson el az Apple honlapjára.

Sirit engedélyeznie kell a telefonján. Kérjük, ellen-
őrizze a telefonja beállításait.

Ha az eszközén beállításra került a zárolási képer-
nyő, Sirinek a zárolási képernyőn is elérhetőnek kell
lennie. Kérjük, ellenőrizze a telefonja beállításait.

SIRI EYES FREE BEKAPCSOLÁSA
A Siri Eyes Free funkciót a kormánykeréken talál-
ható <m> elem (ha van) segítségével kapcsolhat-
ja be.

1. Csatlakoztassa a gépjárművéhez a Siri Eyes Free
funkcióval rendelkező iPhonet.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)

2. A Bluetooth® kapcsolat létesítését követően
nyomja meg és tartsa lenyomva a <m> elemet
(ha van) a kormánykeréken a Siri Eyes Free funk-
ció bekapcsolásához.

SIRI EYES FREE MŰKÖDTETÉSE
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a <m> gom-

bot (ha van) a kormánykeréken.

2. Mondja ki a parancsot, majd hallgassa meg Siri
Eyes Free válaszát.

A Siri Eyes Free bekapcsolását követően nyomja
meg újra a <m> elemet (ha van) a kormánykeré-
ken a Siri Eyes Free értesítést követő 5 másodper-
cen belül a működés meghosszabbítása érdekében.

SIRI EYES FREE (ha van)
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A navigációs rendszert elsődlegesen úgy tervezték,
hogy segítse Önt eljutni a célállomáshoz. Azonban
Önnek, mint vezetőnek, biztonságosan és megfele-
lően kell használnia a rendszert. Előfordulhat, hogy
az útviszonyokat, a közlekedési táblákat és az elér-
hető szolgáltatásokat illető információk nem a leg-
frissebbek. A rendszer nem megfelelő a biztonsá-
gos és törvényes vezetéshez.

VIGYÁZAT

Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra. A bal-
esetek elkerülése érdekében mindig győződjön
meg róla, hogy az adott vezetési manőver szabá-
lyos és biztonságos.

NAVIGÁCIÓS KÉPERNYŐ
MEGJELENÍTÉSE

Az éppen aktuális helyzet képernyőn történő meg-
jelenítéséhez nyomja meg a <MENU> gombot, majd
érintse meg a [Térkép] opciót a Menüsávon vagy
nyomja meg a <MAP> gombot.

MENÜSÁV
A navigáció rendszer működtetésére vonatkozó
Menüsáv az aktuális helyet mutató térképképer-
nyőn jelenik meg. Az útvonal beállítások alapján a
megjelenített elemek eltérhetnek.

5GB0760XZ

5GB0762XZ

A célállomás beállítása előtt

5GB0761XZ

A célállomás beállítása után

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK NAVIGÁCIÓS KÉPERNYŐ
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Menü
elemek

Művelet

[Otthoni cím
hozzáadása]/
[Otth. címre]

[Otthoni cím hozzáadása]:
Az otthon helyzete eltárolható a
rendszerben, ha nincs jelenleg
eltárolt otthon helyzet.

“Lakcím vagy munkahely
tárolása” (oldal: 113)

[Otth. címre]:
Az otthon helyzetének
eltárolását követően azt
célállomásként állítja be.

[POI] Megkeresi az érdekes helyet és
beállítja azt célállomásként.

[Cél] Megjeleníti a célállomás menüt.
“Célállomás beállítása”
(oldal: 99)

[Kicsinyít] Lekicsinyíti a térképet.
“Térkép felbontásának
megváltoztatása” (oldal:
94)

[Nagyít] Felnagyítja a térképet.
“Térkép felbontásának
megváltoztatása” (oldal:
94)

[Mégse] Törli a navigációt.
[Útvonal] Megjeleníti az útvonal menü

képernyőt.
“Útvonal menü” (oldal: 102)

TÉRKÉPTÍPUSOK
Kétféle térképtípus elérhető: 2D és 3D.

TÉRKÉP MŰKÖDÉSE
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2D térkép (kivéve Közel-Kelet)
A 2D nézet a térképet két dimenzióban jeleníti meg,
hasonlóan az autós térképekhez.

A képernyőn megjelenő ikonok és információk el-
helyezkedése a modelltől, specifikációktól és szoft-
ververziótól függően változhat.

Képernyő információ:

➀ m Nyíl és távolság:

A következő navigálási pontig hátralévő
távolságot illetve az ott végrehajtandó
műveletet jelöli.

Ha a gépjármű nem úton tartózkodik,
lehetséges, hogy a következő kanyarodási
nyíl/távolság helyett egy a legközelebbi

útra visszavezető utat jelölő nyíl jelenik
meg.

➁ A következő utca neve:

Megjeleníti az útvonal következő utcájának
nevét.

➂ m Köztes pont:

Megjeleníti annak az útvonalpontnak a
helyét, amelyen a gépjármű megáll, mielőtt
a célállomás felé továbbhaladna. Maximum
20 pont állítható be.

➃ m Célállomás:

Az úti cél helyét jelöli.

➄ Eltárolt hely:

Megjeleníti azokat a helyeket, amelyet
tárolva vannak a címjegyzékben.

“Helyszín eltárolása” (oldal: 113)

Az ikonok megváltoztathatók a saját
elképzelések szerint.

➅ m Biztonsági kamerára figyelmeztető
jelzés (ha van):

A jelző és a kamera távolsága megjelenik,
ha a jármű közelít a biztonsági
kamerákhoz.

A biztonsági kamerára figyelmeztető jelzés
beállítása megváltoztatható.

“Navigáció beállításai” (oldal: 121)

PBB0133X

Példa

88 Navigáció (ha van)



➆ m Sebességkorlátozó rendszer
visszajelzője (ha van):

Megjeleníti a sebességkorlátozást arra az
útra, amelyen a gépjármű halad.

Ha a gépjármű sebessége meghaladja a
korlátozást, a visszajelző villogni kezd.

Ha a sebességkorlátozó visszajelző nincs
megjelenítve a Mértékegység beállításai
képernyőn (ha van) található
mértékegységben, az adott
mértékegységben kiválasztott
sebességkorlát a sebességkorlátozás
visszajelző alatt jelenhet meg.

A sebességkorlátozás visszajelző beállításai
megváltoztathatók.

“Navigáció beállításai” (oldal: 121)

➇ [m] (ha van):

Érintse meg ezt az ikont, hogy csatlakozni
tudjon az NissanConnect Services
interaktív hangszolgáltatáshoz.

“Csatlakozás az interaktív hang
menühöz” (oldal: 72)

➈ [m]:

Érintse meg, hogy a térképmenü
megjelenjen.

“A térkép képernyőmenü” (oldal: 99)

➉ Javasolt sáv visszajelző:

Az útvonal beállítását követően az úttól
függően a kijelzőn megjelenhet az irányt
jelző nyíl, valamint a javasolt haladási sáv.

Kék: Első javaslat

Fehér: Másodlagos javaslat

Szürke: Nem javasolt

j11 Célig hátralévő távolság:

Megjeleníti a célállomásig vagy az
útvonalpontig még hátralévő távolságot.
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, amikor a
célállomás meghatározásra került és a
navigáció elindult.

j12 Hátralevő idő/Érkezési idő:

Jelzi a célig/útvonalponting még hátralévő
időt, vagy beállítás alapján megjeleníti a
becsült érkezési időt. Ez a visszajelző akkor
jelenik meg, amikor a célállomás
meghatározásra került és a navigáció
elindult.

Igényeinek megfelelően kiválaszthatja,
hogy a hátralévő idő vagy az érkezési idő
kerüljön megjelenítésre.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

j13 Biztonsági kamera ikon (ha van):

Azt jelzi, hogy egy biztonsági kamera van
elhelyezve ott, ahol ez az ikon megjelenik. A
biztonsági kamera ikon beállítása
megváltoztatható.

“Navigáció beállításai” (oldal: 121)

j14 Felajánlott útvonal:

A navigáció közben vastag sárga színnel
jelenik meg.

j15 Utca neve:

Megjeleníti annak az utcának a nevét,
amelyen a gépjármű éppen halad.

j16 m Gépjármű ikon:

Megjeleníti a gépjármű aktuális helyét,
illetve a haladási irányát.

j17 Beosztás jelző:

A térképbeosztást mutatja.

j18 Közlekedési információk vételi állapot
visszajelzője (ha van):

Ezen visszajelző azon esetekben jelenik
meg, amikor foghatók közlekedési
információk.

Érintse meg az opciót, hogy
megjeleníthesse a közlekedési információk
képernyőjét.

“Közlekedési események
megtekintése a listából” (oldal: 110)

[Premium Traffic] (ha van):

Akkor jelenik meg, ha aktiválva van a
Prémium Közlekedési információk funkció
(ha van), és vannak elérhető közlekedési
információk.

“Közlekedési információs beállítások”
(oldal: 112)
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[TMC] (ha van):

Akkor jelenik meg, ha aktiválva van az RDS-
TMC funkció (ha van), és vannak elérhető
közlekedési információk.

“Közlekedési információs beállítások”
(oldal: 112)

j19 [m]:

Megjeleníti a térkép irány- beállítását.

Érintse meg az opciót, hogy
megváltoztathassa a térkép nézetét, illetve
a térkép orientációját.

2D térkép (Közel-Kelet)
A 2D nézet a térképet két dimenzióban jeleníti meg,
hasonlóan az autós térképekhez.

A képernyőn megjelenő ikonok és információk el-
helyezkedése a modelltől, illetve a specifikációtól
függően változhatnak.

Képernyő információ:

➀ m Nyíl és távolság:

A következő navigálási pontig hátralévő
távolságot illetve az ott végrehajtandó
műveletet jelöli.

Ha a gépjármű nem úton tartózkodik,
lehetséges, hogy a következő kanyarodási
nyíl/távolság helyett egy a legközelebbi

PBB0109XZ

Példa
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útra visszavezető utat jelölő nyíl jelenik
meg.

➁ A következő utca neve:
Megjeleníti az útvonal következő utcájának
nevét.

➂ m Útvonalpont:

Megjeleníti annak az útvonalpontnak a
helyét, amelyen a gépjármű megáll, mielőtt
a célállomás felé továbbhaladna. Maximum
20 pont állítható be.

➃ m Célállomás:

Az úti cél helyét jelöli.

➄ Eltárolt hely:

Megjeleníti azokat a helyeket, amelyet
tárolva vannak a címjegyzékben.

“Helyszín eltárolása” (oldal: 113)

Az ikonok megváltoztathatók a saját
elképzelések szerint.

➅ m Sebességkorlátozó visszajelző:

Megjeleníti a sebességkorlátozást arra az
útra, amelyen a gépjármű halad.

Mikor a [Figyelmeztetés
sebességkorlátozásra] beállítása [BE] és a
jármű túllépi a kérdéses sebességhatárt, a
visszajelző villog és egy hangos sípszót
hallat.

A sebességkorlátozás visszajelző beállításai
változtathatók.

“Navigáció beállításai” (oldal: 121)

➆ [m]:

Érintse meg, hogy a térképmenü
megjelenjen.

“A térkép képernyőmenü” (oldal: 99)

➇ [m](ha van): Érintse meg, hogy az iránytű

üzemmód képernyő megjelenjen.
“Iránytű üzemmód képernyő (ha van
Közel-Keletre)” (oldal: 93)

➈ Célig hátralévő távolság:

Megjelöli a fennmaradó távolságot a
célállomásig vagy egy közbeeső pontig. Ez
a visszajelző akkor jelenik meg, amikor a
célállomás meghatározásra került és a
navigáció elindult.

➉ Hátralevő idő/Érkezési idő:

Jelzi a célig/útvonalponting még hátralévő
időt, vagy beállítás alapján megjeleníti a
becsült érkezési időt. Ez a visszajelző akkor
jelenik meg, amikor a célállomás
meghatározásra került és a navigáció
elindult.

Igényeinek megfelelően kiválaszthatja,
hogy a hátralévő idő vagy az érkezési idő
kerüljön megjelenítésre.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

j11 Javasolt sáv visszajelző:

Az útvonal beállítását követően az úttól
függően a kijelzőn megjelenhet az irányt
jelző nyíl, valamint a javasolt haladási sáv.

Kék: Első javaslat

Fehér: Másodlagos javaslat

Szürke: Nem javasolt

j12 Javasolt útvonal:

A navigálás során kék félkövérrel jelenik
meg.

j13 Utca neve:

Megjeleníti annak az utcának a nevét,
amelyen a gépjármű éppen halad.

j14 m Gépjármű ikon:

Megjeleníti a gépjármű aktuális helyét,
illetve a haladási irányát.

j15 Felbontás:

A térkép felbontását jelöli.

j16 [m]:

Megjeleníti a térkép iránybeállítását.
Érintse meg az opciót, hogy
megváltoztathassa a térkép nézetét, illetve
a térkép orientációját.
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3D Térkép
A 3D nézet magasabb perspektívából jeleníti meg a
térképet. 3D Térkép nézetben könnyen felismerhe-
tők az útvonalak, mert távolról, panoráma nézetből
mutatja a térképet.

INFORMÁCIÓ:

A 3D Térkép minden esetben úgy jelenik meg, hogy
a haladási irány van felfelé.

Épületek grafikája
Egyes területek esetében az épületek grafikái a tér-
képadatok között kerülnek eltárolásra és nagyítás-
kor kerülnek megjelenítésre.

INFORMÁCIÓ:

Azokon a területeken, ahol az épületek grafikája
nincs eltárolva a térképadatok között, a normál tér-
kép kerül megjelenítésre, még akkor is, ha a térkép
fel van nagyítva.

5GB0764XZ

5GB0765XZ

2D-s épület grafika

5GB0831XZ

3D-s épület grafika
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Iránytű üzemmód képernyő (ha van
Közel-Keletre)
Az iránytű üzemmód a sivataghoz hasonló terüle-
teken lehet hasznos, ahol nincsenek utak, vagy a
terület információi nem kerültek megadásra a tér-
képadatokban. Ez az üzemmód segít a vezetőnek
eljutni a céljához azzal, hogy a gépjármű aktuális
helyzetét a térkép közepén jeleníti meg.

Érintse meg a [m] opciót a térkép képernyőn az
iránytű üzemmódképernyőre váltáshoz.

➀ Aktuális helyzet szélességi/hosszúsági foka

➁ Becsült érkezési idő és távolság az
útvonalpontig/célállomásig

➂ Útvonalpont/célállomás szélességi/
hosszúsági foka

➃ Irány- és egyenestávolság a célállomásig

➄ Becsült érkezési idő a célállomásig

➅ A gépjármű aktuális helyzete és az irány az
útvonalpontig/célállomásig

Ha a célállomás nem került beállításra, kizárólag az
aktuális helyzet szélességi és hosszúsági foka jele-
nik meg.

INFORMÁCIÓ:

• Bekapcsolt iránytű üzemmód esetén a navigá-
ció nem elérhető.

• Érintse meg a [Törlés] opciót az útvonalpont/
célállomás információinak törléséhez. A törlést
követően a törölt információkat később már
nem jelenítheti meg.

• Ezen funkció részletei változhatnak.

AZ UTAK SZÍNEI
A különböző úttípusok eltérő színekkel vannak
megkülönböztetve.

Kivéve Mexikó:

Szín Út típusa
Sárga és piros körvonal Autópálya
Piros vagy narancssárga Főút
Sárga vagy fehér Szűk utca

Mexikó:

Szín Út típusa
Sötétvörös Autópálya
Világos barna Fontosabb közutak
Világos zöld Másodrendű út
Fehér Helyi út

Tajvan:

Szín Út típusa
Sárga és piros körvonal
vagy Piros

Autópálya

Világos barna Fontosabb közutak
Fehér Szűk utca

PBB0002XZ
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TÉRKÉP MOZGATÁSA
A Térkép az érintőpanel használatával görgethető.
A Térkép görgetési lehetőségei vezetés közben kor-
látozottak lehetnek.

Érintés:

Ha a térképen megérint egy pontot, a kurzor meg-
jelenik és az a hely kerül a képernyő közepére, ahol
a térképet megérintette.

A térkép mozgatása után érintse meg a [m] ele-
met a képernyőn, vagy nyomja meg a <MAP> ele-
met, hogy az éppen aktuális helyzetet megjelenít-
hesse a képernyőn.

Hosszú érintés:

Érintse meg azt az irányt, amelybe mozdulni sze-
retne. A térkép elmozdul, amíg a képernyőn tartja
az ujját.

Húzás:

A térkép görgetéséhez húzza el a képernyőt.

Söprés/Suhintás:

Húzza végig az ujját a kijelzőn, hogy a térképen
gyorsan tudjon görgetni.

TÉRKÉP FELBONTÁSÁNAK
MEGVÁLTOZTATÁSA

A térkép felbontásának megváltoztatásához érint-
se meg a Menüsávon található [Kicsinyít] vagy [Na-
gyít] elemeket.

Egyéb műveletek:

• A kurzor megjelenését követően megjelenítheti
a skálát a térképen található Beosztás jelző
megérintésével.

A skálán található [m] vagy [m] lehetőségek
megérintésével megváltoztathatja a térkép fel-
bontását.

• A <PUSH SOUND/m> /
<m/<ENTER SETTING> gomb elfor-
gatásával is megváltoztathatja a térkép felbon-
tását.

• Ha megjelenik a kurzor, akkor az ujjai össze-
vagy széthúzó csippentésével tudja kicsinyíteni
vagy nagyítani a térkép felbontását.

Szabad nagyítás:

A <PUSH SOUND/m>/
<m/<ENTER SETTING> forgatásával
normál üzemmódban is változtathatja a térkép fel-
bontását, de használhatja szabad nagyítás üzem-
módban is (finomabb nagyítás kisebb lépésekben).

“Térkép beállításai” (oldal: 96)

INFORMÁCIÓ:

• Vezetés közben a csípés és széthúzás művele-
tek letiltásra kerülhetnek.

• A térkép felbontásától függően előfordulhat,
hogy a forgalmi adatok nem jeleníthetők meg a
térkép képernyőn.

“Közlekedési információ a térképen” (ol-
dal: 111)

5GB0707XZ
5GB0767XZ
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TÉRKÉP BEÁLLÍTÁSAI
A térkép nézet beállítása elvégezhető a Térkép menüből a érintőképernyőn.

1. Érintse meg a [m] opciót, az aktuális helyzet képernyőjén.

2. Érintse meg a [Térkép beállítások] opciót.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Menü elemek Művelet

[Nézet váltása] [2D térkép] 2D térkép megjelenítése.

[Osztott:2D térk.] Az osztott képernyő bal és jobb oldalán is a 2D térkép jelenik meg. A 2D térképek
különböző felbontásai és beállításai láthatóvá válnak.

[3D térkép] 3D térkép megjelenítése.

[Osztott:3D térk.] Az osztott képernyő bal oldalán a 2D térkép, míg a jobb oldalán a 3D térkép jelenik
meg.

[Bal oldali infó] [Kereszteződés] A navigációs közben a bal oldali képernyőn a következő kereszteződés nagyított
nézete jelenik meg.

[Kanyarok listája] Az útvonal beállítását követően a képernyő bal oldalán a műveletek listája jelenik
meg.

[Drive Report] A képernyő bal oldalán megjeleníti az ECO drive reportot.

[Teljes térkép] Megjeleníti a teljes térkép képernyőt.

[Térkép ikonok] Válassza ki a térkép képernyőjén megjeleníteni kívánt POI ikonok kategóriáit.
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Menü elemek Művelet

[Egyéb]/
[Egyéb]

[Térkép tájolás] A térkép tájolás esetén a következő beállítások érhetők el: [Észak fent] vagy
[Menetirány]. [Térkép tájolás] csak akkor érhető el, ha a 2D térkép jelenik meg.

[Hosszú távú] A gépjármű ikon a képernyő közepétől egy kicsit lejjebb helyezkedik el, így a
haladási irányba szélesebb nézet biztosítható. A hosszútávú lehetőség csak akkor
érhető el, ha a [Menetirány] opció van beállítva.

[Bal osztott térkép
beállít.]

[Térkép tájolás] Az osztott képernyő bal oldalán található térkép tájolás beállítható úgy, hogy az
északi nézet vagy a haladási irány legyen felül.

[Hosszú távú] Ha ez az elem be van kapcsolva, a gépjármű helyét jelző ikon a bal oldali képernyőn
a képernyő közepétől egy kicsit lejjebb helyezkedik el, így a haladási irányba
szélesebb nézet biztosítható.
A hosszútávú térkép nézet csak akkor érhető el, ha a bal oldalon megjelenő
térképen a [Menetirány] opció van beállítva.

[Térkép méretarány] Beállítja a bal képernyő térkép felbontását.

[Audio információk a térképen] Ki- illetve bekapcsolja a térkép képernyő felső részén megjelenő
audioinformációkat.

[Térkép színe]/[Térkép színe] A térkép színét a következő lehetőségek közül állítja be: [Standard], [Utak
kiemelése]/[Utak kiemelése], [Szöveg kiemelése]/[Szöveg kiemelése] és [Közl. dugók
kiemel.]/[Közl. dugók kiemel.].

[Térkép szövegmérete] [Nagy] Beállíthatja a térkép képernyőn megjelenő szöveg betűméretét.

[Közepes]

[Kicsi]

[Vál. a szöv. megjelen.
térképen opc.]

[Helységnevek] Megjelenítheti a helyek, létesítmények és utak neveit a térkép képernyőn.

[Létesítmények nevei]

[Utak nevei]

[Térképgörgetés információk] A térkép görgetése során, a kereszttel megjelölt helyre vonatkozó információ
megjelenítése is beállítható.
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Menü elemek Művelet

[Egyéb]/
[Egyéb]

[A térképen
megjelenített
nyomvonalpontok]

[Nyomv.pontok rögz. és
mut. térképen]

Megjelenítheti/kikapcsolhatja nyomonkövetési lehetőségeket.

[Táv. a nyomv.pontok
között]

Kiválaszthatja a nyomonkövetés intervallumát.

[Nyomvonal törlése a
jelenlegi pozícióig]

A nyomonkövetési útvonal törlése a jelenlegi pozícióig.

[Kis lépéses nagyítás a hívóval.] A szabad nagyítás funkció be-/kikapcsolása. Ha ez az elem be van kapcsolva, lehetőség nyílik
arra, hogy a térképet kisebb lépésekben nagyítsa, mint normál állapotban.

[Össz. autópálya kijárat megjel. az útv.]/
[Össz. autópálya kijárat megjel. az útv.]

Ki- illetve bekapcsolja az autópálya lehajtó információk képernyőt.

[Kanyarok list. auto. megjel. autópály.]/
[Kanyarok list. auto. megjel. autópály.]

A kanyarok listája autópályán való haladáskor automatikusan megjeleníthető.

[Autom. északi irány kicsinyítéskor] Amikor ez az opció be van kapcsolva, a térkép orientációja automatikusan átvált [Észak fent]
nézetre, amikor a legszélesebb skálát használja.

[Vissza a térképhez] Vissza az aktuális helyet mutató térképhez.
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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK A
TÉRKÉPEN (ha van)
A közlekedési információk megjeleníthetők a térké-
pen.

“Közlekedési információ a térképen” (oldal:
111)

A TÉRKÉP KÉPERNYŐMENÜ
Nyomja meg az [m] gombot, miközben a jelenlegi
helyzet térképe vagy egy nagyobb terület térképe
van megjelenítve, hogy megjeleníthesse azt a me-
nüt, amely az adott képernyőhöz tartozik.

Ezzel a menüvel gyorsan érhetők el kisegítő funk-
ciók, például a célállomás beállítása vagy érdekes
pontok keresése a közelben.

A célállomás beállítását követően a rendszer navi-
gációt biztosít.

ALAPVETŐ MŰVELETEK
Célállomás beállítás menüjének
megjelenítése
Több lehetőség létezik a célállomás beállítására. Vá-
lassza ki a célállomás kereséséhez és beállításához
legmegfelelőbb módszert.

Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg a
Menüsávon található [Cél] opciót.

A célállomás beállítási módok elérhetősége függ a
modelltől, a specifikációktól és a szoftververziótól.
A képernyőn megjelenő elemek a különböző felté-
telektől függően nem feltétlenül működnek.

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA
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Elérhető lehetőségek a célállomás megadására:

Beállítandó elem Művelet

[POI vagy cím megadása] Célállomást keres a megadott címek vagy POI nevek alapján.

[Online keresés] Ez a funkció akkor használható a gépjármű fel van szerelve TCU-val (Telematikai vezérlőegységgel). A
funkció használatához aktiválja az online keresést az [Opciók] alatt a célállomás keresési eredmény
képernyőjén, ha elérhető.

[Otthoni címre] Útvonalat keres az aktuális helyről a korábban beállított lakcímhez.

[Cím] A célállomásra cím alapján keres.

[Hasznos helyek] Célállomást keres a különböző kategóriákból.

[Címjegyzék] Célállomást keres a gépjármű címjegyzékéből.

[Városközpont]/[Városközpont] Célállomásként a városközpontot állítja be.

[Kereszteződés] Célállomásként egy kereszteződést állíthat be.

[Előző célok] Az előzőleg beállított célállomásokból és az előzőleg beállított kiindulási pontokból keres célállomás.

[Munkahelyi cím] Útvonalat keres az aktuális helyről a korábban beállított munkahelyhez.

[Telefonszám] POI-t kereshet telefonszám alapján.

[Google célkeresés] A Google segítségével talált helyet állít be célállomásként.

[Tárolt útvonalak] A tárolt útvonalak adatokból állt be útvonalakat.

[Térkép szerint] A célállomásra térkép alapján keres.

[Szélesség/hossz.] Szélességi fok és hosszúsági fok állít be célállomást.

[Door to Door Navigation]/[Smartphone Navigation] Be/ki kapcsolja a Door-to-Door Navigation funkciót.
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MEGJEGYZÉS:

Értesítés POI keresésről:
A létesítmények helye és a nyitvatartási idő vál-
tozhat, ami nem feltétlenül látható a térkép ada-
tokból. Ellenőrizze ezeket az adatokat mielőtt
egy olyan létesítményhez megy, amelyre vész-
helyzetben van szüksége, hogy a megfelelő tá-
mogatást megkaphassa. Egyéb esetben előfor-
dulhat, hogy nem kapja meg a kellő segítséget
vészhelyzetben, még akkor sem, ha az adott hely-
re érkezett. A navigációs képernyőn egy megerő-
sítő üzenet jelenik meg. Kövesse a megjelenített
információkat és ellenőrizze az adott elemeket.

INFORMÁCIÓ:

• A célállomás beállítása után a célállomás helye
beállítható és a hely eltárolható a címjegyzék-
ben, stb.

“Az útvonal navigáció megkezdése előtti
lehetőségek” (oldal: 101)

• A célállomások törölhetők és szerkeszthetők/
hozzáadhatók.

“Útvonal menü” (oldal: 102)

AZ ÚTVONAL NAVIGÁCIÓ
MEGKEZDÉSE ELŐTTI
LEHETŐSÉGEK
Mielőtt az útvonal navigációt megkezdené, válassza
ki a menüket, amelyekkel módosíthatja vagy eltárol-
hatja az útvonalat, illetve amellyel megjelenítheti a
műveletek listáját.

• [Indítás]:

A navigáció elindítása a kiválasztott úticélig.

• [Útvonalhoz adás]:

A korábban már beállított útvonalhoz adhat
hozzá egy helyet.

• [Több útvonal]:

Alternatív útvonalakat javasol.

INFORMÁCIÓ:

Az [1 típus]/[1 típus] beállítási képernyőn kivá-
lasztott útvonal keresési feltételek alapján meg-
tervezett alternatív útvonalak megjelenítésé-
hez érintse meg az [Alap útvonaltípus] lehetősé-
get.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

A három útvonal keresési feltételek ([Gyors],
[ECO]/[Eco] és [Rövid]) alapján megtervezett al-
ternatív útvonalak megjelenítéséhez érintse
meg a [3 típus]/[3 típus] lehetőséget.

• [Kanyarok listája]:

Részletes kanyarodási listát jelenít meg. A
térképet megjelenítheti, valamint a kanyart
elkerülheti a fordulási pont megérintésével.

• [Hely változtatása]:

Megjeleníti a térkép képernyőt és lehetővé
teszi a célállomás helyének beállítását.

• [További opciók...]:
Olyan opciók választhatók ki, mint a
helyadatok megtekintése és a helyek/útvo-
nalak tárolása.

PBB0023XZ
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A NAVIGÁLÁSRÓL
Az útvonal beállítása után nyomja meg az [Indítás]
gombot a navigáció elindításához.

Navigálás közben a rendszer átvezeti Önt a meg-
adott pontokon, hang- és vizuális instrukciók segít-
ségével.

VIGYÁZAT

• A navigációs rendszer hang- és vizuális inst-
rukciói csak referenciaként szolgálnak. Elő-
fordulhat, hogy az utasítás nem megfelelő az
adott helyzetben.

• Amikor a javasolt útvonalon halad végig, min-
den esetben tartsa be közlekedési szabályo-
kat (pl.: egyirányú út).

“Navigálás” (oldal: 127)

Hangutasítások navigálás közben
Az audio navigáció alapjai:

A hangos navigáció bemondja a kereszteződéshez
közeledve, hogy melyik irányba kell elfordulni.

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a hangos
navigáció és a tényleges útviszonyok nem
egyeznek meg. Ez annak következtében fordul-
hat elő, hogy a tényleges út és a térképen lévő
információk között eltérés lehet a gépjármű se-
bességéből fakadóan.

• Azokban az esetekben, amikor a hangos navi-
gáció nem egyezik meg a tényleges útviszo-
nyokkal, kövesse a közlekedési táblákról és út-
burkolati jelekről szerzett információkat.

• Amikor egy navigációs ponthoz (kereszteződés
vagy sarok) vagy úti célhoz, útvonalponthoz kö-
zeledik, az audioeszköz bemondja a hátralévő
távolságot és/vagy a kanyarodási irányt. Nyom-
ja meg és tartsa nyomva a <MAP> gombot, hogy
az utasítást megismételje.

ÚTVONAL MENÜ

VIGYÁZAT

Mielőtt az útvonalakat módosítja, minden eset-
ben álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen. Ha az útvonalat vezetés közben módo-
sítja, balesetet okozhat.

Navigálás közben az útvonal feltételei változhatnak
és az útvonal információkat ellenőrizheti. Állítsa be
az útvonal feltételeit saját igényei szerint.

Célállomás beállítását követően nyomja meg a
<MAP> gombot, majd érintse meg a Menüsávon ta-
lálható [Útvonal] opciót.

Az útvonal menü képernyője megjelenik.

NAVIGÁLÁS
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Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Menü elemek Eredmények

[Útvonal törlése] Törölheti a jelenlegi navigációs útvonalat.

[Kanyarok listája] Megjeleníti a javasolt útvonal részleteit.

[Kerülő út] Bizonyos távolságra kitérő utat kereshet.

[Útvonal preferencia] Állítsa be az útvonal keresésnek feltételeit.

[Újratervezés] Kézi üzemmódban a keresési feltételek megváltoztatása után keressen útvonalat és terveztesse meg azt a
rendszerrel.

[Cél mutatása] [Hely változtatása] Megjeleníti a térkép képernyőt és lehetővé teszi a célállomás helyének beállítását.

[POI-k a közelben] A célállomáshoz közel keres érdekes pontokat, mint például éttermeket, töltőállomásokat, stb. A megálló
útvonalpontként állítható be.

[Hely tárolása] A célállomást eltárolja a címjegyzékben.

[Szerk./Útvonalhoz adás] A már beállított útvonalat módosíthatja/hozzáadhatja egy célállomáshoz vagy útvonalponthoz.

[Navigációs beállítások] Különböző navigálási beállítások szabhatók személyre.

[Útvonal eltárolása] A jelenlegi útvonal (a célállomás és az útvonalpontok) elmenthető. Maximum 10 útvonal tárolható el. A tárolt
útvonalak könnyen előhívhatók a későbbi felhasználáshoz. A tárolt útvonal kizárólag a hely információit tárolja
el, az útvonalat nem. Az útvonal eltérő lehet a forgalmi adatoktól (ha van) vagy egyéb feltételektől függően.

[Térkép görgetése] Megjeleníti a jelenlegi térkép képernyőt, amelyet tovább görgethet a célállomás, útvonalpontok, útvonal, stb.
helyeinek megerősítéséhez.

[Szimuláció] Szimulálhatja a navigációt. Ez a funkció részletes információkat nyújt az útvonalról a hangnavigálással együtt.
A következő műveletek érhetők el:

[m]: Megállítja a szimulációt.

[m]: Visszatérés a szimulációhoz.

[m]: Szimuláció befejezése.

[m]: Növeli a lejátszási sebességet. 4 különböző lejátszási sebesség érhető el.

[m]: Csökkenti a lejátszási sebességet. 4 különböző lejátszási sebesség érhető el.
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ÚTVONAL PREFERENCIA

Beállíthatja az útkeresés feltételeit.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható [Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg az [Útvonal preferencia] opciót.

3. Érintsemegazelemet,amelyetszeretnebeállítani.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet
[Alap útvonaltípus] [Leggyorsabb] A leggyorsabb útvonal használatát részesíti előnyben.

[ECO] A kevesebb energiát igénylő útvonal használatát részesíti előnyben.
[Legrövidebb távolság] Előnyben részesíti a legrövidebb útvonalat.

Előfordulhat, hogy az útvonal nem a legrövidebb mivel a rendszer biztonsági okokból
előnyben részesíti azokat az útszakaszokat, amelyeken könnyebb vezetni.
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Beállítandó elem Művelet
[Egyéb útvonal
beállítások]

[Autópálya min.]/[Autópálya min.] Az autópályák minimalizálása.
[Fizetőutak minimalizálása]/[Fizetőutak
minimalizálása]

Minimalizálhatja a fizetős utak használatát.

[Időszakosan
lezárt utak]

[Korlátozások használata] Az útvonal tervezésénél figyelembe veszi a használatra vonatkozó időbeli korlátozásokat.
[Ne haszn. korlátozásokat] Az útvonal tervezésénél nem veszi figyelembe a használatra vonatkozó időbeli korlátozásokat.
[Elkerül] Az útvonal tervezésénél nem veszi figyelembe az időkorlátozással rendelkező utakat.

[Szezonálisan
lezárt utak]

[Korlátozások használata] Az útvonal tervezésénél figyelembe veszi a használatra vonatkozó szezonális korlátozásokat.
[Ne haszn. korlátozásokat] Az útvonal tervezésénél nem veszi figyelembe a használatra vonatkozó szezonális

korlátozásokat.
[Elkerül] Az útvonal tervezésénél nem veszi figyelembe a szezonális korlátozással rendelkező utakat.

[Forgalmi
információ haszn.]

[Auto] Az útvonalat automatikusan, a közlekedési információk figyelembevételével tervezi meg.
[Elfogad] Forgalmi dugó vagy baleset esetén a tervezést megelőzően egy megerősítő képernyő jelenik

meg.
[KI] Az útvonalat a közlekedési információk figyelembevétele nélkül tervezi meg.

[Terület elkerülése beállítások haszn.] Aktiválást követően a rendszer automatikusan elkerüli a korábban megadott elkerülendő
területeket.

[Kompok használata] Figyelembe veszi a kompok használatát.
[Autószállító vonat használata] Az autószállító vonatokat is figyelembe veszi.
[Burkolat nélküli utak használata] A nem aszfaltozott utakat is figyelembe veszi.
[Telekocsisávok használata] A telekocsisávokat is figyelembe veszi.
[Megjegyzett útvonalak használata] Használhatja azokat az utakat, amelyeket a leggyakrabban használ, ez a rendszer öntanuló

technikájának segítségével lehetséges.
[Több útvonal
testreszab.]/
[Több útvonal
testreszab.]

[3 típus]/[3 típus] A további útvonalak megerősítésekor 3 különböző útvonalat tervez meg.
[1 típus]/[1 típus] Az [Alap útvonaltípus] beállítási képernyőn kiválasztott útvonal keresési feltételek alapján

tervezi meg az útvonalakat.
“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

[Becsült idő] [Cél] A navigáció során megjeleníti a célállomásig hátralevő becsült- vagy hátralévő időtartamot.
[Útvonalpont] A navigáció során megjeleníti az útvonalpontig hátralevő becsült- vagy hátralévő időtartamot.

[Mutatott idő a
térképen]

[BÉI] Megjeleníti a becsült érkezési időt.
[Hátralévő] Megjeleníti az érkezésig hátralevő időt.
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INFORMÁCIÓ:

• Az [Útvonal preferencia] lehetőség az útvonal
menü képernyőről is elérhető.

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, akkor
rendszer egy új útvonalat tervez.

• A kijelzőn megjelenített, torlódásra vonatkozó
információk (ha van) nem statisztikai adatok.

• Ha a [Ne haszn. korlátozásokat] opciót válasz-
totta ki az [Időszakosan lezárt utak] beállítás-
hoz, a rendszer úgy tervezi meg az útvonalat,
hogy nem veszi figyelembe a napokra vagy idő-
pontokra vonatkozó korlátozásokat. Ezért a ja-
vasolt útvonal tartalmazhat olyan útszakaszt,
amelyre valamely napon vagy a nap valamely
időszakában korlátozás van érvényben. Amikor
az útvonalon vezet, minden esetben a közleke-
dési szabályokat kövesse függetlenül attól,
hogy az [Időszakosan lezárt utak] be vagy ki van
kapcsolva.

• A rendszer úgy számol, hogy a kiinduló pont és
a célállomás között a lehető legrövidebb idő tel-
jen el. Ha nincsenek megfelelő útvonalak, elő-
fordulhat, hogy a rendszer olyan útra vezeti, ahol
torlódás van ahelyett, hogy kitérő utat tervez-
ne.

• A rendszer nem tervez kitérő utat, ha a közleke-
dési dugó vagy lezárás a jelenlegi helyzettől tá-
vol van.

ÚTVONAL ÚJRATERVEZÉSE
A keresési feltételek, stb. megváltoztatása után kézi
üzemmódban újratervezheti az útvonalat.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg az [Újratervezés] opciót. Megjelenik
egy üzenet, és az útvonal újratervezése megtör-
ténik.

3. Érintse meg az [Indítás] opciót vagy szükség sze-
rint végezzen el további műveleteket.

“Az útvonal navigáció megkezdése előtti
lehetőségek” (oldal: 101)

INFORMÁCIÓ:

• Ha az útvonalon beállít egy köztes pontot, ak-
kor a rendszer csak egy útvonalat keres, még
akkor is, ha az újratervezés be van állítva.

• Ha a gépjármű eltér a javasolt útvonaltól, a rend-
szer automatikusan újratervezi az útvonalat az
aktuális ponttól a célállomásig az automatikus
újratervezés funkció segítségével.

AZ ÚTVONAL SZERKESZTÉSE

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Szerk./Útvonalhoz adás] opciót.

3. Érintse meg a következő beállításokat, illetve a
[Tervezés].

Elérhető beállítások

➀ [Cél hozzáadása]:

Érintse meg új célpont hozzáadásához.

➁ Aktuális cél

Érintse meg, hogy szerkeszthesse vagy
törölhesse a célállomást.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/ törlése” (oldal: 107)

PBB0105XZ
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➂ Útvonal célállomásig/útvonalpontig való
tervezésének követelményei:

Érintse meg az útvonal tervezési
feltételeinek módosításához.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 108)

➃ [Útvonalpont hozzáad.]:

Érintse meg az útvonalpont
hozzáadásához.

“Célállomás vagy érintendő pont
beállítása” (oldal: 107)

➄ Aktuális köztes pont:

Érintse meg, hogy szerkeszthesse vagy
törölhesse az útvonalpontot.

“Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/ törlése” (oldal: 107)

➅ [Tervezés]:

Az útvonal szerkesztés után érintse meg a
lehetőséget az útvonal új feltételekkel
történő újratervezése érdekében.

Célállomás vagy érintendő pont
beállítása
A már beállított útvonalhoz hozzáadható egy célál-
lomás vagy érintendő pont. A célállomás mellett
maximum 20 útvonalpont állítható be.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Szerk./Útvonalhoz adás] opciót.

3. Érintse meg a [Cél hozzáadása] vagy [Útvonal-
pont hozzáad.] opciót.

INFORMÁCIÓ:

Ha a [Cél hozzáadása] opciót kiválasztja, az ép-
pen aktuális célállomás átvált útközbeni pontra.

4. Célállomás vagy útközbeni pont beállítása. Az út-
vonalpont keresésének módja megegyezik az
úticél keresés módjával.

“Célállomás beállítása” (oldal: 99)

5. Érintse meg az [Útvonalhoz adás] opciót, hogy
egy helyzetet hozzáadhasson az útvonalhoz.

6. Az útvonal információ, illetve az útvonalhoz hoz-
záadott kiválasztott hellyel az útvonal megjele-
nítésre kerül. Szükség szerint módosítsa az útvo-
nal feltételeit.

“Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása” (oldal: 108)

7. Érintse meg a [Tervezés] opciót, hogy megerősít-
hesse az útvonal módosítását. Az útvonal újra
kiszámításra kerül.

INFORMÁCIÓ:

Az előző útvonal automatikusan törlésre kerül.

Célállomás vagy érintendő pont
szerkesztése/ törlése
A már beállított célállomás vagy érintendő pont mó-
dosítható vagy törölhető.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Szerk./Útvonalhoz adás] opciót.

3. Érintse meg a már beállított végállomást vagy
köztes pontot.

4. Érintse meg a következő beállítások módosítá-
sához:

Elérhető beállítások

• [Törlés]:

A már beállított célállomás vagy útvonalpont
törölhető.

• [Sorrend módosít.]:

A már beállított célállomások és köztes he-
lyek sorrendje megváltoztatható.

• [Cél áthelyezése]/[Cél áthelyezése]:

A célállomás vagy az útvonalpont helyét mó-
dosíthatja úgy is, hogy a kurzort a térképen
mozgatja az érintőképernyőn.
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5. Érintse meg a [Tervezés] opciót a módosítások
érvényesítéséhez.

INFORMÁCIÓ:

A célállomás törlését követően a navigáció megszű-
nik.

Az útvonal tervezési feltételeinek
megváltoztatása
A különböző útközbeni pontok között különböző
tervezési feltételeket állíthat be.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Szerk./Útvonalhoz adás] opciót.

3. Érintse meg a megjelenített útvonal információt
az előnyben részesített, célállomáshoz vagy út-
vonalhoz vezető útvonal szakaszon.

4. Érintse meg a kívánt feltételt.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

A feltételek megváltoznak és a kijelző visszavált
az útvonal szerkesztését engedélyező képernyő-
re.

5. Érintse meg a [Tervezés] opciót a módosítások
érvényesítéséhez.

INFORMÁCIÓ:

Előfordulhat, hogy az újratervezett útvonal nem a
legrövidebb mivel a rendszer biztonsági okokból
előnyben részesíti azokat az útszakaszokat, ame-
lyeken könnyebb vezetni.

A célállomás, illetve a köztes pontok
sorrendjének megváltoztatása
A már beállított célállomások és köztes helyek sor-
rendje megváltoztatható.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Szerk./Útvonalhoz adás] opciót.

3. Érintse meg a már beállított végállomást vagy
köztes pontot.

4. Érintse meg a [Sorrend módosít.] opciót.

5. Érintse meg azt a célállomást vagy köztes pon-
tot, amellyel szeretné kicserélni az előzőleg meg-
érintett célállomást vagy köztes pontot.

6. Érintse meg a [Tervezés] opciót a módosítások
érvényesítéséhez.

5GB0802XZ
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NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSOK

A rendszer által biztosított navigáció személyre szabásához különböző beállítások érhetők el.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható [Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Navigáció beállítások] opciót.

3. Érintsen meg egy elemet, amelyet szeretne beállítani.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet

[Navigáció hangerő] Beállíthatja a hangos navigálás hangerejét.

[Navigáció hang] Be- illetve kikapcsolhatja a hangos navigálást.

[Forgalmi közlemény] Aktiválhatja vagy deaktiválhatja a forgalmi értesítéseket.
Ha ez az elem aktív, a rendszer az útvonallal kapcsolatos forgalmi és esemény értesítéseket ad. A visszajelző
lámpa világít, ha a közlekedési hírek aktiválva vannak.

[Fizetőkapu-asszisztens] Aktiválhatja vagy deaktiválhatja a funkciót, amely arról tájékoztatja a vezetőt, hogy a gépjármű útdíj fizető
helyet közelít meg.

INFORMÁCIÓ:

• A [Navigációs beállítások] lehetőség az útvonal menü képernyőről is elérhető.

“Útvonal menü” (oldal: 102)

• A forgalmi értesítések aktív [Forgalmi közlemény] lehetőség esetén sem kerülnek bemondásra azon területeken, ahol nincsenek elérhető forgalmi értesítések.

• A navigáció hangereje beállítható a <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER>megnyomásával a vezérlőpanelen vagy a <m> gomb megnyomá-
sával a kormánykeréken, miközben a navigáció hallható.
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Ezen a rendszeren két típusú közlekedési informá-
ciók érhetők el, RDS-TMC (Radio Data System - Traf-
fic Message Channel) (ha van) és Prémium Közleke-
dési információk (ha van).

Az RDS-TMC (ha van) aktiválásához kapcsolja ki a
[Premium Traffic használata] (ha van) lehetőséget.

A Prémium Közlekedési információk aktiválásához
kapcsolja be a [Premium Traffic használata] lehető-
séget.

“Közlekedési információs beállítások” (oldal:
112)

RDS-TMC TULAJDONSÁG (ha van)
A navigációs rendszer a lehető legjobb forrásból ve-
szi a közlekedési információkat és engedélyezi az
RDS-TMC funkciót, hogy az információkat a rend-
szer a navigálásnál figyelembe vehesse. Az RDS-
TMC információkat egy külön FM állomás sugároz-
za, tehát Ön akkor is hallgathatja a rádiót, amikor
ezek az információk sugárzásra kerülnek. A közle-
kedési információk csak azokon a területeken jele-
níthetők meg, ahol az RDS-TMC sugárzásra kerül.
Néhány területen a közlekedési információk nem el-
érhetők.

PRÉMIUM KÖZLEKEDÉSI
INFORMÁCIÓK (ha van)
Valós idejű közlekedési információkat szerezhet a
Prémium Közlekedési információk lehetőség segít-
ségével nagyobb lefedettség mellett.

A képernyőn megjelenő események típusai meg-
egyeznek az RDS-TMC információkkal (ha van).

A Prémium Közlekedési információk a [Premium
Traffic használata] elem bekapcsolását, valamint
egy Wi-Fi eszközhöz (ha van) vagy okostelefonhoz
Wi-Fi hálózaton vagy TCU-n (Telematikus vezérlő-
egységen) (ha van) keresztül történő csatlakozást
követően válnak elérhetővé.

“Közlekedési információs beállítások” (oldal:
112)

ELÉRHETŐ KÖZLEKEDÉSI
INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
Közlekedési események megtekintése
a listából
1. Nyomja meg a <MENU> gombot, majd érintse

meg a Menüsávon található [Információ] opciót.

2. Érintse meg a [Közlekedési Információ] vagy a
[Premium Traffic] elemet. Az elérhető típusok lis-
tája megjelenik.

Elérhető
elemek

Funkció

[Forgalom
megjelenítése
az útvonalon]

Megjeleníti azon közlekedési
információk listáját, amelyet a
rendszer a gépjármű aktuális
helyzetétől a beállított
célállomásig vezető úton észlelt.
Csak akkor érhető el, ha útvonal
van beállítva.

[Forgalmi infó
a közelben]

Megjeleníti a gépjármű aktuális
helyzete közelében elérhető
közlekedési információk listáját.

INFORMÁCIÓ:

A [Közlekedési Információ] vagy a [Premium Traf-
fic] lehetőség kizárólag beérkező közlekedési in-
formációk esetén érhető el.

3. Érintse meg az előnyben részesített elemet. Az
elérhető események listája megjelenik.

4. Érintse meg egy eseményt a listában, hogy ellen-
őrizhesse a részletes információkat és a térké-
pet. Alternatív útvonal kereséséhez érintse meg
az [Elkerül] opciót.

5GB0811XZ
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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK
MEGTEKINTÉSE (ha van)
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Megjeleníti a fontos közlekedési
információkat.
Ha a rendszer a gépjármű aktuális helyzetének kö-
zelében fontos eseményt érzékel, automatikusan
egy üzenet jelenik meg az érintőképernyőn egy
hang üzenet kíséretében.

Ez az üzenet tartalmaz egy ikont, egy esemény tí-
pust, esemény információt, illetve a közvetlen távol-
ságot az aktuális helyzet és az esemény között.

INFORMÁCIÓ:

• Ha több fontos esemény is érzékelhető, az az
esemény jelenik meg, amely közvetlen távolsá-
ga a legkisebb az aktuális helyzettől mérve.

• Ha a fontos esemény a javasolt útvonalon talál-
ható és kerülőút is rendelkezésre áll, a kerülőút
figyelmeztető képernyő jelenik meg, amikor a
gépjármű megközelíti a kerülőút kezdőpontját.

Közlekedési információ a térképen
A közlekedési információk megjelennek mind a 2D,
mind pedig a 3D térkép képernyőkön.

Képernyő információ

➀ Útviszonyok:

Folyamatos haladás Zöld
Enyhe forgalom Sárga
Nagy forgalom Piros
Az utat lezárták és az
érintett útszakaszt
súlyos közlekedési
esemény befolyásolja

Narancssárga és fehér
csíkok

Zsúfolt forgalom Narancssárga

➁ Forgalmi adatok ikonja:

Ha az útvonal nincs meghatározva, a
közlekedési információkhoz kapcsolódó
összes ikon szürkén jelenik meg. Ha az
útvonal már meg van tervezve, az útvonal
mentén elhelyezkedő ikonok színesek, a
többi ikon szürke.

Kivéve Mexikó:

m
Álló forgalom

m
Enyhe forgalom

m
Folyamatos haladás

m
Lezárt útszakasz

m
Baleset

m
Útmunkálatok

m
Szűkebb forgalmi sávok

m
Minden további esemény

5GB0795XZPélda
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Mexikó:

m
Közlekedési dugó

m
Enyhe forgalom

m
Folyamatos haladás

m
Lezárt út

m
Baleset

m
Útfelújítás

m Szűkebb forgalmi sávok

m Minden további esemény

➂ Hátralévő távolság és idő:

A célig még hátralévő távolság, illetve idő a
közlekedési információk
figyelembevételével kerül meghatározásra.

Kiválasztható, hogy a célállomásig
hátralévő idő, vagy a becsült érkezési idő
kerüljön megjelenítésre.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

➃ Közlekedési információk visszajelzője:

TMC (ha van)

Megjelenik, ha van elérhető RDS-TMC adás.

Premium Traffic (ha van)

Megjelenik, ha vannak elérhető Prémium
Közlekedési információk.

INFORMÁCIÓ:

A közlekedési ikonok 15 m (1/64 miles) - 12,5 km (7,5
miles) felbontás mellett jelennek meg. Egyes közle-
kedési ikonok kizárólag nagyobb felbontású térkép
esetében jelennek meg.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓS
BEÁLLÍTÁSOK
A forgalmi adatokkal kapcsolatos funkciók beállítá-
sai módosíthatók.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható
[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Közl. inform. beáll.].

3. Érintse meg a kívánt beállítást. A kiválasztott be-
állítás jelzőlámpája világít.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifi-
kációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

Rendelkezésre álló beállítások

• [Premium Traffic használata]:

Ki- illetve bekapcsolja a Prémium Közlekedési
információkat (ha van).

• [A megjelenített forgalom testreszabása]:

Kiválaszthatja mely típusú közlekedési helyze-
tek (pl. baleset) kerüljön megjelenítésre a tér-
képképernyőn.

INFORMÁCIÓ:

• A modelltől, a specifikációtól és a szoftververzi-
ótól függően előfordulhat, hogy a [Premium
Traffic használata] funkció nem érhető el.

• A [Közl. inform. beáll.] elem elérhető az aktuális
helyet mutató térképképernyőn is.

• A navigációra a [Forgalmi közlemény] funkció
kikapcsolása sincs hatással. Továbbá, a vész-
helyzeti információk nem kerülnek kikapcsolás-
ra.

“Navigáció beállítások” (oldal: 109)

PBB0126XZ

Példa
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HELYSZÍN ELTÁROLÁSA
A gyakran látogatott helyszínek eltárolhatók a Cím-
jegyzékben. A tárolt címeket később be lehet állítani
úti célként vagy útszakaszpontként. A Címjegyzék
legfeljebb 200 helyet tud eltárolni.

Lakcím vagy munkahely tárolása
Az otthon vagy munkahely helyzete eltárolható a
rendszerben.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható
[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

3. Érintse meg az [Otthoni cím hozzáadása] vagy
[Munkahelyi cím hozzáadása] opciókat.

4. Érintse meg a megfelelő módszert, hogy a kívánt
helyet beállíthassa. Lásd a célállomás beállításá-
hoz használt keresési módot.

“Célállomás beállítása” (oldal: 99)

5. Érintse meg az [OK] gombot.

6. Megjelenik egy üzenet, és a hely címe eltárolásra
kerül a címjegyzékben.

7. Szükség szerint állítsa be és szerkessze a tárolt
elemek tartalmát. Érintse meg az [OK] opciót a
megerősítéshez.

“Tárolt hely szerkesztése” (oldal: 116)

INFORMÁCIÓ:

Ha a lakcím vagy a munkahely még nem került eltá-
rolásra és megérinti a célállomás képernyőn talál-
ható [Otthoni címre\n(új hozzáadása)] vagy [Mun-
kahelyi cím (új hozzáadása)] lehetőséget, a rendszer
megjelenít egy üzenetet, amelyben azt kérdezi,
hogy szeretné-e a lakcímet vagy a munkahelyet el-
tárolni. Érintse meg az [Igen] opciót, hogy a lakcím
vagy a munkahely helyzetét eltárolhassa.

Hely tárolása kereséssel
A tárolásra kiválasztott hely számos módon megke-
reshető.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható
[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt címek] opciót.

4. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

5. Érintse meg a megfelelő módszert, hogy a kívánt
helyet beállíthassa. Lásd a célállomás beállításá-
hoz használt keresési módot.

“Célállomás beállítása” (oldal: 99)

6. Érintse meg az [OK] gombot.

7. Megjelenik egy üzenet, és a hely címe eltárolásra
kerül a címjegyzékben.

8. Szükség szerint állítsa be és szerkessze a tárolt
elemek tartalmát. Érintse meg az [OK] opciót a
megerősítéshez.

“Tárolt hely szerkesztése” (oldal: 116)

INFORMÁCIÓ:

• Ha a címet eltárolja a [Tárolt címek] helyen, a
[Címjegyzék] opció használható a hely keresé-
sére.

• Ha már 200 helyet eltárolt a rendszerben, addig
nem tárolhat el egy újabbat, amíg egy aktuáli-
san tárolt elemet ki nem töröl.

5GB0785XZ
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Hely tárolása a térkép mozgatásával
1. A térképen keresse meg a kívánt helyet és érintse

meg a [m] opciót az érintőképernyőn.

2. Érintse meg a [Hely tárolása] opciót. Egy üzenet
jelenik meg.

3. A tárolt helyet reprezentáló ikon megjelenik a tér-
képen. Az aktuális helyet mutató térkép képer-
nyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a
<MAP> gombot.

ÚTVONAL ELTÁROLÁSA
Legfeljebb 10 megtervezett útvonalat lehet eltárol-
ni. Az eltárolt útvonalak könnyedén megnyithatók
és beállíthatók felajánlott útvonalként.

Az útvonal eltárolásához annak legalább egy útvo-
nalponttal rendelkeznie kell.

1. Nyomja meg a <MAP> gombot, majd érintse meg
a Menüsávon található [Útvonal] opciót.

2. Érintse meg a [Útvonal eltárolása] opciót. Egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Rákérdezés ese-
tén érintse meg az [Igen] opciót, hogy az aktuális
útvonalat eltárolhassa.

INFORMÁCIÓ:

• Legalább 1 útvonalpontot be kell állítani, hogy
az útvonal eltárolható legyen.

• A tárolt útvonal csak helyeket (úti célokat és
útvonalpontokat) és útvonaltervezési feltétele-
ket tartalmaz, magát az útvonalat nem.

• Az útvonal eltárolásra kerül a memóriában ta-
lálható útvonallista első elérhető helyén.

• Ha 10 útvonal már el van tárolva a címjegyzék-
ben, nem lehet új útvonalat eltárolni, amíg egy
régebbi útvonal törlésre nem kerül.

“Tárolt elem törlése” (oldal: 119)

KERÜLENDŐ TERÜLET TÁROLÁSA
Eltárolhat egy kerülendő területet. A kerülendő te-
rület egy olyan terület, amely az útvonaltervezésből
kizárható, például olyan utak, amelyeken rendsze-
resen nagy a torlódás. Ha egyszer a kerülendő terü-
leteket eltárolta, a rendszer az útvonalak tervezése-
kor azokat nem veszi számításba. Maximum 10 ke-
rülendő terület tárolható el.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható
[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

3. Érintse meg az [Elkerülendő terület] opciót.

4. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.

Érintse meg a megfelelő opciót, hogy a kívánt
helyet megkereshesse.

“Célállomás beállítása” (oldal: 99)

5. Érintse meg az [OK] gombot.

5GB0745XZ
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6. Szükség szerint beállíthatja a kerülendő terüle-
tet.

“A kerülendő terület szerkesztése” (oldal:
119)

7. Érintse meg az [OK] opciót, hogy a kerülendő te-
rület információit eltárolhassa.

INFORMÁCIÓ:

Legfeljebb 10 kerülendő területet lehet eltárolni. Ha
a 10 kerülendő területet eltárolta, az új kerülendő
területet nem lehet addig elmenteni, amíg egy ré-
gebbi területet nem törölt.

“Tárolt elem törlése” (oldal: 119)
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TÁROLT INFORMÁCIÓK SZERKESZTÉSE
A rendszerben tárolt tételek szerkeszthetők.

Tárolt hely szerkesztése
1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható [Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

Az elérhető elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Beállítandó elem Művelet

[Otthoni cím]* [Szerkesztés] [Ikonok megjelenítése a térképen] Megjelenítheti a lakcím ikonját a térképen.

[Ikon] Kiválaszthatja a kívánt ikont az otthon helyzetéhez.

[Hang] Beállíthatja a riasztást hangját, amely akkor szólal meg, amikor a gépjármű
megközelíti a lakcímet.

[Irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló figyelmeztető
hangjelzés beállítása.

[Távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a lakhelytől adott
távolságra kerül.

[Telefonszám]/[Telefonszám] Eltárolja az otthoni telefonszámot.

[Hely változtatása] Módosíthatja a tárolt lakcímet.

[Törlés] Törölheti a tárolt lakcímet.

[OK] Megerősítheti és elmentheti a szerkesztett lakcím információkat.

116 Navigáció (ha van)



Beállítandó elem Művelet

[Munkahelyi
cím]*

[Szerkesztés] [Ikonok megjelenítése a térképen] Megjelenítheti a munkahely ikonját a térképen.

[Ikon] Kiválaszthatja a kívánt ikont a munkahely helyzetéhez.

[Hang] Beállíthatja a riasztást hangját, amely akkor szólal meg, amikor a gépjármű
megközelíti a munkahelyet.

[Irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló figyelmeztető
hangjelzés beállítása.

[Távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a munkahelytől adott
távolságra kerül.

[Telefonszám]/[Telefonszám] Eltárolja a munkahelyi telefonszámot.

[Hely változtatása] Módosíthatja a tárolt munkahelyi címet.

[Törlés] Törölheti a tárolt munkahelyi címet.

[OK] Megerősítheti és elmentheti a szerkesztett munkahely információkat.
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Beállítandó elem Művelet

[Tárolt címek] [Rendezés] [Rendezés szám alapján] Rendezheti a tárolt helyeket.

[Rendezés név alapján]

[Rendezés ikon alapján]

[Rendezés csoport alapján]

[Új hozzáadása] Hozzáadhat egy új helyet.
“Hely tárolása kereséssel” (oldal: 113)

Tárolt címek
listája

[Szerkesztés] [Ikonok megjelenítése a
térképen]

Megjeleníti a tárolt hely ikonját a térképen.

[Név] Regisztrálja a bejegyzés nevét.

[Hangcímke] Egy hangazonosító címkét regisztrál a bejegyzéshez, amely lehetővé teszi, hogy az
adott bejegyzés használható legyen a Hangfelismerő rendszerrel (ha van).

[Ikon] Kiválaszthat egy ikont a bejegyzéshez.

[Hang] Beállíthatja a riasztás hangját, amely akkor szólal meg, amikor a gépjármű
megközelíti a pozíciót.

[Irány] Egy meghatározott irányból való közeledéskor megszólaló figyelmeztető
hangjelzés beállítása.

[Távolság] Beállíthatja, hogy a riasztás akkor szólaljon meg, amikor a pozíciótól adott
távolságra kerül.

[Telefonszám]/
[Telefonszám]

Telefonszámot regisztrál a pozícióhoz.

[Csoport] Regisztrálja a bejegyzés csoportját.

[Indexszám] Bejegyzés számot regisztrál a pozícióhoz.

[Hely változtatása] Beállíthatja a tárolt hely információit.

[Törlés] Törölheti a tárolt hely információit.

[OK] Megerősítheti és elmentheti a szerkesztett pozíció információkat.

*: Ha az otthoni vagy munkahelyi cím nem került elmentésre, az [Otthoni cím hozzáadása] vagy a [Munkahelyi cím hozzáadása] opció jelenik meg és az otthon vagy
a munkahely helyzete a menüből tárolható el.
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Tárolt útvonal szerkesztése
1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható

[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt útvonalak] opciót.

4. Érintse meg a listában az előnyben részesített
tárolt útvonalat. A Tárolt útvonal beállítások kép-
ernyő megjelenik.

Beállítandó
elem

Művelet

[Átnevezés] Megváltoztathatja a tárolt
útvonal nevét.

[Csere] Felülírja a tárolt útvonalat a
jelenlegivel.

[Törlés] Törli a tárolt útvonalat.
[OK] Alkalmazhatja a módosított

beállításokat.

A kerülendő terület szerkesztése
1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható

[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] elemet, majd érintse
meg az [Elkerülendő terület] opciót.

3. Érintse meg az előnyben részesített elkerülendő
területet a listában. Az elkerülendő terület beállí-
tások képernyője jelenik meg.

Beállítandó
elem

Művelet

[Átnevezés] Megváltoztathatja a kerülendő
terület nevét.

[Hely
változtatása]

Megváltoztatja a kerülendő
terület helyét.

[Terület
átméretezése]

Megváltoztathatja a kerülendő
terület méretét.

[Autópálya]/
[Autópálya]

Beállíthatja, hogy a kerülendő
terület az autópályákat
tartalmazza vagy sem.
A kerülendő terület színe
beállításfüggő.
Autópálya ON: Zöld
Autópálya OFF: Kék

[Törlés] Törölheti az elkerülendő
területet.

[OK] Alkalmazhatja a módosított
beállítást.

TÁROLT ELEM TÖRLÉSE
A Címjegyzékben található helyek és útvonalak tö-
rölhetők. Egy, illetve az összes tételt is kitörölheti
egyszerre.

INFORMÁCIÓ:

A törölt tételeket a későbbiekben már nem lehet
visszaállítani. Egy elem törlése előtt minden eset-
ben győződjön meg arról, hogy az adott elemre már
nem lesz szüksége.

Tárolt elemek törlése egyesével
1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható

[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg a [Címjegyzék] opciót.

3. Érintse meg a [Tárolt elemek törlése] opciót.

Válassza ki az előnyben részesített elemet, majd
érintse meg az [Igen] opciót a törlés megerősíté-
séhez.
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Egyedi elem törlése a térképen
1. Állítsa a kurzort a törölni kívánt tárolt hely fölé a

térkép mozgatásával, majd érintse meg a [m]
elemet.

2. Érintse meg a [Törlés] opciót.

3. Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Erősítse meg
az üzenet tartalmát, és érintse meg az [Igen] op-
ciót.

A tárolt tétel törlődik a Címjegyzékből.

1. lépés 2. lépés Művelet
[Otthoni cím törlése] Törölheti az otthon helyzetét.
[Munkahelyi cím törlése] Törli a munkahelyet.
[Címjegyzék
törlése]

[Összes törlése] Törölheti az összes címet.
[Egy törlése] Törölhet egy kiválasztott tárolt helyet.

[Tárolt
útvonalak
törlése]

[Összes törlése] Törölheti az összes útvonalat.
[Egy törlése] Törölheti a kiválasztott útvonalat.

[Elkerülendő
területek
törlése]

[Összes törlése] Törölheti az összes elkerülendő területet.
[Egy törlése] Törölheti a kiválasztott elkerülendő területet.

[Előző célok
törlése]

[Összes korábbi cél törlése] Törölheti az összes előző célállomást.
[Egy előző cél törlése] Törölheti a kiválasztott korábbi célállomást.
[Korábbi kezdőpont törlése]/
[Korábbi kiindulópont törlése]

Törölheti az előző kiindulópontot.

[Megjegyzett útvonalak törlése] A megtanított útvonalak törlése.

5GB0747XZ
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A navigációs rendszer a felhasználó igényei szerint
testre szabható.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható
[Navigáció] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintse meg az elemet, amelyet szeretne beállí-
tani.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifi-
kációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

Elérhető elemek:

• [Térkép beállítások]

Beállíthatja a megjelenítés módját és a térkép
irányát.

“Térkép beállításai” (oldal: 96)

• [Navigációs beállítások]

Beállíthatja a navigálás különböző funkcióit.

“Navigáció beállítások” (oldal: 109)

• [Útvonal preferencia]

Megváltoztathatja az útvonal preferenciáit.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)

• [Közlek. inform. beállítások]

Beállíthatja a forgalmi információs rendszer kü-
lönböző funkcióit.

“Közlekedési információs beállítások”
(oldal: 112)

• [Bizt. asszisz. beállítások]

Beállítandó elem Művelet

[Seb. korlátozás
megjelen. a
térképen]

Az elem bekapcsolását
követően a térképképernyő
jobb oldalán egy
sebességkorlátozás visszajelző
jelenik meg azon esetekben ha
érvényes sebességkorlátozás
vonatkozik arra az útra,
amelyen a gépjármű éppen
halad.

“2D térkép
(Közel-Kelet)” (oldal: 90)

[Figyelmeztetés
sebesség-
korlátozásra]

Az elem bekapcsolását
követően a
sebességkorlátozás visszajelző
villogni fog és hangjelzést ad,
figyelmeztetve a sofőrt, ha a
gépjármű túllépi a
megengedett sebességhatárt.

“2D térkép
(Közel-Kelet)” (oldal: 90)

[Seb.korl.-
érzékenys.]

Beállítja a [Figyelmeztetés
sebességkorlátozásra] funkció
sebességtúllépési
érzékenységét.

[Bizt.
kamera
figyel-
mezt.
beállí-
tásai]

[Bizt.
kamera
ikonok a
térképen]

Ha ez az elem be van
kapcsolva, a biztonsági
kamera ikonjai megjelennek a
térképen.

[Bizt.
kamera
figyel-
meztetés]

Az elem bekapcsolását
követően a biztonsági
kamerára figyelmeztető jelzés
megjelenik a térkép képernyő
jobb oldalán, ha a jármű
biztonsági kamerákhoz
közeledik.

• [Címjegyzék]

Tárolhatja az helyeket és az útvonalakat. A tá-
rolt elemek szerkeszthetők és törölhetők.

“Hely/útvonal tárolása” (oldal: 113)

• [POI-k testreszab.]/[POI-k testreszab.]

Beállítja a POI képernyőn megjelenítendő POI
kategóriákat.

• [Jelenlegi pozíció beállítása]

Ha a jármű aktuális helyét jelző járműikon nem
megfelelő helyre mutat, akkor lehetőség van a
járműikon korrigálására a térképképernyőn.

• [Tárolt elemek törlése]

Törölheti a tárolt helyeket vagy útvonalakat.

“Tárolt elemek törlése egyesével” (oldal:
119)

• [Előző célok törlése]

Törölheti az összes, vagy csak egy előző célállo-
mást vagy a korábbi kiindulópontot.

“Tárolt elemek törlése egyesével” (oldal:
119)

• [Szinkron. s Door-to-Door Navi]/[Szinkron. s
Door-to-Door Navigation]/[Szinkron. s
Smartphone Navi.]

Be/ki kapcsolja a Door-to-Door Navigation
funkciót.

NAVIGÁCIÓ BEÁLLÍTÁSAI

Navigáció (ha van) 121



• [Várható cél beállítások]

Beállítandó elem Művelet

[Várható célok
felajánlása]

Be/ki kapcsolja a vezetési
szokások tanulási funkciót.
Ha ez az elem be van
kapcsolva, a rendszer
megtanulja a vezetési
szokásokat, és a rendszer
aktiválásakor javaslatot tesz
a várható célokra, ha azok
elérhetők.

[Előrejelzés-
információk törlése]

Törli a megtanult vezetési
szokásokat.

• [Minden navigációs beállítás alaphelyzetbe]

Ezzel visszaállíthatja a különböző beállításokat
(kijelző, hangerő, stb.) az alapértelmezett érték-
re.

A GÉPJÁRMŰ AKTUÁLIS HELYZETE
A gépjármű aktuális helyzetének
megjelenítése
Ez a navigációs rendszer kombinálja a gépjárműből
(giroszkóp) és a GNSS-ből (Global Navigation Satel-
lite System) származó információkat, és kiszámolja
a gépjármű éppen aktuális helyzetét. Ez a pozíció
megjelenítésre kerül a célállomásra való navigálás
során.

Mi a GNSS (Global Navigation Satellite
System)?
A GNSS a műholdak jeleit használó helymeghatá-
rozó rendszerek általános elnevezése. Ez a navigá-
ciós rendszer három, vagy több különböző műhold-
ról fog rádiójeleket, és érzékeli a gépjármű helyzetét,
a háromszögelési módszert alkalmazva.

A pozícionálás beállítása:

Ha a rendszer a jármű sebessége és a giroszkóp
adatai szerint úgy ítéli meg, hogy a gépjármű pozí-
ciója nem pontos, a rendszer automatikusan beál-
lítja a gépjármű ikonját a GNSS jelek alapján.

GNSS műholdak jeleinek vétele:

A GNSS jelek gyengék lehetnek, függően a környe-
zettől. Előfordulhat, hogy a gépjármű a következő
területeken/környezetben nem érzékel GNSS jele-
ket.

• Alagutakban vagy parkolóházakban

• Olyan területeken, ahol számos magas
épület található

NAI0422
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A NAVIGÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK
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• Többszintes felüljáró alatt

• Olyan területeken, ahol magas fák
találhatók

• Kanyonokban

INFORMÁCIÓ:

A GNSS antenna a műszerfal mögött, a gépjármű
belsejében helyezkedik el vagy a tetőn található cá-
pauszony antenna belsejében (ha van). Ne helyez-
zen semmilyen tárgyat, különösen mobiltelefono-
kat vagy egyéb jeladókat a műszerfalra. Mivel a
GNSS jel erőssége gyenge, a telefonok és egyéb jel-
adók befolyásolhatják, illetve teljesen el is nyomhat-
ják azt.

A gépjármű helyzetének nem
megfelelő megjelenítése
A következő esetek befolyásolhatják a megjelenítés
helyzetére vagy haladási irányára vonatkozó pon-
tosságot. A megjelenítés pontossága visszatér a
normál állapotba, ha a vezetési feltételek is vissza-
térnek normál állapotba.

• Ha hasonló út van a közelben.

• Ha a gépjármű olyan területen halad, ahol
az utak elhelyezkedése négyzethálós.
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• Ha a gépjármű egy nagy, Y alakú
kereszteződésen halad keresztül.

• Ha a gépjármű folyamatosan lassú,
kanyargós úton halad.

• Ha a gépjármű olyan úton halad, ahol S
kanyarok ismétlődnek.

• Amikor a gépjármű spirál hídon halad.

• Amikor a gépjármű hóval fedett vagy nem
aszfaltozott úton halad.

• Amikor a gépjárművel többször egymás
után fordul balra vagy jobb, vagy a járművel
cikcakkban halad.

NAI0428
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• Amikor a gépjármű elfordításra kerül egy
parkoló forgóasztalán úgy, hogy a
gyújtáskapcsoló vagy főkapcsoló OFF
állásban van.

• Amikor olyan úton halad, amely nincs rajta
a térképen vagy az út megváltozott építési
munkálatok vagy egyéb okok miatt.

• Ha a GNSS pozicionálás pontossága
alacsony.

INFORMÁCIÓ:

• Előfordulhat, hogy a gépjárművet jelző ikon
nincs megfelelően pozicionálva a motor vagy az
e-POWER rendszer elindítása után.

• A gépjármű ikonja akkor is rosszul állhat, ha kü-
lönböző méretű gumiabroncsokat vagy hólán-
cot használ.

• A rendszer olyan funkcióval van ellátva, amely
automatikusan kiigazítja a gépjármű ikonját, ha
annak helyzete a tényleges pozíciótól eltér.

• A gépjármű GNSS alapján történő pozícióigazí-
tása nem működhet, ha a gépjármű áll.

• Ha a gépjármű helyzetét jelző ikon nem áll vissza
a normál állásba hosszabb vezetés után sem,
akkor az ikont kézzel állítsa a megfelelő helyre.

A navigációs rendszer részletes
térképadatokkal rendelkező területei
(MCA)
A rendszert úgy alakították ki, hogy segítsen elnavi-
gálni a célállomáshoz, továbbá a használati útmu-
tatóban található funkciók végrehajtására is képes.
Azonban a rendszert biztonságosan és megfelelő-
en kell használni. Előfordulhat, hogy az útviszonyo-
kat, a közlekedési táblákat és az elérhető szolgálta-
tásokat illető információk nem a legfrissebbek. A
rendszer nem megfelelő a biztonságos és törvé-
nyes vezetéshez.

A térképadatok a kiválasztott nagyvárosi területe-
ket fedik le.

A térképadatok között két típust talál: “részletes tér-
képadatokkal rendelkező terület”, ahol az összes
vonatkozó út adata, illetve egyéb területek adatai
megtalálhatók, illetve csak a “fő útvonalakat” muta-
tó térképek.

INFORMÁCIÓ:

Részletes térképadatok nem érhetők el a legtöbb
területre, általában csak a nagyobb városokat fedik
le ilyen térképek.

FIGYELMEZTETÉS

A térképek szolgáltatásai régiónként eltérőek le-
hetnek, valamint pontatlanok vagy hiányosak is
lehetnek, mert az útviszonyok, beleértve a forga-
lomkorlátozásokat is, a térkép gyártójának
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ellenőrzési körén kívül esnek, és gyakran változ-
hatnak. A lefedettség részletességéért a térkép-
gyártó felelős.

ÚTVONAL TERVEZÉSE
• Előfordulhat, hogy a tervezett útvonal nem a

legrövidebb, de olyan tényezők, mint a közleke-
dési dugók sincsenek figyelembe véve a terve-
zés során.

• Mivel különbség van a rendszer használatának
időpontjában fennálló körülmények és feltéte-
lek, valamint a térkép adatainak összeállítása-
kor elérhető információk között, lehetnek elté-
rések az utakra és a szabályokra vonatkozóan.
Ilyen esetekben a tényleges útviszonyok és sza-
bályok felülírják a térképadatokat.

• Útvonal tervezésekor a térkép nem mozgatha-
tó, ugyanakkor a gépjármű ikonja a gépjármű
tényleges mozgásának megfelelően mozog.

• Az útvonal tervezésekor a <MAP> és a <MENU>
gombok letiltásra kerülnek.

• Bizonyos esetekben a tervezés befejezése után,
a javasolt útvonal nem jelenik meg egyszerre.

• Azok a pontok, amelyeket már elhagyott, nem
kerülnek beszámításra az újratervezéskor.

• Ha a térképet olyankor mozgatja, amikor a java-
solt útvonal kerül felrajzolásra, a rajzolás több
időt vehet igénybe.

• Az útvonaltervezés nem kerül végrehajtásra az
alábbi esetekben.

– Ha a gépjárműtől számított 2,5 km-es (1,5
mérföld) körzetben nincs főútvonal, egy
üzenet jelenik meg, amely ezt közli. Próbálja
meg az újratervezést olyankor, ha közelebb
van a főútvonalhoz.

– Ha a célállomástól vagy az érintendő pont-
tól számított 2,5 km-es (1,5 mérföld) körzet-
ben nincs főútvonal, egy üzenet jelenik meg,
amely ezt közli. Próbáljon meg beállítani
olyan helyet, amely közelebb van a főútvo-
nalakhoz.

– Ha a gépjármű túl közel van a célállomás-
hoz, vagy ha nincsenek a célállomáshoz ve-
zető utak, egy üzenet jelenik meg a képer-
nyőn.

– Ha a közlekedési szabályok miatt lehetetlen
megközelíteni a célállomást vagy az érin-
tendő pontot.

– Ha a célállomáshoz vagy az érintendő pont-
hoz vezető egyetlen útvonal túl komplikált.

• Az alábbiak fordulhatnak elő az útvonal megje-
lenítésekor.

– Ha az útvonalat főutak mentén tervezi meg,
előfordulhat, hogy a kezdő pont nem esik
egybe a gépjármű tényleges pozíciójával.

– Az útvonal végső pontja nem esik egybe a
célállomással.

– Ha az útvonalat főútvonal mentén tervezi
meg, a rendszer az útvonalat egy másik fő-
útvonalon jelenítheti meg. Ennek az lehet az
oka, hogy a jármű ikonja nem megfelelő he-
lyen van. Ebben az esetben állítsa le a jár-
művet egy biztonságos helyen és állítsa
vissza a gépjármű ikonját, vagy vezessen to-
vább és ellenőrizze, hogy a gépjármű ikonja
automatikusan helyreállításra kerül-e az új-
ratervezés során.

– Vannak olyan esetek, amikor a rendszer in-
direkt utat tervez a beállított célállomáshoz
vagy érintendő ponthoz, ha ezeket a ponto-
kat a tárolt vagy létesítményinformációkból
határozza meg. A javítás érdekében legyen
óvatos, különösen, ha ellentétes irányú sá-
vok külön vannak megjelenítve, úgy mint
többszintű útkereszteződések és szervizte-
rületek.

– A rendszer nem tesz különbséget a limitált
és a teljes ellenőrzés között. Indirekt útvo-
nalat mutathat, még akkor is, ha az adott út
használható.

– Ha a komp opció KI van kapcsolva, a rend-
szer akkor is javasolhat olyan útvonalat,
amely magában foglalja a kompátkelést.
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NAVIGÁLÁS

INFORMÁCIÓ:

A rendszer felolvassa az utca neveket, ha a rendszer
nyelvét angolra állította be. A nyelvi beállítások
függvényében előfordulhat, hogy az utcanevek
nem kerülnek kimondásra.

A hangüzenet megismétlése
Ez a funkció a navigáció során érhető el, az útvonal-
terv elkészülésétől az úti cél eléréséig. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a <MAP> gombot. A hangos uta-
sítás megismétlésre kerül.

Megjegyzések az audio navigációval
kapcsolatban

• A hangos navigálás ebben a rendszerben csak
kiegészítő funkció. Amikor a gépjárművet veze-
ti, ellenőrizze a útvonalat a térképen és kövesse
a kihelyezett közlekedési táblák jelzéseit.

• A hangos navigáció csak azokban a kereszte-
ződésekben aktív, amelyek megfelelnek bizo-
nyos feltételeknek. Előfordulhatnak olyan ese-
tek, amikor a járműnek el kellene fordulnia, de
nincs hangos navigáció.

• A hangos navigáció tartalma változhat a fordu-
lás irányától és a kereszteződés típusától füg-
gően.

• A hangos navigáció időzítése változik a helyzet-
től függően.

• Ha a jármű letért a felajánlott útvonalról, az au-
dio navigáció nem áll rendelkezésre. A rendszer
nem közli ezt. Ilyenkor hívja segítségül a térké-
pet, és tervezze újra az útvonalat.

“Útvonal újratervezése” (oldal: 106)

• Előfordulhat, hogy a hangos navigálás nem esik
pontosan egybe az utak számozásával, illetve
az irányokkal az autópályák kereszteződésénél.

• A megjelenített utcanevek eltérhetnek a tényle-
ges utcanevektől.

• Az audio navigáció nem elérhető, amikor a [Na-
vigáció hang] ki van kapcsolva.

• A hangos navigálás akkor kezdődik el, amikor a
gépjármű a javasolt útvonalra ér. A térképen el-
lenőrizze, hogyan juthat el az útvonal kezdő-
pontjához.

• Útvonalpont megközelítésekor a Hangos navi-
gálás tudatja a sofőrrel, hogy a gépjármű útvo-
nalponthoz érkezett. Az audio navigáció ekkor
az útvonal következő szakaszára vált. Amikor a
hangos navigálás nem elérhető, kövesse a tér-
képen látható irányokat.

• Bizonyos esetekben a hangos navigáció még a
cél elérése előtt befejeződik. A térképen a cél
ikonját követve közelítse meg a célt.

• A hangos navigáció lehet, hogy működik, lehet,
hogy nem, mindez függ az utak szögétől az
adott kereszteződésben.

• Az autópálya lehajtóval kapcsolatos informáci-
ók eltérhetnek a lehajtónál található táblákon
szereplő tényleges információktól.

• Mivel nem lehet figyelembe venni azokat az uta-
kat, amelyek szezonálisan elérhetők, előfordul-
hat, hogy a rendszer olyan útvonalat jelenít meg,
amely nem felel meg a tényleges útvonalkorlá-
tozásoknak. Minden esetben kövesse a tényle-
ges korlátozásokat.

SUNA TRAFFIC CHANNEL
(AUSZTRÁLIA)
Rövidített felhasználási feltételek
SUNA Traffic Channel

A SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive vagy
az Intelematics által biztosított anyagok (együtt,
SUNA termékek és/vagy szolgáltatások) aktiválása,
használata és/vagy elérése előtt bizonyos
felhasználási feltételeket el kell fogadni. Az alábbi-
akban röviden összefoglaljuk az Önre vonatkozó
feltételeket. A SUNA termékekre és/vagy szolgálta-
tásokra vonatkozó felhasználási feltételek teljes
verzióját megtekintheti a következő weboldalon:
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/.

1. Elfogadás

A SUNA termékek és/vagy szolgáltatások haszná-
latával Ön elfogadja és belegyezik a weboldalon tel-
jes körűen részletezett felhasználási feltételekbe. In-
telematics fenntartja a jogot, hogy a felhasználási
feltételeket időről időre részben vagy egészben mó-
dosítsa, amely módosítások a weboldalon való köz-
zététel pillanatában hatályba lépnek. A SUNA ter-
mékek és/vagy szolgáltatások folytatólagos hasz-
nálata azt jeleni, hogy Ön elfogadja ezeket a
módosított felhasználási feltételeket.
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2. Szellemi tulajdon

A SUNA termékek és/vagy szolgáltatások szemé-
lyes használtra készültek. Ön nem rögzítheti vagy
nem továbbíthatja a jelen tartalmat, nem használ-
hatja együtt más közlekedési információs szolgál-
tatással vagy navigációval, illetve az Intelematics ál-
tal nem jóváhagyott eszközön. Ön nem szerez sem-
milyen szellemi tulajdonjogot (beleértve a szerzői
jogot is) a SUNA termékeken és/vagy szolgáltatá-
sokban használt adatokkal kapcsolatban.

3. Megfelelő használat

A SUNA termékek és/vagy szolgáltatások a szemé-
lyi autózás támogatására szolgálnak és nem adnak
átfogó vagy pontos információt minden esemény-
ről. Előfordulhat, hogy a SUNA termékek és/vagy
szolgáltatások használata miatt késés tapasztalha-
tó. Ön tudomásul veszi, hogy ez nem szándékos,
illetve nem alkalmas olyan esetekben, amikor az ér-
kezési idő vagy a haladási irányok hatással lehet-
nek a forgalom, illetve saját biztonságára.

4. SUNA termékek és szolgáltatások használata ve-
zetés közben

Ön, illetve SUNA termékeket és/vagy szolgáltatáso-
kat használó más vezetők felelősek a biztonságos
vezetésért, a vonatkozó törvényének és forgalmi
előírások betartásáért. Ön elfogadja, hogy aktívan
csak akkor működteti a SUNA termékeket és/vagy
szolgáltatásokat, ha a gépjármű áll és a használat
biztonságosan elvégezhető.

5. Szolgálatás folytonossága és a SUNA Traffic
Channel vétele

Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében,
hogy a SUNA Traffic Channel az év 365 napján 24

órában elérhető legyen. Előfordulhat, hogy a SUNA
Traffic Channel időnként nem elérhető technikai
okok vagy tervezett karbantartás miatt. Megpróbál-
juk a karbantartásokat olyankor végrehajtani, ami-
kor a forgalmi torlódások kisebbek. Fenntartjuk a
jogot, hogy a SUNA termékeket és/vagy szolgálta-
tásokat bármikor megszüntessük.

Ezen felül nem tudjuk garantálni a SUNA Traffic
Channel RDS-TMC jelek megszakítás nélküli vételét
bizonyos helyeken.

6. A felelősség korlátozása

Ha a SUNA termékeket és/vagy szolgáltatásokat
Ausztráliában használja, a SUNA Traffic Channel a
“jelen állapotában”, minden hibájával együtt áll az
Ön rendelkezésére és sem az Intelematics, sem a
beszállítói, sem a berendezés gyártója (együttesen
a Beszállítók) nem vállalnak semmilyen garanciát
vagy jótállást a SUNA Traffic Channel-lel kapcsolat-
ban azokon a garanciákon és jótálláson felül, ame-
lyeket a törvény előír (beleértve a fogyasztói garan-
ciákat az ausztrál versenyügyi és fogyasztóvédelmi
törvény (2010) (ausztrál fogyasztói törvény) 2. cikke
szerint) és törvényi módon nem lehet kizárni vagy
módosítani. Ha a SUNA termékeket és/vagy szol-
gáltatásokat Új-Zélandon használja, ahol a SUNA
termékek és/vagy szolgáltatások személyes, ottho-
ni használatra állnak rendelkezésre, a fogyasztói ga-
ranciákat az 1993. évi fogyasztóvédelmi törvény
(New Zealand Consumer Law) 1. és 4. része bizto-
sítja. Az Intelematics, az eszköz gyártója vagy az
adatszolgáltatója a törvényesen ki nem zárható,
nem módosítható garanciákon és jótálláson felül a
SUNA Traffic Channel-t illetően más garanciát vagy
jótállást nem vállal.

A törvényileg ki nem zárható felelősségen felül (az
ausztrál vagy az új-zélandi fogyasztóvédelmi tör-
vény által meghatározott felelősségek) az Intelema-
tics vagy a Beszállítók semmilyen körülmények kö-
zött nem vállalnak felelősséget semmilyen veszte-
ségért, kárért (beleértve a közvetlen, a közvetett
vagy a véletlenszerű károkat) tekintet nélkül azok
keletkezésére.

A kétségek elkerülése érdekében a jelen megállapo-
dás semmiben nem kívánja módosítani vagy kizárni
az ausztrál vagy új-zélandi fogyasztóvédelmi törvé-
nyek által, illetve bármely más jogrendszer bármely
törvénye által biztosított képviseleteket, garanciá-
kat és jótállásokat valamint egyéb jogokat.

TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE

VIGYÁZAT

A HALÁL VAGY SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS KOCKÁ-
ZATÁNAK ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN A TÉRKÉP
SZOFTVERÉNK FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) vagy TCU (Telematikus vezér-
lőegység) (ha van) hatókörében parkolja le, a jár-
művet biztonságos, biztos, jól szellőző helyen ál-
lítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés alatt,
amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a jármű-
vet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elkerülve a
szén-monoxidnak való kitettséget. Ne lélegezze
be a kipufogógázt, mivel ez színtelen és szagta-
lan szén-monoxidot tartalmaz. A szén-monoxid
mérgező. Rosszullétet, akár halált is okozhat.

1. Húzza be a kéziféket.
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2. Amíg a frissítés folyamatban van, maradjon a
járműnél.

3. Ne hagyja, hogy gyerekek, háziállatok, illetve
esetleg segítségre szoruló személyek a jármű-
ben tartózkodjanak a szoftver frissítése során.

MEGJEGYZÉS:

A járművet nem szükséges leparkolni a térkép
frissítés folyamatának idejére.

A térképadatok frissíthetők USB (ha van), Wi-Fi (ha
van) vagy TCU (Telematikus vezérlőegység) (ha van)
segítségével.

FRISSÍTÉS USB ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL
(ha van)
A navigációs térképadatok naprakészen tarthatók
a legújabb térkép adatbázis USB eszközre történő
letöltését majd a gépjárműben történő telepítését
követően.

A térkép frissítéséhez az alábbi tulajdonságokkal
rendelkező USB eszközt használjon:

Támogatott média: USB2.0

Támogatott fájl-rendszer: FAT32

1. Nyomja meg a <MENU> gombot

2. Érintse meg az [Információ] elemet a Menüsávon,
majd a [Rendszerinfó] elemet.

3. A típus:

Érintse meg a [Térkép frissítés], majd a [Frissítés
USB eszk. keresztül]/[Frissítés USB eszk. keresz-
tül] opciót.

B típus:

Érintse meg a [Térkép frissítés] opciót.

4. Érintse meg a [Térkép információ USB eszközre
mentése]/[Térkép információ USB eszközre
mentése] opciót.

5. Illessze be egy üres USB eszközt az USB csatla-
kozási portba.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási
portok” (oldal: 16)

INFORMÁCIÓ:

Az USB memórián tárolt adatok esetlegesen tör-
lődhetnek.

6. Érintse meg az [Indítás] gombot.

7. Érintse meg az [OK] lehetőséget, miután lemen-
tette a térképadatokat az USB eszközre.

8. Nyissa meg a megadott weboldalt a személyi
számítógépén. Töltse le és telepítse a térképfris-
sítő eszközt az asztali számítógépére. (Keressen
fel egy NISSAN márkakereskedőt a részletekért.)

9. Töltse le a frissített adatokat, majd másolja fel azt
az USB eszközére a térképfrissítő eszköz segítsé-
gével.

10. Nyomja meg a <MENU> gombot.

11. Érintse meg az [Információ] elemet a Menüsá-
von, majd a [Rendszerinfó] elemet.

12. A típus:

Érintse meg a [Térkép frissítés], majd a [Frissítés
USB eszk. keresztül]/[Frissítés USB eszk. keresz-
tül] opciót.

B típus:

Érintse meg a [Térkép frissítés] opciót.

13. Érintse meg a [Térképfrissítés telepítése USB
eszközről]/[Térképfrissítés telepítése USB esz-
közről] opciót.

14. Illessze be az USB eszközt az USB csatlakozási
portba.

Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Erősítse
meg az üzenet tartalmát, és érintse meg az
[Igen] opciót.

15. A frissítés befejezését követően érintse meg az
[OK] lehetőséget.

INFORMÁCIÓ:

• A navigációs rendszer nem üzemel a térkép
frissítése alatt.

• A térképadatokat járó motor vagy e-POWER
rendszer mellett javasolt frissíteni, ezzel el-
kerülve a gépjármű akkumulátorának (12V
akkumulátor) lemerülését.
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FRISSÍTÉS VEZETÉK NÉLKÜLI LAN (WI-FI)
(ha van) segítségével
Ha a gépjármű TCU-val (Telematikai vezérlőegység)
van felszerelve, akkor a térképadatok a gépjármű
Wi-Fi kapcsolatán keresztül frissíthetők. Wi-Fi kom-
munikáció Wi-Fi hálózat, okostelefon, stb. segítsé-
gével létesíthet.

“Wi-Fi beállítások (ha van)” (oldal: 24)

1. Csatlakoztassa a járművét egy elérhető Wi-Fi há-
lózathoz.

2. Nyomja meg a <MENU> gombot.

3. Érintse meg az [Információ] elemet a Menüsávon,
majd a [Rendszerinfó] elemet.

4. Érintse meg a [Térkép frissítés] opciót.

5. Érintse meg a [Frissítés Wi-Fi-n keresztül]/[Frissí-
tés Wi-Fi-vel] opciót.
Megjelenik a visszaigazoló üzenet.

6. Válassza ki a frissítendő területet, és érintse meg
a [Frissítés indítása] gombot.
Érintse meg az [Igen] gombot, ha szeretné aktu-
alizálni a kiválasztott területet.

7. A frissítés befejezését követően érintse meg az
[OK] lehetőséget.

INFORMÁCIÓ:

• Mikor megjelenik a [Mégse] opció a térkép-
adatok frissítése során, a gomb megérintésé-
vel megszakíthatja a frissítést.

• A navigációs rendszer nem üzemel a térkép
frissítése alatt.

• Ne kapcsolja ki az okostelefont a frissítés ide-
je alatt.

• A térképadatokat járó motor vagy e-POWER
rendszer mellett javasolt frissíteni, ezzel elke-
rülve a gépjármű akkumulátorának (12V ak-
kumulátor) lemerülését.

• Érintse meg a [Gépjármű hotspot]/[Gépkocsi
hotspot] (ha van) opciót, hogy bekapcsolja a
Wi-Fi hotspot kommunikáció aktiválásához a
visszajelzőt.

• Egy ország vagy regionális zóna térképfrissí-
tésének mérete 100 MB - 1 GB terjedelmű le-
het. Több ország vagy regionális zóna feltöl-
tése esetén az adatok mérete meghaladhatja
az 1 GB-ot. Az okostelefon Wi-Fi hotspot funk-
ciójának térképfrissítsére történő használa-
táért a szolgáltatója extra költségeket róhat
fel. A többletköltségek elkerülése érdekében
csatlakozzon az otthoni Wi-Fi hálózatához.

• Az adott modelltől, specifikációktól és szoft-
ververziótól függően ugyanez a művelet el-
végezhető a Beállítás menü képernyő [Rend-
szerfrissítés]/[Rendszerfrissítések] menüjé-
ből.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

• Az adott modelltől, specifikációktól és szoft-
ververziótól függően a frissítés a háttérben
zajlik, a frissítések a térképadatokban a rend-
szer következő indításakor jelennek meg.

• A jármű áramellátásának kikapcsolása ese-
tén a térképfrissítés felfüggesztésre kerül. Ha
a térképfrissítés ismét folytatódik, válassza ki

ugyanazt a régiót a térkép frissítéséhez a
[Frissítés Wi-Fi-n keresztül]/[Frissítés Wi-Fi-
vel] menüpontból.

AUTOMATIKUS TÉRKÉP FRISSÍTÉS (ha
van)
A térképadatok frissíthetők a TCU (Telematikus ve-
zérlőegység) csatlakozása segítségével.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot.

2. Érintse meg az [Információ] elemet a Menüsávon,
majd a [Rendszerinfó] elemet.

3. Érintse meg a [Térkép frissítés] opciót.

4. Érintse meg a [Térképfrissítési beállítások] opci-
ót.

5. Válassza ki a térkép frissíteni kívánt területét. Egy
megerősítő üzenet jelenik meg. Mikor legköze-
lebb elindítja a rendszert, figyelmeztetőüzenet
jelenik meg, ha térképadat frissítés elérhető.

6. Ha az új térképadatok a jármű bekapcsolása után
rendelkezésre állnak, megjelenik egy felugró üze-
net, amely arról tájékoztat, hogy térképfrissítés
érhető el. A térképadatok frissítéséhez érintse
meg az [IGEN] lehetőséget.

INFORMÁCIÓ:

Ha a felhasználó a felugró képernyőn a [Nem] le-
hetőséget választja, az automatikus térképfrissí-
tés és szoftverfrissítés nem lesz folyamatosan el-
érhető, és a felhasználónak a következő alkalom-
tól kezdve mindig manuálisan kell frissítenie a
térképet és a szoftvert.
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A jármű áramellátásának kikapcsolása esetén a
térképfrissítés felfüggesztésre kerül. Ha a
térképfrissítés ismét folytatódik, válassza ki
ugyanazt a régiót a térkép frissítéséhez a [Frissí-
tés Wi-Fi-n keresztül]/[Frissítés Wi-Fi-vel] menü-
pontból.

7. A frissítés befejezését követően érintse meg az
[OK] lehetőséget.

INFORMÁCIÓ:

• A frissítés a háttérben zajlik, a frissítések a
térképadatokban a rendszer következő indí-
tásakor jelennek meg.

Automotive products Végfelhasználói
szerződés előírásai
Ez a végfelhasználói licencszerződés (“EULA”) meg-
állapodás a felhasználó és a TomTom International
B.V. között. (“TomTom”). Elfogadja, hogy az EULA ren-
delkezései végrehajthatóak. Ez az EULA a TomTom
térképadatok, szoftverek, közlekedési és utazási
szolgáltatások vagy bármely más TomTom termék
(együttesen a “Szolgáltatások”) használatára vo-
natkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az EULA-t. A Szolgál-
tatások használatával elfogadja a jelen EULA vala-
mennyi feltételét.

1. A LICENC MEGADÁSA: a TomTom a jelen EULA fel-
tételeinek betartásáért cserébe nem kizárólagos
licencet ad a felhasználónak a Szolgáltatások
használatára, amely csak erre a járműre érvényes.

Ha a Szolgáltatásokhoz verzióváltást, frissítése-
ket vagy kiegészítéseket kap a felhasználó, az
ilyen verzióváltások vagy frissítések használatára
a jelen EULA vonatkozik.

2. KORLÁTOZÁSOK: a szolgáltatások bérlése, bérbe
adása, nyilvános bemutatása, előadása, közvetí-
tése vagy bárminemű terjesztése szigorúan ti-
los. Az alkalmazandó jogszabályok által megen-
gedett mértéket kivéve, Ön nem engedheti meg
másoknak és Ön sem másolhatja le vagy módo-
síthatja a szolgáltatásokat vagy azok egy részét,
valamint nem végezhet műszaki visszafejtést,
visszafejtést vagy szétbontást a szolgáltatáso-
kon.

3. TULAJDONJOG: A szolgáltatásokra vonatkozó
szerzői és egyéb szellemi, ipari és/vagy tulajdon-
jogok a TomTom és/vagy beszállítói tulajdonát
képezik. A TomTom kizárólag a jelen EULA felté-
teleinek megfelelően engedélyezi a szolgáltatá-
sok használatát. A jelen EULA-ban meg nem ha-
tározott jogokat a TomTom vállalat magának
tartja fenn. A felhasználó tudomásul veszi az al-
kalmazható mértékben, hogy nem jogosult a
szolgáltatások forráskódjához vagy kódolatlanul
hozzáférni.

4. HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVERLICEN-
CEK: a szolgáltatások harmadik féltől származó
szoftvereket használhatnak. A 2. és 3. záradék el-
lenére a szoftverben szereplő egyes harmadik
féltől származó anyagok használatára más felté-
telek vonatkozhatnak. A harmadik féltől szárma-
zó szoftverkódok és algoritmusok hivatalos szer-
zői jogi bejegyzései és egyedi licencfeltételei a

http://www.tomtom.com oldalon találhatók. A
felhasználó ezennel elfogadja az ilyen harmadik
féltől származó szoftverekre vonatkozó feltéte-
leket.

5. KORLÁTOZOTT GARANCIA:

• ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOLGÁLTA-
TÁSOKAT NEM AZ ÖN EGYEDI ELVÁRÁSAINAK
MEGFELELŐEN FEJLESZTETTÉK KI, MELYBŐL
ADÓDÓAN AZ ÖN FELELŐSSÉGE BIZTOSÍTANI,
HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK KAPACITÁSA ÉS
FUNKCIÓI MEGFELELJENEK AZ ÖN IGÉNYEI-
NEK. A TOMTOM VÁLLALAT NEM TUDJA ÉS
NEM IS GARANTÁLJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁ-
SOK MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL VAGY HIBAMEN-
TESEN ÜZEMELJENEK. FORDÍTSON KÜLÖNÖS
FIGYELMET ARRA A TÉNYRE, HOGY A NAVIGÁ-
CIÓS RENDSZER SZOFTVERÉNEK HASZNÁLA-
TA ESETÉN SZÁMÍTÁSI HIBÁK LÉPHETNEK FEL,
PÉLDÁUL A HELYI KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
ÉS/VAGY HIÁNYOS ADATOK MIATT.

• AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A
TOMTOM ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOLGÁLTATÁSO-
KAT ADOTT ÁLLAPOTBAN NYÚJTJÁK, ÉS EZEN-
NEL KIZÁRNAK MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJE-
ZETT, AKÁR KIMONDATLAN VAGY TÖRVÉNYEN
ALAPULÓ GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELE-
ÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KIELÉGÍ-
TŐ MINŐSÉGRE VONATKOZÓ (ESETLEGES)
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT, KÖTELE-
ZETTSÉGEKET VAGY FELTÉTELEKET, AZ
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A MEG-
BÍZHATÓSÁG VAGY A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS,
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A VÁLASZOK PONTOSSÁGA VAGY TELJESSÉ-
GE, AZ EREDMÉNYEK TEKINTETÉBEN, A SZOL-
GÁLTATÁSOK, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSO-
KON KERESZTÜL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCI-
ÓK, SZOFTVEREK ÉS KAPCSOLÓDÓ TARTAL-
MAK NYÚJTÁSA VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMU-
LASZTÁSA TEKINTETÉBEN, VAGY A SZOLGÁL-
TATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EGYÉB
MÓDON.

BIZTONSÁG: A SZOLGÁLTATÁSOK KIZÁRÓ-
LAG AZ ÖN UTAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS IN-
FORMÁCIÓK ÉS NAVIGÁCIÓS SZOLGÁLTATÁ-
SOK HIVATOTT NYÚJTANI, ÉS NEM HASZNÁL-
HATÓK BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS
ESZKÖZKÉNT, ÉS NEM KÉPESEK FIGYELMEZ-
TETNI ÖNT AZ ADOTT ÚTTAL KAPCSOLATOS
ÖSSZES VESZÉLYRE ÉS VESZÉLYFORRÁSRA.
EZÉRT TOVÁBBRA IS AZ ÖN FELADATA, HOGY
KÖRÜLTEKINTŐEN ÉS BIZTONSÁGOSAN VE-
ZESSEN (KELLŐ GONDOSSÁGGAL ÉS FIGYE-
LEMMEL KÖZLEKEDJEN AZ ÚTON), VALA-
MINT TARTSA BE AZ ÖSSZES VONATKOZÓ
KÖZLEKEDÉSI ELŐÍRÁST ÉS SZABÁLYT. A
FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGE, HOGY
NE HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÚGY,
HOGY AZ ELVONJA A FIGYELMÉT A BIZTON-
SÁGOS VEZETÉSTŐL.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGE-
DETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN, A NISSAN VÁLLA-
LAT, VALAMINT ANNAK LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍ-
TÓI, TISZTVISELŐI, VEZETŐI VAGY ALKALMAZOT-
TAI SEM FELELŐSEK ÖNNEL VAGY BÁRMELY
HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN A SZOLGÁLTATÁSOK

HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLATÁNAK VAGY HOZ-
ZÁFÉRÉSÉNEK HIÁNYÁBÓL, TELJESÍTMÉNYÉBŐL
ADÓDÓ VAGY FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓ-
DÓ KÖZVETLEN, EGYEDI, ESETLEGES, KÖZVETETT
VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT (IDE ÉRTVE, KORLÁ-
TOZÁS NÉLKÜL: A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLA-
TÁNAK VAGY HOZZÁFÉRÉSÉNEK HIÁNYÁBÓL KÁ-
ROK, ADATVESZTÉS, ÜZLET- ÉS PROFITVESZTÉS,
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KIESÉSE VAGY HASONLÓK),
MÉG AZON ESETEKBEN SEM, HA A TOMTOM VÁL-
LALATOT ÉRTESÍTETTÉK EZEN KÁROK LEHETŐSÉ-
GÉRŐL.

A FENTI 6.1. BEKEZDÉS ÉRTELMÉBEN AZ ALKAL-
MAZANDÓ TÖRVÉNYKEZÉS ÁLTAL A TOMTOM
VÁLLALAT SZÁMÁRA NEM MEGENGEDETT MÉR-
TÉKBEN A TOMTOM VÁLLALAT TELJES AGG-
REGÁLT KÖTELEZETTSÉGE ÖNNEL SZEMBEN
100,00 $ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK.

JELEN 6. BEKEZDÉS ALAPJÁN A FENTI FELELŐS-
SÉG KORLÁTOZÁS: (I) NINCS HATÁSSAL AZ ALKAL-
MAZANDÓ, FELTÉTLENÜL ÉRVÉNYESÍTENDŐ
NEMZETI SZABÁLYOZÁSOK ALATT MEGHATÁRO-
ZOTT TÖRVÉNYES JOGAIRA; (II) NEM ZÁR KI VAGY
KORLÁTOZ OLYAN FELELŐSSÉGET, AMELY NEM KI-
ZÁRHATÓ VAGY KORLÁTOZHATÓ AZ ALKALMA-
ZANDÓ TÖRVÉNYHOZÁS ALAPJÁN.

7. MEGSZŰNÉS: Más jogok sérelme nélkül, a Tom-
Tom azonnal megszüntetheti jelen EULA-t, ha a
felhasználó megszegi a jelen dokumentumban
feltüntetett felhasználási feltételeket. Jelen Meg-
állapodás előírásai, melyek a természetüknél fog-
va túlélik a megszűnést, hatályban maradnak je-
len EULA megszűnését követően is.

8. HARMADIK FELEK OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKO-
ZÁSOK: a TomTom és más harmadik felek, akik
részt vesznek a Szolgáltatások elérhetővé tétel-
ében (“Harmadik felek“), nem felelősek a harma-
dik felek oldalain vagy szolgáltatásaival kapcso-
latosan megjelenő tartalomért, vagy a TomTom
szolgáltatások vagy egyéb rendelkezések által
biztosított harmadik felek oldalait vagy szolgál-
tatásait érintő változtatásokért vagy frissítése-
kért. A TomTom vállalat (és adott esetben min-
den Harmadik fél) kizárólag kényelmi szolgálta-
tásként biztosítja a felhasználó számára ezen
harmadik felek oldalaira és szolgáltatásaira mu-
tató hivatkozásokat és hozzáférést, valamint
adott hivatkozások feltüntetése vagy a hozzáfé-
rés biztosítása nem jelenti a TomTom, vagy bár-
mely harmadik fél oldalához vagy szolgáltatás-
hoz tartozó Harmadik fél elfogadását. Ezen hivat-
kozások vagy harmadik felek oldalainak,
valamint a harmadik felek oldalainak és hivatko-
zásainak felhasználási módja az Ön felelőssége
és kockázata alá tartozik, melyeket nem hasz-
nálhat fel illegális vagy csalárd módon.

Ha bármilyen kérdése van a jelen EULA tárgyá-
ban, vagy ha bármilyen okból kapcsolatba sze-
retne lépni a TomTommal, kérjük, látogasson el a
TomTom alábbi weboldalára:
http://www.tomtom.com.
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A HANGFELISMERŐ RENDSZER
HASZNÁLATA
Inicializálás
Ha a gyújtáskapcsoló vagy főkapcsoló ACC vagy ON
állásban van, a hangfelismerés inicializálva van. Ami-
kor az inicializáció befejeződött, a rendszer készen
áll arra, hogy hangparancsokat fogadjon. Ha a
<m> gombot a kormánykeréken az előtt aktiválja,
hogy az inicializálás befejeződött volna, a kijelzőn
egy üzenet arra kéri, várjon, amíg a rendszer készen
áll a működésre.

INFORMÁCIÓ:

Országtól függően a hangfelismerés nem áll ren-
delkezésre, és előfordulhat, hogy a <m> nem mű-
ködik.

INDÍTÁS ELŐTT
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt hozza ki a hangfelismerő rendszerből, köves-
se a következő elemeket.

• A beltérben minél nagyobb csendnek kell len-
nie. Húzza fel az ablakokat, hogy a környezet
zajait kizárja (közlekedési zajok, vibráció, stb.) és
csökkentse a fűtés/légkondicionáló ventilátor-
sebességét a zajok csökkentése érdekében,
amelyek miatt előfordulhat, hogy a rendszer
nem ismeri fel megfelelően a kiadott parancso-
kat.

• A hangparancs bemondásával várja meg a síp-
szót.

• Természetes hangon beszéljen, ne hagyjon szü-
netet a szavak között.

• A rendszer nem ismeri fel a hangparancsokat,
amelyek az utas oldali ülésből hangzanak el.

A HANGPARANCSOK KIADÁSA
1. Nyomja meg a <m> gombot a kormánykeré-

ken.

2. A parancsok listája megjelenik a kijelzőn és a
rendszer utasítást ad.

Az elérhető kategória parancsok a képernyő bal
oldalán jelennek meg. Mondjon ki vagy érintsen
meg egy kategória parancsot a parancsok listá-
jából.

INFORMÁCIÓ:

• Az egyes kategóriákból néhány parancs a kép-
ernyő jobb oldalán jelenik meg, így ezeket a ka-
tegória kiválasztása nélkül is ki lehet mondani.

• A kategória parancs végrehajtása után csak az
adott kategóriához tartozó parancsok ismerhe-
tők fel.

3. A hangjelzés után, miután a m ikon m -ra vál-
tott, mondja ki a parancsot. A képernyő közvet-
len megérintésével is kiválaszthat egy parancsot
a következő segítségével: <m>/<m>/
<m/m>/<OK> (Görgetőtárcsa típus) a kor-
mánykeréken vagy <PUSH
SOUND/m>/<TUNE SCROLL/PUSH
SOUND>/<m/ENTER SETTING> a ve-
zérlőpanelen.

INFORMÁCIÓ:

A hangfelismerő rendszer működése leáll, ha pár ké-
rést követően sem kap parancsot. A működéshez
való visszatéréshez nyomja meg a <m> gombot a
kormánykeréken.

4. Kövesse a hallott utasításokat és mondja ki a
hangparancsot a figyelmeztető hangok után,
amíg a művelet végrehajtásra nem kerül.

INFORMÁCIÓ:

• A hangfelismerő rendszerből való kilépéshez
nyomja meg, és tartsa lenyomva a <m> vagy a
m> (ha van) gombot a kormánykeréken.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
<m/m/m> gombot (ha van) a
kormánykeréken, ha szeretne kilépni a Hangfel-
ismerő rendszerből.

• A nyelvi beállításoktól függően előfordulhat,
hogy az Hangfelismerő rendszer nem használ-
ható.

PBE0024XZ
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Kezelési tippek

• Mondja ki a parancsot a hangjelzés után.

• Ha a parancsokat nem ismeri fel a rendszer, kéri,
hogy újra mondja ki azt. Ismételje meg a paran-
csot jobban artikulálva.

• Érintse meg a [m] gombot az érintőképer-
nyő kijelzőjén, hogy visszatérhessen az előző
képernyőre. Nyomja meg a <m> gombot (ha
van) a kormánykeréken, vagy nyomja meg, és
tartsa lenyomva a <m/m/m> gombot
(ha van) a kormánykeréken, ha szeretne vissza-
lépni az előző képernyőre.

• A rendszervisszajelzés hangerejének beállításá-
hoz nyomja meg <m> gombot a kormányke-
réken, vagy forgassa el a <m/VOL>/
<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER> gom-
bot a vezérlőpanelen, miközben a rendszer ér-
tesítéseket ad.

Hangos navigálás megszakítása:

A legtöbb esetben megszakíthatja a hangos vissza-
jelzést a <m> gomb megnyomásával a kormány-
keréken, hogy kimondhassa a parancsot. A rend-
szer megszakítása után várjon a hangjelzésre, mi-
előtt a parancsot kimondaná.

Hívás egyszerre (ha van):

Ahhoz, hogy telefonhívás kezdeményezésekor a
rendszert gyorsabban tudja használni, egyszerre ki-
mondhatja a második szintű parancsot az első szin-
tű parancs helyett. Például nyomja meg a <m>
gombot a kormánykeréken és mondja ki a “Redial”
parancsot a hang után, ahelyett, hogy először ki-
mondaná a “Phone” parancsot.

A hangparancsok megjelenítése a
képernyőn
1. Nyomja meg a <m> gombot a kormánykeré-

ken, hogy a hangparancsok listájának első képer-
nyőjét megjeleníthesse.

2. Mondja ki a parancsot vagy válassza ki az adott
elemet a hangparancsok listáján. A második kép-
ernyő megjelenik.

3. Mondja ki a parancsot vagy válassza ki az adott
elemet a hangparancsok listáján. A parancs vég-
rehajtásra kerül vagy a következő képernyő jele-
nik meg, amelyen további parancsok láthatók.

4. Kövesse az utasításokat a parancsok végrehaj-
tásához.

Hangparancs képernyők:

➀ Megjeleníti az elérhető kategóriák listáját.
Mondja ki a kategória parancsot vagy
érintse meg az adott kategória gombját.

➁ Érintse meg a [Settings] lehetőséget vagy
mondja ki a “Settings“ szót a rendszer hang
beállításainak megjelenítéséhez.

➂ Megjeleníti a kiválasztott kategóriában
elérhető parancsok listáját. Mondja ki a
kívánt parancsot.

➃ Érintse meg a [Help] opciót vagy mondja ki
a “Help” parancsot, hogy a rendszer
használatával kapcsolatos segítséget
meghallgathassa.

INFORMÁCIÓ:

Nyomja meg a <m> gombot a kormánykeréken a
súgó üzenetek kikapcsolásához.
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➄ Előzőleg kiválasztott parancs

➅ Parancsok listája

Kimondhat egy parancsot a listából vagy
megérintheti az adott opciót. A parancs < >
jelek között található részei helyett
szabadon választott szavakat mondhat ki.

➆ [Előző], [Következő]

Mondja ki parancsként vagy érintse meg,
hogy az előző vagy a következő képernyőre
ugorhasson.

➇ Mondjon ki egy számot 1 és 5 között vagy
érintsen meg egy elemet a listában, hogy
kiválaszthassa.

A számok bemondásának módja
A hangfelismerő rendszer megköveteli, hogy a szá-
mokat meghatározott módon mondja ki, amikor a
parancsot adja meg.

Általános szabály:

A számokat csak egyesével lehet használni, pl. „0”
(zero) - „9”. (Például a “600”-as szám esetében a “six
zero zero” szavakat a rendszer felismeri, de a “six
hundred”-et nem.)

INFORMÁCIÓ:

A legjobb felismerés érdekében mondja ki a “zero”
kifejezést a “0” számhoz és az “oh” kifejezést az “o”
betűhöz.
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RENDSZER HANGBEÁLLÍTÁSAI
A rendszer hang beállításai megváltoztathatók.

1. Érintse meg a Beállítás menü képernyőn látható [Rendszerhang] opciót.

“Rendszer beállításai” (oldal: 20)

2. Érintsemegazelemet,amelyetszeretnebeállítani.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a specifikációtól és a szoftververziótól függően változhatnak.

Elérhető elem Művelet

[J.hang csak első hangbem.-hoz] Ha ez az elem be van kapcsolva, a hangparancsok bemondásra kerülnek.

[Rövid hangbemondások] Ha ez az elem be van kapcsolva, akkor a hangos visszajelzés rövid és minimális.

[Legjobb találatok listája] [Telefonkönyv] Ezen elemek bekapcsolását követően a hangfelismerési eredmények kilistázásra
kerülnek a felismerés megbízhatóságának sorrendjében.[Zenei parancsok]

[Preferált hang] Az útmutató hangjának férfi és női hangot is megadhat.
A nyelvi beállításoktól függően előfordulhat, hogy az útmutató hang beállításai nem
változtathatók meg.

[Beszédsebesség] Beállíthatja az utasítás beszéd tempóját.
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FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A képernyő túl sötét. Az utastér hőmérséklete túl alacsony. Várjon, amíg az utastér hőmérséklete egy kicsivel
magasabb lesz.

A képernyő fényereje maximális sötétségre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.

A képernyő túl világos. A képernyő fényereje maximális fényerőre van
állítva.

Állítsa be a kijelző fényerejét.

Egy kis fekete pont vagy fényes pont jelenik meg a
képernyőn.

Ez a folyadékkristályos kijelzők esetében
megszokott jelenség.

Ez nem hiba.

Pöttyös vagy csíkos minta jelenik meg a kijelzőn. A neon fényreklámok keltette elektromágneses
hullámok, a magas feszültségű kábelek, az amatőr
rádiók vagy egyéb rádióeszközök negatívan
befolyásolhatják a képernyő viselkedését.

Ez nem hiba.

A kép kis késéssel jelenik meg a képernyőn. Ez a folyadékkristályos kijelzők esetében
megszokott jelenség.

Ez nem hiba.

A kijelzőn megjelenített mozgás lassú. Az utastér hőmérséklete alacsonyabb, mint 10°C
(50°F).

Várjon, amíg az utastér hőmérséklete 10°C (50°F) és
50°C (122°F) közé emelkedik.

Amikor valamilyen szögben nézi a kijelzőt, a kijelző
világosabb vagy sötétebb lesz.

Ez a folyadékkristályos kijelzők esetében
megszokott jelenség.

Állítsa be a kijelző fényerejét.

A kijelző kékre vált vagy egy hibaüzenet jelenik meg
az érintőképernyőn.

A rendszer működésében hiba lépett fel. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedést
vagy szakszervizt egy ellenőrzés érdekében.

RENDSZER EGYSÉG:
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A csatlakoztatni kívánt eszköz neve nem
jelenik meg a Kapcsolatok képernyőn.

A készülék ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A készülék nem támogatja a WPA2 biztonsági
hálózatot.

Ellenőrizze, hogy a biztonsági hálózatot támogatja-e a
készülék.

A jármű beépített rendszere nem tud
csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.

A készülék ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

A hálózati jelszó helytelen. Ellenőrizze, hogy a hálózati jelszó helyes-e.

Ellenőrizze, hogy a megadott jelszó helyes-e.

WI-FI HOTSPOT (ha van)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A jármű beépített rendszere nem tud
csatlakozni a Wi-Fi hotspothoz.

Már 7 eszköz csatlakoztatva van. Csatlakoztatott eszköz törlése.

A jelszó helytelen. Ellenőrizze, hogy a hálózati jelszó helyes-e.

Ellenőrizze, hogy a megadott jelszó helyes-e.

A készülék nem tud hozzáférni az internethez. A szolgáltató előfizetése nem aktív. Ellenőrizze az előfizetését az adott szolgáltatónál.

A jármű a szolgáltató szolgáltatási területén kívül
van.

Menjen olyan helyre, ahol működik a szolgáltatás.

Lassú kapcsolódás a hálózathoz. Egy másik vezeték nélküli kapcsolat zavarja. Kapcsolja ki a többi vezeték nélküli eszközt.

WI-FI KAPCSOLAT (ha van)
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AM RÁDIÓ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Az AM vétel éjszaka gyengébb. Az AM állomások éjszaka csökkentik
teljesítményüket.

Ez nem hiba.

DAB RÁDIÓ (ha van)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A hang akad, suttog vagy visszhangzik. A rádióállomás nem hangolta be megfelelően a
digitális és analóg audiokat.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse a gyenge teljesítményt nyújtó
állomást.

A hangerő nem állandó. A szint beállítás nem megfelelő. Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson és ellenőrizze az állomás elérhetőségét
az adott területen. Jelentse a gyenge hangolást
biztosító állomást.

A hang elhalkul/felerősödik. Túl sűrű kapcsolgatás a DAB és FM között. Ellenőrizze az átállás teljesítményét több
állomáson az adott körzetben. Jelentse a gyenge
hangolást biztosító állomásokat.

Túl sűrű kapcsolgatás a DAB és FM között. A gépjármű a DAB lefedettségi terület szélén
helyezkedik el.

Ellenőrizze a rádióállomás lefedettségi területét.

A DAB hangminőség nem jobb, mint az FM/AM. Az állomás digitális audiofeldolgozása
potenciálisan csökkentheti a digitális audio
hangminőségét.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse a gyenge teljesítményt nyújtó
állomást.

A helyi állomások mindig eltűnnek. A digitális lefedettség egy kicsivel kisebb, mint az
analóg lefedettség.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson.

Árnyékolás (városi/földrajzi) lecsökkent digitális
lefedettséget eredményezhet.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson.

Egyes adatmezők üresek. A szöveges információ továbbításáról a szolgáltató
dönt.

Ellenőrizze a megfelelő működést egy másik
állomáson. Jelentse az állomásnál észlelt hibát.

AUDIORENDSZER
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A szöveges információ csonkolt. A kijelzőn korlátozott számú karakter jeleníthető
meg és több adat került továbbításra, mint
amennyi megjeleníthető.

Ez nem hiba.

A DAB-FM beállítás be van kapcsolva, de az
alternatív állomáson nincs sugárzás és a jel nem
jelenik meg a kijelzőn.

Az erősítő arra vár, hogy az eredeti jel helyreálljon
és elérhető alternatív jelet keres.

Az erősítő arra vár, hogy a jel visszatérjen vagy egy
alternatív jelet fogjon.

A képernyőn egy üzenet jelenik meg, amely arra
figyelmeztet, hogy a szolgáltatás nem elérhető.

A kiválasztott szolgáltatás nem elérhető. Válasszon ki egy másik szolgáltatást.

INFORMÁCIÓ:

• Ha az állomás előre programozását hajtja végre miközben egy másodlagos szolgáltató hallható, az elsődleges szolgáltató kerül regisztrálásra.

• A másodlagos szolgáltatók nem jelennek meg a állomások listáján.
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iPod LEJÁTSZÓ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A rendszer nem ismeri fel az iPod-ot. A csatlakozó kábel nincs megfelelően
csatlakoztatva vagy az iPod nem megfelelően
működik.

Csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a rendszer nem ismeri fel az
iPod eszközt a fenti lépéseket követően, indítsa újra az iPod-
ot.

A csatlakoztatott iPod nem kompatibilis a
rendszerrel.

Ellenőrizze, hogy az iPod modell és a firmware verzió
elérhető-e a rendszerhez.

A csatlakoztatott USB hosszabbító nem
kompatibilis a rendszerrel.

Ha a rendszer többszöri újracsatlakoztatási kísérletet
követően sem ismeri fel az iPodot, cserélje ki az USB
hosszabbító kábelt.

A kábelt gyorsan csatlakoztatta vagy csatlakoztatta
le az USB csatlakozóról.

Lassan csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le az USB kábelt.

Az iPod nem működtethető. Az iPod csatlakoztatva van a gépjármű belső
audiorendszeréhez miközben a fejhallgató van
csatlakoztatva az iPod-hoz.

Távolítsa el az összes eszközt az iPod-ból miután
lecsatlakoztatta azt a rendszerről, majd csatlakoztassa újra
a rendszerbe.

Az iPod nem működik megfelelően. Csatlakoztassa le az iPod-ot a gépjármű belső audio
rendszeréről, majd csatlakoztassa újra.

A rendszer lejátssza az adott lemezborítóhoz
tartozó albumot/fájlt (ha van).

Csatlakoztassa le az iPod-ot a gépjármű belső audio
rendszeréről és indítsa újra az iPod-ot. Tiltsa le a lemezborító
funkciót (ha van), majd csatlakoztassa az iPod-ot a
rendszerhez.

Az iPod nem válaszol. Túl sok fájl van ebben a kategóriában. Csökkentse a fájlok számát a kategóriában (kevesebb, mint
65.500 fájl).

A véletlenszerű lejátszás bekapcsolva. Kapcsolja ki a véletlenszerű lejátszást, ha túl sok fájlt tárol az
iPod-on.

Zene nem játszható le. A csatlakozó nincs csatlakoztatva az iPod-hoz. Megfelelő erővel csatlakoztassa a csatlakozót az iPod-hoz.

A lejátszás megszakad. A lejátszás megszakad az iPod nem stabil
pozíciójából fakadó vibráció miatt.

Helyezze el az iPod-ot egy stabil helyen, ahol nem tud
elmozdulni.

Az iPod akkumulátorának feltöltése
hosszabb időt vesz igénybe.

Az iPod akkumulátorának feltöltése hosszabb időt
vehet igénybe, ha az iPod-ról közben lejátszás is
zajlik.

Ha az iPod töltése szükséges, javasolt a lejátszás
megszakítása.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Az iPod akkumulátorának töltése nem
lehetséges.

Az iPod-hoz csatlakoztatott kábel lehet, hogy sérült
vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.

Ellenőrizze az éppen használt kábelt.

Egyes funkciók nem működtethetők az
iPod segítségével, amely a gépjármű
audio rendszerébe van csatlakoztatva.

-
Az iPod audio rendszerbe való csatlakoztatása után az iPod
működtethető a gépjármű fedélzeti rendszerével.

A hang ugrik. A környezeti körülmények (zaj, stb.) okozhatják,
hogy a hang akadozik.

Ez nem jelent hibás működést.

USB kábelt használ. Ne használja az USB kábelt.

USB MEMÓRIA

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A rendszer nem ismeri fel az USB eszközt. USB kábelt használ. Ne használja az USB kábelt.

USB hub-ot használ. Ne használja az USB hub-ot.

Az USB eszközt gyorsan csatlakoztatja vagy
csatlakoztatja le az USB csatlakozóról.

Lassan csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le az
USB eszközt.
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BLUETOOTH® AUDIO

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Regisztráció nem hajtható végre. A Bluetooth® audio egység nem kompatibilis a
gépjármű fedélzeti rendszerével.

Ellenőrizze a Bluetooth® audioeszköz használati
útmutatóját.

A Bluetooth® le van tiltva az eszközön. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® funkció ellenőrizve
van-e az eszközön.

A PIN kód nem megfelelő. Ellenőrizze a regisztrált Bluetooth® audio eszközhöz
használt PIN kódot.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® audio eszközhöz
használt PIN kód megegyezik-e a gépjármű
fedélzeti rendszerében megadott kóddal.

Egy másik Bluetooth® eszközt is használt a
gépjárműben.

Kapcsolja ki a másik Bluetooth® eszközt, amíg a
regisztráció be nem fejeződik.

Zene nem játszható le. A Bluetooth® audio egység nem kompatibilis a
gépjármű fedélzeti rendszerével.

Ellenőrizze a Bluetooth® audioeszköz használati
útmutatóját.

A rendszer nincs Bluetooth® audio üzemmódba
állítva.

Nyomja meg az <AUDIO> gombot, majd válassza a
Bluetooth® audio üzemmódot.

“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)
A Bluetooth® adapter kikapcsol. Kapcsolja be a Bluetooth® adaptert, amikor az egy

Bluetooth® audio eszközhöz használja.

A lejátszás megszakad. A Bluetooth® audio egység nem kompatibilis a
gépjármű fedélzeti rendszerével.

Használjon olyan eszközt, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával
kapcsolatban forduljon egy NISSAN
márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

A mobiltelefonon a hívás aktív. Ez nem hiba.

A hang megszakadhat, amikor a Bluetooth® audio
egységet működteti.

Nyomja meg az <AUDIO> opciót és váltson a
Bluetooth® audio üzemmódra, majd a gépjárműben
található rendszer érintőpaneljén hajtsa végre a
műveletet ahelyett, hogy a Bluetooth® audioeszközt
működtetné.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Audio művelet nem hajtható végre. Olyan Bluetooth® audioeszközt használ, amely
támogatja a használni kívánt audio műveleteket.

Használjon olyan eszközt, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával
kapcsolatban forduljon egy NISSAN
márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

Hiba lép fel, amikor a Bluetooth® audio profilt
csatlakoztatja.

Kapcsolja ki a Bluetooth® audio lejátszót, majd
állítsa vissza a kapcsolatot a rendszerrel.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Mobiltelefon nem csatlakoztatható. A mobiltelefon nem kompatibilis a gépjármű
kihangosítós telefon rendszerével.

Használjon olyan mobiltelefont, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával kapcsolatban
forduljon egy NISSAN márkakereskedőhöz vagy
szakszervizhez.

A mobiltelefon regisztrációja nem megfelelően
történt.

Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A mobiltelefon a regisztráció befejezése után
nem csatlakoztatható, illetve nem
csatlakoztatható le.

A Bluetooth® beállítás a gépjármű kihangosítós
rendszerében ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a Bluetooth® beállítást a rendszerben.

A Bluetooth® beállítás a mobiltelefonon ki van
kapcsolva.

Kapcsolja be a Bluetooth® beállítást a mobiltelefonon.

A mobiltelefon akkufeszültsége túl alacsony. Töltse fel a mobiltelefon akkumulátorát.

A vezetéknélküli Bluetooth® csatlakozás
megszakadhat a mobiltelefon helyétől függően.

A mobiltelefont ne helyezze olyan helyre, ahol fém veszi
körül vagy távol a gépjármű fedélzeti kihangosítós
rendszerétől. A mobiltelefont ne tegye olyan helyre a
ruhájában, ahol közel kerülhet az üléshez.

A mobiltelefon regisztrációja nem teljes. Hajtsa végre a mobiltelefon regisztrációját.

Bizonyos telefonszám hívása nem lehetséges. Ha a rendszerből többször egymás után ugyanazt
a telefonszámot próbálja meg felhívni (például a
hívott fél nem fogadja a hívást, a másik fél
szolgáltatásai területen kívül van, a hívást az előtt
befejezi, hogy a másik fél válaszolhatna), a rendszer
elutasíthatja a kérést, hogy egy másik
telefonszámot hívjon.

Kapcsolja ki a mobiltelefon, majd kapcsolja be újra, hogy
a kapcsolatot helyreállíthassa.

A rendszer nem ismeri fel a mobiltelefon
kapcsolatát. A rendszer nem kezdeményez
vagy fogad hívásokat.

A mobiltelefon nem kompatibilis a gépjármű
kihangosítós telefon rendszerével.

Használjon olyan mobiltelefont, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával kapcsolatban
forduljon egy NISSAN márkakereskedőhöz vagy
szakszervizhez.

A mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A telefon működése korlátozott a regisztrált
mobiltelefonon (például billentyűzár, stb.).

Távolítson el minden olyan beállítást, amely korlátozza a
mobiltelefon használatát, majd hajtsa végre újra a
regisztrációt.

BLUETOOTH® KIHANGOSÍTÓS TELEFONRENDSZER
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A másik fél nem hallja az Ön hangját.
A másik fél hallja az Ön hangját, de recsegve
vagy szaggatottan.

A némítás funkció engedélyezve. Ellenőrizze, hogy a némítás funkció le van-e tiltva.

A mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

A fűtés/légkondicionáló ventilátorsebessége túl
gyors.

Csökkentse a fűtés/légkondicionáló
ventilátorsebességét.

A környezeti zaj szintje magas. (Például heves eső,
építkezés, alagút belseje, közeledő gépjármű, stb.)

Húzza fel az ablakokat, hogy a környezeti zajt
kizárhassa.

A gépjármű által haladás közben generált zaj túl
hangos.

Csökkentse a gépjármű sebességét.

A bejövő hangerősség túl hangos/halk. Állítsa be a hangerőt a vezérlőpanelen lévő

<m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER>

vagy a kormánykeréken lévő <m> gombbal.

A kimenő hangerősség túl hangos/halk. Állítsa be a hangerőt a hangerő beállítási képernyőn.

A hang nem hallható vagy a hívás túl zajos. A vezetéknélküli Bluetooth® csatlakozás
megszakadhat a mobiltelefon helyétől függően.

A mobiltelefont ne helyezze olyan helyre, ahol fém veszi
körül vagy távol a gépjármű fedélzeti kihangosítós
rendszerétől. A mobiltelefont ne tegye olyan helyre a
ruhájában, ahol közel kerülhet az üléshez.

Ha a mobiltelefonnal egy hívás szeretne
kezdeményezni, a kihangosítós funkció nem
lesz elérhető.

Egyes mobiltelefonok nem kapcsolnak
kihangosítós üzemmódba, amikor azokkal hívást
kezdeményez.

Ez nem hiba. Ismét indítson hívást a kihangosítós
funkciót használva.

A másik fél hangja nem hallható. Nincs
csengőhang.

A hangerő minimális értékre van állítva. Állítsa be a hangerőt.

Mobiltelefon nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a regisztrációt, majd regisztrálja újra a
mobiltelefont.

Minden egyes hang hangereje (csengőhang,
bejövő hívás hangereje vagy kimentő hívás
hangereje) eltérő.

Az egyes hangerők nincsenek megfelelően
beállítva.

Megfelelően állítsa be az egyes hangerőket.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Az antenna jele eltérő az érintőképernyő és a
mobiltelefon képernyője között. A hívás
indítása vagy fogadása nem elérhető még
akkor sem, ha az antenna kijelzője azt jelzi,
hogy a hívás indítható.

Az antenna megjelenítése a mobiltelefontól függ. Ez nem jelent hibás működést. Az antenna és az
akkutöltöttség szintje különbözik egymástól a
mobiltelefon kijelzőjén, illetve az érintőképernyőn. Csak
referenciaként használja őket.

Ha magas épületek árnyékában használja a
mobiltelefont, a hang nem hallható tisztán.

Egyes létesítmények, mint például magas házak,
stb., a rádióhullámok szabálytalan visszaverődését
okozzák vagy teljesen elnyelik a hullámokat,
amelyeket a mobiltelefonok használnak.

Keressen egy olyan helyet, ahol nincsenek magas
épületek.

Zajt hall, amikor a mobiltelefont emelt vasutak
alatt/közelében, nagyfeszültségű kábelek
közelében, közlekedési lámpák alatt vagy
neon hirdetőtáblák közelében használja.

Az elektromágneses hullámok, amelyeket a rádió
eszközök generálnak, negatívan befolyásolhatják a
mobiltelefonok működését.

Ez nem hiba.

Az audiorendszerből zajt hall, miközben a
mobiltelefon használja.

A mobiltelefon által keltett rádióhullámok
negatívan befolyásolhatják az audiorendszer
hangját.

Ez nem hiba.

A hang akadozik vagy suttogós. A mobiltelefon bekapcsolhatta a vezetéknélküli
LAN (Wi-Fi) kapcsolatot.

Kapcsolja ki a vezetéknélküli LAN (Wi-Fi) kapcsolatot.

A telefonkönyv nem tölthető le. Hiba lépett fel a telefon illesztése közben. Kérjük, törölje a Bluetooth® illesztési információkat mind
a mobiltelefonból, mind pedig a gépjármű rendszeréből
mielőtt újra regisztrálná azt.

A telefon nem támogatja a telefonkönyv letöltési
funkciót.

Használjon olyan mobiltelefont, amely kompatibilis a
rendszerrel. A modellek kompatibilitásával kapcsolatban
forduljon egy NISSAN márkakereskedőhöz vagy
szakszervizhez.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A rendszer nem tud
csatlakozni a NissanConnect
Services adatközponthoz.

A NissanConnect Services szolgáltatás
nincs előfizetve.

Előfizetés a NissanConnect Services szolgáltatásra. Az előfizetésekkel
kapcsolatos részletekért látogasson el a weboldalra, vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal vagy egy NISSAN-kereskedővel.

“NissanConnect Services (ha vannak Európához, Oroszországhoz és
Ukrajnához)” (oldal: 65)
“NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (ha van Mexikóhoz)”
(oldal: 67)

A kommunikációs vonal foglalt. Egy kis idő után próbálja újra.

A gépjármű olyan területen van, hogy a
rádióhullámok vétele nehézkes.

Ha a gépjármű olyan területen tartózkodik, ahol a rádióhullámok továbbíthatók,
a kommunikáció helyreáll. Ha a kijelzőn látható ikon azt jelzi, hogy a gépjármű a
kommunikációs területen belül van, a rendszer használható.

A TCU (Telematics Control Unit) nincs
bekapcsolva.

Ha az ikon nem mutatja, hogy a jármű a kommunikációs területen belül van,
annak ellenére sem, hogy a jármű az adott helyen van, látogasson el a
weboldalra, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy forduljon a NISSAN
márkakereskedőhöz.

“NissanConnect Services (ha vannak Európához, Oroszországhoz és
Ukrajnához)” (oldal: 65)
“NissanConnect Services powered by SiriusXM™ (ha van Mexikóhoz)”
(oldal: 67)

A rádióhullámok vétele nem elégséges a
TCU (Telematics Control Unit)
működéséhez.

Ha a gépjármű olyan területen tartózkodik, ahol a rádióhullámok továbbíthatók,
a kommunikáció helyreáll. Ha a kijelzőn látható ikon azt jelzi, hogy a gépjármű a
kommunikációs területen belül van, a rendszer használható.

A menü képernyőn megjelenő
elemek közül bizonyos elemek
nem választhatók ki.

A gépjármű vezetése közben bizonyos
elemek le vannak tiltva.

Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos helyen és húzza be a rögzítőféket
mielőtt a menü képernyő elemet működtetné.

A kijelző bizonyos részei nem
jelennek meg.

A gépjármű vezetése közben bizonyos
elemek le vannak tiltva.

Működtesse a rendszert miután a gépjárművel egy biztonságos helyen megállt
és a rögzítőféket behúzta.

A rendszer nem közül
információkat.

A hangerő minimális értékre van állítva. Állítsa be a hangerőt a <m/VOL>/<VOL/PUSHm>/<VOL/PUSH POWER>

gombbal a vezérlőpanelen vagy a <m> gombbal kormánykeréken, miközben
a rendszer valamilyen információt közöl.

NISSANCONNECT SERVICES (ha van)
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Tünetek Okok és intézkedések

Nem indítható el a Apple CarPlay annak ellenére, hogy
csatlakoztatva van a gépjárműhöz.

Az USB kábel nincs csatlakoztatva az USB csatlakozóhoz. Megfelelően csatlakoztassa az
USB kábelt az USB csatlakozóhoz.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási portok” (oldal: 16)
Az [Indítási opciók] a [Soha ne indítsa el] opcióra van beállítva. Állítsa át a beállítást [Auto]
vagy [Mindig rákérdez] lehetőségre.

“Apple CarPlay beállításai” (oldal: 79)
Használja az Apple Lightning kábelt (MFi tanúsított), hogy telefonját az USB csatlakozási
porthoz csatlakoztassa, és ellenőrizze, hogy a kábel nem törött-e.

Apple CarPlay nem aktív az iPhone-on. Kapcsolja be a “CarPlay”-t iPhone-ján:

Az eszköz nem kompatibilis az Apple CarPlay-jel. Ellenőrizze a kompatibilitási
követelményeket.

Ez a rendszer nem használható a vezeték nélküli Apple CarPlay
szolgáltatással (ha van).

A vezeték nélküli kapcsolat nem jött létre megfelelően. Ha szeretné aktiválni a vezeték nélküli

Apple CarPlay szolgáltatást, akkor érintse meg az [m] opciót a Csatlakozási beállítások
képernyőn.

“Csatlakozási beállítások” (oldal: 22)
A vezeték nélküli kapcsolat nem jött létre megfelelően.

“iPhone csatlakoztatása” (oldal: 76)
Törölje az iPhone-t az eszközlistáról, és csatlakoztassa újra a jármű beépített rendszeréhez.

“Készülékek beállítása” (oldal: 22)
Apple CarPlay teljesítménye csökken. Például lassú csatlakozás
vagy lassú alkalmazás funkcionalitás.
vagy
Egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja elérni az Apple
CarPlay funkciókat. Egy üres képernyő jelenik meg, amikor
megpróbálja elérni a térkép opciót.

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik kompatibilis iPhonenal, mobil internetkapcsolattal és
aktív adatcsomaggal.

Használja az Apple Lightning kábelt (MFi tanúsított), hogy a telefont az USB csatlakozási
porthoz csatlakoztassa.

Telefon teljesítménye vagy a mobil internetkapcsolat. Csatlakoztassa le, majd csatlakoztass
újra a telefonját.

Telefon teljesítménye vagy a mobil internetkapcsolat. Kapcsolja ki/be a telefonját.

APPLE CARPLAY (ha van)
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Nem érhető el a Siri a kormánykeréken található <m> gomb
használatával.

Az USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa le, majd újra csatlakoztassa
az USB kábelt.

A Siri beállítás nincs engedélyezve a telefonon. Kapcsolja be a Sirit a telefonon.

Győződjön meg róla, hogy a Siri működtetéséhez a <m> gombot megnyomja és lenyomva
tartja a gomb szimpla megnyomása helyett.
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Tünetek Okok és intézkedések

Nem indítható el az Android Auto annak ellenére, hogy
csatlakoztatva van a gépjárműhöz.

Az USB kábel nincs csatlakoztatva az USB csatlakozóhoz. Megfelelően csatlakoztassa az USB kábelt
az USB csatlakozóhoz.

“USB (Universal Serial Bus) csatlakozási portok” (oldal: 16)
Az [Indítási opciók] a [Soha ne indítsa el] opcióra van beállítva. Állítsa át a beállítást [Auto] vagy [Mindig
rákérdez] lehetőségre.

“Android Auto beállítások” (oldal: 82)

Az Android Auto bekapcsolásához érintse meg a [m] elemet a Menüsávon, vagy érintse meg az
[Okostelefon csatlakoztatása] lehetőséget az információs képernyőn, majd az [Android Auto] elemet.

“Beállítások menü a Menüsávról” (oldal: 17)
“Információs menü” (oldal: 62)

Az eszköz nem kompatibilis az Android Auto. Ellenőrizze a kompatibilitási követelményeket.

Előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az Android eszközt, ha az akkufeszültség alacsony. Töltse
fel az Android telefonját, majd próbálja újra.

Az Android Auto teljesítménye csökken. Például lassú
csatlakozás vagy lassú alkalmazás funkcionalitás.
vagy
Egy hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbálja elérni
az Android Auto funkciókat. Egy üres képernyő jelenik
meg, amikor megpróbálja elérni a térkép opciót.

Győződjön meg róla, hogy rendelkezik kompatibilis Android eszközzel, mobil internetkapcsolattal és
aktív adatcsomaggal.

Használja az Android telefon OEM kábelt, hogy a telefont az USB csatlakozóba csatlakoztassa.

Telefon teljesítménye vagy a mobil internetkapcsolat. Csatlakoztassa le, majd csatlakoztass újra a
telefonját.

Telefon teljesítménye vagy a mobil internetkapcsolat. Zárja be az összes alkalmazást és indítsa újra
őket.

Telefon teljesítménye vagy a mobil internetkapcsolat. Kapcsolja ki/be a telefonját.

Nem érhető el a hangvezérlés a kormánykeréken

található <m> gomb használatával.

Az USB kábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Csatlakoztassa le, majd újra csatlakoztassa az USB
kábelt.

A Hangvezérlés nem alkalmazható vezetés közben. Kapcsolja be a megfelelő beállításokat az Android
telefonján.

Győződjön meg róla, hogy a hangvezérlés működtetéséhez a <m> gombot (ha van) megnyomja és
lenyomva tartja a gomb szimpla megnyomása helyett.

ANDROID AUTO (ha van)
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Tünetek Okok és intézkedések

Nem érhető el a Siri Eyes Free a kormánykeréken található

<m> gomb használatával.

Ellenőrizze, hogy található-e Bluetooth® kapcsolat az iPhoneja és a rendszer között.

Ellenőrizze, hogy Siri engedélyezve van-e az eszközén. A telefonján nyissa meg Siri beállításait.

Ellenőrizze, hogy Siri hozzáférhető-e az eszköze zárolási képernyőjéről. Ezt a telefonja beállítások
menüjében állíthatja be.

Országtól függően a hangvezérlés nem áll rendelkezésre, és előfordulhat, hogy a <m> nem
működik.

Az audioforrás nem vált át automatikusan az iPod vagy
Bluetooth® Audio üzemmódba.

A legjobb eredmények elérése érdekében a natív zene alkalmazást használja. A zenevezérlő
funkció teljesítménye podcast-ok, hangoskönyvek vagy egyéb harmadik féltől származó zene
alkalmazások használata esetén eltérő lehet.

A legjobb eredmények elérése érdekében az eszközén tárolt média fájlokat játssza le. Zene
streamelése vagy felhő tárhelyből történő lejátszása negatív hatással lehet a teljesítményre.

Kézileg váltson át a forrásra.
“Az audioforrás kiválasztása” (oldal: 34)

A lejátszás, szüneteltetés, következő vagy előző zeneszám
vagy a lejátszási időzítő nem működik.

A legjobb eredmények elérése érdekében a natív zene alkalmazást használja. A zenevezérlő
funkció teljesítménye podcast-ok, hangoskönyvek vagy egyéb harmadik féltől származó zene
alkalmazások használata esetén eltérő lehet és az eszköz által szabályozott.

Nem hallatszik a csatlakoztatott iPhoneról lejátszott
zene/audio.

Ellenőrizze, hogy az audioforrás Bluetooth® Audio vagy iPod üzemmódban van. Az iPod üzemmód
USB csatlakozást igényel.

Navigációs rendszerrel ellátott modellek:
Nem hallható minden egyes kanyarodási irányjelzés a
csatlakoztatott iPhoneon.

Ellenőrizze, hogy az audioforrás Bluetooth® Audio vagy iPod üzemmódban van. Az iPod üzemmód
USB csatlakozást igényel.

A gépjármű audiorendszere nem játssza le a szöveges
üzenet értesítéseket (ha van).

Ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak az értesítési beállítások a telefonján.

A Siri Eyes Free nem tud válaszolni a szöveges üzenet
értesítésekre (ha van).

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat bejövő üzenet fogadásakor. Nyomja meg és tartsa

lenyomva a <m> lehetőséget a kormánykeréken a Siri Eyes Free funkció működtetése
érdekében. A Siri Eyes Free funkció bekapcsolását követően a megfelelő parancsok segítségével
válaszoljon az üzenetre a Siri Eyes Free funkción keresztül.

SIRI EYES FREE (ha van)
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ALAPVETŐ MŰVELETEK

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Nincs megjelenített kép. A fényerő a legalacsonyabb értéken áll. Állítsa be a képernyő fényerejét.

A kijelző ki van kapcsolva. Nyomja meg a <m> gombot a kijelző bekapcsolásához.

A navigáció hangereje túl magas vagy
alacsony.

A hangerő nincs megfelelően beállítva, vagy a
hangos navigáció beállításai ki vannak
kapcsolva.

Állítsa be a navigálás hangerejét vagy kapcsolja be hangos
navigáció beállításait.

A képernyőn nem jelenik meg a térkép. A képernyőn valami más, és nem a térkép jelenik
meg.

Érintse meg a [Térkép] opciót a Menüsávon vagy nyomja
meg a <MAP> gombot.

A képernyő túl sötét. A mozgás túl lassú. A hőmérséklet túl alacsony a jármű belsejében. Várjon, amíg a belső hőmérséklet egy kicsit felemelkedik.

A kijelző néhány pixele sötétebb vagy
világosabb, mint a többi.

Ez a folyadékkristályos kijelzők sajátossága. Ez nem hiba.

Bizonyos menüelemeket nem lehet
kiválasztani.

Bizonyos menüelemek nem elérhetők a
gépjármű vezetése közben.

Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, majd
állítsa be a navigációs rendszert.

TÉRKÉP KÉPERNYŐ

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Az utak és egyéb helyek nevei
különböznek 2D és 3D nézetben.

Ez annak köszönhető, hogy a feltüntetett információk
mennyisége lecsökkentésre került, hogy a képernyő ne
legyen túl zsúfolt. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy az
utak vagy helyek nevei többször is megjelennek - ekkor a
képernyőn megjelenő nevek a feldolgozási folyamat
következtében térnek el.

Ez nem hiba.

NAVIGÁCIÓ (ha van)
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A gépjármű ikonjának helye nem esik
egybe a tényleges pozícióval.

A gépjármű a gyújtáskapcsoló vagy a főkapcsoló OFF
állásba állítása után szállításra került, pl. kompon vagy
egyéb szállítóeszközön.

A gépjárművel rövid ideig vezessen olyan helyen, ahol
GNSS (Global Navigation Satellite System) jelek foghatók.

Előfordulhat a gépjármű ikonjának helye és iránya, nem
megfelelő; ez függ a vezetési körülményektől, a navigációs
rendszer pozicionálásának pontosságától.

Ez nem hiba. Vezesse a járművet rövid ideig, hogy a
gépjármű ikonjának helye és iránya automatikusan
javításra kerüljön.

“A gépjármű aktuális helyzete” (oldal: 122)
Ha a gépjárművel úgy közlekedik, hogy a hóláncok fel
vannak szerelve vagy ha más abroncsok vannak a
járművön, előfordulhat, hogy a gépjármű helye nem
megfelelően jelenik meg, mivel a sebességérzékelő
kalkulációja így hibás lehet.

Haladjon egy darabig a járművel (kb. 30 km/h-ás (19
MPH) sebességgel, kb. 30 percig), és a rendszer
automatikusan korrigálja a jármű ikon pozícióját.
Ha a gépjármű ikonja ettől sem kerül a megfelelő helyre,
ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy egy szakszervizzel.

A térképadatok hibásak vagy nem teljesek (a jármű ikon
mindig ugyanazon a területen állítódik el).

A térkép következő verziója frissített út adatokkal fog
rendelkezni.

“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)
Amikor a jármű egy új úton halad, akkor
a jármű ikon egy másik, közeli úton
jelenik meg.

Mivel az új útszakasz nincs eltárolva a térképadatok
között, a rendszer automatikusan a legközelebbi útra
helyezi a gépjármű ikonját.

A térkép következő verziója frissített út adatokkal fog
rendelkezni.

“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)
A kijelző nem vált éjszakai módra, még
a fényszórók bekapcsolása után sem.

A legutóbbi alkalommal, amikor a fényszóró be volt
kapcsolva, a nappali mód volt beállítva. Állítsa be a kijelzőt éjszakai módra a <m> gomb

segítségével, amikor bekapcsolja a fényszórót.

A térkép nem gördül arrébb, még akkor
sem, ha a gépjármű mozog.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Érintse meg a [Térkép] opciót a Menüsávon vagy nyomja
meg a <MAP> gombot.

A gépjármű ikonja nem kerül
megjelenítésre.

Az aktuális helyzet térképe nem kerül megjelenítésre. Érintse meg a [Térkép] opciót a Menüsávon vagy nyomja
meg a <MAP> gombot.
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ÚTVONAL TERVEZÉSE ÉS VIZUÁLIS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Az érintendő pontok nincsenek bent
az automatikus újratervezésben.

A már elhagyott útszakaszpontok nem jelennek meg az
automatikus útvonal újratervezésnél.

Menjen ismét a köztes ponthoz és szerkessze az útvonalat.

Az útvonal információi nem kerültek
megjelenítésre.

Az útvonal tervezése nem történt meg. Állítsa be a célállomást és végezze el a tervezést.

Nem a felajánlott útvonalon halad. Haladjon a javasolt útvonalon.

Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.

Bizonyos úttípusokhoz nem tartozik útvonal információ. Ez nem hiba.

Az automatikus újratervezés (vagy
letérés tervezés) ugyanazt az
útvonalat javasolja, mint amelyet
korábban javasolt.

Az útvonaltervezés során a rendszer az elsődleges
feltételeket vette figyelembe, de ugyanazt az utat tervezte
meg.

Ez nem hiba.

Nem lehet megadni
útszakaszpontot.

Az útvonalban már 20 útszakaszpont van beállítva,
beleértve azokat is, amelyeket már elhagyott.

Egy útvonalon legfeljebb 20 útszakaszpont lehet. Ha 21-nél
több útszakaszpontot kíván érinteni, akkor szükség esetén
többször végezze el az útvonalszámítást.

A javasolt útvonal nem jelenik meg. A cél közelében lévő utak nem jeleníthetők meg. A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg, majd
tervezze újra az útvonalat.

A indulási pont és a cél túl közel vannak egymáshoz. Nagyobb távolságot adjon meg.

A indulási pont és a cél túl messze vannak egymástól. Ossza fel az útvonalat úgy, hogy kiválaszt egy vagy két
közbeeső pontot, és úgy végezze el az útvonal tervezését.

Időkorlátozással rendelkező utak (hét adott napja, adott
időszak) vannak a gépjármű aktuális helyzete vagy a
célállomás közelében.

Válassza ki az [Időszakosan lezárt utak] beállítás [Ne haszn.
korlátozásokat] elemét.

“Útvonal preferencia” (oldal: 104)
Az útvonal egy része nem látható. A javasolt útvonal szűk utcákat is tartalmaz. Ez nem hiba.

Annak az útvonalnak egy része
törlése került, amelyen a gépjármű
már haladt.

Az útvonalat útszakaszpontok közti szakaszonként kezeli
a rendszer. Ha a gépjármű az első köztes ponton áthaladt,
a kiinduló pont és a köztes pont közötti szakasz törlésre
kerül (területfüggő, előfordulhat, hogy nem törlik).

Ez nem hiba.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Indirekt út javasolt. Ha az indulópont vagy a cél közelében korlátozások
vannak (egyirányú utak) a rendszer indirekt útvonalakat
javasolhat.

Állítsa be a kezdőpont és a célállomás helyét.

A rendszer egy indirekt utat javasolhat, mivel a rendszer
nem vesz figyelembe néhány területet, pl.: szűk utcákat.

A célállomást fő vagy egyéb úton határozza meg, majd
tervezze újra az útvonalat.

A tájékozódási pontok nem felelnek
meg a tényleges információknak.

Ennek oka lehet a nem elégséges vagy nem megfelelő
térképadat.

Kérjük, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a legfrissebb
térképadatokkal.

“Térképadatok frissítése” (oldal: 128)
A felajánlott útvonal nem
csatlakozik pontosan a
kezdőponthoz, az
útszakaszpontokhoz vagy az úti
célhoz.

Ezeknél a helyeknél nincs olyan információ, amely
közelebbi tervezést tenne lehetővé.

Állítsa a kezdőpontot, útszakaszpontokat és úti célt egy
főútra, majd hajtsa végre az útvonaltervezést.
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HANGOS NAVIGÁLÁS

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Hangos navigálás nem elérhető. A gépjármű letért a javasolt útvonalról. Térjen vissza a javasolt útvonalra vagy kérje az útvonal
újbóli tervezését.

Hangos navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be az audio navigációt.

Navigálás kikapcsolva. Kapcsolja be a navigációt.

A navigáció által jelzettek nem felelnek
meg a valóságnak.

A hangos navigálás tartalma változhat, függően attól,
hogy milyen típusúak azok a kereszteződések,
amelyeknél a kanyarodást végre kell hajtani.

Kövesse az összes közlekedési szabályt.
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KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK (ha van)

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Közlekedési információk nem kerültek
megjelenítésre.

A Premium Traffic beállítás ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Premium Traffic beállítást.
“Közlekedési információs beállítások” (oldal: 112)

A gépjármű olyan területen van, ahol a közlekedési hírek
nem elérhetők.

Menjen olyan területre, ahol vannak elérhető közlekedési
információk.

A térkép felbontása olyan értékre van állítva, ahol az
ikonok nem jeleníthetők meg.

Gondoskodjon róla, hogy a térkép felbontása olyan
legyen, ahol az ikonok megjeleníthetők.

“Közlekedési információ a térképen” (oldal: 111)
A javasolt kerülőútvonal nem kerüli el a
bedugult területeket.

Nem volt gyorsabb útvonal az elérhető úthálózati és
közlekedési információk alapján.

Az automatikus kerülő útvonal keresése funkciót
közlekedési dugók kikerülésére tervezték. A leggyorsabb
útvonalat keresi figyelembe véve a közlekedési dugókat.
Kövesse a javasolt útvonalat.

“Közlekedési információk megtekintése (ha van)”
(oldal: 110)

Az útvonal nem kerüli ki azt a szakaszt,
amely a közlekedési információk szerint
építkezés miatt le van zárva.

A navigációs rendszer nem kerüli el az építés alatt lévő
útszakaszokat, ha a tényleges munkálatok dátuma és
időpontja eltér az előzetesen bejelentettől.

Vegye figyelembe a tényleges feltételeket és kövesse az
úton elhelyezett, az esetleges kerülőutakkal kapcsolatos
utasításokat. Ha az út le van zárva, használja a
kerülőutak keresése funkciót és adjon meg olyan
távolságot, amellyel biztosan elkerülheti a lezárt
útszakaszt.
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A rendszer nem működik vagy nem tudja
megfelelően értelmezni a parancsot.

A jármű belterében túl nagy a zaj. Csukja be az ablakokat, vagy utasítsa csendre az
utasokat.

A fűtés/légkondicionáló ventilátorsebessége túl
gyors.

Csökkentse a fűtés/légkondicionáló
ventilátorsebességét.

A gépjármű által haladás közben generált zaj túl
hangos.

Csökkentse a gépjármű sebességét.

A hangparancsot halkan mondja ki. Hangosabban ismételje meg a parancsot.

A parancs kimondásának időzítése túl korai. Mondja ki a parancsot azt követően, hogy
meggyőződött a következőkről: a hangos utasítás
elhangzott, a hang elhangzott, a kijelzőn látható
ikon a képernyőn átvált szürkéről narancssárgára.

A parancsot lassan mondja ki. Természetesen beszéljen, ne hagyjon szünetet a
szavak között.

A rendszer kéri, hogy ismételje meg a parancsot. A kiejtése nem érthető. Beszéljen érthetően.

A parancsot a hang után túl későn mondja ki. Mondja ki a parancsot 5 másodpercen belül azt
követően, hogy meggyőződött a következőkről: a
hangos utasítás elhangzott, a hang elhangzott, a
kijelzőn látható ikon a képernyőn átvált szürkéről
narancssárgára.

Nem megfelelő parancsot mondott ki. Mondja ki a parancsot vagy a számot, amely
megjelenik a képernyőn.

Mondja ki a parancsot, amely megjelenik a
parancsok listájában.

A rendszer nem megfelelően ismeri fel a számokat. Túl sok számot mondott ki egyszerre. A számjegyek között tartson szünetet, hogy a
rendszer megfelelően felismerhesse azokat. Amikor
egy telefonszámot mond ki, tartson szüntet a
körzetszámok, a tárcsázott kódok, stb. között.

Az USB memória nem működtethető
hangfelismeréssel.

Az eszköztől függően a rendszer egyes iPhone
vagy iPod modelleket USB memóriaként ismerhet
fel.

Ez nem hiba.

Az USB/iPod képernyője szürkére vált. Az audioegység nincs csatlakoztatva. Csatlakoztasson egy audioeszközt a rendszerhez.

HANGFELISMERÉS (ha van)
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Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

Egy hibaüzenet jelenik meg, amikor az USB/iPod
eszközről szeretne egy zeneszámot kiválasztani.

A rendszer feldolgozza a zeneszám információt a
regisztrációhoz.

A zeneszám információja bekerül a rendszerbe,
amikor egy új audioeszközt regisztrál első
alkalommal vagy amikor a zeneszám információja
az előre regisztrált eszközben megváltozik. Várja
meg, amíg a betöltés befejeződik, amely néhány
perctől egészen egy óráig is eltarthat.

A dalok száma meghaladja a csatlakoztatott audio
eszköz által eltárolható dalok számát.

Csökkentse a dalok számát az audioeszközön.

Nincs zeneszám az audioeszközön. Töltsön fel dalokat a csatlakoztatott audioeszközre.
Ha a zeneszámokat az előadó nevével, az album
címével, a dal címével, a lejátszási listával, stb.
együtt tárolja, a hangfelismeréses keresés elérhető
lesz.

A Hangfelismerés funkció nem aktiválható a

kormánykeréken található <m> elem
segítségével.

Országtól függően a hangvezérlés nem áll

rendelkezésre, és előfordulhat, hogy a <m> nem
működik.

Ez nem hiba.
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