Навигациялық
жүйе
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

NISSAN кJлігін сатып алDаныHызDа алDыс білдіреміз.
БLл пайдаланушы нLсFаулыDы NISSAN кJлігінде
LсынылDан Навигация функциясы бар NissanConnect жNйесіне арналDан.
Осы нLсFаулыFта тJмендегі жNйелерді пайдалану
нLсFаулары беріледі.

•
•
•
•
•

Аудио
Дауыстап сJйлесу телефоны
Навигация
Дауысты тану
NissanConnect жNйесінде кJрінетін аFпарат
пен параметрлер

Навигация функциясы бар NissanConnect
жNйесініH Fауіпсіз Fолданылуын Fамтамасыз ету
Nшін осы пайдаланушы нLсFаулыDын зейін Fойып
оFыHыз.

•

ТехникалыF параметрлердіH Bр тNрлі
болатындыDынан жBне Fосымша жабдыFтар
орнатылатындыFтан, осы нLсFаулыFтыH тараулары сіздіH кJлігіHізге Fатысты болмауы
мNмкін.

•

Осы нLсFаулыFты басып шыDарDан кезде жарамды деп есептелген мBліметтер, техникалыF сипаттамалар жBне суреттер осы
нLсFаулыFта кJрсетілген. NISSAN компаниясы техникалыF сипаттамаларды немесе дизайнды кез-келген уаFытта еш ескертусіз
Jзгерту FLFыDын саFтап Fалады.

•

КJлікті сатFан кезде, осы нLсFаулыFты
кJліктен алмаHыз. НLсFаулыF жNйеніH келесі
иесіне Fажет болуы мNмкін.
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ОСЫ НKСEАУЛЫEТЫ ПАЙДАЛАНУ
ЖОЛЫ
Осы нLсFаулыFта функция бойынша жіктелген арнайы сJздер, таHбалар, белгішелер жBне суреттер FолданылDан.
ТJмендегі элементтерді Fарап шыDып, оларды
тNсініп алыHыз.

ЖKМЫС EАУІПСІЗДІГІН EАМТАМАСЫЗ
ЕТУ MШІН
EАУІПТІ:
БLл Jлімге немесе Fатты жараFат алуDа Bкелетін Fатерлі жаDдайларды ескерту Nшін Fолданылды. EатердіH алдын алу немесе азайту Nшін іс-Bрекеттерді бLлжытпай орындау Fажет.
САE БОЛЫGЫЗ:
БLл кішігірім немесе орташа деHгейлі жеке
бас
жараFатына
немесе
кJлігіHіздіH
заFымдалуына Bкелуі мNмкін FауіптіH бар екенін білдіру Nшін пайдаланылады. EатердіH
алдын алу немесе азайту Nшін іс-Bрекеттерді
Jте абайлап орындау Fажет.

СІЛТЕМЕ ТАGБАЛАР
АEПАРАТ:
БLл кJлікті немесе керек-жараFтарды тиімді
пайдалануDа Fажетті мBліметті білдіреді.

m

БLл сіз FарауDа тиіс таFырып пен бетті кJрсетеді.

КJліктіH тиімділігін барынша арттыратын
жаDдайларды тNсінуге мNмкіндік беретін шараларды
ескертеді.
Егер
елеусіз
FалдырсаHыз, аFаулыF орын алуы немесе
кJліктіH жLмысы нашарлауы мNмкін.
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5GH0468X

< >:
БасFару панеліндегі тNймешікті білдіреді.
[ ]:
БLл бейнебетте пайда болDан пернені/элементті
білдіреді.

ЭКРАН СУРЕТТЕРІ

•
•

ЕСКЕРТПЕ:

Сілтеме бет:

Осы нLсFаулыFтаDы суреттер Bр тNрлі модельдерді кJрсетеді жBне сіздіH кJлігіHіздіH дизайны мен техникалыF сипаттамаларына дBл
сBйкес келмеуі мNмкін.
Экранда кJрсетілген белгішелер мен мBзір
элементтері Fисыны келген жерлерде
FысFартылDан немесе экран суреттерінде
кJрсетілмеген болуы мNмкін. КJрсетілген белгішелер мен мBзір элементтері суретте
кJрсетілгендей нNктелі сызыFтар тNрінде
сипатталDан.
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EАУІПСІЗДІК МAЛІМЕТІ

БLл
жNйе
негізінен
осы
нLсFаулыFта
сипатталDандай сізге кJлікті жайлы жNргізуге
кJмектесуге арналDан. Алайда, сізге, жNргізуші
ретінде, жNйені Fауіпсіз жBне тиісті тNрде пайдалану Fажет. МBлімет пен FызметтердіH Fолжетімділігі Nнемі жаHартылып тLрмауы мNмкін. ЖNйе
кJлікті Fауіпсіз тNрде, дLрыс жBне заH шеHберінде
жNргізу BрекетініH орнын баса алмайды.
ЖNйені пайдаланудан бLрын, Fауіпсіздікке Fатысты келесі мBліметті оFуды сLраймыз. ЖNйені
Bрдайым осы нLсFаулыFта берілген ретте
пайдаланыHыз.

•

•

•

•

НазардыH кJлікті жNргізу Bрекетіне толыF
аударылуы
Nшін
Bрдайым
саFтыF
байFатыHыз. ЖNйе бірден жауап бермесе,
сабырлыF саFтап, кJзіHізді жолдан
алмаHыз. КJлікті FыраDылыF танытпай айдау Fатты жараFаттарDа немесе Jлімге Bкелетін апатFа жетелеуі мNмкін.

ЕСКЕРТПЕ:
EозDалтFыш немесе гибрид жNйесі Jшіп
тLрDанда жNйені Fосып FоймаHыз. Себебі
кJліктіH аккумуляторы (12 В аккумулятор) отырып Fалуы мNмкін. ЖNйені пайдаланDан кезде, FозDалтFышты немесе гибрид жNйесін
Bрдайым от алдырDан кNйі LстаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ:

•

Кейбір юрисдикцияларда FозDалыс кезінде бейне экрандарды пайдалануды шектейтін заHдар болуы мNмкін. БLл жNйені
заH тLрDысынан рLFсат етілген жерде Dана
пайдаланыHыз.

•

ТемператураныH Fалыптыдан тыс [−20°C
(−4°F) тJмен жBне 70°C (158°F)] жоDары
болуы жNйеніH жLмысына Bсер етуі
мNмкін.

•

Дисплей бейнебеті Fатты немесе Lшты
нBрсе тиген жаDдайда сынып кетуі мNмкін.
Дисплей экраны сынып Fалса, оDан Fол
тигізбеHіз. Себебі жараFат алуыHыз
мNмкін.

EАУІПТІ:
ЖNйені пайдалану Nшін, алдымен кJлікті
Fауіпсіз
жерге
тLралатыHыз
жBне
тLралату тежегішін орнатыHыз. КJлік
жNргізіп бара жатып жNйені Fолдану Fауіпті апатFа Lшыратуы мNмкін.

ЖNйеніH жабдыDында Fандай да бір бJгде
нBрсені, тJгілген сLйыFтыFты, тNтінді немесе одан шыFFан Bдеттен тыс иісті
байFасаHыз, дереу жNйені пайдалануды
доDарып, NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.
МLндай
жаDдайларDа мBн бермеу апаттарDа, Jртке
немесе электр тогыныH соDуына Bкелуі
мNмкін.

ЖNйені
бJлшектемеHіз
немесе
JзгертпеHіз. БLлай істеген жаDдайда, апат,
Jрт немесе электр Fатері орын алуы
мNмкін.
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НОРМАТИВТІ-EKEЫEТЫE МAЛІМЕТ

САУДА БЕЛГІЛЕРІ

ЛАЗЕРЛІ IНІМ

Windows® жBне Windows Media® атаулары Microsoft корпорациясыныH Америка ELрама
ШтаттарындаDы немесе Jзге елдердегі тіркелген
сауда белгілері жBне/немесе сауда белгілері болып табылады.

БLл Навигация функциясы бар NissanConnect
жNйесі 1-сыныпты лазерлі Jнім ретінде
сертификатталDан.
EАУІПТІ:

•

ЖNйені
бJлшектемеHіз
немесе
JзгертпеHіз. ЖNйеде Fолданушы Jзі
жJндей алатын бJлшектер жоF.

•

Осы нLсFаулыFта кJрсетілген техникалыF
Fызмет кJрсету, Jзгерту немесе Bрекет
тNрлерінен басFа Bрекеттер жасауDа
тырыссаHыз, лазер сBулесіне жBне Bсеріне
Fатысты жараFат орын алуы мNмкін.

BLUETOOTH® EKРЫЛCЫЛАРЫ
CE бойынша мBлімдеме

Осы мBлімдеме арFылы “Clarion Corporation” осы
жNйеніH 1999/5/EC директивасыныH маHызды
талаптары мен басFа да тиісті шарттарына сай
келетінін мBлімдейді.
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Windows Media Player:
БLл Jнім Microsoft компаниясыныH кейбір зияткерлік меншік FLFыFтарымен FорDалDан. МLндай
технологияны осы Jнімнен тыс Microsoft компаниясыныH лицензиясынсыз FолдануDа немесе
таратуDа тыйым салынады.

“Made for iPod” (iPod Nшін жасалDан) жBне “Made
for iPhone” (iPhone Nшін жасалDан) жазулары электрондыF аксессуардыH iPod немесе iPhone
FLрылDыларына жалDануDа арналDанын жBне Bзірлеуші оларды Apple компаниясыныH стандарттары бойынша куBландырDанын білдіреді. Apple
компаниясы бLл FLрылDыныH жLмысына немесе
Fауіпсіздік жBне заH стандарттарына сBйкестігіне
жауап бермейді. БLл аксессуарды iPod немесе
iPhone FLрылDысымен бірге Fолдану сымсыз
FолданысFа Bсер ететінін есте саFтаHыз.
Apple, Apple логотипі, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano жBне iPod touch — Apple Inc. компаниясыныH АEШ-та жBне Jзге елдерде тіркелген сауда
белгілері. Lightning — Apple Inc. компаниясыныH
сауда белгісі. App Store — Apple Inc. компаниясыныH Fызмет белгісі.

Bluetooth® сJз таHбасы жBне логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. меншігіндегі тіркелген сауда белгілері, Clarion Co., Ltd. компаниясы мLндай белгілерді лицензия бойынша Fолданады. БасFа сауда
белгілері мен сауда атаулары тиісті иелеріне тиесілі.
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БАСEАРУ ТMЙМЕШІКТЕРІ ЖAНЕ СЕНСОРЛЫE ЭКРАН ДИСПЛЕЙІ

“СенсорлыF панельдіH жLмысы” (бет
2-7)

j
7

Карта дерегініH карта LяшыDы:
КJлігіHізбен бірге Lсынылатын карта дерегініH
SD картасына арналDан LяшыF. SD картаны
шыDару Nшін, FаFпаFты ашыHыз, SD картаны
ішке Fарай басып, босатыHыз.
“Карта дерегі” (бет 6-55)

5GH0310XZ

Дисплейді Jшіру Nшін тNймешікті басып
тLрыHыз. Дисплейді Fосу Nшін тNймешікті Fайта
басыHыз.

БАСEАРУ ПАНЕЛІ

j
1 <MAP>:
АDымдаDы орын картасыныH орнына оралу
Nшін басыHыз. БаDдар нLсFауында кJрсетілген
секторDа бJлу экраны кJрсетілгенде осы
тNймешікті бассаHыз, толыF карта экраны
кJрсетіледі.

“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)

j
4

<MENU>:
HOME MENU экранын кJрсету Nшін басыHыз.
HOME MENU экранында ТаHбашалар мен
Виджеттерді таHдау арFылы тNрлі экрандарды
шыDаруDа болады.
“HOME MENU экранын Fарау жBне
онымен жLмыс істеу жолы” (бет 2-10)

j
3

<m >:
КNндізгі экран (ашыF) жBне тNнгі экран
(FараHDы) арасында Fосу Nшін жBне экран
жарыFтыDы деHгейін реттеу Nшін басыHыз.
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j
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<AUDIO>:
Аудио бейнебетін кJрсету Nшін басыHыз. Аудио
экраны кJрсетіліп тLрDанда бLл тNймешік
басылса, аудио кJзін таHдау экраны
кJрсетіледі.

j
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<VOL/m >:
Аудио жNйесініH Fуатын Fосу жBне Jшіру Nшін
басыHыз. Дыбысты реттеу Nшін бLраHыз.

j
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<m /SOUND>:
ЭкрандаDы Fажетті элементті белгілеу Nшін
бLрыHыз жBне белгіленген элементті таHдаHыз.
Карта экранында карта масштабын реттеу Nшін
бLрыHыз.
ЭкрандаDы аудио параметрлерін басFару
жолаDын кJрсету Nшін басыHыз.

<m >:
CD шыDару Nшін басыHыз.

CD LяшыDы:
CD LяшыFFа салыHыз.
“ЫFшам диск (CD) ойнатFышы” (бет
3-15)

j
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Сенсорлы экран дисплейі:
AртNрлі аFпарат пен жLмыс мBзірлері сLйыF
кристалл дисплейінде кJрсетіледі. ЖLмыс істеу
Nшін экрандаDы пернелер мен белгішелерді
тNртіHіз.

<m >/<m >:
Аудио функциясын басFару кезінде тректерді
таHдау жBне алDа/артFа айналдыру мен аудио
станцияны реттеу орындалады.
“3. Аудио жNйе”

“ЫFшам диск (CD) ойнатFышы” (бет
3-15)

“Карта Fызметі” (бет 6-2)

j
2

j
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“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

“БасFа экрандардаDы аудио реттеулері”
(бет 3-30)

j
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<BACK>:
ЭкранDа байланысты тNймешікті басу алдыHDы
экранды кJрсетеді.
Енгізу Bрекеті таHбасы Nшін енгізілген
таHбаларды басыHыз немесе оларды жою Nшін
басып Lстап тLрыHыз.
Дауысты тану сеансын аяFтау Nшін басып
тLрыHыз.

•

•

SD карта LяшыDына тиын тBрізді бJгде заттарды ешFашанда салмаHыз. Олай ету
FLрылDыныH істемей Fалуына ыFпал етеді.

•

SD картаны LяшыFFа салDан кезде Fатты
кNшпен баспаHыз. Олай ету FLрылDыныH
істемей Fалуына ыFпал етеді.

•

ЕСКЕРТПЕ:

элементтері
арFылы

Бейнебет Fуатты магнит JрістерініH Bсерінен
бLрмалануы мNмкін.

Дисплейге кNтім кJрсету
САE БОЛЫGЫЗ:

Дисплей сLйыF кристалды дисплей болып табылады жBне оDан ерекше баппен кNтім кJрсету
керек.
EАУІПТІ:

•

Дисплей бейнебетін тазалау Nшін FLрDаF
Bрі жLмсаF шNберекті пайдаланыHыз. Егер
Fосымша тазалау Fажет болса, бейтарап
жуDыш заттыH аз мJлшеріне сBл малынDан
жLмсаF шNберекті FолданыHыз.

•

Дисплейді от алдыру FосFышы “OFF” Fалпында тLрDанда тазалаHыз. От алдыру
FосFышы “ON” Fалпында тLрDанда дисплейді тазаласаHыз, кNтпеген Bрекет
орындалуы мNмкін.

•

Дисплейді тазалау Nшін Fатты шNберек,
алкоголь, бензин, сLйылтFыш немесе еріткіштіH Fандай да бір тNрін немесе химиялыF тазалаDыш реагенті бар FаDаз сNлгіні
ешFашан пайдаланбаHыз. БLндай заттар
панельге сызат тNсіреді немесе сапасын
нашарлатады.

•

Дисплейге су немесе кJлік иістендіргіші
тBрізді сLйыFтыFты шашпаHыз. СLйыFтыF
тисе жNйеде аFаулыF орын алады.

Дисплейді ешFашан бJлшектемеHіз. Кейбір
бJлшектер аса жоDары кернеу бJледі. ОларDа
Fол тигізсеHіз, Fатты жараFат алуыHыз
мNмкін.

СLйыF кристалды дисплейдіH
сипаттамалары

•

ELрылDыдан алынDан кезде SD карта
ыстыF болуы мNмкін. БLл аFаулыFты білдірмейді.

Карта дерегі бар SD картаны алмаHыз. Егер
географиялыF карта деректерін Fамтитын SDкарта байFаусызда шыDарылса, оны LяшыFFа
Fайтадан салыHыз, от алдыру FосFышын
“OFF” Fалпына FойыHыз.

ЖаDдайDа байланысты мBзір
<m /SOUND>бLрау
таHдалмауы мNмкін.

СKЙЫE КРИСТАЛДЫ ДИСПЛЕЙ

“7. Дауысты тану”

САE БОЛЫGЫЗ:

•

АEПАРАТ:

КJлік ішіндегі температура Jте тJмен болса,
дисплей салыстырмалы тNрде кNHгірт кNйде
болады немесе кескіндердіH FозDалысы баяу
болуы мNмкін. БLл Fалыпты жаDдай болып
табылады. Дисплей кJліктіH іші жылыDан кезде Fалыпты жLмыс жасайды.

•

ДисплейдіH кейбір пикселдері басFа пикселдерге FараDанда кNHгірттеу немесе жарыFтау
болуы мNмкін. БLл сLйыF кристалды дисплейге тBн Fасиет, аFаулыF болып есептелмейді.

•

АлдыHDы дисплей кескіні бейнебетте Fалып
Fоюы мNмкін. БейнебеттіH бLлай жануы дисплейге тBн Fасиет жBне аFаулыF емес.

Іске кірісу
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“7. Дауысты тану”

РУЛЬДІG ТЕТІКТЕРІ

j
4

j
5

j
6
<m > (TALK):
Дауысты тану жNйесін Fолдану Nшін басыHыз.
Дауысты тану сессиясын аяFтау Nшін басып
тLрыHыз.
“7. Дауысты тану”

j
2

<m >/<m >, <OK>:
Дауысты тану Bрекеттері кезінде BртNрлі
тармаFтарды белгілеу Nшін жоDары/тJмен
FисайтыHыз, таHдалDан элементті таHдау Nшін
басыHыз.
EосFышты жоDары/тJмен Fисайту Nшін аудио
Bрекеттер орындалуы мNмкін.
“Рульге орнатылDан аудионы басFару
тNймешіктері” (бет 3-10)

j
3

<m > (BACK):
Дауысты тану жNйесін пайдаланDан кезде,
алдыHDы экранDа оралу Nшін басыHыз. Дауысты
тану сессиясын аяFтау Nшін басып тLрыHыз.

2-4 Іске кірісу

<m >:
Дауыстап сJйлесуге болатын телефонныH
жLмыстары Nшін тNймешікті FолданыHыз.

АУДИО ЖАБДЫEТАР
EАУІПТІ:
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.

“4. Дауыстап сJйлесу телефоны”

5GH0462X

j
1

<m >/<m >:
ТNймешіктер негізінен кJлік аFпараты дисплейі
жLмыстары Nшін Fолданылады. ТолыF дерек
алу Nшін кJліктіH пайдаланушы нLсFаулыDын
FараHыз.

<m >:
Дауысты реттеу Nшін FосFыш жаFтаDы + немесе
- басыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ:

•

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.

•

USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.

•

USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

АEПАРАТ:
Рульдегі FосFыштар негізінен кJлік аFпараты дисплейін басFаруDа арналDан, олар жаDдайларDа
Fарай сенсорлыF экран дисплейін басFара алмауы мNмкін. КJлік аFпараты дисплейінде
кJрсетілген FалFымалы нLсFау хабарлары мен
белгілерін FараHыз.
КJлік аFпараты дисплейінде кJрсетілген кейбір аFпараттар сенсорлы экран дисплейіне де
Fатысты. КJлік аFпараты дисплейі туралы
кJбірек мBлімет алу Nшін Пайдаланушы
нLсFаулыDын FараHыз.

КJлік USB LяшыFтар жBне AUX кіріс LяшыDымен
жабдыFталDан. ЖалDанDан кезде, кJлік ішіндегі аудио жNйесі Nйлесімді FLралдаDы аудио мазмLнды
ойнауы мNмкін.

АртFы орындыF ойын-сауыF жNйесі бар Nлгілер
Nшін артFы мультимедиа интерфейсімен де
жабдыFталDан.

j
3

“АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі
(бар болса)” (бет 3-31)

АртFы мультимедиа интерфейсі (бар болса):
АртFы мультимедиа интерфейсі АртFы
орындыF ойын-сауыF жNйесі Nшін Dана
Fолданылады (бар болса).
“АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі
(бар болса)” (бет 3-31)

USB LяшыF 1 жBне AUX кіріс LяшыDы мультимедиа Fорабында орналасFан. USB LяшыF 2 жBне
артFы мультимедиа интерфейсі (бар болса)
ортаHDы
консоль
FорабыныH
артында
орналасFан.

АEПАРАТ:
5GH0265X

•

ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF
жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші
иесініH AUX жBне USB аFпаратына жNгініHіз.

•

iPod немесе iPhone USB LяшыFтардыH екеуіне де жалDанса да, жNйе бір уаFытта тек iPod
немесе iPhone Dана таниды.

•

Бір USB жады FLрылDысы немесе бір iPod
дауысты тану жNйесі арFылы іске Fосылады.
Екі USB жады FLрылDысы жалDанDан кезде
FLрылDылардыH біреуі Dана дауысты тану
жNйесі арFылы іске Fосылады.

АртFы мультимедиа интерфейсінсіз ортаHDы консоль
FорабыныH артында

5GH0234X
5GH0411X

Мультимедиа Fорабы

“Дауысты тану параметрлері” (бет
7-18)

АртFы мультимедиа интерфейсімен ортаHDы консоль
FорабыныH артында

j
1

AUX (Eосымша) кіріс LяшыDы:
3,5 мм (1/8 in) TRS контактілі жалDаDыш (MP3
ойнатFыш, т.б. тBрізді) Fабылдайтын аудио
ойнатFышты музыка ойнату Nшін жалDайды.

j
2

USB LяшыF 1, USB LяшыF 2:
iPod, iPhone немесе USB жады FLрылDысынан
алынDан мультимедианы ойнату Nшін Nйлесімді
FLралDа жалDайды.

•

Apple Inc. жасаDан кабельдер Apple Inc.
шыDарDан электронды FLрылDыларDа Dана
жалDанып Fолданылады.

Іске кірісу
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ЖMЙЕНІ ІСКЕ EОСУ

НЕГІЗГІ ЖKМЫСЫ

Оталдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” кNйіне
FойылDан кезде жNйе іске Fосылады.

ЖNйені сенсорлыF панельден, сондай-аF басFару
панелі мен рульдегі FосFыштармен басFаруDа болады.

ІСКЕ EОСУ БЕЙНЕБЕТІ
Оталдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” кNйіне
FойылDан кезде, іске Fосу экраны кJрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ:

БLл нLсFаулыFта негізінен сенсорлыF панельден
басFару сипатталDан.

МAЗІРДІ ІСКЕ EОСУ ЖОЛАCЫНАН
ТАGДАУ

•
•
•
•
•

[Info]
[MENU]
[Map]
[Navi]
[Settings]

Аудио
Іске Fосу жолаDында [Audio] тNймешігін тNрту аудио бейнебетін кJрсетеді. Аудио бейнебеті
кJрсетіліп тLрDанда, [Audio] тNймесі тNртілген
кезде, аудио кJзініH мBзір бейнебеті кJрсетіледі.

EозDалтFыш немесе гибрид жNйесі Jшіп
тLрDанда жNйені Fосып FоймаHыз. Себебі
кJліктіH аккумуляторы (12 В аккумулятор) отырып Fалуы мNмкін. ЖNйені пайдаланDан кезде, FозDалтFышты немесе гибрид жNйесін
Bрдайым от алдырDан кNйі LстаHыз.

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
АEПАРАТ:
5GH0414X

Негізгі мBзір экрандарыныH кJбінде кJрсетілетін
іске Fосу жолаDындаDы j
1 элементтерді таHдау
арFылы BртNрлі жNйе функцияларына Fол жеткізуге болады. (Іске Fосу жолаDы шарлау картасыныH бейнебеті, пернетаFта бейнебеті, т.б. сияFты
кейбір бейнебеттерде кJрсетілмейді.)
СBйкес мBзір бейнебеттерін кJрсету Nшін іске Fосу жолаDындаDы пернелерді тNртіHіз.
Келесі мBзірлер іске Fосу жолаDында Fолданылады.

•
•
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[Audio]
[Phone]

<AUDIO> тNймешігі басылDанда, аудио экраны да
кJрсетіледі.

Телефон
Іске Fосу жолаDында [Phone] тNймешігін тNрту
телефон мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
АEПАРАТ:
Рульде <m > пернелерін басу да телефонныH
мBзір бейнебетін кJрсетеді.
“4. Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесіДауыстап сJйлесу телефоны”

АFпарат
Іске Fосу жолаDында [Info] тNймешігін тNрту
аFпарат мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
АFпарат мBзірі экранынан Bр тNрлі аFпаратты
алуDа жBне кJруге болады.
“АFпарат мBзірі” (бет 5-2)

МAЗІР
Іске Fосу жолаDында [MENU] элементін тNрту HOME MENU бейнебетініH ортаHDы бетін кJрсетеді.
HOME
MENU
бейнебеті
LсынылDан
таHбашаларды/виджеттерді кJрсету арFылы жекелеуге болатын Nш беттен тLрады.
“HOME MENU экранын Fарау жBне онымен жLмыс істеу жолы” (бет 2-10)

АEПАРАТ:
<MAP> тNймешігі басылDанда, карта экраны да
кJрсетіледі.
“КJліктіH аDымдыF орнын кJрсету” (бет
6-2)

СЕНСОРЛЫE ПАНЕЛЬДІG ЖKМЫСЫ
ЖNйені негізінен сенсорлыF панель функциясымен баFылауDа болады.

•

ТNрту

Навигация
Іске Fосу жолаDында [Navi] элементін тNрту
баDыттыH баDыт нLсFауы Nшін орнатылуына байланысты орнатылDан межелі орынды немесе
баDыт мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
БаDыт орнатылмаDан кезде, баDыт нLсFауы Nшін
межелі орынды орнату маFсатында Fолданылатын мBзірлерге осы бейнебеттен Fол жеткізуге
болады.
“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)

АEПАРАТ:
<MENU> тNймешігі басылса, HOME MENU экраны да кJрсетіледі.

Карта
Іске Fосу жолаDында [Map] элементін тNрту
аDымдаDы кJлік орныныH картасын кJрсетеді.

БаDыт орнатылDан кезде, баDыт аFпаратына
арналDан мBзірлер мен баDытты JHдеу осы бейнебетте кJрсетіледі.
“БаDдар мBзірі” (бет 6-27)

Орнатымдар
Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін тNрту
орнату мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
ЖNйедегі BртNрлі функцияларDа арналDан параметрлерді осы экраннан Jзгертуге болады.
“Параметр мBзірі” (бет 2-12)

5GH0459XZ

Элементті таHдау жBне сBйкес бейнебетті
кJрсету Nшін бейнебеттегі пернені таHдаHыз.

Іске кірісу
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НЕГІЗГІ БЕЙНЕБЕТ AРЕКЕТТЕРІ

АEПАРАТ:
ПерненіH FысFа мерзімге басылуына немесе оныH басылып, бірнеше секундFа Lсталып тLруына
байланысты пернелердіH BртNрлі жLмыс істеуі
мNмкін.

•

•

АлдыHDы экранды кJрсету

j
3

АDымдаDы уаFытта кJрсетілген беттіH Fалпын
кJрсетеді.

•

Тігінен айналдыру

Сипау/жанап Jту

5GH0266X
5GH0319X

j
1
5GH0317X

•

Алдында кJрсетілген экранDа оралу Nшін,
[m ] тNймешігін тNртіHіз.

Тізім бейнебеттерініH кейбірін де бейнебет
тігінен тLрDанда сипау арFылы шарлауDа болады.

5GH0463X
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Хабарды айналдыру немесе элементтерді бірбірлеп кJрсету Nшін [m ] немесе [m ]
тNртіHіз.
Келесі бетке аттап Jту Nшін [m ] немесе [m ]
тNртіHіз.

j
2

Тізімдегі элементтердіH жалпы санын жBне
таHдалDан элементтіH енгізу санын кJрсетеді.

КJлденеHінен айналдыру

КJлденеHінен сипалDан/тNртілген кезде мBзір
бейнебетініH беттері келесі бетке Jтеді.

j
1
j
2

j
1

АлдыHDы бетке айналдыру Nшін [<] тNртіHіз.
Келесі бетке айналдыру Nшін [>] тNртіHіз.

•

Aліпбиді таHдау арFылы тізімді айналдыру

[ON] индикаторы бар элементтер Nшін параметрді Fосу/Jшіру маFсатында мBзір элементін
тNртіHіз. Индикатор шамы параметр FосылDан
кезде Fосылады.

j
6
j
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ТаHбаны енгізу Nшін тNртіHіз.
Жазбаны растау Nшін тNртіHіз.

АEПАРАТ:

AРІПТЕР МЕН САНДАРДЫ ЕНГІЗУ
Aріптерді жBне сандарды енгізудіH негізгі Bрекеттері осы жерде тNсіндіріледі.
ТаHба мен санды енгізу экрандары модельдер
мен жаDдайларDа байланысты Bр тNрлі болады.
5GH0267X

j
1

СоHDы енгізілген таHбаны жою Nшін <BACK>
тNймешігін басып FалыHыз. Енгізілген барлыF
Bріптерді Jшіру Nшін тNймешікті басып тLрыHыз.

Сан енгізу бейнебеті

АDылшын алфавитін енгізу экраны

ТаHдалDан Bріппен басталатын тізімніH
бейнебетіне тізімді айналдыру Nшін Bліпбилік
пернелердіH бірін тNртіHіз.

ПАРАМЕТРЛЕРДІ РЕТТЕУ
5GH0243X

5GH0465X

j
1
j
2
5GH0464X

ОлардыH Bрбірін реттеу Nшін [+]/[-], т.б. сияFты
реттеу пернелерін тNртіHіз. Перне тNртілген сайы,
индикатор жолаF бойымен FозDалады.

j
1
j
2

Енгізілген таHбалар кJрсетіледі.

j
3
j
4

Санды енгізу Nшін тNртіHіз.

Енгізілген таHбалар кJрсетіледі.
СоHDы енгізілген таHбаны жою Nшін тNртіHіз.
Енгізілген таHбалардыH барлыDын жою Nшін
тNртіп, Lстап тLрыHыз.

j
3
j
4

ПернетаFта тNріне Jзгерту Nшін тNртіHіз.

j
5

Бос орынды енгізу Nшін тNртіHіз.

СоHDы енгізілген санды жою Nшін тNртіHіз.
Енгізілген таHбалардыH барлыDын жою Nшін
тNртіп, Lстап тLрыHыз.

Жазбаны растау Nшін тNртіHіз.

Mлкен Bріпті жBне кіші Bріпті таHбамен енгізу
арасында ауысу Nшін тNртіHіз.
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HOME MENU ЭКРАНЫН EАРАУ ЖAНЕ
ОНЫМЕН ЖKМЫС ІСТЕУ ЖОЛЫ
HOME MENU экранын кJрсету Nшін, іске Fосу
жолаDында <MENU> немесе [MENU] тNймесін
басыHыз.
Mш беттен тLратын HOME MENU бейнебетінде
FалаDан таHбашаларды жBне виджеттерді жаюDа
болады.

АEПАРАТ:
HOME MENU бейнебетін JHдеуге болады.
“HOME MENU бейнебетін жекеше реттеу”
(бет 2-10)

Aдепкі мBзір
Кейбір таHбашалар (мысалы, FоHырау тарихыныH
мBзірі) жBне виджеттер (мысалы, цифрлік саDат)
HOME MENU экранында Bдепкі кNйі бойынша
кJрсетіледі. КJрсетілетін таHбашалар мен виджеттерді Jзгертуге болады.
“HOME MENU бейнебетін жекеше реттеу”
(бет 2-10)

ТаHбашалар/
виджеттер
[Home]
[Vehicle]
[History]
[Call History]
[Audio Information]
[AM]
[FM]
[BTAudio]
[USB1/iPod]
[New Address]
[POI]
[Address Book]
[Cancel Route]
[Edit Menu]
[Digital Clock]

МазмLн
Бет: 6-17
Бет: 5-2
Бет: 6-18
Бет: 4-4
Бет: 3-11
Бет: 3-12
Бет: 3-12
Бет: 3-24
Бет: 3-17
Бет: 6-15
Бет: 6-16
Бет: 6-18
Бет: 6-30
Бет: 2-10
Цифрлік саDат
кJрсетіледі.

5GH0324X

j
1

j
2

ТаHбашалардыH белгішелері
Жиі Fолданылатын мBзір элементтеріне
арналDан белгішелерді HOME MENU
экрандарында таHбашалар ретінде FоюDа
болады. Аудио, телефон, аFпарат, навигация
жBне параметр мBзірлерініH таHбашалары бар.
Виджет
Ауа райы, саDат, т.б. сияFты пайдалы аFпаратты
виджеттер ретінде кJрсетуге болады. МазмLнDа
байланысты жолаFтаDы пернелерді Bрекеттер
Nшін тNртуге болады.
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HOME MENU бейнебетін жекеше
реттеу
HOME
MENU
бейнебетін
кJрсетілген
таHбашалар жBне виджеттер параметрін жBне
бейнетте олардыH Fойылу жолын таHдау арFылы
жекелеуге болады.

Элементті Fосу:

Aдепкі бойынша режимді орнату:

1. Виджет/таHбаша Nшін бос жолаFты тNртіHіз.

Басты мBзірді JHдеу бейнебетінде [Reset]
тNймешігін тNртіHіз. Растау Nшін [Yes] тNймешігін
тNртіHіз.

2. ЖолаF арFылы кJрсетілетін [ + ] тNймешігін
тNртіHіз.
3. [Short Cut] немесе [Widgets] тNймешігін
тNртіп, FосFыHыз келген элементті таHдаHыз.

•
5GH0467X

1. HOME MENU бейнебеті кJрсетіліп тLрDанда,
<MENU> тNймешігін басып тLрыHыз немесе
[MENU] тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз.
2. Басты
мBзірді
JHдеу
бейнебетінде
таHбашаларды жBне виджеттерді JHдеHіз.
3. Iзгерісті Fолдану Nшін, [Finished] тNймесін
тNртіHіз.
Келесі JHдеу Bрекеттері Fолжетімді.

•

Eолжетімді таHбаша санаттары
–

Аудио кJзі

–

Дауыстап сJйлесу

–

АFпарат

–

Навигация

–

Орнатымдар

АEПАРАТ:

•

Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
жBне [Edit Menu] тNймешігін тNрту де басты
мBзірді JHдеу бейнебетін кJрсетеді.

•

Eолжетімді таHбашалар/виджеттер мен HOME MENU экранындаDы Bдепкі мBзірлер
ескертусіз Jзгертіледі.

Eолжетімді виджеттер
–

Аудио жNйесі туралы аFпарат

–

СандыF саDат

–

АналогтыF саDат

Элементті жылжыту:
1. Жылжытылатын элементтіH виджет немесе
таHбаша белгішесін тNртіHіз. [ < ], [ > ], [m ]
немесе [m ] кJрсеткілері белгіше арFылы
кJрсетіледі. (Тек [ < ] жBне [ > ] виджет Nшін
Fолжетімді.)
2. Белгішені
тNртіHіз.

жылжыту

Nшін

кJрсеткілерді

АEПАРАТ:
Виджет Fосу Nшін тJрт ашыF таHбаша орны керек.
Элементті жою:
Жойылатын таHбашада немесе виджетте [ X ]
тNймешігін тNртіHіз. Растау Nшін [Delete]
тNймешігін тNртіHіз.
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ЖMЙЕ ОРНАТЫМДАРЫ

ЖNйе параметрлерін FолайлыF Nшін Jзгертуге болады.

ПАРАМЕТР МAЗІРІ
Іске Fосу жолаDында [Settings] тNртіHіз, одан кейін
реттегіHіз келетін параметр элементін тNртіHіз.
Eолжетімді параметр элементтер модельдер мен
техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы
мNмкін.

Eолжетімді параметр элементтері
Параметр НBтиже
элементі
[Bluetooth] Bluetooth® аудио жBне Телефон
параметрлері экранын кJрсетеді.
“Bluetooth® параметрлері”

[Clock]

СаDатты реттеу экранын
кJрсетеді.
“СаDат параметрлері”

[Edit Menu]

МBзір JHдеу экранын
кJрсетеді.
“HOME MENU
бейнебетін жекеше
реттеу” (бет 2-10)
Дауысты тану жNйесініH
параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Дауысты тану
параметрлері” (бет

(бет 2-14)

(бет 2-15)

[Phone]

Телефон параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Телефон орнатымдары”
(бет 4-6)

[Voice
Recognition]

[Navigation] Навигация параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Навигация орнатымдары”

7-18)

(бет 6-47)

[Sound]

Аудио параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Дыбыс орнатымдары”

[Display]

Дисплей параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Дисплей параметрлері”

[Camera]

(бет 3-29)

(бет 2-13)

[Volume &
Beeps]

Дыбыс деHгейін реттеу экранын
кJрсетеді.
“Дыбыс деHгейі жBне
сигнал параметрлері” (бет
2-13)
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[Language]

Камера параметрлері
экранын кJрсетеді.
БаFылау жNйесі туралы
Fосымша мBлімет алу Nшін
кJліктіH иесініH нLсFаулыDын
FараHыз.
Тіл параметрлері экранын
кJрсетеді.
“Тіл параметрлері”
(бет 2-13)

ДИСПЛЕЙ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Дисплей параметрлерін реттейтін мBзір элементтері бар.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Display] тNртіHіз.
3. EалаDан реттеу элементін тNртіп, FалаDан параметрді реттеHіз.
Параметр
элементі
[Display]

[Brightness]
[Contrast]
[Background
Colour]

Aрекет
Экранды Jшіреді.
<m > тNймешігін басып
тLрса, экран да Jшеді. Экранды
Fайта Fосу Nшін <m >
тNймешігін басыHыз.
ДисплейдіH жарыFтыDын
реттеHіз.
ДисплейдіH контрастын
реттейді.
Карта экраныныH JHдік тNсін
Jзгертеді. [Day] жBне [Night]
арасынан тNс режимін
таHдаHыз.
<m > тNймешігі басылса,
JHдік тNс те Jзгереді.

ДЫБЫС ДЕGГЕЙІ ЖAНЕ СИГНАЛ
ПАРАМЕТРЛЕРІ
Aр тNрлі функциялардыH, соныH ішінде аудио,
телефон, навигация жNйесініH дауысты нLсFауы
жBне жNйе сигналдарыныH дыбыс деHгейін реттеуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Volume & Beeps] тNртіHіз.
Eолжетімді параметр элементтер модельдер мен
техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы
мNмкін.

Параметр
Aрекет
элементі
[Audio Volume] Аудио жNйеніH дыбыс
деHгейін реттейді.
[TA Volume]
Жол FозDалысы туралы
хабарландырулардыH дыбыс
деHгейін реттейді.
[Guidance
НLсFау дауысыныH жBне
Volume]
дауысты тану жNйесініH
дауысты жауаптарыныH
дыбыс деHгейін реттейді.
[Ringer
Кіріс FоHырау NнініH дыбыс
Volume]
деHгейін реттейді.
[Incoming
Кіріс FоHыраудыH дыбыс
Volume]
деHгейін реттейді.
[Outgoing
ШыDыс FоHыраудыH дыбыс
Volume]
деHгейін реттейді.
[Button Beeps] ТNймешіктіH сигнал дыбысын
жBне тыйым салынDан
Bрекеттер сигналын Fосады/
Jшіреді.
[Guidance
Дауысты нLсFауды Fосады/
Voice]
Jшіреді.

ТІЛ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Ол жNйеде Fолданылатын дисплей тілін Jзгертеді.
Тіл параметрі сенсорлыF экран дисплейіне, дауысты хабарландыруларDа жBне дауысты тану
жNйесіне Fолданылады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Language] тNртіHіз.
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Параметр Aрекет
элементі
[Select
ЖNйе тілін таHдайды. Тіл
Language] параметрі сенсорлыF экран
дисплейіне, дауысты
хабарландыруларDа, дауысты тану
жNйесіне жBне т.б. Fолданылады.
АEПАРАТ:
Тілді Jзгертіп жатFанда от алдыру FосFышыныH
Fалпын ауыстырмаHыз.

САCАТ ПАРАМЕТРЛЕРІ
ЖNйедегі саDат параметрлерін Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Clock] тNртіHіз.
Eолжетімді параметр элементтер модельдер мен
техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы
мNмкін.

Параметр Aрекет
элементі
[On-screen СаDат дисплейін Fосады/Jшіреді.
Clock]
Осы элемент Fосылып тLрDанда,
саDат дисплейі кJрсетіледі.
24 саDаттыF режимді Fосады/
[Clock
Jшіреді. Iшіп тLрDан кезде, саDат
Format
12 саDаттыF режимге Fойылады.
(24h)]
[Offset
ЫDысу мBнін реттейді (саDат).
(hour)]
[Offset
ЫDысу мBнін реттейді (минут).
(min)]
[Summer
ЖазDы уаFыт параметрін Fосады/
Time]
Jшіреді. [Auto] таHдалып
тLрDанда, жNйе жазDы уаFытты
автоматты тNрде Fолданады.
[Time
Тізімнен дLрыс уаFыт белдеуін
Zone]
таHдаHыз. [Auto] таHдалDан кезде,
жNйе уаFыт белдеуін автоматты
тNрде таHдайды.

BLUETOOTH® EKРЫЛCЫСЫН ЖАЛCАУ
КJлігіHіз Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесімен жBне Bluetooth® аудио FLрылDысымен
жабдыFталDан. Егер Bluetooth® функциясы бар
Nйлесімді Lялы телефоныHыз немесе Bluetooth®
аудио FLрылDысы болса, Lялы телефон мен
кJліктегі телефон модулі немесе Bluetooth® аудио мен кJліктегі аудио модулі арасында байланыс орнатуDа болады. Bluetooth® сымсыз технологиясыныH кJмегімен, Lялы телефонды Fалтадан шыDармастан FоHырау шалуDа я FабылдауDа,
сондай-аF Bluetooth® аудио тыHдауDа болады.
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Kялы телефонды/аудио FLрылDысын
жалDау
Bluetooth® FLрылDысын кJліктегі жNйемен алDаш
рет Fолдану Nшін, FLрылDыны жалDау Bрекетін
орындау Fажет.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Bluetooth] тNртіHіз, одан кейін [Pair Device]
тNртіHіз. Хабар кJрсетіледі.
3. Kялы телефонды Fосу Nшін [Yes] таHдаHыз.
Аудио FLрылDыны жалDау Nшін [No] тNртіп,
жNйеніH нLсFауларын орындаHыз. (Aрекеттер
FLрылDыDа байланысты Bр тNрлі болуы
мNмкін.)
ЕСКЕРТПЕ:
Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге
FLрылDылар дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін. ELрылDыны басFа
жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі
мNмкін.
АEПАРАТ:

•

ЕH кJбі 5 Bluetooth FLрылDысын жалDауDа болады. 5 FLрылDы жалDанDан болса, басFа
FLрылDыны жалDау Nшін жалDанып тLрDан
FLрылDылардыH біреуін жою керек.
“Bluetooth® параметрлері” (бет 2-15)

•
•

Kялы телефонды жLптастыру реті Lялы
телефонDа Fарай Jзгеше болып келеді.
МBлімет алу Nшін Lялы телефонныH Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз.

Параметр
элементі
[Connect with
Bluetooth]

Bluetooth® FLрылDысын кJлікке жалDау туралы мBлімет алу Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

[Pair Device]

Bluetooth® параметрлері

[Select Device]

Bluetooth® параметрлерін FалауыHызша Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Bluetooth] тNймешігін тNртіHіз.
3. EалаDан элементті тNртіHіз.
[Edit Bluetooth
Information]

Aрекет
КJлікке жалDанDан
Bluetooth® байланысын
Fосады/Jшіреді.
Bluetooth® FLрылDыларын
кJліктегі жNйеге FосуDа
болады.
Тіркелген Bluetooth®
FLрылDылары тізімде
кJрсетілген. Тізімнен
FолданDыHыз келетін
FLрылDыны таHдаHыз.
Сондай-аF атауын JHдеуге,
тіркелген FLрылDыларды
немесе тіркелген
FLрылDыныH дисплей
аFпаратын жоюDа болады.
КJліктегі жNйеніH атауы
мен PIN кодын Jзгертуге
болады. Сондай-аF
FLрылDыныH мекенжайын
кJруге болады.

АEПАРАТ:
[Edit Bluetooth Information] ішінде экранда
кJрсетілетін FLрылDы атауын Jзгертіп, Bдепкі
тNрде орнатылDан атауын FалаDан атауDа Jзгертуге болады (мысалы, “СтивтіH автокJлігі”).
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3 Аудио жNйе

Дыбыс жNйесін пайдалану кезінде саFтыF
шаралары ...............................................................
Радио .................................................................
ЫFшам диск (CD) ойнатFышы ...........................
USB (Aмбебап жад FLралы) жалDау
LяшыFтары ........................................................
СыDымдалDан аудио файлдар
(MP3/WMA/AAC) ..............................................
Bluetooth ® аDымды дыбыс................................
Аудионы басFару тNймешіктерініH атаулары
мен функциялары ...................................................
Негізгі аудио тNймешіктері ................................
Рульге орнатылDан аудионы басFару
тNймешіктері .....................................................
Аудио жNйедегі Bрекеттер......................................
ДыбыстыH негізгі жLмысы .................................
Радио .................................................................
ЫFшам диск (CD) ойнатFышы ...........................
USB жад FLрылDысыныH ойнатFышы................
iPod ойнатFышы ................................................
Bluetooth® аудио...............................................

3-2
3-2
3-3
3-4
3-6
3-9
3-10
3-10
3-10
3-11
3-11
3-12
3-15
3-17
3-20
3-24

Eосымша (AUX) FLрылDылар .............................
Дыбыс орнатымдары ..............................................
БасFа экрандардаDы аудио реттеулері ..............
CD/USB жад FLралына кNтім жасау жBне
тазалау....................................................................
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ДЫБЫС ЖMЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ
КЕЗІНДЕ САEТЫE ШАРАЛАРЫ
САE БОЛЫGЫЗ:

•

•

Аудио жNйені кJлік FозDалтFышы немесе
гибрид жNйесі жLмыс істеп тLрDанда Dана
пайдаланыHыз. EозDалтFыш немесе гибрид жNйесі Jшіп тLрDанда аудио жNйе
LзаF уаFыт пайдаланылса, кJліктіH аккумуляторы (12 вольттік аккумулятор) отыруы мNмкін.
ЖNйеніH ылDалдануына жол бермеHіз.
ТJгілген сLйыFтыFтар сияFты шамадан
тыс ылDалдылыF жNйеніH аFауына Bкелуі
мNмкін.

РАДИО
Радионы Fоспас бLрын, от алдыру FосFышын
“ACC” немесе “ON” Fалпына FойыHыз. Радионы
FозDалтFыш немесе гибрид жNйесі сJніп тLрDан
кезде тыHдасаHыз, от алдыру FосFышын “ACC”
Fалпына Fою Fажет.
Радио
сигналды
Fабылдау
мNмкіндігіне
станциядаDы
сигналдыH
кNштілігі,
радио
таратFыштаDы FашыFтыF, Dимараттар, кJпірлер,
таулар жBне Jзге сыртFы факторлар Bсер етуі
мNмкін. Eабылдау сапасындаDы Jзгерістер Bдетте
осы сыртFы факторлардыH салдарынан болады.
Kялы телефонды кJлік ішінде немесе жанында пайдалану радио сигналды Fабылдау сапасына Bсер етуі мNмкін.

3-2 Аудио жNйе

Радио сигналды Fабылдау

FM радио сигналын Fабылдау

Радио жNйесі радио сигналын Fабылдауды
жаFсартуDа арналDан еH соHDы Nлгідегі электрондыF сызбалармен жабдыFталDан. БLл сызбалар
Fабылдау ауFымын LзартуDа жBне Fабылдау сапасын жаFсартуDа арналDан.
Алайда FM жBне AM радио сигналдарыныH
FозDалыстаDы кJлік ішінде радио сигналды Fабылдау
сапасына,
еH
керемет
жабдыF
FолданылDанныH Jзінде, Bсер етуі мNмкін кейбір
жалпы сипаттары бар. БLл сипаттар белгілі бір
Fабылдау аумаDында Fалыпты болуы мNмкін жBне
радио жNйесіндегі аFауды білдірмейді.
Eабылдау жаDдайы кJлік FозDалысына байланысты Nздіксіз Jзгеріп тLрады. Cимараттар, жер
жаDдайы, сигналы FашыFтыDы жBне Jзге
кJліктерден келетін кедергілер жаFсы Fабылдау
сапасына кері Bсерін тигізуі мNмкін. ТJменде радио сигналды Fабылдау сапасына Bсер ететін бірнеше факторлар сипатталDан.
Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге FLрылDылар
дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне кедергі келтіруі
немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін.
ELрылDыны басFа жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі мNмкін.
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Максималды сигнал FашыFтыFтары

•
•

FM: 40–48 км (25–30 миля)
AM: 97–209 км (60–130 миля)

АуFымы: FM ауFымы Bдетте 40–48 км (25–30
миля) шектеледі, монофонды (жалDыз станция)
FM ауFымы стерео FM ауFымына FараDанда
кеHдеу болады. СыртFы Bсер етуші факторлар
кейде FM станциясын Fабылдау Bрекетіне, FM
станция 40 км (25 миля) аралыDында болса да,
кедергі келтіруі мNмкін. FM сигналдыH кNші
таратFыш
мен
FабылдаDыш
арасындаDы
FашыFтыFFа тікелей байланысты. FM сигналдар
сBулеге LFсас сипаттардыH кJбіне ие болып, кJзге
кJрінетін баDдардыH соHынан жNреді. Мысалы,
олар нысандардан шаDылысады.
БBсеHдеу
жBне
ыDысу:
КJлік
станция
таратFышынан
LзаDан
кезде,
сигналдар
бBсеHдейді жBне/немесе ыDысады.

Статика жBне діріл дыбысы: СигналDа Dимараттар,
Lзын Fырлар немесе антенна кNйіне байланысты
кедергі жасаDан кезде, Bдетте станция
таратFышынан LзаF FашыFтыFта болDанда статика
немесе діріл дыбысын естуге болады. МLны
жоDары жиіліктегі дыбыс мJлшерін азайту Nшін
жоDары жиілік параметрін тJмендету арFылы
азайтуDа болады.

ЫEШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТEЫШЫ

Бірнеше жолды Fабылдау: FM сигналдардыH
шаDылысу сипаттарына байланысты, тіке жBне
шаDылысFан сигналдар FабылдаDышFа бір
уаFытта жетеді. Сигналдар бір-бірін жоюы
мNмкін, бLл дыбыстыH уаFытша дірілдеуіне немесе жоDалуына Bкеледі.

•

СуыF немесе жаHбырлы кNндері ойнатFыш
ылDалдыFFа байланысты дLрыс жLмыс жасамауы мNмкін. Егер осындай жаDдай орын алса,
ыFшам дискті ыFшам диск ойнатFышынан
алыHыз жBне ойнатFышты толыFтай ылDалдан
арылтыHыз немесе желдетіHіз.

•

Кедір-бLдырлы жолда ойнатFыш тректерден
ауысып кетіп тLруы мNмкін.

•

КJліктіH ішкі температурасы тым жоDары болса, кей жаDдайда ыFшам дисктер жLмыс істемеуі мNмкін. Пайдаланудан бLрын температураны азайтыHыз.

•

Диск немесе Fаптамада “COMPACT disc DIGITAL AUDIO” енбелгісі бар жоDары сапалы,
12 см (4,7 дюйм) дJHгелек дисктерді Dана
пайдаланыHыз.

•

ЫFшам дискті тік кNн сBулесініH Bсері астында
FалдырмаHыз.

•

Сапасы нашар, лас, сызылDан, саусаF іздері
FалDан немесе тесіктері бар CD дискілер
дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін.

•

Келесі ыFшам дисктер дLрыс жLмыс жасамауы мNмкін:

AM радио сигналын Fабылдау
AM сигналдар, JздерініH тJмен жиілігіне байланысты, нысандардыH маHайынан серпілуі жBне
жер Nстінен шаDылысуы мNмкін. БLDан Fоса, сигналдар ионосферадан шаDылысып, жерге кері
серпілуі мNмкін. Осы сипаттарDа байланысты, AM
сигналдар таратFыштан FабылдаDышFа сапар шегуі барысында кедергіге тап болуы мNмкін.
БBсеHдеу: КJлік магистраль бойындаDы туннельдерден немесе кJптеген Lзын Dимараттары бар
аумаFтардан Jткен кезде орын алады. Ол еш кедергілері жоF аумаFтарда ионосфералыF толFу
кезінде бірнеше секунд бойы орын алуы мNмкін.
Статика: НайзаDай, электр Fуатын тасымалдау желілері, электрлі таHбалар жBне де баDдаршамдар
себебінен болады.
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•

ЫFшам дискті CD салу LяшыDына кNштеп
итермеHіз. БLл CD жBне/немесе CD
ойнатFышын заFымдауы мNмкін.

–

КJшіруді баFылау мNмкіндігі бар ыFшам
дисктер (CCCD)

–

ЖазуDа болатын ыFшам дисктер (CD-R)

•

CD дискін CD есігі жабыF кезде салуDа тырысу
салдарынан
CD
жBне/немесе
CD
ойнатFышына заFым келуі мNмкін.

–

Eайта жазуDа болатын ыFшам дисктер
(CD-RW)

Аудио жNйе
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•

•
•

Келесі ыFшам дисктерді FолданбаHыз, себебі
олар ыFшам диск ойнатFышыныH аFаулыFпен
жLмыс жасауына Bкелуі мNмкін.
–

8 см (3,1 дюйм) дисктер

–

ДJHгелек емес ыFшам дисктер

–

EаDаз жапсырмасы бар ыFшам дисктер

–

МайысFан, сызылDан немесе Bдеттен тыс
шеттері бар ыFшам дисктер

БLл дыбыс жNйесі тек алдын ала жазылDан
ыFшам дисктерді ойната алады. ОныH ыFшам
дисктерді жазу немесе кNйдіре жазу
мNмкіндігі жоF.
Егер ыFшам дискті ойнату мNмкін болмаса,
келесі хабарлардыH біреуі пайда болады.

USB (Aмбебап жад FLралы) ЖАЛCАУ
KЯШЫEТАРЫ
EАУІПТІ:
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.

•

Ойнатылмайтын файл:
СалынDан CD дискінде оFылатын файл
табылмаDанын білдіреді. CD дискіндегі деректерді тексеріHіз.

3-4 Аудио жNйе

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.

•

USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.

•

USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

Дискіні алыHыз:
Механизм Fатесін білдіреді. CD дискін
шыDару мNмкін болса, CD дискін шыDарып,
Fайта салыHыз. CD дискін шыDару мNмкін болмаса, NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа хабарласыHыз.

Кей
JHірлерде/аймаFтарда,
алдыHDы
орындыFтардыH USB FLралы, тіптен кJлік
тLраFтап тLрDан кезде де, заH талаптары бойынша дыбысты ешбір сурет кJрсетпей ойнатады.
БLл жNйе Bр тNрлі USB жады FLралдарына, USB
тLрDылыFты жетектері мен iPod ойнатFыштарDа
Fолдау кJрсете алады. Осы жNйе кейбір USB
FLралдарына Fолдау кJрсете алмауы мNмкін.

•

Фрагменттелген USB FLралы дLрыс ойнамауы мNмкін.

•

БасFа тілдерде (Fытай, жапон жBне т.б.) Fолданылатын кейбір Fаріптер дисплейде дLрыс
кJрінбейді. USB FLралыныH ішінде аDылшын
Fаріптерін Fолдануды Lсынамыз.

САE БОЛЫGЫЗ:

Диск оFу Fателігі:
ТLраFты сызыFтыF жылдамдыF, фокус,
мазмLн немесе Fол жеткізу Fатесін білдіреді.
Тексеріп, CD дискін Fайта салыHыз. ДLрыс
салынDанына кJз жеткізіHіз.

БLл жNйені USB FLралдарын пішімдеу Nшін
FолдануDа болмайды. USB FLралын пішімдеу Nшін дербес компьютерді FолданыHыз.

USB FLралы кJлікпен бірге жабдыFталмаDан.
USB FLралдары Fажет болса жеке сатып алынуDа
тиіс.

USB FLралын пайдалануDа Fатысты жалпы
ескерім:
ELралды дLрыс кNтім жасау туралы мBлімет алу
Nшін FLрал JндірушісініH Jнім иелеріне арналDан
аFпаратына жNгініHіз.
iPod пайдалануDа Fатысты ескерім:

•

iPod FLрылDысына дLрыс FосылмаDан кезде,
жалауша Fосылып, Jшіп (жыпылыFтап)
тLруына Bкелуі мNмкін. iPod FLрылDысыныH
дLрыс жалDанDанына BрFашан кJз жеткізіHіз.

•

Аудио-кітаптар
кJрсетілген рет
мNмкін.

iPod
FLрылDысында
бойынша ойнатылмауы

USB сипаттама кестесі
EолдауDа ие жазу орталары
EолдауDа ие файл жNйелері

USB2.0
FAT12, FAT16, FAT32

Eалта деHгейлері

Eалта деHгейлері: 8, бір FалтадаDы файлдар саны: 255, Fалталар саны: 512 (тNбірлік Fалтаны
есептегенде), файлдар саны: 8000

Белгі мBліметі (Bн таFырыбы, орындаушыныH
аты жBне альбом атауы)

ID3 белгісі VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 Dана)
WMA белгісі (WMA Dана)
AAC белгісі (AAC Dана)

Пішім
MP3 *1

Тексеру жиілігі
32, 44,1, 48 кГц

Eолдау кJрсетілетін бит жылдамдыDы
32–320 Кбит/с

WMA *2

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

8-160 Кбит/с
12-192 Кбит/с

AAC (MPEG4) *3 (тек “m4a” кеHейтімі)

11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц

8–320 Кбит/с

MPEG1
MPEG2

Layer-3

*1 MPEG2.5 пішіміне Fолдау жоF.
*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 пішімдеріне Fолдау кJрсетіледі. (WMA9 Professional, Lossless, Voice пішімдеріне Fолдау жоF.)
*3 iTunes FLралымен кодталDан AAC файлдарына Dана Fолдау кJрсетіледі. HE-AAC (High-Efficiency) пішіміне Fолдау жоF.

Аудио жNйе
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СЫCЫМДАЛCАН АУДИО ФАЙЛДАР
(MP3/WMA/AAC)
ТерминдердіH тNсініктемесі

•

•

MP3 — MP3 атауы FозDалмалы суреттер мамандары тобыныH 3-ші дыбыс Fабатын білдіреді. MP3 еH танымал, сыDымдалDан сандыF
дыбыстыF файл пішімі болып табылады. БLл
пішім “CD сапасына” жаFын дыбысты Fалыпты дыбыстыF файлдар JлшемініH бір бJлігіне
теH тNрде алуDа мNмкіндік береді. Дыбыс трегініH MP3 тNрленуі файл Jлшемін шамамен
10:1 араFатынасына теH тNрде сапасына еш
Bсер етпейтіндей азайтуы мNмкін (таHдамалы
тексеру: 44,1 кГц, бит жылдамдыDы: 128 кбит/
сек). СыDымдау дыбыстыH белгілі бір
бJліктерін азайтады, кJптеген адамдарDа ол
естілмеуі мNмкін.
WMA — Windows мультимедиялыF дыбысы
(WMA) Microsoft компаниясыныH MP3 пішіміне
балама
тNрде
жасап
шыDарDан
сыDымдалDан дыбыс пішімі болып табылады.
WMA кодегі MP3 кодегіне FараDанда файлды
одан бетер сыDымдауDа, MP3 пішімімен
салыстырDанда бірдей аумаFFа сандыF дыбыс
тректерініH кJптеу санын дBл сол сапа
деHгейінде саFтауDа мNмкіндік береді.
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•

Бит жылдамдыDы — бит жылдамдыDы сандыF
Bуен файлдары Fолданатын секундFа
шаFFандаDы
бит
санын
білдіреді.
СыDымдалDан сандыF дыбыс файлыныH Jлшемі мен сапасы файлды шифрлау кезінде
FолданылDан
бит
жылдамдыDымен
аныFталады.

•

ТаHдамалы тексеру жиілігі — таHдамалы тексеру жылдамдыDы сигнал NлгілерініH секундFа
шаFFанда аналогтыF кNйден сандыF кNйге
(A/С тNрлендіру) тNрленген жылдамдыDын
білдіреді.

•

Мультисессия — мультисессия деректерді
саFтау ортасына жазу BдістерініH бірі болып
табылады. Жазу ортасына деректерді бір рет
жазу жалDыз сессия, ал бірнеше рет жазу
мультисессия деп аталады.

•

ID3/WMA белгісі — ID3/WMA белгісі Bн
таFырыбы, орындаушы, альбом таFырыбы,
шифрлау бит жылдамдыDы, трек уаFытыныH
LзаFтыDы жBне т.б. сияFты сандыF Bуен файлы
жайындаDы мBліметті Fамтитын шифрланDан
MP3 немесе WMA файлдыH бJлігі болып табылады. ID3 белгісі дисплейдіH альбом/орындаушы/трек таFырыбы сызыDында пайда болады.

Ойнату реті

NAA984

j
A
j
B
j
C

ТNбірлік Fалта

•

Дисплейде
саFталмаDан
кJрсетілмейді.

Eалта
Аудио файл

сыDымдалDан
FалталардыH

файлдар
атаулары

•

Ойнату реті жазу баDдарламасы тарапынан
файлдар жазылDан ретті білдіреді, сондыFтан
файлдар Fажетті ретте ойнатылмауы мNмкін.

•

СыDымдалDан аудио файлдардыH Bуен ойнату
реті суретте кJрсетілгендей болады.

Аудио жNйе
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CD сипаттама кестесі
EолдауDа ие жазу орталары
EолдауDа ие файл жNйелері
НLсFа
MP3

Тексеру жиілігі
Бит жылдамдыDы

EолдауDа ие
нLсFалар*1

НLсFа
WMA*2

AAC*3

Бит жылдамдыDы/тексеру
жиілігі
Бит жылдамдыDы/тексеру
жиілігі

Белгі мBліметі (Bн таFырыбы, орындаушыныH аты жBне альбом
атауы)
Eалта деHгейлері
КJрінетін Fаріп кодтары*4

CD, CD-R, CD-RW
CD, CD-R, CD-RW
MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3
MPEG1 Audio Layer3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
MPEG2 Audio Layer3: 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц
MPEG1 Audio Layer3: 32–320 Кбит/с
MPEG2 Audio Layer3: 8–160 Кбит/с
WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2
Бит жылдамдыDы: Ver7, Ver8: 32–192 Кбит/с Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 32–192 Кбит/с, VBR
Тексеру жиілігі: Ver7, Ver8: 8 кГц/11,025 кГц/16 кГц/22 кГц/32 кГц/44,1 кГц
Ver9,Ver9.1,Ver9.2: 8 кГц/11,025 кГц/16 кГц/22 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц
Бит жылдамдыDы: 8–256 Кбит/с, VBR
Тексеру жиілігі: 11,025–48 кГц
ID3 белгісі VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 Dана)
WMA белгісі (WMA Dана)
AAC белгісі (AAC Dана)
CD, CD-R, CD-RW: Fалта деHгейлері: 8, Fалталар саны: 255 (тNбірлік Fалтаны
есептегенде), файлдар саны: 510 (еH кJбі: Бір Fалтада 255 файл)
01: SHIFT-JIS, ASCII, ISO-8859-1, UTF-8, UTF-16 BOM, UTF-16 Big Endian, UTF-16
Little Endian, 02: UNICODE, 03: UTF-16

*1 48 кГц таHдамалы тексеру жиілігімен жBне 64 кбит/сек бит жылдамдыDымен жасалDан файлдарды ойнату мNмкін емес.
*2 EорDалDан WMA файлдарын (DRM) ойнату мNмкін емес.
*3 iTunes FLралымен жасалDан.
*4 Берілген кодтар Fандай ортаныH, нLсFалардыH жBне мBліметтіH бейнеленетініне байланысты болады.
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BLUETOOTH ® АCЫМДЫ ДЫБЫС

•

Осы кіріктірілген аудио жNйеде кейбір Bluetooth® аудио FLралдары танылмауы мNмкін.

•

Bluetooth® аDымды аудиосын Fолданар алдында кіріктірілген Bluetooth® модулі жBне
сыйысымды Bluetooth® аудио FLралы
арасында сымсыз байланыс орнату Fажет.

•

Bluetooth® аDымды аудио мына жаDдайларда
ойнатуды тоFтатуы мNмкін:
–

дауыстап сJйлесу FоHырауын Fабылдау.

–

дауыстап сJйлесу телефонында байланысты тексеру.

–

дауыстап сJйлесу телефонын немесе аудио FLрылDыны жалDау.

–

жалDанDан Lялы телефоннан телефон кітапшасыныH жадын жNктеу.

•

Дауыс реHі сапасыныH нашарлауын жBне сымсыз байланыстыH Nзілуін болдырмау Nшін
Bluetooth®
аудио
FLралын
металмен
FоршалDан жерге немесе кJлік ішіндегі Bluetooth® модулінен алшаF жерге FоймаHыз.

•

Аудио FLрылDы Bluetooth® сымсыз байланыс
арFылы жалDанDан кезде, FLрылDыныH батареясы Fалыпты жаDдайDа FараDанда тезірек
бітуі мNмкін.

•

БLл жNйе Bluetooth® КеHейтілген аудио тарату профайлын (A2DP) жBне Дыбысты/бейнені
FашыFтан басFару профайлын (AVRCP) Fолдайды.

•

Сымсыз LAN (Wi-Fi) жBне Bluetooth® функциялары бір жиілікті (2,4 ГГц) Fолданады.
Bluetooth® жBне сымсыз LAN функцияларын
бір уаFытта Fолдану байланысты баяулатуы
немесе ажыратуы жBне бос шуылдыH пайда
болуына алып келуі мNмкін. Bluetooth® функцияларын FолданDан кезде сымсыз LAN (WiFi) FLралын сJндіріп Fоюды Lсынамыз.

Аудио жNйе
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АУДИОНЫ БАСEАРУ ТMЙМЕШІКТЕРІНІG АТАУЛАРЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ

РУЛЬГЕ ОРНАТЫЛCАН АУДИОНЫ
БАСEАРУ ТMЙМЕШІКТЕРІ

5GA0094XZ

НЕГІЗГІ АУДИО ТMЙМЕШІКТЕРІ

j
1

<MENU>:
БLл тNймешікті негізгі экранDа Jту Nшін
басыHыз.

j
2

<m >:
CD дискін шыDару Nшін басыHыз.

j
3

CD LяшыDы:
CD дискіні жапсырма жаDын жоDары Fаратып
салыHыз.

j
4

<m >/<m >:
Тректерді таHдау жBне алDа айналдыру/артFа
айналдыру, сондай-аF радио станцияларды
реттеу Nшін басыHыз.

j
5

<AUDIO>:
Аудио экранын кJрсету Nшін басыHыз.
Аудио сигнал кJздерініH тізімін кJрсету Nшін
Fайта басыHыз.
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j
6

<VOL/m >:
Аудио жNйені Fосу/Jшіру Nшін басыHыз.
Дыбыс деHгейін реттеу Nшін бLраHыз.

j
7

<m /SOUND>:
Ерекшеленген элементті айналдыру Nшін тетікті
бLраHыз.
Ерекшеленген элементті таHдау Nшін басыHыз.
Экранда ешбір элемент ерекшеленіп
тLрмаDанда осы тNймешік басылDан кезде,
аудио параметрлерді Jзгертуге болады.

5GA0124X

j
1

<m >/<m >:
Радио:
Eолжетімді станцияларды іздеу Nшін жоDары/
тJмен Fисайтып, Lстап тLрыHыз.
АлдынDы/келесі алдын ала орнатылDан
станцияDа реттеу Nшін жоDары/тJмен Fисайтып
FалыHыз.
“Радио мBзірі” (бет 3-14)
CD, USB, iPod, Bluetooth® аудио:
Тректі артFа/алDа айналдыру Nшін жоDары/
тJмен Fисайтып, Lстап тLрыHыз. АлдыHDы/
келесі трекке Jту Nшін жоDары/тJмен Fисайтып
FалыHыз.

“БасFа экрандардаDы аудио реттеулері”
(бет 3-30)

j
2

<m > (Дыбыс деHгейін басFару FLралы):
Дыбыс деHгейін реттеу Nшін FосFыштыH +
немесе - жаDын басыHыз.

АУДИО ЖMЙЕДЕГІ AРЕКЕТТЕР

АEПАРАТ:
Рульдегі FосFыштар негізінен кJлік аFпараты дисплейін басFаруDа арналDан, олар жаDдайларDа
Fарай сенсорлыF экран дисплейін басFара алмауы мNмкін. КJлік аFпараты дисплейінде
кJрсетілген FалFымалы нLсFау хабарлары мен
белгілерін FараHыз.

ДЫБЫСТЫG НЕГІЗГІ ЖKМЫСЫ
Аудио жNйені Fосу/Jшіру

АEПАРАТ:

Аудио жNйені Fосу Nшін от алдыру FосFышы
“ACC” немесе “ON” Fалпында тLруы керек. ЖNйе
Jшірілмес бLрын ойнап тLрDан соHDы аудио сигнал кJзін Fосу Nшін <VOL/m > тNймешігін
басыHыз. <AUDIO> тNймешігі басылDан немесе
Іске Fосу жолаDында [Audio] пBрменін тNрткен
кезде де, аудио жNйе Fосылады. Аудио жNйені
сJндіру Nшін <VOL/m > тNймешігін Fайта
басыHыз.

Аудио экраныныH жоDары сол жаF бLрышындаDы
[Source] пBрменін тNрткен кезде де, аудио сигнал
кJзі мBзірініH экраны кJрсетіледі.

Аудио сигнал кJзін таHдау

5GA0096X

Мысал

1. Аудио экраны кJрсетілген кезде <AUDIO>
тNймешігін басыHыз немесе Іске Fосу
жолаDында [Audio] пBрменін тNртіHіз.
2. Аудио сигнал кJзі мBзірініH экрандарынан бір
элементті таHдаHыз. Eолжетімді аудио сигнал
кJзі модельдер мен жаDдайларDа байланысты
болады.

Аудио жNйе
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РАДИО
Радио экранын кJру жолы
Радио экранын сенсорлы экран дисплейінен
кJруге жBне басFаруDа болады.

j
1

[AM Menu], [FM Menu]:
Радио мBзірі экранын кJрсету Nшін тNртіHіз.
“Радио мBзірі” (бет 3-14)

j
2 [Source]:
БасFа аудио сигнал кJзін таHдау маFсатымен
аудио сигнал кJзі экранын кJрсету Nшін
тNртіHіз.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

5GA0133X
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j
3

Алдын ала орнатылDан нJмір:
АDымдаDы жиілік алдын ала орнатылDан
станция ретінде саFталDан болса, алдын ала
орнатылDан нJмір кJрсетіледі.

j
4

Аудио сигнал кJзініH индикаторы:
ТаHдалып тLрDан аудио сигнал кJзін білдіреді.

j
5

Eабылдау туралы аFпарат дисплейі:
Сол кездегі жиілік, станция атауы, т.б. сияFты
Fабылдау туралы Fолжетімді аFпарат
кJрсетіледі.

j
6

БJліп жіберу индикаторы:
АFпарат FабылданDан кезде, мына
индикаторлар кJрсетіледі.
[Alarm Interrupt]: РДЖ дабыл аFпараты
FабылданDанда кJрсетіледі.
[TA Interrupt]: TA аFпараты FабылданDанда
кJрсетіледі.

j
7

j
8

Алдын орнатылDан тізім:
Алдын ала орнатылDан станцияны тыHдау Nшін
алдын ала орнатылDан тізімдегі тиісті
тNймешікті тNртіHіз. Алдын ала орнатылDан
тізімді айналдыру Nшін [ < ] немесе [ > ]
белгісін тNртіHіз. Реттеліп тLрDан станцияны
саFтау Nшін алдын ала орнатылDан тізімдегі
тNймешіктердіH бірін тNртіп, Lстап тLрыHыз.
TA индикаторы:
Индикатор [TA] параметрі FосылDан кезде
кJрсетіледі.
“Радио мBзірі” (бет 3-14)

АEПАРАТ:

•

TA индикаторы басFа аудио сигнал кJздерініH
экрандарында да кJрсетіледі.

•

БаDдар орнатылDаннан кейін экранныH
жоDарDы оH жаF бLрышында бLрылу
баDытыныH индикаторы кJрсетіледі.

Радио жLмысы
Радионы Fосу жBне жиілікті таHдау:
Радионы тыHдау Nшін аудио жNйені Fосып, аудио
сигналы мBзірініH экранынан FалаDан радио жиілікті таHдаHыз.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

АEПАРАТ:
Таратылатын стерео сигнал Bлсіз кезде, радио
стерео сигналдан монофонды сигналды Fабылдау
кNйіне Jздігінен ауысады.
Реттеу:

Алдын ала орнатылDан станцияларды тыHдау Nшін, радио экранындаDы алдын ала орнатылDан
тізімде FалаDан станцияны тNртіHіз.
Алдын ала орнатылDан станцияларды рульдегі
<m >/<m > тNймешігін Fисайтып Fалу
арFылы да таHдауDа болады.

Станцияларды
Fолмен
реттеу
Nшін
<m >/<m > тNймешіктерін FалаDан станция
таHдалDанша Fайта-Fайта басыHыз.
Іздеу арFылы реттеу:
Eабылданатын келесі станцияны тJмен/жоDары
Fарай іздеу Nшін <m >/<m > тNймешігін басып тLрыHыз.
КJлік аFпараты дисплейінде мBзір экраны
кJрсетілмеген кезде, рульдегі <m >/<m >
тNймешіктерін Fисайтып, Lстап тLрса да, Fабылданатын келесі таратFыш станция жоDары/тJмен
Fарай ізделеді.
Алдын ала орнату:
Алдын ала орнатылDан тізімге 6 АМ жBне 12 FM
станциясын тіркеуге болады.
1. Радио жиілігін таHдаHыз (АМ немесе FM).
2. Алдын ала орнатылDан тізімге саFтаDыHыз келетін станцияны реттеHіз.
3. Алдын ала орнатылDан тізімде алдын ала
орнатылDан нJмірлердіH бірін тNртіп, Lстап
тLрыHыз.
4. Алдын ала орнатылDан тізімде жиілік (AM/FM),
т.б. сияFты мBлімет кJрсетіледі.

Аудио жNйе
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Радио мBзірі
Тиісті экранды кJрсету Nшін FM немесе AM экранында [FM Menu] я [AM Menu] элементін тNртіHіз.
Eолжетімді элементтер модельдер мен техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы мNмкін.
[FM Menu]/[AM Menu]:
[RDS Info] (тек FM)
[Station List]
[TA]
[REG]
[AF]

3-14 Аудио жNйе

FM радиосы ойнап тLрDанда РДЖ аFпаратын кJрсету Nшін тNртіHіз.
Eолжетімді станция тізімін кJрсету Nшін тNртіHіз.
Станциялар тізімін жаHарту Nшін [Update Station List] элементін тNртіHіз.
БLл элемент Fосылып тLрDанда, FабылданDан TA (Жол FозDалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатFан
аудио сигнал кJзін бJліп жібереді.
Осы элемент FосылDан кезде, жNйе жергілікті радио баDдарламаларды аныFтаDан жаDдайда, соларDа
ауысады.
Осы элемент FосылDан кезде, бірінші сигналдыH кNші азайDанда, радио FабылдаDыш дBл сол станцияны
таратып отырDан балама жиілікке (бар болса) Fайта реттеледі.

ЫEШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТEЫШЫ
CD экранын кJру жолы

j
1

[CD Menu]:
CD мBзірі экранын кJрсету Nшін тNртіHіз.
“CD мBзірі” (бет 3-17)

j
2

[Source]:
Сигнал кJзін таHдау экранына ауысу Nшін
тNртіHіз.

j
3

Трек туралы аFпарат:
Aн атауы, орындаушыныH аты жBне альбом
атауы сияFты трек туралы аFпарат кJрсетіледі.

j
4

Аудио сигнал кJзініH индикаторы:
БасFа сигнал кJздерініH арасынан CD
таHдалып тLрDанын білдіреді.

j
5

Ойнатылу уаFыты жBне орындалу жолаDы:
ТректіH ойнатылу уаFыты кJрсетіледі. ЖолаF
аDымдаDы тректіH ойнатылу барысын кJрсетеді.

j
6

CD басFару тNймешіктері:
Aрекет Fолдану Nшін белгішені тNртіHіз.

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

5GA0134X
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[m ]

[m ] тNртілген сайын Fайталау
режимі Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-16)

АDымдаDы тректіH басына оралу
Nшін бір рет тNртіHіз. АлдыHDы
тректі таHдау Nшін таDы тNртіHіз.
Тректі артFа айналдыру Nшін
тNртіп, Lстап тLрыHыз.
Тректі ойнату Nшін тNртіHіз.

[m ]

[

m

]
Тректі кідірту Nшін тNртіHіз.

m

[

[m ]
[m ]

]
Келесі тректі таHдау Nшін тNртіHіз.
Тректі алDа айналдыру Nшін
тNртіп, Lстап тLрыHыз.
[m ] тNртілген сайын кездейсоF
режимі Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-16)

j
7

Трек жBне Fалта нJмірі:
Трек нJмірі мен Fалта нJмірін білдіреді.

j
8

Дерек тNрініH индикаторы:
Ойнатылып жатFан дерек тNрін білдіреді.

3-16 Аудио жNйе

АEПАРАТ:
БаDдар орнатылDаннан кейін экранныH жоDарDы
оH жаF бLрышында бLрылу баDытыныH индикаторы кJрсетіледі.

Eалталарды таHдау:
БасFа Fалтаны таHдау Nшін CD экранында [CD
Menu] элементін тNртіп, содан кейін [Select Folder] элементін тNртіHіз де, тізімнен FалаDан Fалтаны таHдаHыз.

CD ойнатFыштыH жLмысы
ЖNктеу:
ЫFшам дискті LяшыFFа жапсырма жаDын жоDары
Fаратып салыHыз. CD LяшыFFа Jздігінен тартылады жBне ойнай бастайды.

“CD мBзірі” (бет 3-17)
АртFа/алDа айналдыру:

CD салынDаннан кейін, дисплейде CD экраны
кJрсетіледі.

Тректі артFа немесе алDа айналдыру Nшін
<m >/<m > тNймешігін басып тLрыHыз,
[m ]/[m ] тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз
немесе рульдегі <m >/<m > тNймешігін Fисайтып, Lстап тLрыHыз.

Іске Fосу жBне ойнату:

Ойнату режимін Jзгерту:

CD режимін CD салынып тLрDанда сигнал
кJздерініH тізімінен де таHдауDа болады.

Eайталау режимі

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
CD режимі таHдалDанда, салынDан CD ойнатыла
бастайды.
Тректерді Jткізіп жіберу:
<m >/<m > тNймешігін басу, CD экранында
[m ]/[m ] тNймешігін тNрту немесе рульдегі
<m >/<m > тNймешігін бір рет жоDары/тJмен
Fисайту арFылы келесі трекке немесе аDымдаDы
тректіH басына Jтуге болады. Тректерден аттап
Jту Nшін тNймешіктерді бірнеше рет басыHыз немесе экрандаDы тNймешіктерді бірнеше рет
тNртіHіз.

Eайталау режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін CD
экранында [m ] элементін тNртіHіз.

•

CD:
[Disc] ⇔ [1 Track]

•

СыDылDан аудио файлдары бар CD:
[All] → [1 Track] → [1 Folder] → [All]

КездейсоF режимі
КездейсоF режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін
CD экранында [m ] элементін тNртіHіз.

•

CD:
(Jшірулі) ⇔ [Disc]

•

СыDылDан аудио файлдары бар CD:
(Jшірулі) → [1 Folder] → [All] → (Jшірулі)

CD шыDару:
CD дискін шыDару Nшін <m > тNймешігін
басыHыз. CD шыDарылып, алынбаса, FорDау Nшін
диск Fайтадан LяшыFFа салынады.
АEПАРАТ:
CD дискі шыDуы Nшін от алдыру FосFышы “ACC”
немесе “ON” Fалпына Fойылуы керек.

CD мBзірі

USB ЖАД EKРЫЛCЫСЫНЫG
ОЙНАТEЫШЫ
USB жад FLрылDысы жалDау

[Now Playing]
[Select Folder]

Тректер тізімі

CD экранын кJрсету Nшін
тNртіHіз.
Eалталар тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз. Eалтаны таHдау Nшін
тізімдегі бір элементті
тNртіHіз.
CD дискіндегі тректер тізімі
кJрсетіледі. Тректі таHдау
Nшін тізімдегі бір элементті
тNртіHіз.

“Аудио жабдыFтар” (бет 2-4)
АEПАРАТ:

EАУІПТІ:
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.

CD мBзірі экранын кJрсету Nшін CD экранында
[CD Menu] элементін тNртіHіз.
Eолжетімді элементтер:

USB LяшыFтарыныH орналасFан жерлері:

Дауысты тану жNйесімен жалDанDан екі USB
FLрылDысыныH біреуін Dана басFаруDа болады.
“Дауысты тану параметрлері” (бет 7-18)

САE БОЛЫGЫЗ:

•

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.

•

USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.

•

USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші иесініH аFпаратына жNгініHіз.

Аудио жNйе
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USB экранын кJру жолы

j
1

[USB Menu]:
USB мBзірі экранына ауысу Nшін тNртіHіз.
“USB мBзірі” (бет 3-20)

j
2

[Source]:
Сигнал кJзін таHдау экранына ауысу Nшін
тNртіHіз.

j
3

Трек туралы аFпарат:
Aн атауы, орындаушыныH аты жBне альбом
атауы сияFты трек туралы аFпарат кJрсетіледі.

j
4

Аудио сигналы кJзініH индикаторы:
Eай USB жад FLрылDысы (USB1 немесе USB2)
таHдалып тLрDанын білдіреді. USB1 жBне
USB2 FLрылDысына ауысу Nшін аудио
экранында [Source] элементін тNртіHіз.

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

j
5

МLFаба:
Параметрі Fосылып тLрса, Fолжетімді болDан
кезде, мLFаба суреті кJрсетіледі.
“USB мBзірі” (бет 3-20)
МLFабаны кJрсету параметрі Jшіп тLрDанда,
навигация жNйесімен баDдар орнатылDан болса,
бLрылу баDыты мен келесі бLрылысFа дейінгі
FашыFтыF кJрсетіледі.

j
6
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Ойнатылу уаFыты жBне орындалу жолаDы:
ТректіH ойнатылу уаFыты кJрсетіледі. ЖолаF
тректіH ойнатылу барысын кJрсетеді.

j
7

USB басFару тNймешіктері:
Aрекет Fолдану Nшін белгішені тNртіHіз.

[m ]

[m ] тNртілген сайын Fайталау
режимі Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-16)

АDымдаDы тректіH басына оралу
Nшін тNртіHіз. АлдыHDы тректі
таHдау Nшін таDы тNртіHіз. Тректі
артFа айналдыру Nшін тNртіп,
Lстап тLрыHыз.
Тректі ойнату Nшін тNртіHіз.

[m ]

m

[

m

[m ]
[m ]

Іске Fосу жBне ойнату:
USB жад FLрылDысы LяшыFFа жалDанDан кезде,
USB режимі іске Fосылады.
USB жад FLрылDысын аудио сигнал кJзі мBзірініH
экранында сигнал кJзін таHдау арFылы да
ойнатуDа болады.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
USB жады жалDанDанда немесе USB режимі
таHдалDанда, ол ойнатыла бастайды.
Тректерді Jткізіп жіберу:

]
Тректі кідірту Nшін тNртіHіз.

[

USB жад FLрылDысыныH ойнатFышын
басFару

]
Келесі тректі таHдау Nшін
тNртіHіз. Тректі алDа айналдыру
Nшін тNртіп, Lстап тLрыHыз.
[m ] тNртілген сайын кездейсоF
режимі Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-16)

j
8

Трек жBне Fалта нJмірі:
Трек нJмірі мен Fалта нJмірін білдіреді.

j
9

Дерек тNрініH индикаторы:
Ойнатылып жатFан дерек тNрін білдіреді.

<m >/<m > тNймешігін басу, экранда
[m ]/[m ] тNймешігін тNрту немесе рульдегі
<m >/<m > тNймешігін бір рет жоDары/тJмен
Fисайту арFылы келесі трекке немесе аDымдаDы
тректіH басына Jтуге болады. Тректерден аттап
Jту Nшін тNймешіктерді бірнеше рет басыHыз немесе экрандаDы тNймешіктерді бірнеше рет
тNртіHіз.

АртFа/алDа айналдыру:
Тректі артFа немесе алDа айналдыру Nшін
<m >/<m > тNймешігін басып тLрыHыз,
[m ]/[m ] тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз
немесе рульдегі <m >/<m > тNймешігін Fисайтып, Lстап тLрыHыз.
Ойнату режимін Jзгерту:
Eайталау режимі
Eайталау режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
[All] → [1 Track] → [1 Folder] → [All]
КездейсоF режимі
КездейсоF режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
(Jшірулі) → [1 Folder] → [All] → (Jшірулі)

Eалталарды таHдау:
БасFа Fалтаны таHдау Nшін USB экранында [USB
Menu] элементін тNртіп, содан кейін [Select Folder] элементін тNртіHіз де, тізімнен FалаDан Fалтаны таHдаHыз.
“USB мBзірі” (бет 3-20)

Аудио жNйе
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USB мBзірі

САE БОЛЫGЫЗ:

USB мBзірі экранын кJрсету Nшін USB экранында [USB Menu] элементін тNртіHіз.

•

Eолжетімді элементтер:
[Now Playing]
[Select Folder]

[Album Artwork]

Тректер тізімі

USB экранын кJрсету
Nшін тNртіHіз.
Eалталар тізімін кJрсету
Nшін тNртіHіз. Eалтаны
таHдау Nшін тізімдегі бір
элементті тNртіHіз.
USB экранында мLFаба
дисплейін Fосу/Jшіру
Nшін тNртіHіз.
USB FLрылDысындаDы
тректер тізімі
кJрсетіледі. Тректі
таHдау Nшін тізімдегі бір
элементті тNртіHіз.

iPod ОЙНАТEЫШЫ
iPod ойнатFышын жалDау
EАУІПТІ:
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.
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•
•

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.
USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.
USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

USB LяшыFтарыныH орналасFан жерлері:
“Аудио жабдыFтар” (бет 2-4)
iPod USB Fосылысы арFылы зарядтауды Fолдаса,
FLрылDы кJлікке жалDанып тLрDан кезде, iPod
батареясы зарядталады.
iPod FLралыныH Nлгісі мен баDдарламалыF
жасаFтама нLсFасына Fарай, iPod дисплейі байланыс аяFталDан кезде NISSAN немесе Керек-жараF жалDанDан экранын кJрсетеді. iPod кJлікке
жалDанDан кезде, iPod саз кітапханасын кJліктіH
аудио басFару FLралдарымен Dана басFаруDа болады.

СыйысымдылыF:
Мынау Nшін жасалDан:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPod (5-буын)
iPod touch (5-буын)
iPod touch (4-буын)
iPod touch (3-буын)
iPod touch (2-буын)
iPod touch (1-буын)
iPod classic (80G/160GB)
iPod classic (120GB)
iPod nano (7-буын)
iPod nano (6-буын)
iPod nano (5-буын)
iPod nano (4-буын)
iPod nano (3-буын)
iPod nano (2-буын)
iPod nano (1-буын)
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s

•
•
•
•

iPhone 4

•

iPod
баDдарламалыF
жасаFтамасыныH
жаHартылDанына кJз жеткізіHіз.

•

LightningTM жалDаDышы iPhone 6 Plus, iPhone
6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch
(5-буын)
жBне
iPod
nano
(7-буын)
FLрылDыларымен жLмыс істейді.

iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
АEПАРАТ:

30 контактілі жалDаDыш iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch
(1–4-буындар), iPod classic жBне iPod nano
(1–6-буындар) FLрылDыларымен жLмыс істейді.
USB жалDаDышы iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone
4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch
(1–5-буындар) iPod classic жBне iPod nano (1–
7-буындар) FLрылDыларымен жLмыс істейді.

•

ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF
жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші
иесініH аFпаратына жNгініHіз.

Аудио жNйе
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iPod экранын кJру жолы

j
1

[iPod Menu]:
iPod мBзірі экранын кJрсету Nшін тNртіHіз.
“iPod мBзірі” (бет 3-23)

j
2

[Source]:
Сигнал кJздерініH тізімі экранына ауысу Nшін
тNртіHіз.

j
3

Трек туралы аFпарат:
Aн атауы, орындаушыныH аты жBне альбом
атауы сияFты трек туралы аFпарат кJрсетіледі.

j
4

Аудио сигнал кJзініH индикаторы:
БасFа сигнал кJздерініH арасында iPod
таHдалып тLрDанын білдіреді.

j
5

МLFаба:
Параметрі Fосылып тLрса, Fолжетімді болDан
кезде, мLFаба суреті кJрсетіледі.

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

“iPod мBзірі” (бет 3-23)
МLFабаны кJрсету параметрі Jшіп тLрDанда,
навигация жNйесімен баDдар орнатылDан болса,
бLрылу баDыты мен келесі бLрылысFа дейінгі
FашыFтыF кJрсетіледі.
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j
6

Ойнатылу уаFыты жBне орындалу жолаDы:
ТректіH ойнатылу уаFыты кJрсетіледі.
Орындалу жолаDы аDымдаDы тректіH ойнатылу
барысын кJрсетеді.

j
7

iPod басFару тNймешіктері:
Aрекет Fолдану Nшін белгішені тNртіHіз.

[m ]

[m ] тNртілген сайын режим
Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-23)

АDымдаDы тректіH басына оралу
Nшін тNртіHіз. АлдыHDы тректі
таHдау Nшін таDы тNртіHіз. Тректі
артFа айналдыру Nшін тNртіп,
Lстап тLрыHыз.
Тректі ойнату Nшін тNртіHіз.

[m ]

m

[

]
Тректі кідірту Nшін тNртіHіз.

m

[

[m ]
[m ]

АлDа/артFа айналдыру:

Іске Fосу жBне ойнату:

Тректі алDа немесе артFа айналдыру Nшін
<m >/<m > тNймешігін басып тLрыHыз,
[m ]/[m ] тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз
немесе рульдегі <m >/<m > тNймешігін Fисайтып, Lстап тLрыHыз.

iPod кJлікке USB кабелі арFылы жалDанса, iPod
режимі Fосылады.
iPod FLрылDысын аудио сигнал кJзі мBзірініH экранында сигнал кJзін таHдау арFылы да ойнатуDа
болады.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
iPod
жалDанDанда
немесе
iPod
таHдалDанда, iPod ойнатыла бастайды.

режимі

Іздеу Bдісін таHдау:
Іздеу BдістерініH тізімі iPod мBзірінде кJрсетіледі.

]
Келесі тректі таHдау Nшін
тNртіHіз. Тректі алDа айналдыру
Nшін тNртіп, Lстап тLрыHыз.
[m ] тNртілген сайын режим
Jзгереді.
“Ойнату режимін Jзгерту”
(бет 3-23)

j
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iPod ойнатFышыныH жLмысы

Трек нJмірі:
Трек нJмірін жBне тректердіH жалпы санын
кJрсетеді.

iPod мBзірін кJрсету Nшін [iPod Menu] элементін
тNртіHіз. iPod FLрылDысын FалаDан параметрлермен ойнату Nшін бір элементті тNртіп, Lстап
тLрыHыз.
Тректерді Jткізіп жіберу:
<m >/<m > тNймешігін басу, экранда
[m ]/[m ] тNймешігін тNрту немесе рульдегі
<m >/<m > тNймешігін бір рет жоDары/тJмен
Fисайту арFылы келесі трекке немесе аDымдаDы
тректіH басына Jтуге болады. Тректерден аттап
Jту Nшін тNймешіктерді бірнеше рет басыHыз немесе экрандаDы тNймешіктерді бірнеше рет
тNртіHіз.

Ойнату режимін Jзгерту:
Eайталау режимі
Eайталау режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
(Jшірулі) → [One] → [All] → (Jшірулі)
КездейсоF режимі
КездейсоF режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
(Jшірулі) → [Songs] → [Albums] → (Jшірулі)
АEПАРАТ:
Бірнеше FLрылDы (iPod немесе iPhone) екі
LяшыFFа бір уаFытта жалDанса да, жNйе бір
уаFытта тек бір FLрылDыны таниды.

iPod мBзірі
iPod мBзірі экранын кJрсету Nшін iPod экранында
[iPod Menu] элементін тNртіHіз.
Eолжетімді элементтер.

Аудио жNйе
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[Now
Playing]
[Current
List]
[Album
Artwork]
[Playlists]

[Artists]

[Albums]

[Songs]

[Podcasts]

[Genres]

iPod экранын кJрсету Nшін
тNртіHіз.
ЕH соHDы болып кJрсетілген
мBзір тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз.
iPod экранында мLFаба
дисплейін Fосу/Jшіру Nшін
тNртіHіз.
Ойнату тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз, одан кейін тізімнен
ойнату тізімін таHдау Nшін бір
элементті тNртіHіз.
Орындаушылар тізімін кJрсету
Nшін тNртіHіз, одан кейін
тізімнен орындаушыны таHдау
Nшін бір элементті тNртіHіз.
Альбомдар тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз, одан кейін тізімнен
альбомды таHдау Nшін бір
элементті тNртіHіз.
Aндер тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз, одан кейін тізімнен Bнді
таHдау Nшін бір элементті
тNртіHіз.
Подкастілер тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз, одан кейін тізімнен
подкастіні таHдау Nшін бір
элементті тNртіHіз.
Жанрлар тізімін кJрсету Nшін
тNртіHіз, одан кейін тізімнен
жанрды таHдау Nшін бір
элементті тNртіHіз.
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[Composers] Композиторлар тізімін кJрсету
Nшін тNртіHіз, одан кейін
тізімнен композиторды таHдау
Nшін бір элементті тNртіHіз.
[Audiobooks] Аудиокітаптар тізімін кJрсету
Nшін тNртіHіз, одан кейін
тізімнен аудиокітапты таHдау
Nшін бір элементті тNртіHіз.

Сымсыз LAN (Wi-Fi) жBне Bluetooth® функциялары бір жиілікті (2,4 ГГц) Fолданады. Bluetooth®
жBне сымсыз LAN функцияларын бір уаFытта Fолдану байланысты баяулатуы немесе ажыратуы
жBне бос шуылдыH пайда болуына алып келуі
мNмкін. Bluetooth® функцияларын FолданDан кезде сымсыз LAN (Wi-Fi) FLралын сJндіріп Fоюды
Lсынамыз.

Bluetooth® аудио FLрылDысын жалDау
АEПАРАТ:
Тізім экранында Bріптерден аттап, жылдам жылжу
Nшін, экранныH оH жаDындаDы [m ] немесе [m ]
элементін тNртіп, Lстап тLрыHыз.

BLUETOOTH® АУДИО
КJлігіHіз Bluetooth®
жабдыFталDан.

аудио

функциясымен

Сізде аDымды аудио функциясын (A2DP профайлы) Fолдайтын Nйлесімді Bluetooth® FLрылDысы
болса, Bluetooth® FLрылDысы мен кJліктіH аудио
жNйесі арасында сымсыз байланыс орнатуDа болады. Осы байланыс кJліктіH динамиктерімен
Bluetooth® FLрылDысынан аудио тыHдауDа
мNмкіндік береді. Сондай-аF ол AVRCP
Bluetooth® профайлы арFылы аудио файлдарды
ойнату жBне Jткізіп жіберу Nшін FLрылDыны Fарапайым тNрде басFару мNмкіндігін беруі мNмкін.
БарлыF Bluetooth® FLрылDыларыныH AVRCP
арFылы басFару мNмкіндіктері бірдей болмайды.
Eосымша мBлімет алу Nшін Bluetooth®
FLрылDысыныH нLсFаулыDын FараHыз.

Bluetooth® аудио FLрылDысын
бLрын, оны кJлікке жалDау Fажет.

пайдаланбас

“Bluetooth® FLрылDысын жалDау” (бет
2-14)

Аудио жNйе
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Bluetooth® аудио экранын кJру жолы

j
1

[BT Menu]:
Bluetooth® аудио мBзірініH экранын кJрсету
Nшін тNртіHіз.

j
2

[Source]:
Сигнал кJздерініH тізімі экранына ауысу Nшін
тNртіHіз.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 2-15)

“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

j
3 Трек туралы аFпарат:
Aн атауы, орындаушыныH аты жBне альбом
атауы сияFты трек туралы аFпарат кJрсетіледі.

5GA0135X
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j
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Аудио сигнал кJзініH индикаторы:
БасFа сигнал кJздерініH арасында Bluetooth®
аудио таHдалып тLрDанын білдіреді.

j
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Ойнатылу уаFыты жBне орындалу жолаDы:
ТректіH ойнатылу уаFыты кJрсетіледі.
Орындалу жолаDы аDымдаDы тректіH ойнатылу
барысын кJрсетеді.

j
6

Bluetooth® аудио функциясын басFару
тNймешіктері:
Aрекет Fолдану Nшін белгішені тNртіHіз.

•
[m ]

[m ] тNртілген сайын
Fайталау режимі Jзгереді.
“Ойнату режимін
Jзгерту” (бет 3-16)
АDымдаDы тректіH басына
оралу Nшін тNртіHіз.
АлдыHDы тректі таHдау
Nшін таDы тNртіHіз. Тректі
артFа айналдыру Nшін
тNртіп, Lстап тLрыHыз.
Тректі ойнату жBне кідірту
Nшін тNртіHіз.

[m ]

[

m /m

[m ]

[m ]

j
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]
Келесі тректі таHдау Nшін
тNртіHіз. Тректі алDа
айналдыру Nшін тNртіп,
Lстап тLрыHыз.
[m ] тNртілген сайын
кездейсоF режимі
Jзгереді.
“Ойнату режимін
Jзгерту” (бет 3-16)

Трек нJмірі мен FLрылDы атауы:
Трек нJмірі мен таHдалDан Bluetooth®
FLрылDысыныH атауын кJрсетеді.

АEПАРАТ:

•

КJлікке жалDанDан аудио FLрылDыDа Fарай,
трек туралы аFпарат кJрсетілмеуі мNмкін.

БаDдар орнатылDаннан кейін экранныH
жоDарDы оH жаF бLрышында бLрылу
баDытыныH индикаторы кJрсетіледі.

Bluetooth® аудио жLмысы
ELрылDылардыH кідірту, тректерді Jзгерту, жылдам алDа, артFа, кездейсоF ретпен ойнату жBне
сазды Fайталау функциялары Bр тNрлі болуы
мNмкін. БLл функциялардыH кейбіреуі немесе
барлыDы Bр FLралда бола бермеуі мNмкін.
АEПАРАТ:
ЖалDанDан Bluetooth® аудио FLрылDысына Fарай,
аудио функциясын басFару Bрекеттерін орындай
алмауыHыз немесе Bуен ойнатылDанша кешігу
орын алуы мNмкін.
Іске Fосу жBне ойнату:
Bluetooth® аудио FLрылDысын аудио сигнал кJзі
мBзірініH экранында сигнал кJзін таHдау арFылы
да таHдауDа болады.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
Тректерді Jткізіп жіберу:
<m >/<m > тNймешігін басу, Bluetooth® аудио экранында [m ]/[m ] тNймешігін тNрту немесе рульдегі <m >/<m > тNймешігін бір рет
жоDары/тJмен Fисайту арFылы келесі трекке немесе аDымдаDы тректіH басына Jтуге болады.
Тректерден аттап Jту Nшін тNймешіктерді бірнеше рет басыHыз немесе экрандаDы тNймешіктерді
бірнеше рет тNртіHіз.

Eалталарды таHдау:
БасFа Fалтаны таHдау Nшін Bluetooth® аудио экранында [BT Menu] элементін тNртіп, содан кейін
[Select Folder] элементін тNртіHіз де, тізімнен
FалаDан Fалтаны таHдаHыз.
“BT мBзірі” (бет 3-27)
АлDа/артFа айналдыру:
Тректі алDа немесе артFа айналдыру Nшін
<m >/<m > тNймешігін басып тLрыHыз,
[m ]/[m ] тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз
немесе рульдегі <m >/<m > тNймешігін Fисайтып, Lстап тLрыHыз.
Ойнату режимін Jзгерту:
Eайталау режимі
Eайталау режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
(Jшірулі) → [All] → [1 Track]→ (Jшірулі)
КездейсоF режимі
КездейсоF режимін тJмендегідей Jзгерту Nшін экранда [m ] элементін тNртіHіз.
(Jшірулі) → [1 Folder]* → [All]→ (Jшірулі)
*: Eолжетімді болDанда Dана кJрсетіледі.

BT мBзірі
Bluetooth® аудио мBзірі экранын кJрсету Nшін
Bluetooth® аудио экранында [BT Menu] элементін
тNртіHіз.
Eолжетімді элементтер.

Аудио жNйе
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[Now Playing] Bluetooth® аудио экранын
кJрсету Nшін тNртіHіз.
[Bluetooth
Bluetooth® параметрлері
Settings]
экранын кJрсету Nшін тNртіHіз.
“Bluetooth®
параметрлері” (бет 2-15)
[Select
Eалталар тізімін кJрсету Nшін
Folder]
тNртіHіз. Eалтаны/тректі таHдау
Nшін тізімдегі бір элементті
тNртіHіз.
Тректер тізімі Тректер тізімі кJрсетіледі.
Тректі таHдау Nшін тізімдегі бір
элементті тNртіHіз.

AUX экранын кJру жолы

Іске Fосу жBне ойнату:
AUX FLрылDысын FосыHыз.
AUX кабелін AUX FLрылDысына жBне AUX
LяшыDына жалDаHыз. Аудио сигнал кJзі мBзірініH
экранынан AUX режимін таHдаHыз.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)
5GA0136X
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EОСЫМША (AUX) EKРЫЛCЫЛАР
Eосымша FLрылDыларды жалDау
Eосымша кіріс LяшыDыныH орны:

АEПАРАТ:
Аудио кіріс LяшыDына 3,5 мм (1/8 дюйм) шаDын
стерео аDытпаны тыDыHыз. Моно аDытпалы кабель
Fолданылса, аудио шыDысы дLрыс жLмыс істемеуі
мNмкін.

3-28 Аудио жNйе

[Source]:
Сигнал кJздерініH тізімі экранына ауысу Nшін
тNртіHіз.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

j
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Аудио сигнал кJзініH индикаторы:
БасFа сигнал кJздерініH арасынан AUX
FLрылDысы таHдалып тLрDанын білдіреді.

j
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КNшейту параметрі тNймешіктері:
ШыDарылDан дыбысты кNшейту деHгейін [Low],
[Mid] жBне [High] арасынан таHдау Nшін
тNймешіктердіH бірін тNртіHіз.

“Аудио жабдыFтар” (бет 2-4)
Eосымша кіріс LяшыDы тасымалы кассета
ойнатFышы, CD ойнатFышы немесе MP3
ойнатFышынан келетін сигналдар сияFты кез келген стандартты аналогтыF дыбыс сигналын Fабылдайды.

AUX жLмысы

АEПАРАТ:
БаDдар орнатылDаннан кейін экранныH жоDарDы
оH жаF бLрышында бLрылу баDытыныH индикаторы кJрсетіледі.

ДЫБЫС ОРНАТЫМДАРЫ

ТJмендегі процедурамен аудио параметрлерін
реттеуге немесе аудиоDа Fатысты функцияларды
FосуDа/Jшіруге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Sound] тNймешігін тNртіHіз.
Eолжетімді параметр элементтер модельдер мен
техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы
мNмкін.

Параметр элементтері
[Bass]
[Treble]
[Balance]
[Fader]
[Speed Sensitive Volume]

Aрекет
[+]/[-], [L]/[R] немесе [R]/[F] тNймешіктерін тNрту арFылы
динамик дыбысыныH сапасын жBне дыбыс тепе-теHдігін
реттеHіз.
Дыбыс деHгейін кJлік жылдамдыDына Fарай автоматты тNрде
реттейді. Сезгіштік деHгейін Jзгерту Nшін [+]/[-] тNймешігін
тNртіHіз.

Аудио жNйе
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CD/USB ЖАД EKРАЛЫНА КMТІМ
ЖАСАУ ЖAНЕ ТАЗАЛАУ
CD

БАСEА ЭКРАНДАРДАCЫ АУДИО
РЕТТЕУЛЕРІ

USB ЖАДЫ EKРЫЛCЫСЫ

SAA0451Z
5GA0103X

Карта, аудио, т.б. сияFты экрандар кJрсетілген
кезде,
кейбір
аудио
параметрлерді
<m /SOUND> тNймешігімен реттеуге
болады.
<m /SOUND> тNймешігі басылDан
сайын, таHдалDан параметр элементі тJменде
кJрсетілгендей Jзгереді.

•

ЫFшам дискті шеттерінен LстаHыз. ДисктіH
сыртFы Fабатын ешFашан LстамаHыз. Дискті
имеHіз.

•

Дисктер FолданылмаDан кезде, оларды
Bрдайым саFтау FорабыныH ішінде саFтаHыз.

•

Дискті тазалау Nшін сыртFы Fабатын ортасынан шетіне Fарай таза, жLмсаF шNберекпен
сNртіHіз. Дискті доDа жасаDандай FозDалыспен
сNртпеHіз.

[Bass] → [Treble] → [Balance] → [Fader]
ТаHдалDан параметр элементініH деHгейін реттеу
Nшін
<m /SOUND>
тNймешігін
бLраHыз.
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ДBстNрлі жазу тазалаDышты немесе Jндірістік
маFсаттаDы алкогольды пайдаланбаHыз.

•

ЖаHа дисктіH ішкі жBне сыртFы шеттері
бLдырмаF келуі мNмкін. Кедір-бLдырлы шеттерін ішкі жBне сыртFы шеттерді Fалам немесе FарындаштыH жанымен, суретте
кJрсетілгендей, ысFылау арFылы тNзетіHіз.

•

USB жад FLралыныH
ешFашан LстамаHыз.

•

USB жад FLралыныH Nстіне ауыр заттар
FоймаHыз.

•

USB жад FLралын ылDалдыDы жоDары жерлерде саFтамаHыз.

•

USB жад FLралын тік кNн сBулесініH Bсері
астында FалдырмаHыз.

•

USB жад FLралына Fандай да бір сLйыFтыFты
тJгіп алмаHыз.

терминал

бJлігін

МBлімет алу Nшін USB жад FLралы иесініH
нLсFаулыDына жNгініHіз.

АРТEЫ ОРЫНДЫEТЫG
ОЙЫН-САУЫE ЖMЙЕСІ (бар болса)
Егер сіздіH кJлігініH АртFы орындыFтыH ойынсауыF жNйесімен жабдыFталDан болса, артFы
орындыFтаDы жолаушылар тасымалы DVD бейне
ойнатFыштар, бейне ойын консольдері, бейне камералар, планшеттер жBне смартфондар тBрізді
артFы медиа-интерфейске жалDанDан Nйлесімді
FLрал арFылы фильмдер кJріп, Bуендер тыHдай
алады.

САE БОЛЫGЫЗ:

•
•

Сол жBне оH жаF артFы дисплейлер жеке-жеке
сигнал кJзін Fабылдап, кJрсете алады.
Ойналатын кJз:

•
•

ЖNйені Jте жоDары немесе тJмен температура жаDдайларында (−20°C (−4°F) тJмен
немесе 70°C (158°F) жоDары) пайдалануDа
тырыспау Fажет.
КJлік аккумуляторыныH (12В аккумулятор) аDуына жол бермеу Nшін жNйені
FозDалтFышты немесе гибрид жNйесін от
алдырмастан
15
минуттан
LзаF
пайдаланбаHыз.

USB интерфейс FLрылDысы

САEТЫE ШАРАЛАРЫ

HDMI интерфейс FLрылDысы

АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесін Fолданып отырDанда FозDалтFышты немесе гибрид
жNйесін от алдырыHыз.

АртFы мультимедиа интерфейсі (USB/HDMI
жалDау LяшыFтары) ортаHDы консоль FорабыныH
артында орналасFан.

EАУІПТІ:
“АртFы мультимедиа интерфейсі” (бет
3-38)
Интерфейске жалDанDан FLрылDылар басFа артFы
медиа-интерфейске
FараDанда
АртFы
орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі Nшін Fолданылмайды.
EАУІПТІ:
ЖNргізуші кJлікті жNргізіп келе жатып артFы
орындыFтыH ойын-сауыF жNйесін іске FосуDа
Bрекеттенбеуге тиіс, себебі толыF назарды
кJлік жNргізуге аударуDа тиіс.

ЖNргізуші кJлік жNргізіп келе жатFанда, бар
назарды кJлік жNргізуге аудару Nшін артFы
орындыFтыH ойын-сауыF жNйесін іске FосуDа
немесе FLлаFаспап киюге тиіс емес.
САE БОЛЫGЫЗ:

•

АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесін
кJлік FозDалтFышы немесе гибрид жNйесі
жLмыс істеп тLрDанда Dана іске FосыHыз.
АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесін
FозDалтFыш
немесе
гибрид
жNйесі
сJндірулі
тLрDанда
LзаF
уаFыт
FолдансаHыз, кJліктіH аккумуляторы (12В
аккумулятор) таусылып Fалуы мNмкін.

•

ЖNйеніH ылDалдануына жол бермеHіз.
ТJгілген сLйыFтыFтар сияFты шамадан
тыс ылDалдылыF жNйеніH аFауына Bкелуі
мNмкін.

ТЕХНИКАЛЫE МAЛІМЕТ
USB медиа Fолдауы
EолдауDа ие USB жазу орталары
USB 1.1
USB 2.0

ТJменгі жылдамдыF (1,5 Мбит/с),
ТолыF жылдамдыF (12 Мбит/с)
ТJменгі жылдамдыF (1,5 Мбит/с),
ТолыF жылдамдыF (12 Мбит/с),
ЖоDары жылдамдыF (480 Мбит/с)

Жаппай саFтау Fолдауы
АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі жалDанDан
USB медианы жаппай саFтау FLрылDысы ретінде
таниды.
Eолдау кJрсетілетін файл жNйелері жBне
бJлгіштері
Келесі файл жNйелерініH бірінші бJлгішіне Fолдау
кJрсетілді.

•
•
•
•

NTFS
FAT32
FAT16
HFS+

Аудио жNйе
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Eолдау кJрсетілген Fалта FLрылымы
Eалталар ЕH кJп дегенде 1000 Fалта
Файлдар ЕH кJп дегенде 10 000 файл
KзындыFты ЕH кJп дегенде 4096 байт
Jту
ЕH кJп дегенде 510 байт
Файл
атауыныH
LзындыDы
Eалта
ЕH кJп дегенде 11 деHгей (баDыт 0
деHгейлері деHгей ретінде FаралDанда)
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Eолдау кJрсетілген пішін мен декодер
Бейне кодек
Кодек

Профайл

DivX

DivX 3.11/4/5/6

Максималды ажыратымдылыF/
кадрлер жылдамдыDы
SD (720 x 576)/30

ЖарFыл
H.263
H.264
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
Real Video
XviD
WMV7/8

BP/MP/HP
MP@ML
SP/ASP
RV8/9/10
-

1080 p/30
1080 p/30
1080 p/30
1080 p/30
1080 p/30
1080 p/30
1080 p/30
SD (720 x 576)/30
D1/30

WMV9/VC-1

SP/MP/AP

1080 p/30

Ескертулер
DivX 3.11 Nшін тек бір даналы ойнатFыш
Fабылданады.
КеHейтілген файл Fолданылмайды.
HD нLсFа Lсынылмайды.
WMV7/8 Nшін тек бір даналы ойнатFыш
Fабылданады.
Кешенді профайл Fабылданбайды.

Аудио жNйе
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Аудио кодек
Кодек

Тексеру жиілігі

Арналар

Eолдау кJрсетілетін кодек
функциялары

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

Моно/Стерео/ 5.1 -> Стереоны
автоматты микширлеу

- ISO/IEC 13818-7 стандартына сай
- ADTS/ADIF Iнімі
- Mлгілер : Монофонды, Стерео, Екі есе
монофонды, Біріккен стерео (EарFынды
Стерео (IS) жBне Орта тLстаDы Стерео
(MS))
- 13818-7 LC + PNS барлыF FLралдары
бар
- CRC тексеріс бар
- ТаFырып пішімдері : AAC, ADIF, ADTS
- Mлгілер: Моно, Стерео, Екі есе моно
- ТаFырып пішімдері : ADIF, ADTS
ЕH кJп дегенде 16 бит Dана
Автоматты микширлеу жоF.
Mлгілер: Моно, Стерео, 5.1 -> Стереоны
автоматты микширлеу
- ISO 11172-3 жBне ISO 13818-3
стандартына сай
- Mлгілер : Монофонды, Стерео, Екі есе
монофонды, Біріккен стерео (EарFынды
Стерео (IS) жBне Орта тLстаDы Стерео
(MS))
- CRC тексеріс бар
- WMA декодер аDыны мазмLнда v2, v7,
v8, v9, v10 шифрлаушыны Fолданып
FLрылады.
- БарлыF L1, L2 жBне L3 профайлдарын
Fолданады.

AAC (MPEG4 AAC-LC)

Eолдау кJрсетілетін
деректерді беру
жылдамдыDы
8 кбит/сек - 320 кбит/сек

AAC+ (ENHANCED AAC+)

264 кбит/сек дейін

48 кГц дейін

Моно/Стерео

Желілік PCM
RealAudio (3, 6, 9, 10)
СандыF Dolby

6 - 96 кбит/сек дейін
64–640 Кбит/с дейін

48 кГц дейін
8, 11,025, 22,05, 44,1 кГц
48 кГц

MP3

32 - 320 кбит/сек дейін
(MPEG-1 Eабат 1,2,3)
8 - 160 кбит/сек дейін
(MPEG-2 Eабат 1,2,3)

8/11,025/12 кГц (MPEG-2.5)
16/22,05/24 кГц (MPEG-2)
32/44,1/48 кГц (MPEG-1)

Стерео
Моно/Стерео
Моно/Стерео/ 5.1 -> Стереоны
автоматты микширлеу
Моно/Стерео

OGG Vorbis
WMA v9 (Fолд)
WMA v10 (Fолд)

128 кбит/сек дейін
384 кбит/сек дейін

8-ден 48 кГц дейін
48 кГц дейін
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Моно/Стерео
Моно/Стерео

Бейне кодек, аудио кодек жBне пішінніH бірлесіп келуіне байланысты кейбір файлдар АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесімен ойнатылмайды.
Бейне/аудио кодектер жBне ойнатылатын файл кеHейтілімдері Nйлесімдері
Бейне кодек
H.263
H.264

DivX

XviD

MPEG-1

MPEG-2

Аудио кодек
AAC
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
AAC
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA

КеHейтілім
“.3gp”, “.3g2”
“.avi”, “.3gp”, “.3g2”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.3gp”, “.3g2”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”, “.m2ts”, “.mts”
“.avi”, “.flv”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.mpg”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.mpg”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.mpg”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
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Бейне кодек
MPEG-4

WMV7/8

WMV9/VC-1

ЖарFыл
Real Video
Суретсіз (тек аудио)
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Аудио кодек
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
AAC
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
WMA
MP3
Real Audio
AAC
AAC+
Желілік PCM
СандыF Dolby
MP3
Ogg Vorbis
WMA

КеHейтілім
“.avi”, “.3gp”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.3gp”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.mp4”, “.m4v”, “.divx”, “.mov”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.wmv”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.divx”
“.avi”, “.wmv”, “.divx”
“.flv”
“.rmvb”, “.rm”
“.m4a”, “.aac”
“.m4a”, “.aac”
“.wav”, “.aiff”
“.m4a”, “.ac3”
“.mp3”, “.m4a”
“.ogg”
“.wma”

Аудио Fолдауы
iPhone, iPad немесе iPod жалDанDан жаDдайда
АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі iPod технологиямен музыка ойнатады жBне тез FуаттауDа
себепкер болады (2,1 A дейін).
Келесі Apple Jнімдері Fолданылады.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

iPod touch (1-буын) (iOS 3.1.3)

•

iPod nano (6-буын)
жасаFтамасы)

•

iPod nano (5-буын) (1.0.2-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

iPod nano (4-буын) (1.0.3-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

iPod nano (3-буын) (1.1.2-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

iPod nano (2-буын) (1.1.3-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

iPod nano (1-буын) (1.3.1-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

Dolby Laboratories лицензиясы бойынша Jндірілген. Dolby жBне Fос-D белгісі Dolby Laboratories
сауда белгілері болып табылады.

iPod classic (160 GB) (2009
(2.0.4-баDдарламалыF жасаFтамасы)

DivX:

•

iPod classic (120 GB) (2.0.1-баDдарламалыF
жасаFтамасы)

•

iPod
classic
жасаFтамасы)

iPhone 5s (iOS 7.0.4)
iPhone 5c (iOS 7.1)
iPhone 5 (iOS 6.1.4)
iPhone 4s (iOS 5.1.1)
iPhone 4 (iOS 7.1)
iPhone3GS (iOS 6.1.6)
iPhone 3G (iOS 4.2.1)
iPad (4-буын) (iOS 7.0.4)
iPad (3-буын) (iOS 6.0)
iPad (2-буын) (iOS 6.0)
iPad (1-буын) (iOS 5.1.1)
iPad Air (iOS 7.0.4)
iPad mini (2-буын) (iOS 7.0.4)

iPod nano (7-буын) (1.0.2-баDдарламалыF
жасаFтамасы)
(1.2-баDдарламалыF

соHы)

(1.1.2-баDдарламалыF

iPad mini (1-буын) (iOS 7.0.4)
iPod touch (5-буын) (iOS 6.1.3)
iPod touch (4-буын) (iOS 6.1.3)
iPod touch (3-буын) (iOS 5.1.1)
iPod touch (2-буын) (iOS 4.2.1)

“Made for iPod” (iPod Nшін жасалDан), “Made for
iPhone” (iPhone Nшін жасалDан) жBне “Made for
iPad” (iPad Nшін жасалDан) жазулары электрондыF
аксессуардыH iPod, iPhone немесе iPad
FLрылDыларына жалDануDа арналDанын жBне Bзір-

леуші оларды Apple компаниясыныH стандарттары бойынша куBландырDанын білдіреді. Apple
компаниясы бLл FLрылDыныH жLмысына немесе
Fауіпсіздік жBне заH стандарттарына сBйкестігіне
жауап бермейді. БLл аксессуарды iPod, iPhone,
немесе iPad-пен бірге Fолдану сымсыз
FолданысFа Bсер ететінін есте саFтаHыз.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod
touch жBне Retina — Apple Inc. компаниясыныH
АEШ-та жBне Jзге елдерде тіркелген сауда белгілері. iPad Air жBне iPad mini Apple Inc. сауда
белгілері.

Лицензиялар
Dolby:

БLл DivX Certified® FLрылDы DivX® бейне ойнатылатынына кJз жеткізу Nшін мLFият сынаFтан
Jтті.
Сатып алынDан DivX фильмдерді ойнату Nшін алдымен vod.divx.com. сайтына FLрылDыHызды
тіркеHіз. ELрылDыныH орнату мBзіріндегі DivX
VOD бJлігінен Jз тіркеу кодыHызды табыHыз.
Келесі АEШ патенттерініH бірінде немесе бірнешеуінде FамтылDан: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
DivX Certified® DivX® бейне ойнату Nшін премиум-контентті Fамтиды.
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DivX®, DivX Certified® жBне
тиісті логотиптер — DivX,
LLC компаниясыныH сауда
белгілері, олар лицензия
бойынша Fолданылады.

RMVB:
БLл баDдарламалыF жасаFтаманыH жекелеген
бJліктері RealNetworks, Inc. Copyright 19952011, RealNetworks, Inc. лицензиясына сай
FамтылDан. БарлыF FLFыFтар FорDалDан.
HDMI:
HDMI жBне HDMI High-Definition Multimedia Interface жBне HDMI Logo АEШ-та жBне басFа елдерде
тіркелген HDMI Licensing LLC сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
MPEG4-AVC (H.264):
БKЛ IНІМ AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE
НЕГІЗІНДЕ ЖЕКЕ ЖAНЕ КОММЕРЦИЯЛЫE ЕМЕС
ТKТЫНУШЫ EОЛДАНУЫ MШІН ЛИЦЕНЗИЯЛАНДЫ
(i) БЕЙНЕ AVC СТАНДАРТЫНА САЙ КОДТАЛCАН
(“AVC VIDEO”) ЖAНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ДЕКОДТАЛCАН
AVC БЕЙНЕ ЖЕКЕ ЖAНЕ КОММЕРЦИЯЛЫE ЕМЕС
EОЛДАНЫС EЫЗМЕТІНДЕ ТKТЫНУШЫ ТАРАБЫНАН
КОДТАЛCАН ЖAНЕ/НЕМЕСЕ AVC БЕЙНЕНІ
ТАРАТУCА
ЛИЦЕНЗИЯСЫ
БАР
БЕЙНЕ
ЖАБДЫEТАУШЫСЫНАН АЛЫНCАН. КЕЗ КЕЛГЕН
БАСEА МАEСАТТА EОЛДАНУ MШІН ЛИЦЕНЗИЯ БЕРІЛМЕЙДІ НЕМЕСЕ KСЫНЫЛМАЙДЫ. EОСЫМША
АEПАРАТТЫ MPEG LA, L.L.C. АЛА АЛАСЫЗ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM EАРАGЫЗ
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VC-1:
БKЛ IНІМ VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENCE
НЕГІЗІНДЕ ЖЕКЕ ЖAНЕ КОММЕРЦИЯЛЫE ЕМЕС
ТKТЫНУШЫ EОЛДАНУЫ MШІН ЛИЦЕНЗИЯЛАНДЫ
(i) БЕЙНЕ VC-1 СТАНДАРТЫНА САЙ КОДТАЛCАН
(“VC-1 VIDEO”) ЖAНЕ/НЕМЕСЕ (ii) ДЕКОДТАЛCАН
VC-1 БЕЙНЕ ЖЕКЕ ЖAНЕ КОММЕРЦИЯЛЫE ЕМЕС
EОЛДАНЫС EЫЗМЕТІНДЕ ТKТЫНУШЫ ТАРАБЫНАН
КОДТАЛCАН ЖAНЕ/НЕМЕСЕ VC-1 БЕЙНЕНІ
ТАРАТУCА
ЛИЦЕНЗИЯСЫ
БАР
БЕЙНЕ
ЖАБДЫEТАУШЫСЫНАН АЛЫНCАН. КЕЗ КЕЛГЕН
БАСEА МАEСАТТА EОЛДАНУ MШІН ЛИЦЕНЗИЯ БЕРІЛМЕЙДІ НЕМЕСЕ KСЫНЫЛМАЙДЫ. EОСЫМША
АEПАРАТТЫ MPEG LA, L.L.C. АЛА АЛАСЫЗ.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM EАРАGЫЗ

ration жBне/немесе Microsoft Licensing, GP. корпорациясы лицензиясынсыз FолдануDа немесе
таратуDа тыйым салынады.
Natune кJлемді дыбысы:
Natune кJлемді дыбысы —
DiMAGIC Co., Ltd
компаниясы шыDарDан соHDы
акустикалыF сигналды JHдеу
технологияларын білдіретін
жалпы термин.

m

АРТEЫ МУЛЬТИМЕДИА ИНТЕРФЕЙСІ

MPEG4-Visual:
БKЛ IНІМДІ MPEG-4 VISUAL СТАНДАРТЫНА САЙ
КЕЛЕТІН КЕЗ КЕЛЕТІН МАEСАТТА EОЛДАНУCА
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, ТKТЫНУШЫ ТЕК ЖЕКЕ ЖAНЕ
КОММЕРЦИЯЛЫE ЕМЕС МАEСАТТА EОЛДАНА
АЛАДЫ.
MP3:
MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы
Fraunhofer IIS жBне Thomson тарабынан
лицензияланDан.
WMA/WMV:
БLл Jнім Microsoft Corporation арFылы алынDан
жBне Microsoft Licensing, GP. лицензиясы
арFылы алынDан технологияларды Fамтиды. БLл
технологияны осы Jнімнен тыс Microsoft Corpo-
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USB j
1 жBне HDMI j
2 интерфейске арналDан
LяшыFтар ортаHDы консоль FорабыныH артында
орналасFан.
KяшыFFа жалDанDан Nйлесімді FLралдар артFы
дисплейде ойнатылады. KяшыFFа жалDамас
бLрын Nйлесімді FLралдыH Fуатын JшіріHіз.

EАШЫEТАН БАСEАРУ EKРАЛЫ ЖAНЕ
EKЛАEEАПТАР
EашыFтан басFару FLралы
АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесімен бірге
кіріктірілген кілт салпыншаDы Lсынылады.
Келесі тNймелер/FосFыштар кіріктірілген кілт
салпыншаDында FамтылDан.

Аудио жNйе
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j
4

<BACK>
АлдыHDы экранDа Jту Nшін басыHыз.

j
5

ПернетаFта
Іс-Bрекеттер Nшін тJмендегі кілттерді басыHыз.

<m >
<m >
<m >

<m >

<m >
JVH0590X

j
1

<m >
АртFы дисплейлер жеке-жеке іске Fосылып,
Jшіріледі.
Сол немесе оH артFы дисплейді кіріктірілген
кілт салпыншаDындаDы <DISPLAY SELECT>
Fолдану арFылы таHдаHыз. АртFы дисплейлерді
іске Fосу немесе Jшіру Nшін кіріктірілген кілт
салпыншаDындаDы <m > басыHыз.
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j
2

j
3

<HOME>
АртFы USB жBне HDMI интерфейс
FLрылDысынан мультимедиа таHдау Nшін
басыHыз.
<m > <m > <m > <m >
(ТNймешіктерді таHдау)
АртFы экрандарда кJрсетілген элементтерді
таHдау Nшін таHдау тNймешіктерін басыHыз.

Фильмді ойнату не тоFтату Nшін
басыHыз.
Ойнап тLрDан фильмді тоFтату
Nшін басыHыз.
Келесі тарауды таHдау Nшін
басыHыз. Тарауды алдыDа
айналдыру Nшін басып, Lстап
тLрыHыз.
АDымдаDы тараудыH басына
дереу Jту Nшін басыHыз.
АлдыHDы тарауды таHдау Nшін
Fайтадан басыHыз. АDымдаDы
тарауды Fайтадан ойнату Nшін
басып, Lстап тLрыHыз.
БLл кілттердіH функциялары бLл
жNйеде Fолжетімді емес.

<m >
j
6 Дабысты басFару тNймешігі <m > <m

>
СJйлеуші дауыс деHгейін реттеу Nшін басыHыз.

j
7

<DISPLAY SELECT>
БасFарDыHыз келетін экранныH тиісті бJлігіне
Fарай FосFышты жылжытыHыз (L немесе R).

j
8

<MENU>
Ойнатылатын кJзді пайдалану экранын кJрсету
Nшін басыHыз.

“МBзірлер” (бет 3-44)

j
9

<ENTER>
ТаHдалDан тармаFты орындау Nшін басыHыз.

j
10

<SETUP>
АртFы орындыF дисплей параметрлерін
кJрсету Nшін басыHыз.

•

ELлаFаспаптар

“Параметрлер жBне мBлімет” (бет 3-45)

j
11

Батареяларды FашыFтан басFару FLралы
тек артFы орындыFтыH ойын-сауыF
жNйесіне Jте жаFын LстаDанда Dана жLмыс
істесе немесе мNлдем жLмыс істемесе Dана
ауыстыру керек.

<m >
Кіріктірілген кілт салпыншаDы тNймешіктері
жарыDына оралу Nшін басыHыз.

JVH0246XZ

Батареяны ауыстыру:

АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесімен бірге
сымсыз
FLлаFFаптар
Lсынылады.
ELлаFаспаптарды тек артFы орындыFтарда Dана
FолдануDа болады.

Батареяны ауыстыру Nшін:
САE БОЛЫGЫЗ:

•
•

ДLрыс тасталмаDан батарея FоршаDан
ортаDа зиян келтіруі мNмкін. Батареяны
тастау Nшін Nнемі жергілікті ережелерді
орындаHыз.
Батареяларды ауыстырDан кезде, FLралас
бJліктерге шаH немесе май кіріп кетуге
жол бермеHіз.
ЕСКЕРТПЕ:

Кіріктірілген кілт салпыншаDы дLрыс жLмыс
істемеген
кезде,
оныH
батареяларын
ауыстырыHыз.

1. EаFпаFты суретте кJрсетілгендей ашыHыз.
2. Екі батареяныH орнына жаHа батареяларды
салыHыз.

•

KсынылDан батарея:
Iлшемі AA x 2

•

Батарея аDытпасына FолыHыз тиіп кетпес
Nшін абай болыHыз.

•

БатареялардыH (+) жBне (–) полюстарыныH
LяшыFтыH ішіндегі таHбаларDа сай келгеніне кJз жеткізіHіз.

3. EаFпаDын мыFтап жабыHыз.

•

Егер кіріктірілген кілт салпыншаDын LзаF
уаFыт FолданбасаHыз, батареяларын алып
FойыHыз.

Аудио жNйе
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2. Режим индикаторлары
ТаHдалDан кJлемді аудио режимі жанады.

3. <DISPLAY SELECT>
АртFы дисплейлер BртNрлі кJздерді ойнатып
жатFанда аудио кJздердіH керегін таHдау Nшін
осы FосFышты жылжытыHыз.
L: FLлаFFап сол жаF дисплейдегі кJзден
аудионы ойнатады
R: FLлаFFап оH жаF дисплейдегі кJзден
аудионы ойнатады

4. <ON/OFF>
ELлаFFаптар Fуатын Fосу жBне Jшіру Nшін
басыHыз.

5. ON/OFF Fуат индикаторы
FLлаFFаптар Fуаты FосылDан кезде жанады.

6. <VOL>
Mнділікті реттеу Nшін бLраHыз.

Пайдалану бойынша кеHес:

•

Егер бірнеше минут ішінде ешбір аудио сигнал
шыDарылмаса, FLлаFFап автоматты тNрде
Jшеді. ELлаFаспаптар сонымен Fатар, шамамен 4 саDат Nздіксіз Fолданыста болDаннан
кейін де сJніп Fалады. Батареясы таусылып
FалуDа жол бермеу Nшін, FолданылмаDан кезде Fуат тетігін ажыратып FойыHыз.

•

ELлаFаспап сигналды аныF Fабылдамаса, оDан
инфраFызыл байланыс FLралы немесе Lялы
телефон бJгеуіл жасауы мNмкін. БLндай
жаDдай орын алса, FLлаFаспаптыH Nнділігін
тJмендетіHіз немесе FLлаFаспапты Fолдануды
тоFтатыHыз. Сонымен Fатар, FLлаFаспап

JVH0598X

1. <MODE>
МультимедиаDа оHтайлы кJлемді аудио
режимін таHдау Nшін басыHыз. Natune кJлемді
дыбыс технологиясы Fолдайтын виртуалды
кJлемді режимдердіH Nш тNрі бар. КJлемді
аудио режимдері Jшкен кезде, 2.0 арналы
стерео режим Fолданылады.
CINEMA:
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Фильмдер Nшін оHтайлы режим. Театрда
болсаHыз зор кJлемді аудио Lсынады.
MUSIC:
Музыка тыHдау Nшін оHтайлы тLраFты таза
жBне табиDи дыбыстарды Lсынады.
GAME:
ТJменгі жиіліктегі дыбыстарды кNшейтіп, ойын
ойнау Nшін шынайы дыбыс береді.

•

артFы дисплей экранындаDы трансмиттерден
алыс болса да осындай жаDдай орын алуы
мNмкін.

•

Iлшемі АAA x 2

ELлаFаспаптар мен трансмиттердіH арасында
Bлдене болып, кедергі туындаDан жаDдайда да
аудио сигнал уаFытша кідіруі мNмкін. Заттарды, кNHгірт материалдарды, Fол, шаш т.с.с.
кедергілерді алыHыз.

Батарея аDытпасына FолыHыз тиіп кетпес
Nшін абай болыHыз.

•

БатареялардыH (+) жBне (–) полюстарыныH
LяшыFтыH ішіндегі таHбаларDа сай келгеніне кJз жеткізіHіз.

АРТEЫ ДИСПЛЕЙЛЕРДІ ІСКЕ EОСУ

САE БОЛЫGЫЗ:

•

•

3. EаFпаDын мыFтап жабыHыз.

Батареяны ауыстыру:

•

KсынылDан батарея:

ДLрыс тасталмаDан батарея FоршаDан
ортаDа зиян келтіруі мNмкін. Батареяны
тастау Nшін Nнемі жергілікті ережелерді
орындаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ:

•

Eатты немесе Lшты нBрсемен LрсаHыз,
сLйыF кристалды дисплейдегі шыны бейнебет сынып кетуі мNмкін. Шыны сынып
Fалса, сLйыF кристалды материалDа Fол
тигізбеHіз. Теріге тиген жаDдайда, дереу
сабын жBне сумен жуыHыз.

•

ЭкранDа кNш тNсіру дисплейді заFымдауы
мNмкін.

Батареяларды ауыстырDан кезде, FLралас
бJліктерге шаH немесе май кіріп кетуге
жол бермеHіз.
ЕСКЕРТПЕ:

Ойнатып жатFанда немесе шу шыFFанда
FLлаFFап істемей Fалса, оныH батареяларын
ауыстырыHыз.

JVH0592X

“КNтім жасау жBне техникалыF Fызмет кJрсету” (бет 3-48)

Батареяны ауыстыру Nшін:
1. EаFпаFты суретте кJрсетілгендей ашыHыз.
Сол жаF FLлаFFап динамигініH артындаDы
FаFпаFшаны ашу Fажет болDан жаDдайда, тиын
сияFты жалпаF нBрсені FолданыHыз.
2. Екі батареяныH орнына жаHа батареяларды
салыHыз.

Аудио жNйе
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USB 1 жBне 2 LяшыDына жалDан кJз жBне AUX
LяшыDы артFы дисплейлерде ойнатылмайды.

2. HDMI интерфейс FLрылDысы таHдалDан кезде,
кJз автоматты тNрде ойнауды бастайды.
USB FLрылDысы жалDанDан соH еH алдымен
USB таHдалса, Media Browse экранынан
ойнатFыHыз келетін файлды таHдаHыз.

“Аудио жабдыFтар” (бет 2-4)
ЕСКЕРТПЕ:

•

Температура жоDары болDан кезде сLйыF
кристалл дисплейді бNлінуден FорDау Nшін артFы дисплейлер автоматты тNрде
Jшеді.

•

АртFы дисплейлерде кJрсетілген суреттер
FозDалысы
температура
0°C
(32°F)
тJмендеген кезде баяулайды, біраF бLл
аFау емес. Температура 0°C (32°F) жBне
50°C (122°F) дейін кJтерілген кезде
FозDалыс Fалыпты Fалпына келеді.

SAA3075Z

АртFы дисплейлер алдыHDы орындыFтардыH бас
FойDыштарыныH артында орналасFан.
АртFы дисплей экрандарын басFару Nшін кіріктірілген кілт салпыншаDын FолданыHыз.
Кіріктірілген кілт салпыншаDындаDы <DISPLAY
SELECT> Fолдану арFылы сол немесе оH жаF
артFы дисплейді таHдап, сBйкес артFы дисплейді
іске Fосу Nшін <m > басыHыз. Дисплей
FосылDан кезде дисплейдіH тJменгі оH жаF
бLрышындаDы жасыл индикатор шамы жанады.

•

–

Eара даFтар, ашыF тNсті даFтар жBне
дисплейге шыFFан FалдыF суреттер.

–

Экранда Fай бLрыштан FараDаныHызDа
байланысты аFшыл немесе сLр болып
кJрінеді.

АРТEЫ ДИСПЛЕЙЛЕРДЕГІ AРЕКЕТТЕР

АртFы дисплейлерді Jшіру немесе Fосу да
алдыHDы дисплейде реттеледі.

АртFы дисплейлерде фильм файлдарын ойнату
Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз.

3-44 Аудио жNйе

артFы

жNйені

Ойнап жатFан кJзді пайдалану экранын кJрсету
Nшін кіріктірілген кілт салпыншаDынан <MENU>
басыHыз. Кіріктірілген кілт салпыншаDында
ТаHдау тNймешіктері жBне <ENTER> Fолдану
арFылы Fажетті элементтерді таHдап, реттеHіз.
Eолжетімді мBзір элементтері таHдалDан кJзге
байланысты Jзгеріп тLрады.
Eолжетімді мBзір элементтері:

•

Келесі жаDдайлар туындауы мNмкін, біраF
ол кристалды дисплейдіH сипаттары жBне
аFау емес:

АртFы дисплейлердіH тJменгі бJлігі j
1 кіріктірілген кілт салпыншаDы жBне сымсыз FLлаFFаптар
Nшін сигнал Fабылдаушы/трансмиттер ретінде
Fызмет етеді жBне FLлыпталмайды немесе жабылмайды.

“АлдыHDы дисплейдегі
басFару” (бет 3-46)

МBзірлер

1. Кіріктірілген кілт салпыншаDынан <HOME>
басыHыз жBне [Rear USB] немесе [Rear HDMI]
-нен кJзді таHдаHыз.

[Speaker Output]
Элемент FосылDан кезде тиісті артFы дисплейде ойнап жатFан кJздіH аудиосы кJлік
сJйлеушілеріне естіледі.

•

[Media Browse] (тек USB)
USB FамтылDан дерекке шолу жасалады.
Тректер автоматты тNрде ойнату тізімдері,
Bндер, орындаушылар, сазгерлер, жанрлар,
т.б. арFылы санатFа бJлінеді.

•

[Play Mode] (тек USB)
[Normal]/[Continuous .Rep]/[Shuffle] ішінен
Fажетті ойнату режимін таHдаHыз.

•
•

[Aspect Ratio]

Eолжетімді элементтер:

Eолжетімді элементтер:

Аспект Normal, Wide, Cinema жBне Full арасынан таHдалады.

•

•

•

•

[Subtitle] (USB (DivX) Dана)

ПАРАМЕТРЛЕР ЖAНЕ МAЛІМЕТ

Кіріктірілген кілт салпыншаDынан <SETUP>
басыHыз жBне ТаHдау тNймешігін Fолдану арFылы
Fажетті элементті таHдаHыз жBне кіріктірілген кілт
салпыншаDында <ENTER> басып артFы дисплей
параметрлерін Jзгертіп, жNйе аFпаратын кJріHіз.
Eолжетімді элементтер:

•
•
•

[System Settings]
[Display Settings]

[Language]:

•

–

АртFы орындыF ойын-сауыF жNйесі параметрлерін Jзгерту Nшін кіріктірілген кілт салпыншаDынан
<SETUP> басып, [System Settings] таHдаHыз.

Eажетті элементті таHдаHыз жBне кіріктірілген кілт
салпыншаDын Fолдану арFылы параметрді
реттеHіз.

кілт

[Default]
Экран параметрлерін Bдепкі мBн Fалпына
келтіру Nшін бLл элементті таHдаHыз.

DivX® VOD лицензия аFпараты кJрсетіледі.

Дисплей параметрлері

[Brightness], [Tint], [Contrast], [Colour],
[Black Level]
ДеHгейлерді
кіріктірілген
салпыншаDын Fолданып реттеу.

[DivX(R) VOD]:

ЖNйе орнатымдары

Eажетті элементті таHдаHыз жBне кіріктірілген кілт
салпыншаDын Fолдану арFылы параметрді
реттеHіз.

–

БLл элемент FосылDан кезде, экрана белгіленген мBзірден ескерту экран тNбіне шыDады.

•

[Auto Bright]
Normal, Bright, OFF жBне Dark арасынан
таHдаHыз. Экран жарыFтылыDы кJлік ішіндегі жарыFFа байланысты автоматты
тNрде реттеледі. Сенсор артFы дисплейлердіH оH жаF бLрышында орналасFан.

[Operation Guide]:

АртFы дисплей параметрлерін Jзгерту Nшін кіріктірілген кілт салпыншаDынан <SETUP> басып,
[Display Settings] таHдаHыз.

[Information]

–

АртFы мBзір экранындаDы тіл алдыHDы дисплейге тBуелсіз орнатылады. АртFы дисплей
тілініH параметрі артFы сол жаF жBне артFы
оH жаF дисплейлер Nшін бірдей Fолданылады.

АраFатынас, тіл, т.б. тBрізді АртFы орын ойынсауыF жNйесіне арналDан тNрлі параметрлер
артFы дисплейлерде Jзгертіледі.

[Picture Mode]
Normal, Dynamic, Cinema жBне Game арасынан сурет сапасын таHдаHыз.

Экранда кJрсетілген тіл Jзгертіледі. Тізімнен
FалаDан тілді таHдаHыз. АлдыHDы дисплейде
Fолданылатын бірдей тілді Fолдану Nшін [Auto] таHдаHыз.

Eажетті субтитр тілі параметрін таHдаHыз.

[Display Adjustment]
–

Сурет Jлшемін Fалыпты, кеH, кино жBне толыF
Jлшемдер арасынан таHдаHыз.

[Audio] (USB (DivX) Dана)
Аудио сигнал Nшін Fажетті тілді таHдаHыз.

[Aspect Ratio]:

•

[Automatic Detail Enhancement]
Eосымша бJлшектер Nшін кереDарлыFты
кNшейту осы функция арFылы автоматты
тNрде реттеледі. ТJменгі, орта жBне жоDары
деHгей арасынан функция деHгейін таHдаHыз.

•

[Super Resolution]
АжыратымдылыDы тJмен суреттер наFты, ашыF суретке тNрленіп, реттеледі. ТJменгі, орта
жBне жоDары деHгей арасынан функция
деHгейін таHдаHыз.
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•

[Automatic Contrast Adjustment]
КJрінуі Fиын, кNHгірт суреттер автоматты
тNрде айFын суретке реттеліп, тNзетіледі.
ТJменгі, орта жBне жоDары деHгей арасынан
функция деHгейін таHдаHыз.

•

[Noise Reduction]
Шуды азайту функциясы, шуды FLлыптау
функциясы арFылы MPEG файлдан алынDан
суреттер азаяды. ТJменгі, орта жBне жоDары
деHгей арасынан функция деHгейін таHдаHыз.

БаDдарламалыF жасаFтама туралы
аFпарат
АртFы
орындыF
ойын-сауыF
жNйесініH
баDдарламалыF жасаFтама аFпаратын кJрсету Nшін FашыFтан басFару FLралындаDы <SETUP> басып, [Information] таHдаHыз.

АртFы дисплейлерді жBне алдыHDы дисплейдегі
артFы Nндеткіштерді басFару Nшін аспаптар панелінде орналасFан басFару панелінен <AUDIO>
басып, [RR DISP] тNртіHіз.
“Аудио сигнал кJзін таHдау” (бет 3-11)

АртFы дисплейлерді Fосу жBне Jшіру Nшін артFы
дисплейлер сол немесе оH жаDындаDы [Power Display] таHдаHыз. Элемент FосылDан кезде
экрандаDы индикатор шамы жанады жBне сBйкес
артFы дисплей Fосылады.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕGЕС
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•

USB/HDMI
LяшыFтарына
жалDанDан
FLрылDылардан алынDан суреттер рLFсатына
байланысты
Fалыпты
араFатынаста
кJрсетілмеуі мNмкін. АраFатынасты тNзету
Nшін кіріктірілген кілт салпыншаDын Fолданып
аспектіні реттеHіз.

•

Егер HDMI шыDыс терминалы бар компьютер
HDMI шыDыс терминалына жалDанса, компьютер автоматты тNрде шыDыс режимге ауысады. АртFы дисплейлердегі суреттерді кJру
Nшін компьютерді іске FосыHыз жBне компьютердіH Пайдаланушы нLсFаулыDына байланысты режимді шыDыс режимге JзгертіHіз.

“ЖNйе орнатымдары” (бет 3-45)

АртFы дисплейлерді Fолмен Fосып/Jшіру:

[Speaker Output] таHдап, элементті FосFанда (индикатор шамы жанады) кJлік Nндеткішіндегі тиісті
артFы дисплейде ойнап тLрDа кJздегі аудионы
ойнатады.

5GA0130X

USB LяшыDына жалDанDан бірдей FLрылDыдан
сол жBне оH жаF дисплейлер BртNрлі файлдарды ойнатFан кезде жNйеніH жLмыс
жылдамдыDы азаяды. БLл аFаулыF емес.

АртFы орындыF ойын-сауыF жNйесі алдыHDы дисплейге шыDады жBне артFы дисплейлер мен
артFы Nндеткіштерді алдыHDы жолаушылар Jшіріп, Fоса алады. Eажетті элементті тNртіп,
таHдаHыз.

Mндеткіштерді Fосу/Jшіру:

АЛДЫGCЫ ДИСПЛЕЙДЕГІ АРТEЫ
ЖMЙЕНІ БАСEАРУ

•

•

АртFы USB (артFы мультимедиа интерфейсі)
жBне артFы HDMI алдыHDы экранда ойнатылмайды.

•

ELрылDыны USB LяшыDына бірінші рет
FосFанда жNйе файл тізімін FLрады жBне ол
жLмыс жылдамдыDын азайтады. БLл аFаулыF
емес.

КJп сигнал Fабылдайтын дисплей
Aр бейнебетте Bр
FабылдауDа болады.

тNрлі

сигнал

кJздерін

ЫFтимал Nйлесім мысалдарын кJру Nшін келесі
кестені FараHыз.

Мультимедиа арFылы алынатын ойнату Nйлесімдері:
АртFы
АртFы
Сол жBне оH жаF
дисплей (L) дисплей (R) дисплейдегі
ойнату
Fолжетімділігі
HDMI
HDMI
Бір уаFытта ойнату
HDMI
USB
Жеке ойнату
USB
USB
Жеке ойнату *
*:

USB FLрылDыны сол жBне оH жаF
дисплейлерде бірдей ойнатFан кезде ойнату
деректегі сурет сапасы (рLFсат шегі) бойынша
шектеледі. ЫFтимал Nйлесім мысалдарын кJру
Nшін келесіні FараHыз. Егер жNйеге ауыр
жNктеме тNссе, ойнатылмайтын кейбір
Nйлесімдер туындайды.

USB FLрылDы сурет сапасына байланысты
Nйлесімдер:
АртFы
дисплей (L)

FULL HD
(Максимум
1920 x
1080p)
FULL HD
(Максимум
1920 x
1080p)
HD
(Максимум
1280 x 720p)
HD
(Максимум
1280 x 720p)
HD
(Максимум
1280 x 720p)
QHD
(Максимум
960 x 540p)
QHD
(Максимум
960 x 540p)
SD
(Максимум
720x 480p)

АртFы
дисплей (R)

FULL HD
(Максимум
1920 x
1080p)
SD
(Максимум
720x 480p)
HD
(Максимум
1280 x 720p)
QHD
(Максимум
960 x 540p)
SD
(Максимум
720x 480p)
QHD
(Максимум
960 x 540p)
SD
(Максимум
720x 480p)
SD
(Максимум
720x 480p)

Сол жBне оH
жаF
дисплейдегі
жеке ойнату
Fолжетімділігі
Eолжетімді емес
(Бір уаFытта
ойнату)

АртFы
дисплей (L)

АртFы
дисплей (R)

FULL HD
(Максимум
1920 x
1080p)

HD
(Максимум
1280 x 720p)

FULL HD
(Максимум
1920 x
1080p)

QHD
(Максимум
960 x 540p)

Eолжетімді

Eолжетімді емес
(Бір уаFытта
ойнату)
Eолжетімді

Eолжетімді

Eолжетімді

Eолжетімді

Eолжетімді

Сол жBне оH
жаF
дисплейдегі
жеке ойнату
Fолжетімділігі
Eолжетімді емес
(АртFыдан
таHдалDан
файлдар
ойнатылмайды).
Ойнатылатын
Nйлесімді
жолдарды
тыHдап,
раFаттаныHыз.)
Eолжетімді емес
(АртFыдан
таHдалDан
файлдар
ойнатылмайды).
Ойнатылатын
Nйлесімді
жолдарды
тыHдап,
раFаттаныHыз.)

ЕСКЕРТПЕ:
AртNрлі фильм файлдары рLFсаты жоDары суреттерді біреуі немесе екеуі бірдей FамтыDан
кезде сол жBне оH жаF дисплейлерде BртNрлі
фильм файлдары ойнатылмайды.
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КMТІМ ЖАСАУ ЖAНЕ ТЕХНИКАЛЫE
EЫЗМЕТ КIРСЕТУ
САE БОЛЫGЫЗ:

•

Монитор бейнебетін шамадан тыс кNш
салмаHыз.

•

Монитор бейнебетіне Fол тигізуге немесе
сызып алмауDа тырысыHыз, себебі ол ластанып Fалуы немесе заFымдалуы мNмкін.

•

ЖNйені температура Fолайсыз кездерде
[−20°C (−4°F) тJмен жBне 70°C (158°F)
жоDары] пайдалануDа тырыспаHыз.

•

ЖNйені аса жоDары ылDалдылыFта (10% аз
немесе
75%
кJп)
пайдалануDа
тырыспаHыз.

•

Тазалау Nшін артFы дисплейлерді JшіріHіз
жBне
жLмсаF
FLрDаF
шNберек
FолданыHыз. Eатты шNберекті, алкогольді, бензинді, сLйылтFышты немесе еріткіштерді немесе химиялыF тазалаDыш реагенті бар FаDаз орамаларды ешFашан
пайдаланбаHыз. Олар дисплейді тырнап
тастайды немесе тNсін кетіреді. Егер кірді
FLрDаF шNберекпен кетіре алмасаHыз,
шNберекті бейтарап жуDыш затпен сBл
дымдаHыз.
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4 Дауыстап сJйлесу телефоны
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BLUETOOTH® ДАУЫСТАП
СIЙЛЕСУ ТЕЛЕФОН ЖMЙЕСІ
EАУІПТІ:

•

•

Телефонды
кJлікті
Fауіпсіз
жерге
FойDаннан кейін пайдаланыHыз. Егер телефонды FозDалыс кезінде пайдалану Fажет
болса, назарды кJлікті жNргізу Bрекетін
толыF аудару Nшін Bрдайым аса FыраDы
болыHыз.
Егер телефонмен сJйлесу кезінде кJлікті
жNргізу Bрекетіне назарды толыF аудара
алмайтын болсаHыз, жол шетіндегі Fауіпсіз жерге шыDыHыз жBне сJйлесуді
жалDастырудан бLрын кJлікті тоFтатыHыз.

болса, Fуат FосFышы ON Fалпына FойылDанда,
кJліктегі телефон модулі телефонды автоматты
тNрде таHдайды.
КJлік ішіндегі телефон модулінде 5 тNрлі Bluetooth® FLрылDысын тіркеуге болады. Алайда, бір
мезетте тек бір Lялы телефон арFылы сJйлесе
аласыз.
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесін
пайдаланудан бLрын, келесі тNсіндірмелерді
Fарап шыDыHыз.

•

4-2 Дауыстап сJйлесу телефоны

–

КJлік телефон Fызметі аумаDынан тыс кезде.

–

КJлік туннель, жерасты кJлік тLраDы, биік
DимараттыH арты немесе таулы аймаF
сияFты радио толFындарды Fабылдау Fиын аумаFта болDанда.

–

ТелефоныHыз FоHырау шалуDа жол бермеу Nшін FLлыпталDан кезде.

•

Радио толFын жаDдайы жаFсы болмаса немесе
FоршаDан орта шуы Jте Fатты болса, FоHырау
кезінде Jзге адамныH дауысын есту FиынDа
соDуы мNмкін.

•

Eуат FосFышын ON Fалпына Fоя сала біраз
уаFыт FоHырау Fабылдау мNмкін болмауы
ыFтимал.

•

Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесін пайдаланудан бLрын Nйлесімді Lялы
телефон мен кJлік ішіндегі телефон модулі
арасында сымсыз байланысты орнатыHыз.

•

•

КJлік ішіндегі телефон модулі тарапынан
Bluetooth® байланысы бар кейбір Lялы телефондар танылмауы мNмкін.

Дауыс реHі сапасыныH нашарлауын жBне сымсыз байланыстыH Nзілуін болдырмау Nшін Lялы телефонды металмен FоршалDан жерге немесе кJлік ішіндегі телефон модулінен алшаF
жерге FоймаHыз.

•

Kялы телефонды Bluetooth® сымсыз байланысымен жалDаDан кезде, Lялы телефон аккумуляторыныH Fуаты Fалыптыдан гJрі тезірек бітуі мNмкін.

•

Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі
дLрыс жLмыс істемей тLрDандай болса,
NISSAN дилерімен немесе білікті шеберханамен аFылдасыHыз.

12 вольттік аккумуляторды отырDызып тастамау Nшін ЖNргізуге ДАЙЫН индикатор шамы
жанDаннан кейін пайдаланыHыз.

Kялы телефон кJліктіH телефон модуліне
жалDанDаннан кейін, телефонды жалDау процедурасын Fайта орындау Fажет болмайды. ТаHдалDан
Lялы телефон Fосулы тLрса жBне кJлік ішінде

Келесі жаDдайда дауыстап сJйлесу телефонын
пайдалану мNмкін болмайды:

Сымсыз LAN (Wi-Fi) жBне Bluetooth® функциялары бір жиілікті (2,4 ГГц) Fолданады.
Bluetooth® жBне сымсыз LAN функцияларын
бір уаFытта Fолдану байланысты баяулатуы
немесе ажыратуы жBне бос шуылдыH пайда
болуына алып келуі мNмкін. Bluetooth® функцияларын FолданDан кезде сымсыз LAN (WiFi) FLралын сJндіріп Fоюды Lсынамыз.

САE БОЛЫGЫЗ:

КJлік Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесімен жабдыFталDан. Егер Nйлесімді Bluetooth® байланысы бар Lялы телефоныHыз болса,
Lялы телефон мен кJлік ішінде телефон модулі
арасында байланыс орнатуDа болады. Bluetooth®
сымсыз технологиясыныH кJмегімен, Lялы телефонды Fалтадан шыDармаста FоHырау жасауDа немесе FабылдауDа болады.

•

ТелефонныH Nйлесімділігін аныFтау Nшін
NISSAN дилерімен немесе білікті шеберханамен аFылдасыHыз.

•

•

•
•

Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге
FLрылDылар дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін. ELрылDыны басFа жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі
мNмкін.

МонитордаDы батарея дисплейі кейбір Lялы
телефондардыH батарея дисплейіне сBйкес
келмеуі мNмкін.

•

EоHырау шалушы адамныH дауысын аныF есту
жBне оныH жаHDырыFтарын азайту Nшін кJлік
ішіндегі дыбысты мейлінше азайтыHыз.

•

EоHырау шалушылар арасындаDы телефон
сигналы аныF Fабылданбаса, кіресін немесе
шыDасын FоHыраудыH дыбыс деHгейін Jзгерту
дауыстыH аныFтылыDын жаFсартуы мNмкін.

•

Телефонды таHдау
Пайдалану Nшін FосылDан FLрылDылардыH бірін
таHдаHыз.
1. Іске Fосу жолаDында [Phone] тNймешігін
тNртіHіз.

Белгілі бір телефонDа Fатысты телефонды
жLптастыру ретіне, батареяны зарядтауDа, Lялы телефон антеннасына жBне т.б. байланысы
бар мBліметті Lялы телефонныH Fолданушы
нLсFаулыDынан FараHыз.
МонитордаDы антенна дисплейі кейбір Lялы
телефондардыH антенна дисплейіне сBйкес
келмеуі мNмкін.

Микрофон карта
орналасFан.

жарыDыныH

Fасында

“Bluetooth® FLрылDысын жалDау” (бет
2-14)

ИНДИКАТОРЛАР

2. [Select Device] тNймешігін тNртіHіз. EосылDан
Lялы FLрылDылардыH тізімі кJрсетіледі.
5GF0056X

ТелефонDа арналDан индикаторлар j
1 экранныH
жоDарDы жаDында кJрсетіледі.

m
m
m

ТаHдалDан Bluetooth®
FLрылDысын білдіреді.
Bluetooth® FLрылDысы
Fабылдап тLрDан сигнал кNшін
білдіреді.
Bluetooth® FLрылDысыныH
FалDан батарея зарядын
білдіреді.

ТЕЛЕФОН
Bluetooth® дауыстап сJйлесу
телефонына Fосылу
Пайдаланбас бLрын, Lялы телефон FLрылDысын
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесіне
Fосу керек. ЖNйеге 5 Bluetooth® FLрылDысына
дейін FосуDа болады.

3. Тізімнен FосылDан Lялы телефондардыH бірін
тNртіHіз.
4. [Connect] тNймешігін тNртіHіз.
АEПАРАТ:
ELрылDы атауын Jзгерту Nшін [Preferences]
тNймешігін тNртіHіз. ELрылDы тізімінен
FLрылDыны жою Nшін [Delete] тNймешігін
тNртіHіз.
5. ELрылDыны таHдау сBтті болDан кезде, сенсорлы экран дисплейіндегі хабар Lялы телефонныH таHдалDанын кJрсетеді.
АEПАРАТ:
Телефонды таHдау Nшін, телефон FLрылDысыныH
Bluetooth® мNмкіндігін Fосу керек.

Дауыстап сJйлесу телефоны
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EоHырау шалу
1. Іске Fосу жолаDында [Phone] тNймешігін
тNртіHіз.
2. EоHырау шалу Nшін тJмендегі BдістердіH бірін
таHдаHыз.

орындалмаса, осы Bдісті пайдалануDа Fатысты
телефон нJмірін Lялы телефонныH дауыстап
сJйлесу телефон жNйесіне Fолмен тасымалдау
керек.

EоHырауды Fабылдау

“Телефон орнатымдары” (бет 4-6)

j
3 [Call History]:
СоHDы кіріс, шыDыс жBне FабылданбаDан
FоHыраулар тізімінен телефон нJмірді
таHдаHыз.
5GF0058X

j
4 [Dial Number]:
Бейнебетте пайда болDан пернелер жинаDы
арFылы телефон нJмірін енгізіHіз жBне [OK]
тNймешігін тNртіHіз.
5GF0057X

j
1 [Quick Dial]:
Жеке таHдалDан нJмірлердіH тізімінен телефон
нJмірді таHдаHыз.
“Жылдам теру” (бет 4-8)

“Aріптер мен сандарды енгізу” (бет 2-9)
3. Теру Nдерісі басталады жBне бейнебет
FоHырау шалынып жатFан бейнебетке Jзгереді.

Телефон
FоHырауын
FабылдаDан
кезде,
FоHыраумен бірге сенсорлы экран дисплейінде
ескерту хабары кJрсетіледі.
EоHырауды Fабылдау:
EоHырауDа жауап беру Nшін, келесі BрекеттердіH
бірін орындаHыз.

•
•

Рульде <m > тNймешігін басыHыз.
[Answer] тNймешігін тNртіHіз.

j
2 [Phonebook]:

EоHырауды Fабылдамау:

Телефон кітапшасынан FоHырау шалынатын
адамды жBне телефон нJмірді таHдаHыз.

EоHырауды
Fабылдамау
тNймешігін тNртіHіз.

ELрылDыDа байланысты телефон кітапшасы
FосылDан кезде Lялы телефоннан автоматты
тNрде жNктеп алынады. Автоматты жNктеп алу

EоHырауды кідірту:
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Nшін,

[Decline]

EоHырауды кідірту Nшін, [Hold Call] тNймешігін
тNртіHіз.

EоHырау шалу кезінде

Екінші адамныH FоHырауын Fабылдамау:

EоHырау кезіндегі Bрекеттер:

Екінші адамныH FоHырауын Fабылдамау жBне
алDашFы
FоHырау
шалушымен
сJйлесуді
жалDастыру Nшін, [Decline] тNймешігін басыHыз.

ТLтFаны Fоюдан немесе кіріс FоHырауларDа жауап беруден/бас тартудан басFа да кейбір опциялар Fолжетімді.

Екінші адамныH FоHырауына жауап беру:

Aрекетті орындау Nшін бейнебетте кJрсетілген
келесі пернелердіH бірін тNртіHіз.

Екінші адамныH FоHырауына жауап беру жBне
алDашFы FоHырау шалушыны кідірту Nшін, келесі
BрекеттердіH бірін орындаHыз.
5GF0059X

Бейнебет
FоHырау
кJрсетіледі.

кезінде

–

[Answer] тNймешігін тNртіHіз.

–

Рульде <m > тNймешігін басыHыз.

Eолжетімді
элемент
[Handset]
[Mute]/[Cancel
Mute]

айтылDандай
[Dial Number]

Телефон тLтFасын Fою Nшін, [Hang up] тNймешігін
тNртіHіз.
Екінші адамныH FоHырауы:
[Switch Call]*
5GF0062X

Бейнебет екінші адаммен
айтылDандай кJрсетіледі.

5GF0060X

EоHырау кезінде басFа телефон FоHырау
FабылданDан кезде, бейнебет айтылDандай
кJрсетіледі.

FоHырау

кезінде

Телефон тLтFасын Fойып, алDашFы FоHырау шалушымен сJйлесуді жалDастыру Nшін, [Hang up]
тNймешігін тNртіHіз.

Aрекет
EоHырауды Lялы телефонDа
аударыHыз.
Дыбыс режимде желініH
басFа шетіндегі адам
дауысыHызды естімейді.
ТNрту Nндерін пайдаланып
дыбысты хабар тBрізді
Fызметтерді пайдалану Nшін
Fосылып тLрDан FLралDа
сандарды жіберіHіз.
БасFа кіріс FоHырауDа жауап
беріHіз. СJйлесіп жатFан
адамды кідіртуге FоюDа
болады. Eайтадан
кідіртілетін адаммен сJйлесу
Nшін Fайталап басыHыз.

*: Желіде басFа адам болDанда, FоHырауды
FабылдаDан кезде Fолжетімді. БLл функцияныH
бар-жоFтыDы телефон FLрылDысына байланысты
болады.

Желідегі екі FоHырау арасында ауысу Nшін,
[Switch Call] тNймешігін тNртіHіз.

Дауыстап сJйлесу телефоны
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АEПАРАТ:
Телефонмен сJйлесіп тLрDан кезде, сJйлесу динамигініH дыбыс деHгейін реттеу Nшін рульдегі
<m > FосFышыныH + я - жаDын басыHыз немесе
<VOL/m > тNймешігін бLраHыз.

ТЕЛЕФОН ОРНАТЫМДАРЫ
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Phone] тNймешігін тNртіHіз.
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Келесі телефон параметрініH элементтері Fолжетімді:
Параметр элементі
[Quick Dial]

[Call History]

[Phonebook]

[Volume]

[Delete All]

Aрекет
Жылдам теру параметрлерініH жазбаларын Jзгертуге болады. ЖаHа жазбаны
тіркеу Nшін [Add New] тNймешігін тNртіHіз.
Жылдам теру параметріндегі барлыF телефон нJмірлерді жояды.

[Кіресін FоHырау]
[ШыDасын FоHырау]

EоHыраулар тарихындаDы элементтерді жылдам теру параметрінде жоюDа
немесе тіркеуге болады.

[Edit]

[EабылданбаDан FоHырау]
[Download Entire Phonebook]
[Download 1 Entry]

КJлікке FосылDан Lялы телефонныH телефон кітапшасында саFталDан телефон
нJмірлердіH Bрбірін бір-бірлеп жNктеп алуDа болады.

[Downloaded List]

телефон кітапшасыныH жNктеп алынDан деректері кJрсетіледі. Тізімдегі
элементтерді жылдам теру жазбаларына FосуDа немесе телефон кітапшасынан
жоюDа болады.
[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы FоHыраудыH дыбыс деHгейін реттеHіз.
[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы кіріс FоHыраудыH дыбыс деHгейін
реттеHіз.
[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы шыDыс FоHыраудыH дыбыс деHгейін
реттеHіз.
Осы функция іске FосылDан кезде, кіріс телефон FоHырау автоматты тNрде
кідіртіледі.

[Ringer Volume]
[Incoming Volume]
[Outgoing Volume]
[Automatic Hold]
[Vehicle Ringtone]

[Auto Downloaded]

КJлікке FосылDан Lялы телефонныH телефон кітапшасында саFталDан барлыF
телефон нJмірлерді бірден жNктеп алуDа болады.

Осы функция іске FосылDан кезде, FоHырауды FабылдаDан кезде, Lялы
телефоннан басFаша арнайы FоHырау естіледі.
Автоматты тNрде жNктеп алуды Fосады/Jшіреді.

АEПАРАТ:
ТелефонныH дыбыс деHгейін де іске Fосу жолаDында [Phone] тNймешігін басу жBне [Volume] тNймешігін тNрту арFылы Jзгертуге де болады.

Дауыстап сJйлесу телефоны
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Телефон кітапшасы

ЕH кJбі 5 жылдам теру жазбасын тіркеуге болады.

6. Жазбаны растау Nшін [OK] тNймешігін тNртіHіз.

Жылдам теру жазбаларын FоHырау шалу Nшін
пайдалануDа болады.

Дауыс белгісі:

Тіркеу:
1. Іске Fосу жолаDында [Phone] тNймешігін
тNртіHіз.

Iзгермелі дауыс белгісін жылдам теру параметрінде тіркелген Bрбір элемент Nшін жазуDа болады жBне оны нJмірді сJйлеу арFылы теру Nшін
пайдалануDа болады.

2. [Quick Dial] тNймешігін тNртіHіз.
3. Телефон нJмірін жылдам теру тізіміне тіркеу
Nшін [Add New] тNймешігін басыHыз.
5GF0050X

4. Тіркеу Bдісін таHдаHыз.
Kялы телефондардаDы телефон кітапшасыныH
аFпаратын нарыFтыF FоHыраулар Nшін пайдалану
маFсатында жNктеп алуDа болады.

Eолжетімді Bдістер:

•

[Copy from Call History]:
Телефон нJмірді [Incoming], [Outgoing] немесе [Missed] FоHырау журналы тізімдерінен таHдауDа болады.

“Телефон орнатымдары” (бет 4-6)

Жылдам теру

•

[Copy from Phonebook]:
Телефон нJмірді телефон кітапшасынан
таHдауDа болады.

•

[Keypad]:
Телефон нJмірді пернетаFтаны Fолданып
тікелей енгізуге болады.
АEПАРАТ:

5GF0051X

Eолжетімді Bдістер жаDдайларDа байланысты
BртNрлі болады.
5. Тіркеу бейнебеті кJрсетіледі. Eажет болса, жазба мBліметтерін енгізіп, JHдеHіз.
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5GF0052X

Жылдам теруді тіркеу экранында [VoiceTag]
тNймешігін тNртіHіз.
Eолжетімді Aрекет
элементтер
[Play]
ЖазылDан дауыс белгісін ойнату.
[Store]
Телефон нJмірдіH дауыс белгісін
жазу Nшін тNртіHіз.
[Restore]
Дауыс белгісін Fайта жазу Nшін
тNртіHіз.
[Delete]
Дауыс белгісін жою Nшін
тNртіHіз.

BLUETOOTH® ПАРАМЕТРІ
Bluetooth® параметрін Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Bluetooth] тNймешігін тNртіHіз.

Дауыстап сJйлесу телефоны
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Eолжетімді элемент
[Connect with Bluetooth]

Aрекет
Егер осы параметр сJндірулі тLрса, Bluetooth® FLралдары мен кJлік ішіндегі Bluetooth®
модулі арасындаDы байланыс ажыратылады.
Bluetooth® FLрылDысын Fосады. 5 FLрылDыDа дейін тіркеуге болады.

[Pair Device]
[Select Device]

[Edit Bluetooth Information]

[Hands-free]
[Audio]

Тіркелген FLрылDылар тізімде кJрсетіледі. Тізімнен Bluetooth® FLрылDыларын таHдаHыз.
ТаHдалDан FLрылDыныH мBліметтерін JHдеуге болады жBне FLрылDыны FLрылDылар тізімінен
жоюDа да болады.

[OK]
[PIN]
[Device Name]

Bluetooth® аFпаратын Jзгерткен соH Jзгертулерді Fолдану Nшін тNртіHіз.
PIN кодты тексеруге жBне Jзгертуге болады.
ELрылDы атауын тексеруге жBне Jзгертуге болады.

[Device Address]

ELрылDы мекенжайын тексеруге болады.
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5 АFпарат

АFпарат мBзірі ........................................................
Eco жNргізу есебін кJру (бар болса) .................

5-2
5-4

АEПАРАТ МAЗІРІ

АFпарат экранын кJлікті FолдануDа кJмектесетін
Bр тNрлі аFпаратты орнатады немесе кJрсетеді.

5GA0125X

АFпарат мBзірін кJрсету Nшін Іске Fосу жолаDында
[Info] тNймешігін тNртіHіз.
АFпарат экранында кJрсетілетін элементтер модель мен техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр
тNрлі болуы жBне Jзгертілуі мNмкін.

5-2 АFпарат

МBзір элементі
[Vehicle]

[Energy Flow]

[Eco Drive Report]
[Where am I?]

[Navigation Version]
[GPS Position]

НBтиже
Eуат аDыны туралы аFпарат кJрсетеді. Жанармай Nнемдеу туралы жазба экранын кJрсету
Nшін, [History] тNймешігін тNртіHіз.
Eуат аDыны туралы мBлімет алу Nшін кJліктіH иесініH нLсFаулыDын FараHыз.
Эко жNргізу есебін кJрсетеді.
Келесі/алдыHDы кJшеніH атауы мен ара FашыFтыDы жBне аDымдаDы уаFыттаDы кJліктіH орнын
кJрсететін басFа мBліметтер беріледі. GPS координаталары мен биіктік тJменгі оH жаFта
кJрсетіледі.
АDымдаDы карта нLсFасы, баDдарлама нLсFасы, FLрылDы коды, т.б. туралы аFпарат кJрсетеді.
ЖерсеріктерініH саны, ендік/бойлыF жBне шамаланDан биіктік, т.б. сияFты GPS мBліметтерін
кJрсетеді.

АFпарат
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ECO ЖMРГІЗУ ЕСЕБІН КIРУ (бар болса)

5GH0413X

СіздіH жNргізу LпайыHыз наFты уаFытта
кJрсетіледі, мінсіз eco жNргізуге 100 Lпай беріледі.
1. Іске Fосу жолаDында [Info] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Vehicle] тNймешігін, одан кейін [Eco Drive Report] тNймешігін тNртіHіз.
ЖNргізу есебініH тарихын кJру Nшін [Log]
тNртіHіз. СоHDы жазбаларды жою Nшін [Reset]
тNртіHіз.
KпайыHызды жаFсарту Nшін:

•
•

EозDалDан кезде Nдеткішті аFырын басыHыз.

•

ЖNрісті бBсеHдеткенде,
жіберіHіз.

ЖNріп бара жатFанда, жNрісті мNмкіндігінше
аз бBсеHдетуге жBне аз Nдетуге тырысыHыз.
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Nдеткішті

ерте

6 Навигация

Eауіпсіздік мBліметі.................................................
Карта Fызметі .........................................................
КJліктіH аDымдыF орнын кJрсету ......................
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МагистральдыH кіреберісін/шыDаберісін
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EАУІПСІЗДІК МAЛІМЕТІ

КАРТА EЫЗМЕТІ

Навигация жNйесініH негізгі маFсаты — сізге межелі жерге жетуге кJмектесу. Алайда, сізге,
жNргізуші ретінде, жNйені Fауіпсіз жBне тиісті
тNрде пайдалану Fажет. ЖолдаDы жаDдайDа, жол
белгілеріне жBне FызметтердіH бар-жоDына Fатысты мBлімет Nнемі жаHартылып тLрмауы мNмкін.
ЖNйе кJлікті Fауіпсіз тNрде, дLрыс жBне заH
шеHберінде жNргізу BрекетініH орнын баса алмайды.

КIЛІКТІG АCЫМДЫE ОРНЫН КIРСЕТУ

EАУІПТІ:

•

БаDыт бойынша нLсFау беру жNйесіне Dана
сNйенбеHіз. АпатFа Lшырамау Nшін кJлікті
BрFашан заHды жBне Fауіпсіз ережелермен жNргізіHіз.

5GB0410X

КJлік кетіп бара жатFан баDыттаDы картаны
кJрсету Nшін <MAP> басыHыз немесе Іске Fосу
жолаDындаDы [Map] тNртіHіз.

КАРТА ТMРЛЕРІ
КартаныH екі тNріне Fолжетімді: 2D картасы жBне
Birdview™ (3D) картасы.

2D картасы
2D картасы, картаны жол картасына LFсас екі
Jлшемді пішімде кJрсетеді.
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j
5

m Айналып Jту аумаDы:
Мекенжай кітапшасында саFталDан, FашыF
жNру керек жерлерді кJрсетеді. Тіркелген
айналып Jту аумаDын айналып Jту Nшін баDыт
нLсFаулыDы орнатылады.
“Айналып Jту аймаDын саFтау” (бет
6-39)
Жасыл: Магистраль жолы FамтылDан
КJк: Магистраль жолы FамтылмаDан

j
6

m Eауіпсіздік камерасын ескерту белгісі:
Fауіпсіздік камерасына апаратын баDытты
кJрсетеді.
Eауіпсіздік камерасы белгісі параметрлері
Jзгертіледі.

j
7

m ЖылдамдыFты шектеу белгісі:
КJлік жNріп келе жатFан жолдаDы жылдамдыF
шегін кJрсетеді.

j
8

m КJрсеткі жBне FашыFтыF:
Келесі нLсFау беру нNктесіне дейінгі
FашыFтыFты жBне сол нLсFау беру нNктесіндегі
бLрылу баDытын кJрсетеді.

j
9

m белгіше:
КартаныH мBзір бейнебетін кJрсету Nшін
белгішені тNртіHіз.

j
10

m Масштаб индикаторы:
КартаныH масштабын кJрсетеді.
Масштаб жолаDын кJрсету Nшін белгішені
тNртіHіз. КартаныH масштабын масштаб
жолаDын Fолданып реттеуге болады.

“Навигация орнатымдары” (бет 6-47)

5GB0669XZ

Бейнебет мBліметі:

j
1
j
2

j
3

m НLсFау беру нNктесі:
БаDыт бойындаDы нLсFау беру нNктесін
кJрсетеді.

j
4

m БастапFы тLс:
КJліктіH жNру баDыты орнатылDан орнын,
маршрутты бастау пунктімен бірге кJрсетеді.

m Меже:
СоHDы меже орнын кJрсетеді.
m Маршрут пункті:
СоHDы меже орнына жеткенге дейін кJлік
тоFтайтын маршрут пункті орнын кJрсетеді. ЕH
кJбі 5 маршрут пунктін орнатуDа болады.
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“Карта мBзірініH бейнебеті” (бет 6-12)

“КартаныH масштабын Jзгерту” (бет 6-6)

j
11

m /m БаDыт индикаторы:
КартадаDы баDытты кJрсетеді.
m : СолтNстік Nнемі жоDары кJрсетеді.
m : КJлік таFырыбыныH баDыты Nнемі жоDары
кJрсетеді.
Карта кJрінісі мен карта баDытын Jзгерту Nшін
белгішені тNртіHіз.
“Карта кJрінісі мен карта баDытын
Jзгерту” (бет 6-7)

j
12

Межелі жерге дейін FалDан FашыFтыF:
Межелі жер немесе маршрут пунктіне дейін
FалDан FашыFтыFты мJлшерлеп кJрсетеді. БLл
индикатор межелі орын немесе маршрут пункті
орнатылDан кезде жBне баDыт беру нLсFауы
басталDан кезде кJрсетіледі.

j
13

Межелі жерге дейін FалDан уаFыт:
Межелі жер немесе маршрут пунктіне дейін
FалDан уаFытты мJлшерлеп кJрсетеді. БLл
индикатор межелі орын немесе маршрут пункті
орнатылDан кезде жBне баDыт беру нLсFауы
басталDан кезде кJрсетіледі.

j
14

m КJлік белгішесі:
АDымдаDы кJлік орны мен кJлік бетке алDан
баDытты кJрсетеді.

j
15

KсынылDан баDыт:
БаDыт бойынша нLсFау беру барысында ірі кJк
сызыFпен кJрсетіледі.

j
16

m СаFталDан орын (сары):
Мекенжай кітапшасында саFталDан орындарды
кJрсетеді.
“Орын/баDытты саFтау” (бет 6-38)
Белгішелерді Jз FалауыHызDа сай Jзгерте
аласыз.

j
17

КJше аты:
КJлік баDыт алып жNріп келе жатFан кJшеніH
атауын кJрсетеді.

АEПАРАТ:
Birdview™
дисплейіне
жаDдайларды ескеріHіз.

Fатысты

келесі

•

“Birdview™” — Clarion Co., Ltd компаниясыныH тіркелген сауда белгісі.

•

Карта Birdview™
аDымдыF
ілгері
кJрсетіледі.

кJрінісінде BрFашан
баDытFа
баDытталып

Cимараттар сызбасы
АEПАРАТ:
Карта бейнебетінде кJрсетілген белгішелер дизайны мен орындары жаDдайDа Fарай Jзгеруі
мNмкін.

Birdview™ (3D) картасы

Карта
деректерініH
Dимараттар
сызбасы
орнатылDан жерлерінде, Dимараттар сызбасы
карта масштабы Nлкейтілген кезде кJрсетіледі.
2D карта дисплейінде, бLл “Building footprint graphics” деп аталады жBне Birdview™ дисплейінде
ол “3D building graphics” деп аталады.

Birdview™ картаны жоDарыдан кJрсетеді. Birdview™ картасында жолдыH суретін оHай тануDа
болады, себебі бLл режимде LзаF аумаFтыH панорамалыF кJрінісі кJрсетіледі.

“НLсFау параметрлері” (бет 6-34)

5GB0408X

ELрылыс ауFымы сызбасы (2D map)

5GB0407X
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BirdviewTM (3D) картасы:

АEПАРАТ:

•

Картаны шарлау Bрекеттері шектеулі жBне
кJлікті жNргізу кезінде толыF Fолжетімді емес.

Бейнебетті тNртіHіз. АйFыш меHзер картаныH ортасынан кJрсетіледі. Экранды Fайтадан тNрту
картаны тNртілген орын жаFFа Fарай шарлатады.

•

Карта бейнебетініH аDымдаDы орнын кJрсету
Nшін карта бейнебетіндегі [m ] тNртіHіз немесе Іске Fосу жолаDындаDы [Map] тNртіHіз.

КартаныH баDытын Jзгерту Nшін [m ] немесе
[m ] тNймешігін басыHыз.
KзаF тNрту:

ТNрту:

ЖылжыDыHыз келген баDытты тNртіHіз. Бейнебетке Fол тиіп тLрса, карта Nздіксіз жылжи береді.

5GB0409X

3D Dимарат сызбалары (Birdview™ картасы)

Итеру
Экран тNртілген кезде артаны итереді.

АEПАРАТ:

Сипау/жанап Jту

Карта
деректерінде
Dимарат
сызбалары
саFталмаDан жаDдайда, карта масштабы Nлкейтілсе де Fалыпты карта кJрсетіледі.

Карта экранын жылдам шарлау Nшін экранды сипайды немесе жанап Jтеді.

ЖОЛДЫG ТMСІ

5GB0495X

КАРТАНЫG МАСШТАБЫН IЗГЕРТУ

ЖолдардыH тNрлері Bр тNрлі тNспен белгіленген.
Жол тNрі
Магистраль
Негізгі жол
Тар кJше
ТолыF емес карта
дерегі бар жол

ТNсі
Сары, Fызыл сызыF
Eызыл, сарDыш немесе
сары
СLр
EараHDы

КАРТАДА ЖЫЛЖУ
ТNрту экраны операциялары арFылы картаны
шарлауDа болады.

2D карта:
Бейнебеттегі карта тNртілген соH айFыш меHзер
кJрсетіледі жBне тNртілген Fалып экранныH ортасы ретінде орнатылады.
АEПАРАТ:

•

Орналасу орнын наFты реттеу Nшін 8-баDытты
пернені кJрсету Nшін карта бейнебетіндегі
[Slow] тNртіHіз. НаFты реттеулер режимінен
бас тарту Nшін [Cancel] тNртіHіз.

5GB0502X

1. [m ] тNртіHіз.
Масштаб жолаDы кJрсетіледі.
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2. Масштабты Jзгерту Nшін [ZOOM IN] немесе
[ZOOM OUT] параметрін тNртіHіз.
Іштей сыDымдау

5GB0246X

АумаFты кеHірек кJру Nшін карта экранын іштен
сыDымдаHыз.

АEПАРАТ:

•

КJлікті жNргізу кезінде іштен сыDымдау жBне
сырттан сыDымдау операцияларын FолдануDа
болмайды.

•

Карта масштабы <m /SOUND> айналдыру арFылы да Jзгертіледі.

•

Масштабты еркін Jзгерту:
Параметрлерге
байланысты
<m /SOUND> Fолдану арFылы
карта экранын Jзгерту масштабты Fалыпты
реттеуі мNмкін немесе ол еркін Jзгертуді Fамтиды (шаDын Fадаммен масштабты LсаFтап
реттеу).

5GB0044X

СолтNстікке Fарай

“Навигация орнатымдары” (бет 6-47)

КАРТАНЫ IЗГЕРТУ
Карта кJрінісі мен карта баDытын
Jзгерту

Сырттан сыDымдау

Карта кJрінісі мен карта баDыты карта
экранындаDы [m ]/[m ] арFылы Jзгертіледі.

5GB0413X

АлDа Fарай

Экран North Up, Heading Up жBне BirdviewTM Bр
уаFыт [m ]/[m ] тNртілген сайын Jзгереді.

5GB0243X

Картаны толыF кJру Nшін карта экранын сырттан
сыDымдаHыз.
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СекторDа бJлінген экран параметрлері

1. Карта бейнебетінде [m ] тNрту.

Экранда секторDа бJлінген параметрлері бар екі
BртNрлі карта кJрсетіледі.

2. ТNрту [Map Settings].

5GB0414X

Birdview™

АEПАРАТ:

•

Карта кJрінісін карта кJрінісі параметрлері
экранынан да Jзгерте аласыз.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)

•

Head Up карта кJрінісі Nшін саяхаттау
баDытында кеH ауFымды кJрсететін LзаF
ауFым картасы бар.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)

5GB0415X

1. Карта бейнебетінде [m ] тNрту.
2. ТNрту [Map Settings].
3. ТNрту [Map View].
4. ТаHдау [2D/2D] немесе [2D/3D].
АEПАРАТ:
Сол жаF секторDа бJлінген картада параметрлер
карта кJрінісі параметрлері мBзірінен Jзгертіледі.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)

КАРТА ОРНАТЫМДАРЫ
Карта кJрінісі Nшін орнату тNрту экраны
дисплейіндегі Параметрлер мBзірінен орындалады.
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Келесі элементтер бар.
МBзір элементі
[Map View]

[Split Screen]

Aрекет
2D картаны кJрсетеді.

[Planview]
[2D/2D]

СекторDа бJлу экраныныH сол жBне оH жаDынан 2D картаны
кJрсетеді.

[Birdview]
[2D/3D]

3D картаны кJрсетеді.
Сол жаFтан 2D картаны жBне экранныH оH жаDынан 3D картаны
кJрсетеді.

[Junction]

БаDыт бойынша шолу кезінде кJлік FиылысFа жаFындаDан кезде
экранныH сол жаDындаDы Fиылыс кJрінісін LлDайтып кJрсетеді.
“БаDыт нLсFауыныH экрандары” (бет 6-26)
ТолыF карта экранына Fайту Nшін <MAP> басыHыз.
БаDдар орнатылDан кезде сол жаF экрандаDы бLрылыс тізімін
кJрсетеді.
“БаDыт нLсFауыныH экрандары” (бет 6-26)
ТолыF карта экранына Fайту Nшін <MAP> басыHыз.
ЭкранныH сол жаDында ECO жNргізудегі жылдамдыDыHызды
кJрсетеді. ЖNргізу есебініH тарихын кJру Nшін [Log] тNртіHіз. СоHDы
жазбаларды жою Nшін [Reset] тNртіHіз.
ТолыF карта экранына Fайту Nшін <MAP> басыHыз.
ТолыF карта бейнебетін кJрсетеді.

[Turn List]

[Drive Report]

[Full Map]
[Map Settings]

[Map Orientation]

[North Up]
[Heading Up]

Карта бейнебетіне Fолданылатын карта кJрінісін таHдаHыз. [North
Up] 2D карта кJрсетілген кезде Dана шыDады.

[Long Range]

КJлік белгішесініH орналасFан жерін, кетіп бара жатFан баDыттыH
аумаDын кеHейтіп кJрсету Nшін Jзгертуге болады. КJліктіH белгішесі
бейнебеттіH ортасынан сBл тJменірек орналасып тLрады. КартаныH
LзаF ауFымды кJрінісі 2D карта баDдары “Heading Up” режиміне
орнатылDан кезде Dана шыDады.

[Map Colour]

Карта тNсін 1 - 4 дейін орнатады.
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МBзір элементі
[Map Text Size]

[Large]

Aрекет
Карта экранында кJрсетілген мBтінніH бастапFы Jлшемін кJрсетеді.

[Medium]
[Small]
[Birdview Angle]

Birdview™ бLрышын экранныH сол жаDында кJрсетілген реттеу
жолаDын Fолданып реттейді.

[Auto North Up Zoom]

Параметр ON Fалпына FойылDанда, кеH карта масштабы таHдалса,
картаныH баDыты автоматты тNрде солтNстікке ауысады.
Карта экранында орын аттарын кJрсетуге мNмкіндік береді.

[Text Displayed on Map]

[Left Settings]
(секторDа бJлу экраны
кJрсетілген кезде Dана)

[Place Names]
[Facility Names]
[Road Names]
[Map Orientation]
[Long Range]

[Map Scale]
[Auto. Show Turn List on Motorway]
[Back to Map]
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Карта экранында нысан аттарын кJрсетуге мNмкіндік береді.
Карта экранында жол аттарын кJрсетуге мNмкіндік береді.
СекторDа бJлу экраныныH сол жаDынан карта баDдары North Up
немесе Heading Up-тан таHдалады.
КартаныH LзаF ауFымды кJрінісі карта кJрінісі Heading Up режиміне
орнатылDан кезде Dана шыDады.
БLл элемент FосылDан кезде сол жаF экрандаDы кJлік Fалпы белгішесі
экранныH ортасынан сBл тJмен орнатылады, солайша сапар
баDытындаDы кеH ауFым кJрінеді.
СекторDа бJлу экраныныH сол жаDында кJрсетілген карта масштабын
Jзгертуге мNмкіндік береді.
Магистральда келе жатFанда орнатылDан бLру тізімі Fосу немесе
Jшіруге Fойылып, автоматты тNрде кJрсетіледі.
АDымдаDы орналасу картасын кJрсетеді.

КАРТАДАCЫ ПАРАМЕТР АEПАРАТЫ
Картада кейбір аFпарат кJрсетіледі немесе жасырын тLрады.

Нысан белгілерін кJрсету
Карта белгішелерін немесе FызыFты жерлерді
(мейрамханалар немесе жанармай бекеті, т.б.
сияFты) аDымдаDы кJлік баDыты жанындаDы белгілерді картада кJрсетеді.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз.

4. Eажетті аFпарат элементін тNрту.

АEПАРАТ:

Келесі аFпарат элементтеріне Fолжетімді.

•

[POI Icons] Карта экранындаDы [Map Menu]
алынады.

•

Карта белгілі бір карта масштабына
FойылDанда карта экранында карта белгішелері кJрсетілмейді.

•

Егер бренд белгішелері карта дерегіне тіркелсе, бренд белгішелері тізімделген жалпы карта белгішелері орнына картада кJрсетіледі.

Картаны шарлау аFпаратын кJрсету

3. ТNрту [POI Icons].

•
•
•
•

m

Мейрамхана

m

Eызмет кJрсететін жер

m

EонаF Nй

m

Аурухана
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АйFыш меHзердіH дBл ортасында тLрDан жерге
Fатысты аFпаратты кJру Nшін бейнебетке
шыDаруDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.

[POI Icons]
[Latitude/Longitude Info.]
АEПАРАТ:

•
•

Параметрлер FосылDан кезде айFыш меHзерді
Мекенжай кітапшасы белгішелеріне, Межелі
жер/Маршрут пункті белгішесіне немесе POI
белгішелеріне орнату арFылы аFпаратты
FалFымалы терезеге шыDарады. КартадаDы
айFыш меHзер орналасFан кез келген пунктіH
ендігі/бойлыDы карта экраныныH сол жаF
бLрышында кJрсетіледі.

•

[Go Here] FалFымалы терезеге шыFFан кезде,
межелі жер оны тNрту арFылы орнатылады.
Орын аFпараты экранын кJрсету Nшін [POI
Info] тNртіHіз.

Eолжетімді параметр белгішелері
Жанармай FLю станциясы

[Destination/Waypoint Icons]

Eолжетімді
элементтер
сипаттамаларDа сай Jзгереді.

4. Eажетті белгіше санатын тNрту. ТаHдалDан белгініH индикаторы жанады.

m

[Address Book Icons]

Nлгі

мен

Орын аFпараты экранында орын маHындаDы
картаны кJрсету Nшін [Map] тNртіHіз жBне
пункт Fолжетімді болса таHдалDан орынды
шаFыру Nшін [Call] тNртіHіз.

2. ТNрту [Navigation] жBне тNрту [Other].
3. ТNрту [Map Scrolling Information].

Навигация
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•

КАРТА МAЗІРІНІG БЕЙНЕБЕТІ

АDымдыF орын картасыныH бейнебеті

Орын картасы бейнебеті

КJлік келе жатFан баDыттаDы FызыFты жерлерді іздейді.

АDымдыF орын картасыныH бейнебеті немесе
картаныH ашылDан бейнебеті кJрсетіліп тLрDанда,
сол бейнебетке Fатысты мBзірді кJрсету
Nшін[m ] тNртіHіз.
БLл мBзірді межелі орынды орнату жBне жаFын
жерде орналасFан FызыFты жерлерді іздеу тBрізді
пайдалы функцияларды тез алу Nшін FолдануDа
болады.

[Quick Stop]:

“ЖаFын жерді табу” (бет 6-17)

•

[Map Settings]:
Картаны кJру параметрлерін Jзгертуге болады.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)

•

Нысан белгілерін тNрлері бойынша кJрсетуге
немесе жасырып FоюDа болады.
“Нысан белгілерін кJрсету” (бет 6-11)

•

5GB0667X

[POI Icons]:

[Cancel Route]:

Егер шарлау картасыныH бейнебеті кJрсетіліп
тLрDанда [m ] тNртілсе, келесі функциялар
жLмыс істейді.

•

АйFыш меHзер арFылы кJрсетілген карта орнын жаHа межелі жер ретінде орнатады.

Межелі жер мен маршрут пунктісін жою.
“БаDытты біржола тоFтату” (бет 6-30)

“Картада нNкте орнату” (бет 6-20)

5GB0614XZ

•
Егер аDымдыF орын картасыныH бейнебеті
кJрсетіліп тLрDанда [m ] тNртілсе, келесі опциялар Fолжетімді болады.

•

[Store Location]:
КJліктіH аDымдыF тLрDан жерін Мекенжай кітапшасына саFтайды.
“Орынды картаны жылжыту арFылы
саFтау” (бет 6-39)
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[New Destination]:

[Add to Route]:
АйFыш меHзер арFылы кJрсетілген карта орнын межелі жер немесе маршрут пункті ретінде бLрыннан орнатылDан баDдарDа Fосады.
“Межелі орын немесе маршрут пунктін
орнату” (бет 6-31)

МЕЖЕЛІ ОРЫНДЫ ОРНАТУ

•

[Quick Stop]:
Карта орналасFан жерге жаFын FызыFты жерлерді іздейді.
“ЖаFын жерді табу” (бет 6-17)

•

[Store Location]:
АйFыш меHзер арFылы кJрсетілген карта орнын Мекенжай кітапшасында саFтайды.

ЖNріп барDыHыз келетін межелі орынды баDдар
нLсFау Nшін орнатуDа болады.

НЕГІЗГІ АМАЛДАР
Межелі орынды орнату мBзірін
кJрсету
Межелі орынды орнату Nшін бірнеше тBсілді
FолдануDа болады. Межелі орынды табудыH жBне
орнатудыH Fалаулы Bдісін таHдаHыз.

“Орынды картаны жылжыту арFылы
саFтау” (бет 6-39)

•

[Delete]:
АйFыш меHзер белгіше Nстінде орнатылDан
саFталDан орынды немесе межелі жерді
(маршрут пунктін) жояды.
“КартадаDы жеке элементті жою” (бет
6-46)
5GB0615X

Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
БаDдар орнатылмаDан кезде межелі орын экраны
кJрсетіледі.
АEПАРАТ:
БаDдар орнатылDан болса, Іске Fосу жолаDында
[Navi] тNймешігін тNрткенде баDдар мBзірініH экраны кJрсетіледі. Межелі орынды орнату Nшін
[New Destination] тNртіHіз.
“БаDдар мBзірі” (бет 6-27)

Навигация
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Eолда бар межелі орынды орнату Bдістері:
Параметр элементі
[New Address]
[Points of Interest]
[Home]
[Quick Stop]

[Address Book]
[History]
[Junction]
[M-way Entrance/Exit]
[Stored Routes]
[Latitude/Longitude]
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Aрекет
Межелі орынды мекенжай бойынша іздейді.
“Мекенжайды табу” (бет 6-15)
МекемелердіH немесе орындардыH Bр тNрлі санаттарынан межелі орынды іздейді.
“EызыFты жерлерді табу” (бет 6-16)
АDымдаDы орыннан бLрын саFталDан Nй орнына дейінгі баDдарды іздейді.
“Mйді межелі орын ретінде орнату” (бет 6-17)
КJліктіH аDымдаDы орнына жаFын мейрамханалар, жанармай FLю станциялары т.с.с. тBрізді FызыFты
жерлерді іздейді.
“ЖаFын жерді табу” (бет 6-17)
Межелі орынды Мекенжай кітапшасынан іздейді.
“Мекенжай кітапшасынан іздеу” (бет 6-18)
Межелі орынды бLрынDы межелі орындар мен бLрынDы бастапFы орын арасынан іздейді.
“БLрынDы межелі орындардан іздеу” (бет 6-18)
КJше Fиылысын межелі орын ретінде орнатады.
“Eиылысты орнату” (бет 6-19)
МагистральDа кіретін/магистральдан шыDатын жерді межелі орын ретінде орнатады.
“МагистральдыH кіреберісін/шыDаберісін орнату” (бет 6-19)
СаFталDан баDдар деректерінен баDдар орнатады.
“БаDытты саFталDан баDыт арFылы орнату” (бет 6-19)
Межелі орынды ендік пен бойлыF арFылы орнатады.
“Ендік/бойлыF арFылы орнату” (бет 6-20)

4. Тізімде FалаDан мемлекетті тNртіHіз.

АEПАРАТ:

•

Eаланы кJрсету
Межелі орынды орнатып болDаннан кейін межелі орынныH тLрDан жерін реттеуге жBне
тLрDан жерін Мекенжай кітапшасына, т.б.
саFтауDа болады.

Кейбір межелі орынды орнату Bдістерімен Fаланы
межелі орындарды іздемес бLрын кJрсетуге болады.

“БаDдар нLсFауды бастамас бLрын
таHдалатын параметрлер” (бет 6-21)

•

Межелі орынды жоюDа болады.

•

Межелі орын ретінде орнатылDан соHDы 5
Fаланы кJрсету Nшін [Last 5 Cities] тNртіHіз.

•

Кей жаDдайларда, FаланыH атауы енгізілген
кезде “Matches” баDанында кJрсетілген
сBйкес келетін межелі орындардыH сандары,
бейнебеттегі тізімде кJрсетілген сандардан
Jзгеше болуы мNмкін. МLндай жаDдай орын
алса, сBйкестіктердіH санын одан да азайту
Nшін кJбірек таHба енгізіHіз.

МЕКЕНЖАЙДЫ ТАБУ

“БаDытты біржола тоFтату” (бет 6-30)

Межелі орынды мекенжай бойынша іздейді.

Елді кJрсету

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

Межелі орынды орнатFаннан кезде, оныH тLрDан
жерін мемлекеттік немесе Fаланы кJрсету
арFылы дBлдеуге болады.
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2. [New Address] тNртіHіз. КJше мекенжайын енгізу экраны кJрсетіледі.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. Eалаулы іздеу Bдісін тNртіHіз.
3. [City] тNртіHіз.
4. Облыс, аудан немесе Fала атауын енгізіп, одан
кейін [List] тNртіHіз. Тізім бейнебеті
кJрсетіледі.

5GB0507X

5. Тізімде FалаDан Fаланы тNртіHіз. Орнату
аяFталDаннан кейін экран автоматты тNрде Межелі орын экранына оралады.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. EалаDан іздеу Bдісін тNртіHіз.
3. [Country] элементіне Fол тигізіHіз.

АEПАРАТ:

•

Aріптер арасына бос орын енгізу Nшін [Space]
тNртіHіз.

5GB0616X

3. Енгізу экранындаDы Bрбір элементті тNртіп,
мBліметті енгізіHіз.

•

Мемлекетті таHдау Nшін [Country] тNртіHіз.

Навигация
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•

ПошталыF индексті енгізу Nшін [Postcode]
тNртіHіз.

•

Eала атауын енгізу Nшін [City] тNртіHіз. Eала атауы Fолжетімді болмаса, [All Cities]
тNртіHіз.

•

КJше атауын енгізу Nшін [Street] тNртіHіз.
Енгізіп болDаннан кейін [List] тNртіHіз.
КJшелер тізімі кJрсетіледі.

•

Mй нJмірін енгізу Nшін [House #] тNртіHіз.
Егер NйдіH нJмірі Fолжетімді болмаса, [No
House #] тNртіHіз.

Навигация экранында растау хабары да
кJрсетіледі. КJрсетілген нLсFауларды орындап, Fажетті элементтерді тексеріHіз.

СLрыптау жBне сNзу:

•

КJліктіH аDымдаDы орнына жаFын мекемелердіH тізімін кJрсетеді.

Белгілі бір атауды іздеу
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

•

2. [Points Of Interest] элементіне Fол тигізіHіз.

АEПАРАТ:

•

5. БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

EЫЗЫEТЫ ЖЕРЛЕРДІ ТАБУ

СенсорлыF экранда таHдалDан POI туралы
толыF мBліметті кJрсету Nшін тізім экранында [ i ] тNртіHіз.

6. ТаHдалDан жердіH картасы кJрсетіледі. БаDдар
нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

БLл мекемені атауы немесе санаты бойынша
табуDа мNмкіндік береді. Межелі орынды тезірек
табу Nшін оныH аймаDы мен Fаласын кJрсетіHіз.

АEПАРАТ:

5GB0618X

ЕСКЕРТПЕ:
АEПАРАТ:
ЖаFында межелі орын ретінде орнатылDан
соHDы 5 Fаланы кJрсету Nшін [City], одан кейін
[Last 5 Cities] тNртіHіз.
4. Межелі мекеменіH атауын енгізіHіз. Енгізіп
болDаннан кейін [List] тNртіHіз. Тізім бейнебеті
кJрсетіледі.
5. Тізімде FалаDан межелі мекемені тNртіHіз.
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[By Category]:
Тізімде кJрсетілген атауларды санаттарDа
жіктеген тізімді кJрсетеді. Іздеу ауFымын
тарылту Nшін санатты таHдаHыз.

3. [By Name] тNртіHіз. Eаріп жазу терезесі
кJрсетіледі.

4. МBлімет енгізілген кезде [OK] тNртіHіз.

МекемелердіH тLрDан жерлері мен жLмыс істейтін уаFыттары Jзгеруі мNмкін, бLл Jзгеріс
карта деректерінде кJрсетілмеуі мNмкін. Тиісті Fолдау алу Nшін тJтенше жаDдай мекемесіне бармас бLрын бLл аFпаратты жаFсылап
тексеріп алыHыз. Aйтпесе межелі орынDа
барDанда тJтенше жаDдайда Fажет болатын
кJмек алмауыHыз мNмкін.

[By Distance]:

•

POI жерін бірнеше сJзбен іздеу Nшін сJздер
арасында [AND] тNртіHіз.

•

Aріптер арасына бос орын енгізу Nшін [Space]
тNртіHіз.

•

Межелі орынды орнатып болDаннан кейін межелі орынныH тLрDан жерін реттеуге жBне
тLрDан жерін СаFталDан орын ішіне, т.б.
саFтауDа болады.
“БаDдар нLсFауды бастамас бLрын
таHдалатын параметрлер” (бет 6-21)

EызыFты жерлерді санат бойынша
іздеу
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Points Of Interest] элементіне Fол тигізіHіз. Негізгі санат мBзірі кJрсетіледі.
3. Негізгі санатты тNртіHіз. EосалFы санат тізімі
кJрсетіледі.
4. EосалFы санатты тNртіHіз. АуFымды тарылту
шартыныH экраны кJрсетіледі.
5. [Near Destination], т.б. сияFты кJрсетілген опциялар ішінде ауFымды тарылту санатын
тNртіHіз.

АEПАРАТ:

•

ТаHдалDан негізгі санатFа байланысты FосалFы
санаттар кJрсетілмеуі мNмкін.

•

СенсорлыF экранда таHдалDан POI туралы толыF мBліметті кJрсету Nшін тізім экранында [
i ] тNртіHіз.

•

Тізімді FашыFтыF бойынша сLрыптау Nшін [By
Distance] тNймешігін тNртіHіз.

•

БасFа POI санатын таHдау Nшін [New Category] тNртіHіз.

MЙДІ МЕЖЕЛІ ОРЫН РЕТІНДЕ ОРНАТУ
Mй орны алдын ала саFталса, Nй орнын межелі
орын ретінде орнатуDа болады. БLл функция Nйге
Fайтатын баDдарды іздеген кезде Bсіресе пайдалы
болады.

4. Межелі орынDа дейінгі бNкіл баDдар
кJрсетіледі. БаDдар нLсFауды бастау Nшін
[Start] тNртіHіз.

ЖАEЫН ЖЕРДІ ТАБУ
КJліктіH аDымдаDы орнына немесе картаны жылжыту арFылы кJретін басFа орынDа жаFын
орналасFан мекемені межелі орын ретінде
орнатуDа болады. МLныH арFасында межелі
орынды кJліктіH аDымдаDы орнына немесе картаны жылжыту арFылы кJретін басFа орынDа жаFын
орналасFан мекемеге орнатуDа мNмкіндік аласыз.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Quick Stop] тNртіHіз. Санат тізімі кJрсетіледі.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Home] тNртіHіз.
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3. Mй орны сенсорлыF экранда кJрсетіледі жBне
жNйе Nй орнын межелі орын ретінде орнатады.
5GB0670X

6. Тізімде FалаDан межелі мекемені тNртіHіз. (Тізім экрандарыныH тNрлері іздеу шарттарына
Fарай Bр тNрлі болады.)
БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

АEПАРАТ:
Mй орны Bлі саFталмаDан болса, жNйе хабар
кJрсетіп, Nй орнын саFтауды FалапFаламайтыныHызды сLрайды. Mй орнын саFтау
Nшін [Yes] тNртіHіз.

3. Негізгі санатты таHдаHыз.
4. Eажет болDан кезде FосалFы санаттар тізімінен
FалаDан санатты таHдаHыз.

“Mй орнын саFтау” (бет 6-38)
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•

Жылдам тоFтау экранында кJрсетілген POI
санаттарын Jзгерту Nшін, Жылдам тоFтау экранында [Quick Stop Settings] тNртіHіз.

•

[Sort Entries] таHдалса, Bр тNрлі сLрыптау
функциялары кJрсетіледі.
–

“Навигация орнатымдары” (бет 6-47)

МЕКЕНЖАЙ КІТАПШАСЫНАН ІЗДЕУ
Жиі баратын жерлерді Мекенжай кітапшасына
саFтап, межелі орындарды орнату Nшін Fайта
FолдануDа болады.

–

“Орынды саFтау” (бет 6-38)

–

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

•

•

Тізім бейнебетінде еH кJбі 100 жердіH
атауын кJрсетуге болады.

2. [Address Book] тNртіHіз.

–

4. ТаHдалDан межелі орын кJрсетіледі. БаDдар
нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.
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АEПАРАТ:
АEПАРАТ:

•

ЖаHа орын Fосу
тNймешігін тNртіHіз.

Nшін

БKРЫНCЫ МЕЖЕЛІ ОРЫНДАРДАН ІЗДЕУ
БLрынDы межелі орын мен бLрынDы бастапFы
орынды межелі орын ретінде орнатуDа болады.

3. Тізімде FалаDан орынды тNртіHіз.

•

[By Group]:
Белгілі бір топты таHдау арFылы
таHдалDан топ тізімніH жоDарDы
жаDында кJрсетіледі.

6. БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

Картаны жылжытып отырDанда [m ] тNртіп,
мBзірден [Quick Stop] таHдау арFылы да межелі орынды орнатуDа болады.

[By Icon]:
Белгілі бір белгішені таHдау арFылы Мекенжай кітапшасында сол белгішеге
Fатысы бар жазбаларды Dана Fамтитын
тізім кJрсетіледі.

АEПАРАТ:
KсынылDан баDдар BлдеFашан орнатылDан
болса, сенсорлыF экран дисплейінде
[Show Along Route] тNртілсе, жNйе баDдар
бойында орналасFан мекемелерді Dана
кJрсетеді.

[By Name]:
Мекенжай кітапшасындаDы жазбалар
алфавиттік ретпен кJрсетіледі.
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5. Тізімде FалаDан межелі орынды тNртіHіз.
ТаHдалDан орынныH орналасFан жері сенсорлыF экран дисплейінде алдын ала кJрсетіледі.

[By Number]:
Мекенжай кітапшасындаDы жазбалардыH нJмірлерініH арту ретімен
кJрсетіледі.

[Add

New]

Шамамен 100-ге дейінгі алдыHDы межелі орындар
автоматты тNрде саFталады. Егер алдыHDы межелі
орындар саны 100-ден кJп болса, еH ескі межелі
орынныH орнына жаHа межелі орын саFталады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
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2. [History] тNртіHіз. Тізім бейнебеті кJрсетіледі.
3. Тізімдегі бLрынDы межелі орынды немесе
бLрынDы бастапFы орынды тNртіHіз.
4. БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

EИЫЛЫСТЫ ОРНАТУ
Кез келген екі кJшеніH Fиылысын межелі орын
ретінде орнатып, жNйеге баDдарды есептетуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Junction] тNртіHіз. Eиылыс экраны кJрсетіледі.

•

Екінші кJше атауын енгізу Nшін [2nd Street]
тNртіHіз. Енгізіп болDаннан кейін [List]
тNртіHіз. Тізім бейнебеті кJрсетіледі.

4. Облыс/аудан, Fала жBне кJше туралы мBлімет
енгізілген кезде, сенсорлыF экран дисплейінде
межелі орын Lсынылады. [OK] дегенге Fол
тигізіHіз.
5. ТаHдалDан межелі орын картаныH ортасынан
кJрсетіледі. БаDдар нLсFауды бастау Nшін
[Start] тNртіHіз.

МАГИСТРАЛЬДЫG
КІРЕБЕРІСІН/ШЫCАБЕРІСІН ОРНАТУ
Межелі орынды магистральдыH кіреберісіне немесе шыDаберісіне орнатуDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. ПернетаFтамен енгізу экранын кJрсету Nшін
[M-way Entrance/Exit] тNртіHіз.
3. МагистральдыH атауын енгізіHіз.
болDаннан кейін [List] тNртіHіз.
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3. Eиылысты кJрсету Nшін мBлімет енгізіHіз.

•

Мемлекетті
тNртіHіз.

•
•

Eала атауын енгізу Nшін [City] тNртіHіз.

кJрсету

Nшін

[Country]

Бірінші кJше атауын енгізу Nшін [1st Street]
тNртіHіз. Енгізіп болDаннан кейін [List]
тNртіHіз. Тізім бейнебеті кJрсетіледі.

4. EалаDан магистральді тNртіHіз.

Енгізіп

5GB0516X

5. [Entrance] немесе [Exit] тNртіHіз. Тізім бейнебеті кJрсетіледі.
6. Тізімде FалаDан межелі орынды тNртіHіз.
ТаHдалDан орын сенсорлыF экран дисплейінде
алдын ала кJрсетіледі.
АEПАРАТ:
Тізімді еH аз FашыFтыF бойынша сLрыптау Nшін [By Distance] тNймешігін тNртіHіз.
7. БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.

БАCЫТТЫ САEТАЛCАН БАCЫТ АРEЫЛЫ
ОРНАТУ
EалаDан баDытты саFталDан баDыттардан таHдап
орнатуDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Stored Routes] тNртіHіз. Тізім бейнебеті
кJрсетіледі.
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3. Тізімде FалаDан баDдарды тNртіHіз.

ЕНДІК/БОЙЛЫE АРEЫЛЫ ОРНАТУ

КАРТАДА НMКТЕ ОРНАТУ

Межелі орынды ендік пен бойлыFты кJрсету
арFылы орнатуDа болады.

Картада кJрсетіліп тLрDан жерді межелі орын ретінде орнатып, жNйеге баDдарды есептетуге болады.
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4. БNкіл баDдар картада кJрсетіледі. БаDдар
нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

•

СаFталDан баDыт, баDыттыH Jзін емес, тек
орындарды (межелі орын жBне баDыт
бойындаDы пункттер) жBне баDытты есептеу
жаDдайларын Fамтиды. СондыFтан да, межелі
орынды саFталDан баDыттыH негізінде
орнатFан кезде, егер кJліктіH аDымдыF орны,
баDытты саFтаDан кездегі кJліктіH орнынан
Jзгеше болса, басFа баDыт Lсынылуы мNмкін.
АDымдаDы баDдарды саFтау Nшін [Store Current Route] тNртіHіз. БаDдарда бір немесе одан
кJп баDдардаDы пункт болDанда Dана оны
саFтауDа болады.
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1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Latitude/Longitude] тNртіHіз. Сандарды енгізу
терезесі кJрсетіледі.
3. Межелі орын ретінде орнатылатын жердіH ендігі мен бойлыDын енгізіп, [Map] тNртіHіз.
4. Межелі орынDа дейінгі баDдар кJрсетіледі.
БаDдар нLсFауды бастау Nшін [Start] тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

Ендік пен бойлыF мBндерініH бірінен-біріне
ауысу Nшін [m ] жBне [m ] тNрту арFылы
меHзерді жылжытыHыз.

•

Ендік пен бойлыF пішімін ауыстыру Nшін
[Change] тNртіHіз.

1. Картаны жNгіртіп, айFыш меHзерді FалаDан
орынDа FойыHыз да, [m ] тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

АйFыш
меHзердіH
орта
тLсында
орналасFан, жыпылыFтап тLрDан жолдаDы
пунктті межелі орын ретінде орнатуDа болады.

2. [New Destination] тNртіHіз.
3. БNкіл баDдар сенсорлыF экран дисплейінде
кJрсетіледі. БаDдар нLсFауды бастау Nшін
[Start] тNртіHіз.

БАCДАР НKСEАУДЫ БАСТАМАС БKРЫН
ТАGДАЛАТЫН ПАРАМЕТРЛЕР
БаDдар нLсFауды бастамас бLрын, баDдарды
Jзгерту, бLрылыстар тізімін Fарап шыDу немесе
баDдарды
саFтау
Nшін
баDдар
туралы
мBліметтердіH мBзірлерін таHдаHыз.
Межелі орынды орнату Nшін FолданылDан шарттар мен Bдістерге байланысты баDдар туралы
мBліметтер мBзірініH екі тNрі болады.

•

•

[Route Info]:

БаDдар туралы мBліметтер мBзірі:

БLрылыстар тізімі сияFты баDдар туралы
аFпаратты жBне жылжып отыратын картаны
кJрсетуге болады. БаDдарды келешекте Fолдану Nшін саFтауDа да болады.

•

[Add Waypoint]:

ТаHдалDан межелі орынDа апаратын баDыт
нLсFауын бастайды.

•

–

Егер баDдар пункті Fосылса, Nш балама
баDдарды таHдау мNмкін болмайды.

–

Орнатылып FойDан баDдарды JHдеуге немесе оDан межелі орын я баDдардаDы пункт
FосуDа болады.
“БаDытты JHдеу” (бет 6-30)

[Route Details]:
БаDдар туралы толыF мBліметті кJрсетеді (1мысалда
кJрсетілген
мBзірлер)
жBне
баDдарды JHдеуге мNмкіндік береді.

Межелі орын немесе баDдардаDы пункт Fосу
арFылы баDдарды JHдеуге болады.

1-мысал:

[Start]:

•

[Alter Location]:
Карта экранын кJрсетеді жBне межелі орынныH орналасFан жерін реттеуге мNмкіндік береді.

•

[Add to Route]:
Бір жерді бLрын орнатылDан баDдарDа Fосады.

2-мысал:

•

[Store Location]:
Жерді мекенжай кітапшасына саFтайды.

•
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Межелі орын туралы толыF мBліметті
кJрсетеді. Межелі орын айналысыныH картасын кJрсету Nшін [Show Map] тNртіHіз. Межелі
орын ретінде орнатылDан мекемеге FоHырау
шалу Nшін [Call] тNртіHіз (бар болDанда).

БаDдар туралы мBліметтер мBзірі:

•

[Start]:
ТаHдалDан межелі орынDа апаратын баDыт
нLсFауын бастайды.

•

[Details]:

[More Routes]:

Межелі орынныH орналасFан жерін
жылжыту

ЕH жылдам/еH аз FашыFтыF немесе магистральдарды барынша аз Fолдану сияFты
баDдар шарттарын таHдауDа болады.

Межелі орынныH орналасFан жерін айFыш
меHзерді карта бойымен жылжыту арFылы реттеуге болады.

5GB0519X
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БАCЫТ НKСEАУЫ

жол жBне карта деректеріндегі мBлімет
арасындаDы ауытFушылыFтар себебінен немесе кJлік жылдамдыDына байланысты да орын
алуы мNмкін.

БАCЫТ НKСEАУЫ ТУРАЛЫ
БаDытты орнатFаннан кейін, баDыт нLсFауын бастау Nшін [Start] параметрін таHдаHыз.
БаDыт бойынша нLсFау беру кезінде, жNйе
кJрнекі элементтердіH жBне аудио кJмегімен
баDыт беру пункттеріне апарады.
EАУІПТІ:
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•

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.
3. Тізімде межелі орын ретінде орнатылып
тLрDан жердіH тNймешігін тNртіHіз.

•

4. [Alter Location] тNртіHіз.
5. АйFыш меHзерді карта бойымен жылжыту
арFылы орналасFан жерін реттеп, [OK]
тNймешігін
тNртіHіз.
Межелі
орынныH
орналасFан жері Jзгерді.
6. БаDдарDа енгізілген Jзгеріс кJрсетілуі Nшін
[Calculate] тNртіHіз.
АEПАРАТ:
Карта масштабын Jзгертуге болады.

Навигация жNйесініH визуалды жBне
дауыс кJмегімен баDыт беру мNмкіндігі тек
аныFтамалыF
маFсаттарDа
арналDан.
БаDдар беру нLсFауыныH мазмLны орын
алDан жаDдайDа байланысты жарамсыз болуы мNмкін.
KсынDан баDытпен (мысалы, бір баDытты
FозDалыс) жNріп келе жатFанда жол ережелерін саFтаHыз.

Егер дауысты нLсFау жолдаDы наFты
жаDдайларDа сBйкес келмесе, жол белгілеріне
немесе жолдаDы нLсFауларDа сNйеніHіз.

•

Навигация жNйесі Lсынатын баDдар бойынша
баDыт беру мNмкіндігі кJлікті ортаF маFсатта
пайдаланатын жолда жNргізуді есепке алмайды, Bсіресе ортаF маFсатта пайдаланатын
жолдар Jзге жолдардан бJлінген кезде.

•

БаDыт бойынша баDдар беру барысында баDыт
бойындаDы нNктеге (жол Fиылысы немесе
бLрылысы), межеге т.с.с. жеткенде, дыбысты
хабар FалDан FашыFтыFты жBне/немесе
бLрылатын тLсты хабарлайды. Дауысты
нLсFауды Fайталау Nшін <MAP> тNймешігін
басып тLрыHыз.

•

Дауысты нLсFау параметрлерін [Intersection
Guidance Settings] ішінде Jзгертуге болады.

АEПАРАТ:

“БаDыт нLсFауы” (бет 6-54)

БаDыт бойынша баDдар беру кезінде
аудио мNмкіндікті Fолдану
Дауысты нLсFау берудіH негізгі ережелері:
Дауысты нLсFау міндетті тNрде бLрылуDа тиіс
FиылысFа жаFындаDан кезде Fай баDытFа бLрылу
керек екенін хабарлайды.
АEПАРАТ:

•
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•

Дауыс кJмегімен баDыт беру мNмкіндігі мен
жолдаDы наFты жаDдайлардыH сBйкес келмейтін кездері болуы мNмкін. БLл жаDдай наFты

“НLсFау параметрлері” (бет 6-34)

3. “Шамамен 2 километрден (1 милядан) кейін
оH жаDыHыздаDы шыDаберіс жолDа JтіHіз.”
“ОH жаDыHыздаDы шыDаберіс жолDа JтіHіз.”
4. “Межелі орынDа жеттіHіз.”
Жол тNріне Fарай нLсFаулар Bр тNрлі болуы
мNмкін.
АEПАРАТ:
КJліктіH жылдамдыDына Fарай FашыFтыF Bр тNрлі
болуы мNмкін.
КBдімгі жолда Fиылыс туралы ескерту жасау:

INI0119

Дауысты нLсFау берудіH мысалы:
1. “Шамамен 400 метрден (ширек милядан) кейін
оHDа (солDа) бLрылыHыз.”
“ОHDа (солDа) бLрылыHыз.”

2. “Шамамен 400 метрден (ширек миля) кейін оH
жаDыHызда, (жолдыH нJмірі мен баDыты) жолыныH баDытында магистральDа кіреберіс кездеседі.”

INI0135

1. “Шамамен 400 метрден (ширек милядан) кейін
оHDа (солDа) бLрылыHыз.”
2. “ОHDа (солDа) бLрылыHыз.”

“ОH жаDыHызда, (жолдыH нJмірі мен баDыты)
жолыныH баDытында магистральDа кіреберіс
кездеседі.”

Навигация
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КBдімгі жолдардаDы бірінен кейін бірі
шыDатын Fиылыстар туралы хабарлама:

МагистральDа кіреберісті ескерту:

INI0137
INI0136

ЖолдыH бірінен кейін бірі шыDатын бірнеше Fиылысы бар болса, дауысты нLсFау келесі жаDдайды
ескертеді.

1. “Шамамен 400 метрден (ширек миля) кейін оH
жаDыHызда, (жолдыH нJмірі мен баDыты) жолыныH баDытында магистральDа кіреберіс кездеседі.”

1. “Шамамен 400 метрден (ширек милядан) кейін
оHDа (солDа) бLрылыHыз, одан кейін шамамен
400 метрден (ширек милядан) кейін оHDа
(солDа) бLрылыHыз.”

2. “ОH жаDыHызда, (жолдыH нJмірі мен баDыты)
жолыныH баDытында магистраль кіреберісіне
JтіHіз.”

2. “СолDа (оHDа) бLрылыHыз, содан кейін шамамен 400 метрден (ширек миля) соH оHDа
(солDа) бLрылыHыз.”
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Магистраль шыDаберісі туралы ескерту:

INI0139

1. “Шамамен 2 километрден (1 милядан) кейін
оH жаDыHызда шыDаберіс кездеседі.”
2. “ОH жаDыHыздаDы екінші шыDаберіс жолDа
JтіHіз.”
Межелі орынDа жаFындап Fалу туралы
ескерту:

INI0138

Магистраль Fиылысы туралы ескерту:
1. “Шамамен 2 километрден (1 миля) кейін оH
(сол) жаF баDытты Lстап (жолдыH нJмірі мен
баDыты) баDытына Fарай жNріHіз, содан кейін
шамамен 400 метрден кейін (ширек миля) оH
(сол) жаFпен жNріHіз.”

2. “(ЖолдыH нJмірі мен баDыты) баDытында оH
(сол) жаFты Lстап жNріHіз, содан кейін шамамен 400 метрден (ширек миля) кейін (жолдыH
нJмірі мен баDыты) баDытында оH (сол) жаFпен
жNріHіз.”

Межелі орынDа жаFындап FалDан кезде, дауысты
нLсFау “Межелі орынDа жеттіHіз” деп хабарлайды.
СоHDы межелі орынDа жету Nшін карта экранын
FараHыз.
АEПАРАТ:
Іс жNзіндегі дауысты нLсFау жолдаDы жаDдайDа
жBне жNйеде тіркелген аFпаратFа байланысты Bр
тNрлі болуы мNмкін.

3. “(ЖолдыH нJмірі мен баDыты) баDытында оH
(сол) жаFпен жNріHіз.”

Навигация
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Магистральмен келе жатFанда, кJліктіH жол Fиылысына жетуіне шамамен 2 км (шамамен 1 миля)
FалDан кезде, жNйе автоматты тNрде экранды
секторDа бJледі де, бейнебеттіH сол жаDында жол
Fиылысы Nлкейтіліп кJрсетіледі. КJлік жол Fиылысынан Jткеннен кейін жNйе автоматты тNрде
толыF экран режиміне оралады. Жол Fиылысы
Nлкейтіліп кJрсетіліп тLрDан кезде толыF карта
экранына ауысу Nшін <MAP> тNймешігін
басыHыз.

EиылыстыH Nлкейтілген кJрінісі:

БаDыт нLсFауыныH экрандары
БаDытты нLсFау барысында сенсорлыF экран дисплейінде Bр тNрлі нLсFау экрандары кJрсетіледі.
НLсFау экрандарыныH параметрлерін Jзгертуге
болады.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)
Карта экранындаDы баDыт нLсFауы:

5GB0538X

БLрылыстар тізімі:

БаDыт нNктесіне жете берген кезде, жNйе автоматты тNрде бейнебетті секторларDа бJліп, бейнебеттіH сол жаDында FиылыстыH Nлкейтілген суреті кJрсетіледі. Eиылыс Nлкейтіліп кJрсетіліп
тLрDан кезде толыF карта экранына ауысу Nшін
<MAP> тNймешігін басыHыз.
5GB0537X

Жол Fиылысы бойынша нLсFаулыF:
5GB0540X

БаDдар кJрсету басталDан кезде, карта бейнебетініH NстіHгі оH жаDында кішігірім бLрылу кJрсеткісі
кJрсетіледі. БLл кJрсеткі келесі баDыт нNктесіне
(бLрылыс немесе Fиылыс) келген кезде бLрылу
баDытын кJрсетеді. Сонымен Fатар FашыFтыF та
кJрсетіледі. НLсFау нNктесіне жаFындап FалDан
кезде, оDан дейін FалDан FашыFтыF пен тNсетін
келесі кJшеніH атауы экранныH жоDарDы жаDында
кJрсетіледі.

КJрініс параметрлері мBзірінде [Turn List] Fосылып
тLрDанда,
экранныH
сол
жаDында
бLрылыстар тізімін кJрсетуге болады. НLсFау
нNктесіне жаFындап FалDанда сол жаF экран FиылыстыH Nлкейтілген кJрінісіне автоматты тNрде
ауысады. ТолыF карта экранына ауысу Nшін
<MAP> тNймешігін басыHыз.
5GB0539X

“Карта орнатымдары” (бет 6-8)
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БАCДАР МAЗІРІ
EАУІПТІ:
БаDыт параметрлеріне Jзгеріс енгізер алдында BрFашан кJлікті Fауіпсіз жерге FойыHыз.
КJлік жNргізіп келе жатып баDыт параметрлерін Jзгерту жол апатына Lшыратуы мNмкін.
БаDыт бойынша нLсFау беру барысында, баDыт
параметрлерін Jзгертуге жBне баDыт аFпаратын
растауDа
болады.
БаDдар
шарттарын
FалауыHызша орнатыHыз.

5GB0594XZ

Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
БаDдар мBзірініH экраны межелі орын орнатылып
тLрDанда кJрсетіледі. Экранда кJрсетілетін элементтер модель мен техникалыF сипаттамаларDа
Fарай Bр тNрлі болуы жBне Jзгертілуі мNмкін.

Навигация
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Kсынылатын орнату кNйлері
Параметр элементі
[New Destination]
[Cancel Route]
[Route Info]

Aрекет
ЖаHа межелі орынды орнатады.
“ЖаHа межелі орынды орнату” (бет 6-30)
АDымдаDы баDыт нLсFауын біржола жояды.
KсынылDан баDытFа Fатысты егжей-тегжейлі аFпаратты Lсынады.

[Turn List]
[Simulation]

БаDдар нLсFауыныH симуляциясын жасайды. БLл функция баDыттыH егжейтегжейлі суретін дауысты нLсFаумен бірге кJрсетеді.
“БаDытты растау” (бет 6-30)

[Store Route]

Есептелген жол баDытын саFтауDа болады. БаDдарда кемінде бір баDдардаDы
пункт болDанда Dана оны саFтауDа болады.

[Map]

Aрі Fарай жылжытылатын карта кJрсетіледі.
AлдеFашан орнатылDан баDытFа межелі орынды немесе маршрут пунктін
Jзгертуге болады.
“БаDытты JHдеу” (бет 6-30)
Дауысты нLсFауды Fосады немесе сJндіреді.
Дауысты нLсFаудыH Nнділік деHгейін реттейді.
БаDдар іздеу шарттарын орнатады.
“БаDдар параметрлері” (бет 6-36)

[Edit/Add to Route]

[Settings]

[Guidance Settings]
[Route Calc. Criteria]

[Guidance Voice]
[Guidance Volume]
[Search Condition]
[Detailed Route
Settings]

[Show Destination]

[Alter Location]
[Quick Stop]
[Store Location]

[Recalculate]
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Карта экранын кJрсетеді жBне межелі орынныH орналасFан жерін реттеуге
мNмкіндік береді.
КJліктіH аDымдаDы орнына жаFын мейрамханалар мен жанармай FLю
станциялары т.с.с. тBрізді FызыFты жерлерді іздейді.
Межелі орынды Мекенжай кітапшасына саFтайды.
Іздеу шарттарын Jзгерткеннен кейін баDытты Fайта Fолдан іздеHіз жBне
жNйеге баDытты есептетіHіз.
“БаDытты Fайта есептеу” (бет 6-32)

[Detour]

Белгілі бір айналып Jту FашыFтыDын есептеуге болады.
“Айналып Jту баDытын орнату” (бет 6-33)

Навигация
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ЖАGА МЕЖЕЛІ ОРЫНДЫ ОРНАТУ

m : Имитация жасауды аяFтайды.

БАCЫТТЫ РАСТАУ

Межелі орын орнатылып тLрDанда, жаHа межелі
орынды орнатуDа болады.

БаDдар туралы аFпаратты растап, LсынылDан
баDдар симуляциясын жасауDа болады.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

2. [New Destination] тNртіHіз.

2. [Route Info] тNртіHіз.

3. Межелі орынды орнатудыH FалаDан Bдісін
тNртіHіз.

•

[Store Route]:
Есептелген жол баDытын саFтауDа болады. ЕH
кJбі 5 баDыт саFтауDа болады. СаFталDан
баDдарларды Fолдану Nшін келешекте Fайта
шыDаруDа болады.

•

[Map]:
Межелі орынныH орналасFан жерін FLптауDа
болатын карта бейнебетін кJрсетеді.

“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)

БАCЫТТЫ IGДЕУ

АEПАРАТ:
Осы Bрекетпен баDдардаDы пунктті де орнатуDа
болады.

БАCЫТТЫ БІРЖОЛА ТОEТАТУ

5GB0524X

AлдеFашан орнатылDан межелі орынды жBне
маршрут пункттерініH барлыDын жоюDа болады.

3. EалаDан элементті тNртіHіз.

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

Eолжетімді элементтер

2. [Cancel Route] тNртіHіз.

•

3. Растау хабары кJрсетіледі. Орнатылып тLрDан
межелі орындар мен баDдардаDы пункттерді
жою Nшін [Yes] тNртіHіз.
АEПАРАТ:
ЖойылDан межелі орын мен баDдар пункттерін
Fалпына келтіруге болмайды.

[Turn List]:
5GB0525X

KсынылDан баDытFа Fатысты егжей-тегжейлі
аFпаратты Lсынады.

•

[Simulation]:
KсынылDан баDдардыH симуляциясын жасау.
БLл функция баDыттыH егжей-тегжейлі суретін
дауысты нLсFаумен бірге кJрсетеді.

2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.
3. EалаDан шарттарды
тNртіHіз.

орнатып,

БасFару Nшін мына тNймешіктерді тNртіHіз.

Kсынылатын орнату кNйлері

m : Имитация жасауды кідіртеді.

j
1

m : Имитация жасауды жалDастырады.
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1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

[Calculate]

[Add Destination]:
ЖаHа межелі орын Fосу Nшін тNртіHіз.

j
2

“БаDытты есептеу шарттарын Jзгерту”
(бет 6-32)

АDымдаDы межелі орын:
Межелі орынды JHдеу немесе жою Nшін
тNртіHіз.

7. БаDдардыH Jзгеруін растау Nшін [Calculate]
тNртіHіз. БаDдар Fайта есептеледі.

“Межелі орынды немесе маршрут
пунктін JHдеу/жою” (бет 6-31)

j
3

Межелі орынDа/баDдар пунктіне жетелейтін
баDытты есептеу шарттары:
БаDытты есептеу шарттарын Jзгертеді.

АEПАРАТ:

•
•

“БаDытты есептеу шарттарын Jзгерту”
(бет 6-32)

j
4

[Add Waypoint]:
БаDдар пунктін Fосу Nшін тNртіHіз.
“Межелі орын немесе маршрут пунктін
орнату” (бет 6-31)

j
5

АDымдаDы баDдар пункті:
БаDдар пунктін Jзгертеді немесе жояды.
“Межелі орынды немесе маршрут
пунктін JHдеу/жою” (бет 6-31)

j
6

[Calculate]:
БаDдарды JHдегеннен кейін, жNйе баDдарды
жаHа шарттармен Fайта есептейді.

Межелі орын немесе маршрут пунктін
орнату
AлдеFашан орнатылDан баDытFа межелі орынды
немесе маршрут пунктін FосуDа болады. Бір межелі орынDа Fоса, 5 баDдар пунктін орнатуDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.

5GB0526X

3. [Add Destination] немесе [Add Waypoint]
тNртіHіз.
АEПАРАТ:
Егер [Add Destination] параметрі таHдалса,
аDымдыF межелі орын маршрут пунктіне айналады.
4. Межелі орынды немесе маршрут пунктін
орнатыHыз. Межелі орынды немесе маршрут
пунктін іздеу тBсілі межелі орынды іздеу
тBсілімен бірдей.

АлдыHDы баDдар автоматты тNрде жойылады.
Межелі орындарды немесе баDдар пункттерін
Карта мBзірінен де FосуDа болады.
“Орын картасы бейнебеті” (бет 6-12)

Межелі орынды немесе маршрут
пунктін JHдеу/жою
AлдеFашан орнатылDан межелі орынды немесе
маршрут пунктін Jзгертуге немесе жоюDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.
3. AлдеFашан орнатылDан межелі орынды немесе баDдар пунктін тNртіHіз.

“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)
5. Орынды баDдарDа Fосу Nшін [Add to Route]
тNртіHіз.
6. ТаHдалDан орын баDдарDа Fосылып, баDдар туралы аFпарат кJрсетіледі. БаDдарды есептеу
шарттарын Fажетінше реттеHіз.

2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.

Навигация
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АEПАРАТ:
Егер межелі орын жойылса, баDыт бойындаDы еH
соHDы маршрут пункті межелі орынDа айналады.

БаDытты есептеу шарттарын Jзгерту

Межелі орын мен баDдар пункттерініH
ретін Jзгерту
Орнатылып FойDан межелі орындар мен баDдар
пункттерініH ретін Jзгертуге болады.

Маршрут пункттерініH арасындаDы жолдыH Bр
бJлігін есептеу шарттары Bр тNрлі болуына болады.
5GB0527X

1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.

4. ОрнатFыHыз келген тармаFты тNртіHіз.
Kсынылатын орнату кNйлері

•

[Alter Location]:
Межелі орынныH немесе баDдар пунктініH
орналасFан жерін сенсорлыF экран дисплейіндегі айFыш меHзерді карта бойымен
жылжыту арFылы реттеуге болады.

•

[Change Order]:
Орнатылып FойDан межелі орындар мен
баDдар пункттерініH ретін Jзгертуге болады.

•

[Delete]:
AлдеFашан орнатылDан таHдалDан межелі
орынды немесе баDдар пунктін жоюDа болады.

5. Iзгерісті Fолдану Nшін [Calculate] тNртіHіз.

3. Межелі орынDа немесе баDдар пунктіне дейінгі
баDдардыH FалаDан бJлігінде кJрсетілген
баDдар шартын тNртіHіз.

5GB0447X

4. EалаDан шартты тNртіHіз.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
“БаDдар параметрлері” (бет 6-36)
5. Шарттар Jзгеріп, дисплей БаDдарды JHдеу экранына оралады.
6. Iзгерісті Fолдану Nшін [Calculate] тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

Eайта есептелген баDыт еH FысFа баDыт болмауы мNмкін, себебі жNйе Fауіпсіздікті Fамтамасыз ету маFсатында кJлікті оHай жNргізуге
болатын жолдарDа басымдыF береді.

2. [Edit/Add to Route] тNртіHіз.
3. AлдеFашан орнатылDан межелі орынды немесе баDдар пунктін тNртіHіз.
4. [Change Order] тNртіHіз.
5. БLрын таHдалDан межелі орынды немесе
баDдар пунктін ауыстыру Nшін FалаDан межелі
орынды немесе баDдар пунктін тNртіHіз.
6. Iзгерісті Fолдану Nшін [Calculate] тNртіHіз.

БАCЫТТЫ EАЙТА ЕСЕПТЕУ
Іздеу шарттарын Jзгерткеннен кейін баDытты Fолдан іздеуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
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2. [Recalculate] тNртіHіз. Хабар кJрсетіледі жBне
баDыт Fайта есептеледі.
3. [Start] тNртіHіз немесе басFа Fажетті Bрекеттерді орындаHыз.
“БаDдар нLсFауды бастамас бLрын
таHдалатын параметрлер” (бет 6-21)
АEПАРАТ:

•

БаDыт бойына маршрут пункті орнатылDан кезде, баDыт Fайта есептелсе де жNйе тек бір Dана баDытты іздейді.

•

КJлік LсынылDан баDыттан ауытFыDан кезде,
аDымдыF орыннан межелі орынDа дейінгі
баDытты БаDытты автоматты тNрде салу функциясы автоматты тNрде Fайта іздейді.

АEПАРАТ:

•

КJлік LсынылDан баDыттан ауытFыDан кезде
[Detour] параметрін таHдау мNмкін емес.

•

ЖNйе кJрсетілген шарттар бойынша айналып
Jту баDытын есептей алмаса, бLрын
LсынылDан баDыт кJрсетіледі.

•

КJлік тым жылдам кетіп бара жатса, айналып
Jту баDыты кJлік Jтіп кеткен жерден басталуы
мNмкін.

“БаDдар параметрлері” (бет 6-36)

АЙНАЛЫП IТУ БАCЫТЫН ОРНАТУ
KсынылDан баDыттан айналып Jту Nшін, белгілі бір
FашыFтыFFа дейін айналып Jту баDытын есептеуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Detour] тNртіHіз.
3. Тізімде FалаDан айналып Jту FашыFтыDын
тNртіHіз. Айналып Jту FашыFтыDын есептегеннен кейін жNйе айналып Jту баDытын картадан
кJрсетеді.
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БАCЫТ НKСEАУЫНЫG ПАРАМЕТРЛЕРІ
БаDдарды іздеу шарттары мен баDдар нLсFауын
орнатуDа болады.

НLсFау параметрлері
БаDыт бойынша нLсFау кJрсету барысында берілетін Bр тNрлі аFпаратты орнатуDа болады жBне баDыт жBне/немесе дауысты нLсFау беру функциясын FосуDа
немесе сJндіруге болады.
1) Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін тNртіHіз.
2) [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Guidance Settings] тNртіHіз.
3) ОрнатFыHыз келген тармаFты тNртіHіз.
Экранда кJрсетілетін элементтер модель мен техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы жBне Jзгертілуі мNмкін.
Параметр элементі
[Guidance Volume]

Aрекет
Дауысты нLсFаудыH Nнділік деHгейін реттейді.

[Guidance Voice]
[Junction Guidance Settings]

Дауысты нLсFауды Fосады немесе сJндіреді.
[Level 1] мен [Level 4], Fиылыс уаFыты/жиілігі мен тNрлерініH арасынан
элементтердіH біреуін таHдау арFылы нLсFауды орнатуDа болады.

[Route Timing]

[Destination]
Карта экранында m белгішесін жBне межелі орынDа дейінгі жNру уаFытын
кJрсетеді.
[Waypoint]

[Toll Booth Guide]
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Карта экранында m белгішесін жBне баDдар пунктіне дейінгі жNру
уаFытын кJрсетеді.
КJліктіH аFылы жол тJлемін Fабылдау пунктіне жаFындап FалDанын
білдіретін аFылы жол тJлемін Fабылдау пункті бойынша нLсFау береді.
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БаDдар параметрлері
БаDдар іздеу шарттарын орнатуDа болады.
1) Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін тNртіHіз.
2) [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Route Calculation Criteria] тNртіHіз.
3) ОрнатFыHыз келген тармаFты тNртіHіз.
Экранда кJрсетілетін элементтер модель мен техникалыF сипаттамаларDа Fарай Bр тNрлі болуы жBне Jзгертілуі мNмкін.
Параметр элементі
[Search Condition]

[Detailed Route Settings]

[Fast]
[Minimise Motorways]
[Short]

Магистраль жолдарын Fолдануды барынша азайтады.
ЕH FысFа баDытFа басымдыF береді.
Eайта есептелген баDыт еH FысFа баDыт болмауы мNмкін, себебі жNйе
Fауіпсіздікті Fамтамасыз ету маFсатында кJлікті оHай жNргізуге болатын
жолдарDа басымдыF береді.

[Minimise Toll Roads]
[Use Time Restricted Roads]
[Use Avoid Area Settings]

АFылы жолдармен жNруді азайтады.
УаFыты шектеулі жолдарды Fолданады.
БаDдарды есептеу Nшін айналып Jту аймаDы параметрлерін Fолданады.
“Айналып Jту аймаDын саFтау” (бет 6-39)
Тасымал жолдармен жNруді Fамтиды.
КJлік LсынылDан жолдан ауытFып кетсе, жNйе автоматты тNрде кJлікті
LсынылDан баDытFа жетелейтін баDытты Fайта есептеп шыDарады.

[Use Ferries]
[Auto Reroute]

•
•
•

Aрекет
Магистраль жолдарын FолдануDа басымдыF береді.

БаDдарды есептеу Nшін бір уаFытта бір баDдар шартын Dана FолдануDа болады.
Eайта есептелген баDыт еH FысFа баDыт болмауы мNмкін, себебі жNйе Fауіпсіздікті Fамтамасыз ету маFсатында кJлікті оHай жNргізуге болатын жолдарDа
басымдыF береді.
Егер баDыт шарттары [Search Condition] параметрінен алынса, баDыттыH Bр бJлігіне Bр тNрлі шарттар [Edit/Add to Route] параметрі арFылы таHдалса да,
жол баDытыныH барлыF бJліктері бірдей шарт негізінде есептеледі.
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•

Егер [Use Time Restricted Roads] сJндірулі тLрса, жNйе баDытты уаFыт немесе аптаныH кNніне Fатысты ережелерді ескермей есептейді. СондыFтан да,
LсынылDан баDыт уаFытFа немесе аптаныH кNніне негізделген жол FозDалысы ережелерімен реттелетін жолды Fамтуы мNмкін. Жолда келе жатFанда [Use
Time Restricted Roads] параметрініH Fосулы-сJндірулі екеніне Fарамай, Nнемі жол ережелерін саFтаHыз.

•

Егер жNйе ешбір балама баDытты есептей алмаса, алдыHDы баDытты кJрсетеді.
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ОРЫН/БАCЫТТЫ САEТАУ

ОРЫНДЫ САEТАУ
Жиі баратын жерлерді СаFталDан жерлер ішіне
саFтауDа болады. СаFталDан мекенжайларды оHай
алып, межелі орын немесе барар жер ретінде
орнатуDа болады. СаFталDан жерлер еH кJбі 200
орынды саFтай алады.

Mй орнын саFтау

5. ТаHдалDан жер карта экранында Nй белгішесі
ретінде кJрсетіледі. СаFталDан элементтіH
мазмLнын Fажетінше JHдеп, [OK] тNртіHіз.

Орындарды іздеу арFылы саFтау
Орынды Bр тNрлі жолмен іздеу арFылы саFтауDа
болады.

“СаFталDан Nй мен орынды JHдеу” (бет
6-42)
БасFа параметрлер

Mй орнын жNйеге саFтауDа болады.

1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.

Межелі орын баDдар нLсFауына орнатылDан кезде
бLл Bрекетті орындау мNмкін болмайды.

2. [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Address
Book] тNртіHіз.
3. [Home Location (None)] тNртіHіз.
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4. Орынды орнату Nшін тиісті Bдісті тNртіHіз. Межелі орынды орнату Nшін FолданылDан іздеу
Bдістерін FараHыз.
“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)
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1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Home] тNртіHіз.
3. Mй орны тіркелмеген болса, жNйе сізден оны
саFтауды Fалап-FаламайтыныHызды сLрайды.
СаFтау Bрекетін орындау Nшін [Yes] тNртіHіз.
4. Mй орнын орнату Nшін, межелі орынды орнатумен бірдей процедураны FолданыHыз.
“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)

6-38 Навигация

1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз.

5. СаFталDан кезде бLл жер сенсорлыF экран дисплейіндегі картаныH ортасында кJрсетіледі.

3. [Address Book] тNртіHіз.

6. СаFталDан элементтіH мазмLнын Fажетінше
JHдеп, [OK] тNртіHіз.

5. [Add New] тNртіHіз.

“СаFталDан Nй мен орынды JHдеу” (бет
6-42)

4. [Stored Addresses] тNртіHіз.

6. Орынды орнату Nшін тиісті Bдісті тNртіHіз. Межелі орынды орнату Nшін FолданылDан іздеу
Bдістерін FараHыз.
“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)
7. ОрынныH мекенжайы Мекенжай кітапшасында
саFталады.
8. СаFталDан элементтіH мазмLнын Fажетінше
реттеп, JHдеHіз. Растау Nшін [OK] тNртіHіз.

“СаFталDан Nй мен орынды JHдеу” (бет
6-42)
АEПАРАТ:

•

Орын СаFталDан жерлер ішіне саFталDан кезде, [Stored Addresses] параметрін Fолданып
жерді іздеуге болады.
“Мекенжай кітапшасынан іздеу” (бет
6-18)

•

200 жер саFталDаннан кейін, саFталып тLрDан
жерді Jшірмейінше жаHа жерді саFтау мNмкін
болмайды.

Орынды картаны жылжыту арFылы
саFтау
1. КартадаDы FалаDан жерге жылжып, сенсорлыF
экран дисплейінде [m ] тNртіHіз.

3. Картада саFталDан орынды кJрсететін белгі
пайда болады. АDымдаDы орын картасыныH экранына оралу Nшін <MAP> тNймешігін
басыHыз.

ЖОЛ БАCЫТЫН САEТАУ
ЕH кJбі есептелген 5 баDытты саFтауDа болады.
СаFталDан баDыттарды жNйеден оHай шаFырып
алып, LсынылDан баDыт ретінде орнатуDа болады.
БаDдарда ешбір баDдар пункті орнатылмаDан болса, баDдар саFталмайды.
1. Іске Fосу жолаDында [Navi] тNймешігін тNртіHіз.
2. [Route Info] тNртіHіз.
3. [Store Route] тNртіHіз. Растау хабары
кJрсетіледі. АDымдаDы баDдарды саFтау Nшін
[Yes] таHдаHыз.
БасFа параметрлер
БаDытты келесі Bрекетті орындау арFылы да
саFтауDа болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз.
3. [Address Book] тNртіHіз.
4. [Stored Routes] тNртіHіз.
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2. [Store Location] тNртіHіз. Хабар кJрсетіледі.

5. [Store Current Route] тNртіHіз. Растау хабары
кJрсетіледі.
6. ХабардыH мазмLнын растап, [Yes] тNртіHіз.
АDымдаDы баDдар саFталады.

АEПАРАТ:

•

СаFтау Nшін баDдарда кемінде 1 баDдар пункті
болуы Fажет.

•

СаFталDан баDыт, баDыттыH Jзін емес, тек
орындарды (межелі орын жBне баDыт
бойындаDы пункттер) жBне баDытты есептеу
жаDдайларын Fамтиды.

•

БаDыт аDымдыF баDытты саFтау тізіміндегі еH
бірінші бос тLрDан жолаFFа саFталады.

•

Мекенжай кітапшасына 5 баDыт саFталDаннан
кейін, баDытты Jшірмей жаHа баDыт саFтай
алмайсыз.
“СаFталDан элементті жою” (бет 6-44)

АЙНАЛЫП IТУ АЙМАCЫН САEТАУ
Айналып Jту аймаDын саFтауDа болады. Айналып
Jту аймаDы дегеніміз — Bрдайым кептеліс болатын жол сияFты баDдарDа Fосылмайтын аймаF.
Айналып Jту аймаFтары саFталDаннан кейін, жNйе
баDдарды есептеген кезде бLл жерлерді Fоспайды. Шамамен 10 Айналып Jту аймаDын саFтауDа
болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз.
3. [Address Book] тNртіHіз.
4. [Avoid Area] тNртіHіз.

Навигация

6-39

5GB0456X

5. [Add New] тNртіHіз.
Орынды іздеу Nшін тиісті Bдісті тNртіHіз.
“Межелі орынды орнату” (бет 6-13)
6. Айналып Jту аймаDы аFпаратын Fажетінше
реттеHіз.
“EашыF жNретін жерді JHдеу” (бет 6-44)
7. Айналып Jту аймаDы аFпаратын саFтау Nшін
[OK] тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

ЕH кJбі 10 Айналып Jту аймаDын саFтауDа болады. 10 Айналып Jту аймаDы саFталDаннан
кейін, саFталып тLрDан айналып Jту аймаDын
Jшірмейінше жаHа айналып Jту аймаDын
саFтау мNмкін болмайды.
“СаFталDан элементті жою” (бет 6-44)

6-40 Навигация

Навигация

6-41

САEТАЛCАН АEПАРАТТЫ IЗГЕРТУ
ЖNйеде саFталDан элементтерді JHдеуге болады.

СаFталDан Nй мен орынды JHдеу
1) Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін тNртіHіз.
2) [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Address Book] тNртіHіз.
Параметр элементі
[Home Location]*
[Preferences]

[Stored
Addresses]

[Show Icon on Map]

Aрекет
Картада Nй белгішесін кJрсетеді.

[Icon]
[Sound]

EалаDан дизайндаDы Nй белгішесін таHдайды.
КJлік Nйге жаFындаDан кезде берілетін сигнал тNрін орнатады.

[Direction]
[Distance]
[Alter Location]

Белгілі баDыттан келе жатFанда естілетін сигналды орнатады.
Mйге белгілі бір FашыFтыF FалDанда естілетін сигналды орнатады.
СаFталDан Nй орнын реттейді.

[Delete]

СаFталDан Nй орнын жояды.

[OK]
[Sort Entries]

IHделген Nй аFпаратын растайды жBне саFтайды.
СаFталDан орындарды сLрыптайды.
“Мекенжай кітапшасынан іздеу” (бет 6-18)

[By Number]
[By Name]
[By Icon]
[By Group]

[Add New]
СаFталDан
орындар тізімі
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ЖаHа орын Fосады.
“Орындарды іздеу арFылы саFтау” (бет 6-38)
[Preferences]

[Show Icon on Map]

Картада белгішені кJрсетеді.

[Name]

ЖазбаныH атауын тіркейді.

[Voicetag]

ЖазбаDа дауыс енбелгісін тіркейді. Ол жазбаны дауысты тану
жNйесімен бірге FолдануDа мNмкіндік береді.

[Icon]
[Sound]

ЖазбаDа арналDан белгішені таHдайды.
КJлік орынDа жаFындаDан кезде берілетін сигнал тNрін орнатады.

[Direction]
[Distance]
[Group]

Белгілі баDыттан келе жатFанда естілетін сигналды орнатады.
ОрынDа белгілі бір FашыFтыF FалDанда естілетін сигналды орнатады.
ЖазбаныH тобын тіркейді.

[Index Number]
[Alter Location]

ОрынныH жазба нJмірін тіркейді.
СаFталDан орын аFпаратын реттейді.

[Delete]
[OK]

СаFталDан орын аFпаратын жояды.
IHделген саFталDан орын аFпаратын растайды жBне саFтайды.

*: Mй орны саFталмаDан кезде, [Home Location (None)] кJрсетіледі жBне мBзірде Nй орнын саFтауDа болады.

Навигация

6-43

СаFталDан баDытты Jзгерту
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Address
Book] тNртіHіз.

Параметр
элементі
[Rename]
[Alter Location]

3. [Stored Routes] тNртіHіз.
4. Тізімде FалаDан саFталDан баDдарды тNртіHіз.
Параметр
элементі
[Rename]
[Replace]

[Delete]
[OK]

Aрекет
СаFталDан баDдар атауын
Jзгертеді.
СаFталDан маршрут баDытын
аDымдыF маршрут баDытыныH
Nстіне жазады.
СаFталDан баDытты жояды.
IHделген параметрлерді
FолданысFа енгізеді.

EашыF жNретін жерді JHдеу
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз, одан кейін [Navigation] тNртіHіз.

[Resize Area]

[M-way]

[Delete]
[OK]

Aрекет
Айналып Jту аймаDыныH
атауын Jзгертеді.
СенсорлыF экран
дисплейінде Айналып Jту
аймаDын кJрсетеді жBне
Айналып Jту аймаDыныH
орнын реттейді.
EашыF жNргіHіз келген
жердіH Jлшем Fатынасына
Jзгеріс енгізеді.
БаDдарDа магистральдарды
Fосуды не Fоспауды
белгілейді.
Магистральды Fамтыса
Айналып Jту аймаDы жасыл
болып кJрсетіледі, егер
магистраль кірмесе кJк
тNспен кJрсетіледі.
Айналып Jту аймаDын жояды.
IHделген параметрді
FолданысFа енгізеді.

2. [Address Book] тNртіHіз, одан кейін [Avoid
Area] тNртіHіз.

САEТАЛCАН ЭЛЕМЕНТТІ ЖОЮ

3. Тізімде FалаDан Айналып Jту аймаDын тNртіHіз.
Айналып Jту аймаDын JHдеу экраны
кJрсетіледі.

Мекенжай кітапшасындаDы орындар мен
баDдарларды жоюDа болады. Екі тNрлі жою тBсілі
бар: жеке элементті жою жBне саFталDан элементтердіH барлыDын жою.
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АEПАРАТ:
ЖойылDан элементтерді Fайта Fалпына келтіруге
болмайды. Элементті жоймай тLрып, оныH бLдан
былай шынымен Fажет емес екеніне кJз
жеткізіHіз.

СаFталDан элементтерді бір-бірден
жою
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз, одан кейін [Address
Book] тNртіHіз.
3. [Delete Stored Items] тNртіHіз.
EалаDан элементті таHда, жою Bрекетін аяFтау
Nшін [Yes] тNртіHіз.

1-Fадам
2-Fадам
[Delete Home Location]
[Delete Address [Delete All]
Book]
[Delete One]
[Delete Stored
[Delete All]
Routes]
[Delete One]
[Delete Avoid
[Delete All]
Areas]
[Delete One]
[Delete All Previous Destinations]
[Delete
Destination
History]
[Delete Previous Destination]
[Delete Previous Starting Point]

Aрекет
Mй орнын жояды.
БарлыF саFталDан орындарды жояды.
ТаHдалDан саFталDан орынды жояды.
БарлыF саFталDан баDыттарды жояды.
ТаHдалDан саFталDан баDыттарды жояды.
БарлыF айналып Jту аймаFтарын жояды.
ТаHдалDан айналып Jту аймаDын жояды.
БLрынDы межелі орындардыH барлыDын
жояды.
ТаHдалDан бLрынDы межелі орынды жояды.
АлдыHDы бастапFы нNктені жояды.
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КартадаDы жеке элементті жою

АEПАРАТ:

1. АйFыш меHзерді картаны жылжыту арFылы
жойDыHыз келген картада саFталDан орынDа
апарыHыз, одан кейін [m ] тNртіHіз.

5GB0536X

1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
5GB0457X

2. [Delete] тNртіHіз.
3. Растау
хабары
кJрсетіледі.
мазмLнын растап, [Yes] тNртіHіз.

ХабардыH

Мекенжай кітапшасынан саFталDан элемент
жойылады.

МЕКЕНЖАЙ КІТАПШАСЫНА/МЕКЕНЖАЙ
КІТАПШАСЫНАН АEПАРАТ
ТАСЫМАЛДАУ
СаFталDан Nйге немесе мекенжайларDа Fатысты
аFпаратты USB жад FLрылDысымен экспорттауDа
немесе импорттауDа болады.
“Аудио жабдыFтар” (бет 2-4)
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2. [Navigation] тNртіHіз.
3. [Address Book] тNртіHіз.
4. [Move Stored Items] тNртіHіз.
5. [Export Data] немесе [Import Data] тNртіHіз.
6. [Home Location] немесе [Stored Addresses]
тNртіHіз.
7. [Export] немесе [Import] тNртіHіз.
ЕСКЕРТПЕ:
USB жад FLралын жNйе деректерді толыF импорттап немесе экспорттап болмайынша
алмаHыз.

•

Егер USB жад FLрылDысында саFталDан
мекенжайDа Fатысты дерек бLрыннан бар
болса, растау хабары кJрсетіледі. Mстінен
жазылDаннан кейін бастапFы деректерді Fалпына келтіру мNмкін болмайды.

•

АFпарат
тасымалдау
Nшін
USB
LяшыFтарыныH біреуін FолдануDа болады.

•

USB жад FLрылDысын деректерді тасымалдау
Nшін FолдануDа болады, біраF деректерді дербес компьютермен, т.б. JHдеу мNмкін болмайды.

НАВИГАЦИЯ ОРНАТЫМДАРЫ

Навигация жNйесін пайдаланушыныH Fалауынша
реттеуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Navigation] тNртіHіз.
Eолжетімді элементтер:
[Address Book]
Орындар мен баDыттарды орнатады. СаFталDан
элементтерді JHдеуге болады.
“Орын/баDытты саFтау” (бет 6-38)
[Map Settings]
Картаны кJрсету тBсілін жBне картаныH баDытын
орнатады.
“Карта орнатымдары” (бет 6-8)
[POI Icons]
Картада кJрсетілетін POI белгішелерін орнатады.
“Нысан белгілерін кJрсету” (бет 6-11)
[Guidance Settings]
БаDыт бойынша нLсFау беруге Fатысты Bр тNрлі
функцияларды орнатады.
“НLсFау параметрлері” (бет 6-34)
[Route Calculation Criteria]
Жол баDытына Fатысты таHдауларды Jзгертеді.
“БаDдар параметрлері” (бет 6-36)
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[Safety Guide Settings]
Параметр элементі
[Speed Limit Display]
[Safety Camera Warning
Settings]

Aрекет
ЖылдамдыF шектеуі дисплейін Fосады/Jшіреді.
[Safety Camera Icon on Map]
[Safety Camera Warning]

Eауіпсіздік камерасы ескертуініH параметрін Jзгертеді.

[Only on Calculated Route]

[Other]
Параметр элементі

Aрекет

[Small Step Zoom With Dial]
[Map Scrolling Information]

Масштабты еркін Jзгерту функциясын Fосады/сJндіреді. Осы параметр FосылDан
Fалпында тLрDан кезде масштабты Fалыпты Jзгерту параметрімен салыстырDанда аз
Fадам бойынша Jзгертуге болады.
АйFыш меHзердіH дBл ортасында тLрDан жерге Fатысты аFпаратты кJру Nшін бейнебетке
шыDаруDа болады.
“Картаны шарлау аFпаратын кJрсету” (бет 6-11)

[Quick Stop Settings]

[Address Book Icons]
[Destination/Waypoint Icons]
[POI Icons]
[Latitude/Longitude Info.]
Элементтер тізімі

[Keyboard Input]

[Reset]
[QWERTY]

ЖаFын жердегі мекеме санаттарын Bдепкі Fалпына келтіреді.
ТаHба енгізу экрандарыныH пернетаFта пішімін таHдауDа болады.

[Tracking Dots Displayed on
Map]

[ABC]
[Show Tracking Dots on Map]
[Dist. Between Tracking Dots]

БаDдардыH із нNктелерін Fосады/Jшіреді.
Із нNктелерініH аралыDын таHдаHыз.

[Delete Track to Current
Location]
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Жиі Fолданатын санаттарды кJрсету Nшін жаFын санаттарды реттейді.

АDымдаDы орынDа дейінгі із нNктелерін жояды.

[Adjust Current Location]

КJліктіH аDымдыF орнын кJрсететін белгіше дLрыс жерде тLрмаса, картадаDы кJліктіH
орнын кJрсететін белгішеніH орнын реттеуге болады.
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НАВИГАЦИЯ ЖMЙЕСІ ТУРАЛЫ
ЖАЛПЫ АEПАРАТЫ
[Delete Stored Items]
СаFталDан орын немесе баDытты жояды.
“СаFталDан элементтерді бір-бірден жою”
(бет 6-45)
[Delete Destination History]
АлдыHDы межелі орындардыH барлыDын я біреуін
немесе бLрынDы бастапFы нNктені жояды.
“СаFталDан элементтерді бір-бірден жою”
(бет 6-45)
[Reset All Navigation Settings to Default]
Ол Bр тNрлі параметрлерді (дисплей, дыбыс
деHгейі т.с.с.) бастапFы Fалпына Fояды.

КIЛІКТІG АCЫМДАCЫ ОРНЫ
КJліктіH аDымдаDы орныныH дисплейі
БLл навигация жNйесі кJліктіH аDымдаDы орнын
есептеу Nшін кJліктен (гироскопиялыF сенсор
арFылы) жBне GPS (жаPандыF орынды аныFтау
жNйесі) жерсеріктерінен алынDан деректерді біріктіреді. БLл орын содан кейін межелі орынDа
дейін баDыт беру барысында кJрсетіледі.

GPS (жаPандыF орынды аныFтау
жNйесі) дегеніміз не?
GPS дегеніміз АEШ Nкіметі тарапынан
LшырылDан спутниктерді пайдаланатын орынды
аныFтау жNйесі. БLл навигация жNйесі орбитада
жер бетінен 21,000 км (13,049 миля) жоDары
орналасFан Nш немесе одан кJп жерсеріктерден
келетін радио сигналдарды Fабылдап, кJліктіH
орналасFан жерін триангуляция тBсілін Fолданып
аныFтайды.

NAI0422

•

ТуннелдердіH немесе паркинг ішінде

Орынды аныFтау мNмкіндігін реттеу:
ЖNйе кJлік жылдамдыDына жBне гироскопиялыF
сенсор деректерініH есептеулері негізінде кJлік
орны дBл емес деп шешкен кезде, жNйе GPS
сигналдар арFылы кJлік белгішесініH кNйін автоматты тNрде Jзгертеді.
GPS жерсеріктерінен сигналдарды Fабылдау:
GPS сигналдары FоршаDан ортаныH жаDдайына
байланысты Bлсіз болуы мNмкін. Келесі жерлер/
аумаFтарда кJліктер GPS сигналдарын Fабылдамауы мNмкін.

6-50 Навигация

NAI0423

•

КJп биік Dимараттар орналасFан жерлерде

NAI0424

•

КJп Fабатты магистраль жолдарыныH астында

NAI0713

•

Каньонды жерді

NAI0426

•

ЖаFын жерде LFсас жол бар болса.

АEПАРАТ:

NAI0425

•

КJп биік аDаштар орналасFан жерлерде

GPS антеннасы кJліктіH ішіндегі FLралдар панелінде орналасFан. ELралдар панеліне ешбір затты, Bсіресе, Lялы телефондарды немесе
FабылдаDыштарды FоймаHыз. Себебі GPS сигналыныH Fуаты, теледидар толFындары FуатыныH
миллионнан бір бJлігіне сай келеді, телефондар
мен FабылдаDыштар сигналDа Bсер етуі немесе
мNлдем Nзіп тастауы мNмкін.

КJліктіH орнын дLрыс кJрсетпеу
Келесі жаDдайлар кJліктіH орнын немесе жолдыH
баDытын дLрыс кJрсетуге Bсер етуі мNмкін. КJлік
Fалыпты жNргізу режиміне оралDан кезде оныH
орны наFты кJрсетілуі мNмкін.

NAI0427

•

КJлік торкJздермен белгіленген жолда келе
жатса.
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NAI0428

•

КJлік Nлкен Y-пішімді жол Fиылысынан Jтіп
бара жатFан кезде.

NAI0430

•

КJлік S-пішімді жол иірімдері Fайталанып
кездесетін жолмен келе жатса.

NAI0429

•

КJлік Nздіксіз, сBл иірімдері бар жолмен келе
жатса.
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NAI0432

•

NAI0431

•

КJлік иілген кJпірдіH Nстінде келе жатса.

КJлік Fар басFан немесе асфальт тJселмеген
жолмен келе жатса.

NAI0433

•

Mздіксіз солDа немесе оHDа бLрылDанда немесе
зигзаг бойымен жNрген кезде.

Навигация жNйесіне арналDан
егжей-тегжейлі картадаDы шолу
аумаFтары (КША)

NAI0434

•

От алдыру FосFышы OFF Fалпына FойылDан
кезде кJлік паркингтіH бLрылмасында айналып
тLрса.

NAI0436

•

GPS-тіH орынды дBл аныFтау деHгейі тJмен
кезде.

АEПАРАТ:

•

EозDалтFышты немесе гибрид жNйесін от алдыра сала кJлікті жNргізе бастаDан кезде
кJліктіH белгішесі ауытFып кJрсетілуі мNмкін.

•

КJлік белгішесі Jлшемі BртNрлі шиналар немесе шина шынжырлары орнатылDан болса
да ауытFуы мNмкін.

•

ЖNйеніH кJлік белгішесініH орны наFты жолдан ауытFыDан кезде оны автоматты тNрде
тNзететін функциясы бар.

•

КJлік орнын GPS кJмегімен тNзету функциясы кJлікті тоFтатFан кезде жLмыс істемеуі
мNмкін.

•

КJліктіH белгішесі кJлікті біраз жNргізгеннен
кейін де Fалыпты орнына Fайтып келмесе,
кJлік белгішесініH орнын Fолмен тNзетіHіз.

NAI0435

•

Карта бейнебетінде кJрсетілмеген жолмен
немесе Fосымша FLрылыс салу не басFа
себептерге байланысты Jзгертілген жолда келе
жатFан кезде.

БLл жNйе межелі орынDа жетуге кJмектесуге
арналDан жBне осы нLсFаулыFта кJрсетілген
басFа функцияларды да орындайды. Дегенмен,
бLл жNйені абайлап жBне дLрыс пайдалану керек.
ЖолдаDы жаDдай, жол белгілері жBне FызметтердіH бар-жоFтыDына Fатысты мBлімет Bрдайым
жаHартылып тLрмауы мNмкін. ЖNйе кJлікті Fауіпсіз тNрде, дLрыс жBне заH шеHберінде жNргізу
BрекетініH орнын баса алмайды.
Карта деректері таHдаулы
аумаFтарды Fамтиды.

метрополиялыF

Карта деректері аумаFтардыH екі тNрін Fамтиды:
БарлыF егжей-тегжейлі жол деректерін Lсынатын
“егжей-тегжейлі шолу аумаFтары” жBне барлыF
аумаFтарды кJрсететін “негізгі жолдар Dана” тNрі.
АEПАРАТ:
Егжей-тегжейлі карта кJп жерлерде жLмыс істемейді жBне жалпы алDанда бLл карта метрополитен жерлерді таHдаумен Dана шектеледі.

БАCЫТТЫ ЕСЕПТЕУ

•

KсынылDан жол еH FысFа жол болмауы мNмкін,
сонымен Fатар жол FозDалысындаDы іркілістер есепке алынбауы мNмкін.
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•

негізгі жол болмаса, бейнебетте осы
жаDдайды ескертетін хабар пайда болады.
Негізгі жолDа жаFын орынды орнатуDа
тырысыHыз.

Жол жаDдайлары жBне осы жNйені Fолдану
уаFыты мен карталыF деректерге арналDан
мBлімет
жасалDан
уаFыт
арасындаDы
айырмашылыFFа байланысты, жолдар мен
ережелер арасында ауытFулар болуы мNмкін.
МLндай
жаDдайларда
жолдаDы
наFты
жаDдайлар мен ережелер картадаDы дерек
аFпараттарынан басым болады.

•

БаDдарды есептеу кезінде, картаны жNгірте
Fарау мNмкін болмайды, алайда кJлік белгішесі кJліктіH наFты FозDалысына сай
FозDалады.

•

БаDдарды есептеу кезінде <MAP> жBне
<MENU> сияFты тNймелер ажыратылады.

•

Кей жаDдайларда, есептеу аяFталDаннан кейін,
есептелген баDыт бірден кJрінбеуі мNмкін.

•

Жол баDытын Fайта есептеу кезінде Jтіп кеткен маршрут пункттері есепке алынбайды.

•

Егер LсынылDан баDыт сызылып жатFан кезде
картаны жNгірте FарасаHыз, сызуды аяFтау
Fосымша уаFыт алуы мNмкін.

•

Келесі
жаDдайларда
аяFталмауы мNмкін.

баDытты

Егер кJлік межелі орынDа тым жаFын болса немесе межелі орынDа дейін еш жол
болмаса, бейнебетте осы жаDдайды ескертетін хабар пайда болады.

–

Жол FозDалысы ережелеріне жBне т.б. байланысты межелі орынDа немесе жол белгілеріне жету мNмкін болмаса.

–

Межелі орынDа немесе маршрут пункттеріне жетелейтін жалDыз жол аса кNрделі
болса.

КJліктен 2,5 км (1,5 миля) FашыFтыFта
ешбір негізгі жол болмаса, бейнебетте осы
жаDдайды ескертетін хабар пайда болады.
КJлік негізгі жолDа жаFын келген кезде
Fайта есептеуге тырысыHыз.

–

Межелі орыннан немесе маршрут пунктінен 2,5 км (1,5 миля) FашыFтыFта ешбір

–

Егер баDытты саFталDан аFпарат немесе
нысан аFпаратынан алып орнатсаHыз, кей
жаDдайда межелі орынDа немесе маршрут
пунктіне апаратын жанама жол кJрсетілуі
мNмкін.
БLны
тNзету
Nшін
жол
FозDалысыныH баDыты, Bсіресе Fиылыстар, Fызмет кJрсету аумаFтары тBрізді
FозDалу баDыттары Bр тNрлі жолаFтар жеке-жеке кJрсетілген жаDдайларда абай
болыHыз.

–

БLл жNйе шектеулі жол FозDалысын жBне
толыF жол FозDалысын (бLDаттау) жекежеке Fарастырмайды. ЖNйе жол Fолданыста болса да жанама жолды кJрсетуі
мNмкін.

–

Паром басымдыDы OFF Fалпында болса
да, паромды пайдаланатын баDдар Lсынылуы мNмкін.

БаDдар пайда болDан кезде келесі жаDдай
орын алуы мNмкін.
–

Егер негізгі жолдаDы баDытты есептесеHіз,
баDыттыH
бастапFы
тLсы
кJліктіH
аDымдаDы орнына дBл сBйкес келмеуі
мNмкін.

–

БаDыттыH аяFталу тLсы межелі орынDа дBл
сBйкес келмеуі мNмкін.

–

Егер негізгі жолдаDы баDытты есептесеHіз,
жNйе басFа негізгі жолдаDы баDытты
кJрсетуі мNмкін. БLл кJлік белгішесі орныныH дBл еместігіне байланысты болуы
мNмкін. МLндай жаDдайда, кJлікті Fауіпсіз
орынDа Fойып, кJлік белгішесін бастапFы
Fалпына келтіріHіз немесе баDытты Fайта

есептеу

–
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•

–

есептемей тLрып кJлік белгішесініH орны
Jздігінен Jзгеретін-Jзгермейтінін кJру
Nшін кJлікті жNргізіп кJріHіз.

БАCЫТ НKСEАУЫ
Дауысты нLсFауды Fайталау
БLл функция жол баDытын есептеген уаFыттан
бастап межелі орынDа жеткенше, баDыт бойынша
нLсFау беру кезінде Nздіксіз жLмыс істеп тLрады.
<MAP> тетігін басып тLрыHыз. Дауысты нLсFау
Fайталанады.

АEПАРАТ:
КJлік Fате баDытFа Fарай бара жатFан кезде
<MAP> басылса, дауысты нLсFау беріледі:
“МNмкін болса, кері бLрылыHыз.”

•

КJрсетілген кJшеніH атаулары кейде кJшеніH
наFты атауларына сBйкес келмеуі мNмкін.

•

Дауысты нLсFау беру функциясы [Guidance
Voice] индикаторы жанбай тLрса жLмыс істемейді.

Дауысты нLсFауDа Fатысты ескерімдер

•

•

•

Осы жNйедегі дауысты нLсFау бойынша баDыт
беру функциясын Fосымша функция ретінде
Fарастыру Fажет. КJлікті жNргізген кезде,
картадаDы баDытты тексеріHіз жBне наFты жолдар мен жол ережелерін LстаныHыз.
Дауысты нLсFау функциясы белгілі бір
шарттарDа сай келетін кJше Fиылыстарында
Dана Fосылады. КJліктіH бLрылуы Fажет, біраF
дауыс кJмегімен баDыт беру мNмкіндігі
FосылмаDан жаDдайлар болуы мNмкін.
Дауысты нLсFаудыH мазмLны бLрылыс
баDытына жBне жол FиылысыныH тNріне Fарай
Bр тNрлі болуы мNмкін.

•

Дауысты нLсFау беру уаFыты жаDдайDа байланысты Bр тNрлі болуы мNмкін.

•

КJлік LсынылDан баDыттан ауытFып кеткен
кезде дауысты нLсFау жLмыс істемейді. ЖNйе
бLл жаDдайды хабарламайды. КартаDа Fарап,
баDытты Fайта есептеHіз.
“БаDытты Fайта есептеу” (бет 6-32)

•

Дауысты
нLсFау
магистраль
FиылыстарындаDы жолдыH нJмірлеріне жBне
баDыттарына дBлме-дBл сай келмеуі мNмкін.

“Дыбыс
деHгейі
жBне
параметрлері” (бет 2-13)

•
•

Магистраль шыDаберісіне Fатысты аFпарат,
наFты шыDаберіске Fатысты мBліметтен Jзгеше болуы мNмкін.

•

Себебі кей маусымдарда ашыF, кей маусымдарда жабыF жолдарDа Fатысты деректерді
Fамту мNмкін емес жBне наFты жол
FозDалыстарына Fатысты шектеулер ескерілмеген баDыт кJрсетілуі мNмкін. КJлік
жNргізген кезде наFты жол FозDалыстарына
Fатысты шектеулерді міндетті тNрде ескеріHіз.

сигнал

Дауысты нLсFау беру функциясы кJлік
LсынылDан баDытFа тNскен кезде басталады.
БаDыттыH бастапFы тLсына жетелейтін
баDыттарды картадан FараHыз.
Маршрут пунктіне жеткен кезде дауысты
нLсFау “Сіз 1-ші (2, 3, 4,...) маршрут пунктіне
келдіHіз” деп хабарлайды. Дауысты нLсFау
жол баDытыныH келесі бJлігіне ауысады.
Дауысты нLсFау функциясына Fолжетімді болмаса, картаDа Fарап баDыт алыHыз.

•

Кей жаDдайларда, дауысты нLсFау функциясы
межелі орынDа жетпей тLрып аяFталады. Межелі орынDа жету Nшін картадаDы межелі
орын белгішесін FараHыз.

•

Егер жNйе межелі орынныH (маршрут пункті)
Fай жаFта орналасFанын аныFтаса, дауысты
нLсFау межелі орынDа келуді хабарлаDаннан
кейін “оH/сол” жаFта деп хабарлайды.

•

•

Дауысты нLсFау беру функциясы жол
FиылыстарындаDы жолдыH бLрышына байланысты жартылай жLмыс істеуі немесе жLмыс
істемеуі мNмкін.

КАРТА ДЕРЕГІ
Карта SD картасын пайдалану жолы
ГеографиялыF карта деректерін Fамтитын
SD-карта енгізілген. БаDдарлыF SD-картаны
пайдаланDан кезде, абай болыHыз жBне келесі
нLсFауларды орындаHыз:

•

SD-карта Lясына енгізілмеген. БLл – тек осы
FLрылDы Nшін пайдаланылатын SDHC картасы. БLл картада географиялыF карта деректері бар. SDHC картасы FLрылDыныH жLмыс істеуі Nшін Fажет. БLл картаны географиялыF
карта деректерін жаHарту Fажет болDан кезден басFа уаFытта шыDармаHыз.

•

Карта деректерін ешFашан талдамаHыз,
JзгертпеHіз, жоймаHыз немесе пішімдемеHіз.
Олай ету FLрылDыныH дLрыс жLмыс істемеуіне себеп болуы мNмкін.

•

Тек осы FLрылDы Nшін пайдаланылатын
SDHC-карта басFа FLрылDыDа енгізілсе, ол
дLрыс жLмыс істемейді.

Навигация

6-55

•

Карта деректері басFа SDHC картасына
кJшірілсе де пайдаланылмайды.

•

ГеографиялыF карта деректерін Fамтитын
SDHC картасын жNйеден шыDармаHыз.
ЖNйені географиялыF карта деректері
жойылDан SDHC картасымен пайдаланDанда
кейбір функциялар жLмыс істемеуі мNмкін.
ЕСКЕРТПЕ:

ГеографиялыF карта деректерін Fамтитын,
LяшыFFа енгізілген SD-картаны шыDармаHыз.
ГеографиялыF карта деректерін Fамтитын
осы SD-карта шыDарылDан кезде, навигация
жNйесі жLмыс істемейді. Егер географиялыF
карта
деректерін
Fамтитын
SD-карта
байFаусызда шыDарылып, оны LяшыFFа Fайта салDан соH, от алдыру FосFышын “OFF” Fалпына
Fойып,
сосын
“ON”
Fалпына
ауыстырыHыз.

уаFытFа байланысты, осы картаDа кейбір жаHа
жолдар кірмей Fалуы немесе кейбір атаулар
не жолдар осы картаны FолданDан кезде
басFаша болуы мNмкін.

Карта деректері туралы
1. Осы карта деректерін CLARION CO., LTD.
(CLARION) компаниясы HERE Lйымынан
алынDан лицензияDа сай дайындаDан. деректерді HERE LйымыныH сандыF жол деректері
картасы негізінде Fосты, JHдеді жBне сандыF
тNрге айналдырды. Карта деректерін жасаDан
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•

Навигация жNйесі LсынDан кеHестерді тек
жай Dана Lсыныс ретінде Fарастыру Fажет.
Навигация жNйесініH кJліктіH орнын
дLрыс кJрсетпейтін, еH FысFа баDдарды
кJрсете алмайтын жBне/немесе Fажетті
межелі
орынDа
баDыт
бермейтін
жаDдайлары болуы мNмкін. МLндай
жаDдайларда, сол кездегі кJлікті жNргізу
жаDдайларын
ескере
отырып,
Jз
LйDарымыHызDа сенім артыHыз.

•

Навигация жNйесін тJтенше жаDдай Fызметтерін табу Nшін пайдаланбаHыз.
ДерекFор полиция бекеттері, ауруханалар
жBне клиникалар сияFты тJтенше жаDдай
FызметтерініH толыF тізімін Fамтымайды.
МLндай жаDдайларда баDыттар сLраDанда
Jз LйDарымыHыз бен мNмкіндігіHізге сенім артыHыз.

•

ЖNргізуші ретінде, жолдаDы Fауіпсіздікке
жауапты жалDыз JзіHіз.

2. Осы картада FолданылDан жол FозDалысын
баFылау жBне реттеу деректері, деректердіH
жасалу уаFытына байланысты картаны
FолданDан кездегі деректерден Jзгеше болуы
мNмкін. КJлікті жNргізген кезде жол
бойындаDы аDымдыF жол FозDалысы белгілерін
жBне ескертулерін орындаHыз.
3. Карта баDдарламасын Fайта жасау немесе
кJшіру заH тарапынан FатаH тыйым салынDан.
Clarion Co., Ltd басып шыDарDан. ZENRIN CO.,
LTD. Jндірген.
© 2016 HERE. БарлыF FLFыFтары FорDалDан.
© ZENRIN CO., LTD. 2016. БарлыF FLFыFтары
FорDалDан.

Карта деректерініH жаHартымдарына
тапсырыс беру жолы
ЖаHартылDан карта дерегіне тапсырыс беру Nшін
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
хабарласыHыз.

заHсыз Bрекет жасауDа жетелесе, Fауіпті
жаDдайDа душар етсе немесе сіз Fауіпті деп
ойлайтын аумаFFа апарса.

EАУІПТІ:

•

БLл
навигация
жNйесін
Jз
LйDарымыHызбен FолданбауыHыз керек.
Осы навигация жNйесі LсынDан кез келген
баDдар Fандай да бір автокJлік жолдарыныH ережелерін, Jз LйDарымыHызды
жBне/немесе кJлікті Fауіпсіз тNрде айдау
Bдістерін ауыстырмауDа тиіс. Навигация
жNйесі LсынDан баDдар мыналарDа жетелесе, оларDа сNйенбеHіз: Fауіпті немесе

–

Жол апаттарына Lшырамау Nшін
жNйені
FозDалыс
кезінде
пайдаланбаHыз.

–

Жол апаттарына Lшырамау Nшін
жNйені кJлік Fауіпсіз жерде тоFтап
тLрDан
жBне
тLралату
тежегіші
тартылDан кезде Dана пайдаланыHыз.

–

Жол апаттарына Lшырамау немесе
жол ережелерін бLзбау Nшін жолдаDы
наFты жаDдайлар мен жол ережелерініH навигация жNйесіндегі мBліметке
FараDанда басымдыFFа ие екенін есте
саFтаHыз.

–

СондыFтан, баDдарлама уаFыт Jте келе, жаDдайлардыH Jзгеруіне жBне
пайдаланылDан аFпарат кJздерініH
табиDатына байланысты наFты немесе
толыF мBліметті Fамтымауы мNмкін.
КJлікті жNргізген кезде аDымдаDы жол
жаDдайларын
жBне
ережелерін
BрFашан ескеріп отырыHыз.

–

ЖолдаDы наFты жаDдайлар жBне магистраль
ережелері
навигация
жNйесіндегі мBліметтен Jзгеше болDан
жаDдайда, магистраль ережелерін
LстаныHыз.

–

Навигация жNйесі жол FозDалысы мен
жол заHдарына; жылдамдыF шектеулеріне; жолдаDы еHіске, Jрге жBне/немесе жол беті жаDдайларына Fатысты
аFпаратты; кJпір жBне туннель биіктігі
мен ені жBне/немесе басFа да басым
болып табылатын кJлік жNргізу жBне/
немесе жол жаDдайларына Fатысты
аFпаратты бермейді немесе оDан толыF
сенім артпайды. AрFашан кJлікті
жNргізу жаDдайларын ескере отырып,
Jз LйDарымыHызDа сенім артыHыз.

–

EозDалыс кезінде экранDа FарауDа
бJлген
уаFытты
FысFартуDа
тырысыHыз.

Eолданушы шарттары
Деректер (“Data”) жеке, ішкі Fолданыс
маFсатында Dана берілген жBне алып сату Bрекетіне арналмаDан. Ол авторлыF FLFыFпен
FорDалады жBне, бір жаDынан, JзіHіз болып жBне,
екінші жаDынан, CLARION CO., LTD. (“CLARION”) компаниясы жBне оныH лицензиясын таратушылар (лицензиясын таратушыларды жBне
тасымалдаушыларды Fоса) болып FабылдаDан келесі шарттарDа сай болуы тиіс. ©2016 HERE. БарлыF FLFыFтары FорDалDан.
Шарттар:
Тек жеке Fолданыс Nшін: осы деректерді лицензия шарттарына сай, Fызметтік бюро, уаFытты
бJлісу немесе Jзге де LFсас маFсаттарда емес,
Nissan автокJлігініH Jнімдерімен бірге тек жеке,
коммерциялыF емес маFсаттарда пайдалануDа келісім бересіз. СондыFтан, тJмендегі алDа
FойылDан шектеулерді ескере отырып, осы деректердіH Fандай да бір бJлігін Jзге жолмен
кJбейтпеуге,
кJшірмеуге,
Jзгертпеуге,
декомпиляцияламауDа, бJлшектемеуге немесе
FLрастыруDа кері баDытта Bрекет етпеуге келісім
бересіз жBне оны, міндетті заHдардыH рLFсаты
аясынан басFа кезде, Fандай да бір пішімде кезкелген маFсатта кJшіруге немесе таратуDа болмайды. КJп дисктерден тLратын жинаFты CLA-

RION берген толыF жинаF Fалпында Dана беруге
немесе сатуDа болады, біраF жеке-жеке жинаF
ретінде беруге болмайды.
Шектеулер: CLARION берген лицензияDа сай
Bрекет ететін жерден басFа жерлерде, алдыHDы
тарауларды ескере отырып, (a) Осы деректерді
орнатылDан немесе кJлік навигациясыныH орнын
аныFтай, хабар тарата, аDымдаDы уаFытта баDдар
бойынша баDыт бере, кJліктер тобын басFара алатын немесе LFсас FолданбаларDа жалDанDан немесе байланыс орнатFан Fандай да бір Jнімдермен, жNйелермен немесе Fолданбалармен бірге
пайдалану; немесе (b) Осы деректерді Fандай да
бір орынды аныFтау FLрылDыларымен немесе Lялы немесе сымсыз тNрде байланысFан электронды немесе компьютер FLрылDыларымен, оныH
ішінде, Lялы телефондар, алаFан жBне Fол компьютерлері, пейджерлер жBне жеке сандыF
кJмекшілері немесе ЖСК бар, бірге немесе байланыс орнатFан тNрде пайдалану.
Ескерту: Деректер Fате нBтижелерге Bкелуі
мNмкін келесі себептерге байланысты дLрыс немесе толыF емес аFпаратты Fамтуы мNмкін:
уаFыттыH Jтуіне, жаDдайлардыH Jзгеруіне,
пайдаланылDан дереккJздерге жBне толыFFанды
географиялыF деректерді жинау табиDатына байланысты.
Кепілдік жоF: БLл деректер “as is” берілуде жBне
оны Jз тBуекеліHізбен пайдалануDа келісім бересіз. CLARION компаниясы жBне оныH лицензиясын таратушылар (жBне олардыH лицензиясын
таратушылар жBне тасымалдаушылар) осы деректердіH мазмLны, сапасы, дBлдігі, толыFтыDы, тиім-
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ділігі, сенімділігі, белгілі бір маFсатFа лайыFтыDы,
пайдалылыDы, Fолданылуы немесе алынатын
нBтижелерден шыDатын, біраF тек бLлармен шектелмей, заH тарапынан немесе басFаша орын алатын немесе деректер немесе сервердіH Nздіксіз
немесе Fатесіз жLмыс жасайтынына, наFты немесе тLспалданDан, кепілдік бермейді, куBландыру
немесе кепіл беру Bрекетіне бармайды.
Кепілдіктен бас тарту мBлімдемесі: CLARION
КОМПАНИЯСЫ ЖAНЕ ОНЫG ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТАРАТУШЫЛАР (ОЛАРДЫG ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТАРАТУШЫЛАРДЫ ЖAНЕ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫ EОСА)
САПАСЫН, ЖKМЫС КIРСЕТКІШІНЕ, САТУCА
ЖАРАМДЫЛЫCЫНА, БЕЛГІЛІ БІР МАEСАТEА
ЛАЙЫEТЫCЫНА
НЕМЕСЕ
EKEЫEТЫG
БKЗЫЛМАЙТЫНЫНА,
НАEТЫ
НЕМЕСЕ
ТKСПАЛДАНCАН, ЕШ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. Кейбір
штаттар, аумаFтар жBне елдер кейбір кепілдіктен
бас тартуDа мNмкіндік бермейді, сондыFтан сол
жердегі заHдар аясына дейін жоDарыдаDы бас тарту мBлімдемесі сізге Fатысты болмауы мNмкін.
Жауапкершіліктен бас тарту мBлімдемесі:
CLARION КОМПАНИЯСЫ ЖAНЕ ОНЫG ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТАРАТУШЫЛАР (ОЛАРДЫG ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТАРАТУШЫЛАРДЫ ЖAНЕ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫ EОСА) КЕЛЕСІ MШІН ЖАУАПТЫ БОЛМАУЫ
ТИІС: МAЛІМЕТТІ ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ ИЕ БОЛУДАН ШЫCУЫ МMМКІН, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА,
ШЫCЫНCА, ЖАРАEАТEА НЕМЕСЕ ЗАEЫМCА СІЛТЕМЕ ЖАСАЙТЫН АРЫЗ-ШАCЫМ, ТАЛАП НЕМЕСЕ
AРЕКЕТ ТMРІНЕ EАРАМАСТАН, EАНДАЙ ДА БІР
АРЫЗ-ШАCЫМ, ТАЛАП НЕМЕСЕ AРЕКЕТКЕ; НЕМЕСЕ
ОСЫ МAЛІМЕТТІ ПАЙДАЛАНУДАН НЕМЕСЕ ПАЙ-
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ДАЛАНА
АЛМАУ
EАУEАРСЫЗДЫCЫНАН,
МAЛІМЕТТЕГІ EАТЕДЕН НЕМЕСЕ ОСЫ ШАРТТАРДЫ
КОНТРАКТТА СИПАТТАЛCАН AРЕКЕТ НЕГІЗІНДЕ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫE ЗАGБKЗУШЫЛЫE НЕМЕСЕ КЕПІЛ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ БKЗУДАН ШЫCАТЫН ПАЙДАНЫG, ТАБЫСТЫG, КОНТРАКТТАРДЫG НЕМЕСЕ
САEТАУ СОМАЛАРЫНЫG ЖОCАЛУЫ НЕМЕСЕ IЗГЕ
ДЕ ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОE, АРНАЙЫ НЕМЕСЕ ТKРАEСЫЗ ШЫCЫНДАРCА, CLARION КОМПАНИЯСЫ НЕМЕСЕ ОНЫG ЛИЦЕНЗИЯСЫН ТАРАТУШЫЛАР ОСЫНДАЙ ШЫCЫНДАРДЫG ОРЫН АЛУЫ
МMМКІН ЕКЕНІ ТУРАЛЫ ХАБАРДАР БОЛCАННЫG
IЗІНДЕ. Кейбір штаттар, аймаFтар жBне елдер
кейбір жауапкершілік тNрінен бас тартуDа немесе
шыDындарDа шектеу FоюDа рLFсат етпейді,
сондыFтан сол заH аясында, жоDарыдаDыныH сізге
Fатысы болмауы мNмкін.
ЭкспорттыF баFылау: CLARION компаниясы
АEШ-таDы шетелдік активтерді баFылау кеHсесі
баFылайтын тиісті экспортFа Fатысты заHдарDа,
ережелерге жBне FаDидаларDа жBне олардыH талабы бойынша Fажет барлыF лицензияларDа жBне
FLптауларDа сай кезден басFа жаDдайда, деректердіH Fандай да бір бJлігін немесе JнімніH Jзін
тікелей Fай жерден болса да экспорттамайды.
АEШ сауда бJлімі жBне JнеркBсіп пен Fауіпсіздік
бюросы. Сауда бJлімі. Деректерді жеткізу немесе
тарату Nшін кез келген осындай экспорттау
заHдары, ережелері немесе FаDидалары бойынша
NT компаниясыныH кез келген міндеттемеге сай
болуы Nшін тыйым салDан шектер ауFымында
мLндай сBтсіздік кешіріледі жBне ол осы КелісімніH шартын бLзDан болып есептелмейді.

ТLтас келісім: БLл шарттар CLARION компаниясы (жBне оныH лицензиясын таратушылар, олардыH лицензиясын таратушыларды жBне тасымалдаушыларды Fоса) мен сіздіH араHыздаDы осы
жердегі таFырыпFа Fатысты келісімніH тLтас бJлігі
болып табылады жBне осы таFырып бойынша арамызда болDан барлыF жазбаша немесе ауызша
келісімдерді тLтастай ауыстырады.
Eолданылатын заH: жоDарыдаDы шарттар мен
талаптар ЕуропалыF HERE дерегі пайдаланылDан
жерде Нидерланд заHдарымен басFарылады],
бLл талап (i) заH ережелеріне Fайшы келмеуі керек немесе (ii) Біріккен Kлттар KйымыныH
халыFаралыF тауар саудасына Fатысты келісімшарттар туралы Конвенциясына Fайшы келмеуі
керек, олай етуге мNлдем рLFсат етілмейді. Осы
жерде аталDан деректерге Fатысты туындаDан
барлыF
дауларды,
шаDымдарды
жBне
мBселелерді Нидерланд юрисдикциясына жіберіп
отыруDа келісіміHізді бересіз.
Мемлекеттік соHDы пайдаланушылар:
Егер бLл деректерді АEШ NкіметініH атынан немесе АEШ Nкіметі тLтынушылардан талап ететін
FLFыFты пайдаланатын мекеме алатын болса, бLл
деректер “коммерциялыF элемент” ретінде есептеліп, 48 C.F.R. ережесімен баFыланатын болады. (“FAR”) 2.101 осы дерек берілген СоHDы пайдаланушы шарттарына сай лицензияланDан жBне
осы деректіH жеткізілген немесе басFаша берілген Bрбір кJшірмесі “ПайдалануDа Fатысты
ескертпе” белгісімен белгіленеді жBне мынадай
ескертпеге сай Fолданылатын болады:

ПАЙДАЛАНУCА EАТЫСТЫ ЕСКЕРТПЕ

•

МЕРДІГЕР (IНДІРУШІ/ЖАБДЫEТАУШЫ) АТЫ: HERE

EолдарыHыз бен металл заттарды SD-карта
LяшыDыныH аймаDына тигізбеHіз.

•

SD-картаны аспаптар панеліне, кNн сBулесі
тNсетін кез келген жерге немесе ылDалды жерлерге FоймаHыз. БLлай ету SD-картаны
заFымдауы немесе майыстыруы мNмкін.

•

Eандай да бір дBстNрлі тазалаDышты, бензинді, сLйылтFышты немесе антистатикалыF
бNріккішті пайдаланбаHыз.

•

SD-картаны статикалыF электр тогы немесе
электрондыF шуыл SD-картаDа Bсер ететін
жерде FолданбаHыз. БLл деректердіH
заFымдануына немесе жоDалуына себеп болуы мNмкін.

•

SD-картаны
оHтайландыру
орындауDа болмайды.

•

SD-карта пайдаланылмаDан кезде, оны
BрFашан JзініH саFтау Fабына салып FойыHыз.

•

Егер SD-карта пайдаланылмаDан кNйі тасталатын болса, ондаDы деректерді жойып Fана
Fоймай, картаны сындырып тастаDан жJн.

МЕРДІГЕР (IНДІРУШІ/ЖАБДЫEТАУШЫ) МЕКЕНЖАЙЫ: c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
БLл дерек FAR 2.101 ережесімен аныFталDандай
коммерциялыF элемент болып табылады жBне ол
осы дерекпен бірге берілетін СоHDы пайдаланушы
шарттарына сай баFыланады
© 2016 HERE – БарлыF FLFыFтары FорDалDан.
Егер келісімшарт жасасушы Jкіл, федералдыF мемлекет агенттігі немесе кез келген федералдыF
ресми тLлDа осы жерде берілген шартты белгілерді пайдаланудан бас тартса, келісімшарт жасасушы Jкіл, федералдыF мемлекет агенттігі немесе
кез келген федералдыF ресми тLлDа осы деректерге Fатысты Fосымша немесе балама FLFыFтар
іздемес бLрын ол туралы HERE компаниясына
хабарлауы керек

SD КАРТАНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

Bрекеттерін

SD картаны пайдаланDан кезде, абай болыHыз
жBне келесі нLсFауларды орындаHыз:

•

Осы FLрылDыда SD-карта пайдаланDан кезде
BрFашан осы нLсFаулыFта жBне SD-картадаDы
сипатталDан нLсFауларды орындаHыз.

•

SD-картаны
ылDал
FолдарыHызбен
LстамаHыз. Олай ету ток тартуDа немесе
дLрыс жLмыс істемей Fалуына себеп болуы
мNмкін.
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ДАУЫСТЫ ТАНУ

ДАУЫСТЫ ТАНУ ЖMЙЕСІН EОЛДАНУ
Іске Fосу

3. Сигнал естілгеннен кейін, бейнебеттегі белгіше m Fалпынан m Fалпына ауысады,
нLсFауды айтыHыз. ПBрменді экраннан тікелей
тNрту немесе рульдегі <m >/<m > тетігін
жоDары жBне тJмен Fисайту жBне <OK>
тNймешігін басу арFылы реттеуге болады.

ДАУЫСТЫ НKСEАУ БЕРУ
1. Рульдегі <m > тNймешігін басыHыз.

От алдыру FосFышы “ON” немесе “ACC” Fалпында болDан кезде, дауысты тану Fалпына келе бастайды. Eалпына келтіру аяFтаDан кезде, жNйе
дауысты нLсFау FабылдауDа дайын болады. Егер
рульдегі <m > тNймешігі Fалпына келтіру процесі басталDанDа дейін басылса, дисплейде жNйе
дайын болDанша кNтуді сLраDан хабар кJрінеді.

АEПАРАТ:
Mш сLраудан кейін пBрмен берілген кезде
дауыс тану жNйесі жLмысын кідіртеді.
ЖLмысты жалDастыру Nшін рульдегі <m > тетігін басыHыз.

ІСКЕ КІРІСУ АЛДЫНДА
Дауысты тану жNйесі дауысты барынша жаFсы
тануы Nшін келесі Fадамдарды орындаHыз.

•

КJліктіH ішкі жаDы барынша тыныш болуы тиіс.
ЖNйеніH дауыс нLсFауларын дLрыс тануына
кедергі келтірмес Nшін FоршаDан ортаныH
шуылы (жол FозDалысыныH шуылы, діріл т.с.с.) келмес Nшін терезелерді жабыHыз.

•

НLсFау бермес бLрын сигналдыH естілуін
кNтіHіз.

•

СJз арасында еш кідірмей, Fалыпты дауыспен
сJйлеHіз.

•

5GE0023X

2. Экранда пBрмендер тізімі кJрсетіледі жBне
жNйе дауысты мBзір хабарын береді.
Eол жетімді санат пBрмендері экранныH сол
жаDында кJрсетіледі. Санат пBрмендері тізімінен санат пBрменін дыбыстап айтыHыз немесе
тNртіHіз.
АEПАРАТ:

•

БLл жNйе жолаушы орындыFтарында отырып
айтылDан дауыс пBрмендерін Fабылдамайды.

•

Aрбір санаттыH кейбір пBрмендері экранныH оH жаDында кJрінеді жBне оларды санатты таHдамай-аF дыбыстап айтуDа да болады.
Санат пBрменін орындаDан соH, тек
таHдалDан санатFа Fатысты пBрмендерді Dана тануDа болады.
“НLсFаулар тізімі” (бет 7-6)
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4. EалаDан жLмыс орындалDанша дауысты
мBзірдіH
сLрауларына
жауап
беруді
жалDастыра отырып, сигнал естілгеннен кейін
дауысты пBрмендерді айтыHыз.
АEПАРАТ:
Дауысты пBрменнен бас тарту Nшін рульдегі
<m > немесе <m > тетігін немесе басFару
панеліндегі <BACK> тетігін басып тLрыHыз.

Пайдалану бойынша кеHес

•
•

Сигналдан кейін пBрменді айтыHыз.

•

АлдыHDы экранDа оралу Nшін сенсорлы
экрандаDы [m ] тNймешігін тNртіHіз немесе
рульдегі <m > тетігін басыHыз.

Егер пBрмен Fабылданбаса, жNйе сізден
пBрменді Fайта айтуды сLрайды. НLсFауды
аныF дауыспен FайталаHыз.

•

Дауыс тану жNйесінен шыDу Nшін, рульдегі
<m > тетігін басып тLрыHыз.

•

ЖNйе беретін FолдаудыH Nнділігін реттеу Nшін, жNйе хабарлап жатFан кезде рульдегі
<m > тетігініH + немесе - жаDын басыHыз
немесе басFару панеліндегі <VOL/m > тетігін бLраHыз.
Mнділікті Іске Fосу жолындаDы [Settings]
мBзіріндегі [Guidance Volume] бJлімі арFылы
да реттеуге болады.
“Дыбыс
деHгейі
жBне
параметрлері” (бет 2-13)

•

сигнал

Кейбір іздеу Bдістері арFылы баDдар
баDыттауышы Nшін баратын жерді орнатFан
кезде, іздеу аймаDы автоматты тNрде кJлік
орналасFан елге орнатылады. Eажет болса,
аймаF параметрін JзгертіHіз.

Дауыс пBрмені экранын кJру Bдісі
1. Дауыс пBрмендері тізімініH бірінші экранын
кJрсету Nшін <m > тетігін басыHыз.
2. ПBрменді айтыHыз немесе дауыс пBрмендері
тізімінен бір тармаFты таHдаHыз. Екінші экран
кJрсетіледі.
3. ПBрменді айтыHыз немесе дауыс пBрмендері
тізімінен бір тармаFты таHдаHыз. ПBрмен
орындалады немесе келесі пBрмендердіH экраны ашылады.
4. ПBрмендерді
орындаHыз.

орындау

Nшін

ЖNйені Fолдану жолдары туралы аныFтама
хабарламаларын есту Nшін [HELP] тNймешігін
тNртіHіз немесе “АныFтама” деHіз.

АEПАРАТ:
АныFтама хабарламаларын тоFтату Nшін <m >
тетігін басыHыз.

нLсFауларды

Дауысты пBрмен экрандары:

5GE0039X

Екінші экран

ДыбыстыF хабардыH Nзілуі:
КJптеген жаDдайларда рульде <m > тNймешігін
басу арFылы келесі пBрменді сJйлету Nшін дыбысты жауапFа кедергі келтіре аласыз. ЖNйеге кедергі келтірген соH, пBрменді айтпас бLрын сигналды кNтіHіз.

j
4
j
5

БLрын таHдалDан пBрмен.

j
6

[Previous], [Next]
ПBрмен ретінде айтыHыз немесе алдыHDы/
келесі экранDа Jту Nшін тNртіHіз.

5GE0024X

ПBрмендер тізімі
Тізімдегі пBрменді айтуDа немесе тиісті
тNймешікті басуDа болады. < > жаFшаларыныH
ішіндегі пBрмен бJлігініH FалаDан сJздерін
айтуDа болады.

Бірінші экран

Бір FысFа FоHырау:
EоHырау шалу кезінде жNйені жылдамыраF пайдалану Nшін бірінші деHгей пBрменін айтпай-аF,
екінші деHгей пBрменін айтуDа болады. Мысалы,
<m > тетігін басып, сигналдан соH алдымен “Телефон” сJзін айтпастан, “Eайта теру” сJзін айтуDа
болады.

j
3

j
1

Eол жетімді санаттар тізімін кJрсетеді. Санат
пBрменін айтыHыз немесе тиісті санаттыH
тNймешігін тNртіHіз.

j
2

ТаHдалDан санаттыH Fол жетімді пBрмендерін
кJрсетеді. EалаDан пBрменді айтыHыз.

Дауысты тану
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АEПАРАТ:
ЖаFсы танылуы Nшін “0” саны Nшін “нJл” деп, ал
“о” Bрпі Nшін “о” деп айтыHыз.

Дауысты нLсFаудыH мысалы
Мына жерде дауысты нLсFаулар арFылы
орындауDа болатын кейбір Fосымша негізгі функциялар кJрсетілген.
5GE0026X

Тізімдер бейнебеті

j
7

1-5 аралыDындаDы санды айтыHыз немесе
тармаFты таHдау Nшін тізім экранындаDы
тармаFты тNртіHіз.

1-мысал: телефон нJмірін айту арFылы
FоHырау шалу:
1. Рульдегі <m > тNймешігін басыHыз.
2. Индикатор m болып Jзгергенше кNтіHіз. “Телефон” деп айтыHыз.

5GE0028X

4. ЖNйе таныDан телефон нJмірі экранда
кJрінеді. Егер сан дLрыс болса, “Теру” деп
айтыHыз.
5. ЖNйе айтылDан телефон нJміріне FоHырау шалады.

Сандарды Fалай айту керек
Дауыс тану жNйесі дауысты пBрмендерді берген
кезде сандарды белгілі бір Bдістермен айтуды
талап етеді.

2-мысалы: NйдіH мекенжайын межелі орын
ретінде орнату:

Жалпы ереже:

1. Рульдегі <m > тNймешігін басыHыз.

0 (нJл) мен 9 арасындаDы бNтін сандарды Dана
FолдануDа болады. (Мысалы, “600” санын “алты
нJл нJл” деп айтуDа болады, біраF “алты жNз” деп
айтуDа болмайды.)

2. Индикатор m болып Jзгергенше кNтіHіз. “Навигация” деп айтыHыз.
5GE0040X

Мысал:
1-800-662-6200
“One eight zero zero six six two six two zero zero”
(бір сегіз нJл нJл алты алты екі алты екі нJл нJл)
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3. “Теру <телефон нJмірі>” сJзін айтыHыз.

5GE0041X

3. “Mйге бару” деп айтыHыз. Навигация жNйесі
Nйді межелі орын ретінде орнатады.
АEПАРАТ:

•

БLл пBрменді пайдаланбас бLрын Nй
орналасFан жер Мекенжайлар кітабына алдын ала тіркелген болуы керек.

•

“Навигация” деп айту Fадамын Jткізіп жіберсе
болады.

Дауысты тану
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3-мысал: USB FLрылDысындаDы Fалталарды кJрсету:
1) Рульдегі <m > тNймешігін басыHыз.
2) Индикатор m болып Jзгергенше кNтіHіз. “Аудио” деHіз.
3) “USB Fалталарын кJрсет” деHіз. EосылDан USB FLрылDысындаDы Fалталар сенсорлы экран дисплейіне шыDады.

НLсFаулар тізімі
Дауыс тану функциясын пайдалану Nшін 1-пBрменді, сосын 2-пBрменді айта аласыз. ЖNйені 2-пBрменді тікелей айту арFылы да жLмыс істетуге болады.
2-пBрменнен кейінгі Bрекеттерді орындау Nшін Fадамдарды жNйе сLраDандай етіп орындаHыз.
ПBрменді айтFан кезде аттар сияFты айнымалы сандарды немесе сJздерді < > жаFшасына алып FолдануDа болады.
Кейбір навигациялыF пBрмендер тек аDылшын тілі арFылы орындалады.
Жалпы нLсFаулар
НLсFау
АныFтама

Aрекет
Дауысты нLсFауды Fолдану жолдарын хабарлайды.

Келесі
АлдыHDы

Келесі бетке Jткізеді.
АлдыHDы бетке Jткізеді.
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Телефон нLсFаулары
1-пBрмен
Телефон

2-пBрмен
<Name> телефонына FоHырау шалу
<#> теру
EоHыраулар жазбасы

Aрекет
Жылдам теру параметрінде немесе телефон кітапшасында саFталDан адамDа FоHырау
шалады.
АйтылDан телефон нJміріне FоHырау шалынады.
EоHыраулар журналын кJрсетеді.

Телефон кітапшасы
Жылдам теру

EоHырау шалу Nшін телефон кітапшасы жазбаларын кJрсетеді.
Жылдам теру параметріндегі жазбалар тізімін кJрсетеді.

Eайта теру
Телефонды таHдау

СоHDы шыDыс FоHыраудаDы телефон нJміріне FоHырау шалынады.
Тіркелген телефондар тізімін кJрсетеді.
Сыйысымды Bluetooth® FLрылDысын жNйеге Fосу Nшін осы пBрменді FолданыHыз. ЖLптау
процесін гарнитурадан аяFтау Nшін экрандаDы нLсFауларды орындаHыз.

Телефонды Fосу
<Name> мобильді телефонына FоHырау
шалу

Мобильді телефон кітапшасында саFталDан адамDа FоHырау шалады.

<Name> Nйіне FоHырау шалу

Мобильді телефон кітапшасында Nй нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.

<Name> кеHсесіне FоHырау шалу
<Name> жалпы нJміріне FоHырау шалу
<Name> басFа нJміріне FоHырау шалу

Мобильді телефон кітапшасында кеHсе нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында жалпы нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында басFа нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.

Телефон пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•

Тек аты айтылDанда немесе алдымен атын, сосын тегін айтFан жаDдайда телефон кітапшасындаDы аттар Dана танылады. Телефон кітапшасынан тек тегін
айтFанда немесе алдымен тегін, сосын атын айтFанда жNйе пBрмендерді Fабылдамайды.

•

Тіпті “Мам” немесе “Пап” деген сияFты лаFап аттар мобильді телефонDа тіркелген болса да, дауыс тану жNйесі тек аттарды Dана таниды. ЖNйе лаFап
аттарды Fабылдауы Nшін ондай жазбаларды телефон мBзірінен [Quick Dial] параметріне тіркеHіз.
“Жылдам теру” (бет 4-8)
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Навигация нLсFаулары
1-пBрмен
Навигация

2-пBрмен
ЖаFын маHдаDы <POI Category>

Aрекет
БLл пBрменді жаFын маHдаDы EН-дарды іздеу Nшін пайдаланыHыз.

Mйге бару
Мекенжай кітапшасы

БаDытты Fайта есептеу
Айналып Jтетін FашыFтыF

Навигация жNйесі Nйге бару баDдарын есептейді.
БLл пBрменді мекенжайлар кітапшасына межелі орынды іздеу Nшін тіркелген
орындарды кJрсету Nшін пайдаланыHыз.
БLл пBрменді EН санаттары тізімін кJрсету Nшін пайдаланыHыз.
БLл пBрменді бLрын межелі орын ретінде орнатылDан орындар тізімін кJрсету Nшін
FолданыHыз.
БаDдарды Fайта есептеHіз.
Тізімнен таHдалDан FашыFтыFFа сай айналып Jтетін баDытты орнатады.

АлдыHDы бастау нNктесі
БаDдардан бас тарту

БаDдарды алдыHDы бастау пунктіне межелі орын ретінде Fояды.
БаDдардан бас тартып, межелі орынды/баDдардаDы пункттерді жояды.

Масштабты Nлкейту <1-13>
Масштабты кішірейту <1-13>

КJрсетілген Fадамдар саны бойынша картаны Nлкейтеді.
КJрсетілген Fадамдар саны бойынша картаны кішірейтеді.

КJше деHгейін масштабтау

КJшелер картасына Jту.

СолтNстікке Fарай
АлDа Fарай

2D толыF картасын солтNстікке баDыттап орнатады.
2D толыF картасын алDа Fарай баDыттап орнатады.

ТолыF карта

ТолыF картаны кJрсетеді.

Картаны бJлу
2D картасы
3D картасы

БJлінген картаны кJрсетеді.
АDымдаDы картаны 2D алDа Fарай баDыттаDы картаDа ауыстырады.
АDымдаDы картаны 3D картасына ауыстырады.

Дауысты нLсFауды Fайталау
Дауыс нLсFауын АЖЫРАТУ

АDымдаDы шарлау нLсFауын айтады.
Навигация нLсFауын Jшіреді.

EН белгішелерін кJрсету

Картада кJрсеткіHіз келген EН санатын таHдаHыз. ТаHдалDан EН белгішелері карта
экранында кJрсетіледі.

EН санаты
АлдыHDы межелі орындар
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1-пBрмен

2-пBрмен
EН белгішелерін жою
БаDдар аFпараты

Aрекет
Картадан жойDыHыз келген EН белгішесін таHдаHыз. ТаHдалDан EН белгішелері карта
экранынан жойылады.
БаDыт аFпаратын кJрсетеді.

Eайда келе жатырмын?

АDымдаDы орын туралы аFпаратты кJрсетеді.

Навигация пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•
•

Тіл параметріне байланысты навигация пBрмендерініH кейбіреуі Fол жетімді болмайды.
КJлік орналасFан аймаFFа Fарай жNйе жалпы навигация пBрмендерін Fабылдамауы мNмкін.

Дауысты тану
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Аудио нLсFаулар
1-пBрмен
Аудио

2-пBрмен
AM <531-1602>

Aрекет
AM жолаDына ауысады жBне соHDы ойнатылDан станцияны таHдайды.

FM <87,5-108,0>
Алдын ала орнатылDан AM <1-6>

FM жолаDына ауысады жBне соHDы ойнатылDан станцияны таHдайды.
АйтылDан, алдын ала орнатылDан AM станциясын ойнатады.

Алдын ала орнатылDан FM <1-12>
USB ойнату файлы: <Name>
USB ойнату Fалтасы: <Name>

АйтылDан, алдын ала орнатылDан FM станциясын ойнатады.
USB жад FLрылDысындаDы таHдалDан файлдаDы Bндерді ойнатады.
USB жад FLрылDысындаDы таHдалDан FалтадаDы Bндерді ойнатады.

USB Fалталарын кJрсету

USB жад FLрылDысындаDы Fалталарды кJрсетеді.

БарлыF USB Bндерін ойнату
iPod Bнін ойнату: <Name>
iPod орындаушысын ойнату: <Name>

USB FLрылDысындаDы барлыF тректерді ойнатады.
iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы Bнді таHдайды.
iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы орындаушыны таHдайды.

iPod альбомын ойнату: <Name>
iPod Bндерін кJрсету
iPod орындаушысын кJрсету

iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы альбомды таHдайды.
iPod FLрылDысындаDы Bндер тізімін кJрсетеді.
iPod FLрылDысындаDы орындаушылар аттарыныH тізімін кJрсетеді.

iPod альбомдарын кJрсету

iPod FLрылDысындаDы альбомдар тізімін кJрсетеді.

iPod ойнату тізімі <Name>
БарлыF iPod Bндерін ойнату

iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы ойнату тізімін таHдайды.
iPod FLрылDысындаDы барлыF Bндерді ойнатады.
FM, AM, CD, Bluetooth® аудиосы жBне AUX сияFты FалаDан Bуен кJзін
ойнатады.

<Source Name> ойнату
АEПАРАТ:
Аудио пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•

Bluetooth® арFылы FосылDан аудио FLрылDысын дауыс тану жNйесімен пайдалану мNмкін емес. КJзді таHдау тек Bluetooth® аDымды аудиосы Nшін Fол
жетімді.

7-10 Дауысты тану

•

ЖаHа USB аудио FLрылDысы жалDанDаннан кейін кJрсетілетін FалFымалы экранда “Yes” таHдалDан кезде, USB аудио FLрылDысы дауыс тану жNйесіне
тіркеліп, автоматты тNрде таHдалады. ЖNйеге бір iPod жBне бір USB FLрылDысын тіркеуге болады. Егер USB аудио FLрылDысы жаHадан тіркелген кезде,
ескі деректер Jшіріледі. Аудио FLрылDысын тіркеуге біршама уаFыт кетуі мNмкін. Егер дауыс Bрекетін бLрын тіркелген аудио FLрылDыда саFталDан Bуен
Nшін іске FосFыHыз келсе, FолданDыHыз келген FLрылDыны алдын ала таHдаHыз. ELрылDы бLрын тіркелген болса да, оны жай Dана жалDаDан кезде, ол
автоматты тNрде таHдалмайды.

•

Aн мBліметі тым Lзын болDан кезде (орындаушы аты-жJні, альбом атаулары, Bн аттары жBне ойнату тізімдері, т.б.), дауыс тану жNйесі жLмыс істемеуі
мNмкін.

•
•

USB файлдарын дауыс таHдау функциясымен ойнатып жатFан кезде, файл атына тіркелген кеHейтімді (“.mp3” сияFты) айтпаHыз.

“Дауысты тану параметрлері” (бет 7-18)

ID3 тегтеріне тіркелген Bн атауларын дауыс таHу функциясы Nшін айтудыH еш пайдасы жоF.

Дауысты тану
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АFпарат нLсFауы
1-пBрмен
АFпарат

2-пBрмен
Eайда келе жатырмын?

Aрекет
АDымдаDы орын туралы аFпаратты кJрсетеді.

Eуат аDыны (гибрид жNйесі бар
Nлгілер)

Eуат аDыны туралы аFпаратты кJрсетеді.

Телефон нLсFаулары
1-пBрмен
Телефон

2-пBрмен
<Name> телефонына FоHырау шалу
<#> теру
EоHыраулар жазбасы

Aрекет
Жылдам теру параметрінде немесе телефон кітапшасында саFталDан адамDа FоHырау
шалады.
АйтылDан телефон нJміріне FоHырау шалынады.
EоHыраулар журналын кJрсетеді.

Телефон кітапшасы
Жылдам теру

EоHырау шалу Nшін телефон кітапшасы жазбаларын кJрсетеді.
Жылдам теру параметріндегі жазбалар тізімін кJрсетеді.

Eайта теру
Телефонды таHдау

СоHDы шыDыс FоHыраудаDы телефон нJміріне FоHырау шалынады.
Тіркелген телефондар тізімін кJрсетеді.

Телефонды Fосу

Сыйысымды Bluetooth® FLрылDысын жNйеге Fосу Nшін осы пBрменді FолданыHыз. ЖLптау
процесін гарнитурадан аяFтау Nшін экрандаDы нLсFауларды орындаHыз.

<Name> мобильді телефонына
FоHырау шалу
<Name> Nйіне FоHырау шалу
<Name> кеHсесіне FоHырау шалу
<Name> жалпы нJміріне FоHырау шалу
<Name> басFа нJміріне FоHырау шалу

7-12 Дауысты тану

Мобильді телефон кітапшасында саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында Nй нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында кеHсе нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында жалпы нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.
Мобильді телефон кітапшасында басFа нJмірі саFталDан адамDа FоHырау шалады.

Телефон пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•

Тек аты айтылDанда немесе алдымен атын, сосын тегін айтFан жаDдайда телефон кітапшасындаDы аттар Dана танылады. Телефон кітапшасынан тек тегін
айтFанда немесе алдымен тегін, сосын атын айтFанда жNйе пBрмендерді Fабылдамайды.

•

Тіпті “Мам” немесе “Пап” деген сияFты лаFап аттар мобильді телефонDа тіркелген болса да, дауыс тану жNйесі тек аттарды Dана таниды. ЖNйе лаFап
аттарды Fабылдауы Nшін ондай жазбаларды телефон мBзірінен [Quick Dial] параметріне тіркеHіз.
“Жылдам теру” (бет 4-8)

Дауысты тану
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Навигация нLсFаулары
1-пBрмен
Навигация

2-пBрмен
ЖаFын маHдаDы <POI Category>

Aрекет
БLл пBрменді жаFын маHдаDы EН-дарды іздеу Nшін пайдаланыHыз.

Mйге бару
Мекенжай кітапшасы

БаDытты Fайта есептеу
Жол FозDалысы аFпаратына сай айналып Jту (бар
болса)
Айналып Jтетін FашыFтыF
АлдыHDы бастау нNктесі

Навигация жNйесі Nйге бару баDдарын есептейді.
БLл пBрменді мекенжайлар кітапшасына межелі орынды іздеу Nшін
тіркелген орындарды кJрсету Nшін пайдаланыHыз.
БLл пBрменді EН санаттары тізімін кJрсету Nшін пайдаланыHыз.
БLл пBрменді бLрын межелі орын ретінде орнатылDан орындар тізімін
кJрсету Nшін FолданыHыз.
БаDдарды Fайта есептеHіз.
Жол FозDалысы аFпаратына сай жол кептелісінен жBне жол апаты болDан
жерден айналып Jту баDдарын іздеу шартын орнатады.
Тізімнен таHдалDан FашыFтыFFа сай айналып Jтетін баDытты орнатады.
БаDдарды алдыHDы бастау пунктіне межелі орын ретінде Fояды.

EН санаты
АлдыHDы межелі орындар
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БаDдардан бас тарту

БаDдардан бас тартып, межелі орынды/баDдардаDы пункттерді жояды.

Масштабты Nлкейту <1-13>
Масштабты кішірейту <1-13>
КJше деHгейін масштабтау

КJрсетілген Fадамдар саны бойынша картаны Nлкейтеді.
КJрсетілген Fадамдар саны бойынша картаны кішірейтеді.
КJшелер картасына Jту.

СолтNстікке Fарай
АлDа Fарай
ТолыF карта

2D толыF картасын солтNстікке баDыттап орнатады.
2D толыF картасын алDа Fарай баDыттап орнатады.
ТолыF картаны кJрсетеді.

Картаны бJлу

БJлінген картаны кJрсетеді.

2D картасы
3D картасы

АDымдаDы картаны 2D алDа Fарай баDыттаDы картаDа ауыстырады.
АDымдаDы картаны 3D картасына ауыстырады.

Дауысты нLсFауды Fайталау

АDымдаDы шарлау нLсFауын айтады.

Дауыс нLсFауын АЖЫРАТУ

Навигация нLсFауын Jшіреді.

1-пBрмен

2-пBрмен
EН белгішелерін кJрсету
EН белгішелерін жою
БаDдар аFпараты
Eайда келе жатырмын?

Aрекет
Картада кJрсеткіHіз келген EН санатын таHдаHыз. ТаHдалDан EН
белгішелері карта экранында кJрсетіледі.
Картадан жойDыHыз келген EН белгішесін таHдаHыз. ТаHдалDан EН
белгішелері карта экранынан жойылады.
БаDыт аFпаратын кJрсетеді.
АDымдаDы орын туралы аFпаратты кJрсетеді.

Навигация пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•
•

Тіл параметріне байланысты навигация пBрмендерініH кейбіреуі Fол жетімді болмайды.
КJлік орналасFан аймаFFа Fарай жNйе жалпы навигация пBрмендерін Fабылдамауы мNмкін.

Дауысты тану
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Аудио нLсFаулар
1-пBрмен
Аудио

2-пBрмен
AM <531-1602>

Aрекет
AM жолаDына ауысады жBне соHDы ойнатылDан станцияны таHдайды.

FM <87,5-108,0>
Алдын ала орнатылDан AM <1-6>

FM жолаDына ауысады жBне соHDы ойнатылDан станцияны таHдайды.
АйтылDан, алдын ала орнатылDан AM станциясын ойнатады.

Алдын ала орнатылDан FM <1-12>
USB ойнату файлы: <Name>
USB ойнату Fалтасы: <Name>

АйтылDан, алдын ала орнатылDан FM станциясын ойнатады.
USB жад FLрылDысындаDы таHдалDан файлдаDы Bндерді ойнатады.
USB жад FLрылDысындаDы таHдалDан FалтадаDы Bндерді ойнатады.

USB Fалталарын кJрсету

USB жад FLрылDысындаDы Fалталарды кJрсетеді.

БарлыF USB Bндерін ойнату
iPod Bнін ойнату: <Name>
iPod орындаушысын ойнату: <Name>

USB FLрылDысындаDы барлыF тректерді ойнатады.
iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы Bнді таHдайды.
iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы орындаушыны таHдайды.

iPod альбомын ойнату: <Name>
iPod Bндерін кJрсету
iPod орындаушысын кJрсету

iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы альбомды таHдайды.
iPod FLрылDысындаDы Bндер тізімін кJрсетеді.
iPod FLрылDысындаDы орындаушылар аттарыныH тізімін кJрсетеді.

iPod альбомдарын кJрсету

iPod FLрылDысындаDы альбомдар тізімін кJрсетеді.

iPod ойнату тізімі <Name>
БарлыF iPod Bндерін ойнату

iPod FLрылDысын Fосып, ондаDы ойнату тізімін таHдайды.
iPod FLрылDысындаDы барлыF Bндерді ойнатады.
FM, AM, CD, Bluetooth® аудиосы жBне AUX сияFты FалаDан Bуен кJзін
ойнатады.

<Source Name> ойнату
АEПАРАТ:
Аудио пBрменін пайдалануDа Fатысты кеHестер:

•

Bluetooth® арFылы FосылDан аудио FLрылDысын дауыс тану жNйесімен пайдалану мNмкін емес. КJзді таHдау тек Bluetooth® аDымды аудиосы Nшін Fол
жетімді.
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•

ЖаHа USB аудио FLрылDысы жалDанDаннан кейін кJрсетілетін FалFымалы экранда “Yes” таHдалDан кезде, USB аудио FLрылDысы дауыс тану жNйесіне
тіркеліп, автоматты тNрде таHдалады. ЖNйеге бір iPod жBне бір USB FLрылDысын тіркеуге болады. Егер USB аудио FLрылDысы жаHадан тіркелген кезде,
ескі деректер Jшіріледі. Аудио FLрылDысын тіркеуге біршама уаFыт кетуі мNмкін. Егер дауыс Bрекетін бLрын тіркелген аудио FLрылDыда саFталDан Bуен
Nшін іске FосFыHыз келсе, FолданDыHыз келген FLрылDыны алдын ала таHдаHыз. ELрылDы бLрын тіркелген болса да, оны жай Dана жалDаDан кезде, ол
автоматты тNрде таHдалмайды.

•

Aн мBліметі тым Lзын болDан кезде (орындаушы аты-жJні, альбом атаулары, Bн аттары жBне ойнату тізімдері, т.б.), дауыс тану жNйесі жLмыс істемеуі
мNмкін.

•
•

USB файлдарын дауыс таHдау функциясымен ойнатып жатFан кезде, файл атына тіркелген кеHейтімді (“.mp3” сияFты) айтпаHыз.

“Дауысты тану параметрлері” (бет 7-18)

ID3 тегтеріне тіркелген Bн атауларын дауыс таHу функциясы Nшін айтудыH еш пайдасы жоF.

Дауысты тану
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АFпарат нLсFауы
1-пBрмен
АFпарат

2-пBрмен
Eайда келе жатырмын?

Aрекет
АDымдаDы орын туралы аFпаратты кJрсетеді.

Eуат аDыны (гибрид жNйесі бар Nлгілер)

Eуат аDыны туралы аFпаратты кJрсетеді.

ДАУЫСТЫ ТАНУ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Дауыс тану параметрлерін Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] тNймешігін
тNртіHіз.
2. [Voice Recognition] тNймешігін тNртіHіз.
3. ОрнатFыHыз келген тармаFты тNртіHіз.
Kсынылатын орнату кNйлері

•

[Minimum Voice Feedback]:
МинималдыF дауыс Fабылдау функциясын іске Fосады/Jшіреді. БLл тармаF іске FосылDан
кезде, FысFа жBне азайтылDан дауыс жауабы
беріледі.

•

[Audio device setting]:
USB
порттарына
жалDанDан
аудио
FLрылDылардан дауыс тану жNйесі арFылы
жLмыс істейтін аудио FLрылDыны таHдаHыз.
Индикатор шамы жанDан FLрылDыны дауыс
тану жNйесімен FолдануDа болады.
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8 АFаулыFты жою нLсFауы
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ТKТЫНУШЫЛАРCА КIМЕК КIРСЕТУ

Навигация функциясы бар NissanConnect жNйесі
бойынша кJмек алу немесе сLраF сLрау, я болмаса навигация жNйесі Nшін жаHартылDан карта деректеріне тапсырыс беру Nшін, NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.
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ЖMЙЕ EKРЫЛCЫСЫ

СKЙЫE КРИСТАЛДЫ ДИСПЛЕЙ
Себебі
Экран тым FараHDы.

ЫFтимал себебі
Салон температурасы тым тJмен.

ЫFтимал шешімі
Салон температурасы орташа болDанын кNтіHіз.

Экран жарыFтылыDы еH жоDары FараHDылыFFа
орнатылDан.

Экран жарыFтылыDы параметрін реттеHіз.
“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)
Экран жарыFтылыDы параметрін реттеHіз.
“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)
БLл аFаулыF емес.

Экран тым жарыF.

Экран жарыFтылыDы еH жоDары жарыFтылыFFа
орнатылDан.

Экранда кішкентай Fара даF немесе кішкентай
жарыF даF кJрінеді.

БLл сLйыF кристалды дисплейлерге тBн
FLбылыс.

Экранда нNктелер немесе жолаFтар Jрнегі
кJрінеді.

Неонды жарнамалар, жоDары кернеуі электр Fуат БLл аFаулыF емес.
кабельдері, BуесFой радиолары немесе басFа
кJліктерге орнатылDан басFа радио FLрылDылар
экранDа кері Bсер етуі мNмкін.
БLл сLйыF кристалды дисплейлерге тBн
БLл аFаулыF емес.
FLбылыс.

Экранда кескін кешігетіні байFалады.
Экранда кJрсетілетін кескін FозDалысы баяу.

Салон температурасы 10°C-тан (50°F) тJмен.

Салон температурасы 10°C (50°F) мен 50°C
(122°F) аралыDына кJтерілгенше кNтіHіз.

ЭкранDа FиDаш FараDанда, оныH жарыFтылыDы
артады немесе азаяды.

БLл сLйыF кристалды дисплейлерге тBн
FLбылыс.

Экран кJк тNске боялады немесе сенсорлыF
экран дисплейінде Fате туралы хабар
кJрсетіледі.

ЖNйелік аFаулыF орын алды.

Экран жарыFтылыDы параметрін реттеHіз.
“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)
Тексерту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа хабарласыHыз.

Навигация жNйесіне Fатысты функцияларды
басFару мNмкін емес.

SD картасы LяшыFFа салынбаDан.

SD картасы LяшыFFа дLрыс салынбаDан.

Егер географиялыF карта деректерін Fамтитын
SD-карта байFаусызда шыDарылып, оны LяшыFFа
Fайта салDан соH, от алдыру FосFышын “OFF”
Fалпына Fойып, сосын Fайтадан “ON” Fалпына
ауыстырыHыз.
Тиісті SD картасын салыHыз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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АУДИО ЖMЙЕ

ЫEШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТEЫШЫ
Себебі
Aуен ойнатылмайды.

ЫFтимал себебі
Диск керісінше салынDан.
ELрылDы ішіне ылDалдан жиналDан су болып
тLрады.

СыDылDан аудио файлдары ойнатылмайды.

Салон температурасы Jте жоDары.
Диск сызылDанын немесе ластанDан. Диск
сызылDан болса, ол кейде ойнатылмайды.

Салон температурасы орташа болDанын кNтіHіз.
Дискте кір болса, сNртіHіз.

СаFталDан жаDдайDа байланысты дисктер
нашарлап, оFылмай Fалуы мNмкін (мысалы,
дискілерді жолаушы бJлімінде саFтау, т.с.с.).

Дискіні нашарланбаDан дискімен ауыстырыHыз.
НашарланDан дискіні пайдаланбаHыз. ДискініH
жапсырмасы бар беті шытынауы немесе ол
ажырауы жBне жапсырма бетініH Fабаты алынып
Fалуы мNмкін.
СыDылDан аудио файлдарын Fамтитын дискіні
дайындаHыз.

Aуенді ыFшам диск файлдары (CD-DA дерегі) да,
сыDылDан аудио файлдары (MP3 дерегі, т.б.) да
бір дискіге аралас жазылDан болса, сыDылDан
аудио файлдары ойнатылмайды.
ФайлдардыH атын кейбір ерекше таHбалармен
жаза алмайсыз.

AуенніH ойнатыла бастауына біршама уаFыт
кетеді.

Дискіде Nлкен кJлемдегі деректер бар.

Дыбыс сапасы нашар.

Диск кірлеген.
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ЫFтимал шешімі
ЫFшам дискті жапсырма жаDын жоDары Fаратып
салыHыз.
ЫлDал буланып кеткенше кNтіHіз (шамамен 1
саDат).

Eалта аттары мен файл аттарына Fатысты
ерекшеліктерге сай таHбалы кодтар мен
таHбалар санын FолданыHыз. Сонымен Fатар,
BрFашан “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” немесе “.wma”
файл кеHейтімдерін пайдаланыHыз.
Файлдарды тексеруге біршама уаFыт кетуі
мNмкін. Дискіге Fажетсіз Fалталарды немесе
сыDылDан аудио файлдарынан басFа кез келген
файлды жазбаDан жJн.
Дискте кір болса, сNртіHіз.

Себебі
ЫFшам дисктіH ойнау уаFыты кJрсетілсе де,
ешбір дыбыс естілмейді.

Aуен Nзіліп Fалады немесе секіріп кетеді.

ЖNйе таHдалDан тректі Jткізіп жіберіп, келесі
трекке жылжиды.

Тректер Fажетті ретте ойнамайды.

ЫFшам диск шыFпайды.

ЫFтимал себебі
ЖNйе аралас режимдегі дисктіH бірінші трегін
ойнатады. (Аралас режим дегеніміз Bуеннен
басFа дерек бірінші трекке жазылатын жBне Bуен
дерегі сеанстаDы бірінші тректен басFа жерге
жазылатын пішім.)
Жазу баDдарламасы мен жабдыF тіркесі
Nйлеспеуі мNмкін немесе жазу жылдамдыDы,
жазу тереHдігі, жазу ені жBне т.б. жаDдайлар
техникалыF сипаттамаDа сай келмеуі мNмкін.
MP3/WMA емес файлDа “.MP3”, “.WMA”, “.mp3”
немесе “.wma” пішімі берілген.

ЫFтимал шешімі
Бірінші тректен басFа трекке жазылDан Bуен
дерегін ойнатыHыз.

БасFа жазу жылдамдыDы параметрлерін, т.б.
пайдаланып, диск жасаHыз.

MP3/WMA файлдарын дайындаHыз.

АвторлыF FLFыFпен тыйым салынDан файлды
ойнатады.

ОйнатуDа болатын файлдарды дайындаHыз.

Файлдар дискіге жазылып жатFан кезде жазDыш
баDдарламалыF FLрал дискідегі Fалта орындарын
ауыстырDан.
От алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” кNйіне
FойылмаDан.

ЖазDыш баDдарламалыF FLралдыH
параметрлерін тексеріHіз.
От алдыру FосFышын “ACC” немесе “ON”
Fалпына FойыHыз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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iPod ОЙНАТEЫШЫ
Себебі
ЖNйе iPod FLрылDысын Fабылдамайды.

ЫFтимал себебі
Байланыс кабелі дLрыс жалDанбаDан немесе iPod
дLрыс жLмыс істемейді.

ЫFтимал шешімі
ЖалDаDыш кабельді Fайта жалDаHыз. Осы
жоDарыда аталDан процедурадан кейін жNйе iPod
FLрылDысын Fабылдамаса, iPod параметрлерін
Fайта орнатыHыз.

ЖалDанатын iPod бLл жNйемен сыйысымды емес.

Осы жNйе Nшін Fол жетімді iPod Nлгісі мен
микробаDдарламасыныH нLсFаларын тексеріHіз.
USB Lзарту кабелін пайдаланбаHыз.

USB Lзарту кабелі дLрыс жалDанбаDан.

iPod жLмыс істемей тLр.

Кабель USB портына дереу FосылDан немесе
ажыраDан.
Гарнитура, т.б. нBрсе iPod FLрылDысына
жалDанDан кезде, iPod кJліктегі аудио жNйеге
жалDанады.
iPod Fалыпты жLмыс істеп тLрDан жоF.
ЖNйе ерекше альбом мLFабасын Fамтитын
альбомды/файлды ойнатады.

iPod жауап бермейді.

БLл санатта Jте кJп файлдар бар.
Араластыру функциясы іске FосылDан.

Aуен ойнатылмайды.

ЖалDаDыш iPod FLрылDысына жалDанбаDан.

Ойнату кNрт тоFтайды.

Дыбыс берік емес iPod орналасFан жердіH
дірілдеуінен тоFтайды.
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USB кабелін жайлап жалDаHыз немесе
ажыратыHыз.
iPod FLрылDысын жNйеден ажыратFан соH
барлыF FLрылDыларды iPod FLрылDысынан алып,
жNйеге Fайта жалDаHыз.
iPod FLрылDысын кJліктіH аудио жNйесінен
ажыратып, жNйеге Fайта FосыHыз.
iPod FLрылDысын кJліктіH аудио жNйесінен
ажыратып, iPod FLрылDысын жNйеге Fайта
FосыHыз. Альбом мLFабасын ажыратып, жNйеге
iPod FLрылDысын жалDаHыз.
“iPod мBзірі” (бет 3-23)
БLл санаттаDы файлдар санын азайтыHыз (65 500
файлдан тJмен болсын).
iPod FLрылDысында кJптеген файлдар саFталDан
болса, араластыру функциясын ажыратыHыз.
ЖалDаDышты iPod FLрылDысына мыFтап
жалDаHыз.
iPod FLрылDысын тJHкеріліп кетпейтін берік
орынDа FойыHыз.

Себебі
БLрмаланDан дыбыс шыDады.
iPod FLрылDысыныH батареясын зарядтауDа
LзаDыраF уаFыт кетуде.
iPod FLрылDысыныH батареясын зарядтау мNмкін
емес.
Функциялар кJлік ішіндегі аудио жNйесіне
жалDанDан iPod FLрылDысы арFылы
орындалмайды.
Дыбыс жоDалады.

ЫFтимал себебі
iPod FLрылDысыныH EQ (эквалайзер) функциясы
іске FосылDан.
iPod Bуені ойнап жатFан кезде iPod
FLрылDысыныH батареясын зарядтауDа LзаDыраF
уаFыт кетуі мNмкін.
iPod FLрылDысына жалDанDан кабель
заFымданDан немесе дLрыс жалDанбаDан болуы
мNмкін.
-

ЫFтимал шешімі
iPod FLрылDысыныH EQ (эквалайзер)
функциясын JшіріHіз.
Егер iPod FLрылDысын зарядтау Fажет болса,
онда Bуен ойнатуды тоFтатFан жJн.
Eолданылып жатFан кабельді тексеріHіз.

iPod жNйеге жалDанDан соH iPod FLрылDысыныH
жLмысы кJлік ішіндегі аудио жNйесі арFылы
орындалмайды.

Дыбыс жоDалуына айналадаDы жаDдайлар (шуыл,
т.б.) себеп болуы мNмкін.

БLл аFаулыFты білдірмейді.

USB Lзарту кабелі жалDанDан.

USB Lзарту кабелін пайдаланбаHыз.

USB ЖАДЫ EKРЫЛCЫСЫ
Себебі
ЖNйе USB FLрылDысын Fабылдамайды.

ЫFтимал себебі

ЫFтимал шешімі

USB Lзарту кабелі жалDанDан.

USB Lзарту кабелін пайдаланбаHыз.

USB хабы пайдаланылDан.
USB FLрылDысы USB портына дереу FосылDан
немесе ажыраDан.

USB хабын пайдаланбаHыз.
USB FLрылDысын жайлап жалDаHыз немесе
ажыратыHыз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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BLUETOOTH ® АCЫМДЫ ДЫБЫС
Себебі
Тіркеуді орындау мNмкін емес.

ЫFтимал себебі
Bluetooth® аудио FLрылDысы кJліктегі аудио
жNйесімен сыйысымды емес.
ELрылDыда Bluetooth® ажыратылDан.

ЫFтимал шешімі
Bluetooth® аудио FLрылDысыныH иесініH
нLсFаулыDынан тексеріHіз.
ELрылDыда Bluetooth® функциясыныH іске
FосылDанын тексеріHіз.

PIN коды дLрыс емес.

Тіркелетін Bluetooth® аудио FLрылDысыныH PIN
кодын тексеріHіз.
Bluetooth® аудио FLрылDысыныH PIN кодыныH
кJліктегі аудио жNйеге сBйкестігін тексеріHіз.

Aуен ойнатылмайды.

КJлікте басFа Bluetooth® FLрылDысы
пайдаланылуда.
Bluetooth® аудио FLрылDысы кJліктегі аудио
жNйесімен сыйысымды емес.

БасFа Bluetooth® FLрылDысын тіркеу аяFталDанша
JшіріHіз.

ЖNйе Bluetooth® аудио режиміне орнатылмаDан.

Bluetooth® аудио режимін таHдау Nшін <AUDIO>
тNймешігін басыHыз.
Bluetooth® аудио FLрылDысы Nшін пайдаланылDан
кезде, Bluetooth® адаптерін іске FосыHыз.
Осы жNйемен сыйысымды FLрылDыны пайдаланыHыз.
Mлгі сыйысымдылыDы туралы аFпаратты NISSAN
дилерінен сLраHыз.
БLл аFаулыF емес.
Bluetooth® аудио режимін таHдау Nшін <AUDIO>
тNймешігін басып, Bрекетті Bluetooth® аудио
FLрылDысында JткізудіH орнына, оны кJліктегі
жNйеніH сенсорлы экранында орындаHыз.

Bluetooth® адаптері Jшірілген.
Ойнату тоFтатылады.

Bluetooth® аудио FLрылDысы кJліктегі аудио
жNйесімен сыйысымды емес.
Мобильді телефон FоHырауы функциясы белсенді.
Bluetooth® аудио FLрылDысы жLмыс істеген кезде
дыбыс жоDалуы мNмкін.
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Bluetooth® аудио FLрылDысыныH иесініH
нLсFаулыDынан тексеріHіз.

Себебі
Аудио Bрекетін орындау мNмкін емес.

ЫFтимал себебі
Аудио Bрекеттерін Fолдамайтын Bluetooth® аудио
FLрылDысы Fолданылуда.
Bluetooth® аудио профиліне Fосылу кезінде Fате
шыDады.

ЫFтимал шешімі
Осы жNйемен сыйысымды FLрылDыны пайдаланыHыз.
Mлгі сыйысымдылыDы туралы аFпаратты NISSAN
дилерінен сLраHыз.
Bluetooth® аудио ойнатFышыныH Fуат кJзін
ажыратып, жNйеге Fосылуды жалDастырыHыз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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BLUETOOTH® ДАУЫСТАП СIЙЛЕСУ ТЕЛЕФОН ЖMЙЕСІ

Себебі
Kялы телефонды тіркеу мNмкін емес.

Тіркеу аяFталDан соH, Lялы телефонды Fосу
немесе ажырату мNмкін емес.

НаFты телефон нJміріне FоHырау шалу
орындалмады.
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ЫFтимал себебі
Kялы телефон кJліктегі дауыстап сJйлесу
телефон жNйесімен Nйлесімді емес.

ЫFтимал шешімі
ЖNйемен Nйлесімді Lялы телефонды пайдаланыHыз.
Mлгі Nйлесімділігіне Fатысты аFпаратты алу Nшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сLраHыз.

Kялы телефонды тіркеу дLрыс орындалмады.

Тіркеу процедурасын тексеріп, Lялы телефонды
Fайтадан тіркеHіз.
ЖNйеніH Bluetooth® параметрін FосыHыз.

КJліктегі дауыстап сJйлесу телефон жNйесініH
Bluetooth® параметрі Jшірілген.
Kялы телефонныH Bluetooth® параметрі
Jшірілген.

Kялы телефонныH Bluetooth® параметрін FосыHыз.

Kялы телефонныH FалDан батарея деHгейі тJмен.
Kялы телефонныH орнына байланысты сымсыз
Bluetooth® FосылымыныH Nзілуі мNмкін.

Kялы телефонныH батареясын зарядтаHыз.
Kялы телефонды металмен FоршалDан аймаFFа немесе
кJліктегі дауыстап сJйлесу телефон жNйесінен Fатты
алыс FоймаHыз. Kялы телефонды орындыFтарDа
немесе денеге жаFын FоймаHыз.

Kялы телефонды тіркеу аяFталDан жоF.
ЖNйе бірдей телефон нJміріне бірнеше рет
FоHырау шалуDа Bрекет жасаса (мысалы, тарап
FоHырауDа жауап бермейді, тарап Fызмет
кJрсету аясынан тыс жерде немесе тарап жауап
бергенше FоHырау тасталынып FойDан), Lялы
телефонDа FоHырау шалу Nшін жNйе сLрауды
Fабылдамауы мNмкін.

Kялы телефонды тіркеуді орындаHыз.
Kялы телефонды JшіріHіз жBне Fосылымды Fайта
орнату Nшін Fайтадан FосыHыз.

Себебі
ЖNйе Lялы телефон Fосылымын
танымайды. ЖNйе FоHырауды
Fабылдамайды немесе жасамайды.

БасFа тарап дауысыHызды ести алмайды.
БасFа тарап дауысыHызды естиді, біраF ол
шу шыDарады немесе Nзіліп естіледі.

ЫFтимал себебі
Kялы телефон кJліктегі дауыстап сJйлесу
телефон жNйесімен Nйлесімді емес.

ЫFтимал шешімі
ЖNйемен Nйлесімді Lялы телефонды пайдаланыHыз.
Mлгі Nйлесімділігіне Fатысты аFпаратты алу Nшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сLраHыз.

Kялы телефон FосылмаDан.

Тіркеу процедурасын тексеріп, Lялы телефонды
Fайтадан тіркеHіз.
Kялы телефонды пайдалануды шектейтін кез келген
параметрлерді алып тастап, тіркеуді Fайта
орындаHыз.
Дыбысты Jшіру функциясы ажыратылDан.

Телефон Bрекеті тіркелген Lялы телефонныH
функцияларымен шектелген (мыс., теруді
FLлыптау, т.б.).
Дыбысты Jшіру функциясы FосылDан.
Kялы телефон FосылмаDан.

Тіркеу процедурасын тексеріп, Lялы телефонды
Fайтадан тіркеHіз.

ЖылытFыштыH/ауа баптаDыштыH желдеткішініH
жылдамдыDы тым жоDары.
EоршаDан ортадаDы шуыл деHгейініH тым Fатты.
(Мысалы: Fатты жаHбыр, FLрылыс алаHдары,
туннельдіH іші, алда келе жатFан кJліктер, т.б.)
КJлікті жNргізу кезінде шыDатын шу тым Fатты.
Кіріс немесе шыDыс дауыс деHгейі тым Fатты.

ЖылытFыштыH/ауа баптаDыштыH желдеткішініH
жылдамдыDын азайтыHыз.
EоршаDан орта шуылын Jшіру Nшін терезелерді
жабыHыз.

EоHырау шалу кезінде дауыс жоDалды
немесе шу естілуде.

Kялы телефонныH орнына байланысты сымсыз
Bluetooth® FосылымыныH Nзілуі мNмкін.

Kялы телефон FоHырау шалу Nшін
пайдаланылDанда, дауыстап сJйлесу
функциясы Fолданылмайды.

Kялы телефонныH кейбір Nлгілері олар FоHырау
шалу Nшін пайдаланылDанда, дауыстап сJйлесу
режиміне Fосылмайды.

Kялы телефонды металмен FоршалDан аймаFFа немесе
кJліктегі дауыстап сJйлесу телефон жNйесінен Fатты
алыс FоймаHыз. Kялы телефонды орындыFтарDа
немесе денеге жаFын FоймаHыз.
БLл аFаулыF емес. Дауыстап сJйлесу функциясы
Fолданып Fайтадан FоHырау шалыHыз.

КJлік жылдамдыDын азайтыHыз.
Кіріс немесе шыDыс дауыс деHгейлерін сBйкесінше
реттеHіз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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Себебі
БасFа тараптыH дауысын есіту мNмкін емес.
EоHырау Nні жоF.

ЫFтимал себебі
Дыбыс деHгейі еH азына орнатылDан.

ЫFтимал шешімі
Дыбыс деHгейін реттеHіз.

Kялы телефон FосылмаDан.

Aрбір дыбыс деHгейі (FоHырау Nні, кіріс
дауыс немесе шыDыс дауыс) BртNрлі
болады.

Aрбір дыбыс деHгейі дLрыс реттелмеген.

Тіркеу процедурасын тексеріп, Lялы телефонды
Fайтадан тіркеHіз.
Aрбір дыбыс деHгейін дLрыс реттеHіз.

Антенна дисплейі сенсорлы экран дисплейі
мен Lялы телефон экраны арасында
басFаша болады. EоHырау шалу немесе
Fабылдау мNмкін емес, біраF антенна
дисплейі осылай жасауDа болатынын
кJрсетіп тLр.
Kялы телефонды Lзын DимараттардыH
артында пайдаланDан кезде, дауыстыH аныF
естілмеуі мNмкін.

Антенна дисплейі Lялы телефон Nлгісіне
байланысты BртNрлі болады.

Kялы телефонды жер Nсті теміржолдары,
жоDары кернеулі электр FуатыныH
кабельдері, баDдаршам сигналдары, неонды
жарнама таFтайшалары бар аймаFтарда,
олардыH астында немесе жанында
пайдаланDан кезде шуылдыH естілуі мNмкін.
Kялы телефонды пайдаланDан кезде аудио
жNйесіндегі дыбыста шу естіледі.
Дыбыс секіріп кетеді немесе Nзіліп естіледі.
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БLл аFаулыFты білдірмейді. Антенна дисплейі мен
сенсорлы экран дисплейіндегі FалDан батарея деHгейі
Lялы телефон экранында кJрсетілгеннен басFаша
болуы мNмкін. Оларды аныFтама ретінде
пайдаланыHыз.

Kзын Dимараттар, т.б. сияFты кейбір FLрылымдар Kзын Dимараттары жоF орынDа жылжыHыз.
радио толFындарын біркелкі кJрсетпеуі немесе
Lялы телефондар Nшін Fолданылатын радио
толFындарды мNлдем Jшіріп тастауы мNмкін.
БLл аFаулыF емес.
Радио FLрылDыларынан шыDарылатын
электромагниттік толFындардыH Lялы телефонDа
кері Bсерін тигізуі мNмкін.

Kялы телефоннан шыDарылатын радио
толFындардыH аудио жNйесініH дыбысына кері
Bсер етуі мNмкін.
Kялы телефонда сымсыз LAN (Wi-Fi) желісі
FосылDан болуы мNмкін.

БLл аFаулыF емес.

Сымсыз LAN (Wi-Fi) желісін JшіріHіз.

Себебі
Телефон кітапшасын жNктеп алу мNмкін
емес.

ЫFтимал себебі
Телефонды жLптастыру процесі кезінде Fате
пайда болды.
Телефон телефон кітапшасын жNктеп алу
функциясына Fолдау кJрсетпейді.

ЫFтимал шешімі
Bluetooth® жLптастыру аFпаратын оны Fайтадан
тіркемес бLрын, Lялы телефоннан да, кJлік жNйесінен
де жойып тастаHыз.
ЖNйемен Nйлесімді Lялы телефонды пайдаланыHыз.
Mлгі Nйлесімділігіне Fатысты аFпаратты алу Nшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сLраHыз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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НАВИГАЦИЯ

НЕГІЗГІ АМАЛДАР
Себебі
Еш кескін кJрінбейді.

ЫFтимал себебі
ЖарыFтыDы еH тJменгі орнатымDа FойылDан.
Дисплей ажыратылDан.

ЫFтимал шешімі
ДисплейдіH жарыFтыDын реттеHіз.
“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)
Дисплейді Fосу Nшін <MENU> тNймешігін басып
тLрыHыз.

Дауысты нLсFау жNйесініH дыбыс деHгейі тым
жоDары не тым тJмен.

Дыбыс деHгейі дLрыс орнатылмаDан немесе
дауысты нLсFау параметрі Jшірілген.

Дауысты нLсFау жNйесініH дыбыс деHгейін
реттеHіз немесе дауысты нLсFау параметрін
FосыHыз.
“Дыбыс деHгейі жBне сигнал
параметрлері” (бет 2-13)

Дауысты нLсFау жоF.

Кей кJшелерде дауысты нLсFаулыF берілмейді
(сLры тNспен кJрсетілген жолдар).

БLл аFаулыF емес.

Бейнебетте карта кJрінбейді.

Карта бейнебетіне LFсамайтын бейнебет пайда
болды.
Бейнебет тым кNHгірт. EозDалыс баяу.
КJліктіH ішіндегі температура тым тJмен.
ДисплейдіH кейбір пикселдері басFа пикселдерге БLл жаDдай сLйыF кристалды дисплейлердіH
Jзіне тBн сипаты болып табылады.
FараDанда кNHгірттеу немесе жарыFтау болуы
мNмкін.
Кейбір мBзір элементтерін таHдау мNмкін емес.
Кейбір мBзір элементтері кJлік жNрген кезде
белсенді болмайды.
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Іске Fосу жолаDында [Map] тNріHіз немесе <MAP>
тNймешігін басыHыз.
КJліктіH іші жылыDанша кNтіHіз.
БLл аFаулыF емес.

КJлікті Fауіпсіз жерге тLралатыHыз, сосын
навигациялыF жNйені пайдаланыHыз.

КIЛІК БЕЛГІШЕСІ
Себебі
ЖолдардыH жBне орындардыH атаулары
2D жBне Birdview™ кJріністерінде
Jзгеше болады.

КJлік белгішесініH орны наFты орнына
ауытFып кеткен.

ЫFтимал себебі
БLл экранDа тым кJп аFпарат шыDармау Nшін аFпараттар
санын азайтуDа байланысты. Сондай-аF, жолдар мен
жерлердіH атаулары бірнеше рет кJрсетілуі жBне
дисплейде кJрсетілген атау деректі JHдеу Nрдісіне
байланысты Jзгеше болуы мNмкін.
От алдыру FосFышы “OFF” Fалпына FойылDаннан кейін
кJлік, мысалы, жNк машинасымен немесе кJлік
тасыDышпен басFа жерге тасымалданды.

ЫFтимал шешімі
БLл аFаулыF емес.

КJлік белгішесініH кNйі мен баDыты кJлікті жNргізу
орталарына жBне навигация жNйесініH орынды табу
дBлдігініH деHгейлеріне Fарай дLрыс болмауы мNмкін.

БLл аFаулыF емес. КJлік белгішесініH орны мен
баDытын автоматты тNрде реттеу Nшін кJлікті
біраз жNргізіHіз.
“КJліктіH аDымдаDы орны” (бет 6-50)
КJлік белгішесі кNйініH Jздігінен тNзетілуі Nшін
кJлікті біраз уаFыт (шамамен 30 км/саD (19 миля/
саD) жылдамдыFта 30 минуттай уаFыт) жNргізе
тLрыHыз.
Егер осы кJлік белгішесініH кNйін дLрыстамаса,
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
хабарласыHыз.
Жол туралы жаHартылDан мBлімет картаныH
келесі нLсFасына Fосылады.
“Карта деректерініH жаHартымдарына
тапсырыс беру жолы” (бет 6-56)

Шина шынжырларымен немесе ауыстырылDан
шиналармен жNргізілсе, жылдамдыF датчигі Fате
есептегендіктен, кJліктіH орналасFан жері Fате болуы
мNмкін.

КJлік жаHа жолDа шыFFан кезде, кJлік
белгішесі жаFын маHдаDы басFа жолда
кJрсетіледі.

Себебі жаHа жол карта дерегіне саFталмаDан, сондыFтан
жNйе кJлікті автоматты тNрде жаFыныраF орналасFан
жолDа орналастырDан.

Экран тіпті фараларды FосFаннан кейін
де тNнгі режимге ауыспайды.

Iткен жолы фараларды FосFан кезде кNндізгі жарыF
режимі Fосулы тLрDан.

КJлікті GPS сигналдарын FабылдауDа болатын
жолда біраз жNргізіHіз.

Фараларды FосFан кезде бейнебетті <m >
тNймешігін Fолданып тNнгі режимге FойыHыз.
“Дисплей параметрлері” (бет 2-13)

АFаулыFты жою нLсFауы
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Себебі
Картаны кJлік FозDалыста болDан кездіH
Jзінде жNгірте Fарау мNмкін емес.
КJлік белгішесі бейнеленбейді.

ЫFтимал себебі
АDымдаDы орын картасыныH бейнебеті бейнеленбейді.
АDымдаDы орын картасыныH бейнебеті бейнеленбейді.

ЫFтимал шешімі
Іске Fосу жолаDында [Map] тNріHіз немесе
<MAP> тNймешігін басыHыз.
Іске Fосу жолаDында [Map] тNріHіз немесе
<MAP> тNймешігін басыHыз.

БАCЫТТЫ ЕСЕПТЕУ ЖAНЕ КIРНЕКІ ТMРДЕ БАCЫТ БЕРУ
Себебі
Жол баDытын автоматты тNрде
Fайта есептегенде маршрут
пункттері Fамтылмайды.
БаDытFа Fатысты мBлімет
шыFпайды.

ЫFтимал себебі
AлдеFашан Jтіп кеткен баDдар пункттері жол баDытын
автоматты тNрде Fайта есептегенде Fамтылмайды.

ЫFтимал шешімі
Сол баDдар пунктіне Fайта бару Nшін, баDдарды
JHдеу Fажет болады.

БаDытты есептеу Bлі жNргізілмеген.

Межелі орынды орнатыHыз жBне баDытты
есептеHіз.
KсынылDан баDыт бойынша жNріHіз.
БаDыт кJрсету функциясын FосыHыз.

КJлік LсынылDан баDытта емес.
БаDыт нLсFауы функциясы сJндірулі.

БаDытты автоматты тNрде Fайта
есептеу (немесе айналып Jтуге
Fатысты есептеу) алдыHDы
LсынылDан жолды Lсынады.
Маршрут пунктін Fосу мNмкін емес.

8-16 АFаулыFты жою нLсFауы

Кей жолдар (Fою жасыл тNспен кJрсетілген жолдар) Nшін
баDыт аFпараты кJрсетілмейді.
БаDытты есептеу кезінде басымдыFFа ие жаDдайлар ескерілді,
біраF дBл сондай баDыт Fайта есептелді.

БаDыт бойында BлдеFашан бес маршрут пункті, соныH ішінде
кJлік BлдеFашан Jтіп кеткен пункт те орнатылDан.

БLл аFаулыF емес.
БLл аFаулыF емес.

БаDыт бойына еH кJбі 5 маршрут пунктін
орнатуDа болады. 6 немесе одан кJп маршрут
пункттеріне бару Nшін, жол баDытын Fажетінше
бірнеше рет есептеHіз.

Себебі
KсынылDан баDыт шыFпады.

ЫFтимал себебі
Межелі орын маHайындаDы жолдарды есептеу мNмкін
болмады.
ЖолдыH басы жBне межелі орын тым жаFын.

ЫFтимал шешімі
Межелі орынды негізгі немесе кBдімгі жолDа
орнатыHыз да, баDытты Fайта есептеHіз.
БLдан FашыFтау межелі орынды бекітіHіз.

ЖолдыH басы жBне межелі орын тым алыс.

Бір немесе екі аралыF межелі орынды таHдау
арFылы сапарды бJліHіз жBне жол баDытын
бірнеше рет есептеHіз.
[Use Time Restricted Roads] параметрін FосыHыз.
“БаDдар параметрлері” (бет 6-36)

КJліктіH аDымдыF тLрDан жеріне немесе межелі орынDа жаFын
жерде уаFыты шектеулі (аптаныH кNні, уаFыт бойынша)
жолдар бар.
БаDыттыH белгілі бір бJлігі
кJрсетілмейді.

KсынылDан баDытта тар кJшелер (сLрымен кJрсетілген
жолдар) бар.

БLл аFаулыF емес.

Жол баDытыныH кJлік BлдеFашан
Jтіп кеткен бJлігі жойылDан.

Жол маршрут пункттері арасындаDы бJліктерден тLрады. Егер
кJлік бірінші маршрут пунктінен Jтсе, баDыттыH бастапFы тLсы
мен маршрут пункті арасындаDы бJлік жойылады (кей
жерлерде жойылмауы да мNмкін).
БастапFы тLс немесе межелі орынDа жаFын орналасFан
жолдарда шектеулер (бір баDытты кJшелер сияFты) болса,
жNйе Fате баDытты Lсынуы мNмкін.
БаDытты есептеу BрекетініH тар кJшелер (бейресми жолдар)
сияFты кейбір аумаFтарды ескермейтіндігіне байланысты,
жNйе Fате баDытты Lсынуы мNмкін.
БLл карта деректерініH жеткіліксіз немесе теріс болуына
байланысты болуы мNмкін.

БLл аFаулыF емес.

Eате баDыт Lсынылды.

Жер белгісі туралы аFпарат наFты
мBліметке сай келмейді.

KсынылDан баDыт жолдыH бастапFы
тLсына, маршрут пункттеріне
немесе межелі орынDа дBл сBйкес
келмейді.

Осы жерлерге жаFын баDытты есептеуге Fажет деректер жоF.

БастапFы тLсты немесе межелі орынды
JзгертіHіз.
Межелі орынды негізгі немесе кBдімгі жолDа
орнатыHыз да, баDытты Fайта есептеHіз.
ЖаHартылDан мBлімет картаныH келесі нLсFасына
Fосылады.
“Карта деректерініH жаHартымдарына
тапсырыс беру жолы” (бет 6-56)
ЖолдыH бастапFы тLсын, маршрут пункттерін
жBне межелі орынды негізгі жолDа бекітіп, жол
баDытын есептеHіз.

АFаулыFты жою нLсFауы
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ДАУЫС КIМЕГІМЕН БАCЫТ БЕРУ
Себебі
Дауыс кJмегімен баDыт беру
функциясына Fолжетімді емес.

БаDыт нLсFауы жолдаDы наFты
жаDдайDа сBйкес келмейді.
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ЫFтимал себебі
Дауыс кJмегімен баDыт беру m белгісімен кJрсетілген кейбір
жол Fиылыстарында Dана жLмыс істейді. Кей жаDдайларда, дауыс
кJмегімен баDыт беру мNмкіндігі кJлік бLрылDанныH Jзінде
болмайды.
КJлік LсынылDан баDыттан ауытFып кеткен.

ЫFтимал шешімі
БLл аFаулыF емес.

KсынылDан баDытFа Fайта тNсіHіз немесе
жол баDытын Fайта есептеуді сLраHыз.

Дауысты нLсFау функциясы сJндірулі.

Дауыс кJмегімен баDыт беру функциясын
FосыHыз.

БаDыт нLсFауы функциясы сJндірулі.
Дауыс кJмегімен баDыт беру нLсFауыныH мазмLны, кJлік
бLрылатын Fиылыстар тNріне Fарай Bр тNрлі болуы мNмкін.

БаDыт кJрсету функциясын FосыHыз.
Жол FозDалысы ережелері мен
нLсFауларыныH барлыDын саFтаHыз.

ДАУЫСТЫ ТАНУ

Себебі
ЖNйе жLмыс істемейді немесе пBрменді дLрыс
тNсінбейді.

ЫFтимал себебі
КJліктіH ішінде шу тым Fатты.
ЖылытFыштыH/ауа баптаDыштыH желдеткішініH
жылдамдыDы тым жоDары.

ЫFтимал шешімі
Терезелерді жабыHыз немесе басFа
жолаушылардыH тыныш отыруын сLраHыз.
ЖылытFыштыH/ауа баптаDыштыH желдеткішініH
жылдамдыDын азайтыHыз.

КJлікті жNргізу кезінде шыDатын шу тым Fатты.
Дауысты пBрмен аFырын айтылды.

КJлік жылдамдыDын азайтыHыз.
НLсFауды FаттыраF айтыHыз.

ПBрмен тым ерте айтылды.

ПBрменді мынаDан кJз жеткізгеннен кейін
айтыHыз: дауысты нLсFау хабарланады, сигнал
беріледі жBне экрандаDы белгішеніH тNсі сLрдан
FызDылт сарыDа ауысады.
СJздер арасында іркіліс жасамастан Fалыпты
дауыспен сJйлеHіз.

ПBрмен тым баяу айтылды.
ЖNйе пBрменді Fайталауды сLрайды.

АныF айтылDан жоF.
ПBрмен сигнал берілгеннен кейін тым кеш
айтылды.

Eате пBрмен айтылды.

АныF айтыHыз.
ПBрменді мынаDан кJз жеткізгеннен кейін 5
секунд ішінде айтыHыз: дауысты нLсFау
хабарланады, сигнал беріледі жBне экрандаDы
белгішеніH тNсі сLрдан FызDылт сарыDа ауысады.
Экранда кJрсетілген пBрменді немесе санды
айтыHыз.
ПBрмендер тізімінде кJрсетілген пBрменді
айтыHыз.

ЖNйе айтылDан санды дLрыс танымады.

Тым кJп сан бірден айтылды.

ЖNйе дLрыс тануы Nшін, тиісті цифрлердіH
арасында Nзіліс жасаHыз. Телефон нJмірін
айтFан кезде, аймаF кодтары, теру кодтары, т.б.
арасында Nзіліс жасаHыз.

USB жады FLрылDысын дауысты пBрмендермен
басFару мNмкін емес.

ELрылDыDа байланысты iPhone немесе iPod
FLрылDысы USB жад FLрылDысы ретінде
аныFталуы мNмкін.

БLл аFаулыF емес.

АFаулыFты жою нLсFауы
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Себебі

Тректі таHдауDа жBне USB/iPod басFаруDа Bрекет
жасаDан кезде, Fате туралы хабар кJрсетіледі.

ЫFтимал шешімі
Бірнеше FLрылDы жалDанып тLрса да, дауысты
тану жNйесімен тек бір аудио FLрылDыны
басFаруDа болады. Дауысты тану жNйесімен
басFару Nшін аудио сигнал кJзін таHдаHыз.
“Дауысты тану параметрлері” (бет 7-18)
Аудио FLрылDы жалDанбаDан.
ЖNйеге аудио FLрылDы жалDаHыз.
Дауысты тану жNйесімен басFарылатын аудио
Дауысты тану жNйесімен басFарылатын аудио
сигнал кJзін таHдалмаDан.
сигнал кJзін таHдаHыз.
“Дауысты тану параметрлері” (бет 7-18)
ЖNйеде тіркеу Nшін трек туралы аFпарат JHделіп ЖаHа аудио FLрылDы алDаш рет тіркелген кезде
жатыр.
немесе алдын ала тіркелген FLрылDыдаDы Bн
туралы аFпарат Jзгерген кезде, Bн туралы
аFпарат жNйеге жNктеледі. ЖNктелу аяFталDанша
кNтіHіз, оDан бірнеше минуттан бір саDатFа дейін
созылуы мNмкін.
ЖалDанDан аудио FLрылDыда оDан сыймайтын кJп Аудио FLрылDыда саFталDан BндердіH санын
Bндер саFталDан.
азайтыHыз.
Аудио FLрылDыда саFталDан Bн жоF.
ЖалDанDан аудио FLрылDыда Bндерді саFтаHыз.
ОрындаушыныH аты, альбом атауы, Bн аты,
ойнату тізімі, т.б. сияFты Bн туралы аFпарат
саFталса, дауысты тану функциясын Bн іздеу
мNмкіндік болады.

ЖNйе айтылDан EызыFты жер (POI) дLрыс
танымайды.

Сирек кездесетін кейбір жаDдайларда мекеме
атауын атап POI іздеуі болмайды.

БLл аFаулыF емес. Балама іздеу Bдісін Fолданып
кJріHіз.

ЖNйе айтылDан EызыFты жер (POI) дLрыс
танымайды.

Жартылай немесе лаFап аты айтылады.

ЕH Nздік нBтижеге Fол жеткізу Nшін толыF атыжJнін айтыHыз.

USB/iPod басFару экраны сLр тNске боялDан.

8-20 АFаулыFты жою нLсFауы

ЫFтимал себебі
USB LяшыDына бірнеше аудио FLрылDы
жалDанDан.
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EАУІПСІЗДІК АEПАРАТЫ

EАУІПСІЗДІК АEПАРАТЫ

Осы кJліктіH иесі ретінде, NISSAN дилері
тарапынан кілттердіH кJшірмесін жасауDа
немесе радионы жJндеуге Fажет болуы
мNмкін маHызды кодтар берілді.

Радио FауіпсіздігініH коды
(мNмкін болDан жаDдайда)

Арнайы аумаFтарды толтырыHыз немесе
стикер(лер)ді, бар болса, жапсырыHыз. Осы
бетті алып, оны кJліктіH ішіне емес, Fауіпсіз жерге саFтаHыз.

Кілт нJмірі

КJлігіHізді сатFан кезде, осы бетті сатып
алушыDа тапсыруды сLраймыз.
ДJHгелекті FLлыптау
кілтініH коды
(мNмкін болDан жаDдайда)

Осы бетті нLсFаулыFтан алып, оны кJліктіH ішіне емес, Fауіпсіз жерге саFтаHыз.
КJлігіHізді сатFан кезде, осы бетті сатып алушыDа тапсыруды сLраймыз.

