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Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



NISSAN көлігін сатып алғаныңызға алғыс
білдіреміз.

Осы пайдаланушы нұсқаулығы Apple CarPlay
және Android Auto жүйесін қамтитын NISSAN
көлігіндегі NissanConnect жүйесіне арналған.

Осы нұсқаулықта төмендегі жүйелерді пайдалану
нұсқаулары беріледі.

• Аудио

• Дауыстап сөйлесу телефоны

• Apple CarPlay

• Android Auto

• Yandex.Auto

• NissanConnect қызметтері

• Навигация

• Дауысты тану

• NissanConnect жүйесінде көрінетін ақпарат
пен параметрлер

NissanConnect жүйесінің дұрыс қолданылуын
қамтамасыз ету үшін осы пайдаланушы
нұсқаулығын зейін қойып оқыңыз.

• Техникалық параметрлер өзгеруі мүмкін
болатындықтан және қосымша жабдықтар
орнатылатындықтан, осы нұсқаулықтың та-
раулары сіздің көлігіңізге қатысты болмауы
мүмкін.

• Осы нұсқаулықты басып шығарған кезде жа-
рамдыдепесептелгенмәліметтер, техникалық
сипаттамалар және суреттер осы
нұсқаулықта көрсетілген. NISSAN компаниясы
техникалық сипаттамаларды немесе дизайн-
ды кез келген уақытта еш ескертусіз өзгерту
құқығын сақтап қалады.

• Көлікті сатқан кезде, осы нұсқаулықты
көліктен алмаңыз. Нұсқаулық жүйенің келесі
иесіне қажет болуы мүмкін.
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Осы нұсқаулықта функция бойынша жіктелген
арнайысөздер, таңбалар, белгішелержәне сурет-
тер қолданылған.

Төмендегі элементтерді қарап шығып, оларды
түсініп алыңыз.

ЖҰМЫС ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

ҚАУІПТІ

Бұл өлімге немесе қатты жарақат алуға
әкелетін қатерлі жағдайларды ескерту үшін
қолданылды.Қатердіңалдыналунемесеазайту
үшін іс-әрекеттердібұлжытпайорындауқажет.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Бұл кішігірім немесе орташа деңгейлі жеке бас
жарақатынанемесекөлігіңіздің зақымдалуына
әкелуі мүмкін қауіптің бар екенін білдіру үшін
пайдаланылады. Қатердің алдын алу немесе
азайту үшін іс-әрекеттерді өте абайлап орын-
дау қажет.

ЕСКЕРТПЕ:

Көліктің тиімділігін барынша арттыратын
жағдайларды түсінуге мүмкіндік беретін шара-
ларды ескертеді. Егер елеусіз қалдырсаңыз,
ақаулық орын алуы немесе көліктің жұмысы
нашарлауы мүмкін.

СІЛТЕМЕ ТАҢБАЛАР

АҚПАРАТ:

Бұл көлікті немесе керек-жарақтарды тиімді
пайдалануға қажетті мәліметті білдіреді.

mСілтеме бет:

Бұл сіз қарауға тиіс тақырып пен бетті көрсетеді.

< >:

Бұл басқару панеліндегі, рульдегі, руль
бағанындағы немесе Дисплей басқарғышындағы
түймешікті білдіреді.

[ ]:

Бұл бейнебетте пайда болған пернені/элементті
білдіреді.

ЭКРАН СУРЕТТЕРІ
• Осынұсқаулықтағысуреттерәр түрлі модель-

дерді көрсетеді және сіздің көлігіңіздің дизай-
ны мен техникалық сипаттамаларына дәл
сәйкес келмеуі мүмкін.

• Экранда көрсетілген белгішелер мен мәзір
элементтері қисыны келген жерлерде
қысқартылған немесе экран суреттерінде
көрсетілмеген болуы мүмкін. Көрсетілген бел-
гішелер мен мәзір элементтері суретте
көрсетілгендей нүктелі сызықтар түрінде
сипатталған.

5GH0782XZ

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ
ПАЙДАЛАНУЖОЛЫ
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Бұл жүйе негізінен осы нұсқаулықта
сипатталғандай сізге көлікті жайлы жүргізуге
көмектесуге арналған. Алайда сізге жүргізуші
ретіндежүйені қауіпсізжәне тиісті түрдепайдала-
ну қажет.Мәлімет пен қызметтердің қолжетімділігі
үнемі жаңартылып тұрмауы мүмкін. Жүйе көлікті
қауіпсіз түрде, дұрыс және заң шеңберінде
жүргізу әрекетінің орнын баса алмайды.

Жүйені пайдаланудан бұрын, қауіпсіздікке
қатысты келесі мәліметті оқуды сұраймыз. Жүйені
әрдайым осы нұсқаулықта берілген ретте
пайдаланыңыз.

ҚАУІПТІ

• Жүйені пайдалану үшін, алдымен көлікті
қауіпсіз жерге тұралатыңыз және тұралату
тежегішін орнатыңыз. Көлік жүргізіп бара
жатып жүйені қолдану қауіпті апатқа
ұшыратуы мүмкін.

• Назардың көлікті жүргізу әрекетіне толық
аударылуы үшін әрдайым сақтық
байқатыңыз. Жүйе бірден жауап бермесе,
сабырлық сақтап, көзіңізді жолдан
алмаңыз. Көлікті қырағылық танытпай ай-
дау қатты жарақаттарға немесе өлімге
әкелетін апатқа жетелеуі мүмкін.

• Бағдар нұсқауына (бар болса) ғана
сүйенбеңіз. Апатқа ұшырамау үшін көлікті
әрқашан заңдыжәне қауіпсіз ережелермен
жүргізіңіз.

• Жүйені бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Әйтпесе, апатқа ұшырауыңыз, өрт шығуы
немесе ток соғуы мүмкін.

• Жүйенің жабдығында қандай да бір бөгде
нәрсені, төгілген сұйықтықты, түтінді неме-
се одан шыққан әдеттен тыс иісті
байқасаңыз, дереу жүйені пайдалануды
доғарып, NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаға хабарласқан жөн. Мұндай
жағдайларға мән бермеу апаттарға, өртке
немесе электр тогының соғуына әкелуі
мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

• Кейбір юрисдикцияларда қозғалыс кезінде
бейне экрандарды пайдалануды шектейтін
заңдар болуы мүмкін. Бұл жүйені заң
тұрғысынан рұқсат етілген жерде ғана
пайдаланыңыз.

• Температураның қалыптыдан тыс (−20°C
(−4°F) төмен және 70°C (158°F)) жоғары бо-
луы жүйенің жұмысына әсер етуі мүмкін.

• Дисплей бейнебеті қатты немесе ұшты
нәрсе тиген жағдайда сынып кетуі мүмкін.
Дисплей экраны сынып қалса, оған қол
тигізбеңіз. Себебі жарақат алуыңыз мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ:

Қозғалтқыш, гибрид жүйесі немесе e-POWER
жүйесі өшіп тұрғанда жүйені қосып қоймаңыз.
Себебі көліктің аккумуляторы (12 В аккумуля-
тор) отырып қалуы мүмкін. Жүйені
пайдаланған кезде, қозғалтқышты, гибрид
жүйесін немесе e-POWER жүйесін әрдайым от
алдырған күйі ұстаңыз.

NissanConnect қызметтері бар үлгілер:
NissanConnect қызметтері кейбір аймақтарда
қолжетімді болмауы мүмкін. NissanConnect
қызметтеріне қатысты функцияларды қолдану
үшін NissanConnect қызметтеріне тіркелу қажет.

ҚАУІПСІЗДІК МӘЛІМЕТІ
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РАДИО БЕКІТІЛІМ НӨМІРІ ЖӘНЕ
АҚПАРАТ
Еуропа үшін
Осы құжатпен Robert Bosch Car Multimedia GmbH
компаниясы AIVICMFB0, AIVIP32R0, AIVIH60A0
және AIVIL42P0 радиожабдық түрі 2014/53/EU ди-
рективасына сай келетінін мәлімдейді.

EU сәйкестік мәлімдемесінің толық мәтінін мына
интернет мекенжайларынан алуға болады:

http://cert.bosch-carmultimedia.net

Радио жабдыққа кез келген өзгеріс енгізу немесе
басқа керек-жарақтармен, құрамдас бөліктермен
не бағдарламалық құралмен бірге белгіленген
түрде қолдану нәтижесінде заң талаптарына
сәйкестік тексерісінен қайта өту қажет болады.

Жиілік диапазоны

2400–2480 МГц

Сәулелену арқылышығарылған қуат [EIRP]

Bluetooth < 10 мВт

WLAN < 100 мВт

Кеңестер/шектеулер

Ішкі антенна

Ішкі антеннаны пайдаланушы аша алмайды. Пай-
даланушы қандай да бір өзгеріс енгізсе, осы
өнімнің заң талаптарына сәйкестігі бұзылады.

Ресей үшін

Мексика үшін
La operación de este equipo está sujeta a las
siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operación no deseada.

Modelo: AIVIL42P0, AIVIL12F0, AIVIP42M0, AIVIL42N0
y AIVICMFB0

Marca: Bosch

Бразилия үшін
Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente
autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL.
www.anatel.gov.br

Model: AIVICMFB0 05698–18–06541

Model: AIVIH60A0 04293–18–06541

Парагвай үшін
Este equipo de Telecomunicaciones cumple con los
requerimientos de la CONATEL.

Таиланд үшін
Robert Bosch GmbH:

PBH0160XZ

PBH0161XZ

НОРМАТИВТІ-ҚҰҚЫҚТЫҚ
МӘЛІМЕТ
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Clarion Co., Ltd.: Тайвань үшін

Корея үшін

PBH0159XZ

PBH0091XZ

PBH0090XZ
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Apple, iPhone, iPod және iPod touch — Apple Inc.
компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда бел-
гілері. және өзге елдерде тіркелген сауда белгісі.
Apple CarPlay — Apple Inc. компаниясының сауда
белгісі. Apple CarPlay логотипінің қолданылуы
көліктің пайдаланушы интерфейсі Apple
компаниясының өнімділік стандарттарына
сәйкес келетінін білдіреді. Apple компаниясы бұл
көліктің жұмысына немесе қауіпсіздік және заң
стандарттарына сәйкестігіне жауап бермейді. Бұл
өнімді iPhone немесе iPod құрылғысымен бірге
қолдану сымсыз қолданысқа әсер етуі мүмкін
екенін ескеріңіз.

Bluetooth®—Robert Bosch GmbHжәне Clarion Co.,
Ltd. компанияларыналицензиябойыншаберілген
Bluetooth SIG, Inc. компаниясының сауда белгісі.

iBiquity Digital Corporation компаниясының ли-
цензиясы бойынша өндірілген HD Radio техноло-
гиясы. АҚШ және шетел патенттері. Патенттерді
мына сайттан қараңыз: http://dts.com/patents.
HDRadio, Artist Experience, сондай-ақHD,HDRadio
және"ARC"логотиптері iBiquityDigitalCorporation
компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағы және/немесе басқа елдердегі
тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері.

App Store

Apple және Apple логотипі — Apple Inc.
компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда бел-
гілері. және өзге елдерде тіркелген сауда белгісі.
App Store — Apple Inc. компаниясының қызметтік
белгісі.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та тіркелген
сауда белгісі. және өзге елдерде тіркелген сауда
белгісі.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto және
басқа сауда белгілері — Google LLC
компаниясының сауда белгілері.

Google

Google — Google Inc. компаниясының сауда бел-
гісі.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ
ҚАТЫСТЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕСКЕРТПЕ
(бар болса, Мексика үшін)
Мүмкіндіктердің болып-болмауы көлік үлгісі,
комплектацияға, бумаларға және опцияларға
байланысты. Үйлесімді жалғанған құрылғы қажет
болуы мүмкін және мүмкіндіктердің болып-
болмауы құрылғы функцияларына байланысты
болуы мүмкін. Толық мәліметті жалғанған
құрылғының нұсқаулығынан қараңыз. Кейбір
мүмкіндіктер кейін қолжетімді болуы мүмкін.

Жүргізу өте маңызды іс, ол назарыңызды
толығымен аударуды талап етеді. Мүмкіндіктер
мен жалғанған құрылғыларды қауіпсіз әрі заңды
жағдайларда ғана қолданыңыз. Кейбір
мүмкіндіктер, оның ішінде апат туралы автоматты
түрде хабарландыру және SOS телематика
құрылғысының жұмыс істеп тұруына, оның сым-
сыз желіге жалғана алуына, үйлесімді сымсыз
желінің болуына, навигация картасы деректерін
жәнеGNSS сигналын қабылдауға байланыстыбо-
лады, олар болмаса, Тұтынушыларды қолдау
орталығына хабарласу немесе көмек алу
мүмкіндігі шектелуі немесе мүлде болмауы мүмкін.
GNSS карталары барлық аймақтарда егжей-
тегжейлі болмауы немесе ағымдағы жол күйін дәл
көрсетпеуі мүмкін. Көлікті жүргізіп келе жатып,
GNSS жүйесін бағдарламалауға болмайды.

Қозғалтқышты қашықтан от алдыру және
қашықтансигналберумүмкіндіктерін көлік тұрған
жердегі қолданыстағы заңдарға, ережелерге не-
месе тәртіптерге сәйкес түрде ғана қолданыңыз.

САУДА БЕЛГІЛЕРІ
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Кейбір қызметтер мен мүмкіндіктерді NISSAN
бақыламайтын тәуелсіз компаниялар
ұсынады. Қызмет көрсетуші қызметтерді не
мүмкіндіктерді тоқтатса не шектесе, олар
ескертусіз уақытша тоқтатылуы не біржола
тоқтатылуы мүмкін, мұндай жағдайда NISSAN
компаниясы немесе оның серіктестері не
агенттері ештеңеге міндетті болмайды.

Қызметтер мен мүмкіндіктерге NISSAN компания-
сы немесе оның серіктестерінің не агенттері
бақылай алмайтын тәуелсіз компаниялар
қамтамасыз ететін үйлесімді ұялы желі қажет бо-
луы мүмкін. Ұялы желі сигналының күші әр түрлі
болуы және барлық аймақтарда не әрқашан
қолжетімді бола бермеуі мүмкін. Ұялы желі
қолжетімді болмаған немесе шектелген не
тоқтатылған жағдайда, қызметтер мен
мүмкіндіктер жұмыс істемеуі мүмкін.

NISSAN компаниясы мен оның серіктестері не
агенттері ұялы желінің болмауы, шектелуі не
тоқтатылуы (оның ішінде қандай да жабдықтың
ауыстырылуы/жаңартылуы немесе баламалы
желілерде шыққан роуминг шығындары) салда-
рынан одан әрі жұмыс істеу үшін қажет болатын
шығындарға немесе басқа үшінші тарап
өзгерістеріне жауапты болмайды. Технология
үнемі дамыпотырадыжәне тәуелсіз компаниялар
енгізген өзгерістерді NISSAN компаниясы немесе
оның серіктестері не агенттері бақылай алмайды.
Мүмкіндіктер мен қызметтердің толық жинағын
алу үшін тіркелу, көлік иесінің келісімі, жеке
идентификациялық нөмірі (PIN) және жазылу
келісімі қажет болуы мүмкін.

Қолданып көру мерзімдері (бар болса) жаңа
NISSANкөлігін сатыпалунемесежалға алу күнінен
басталады. Қолданып көру мерзімдері кез келген
уақытта өзгеруі және ескертусіз мерзімінен
бұрын бұзылуы мүмкін. Қолданып көру мерзімі
аяқталғаннан кейін, қажет жазылымдар әрбір
қолжетімді мүмкіндік не қызмет үшін бөлек саты-
луы және қызмет көрсетушіге хабарласып, олар-
дан бас тартқанша күшін сақтауы мүмкін. Орнату
құны, бір жолғы іске қосу ақысы, басқа ақылар
және салықтар қолданылуы мүмкін. Ақылар мен
бағдарламалау өзгеруі мүмкін. Мүмкіндіктер кей-
бір аймақтарда адам жасы бойынша шектелуі
мүмкін. Қызмет көрсетушінің жазылу келісімі рет-
тейтін жазылымдар, шарттар мен талаптар және
құпиялық мәлімдемелері қызмет көрсетушінің
вебсайтында бар.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫ (Robert Bosch
GmbH)
Коды ашық бағдарламалық құрал лицензиялары

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

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ
ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫ (Clarion Co., Ltd.)
• Бұл өнімде TRON Forum (www.tron.org) ұйымы

T-License лицензиясы бойынша берген T-
Kernel жүйесінің бастапқы коды
қолданылады.

• Бұл бағдарламалық құралдың бір бөлігі
тәуелсіз JPEG Group тобының жұмысына
негізделген.

• Бұл өнімде OpenSSL құралдар жинағында
қолданылуға арналған OpenSSL жобасы
әзірлеген бағдарламалық құрал бар.
(http://www.openssl.org/)
Copyright©1998 - The OpenSSL Project.
Барлық құқықтары қорғалған.

• Осы бағдарламалық құралдың бөліктері
авторлық құқықпен қорғалған, 1996–2002,
2006.
The FreeType Project (www.freetype.org).
Барлық құқықтары қорғалған.

ЛИЦЕНЗИЯЛАР
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• Бұл құрылғыдаGNUӘмбебап қоғамдық лицен-
зиясы (GPL) немесе GNU Қолданысы шектеулі
қоғамдық лицензиясы (LGPL) және басқа
бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал
лицензиялары қамтылған. Оны әрбір
бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал
лицензия шарттарына сәйкес қайта таратуға
және/немесе өзгертуге болады.

Бастапқы кодты алу үшін мына вебсайтқа кіріңіз.

https://www.clarion.com/my/en/opensource/
nissan/index.html

ТЕЛЕМАТИКАНЫ БАСҚАРУ
ҚҰРЫЛҒЫСЫ (TCU)
http://opensourceautomotive.com/IC/
tZ7T3eE6AiV4
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БАСҚАРУ ПАНЕЛІНДЕГІ ТҮЙМЕШІКТЕР

Басқару панеліндегі түймешіктер аспаптар панелінің ортасында орналасқан. Қолжетімді функциялар, дизайндар, орналасқан жерлер, т.б. сипаттамаларға,
қосқыш түрлеріне және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Түймешік Функция

<MENU>
HOME MENU экранын көрсету үшін басыңыз.

“HOME MENU экранын қарау және онымен жұмыс істеу жолы” (бет 22)

<m>

Күндізгі экран (ашық) және түнгі экран (қараңғы) арасында қосу үшін және экран жарықтығы
деңгейін реттеу үшін басыңыз. Дисплейді өшіру үшін түймешікті басып тұрыңыз. Дисплейді қосу үшін
түймешікті қайта басыңыз.

<BACK>/<m>
Экранға байланысты түймешік басылғанда алдыңғы экран көрсетіледі.

<AUDIO>
Аудио экранын көрсету үшін басыңыз. Аудио экраны көрсетіліп тұрғанда бұл түймешік басылса,
аудио көзін таңдау экраны көрсетіледі.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

<VOL/m>/<VOLUME/m>
Аудио жүйесінің қуатын қосу және өшіру үшін басыңыз. Дыбысты реттеу үшін бұраңыз.

<m>/<m>
Аудио әрекеттеріне арналған түймешіктерді қолданыңыз.

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)

<TUNE·SCROLL/SOUND>/
<TUNE·SCROLL/ENTER SOUND>/
<TUNE·SCROLL/OK>

<m/SOUND>/

<m/ENTER SOUND>/

<m/OK>

Мәзір экраны көрсетілетін жағдайларға қарай дөңгелекті бұрау арқылы экрандағы элементтерді
таңдауға болады. Таңдалған элемент немесе параметрді растау үшін басыңыз.
Үлгілерге байланысты түймешікті аудио әрекеттері үшін де қолдануға болады.

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)
Навигация жүйесі бар үлгілер:
Үлгілерге байланысты дөңгелекті бұрау арқылы навигация экранындағы карта масштабын реттеуге
болады.

<MAP>

Ағымдағы орын картасын көрсету үшін басыңыз.
Бөлінген карта экраны көрсетілген кезде, толық карта экранын көрсету үшін осы түймешікті
басыңыз. Дауыстық нұсқауды (бар болса) осы түймешікті басып тұру арқылы қайталауға болады.

“Навигация экраны” (бет 108)

БАСҚАРУ ТҮЙМЕШІКТЕРІ ЖӘНЕ СЕНСОРЛЫҚ ЭКРАН ДИСПЛЕЙІ
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Түймешік Функция

<m>
Дискіні шығару үшін басыңыз.

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)

<m>
Телефон экранын көрсету үшін басыңыз.

“Bluetooth® хендс-фри телефон жүйесі” (бет 66)

<SETTING>
Параметр мәзірінің экранын көрсету үшін басыңыз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

АҚПАРАТ:

<CAMERA>/<CAMERA/m> (бар болса) әрекеттерін көлік иесінің нұсқаулығынан қараңыз.
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СЕНСОРЛЫҚ ЭКРАН ДИСПЛЕЙІ
Сенсорлық экран дисплейі аспаптар панелінің
ортасында орналасқан. Әр түрлі ақпарат пен
жұмыс мәзірлері сенсорлы экран дисплейінде
көрсетіледі. Жұмыс істеу үшін экрандағы перне-
лер мен белгішелерді түртіңіз.

Сұйық кристалды дисплей
Осы құрылғыдағы сенсорлық экран — сұйық кри-
сталды дисплей, оны қолданған кезде абай болу
керек.

ҚАУІПТІ

Дисплейді ешқашан бөлшектемеңіз. Кейбір
бөлшектер аса жоғары кернеу бөледі. Оларға
қол тигізсеңіз, қатты жарақат алуыңыз мүмкін.

Сұйық кристалды дисплейдің сипаттамалары:

• Көлік ішіндегі температура өте төмен болса,
дисплей салыстырмалы түрде күңгірт күйде
болады немесе кескіндердің қозғалысы баяу
болуы мүмкін. Бұл — қалыпты жағдай. Дисплей
көліктің іші жылыған кезде қалыпты жұмыс
істейді.

• Дисплейдің кейбір пикселдері басқа пиксел-
дерге қарағанда күңгірттеу немесе
жарығырақ болуы мүмкін. Бұл сұйық кристал-
дыдисплейге тәнқасиет, ақаулықболыпесеп-
телмейді.

• Алдыңғыдисплей кескіні экранда қалып қоюы
мүмкін. Экранның осылай жануы дисплейге
тән қасиет және ақаулық емес.

• Экран қуатты магнит өрістерінің әсерінен
бұрмалануы мүмкін.

• Жағдайға байланысты дисплей экранының
күйіп кетуіне жол бермеу үшін жарықтықты
автоматты түрде реттеуге болады.

Дисплейге күтім көрсету:

Дисплей бейнебетін тазалау үшін құрғақ әрі
жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Қосымша таза-
лау қажет болса, бейтарап жуғыш затты аз
мөлшерде қолданып, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Экранға ешқашан су немесе жуғыш
затшашпаңыз.Әуелі шүберекті батырыпалыңыз,
содан кейін экранды сүртіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

• Дисплейді от алдыру қосқышы немесе қуат
қосқышы OFF қалпында тұрғанда
тазалаңыз. От алдыру немесе қуат
қосқышы ON қалпында тұрғанда дисплейді
тазаласаңыз, күтпеген әрекет орындалуы
мүмкін.

• Дисплейді тазалау үшін қатты шүберек, ал-
коголь, бензин, сұйылтқыш немесе
еріткіштің қандай да бір түрін немесе
химиялық тазалағыш реагенті бар қағаз
сүлгіні ешқашан пайдаланбаңыз. Бұндай
заттарпанельгесызаттүсіредінемесесапа-
сын нашарлатады.

• Дисплейге су немесе көлік иістендіргіші
тәрізді сұйықтықты шашпаңыз. Сұйықтық
тисе жүйеде ақаулық орын алады.
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РУЛЬДЕГІ ҚОСҚЫШТАР

Рульдегі қосқыштарды телефон қоңырауларын қабылдау, дыбыс деңгейін өзгерту және дауыстық әрекеттерді орындау сияқты әрекеттерді атқару үшін
қолдануға болады. Қолжетімді функциялар мен дизайндар сипаттамаларға, қосқыш түрлеріне және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы
мүмкін.

Қосқыш Функция

<m>
Қабылданған қоңырауға жауап беру немесе ағымдағы қоңырауды аяқтау, ағымдағы қоңырауды
аяқтау немесе қабылданған мәтін хабарын оқу үшін басыңыз. Кіріс қоңырауды қабылдамау немесе
қабылданған мәтін хабарын елемеу үшін басып тұрыңыз.
Телефон қоңырауы түспегенде немесе белсенді телефон қоңырауы болмағанда, осы қосқыш
басылса, телефон экраны көрсетіледі.
Үлгілер мен жағдайларға байланысты осы қосқыш басылып тұрса, телефон қоңырауын шалу үшін
дауысты тану сеансы іске қосылады.

“Bluetooth® хендс-фри телефон жүйесі” (бет 66)

<m> (TALK)
iPhone Bluetooth® арқылы көліктегі жүйеге жалғанып тұрса, Apple CarPlay жүйесін іске қоспай-ақ,
осы қосқышты басып тұру арқылы Siri Eyes Free функциясын іске қосуға болады.

“Siri Eyes Free (бар болса)” (бет 105)
Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:
Дауысты тану жүйесін қолдану үшін басыңыз. Дауысты тану сессиясын аяқтау үшін басып тұрыңыз.

“Дауысты нұсқау беру” (бет 156)
Apple CarPlay (бар болса), Android Auto (бар болса) немесе Yandex.Auto (бар болса) қосылып тұрса,
осы қосқышты басып тұрған кезде, Siri, Google Assistant немесе “Алиса” дауыстық көмекшісінің
дауыспен басқару сеансы іске қосылады.

“Siri жұмысы” (бет 96)
“Google Assistant™ жұмысы” (бет 100)
““Алиса” дауыстық көмекшісінің жұмысы” (бет 103)

Дауысты тану жүйесі жоқ үлгілер:
Apple CarPlay (бар болса), Android Auto (бар болса) немесе Yandex.Auto (бар болса) қосылып тұрса,
осы қосқышты басқан кезде, Siri, Google Assistant немесе “Алиса” дауыстық көмекшісінің дауыспен
басқару сеансы іске қосылады.

“Siri жұмысы” (бет 96)
“Google Assistant™ жұмысы” (бет 100)
““Алиса” дауыстық көмекшісінің жұмысы” (бет 103)
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Қосқыш Функция

<m>
Дауысты тану жүйесін (бар болса) қолданып отырғанда алдыңғы экранға оралу үшін басыңыз.
Дауысты тану сессиясын аяқтау үшін басып тұрыңыз.

<m>
Дыбыс деңгейін реттеу үшін қосқыштың + немесе - жағын басыңыз.

<m/m>

Дауысты тану жүйесін қолданып отырғанда, дауыс пәрменін таңдау үшін қисайтыңыз.
Экранда қабылданған хабар көрсетіліп тұрғанда алдыңғы не келесі хабарды оқу үшін қисайтыңыз.

“Дауыстап мәтін хабарын жазу көмекшісі” (бет 71)
Осы қосқышты аудио әрекеттері үшін де қолдануға болады.

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)
Үлгілерге байланысты таңдалған элементті растау үшін басыңыз.

<m>/<m>/<m>/<m>
Дауысты тану мәзірінің экранын (бар болса) қолданып отырғанда дауыс пәрменін таңдау үшін
<m>/<m> түймешігін басыңыз.
Қабылданған хабар экраны көрсетіліп тұрғанда алдыңғы не келесі хабарды оқу үшін <m>/<m>
түймешігін басыңыз.

“Дауыстап мәтін хабарын жазу көмекшісі” (бет 71)
Дауысты тану мәзірінің экранын (бар болса) қолданып отырғанда алдыңғы не келесі бетке ауысу
үшін <m>/<m> түймешігін басыңыз.

“Дауысты тану (бар болса)” (бет 156)
<ENTER> Таңдалған элементті растау үшін басыңыз.

<OK> Таңдалған элементті растау үшін басыңыз.

<SOURCE> Аудио сигнал көзін өзгерту үшін басыңыз.
“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)

<m>/<m>
Осы қосқышты аудио әрекеттері үшін қолдануға болады.

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)

АҚПАРАТ:

Рульдегі қосқыштар негізінен көлік ақпараты дисплейін басқаруға арналған, олар жағдайларға қарай сенсорлық экран дисплейін басқара алмауы мүмкін.
Көлік ақпараты дисплейі туралы көбірек мәлімет алу үшін Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
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РУЛЬ БАҒАНЫНДАҒЫ ҚОСҚЫШТАР
(бар болса)

PBA0016XZ

Алдыңғы көрініс

PBA0019XZ

Артқы көрініс
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➀ <SOURCE/AUDIO> Аудио сигнал көзін өзгерту үшін басыңыз.

➁
<m/m/m>

Қабылданған қоңырауға жауап беру, мәтін хабарын оқу немесе ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін басыңыз.
түспегенде немесе белсенді қоңырау болмағанда, осы қосқыш басылса, телефон экраны көрсетіледі.

“Bluetooth® хендс-фри телефон жүйесі” (бет 66)
Дауысты тану жүйесін қолдану үшін басып тұрыңыз.

“Дауысты нұсқау беру” (бет 156)

➂
<m>

Дыбыс деңгейін реттеу үшін қосқыштың + немесе - жағын артынан итеріңіз.

➃ <MODE/OK> HOME MENU экранын көрсету үшін басыңыз.
“HOME MENU экранын қарау және онымен жұмыс істеу жолы” (бет 22)

➄ Реттеу дөңгелегі Осы реттеу дөңгелегін аудио жүйені басқару үшін қолдануға болады.
“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)
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ДИСПЛЕЙ БАСҚАРҒЫШЫ (бар болса)

Дисплей басқарғышы беріліс ауыстырғышының жанында орналасқан. Осы жүйенің көмегімен басқару панелінде қолданылатын әрекеттерді Дисплей
басқарғышында да орындауға болады.

Түймешік Функция

<MAP/VOICE> Көліктің картадағы ағымдағы орнын көрсету үшін басыңыз.
Ағымдағы бағдарламаланған бағдар нұсқауын тыңдау үшін басып тұрыңыз.

“Навигация экраны” (бет 108)
<AUDIO> Аудио экранын көрсету үшін басыңыз. Аудио экраны көрсетіліп тұрғанда бұл түймешік басылса,

аудио көзін таңдау экраны көрсетіледі.
“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

<MENU> HOME MENU экранын көрсету үшін басыңыз.
“HOME MENU экранын қарау және онымен жұмыс істеу жолы” (бет 22)

<BACK> Түймешігі басылғанда карта алдыңғы экран көрсетіледі.

<OK> Таңдалған элементті енгізу үшін басыңыз.
Навигация жүйесі бар үлгілер:
Карта көрсетіліп тұрғанда осы түймешік басылса, карта мәзірі дисплейде көрсетіледі.

“Карта мәзірінің бейнебеті” (бет 120)
Ортаңғы дөңгелек/
сырғыма қосқыш

Бұрау Ерекшеленген элементті жылжыту немесе параметрді реттеу үшін дөңгелекті бұраңыз.
Навигация жүйесі бар үлгілер:
Карта экраны көрсетіліп тұрғанда, дөңгелекті бұрап, карта масштабын реттеуге болады.

Сырғыту Экранға байланысты сырғыма қосқышты сырғытқан кезде, экрандағы аймақтарды таңдауға немесе
беттерді жылжытуға болады.
Навигация жүйесі бар үлгілер:
Карта экраны көрсетіліп тұрғанда, қосқышты сырғытып, карта экранын жылжытуға болады.
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USB (әмбебап тізбектік шина)
жалғау ұяшығы және AUX
(қосымша) кіріс ұяшығы

ҚАУІПТІ

Көлікті жүргізген кезде USB құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеужүргізушінің наза-
рын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

• USB құралын USB ұяшығына күштеп
салмаңыз. USB құралын ұяшыққа аударып
немесе үстіңгі жағын төмен қаратып салған
кезде, ұяшыққа зақым келуі мүмкін. USB
құралының USB жалғау ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз.

• USBжалғау ұяшығыныңқақпағын (егербар
болса)USBқұралынұяшықтаналыпжатқан
кезде қоса тартпаңыз. Себебі ұяшыққа
және қақпаққа зақым келуі мүмкін.

• USBкабелін байқаусызда тартылыпкететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде
ұяшық бүлінуі мүмкін.

Көлік USB жалғау ұяшығымен және AUX кіріс
ұяшығыменжабдықталған.Жалғанғанкезде, көлік
ішіндегі аудио жүйесі үйлесімді құралдағы аудио
мазмұнды ойнауы мүмкін.

USBжалғау ұяшығыжәнеAUXкіріс ұяшығыаспап-
тар панелінің төменгі жағында, ортаңғы консоль-
де немесе ортаңғы консоль жәшігінде
орналасқан.

➀ AUX (Қосымша) кіріс ұяшығы:
Музыка ойнату үшін 3,5 мм (1/8 in) TRS
жалғағышын (MP3 ойнатқыш, т.б. тәрізді)
қабылдайтын аудио ойнатқышты
жалғаңыз.

➁ USB жалғау ұяшығы:
Мультимедиа ойнату үшін iPod немесе
USB жады құралы сияқты үйлесімді
құрылғыны жалғаңыз.

Apple CarPlay (бар болса), Android Auto
(бар болса) немесе Yandex.Auto (бар
болса) жүйесін қолдану үшін iPhone
немесе Android құрылғысын жалғаңыз.

➂ USB жалғау ұяшығы (тек USB Type-C):

Мультимедиа ойнату үшін iPod немесе
USB жады құралы сияқты үйлесімді
құрылғыны жалғаңыз.

Apple CarPlay (бар болса), Android Auto
(бар болса) немесе Yandex.Auto (бар
болса) жүйесін қолдану үшін iPhone
немесе Android құрылғысын жалғаңыз.

АҚПАРАТ:

• Құралды дұрыс пайдалану және қамқорлық
жасау туралы мәлімет алу үшін құрал өндіруші
иесінің AUX және USB ақпаратына жүгініңіз.

• Apple Inc. жасаған кабельдер Apple Inc.
шығарған электронды құрылғыларға ғана
жалғанып қолданылады.

5GH0905XZ

A түріндегі мультимедиа хабы (мысал)

PBH0012XZ

B түріндегі мультимедиа хабы (мысал)
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От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы ACC
неON күйіне қойылған кезде, жүйе іске қосылады.

ІСКЕ ҚОСУ ЭКРАНЫ (бар болса)
От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы ACC
не ON күйіне қойылған кезде, іске қосу экраны
көрсетіледі.

Анимациялы іске қосу экраны көрсетілгеннен
кейін, хабар экраны көрсетіледі. Экранда
көрсетілген хабардыоқып, келіскеннен кейін, [OK]
түймешігін түртіңіз. Хабармен келіспесеңіз,
жүйедегі кейбір функциялар өшіріледі.

ЕСКЕРТПЕ:

Қозғалтқыш, гибрид жүйесі немесе e-POWER
жүйесі өшіп тұрғанда жүйені қосып қоймаңыз.
Себебі көліктің аккумуляторы (12 В аккумуля-
тор) отырып қалуы мүмкін. Жүйені
пайдаланған кезде, қозғалтқышты, гибрид
жүйесін немесе e-POWER жүйесін әрдайым от
алдырған күйі ұстаңыз.

Жүйені сенсорлық панельмен, сондай-ақ басқару
панеліндегі, рульдегі және Дисплей
басқарғышындағы (бар болса) қосқыштармен
басқаруға болады.

Бұл нұсқаулықта негізінен сенсорлық панельден
басқару сипатталған.

МӘЗІРДІ ІСКЕ ҚОСУЖОЛАҒЫНАН
ТАҢДАУ

Негізгі мәзір экрандарының көбінде көрсетілетін
іске қосу жолағындағы ➀ элементтерді таңдау
арқылы әртүрлі жүйе функцияларына қол
жеткізуге болады. (Іске қосу жолағы шарлау
картасының бейнебеті, пернетақта бейнебеті, т.б.
сияқты кейбір бейнебеттерде көрсетілмейді.)

Экрандарды көрсету үшін іске қосу жолағындағы
тиісті элементті түртіңіз.

Іске қосу жолағындағы элементтер басқару па-
нелінде басылған түймешікке байланысты бола-
ды.

Дисплей басқарғышы бар үлгілер: Дисплей
басқарғышының сырғыма қосқышы артқа қарай
сырғытылғанкезде, Іскеқосужолағыныңортаңғы
дөңгелегін қолдану мүмкін болады. Ортаңғы
дөңгелектегі Таңбашаларды қолдануға оралу
үшін қосқышты алға қарай сырғытыңыз.

Келесі мәзірлер іске қосу жолағында
қолданылады. (Көрсетілген элементтер модель-
дерге, сипаттамаларға және бағдарламалық
құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.)

<MENU>/<MODE/OK> (бар болса)/<SETTING>
(бар болса) түймешігін басқан кезде:

Әр түрлі функциялардың таңбашалары
көрсетіледі.

Көрсетілген элементтер модельдер мен
техникалықсипаттамаларға қарайәр түрлі болуы
мүмкін.

• [Phone]*

“Телефон” (бет 68)

• [Info]

“Ақпарат мәзірі” (бет 80)

• [Audio]

“Аудио жүйедегі әрекеттер” (бет 45)

• [MENU]

Іске қосу жолағында [MENU] элементін түрту
HOME MENU бейнебетінің ортаңғы бетін
көрсетеді.

• [Map]

“Навигация экранын көрсету” (бет 108)

5GH0765XZ

Мысал

ЖҮЙЕНІ ІСКЕ ҚОСУ НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫ
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• [Connections]

“Байланыстардың параметрлері” (бет
26)

• [Settings]

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

*: Apple CarPlay (бар болса) қосылып тұрғанда,
[Phone] орнына [CarPlay] көрсетіледі, ал Android
Auto (бар болса) қосылып тұрғанда, оның орнына
[m] көрсетіледі.

*: Yandex.Auto (бар болса) қосылып тұрғанда,
[Phone] орнына [Yandex] көрсетіледі.

<AUDIO> түймешігін басқан кезде:

Көбінесе аудио функциялардың таңбашалары
көрсетіледі.

“Іске қосу жолағы” (бет 108)

<MAP> түймешігін басқан кезде (бар болса):

Көбінесе навигация функциялардың
таңбашалары көрсетіледі.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

HOME MENU ЭКРАНЫН ҚАРАУ
ЖӘНЕ ОНЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ
ЖОЛЫ
HOME MENU экранын көрсету үшін <MENU>/
<MODE/OK> (бар болса) түймешігін басыңыз.

HOME MENU таңдаулы таңбашалар мен виджет-
терді көрсететін 3 беттен тұрады.

АҚПАРАТ:

• Қолжетімді элементтер модельдер мен
техникалық сипаттамаларға қарай әр түрлі
болуы мүмкін. Экранда көрсетілген элемент-
тер әр түрлі жағдайларға байланысты жұмыс
істемеуі мүмкін.

• HOME MENU экранында бір бетте ең көбі 8
таңбаша көрсетіледі.

• [Audio] немесе [Clock], т.б. сияқты кейбір вид-
жеттерді 2 таңбаша сыятын өлшемнен және 4
таңбаша сыятын өлшемнен таңдауға болады.
Басқа барлық виджеттерді көрсету үшін 4
таңбаша сыятын өлшем қажет.

➀ Таңбаша белгішелері:

Жиі қолданылатын мәзір элементтеріне
арналған белгішелерді HOME MENU
экрандарында таңбашалар ретінде қоюға
болады.

➁ Виджет:

Негізгі мәзір функцияларынан алынған
пайдалы ақпаратты виджеттер ретінде
көрсетуге болады. Виджеттің мазмұнына
қарай функцияны қолдануға арналған
түймешіктер болуы мүмкін.

HOME MENU экранын жекеше реттеу
Көрсетілетін таңбашалар мен виджеттерді және
олардың экрандағы орнын таңдау арқылы HOME
MENU экранын жекеше реттеуге болады.

Таңбашаны немесе виджетті таңдау:

1. Параметр мәзірінің экранында [Customise
Home Menu]/[Customize Home Menu] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Shortcuts] не [Widgets] түртіңіз.

5GH0831XZ
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3. Таңбашанемесевиджетбелгішесін➀әрбірбет
пішіміне➂ сүйреп апарыңыз.

Бет пішімінде ➂ бұрыннан басқа таңбаша не-
месе виджет тұрса, хабар көрсетіледі.
Таңбашаны/виджетті ауыстыру үшін [Yes]
түртіңіз. Бет пішімін ➂ белгішелерді сүйреп
апару арқылы өзгертуге болады.

Таңбашалардың санаттарын [Category] ➁
түймешігін түрту арқылы өзгертуге болады.

Белгішені [m] ➃ үстіне сүйреп апарсаңыз,
ағымдағы таңбашаны немесе виджетті жойып,
бос орын жасауға болады.

АҚПАРАТ:

[m] ➃ түртіңіз, сол кезде хабар көрсетіледі. Ха-
бар көрсетіліп тұрғанда, бет пішімінде➂ кез кел-
ген белгішені және [Delete] түймешігін түрту
арқылы таңдалған белгішені жоюға болады.
Барлық белгішелерді жою үшін [Select All], одан
кейін [Delete] түртіңіз.

КӨЛІКТІ ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА
АЖЫРАТЫЛАТЫН ФУНКЦИЯЛАР
(бар болса)
Көлікті қауіпсіз жүргізу үшін қозғалыс кезінде кей
функцияларды пайдалануға болмайды.

Қозғалыс кезінде қолжетімді емес экран функци-
ялары “сұр түске боялады” немесе үнсіз режимге
қойылады. Кейжағдайларда, кейбір мәтіндер бей-
небетте көрсетілмеуі мүмкін.

Бұл функцияларды қолдану үшін әуелі көлікті
қауіпсіз жерге қойып, содан кейін жүйені
қолданыңыз.
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Жүйе параметрлерін жеке қолайлық үшін өзгертуге болады.

ПАРАМЕТРЛЕР МӘЗІРІ
Іске қосу жолағында [Settings] түртіп немесе басқару панелінде <SETTING> (бар болса) басып, одан кейін реттегіңіз келетін параметр элементін түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолжетімді параметр элементтері

Параметр элементі Нәтиже

[Connections] Bluetooth®, Wi-Fi (бар болса), USB және қолданба (бар болса) параметрлерінің экранын
көрсетеді.

“Байланыстардың параметрлері” (бет 26)
[Phone] Телефон және мәтін хабары параметрлерінің экранын көрсетеді.

“Телефон және мәтін хабары параметрлері” (бет 74)
[Navigation] Навигация параметрлері экранын көрсетеді.

“Навигация параметрлері” (бет 143)
[Sound] Аудио параметрлері экранын көрсетеді.

[Volume & Beeps] Дыбыс деңгейін реттеу экранын көрсетеді.

[Clock] Сағатты реттеу экранын көрсетеді.

[Customise Home Menu]/[Customize Home Menu] HOME MENU өңдеу экранын көрсетеді.

[Customise Audio Sources]/[Customize Audio Sources] Іске қосу жолағындағы аудио көзі мәзірлерінің өңдеу экранын көрсетеді.
“Іске қосу жолағынан таңдау” (бет 46)

[NissanConnect Services] NissanConnect қызметтері параметрлерінің экранын көрсетеді.
“NissanConnect қызметтері (бар болса, Еуропа және Ресей үшін)” (бет 86)
“SiriusXM™ негізінде жұмыс істейтін NissanConnect қызметтері (бар болса, Мексика
үшін)” (бет 87)

[System Voice] Жүйелік дауыс параметрлері экранын көрсетеді.
“Жүйелік дауыс параметрлері” (бет 158)

[Camera] Камера параметрлері экранын көрсетеді.
Бақылау жүйесі туралы қосымша мәлімет алу үшін көлік иесінің нұсқаулығын қараңыз.

ЖҮЙЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ
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Параметр элементі Нәтиже

[More Settings] [Display] Дисплей параметрлері экранын көрсетеді.

[Language] Тіл параметрлері экранын көрсетеді.

[Units] Өлшем бірліктері параметрлерінің экранын көрсетеді.

[Keyboard Type] Пернетақта түрін таңдауға болады.

[Return All Settings to Default] Оның нәтижесінде барлық параметрлер бастапқы қалпына келтіріледі.

[System Update] [Software Version]/[Version
Information]

Нұсқа туралы ақпарат экранын көрсетеді.

[Software Update] Жүйенің бағдарламалық құралын жаңартуға болады.
“Жүйелік бағдарламалық құралды жаңарту (бар болса)” (бет 84)

[Map Update] Карта деректерін жаңартуға болады.
“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)” (бет 149)

[Apps] [Apple CarPlay] Apple CarPlay параметрлері экранын көрсетеді.
“Apple CarPlay параметрлері” (бет 96)

[Android Auto] Android Auto параметрлері экранын көрсетеді.
“Android Auto параметрлері” (бет 100)

Құрылғылар тізімі Жақында жалғанған Apple CarPlay, Android Auto немесе Yandex.Auto құрылғылары көрсетіледі.
“Apple CarPlay параметрлері” (бет 96)
“Android Auto параметрлері” (бет 100)
“Yandex.Auto параметрлері” (бет 104)

АҚПАРАТ:

Жүйелік бағдарламалық құралды (бар болса) және картаны (бар болса) жаңарту мәзірлеріне, олар параметрлер экранында көрсетілмесе де, ақпарат
экранындағы [System Information] тармағынан да кіруге болады.

“Ақпарат мәзірі” (бет 80)

Іске кірісу 25



БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Байланыстардың параметрлері экранынан
Bluetooth®, Wi-Fi (бар болса), USB және
қолданбалардың (бар болса) параметрлерін
өзгертуге және олар туралы ақпаратты көруге
болады.

Bluetooth® параметрлерін орнату
Көлігіңіз Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесімен және Bluetooth® аудио құрылғысын
қолдау функциясымен жабдықталған. Егер
Bluetooth® функциясы бар үйлесімді ұялы
телефоныңыз немесе Bluetooth® аудио
құрылғыңызболса, ұялытелефонмен көліктегі те-
лефонмодулі немесеBluetooth®аудиоқұрылғысы
мен көліктегі аудио модулі арасында байланыс
орнатуға болады. Bluetooth® сымсыз
технологиясының көмегімен, ұялы телефонды
қалтадан шығармастан қоңырау шалуға я
қабылдауға, сондай-ақ Bluetooth® аудио
тыңдауға болады.

“CD (бар болса), DVD (бар болса), USB жад
құрылғысы, iPod және Bluetooth® аудио
ойнатқышы” (бет 50)

“Bluetooth® хендс-фри телефон жүйесі”
(бет 66)

Ұялы телефонды/аудио құрылғысын жалғау:

Bluetooth® құрылғысын көліктегі жүйемен алғаш
рет қолдану үшін, құрылғыны жалғау әрекетін
орындау қажет.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Bluetooth] түртіңіз, одан кейін [Add New]
түртіңіз. Хабар көрсетіледі.

3. Ұялы телефонды қосу үшін [Yes] таңдаңыз. Ау-
диоқұрылғыныжалғауүшін [No] түртіп,жүйенің
нұсқауларын орындаңыз. (Әрекеттер
құрылғыға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.)

ЕСКЕРТПЕ:

Кейбір ұялы телефондар немесе өзге
құрылғылар дыбыс жүйесінің үндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын
шығартуы мүмкін. Құрылғыны басқа жерде
сақтау шуды азайтуы немесе кетіруі мүмкін.

АҚПАРАТ:

• Жұптастырылған телефон Bluetooth® байла-
нысы экранындағы тізімге қосылады.

• Тізімдегі басқа құрылғының атауын түрткен
кезде, жалғанған құрылғы ауысады.

• [m] түймешігін түрткенжағдайда, құрылғыны
Bluetooth® арқылы жалғау және дауыстап
сөйлесу телефоны жүйесінде қолдану мүмкін
болады.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байланы-
сты таңдаулы Bluetooth® аудио құрылғысын
тіркеуге болады. Таңдаулы ретінде таңдалған
құрылғы атауының жанындағы [m] белгісі
“ ” таңбасымен белгіленеді.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

• [m] түймешігін түрткенжағдайда, құрылғыны
Bluetooth® арқылы жалғау және Bluetooth®
аудиосы үшін қолдану мүмкін болады.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байланы-
сты таңдаулы дауыстап сөйлесу телефонын
тіркеуге болады. Таңдаулы ретінде таңдалған
телефон құрылғысы атауының жанындағы
[m] белгісі “ ” таңбасымен белгіленеді.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байланы-
сты [m] (бар болса) түймешігін түрткен кезде,
Bluetooth® модемі қосылады.

5GH0778XZ
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• [m] түймешігін түрткен кезде, Bluetooth®
құрылғысын ақпараты көрсетіледі.

• Ең көбі 6 Bluetooth® құрылғысын тіркеуге бо-
лады. 6 құрылғы тіркелген болса, басқа
құрылғыны тіркеу үшін тіркеліп тұрған
құрылғылардың біреуін жою керек.

• Ұялы телефонды жұптастыру реті ұялы
телефонға қарай өзгеше болып келеді.
Мәлімет алу үшін ұялы телефонның
нұсқаулығын қараңыз.

• Bluetooth® құрылғысын көлікке жалғау тура-
лы мәлімет алу үшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаға хабарласыңыз.

Bluetooth® параметрлері:

Bluetooth® параметрлерін қалауыңызша
өзгертуге болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Bluetooth] түймешігін түртіңіз.

3. [m] түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолжетімді параметр элементтері

Параметр
элементі

Әрекет

[Bluetooth] Bluetooth® байланысын
қосады/өшіреді.

[Allow 2
Phones
Simul-
taneously]

Қосылып тұрғанда, көліктегі
жүйеге бір уақытта ең көбі 2
Bluetooth® құрылғысын
дауыстап сөйлесу телефоны
ретінде жалғауға болады.

[Favourite
Phone]/
[Favorite
Phone]

Bluetooth® құрылғысын
таңдаулы дауыстап сөйлесу
телефоны ретінде тіркеуге
болады. Bluetooth® функциясы
қосылған дауыстап сөйлесу
телефоны сигнал ауқымында
болса, көліктегі жүйе іске
қосылған кезде, оған басымдық
бойынша таңдаулы ретінде
тіркелген құрылғы автоматты
түрде жалғанады.

[Favourite
Audio]/
[Favorite
Audio]

Bluetooth® құрылғысын
таңдаулы аудио құрылғысы
ретінде тіркеуге болады.
Bluetooth® функциясы қосылған
Bluetooth® аудио құрылғысы
сигнал ауқымында болса,
көліктегі жүйе іске қосылған
кезде, оған басымдық бойынша
таңдаулы ретінде тіркелген
құрылғы автоматты түрде
жалғанады.

[Device
Name]

Құрылғы атауын өзгертуге
болады.

[PIN] PIN кодын өзгертуге болады.

АҚПАРАТ:

[Device Name] ішінде экранда көрсетілетін
құрылғы атауын өзгертіп, әдепкі болып
орнатылған атауын қалаған атауға өзгертуге бо-
лады (мысалы, “Стивтің автокөлігі”).

Мобильді телефонды/аудио құрылғысын жою:

Жұптастырылған құрылғыларды тізімнен жоюға
болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Bluetooth] түймешігін түртіңіз.

3. Жойғыңызкелетінмобильді телефонатауының
жанындағы [m] түймешігін түртіңіз.

4. [Delete] түртіңіз. Хабар көрсетілген кезде, [Yes]
түртіңіз.
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WI-FI ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ (бар
болса)
Көлік жанындағы қолжетімді Wi-Fi желісі немесе
смартфонның, т.б. модемфункциясыарқылыWi-Fi
байланысын орнатуға болады. Wi-Fi байланысы
карта деректерін (бар болса) және жүйелік
бағдарламалық құралды (бар болса) немесе
ақылы жол қозғалысы туралы ақпаратты (бар
болса) жаңарту үшін пайдалы.

“Жүйелік бағдарламалыққұралдыжаңарту
(бар болса)” (бет 84)

“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)”
(бет 149)

“Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат
(бар болса)” (бет 133)

Wi-Fi желісіне жалғану:

Wi-Fi байланысын алғаш рет қолдану үшін мына
жалғау процедураларын орындау қажет.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Wi-Fi] түртіңіз.

3. Жалғағыңыз келетін құрылғының атауын
түртіңіз.

m
Құпиясөз орнатылғанын білдіреді.

m
Wi-Fi құрылғысы қабылдап тұрған
сигнал күшін білдіреді.

4. Желі құпиясөзін енгізіп, [OK] түртіңіз. Құрылғы
жалғанады.

Тізімдегі құрылғы Wi-Fi байланысын орната
алатын жағдайда болса, тізімдегі құрылғы
атауын түрткен кезде, байланыс орнату баста-
лады.

АҚПАРАТ:

• Құпиясөзді, оның ішінде үлкен-кіші әріптерді
дұрыс енгізіңіз.

• [m] белгісін түрткен кезде, желілік ақпарат
көрсетіледі. [Auto Connect] параметрі
қосылса, желі қолжетімді болған жағдайда,
көлік сол желіге автоматты түрде жалғанады.

• Wi-Fi хотспот байланысын іске қосу үшін
[Vehicle Hotspot]/[Car Hotspot] (бар болса) па-
раметрін түртіп, индикаторды қосыңыз. Ол
смартфон сияқтықұрылғыларғаWi-Fi желісіне
жалғануға мүмкіндік береді.

• Смартфонда Wi-Fi хотспот функциясы
қосылған кезде, мобильді желі операторы
қосымша ақы алуы мүмкін. Байланыс ақысын
мобильді желі операторының келісімшарты-
нан қараңыз.

• Жүйе WPA2 қауіпсіздік желісіне ғана
жалғанады (ол WEP, WPA1 желілеріне
жалғанбайды).

• Веб браузерді талап ететін Wi-Fi желілеріне
осы құрылғыдан кіру мүмкін емес.

Wi-Fi параметрлері:

Wi-Fi параметрлерін қалауыңызша өзгертуге бо-
лады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Wi-Fi] түртіңіз.

3. [m] түртіңіз.

4. Қалаған элементті түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

5GH0779XZ

Мысал
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Қолжетімді параметр элементтері

Параметр
элементі

Әрекет

[Vehicle Hotspot]/
[Car Hotspot]

Көлік модемін қосады/
өшіреді.

[Network Name
(SSID)]

Wi-Fi желісінің атауын
көрсетеді.

[Password] Wi-Fi желісінің құпиясөзін
көрсетеді.

[Wi-Fi] Wi-Fi байланысын қосады/
өшіреді.

[Security] Қолданылған шифрлау
жүйесі көрсетіледі.

Wi-Fi желісін жою:

Сақталған Wi-Fi желісін тізімнен жоюға болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Wi-Fi] түртіңіз.

3. Жойғыңыз келетін желі атауының жанындағы
[m] белгісін түртіңіз.

4. [Delete] түртіңіз. Хабар көрсетілген кезде, [Yes]
түртіңіз.

USB құрылғысы туралы ақпаратты
көрсету
Жалғанған USB құрылғысының ақпаратын көруге
болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Connections]
түртіңіз.

2. [USB] түртіңіз.

3. Тексергіңіз келетін құрылғының атауын
түртіңіз. Құрылғының атауы мен түрі
көрсетіледі.

ҚОЛДАНБАЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ
(бар болса)
AppleCarPlay (барболса),AndroidAuto (барболса)
немесе Yandex.Auto (бар болса) функциясын
қамтамасыз ету үшін жақында жалғанған
құрылғылардың тізімі көрсетіледі және әрбір
құрылғының параметрлерін өзгертуге болады.

Қолданба параметрлерін қалауыңызшаөзгертуге
болады.

➀ Параметр мәзірінің экранында
[Connections] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

➁ [Connections] түртіңіз.

➂ [Apps] түртіңіз.

➃ [m] түймешігін немесе параметрін
өзгерткіңіз келетін құрылғының атауын
түртіңіз.

➄ Қалаған элементті түртіңіз.

5GH0780XZ

Мысал
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Мысал
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АҚПАРАТ:

Көрсетілген элементтер қолданбаларға қарай әр
түрлі болуы мүмкін.

“Apple CarPlay параметрлері” (бет 96)

“Android Auto параметрлері” (бет 100)

“Yandex.Auto параметрлері” (бет 104)
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САҚ БОЛЫҢЫЗ

• Аудио жүйені көлік қозғалтқышы, гибрид
жүйесі немесе e-POWERжүйесі жұмыс істеп
тұрғанда ғана пайдаланыңыз. Қозғалтқыш,
гибрид жүйесі немесе e-POWER жүйесі өшіп
тұрғанда аудио жүйе ұзақ уақыт пайдала-
нылса, көліктің аккумуляторы (12 вольттік
аккумулятор) отыруы мүмкін.

• Жүйенің ылғалдануына жол бермеңіз.
Төгілген сұйықтықтар сияқтышамадан тыс
ылғалдылық жүйенің ақауына әкелуі
мүмкін.

• Сенсорлық экран дисплейінде фильм (бар
болса) көру үшін көлікті қауіпсіз жерге
қойып, тұралату тежегішін салыңыз.

РАДИО
Радионы қоспас бұрын, от алдыру қосқышын не-
месе қуат қосқышын ACC не ON қалпына
қойыңыз. Радионы қозғалтқыш, гибриджүйесі не-
месе e-POWER жүйесі сөніп тұрған кезде
тыңдасаңыз, от алдыру қосқышын немесе қуат
қосқышын ACC қалпына қою қажет.

Радио сигналды қабылдау мүмкіндігіне
станциядағы сигналдың күштілігі, радио
таратқыштағы қашықтық, ғимараттар, көпірлер,
таулар және өзге сыртқы факторлар әсер етуі
мүмкін. Қабылдау сапасындағы өзгерістер әдетте
осы сыртқы факторлардың салдарынан болады.

Ұялы телефонды көлік ішінде немесе жанында
пайдаланурадиосигналдықабылдау сапасына
әсер етуі мүмкін.

Радио сигналды қабылдау
Радио жүйесі радио сигналын қабылдауды
жақсартуға арналған ең соңғы үлгідегі
электрондық сызбалармен жабдықталған. Бұл
сызбалар қабылдау ауқымын ұзартуға және
қабылдау сапасын жақсартуға арналған.

Алайда FM және AM радио сигналдарының
қозғалыстағы көлік ішінде радио сигналды
қабылдау сапасына, ең керемет жабдық
қолданылғанның өзінде, әсер етуі мүмкін кейбір
жалпы сипаттары бар. Бұл сипаттар белгілі бір
қабылдау аумағында қалыпты болуы мүмкін және
радио жүйесіндегі ақауды білдірмейді.

Қабылдау жағдайы көлік қозғалысына байланы-
сты үздіксіз өзгеріп тұрады. Ғимараттар, жер
жағдайы, сигналы қашықтығы және өзге
көліктерден келетін кедергілер жақсы қабылдау
сапасына кері әсерін тигізуі мүмкін. Төменде ра-
дио сигналдықабылдау сапасына әсер ететін бір-
неше факторлар сипатталған.

Кейбір ұялы телефондар немесе өзге құрылғылар
дыбыс жүйесінің үндеткіштеріне кедергі келтіруі
немесе ішінен дыбыс сигналын шығартуы мүмкін.
Құрылғыныбасқажердесақтаушудыазайтуыне-
месе кетіруі мүмкін.

FM радио сигналын қабылдау
МАКСИМАЛДЫ СИГНАЛ ҚАШЫҚТЫҚТАРЫ

• FM: 40–48 км (25–30 миля)

• AM: 97–209 км (60–130 миля)

Ауқымы: FM ауқымы әдетте 40–48 км (25–30 миля)
шектеледі, монофонды (жалғыз станция) FM
ауқымы стерео FM ауқымына қарағанда кеңдеу
болады. Сыртқы әсер етуші факторлар кейде FM
станциясын қабылдау әрекетіне, FM станция 40
км (25 миля) аралығында болса да, кедергі келтіруі
мүмкін. FM сигналдың күші таратқыш мен
қабылдағыш арасындағы қашықтыққа тікелей
байланысты. FM сигналдар сәулеге ұқсас
сипаттардың көбіне ие болып, көзге көрінетін
бағдардың соңынанжүреді. Мысалы, олар нысан-
дардан шағылысады.

Бәсеңдеу және ығысу: Көлік станция
таратқышынан ұзаған кезде, сигналдар
бәсеңдейді және/немесе ығысады.

SAA0306Z

ДЫБЫС ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ
КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
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Статикажәне діріл дыбысы: Сигналға ғимараттар,
ұзын қырлар немесе антенна күйіне байланысты
кедергі жасаған кезде, әдетте станция
таратқышынан ұзаққашықтықтаболғандастати-
ка немесе діріл дыбысын естуге болады. Мұны
жоғары жиіліктегі дыбыс мөлшерін азайту үшін
жоғары жиілік параметрін төмендету арқылы
азайтуға болады.

Бірнеше жолды қабылдау: FM сигналдардың
шағылысу сипаттарына байланысты, тіке және
шағылысқан сигналдар қабылдағышқа бір
уақытта жетеді. Сигналдар бір-бірін жоюы мүмкін,
бұл дыбыстың уақытша дірілдеуіне немесе
жоғалуына әкеледі.

AM радио сигналын қабылдау
AM сигналдар, өздерінің төмен жиілігіне байланы-
сты, нысандардың маңайынан серпілуі және жер
үстінен шағылысуы мүмкін. Бұған қоса, сигналдар
ионосферадан шағылысып, жерге кері серпілуі
мүмкін. Осы сипаттарға байланысты, AM сигнал-
дар таратқыштан қабылдағышқа сапар шегуі ба-
рысында кедергіге тап болуы мүмкін.

Бәсеңдеу: Көлік магистраль бойындағы туннель-
дерден немесе көптеген ұзын ғимараттары бар
аумақтардан өткен кезде орын алады. Ол еш ке-
дергілері жоқ аумақтарда ионосфералық толқу
кезінде бірнеше секунд бойы орын алуы мүмкін.

Статика: Найзағай, электр қуатын тасымалдау
желілері, электрлі таңбалар және де
бағдаршамдар себебінен болады.

Сандық аудио таратылым (DAB) (бар
болса)
Осы жүйе қолдайтын стандарттар: DAB және
DAB+.

HD Radio технологиясы сигналдарын
қабылдау (бар болса)
HD Radio таратылымдарын қабылдау үшін HD
Radioтехнологиясысигналдарынқабылдауфунк-
циясын іске қосу керек.

“Радио” (бет 46)

Осының арқасында радио таратылымдарды
цифрлық жолмен қабылдау мүмкіндігін алып (бар
болса), одан жоғары дыбыс сапасына және анық
сигналға қол жеткізесіз. Осы мүмкіндік іске
қосылмаған немесе HD Radio таратылымдары
қолжетімді болмаған кезде, аналогтық радио (AM/
FM) таратылымдарын қабылдайсыз.

ЫҚШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТҚЫШЫ
(бар болса)

• CD дискін CD ұяшығына күштеп итермеңіз. Бұл
CD және/немесе CD ойнатқышын зақымдауы
мүмкін.

• CD дискін CD есігі жабық кезде салуға тырысу
салдарынан CD және/немесе CD
ойнатқышына зақым келуі мүмкін.

SAA0480
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• Суық немесе жаңбырлы күндері ойнатқыш
ылғалдыққа байланысты дұрыс жұмыс істе-
меуі мүмкін. Егер осындай жағдай орын алса,
CD дискіні ойнатқыштан алып, ойнатқышты
толықтай ылғалсыздандырыңыз немесе
желдетіңіз.

• Кедір-бұдырлы жолда ойнатқыш тректерден
ауысып кетіп тұруы мүмкін.

• Көліктің ішкі температурасы тымжоғары бол-
са, кей жағдайда ықшам дисктер жұмыс істе-
меуі мүмкін. Пайдаланудан бұрын температу-
раны азайтыңыз.

• Диск немесе қаптамада “COMPACT disc
DIGITAL AUDIO” енбелгісі бар жоғары сапалы,
12 см (4,7 дюйм) дөңгелек дисктерді ғана
пайдаланыңыз.

• CD дискін тік күн сәулесінің әсері астында
қалдырмаңыз.

• Сапасы нашар, лас, сызылған, саусақ іздері
қалғаннемесетесіктерібарCDдискілердұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін.

• Келесіықшамдисктердұрысжұмысжасамауы
мүмкін:

– Көшіруді бақылаумүмкіндігі барықшамди-
скілер (CCCD)

– Жазуға болатын ықшам дискілер (CD-R)

– Қайта жазуға болатын ықшам дискілер
(CD-RW)

• Келесі CD дискілерін қолданбаңыз, себебі
олар CD ойнатқышының ақаулықпен жұмыс
істеуіне әкелуі мүмкін.

– 8 см (3,1 дюйм) дисктер

– Дөңгелек емес CD дискілері

– Қағаз жапсырмасы бар CD дискілері

– Майысқан, сызылған немесе әдеттен тыс
шеттері бар ықшам дисктер

• Бұл дыбыс жүйесі тек алдын ала жазылған CD
дискілерін ойната алады. Оның CD дискілерін
жазу немесе күйдіре жазу мүмкіндігі жоқ.

• Егер ықшам дискті ойнату мүмкін болмаса, ке-
лесі хабарлардың біреуі пайда болады.

Диск оқу қателігі:

Тұрақтысызықтықжылдамдық,фокус,мазмұн
немесе қол жеткізу қатесін білдіреді. Тексеріп,
CD дискін қайта салыңыз. Дұрыс салынғанына
көз жеткізіңіз.

Дискіні алыңыз:

Механизм қатесін білдіреді. CD дискін шығару
мүмкін болса, CD дискін шығарып, қайта
салыңыз. CD дискін шығару мүмкін болмаса,
қызмет көрсету NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберхана барған жөн.

Ойнатылмайтын файл:

Салынған CD дискінде оқылатын файл
табылмағанын білдіреді. CD дискіндегі дерек-
терді тексеріңіз.

САНДЫҚ ӘМБЕБАП ДИСК (DVD)
ОЙНАТҚЫШЫ (бар болса)
Авторлық құқық және сауда белгісі
• Осыжүйеде қолданылған технология АҚШпа-

тенті және Macrovision корпорациясының
жәнеөзге құқықиеленушілердің иелігіндегі зи-
яткерлік меншік құқықтарымен қорғалған.

• Осыавторлық құқықпен қорғалатын техноло-
гияны Macrovision корпорациясының
рұқсатынсыз қолдануға болады. Macrovision
корпорациясының рұқсаты берілмейінше,
оның қолданысы жеке мақсатпен және т.б.
шектеулі болады.

• Өзгертуге немесе бөлшектеуге тыйым салы-
нады.

• Dolby Laboratories лицензиясы бойынша
өндірілген. Dolby, Dolby Audio және қос D бел-
гісі m — Dolby Laboratories
компаниясының сауда белгілері.

• DTS, DTS және m together, DTS 2.0
Channel жәнеm логотипі — DTS, Inc.
компаниясының Америка Құрама
Штаттарындағыжәне/немесебасқаелдердегі
тіркелген сауда белгілері немесе сауда бел-
гілері.
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Ата-аналық деңгей (ата-аналық
бақылау)
Ата-аналық бақылау параметрі бар DVD дис-
кілерді осыжүйеде ойнатуға болады.Жүйеде ата-
аналық бақылауды орнату немесе орнатпауға
қатысты шешімді өзіңіз қабылдаңыз.

Дискті таңдау
DVD драйвер арқылы келесі диск пішімдерін
ойнатуға болады:

• DVD-VIDEO

• DVD-VR

• VIDEO-CD

• DTS-CD

Дискіге немесе пішімге байланысты DVD дискі
дұрыс ойнамауы мүмкін.

“ALL” аймақтық коды бар немесе DVD
ойнатқышыңызға сай коды бар DVD дисктерін
пайдаланыңыз. (Аймақтық кодjA DVD дискіге ба-
сылатын кішкентай таңба ретінде көрінеді jB .)
Осы көлікке орнатылған DVD ойнатқышжарамды
аймақтық коды бар DVD дискілерін ғана ойната
алады.

Келесі DVD дисктерді қолданбаңыз, себебі олар
DVD ойнатқышының ақауына әкелуі мүмкін:

• 8 см (3,1 дюйм) дисктер

• Аймақтық коды сыйысымды емес DVD

• Пішімі дөңгелек емес DVD

• Қағаз жапсырмасы бар DVD

• Майысқан, сызылған немесе әдеттен тыс
шеттері бар DVD дисктер

Келесі DVD дискілер дұрыс жұмыс жасамауы
мүмкін:

• Жазуға болатын сандық бейне дисктер (DVD-
R)

• Қайта жазуға болатын сандық бейне дисктер
(DVD-RW)

DVD сипаттама кестесі
Ойнатуға болатын мультимедиа:

Жүйеде мына мультимедиа түрлерін ойнатуға бо-
лады.

• DVD+RW

• DVD+R

• DVD+R DL

• DVD-RW (CPRM пішіміне сәйкес келеді)

• DVD-R (CPRM пішіміне сәйкес келеді)

• DVD-R DL (CPRM пішіміне сәйкес келеді)

• DVD-ROM

• Dual DISC (кепілдік берілмейді)

LHA0484
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Бейне кодек:

Жүйе мына бейне кодектерді қолдайды.

Бейне файл пішімі

DVD Video

DVD-VR with CPRM

VIDEO CD* Нұсқа 1.0
Нұсқа 1.1
Нұсқа 2.0

DTS CD

*Осы жүйе кейбір VIDEO CD функцияларына
қолдау көрсете алмауы мүмкін.
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Аудио кодек:

Аудио кодектердің мына тіркестері бейне пішімдерін қолдайды.

Дыбыс пішімі DVD-Video DVD-VR VIDEO-CD DTS-CD

LPCM Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді

Сандық Dolby Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді

Dolby Digital EX Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді

DTS Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетіледі

DTS-ES Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді

DTS 96/24 Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді Қолдау көрсетілмейді

MPEG1 Layer3 Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетіледі Қолдау көрсетілмейді

MPEG2 Layer3 Қолдау көрсетіледі, бірақ
шығыс шектеулері бар *1

Қолдау көрсетіледі, бірақ
шығыс шектеулері бар*1

Қолдау көрсетілмейді *2 Қолдау көрсетілмейді

*1 A DVD-Video және DVD-VR/MPEG2 пішімдерінің артқы көлемді дыбыс арнасы LS және RS арналары мен шығысқа тағайындалады.

*2 VIDEO CD дискінің MPEG2 Layer3 пішімі SVCD пішімін білдіреді. SVCD ойнатылуы мүмкін, бірақ оның өнімділігіне кепілдік берілмейді. 2-шығыс SVCD пішімінің
аудио шығысы үшін қолданылады.
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USB (Әмбебап жад құралы)
ЖАЛҒАУ ҰЯШЫҒЫ

ҚАУІПТІ

Көлікті жүргізген кезде USB құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеужүргізушінің наза-
рын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

• USB құралын USB ұяшығына күштеп
салмаңыз. USB құралын ұяшыққа аударып
немесе үстіңгі жағын төмен қаратып салған
кезде, ұяшыққа зақым келуі мүмкін. USB
құралының USB жалғау ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз.

• USBжалғау ұяшығыныңқақпағын (егербар
болса)USBқұралынұяшықтаналыпжатқан
кезде қоса тартпаңыз. Себебі ұяшыққа
және қақпаққа зақым келуі мүмкін.

• USBкабелін байқаусызда тартылыпкететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде
ұяшық бүлінуі мүмкін.

USB құралы көлікпен бірге жабдықталмаған. USB
құралдары қажет болса жеке сатып алынуға тиіс.

Бұл жүйені USB құралдарын пішімдеу үшін
қолдануға болмайды. USB құралын пішімдеу үшін
дербес компьютерді қолданыңыз.

Бұл жүйе әр түрлі USB жады құралдарына, USB
тұрғылықты жетектері мен iPod ойнатқыштарға
қолдау көрсете алады. Осы жүйе кейбір USB
құралдарына қолдау көрсете алмауы мүмкін.

• Фрагменттелген USB құралы дұрыс ойнамауы
мүмкін.

• Басқа тілдерде (қытай, жапон және т.б.)
қолданылатын кейбір қаріптер дисплейде
дұрыс көрінбейді. USB құралының ішінде
ағылшын қаріптерін қолдануды ұсынамыз.

USB құралын пайдалануға қатысты жалпы
ескерім:

Құралды дұрыс күтім жасау туралы мәлімет алу
үшін құрал өндірушісінің өнім иелеріне арналған
ақпаратына жүгініңіз.

iPod пайдалануға қатысты ескерім:

iPod — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және
өзге елдерде тіркелген сауда белгісі.

• iPod құрылғысына дұрыс қосылмаған кезде,
жалауша қосылып, өшіп (жыпылықтап)
тұруына әкелуі мүмкін. iPod құрылғысының
дұрыс жалғанғанына әрқашан көз жеткізіңіз.

• Аудио кітаптар iPod құрылғысында
көрсетілген рет бойынша ойнатылмауы
мүмкін.

Үйлесімділік
Мынау үшін жасалған:

• iPhone 8 Plus

• iPhone 8

• iPhone 7 Plus

• iPhone 7

• iPhone SE

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPod touch (5-буын)

• iPod nano (7-буын)

АҚПАРАТ:

• iPod микробағдарламасы жаңартылғанына
көз жеткізіңіз.

• Lightning жалғағышы iPhone (5–8), iPod touch
(5-буын) және iPod nano (7-буын)
құрылғыларымен жұмыс істейді.

USB iPhone (5–8), iPod touch (5-буын)және iPod
nano (7-буын) құрылғыларыменжұмыс істейді.
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• Құралды дұрыс пайдалану және қамқорлық
жасау туралы мәлімет алу үшін құрал өндіруші
иесінің ақпаратына жүгініңіз.

СЫҒЫМДАЛҒАН АУДИО ФАЙЛДАР
(MP3/WMA/AAC)
Терминдердің түсініктемесі

• MP3 — MP3 атауы қозғалмалы суреттер ма-
мандары тобының 3-ші дыбыс қабатын
білдіреді. MP3 ең танымал, сығымдалған
сандық дыбыстық файл пішімі болып табыла-
ды. Бұл пішім “CD сапасына” жақын дыбысты
қалыпты дыбыстық файлдар өлшемінің бір
бөлігіне тең түрде алуға мүмкіндік береді. Ды-
быстрегініңMP3түрленуіфайлөлшеміншама-
мен 10:1 арақатынасына тең түрде сапасына
еш әсер етпейтіндей азайтуы мүмкін
(таңдамалы тексеру: 44,1 кГц, бит
жылдамдығы: 128 кбит/сек). Сығымдау
дыбыстың белгілі бір бөліктерін азайтады,
көптеген адамдарға ол естілмеуі мүмкін.

• WMA — Windows мультимедиялық дыбысы
(WMA) Microsoft компаниясыныңMP3 пішіміне
балама түрде жасап шығарған сығымдалған
дыбыс пішімі болып табылады. WMA кодегі
MP3 кодегіне қарағанда файлды одан бетер
сығымдауға, MP3 пішімімен салыстырғанда
бірдей аумаққа сандық дыбыс тректерінің
көптеу санын дәл сол сапа деңгейінде
сақтауға мүмкіндік береді.

• Бит жылдамдығы — бит жылдамдығы сандық
әуен файлдары қолданатын секундқа
шаққандағы бит санын білдіреді.
Сығымдалған сандық дыбыс файлының
өлшемі мен сапасы файлды шифрлау кезінде
қолданылған бит жылдамдығымен
анықталады.

• Таңдамалытексеружиілігі—таңдамалытексе-
ру жылдамдығы сигнал үлгілерінің секундқа
шаққанда аналогтық күйден сандық күйге
(A/С түрлендіру) түрленген жылдамдығын
білдіреді.

• Мультисессия: мультисессия дегеніміз — дере-
ктерді сақтау ортасына жазу әдістерінің бірі.
Жазу ортасына деректерді бір рет жазу
жалғыз сессия, ал бірнеше рет жазу мульти-
сессия деп аталады.

• ID3/WMA белгісі — ID3/WMA белгісі ән
тақырыбы, орындаушы, альбом тақырыбы,
шифрлау бит жылдамдығы, трек уақытының
ұзақтығыжәне т.б. сияқты сандық әуенфайлы
жайындағы мәліметті қамтитын шифрланған
MP3 немесе WMA файлдың бөлігі болып табы-
лады. ID3 белгісі дисплейдің альбом/орында-
ушы/трек тақырыбы сызығында пайда бола-
ды.

• AAC — сығымдалған аудио пішім (AAC). AAC
пішімі MP3 пішімімен салыстырғанда файлды
одан бетер сығымдауға және сапасыMP3 бір-
дей әуен файлын жасау және сақтауға
мүмкіндік береді.

Ойнату реті

jA Түбірлік қалта

jB Қалта

jC Аудио файл

NAA984
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• Дисплейде сығымдалған файлдар
сақталмаған қалталардың атаулары
көрсетілмейді.

• Ойнату реті жазу бағдарламасы тарапынан
файлдар жазылған ретті білдіреді, сондықтан
файлдар қажетті ретте ойнатылмауы мүмкін.

• Сығымдалған аудио файлдардың әуен ойнату
реті суретте көрсетілгендей болады.
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CD сипаттамаларының кестесі (бар болса)

Қолдауға ие жазу орталары CD, CD-R*5, CD-RW*5

Қолдауға ие файл жүйелері CD, CD-R*5, CD-RW*5

Қолдауға ие
нұсқалар*1

MP3

Нұсқа MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3

Тексеру жиілігі MPEG1 Audio Layer3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
MPEG2 Audio Layer3: 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц

Бит жылдамдығы MPEG1 Audio Layer3: 32–320 Кбит/с
MPEG2 Audio Layer3: 8–160 Кбит/с

WMA*2

Нұсқа WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2

Бит жылдамдығы/тексеру
жиілігі

Бит жылдамдығы: нұсқа 7, нұсқа 8: 32–192 Кбит/с, нұсқа 9, нұсқа 9.1, нұсқа 9.2:32–192
Кбит/с, VBR
Тексеру жиілігі: нұсқа 7, нұсқа 8:8 кГц/11,025 кГц/16 кГц/22 кГц/32 кГц/44,1 кГц нұсқа 9,
нұсқа 9.1, нұсқа 9.2:8 кГц/11,025 кГц/16 кГц/22 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц

AAC*3 Бит жылдамдығы/тексеру
жиілігі

Бит жылдамдығы: 8–256 Кбит/с, VBR
Тексеру жиілігі: 11,025–48 кГц

Белгі мәліметі (ән тақырыбы, орындаушының аты және альбом
атауы)

ID3 тег нұсқа 1.0, нұсқа 1.1, нұсқа 2.2, нұсқа 2.3, нұсқа 2.4 (тек MP3)
WMA белгісі (WMA ғана)
AAC белгісі (AAC ғана)

Қалта деңгейлері CD, CD-R*5, CD-RW*5: қалта деңгейлері: 8, қалталар саны: 255 (түбірлік қалтаны
есептегенде), файлдар саны: 510 (ең көбі: Бір қалтада 255 файл)

Көрінетін қаріп кодтары*4 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 таңдамалы тексеру жиілігі мен 64 кбит/сек бит жылдамдығымен бірге жасалған файлдарды ойнату мүмкін емес.
*2 Қорғалған WMA файлдарды (DRM) ойнату мүмкін емес.
*3 iTunes құралымен жасалған.
*4 Берілген кодтар қандай ортаның, нұсқалардың және мәліметтің бейнеленетініне байланысты болады.
*5 Дауысты тану жүйесімен басқарылмайды.

“Дауысты тану (бар болса)” (бет 156)
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USB сипаттама кестесі
Музыка файлдары (басқару панелінде <SETTING> түймешігі жоқ үлгілер):

Қолдауға ие жазу орталары USB2.0

Қолдауға ие файл жүйелері FAT16, FAT32

Қалта деңгейлері Қалта деңгейлері: 8, бір қалтадағы файлдар саны: 255, қалталар саны: 512 (түбірлік қалтаны
есептегенде), файлдар саны: 8000

Белгі мәліметі (ән тақырыбы, орындаушының аты
және альбом атауы)

ID3 тег нұсқа 1.0, нұсқа 1.1, нұсқа 2.2, нұсқа 2.3, нұсқа 2.4 (тек MP3)
WMA белгісі (WMA ғана)

AAC белгісі (AAC ғана)

Пішім Тексеру жиілігі Қолдау көрсетілетін бит жылдамдығы

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32, 44,1, 48 кГц 32–320 Кбит/с

MPEG2 16, 22,05, 24 кГц 8-160 Кбит/с

WMA *2 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц 12-192 Кбит/с

AAC (MPEG4) *3 (тек “m4a” кеңейтімі) 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц 8–320 Кбит/с

FLAC 8–192 кГц 128 Кбит/с - 12 288 Мбит/с

WAV 8–192 кГц 128 Кбит/с - 12 288 Мбит/с

*1 MPEG2.5 пішіміне қолдау жоқ.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 пішімдеріне қолдау көрсетіледі. (WMA9 Professional, Lossless, Voice пішімдеріне қолдау жоқ.)

*3 iTunes құралымен кодталған AAC файлдарына ғана қолдау көрсетіледі. HE-AAC (High-Efficiency) пішіміне қолдау жоқ.
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Музыка файлдары (басқару панелінде <SETTING> түймешігі жоқ үлгілер):

Қолдауға ие жазу орталары USB2.0

Қолдауға ие файл жүйелері FAT16, FAT32

Қалта деңгейлері Қалта деңгейлері: 8, бір қалтадағы файлдар саны: 255, қалталар саны: 2500 (түбірлік қалтаны
есептегенде), файлдар саны: 32 000

Белгі мәліметі (ән тақырыбы, орындаушының аты
және альбом атауы)

ID3 тег нұсқа 1.0, нұсқа 1.1, нұсқа 2.2, нұсқа 2.3, нұсқа 2.4 (тек MP3)
WMA белгісі (WMA ғана)

AAC белгісі (AAC ғана)

Пішім Тексеру жиілігі Қолдау көрсетілетін бит жылдамдығы

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32, 44,1, 48 кГц 32–320 Кбит/с

MPEG2 16, 22,05, 24 кГц 8-160 Кбит/с

WMA *2 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц 12-192 Кбит/с

AAC (MPEG4) *3 (тек “m4a” кеңейтімі) 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц 8–320 Кбит/с

FLAC 8–192 кГц 128 Кбит/с - 12 288 Мбит/с

WAV 8–192 кГц 128 Кбит/с - 12 288 Мбит/с

*1 MPEG2.5 пішіміне қолдау жоқ.

*2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 пішімдеріне қолдау көрсетіледі. (WMA9 Professional, Lossless, Voice пішімдеріне қолдау жоқ.)

*3 iTunes құралымен кодталған AAC файлдарына ғана қолдау көрсетіледі. HE-AAC (High-Efficiency) пішіміне қолдау жоқ.

Аудио жүйе 43



Бейне файлдар (бар болса):

Бейне кодек Максималды ені Максималды биіктігі Максималды бит
жылдамдығы

Максималды кадр
жиілігі

MPEG-2 1920 пкс 1080 пкс 50 Мбит/с 30 кадр/с

MPEG-4 1920 пкс 1080 пкс 40 Мбит/с 30 кадр/с

H.264 Жоғары профиль 1920 пкс 1080 пкс 62,5 Мбит/с 30 кадр/с

Басқа 1920 пкс 1080 пкс 50 Мбит/с 30 кадр/с

WMV9, VC-1 Қарапайым
профиль

352 пкс 288 пкс 384 Кбит/c 15 кадр/с

Негізгі профиль 1920 пкс 1080 пкс 20 Мбит/с 30 кадр/с

Жетілдірілген
профиль

1920 пкс 1080 пкс 45 Мбит/с 30 кадр/с
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BLUETOOTH® АУДИО
• Осы кіріктірілген аудио жүйеде кейбір

Bluetooth® аудио құралдары танылмауы
мүмкін.

• Bluetooth® аудиосын қолданар алдында
кіріктірілген Bluetooth® модулі және сыйы-
сымды Bluetooth® аудио құралы арасында
сымсыз байланыс орнату қажет.

• Bluetooth® аудио мына жағдайларда ойнату-
ды тоқтатуы мүмкін:

– дауыстап сөйлесу қоңырауын қабылдау.

– дауыстап сөйлесу телефонында байланы-
сты тексеру.

– дауыстап сөйлесу телефонын немесе ау-
дио құрылғыны жалғау.

– жалғанған ұялы телефоннан телефон
кітапшасының жадын жүктеу.

• Дауыс реңі сапасының нашарлауын және
сымсыз байланыстың үзілуін болдырмау үшін
Bluetooth® аудио құралын металмен
қоршалған жерге немесе көлік ішіндегі
Bluetooth® модулінен алшақ жерге қоймаңыз.

• Аудио құрылғы Bluetooth® сымсыз байланыс
арқылы жалғанған кезде, құрылғының бата-
реясы қалыпты жағдайға қарағанда тезірек
бітуі мүмкін.

• Бұл жүйе Bluetooth® Кеңейтілген аудио тарату
профилін (A2DP) және Дыбысты/бейнені
қашықтан басқару профилін (AVRCP)
қолдайды.

• Сымсыз LAN (Wi-Fi) және Bluetooth® функция-
лары бір жиілікті (2,4 ГГц) қолданады.
Bluetooth® және сымсыз LAN функцияларын
бір уақытта қолдану байланысты баяулатуы
немесе ажыратуы және бос шуылдың пайда
болуына алып келуі мүмкін. Bluetooth® функ-
цияларын қолданған кезде сымсыз LAN (Wi-Fi)
құралын сөндіріп қоюды ұсынамыз.

АУДИО ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫ
Аудио жүйені қосу/өшіру
Аудиожүйені қосу үшін от алдыру қосқышынеме-
се қуат қосқышы ACC не ON қалпында тұруы ке-
рек. Жүйе өшірілмес бұрын ойнап тұрған соңғы
аудио сигнал көзін қосу үшін
<VOL/m>/<VOLUME/m> немесе <AUDIO>
түймешігін басыңыз. Аудио жүйені сөндіру үшін
<VOL/m>/<VOLUME/m> түймешігін қайта
басыңыз.

АҚПАРАТ:

Жүйе өшіп тұрғанда <VOL/m>/
<VOLUME/m> дөңгелегін бұрау арқылы да ау-
дио жүйені қосуға болады.

Аудио көзін таңдау
Көз мәзірі экранынан таңдау:

1. Аудио экраны көрсетілген кезде, <AUDIO>
түймешігін басыңыз.

2. Ойнатқыңыз келетін аудио көзін таңдаңыз.

NAVI0004

Мысал

АУДИО ЖҮЙЕДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР
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АҚПАРАТ:

• Аудио экранының жоғары сол жақ
бұрышындағы [Source] пәрменін түрткен ке-
зде де, аудио сигнал көзі мәзірінің экраны
көрсетіледі.

• [Rear Display] (бар болса) таңдалған кезде, ау-
дио көзі Артқы ойын-сауық жүйесіне (RES)
(бар болса) ауысады. Дегенмен HDMI арқылы
жалғанған құрылғыдан алынған кескінді
сенсорлық экран дисплейінде көрсету мүмкін
болмайды. Мәлімет алу үшін көлік иесінің
нұсқаулығын қараңыз.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байланы-
сты аудио көзін көлік ақпараты дисплейінен
де өзгертуге болады. Көлік ақпараты дисплейі
туралы мәлімет алу үшін көлік иесінің
нұсқаулығын қараңыз.

Іске қосу жолағынан таңдау:

Іске қосу жолағында қайнар көз белгішелері
көрсетіледі. Қалаған аудио көзін таңдау үшін бел-
гішені түртіңіз.

Іске қосу жолағын жекеше реттеу:

Іске қосу жолағында көрсетілген қайнар көз бел-
гішелерін жекеше реттеуге болады.

1. Аудио экраны көрсетіліп тұрған кезде, <AUDIO>
түймешігін басыңыз немесе [Source] түртіңіз.

2. [Customise Audio Sources]/[Customize Audio
Sources] түртіңіз.

3. Қалаған қайнар көз белгішесін Іске қосу
жолағына сүйреп апарыңыз.

4. Параметрді растау үшін басқару панеліндегі
<BACK>/<m> түймешігін басыңыз, Дисплей
басқарғышында (бар болса) <BACK>
түймешігін басыңыз немесе [m] түртіңіз.

Рульдегі қосқышпен таңдау (бар болса):

Рулінде <SOURCE> түймешігі бар үлгілерде көлік
ақпараты дисплейінде қосқышты басу арқылы
аудио көзін өзгертуге болады.

Руль бағанындағы қосқышпен таңдау (бар
болса):

Руль бағанында <SOURCE/AUDIO> түймешігі бар
үлгілерде қосқышты басу арқылы аудио көзін
өзгертуге болады.

РАДИО
Радио жұмысы

Радионы қосу және жиілікті таңдау:

Радионы тыңдау үшін аудио жүйені қосып,
қалаған радио жиілікті таңдаңыз.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

АҚПАРАТ:

Таратылатын стерео сигнал әлсіз кезде, радио
стерео сигналдан монофонды сигналды
қабылдау күйіне өздігінен ауысады.

5GA0242XZ

Мысал
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AM/FM/DAB (бар болса) радиосының жұмысы:

AM, FM, DAB радиоларының жалпы әрекеттері төмендегідей болады.

Қолжетімді функциялар мен түймешіктер/қосқыштар үлгілерге, сипаттамаларға, бағдарламалық құрал нұсқаларына және жағдайларға байланысты әр түрлі
болуы мүмкін.

Функция
Жұмысы

Жылдам реттеу функциясы бар үлгілер Жылдам реттеу функциясы жоқ үлгілер

Қолмен реттеу (AM/FM),
қызметтік құрамдас бөлікті
таңдау (DAB)

• Басқару панелі
– <TUNE·SCROLL/SOUND>/<TUNE·SCROLL/ENTER

SOUND>/<TUNE·SCROLL/OK>.

• Басқару панелі
– <TUNE SCROLL/SOUND>/<TUNE SCROLL/ENTER

SOUND>/<TUNE SCROLL/OK> бұраңыз.
– <m>/<m> басыңыз.

Жылдам реттеу • Басқару панелі
– <m>/<m> басып тұрыңыз.

-

Іздеп реттеу • Басқару панелі
– <m>/<m> басыңыз.

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m> басып тұрыңыз.
– <m/m> қисайтып тұрыңыз.

• Басқару панелі
– <m>/<m> басып тұрыңыз.

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m> басып тұрыңыз.
– <m/m> қисайтып тұрыңыз.

Станцияларды алдын ала
орнату

• Сенсорлық экран дисплейі
1. Радио жиілігін таңдаңыз.
2. Сақтағыңыз келетін станцияға реттеңіз.
3. Радио экранындағы алдын ала орнатылған тізімде алдын ала орнатылған нөмірлердің бірін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Алдын ала орнатылған тізімде жиілік, т.б. сияқты мәлімет көрсетіледі.

Алдын ала орнатылған
станцияларды таңдау

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m> басыңыз.
– <m/m> қисайтыңыз.

• Сенсорлық экран дисплейі
– Радио экранында алдын ала орнатылғандар тізімінде қалаған станцияны басып қалыңыз.

• HD Radio режимін (бар болса) қосу үшін радио экранындағы HD Radio режимін қосу/өшіру түймешігін басыңыз.

• HD Radio таратылымдарын қабылдау үшін HD Radio технологиясы сигналдарын қабылдау функциясын қосу керек. Осының арқасында радио тараты-
лымдарды цифрлық жолмен қабылдау мүмкіндігін алып (бар болса), одан жоғары дыбыс сапасына және анық сигналға қол жеткізесіз. Осы мүмкіндік
қосылмаған немесе HD Radio таратылымдары қолжетімді болмаған кезде, аналогтық радио (AM/FM) таратылымдарын қабылдайсыз.
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Мәзір элементтері

Тиісті мәзір экранын көрсету үшін әрбір радио экранында [FM Menu], [AM Menu] немесе [DAB Menu] (бар болса) элементін түртіңіз.

Қолжетімді мәзір элементтері модельдер мен техникалық сипаттамаларға қарай әр түрлі болуы мүмкін.

[FM Menu]:

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан аудио
сигнал көзін бөліп жібереді.

[REG] Осы элемент қосылып тұрғанда, жүйе жергілікті радио бағдарламаларды анықтаған жағдайда, соларға ауысады.

[SCAN] Осыны түрткен кезде, станциялар төменгі жиіліктен жоғары жиілікке қарай реттеліп, әр таратылым
станциясында бірнеше секунд сәл тоқтайды. Осы бірнеше секундтық мерзім ішінде [SCAN] түймешігін қайта
түрткен кезде, іздеу арқылы реттеу тоқтап, радио сол станцияға реттелген қалпы қалады.

[Radio Text] Радио мәтін ақпаратын көрсетеді.

[Refresh] FM мәзірі экранының оң жағында көрсетілген станциялар тізімін жаңарту үшін түртіңіз.

Станциялар тізімі FM мәзірі экранының оң жағында станциялар тізімін көрсетеді.

[AMMenu]:

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан аудио
сигнал көзін бөліп жібереді.

[SCAN] Осыны түрткен кезде, станциялар төменгі жиіліктен жоғары жиілікке қарай реттеліп, әр таратылым
станциясында бірнеше секунд сәл тоқтайды. Осы бірнеше секундтық мерзім ішінде [SCAN] түймешігін қайта
түрткен кезде, іздеу арқылы реттеу тоқтап, радио сол станцияға реттелген қалпы қалады.

[Radio Text] Радио мәтін ақпаратын көрсетеді.

[Refresh] AM мәзірі экранының оң жағында көрсетілген станциялар тізімін жаңарту үшін түртіңіз.

Станциялар тізімі AM мәзірі экранының оң жағында станциялар тізімін көрсетеді.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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[DAB Menu] (DAB мәзірі) (бар болса):

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан
аудио сигнал көзін бөліп жібереді.

[Radio Text] Радио мәтін ақпаратын көрсету үшін түртіңіз.

[Refresh] DAB мәзірі экранының оң жағында көрсетілген станциялар тізімін жаңарту үшін түртіңіз.

[DAB-FM] Осы элемент қосылған кезде, DAB сигналы әлсіз болса, жүйе FM станцияларын іздеп, оларға реттеледі.

Станциялар тізімі DAB мәзірі экранының оң жағында станциялар тізімін көрсетеді.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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CD (бар болса), DVD (бар болса),
USB жад құрылғысы, iPod және
Bluetooth® аудио ойнатқышы

ҚАУІПТІ

Көлікті жүргізген кезде USB құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеужүргізушінің наза-
рын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

• USB құралын USB ұяшығына күштеп
салмаңыз. USB құралын ұяшыққа аударып
немесе үстіңгі жағын төмен қаратып салған
кезде, ұяшыққа зақым келуі мүмкін. USB
құралының USB жалғау ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз.

• USBжалғау ұяшығыныңқақпағын (егербар
болса)USBқұралынұяшықтаналыпжатқан
кезде қоса тартпаңыз. Себебі ұяшыққа
және қақпаққа зақым келуі мүмкін.

• USBкабелін байқаусызда тартылыпкететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде
ұяшық бүлінуі мүмкін.

Жалғау және іске қосу
CD/DVD:

Жүктеу

Дискіні ұяшыққа жапсырма жағын жоғары
қаратып салыңыз. Диск ұяшыққа өздігінен тарты-
лады және ойнай бастайды.

Іске қосу

Ұяшыққа диск салынса, CD/DVD режимі іске
қосылады. Диск режимін CD/DVD салынып
тұрғанда сигнал көздерінің тізімінен де таңдауға
болады.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

USB жады құрылғысы:

Бейне файлдарын ойнату мүмкіндігінің болуы
үлгілер мен сипаттамаларға байланысты.

Жалғау

Үйлесімді USB жад құралын ұяшыққа жалғаңыз.
“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығыжәнеAUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

Құралдыдұрыспайдаланужәне қамқорлықжасау
туралы мәлімет алу үшін құрал өндіруші иесінің
ақпаратына жүгініңіз.

Іске қосу

USB жад құрылғысы ұяшыққа жалғанған кезде,
USB жады ойнатыла бастайды.

USB жад құрылғысын аудио сигнал көзі мәзірінің
экранында сигнал көзін таңдау арқылы да
ойнатуға болады.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

Музыка файлдарын ойнату үшін USB мәзірі экра-
нында [Audio] (барболса) түртіңіз.Бейнефайлдар-
ды ойнату үшін [Video] (бар болса) түртіңіз.

iPod:

Үйлесімді iPod құрылғысын USB жалғау ұяшығына
USB кабелімен жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығыжәнеAUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

iPod USB қосылысы арқылы зарядтауды қолдаса,
құрылғы көлікке жалғанып тұрған кезде, iPod ба-
тареясы зарядталады.

iPod құрылғысының үлгісі мен бағдарламалық
жасақтаманұсқасынақарай, iPodдисплейі байла-
ныс орнатылған кезде, NISSAN немесе Керек-
жарақ жалғанған экранын көрсетеді. iPod көлікке
жалғанған кезде, iPod саз кітапханасын көліктің
аудио басқару құралдарымен ғана басқаруға бо-
лады.

Іске қосу

iPod көлікке USB кабелі арқылы жалғанса, iPod
режимі қосылады.

iPod құрылғысынаудио сигнал көзі мәзірінің экра-
нында сигнал көзін таңдау арқылы да ойнатуға
болады.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)
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BLUETOOTH® АУДИО:

Көлігіңіз Bluetooth® аудио функциясымен
жабдықталған.

Сізде ағымды аудио функциясын (A2DP профилі)
қолдайтын үйлесімді Bluetooth® құрылғысы бол-
са, Bluetooth® құрылғысы мен көліктің аудио
жүйесі арасында сымсыз байланыс орнатуға бо-
лады. Осы байланыс көліктің динамиктерімен
Bluetooth® құрылғысынан аудио тыңдауға
мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол AVRCP Bluetooth®
профилі арқылы аудио файлдарды ойнату және
өткізіп жіберу үшін құрылғыны қарапайым түрде
басқару мүмкіндігін беруі мүмкін. Барлық
Bluetooth® құрылғыларының AVRCP арқылы
басқарумүмкіндіктері бірдей болмайды. Қосымша
мәлімет алу үшін Bluetooth® құрылғысының
нұсқаулығын қараңыз.

Жалғау

Bluetooth® құрылғысы мен көліктің аудио жүйесі
арасында сымсыз байланыс орнату үшін ағынды
аудио функциясын қолдайтын үйлесімді
Bluetooth® (A2DPпрофилі) құрылғысынжалғаңыз.
Bluetooth® байланысының параметрлерін Байла-
ныстар экранынан орнатуға болады.

“Bluetooth®параметрлерінорнату” (бет26)

АҚПАРАТ:

• Жалғанған Bluetooth® аудио құрылғысына
қарай, аудио функциясын басқару
әрекеттерін орындай алмауыңыз немесе әуен
кешігіп ойнатылуы мүмкін.

• Барлық Bluetooth® құрылғыларының AVRCP
арқылы басқару мүмкіндіктері бірдей болмай-
ды. Қосымша мәлімет алу үшін Bluetooth®
құрылғысының нұсқаулығын қараңыз.

• Сымсыз LAN (Wi-Fi) және Bluetooth® функция-
лары бір жиілікті (2,4 ГГц) қолданады.
Bluetooth® және сымсыз LAN функцияларын
бір уақытта қолдану байланысты баяулатуы
немесе ажыратуы және бос шуылдың пайда
болуына алып келуі мүмкін. Bluetooth® функ-
цияларын қолданған кезде сымсыз LAN (Wi-Fi)
құралын сөндіріп қоюды ұсынамыз.

Іске қосу

Bluetooth® аудио құрылғысын аудио сигнал көзі
мәзірінің экранында сигнал көзін таңдау арқылы
да ойнатуға болады.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

CD (бар болса), DVD (бар болса), USB
жад құрылғысы, iPod және Bluetooth®
аудио ойнатқышы

CD, DVD, USB жад құрылғысының, iPod және
Bluetooth® аудио жүйесінің жалпы әрекеттері
төмендегідей болады. Қолжетімді функциялармен
түймешіктер/қосқыштар үлгілерге, сипаттама-
ларға, бағдарламалық құрал нұсқаларына және
жағдайларға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

PBA0114XZ
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Функция Жұмысы Қолдануға болатын қайнар көз

Ойнату
• Сенсорлық экран дисплейі

– [m] түртіңіз.
CD, DVD, USB, iPod, Bluetooth® аудио жүйесі

Кідірту
• Сенсорлық экран дисплейі

– [m] түртіңіз.
CD, DVD, USB, iPod, Bluetooth® аудио жүйесі

Ойнатуды тоқтату
• Сенсорлық экран дисплейі

– [m] түртіңіз.
DVD

Тректерді өткізіп жіберу

• Басқару панелі
– <m>/<m> басыңыз.
– <TUNE SCROLL/SOUND>/<TUNE SCROLL/ENTER

SOUND>/<TUNE SCROLL/OK> бұраңыз*.
• Рульдегі қосқыш

– <m>/<m> басыңыз.
– <m/m> қисайтыңыз.

• Руль бағанындағы қосқышы
– Реттеу дөңгелегін айналдырыңыз.

• Сенсорлық экран дисплейі
– [m]/[m] түртіңіз.

*: Үлгілерге байланысты <TUNE·SCROLL/SOUND>/
<TUNE·SCROLL/ENTER/SOUND>/<TUNE·SCROLL/OK>
бұралғанда, қолжетімді болса, қалталар өзгертілуі
мүмкін.

CD, USB, iPod, Bluetooth® аудио жүйесі

Тарауларды өткізіп жіберу

• Басқару панелі
– <m>/<m> басыңыз.

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m> басыңыз.
– <m/m> қисайтыңыз.

• Сенсорлық экран дисплейі
– [m]/[m] түртіңіз.

DVD

Жарнамалық хабарларды өткізіп
жіберу

• Сенсорлық экран дисплейі

– [m]/[m] түртіңіз.
DVD
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Функция Жұмысы Қолдануға болатын қайнар көз

Тақырыптарды/топтарды өткізіп
жіберу

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m> басып тұрыңыз. DVD

Артқа/алға айналдыру

• Басқару панелі
– <m>/<m> басып тұрыңыз.

• Рульдегі қосқыш
– <m>/<m>* басып тұрыңыз.
– <m/m> қисайтып тұрыңыз.

• Сенсорлық экран дисплейі
– [m]/[m] түртіп тұрыңыз.

*: DVD үшін қолжетімді емес.

CD, DVD, USB, iPod, Bluetooth® аудио жүйесі

Ойнату режимін өзгерту

• Сенсорлық экран дисплейі
– Қайталау режимін өзгерту үшін [m] түймешігін

түртіңіз.
– Кездейсоқ режимін өзгерту үшін [m]*

түймешігін түртіңіз.
*: DVD үшін қолжетімді емес.

CD, DVD, USB (музыка файлы), iPod, Bluetooth® аудио
жүйесі

Ойнату жылдамдығын өзгерту
• Сенсорлық экран дисплейі

– Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін [Speed]
түртіңіз.

USB (бейне файлы)

Дискіні шығару

• Басқару панелі
– От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы ACC

не ON күйіне қойылған кезде, дискіні шығару
үшін <m> басыңыз.

CD, DVD
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Мәзір элементтері

Тиісті аудио мәзірі экранын көрсету үшін әрбір аудио экранында [CD Menu], [DVD Menu], [USB Menu], [iPod Menu] және [BT Menu] түртіңіз. Қолжетімді параметр
элементтері модельдерге, сипаттамаларға, бағдарламалық құрал нұсқаларына және жалғанған аудио құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін. Жалғанған
Bluetooth® құрылғысына байланысты [BT Menu] көрсетілмеуі мүмкін.

[CD Menu]:

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан
аудио сигнал көзін бөліп жібереді.

[Now Playing] CD экранын көрсету үшін түртіңіз.

Қалталар мен әуендер тізімі Таңдалған қалтадағы әуендер тізімі көрсетіледі. Таңдалған қалтада қосалқы қалта болса, қосалқы қалтаның
атауы тізімнің жоғарғы жағында көрсетіледі.
Қалтаны немесе тректі таңдау үшін тізімдегі бір элементті түртіңіз.
[m] түймешігін түртіп, алдыңғы экранға оралыңыз.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.

[DVD Menu]:

Мәзір элементі Әрекет

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан аудио сигнал көзін
бөліп жібереді.

[Key]/[Control Keys] Экранда басқару түймешіктерін көрсетеді. Экранда көрсетілген элементтерді таңдау үшін <m><m><m><m> түртіңіз.
Таңдалған тармақты орындау үшін <OK> түймешігін басыңыз. Басқару түймешігі аймағында [Move] опциясын түртіп, басқару
түймешіктерін солға/оңға жылжытуға және басқару түймешіктерін [Hide] опциясын түрту арқылы жасыруға болады.

[Title Menu] Тақырып мәзірін көрсетеді.

[Title List] Тақырыптар тізімін көрсетеді.

[Title Search] Іздегіңіз келген тарау нөмірін таңдау үшін [+] не [-] түртіңіз.
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Мәзір элементі Әрекет

[Select No.] Пернетақта экранын көрсетеді. Ойнатқыңыз келетін тізім нөмірін енгізіңіз.

[10Key Search] Пернетақта экранын көрсетеді. Қалаған тарау мен тақырып нөмірін енгізіп, [OK] түртіңіз.
Тақырыпты/тарауды ауыстыру үшін [<] не [>] түртіңіз.

[Display Settings]/
[Display Adjustment]

[Brightness] Жарықтықты реттейді.

[Contrast] Контрастты реттейді.

[Colour]/[Color] Түсті реттейді.

[Black Level] Қара түс деңгейін реттейді.

[Display Mode] [Normal], [Cinema] және [Full] арасынан көрсету режимін таңдау үшін түртіңіз.

[Voice] Қалаған тілді таңдау үшін [+] не [-] түртіңіз.

[Subtitle]/[Subtitles] Қолжетімді опциялар арасынан субтитр параметрін таңдау үшін [+] не [-] түртіңіз.

[Angle] Бұрышты реттеу үшін [+] және [-] түртіңіз.

[Angle Mark] Экранда көрсетілген бұрыш таңбасын қосады/өшіреді.

[Menu Skip] Мәзірді өткізіп жіберу режимін қосады/өшіреді.

[CM Skip] CM өткізіп жіберу ұзақтығын орнату үшін [+] не [-] түртіңіз.
[Dynamic Range Control] Динамикалық ауқымды басқару параметрін өзгерту үшін [+] не [-] түртіңіз. Динамикалық ауқымды сығымдау мүмкіндігі Dolby

Digital пішімінде жазылған дыбыстың динамикалық ауқымын реттейді.

[DVD Language] DVD мәзірінің тілін өзгерту үшін [+] не [-] түртіңіз.

PG/PL режимі PG/PL режимін ауыстыру үшін [m] не [m] түртіңіз.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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[USB Menu] (музыка файлдары):

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып
жатқан аудио сигнал көзін бөліп жібереді.

[Now Playing] USB экранын көрсету үшін түртіңіз.

[Folder List] Қалталар тізімін көрсету үшін түртіңіз. Қалтаны таңдау үшін тізімдегі бір элементті түртіңіз.
Қосалқы қалта немесе әуендер тізімі көрсетіледі. Тізімнен қосалқы қалтаны немесе әуенді таңдаңыз.

[Video] USB жад құрылғысы ойнатқышының көзін бейнеге ауыстыру үшін түртіңіз.

[Album Artwork] USB экранында мұқаба дисплейін қосу/өшіру үшін түртіңіз.
[Playlists] Тізімді таңдалған элементке сәйкес көрсету үшін түртіңіз.

[Artists]

[Albums]

[Songs]

[Genres]

[Composers]

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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[USB Menu] (бейне файлдары):

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып
жатқан аудио сигнал көзін бөліп жібереді.

[Folder List] Қалталар тізімін көрсету үшін түртіңіз. Қалтаны таңдау үшін тізімдегі бір элементті түртіңіз.
Қосалқы қалта немесе әуендер тізімі көрсетіледі. Тізімнен қосалқы қалтаны немесе әуенді таңдаңыз.

[Audio] USB жад құрылғысы ойнатқышының көзін аудиоға ауыстыру үшін түртіңіз.

[Display Settings] [Brightness] Жарықтықты реттейді.

[Contrast] Контрастты реттейді.

[Black Level] Қара түс деңгейін реттейді.

[Aspect Ratio] [Normal] Қабырға арақатынасы жалғанған құрылғыдан алынғанмен бірдей болады.
[Full] Бейненің қабырға арақатынасы өзгертілмейді де, бейне ұзындығы/ені толық ұзындықты/енді алып

тұрады.
[Stretched] Бейненің қабырға арақатынасы өзгертіліп, бейне бүкіл экранды алып тұрады.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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[iPod Menu]:

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан аудио
сигнал көзін бөліп жібереді.

[Now Playing] iPod экранын көрсету үшін түртіңіз.

[Current List] Ағымдағы тізімді көрсету үшін түртіңіз. Таңдалып тұрған санаттағы әуендер тізімі көрсетіледі.

[Album Artwork] iPod экранында мұқаба дисплейін қосу/өшіру үшін түртіңіз.
[Playlists] Тізімді таңдалған элементке сәйкес көрсету үшін түртіңіз.

[Artists]

[Albums]

[Songs]

[Genres]

[Composers]

[Audiobooks]

[Podcasts]

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.
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[BT Menu]:

[TA]* Бұл элемент қосылып тұрғанда, қабылданған TA (Жол қозғалысы туралы хабарландыру) ойнатылып жатқан аудио
сигнал көзін бөліп жібереді.

[Now Playing] Bluetooth® аудио экранын көрсету үшін түртіңіз.

[Album Artwork] Bluetooth® аудио экранында мұқаба дисплейін қосу/өшіру үшін түртіңіз.
[Current List] Ағымдағы тізімді көрсету үшін түртіңіз. Таңдалып тұрған қалтадағы әуендер тізімі көрсетіледі.

[Connections] Байланыстар экранын көрсету үшін түртіңіз.
“Байланыстардың параметрлері” (бет 26)

Қалта тізімі Қалталар тізімін көрсету үшін түртіңіз. Қалтаны таңдау үшін тізімдегі бір элементті түртіңіз.

*: Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты кейбір аудио көздері қолданылғанда, [TA] негізгі жұмыс экрандарында
көрсетілуі мүмкін.

Аудио жүйе 59



ҚОСЫМША (AUX) ҚҰРЫЛҒЫЛАР
Қосымша құрылғыларды жалғау
Жалғау:

AUX құрылғысын AUX кіріс ұяшығына AUX
кабелімен жалғаңыз.

AUX кіріс ұяшығының орны:
“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығыжәнеAUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

AUX кіріс ұяшығы тасымалы кассета
ойнатқышынан, CD ойнатқышынан немесе MP3
ойнатқышынанкелетінсигналдарсияқтыкезкел-
ген стандартты аналогтық дыбыс сигналын
қабылдайды.

АҚПАРАТ:

Аудио кіріс ұяшығына 3,5 мм (1/8 дюйм)шағын сте-
рео ағытпаны тығыңыз. Моно ағытпалы кабель
қолданылса, аудиошығысы дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін.

Іске қосу:

AUX құрылғысын қосып, оны AUX кіріс ұяшығына
жалғаңыз. Аудио сигнал көзі мәзірінің экранынан
AUX режимін таңдаңыз.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

Дыбыс деңгейін өзгерту:

Дыбыс шығысын күшейту мәнін таңдау үшін AUX
экранында дыбыс деңгейін орнату мәзірлерінің
бірін түртіңіз.

СМАРТФОН АУДИОСЫ (бар болса)
Сондай-ақ Apple CarPlay немесе Android Auto
жүйесі арқылы үйлесімді смартфоннан музыка
тыңдауға болады.

“Apple CarPlay (бар болса)” (бет 95)

“Android Auto™ (бар болса)” (бет 98)

Смартфонды жалғау
iPhone немесе Android телефонын USB жалғау
ұяшығына жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығыжәнеAUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

Смартфон аудиосының жұмысы
1. iPhone құрылғысын немесе Android телефонын
USBжалғау ұяшығынажалғап, Apple CarPlay не-
месе Android Auto жүйесін іске қосыңыз.

“Apple CarPlay жүйесінің жұмысы” (бет
95)

“Android Auto™ (бар болса)” (бет 98)

2. <AUDIO> басыңыз.

3. [Source] түртіңіз.

4. Аудио көзі мәзірінің экранында [Apple CarPlay]
немесе [Android Auto] опциясын түрткен кезде,
смартфон аудиосы іске қосыла бастайды.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)
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Төмендегі процедурамен аудио параметрлерін реттеуге немесе аудиоға қатысты функцияларды қосуға/өшіруге болады.

Параметр мәзірі экранында [Sound] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Параметр элементтері Әрекет

[Bass]

[-]/[+], [L]/[R] немесе [R]/[F] түймешіктерін түрту арқылы динамик дыбысының сапасын және дыбыс тепе-теңдігін
реттеңіз.

[Mid]/[Middle]

[Treble]

[Balance]

[Fader]/[Fade]

[Bass Enhancer] Осы элемент қосылған кезде, жүйе төмен дыбысты күшейтеді.

[Speed-Sensitive Volume]/[Speed
Sensitive Volume]

Дыбыс деңгейін көлік жылдамдығына қарай автоматты түрде реттейді. Сезгіштік деңгейін өзгерту үшін [-]/[+]
түймешігін түртіңіз.

[PersonalSpace] Дыбысты жүргізуші тыңдайтын орынға ең дұрыс оңтайландыру үшін аудио параметрлерін реттеңіз.

[Bose Centerpoint] Осы элемент қосылған кезде, көлемді дыбыс дәстүрлі стерео жазбадан жасалады. Bose Centerpoint функциясын
іске қосу үшін осы элементті қосыңыз және оның әсерінің деңгейін [Surround Volume] опциясымен өзгертіңіз.

[Surround Volume] Bose Centerpoint функциясы қосылып тұрса, Көлемді дыбыс деңгейін реттеу үшін [+]/[-] түртіңіз.

ДЫБЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ
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АУДИОНЫ РЕТТЕУЖОЛАҒЫМЕН
АУДИО ПАРАМЕТРЛЕРІН РЕТТЕУ
(бар болса)

Дыбыс сапасын мына түймешіктермен реттеуге
болады.

• <TUNE·SCROLL/SOUND>*

• <TUNE·SCROLL/ENTER SOUND>*

• <TUNE·SCROLL/OK>*

• <m/ENTER SOUND>*

• <m/SOUND>*

• <m/OK>*

*: бар болса

Тізім экраны көрсетілмеген жағдайда,
жоғарыдағы түймешіктердің кез келгені басылса,
аудионы реттеу жолағы көрсетіледі. Түймешік
басылған сайын, мәзір қолжетімді параметр эле-
менттерін ығыстырады.

• A түрі:

[Bass] [Mid] [Treble] [Balance] [Fade]

• B түрі:

[Bass] [Treble] [Space] (PersonalSpace)

• C түрі:

[Bass] [Treble] [Balance] [Fade]

Таңдалған параметр элементінің деңгейін реттеу
үшін түймешікті бұраңыз.

АҚПАРАТ:

Мәзір экранда ерекшеленіп тұрғанда, бұл функ-
ция қолжетімді болмауы мүмкін.

CD/DVD (бар болса)

• Дискті шеттерінен ұстаңыз. Дисктің сыртқы
қабатын ешқашан ұстамаңыз. Дискті имеңіз.

• Дисктер қолданылмаған кезде, оларды
әрдайым сақтау қорабының ішінде сақтаңыз.

• Дискті тазалау үшін сыртқы қабатын ортасы-
нан шетіне қарай таза, жұмсақ шүберекпен
сүртіңіз. Дискті доға жасағандай қозғалыспен
сүртпеңіз.

Дәстүрлі жазу тазалағышты немесе өндірістік
мақсаттағы алкогольды пайдаланбаңыз.

• Жаңа дисктің ішкі және сыртқы шеттері
бұдырмақ келуі мүмкін. Кедір-бұдырлы шет-
терін ішкіжәнесыртқышеттерді қаламнемесе
қарындаштың жанымен, суретте
көрсетілгендей, ысқылау арқылы түзетіңіз.

5GA0198XZ

Мысал
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CD/DVD/USB ЖАД ҚҰРАЛЫНА
КҮТІМ ЖАСАУЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
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USB ЖАДЫ ҚҰРЫЛҒЫСЫ
• USB жад құралының терминал бөлігін

ешқашан ұстамаңыз.

• USB жад құралының үстіне ауыр заттар
қоймаңыз.

• USB жад құралын ылғалдығы жоғары жерлер-
де сақтамаңыз.

• USB жад құралын тік күн сәулесінің әсері
астында қалдырмаңыз.

• USB жад құралына қандай да бір сұйықтықты
төгіп алмаңыз.

Мәлімет алу үшін USB жад құралы иесінің
нұсқаулығына жүгініңіз.
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ЖАЗБА
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ҚАУІПТІ

• Телефондыкөліктіқауіпсізжергеқойғаннан
кейін пайдаланыңыз. Егер телефонды
қозғалыс кезінде пайдалану қажет болса,
назарды көлікті жүргізу әрекетін толық ау-
дару үшін әрдайым аса қырағы болыңыз.

• Егер телефонмен сөйлесу кезінде көлікті
жүргізу әрекетіне назарды толық аудара
алмайтын болсаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз
жерге шығыңыз және сөйлесуді
жалғастырудан бұрын көлікті тоқтатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Көлік аккумуляторы (12 В аккумулятор) оты-
рып қалмауы үшін телефонды қозғалтқышты,
гибрид жүйесін немесе e-POWER жүйесін от
алдырғаннан кейін ғана қолданыңыз.

Көлік Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесімен жабдықталған. Егер үйлесімді
Bluetooth® байланысы бар ұялы телефоныңыз
болса, ұялы телефон мен көлік ішінде телефон мо-
дулі арасында байланыс орнатуға болады.
Bluetooth® сымсыз технологиясымен ұялы теле-
фонды қалтадан шығармай-ақ қоңырау шалуға
немесе қабылдауға болады.

Ұялы телефон көліктің телефон модуліне
жалғанғаннан кейін, телефонды жалғау процеду-
расынқайтаорындауқажетболмайды.Таңдалған
ұялытелефонқосулытұрсажәнекөлік ішіндебол-
са, от алдыру қосқышынемесе қуат қосқышыACC

неON қалпына қойылғанда, көліктегі телефон мо-
дулі телефонды автоматты түрде таңдайды.

Көлік ішіндегі телефон модулінде 6 түрлі
Bluetooth® құрылғысын тіркеуге болады. Алайда,
бір мезетте тек бір ұялы телефон арқылы сөйлесе
аласыз.

Дауысты тану жүйесі (бар болса) телефон
пәрмендеріне қолдау көрсетеді, сондықтан теле-
фон нөмірін дауыстап теруге болады.

“Дауысты тану (бар болса)” (бет 156)

Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон жүйесін
пайдаланудан бұрын, келесі түсіндірмелерді
қарап шығыңыз.

• Сымсыз LAN (Wi-Fi) және Bluetooth® функция-
лары бір жиілікті (2,4 ГГц) қолданады.
Bluetooth® және сымсыз LAN функцияларын
бір уақытта қолдану байланысты баяулатуы
немесе ажыратуы және бос шуылдың пайда
болуына алып келуі мүмкін. Bluetooth® функ-
цияларын қолданған кезде сымсыз LAN (Wi-Fi)
құралын сөндіріп қоюды ұсынамыз.

• Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесін пайдаланудан бұрын үйлесімді ұялы
телефон мен көлік ішіндегі телефон модулі
арасында сымсыз байланысты орнатыңыз.

• Көлік ішіндегі телефон модулі тарапынан
Bluetooth® байланысы бар кейбір ұялы теле-
фондар танылмауы мүмкін.

Телефонның үйлесімділігін анықтау үшін
NISSAN дилерімен немесе білікті шеберхана-
мен ақылдасыңыз.

• Келесі жағдайда дауыстап сөйлесу телефо-
нын пайдалану мүмкін болмайды:

– Көлік телефон қызметі аумағынан тыс ке-
зде.

– Көлік туннель, жерасты көлік тұрағы, биік
ғимараттың арты немесе таулы аймақ
сияқты радио толқындарды қабылдау
қиын аумақта болғанда.

– Телефоныңыз қоңырау шалуға жол бер-
меу үшін құлыпталған кезде.

• Радио толқын жағдайы жақсы болмаса неме-
се қоршаған орта шуы өте қатты болса,
қоңырау кезінде өзге адамның дауысын есту
қиынға соғуы мүмкін.

• От алдыру қосқышын немесе қуат қосқышын
ACC не ON қалпына қойғаннан кейін, біраз
уақыт қоңырау қабылдау мүмкін болмауы
ықтимал.

• Дауыс реңі сапасының нашарлауын және
сымсыз байланыстың үзілуін болдырмау үшін
ұялы телефонды металмен қоршалған жерге
немесе көлік ішіндегі телефон модулінен
алшақ жерге қоймаңыз.

• ҰялытелефондыBluetooth®сымсызбайланы-
сымен жалғаған кезде, ұялы телефон
аккумуляторының қуаты қалыптыдан гөрі
тезірек бітуі мүмкін.

• Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон жүйесі
дұрысжұмыс істемей тұрғандай болса, NISSAN
дилерімен немесе білікті шеберханамен
ақылдасыңыз.

BLUETOOTH® ХЕНДС-ФРИ
ТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІ
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• Кейбір ұялы телефондар немесе өзге
құрылғылар дыбыс жүйесінің үндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигна-
лын шығартуы мүмкін. Құрылғыны басқа жер-
де сақтаушудыазайтуынемесе кетіруі мүмкін.

• Белгілі бір телефонға қатысты телефонды
жұптастыру ретіне, батареяны зарядтауға,
ұялы телефон антеннасына және т.б. қатысты
мәліметті ұялы телефонның нұсқаулығынан
қараңыз.

• Экрандағы антенна дисплейі кейбір ұялы
телефондардың антенна дисплейіне сәйкес
келмеуі мүмкін.

• Экрандағы батарея дисплейі кейбір ұялы
телефондардың батарея дисплейіне сәйкес
келмеуі мүмкін.

• Микрофон карта жарығының қасында
орналасқан.

• Қоңырау шалушы адамның дауысын анық ес-
ту және оның жаңғырықтарын азайту үшін
көлік ішіндегі дыбысты мейлінше азайтыңыз.

• Қоңырау шалушылар арасындағы телефон
сигналы анық қабылданбаса, шығыс
қоңыраудың дыбыс деңгейін өзгерту
арқасында дауыстың анықтылығы жақсаруы
мүмкін.

ТЕЛЕФОН ЭКРАНЫ
Телефон экранын мына әрекеттерді орындау
арқылы көрсетуге болады.

• Басқару панеліндегі <m> белгісін басыңыз*

• Рульдегі <m> түймешігін басыңыз*

• Руль бағанындағы <m/m/m> белгісін
басыңыз*

• Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз

*:бар болса

Қолжетімді элементтер

Мәзір
элементі

Әрекет

[Quick Dial] Жылдам теру экранын
көрсетеді.

“Қоңырау шалу” (бет 68)
[Phone
Book]/
[Phonebook]

Телефон кітапшасы экранын
көрсетеді.

“Қоңырау шалу” (бет 68)
[Call History] Қоңырау журналы экранын

көрсетеді.
“Қоңырау шалу” (бет 68)

[Dial Number] Телефон нөмірін енгізу экранын
көрсетеді.

“Қоңырау шалу” (бет 68)
[Text
Message]

Қабылданған хабарлар тізімінің
экранын көрсетеді.

“Қабылданған хабарлар
тізімін көрсету” (бет 71)

[Connections] Байланыс экранын көрсетеді.
“Bluetooth®
параметрлерін орнату”
(бет 26)

[Volume] Дыбыс деңгейін реттеу экранын
көрсетеді.

“Дыбыс деңгейінің
параметрлері” (бет 76)

АҚПАРАТ:

Жалғанған құрылғыға байланысты кейбір функ-
цияларды қолдану мүмкін емес.

ИНДИКАТОРЛАР

Мобильді телефонBluetooth® сымсыз байланысы
арқылы жалғанған кезде, экранның жоғарғы
жағында телефон және мәтін хабары индикатор-
лары➀ көрсетіледі.

Қолжетімді индикаторлар үлгілерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

5GF0120XZ

Мысал
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m
Оқылмаған қабылданған
хабарлардың санын білдіреді.

m
Жалғанып тұрған Bluetooth®
құрылғысын білдіреді.

m
Bluetooth® құрылғысы (-лары)
жалғанып тұрғанын білдіреді.

m
Bluetooth® құрылғысы қабылдап
тұрған сигнал күшін білдіреді.

m
Bluetooth® құрылғысының қалған
батарея зарядын білдіреді.

ТЕЛЕФОН
Bluetooth® дауыстап сөйлесу
телефонына қосылу
Пайдаланбас бұрын, ұялы телефон құрылғысын
Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон жүйесіне
қосу керек. Жүйеге ең көбі 6 Bluetooth®
құрылғысын тіркеуге болады.

“Bluetooth®параметрлерінорнату” (бет26)

АҚПАРАТ:

Apple CarPlay немесе Android Auto (бар болса)
жүйесіне жалғанып тұрғанда, Bluetooth® функци-
ясын қолдану мүмкін емес.

Телефонды таңдау
Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон жүйесімен
бірге қолданылатын жалғанған құрылғыны
таңдау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. [Connections] түртіп, одан кейін [Bluetooth]
түртіңіз. Қосылған ұялы құрылғылардың тізімі
көрсетіледі.

3. Тізімнен қосылған ұялы телефондардың бірін
түртіңіз.

Байланыс орнатылған кезде, құрылғы
атауының астында "Connected" жазуы
көрсетіледі.

[m] белгісі сұр түспен көрсетіліп тұрса, [m]
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Телефонды таңдау үшін мобильді телефонның
Bluetooth® функциясын қосу керек.

Қоңырау шалу
1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. Қоңырау шалу үшін төмендегі әдістердің бірін
таңдаңыз.

[Quick Dial] Жылдам теру нөмірі ретінде
тіркелген телефон нөмірін
таңдаңыз.

“Жылдам теру” (бет 76)
[Phone
Book]/
[Phonebook]

Телефон кітапшасынан қоңырау
шалынатын адамды және
телефон нөмірін таңдаңыз.
Құрылғыға байланысты телефон
кітапшасы қосылған кезде ұялы
телефоннан автоматты түрде
жүктеп алынады. Автоматты
жүктеп алу орындалмаса, осы
әдісті пайдалануға қатысты
телефон нөмірін ұялы
телефонның дауыстап сөйлесу
телефон жүйесіне тасымалдау
керек.

“Телефон параметрлері”
(бет 74)

[Call
History]

Соңғы кіріс, шығыс және
қабылданбаған қоңыраулар
тізімінен телефон нөмірін
таңдаңыз.

[Dial
Number]

Экранда көрсетілген
пернетақтамен телефон нөмірін
қолмен енгізіңіз.

АҚПАРАТ:

Bluetooth® арқылы бір уақытта екі дауыстап
сөйлесу телефонымен жалғана алатын
үлгілерде [Allow2Phones Simultaneously] пара-
метрі қосылып тұрғанда, теру әрекетін орын-
дау үшін жалғанған телефон құрылғыларының
кез келгенін таңдауға болады.
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“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

Қоңырауды қабылдау

Телефон қоңырауы түскенде, дисплей Кіріс
қоңырауы экранына ауысып, көліктің аудио
жүйесі арқылы қоңырау үні ойнатылады.

Қоңырауды қабылдау:

Қоңырауға жауап беру үшін, келесі әрекеттердің
бірін орындаңыз.

• Рульдегі <m> түймешігін басыңыз (бар бол-
са).

• Руль бағанындағы <m/m/m> (бар болса)
түймешігін басыңыз.

• [Answer] түймешігін түртіңіз.

Қоңырауды қабылдамау:

Қоңырауды қабылдамау үшін келесі әрекеттердің
бірін орындаңыз.

• Рульдегі <m> түймешігін басып тұрыңыз
(бар болса).

• [Decline] түртіңіз.

Қоңырауды кідірту:

Қоңырауды кідірту үшін, [Hold Call] түймешігін
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Bluetooth® арқылы бір уақытта екі дауыстап
сөйлесу телефонымен жалғана алатын үлгілерде
[Allow 2 Phones Simultaneously] параметрі
қосылып тұрғанда, екі дауыстап сөйлесу телефон
құрылғысын бір уақытта жалғауға болады.
Жалғанған құрылғылардың біреуі арқылы
сөйлесіп тұрғанда екіншісіне кіріс қоңырауы
түссе, қоңырауға жауап берген жағдайда басқа
жалғанған құрылғының қоңырауы үзілетінін
ескертетін қалқымалы хабар көрсетіледі.
Қоңырауға жауап беру және басқа құрылғының
қоңырауын үзу үшін [Answer] түймешігін түртіңіз.
Басқа құрылғыда сөйлесуді жалғастыру үшін
[Decline] түймешігін түртіңіз.

Қоңырау шалу кезінде

Қоңырау кезінде Қоңырау шалынып жатыр экра-
ны көрсетіледі.

Телефон тұтқасын қою үшін [Hang Up]/[Hang up]
түймешігін түртіңіз.

Қоңырау кезіндегі әрекеттер:

Тұтқаны қоюдан немесе кіріс қоңырауларға жау-
ап беруден/бас тартудан басқа да кейбір опция-
лар қолжетімді.

Әрекетті орындау үшін бейнебетте көрсетілген
келесі пернелердің бірін түртіңіз.
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Қолжетімді
элемент

Әрекет

[Use
Handset]

Қоңырауды ұялы телефонға
аударыңыз.

[Mute] Дыбыс режимде желінің басқа
шетіндегі адам дауысыңызды
естімейді.

[Dial
Number]

Түрту үндерін пайдаланып
дыбысты хабар тәрізді
қызметтерді пайдалану үшін
қосылып тұрған құралға
сандарды жіберіңіз.

[Switch
Call]*

Басқа кіріс қоңырауға жауап
беріңіз. Сөйлесіп жатқан адамды
кідіртуге қоюға болады.
Кідіртілген адаммен қайтадан
сөйлесу үшін қайталап түртіңіз.

*: Желіде басқа адам болғанда, қоңырауды
қабылдаған кезде қолжетімді. Бұл функцияның
бар-жоғы мобильді телефонға байланысты бола-
ды.

АҚПАРАТ:

Телефонмен сөйлесіп отырған кезде, адамның
дауысынодан қаттынемесе тынышдеңгейге рет-
теу үшін рульдегі <m> (бар болса) түймешігін
басыңыз, руль бағанындағы <m> (бар болса)
түймешігін арттан басыңыз немесе басқару па-
неліндегі <VOL/m>/<VOLUME/m>
дөңгелегін бұраңыз.

Екінші адамның қоңырауы:

Қоңырау кезінде басқа телефон қоңырауы
қабылданған кезде, Күту режиміндегі қоңырау
экраны көрсетіледі.

Екінші адамның қоңырауына жауап беру:

Екінші адамның қоңырауына жауап беру және
алғашқы қоңырау шалушыны кідірту үшін, келесі
әрекеттердің бірін орындаңыз.

• Рульдегі <m> түймешігін басыңыз (бар бол-
са).

• Руль бағанындағы <m/m/m> (бар болса)
түймешігін басыңыз.

• [Answer] түймешігін түртіңіз.

Екінші адамның қоңырауын қабылдамау:

Екінші адамның қоңырауын қабылдамау және
алғашқы қоңырау шалушымен сөйлесуді
жалғастыру үшін, [Decline] түймешігін басыңыз.

Басқа адаммен телефонмен сөйлесіп отырған
кезде:

Телефон тұтқасын қойып, алғашқы қоңырау ша-
лушымен сөйлесуді жалғастыру үшін [Hang Up]/
[Hang up] түймешігін түртіңіз.

Желідегі екі қоңырау арасында ауысу үшін,
[Switch Call] түймешігін түртіңіз.

5GF0100XZ
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ДАУЫСТАП МӘТІН ХАБАРЫН ЖАЗУ
КӨМЕКШІСІ

ҚАУІПТІ

• Көлікті қауіпсізжерге қойғаннанкейінмәтін
хабары мүмкіндігін пайдаланыңыз. Егер
осы функцияны қозғалыс кезінде пайдала-
ну қажет болса, назарды көлікті жүргізу
әрекетін толық аудару үшін әрдайым аса
қырағы болыңыз.

• Кейбір юрисдикциялардың заңдары “Text-
to-Speech” (Мәтінді сөзге айналдыру функ-
циясын) пайдалануды шектеуі мүмкін. Осы
мүмкіндікті қолданбас бұрын, жергілікті
ережелерді қарап шығыңыз.

• Кейбір юрисдикциялардың заңдары кейбір
қолданбалар мен мүмкіндіктерді пайдала-
нуды шектеуі мүмкін, мысалы, әлеуметтік
желілерді қолдану және мәтін алмасу. Кез
келген талаптарды жергілікті заңдардан
қараңыз.

• Мәтін хабары мүмкіндігін пайдаланған ке-
зденазардыкөліктіжүргізуәрекетінетолық
бөле алмасаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз
жерге шығыңыз және көлікті тоқтатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Жалғанған құрылғы қолдамаған жағдайда, бұл
мүмкіндік өшіріледі. Толық ақпаратты телефон
иесінің нұсқаулығынан қараңыз.

Жүйе көлік интерфейсі арқылы мәтін хабарларын
жіберуге және қабылдауға мүмкіндік береді.

Мәтін хабары функциясының бар-жоғы мобильді
телефонға байланысты болады.

Хабарды қабылдау

Көлікке жалғанған мобильді телефонға мәтін ха-
бары түскен кезде, сенсорлық экран дисплейінде
және көлік ақпараты дисплейінде хабарландыру
көрсетіліп, сигнал беріледі (үлгіге байланысты ха-
барландыру көлік ақпараты дисплейінде де
көрсетілуі мүмкін).

Хабарды оқу үшін [Read] түртіңіз. Хабарды кейін
оқу мақсатымен сақтау үшін [Ignore] түртіңіз.

Алдын ала белгіленген хабармен жауап бергіңіз
келсе, автоматты жауап хабарын➀ түртіңіз.

Автоматты жауап хабарын өңдеуге болады.

“Телефон параметрлері” (бет 74)

АҚПАРАТ:

• Мобильді телефонға байланысты хабарлан-
дыру дисплейінің параметрін мобильді теле-
фонда іске қосу қажет болуы мүмкін.

• Рулінде <m> түймешіктері бар үлгілер:

Хабарды оқу немесе елемеу әрекетін рульдегі
қосқышпен таңдауға болады. Хабарды оқу
үшін <m> қосқышын басыңыз. Хабарды
елемеу үшін қосқышты басып тұрыңыз.

• Рульбағанында<m/m/m>қосқышыбар
үлгілер:

Хабарды оқу үшін <m/m/m> қосқышын
басыңыз.

Қабылданған хабарлар тізімін көрсету

1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. [Text Message] түртіңіз.

3. Оқу немесе хабарға жауап беру үшін тізімдегі
бір элементті түртіңіз.
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АҚПАРАТ:

• Хабар тізімінде ең көбі 100 хабар сақтауға бо-
лады.

• Bluetooth® арқылы бір уақытта екі дауыстап
сөйлесу телефонымен жалғана алатын
үлгілерде [Allow 2 Phones Simultaneously] па-
раметрі қосылып тұрғанда, мәтін хабарын
көру әрекетін орындау үшін жалғанған теле-
фон құрылғыларының кез келгенін таңдауға
болады.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

Қабылданған хабарлар экраны

Жаңа хабар туралы хабарландыру экранында
[Read] опциясын түрткен кезде немесе хабарлар
тізімінде хабарды таңдаған кезде, дисплейде
қабылданған хабар туралы мәліметтер
көрсетіледі.

Қолжетімді әрекеттер:

• [Prev.]:

Алдыңғы хабарды оқу үшін түртіңіз.

• [Next]:

Келесі хабарды оқу үшін түртіңіз.

• [Play]/[Stop]:

Дауыстап сөйлесу телефон жүйесі
қабылданған хабарды оқуы үшін [Play]
түртіңіз. Оқуды тоқтату үшін [Stop] түртіңіз.

• [Call]:

Хабар жіберушісі телефон кітапшасында тір-
келген болса, жіберушіге қоңырау шалу үшін
осы белгішені түртіңіз.

• [Reply]:

Үлгілердің ішінен жауап хабарды таңдауға бо-
лады.

“Мәтін хабарын жіберу” (бет 72)

АҚПАРАТ:

• Алдыңғы не келесі хабарды оқу үшін рульдегі
<m>/<m> (бар болса) түймешігін басыңыз
немесе рульдегі <m/m> (бар болса)
қосқышын қисайтыңыз.

• Тіл параметріне қарай "Text-to-Speech" функ-
циясы қолжетімді болмауы мүмкін.

• Қолжетімді түймешіктер жағдайларға және
үлгілерге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

• Жіберушінің есімі мен телефон нөмірі телефон
кітапшасында тіркелген болса, хабар
қабылданған кезде, жіберушінің есімі
көрсетіледі.

• Хабарды оқитын дауыстың қаттылығын рет-
теу үшін рульдегі <m> (бар болса)
түймешігін басыңыз, руль бағанындағы
<m> (бар болса) түймешігін арттан
басыңыз немесе басқару панеліндегі
<VOL/m>/<VOLUME/m> дөңгелегін
бұраңыз.

Мәтін хабарын жіберу
Бұл функция мобильді телефонға байланысты
жұмыс істемеуі мүмкін.

1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. [Text Message] түртіңіз.

3. [Create Message] түртіңіз.
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АҚПАРАТ:

Bluetooth® арқылы бір уақытта екі дауыстап
сөйлесу телефонымен жалғана алатын үлгілерде
[Allow 2 Phones Simultaneously] параметрі
қосылып тұрғанда, мәтін хабарын көру әрекетін
орындау үшін жалғанған телефон
құрылғыларының кез келгенін таңдауға болады.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

Қолжетімді элементтер.

Қолжетімді элемент Әрекет

[To]

[Enter Number with
Keypad]/[Enter Number by
Keypad]

Пернетақтамен қабылдаушының телефон
нөмірін енгізіңіз. Растау үшін [OK] түртіңіз.

[Quick Dial] Жылдам теру тізімінен қабылдаушыны
таңдаңыз.

[Phone Book]/[Phonebook] Телефон кітапшасынан қабылдаушыны
таңдаңыз.

[Call History] Қоңырау журналынан қабылдаушыны/
телефон нөмірін таңдаңыз.

[Select Text]

[Fixed] Бекітілген мәтін хабарларының тізімін көрсету
үшін түртіңіз.

[Customised]/[Customized]

Жекеше реттелген мәтін хабарлары
үлгілерінің тізімін көрсету үшін түртіңіз.
Жекеше реттелген мәтінді параметр мәзірінде
жасауға немесе өңдеуге болады.

“Телефон және мәтін хабары
параметрлері” (бет 74)

[Send] Хабарды жіберу үшін түртіңіз.
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ТЕЛЕФОН ЖӘНЕ МӘТІН ХАБАРЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Телефон параметрлері

Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефоны жүйесінің параметрлерін пайдаланушы басымдықтарына байланысты өзгертуге болады.

Параметр мәзірінің экранында [Phone] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолжетімді параметр элементтері

Параметр элементі Әрекет

[Connections] Байланыстар экранын көрсетеді. Телефонды жалғау, таңдау, жою және
басқа мүмкіндіктер бар.

“Байланыстардың параметрлері” (бет 26)
[Quick Dial] [Edit] Жылдам теру параметрлерінің жазбаларын өзгертуге болады. Жаңа

жазбаны тіркеу үшін [Add New] түймешігін түртіңіз.
“Жылдам теру” (бет 76)

[Delete All] Жылдам теру тізіміндегі барлық телефон нөмірлерін жояды.

[Phone Book]/[Phonebook] [Download Entire Phone Book]/
[Download Entire Phonebook]

Көлікке қосылған ұялы телефонның телефон кітапшасында сақталған
барлық телефон нөмірлерді бірден жүктеп алуға болады.

[Auto Download]/
[Auto Downloaded]

Жалғанған мобильді телефоннан телефон кітапшасын автоматты түрде
жүктеп алу функциясын қосады/өшіреді.

[Sort Phone Book by]/
[Sort Phonebook by]

Телефон кітапшасындағы контактілердің сұрыпталған ретін өзгертеді.

74 Дауыстап сөйлесу телефоны



[Text Message] [Text Message] Мәтін хабар функциясын қосады/өшіреді.

[Text Message Ringtone] Кіріс мәтін хабарының дыбысын қосады/өшіреді.

[Signature] Шығыс мәтін хабарының қолтаңба параметрін қосады/өшіреді.

[Auto Reply] Мәтін хабарымен автоматты түрде жауап беру функциясын қосады/
өшіреді.

[Auto Reply Text Message] Автоматты жауап функциясында қолданылатын мәтін хабарын таңдайды.

[Edit Custom Text] Жекеше реттелген мәтін хабары жауабын жасайды немесе өңдейді.

[Notifications] [Driver Only] Осы элемент қосылып тұрғанда, кіріс қоңырау туралы хабарландыру көлік
ақпараты дисплейінде ғана көрсетіледі.

[Vehicle Ringtone] Көліктің қоңырау үнін қосады/өшіреді.

[Automatic Hold] Осы элемент қосылған кезде, кіріс телефон қоңырауы автоматты түрде
күту режиміне қойылады.

АҚПАРАТ:

Apple CarPlay (бар болса), Android Auto (бар болса) немесе Yandex.Auto (бар болса) қосылып тұрғанда, [Driver Only] параметрі қолжетімді болмайды.
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Дыбыс деңгейінің параметрлері
Дыбыс деңгейінің параметрлерін реттеуге бола-
ды.

1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. [Volume] түртіңіз.

Дыбыс деңгейіне қатысты мына параметр эле-
менттері қолжетімді.

Параметр
элементтері Әрекет

[Ringtone]
Кіріс қоңырау үнінің
дыбыс деңгейін
реттейді.

[Outgoing Call]
Шығыс қоңыраулардың
дыбыс деңгейін
реттейді.

АҚПАРАТ:

Дыбыс деңгейінің параметрлеріне параметр
мәзірі экранынан да кіруге болады.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

Жылдам теру

Ең көбі 20 жылдам теру жазбасын тіркеуге бола-
ды.

Жылдам теру жазбаларын жылдам қоңырау шалу
немесе мәтін хабарын жіберу үшін қолдануға бо-
лады.

Тіркеу:

1. Іске қосу жолағында [Phone] түймешігін
түртіңіз.

2. [Quick Dial] түймешігін түртіңіз.

3. [Edit] түртіңіз.

4. Телефон нөмірін жылдам теру тізіміне тіркеу
үшін [Add New] түймешігін басыңыз.

5. Тіркеу әдісін таңдаңыз.

Қолжетімді әдістер:

• [Copy from Call History]:

Телефон нөмірін [All], [Incoming], [Outgoing]
немесе [Missed] қоңырау журналы тізім-
дерінен таңдауға болады.

• [Copy from Phone Book]/[Copy from
Phonebook]:

Телефон нөмірін телефон кітапшасынан
таңдауға болады.

• [Enter Number with Keypad]/[Enter Number
by Keypad]:

Телефон нөмірін пернетақтамен қолмен ен-
гізуге болады.

АҚПАРАТ:

Қолжетімді әдістер мобильді телефонға байла-
нысты әр түрлі болады.

6. Телефон нөмірі таңдалған кезде, тіркеу экраны
көрсетіледі. Телефон нөмірін енгізіп, жазба
мәліметтерін қажетінше өңдеңіз.

7. Жазбаны растау үшін [OK] түймешігін түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Жылдам теру жазбаларын параметр мәзірі
экранындағы [Phone] тармағынан да тірке-
уге болады.

“Телефон параметрлері” (бет 74)

5GF0107XZ
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• Bluetooth® арқылы бір уақытта екі дауы-
стап сөйлесу телефоныменжалғана алатын
үлгілерде [Allow 2 Phones Simultaneously]
параметрі қосылып тұрғанда, теру әрекетін
орындау үшін жалғанған телефон
құрылғыларының кез келгенін таңдауға бо-
лады.

“Bluetooth® параметрлері” (бет 27)

Дауыс белгісі (бар болса):

Дауыс белгісін әрбір Жылдам теру нөмірі үшін
жазуға болады және оны нөмірді айту арқылы те-
ру үшін пайдалануға болады.

Жылдам теруді тіркеу экранында [Relationship/
Voice Tag] опциясын таңдаңыз.

• Тізімнен қалаған қатынасты таңдаңыз.

• Түпнұсқалы дауыс белгісін тіркеу үшін
[Customise]/[Customize] түймешігін, одан кей-
ін [Record] түймешігін түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Жазылған дауыс белгісін ойнату үшін [Play]
түймешігін түртіңіз.

• Дауыс белгісін жою үшін [Delete] түймешігін
түртіңіз.

5GF0119XZ
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Ақпарат экраны әр түрлі ақпаратты орнатады немесе көрсетеді.

Ақпарат мәзірін көрсету үшін <MENU>/<MODE/OK> (бар болса) түймешігін басып, одан кейін Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз.

Қолжетімді элементтер модельдерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін. Экранда көрсетілген элементтер
әр түрлі жағдайларға байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Навигация жүйесі бар үлгілер:

Мәзір элементі Әрекет

[Vehicle] [Energy Flow] Энергия туралы ақпаратты көрсетеді. Жанармай үнемдеу туралы жазба экранын көрсету үшін, [History]
түймешігін түртіңіз.
Қуат ағыны туралы мәлімет алу үшін көлік иесінің нұсқаулығын қараңыз.

[ECO Drive Report] Эко жүргізу есебі экранын көрсетеді.
Сіздің жүргізу ұпайыңыз нақты уақытта көрсетіледі, мінсіз eco жүргізуге 100 ұпай беріледі.
Жүргізу есебінің тарихын көру үшін [History] (Тарих) түймешігін түртіңіз. Соңғы жазбаларды жою үшін
[Reset] түртіңіз.
Ұпайыңызды жақсарту үшін:
• Қозғалған кезде үдеткішті ақырын басыңыз.
• Жүріп бара жатқанда, жүрісті мүмкіндігінше аз бәсеңдетуге және аз үдетуге тырысыңыз.
• Жүрісті бәсеңдеткенде, үдеткішті ерте жіберіңіз.

[NissanConnect Services] NissanConnect қызметтері мәзірінің экранын көрсетеді.
“NissanConnect қызметтері (бар болса, Еуропа және Ресей үшін)” (бет 86)
“SiriusXM™ негізінде жұмыс істейтін NissanConnect қызметтері (бар болса, Мексика үшін)” (бет 87)

[Traffic Information]/[Premium Traffic] Жол қозғалысы туралы ақпарат экранын көрсетеді.
“Жол қозғалысы туралы ақпаратты көру (бар болса)” (бет 133)

[Where Am I?] Келесі/алдыңғы көшенің атауы мен ара қашықтығы және ағымдағы уақыттағы көліктің орнын
көрсететін басқа мәліметтер беріледі. Көліктің ағымдағы орнының бойлығы мен ендігі төменгі оң жақта
көрсетіледі.

АҚПАРАТ МӘЗІРІ
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Мәзір элементі Әрекет

[Weather] [Current Conditions] Ағымдағы, сағаттық немесе 5 күндік ауа райы ақпараты көрсетіледі.

[Hourly Weather
Forecast]

Жақын жерге, межелі орын жанындағы жерге және Таңдаулы қала ретінде орнатылған қалаған қалаға
қатысты ауа райы ақпаратын растауға болады.

[5-Day Weather
Forecast]

Ағымдағы, сағаттық немесе 5 күндік ауа райы ақпаратын [Current], [Hourly] немесе [5-Day] опциясын
түрту арқылы өзгертуге болады.
Жақын жерді, межелі орын жанындағы жерді және қалаған қаланы [Nearby], [Near Dest.] немесе [Favourite
City]/[Favorite City] опциясын түрту арқылы өзгертуге болады.
Таңдаулы қаланы [Change City] опциясын түрту арқылы өзгертуге болады.

[Communication
Settings]

TomTom ауа райы деректерін тасымалдау функциясын қосады/өшіреді.

[System Information] [Software Version]/
[Version Information]

Нұсқа туралы ақпарат экранын көрсетеді.

[Software Update] Жүйенің бағдарламалық құралын жаңартуға болады.
“Жүйелік бағдарламалық құралды жаңарту (бар болса)” (бет 84)

[Map Update] Карта деректерін жаңартуға болады.
“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)” (бет 149)

[Licence Information
(OSS)]/[License
Information (OSS)]/
[Licence Information]/
[License Information]

Коды ашық бағдарламалық құрал (OSS) лицензиялары туралы ақпарат.

[GPS Position] Жерсеріктердің саны, ендік/бойлық және шамаланған биіктік, т.б. сияқты Жаһандық навигациялық
жерсеріктер жүйесі (GNSS) мәліметтерін көрсетеді.

[Vehicle Data Transmission] [OK] түймешігін түрткен кезде, NISSAN компаниясына деректердің тасымалдануы қосылады. [Decline]
түймешігін түрткен жағдайда, Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат сияқты кейбір функциялар
өшіріледі.

Ақпарат 81



Мәзір элементі Әрекет

[Apps]/[Smartphone
Connection]

[Apple CarPlay] Apple CarPlay экранын көрсетеді.
“Apple CarPlay (бар болса)” (бет 95)

[Android Auto] Android Auto экранын көрсетеді.
“Android Auto™ (бар болса)” (бет 98)

[Yandex.Auto] Yandex.Auto экранын көрсетеді.
“Bosch негізінде жұмыс істейтін Yandex.Auto (бар болса)” (бет 102)

Навигация жүйесі жоқ үлгілер:

Мәзір элементі Әрекет

[Vehicle] [Energy Flow] Энергия туралы ақпаратты көрсетеді. Жанармай үнемдеу туралы жазба экранын көрсету үшін, [History]
түймешігін түртіңіз.
Қуат ағыны туралы мәлімет алу үшін көлік иесінің нұсқаулығын қараңыз.

[ECO Drive Report] Эко жүргізу есебі экранын көрсетеді.
Сіздің жүргізу ұпайыңыз нақты уақытта көрсетіледі, мінсіз eco жүргізуге 100 ұпай беріледі.
Жүргізу есебінің тарихын көру үшін [History] (Тарих) түймешігін түртіңіз. Соңғы жазбаларды жою үшін
[Reset] түртіңіз.
Ұпайыңызды жақсарту үшін:
• Қозғалған кезде үдеткішті ақырын басыңыз.
• Жүріп бара жатқанда, жүрісті мүмкіндігінше аз бәсеңдетуге және аз үдетуге тырысыңыз.
• Жүрісті бәсеңдеткенде, үдеткішті ерте жіберіңіз.

[NissanConnect Services] NissanConnect қызметтері мәзірінің экранын көрсетеді.
“NissanConnect қызметтері (бар болса, Еуропа және Ресей үшін)” (бет 86)
“SiriusXM™ негізінде жұмыс істейтін NissanConnect қызметтері (бар болса, Мексика үшін)” (бет 87)
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Мәзір элементі Әрекет

[System Information] [Software Version]/
[Version Information]

Нұсқа туралы ақпарат экранын көрсетеді.

[Software Update] Жүйенің бағдарламалық құралын жаңартуға болады.
“Жүйелік бағдарламалық құралды жаңарту (бар болса)” (бет 84)

[Licence Information
(OSS)]/[License
Information (OSS)]/
[Licence Information]/
[License Information]

Коды ашық бағдарламалық құрал (OSS) лицензиялары туралы ақпарат.

[Vehicle Data Transmission] [OK] түймешігін түрткен кезде, NISSAN компаниясына деректердің тасымалдануы қосылады. [Decline]
түймешігін түрткен жағдайда, Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат сияқты кейбір функциялар
өшіріледі.

[Apps]/[Smartphone
Connection]

[Apple CarPlay] Apple CarPlay экранын көрсетеді.
“Apple CarPlay (бар болса)” (бет 95)

[Android Auto] Android Auto экранын көрсетеді.
“Android Auto™ (бар болса)” (бет 98)

[Yandex.Auto] Yandex.Auto экранын көрсетеді.
“Bosch негізінде жұмыс істейтін Yandex.Auto (бар болса)” (бет 102)
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ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛДЫ ЖАҢАРТУ (бар болса)

ҚАУІПТІ

ЖҮЙЕЛІК БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ
ЖАҢАРТҚАН КЕЗДЕ МЕРТ БОЛУ НЕМЕСЕ АУЫР
ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІНІҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН:

Көлікті Wi-Fi байланысының (бар болса) сигна-
лы жететін ауқымда тұраққа қоюға шешім
қабылдасаңыз, көлікті қауіпсіз, қорғалған,
жақсылап желдетілетін, ауа кіретін жерге
қойыңыз. Жаңарту кезінде көлікті тұраққа
қоюғашешім қабылдасаңыз, көміртегі моноок-
сиді әсер етпеуі үшін оны жақсылап жел-
детілетін жерге қойыңыз. Қалдық газдармен
дем алмаңыз; олар түссіз және иіссіз көміртек
тотығынқамтиды.Көміртегімонооксиді қауіпті
болып табылады.Ол адамның есінен танып не-
месе өліп қалуына себеп болуы мүмкін.

1. Тұралату тежегішін тартыңыз.

2. Жаңарту орындалып болғанша көліктің жа-
нында болыңыз.

3. Бағдарламалық құрал жаңартылып
жатқанда, балаларды, жануарларды немесе
жәрдем қажет болатын адамдарды көлік
ішінде қалдырмаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Бағдарламалық құралды жаңарту процесі
орындалғанда көлікті тұраққа қою қажет емес.
Көлік Wi-Fi байланысынан (бар болса) ажыра-
са,бұлпроцесскөлікбелгіліWi-Fiжелісінеқайта
жалғанған кезде жалғасады.

АҚПАРАТ:

• Wi-Fi желілік байланысы қолжетімді болған ке-
зде, жүйе TCU (Телематиканы басқару
құралымен) (бар болса) салыстырғанда Wi-Fi
байланысына (бар болса) көбірек басымдық
береді.

• Смартфон арқылы желілік байланыс
орнатылған кезде, сізден қосымша ақы алы-
нады.

• Бағдарламалық құрал жаңартуларының
өлшемі 80–300 Мбайт аралығында болады.
Смартфонды Wi-Fi байланысы ретінде
қолдансаңыз, оператор сізден қосымша ақы
алуы мүмкін. Оператор қосымша ақы алмауы
үшін қауіпсіз WPA2Wi-Fi желісіне жалғаныңыз.

Қалқымалы экраннан жаңарту жолы
Мына шарттардың екеуі де орындалған кезде,
жүйелік бағдарламалық құрал жаңартуы
қолжетімді болғанда, жүйе экранда қалқымалы
хабар көрсету арқылы жүргізушіге ол туралы ха-
барлайды.

• [Update Method] ішінде [Auto] таңдалған.

“Жүйе мәзірін жаңарту жолы” (бет 85)

• Wi-Fi (бар болса) немесе TCU (Телематиканы
басқару құралы) (бар болса) желілік байланы-
сы қолжетімді.

“Wi-Fi параметрлерін орнату (бар
болса)” (бет 28)

1. Қалқымалы хабар көрсетіліп, жүргізушіден
жүйелік бағдарламалық құралды жаңартуды
сұраған кезде, жаңартуларды жүктеп алу үшін
жүйені экрандакөрсетілгеннұсқауларға сәйкес
қолданыңыз. Жүктеп алу аяқталған кезде, тағы
бір қалқымалы хабар көрсетіледі.

2. Жүйелік бағдарламалық құралды жаңарту
аяқталғаннан кейін, от алдыру қосқышын не-
месе қуат қосқышын OFF қалпына қойып,
басқару панеліндегі және рульдегі
қосқыштарға тимей, жүйені 20 минутқа еркіне
қойыңыз. От алдыру қосқышын немесе қуат
қосқышын ON қалпына қойыңыз, сол кезде
жаңартылған бағдарламалық құрал қолжетімді
күйге келеді.

АҚПАРАТ:

20минутөтпей тұрып,от алдыру қосқышыннеме-
се қуат қосқышын ON қалпына қойсаңыз,
жаңарту қолданылмауы мүмкін.
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Жүйе мәзірін жаңарту жолы

ҚАУІПТІ

Жүйені бағдарламалық құралды жаңарту
мақсатымен қолдану үшін алдымен көлікті
қауіпсіз жерге қойыңыз.

Жүйелік бағдарламалық құрал жаңартуларын
жүйе мәзіріненWi-Fi (бар болса) немесеTCU (Теле-
матиканы басқару құралы) (бар болса) арқылы
жүктеп алуға болады.

1. Бағдарламалық құралды Wi-Fi байланысы
арқылы жаңартқыңыз келсе, Wi-Fi (бар болса)
арқылы желіге жалғаныңыз.

“Wi-Fi параметрлерін орнату (бар
болса)” (бет 28)

2. <MENU>/<MODE/OK> түймешігін басыңыз (бар
болса).

3. Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз,
одан кейін [System Information] түртіңіз.

4. [Software Update] түртіңіз.

5. [Start Software Update] түртіңіз. Ағымдағы
бағдарламалық құрал нұсқасы және соңғы рет
тексерілген күн көрсетіледі.

АҚПАРАТ:

• [Update Method] параметрі [Auto] мәнінен
орнатылған кезде, бағдарламалық құралды
жаңарту мүмкін болған жағдайда, хабар-
ландыру беріледі.

• Қолжетімді жаңартуларды қолмен тексеру
үшін [Check for an Update] (бар болса)
түймешігін түртіңіз.

6. Қолжетімді жаңартуларды қолмен тексеру үшін
[Check for an Update] түртіңіз. Жаңарту
қолжетімді екені расталған кезде, хабар
көрсетіледі.

7. Жүктеп алуды және жүйелік бағдарламалық
құралды жаңартуды бастау үшін [Download]
түртіңіз.

8. Жүйелік бағдарламалық құралды жүктеп алу
аяқталғаннан кейін, от алдыру қосқышын не-
месе қуат қосқышын OFF қалпына қойып,
басқару панеліндегі және рульдегі
қосқыштарға тимей, жүйені 20 минутқа еркіне
қойыңыз. От алдыру қосқышын немесе қуат
қосқышын ON қалпына қойыңыз, сол кезде
жаңартылған бағдарламалық құрал қолжетімді
күйге келеді.

АҚПАРАТ:

• 20 минут өтпей тұрып, от алдыру
қосқышын немесе қуат қосқышын ON
қалпына қойсаңыз, жаңарту
қолданылмауы мүмкін.

• Бағдарламалық құрал жүктеп алынып не-
месе жаңартылып жатқанда, экранның
жоғарғы жағында мына индикаторлар
көрсетіледі.

m : Жүктеп алынуда

m : Жаңартылуда

• Жүйелік бағдарламалық құралды жаңарту
керек болмаса, алдыңғы экранға оралу
үшін [OK] түртіңіз.

• Смартфон арқылы интернет байланысы
орнатылған кезде, сізден қосымша ақы
алынады. Байланыс ақысы туралы
мәліметті байланыс компанияларынан
сұраңыз.
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• Бағдарламалық құрал жаңартуларының
өлшемі 80–300Мбайт аралығында болады.
Смартфонды Wi-Fi байланысы ретінде
қолдансаңыз, оператор сізден қосымша
ақы алуы мүмкін. Оператор қосымша ақы
алмауы үшін қауіпсіз WPA2 Wi-Fi желісіне
жалғаныңыз.

• Осы жүйеде [Save Version Information to
USB Device] параметрі қолжетімді емес.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байла-
нысты дәл осы әрекетті параметр
мәзіріндегі [System Update] тармағынан да
орындауға болады.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

Көлікте TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
деп аталатын байланыс құрылғысы бар. Осы
құрылғы мен Nissan компаниясының дерек өңдеу
орталығы арасындағы коммуникациялық байла-
ныс әр түрлі қызметтерді ұсынуға мүмкіндік бе-
реді.

Еуропа үшін:
Толығырақ мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтері қолданбасын және YOU+Nissan көлігі
иелерінің порталын қараңыз.

Ресей үшін:
Толығырақ мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтері қолданбасын және https://
www.nissan.ru сайтын қараңыз.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Тасымалданғанжекедеректерөңдеуүшінқажетті
уақыт қана сақталып, одан кейін жойылады неме-
се аноним күйге келтіріледі.

Еуропа үшін:
Сақтау мерзімі мен жеке деректердің қорғалуы
туралы қосымша мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтері қолданбасындағы және YOU+Nissan
көлігі иелерінің порталындағы Шарттар мен та-
лаптарды қараңыз.

Ресей үшін:
Сақтау мерзімі мен жеке деректердің қорғалуы
туралы қосымша мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтері қолданбасындағы және https://
www.nissan.ru сайтындағы Шарттар мен талап-
тарды қараңыз.

NISSANCONNECT МӘЗІРЛЕРІ
NissanConnect қызметтерінің көмегімен әр түрлі
ақпараттыалуғажәне экранда көрсетуге болады.
Ақпаратты жүйе де дауыстап хабарлауы мүмкін.

NISSANCONNECT ПАРАМЕТРЛЕРІ
NissanConnect параметрлері өзгертілуі мүмкін.

1. Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз.

2. [NissanConnect Services] түртіңіз.

3. [NissanConnect Services Settings] түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

АҚПАРАТ:

[NissanConnect Services] функциясына Іске қосу
жолағындағы [Settings] ішінен де қол жеткізуге
болады.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІ (бар болса, Еуропа және Ресей
үшін)
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Параметр
элементтері

Әрекет

[Information
Channel Setting]

Ақпараттық арна
параметрі экранын
көрсетеді.

[Unit ID
Information]

Құрылғы идентификаторы
туралы ақпарат экранын
көрсетеді.

[Reset all
NissanConnect
Svcs. Settings to
Default]

NissanConnect
қызметтерінің барлық
параметрлері әдепкі
қалпына келтіріледі.

[Privacy Mode
Setting]

Құпиялық режимінің
параметрін қабылдауға
немесе қабылдамауға
мүмкіндік береді.

АҚПАРАТ:

Құпиялық режимі ҚОСУЛЫ күйінде болғанда не
болады?

Құпиялық режимі ҚОСУЛЫ күйінде болғанда
(көлікті қосқан кезде NissanConnect
қызметтерінен бас тарту нәтижесінде немесе
NissanConnect қызметтері параметрлері арқылы
орнатылған), дерегіңіз NissanConnect
қызметтеріне қатысты мақсаттарда өңделмейді.
Дегенмен олар NissanConnect қызметтерінен
басқа қызметтердің мақсаттарына сәйкес
өңделуі мүмкін, оларға мыналар жатады: (i) мін-
детті қызметтер (мысалы, Еуропадағы eCall не Ре-
сейдегі Глонасс), (ii) сіз өзіңіз бөлек және қолмен
іске қосқан қызметтер (мысалы, bCall, консьерж
қызметі, қосалқы жүргізуші түймешігі) немесе (iii)

сіз жазылған және қауіпсіздігіңізді қамтамасыз
ету үшін қосылып тұратын қызметтер (SVT, ұры/
тонаушы туралы хабарландыру).

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ
ЖАЗЫЛУ
NissanConnect қызметтерін қолдану үшін оларға
жазылу қажет.Жазылу туралытолығырақмәлімет
алу үшін Nissan көлігі иелерінің порталына кіріңіз
немесе Nissan компаниясының мексикалық
дилеріне хабарласыңыз.

NissanConnect қызметтерін SiriusXMTM немесе
басқа үшінші тарап вендорлары Жазылу
келісіміндегі шарттар мен талаптарға және
құпиялық саясаттарына сәйкес ұсынады.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ
ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ ҚАТЫСТЫ
МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ
Мүмкіндіктердің болып-болмауы көлік үлгісі,
комплектацияға, бумаларға және опцияларға
байланысты. Үйлесімді жалғанған құрылғы қажет
болуы мүмкін және мүмкіндіктердің болып-
болмауы құрылғы функцияларына байланысты
болуы мүмкін. Толық мәліметті құрылғы
нұсқаулығынанқараңыз.Кейбірмүмкіндіктеркей-
ін пайда болуы мүмкін.

SIRIUSXM™ НЕГІЗІНДЕ ЖҰМЫС
ІСТЕЙТІН NISSANCONNECT
ҚЫЗМЕТТЕРІ (бар болса, Мексика
үшін)
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Жүргізу өте маңызды іс, ол назарыңызды
толығымен аударуды талап етеді. Мүмкіндіктер
мен жалғанған құрылғыларды қауіпсіз әрі заңды
жағдайларда ғана қолданыңыз. Кейбір
мүмкіндіктер, оның ішінде апат туралы автоматты
түрде хабарландыру және SOS телематика
құрылғысының жұмыс істеп тұруына, оның сым-
сыз желіге жалғана алуына, үйлесімді сымсыз
желінің болуына, навигация картасы деректерін
жәнеGNSS сигналын қабылдауға байланыстыбо-
лады, олар болмаса, Тұтынушыларды қолдау
орталығына хабарласу немесе көмек алу
мүмкіндігі шектелуі немесе мүлде болмауы мүмкін.
GNSS карталары барлық аймақтарда егжей-
тегжейлі болмауы немесе ағымдағы жол күйін дәл
көрсетпеуі мүмкін. Көлікті жүргізіп келе жатып,
GNSS жүйесін бағдарламалауға болмайды.
Қозғалтқышты қашықтан от алдыру және
қашықтансигналберумүмкіндіктерін көлік тұрған
жердегі қолданыстағы заңдарға, ережелерге не-
месе тәртіптерге сәйкес түрде ғана қолданыңыз.

Кейбір қызметтер мен мүмкіндіктерді NISSAN
бақыламайтын тәуелсіз компаниялар
ұсынады. Қызмет көрсетуші қызметтерді не
мүмкіндіктерді тоқтатса не шектесе, олар
ескертусіз уақытша тоқтатылуы не біржола
тоқтатылуы мүмкін, мұндай жағдайда NISSAN
компаниясы немесе оның серіктестері не
агенттері ештеңеге міндетті болмайды.
Қызметтер мен мүмкіндіктерге NISSAN компания-
сы немесе оның серіктестерінің не агенттері
бақылай алмайтын тәуелсіз компаниялар
қамтамасыз ететін үйлесімді ұялы желі қажет бо-
луы мүмкін. Ұялы желі сигналының күші әр түрлі
болуы және барлық аймақтарда не әрқашан
қолжетімді бола бермеуі мүмкін. Ұялы желі

қолжетімді болмаған немесе шектелген не
тоқтатылған жағдайда, қызметтер мен
мүмкіндіктер жұмыс істемеуі мүмкін. NISSAN ком-
паниясы мен оның серіктестері не агенттері ұялы
желінің болмауы, шектелуі не тоқтатылуы (оның
ішінде қандай да жабдықтың ауыстырылуы/
жаңартылуынемесе баламалыжелілердешыққан
роумингшығындары) салдарынаноданәріжұмыс
істеу үшін қажет болатын шығындарға немесе
басқа үшінші тарап өзгерістеріне жауапты бол-
майды. Технология үнемі дамып отырады және
тәуелсіз компаниялар енгізген өзгерістерді
NISSAN компаниясы немесе оның серіктестері не
агенттері бақылай алмайды.

Мүмкіндіктер мен қызметтердің толық жинағын
алу үшін тіркелу, көлік иесінің келісімі, жеке
идентификациялық нөмірі (PIN) және жазылу
келісімі қажет болуы мүмкін. Қолданып көру
мерзімдері (қатысты болса) жаңа NISSAN көлігін
сатып алу немесе жалға алу күнінен басталады.
Қолданып көру мерзімдері кез келген уақытта
өзгеруі және ескертусіз мерзімінен бұрын
бұзылуы мүмкін. Қолданып көру мерзімі
аяқталғаннан кейін, қажет жазылымдар әрбір
қолжетімді мүмкіндік не қызмет үшін бөлек саты-
луы және қызмет көрсетушіге хабарласып, олар-
дан бас тартқанша күшін сақтауы мүмкін. Орнату
құны, бір жолғы іске қосу ақысы, басқа ақылар
және салықтар қолданылуы мүмкін. Ақылар мен
бағдарламалау өзгеруі мүмкін. Мүмкіндіктер кей-
бір аймақтарда адам жасы бойынша шектелуі
мүмкін. Қызмет көрсетушінің жазылу келісімі рет-
тейтін жазылымдар, шарттар мен талаптар және
құпиялық мәлімдемелері қызмет көрсетушінің
вебсайтында бар.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
МҮМКІНДІКТЕРІ
NissanConnect қызметтері көлікті оған
орнатылған TCU (Телематиканы басқару
құрылғысымен) NissanConnect қызметтерінің де-
рек өңдеу орталығына және NissanConnect
қызметтерінің әрекет ету орталығына жалғау
арқылы әр түрлі ақпарат және қызмет түрлерін
ұсынады.

Бар болса, көлік төтенше жағдайда SOS
қоңырауыншалу, соғылу туралыавтоматтытүрде
хабарландыру, навигация, Bluetooth® және т.б.
сияқты NissanConnect жалғанған мүмкіндіктері
мен қызметтерін қамтуы мүмкін. NissanConnect
мүмкіндіктері мен қызметтері туралы толық
ақпарат алу үшін www.nissan.com.mx/connect
сайтына кіріңіз.

ҚАУІПТІ

• Соғылу туралы автоматты түрде хабарлан-
дыру қызметін (бар болса) және Төтенше
қоңырау шалу функциясын (бар болса) мы-
на жағдайларда қолдану мүмкін емес:

– NissanConnect қызметтерінің ақылы
жазылымынсыз төтенше жағдай функ-
циялар мен қызметтері қолжетімді бол-
майды.

– NissanConnect қызметтері желісінің
жүйесі өшірілген кезде.
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– Көлік TCU (Телематиканы басқару
құрылғысы) жүйеге жалғанып тұратын
қызмет көрсету аймағынан тыс жерге
жылжыған кезде.

– Көлікұялыбайланысжелісінентысжер-
де болған кезде.

– Көлік туннель, жерасты көлік тұрағы,
ғимараттарартынданемесе таулыжер-
лер сияқты сигнал күші әлсіз болатын
жерлерде болған кезде.

– Желі бос емес болғанда.

– TCU (Телематиканыбасқару құралы) не-
месе көліктің басқа жүйелері дұрыс
жұмыс істемеген кезде.

– Соғылу және/немесе төтенше жағдай
ауырлығына қарай төтенше қоңырау
шала алмауыңыз мүмкін.

• Радио толқындар электрлі медициналық
жабдыққа кері әсер етуі мүмкін. Жүйені
қолданбас бұрын, кардиостимуляторды
пайдаланатын адамдар құрылғы
өндірушісіне хабарласып, кез келген
ықтимал әсерлер туралымәлімет алуытиіс.

• TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
антеннасы аспаптар панелінің жоғарғы
ортаңғы бөлігінің ішіне орнатылған. Жола-
ушы кардиостимулятор өндірушісі белгіле-
ген аралықты сақтап, антеннаға
жақындамауы тиіс. NissanConnect
қызметтерін қолданып отырған кезде, TCU
антеннасынан шыққан радиотолқындар

кардиостимулятор жұмысына кері әсер
етуі мүмкін.

АҚПАРАТ:

• NissanConnect қызметтерінің мүмкіндіктері
жазылуға және телематика құрылғысының
жұмыс істейтін күйде болуына, ұялы
байланысқа, навигация картасының дерегіне
және GNSS сигналының күшіне байланысты
болады. NissanConnect қызметтерінің жазылу
келісімінің шарттары мен талаптары
қолданылады.

• NissanConnect қызметтерін қолдану үшін тір-
келу қажет.Қолдануғаболатынқызметтертір-
келген жоспарға байланысты болады.

• Қолданып көру мерзімінде барлық қызметтер
тегін ұсынылады.

• Қолданып көру мерзімі аяқталғаннан кейін,
қызметті қолдану бұдан былай тегін болмай-
ды.

• Кейбір юрисдикциялардың заңдары “Text-to-
Speech” (Мәтінді сөзге айналдыру функция-
сын) пайдалануды шектеуі мүмкін. Осы
мүмкіндікті қолданбас бұрын, жергілікті ере-
желерді қарап шығыңыз.

Бар болса, көлік төтенше жағдайда SOS
қоңырауын шалу (бар болса), соғылу туралы ав-
томатты түрде хабарландыру (бар болса), Wi-Fi,
қашықтан басқару қызметтері, навигация,
Bluetooth® және т.б. сияқты NissanConnect
қызметтерінің мүмкіндіктерін қамтуы мүмкін.

NissanConnectқызметтеріжаңартылуымүмкін.Ең
соңғы толық ақпаратты мына вебсайттан немесе
қолдау желісінен алуға болады.

NissanConnect қызметтері вебсайты:
www.nissan.com.mx/connect
NissanConnect тұтынушыларды қолдау желісі:
01-800 9647726

• Соғылу туралы автоматты түрде хабарлан-
дыру (бар болса):

Көліктің қауіпсіздік жастықшаларының бірін
іске қосатындай ауыр жол апаты болған
жағдайда, TCU (Телематиканы басқару
құрылғысы) автоматты түрде NissanConnect
қызметтерінің әрекет ету орталығына сигнал
жібереді. Сигналды алған кезде, Әрекет ету
маманы көлік орны және тұтынушы туралы
ақпаратты алып, белгіленген саясаттар мен
процедураларға сәйкес тиісті органдарды ха-
барландырады.

• Төтенше қоңырау (бар болса):

Төтенше қоңырау мүмкіндігі Әрекет ету мама-
нынажалғауарқылытөтеншежағдайдакөмек
береді. Төтенше жағдайда осы мүмкіндікті
қолдану үшін көліктегі <SOS> түймешігін
басыңыз. Әрекет ету маманы жағдайға қарай
әр түрлі көмекті ұсынады.

“Төтенше жағдайда қолдау көрсету”
(бет 92)
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Bluetooth® хендс-фри телефонының
пайдаланушыларына арналған
құлақтандыру
КөлікNissanConnect қызметтерінің әрекететума-
мандарына немесе NISSAN компаниясының
әрекет ету орталығына байланыс орнатып
тұрғанда, Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі өшіріліп, телефон қоңырауларын
қабылдамайды.

Бұл NissanConnect қызметтерінің әрекет ету ма-
мандарына және NissanConnect қызметтерінің
төтенше жағдайда қолдау көрсету
қызметкерлеріне кіріс қоңыраулар кедергі жаса-
мауы үшін жасалған. Көлік қызмет көрсету
орталығына жалғанып тұрғанда түскен кіріс
қоңыраулар Bluetooth® дауыстап сөйлесу теле-
фон жүйесінің қоңырау журналына жазылмайды.
Дегенмен бұл кіріс қоңыраулар мобильді
телефонның мүмкіндіктеріне қарай оның
қоңырау журналына жазылуы мүмкін.
NissanConnect қызметтерінің әрекет ету маманы-
мен немесе NissanConnect қызметтерінің
төтенше жағдайда қолдау көрсету
қызметкерлерімен байланысты үзгеннен кейін,
жағдай қауіпсіз болғанда, мобильді телефонның
кіріс қоңыраулар журналын қараңыз.

Қызметке жазылу
Бөлек сатып алынатын NissanConnect
қызметтерінің жазылымы қажет. Толығырақ
ақпарат алу үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз
немесе мына NissanConnect қызметтерінің веб-
сайтына хабарласыңыз:
www.nissan.com.mx/connect

АҚПАРАТ:

Көлікті басқа адам иеленсе және ол басқа біреуге
сатылса, осы қызметтің жазылымын тоқтатып,
құрылғыда сақталған барлық деректі жою керек.

Пайдалану бойынша кеңес

ҚАУІПТІ

• Көлікті қауіпсіз жерге қойғаннан кейін
NissanConnect қызметтерін пайдаланыңыз.
Егер NissanConnect қызметтерін қозғалыс
кезінде пайдалану қажет болса, назарды
көлікті жүргізуге толық аудару үшін
әрдайым аса қырағы болыңыз.

• NissanConnect қызметтерін қолданған ке-
зде назарды көлікті жүргізуге толық бөле
алмасаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз жерге
шығып, көлікті тоқтатыңыз.

• Қозғалтқыш, гибрид жүйесі немесе e-
POWERжүйесі өшіп тұрғандаNissanConnect
қызметтерін қолданбаңыз. Себебі көліктің
аккумуляторы отырып қалуы мүмкін.

• NissanConnect қызметтерін мына
жағдайларда қолдану мүмкін емес:

– NissanConnect қызметтері
жазылымының мерзімі аяқталған.

– Көлікұялыбайланысжелісінентысжер-
де болған кезде.

– Көлік туннель, жерасты көлік тұрағы,
ғимараттарартынданемесе таулыжер-
лер сияқты сигнал күші әлсіз болатын
жерлерде болған кезде.

– Желі бос емес болғанда.

– TCU (Телематиканыбасқару құралы) не-
месе көліктің басқа жүйелері дұрыс
жұмыс істемеген кезде.

– NissanConnect қызметтері желісінің
жүйесі өшірілген кезде.

• NissanConnect қызметтерінің дерек өңдеу
орталығымен орнатылатын байланыс де-
рек тасымалдау режиміне қатысты,
сондықтан сигналдарды қабылдау кейде
қиынға түсуі мүмкін және сигнал
қабылданатын аймақ әдеттегі мобильді те-
лефондармен салыстырғанда шектеулі бо-
луы мүмкін.

• NissanConnect қызметтерінің әрекет ету
мамандарымен сөйлескен кезде,
тықылдаған дыбыс естілуі немесе байла-
ныс үзіліп қалуы мүмкін. Бұл жағдай байла-
нысаймағыныңауысуынақатыстыжәнеол
ақау емес.

• Қолданылған желіге қарай дыбыс деңгейі
төмендеуі мүмкін. Дыбыс деңгейін
қажетінше реттеңіз.

• Қабылданған дыбыстар бұрмалануы неме-
се айналадағышубір топ адамныңдауысы-
на ұқсауы мүмкін. Бұл жағдай цифрлық
желінің қолданылуына қатысты және ол
ақау емес.
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• Желі кедергілері салдарынан
NissanConnect қызметтерінің әрекет ету
мамандарымен сөйлескен кезде, динамик-
тен өз даусыңызды естуіңіз мүмкін. Бұл
жағдай орын алса, бірнеше минуттан кейін
немесе басқа жерден желіге қайта
жалғаныңыз.

• Бұл көлікте TCU (Телематиканы басқару
құрылғысы) деп аталатын байланыс
құрылғысы бар. Осы құрылғы мен
NissanConnect қызметтерінің дерек өңдеу
орталығы арасындағы коммуникациялық
байланыс әр түрлі қызметтерді ұсынуға
мүмкіндік береді. Жүйе NissanConnect
қызметтерінің дерек өңдеу орталығына
жалғанғанкезде, экрандаантеннабелгішесі
көрсетіледі. Қызметті экранда жоғары сиг-
нал күшін білдіретін белгіше көрсетілген
жерде қолданыңыз.

m:Сигнал күші жоғары болғанда

m:Сигнал күші әлсіз болғанда

• NissanConnect қызметтері байланыс үшін
TCU (Телематиканы басқару құрылғысын)
қолданады. Көліктегі дерек байланысы
модулінің сигнал күшінің жолағы жоғары
сигнал күшін көрсетіп тұрса да,
NissanConnect қызметтерінің дерек өңдеу
орталығының байланысы өшірілуі мүмкін.
Бұл ақаулықтыбілдірмейді.Жүйені бірнеше
минуттан кейін қайта қолданыңыз.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
МӘЗІРЛЕРІ
NissanConnect қызметтерінің көмегімен әр түрлі
ақпараттыалуғажәне экранда көрсетуге болады.
Ақпаратты жүйе де дауыстап хабарлауы мүмкін.

1. <MENU> түймешігін басып, одан кейін [Info]
түртіңіз.

2. [NissanConnect Services] түртіңіз.

3. NissanConnect қызметтері мәзірінің экранда-
рынан бір элементті таңдаңыз.

Қолжетімді элементтер модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін. Экран-
да көрсетілген элементтер әр түрлі жағдайларға
байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.
Қолжетімді
элементтер

Мазмұн

[History] NissanConnect қызметтерінің
дерек өңдеу орталығынан
көлікке жіберілген
хабарларды ашады.

“Тарих” (бет 91)
[NissanConnect
Services
Settings]

NissanConnect қызметтерінің
параметрлерін өзгертуге
болады.

“NissanConnect
қызметтерінің
параметрлері” (бет 94)

Тарих
NissanConnect қызметтерінің дерек өңдеу
орталығынан қабылданған хабарлар көрсетіледі.

1. <MENU> түймешігін басып, одан кейін [Info]
түртіңіз.

2. [NissanConnect Services] түртіңіз.

3. [History] түртіңіз.

4. Хабарлар тізімі көрсетіледі. Тізімде қалаған ха-
барды түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• NissanConnect қызметтерінің дерек өңдеу
орталығымен байланыс орнатылып тұрғанда
байланысты өшіру үшін [Stop] түртіңіз.

• Ақпарат жүктеліп жатқанда, байланыс
жағдайы нашар болғандықтан байланыс
үзілген кезде, хабар көрсетіледі.Жүктеп алуды
қайта бастау [Yes] түртіңіз.

• Кейбірюрисдикциялардың заңдарында “Text-
to-Speech” (Мәтінді сөзге айналдыру) функци-
ясын қолдануға шектеу қойылған болуы
мүмкін. Осы мүмкіндікті қолданбас бұрын,
жергілікті ережелерді қарап шығыңыз.

• Адамдардың есімдері, жерлердің атаулары,
арнайы терминдер, таңбалар, т.б. сияқты кей-
бір терминология дұрыс айтылмауы мүмкін.
Бұл ақаулық емес.
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• Навигация жүйесі (бар болса) дауысты нұсқау
берген кезде, жүйе хабарландыруларды кідір-
теді. Дауысты нұсқау аяқталған кезде, жүйе
хабарландыруды қайта бастайды.

• Жүйе хабарландыру беріп жатқанда,
<VOL/m>/<VOLUME/m> дөңгелегін
бұрау арқылы дыбыс деңгейін реттеуге бола-
ды.

• Көлікжүргізіліп кележатқанданемесе тұраққа
қойылып тұрғанда, таңдалған мазмұн дауы-
стап оқылады, сіз мазмұнды дисплейден оқи
аласыз.

• Мазмұн параметрлерін NissanConnect
қызметтері вебсайтынан орнатуға болады.

Толығырақ мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтерінің вебсайтына кіріңіз немесе
NissanConnect тұтынушыларды қолдау
желісіне хабарласыңыз.

NissanConnect қызметтері вебсайты:
www.nissan.com.mx/connect
NissanConnect тұтынушыларды қолдау
желісі:
01-800 9647726

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА ҚОЛДАУ
КӨРСЕТУ
NissanConnect қызметтеріжазылғанкөліккежәне
жүргізушіге төтеншежағдайлардышешуге қолдау
беру үшін әр түрлі қызметтерді ұсынады.

Мысалы, ауырып қалған немесе ауыр жарақат
алғанжағдайда,көліктегі<SOS>түймешігінбасып,
NissanConnect қызметтерінің әрекет ету
орталығына хабарласу арқылы көмек
сұрауыңызға болады. NissanConnect
қызметтерінің әрекет ету орталығыGNSS арқылы
көліктің орнын анықтап, ақпаратты полицияға
немесе басқа мекемелерге қажетіншежібере ала-
ды.

NissanConnect қызметтерінің төтенше жағдайда
қолдау көрсетуге қатысты басқа қызметтері ту-
ралы мәлімет алу үшін NissanConnect
қызметтерінің вебсайтын қараңыз немесе
NissanConnect тұтынушыларға қолдау көрсету
желісіне хабарласыңыз.

NissanConnect қызметтері вебсайты:
www.nissan.com.mx/connect
NissanConnect тұтынушыларды қолдау желісі:
01-800 9647726

ҚАУІПТІ

• Соғылу туралы автоматты түрде хабарлан-
дыру қызметін (бар болса) және Төтенше
қоңырау шалу функциясын мына
жағдайларда қолдану мүмкін емес:

– NissanConnect қызметтерінің ақылы
жазылымынсыз төтенше жағдай функ-
циялар мен қызметтері қолжетімді бол-
майды.

– NissanConnect қызметтері желісінің
жүйесі өшірілген кезде.

– Көлік TCU (Телематиканы басқару
құрылғысы) жүйеге жалғанып тұратын
қызмет көрсету аймағынан тыс жерге
жылжыған кезде.

– Көлікұялыбайланысжелісінентысжер-
де болған кезде.

– Көлік туннель, жерасты көлік тұрағы,
ғимараттарартынданемесе таулыжер-
лер сияқты сигнал күші әлсіз болатын
жерлерде болған кезде.

– Желі бос емес болғанда.

– TCU (Телематиканыбасқару құралы) не-
месе көліктің басқа жүйелері дұрыс
жұмыс істемеген кезде.

– Соғылу және/немесе төтенше жағдай
ауырлығына қарай төтенше қоңырау
шала алмауыңыз мүмкін.

• Көлікті қауіпсізжерге тоқтатыңызда, <SOS>
қоңырауы түймешігін қолданбас бұрын
тұралату тежегішін орнатыңыз.
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• Бұл қызметті төтенше жағдайда ғана
қолданыңыз. Қызметті орынсыз қолдану
үшін айыппұл салынуы мүмкін.

• Радио толқындар электрлі медициналық
жабдыққа кері әсер етуі мүмкін. Жүйені
қолданбас бұрын, кардиостимуляторды
пайдаланатын адамдар құрылғы
өндірушісіне хабарласып, кез келген
ықтимал әсерлер туралымәлімет алуытиіс.

• TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
антеннасы аспаптар панелінің жоғарғы
ортаңғы бөлігінің ішіне орнатылған. Жола-
ушы кардиостимулятор өндірушісі белгіле-
ген аралықты сақтап, антеннаға
жақындамауы тиіс. NissanConnect
қызметтерін қолданып отырған кезде, TCU
антеннасынан шыққан радиотолқындар
кардиостимулятор жұмысына кері әсер
етуі мүмкін.

Төтенше қоңырау шалу

<SOS> түймешігі карта жарығының қасында
орналасқан.

1. <SOS> түймешігін басыңыз.

2. Желі жалғанған кезде, Әрекет ету маманымен
сөйлесіңіз.

Төтенше қоңырауды тоқтатқыңыз келсе, <SOS>
түймешігін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

АҚПАРАТ:

• <SOS> түймешігін қақпақ жауып тұрса, алды-
мен қақпақты ашыңыз.

• <SOS> түймешігі басылғаннан кейін жүйе бай-
ланыс орната бастағанша біраз уақыт өтуі
мүмкін, ол техникалық ортаға және басқа
қызметтер TCU (Телематиканы басқару
құралын) пайдаланып не пайдаланбай
тұрғанына байланысты болады.

• <SOS> түймешігінің үстіндегі индикатор шамы
төтенше жағдайда қолдау көрсету жүйесінің
дайын болуын көрсетеді. Индикатор шам
қызыл түспен жанып тұрса, <SOS> түймешігін
басқан кезде, көлік Әрекет ету маманымен
байланыс орнатпайды.

NissanConnect қызметтерінің әрекет ету
орталығына жалғанып тұрғанда, индикатор
шам жыпылықтайды.

• Индикатор шамы жанып тұрған кезде де,
NissanConnect қызметтерінің әрекет ету
орталығымен байланыс орнатылмауы мүмкін.
Төтенше жағдайда осындай жағдай орын ал-
са, құзырлы органдарға басқа әдістермен
хабарласыңыз.

• Желі ажырап кетпеуі үшін қозғалтқышты, ги-
брид жүйесін немесе e-POWER жүйесін
өшірмеңіз.

PBH0130XZ
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NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ
ПАРАМЕТРЛЕРІ
NissanConnect қызметтерінің параметрін
өзгертуге болады. Қолжетімді мәзірлер үлгілерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін. Экран-
да көрсетілген мәзірлер әр түрлі жағдайларға
байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

1. <MENU> басыңыз.

2. Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз.

3. [NissanConnect Services] түртіңіз.

4. [NissanConnect Services Settings] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

[NissanConnect Services Settings] функциясына
параметрлер экранындағы [NissanConnect
Services] тармағы арқылы қол жеткізуге болады.

“Параметрлер мәзірі” (бет 24)

Мәзір Әрекет

[Delete All Information Feed History] Ақпарат ағындарының мазмұнын жояды.
[Vehicle Data
Sharing]

[Share Vehicle
Information]

Көлік туралы ақпаратты бөлісу функциясын қосады/өшіреді.

[Delete Shared
Vehicle Data]

Бөлісілген көлік туралы ақпаратты жояды.

[Unit ID Information] Пайдаланушыны тіркеуге қажетті құрылғы идентификаторын,
TCU (Телематиканы басқару құрылғысының) идентификаторын,
SIM идентификаторын және VIN ақпаратын көрсетеді.

[Reset all NissanConnect Svcs. Settings to
Default]

NissanConnect қызметтерінің барлық параметрлері әдепкі
қалпына келтіріледі.

[Vehicle Data Transmission Setting] [OK] түймешігін түрткен кезде, NissanConnect қызметтерінің
дерек өңдеу орталығына деректердің тасымалдануы қосылады.
NissanConnect қызметтерін, ақылы жол қозғалысы туралы
ақпаратты, т.б. өшіру үшін [Decline] түртіңіз.
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ҚАУІПТІ

• iPhone құрылғысын көлікке жалғамас
бұрын немесе жалғанған iPhone
құрылғысында параметрлерді орнату
әрекеттерін орындауға кіріспес бұрын,
көлікті қауіпсіз жерде тоқтатып, тұралату
тежегішін қолданыңыз.

• Apple CarPlay жүйесін пайдаланған кезде
назарды көлікті жүргізуге толық бөле
алмасаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз жерге
шығып, көлікті тоқтатыңыз.

Көлікке үйлесімді iPhone құрылғысын USB
кабелімен жалғау арқылы Apple CarPlay жүйесін
қолдануға болады.

iPhone құрылғысын көліктегі жүйеге жалғау үшін
iPhone құрылғысымен бірге берілген Apple
Lightning кабелін (MFi сертификациясынан өткен)
қолданған жөн.

Apple CarPlay жүйесінің арқасында көліктегі
жүйені кейбір iPhone функциялары үшін дисплей
және контроллер ретінде қолдануға болады.
Apple CarPlay жүйесінде дауыстық пәрмендермен
әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін Siri
көмекшісі бар. Қолжетімді функцияларжәне Apple
компаниясының құпиялық саясаты туралы
мәлімет алу үшін apple.com сайтына кіріңіз.

AppleCarPlayжүйесі қолданылғанда, көлік туралы
кей ақпаратты (мысалы, орын және жылдамдық)
құрылғыңызбен бөлісуге болады. Apple CarPlay
жүйесін қолданған кезде, оператор қосымша ақы
алуы мүмкін.

ҮЙЛЕСІМДІЛІК
Үйлесімді құрылғыларды Apple вебсайтынан
қараңыз.

АҚПАРАТ:

• Кейбір елдерде нарықтағы iPhone
құрылғыларын Apple CarPlay жүйесі
қолдамауы мүмкін.

• Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
құрылғыныәрдайымең соңғыбағдарламалық
құрал нұсқасына дейін жаңартып отырыңыз.

• Apple CarPlay жүйесі Bluetooth® аудио
жүйесінің және Bluetooth® дауыстап сөйлесу
телефонының орнына солардың қызметін
атқарады.

• Apple CarPlay жүйесі жалғанып тұрғанда, Те-
лефон мәзірі және Дауысты тану жүйесі
арқылы жалғанған телефонға қол жеткізу
мүмкіндігі өшіріледі. Телефонға қол жеткізу
үшін Siri функциясын қолданыңыз немесе
Apple CarPlay жүйесінің жоғарғы мәзір экра-
нынан телефон белгішесін таңдаңыз.

APPLE CARPLAY ЖҮЙЕСІНІҢ
ЖҰМЫСЫ
1. iPhone құрылғысын USB жалғау ұяшығына
жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс
ұяшығы” (бет 20)

2. Параметрге байланысты Іске қосу ақпараты
экраны көрсетіледі. Apple CarPlay жүйесін
қолдану үшін [Apple CarPlay] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Apple CarPlay жүйесін іске қосқан сайын Іске
қосу ақпараты экраны көрсетілуін
қаламасаңыз, Іске қосу ақпараты экранында
[Don't Ask Any More]/[Don't Ask Anymore] пара-
метрін қосыңыз. Apple CarPlay жүйесі келесі
мәрте іске қосылған кезде, Іске қосу ақпараты
экраны көрсетілмейді. Apple CarPlay параметр
мәзірінен Іске қосу ақпараты экранын
қайтадан көрсетілетін етіп орнатуға болады.

“Apple CarPlay параметрлері” (бет 96)

3. Apple CarPlay экраны пайда болады. Енді
экранда көрсетілген iPhone функцияларын
көліктегі жүйеден басқару мүмкін болуы керек.

4. Нақты бір әрекетті қолданғаннан кейін Apple
CarPlay жүйесінің жоғарғы мәзір экранына
оралу үшін Apple CarPlay экранының төменгі
бұрышындағы [m] опциясын түртіңіз.

5. Apple CarPlay экранынан шығу үшін басқару
панеліндегі <MENU> немесе руль бағанындағы
<MODE/OK> (бар болса) сияқты түймешіктерді
басып, тиісті экранды көрсетіңіз.

АҚПАРАТ:

Apple CarPlay экранында [Nissan] (бар болса)
түймешігін басқан кезде де, Apple CarPlay экра-
нынан шығуға болады.

APPLE CARPLAY (бар болса)
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6. Apple CarPlay экранына оралу үшін мына
әрекеттердің бірін орындаңыз.

• Іске қосу жолағында [CarPlay] түймешігін
түртіңіз.

• Ақпарат экранында [Apps]/[Smartphone
Connection] түртіп, одан кейін [Apple
CarPlay] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

iPhone құлыпталып тұрғанда, iPhone
құрылғысынан Apple CarPlay жүйесін сұралғанда
іске қосуға рұқсат беру арқылы Apple CarPlay
жүйесін іске қосуға болады.

Siri жұмысы
Siri көмекшісімен iPhone құрылғысының кейбір
функцияларын дауыспен басқаруға болады.

iPhone құрылғысындағы Siri көмекшісі қосылып
тұрғанына көз жеткізіңіз.

Іске қосу:

Siri сеансын бастау үшін мына әрекеттердің бірін
орындаңыз.

• Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:

Рульде <m> түймешігін басып тұрыңыз.

Дауысты тану жүйесі жоқ үлгілер:

Рульдегі <m> түймешігін басыңыз (бар бол-
са).

• Apple CarPlay экранының төменгі
бұрышындағы [m] түймешігін түртіп, ұстап
тұрыңыз.

АҚПАРАТ:

• Siri жұмысын аяқтау үшін <m> (бар болса)
басыңыз немесе [m] түртіңіз.

• Көліктің ішкі жағы барынша тыныш болуы
тиіс. Жүйенің дауыс пәрмендерін дұрыс
тануына кедергі келтіруі мүмкін қоршаған
ортаның шуынан (жол қозғалысының шуы
және діріл дыбыстары және т.б.) арылу үшін
терезелерді жабыңыз.

• Siri көмекшісімен бірге қолдануға болатын
функциялар тізімін Apple вебсайтынан
қараңыз.

Телефон жұмысы
Apple CarPlay жүйесімен қоңырау шалғыңыз
келсе, төмендегі процедураны орындаңыз:

1. Apple CarPlay жүйесінің жоғарғы мәзірінде
[Phone] түртіңіз.

2. Қоңырау шалу, т.б. үшін көрсетілген экранды
қолданыңыз.

APPLE CARPLAY ПАРАМЕТРЛЕРІ
1. Параметр мәзірінің экранында [Apps] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. A түрі:

[Apple CarPlay] түртіңіз.

B түрі:

Құрылғылар тізімі көрсетіледі.

[m] түймешігін немесе параметрін өзгерткіңіз
келетін Apple CarPlay құрылғысының атауын
түртіңіз.

Қолжетімді элементтер:

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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1-ші параметр элементі 2-ші параметр элементі Әрекет

[Select Service]* [Apple CarPlay] iPhone көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда Apple CarPlay жүйесін іске
қосады.

[Yandex.Auto] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда Yandex.Auto жүйесін (бар
болса) іске қосады.

[No service] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрса да, Apple CarPlay және
Yandex.Auto (бар болса) іске қосылмайды.

[Enable after USB Connection:] [Always] iPhone көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда Apple CarPlay немесе
Yandex.Auto жүйесін (бар болса) автоматты түрде іске қосады.

[Ask] iPhone көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда Apple CarPlay немесе
Yandex.Auto жүйесінің (бар болса) Іске қосу ақпараты экранын көрсетеді.

[Nissan's Help for Apple CarPlay] Apple CarPlay жұмысына қатысты пайдалы кеңестерді көрсетеді.

[Delete] Тізімнен тіркелген iPhone құрылғысын жояды.

* Смартфон USB арқылы жалғанып тұрса, бұл опция қолжетімді болмайды.

АҚПАРАТ:

• Apple CarPlayжүйесінежалғанып тұрғанда, көліктегі дауысты танужүйесі (бар болса) арқылы iPod құрылғысындағы әндерге қолжеткізу мүмкін болмайды.
iPod музыкасына қол жеткізу үшін Siri функциясын қолданыңыз немесе Apple CarPlay жүйесінің жоғарғы мәзір экранынан музыка белгішесін таңдаңыз.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты Apple CarPlay параметрлеріне Байланыстар экранынан да қол жеткізуге
болады.

“Қолданбалардың параметрлері (бар
болса)” (бет 29)
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APPLE CARPLAY ЖҮЙЕСІНІҢ
ШЕКТЕУЛЕРІ
Apple CarPlay жүйесінің барлық мүмкіндіктері
дұрыс жұмыс істеуі үшін үйлесімді iPhone, желілік
байланыс және дерек жоспары қажет.

Apple CarPlay жүйесі жұмыс істеп тұрғанда, жүйе
өнімділігіне желілік байланыс күші және
телефонның өзінің өнімділігі әсер етеді. Жүйенің
өнімділігі азайған жағдайда:

• Телефонды ажыратып, қайта жалғаңыз

• Телефонның қуатын өшіріп/қосып, оны қайта
қосыңыз

Операциялық жүйелерге, жабдыққа,
бағдарламалық құралға немесе NISSAN компани-
ясы басқара алмайтын, жүйеге қолдау көрсетуге
маңыздыбасқа технологияларғаөзгеріс енгізілсе,
Apple CarPlay жүйесінің мүмкіндіктері азаюы не-
месе жоғалуы мүмкін. Үкімет ережелерінің өзгеруі
де Apple CarPlay жұмысына әсер етуі мүмкін.

ҚАУІПТІ

• Android™ телефонын көлікке жалғамас
бұрын немесе жалғанған Android™ телефо-
нында параметрлерді орнату әрекеттерін
орындауға кіріспес бұрын, көлікті қауіпсіз
жерде тоқтатып, тұралату тежегішін
қолданыңыз.

• Android Autoжүйесін пайдаланған кезде на-
зарды көлікті жүргізуге толық бөле
алмасаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз жерге
шығып, көлікті тоқтатыңыз.

Көлікке үйлесімді Android телефонын USB
кабелімен жалғау арқылы Android Auto жүйесін
қолдануға болады. Сондай-ақ Android
телефонының өндірушісі қамтамасыз еткен
кабельді қолданған жөн.

Android Auto жүйесінің арқасында көліктегі
жүйені кейбір Android телефонының функцияла-
ры үшін дисплей және контроллер ретінде
қолдануға болады. Android телефонының кейбір
функцияларынAndroid Autoжүйесінің арқасында
дауыспен басқару да мүмкін болады. Қолжетімді
функциялар және Google компаниясының
құпиялық саясаты туралы мәлімет алу үшін
www.android.com/auto сайтына кіріңіз.

Android Auto жүйесі қолданылғанда, көлік туралы
кей ақпаратты (мысалы, орын және жылдамдық)
құрылғыңызбен бөлісуге болады. Android Auto
жүйесін қолданған кезде, оператор қосымша ақы
алуы мүмкін.

ҮЙЛЕСІМДІЛІК
Үйлесімді құрылғыларды Android Auto вебсайты-
нан қараңыз.

АҚПАРАТ:

• Кейбір елдерде нарықтағы Android телефон-
дарын Android Auto жүйесі қолдамауы мүмкін.

• Google Play™ дүкенінен Android Auto
қолданбасын Android телефонына алдын ала
жүктеп алыңыз.

• Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
құрылғыны әрдайым ең соңғы Android
бағдарламалық құрал және Android Auto
қолданбасының нұсқасына дейін жаңартып
отырыңыз. Android телефонын көліктегі
жүйеге жалғаған кезде, ол Android
бағдарламалыққұралыныңжәнеAndroidAuto
қолданбасының нұсқасын автоматты түрде
жаңартады.

• Android Auto жүйесі Bluetooth® аудио
жүйесінің және Bluetooth® дауыстап сөйлесу
телефонының орнына солардың қызметін
атқарады.

• Навигация жүйесімен (бар болса) бағдарды
орнатқан кезде, межелі орынды Android Auto
жүйесімен орнатсаңыз, навигация жүйесімен
орнатылған бағдар жойылады.

ANDROID AUTO™ (бар болса)

98 Ақпарат



• Android Auto жүйесі жалғанып тұрғанда, Теле-
фон мәзірі және Дауысты тану жүйесі (бар
болса) арқылы жалғанған телефонға қол
жеткізу мүмкіндігі өшіріледі. Телефонға қол
жеткізу үшін Google Assistant көмекшісіне
айтыңыз немесе Android Auto жүйесінің
жоғарғы мәзір экранынан телефон белгішесін
таңдаңыз.

ANDROID AUTO ЖҮЙЕСІНІҢ
БАСТАПҚЫ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Android Auto жүйесін қолданбас бұрын, Google
Play дүкенінен Android Auto қолданбасын Android
телефонына жүктеп алыңыз.

Алғаш рет жалғанған кезде, Android телефонын
қолдану қажет болуы мүмкін.

Растау сияқты таңдауға байланысты Android
Auto жүйесінің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді
болмайды.

ANDROID AUTO ЖҰМЫСЫ
Android телефон жалғамас бұрын, телефон
экранының құлпын ашыңыз.

1. Android телефонын USB жалғау ұяшығына
жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс
ұяшығы” (бет 20)

2. Параметрге байланысты Іске қосу ақпараты
экраны көрсетіледі. Android Auto жүйесін
қолдану үшін [Android Auto] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• AndroidAutoжүйесін іскеқосқансайын Іске
қосу ақпараты экраны көрсетілуін
қаламасаңыз, Іске қосу ақпараты экранын-
да [Don't Ask AnyMore]/[Don't Ask Anymore]
параметрін қосыңыз. Android Auto жүйесі
келесі мәрте іске қосылған кезде, Іске қосу
ақпараты экраны көрсетілмейді. Android
Auto параметр мәзірінен Іске қосу
ақпараты экранын қайтадан көрсетілетін
етіп орнатуға болады.

“Android Auto параметрлері” (бет
100)

• Android Auto жүйесі іске қосылған кезде,
телефонның Bluetooth® функциясы авто-
матты түрде қосылады. Телефон функция-
ларын қолдану үшін Bluetooth® функция-
сын қосулы күйі ұстаңыз.

• Bluetooth® жалғанбаған болса, Android
Auto жүйесінің кейбір функциялары
қолжетімді болмайды.

3. Android Auto жүйесінің жоғарғы мәзір экраны
көрсетіледі. Енді экранда көрсетілген Android
телефонының функцияларын көліктегі
жүйеден басқару мүмкін болуы керек.

4. Android Auto экранынаншығу үшін [m] түртіп,
одан кейін түймешікті түртіп, бастапқы экранға
оралыңыз.

АҚПАРАТ:

• Бастапқы экранға оралу түймешігі
көрсетілмесе, [m] түймешігін қайта
түртіңіз.

• Басқару панеліндегі <MENU> немесе руль
бағанындағы <MODE/OK> (бар болса)
сияқты түймешіктерді басқан кезде, сол
түймешікке сәйкес келетін дисплей
көрсетіледі.

5. Android Auto экранына оралу үшін мына
әрекеттердің бірін орындаңыз.

• Іске қосу жолағында [m] түймешігін
түртіңіз.

• Ақпарат экранында [Apps]/[Smartphone
Connection] түртіп, одан кейін [Android
Auto] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Android телефонындаAndroidAutoжүйесі іске
қосылып тұрғанда, қоңырау шалу немесе
қабылдау сияқты телефон әрекеттерін тек
Android Auto жүйесінен орындауға болады.

• ҚұрылғығабайланыстыAndroid телефонында
USB тасымалдау параметрінде MTP режимі
таңдалуы тиіс.
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Google Assistant™ жұмысы
Android Auto қосылып тұрғанда, Android
телефонының кейбір функцияларын дауыспен
басқаруға болады.

Іске қосу:

Google Assistant сеансын бастау үшін мына
әрекеттердің бірін орындаңыз.

• Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:

Рульдегі <m> түймешігін басып тұрыңыз
(бар болса).

Дауысты тану жүйесі жоқ үлгілер:

Рульде <m> түймешігін басыңыз.

• Android Auto экранында [m] түймешігін
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Дауыспен басқаруды аяқтау үшін <m> (бар
болса) басыңыз немесе [m] түртіңіз.

• Көліктің ішкі жағы барынша тыныш болуы
тиіс. Жүйенің дауыс пәрмендерін дұрыс
тануына кедергі келтіруі мүмкін қоршаған
ортаның шуынан (жол қозғалысының шуы
және діріл дыбыстары және т.б.) арылу үшін
терезелерді жабыңыз.

• Дауыспен басқаруға болатын функциялар
тізімін www.android.com/auto сайтынан
қараңыз.

Телефон жұмысы
Android Auto жүйесі іске қосылып тұрғанда, теле-
фонды қолданғыңыз келсе, төмендегі процедура-
ны орындаңыз:

1. Android Auto экранында [m] түймешігін
түртіңіз.

2. Қоңырау шалу, т.б. үшін көрсетілген экранды
қолданыңыз.

ANDROID AUTO ПАРАМЕТРЛЕРІ
1. Параметр мәзірінің экранында [Apps] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. A түрі:

[Android Auto] түртіңіз.

B түрі:

Құрылғылар тізімі көрсетіледі.

[m] түймешігін немесе параметрін өзгерткіңіз
келетін Android Auto құрылғысының атауын
түртіңіз.

Қолжетімді элементтер:

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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ANDROID AUTO ЖҮЙЕСІНІҢ
ШЕКТЕУЛЕРІ
Android Auto жүйесінің барлық мүмкіндіктері
дұрыс жұмыс істеуі үшін үйлесімді Android теле-
фоны, желілік байланыс және дерек жоспары
қажет.

Android Auto жүйесі жұмыс істеп тұрғанда, жүйе
өнімділігіне желілік байланыс күші және
телефонның өзінің өнімділігі әсер етеді. Жүйенің
өнімділігі азайған жағдайда:

• Телефонды ажыратып, қайта жалғаңыз

• Барлық қолданбаларды жауып, оларды қайта
қосыңыз

• Телефонның қуатын өшіріп/қосып, оны қайта
қосыңыз

Android операциялық жүйесінің және Android
Auto қолданбасының ең соңғы нұсқалары
мобильді телефонға орнатылғанына көз жеткізу
керек.

Операциялық жүйелерге, жабдыққа,
бағдарламалық құралға немесе NISSAN компани-
ясы басқара алмайтын, жүйеге қолдау көрсетуге
маңыздыбасқа технологияларғаөзгеріс енгізілсе,
Android Autoжүйесінің мүмкіндіктері азаюынеме-
се жоғалуы мүмкін. Үкімет ережелерінің өзгеруі де
Android Auto жұмысына әсер етуі мүмкін.

1-ші параметр элементі 2-ші параметр
элементі

Әрекет

[Select Service]* [Android Auto] Android телефоны көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Android Auto жүйесін іске қосады.

[Yandex.Auto] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Yandex.Auto жүйесін (бар болса) іске қосады.

[No service] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрса да, Android
Auto және Yandex.Auto (бар болса) іске қосылмайды.

[Enable after USB
Connection:]

[Always] Android телефоны көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Android Auto немесе Yandex.Auto жүйесін (бар болса)
автоматты түрде іске қосады.

[Ask] Android телефоны көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Android Auto немесе Yandex.Auto жүйесінің (бар болса)
Іске қосу ақпараты экранын көрсетеді.

[Nissan's Help for Android Auto] Android Auto жұмысына қатысты пайдалы кеңестерді
көрсетеді.

[Delete] Тізімнен тіркелген Android телефонын жояды.

* Смартфон USB арқылы жалғанып тұрса, бұл опция қолжетімді болмайды.

АҚПАРАТ:

Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты Android Auto параме-
трлеріне Байланыстар экранынан да қол жеткізуге болады.

“Қолданбалардың параметрлері (бар болса)” (бет 29)
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ҚАУІПТІ

• Смартфонды көлікке жалғамас бұрын не-
месе жалғанған смартфонда параметр-
лерді орнату әрекеттерін орындауға кіріс-
пес бұрын, көлікті қауіпсіз жерде тоқтатып,
тұралату тежегішін қолданыңыз.

• Yandex.Auto жүйесін пайдаланған кезде на-
зарды көлікті жүргізуге толық бөле
алмасаңыз, жол шетіндегі қауіпсіз жерге
шығып, көлікті тоқтатыңыз.

Көлікке үйлесімді iPhone немесе Android телефо-
нын USB кабелімен жалғау арқылы Yandex.Auto
жүйесін қолдануға болады. iPhone құрылғысын
көліктегі жүйеге жалғау үшін iPhone
құрылғысымен бірге берілген Apple Lightning ка-
белін (MFi сертификациясынан өткен) қолданған
жөн. Android телефондарында өндіруші телефон-
мен бірге қамтамасыз еткен кабельді қолданған
жөн.

Yandex.Autoжүйесінің арқасында көліктегі жүйені
кейбір смартфон функциялары үшін дисплей
және контроллер ретінде қолдануға болады.
Смартфонның кейбір функцияларын Yandex.Auto
жүйесінің арқасында дауыспен басқару да мүмкін
болады. Қолжетімді функциялар және Yandex
компаниясының құпиялық саясаты туралы
мәлімет алу үшін yandex.com сайтына кіріңіз.

Yandex.Auto жүйесі қолданылғанда, көлік туралы
кей ақпаратты (мысалы, орын және жылдамдық)
құрылғыңызбен бөлісуге болады. Yandex.Auto
жүйесін қолданған кезде, оператор қосымша ақы
алуы мүмкін.

ҮЙЛЕСІМДІЛІК
Үйлесімді құрылғыларды Yandex вебсайтынан
қараңыз.

АҚПАРАТ:

• Кейбір елдерде нарықтағы смартфондарды
Yandex.Auto жүйесі қолдамауы мүмкін.

• Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
құрылғыныәрдайымең соңғыбағдарламалық
құрал нұсқасына дейін жаңартып отырыңыз.

БАСТАПҚЫ YANDEX.AUTO
ПАРАМЕТРЛЕРІ
Yandex.Auto жүйесін қолданбас бұрын,
Yandex.Auto (іске қосқыш қолданба) және
Yandex.Navigator (навигация қолданбасы)
қолданбаларын Apple store немесе Google Play
дүкенінен смартфонға жүктеп алу керек.
Yandex.Auto жүйесін қосу үшін смартфонда тиісті
әрекеттерді орындаңыз.

YANDEX.AUTO ЖҰМЫСЫ
1. Смартфонды USB жалғау ұяшығына жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау
ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс
ұяшығы” (бет 20)

2. Параметрге байланысты Іске қосу ақпараты
экраны көрсетіледі. Yandex.Auto жүйесін
қолдану үшін [Yandex.Auto] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Yandex.Auto жүйесін іске қосқан сайын Іске
қосу ақпараты экраны көрсетілуін
қаламасаңыз, Іске қосу ақпараты экранын-
да [Don't Ask AnyMore]/[Don't Ask Anymore]
параметрін қосыңыз. Yandex.Auto жүйесі
келесі мәрте іске қосылған кезде, Іске қосу
ақпараты экраны көрсетілмейді.
Yandex.Auto параметр мәзірінен Іске қосу
ақпараты экранын қайтадан көрсетілетін
етіп орнатуға болады.

“Yandex.Auto параметрлері” (бет
104)

• Yandex.Auto жүйесіне телефонның
Bluetooth® байланысы қажет. Yandex.Auto
жүйесінің барлық функцияларын қолдану
үшін телефонның Bluetooth® функциясын
жалғаңыз.

3. Yandex.Auto экраны көрсетіледі. Енді экранда
көрсетілген Yandex.Auto функцияларын
көліктегі жүйеден басқару мүмкін болуы керек.

4. Yandex.Auto экранынан шығу үшін басқару па-
неліндегі <MENU> сияқты түймешіктерді ба-
сып, тиісті экранды көрсетіңіз.

5. Yandex.Auto экранына оралу үшін мына
әрекеттердің бірін орындаңыз.

• Іске қосу жолағында [Yandex] түймешігін
түртіңіз.

• Ақпарат экранында [Apps]/[Smartphone
Connection] түртіп,оданкейін [Yandex.Auto]
түртіңіз.

BOSCH НЕГІЗІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН YANDEX.AUTO (бар болса)
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АҚПАРАТ:

• Экранда Yandex.Auto бағдар нұсқауы
көрсетілген кезде, бұрын орнатылған көліктің
навигациялық жүйесінің кез келген бағыт
нұсқауы тоқтатылады (ешқандай хабарлан-
дырунемесеқалқымалыхабаркөрсетілмейді).

• Yandex.Auto жүйесін қолданған кезде,
смартфонның құлпын ашылған қалыпта
ұстаңыз.

• ҚұрылғығабайланыстыAndroid телефонында
USB тасымалдау параметрінде MTP режимі
таңдалуы тиіс.

“Алиса” дауыстық көмекшісінің
жұмысы
“Алиса” дауыстық көмекшісімен кейбір смартфон
функцияларын дауыспен басқаруға болады.

Смартфонда “Алиса” дауыстық көмекшісі
қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Іске қосу:

• “Алиса” дауыстық көмекшісінің дауыспен
басқару сеансын бастау үшін рульдегі <m>
қосқышын басып тұрыңыз (бар болса).

• Yandex.Auto экранында [m] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• “Алиса” дауыстық көмекшісінің жұмысын
аяқтау үшін <m> басыңыз (бар болса).

• Көліктің ішкі жағы барынша тыныш болуы
тиіс. Жүйенің дауыс пәрмендерін дұрыс
тануына кедергі келтіруі мүмкін қоршаған
ортаның шуынан (жол қозғалысының шуы
және діріл дыбыстары және т.б.) арылу үшін
терезелерді жабыңыз.
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YANDEX.AUTO ПАРАМЕТРЛЕРІ
1. Параметр мәзірінің экранында [Apps] түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. Құрылғылар тізімі көрсетіледі.

[m] түймешігін немесе параметрін өзгерткіңіз
келетін Yandex.Auto құрылғысының атауын
түртіңіз.

Қолжетімді элементтер:

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

1-ші параметр
элементі

2-ші параметр
элементі

Әрекет

[Select Service]* [Apple CarPlay] iPhone көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда Apple
CarPlay жүйесін іске қосады.

[Yandex.Auto] Android телефоны көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Yandex.Auto жүйесін іске қосады.

[Yandex.Auto] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Yandex.Auto жүйесін іске қосады.

[No service] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрса да, Apple
CarPlay, Android Auto және Yandex.Auto іске
қосылмайды.

[Enable after USB
Connection:]

[Always] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Yandex.Auto жүйесін автоматты түрде іске қосады.

[Ask] Смартфон көліктегі жүйеге жалғанып тұрғанда
Yandex.Auto жүйесінің Іске қосу ақпараты экранын
көрсетеді.

[Nissan's Help for Yandex.Auto] Yandex.Auto жұмысына қатысты пайдалы кеңестерді
көрсетеді.

[Delete] Тізімнен тіркелген смартфонды жояды.

* Смартфон USB арқылы жалғанып тұрса, бұл опция қолжетімді болмайды.

АҚПАРАТ:

Үлгілерге, сипаттамаларға және бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты Yandex.Auto параме-
трлеріне Байланыстар экранынан да қол жеткізуге болады.

“Қолданбалардың параметрлері (бар болса)” (бет 29)
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YANDEX.AUTO ЖҮЙЕСІНІҢ
ШЕКТЕУЛЕРІ
Yandex.Auto жүйесінің барлық мүмкіндіктері
дұрыс жұмыс істеуі үшін үйлесімді смартфон, ұялы
байланыс және дерек жоспары қажет.

Yandex.Auto жүйесі жұмыс істеп тұрғанда, жүйе
өнімділігіне ұялы байланыс күші және
телефонның өзінің өнімділігі әсер етеді. Жүйенің
өнімділігі азайған жағдайда:

• Телефонды ажыратып, қайта жалғаңыз

• Телефонның қуатын өшіріп/қосып, оны қайта
қосыңыз

Үкімет ережелерінің өзгеруі де Yandex.Auto
жұмысына әсер етуі мүмкін.

Apple Siri Eyes Free жеке көмекшісіне көліктен қол
жеткізуге болады. Siri Eyes Free көмекшісіне Siri
Eyes Free режимінде пайдаланушының назар
бөлуді азайту үшін қол жеткізуге болады. Бұл ре-
жимде Siri Eyes Free көмекшісімен дауыспен
басқаруарқылыәрекеттесугеболады.Bluetooth®
арқылы үйлесімді Apple құрылғысынжалғағаннан
кейін, Siri Eyes Free көмекшісін рульдегі <m> (бар
болса) қосқышымен іске қосуға болады.

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та тіркелген
сауда белгісі. және өзге елдерде тіркелген сауда
белгісі.

АҚПАРАТ:

• Қолданбаларды ашу сияқты кейбір Siri Eyes
Free функциялары көлікті жүргізіп келе
жатқанда қолжетімді болмауы мүмкін.

• Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін
құрылғыныәрдайымең соңғыбағдарламалық
құрал нұсқасына дейін жаңартып отырыңыз.

• Көліктің ішкі жағы барынша тыныш болуы
тиіс. Жүйенің дауыс пәрмендерін дұрыс
тануына кедергі келтіруі мүмкін қоршаған
ортаның шуынан (жол қозғалысының шуы
және діріл дыбыстары және т.б.) арылу үшін
терезелерді жабыңыз.

• Siri Eyes Free көмекшісінде қолдануға болатын
функциялар тізімін Apple вебсайтынан
қараңыз.

ТАЛАПТАР
Құрылғылардың үйлесімділігі туралы ақпаратты
Apple компаниясының вебсайтынан қараңыз.

Телефонда Siri қосылып тұруы қажет. Телефон па-
раметрлерін тексеріңіз.

Құрылғының құлыптау экраны болса, Siri
көмекшісіне құлыптау экранынан қол жеткізу
мүмкін болуы тиіс. Телефон параметрлерін
тексеріңіз.

SIRI EYES FREE КӨМЕКШІСІН ІСКЕ
ҚОСУ
Siri Eyes Free функциясын рульдегі <m> (бар
болса) қосқышымен іске қосуға болады.

1. Көлікке Siri Eyes Free функциясы қосылған
iPhone құрылғысын жалғаңыз.

“Bluetooth® параметрлерін орнату” (бет
26)

2. Siri Eyes Free функциясын іске қосу үшін
Bluetooth® байланысы орнатылғаннан кейін,
рульдегі <m> (бар болса) қосқышын басып
тұрыңыз.

SIRI EYES FREE (бар болса)
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SIRI EYES FREE КӨМЕКШІСІН
БАСҚАРУ
1. Рульдегі <m> түймешігін басып тұрыңыз (бар
болса).

2. Пәрменіңізді дауыстап айтып, Siri Eyes Free
көмекшісінің жауабын тыңдаңыз.

Siri Eyes Free көмекшісін қосқаннан кейін, сеансты
созу үшін Siri Eyes Free хабарландыруы
аяқталғаннан бастап бес секунд ішінде рульдегі
<m> (бар болса) қосқышын қайта басыңыз.
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Навигация жүйесінің негізгі мақсаты — сізге ме-
желі жерге жетуге көмектесу. Алайда сізге
жүргізуші ретінде жүйені қауіпсіз және тиісті
түрде пайдалану қажет. Жолдағы жағдайға, жол
белгілеріне және қызметтердің бар-жоғына
қатысты мәлімет үнемі жаңартылып тұрмауы
мүмкін.Жүйекөлікті қауіпсіз түрде,дұрысжәнезаң
шеңберіндежүргізу әрекетінің орнынбасаалмай-
ды.

ҚАУІПТІ

Бағдар нұсқауына ғана сүйенбеңіз. Апатқа
ұшырамау үшін көлікті әрқашан заңды және
қауіпсіз ережелермен жүргізіңіз.

НАВИГАЦИЯ ЭКРАНЫН КӨРСЕТУ

Қолдануға болатын ағымдағы орын картасын
көрсету үшін<MENU> түймешігін басып,одан кей-
ін Іске қосу жолағында [Map] түртіңіз немесе
<MAP> түймешігін басыңыз.

ІСКЕ ҚОСУЖОЛАҒЫ
Навигация жүйесін қолдануға қатысты Іске қосу
жолағы ағымдық орын картасының экранында
көрсетіледі. Көрсетілетін элементтер бағдар па-
раметрлеріне қарай әр түрлі болады.

5GB0760XZ

5GB0762XZ

Межелі орынды орнатудан бұрын

5GB0761XZ

Межелі орынды орнатудан кейін

ҚАУІПСІЗДІК МӘЛІМЕТІ НАВИГАЦИЯ ЭКРАНЫ
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Мәзір
элементі

Әрекет

[Add Home]/
[Go Home]

[Add Home]:
Үй орны сақталмаған кезде, оны
жүйеде сақтауға болады.

“Үй немесе жұмыс орнын
сақтау” (бет 136)

[Go Home] (Үйге бару):
Үй орны сақталған кезде, оны
межелі орын ретінде орнатады.

[POI] Межелі орын ретінде орнату
үшін Қызықты жерлерді іздейді.

[Destination] Межелі орын мәзірін көрсетеді.
“Межелі орынды орнату”
(бет 120)

[Zoom Out] Картаны кішірейту.
“Картаның масштабын
өзгерту” (бет 115)

[Zoom In] Картаны үлкейту.
“Картаның масштабын
өзгерту” (бет 115)

[Cancel] Бағыт нұсқауын біржола
тоқтатады.

[Route] Бағдар мәзірінің экранын
көрсетеді.

“Бағдар мәзірі” (бет 123)

КАРТА ТҮРЛЕРІ
Картаның екі түрі қолжетімді: 2D және 3D.

КАРТА ҚЫЗМЕТІ
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2D картасы (Таяу Шығысты
қоспағанда)
2D картасы, картаны жол картасына ұқсас екі
өлшемді пішімде көрсетеді.

Көрсетілген белгішелердің және ақпараттың ор-
ны үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байланысты
өзгеруі мүмкін.

Экран ақпараты:

➀ mКөрсеткі және қашықтық:

Келесі нұсқау беру нүктесіне дейінгі
қашықтықты және сол нұсқау беру
нүктесіндегі бұрылу бағытын көрсетеді.

Ағымдағы көлік орны жолдан тыс болса,
келесі бұрылыс көрсеткісін/қашықтықты
көрсетудің орнына, ең жақын жолдың
бағытын көрсететін көрсеткі көрсетіледі.

➁ Келесі көше атауы:

Бағдар нұсқауы кезінде келесі көшенің
атауын көрсетеді.

➂ mМаршрут пункті:

Соңғы межелі орынға жеткенге дейін
көлік тоқтайтын маршрут пунктінің
орнын көрсетеді. Ең көбі 20 маршрут
пунктін орнатуға болады.

➃ mМежелі орын:

Соңғы межелі орынның тұрған жерін
көрсетеді.

➄ Сақталған орын:

Мекенжай кітапшасында сақталған
орындарды көрсетеді.

“Орынды сақтау” (бет 136)

Белгішелерді өз қалауыңызға сай өзгерте
аласыз.

➅ mЖылдамдық шектегіші индикаторы
(бар болса):

Көлік жүріп келе жатқан жолдағы
жылдамдық шегін көрсетеді.

[Speed Limit Warning] параметрі [ON]
қалпына қойылып, көлік жылдамдығы
шектен асқан кезде, индикатор
жыпылықтайды және дыбысты сигнал
естілуі тиіс.

5GB0824X
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Жылдамдық шектеуінің индикаторы
өлшем бірліктері экранында (бар болса)
таңдалған өлшем бірлігімен көрсетілмесе,
таңдалған өлшем бірлігімен берілген
жылдамдық шектеуі соның
индикаторының астында көрсетілуі
мүмкін.

Жылдамдық шектеуі индикаторының
параметрлерін өзгертуге болады.

“Навигация параметрлері” (бет 143)

➆ [m]:

Карта мәзірін көрсету үшін түртіңіз.
“Карта мәзірінің бейнебеті” (бет 120)

➇ Ұсынылған қатар индикаторы:
Бағдар орнатылған кезде, жолға
байланысты көрсеткі және ұсынылған
жүргізу қатары көрсетілуі мүмкін.

Көк: бірінші ұсыныс
Ақ: екінші ұсыныс
Сұр: ұсынылмайды

➈ Межелі орынға дейін қалған қашықтық:

Межелі орынға немесе маршрут пунктіне
дейін қалған қашықтықты мөлшерлеп
көрсетеді. Бұл индикатор межелі орын
орнатылған кезде және бағыт беру
нұсқауы басталған кезде көрсетіледі.

➉ Қалған уақыт/келу уақыты:

Межелі орынға/маршрут пунктіне дейін
қалған уақытты көрсетеді немесе оны
шамаланған келу уақытын көрсететін етіп
орнатуға болады. Бұл индикатор межелі
орын орнатылған кезде және бағыт беру
нұсқауы басталған кезде көрсетіледі.

Қалған уақыттың немесе келу уақытының
көрсетілуін қалауыңызша таңдауға
болады.

“Бағдар қалауы” (бет 126)

j11 Ұсынылған бағыт:
Бағыт бойынша нұсқау беру барысында
қалың көк сызықпен көрсетіледі.

j12 Көшенің атауы:

Көлік бағыт алып жүріп келе жатқан
көшенің атауын көрсетеді.

j13 mКөлік белгішесі:

Ағымдағы көлік орны мен көлік бетке
алған бағытты көрсетеді.

j14 Масштаб индикаторы:

Картаның масштабын көрсетеді.

j15 Жол қозғалысы туралы ақпаратты
қабылдау күйінің индикаторы (бар болса):

Осы индикатор жол қозғалысы туралы
ақпаратты қабылдау мүмкін болған
жағдайда көрсетіледі.

Жол қозғалысы туралы ақпарат экранын
көрсету үшін түртіңіз.

“Тізімнен жол оқиғаларын көру”
(бет 133)

[Premium Traffic] (бар болса):

Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат
(бар болса) қосылып тұрғанда және жол
қозғалысы туралы ақпарат қолжетімді
болғанда көрсетіледі.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

[TMC] (бар болса):

RDS-TMC (бар болса) қосылып тұрғанда
және жол қозғалысы туралы ақпарат
қолжетімді болғанда көрсетіледі.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

j16 [m]:

Картаның бағыт параметрін көрсетеді.

Карта көрінісін және карта бағытын
өзгерту үшін түртіңіз.
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2D картасы (Таяу Шығыс үшін)
2D картасы, картаны жол картасына ұқсас екі
өлшемді пішімде көрсетеді.

Көрсетілген белгішелердің және ақпараттың ор-
ны үлгілерге және сипаттамаларға байланысты
өзгеруі мүмкін.

Экран ақпараты:

➀ mКөрсеткі және қашықтық:
Келесі нұсқау беру нүктесіне дейінгі
қашықтықты және сол нұсқау беру
нүктесіндегі бұрылу бағытын көрсетеді.
Ағымдағы көлік орны жолдан тыс болса,
келесі бұрылыс көрсеткісін/қашықтықты
көрсетудің орнына, ең жақын жолдың
бағытын көрсететін көрсеткі көрсетіледі.

➁ Келесі көше атауы
Бағдар нұсқауы кезінде келесі көшенің
атауын көрсетеді.

➂ mМаршрут пункті:
Соңғы межелі орынға жеткенге дейін
көлік тоқтайтын маршрут пунктінің
орнын көрсетеді. Ең көбі 20 маршрут
пунктін орнатуға болады.

➃ mМеже:
Соңғы меже орнын көрсетеді.

➄ Сақталған орын:
Мекенжай кітапшасында сақталған
орындарды көрсетеді.

“Орынды сақтау” (бет 136)
Белгішелерді өз қалауыңызға сай өзгерте
аласыз.

➅ mЖылдамдық шектеуінің индикаторы:
Көлік жүріп келе жатқан жолдағы
жылдамдық шегін көрсетеді.
[Speed Limit Warning] параметрі [ON]
қалпына қойылып, көлік жылдамдығы
шектен асқан кезде, индикатор
жыпылықтайды және дыбысты сигнал
естілуі тиіс.
Жылдамдық шектеуі индикаторының
параметрлерін өзгертуге болады.

“Навигация параметрлері” (бет 143)

➆ [m]:Компас режимі дисплейін көрсету
үшін түртіңіз.

“Компас режимінің дисплейі (Таяу
Шығыс үшін)” (бет 114)

PBB0001X

Мысал
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➇ [m]:
Карта мәзірін көрсету үшін түртіңіз.

“Карта мәзірінің бейнебеті” (бет 120)

➈ Ұсынылған қатар индикаторы:
Бағдар орнатылған кезде, жолға
байланысты көрсеткі және ұсынылған
жүргізу қатары көрсетілуі мүмкін.
Көк: бірінші ұсыныс
Ақ: екінші ұсыныс
Сұр: ұсынылмайды

➉ Межелі орынға дейін қалған қашықтық:
Межелі орынға немесе маршрут пунктіне
дейін қалған қашықтықты мөлшерлеп
көрсетеді. Бұл индикатор межелі орын
орнатылған кезде және бағыт беру
нұсқауы басталған кезде көрсетіледі.

j11 Қалған уақыт/келу уақыты:
Межелі орынға/маршрут пунктіне дейін
қалған уақытты көрсетеді немесе оны
шамаланған келу уақытын көрсететін етіп
орнатуға болады. Бұл индикатор межелі
орын орнатылған кезде және бағыт беру
нұсқауы басталған кезде көрсетіледі.
Қалған уақыттың немесе келу уақытының
көрсетілуін қалауыңызша таңдауға
болады.

“Бағдар қалауы” (бет 126)

j12 Ұсынылған бағыт:
Бағыт бойынша нұсқау беру барысында
қалың көк сызықпен көрсетіледі.

j13 Көше аты:
Көлік бағыт алып жүріп келе жатқан
көшенің атауын көрсетеді.

j14 m Көлік белгішесі:
Ағымдағы көлік орны мен көлік бетке
алған бағытты көрсетеді.

j15 Масштаб индикаторы:
Картаның масштабын көрсетеді.

j16 Жол қозғалысы туралы ақпаратты
қабылдау күйінің индикаторы:
Осы индикатор жол қозғалысы туралы
ақпаратты қабылдау мүмкін болған
жағдайда көрсетіледі.
Жол қозғалысы туралы ақпарат экранын
көрсету үшін түртіңіз.

“Тізімнен жол оқиғаларын көру”
(бет 133)

[Premium Traffic] (бар болса):
Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат
(бар болса) қосылып тұрғанда және жол
қозғалысы туралы ақпарат қолжетімді
болғанда көрсетіледі.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

j17 [m]:
Картаның бағыт параметрін көрсетеді.
Карта көрінісін және карта бағытын
өзгерту үшін түртіңіз.

3D картасы
3Ө карта картаны жоғарыда тұстан көрсетеді. 3D
картасында жолдың суретін оңай тануға болады,
себебі бұл режимде ұзақ аумақтың панорамалық
көрінісі көрсетіледі.

АҚПАРАТ:

3D карта әрдайым ағымдағы алға жүру бағыты
жоғары қараған күйде пайда болады.

Ғимараттар сызбасы
Кейбір аймақтардағы ғимараттардың сызбасы
карта дерегінде сақталған, оларды картаны
үлкейткен кезде көрсетуге болады.

5GB0764XZ

5GB0765XZ

2D ғимарат сызбалары

Навигация (бар болса) 113



АҚПАРАТ:

Карта деректерінде ғимарат сызбалары
сақталмаған жағдайда, карта масштабы
үлкейтілсе де қалыпты карта көрсетіледі.

Компас режимінің дисплейі (Таяу
Шығыс үшін)
Компас режимі жол жоқшөлдер сияқтыжерлерде
немесе карта дерегінде аймақ туралы ақпарат
жоқ жерлерде пайдалы болуы мүмкін. Осы режим
ағымдағы көлік орнын карта ортасында көрсету
арқылы жүргізушіге межелі орынға жетуге
көмектеседі.

Компас режимінің экранына ауысу үшін карта
экранында [m] түртіңіз.

➀ Ағымдағы орынның бойлығы/ендігі

➁ Шамаланған келу уақыты және маршрут
пунктіне/межелі орынға дейінгі
қашықтық

➂ Маршрут пунктінің/межелі орынның
бойлығы/ендігі

➃ Межелі орын бағыты және оған дейінгі
қашықтық

➄ Шамаланған межелі орынға келу уақыты

➅ Ағымдағы көлік орны және маршрут
пунктінің/межелі орынның бағыты

Межелі орын орнатылмаған болса, ағымдағы
орынның бойлығы мен ендігі ғана көрсетіледі.

АҚПАРАТ:

• Компас режимі қосылып тұрғанда, бағдар
нұсқауы қамтамасыз етілмейді.

• Маршрут пункті/межелі орын туралы
ақпаратты жою үшін [Delete] түртіңіз.
Жойылғаннан ақпаратты одан кейін қайта
көрсету мүмкін болмайды.

• Осы функцияның егжей-тегжейі өзгеруі
мүмкін.

5GB0831XZ

3D ғимарат сызбалары (бар болса)
PBB0002XZ
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ЖОЛДЫҢ ТҮСІ
Жолдардың түрлері әр түрлі түспен белгіленген.

Мексиканы қоспағанда:

Түсі Жол түрі
Сары және қызыл жиек Магистраль
Қызыл немесе сарғыш Негізгі жол
Сары немесе ақ Тар көше

Мексика үшін:

Түсі Жол түрі
Қою қызыл Автомагистраль
Ашық қоңыр Негізгі жол
Ашық жасыл Қосалқы жол
Ақ Жергілікті жол

Тайваньға арналған:

Түсі Жол түрі
Сары және қызыл жиек
немесе қызыл

Автомагистраль

Ашық қоңыр Негізгі жол
Ақ Тар көше

КАРТАДА ЖЫЛЖУ
Картаны сенсорлық панельмен жылжытуға бола-
ды. Көлікті жүргізіп бара жатқанда картаны
жылжыту әрекеттері шектеулі болуы мүмкін.

Түрту:

Картада бір жерді түрткен кезде, айқыш меңзер
көрсетіліп, түртілген жер экранның ортасына
жылжытылады.

Картаны жылжытқаннан кейін, ағымдағы
орынныңкартаэкранынкөрсетуүшінкартаэкра-
нында [m] түртіңіз немесе <MAP> түймешігін
басыңыз.

Ұзақ түрту:

Жылжығыңыз келген бағытты түртіңіз. Бейнебет-
ке қол тиіп тұрса, карта үздіксіз жылжи береді.

Сүйреу:

Картаны жылжыту үшін экранды сүйреңіз.

Сипау/жанап өту:

Карта экранын жылдам шарлау үшін экранды си-
пайды немесе жанап өтеді.

АҚПАРАТ:

Дисплей басқарғышындағы (бар болса) сырғыма
қосқышты сырғыту арқылы да картаны
басқаруға болады.

КАРТАНЫҢ МАСШТАБЫН ӨЗГЕРТУ

Карта масштабын өзгерту үшін Іске қосу
жолағында [Zoom Out] немесе [Zoom In] түртіңіз.

Басқа әрекеттер:

• Айқыш меңзер көрсетіліп тұрғанда, картада
масштабиндикаторынтүрту арқылымасштаб
жолағын көрсетуге болады.

Масштаб жолағы көрсетіліп тұрғанда, мас-
штаб жолағында [m] немесе [m] белгісін
түрту арқылы карта масштабын өзгертуге бо-
лады.

• Дисплей басқарғышындағы (бар болса)
ортаңғы дөңгелекті бұрау арқылы да карта
масштабын өзгертуге болады.

5GB0707XZ

5GB0767XZ

Навигация (бар болса) 115



• Үлгілерге байланысты
<TUNE SCROLL/SOUND>/
<TUNE SCROLL/ENTER SOUND>/
<TUNE SCROLL/OK>/
<m/ENTER SOUND>/
<m/SOUND>/
<m/OK>
(бар болса) дөңгелегін бұрау арқылы да карта
масштабын өзгертуге болады.

• Айқыш меңзер көрсетіліп тұрғанда, карта
экранында саусақтарыңызды жыю немесе
жаю арқылы да карта масштабын өзгертуге
болады.

Масштабты еркін өзгерту:

Үлгілерге және параметрге байланысты
<TUNE SCROLL/SOUND>/
<TUNE SCROLL/ENTER SOUND>/
<TUNE SCROLL/OK>/
<m/ENTER SOUND>/
<m/SOUND>/
<m/OK>
(бар болса) дөңгелегін карта масштабын өзгерту
үшін бұраған кезде, масштаб әдеттегідей реттелуі
немесе масштабты еркін өзгертуге көшуі мүмкін
(масштабты дәлірек, кіші қадамдармен реттеу).

“Карта параметрлері” (бет 116)

АҚПАРАТ:

• Көлікті жүргізіп кележатқанда, саусақпенжию
және жаю әрекеттері өшірілуі мүмкін.

• Карта масштабына қарай жол қозғалысы ту-
ралы ақпарат белгішелері карта экранында
көрсетілмеуі мүмкін.

“Картадағы жол қозғалысы ақпараты”
(бет 134)

КАРТА ПАРАМЕТРЛЕРІ
Карта көрінісі үшін орнату процедурасы түрту
экраны дисплейіндегі Карта мәзірінен орындала-
ды.

1. Ағымдағы орынның карта экранын көрсету
үшін [m] түртіңіз.

2. Түрту [Map Settings].

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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Мәзір элементі Әрекет

[Dual Map View] [2D Map] 2D картаны көрсетеді.

[3D Map] 3D картаны көрсетеді.

[Split: 2D Map] Секторға бөлу экранының сол және оң жағынан 2D картаны көрсетеді. Бір
уақытта 2D карталарының әр түрлі масштабтары мен параметрлерін көруге
болады.

[Split: 3D Map] Бөлінген экранның сол жағында 2D картаны және оң жағында 3D картаны
көрсетеді.

[Left Side Info] [Intersection] Бағдар нұсқауы барысында экранның сол жағында келесі қиылыс көрінісін
ұлғайтып көрсетеді.

[Turn List] Бағдар орнатылған кезде, экранның сол жағында бұрылыс тізімін көрсетеді.
[Drive Report] Экранның сол жағында eco жүргізу режиміндегі жылдамдығыңызды көрсетеді.

[Full Map] Толық карта бейнебетін көрсетеді.

[Map Icons] Карта экранында көрсетілетін POI белгішелерінің санаттарын таңдаңыз.
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Мәзір элементі Әрекет

[More Settings]/
[Others]

[Map Orientation] Карта бағытын [North Up] немесе [Heading Up] арасынан таңдауға болады. [Map
Orientation] опциясы 2D карта көрсетілген кезде ғана қолжетімді болады.

[Long Range] Жүріп бара жатқан бағытта кеңірек аймақты көру үшін көлік белгішесі экран
ортасынан сәл төменірек тұрады. Ұзақ ауқым опциясы карта көрінісі [Heading
Up] режиміне орнатылған кезде ғана қолжетімді болады.

[Left Split Map
Settings]

[Map Orientation] Бөлінген экранның сол жағының карта бағдары [North Up] немесе [Heading Up]
арасынан таңдалады.

[Long Range] Бұл элемент қосылған кезде сол жақ экрандағы көлік қалпы белгішесі экранның
ортасынан сәл төмен орнатылады, солайша сапар бағытындағы кең ауқым
көрінеді.
Картаның ұзақ ауқымды көрінісі бөлінген экранның сол жағы [Heading Up]
режиміне орнатылған кезде ғана қолжетімді болады.

[Map Scale] Сол жақ экрандағы карта масштабын орнатады.

[Audio Display on Map] Карта экранының жоғарғы жағында көрсетілген аудио ақпаратын қосады/
өшіреді.

[Map Colour]/[Map Color] Карта түсін [Standard], [Emphasise Roads]/[Emphasize Roads], [Emphasise Text]/
[Emphasize Text] және [Emphasise Traffic]/[Emphasize Traffic] (бар болса) ішінен
біреуіне орнатады.

[Map Text Size] [Large] Карта экранында көрсетілген мәтіннің қаріп өлшемін орнатады.

[Medium]

[Small]

[Select Text to Display
on Map]

[Place Names] Карта экранында жер, объект және жол аттарын көрсетуге мүмкіндік береді.

[Facility Names]

[Road Names]

[Map Scrolling Information] Айқыш меңзердің дәл ортасында тұрған жерге қатысты ақпаратты көру үшін
бейнебетке шығаруға болады.
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Мәзір элементі Әрекет

[More Settings] [Tracking Dots
Displayed on Map]

[Record & Show
Tracking Dots on Map]

Бағдардың із нүктелерін қосады/өшіреді.

[Tracking Dot Distance] Бақыланатын нүктелердің арасындағы аралықты таңдайды.

[Delete Track to
Current Location]

Ағымдағы орынға дейінгі із нүктелерін жояды.

[Small Step Zoom with Dial] Масштабты еркін өзгерту функциясын қосады/сөндіреді. Осы параметр қосылған
қалпында тұрған кезде масштабты қалыпты өзгерту параметрімен салыстырғанда аз
қадам бойынша өзгертуге болады.

[Show all M-way Exits on Route]/[Show all
Freeway Exits on Route]

Магистраль шығаберісіне қатысты ақпарат дисплейін қосады/өшіреді.

[Auto. Show Turn List on M-way]/[Auto.
Show Turn List on Freeway]

Магистральда келе жатқанда орнатылған бұру тізімін автоматты түрде көрсетуге болады.

[North Up when Zoomed Out] Параметр қосылғанда, ең кең карта масштабы таңдалса, картаның бағыты автоматты
түрде [North Up] мәніне ауысады.

[Back to Map] Ағымдағы орын картасына оралу.
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КАРТАДАҒЫ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ (бар болса)
Жол қозғалысы туралы ақпаратты картада
көрсетуге болады.

“Картадағыжол қозғалысы ақпараты” (бет
134)

КАРТА МӘЗІРІНІҢ БЕЙНЕБЕТІ
Ағымдық орын картасының бейнебеті немесе
картаның ашылған бейнебеті көрсетіліп
тұрғанда, сол бейнебетке қатысты мәзірді
көрсету үшін[m] түртіңіз.

Бұл мәзірді межелі орынды орнату және жақын
жерде орналасқан қызықты жерлерді іздеу
тәрізді пайдалы функцияларға тез кіру үшін
қолдануға болады.

Межелі орын орнатылғаннан кейін жүйе бағдар
нұсқауын қамтамасыз ете алады.

НЕГІЗГІ АМАЛДАР
Межелі орынды орнату мәзірін
көрсету
Межелі орынды орнату үшін бірнеше тәсілді
қолдануға болады. Межелі орынды табудың және
орнатудың қалаулы әдісін таңдаңыз.

<MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Destination] түртіңіз.

Межелі орынды орнату әдістерінің қолжетімді бо-
луы үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына қарай әр
түрлі болады. Экранда көрсетілген элементтер әр
түрлі жағдайларға байланысты жұмыс істемеуі
мүмкін.

5GB0807XZ

Мысал

МЕЖЕЛІ ОРЫНДЫ ОРНАТУ
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Қолда бар межелі орынды орнату әдістері:

Параметр элементі Әрекет
[Enter POI/Address] Мекенжайды немесе POI атауларын енгізу арқылы межелі орынды іздейді.
[Go Home] Ағымдағы орыннан бұрын сақталған үй орнына дейінгі бағдарды іздейді.
[Street Address] Межелі орынды мекенжай бойынша іздейді.
[Points of Interest] Межелі орынды әр түрлі санаттардан іздейді.
[Previous Destinations] Межелі орынды бұрынғы межелі орындар мен бұрынғы бастапқы орын арасынан іздейді.
[Go to Work] Ағымдағы орыннан бұрын сақталған жұмыс орнына дейінгі бағдарды іздейді.
[Address Book] Межелі орынды көліктің Мекенжай кітапшасынан іздейді.
[City Centre]/[City Center] Қала орталығын межелі орын ретінде орнатады.
[Intersection] Көше қиылысын межелі орын ретінде орнатады.
[Phone Number] Қызықты жерді телефон нөмірі бойынша іздейді.
[Destinations by Google] Google арқылы ізделген жерді межелі орын ретінде орнатады.
[Saved Routes] Сақталған бағдар деректерінен бағдарды орнатады.
[By Map] Межелі орынды карта арқылы іздейді.
[SXM Travel Link] Бұл функцияны АҚШ пен Канададан тыс жерде қолдану мүмкін емес.
[Latitude/Longitude] Межелі орынды ендік пен бойлық арқылы орнатады.
[Door to Door Navigation]/[Smartphone
Navigation]

Дәл мекенжай навигациясын қосады/өшіреді.

ЕСКЕРТПЕ:

Қызықты жерлерді іздеуге қатысты
құлақтандыру:
Мекемелердің тұрған жерлері мен жұмыс
істейтін уақыттары өзгеруі мүмкін, бұл өзгеріс
карта деректерінде көрсетілмеуі мүмкін. Тиісті
қолдау алу үшін төтенше жағдай мекемесіне
бармас бұрын бұл ақпаратты жақсылап тек-
серіпалыңыз.Әйтпесемежеліорынғабарғанда
төтенше жағдайда қажет болатын көмек

алмауыңыз мүмкін. Навигация экранында рас-
тау хабары да көрсетіледі. Көрсетілген
нұсқауларды орындап, қажетті элементтерді
тексеріңіз.

АҚПАРАТ:

• Межелі орынды орнатып болғаннан кейін ме-
желі орынның тұрған жерін реттеуге және
тұрған жерін Мекенжай кітапшасына, т.б.
сақтауға болады.

“Бағдар нұсқауды бастамас бұрын
таңдалатын параметрлер” (бет 122)

• Межелі орындардан бас тартуға және оларды
өңдеуге/қосуға болады.
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БАҒДАР НҰСҚАУДЫ БАСТАМАС
БҰРЫН ТАҢДАЛАТЫН
ПАРАМЕТРЛЕР
Бағдар нұсқауды бастамас бұрын, бағдарды
өзгерту, бұрылыстар тізімін қарап шығу немесе
бағдарды сақтау үшін бағдар туралы
мәліметтердің мәзірлерін таңдаңыз.

• [Start]:

Таңдалған межелі орынға апаратын бағыт
нұсқауын бастайды.

• [Add to Route]:

Бір жерді бұрын орнатылған бағдарға қосады.

• [More Routes]:

Балама бағдарларды ұсынады.

• [Turn List]:

Толық бұрылыстар тізімін көрсетеді. Бұрылыс
нүктесін түрту арқылы картаны көрсетіп,
бұрылысты өткізіп жіберуге болады.

• [Move Location]:

Карта экранын көрсетеді және межелі
орынның орналасқан жерін реттеуге
мүмкіндік береді.

• [More Options...]:
Орын туралы ақпаратты көру және орындар-
ды/бағдарларды сақтау сияқты опцияларды
таңдауға болады.

БАҒДАР НҰСҚАУЫ ТУРАЛЫ
Бағытты орнатқаннан кейін, бағыт нұсқауын ба-
стау үшін [Start] параметрін таңдаңыз.

Бағдар нұсқауы кезінде, жүйе визуалды және
дауыс көмегімен маршрут пунктілері жол
көрсетеді.

ҚАУІПТІ

• Навигация жүйесінің визуалды және дауыс
көмегімен бағыт беру мүмкіндігі тек
анықтамалық мақсаттарға арналған.
Бағдар беру нұсқауының мазмұны орын
алған жағдайға байланысты жарамсыз бо-
луы мүмкін.

• Ұсынған бағытпен (мысалы, бір бағытты
қозғалыс) жүріп келе жатқанда жол ереже-
лерін сақтаңыз.

“Бағдар нұсқауы” (бет 149)
PBB0023XZ

БАҒДАР НҰСҚАУЫ
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Бағдар нұсқауы кезіндегі дауысты
нұсқау
Дауысты нұсқау берудің негізгі ережелері:

Дауысты нұсқау міндетті түрде бұрылуға тиіс
қиылысқа жақындаған кезде қай бағытқа бұрылу
керек екенін хабарлайды.

АҚПАРАТ:

• Дауысты нұсқау функциясы мен жолдағы
нақты жағдайлардың сәйкес келмейтін
кездері болуы мүмкін. Бұл жағдай нақты жол
және карта деректеріндегі мәлімет
арасындағы ауытқушылықтар себебінен не-
месе көлік жылдамдығына байланысты да
орын алуы мүмкін.

• Егер дауысты нұсқау жолдағы нақты
жағдайларға сәйкес келмесе, жол белгілеріне
немесе жолдағы нұсқауларға сүйеніңіз.

• Бағыт бойынша бағдар беру барысында
бағыт бойындағы нүктеге (жол қиылысы не-
месе бұрылысы) не межеге/маршрут пунктіне
жеткенде, дыбысты хабар қалған
қашықтықты және/немесе бұрылатын тұсты
хабарлайды.Дауыстынұсқаудықайталауүшін
<MAP> түймешігін басып тұрыңыз.

БАҒДАР МӘЗІРІ

ҚАУІПТІ

Бағыт параметрлеріне өзгеріс енгізер алдында
әрқашан көлікті қауіпсіз жерге қойыңыз. Көлік
жүргізіп келе жатып бағыт параметрлерін
өзгерту жол апатына ұшыратуы мүмкін.

Бағыт бойынша нұсқау беру барысында, бағыт
параметрлерін өзгертуге және бағыт ақпаратын
растауға болады. Бағдар шарттарын
қалауыңызша орнатыңыз.

Межеліорынорнатылғанкезде,<MAP>түймешігін
басып, одан кейін Іске қосу жолағында [Route]
түртіңіз.

Бағдар мәзірінің экраны көрсетіледі.

5GB0830XZ

Мысал
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Ұсынылатын орнату күйлері

Мәзір элементі Нәтиже

[Cancel Route] Ағымдық бағыт нұсқауын біржола тоқтатады.
[Turn List] Ұсынылған бағытқа қатысты егжей-тегжейлі ақпаратты ұсынады.
[Detour] Белгілі бір айналып өту қашықтығын есептеуге болады.

[Route Preference] Бағдар іздеу шарттарын орнату.

[Recalculate] Іздеу шарттарын, т.б. өзгерткеннен кейін бағытты қайта қолмен іздеп, жүйеге бағытты есептетіңіз.

[Show Destination] [Move Location] Карта экранын көрсетеді және межелі орынның орналасқан жерін реттеуге мүмкіндік береді.

[Nearby POIs] Межелі орынның маңындағы мейрамханалар пен жанармай құю станциялары, т.б. сияқты қызықты
жерлерді іздеңіз. Орынды межелі орын немесе маршрут пункті ретінде орнатуға болады.

[Save Location] Межелі орынды Мекенжай кітапшасына сақтау.

[Edit/Add to Route] Межелі орынды немесе маршрут пунктін әлдеқашан орнатылған бағытқа өзгертуге/қосуға болады.

[Guidance Settings] Әр түрлі нұсқау параметрлерін жекеше реттеуге болады.
[Save Route] Ағымдағы бағдарды (межелі орын және маршрут пунктілері) сақтауға болады. Ең көбі 10 бағдарды

сақтауға болады. Сақталған бағдарларды қолдану үшін келешекте қайта шығаруға болады. Сақталған
бағдар бағдардың өзін емес, орын туралы ақпаратты ғана қамтиды. Бағдар жол қозғалысы туралы
ақпаратқа (бар болса) немесе басқа жағдайларға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

[Map Scroll] Межелі орынның, маршрут пунктілерінің, бағдардың, т.б. орнын растау үшін жылжыту болатын ағымдағы
карта экранын көрсетеді.
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Мәзір элементі Нәтиже

[Simulation] Бағдар нұсқауының симуляциясын жасайды. Бұл функция бағыттың егжей-тегжейлі суретін дауысты
нұсқаумен бірге көрсетеді.
Келесі өңдеу әрекеттері қолжетімді болады:

[m]: Имитация жасауды кідіртеді.

[m]: Имитация жасауды жалғастырады.

[m]: Имитация жасауды аяқтайды.

[m]: Ойнату жылдамдығын арттырады. Жылдамдықты 4 деңгейге реттеуге болады.

[m]: Ойнату жылдамдығын азайтады. Жылдамдықты 4 деңгейге реттеуге болады.
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БАҒДАР ҚАЛАУЫ

Бағдар іздеу шарттарын орнатуға болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Route Preference] түртіңіз.

3. Орнатқыңыз келген тармақты түртіңіз.

Қолжетімді элементтер модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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Параметр элементі Әрекет
[Basic Route Type] [Fastest Route] Ең жылдам бағдарды қолдануға басымдық береді.

[Energy-Saving] Азырақ энергия қолданатын бағдарға басымдық береді.
[Shortest Distance] Ең қысқа бағытқа басымдық береді.

Бағыт ең қысқа болмауы мүмкін, себебі жүйе қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында
көлікті оңай жүргізуге болатын жолдарға басымдық береді.

[Other Routing
Choices]

[Minimise Motorways]/[Minimize Freeway] Магистраль жолдарын қолдануды барынша азайтады.
[Minimise Toll Roads]/[Minimize Toll Roads] Ақылы жолдармен жүруді азайтады.
[Time Restricted
Roads]

[Use Restriction Info] Бағдарды есептегенде уақыт шектеуіне қатысты ақпаратты ескереді.
[Do Not Use Restriction Info] Бағдарды есептегенде уақыт шектеуіне қатысты ақпаратты ескермейді.
[Avoid] Бағдарды есептегенде уақыт тұрғысынан шектеулі жолдарды қоспайды.

[Seasonal
Restricted Roads]

[Use Restriction Info] Бағдарды есептегенде маусымдық шектеуге қатысты ақпаратты ескереді.
[Do Not Use Restriction Info] Бағдарды есептегенде маусымдық шектеуге қатысты ақпаратты ескермейді.
[Avoid] Бағдарды есептегенде маусымдық шектеулі жолдарды қоспайды.

[Use Traffic
Information]

[Auto] Жол қозғалысы туралы ақпаратты ескере отырып, бағдарды автоматты түрде есептейді.
[Accept] Жол кептелісі немесе жол-көлік инциденті орын алса, есептеуден бұрын растау экраны

пайда болады.
[OFF] Жол қозғалысы туралы ақпаратты ескермей, бағдарды есептейді.

[Use Avoid Area Settings] Бұл қосылған кезде, жүйе бұрын анықталған айналып өту аймақтарын айналып өтеді.
[Use Ferries] Тасымал жолдармен жүруді қамтиды.
[Use Car-Carrying Trains] Көлік тасығыш пойыздарды қолдануды қамтиды.
[Use Unpaved Roads] Қара жолдарды қолдануды қамтиды.
[Use HOV Lanes] Бұл функцияны АҚШ пен Канададан тыс жерде қолдану мүмкін емес.
[Use Learned Routes] Өздігінен үйрену технологиясының көмегімен ең жиі жүрілген жолдарды қолданады.

[Customise More
Routes]/
[Customize More
Routes]

[3 Types]/[3types] Басқа бағдарларды растаған кезде, бағдарлардың 3 түрін есептейді.
[1 Type]/[1type] [Basic Route Type] параметрі экранында таңдалған бағдар іздеу шартымен бағдарды

есептейді.
“Бағдар қалауы” (бет 126)

[Estimated Time] [Destination] Бағдар нұсқауы барысында шамаланған келу уақытын немесе межелі орынға дейін қалған
уақытты көрсетеді.

[Waypoint] Бағдар нұсқауы барысында шамаланған келу уақытын немесе маршрут пунктіне дейін
қалған уақытты көрсетеді.

[Time Shown on
Map]

[ETA] Шамаланған келу уақытын көрсетеді.
[Remaining] Қалған келу уақытын көрсетеді.
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АҚПАРАТ:

• [Route Preference] параметріне бағдар мәзірі
экранынан да қол жеткізуге болады.

• Көлік ұсынылған бағыттан қатты ауытқып
кетсе, жүйе жаңа бағытты есептейді.

• Картаэкранындакөрсетілгенжолкептелісі ту-
ралы ақпарат (бар болса) статистикалық жол
қозғалысы туралы ақпарат емес.

• Егер [Time Restricted Roads] параметрі үшін
[Do Not Use Restriction Info] мәні таңдалған
болса, жүйе бағдарды есептегенде, уақыт не-
месе аптаның күніне қатысты ережелер
ескерілмейді. Сондықтан да, ұсынылған бағыт
уақытқа немесе аптаның күніне негізделген
жол қозғалысы ережелерімен реттелетін жол-
ды қамтуы мүмкін. Бағдармен келе жатқанда
[Time Restricted Roads] параметрін ескеру
функциясы қосулы-өшірулі екеніне қарамай,
барлық жол ережелерін сақтаңыз.

• Жол қозғалысы туралы ақпарат жаппай
таратылмаған аймақта [Use Traffic
Information] параметрі өшіріледі.

• Жүйе бағыттың басталған тұсынан межелі
орынға дейінгі уақытты азайту үшін есеп жа-
сайды.Егерсәйкескелетінешбірбағытболма-
са, жүйе айналма жолға жетелеудің орнына,
жол қозғалысы іркіліп тұрған жолға бастауы
мүмкін.

• Алдын ала орнатылғанжерден ұзақтажолжа-
былса немесе жол қозғалысында іркіліс пайда
болса, жүйе айналмажолға жетелемеуі мүмкін.

БАҒЫТТЫ ҚАЙТА ЕСЕПТЕУ
Іздеу шарттарын, т.б. өзгерткеннен кейін бағытты
қолдан іздеуге болады.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Recalculate] түртіңіз. Хабар көрсетіледі және
бағыт қайта есептеледі.

3. [Start] түртіңіз немесе басқа қажетті
әрекеттерді орындаңыз.

“Бағдар нұсқауды бастамас бұрын
таңдалатын параметрлер” (бет 122)

АҚПАРАТ:

• Бағыт бойынамаршрут пункті орнатылған ке-
зде, бағыт қайта есептелсе де жүйе тек бір
ғана бағытты іздейді.

• Көлік ұсынылған бағыттан ауытқыған кезде,
ағымдық орыннан межелі орынға дейінгі
бағыттыБағыттыавтоматтытүрде салуфунк-
циясы автоматты түрде қайта іздейді.

БАҒЫТТЫ ӨҢДЕУ

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Edit/Add to Route] түртіңіз.

3. Мынапараметрлердіөңдеп, [Calculate] түртіңіз.

Ұсынылатын орнату күйлері

➀ [Add Destination]:

Жаңа межелі орын қосу үшін түртіңіз.

➁ Ағымдағы межелі орын:

Межелі орынды өңдеу немесе жою үшін
түртіңіз.

“Межелі орынды немесе маршрут
пунктін өңдеу/жою” (бет 129)

5GB0791XZ
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➂ Межелі орынға/маршрут пунктіне дейінгі
бағдарды есеп шарттары:

Бағдарды есептеу шарттарын өзгерту
үшін түртіңіз.

“Бағдарды есептеу шарттарын
өзгерту” (бет 130)

➃ [Add Waypoint]:

Маршрут пунктін қосу үшін түртіңіз.
“Межелі орын немесе маршрут
пунктін орнату” (бет 129)

➄ Ағымдағы маршрут пункті:

Маршрут пунктін өңдеу немесе жою үшін
түртіңіз.

“Межелі орынды немесе маршрут
пунктін өңдеу/жою” (бет 129)

➅ [Calculate]:

Бағдарды өңдегеннен кейін, бағдарды
жаңа шарттармен қайта есептеу үшін
түртіңіз.

Межелі орын немесе маршрут пунктін
орнату
Әлдеқашан орнатылған бағытқа межелі орынды
немесе маршрут пунктін қосуға болады. Бір ме-
желі орынға қоса, 20 бағдар пунктін орнатуға бо-
лады.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Edit/Add to Route] түртіңіз.

3. [Add Destination] немесе [Add Waypoint]
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Егер [Add Destination] параметрі таңдалса,
ағымдық межелі орын маршрут пунктіне айна-
лады.

4. Межелі орынды немесе маршрут пунктін
орнатыңыз. Маршрут пунктін іздеу тәсілі, ме-
желі орынды іздеу тәсілімен бірдей.

“Межелі орынды орнату” (бет 120)

5. Орынды бағдарға қосу үшін [Add to Route]
түртіңіз.

6. Таңдалған орын бағдарға қосылып, бағдар ту-
ралы ақпарат көрсетіледі. Бағдарды есептеу
шарттарын қажетінше реттеңіз.

“Бағдарды есептеу шарттарын өзгерту”
(бет 130)

7. Бағдардың өзгеруін растау үшін [Calculate]
түртіңіз. Бағдар қайта есептеледі.

АҚПАРАТ:

Алдыңғы бағдар автоматты түрде жойылады.

Межелі орынды немесе маршрут
пунктін өңдеу/жою
Әлдеқашан орнатылған межелі орынды немесе
маршрут пунктін өзгертуге немесежоюға болады.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Edit/Add to Route] түртіңіз.

3. Әлдеқашанорнатылғанмежелі орындынемесе
бағдар пунктін түртіңіз.

5GB0781XZ
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4. Мына параметрлерді өңдеу үшін түртіңіз:

Ұсынылатын орнату күйлері

• [Delete]:

Әлдеқашан орнатылған таңдалған межелі
орынды немесе бағдар пунктін жоюға бо-
лады.

• [Change Order]:

Орнатылып қойған межелі орындар мен
бағдар пункттерінің ретін өзгертуге бола-
ды.

• [Move Destination]/[Move Dest.]:

Межелі орынның немесе бағдар пунктінің
орналасқан жерін сенсорлық экран ди-
сплейіндегі айқышмеңзерді картабойымен
жылжыту арқылы реттеуге болады.

5. Өзгерісті қолдану үшін [Calculate] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Межелі орынжойылғанжағдайда, бағдарнұсқауы
тоқтатылады.

Бағдарды есептеу шарттарын өзгерту
Маршрут пункттерінің арасындағы жолдың әр
бөлігін есептеу шарттары әр түрлі болуына бола-
ды.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Edit/Add to Route] түртіңіз.

3. Межелі орынға немесе бағдар пунктіне дейінгі
бағдардың қалаған бөлігінде көрсетілген
бағдар шартын түртіңіз.

4. Қалаған шартты түртіңіз.

“Бағдар қалауы” (бет 126)

Шарттар өзгеріп, дисплей бағдарды өңдеу
экранына оралады.

5. Өзгерісті қолдану үшін [Calculate] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Қайта есептелген бағыт ең қысқа бағыт болмауы
мүмкін, себебі жүйе қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мақсатында көлікті оңай жүргізуге болатын
жолдарға басымдық береді.

Межелі орын мен бағдар пункттерінің
ретін өзгерту
Орнатылып қойған межелі орындар мен бағдар
пункттерінің ретін өзгертуге болады.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Edit/Add to Route] түртіңіз.

3. Әлдеқашанорнатылғанмежелі орындынемесе
бағдар пунктін түртіңіз.

4. [Change Order] түртіңіз.

5. Бұрын таңдалған межелі орынды немесе
бағдар пунктін ауыстыру үшін қалаған межелі
орынды немесе бағдар пунктін түртіңіз.

6. Өзгерісті қолдану үшін [Calculate] түртіңіз.

PBB0019XZ
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НҰСҚАУ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Жүйе қамтамасыз еткен нұсқау ақпаратын жеке-
ше реттеуге арналған әр түрлі параметрлер бар.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Guidance Settings] түртіңіз.

3. Орнатқыңыз келген тармақты түртіңіз.

Қолжетімді элементтер модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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Параметр элементі Әрекет

[Guidance Volume] Дауысты нұсқаудың үнділік деңгейін реттейді.
[Guidance Voice] Дауысты нұсқауды қосады немесе сөндіреді.

[Traffic Announcement] Жол қозғалысы туралы хабарлау функциясын іске қосады немесе ажыратады.
Осы элемент іске қосылған кезде, жүйе жол қозғалысы туралы ақпаратты немесе бағдардағы оқиғаларды
хабарлайды. Жол қозғалысы туралы хабарлау қосулы тұрса, индикатор жанады.

[Toll Booth Guide] Көлік ақылы жол төлемін қабылдау пунктіне жақындап келе жатқанын хабарлауға арналған функцияны іске қосады
немесе өшіреді.

АҚПАРАТ:

• [Guidance Settings] опциясына бағдар мәзірі экранынан да кіруге болады.

“Бағдар мәзірі” (бет 123)

• [Traffic Announcement] қосылып тұрғанда да, жол қозғалысы туралы ақпарат жаппай таратылмайтын аймақта жол қозғалысы туралы ақпарат хабарлан-
байды.

• Дауысты нұсқау хабарланып жатқан кезде, <VOL/m>/<VOLUME/m> дөңгелегін бұрау, рульдегі <m> (бар болса) қосқышын басу немесе руль
бағанындағы <m> (бар болса) қосқышын арттан басу арқылы да дауысты нұсқаудың дыбыс деңгейін реттеуге болады.
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Осы жүйеде жол қозғалысы туралы ақпараттың
екі түрі бар: RDS-TMC (Радио дерек жүйесі - Жол
қозғалысы ақпаратының арнасы) (бар болса)
және Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат (бар
болса).

Үлгілерге байланысты RDS-TMC (бар болса)
жүйесін іске қосу үшін [Use Premium Traffic] (бар
болса) опциясын өшіру керек.

Ақылы жол қозғалысы туралы ақпаратты іске
қосу үшін [Use Premium Traffic] опциясын
қосыңыз.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

RDS-TMC ФУНКЦИЯСЫ (бар болса)
Навигация жүйесі жол қозғалысы туралы
ақпаратты ең жақсы қолжетімді дереккөздерден
алып, осы ақпаратты барынша жақсы нұсқау бе-
ру мақсатында тарату үшін RDS-TMC жүйесін іске
қосады. RDS-TMC таратылымы арнайы FM тюнері
арқылы жүзеге асырылатындықтан, жол
қозғалысы ақпараты таратылып жатса да радио
тыңдау мүмкіндігіне ие боласыз. Жол қозғалысы
туралы ақпаратты RDS-TMC таратылымы бар
жерлерде ғана көрсетуге болады.Жол қозғалысы
туралы ақпарат кейбір аймақтарда болмайды.

АҚЫЛЫЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ (бар болса)
Көшелерді толығырақ қамтитын нақты
уақыттағы жол қозғалысы туралы ақпаратты
Ақылы жол қозғалысы туралы ақпараттан да
алуға болады.

Экранда көрсетілген оқиға түрлері RDS-TMC
ақпаратымен (бар болса) бірдей.

[Use Premium Traffic] опциясын қосу және Wi-Fi
құрылғысын (барболса), смартфондыWi-Fi неTCU
(Телематиканы басқару құрылғысы) (бар болса)
желісіне жалғау арқылы Ақылы жол қозғалысы
туралы ақпаратқа қол жеткізуге болады.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

АҚПАРАТ:

Дәл мекенжай навигациясы бар үлгілерде көлікке
дәл мекенжай навигациясы бар смартфон
жалғанып тұрғанда да Ақылы жол қозғалысы ту-
ралы ақпаратты қолдануға болады.

ҚОЛЖЕТІМДІ ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ КӨРУ
Тізімнен жол оқиғаларын көру
1. <MENU> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Info] түртіңіз.

2. [Traffic Information] немесе [Premium Traffic]
түртіңіз. Қолжетімді ақпарат түрлерінің тізімі
көрсетіледі.

Қолжетімді
элементтер

Функция

[Show Traffic
on the
Route]

Ағымдағы көлік орнынан межелі
орынға дейінгі бағдарда
табылған жол қозғалысы туралы
ақпарат тізімін көрсетеді. Бағдар
орнатылған кезде ғана
қолжетімді.

[Nearby
Traffic Info]

Көліктің ағымдағы орнына
жақын жердегі жол қозғалысы
туралы ақпарат тізімін
көрсетеді.

АҚПАРАТ:

[Traffic Information] немесе [Premium Traffic]
жол қозғалысы туралы ақпарат қабылданған
кезде ғана қолжетімді болады.

3. Қалаған элементті түртіңіз. Қолжетімді
оқиғалар тізімі көрсетіледі.

5GB0811XZ

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТТЫ КӨРУ (бар болса)
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4. Толық ақпарат пен картаны тексеру үшін тізім-
дегі бір оқиғаны түртіңіз. Балама бағдарды
іздеу үшін [Avoid] түртіңіз.

Жол қозғалысы туралы жедел
ақпаратты көрсету
Ағымдағы көлік орнының маңында жедел оқиға
табылған кезде, сенсорлық экран дисплейінде ав-
томатты түрде хабар көрсетіліп, дауыс хабарлан-
дыруы естіледі.

Хабарда белгіше, оқиға түрі, оқиға туралы
ақпарат және ағымдағы орыннан оқиға болған
жерге дейінгі қашықтық болады.

АҚПАРАТ:

• Бірнеше жедел оқиға болған кезде, ағымдағы
орыннан тікелей қашықтығы ең аз оқиға
көрсетіледі.

• Жедел оқиға ұсынылған бағдарда болса және
айналыпөтумүмкіндігі табылса,көлікайналып
өту нүктесіне жақындаған кезде, айналып өту
бағдарының хабарландыру экраны
көрсетіледі.

Картадағы жол қозғалысы ақпараты
Жол қозғалысы туралыақпарат 2D картасы экра-
нында да, 3D картасы экранында да көрсетіледі.

Экран ақпараты

➀ Жол жағдайлары:

Еркін қозғалыс Жасыл
Баяу қозғалыс Сары
Қарқынды қозғалыс Қызыл
Жол жабық және жол
бөлігіне ауыр жол
қозғалысы оқиғасы
әсер еткен

Қызғылт және ақ
жолақтар

Тығыз қозғалыс Қызғылт

➁ Жол қозғалысы туралы ақпарат белгішесі:

Егер бағыт орнатылып тұрмаса,
картадағы жол қозғалысы белгішелерінің
барлығы сұр түспен көрсетіліп тұрады.
Жол бағыты орнатылғаннан кейін, жол
бағытындағы белгілер түске боялып
көрсетіледі де, бағыттан тыс қалған
белгілер сұр түспен көрсетіледі.

Мексиканы қоспағанда:

m
Тоқтап тұрған қозғалыс

m
Баяу қозғалыс

m
Еркін жылжитын қозғалыс

m
Бөлік жабық

m
Апат

m
Жол жөндеу жұмыстары

m
Тар қатарлар

m
Басқа барлық оқиғалар

5GB0795XZ
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Мексика үшін:

m
Жол кептелісі

m
Баяу қозғалыс

m
Еркін жылжитын қозғалыс

m
Жол жабық

m
Апат

m
Жол жөндеу жұмыстары

m Тар қатарлар

m Басқа барлық оқиғалар

➂ Қалған қашықтық пен уақыт:

Қалған қашықтық пен уақыт бағдардағы
жол қозғалысы туралы ақпаратты ескере
отырып есептелген.

Межелі орынға дейін қалған уақытты
немесе шамаланған межелі орынға келу
уақытын көрсетуді таңдауға болады.

“Бағдар қалауы” (бет 126)

➃ Жол қозғалысы индикаторы:

Ақылыжол қозғалысы (бар болса)

Қолжетімді Ақылы жол қозғалысы туралы
ақпарат қабылданған кезде көрсетіледі.

TMC (бар болса)

Қолжетімді RDS-TMC қабылданған кезде
көрсетіледі.

АҚПАРАТ:

Жол қозғалысы белгішелері 15 м-ден (1/64 миль)
12,5 км-ге (7,5 миль) дейінгі ауқымдағы масштаб
деңгейінде көрсетіледі. Кейбір жол қозғалысы
белгішелері картада толығырақ егжей-тегжей
деңгейлерінде ғана көрсетіледі.

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ
АҚПАРАТ ПАРАМЕТРЛЕРІ
Жол қозғалысы туралы ақпаратқа қатысты
функциялардың параметрлерін өзгертуге бола-
ды.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Traffic Info Settings] түртіңіз.

3. Қалаған параметрді түртіңіз. Таңдалған пара-
метрге қатысты индикатор жанады.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолжетімді параметр элементтері

• [Use Premium Traffic]:

Ақылыжолқозғалысытуралыақпаратты (бар
болса) қосады/өшіреді.

• [Filter Traffic Icons]:

Карта экранында көрсетілетін жол
инциденттерінің (мысалы,жолапаты)түрлерін
таңдайды.

• [Premium Traffic Update Settings]:

Ақылыжолқозғалысытуралыақпаратты (бар
болса) жаңарту уақытын орнатады.

АҚПАРАТ:

• [Use Premium Traffic] функциясы үлгілерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына байланысты қолжетімді бол-
мауы мүмкін.

• [Traffic Info Settings] опциясына ағымдағы
орынкартасыныңэкранынандақолжеткізуге
болады.
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• [Traffic Announcement] опциясы өшірілген
күйге орнатылғанның өзінде, ол бағдар
нұсқауына әсер етпейді. Оған қоса төтенше
ақпаратты хабарландыру функциясы
өшірілмейді.

“Нұсқау параметрлері” (бет 131)

ОРЫНДЫ САҚТАУ
Жиі баратын жерлерді Мекенжай кітапшасына
сақтауғаболады.Сақталғанмекенжайлардыоңай
алып, межелі орын немесе барар жер ретінде
орнатуға болады. Мекенжай кітапшасы шамамен
200 орынды сақтай алады.

Үй немесе жұмыс орнын сақтау
Үй немесе жұмыс орнын жүйеге сақтауға болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.

3. [AddHomeLocation]немесе [AddWorkLocation]
түртіңіз.

4. Орынды орнату үшін тиісті әдісті түртіңіз. Ме-
желі орынды орнату үшін қолданылған іздеу
әдістерін қараңыз.

“Межелі орынды орнату” (бет 120)

5. [OK] дегенге қол тигізіңіз.

6. Хабар көрсетіледі де, аталмыш жердің мекен-
жайы Мекенжай кітапшасына сақталады.

7. Сақталған элементтің мазмұнын қажетінше
реттеп, өңдеңіз. Растау үшін [OK] түртіңіз.

“Сақталған орынды өңдеу” (бет 138)

АҚПАРАТ:

Үй немесе жұмыс орны әлі сақталмаған кезде, ме-
желі орын экранында [Go Home (Save Location)]
немесе [Go toWork (Save Location)] түртсеңіз,жүйе
үй немесежұмыс орнын сақтау қажеттілігі туралы
сұрайтын хабарды көрсетеді. Үй немесе жұмыс
орнын сақтау үшін [Yes] түртіңіз.

Орындарды іздеу арқылы сақтау
Орынды әр түрлі жолмен іздеу арқылы сақтауға
болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.
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3. [Saved Locations] элементін түртіңіз.

4. [Add New] түртіңіз.

5. Орынды орнату үшін тиісті әдісті түртіңіз. Ме-
желі орынды орнату үшін қолданылған іздеу
әдістерін қараңыз.

“Межелі орынды орнату” (бет 120)

6. [OK] дегенге қол тигізіңіз.

7. Хабар көрсетіледі де, аталмыш жердің мекен-
жайы Мекенжай кітапшасына сақталады.

8. Сақталған элементтің мазмұнын қажетінше
реттеп, өңдеңіз. Растау үшін [OK] түртіңіз.

“Сақталған орынды өңдеу” (бет 138)

АҚПАРАТ:

• Орын [Saved Locations] ішіне сақталған кезде,
[Address Book] параметрін қолданып, сол
орынды іздеуге болады.

• 200 жер сақталғаннан кейін, сақталып тұрған
жерді өшірмейінше жаңа жерді сақтау мүмкін
болмайды.

Орынды картаны жылжыту арқылы
сақтау
1. Картадағы қалаған жерге жылжып, сенсорлық
экран дисплейінде [m] түртіңіз.

2. [Save Location] түртіңіз. Хабар көрсетіледі.

3. Картада сақталған орынды көрсететін белгі
пайда болады. Ағымдағы орын картасының
экранына оралу үшін <MAP> түймешігін
басыңыз.

ЖОЛ БАҒЫТЫН САҚТАУ
Ең көбі есептелген 10 бағдарды сақтауға болады.
Сақталған бағыттарды жүйеден оңай шақырып
алып, ұсынылған бағыт ретінде орнатуға болады.

Бағдарды сақтау үшін кемінде бір маршрут пункті
қажет.

1. <MAP> түймешігін басып, одан кейін Іске қосу
жолағында [Route] түртіңіз.

2. [Save Route] түртіңіз. Растау хабары
көрсетіледі. Сұралса, ағымдағы бағдарды
сақтау үшін [Yes] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Сақтау үшін бағдарда кемінде 1 бағдар пункті
болуы қажет.

• Сақталған бағыт, бағыттың өзін емес, тек
орындарды (межелі орын және бағыт
бойындағы пункттер) және бағытты есептеу
жағдайларын қамтиды.

• Бағдар сақталған бағдарлар тізіміндегі ең
бірінші бос тұрған жолаққа сақталады.

• Мекенжай кітапшасына 10 бағыт
сақталғаннан кейін, бағытты өшірмей жаңа
бағыт сақтай алмайсыз.

“Сақталған элементті жою” (бет 141)

АЙНАЛЫП ӨТУ АЙМАҒЫН САҚТАУ
Айналып өту аймағын сақтауға болады. Айналып
өту аймағы дегеніміз— әрдайым кептеліс болатын
жол сияқты бағдарға қосылмайтын аймақ. Айна-
лып өту аймақтары сақталғаннан кейін, жүйе
бағдарды есептеген кезде бұл жерлерді
қоспайды. Шамамен 10 Айналып өту аймағын
сақтауға болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.

3. [Avoid Area] түртіңіз.
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4. [Add New] түртіңіз.

Орынды іздеу үшін тиісті әдісті түртіңіз.

“Межелі орынды орнату” (бет 120)

5. [OK] дегенге қол тигізіңіз.

6. Айналып өту аймағы ақпаратын қажетінше
реттеңіз.

“Қашық жүретін жерді өңдеу” (бет 141)

7. Айналып өту аймағы ақпаратын сақтау үшін
[OK] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Ең көбі 10 Айналып өту аймағын сақтауға болады.
10 Айналып өту аймағы сақталғаннан кейін,
сақталып тұрған айналып өту аймағын
өшірмейінше жаңа айналып өту аймағын сақтау
мүмкін болмайды.

“Сақталған элементті жою” (бет 141)

САҚТАЛҒАН АҚПАРАТТЫ ӨЗГЕРТУ
Жүйеде сақталған элементтерді өңдеуге болады.

Сақталған орынды өңдеу
1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.

Қолжетімді элементтер модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.
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Параметр элементі Әрекет

[Home
Location]*

[Edit] [Show Icon on Map] Картада үй белгішесін көрсетеді.

[Icon] Қалаған дизайндағы үй белгішесін таңдайды.

[Sound] Көлік үйге жақындаған кезде берілетін сигнал түрін орнатады.

[Direction] Белгілі бағыттан келе жатқанда естілетін сигналды орнатады.

[Distance] Үйге белгілі бір қашықтық қалғанда естілетін сигналды орнатады.

[Phone Number]/[Phone No.] Үй телефон нөмірін сақтайды.

[Move Location] Сақталған үй орнын реттейді.

[Delete] Сақталған үй орнын жояды.

[OK] Өңделген үй ақпаратын растайды және сақтайды.

[Work
Location]*

[Edit] [Show Icon on Map] Картада жұмыс белгішесін көрсетеді.
[Icon] Қалаған дизайндағы жұмыс белгішесін таңдайды.
[Sound] Көлік жұмысқа жақындаған кезде берілетін сигнал түрін орнатады.
[Direction] Белгілі бағыттан келе жатқанда естілетін сигналды орнатады.

[Distance] Жұмысқа белгілі бір қашықтық қалғанда естілетін сигналды орнатады.

[Phone Number]/[Phone No.] Жұмыс телефон нөмірін сақтайды.
[Move Location] Сақталған жұмыс орнын реттейді.
[Delete] Сақталған жұмыс орнын жояды.
[OK] Өңделген жұмыс ақпаратын растайды және сақтайды.
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Параметр элементі Әрекет

[Saved
Locations]

[Sort] [Sort by Number] Сақталған орындарды сұрыптайды.
[Sort by Name]

[Sort by Icon]

[Sort by Group]

[Add New] Жаңа орын қосады.
“Орындарды іздеу арқылы сақтау” (бет 136)

Сақталған
орындар
тізімі

[Edit] [Show Icon on Map] Картада сақталған орынның белгісін көрсетеді.

[Name] Жазбаның атауын тіркейді.

[Voice Tag] Жазбаға дауыс енбелгісін тіркейді. Ол жазбаны дауысты тану жүйесімен
бірге қолдануға мүмкіндік береді.

[Icon] Жазбаға арналған белгішені таңдайды.

[Sound] Көлік орынға жақындаған кезде берілетін сигнал түрін орнатады.

[Direction] Белгілі бағыттан келе жатқанда естілетін сигналды орнатады.

[Distance] Орынға белгілі бір қашықтық қалғанда естілетін сигналды орнатады.

[Phone Number]/[Phone
No.]

Орынның телефон нөмірін тіркейді.

[Group] Жазбаның тобын тіркейді.

[Entry Numbers] Орынның жазба нөмірін тіркейді.

[Move Location] Сақталған орын ақпаратын реттейді.

[Delete] Сақталған орын ақпаратын жояды.

[OK] Өңделген сақталған орын ақпаратын растайды және сақтайды.

*: Үй немесе жұмыс орны сақталмаған кезде, [Add Home Location] немесе [Add Work Location] көрсетіледі және мәзірден үй немесе жұмыс орнын сақтауға
болады.
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Сақталған бағытты өзгерту
1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.

3. [Saved Routes] түртіңіз.

4. Тізімде қалаған сақталған бағдарды түртіңіз.
Сақталған бағдарлар параметрлерінің экраны
көрсетіледі.

Параметр
элементі

Әрекет

[Rename] Сақталған бағдар атауын
өзгертеді.

[Replace] Сақталған бағдарды ағымдағы
бағдардың үстінен жазады.

[Delete] Сақталған бағдарды жояды.
[OK] Өңделген параметрлерді

қолданысқа енгізеді.

Қашық жүретін жерді өңдеу
1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз, одан кейін [Avoid Area]
түртіңіз.

3. Тізімде қалаған Айналып өту аймағын түртіңіз.
Айналып өту аймағы параметрлерінің экраны
көрсетіледі.

Параметр
элементі

Әрекет

[Rename] Айналып өту аймағының атауын
өзгертеді.

[Move
Location]

Айналып өту аймағының орнын
реттейді.

[Resize
Area]

Айналып өту аймағының өлшемін
реттейді.

[Motorway]/
[Freeway]

Айналып өту аймағына
магистральдарды қосуды не
қоспауды белгілейді.
Айналып өту аймағының түсі
параметрге қарай өзгереді.
Магистраль ҚОСУЛЫ: жасыл
Магистраль ӨШІРУЛІ: көк

[Delete] Айналып өту аймағын жояды.
[OK] Өңделген параметрді

қолданысқа енгізеді.

САҚТАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІ ЖОЮ
Мекенжай кітапшасындағы орындар мен
бағдарларды жоюға болады. Жеке элементті жою
және сақталған элементтердің барлығын жою
мүмкіндігі бар.

АҚПАРАТ:

Жойылған элементтерді қайта қалпына келтіруге
болмайды. Элементті жоймай тұрып, оның бұдан
былай шынымен қажет емес екеніне көз
жеткізіңіз.

Сақталған элементтерді бір-бірден
жою
1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. [Address Book] түртіңіз.

3. [Delete Saved Items] түртіңіз.

Қалаған элементті таңдап,жоюәрекетін растау
үшін [Yes] түртіңіз.
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Картадағы жеке элементті жою
1. Айқыш меңзерді картада жылжыту арқылы
жойғыңыз келген сақталған орынға апарып,
одан кейін [m] түртіңіз.

2. [Delete] түртіңіз.

3. Растау хабары көрсетіледі. Хабардың
мазмұнын растап, [Yes] түртіңіз.

Мекенжай кітапшасынан сақталған элемент
жойылады.

1-қадам 2-қадам Әрекет
[Delete Home Location] Үй орнын жояды.
[Delete Work Location] Жұмыс орнын жояды.
[Delete Address
Book]

[Delete All] Барлық сақталған орындарды жояды.
[Delete One] Таңдалған сақталған орынды жояды.

[Delete Saved
Routes]

[Delete All] Барлық сақталған бағыттарды жояды.
[Delete One] Таңдалған сақталған бағдарды жояды.

[Delete Avoid
Areas]

[Delete All] Барлық айналып өту аймақтарын жояды.
[Delete One] Таңдалған айналып өту аймағын жояды.

[Delete Previous
Destinations]

[Delete All Previous Destinations] Бұрынғы межелі орындардың барлығын
жояды.

[Delete One Previous Destination] Таңдалған бұрынғы межелі орынды жояды.
[Delete Previous Starting Point] Алдыңғы бастапқы нүктені жояды.

[Delete Learned Routes] Жадта сақталған бағдарларды жояды.
5GB0747XZ
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Навигация жүйесін пайдаланушының қалауынша
реттеуге болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [Navigation]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. Орнатқыңыз келген тармақты түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолжетімді элементтер:

• [Map Settings]

Картаны көрсету тәсілін және картаның
бағытын орнатады.

“Карта параметрлері” (бет 116)

• [Guidance Settings]

Бағыт бойынша нұсқау беруге қатысты әр
түрлі функцияларды орнатады.

“Нұсқау параметрлері” (бет 131)

• [Route Preference]

Жол бағытына қатысты таңдауларды
өзгертеді.

“Бағдар қалауы” (бет 126)

• [Traffic Info Settings]

Жол қозғалысы туралы ақпарат мүмкіндігінің
әр түрлі функцияларын орнатады.

“Жол қозғалысы туралы ақпарат
параметрлері” (бет 135)

• [Safety Guide Settings]

Параметр
элементі

Әрекет

[Speed
Limit
Indication
on Map]

Осы элемент қосылып тұрғанда,
көлік жүріп бара жатқан жолда
жылдамдық шектеуі болған кезде,
жылдамдық шектеуінің
индикаторы карта экранының оң
жағында көрсетіледі.

“2D картасы (Таяу
Шығысты қоспағанда)”
(бет 110)
“2D картасы (Таяу Шығыс
үшін)” (бет 112)

[Speed
Limit
Warning]

Осы элемент қосылып тұрғанда,
көлік жылдамдығы шектеуден
асқан кезде, жылдамдық
шектеуінің индикаторы
жыпылықтап, дыбысты сигнал
беру арқылы жүргізушіні
ескертеді.

“2D картасы (Таяу
Шығысты қоспағанда)”
(бет 110)
“2D картасы (Таяу Шығыс
үшін)” (бет 112)

[Speed
Limit Sens.]

Жылдамдық шектеуінің сезгіштігін
[Speed Limit Warning]
параметріне сәйкес реттейді.

• [Speed Limit Indication on Map]

Көлік сипаттамасына байланысты, осы эле-
мент қосылып тұрғанда, көлік жүріп бара
жатқан жолда жылдамдық шектеуі болған ке-
зде, жылдамдықшектеуінің индикаторы карта
экранының оң жағында көрсетіледі.

“2D картасы (Таяу Шығысты
қоспағанда)” (бет 110)

• [Speed Limit Warning]

Осы элемент қосылып тұрғанда, көлік
жылдамдығы шектеуден асқан кезде,
жылдамдық шектеуінің индикаторы
жыпылықтау арқылы жүргізушіні ескертеді.

“2D картасы (Таяу Шығысты
қоспағанда)” (бет 110)

• [Speed Limit Sens.]

Жылдамдық шектеуінің сезгіштігін [Speed
Limit Warning] параметріне сәйкес реттейді.

• [Address Book]

Орындар мен бағыттарды орнатады.
Сақталған элементтерді өңдеуге немесе
жоюға болады.

“Орын/бағытты сақтау” (бет 136)

• [Customise POIs]/[Customize POIs]

Қызықты жерлер экранында көрсетілетін POI
санаттарын орнатады.

НАВИГАЦИЯ ПАРАМЕТРЛЕРІ
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• [Adjust Current Location]

Көліктің ағымдық орнын көрсететін белгіше
дұрыс жерде тұрмаса, картадағы көліктің ор-
нынкөрсететін белгішеніңорнынреттеугебо-
лады.

• [Delete Saved Items]

Сақталған орынды немесе бағдарды жояды.

“Сақталған элементтерді бір-бірден
жою” (бет 141)

• [Delete Previous Destinations]

Алдыңғы межелі орындардың барлығын я бі-
реуін немесе бұрынғы бастапқы нүктені жоя-
ды.

“Сақталған элементтерді бір-бірден
жою” (бет 141)

• [Sync with Door to Door Navi]/[Sync with
Smartphone Navi.]

Дәл мекенжай навигациясын қосады/өшіреді.

• [Reset All Navigation Settings to Default]

Ол әр түрлі параметрлерді (дисплей, дыбыс
деңгейі т.с.с.) бастапқы қалпына қояды.

КӨЛІКТІҢ АҒЫМДАҒЫ ОРНЫ
Көліктің ағымдағы орнының дисплейі
Бұл навигация жүйесі көліктің ағымдағы орнын
есептеу үшін көліктен (гироскопиялық сенсор
арқылы)жәнеЖаһандықнавигациялықжерсерік-
тер жүйесінен (GNSS) алынған деректерді
біріктіреді. Бұл орын содан кейін межелі орынға
дейін бағдар нұсқау барысында көрсетіледі.

Жаһандық навигациялық жерсеріктер
жүйесі (GNSS) дегеніміз не?
GNSS — жерсеріктерден түскен сигналдарды
қолданатын орынды анықтау жүйелерін сипат-
тайтын жалпы термин. Бұл навигация жүйесі жер-
серіктерден келетін радио сигналдарды
қабылдап, көліктің орналасқан жерін триангуля-
ция тәсілімен анықтайды.

Орынды анықтау мүмкіндігін реттеу:

Жүйе көлік жылдамдығына және гироскопиялық
сенсор деректерінің есептеулері негізінде көлік
орны дәл емес деп шешкен кезде, жүйе GNSS сиг-
налдары арқылы көлік белгішесінің күйін авто-
матты түрде өзгертеді.

GNSS жерсеріктерінен сигналдарды қабылдау:

GNSS сигналдары қоршаған ортаның жағдайына
байланысты әлсіз болуы мүмкін. Келесі жерлер/
аумақтарда көліктер GNSS сигналдарын
қабылдамауы мүмкін.

• Туннелдердің немесе паркинг ішінде

• Көп биік ғимараттар орналасқан
жерлерде

NAI0422

NAI0423

НАВИГАЦИЯ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ
ЖАЛПЫ АҚПАРАТЫ
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• Бірнеше қабатты шосселердің астында

• Көп биік ағаштар орналасқан жерлерде

• Каньондарда

АҚПАРАТ:

GPS антеннасы көліктің ішіндегі аспаптар
панелінде және/немесе төбедегі акула қанаты
пішінді антенна (барболса) ішіндеорналасқан.Ас-
паптар панеліне ешбір затты, әсіресе, ұялы теле-
фондарды немесе қабылдағыштарды қоймаңыз.
GNSS сигналы әлсіз болғандықтан, телефондар
мен қабылдағыштар сигналға әсер етуі немесе
оны мүлдем үзіп тастауы мүмкін.

Көліктің орнын дұрыс көрсетпеу
Келесі жағдайлар көліктің орнын немесе жолдың
бағытын дұрыс көрсетуге әсер етуі мүмкін. Көлік
қалыпты жүргізу режиміне оралған кезде оның
орны нақты көрсетілуі мүмкін.

• Жақын жерде ұқсас жол бар болса.

• Көлік торкөздермен белгіленген жолда
келе жатса.

NAI0424

NAI0425

NAI0713 NAI0426

NAI0427
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• Көлік үлкен Y-пішімді жол қиылысынан
өтіп бара жатқан кезде.

• Көлік үздіксіз, сәл иірімдері бар жолмен
келе жатса.

• Көлік S-пішімді жол иірімдері қайталанып
кездесетін жолмен келе жатса.

• Көлік иілген көпірдің үстінде келе жатса.

• Көлік қар басқан немесе асфальт
төселмеген жолмен келе жатса.

• Үздіксіз солға немесе оңға бұрылғанда
немесе зигзаг бойымен жүрген кезде.

NAI0428

NAI0429

NAI0430

NAI0431

NAI0432

NAI0433
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• От алдыру қосқышы немесе қуат
қосқышы OFF қалпына қойылған кезде,
көлік паркингтің бұрылатын
платформасында айналған жағдайда.

• Карта бейнебетінде көрсетілмеген
жолмен немесе қосымша құрылыс салу не
басқа себептерге байланысты
өзгертілген жолда келе жатқан кезде.

• GNSS орынды анықтау мүмкіндігінің
дәлдігі төмен кезде.

АҚПАРАТ:

• Қозғалтқышты, гибрид жүйесін немесе e-
POWERжүйесін от алдыра сала көлікті жүргізе
бастаған кезде, көліктің белгішесі ауытқып
көрсетілуі мүмкін.

• Көлік белгішесі өлшемі әртүрлі шиналар неме-
се шина шынжырлары орнатылған болса да
ауытқуы мүмкін.

• Жүйенің көлік белгішесінің орны нақты жол-
дан ауытқыған кезде оны автоматты түрде
түзететін функциясы бар.

• Көлікті тоқтатқан кезде, көлік орнын GNSS
көмегімен түзету функциясы жұмыс істемеуі
мүмкін.

• Көліктің белгішесі көлікті біраз жүргізгеннен
кейін де қалыпты орнына қайтып келмесе,
көлік белгішесінің орнын қолмен түзетіңіз.

Навигация жүйесіне арналған
егжей-тегжейлі картадағы шолу
аумақтары (MCA)
Бұл жүйе межелі орынға жетуге көмектесуге
арналған және осы нұсқаулықта көрсетілген
басқа функцияларды да орындайды. Дегенмен,
бұл жүйені абайлап және дұрыс пайдалану керек.
Жолдағы жағдай, жол белгілері және
қызметтердің болуына не болмауына қатысты
мәлімет әрдайым жаңартылып тұрмауы мүмкін.
Жүйе көлікті қауіпсіз түрде, дұрыс және заң
шеңберіндежүргізу әрекетінің орнынбасаалмай-
ды.

Карта деректері таңдаулы метрополиялық
аумақтарды қамтиды.

Карта деректері аумақтардың екі түрін қамтиды:
Барлық егжей-тегжейлі жол деректерін ұсынатын
“егжей-тегжейлі шолу аумақтары” және барлық
аумақтарды көрсететін “негізгі жолдар ғана” түрі.

АҚПАРАТ:

Егжей-тегжейлі карта көп жерлерде жұмыс істе-
мейді және жалпы алғанда бұл карта метрополи-
тен жерлерді таңдаумен ғана шектеледі.

NAI0434

NAI0435

NAI0436
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БАҒДАРДЫ ЕСЕПТЕУ
• Ұсынылған жол ең қысқа жол болмауы мүмкін,

сонымен қатар жол қозғалысындағы
іркілістер есепке алынбауы мүмкін.

• Жол жағдайлары және осы жүйені қолдану
уақыты мен карталық деректерге арналған
мәлімет жасалған уақыт арасындағы
айырмашылыққа байланысты, жолдар мен
ережелер арасында ауытқулар болуы мүмкін.
Мұндай жағдайларда жолдағы нақты
жағдайлар мен ережелер картадағы дерек
ақпараттарынан басым болады.

• Бағдарды есептеу кезінде, картаны жүгірте
қарау мүмкін болмайды, алайда көлік бел-
гішесі көліктің нақты қозғалысына сай
қозғалады.

• Бағдарды есептеу кезінде <MAP> және
<MENU> сияқты түймешіктер ажыратылады.

• Кейжағдайларда, есептеу аяқталғаннан кейін,
есептелген бағдар бірден көрінбеуі мүмкін.

• Жол бағытын қайта есептеу кезінде өтіп кет-
кен маршрут пункттері есепке алынбайды.

• Егер ұсынылған бағдар сызылып жатқан ке-
зде картаны жүгірте қарасаңыз, сызуды
аяқтау қосымша уақыт алуы мүмкін.

• Келесі жағдайларда бағдарды есептеу
аяқталмауы мүмкін.

– Көліктен 2,5 км (1,5 миля) қашықтықта
ешбір негізгі жол болмаса, бейнебетте осы
жағдайдыескертетін хабарпайда болады.
Көлік негізгі жолға жақын келген кезде
қайта есептеуге тырысыңыз.

– Межелі орыннан немесе маршрут пункті-
нен 2,5 км (1,5 миля) қашықтықта ешбір
негізгі жол болмаса, бейнебетте осы
жағдайдыескертетін хабарпайда болады.
Негізгі жолға жақын орынды орнатуға
тырысыңыз.

– Егеркөлікмежелі орынғатымжақынболса
немесемежеліорынғадейінешжолболма-
са, бейнебетте осы жағдайды ескертетін
хабар пайда болады.

– Жол қозғалысыережелерінежәне т.б. бай-
ланысты межелі орынға немесе бағдар
пункттеріне жету мүмкін болмаса.

– Межелі орынға немесе маршрут пункт-
теріне жетелейтін жалғыз жол аса күрделі
болса.

• Бағдар пайда болған кезде келесі жағдай
орын алуы мүмкін.

– Егер негізгі жолдағы бағдарды
есептесеңіз, бағдардың бастапқы тұсы
көліктің ағымдағы орнына дәл сәйкес кел-
меуі мүмкін.

– Бағдардың аяқталу тұсы межелі орынға
дәл сәйкес келмеуі мүмкін.

– Егер негізгі жолдағы бағдарды
есептесеңіз, жүйе басқа негізгі жолдағы
бағдарды көрсетуі мүмкін. Бұл көлік бел-
гішесі орнының дәл еместігіне байланы-
сты болуы мүмкін. Мұндай жағдайда
көлікті қауіпсіз жерге тоқтатып, көлік бел-
гішесін бастапқы қалпына келтіріңіз неме-
се бағдарды қайта есептемей тұрып, көлік
белгішесінің орны автоматты түрде
өзгеретін не өзгермейтінін көру үшін
көлікті жүргізіп көріңіз.

– Егер бағытты сақталған ақпарат немесе
нысанақпаратынаналыпорнатсаңыз,кей
жағдайда межелі орынға немесе маршрут
пунктіне апаратын жанама жол көрсетілуі
мүмкін. Бұны түзету үшін жол
қозғалысының бағыты, әсіресе
қиылыстар, қызмет көрсету аумақтары
тәрізді қозғалу бағыттары әр түрлі
жолақтар жеке-жеке көрсетілген
жағдайларда абай болыңыз.

– Бұл жүйе шектеулі жол қозғалысын және
толық жол қозғалысын (бұғаттау) жеке-
жеке қарастырмайды. Жүйе жол
қолданыста болса да жанама жолды
көрсетуі мүмкін.

– Паром басымдығы OFF қалпында болса
да, паромды пайдаланатын бағдар
ұсынылуы мүмкін.
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БАҒДАР НҰСҚАУЫ

АҚПАРАТ:

Жүйе тілі ағылшыншаға орнатылған жағдайда,
жүйе көше атауларын хабарлайды. Тіл параме-
тріне байланысты көше атаулары хабарланбауы
мүмкін.

Дауысты нұсқауды қайталау
Бұлфункцияжолбағытынесептеген уақыттанба-
стап межелі орынға жеткенше, бағыт бойынша
нұсқау беру кезінде үздіксіз жұмыс істеп тұрады.
<MAP> тетігін басып тұрыңыз. Дауысты нұсқау
қайталанады.

Дауысты нұсқауға қатысты
ескертпелер

• Осыжүйедегі дауыстынұсқау бойыншабағыт
беру функциясын қосымша функция ретінде
қарастыру қажет. Көлікті жүргізген кезде,
картадағы бағытты тексеріңіз және нақты
жолдар мен жол ережелерін ұстаныңыз.

• Дауысты нұсқау функциясы белгілі бір
шарттарға сай келетін көше қиылыстарында
ғана қосылады. Көліктің бұрылуы қажет, бірақ
дауысты нұсқау функциясы қосылмаған
жағдайлар болуы мүмкін.

• Дауысты нұсқаудың мазмұны бұрылыс
бағытына және жол қиылысының түріне
қарай әр түрлі болуы мүмкін.

• Дауыстынұсқауберууақытыжағдайғабайла-
нысты әр түрлі болуы мүмкін.

• Көлік ұсынылған бағдардан ауытқып кеткен
кезде дауысты нұсқау жұмыс істемейді. Жүйе
бұл жағдайды хабарламайды. Картаға қарап,
бағдарды қайта есептеңіз.

“Бағытты қайта есептеу” (бет 128)

• Дауысты нұсқау магистраль
қиылыстарындағы жолдың нөмірлеріне және
бағыттарына дәлме-дәл сай келмеуі мүмкін.

• Көрсетілген көшенің атаулары кейде көшенің
нақты атауларына сәйкес келмеуі мүмкін.

• Дауысты нұсқау беру функциясы [Guidance
Voice] индикаторы жанбай тұрса жұмыс істе-
мейді.

• Дауысты нұсқау беру функциясы көлік
ұсынылған бағдарға түскен кезде басталады.
Бағдардың бастапқы тұсына жетелейтін
бағыттарды картадан қараңыз.

• Маршрут пунктіне жақындаған кезде, дауы-
сты нұсқау көлік маршрут пунктіне жеткенін
айтып, жүргізушіге хабарлайды. Дауысты
нұсқау бағдардың келесі бөлігіне ауысады.
Дауысты нұсқау функциясына қолжетімді
болмаса, картаға қарап бағыт алыңыз.

• Кей жағдайларда, дауысты нұсқау функциясы
межелі орынға жетпей тұрып аяқталады. Ме-
желі орынғажету үшін картадағымежелі орын
белгішесін қараңыз.

• Дауысты нұсқау беру функциясы жол
қиылыстарындағы жолдың бұрышына байла-
нысты жартылай жұмыс істеуі немесе жұмыс
істемеуі мүмкін.

• Магистраль шығаберісіне қатысты ақпарат,
нақты шығаберіске қатысты мәліметтен
өзгеше болуы мүмкін.

• Себебі кей маусымдарда ашық, кей мау-
сымдарда жабық жолдарға қатысты дерек-
терді қамту мүмкін болмағандықтан, нақты
жол қозғалыстарына қатысты шектеулер
ескерілмеген бағдар көрсетілуі мүмкін. Көлік
жүргізген кезде нақты жол қозғалыстарына
қатыстышектеулерді міндетті түрде ескеріңіз.

КАРТА ДЕРЕГІН ЖАҢАРТУЖОЛЫ
(бар болса)

ҚАУІПТІ

КАРТАНЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛЫН
ЖАҢАРТҚАН КЕЗДЕ МЕРТ БОЛУ НЕМЕСЕ АУЫР
ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАУПІНІҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН:

КөліктіWi-Fi байланысының (барболса) немесе
TCU (Телематиканы басқару құрылғысы) (бар
болса) сигналы жететін ауқымда тұраққа
қоюға шешім қабылдасаңыз, көлікті қауіпсіз,
қорғалған, жақсылап желдетілетін, ауа кіретін
жерге қойыңыз. Жаңарту кезінде көлікті
тұраққа қоюға шешім қабылдасаңыз, көміртегі
монооксиді әсер етпеуі үшін оны жақсылап
желдетілетін жерге қойыңыз. Қалдық газдар-
мен дем алмаңыз; олар түссіз және иіссіз
көміртек тотығын қамтиды. Көміртегі моноок-
сиді қауіпті болып табылады. Ол адамның есі-
нен танып немесе өліп қалуына себеп болуы
мүмкін.
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1. Тұралату тежегішін тартыңыз.

2. Жаңарту орындалып болғанша көліктің жа-
нында болыңыз.

3. Бағдарламалық құрал жаңартылып
жатқанда, балаларды, жануарларды немесе
жәрдем қажет болатын адамдарды көлік
ішінде қалдырмаңыз.

ЕСКЕРТПЕ:

Картаны жаңарту процесі орындалғанда
көлікті тұраққа қою қажет емес.

Карта дерегін USB (бар болса), Wi-Fi (бар болса)
немесе TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
(барболса) арқылыжаңартуға болады.Үлгіге бай-
ланысты карта дерегін TCU (Телематиканы
басқару құрылғысы) арқылыжаңарта алмауыңыз
мүмкін.

USB ЖАДЫМЕН ЖАҢАРТУ (бар болса)
Жаңа карта дерекқорын USB жад құрылғысына
жүктеп, оны көлікке орнату арқылы навигация
картасының дерегін ең соңғы ақпаратпен
жаңартуға болады.

Картаны USB арқылы жаңарту процедурасы ту-
ралы егжей-тегжейлі нұсқау алу үшін дилерге,
Nissan компаниясының тұтынушылар қызметіне
хабарласыңыз немесе iTunes App Store не Google
Play дүкенінен Nissan Driver's Guide мобильді
қолданбасын жүктеп алыңыз.

СЫМСЫЗ LAN (WI-FI) ЖЕЛІСІ АРҚЫЛЫ
ЖАҢАРТУ (бар болса)
Карта дерегін көліктің Wi-Fi байланысы арқылы
жаңартуға болады. Wi-Fi байланысын Wi-Fi желісі,
смартфон, т.б. арқылы орнатуға болады.

“Wi-Fi параметрлерін орнату (бар болса)”
(бет 28)

1. Көлікті қолжетімді Wi-Fi желісіне жалғаңыз.

2. <MENU> басыңыз.

3. Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз,
одан кейін [System Information] түртіңіз.

4. [Map Update] түртіңіз.

5. [Update via Wi-Fi]/[Update by Wi-Fi] түртіңіз.
Растау хабары көрсетіледі.

6. A түрі

Жаңартылатын аймақты таңдап, [Start]
түртіңіз.

B түрі

[Select Area] түртіп, жаңартылатын аймақты
таңдаңыз да, [OK] түртіңіз. Таңдалған аймақты
жаңарту үшін [Yes] түртіңіз.

7. Жаңартуды аяқтағаннан кейін [OK] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Карта дерегін жаңарту кезінде [Cancel]
көрсетілсе, сол түймешікті басып,
жаңартудан бас тартуға болады.

• Карта жаңартылып жатқанда, навигация
жүйесін қолдану мүмкін болмайды.

• Жаңартыпжатқанкезде,смартфонныңқуат
көзін өшірмеңіз.

• Көлік аккумуляторы (12 В аккумулятор) оты-
рып қалмауы үшін картаны жаңартқан ке-
зде, қозғалтқыш, гибрид жүйесі немесе e-
POWER жүйесі жұмыс істеп тұруы керек.

• Wi-Fi хотспот байланысын іске қосу үшін
[Vehicle Hotspot]/[Car Hotspot] (бар болса)
параметрін түртіп, индикаторды қосыңыз.

• Бір ел немесе аймақ картасынжаңарту үшін
жүктелетін дерек өлшемі 100 Мбайт пен 1
Гбайт аралығында болуы мүмкін. Бірнеше
елді немесе аймақты жаңартқан кезде, де-
рек өлшемі 1 Гбайттан асуымүмкін. Картаны
жаңарту үшін смартфонның Wi-Fi хотспот
функциясы қолданылған кезде, желі опера-
торы қосымша ақы алуы мүмкін. Телефон
дерегіне қосымша ақы алынбауы үшін үй
Wi-Fi желісіне жалғаныңыз.

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байла-
нысты дәл осы әрекетті параметр
мәзіріндегі [System Update] тармағынан да
орындауға болады.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

• Үлгілерге, сипаттамаларға және
бағдарламалық құрал нұсқаларына байла-
ныстыжаңартуфондықрежимдежасалады
және жүйе келесі рет іске қосылған кезде,
жаңартулар карта дерегінде пайда болады.
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• Көлік қуат өшірілген кезде, картаны
жаңарту уақытша тоқтатылады. Картаны
жаңарту жалғастырылған кезде, картаны
жаңарту үшін [Update via Wi-Fi] опциясынан
дәл сол аймақты таңдаңыз.

КАРТАНЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ
ЖАҢАРТУ (бар болса)
Карта дерегін TCU (Телематиканы басқару
құрылғысы) арқылы жаңартуға болады.

1. <MENU> басыңыз.

2. Іске қосу жолағында [Info] түймешігін түртіңіз,
одан кейін [System Information] түртіңіз.

3. [Map Update] түртіңіз.

4. [Map Update Settings] түртіңіз.

5. Картаның жаңартқыңыз келетін аймағын
таңдаңыз. Растау хабары көрсетіледі. Жүйені
келесі рет іске қосқан кезде, карта дерегінің
жаңа нұсқасы қолжетімді болса, хабарландыру
көрсетіледі.

6. Көлік қуаты қосылғаннан кейін жаңа карта де-
регі қолжетімді болса, картаның жаңа нұсқасы
қолжетімді екенін хабарлайтын қалқыма хабар
көрсетіледі. Карта дерегін жаңарту үшін [YES]
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

Пайдаланушы қалқыма экранда [No] опциясын
таңдаса, карта мен бағдарламалық құралды
автоматты түрде жаңарту бұдан былай
қолжетімді болмайды, сондықтан пайдала-
нушы келесі реттен бастап, карта мен

бағдарламалық құралды қолмен жаңартуы
қажет болады. Көлік қуат өшірілген кезде, кар-
таны жаңарту уақытша тоқтатылады. Картаны
жаңарту жалғастырылған кезде, картаны
жаңарту үшін [Update viaWi-Fi] опциясынандәл
сол аймақты таңдаңыз.

7. Жаңартуды аяқтағаннан кейін [OK] түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Дәл сол әрекетті Іске қосу жолағында
[Settings] түртіп, одан кейін [System Update]
түрту арқылы да орындауға болады.

• Жаңарту фондық режимде жасалады және
жүйе келесі рет іске қосылған кезде,
жаңартулар карта дерегінде пайда болады.

Автокөлік өнімдері Соңғы
пайдаланушысының лицензиясының
ережелері
Осы Соңғы пайдаланушының лицензиялық
келісімі (“EULA”) — сіз және TomTom International
B.V. (“TomTom”) арасында жасалған келісім. Осы
Лицензия келісім заңды құқыққа ие екеніне
келісесіз. ОсыЛицензиялық келісім сіздің TomTom
карта дерегін, бағдарламалық құралын, Жол
қозғалысы және саяхат қызметтерін немесе кез
келген басқа TomTom өнімдерін (барлығы бірге
“Қызметтер” деп аталады) пайдалануыңызға
қолданылады.

Осы Лицензиялық келісімді мұқият оқып
шығыңыз. Қызметтерді қолданған кезде, сіз осы
Лицензиялық келісімнің барлықшарттарымен та-
лаптарына келісесіз.

1. ЛИЦЕНЗИЯ БЕРУ: осы Лицензиялық келісімнің
шарттарын сақтауға келіскеніңізді ескере оты-
рып, TomTom компаниясы осы құжатпен сізге
Қызметтерді тек көлікке қатысты жағдайларда
қолдануға эксклюзивті емес лицензия береді.
Қызметтерге жетілдірулер, жаңартулар немесе
қосымшалар ұсынылса, осындай
жетілдірулердің немесе жаңартулардың
қолданылуы осы Лицензия келісім бойынша
реттеледі.

2. ШЕКТЕУЛЕР: Қызметтерді жалға беру, уақытша
қолдануға беруге, көпшілікке көрсетуге,
жариялауға,жаппайтрансляцияжасауғанеме-
се кез келген басқа жолмен таратуға тыйым
салынады. Тиісті заңнамада рұқсат етілгенді
қоспағанда, Қызметтерді не оның кез келген
бөлігін көшіруге не өзгертуге немесе
Қызметтерді кері жобалауға, декомпиляция
жасауға немесе бөлшектеуге, я болмаса басқа
біреуге сол әрекеттерді атқаруғарұқсатберуге
құқығыңыз жоқ.

3. ИЕЛІК: Қызметтерге қатысты авторлық құқық
пен басқа зияткерлік, өнеркәсіптік және/неме-
се жеке меншік құқықтары TomTom
компаниясының және/немесе оның
жабдықтаушыларының иелігінде. TomTom
компаниясы сізге Қызметтерді тек осы
Лицензиялық келісім шарттарына сәйкес
қолдануға рұқсат береді. Осы Лицензиялық
келісімде анық берілмеген барлық құқықтар
TomTom компаниясында сақталады. Мүмкін
болған мөлшерде Қызметтердің бастапқы ко-
дына немесе құлпы ашылған кодына қол
жеткізуге құқығыңызжоқ екенін мойындайсыз.
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4. ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚҚҰРАЛ ЛИЦЕН-
ЗИЯЛАРЫ: Қызметтерде үшінші тарап
бағдарламалық құралы қолданылуы мүмкін. 2-
және 3-баптарға қарамастан, Бағдарламалық
құралда қамтылған кейбір үшінші тарап мате-
риалдарын пайдалануға басқа шарттар мен
талаптар қолданылуы мүмкін. Осы үшінші та-
рап бағдарламалық құрал кодтары мен
алгоритмдерініңресмиавторлыққұқықтуралы
ескертулері мен арнайы лицензия шарттарын
мына сайттан көруге болады: http://
www.tomtom.com. Осы құжатпен осындай
үшінші тарап бағдарламалық құралының
шарттары мен талаптарына келісесіз.

5. ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК:

• ҚЫЗМЕТТЕР СІЗДІҢ ЖЕКЕ
ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНДЕЙ
ЕТІП ЖАСАЛМАҒАНЫН, СОНДЫҚТАН
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН
ФУНКЦИЯЛАРЫНЫҢ СІЗДІҢ
ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА СӘЙКЕС КЕЛУІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ӨЗІҢІЗ ЖАУАПТЫ
ЕКЕНІҢІЗДІ МОЙЫНДАЙСЫЗ. TOMTOM КОМ-
ПАНИЯСЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҮЗІЛІССІЗ НЕМЕ-
СЕ ҚАТЕСІЗ ЖҰМЫС ІСТЕУІНЕ КЕПІЛДІК БЕР-
МЕЙДІ ЖӘНЕ БЕРЕ АЛМАЙДЫ. ӘСІРЕСЕ НА-
ВИГАЦИЯ ЖҮЙЕСІНДЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ҚҰРАЛДЫ ҚОЛДАНҒАНДА, МЫСАЛЫ
ЖЕРГІЛІКТІ ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЛАРЫ
ЖӘНЕ/НЕМЕСЕТОЛЫҚ ЕМЕСДЕРЕК САЛДА-
РЫНАН ЕСЕПТЕУ ҚАТЕЛЕРІ ПАЙДА БОЛУЫ
МҮМКІН ЕКЕНІН ЕСТЕ САҚТАУЫҢЫЗ КЕРЕК.

• ТИІСТІ ЗАҢДАР РҰҚСАТ ЕТКЕН ЕҢ КӨП
МӨЛШЕРДЕ TOMTOM КОМПАНИЯСЫ ЖӘНЕ
ОНЫҢ ЖАБДЫҚТАУШЫЛАРЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІ

“БАР КҮЙІНДЕ” ҰСЫНАДЫ ЖӘНЕ ОСЫ
ҚҰЖАТПЕН АНЫҚ, ҰЙҒАРЫНДЫ НЕ ЗАҢДЫ
БАСҚА БАРЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕР МЕН
ШАРТТАРҒАЖАУАПТЫБОЛУДАНБАСТАРТА-
ДЫ. ОЛАРҒА МЫНАЛАР ЖАТАДЫ (БҰЛАРМЕН
ШЕКТЕЛМЕЙДІ): ҚАНАҒАТТАНДЫРАРЛЫҚ
САПАҒА, БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТҚА ЖАРАМДЫ
БОЛУҒА, СЕНІМДІЛІК НЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІККЕ,
ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ДӘЛДІККЕ НЕ
ЖАУАПТАРДЫҢ, НӘТИЖЕЛЕРДІҢ
ТОЛЫҚТЫҒЫНА, ҚЫЗМЕТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
НӘТИЖЕСІНДЕ ТУЫНДАЙТЫН ҚОЛДАУ НЕ
БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕРДІ, АҚПАРАТТЫ,
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ЖӘНЕ ТИІСТІ
МАЗМҰНДЫ ҚЫЗМЕТТЕР НЕ БАСҚА ЖОЛ
АРҚЫЛЫҰСЫНУҒАНЕҰСЫНБАУҒАҚАТЫСТЫ
КЕЗ КЕЛГЕН (БАР БОЛСА) ҰЙҒАРЫНДЫ
КЕПІЛДІКТЕР, МІНДЕТТЕМЕЛЕР НЕМЕСЕ
ШАРТТАР.

ҚАУІПСІЗДІК: ҚЫЗМЕТТЕР САПАРЫҢЫЗҒА
ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТТЫ ЖӘНЕ НАВИГАЦИЯ
ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰСЫНУ ҮШІН ҒАНА
ҚОЛДАНЫЛУҒА АРНАЛҒАН, ОЛАР
ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ ҚҰРАЛ РЕТІНДЕ
ҚОЛДАНЫЛУҒА АРНАЛМАҒАН ЖӘНЕ
ЖҮРІП ОТЫРҒАН ЖОЛДАҒЫ ҚАУІПТЕРДІҢ
БАРЛЫҒЫ ТУРАЛЫ СІЗДІ ЕСКЕРТЕ АЛМАЙ-
ДЫ. СОНДЫҚТАН ЗЕЙІН САЛЫП, ҚАУІПСІЗ
ЖҮРГІЗУ (ЖОЛҒА ТИІСТІ ТҮРДЕ НАЗАР АУ-
ДАРЫП ОТЫРУ), СОНДАЙ-АҚ БАРЛЫҚ
ТИІСТІ ЖОЛ ЗАҢДАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІН
САҚТАУ СІЗДІҢ МІНДЕТІҢІЗ. ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ҚАУІПСІЗ ЖҮРГІЗУДЕН НАЗАРЫҢЫЗДЫ
БӨЛІПЖІБЕРЕТІНТҮРДЕҚОЛДАНБАУҒАСІЗ
МІНДЕТТІСІЗ.

6. ШЕКТЕУЛІ ЖАУАПКЕРШІЛІК:

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ РҰҚСАТ БЕРГЕН МАКСИ-
МАЛДЫ МӨЛШЕРДЕ TOMTOM ЖӘНЕ ОНЫҢ ЛИ-
ЦЕНЗИАРЛАРЫ МЕН ЖАБДЫҚТАУШЫЛАРЫ,
ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙЛІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ДИРЕК-
ТОРЛАРЫ НЕ КӘДІМГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ СІЗГЕ НЕ
КЕЗ КЕЛГЕН ҮШІНШІ ТАРАПТАРҒА ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ҚОЛДАНУ,ҚОЛДАНААЛМАУНЕҚОЛЖЕТКІЗЕАЛ-
МАУ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ЖАЛПЫ
ӨНІМДІЛІГІ САЛДАРЫНАН ТУЫНДАҒАН ТІКЕЛЕЙ,
АРНАЙЫ, КЕЗДЕЙСОҚ, ЖАНАМА НЕ СЕБЕПШІ
БОЛҒАН (ОНЫҢ ІШІНДЕ (БҰЛАРМЕН ШЕКТЕЛ-
МЕЙДІ) ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚОЛДАНА АЛМАУ, ДЕРЕК-
ТЕРДЕН АЙЫРЫЛУ, БИЗНЕС МҮМКІНДІГІНЕН
АЙЫРЫЛУ, ПАЙДАДАН АЙЫРЫЛУ, БИЗНЕСКЕ КЕ-
ДЕРГІ КЕЛУ НЕ СОҒАН ҰҚСАС БАСҚА СЕБЕПТЕР-
ГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗИЯН) КЕЗ КЕЛГЕН ЗИЯНҒА,
NISSAN КОМПАНИЯСЫНА ОСЫНДАЙ ЗИЯН
ТУЫНДАУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫ ТУРАЛЫ
ЖЕТКІЗІЛГЕН БОЛСА ДА, МІНДЕТТІ БОЛМАЙДЫ.

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ ТАЛАБЫ БОЙЫНША
TOMTOM КОМПАНИЯСЫНА ЖОҒАРЫДАҒЫ 6.1
БАБЫНА СӘЙКЕС ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС
ТАРТУҒА РҰҚСАТ БЕРІЛМЕГЕН ЖАҒДАЙДА,
TOMTOMКОМПАНИЯСЫНЫҢСІЗГЕ ДЕГЕНЖАЛ-
ПЫМІНДЕТТЕМЕСІ 100,00АҚШДОЛЛАРЫНАТЕҢ
МӨЛШЕРМЕН ШЕКТЕЛЕДІ.

ОСЫ 6-БАПҚА СӘЙКЕС ЖОҒАРЫДАҒЫ ЖАУАП-
КЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛЕРІ (I) КЕЗ КЕЛГЕН ТИІСТІ
МІНДЕТТІ ҰЛТТЫҚ ЗАҢНАМАДАҒЫ
ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗҒА ӘСЕР ЕТПЕЙДІ; (II) ТИІСТІ
ЗАҢ ТАЛАПТАРЫ БОЙЫНША ЕСЕПКЕ АЛМАУҒА
НЕШЕКТЕУГЕ БОЛМАЙТЫНКЕЗ КЕЛГЕНЖАУАП-
КЕРШІЛІКТІ ЕСЕПКЕ АЛМАЙ ТАСТАМАЙДЫ НЕ
ШЕКТЕМЕЙДІ.
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7. КЕЛІСІМШАРТТЫ БҰЗУ: осы Лицензиялық
келісімнің кез келгеншарттарыменталаптарын
орындамаған жағдайда, TomTom компаниясы
кез келген басқа құқықтарды есептен
шығармай, осы Лицензиялық келісімді бұзуға
құқылы. Осы Келісімнің мәні бойынша келісім-
шарт бұзылғаннан кейін жарамдылығын
сақтайтын ережелері осы Лицензиялық келісім
бұзылғаннан кейін күшін сақтайды.

8. ҮШІНШІ ТАРАП САЙТТАРЫНАЖАСАЛҒАН СІЛТЕ-
МЕЛЕР:TomTomкомпаниясыжәнеҚызметтерді
ұсынуға қатысы бар басқа үшінші тараптар
("Үшінші тараптар") кез келген үшінші тарап
сайттарының не қызметтерінің мазмұнына,
үшінші тарап сайттарындағы не
қызметтеріндегі кез келген сілтемелерге,
Қызметтер арқылыне басқажолмен үшінші та-
рап сайттарына не қызметтеріне жеткізілген
кез келген өзгертулерге не жаңартуларға жау-
апты емес. TomTom компаниясы (және тиісін-
ше әрбір Үшінші тарап) үшінші тарап сайттары
мен қызметтерінежасалған сілтемелермен қол
жеткізу мүмкіндігін сізге тек ыңғайлылық үшін
ұсынады, сондай-ақ кез келген сілтеменің не-
месе қол жеткізу мүмкіндігінің қосылуы
TomTom компаниясы не кез келген Үшінші та-
рап үшінші тарап сайтын не қызметін
мақұлдайтынын білдірмейді. Осындай сілтеме-
лерді не үшінші тарап сайттарын қолдануға,
сондай-ақосындайүшінші тарапсайттарымен
сілтемелерін қолдану мәнеріне өзіңіз жауапты
боласыз, тәуекелдерді өз мойныңызға аласыз
және оларды кез келген заңсыз не алаяқ түрде
қолданбауға міндеттісіз.

ОсыЛицензиялық келісімге қатыстыкез келген
сұрақтарыңыз болса немесе TomTom компа-
ниясы кез келген себеппен хабарласқыңыз
келсе, TomTom компаниясының мына
мекенжайдағы вебсайтына кіріңіз: http://
www.tomtom.com.
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ДАУЫСТЫ ТАНУЖҮЙЕСІН
ҚОЛДАНУ
Бастапқы параметрлерді реттеу
От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы ACC
неONқалпындаболғанкезде,дауыстытануфунк-
циясықосылады.Қалпынакелтіруаяқтағанкезде,
жүйе дауысты нұсқау қабылдауға дайын болады.
Егер рульдегі <m> (бар болса) немесе руль
бағанындағы <m/m/m> (бар болса)
түймешігі іске қосылу процесі аяқталмай тұрып
басылса, дисплейде жүйе дайын болғанша күтуді
сұрайтын хабар көрсетіледі.

ІСКЕ КІРІСУ АЛДЫНДА
Дауысты тану жүйесі дауысты барынша жақсы
тануы үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

• Көліктің ішкі жағы барынша тыныш болуы
тиіс. Айналадағы шудан (жол қозғалысының
шуы, дірілдеу дыбыстары, т.б.) құтылу үшін те-
резелерді жауып, жүйеге дауыс пәрмендерін
тануға кедергі жасауы мүмкін шуды азайту
үшін жылытқыштың/ауа баптағыштың
желдеткішінің жылдамдық деңгейін
төмендетіңіз.

• Нұсқау бермес бұрын сигналдың естілуін
күтіңіз.

• Сөз арасында еш кідірмей, қалыпты дауыспен
сөйлеңіз.

• Бұл жүйе жолаушы орындықтарында отырып
айтылған дауыс пәрмендерін қабылдамайды.

ДАУЫСТЫ НҰСҚАУ БЕРУ
1. Рульдегі <m> (бар болса) қосқышын басыңыз
немесе руль бағанындағы <m/m/m> (бар
болса) қосқышын басып тұрыңыз.

2. Экранда пәрмендер тізімі көрсетіледі және
жүйе дауысты мәзір хабарын береді.

Қол жетімді санат пәрмендері экранның сол
жағында көрсетіледі. Санат пәрмендері тізімі-
нен санат пәрменін дыбыстап айтыңыз немесе
түртіңіз.

АҚПАРАТ:

• Әрбір санаттың кейбір пәрмендері экранның
оң жағында көрінеді және оларды санатты
таңдамай-ақ дыбыстап айтуға да болады.

• Санат пәрменін орындаған соң, тек таңдалған
санатқа қатысты пәрмендерді ғана тануға бо-
лады.

3. Сигнал естілгеннен кейін, бейнебеттегі белгіше
m қалпынан m қалпына ауысады, нұсқауды
айтыңыз. Экранды тікелей түрту арқылы, руль-
дегі <m>/<m>/<m/m> (бар болса)
қосқышын, басқару панеліндегі
<TUNE SCROLL/SOUND>/
<TUNE SCROLL/ENTER SOUND>/
<TUNE SCROLL/OK>/
<m/ENTER SOUND>/
<m/SOUND>/
<m/OK> (бар болса) түймешігін не-
месе Дисплей басқарғышын (бар болса)
қолдану арқылы пәрменді таңдауға болады.

АҚПАРАТ:

Бірнеше сұраудан кейін пәрмен берілген кезде
дауыс тану жүйесі жұмысын кідіртеді. Жұмысты
жалғастыру үшін рульдегі <m> (бар болса)
қосқышын басыңыз немесе руль бағанындағы
<m/m/m> (бар болса) қосқышын басып
тұрыңыз.

4. Қалаған жұмыс орындалғанша дауысты
мәзірдің сұрауларына жауап беруді
жалғастыра отырып, сигнал естілгеннен кейін
дауысты пәрмендерді айтыңыз.

АҚПАРАТ:

• Дауысты тану жүйесінен шығу үшін рульдегі
<m> (бар болса)/<m> (бар болса)
түймешігін басып тұрыңыз.

• Тіл параметріне байланысты Дауысты тану
жүйесін қолдана алмауыңыз мүмкін.

5GE0063XZ
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Пайдалану бойынша кеңес

• Сигналдан кейін пәрменді айтыңыз.

• Егер пәрмен қабылданбаса, жүйе сізден
пәрменді қайта айтуды сұрайды. Нұсқауды
анық дауыспен қайталаңыз.

• Алдыңғы экранға оралу үшін сенсорлы экран
дисплейінде [m]түймешігін түртіңіз немесе
рульдегі <m> (бар болса) түймешігін
басыңыз.

• Жүйе хабарландыруды айтып жатқанда, жүйе
жауабының дыбыс деңгейін реттеу үшін руль-
дегі <m> (бар болса) түймешігін басыңыз,
руль бағанындағы <m> (бар болса)
түймешігін арттан басыңыз немесе
<VOL/m>/<VOLUME/m> дөңгелегін
бұраңыз.

Дыбыстық хабардың үзілуі:

Жағдайлардыңкөбіндерульдегі<m> (барболса)
қосқышын басу немесе руль бағанындағы
<m/m/m> (барболса) қосқышынбасыптұру
арқылы келесі пәрменді айту үшін дауысты жау-
апты бөліп жіберуге болады. Жүйеге кедергі
келтірген соң, пәрменді айтпас бұрын сигналды
күтіңіз.

БІР ҚЫСҚА ҚОҢЫРАУ (бар болса):

Қоңырау шалу кезінде жүйені жылдамырақ пай-
далану үшін бірінші деңгей пәрменін айтпай-ақ,
екінші деңгей пәрменін айтуға болады. Мысалы
рульдегі <m> (бар болса) қосқышын басып не-
месе руль бағанындағы <m/m/m> (бар бол-
са) қосқышын басып тұрып, сигналдан кейін ал-
дымен “Телефон” сөзін айтпай-ақ, “Қайта теру” деп
айтыңыз.

Дауыс пәрмені экранын көру әдісі
1. Дауыс пәрмендері тізімінің бірінші экранын
көрсету үшін рульдегі <m> (бар болса)
қосқышын басыңыз немесе руль бағанындағы
<m/m/m> (бар болса) қосқышын басып
тұрыңыз.

2. Пәрменді айтыңыз немесе дауыс пәрмендері
тізімінен бір тармақты таңдаңыз. Екінші экран
көрсетіледі.

3. Пәрменді айтыңыз немесе дауыс пәрмендері
тізіміненбіртармақтытаңдаңыз.Пәрменорын-
далады немесе келесі пәрмендердің экраны
ашылады.

4. Пәрмендерді орындау үшін нұсқауларды
орындаңыз.

Дауысты пәрмен экрандары:

➀ Қол жетімді санаттар тізімін көрсетеді.
Санат пәрменін айтыңыз немесе тиісті
санаттың түймешігін түртіңіз.

➁ Жүйелік дауыс параметрлерін көрсету
үшін [Settings] түртіңіз немесе
"Параметрлер" деп айтыңыз.

➂ Таңдалған санаттың қол жетімді
пәрмендерін көрсетеді. Қалаған пәрменді
айтыңыз.

➃ Жүйені қолдану жолдары туралы
анықтама хабарламаларын есту үшін
[Help] түймешігін түртіңіз немесе
“Анықтама” деңіз.

АҚПАРАТ:

Көмектесу хабарландыруларын тоқтату үшін
рульдегі <m> (бар болса) қосқышын басыңыз
немесе руль бағанындағы <m/m/m> (бар
болса) қосқышын басып тұрыңыз.

5GE0062XZ
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➄ Бұрын таңдалған пәрмен.

➅ Нұсқаулар тізімі
Тізімдегі пәрменді айтуға немесе тиісті
түймешікті басуға болады. < >
жақшаларының ішіндегі пәрмен бөлігінің
қалаған сөздерін айтуға болады.

➆ [Previous]/[Next]

Алдыңғы/келесі экранға өту үшін пәрмен
ретінде айтыңыз немесе түртіңіз.

➇ 1-5 аралығындағы санды айтыңыз немесе
тармақты таңдау үшін тізім экранындағы
тармақты түртіңіз.

Сандарды қалай айту керек
Дауысты тану жүйесі дауысты пәрмендерді бер-
ген кезде сандарды белгілі бір әдістермен айтуды
талап етеді.

Жалпы ереже:

“0” (нөл) мен “9” арасындағы бүтін сандарды ғана
қолдануға болады. (Мысалы, “600” санын “алты
нөлнөл” депайтқанкезде,жүйеонытүсінеді, бірақ
“алты жүз” деп айтылғанда, ол оны түсінбейді.)

АҚПАРАТ:

Жақсы танылуы үшін “0” саны үшін “нөл” деп, ал “о”
әрпі үшін “о” деп айтыңыз.

ЖҮЙЕЛІК ДАУЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ
Жүйелік дауыс параметрлерін өзгертуге болады.

1. Параметр мәзірінің экранында [System Voice]
түртіңіз.

“Жүйе параметрлері” (бет 24)

2. Орнатқыңыз келген тармақты түртіңіз.

Қолжетімді параметр элементтері модельдерге,
сипаттамаларға және бағдарламалық құрал
нұсқаларына қарай әр түрлі болуы мүмкін.

5GE0072XZ
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Қолжетімді элемент Әрекет

[Initial Voice Prompt] Осы элемент қосылған кезде, дауысталған құлақтандырулар айтылады.
[Short Voice Prompts] Бұл тармақ іске қосылған кезде, қысқа және азайтылған дауыс жауабы беріледі.

[Best Match Lists] [Phone Book]/[Phonebook] Осы элементтер қосылған кезде, тану сенімді болуы үшін дауысты тану нәтижелері
тізімде көрсетіледі.[Music Commands]

[Voice Preference] Нұсқау дауысы параметрін ер не әйел адам дауысы арасынан таңдауға болады.
Тіл параметріне байланысты нұсқау дауысы параметрін өзгерте алмауыңыз
мүмкін.

[Speech Rate] Құлақтандыруларды айту жылдамдығын реттейді.

[Speak Over Prompts] Осы элемент қосылған кезде, жүйе әлі дауысталған құлақтандыруларды айтып
тұрғанда, жүргізуші <m> қосқышын баспай-ақ дауыс пәрмендерін айта алады.
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СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ДИСПЛЕЙ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Экран тым қараңғы. Салон температурасы тым төмен. Салон температурасы орташа болғанын күтіңіз.

Экран жарықтылығы ең жоғары қараңғылыққа
орнатылған.

Экран жарықтылығы параметрін реттеңіз.

Экран тым жарық. Экран жарықтылығы ең жоғары жарықтылыққа
орнатылған.

Экран жарықтылығы параметрін реттеңіз.

Экранда кішкентай қара дақ немесе кішкентай
жарық дақ көрінеді.

Бұл сұйық кристалды дисплейлерге тән құбылыс. Бұл ақаулық емес.

Экранда нүктелер немесе жолақтар өрнегі
көрінеді.

Неонды жарнамалар, жоғары кернеуі электр қуат
кабельдері, әуесқой радиолары немесе басқа
көліктерге орнатылған басқа радио құрылғылар
экранға кері әсер етуі мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

Экранда кескін кешігетіні байқалады. Бұл сұйық кристалды дисплейлерге тән құбылыс. Бұл ақаулық емес.
Экранда көрсетілетін кескін қозғалысы баяу. Салон температурасы 10°C-тан (50°F) төмен. Салон температурасы 10°C (50°F) мен 50°C (122°F)

аралығына көтерілгенше күтіңіз.

Экранға қиғаш қарағанда, оның жарықтылығы
артады немесе азаяды.

Бұл сұйық кристалды дисплейлерге тән құбылыс. Экран жарықтылығы параметрін реттеңіз.

Экран көк түске боялады немесе сенсорлық
экран дисплейінде қате туралы хабар
көрсетіледі.

Жүйелік ақаулық орын алды. Тексерту үшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаға барған жөн.

ЖҮЙЕ ҚҰРЫЛҒЫСЫ
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AM РАДИОСЫ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

AM сигналдары түнде әлсірейді. AM станцияларынан түнде қуатты азайту талап
етіледі.

Бұл ақаулық емес.

АУДИО ЖҮЙЕ
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DAB РАДИОСЫ (бар болса)

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Дыбыс аттап өтеді, үзік-үзік болады немесе
жаңғырық пайда болады.

Радио станция цифрлық және аналогтық
аудионы дұрыс реттемеген.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Нашар жұмыс істейтін станция туралы
хабарлаңыз.

Дыбыс деңгейі тұрақсыз. Деңгейлер бір-біріне дәл келтірілмеген. Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
және аймақтағы станцияның қолжетімділігін
тексеріңіз. Дұрыс реттелмеген станция туралы
хабарлаңыз.

Дыбыс бір жоғалып, бір пайда болады. DAB және FM арасында тым көп ауысу жасалған. Аймақтағы бірнеше станцияда ауысу өнімділігін
тексеріңіз. Дұрыс реттелмеген станциялар
туралы хабарлаңыз.

DAB және FM арасында тым көп ауысу жасалған. Көлік DAB сигналы қамтитын аймақтың шетінде
тұр.

Аймағыңыздағы радио станция сигналдары
қамтитын жерді тексеріңіз.

DAB дыбыс сапасы FM/AM станцияларынан
жоғары емес.

Станциядағы цифрлық аудионы өңдеу
салдарынан цифрлық аудио дыбыс сапасы
төмендеуі мүмкін.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Нашар жұмыс істейтін станция туралы
хабарлаңыз.

Жергілікті станциялар жоғалып кете береді. Цифрлық радио аналогтық радиомен
салыстырғанда азырақ жерді қамтиды.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз.

Сигналды басып тастау (ғимараттарға/таулы
жерлерге байланысты) салдарынан цифрлық
сигнал әлсіреуі мүмкін.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз.

Кейбір дерек жолақтары бос. Мәтін ақпаратын жіберіп-жібермеуді таратушы
шешеді.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Станцияға қатысты мәселе туралы
хабарлаңыз.

Мәтін ақпараты қиылып қалған. Дисплей таңбалардың белгілі бір санын ғана
көрсету мүмкіндігімен шектелген, ал жіберіліп
жатқан дерек, дисплей көрсете алатыннан көп.

Бұл ақаулық емес.

DAB-FM параметрі қосылып тұр, бірақ баламалы
станция ойнамайды және сигнал дисплейде
көрсетілмейді.

Тюнер бастапқы сигналдың қалпына келуін күтіп,
қолжетімді баламалы сигналды іздеп тұр.

Сигнал қалпына келгенше немесе тюнер
баламалы сигналды тапқанша күтіңіз.
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Экранда қызмет қолжетімді емес екенін білдіретін
хабар көрсетіледі.

Таңдалған қызмет немесе топ жұмыс істемейді. Басқа қызметті немесе топты таңдаңыз.

АҚПАРАТ:

• Қосалқы қызмет ойнатылып жатқанда станцияны алдын ала орнату әрекеті атқарылса, бастапқы түпкі қызмет тіркеледі.

• Қосалқы қызметтер станциялар тізімінде көрсетілмейді.

Ақаулықтардыжою нұсқаулығы 165



HD RADIO ТЕХНОЛОГИЯСЫ (бар болса)
Дыбыс

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

HD Radio таратылымдарындағы цифрлық
аудионың кешігуі.

Радио алдымен аналогтық станция сигналын
қабылдап, одан кейін цифрлық сигналмен
араластырады.

Бұл ақаулық емес.

Аудио аттап өтеді, үзік-үзік болады немесе
жаңғырық пайда болады.

Радио станция цифрлық және аналогтық
аудионы дұрыс реттемеген.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Нашар жұмыс істейтін кез келген
станция туралы хабарлаңыз.

Дыбыс деңгейі жоғарылап/төмендеп тұрады. Радио станция цифрлық және аналогтық аудио
деңгейін дұрыс реттемеген.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріп, www.hdradio.com сайтынан аймақтағы
станцияларды қараңыз. Нашар жұмыс істейтін
кез келген станция туралы хабарлаңыз.

Дыбыс бір жоғалып, бір пайда болады. Аналогтық және цифрлық сигналдар арасында
ауысу (араласу) орындалуда.

Аймақтағы бірнеше станцияда ауысу өнімділігін
тексеріңіз. Дұрыс реттелмеген кез келген станция
туралы хабарлаңыз.

Шамадан тыс араласу (аналогтық және цифрлық
сигналдар арасында ауысу).

Көлік цифрлық сигнал қамтитын аймақтың
шетінде тұр.

Сигнал қамтитын аймағыңыздағы радио
станцияларды тексеру үшін www.hdradio.com
сайтына кіріңіз.

Цифрлық аудио аналогтық аудиодан аса жақсы
емес.

Станциядағы цифрлық аудионы өңдеу
салдарынан цифрлық аудио дыбыс сапасы
төмендеуі мүмкін.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Нашар жұмыс істейтін кез келген
станция туралы хабарлаңыз.
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Функция

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жергілікті станциялардың сигналы жоғалып кете
береді.

Цифрлық радио аналогтық радиомен
салыстырғанда азырақ жерді қамтиды.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Бұл — күтілген жағдай.

Сигналды басып тастау (ғимараттарға/таулы
жерлерге байланысты) салдарынан цифрлық
сигнал әлсіреуі мүмкін.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Бұл — күтілген жағдай.

Кейбір дерек жолақтары бос. Мәтін ақпаратын жіберіп-жібермеуді таратушы
шешеді.

Басқа станцияға реттеліп, дұрыс жұмыс істейтінін
тексеріңіз. Станцияға қатысты мәселелер туралы
хабарлаңыз.

Мәтін ақпараты қиылып қалған/тағы бар сияқты. Дисплей таңбалардың белгілі бір санын ғана
көрсету мүмкіндігімен шектелген, ал жіберіліп
жатқан дерек, дисплей көрсете алатыннан көп.

Бұл — күтілген жағдай.

AM сигналдары түнде өзгереді. AM станцияларынан түнде қуатты азайту талап
етіледі.

Бұл ақаулық емес.
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ЫҚШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТҚЫШЫ (бар болса)

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Әуен ойнатылмайды. Диск керісінше салынған. Ықшам дискті жапсырма жағын жоғары қаратып
салыңыз.

Құрылғы ішіне ылғалдан жиналған су болып
тұрады.

Ылғал буланып кеткенше күтіңіз (шамамен 1
сағат).

Салон температурасы өте жоғары. Салон температурасы орташа болғанын күтіңіз.

Диск сызылғанын немесе ластанған. Диск
сызылған болса, ол кейде ойнатылмайды.

Дискте кір болса, сүртіңіз.

Сақталған жағдайға байланысты дисктер
нашарлап, оқылмай қалуы мүмкін (мысалы,
дискілерді жолаушы бөлімінде сақтау, т.с.с.).

Дискіні нашарланбаған дискімен ауыстырыңыз.
Нашарланған дискіні пайдаланбаңыз. Дискінің
жапсырмасы бар беті шытынауы немесе ол
ажырауы және жапсырма бетінің қабаты алынып
қалуы мүмкін.

Сығылған аудио файлдары ойнатылмайды. Әуенді ықшам диск файлдары (CD-DA дерегі) да,
сығылған аудио файлдары (MP3 дерегі, т.б.) да бір
дискіге аралас жазылған болса, сығылған аудио
файлдары ойнатылмайды.

Сығылған аудио файлдарын қамтитын дискіні
дайындаңыз.

Файлдардың атын кейбір ерекше таңбалармен
жаза алмайсыз.

Қалта аттары мен файл аттарына қатысты
ерекшеліктерге сай таңбалы кодтар мен
таңбалар санын қолданыңыз. Сонымен қатар,
әрқашан “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” немесе “.wma” файл
кеңейтімдерін пайдаланыңыз.

Әуеннің ойнатыла бастауына біршама уақыт
кетеді.

Дискіде үлкен көлемдегі деректер бар. Файлдарды тексеруге біршама уақыт кетуі
мүмкін. Дискіге қажетсіз қалталарды немесе
сығылған аудио файлдарынан басқа кез келген
файлды жазбаған жөн.

Дыбыс сапасы нашар. Диск кірлеген. Дискте кір болса, сүртіңіз.
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Ықшам дисктің ойнау уақыты көрсетілсе де,
ешбір дыбыс естілмейді.

Жүйе аралас режимдегі дисктің бірінші трегін
ойнатады. (Аралас режим дегеніміз әуеннен басқа
дерек бірінші трекке жазылатын және әуен дерегі
сеанстағы бірінші тректен басқа жерге
жазылатын пішім.)

Бірінші тректен басқа трекке жазылған әуен
дерегін ойнатыңыз.

Әуен үзіліп қалады немесе секіріп кетеді. Жазу бағдарламасы мен жабдық тіркесі үйлеспеуі
мүмкін немесе жазу жылдамдығы, жазу тереңдігі,
жазу ені және т.б. жағдайлар техникалық
сипаттамаға сай келмеуі мүмкін.

Басқа жазу жылдамдығы параметрлерін, т.б.
пайдаланып, диск жасаңыз.

Жүйе таңдалған тректі өткізіп жіберіп, келесі
трекке жылжиды.

MP3/WMA емес файлға “.MP3”, “.WMA”, “.mp3”
немесе “.wma” пішімі берілген.

MP3/WMA файлдарын дайындаңыз.

Авторлық құқықпен тыйым салынған файлды
ойнатады.

Ойнатуға болатын файлдарды дайындаңыз.

Тректер қажетті ретте ойнамайды. Файлдар дискіге жазылып жатқан кезде жазғыш
бағдарламалық құрал дискідегі қалта орындарын
ауыстырған.

Жазғыш бағдарламалық құралдың параметрлерін
тексеріңіз.

Ықшам диск шықпайды. От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы ACC
не ON күйіне қойылмаған.

От алдыру қосқышын немесе қуат қосқышын
ACC не ON күйіне қойыңыз.
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САНДЫҚ ӘМБЕБАП ДИСК (DVD) ОЙНАТҚЫШЫ (бар болса)

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Еш кескін көрінбейді. Көлік жүргізіліп келе жатыр. Көлікті қауіпсіз жерге тоқтатып, тұралату
тежегішін салыңыз.

Жүйе басқару әрекеттеріне сәйкес әрекет
етпейді.

Диск өндірушісінің жобасы бойынша кейбір DVD
дискілері басқарылмайтындай әрекет етеді.

Бұл ақаулық емес.

DVD дискі басқару элементіне жауап бермейді. Орындалған әрекетке рұқсат берілмейді. (Хабар
дискіге байланысты көрсетілмеуі мүмкін.)

Басқаруға болатын экран көрсетілгенше күтіңіз.

Дыбыс естілмейді. Дыбыс деңгейі ең азына орнатылған. Аудио жүйенің дыбыс деңгейін реттеңіз.

Ойнату басталмайды. Диск керісінше салынған. Дискіні жапсырма жағын жоғары қаратып
салыңыз.

Дыбыс деңгейі ең азына орнатылған. Аудио жүйенің дыбыс деңгейін тексеріңіз.

Құрылғы ішіне ылғалдан жиналған су болып
тұрады.

Ылғал буланып кеткенше күтіңіз (шамамен бір
сағат).

DVD мәзірі көрсетіледі. Мәзір элементін таңдаңыз.

Аймақ коды өзгеше диск салынған. Аймақ кодтары өзгеше дискілерді ойнату мүмкін
емес. Дискіні тексеріңіз.

DVD дискіне байланысты DVD стандарттарын
қатаң ұстану мүмкін болмағандықтан, осы
құрылғы кейбір дискілерді ойната алмауы мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

Ойнату аттап өтеді және кескін бұрмаланады. Диск сызылған. Сызықтың өлшеміне қарай бұл қате түзелмейтін
болуы мүмкін.

Диск кірлеген. Дискіні сүртіп, кірден немесе бөгде заттан
тазартыңыз.

Субтитрлер көрсетілмейді. Субтитр көрсету параметрі ажыратылған. DVD мәзірі экранынан [Subtitle]/[Subtitles] таңдап,
оны қосулы күйге орнатыңыз.

Ойнатылып жатқан DVD дискінде жазылған
субтитрлер болмауы мүмкін.

Дискіні тексеріңіз.
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Аудио орнатылған аудио тілінде ойнатылмайды. Орнатылған аудио тілі дискіге жазылмаған болса,
аудио дискінің ұсынылған тілінде ойнатылады.

Дискіні тексеріңіз.

Субтитрлер орнатылған субтитр тілінде
көрсетілмейді.

Орнатылған субтитр тілі дискіге жазылмаған
болса, субтитрлер дискінің ұсынылған тілінде
көрсетіледі.

Дискіні тексеріңіз.

Бұрышты өзгерту мүмкін емес. Ойнатылып жатқан бағдарламалық құралда оған
жазылған бірнеше бұрышты ақпарат болмауы
мүмкін.

Салынған диск бірнеше бұрышты қолдайтынын
тексеріңіз.

Экран дисплейі қалыпты емес. DVD дискінің қабырға арақатынасы үшін
жарамды көрсету режимін таңдау мүмкін емес.

Дисплей режимін өзгертіңіз.

Кескін бұрмаланған. Кескін алға немесе артқа айналдырылуда. Бұл ақаулық емес.
Дыбыс сапасы нашар. Диск кірлеген. Дискіні сүртіп, кірден немесе бөгде заттан

тазартыңыз.

Субтитр тілі мен аудио тілін ауыстыру мүмкін
емес. (Субтитрлер мен аудио тілдері жүйеде
орнатылған тілге ауыспайды.)

Ойнатылып жатқан дискіде оған бірнеше тілде
жазылған субтитрлер немесе аудио болмауы
мүмкін.

Жазылған субтитр мен аудио тілдерінің саны
дискіге байланысты болады. Оған қоса кейбір
дискілерде мұны мәзір экранынан ауыстыруға
болады. Дискіні тексеріңіз.

Дискінің әдепкі басым тілі және әдепкі басым
параметрлері болады.

Дискінің әдепкі басым тілі және әдепкі басым
параметрлері болса, осы құрылғыға орнатылған
өзгерістер қолданылмайды.

VIDEO CD мәзірін қолдану мүмкін емес. VIDEO CD дискінің ойнатуды басқару мүмкіндігі
жоқ.

VIDEO CD дискілерінің ойнату басқару
мүмкіндігінен басқа мәзірді ойнату мүмкіндігі жоқ.
Дискіні тексеріңіз.

Дискінің ойнату уақыты көрсетіледі, бірақ дыбыс
шықпайды.

Аралас режимде жазылған дискінің (бұл —
музыкадан басқа дерек бірінші жолаққа, ал
музыка екінші және одан кейінгі жолақтарға
жазылатын диск пішімі) бірінші жолағы
ойнатылған.

Екінші және одан кейінгі жолақтардағы музыка
дерегін ойнатыңыз.
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iPod ОЙНАТҚЫШЫ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жүйе iPod құрылғысын қабылдамайды. Байланыс кабелі дұрыс жалғанбаған немесе iPod
дұрыс жұмыс істемейді.

Жалғағыш кабельді қайта жалғаңыз. Осы жоғарыда
аталған процедурадан кейін жүйе iPod құрылғысын
қабылдамаса, iPod параметрлерін қайта орнатыңыз.

Жалғанатын iPod бұл жүйемен сыйысымды емес. Осы жүйе үшін қол жетімді iPod үлгісі мен
микробағдарламасының нұсқаларын тексеріңіз.

Жалғанған USB ұзартқыш кабелі жүйемен
үйлесімді емес.

Кабельді бірнеше рет ағытып, қайта жалғағаннан кейін де
жүйе iPod құрылғысын анықтамаса, USB ұзартқыш кабелін
ауыстырыңыз.

Кабель USB жалғау портына жылдам қосылған
немесе ажыратылған.

USB кабелін жайлап жалғаңыз немесе ажыратыңыз.

iPod жұмыс істемей тұр. Гарнитура, т.б. нәрсе iPod құрылғысына жалғанған
кезде, iPod көліктегі аудио жүйеге жалғанады.

iPod құрылғысын жүйеден ажыратқан соң барлық
құрылғыларды iPod құрылғысынан алып, жүйеге қайта
жалғаңыз.

iPod қалыпты жұмыс істеп тұрған жоқ. iPod құрылғысын көліктің аудио жүйесінен ажыратып,
жүйеге қайта қосыңыз.

Жүйе ерекше альбом мұқабасын қамтитын
альбомды/файлды ойнатады.

iPod құрылғысын көліктің аудио жүйесінен ажыратып,
iPod құрылғысын жүйеге қайта қосыңыз. Альбом
мұқабасын ажыратып, жүйеге iPod құрылғысын жалғаңыз.

iPod жауап бермейді. Бұл санатта өте көп файлдар бар. Бұл санаттағы файлдар санын азайтыңыз (65 500
файлдан төмен болсын).

Араластыру функциясы іске қосылған. iPod құрылғысында көптеген файлдар сақталған болса,
араластыру функциясын ажыратыңыз.

Әуен ойнатылмайды. Жалғағыш iPod құрылғысына жалғанбаған. Жалғағышты iPod құрылғысына мықтап жалғаңыз.
Ойнату күрт тоқтайды. Дыбыс берік емес iPod орналасқан жердің

дірілдеуінен тоқтайды.
iPod құрылғысын төңкеріліп кетпейтін берік орынға
қойыңыз.

iPod құрылғысының батареясын
зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуде.

iPod әуені ойнап жатқан кезде iPod
құрылғысының батареясын зарядтауға ұзағырақ
уақыт кетуі мүмкін.

Егер iPod құрылғысын зарядтау қажет болса, онда әуен
ойнатуды тоқтатқан жөн.
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iPod құрылғысының батареясын
зарядтау мүмкін емес.

iPod құрылғысына жалғанған кабель зақымданған
немесе дұрыс жалғанбаған болуы мүмкін.

Қолданылып жатқан кабельді тексеріңіз.

Функциялар көлік ішіндегі аудио
жүйесіне жалғанған iPod құрылғысы
арқылы орындалмайды.

-
iPod жүйеге жалғанған соң iPod құрылғысының жұмысы
көлік ішіндегі аудио жүйесі арқылы орындалмайды.

Дыбыс жоғалады. Дыбыс жоғалуына айналадағы жағдайлар (шуыл,
т.б.) себеп болуы мүмкін.

Бұл ақаулықты білдірмейді.

USB ұзарту кабелі жалғанған. USB ұзарту кабелін пайдаланбаңыз.

USB ЖАДЫ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жүйе USB құрылғысын қабылдамайды. USB ұзарту кабелі жалғанған. USB ұзарту кабелін пайдаланбаңыз.
USB хабы пайдаланылған. USB хабын пайдаланбаңыз.

USB құрылғысы USB жалғау портына жылдам
қосылған немесе ажыратылған.

USB құрылғысын жайлап жалғаңыз немесе
ажыратыңыз.
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Тіркеуді орындау мүмкін емес. Bluetooth® аудио құрылғысы көліктегі аудио
жүйесімен сыйысымды емес.

Bluetooth® аудио құрылғысының иесінің
нұсқаулығынан тексеріңіз.

Құрылғыда Bluetooth® ажыратылған. Құрылғыда Bluetooth® функциясының іске
қосылғанын тексеріңіз.

PIN коды дұрыс емес. Тіркелетін Bluetooth® аудио құрылғысының PIN
кодын тексеріңіз.

Bluetooth® аудио құрылғысының PIN кодының
көліктегі аудио жүйеге сәйкестігін тексеріңіз.

Көлікте басқа Bluetooth® құрылғысы
пайдаланылуда.

Басқа Bluetooth® құрылғысын тіркеу аяқталғанша
өшіріңіз.

Әуен ойнатылмайды. Bluetooth® аудио құрылғысы көліктегі аудио
жүйесімен сыйысымды емес.

Bluetooth® аудио құрылғысының иесінің
нұсқаулығынан тексеріңіз.

Жүйе Bluetooth® аудио режиміне орнатылмаған. <AUDIO> түймешігін басып, Bluetooth® аудио
режимін таңдаңыз.

“Аудио көзін таңдау” (бет 45)
Bluetooth® адаптері өшірілген. Bluetooth® аудио құрылғысы үшін пайдаланылған

кезде, Bluetooth® адаптерін іске қосыңыз.

Ойнату тоқтатылады. Bluetooth® аудио құрылғысы көліктегі аудио
жүйесімен сыйысымды емес.

Осы жүйемен сыйысымды құрылғыны
пайдаланыңыз. Үлгі үйлесімділігіне қатысты
ақпаратты алу үшін NISSAN дилерінен немесе
білікті шеберханадан сұраңыз.

Мобильді қоңырау белсенді күйде. Бұл ақаулық емес.
Bluetooth® аудио құрылғысы жұмыс істеген кезде
дыбыс жоғалуы мүмкін.

<AUDIO> түймешігін басып, Bluetooth® аудио
режимін таңдаңыз да, әрекетті Bluetooth® аудио
құрылғысында атқарудың орнына, оны көліктегі
жүйенің сенсорлы экранында орындаңыз.
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Аудио әрекетін орындау мүмкін емес. Аудио әрекеттерін қолдамайтын Bluetooth®
аудио құрылғысы қолданылуда.

Осы жүйемен сыйысымды құрылғыны
пайдаланыңыз. Үлгі үйлесімділігіне қатысты
ақпаратты алу үшін NISSAN дилерінен немесе
білікті шеберханадан сұраңыз.

Bluetooth® аудио профиліне қосылу кезінде қате
шығады.

Bluetooth® аудио ойнатқышының қуат көзін
ажыратып, жүйеге қосылуды жалғастырыңыз.
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Ұялы телефонды тіркеу мүмкін емес. Ұялы телефон көліктегі дауыстап сөйлесу
телефон жүйесімен үйлесімді емес.

Жүйемен үйлесімді ұялы телефонды пайдаланыңыз.
Үлгі үйлесімділігіне қатысты ақпаратты алу үшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сұраңыз.

Ұялы телефонды тіркеу дұрыс орындалмады. Тіркеу процедурасын тексеріп, ұялы телефонды
қайтадан тіркеңіз.

Тіркеу аяқталған соң, ұялы телефонды қосу
немесе ажырату мүмкін емес.

Көліктегі дауыстап сөйлесу телефон жүйесінің
Bluetooth® параметрі өшірілген.

Жүйенің Bluetooth® параметрін қосыңыз.

Ұялы телефонның Bluetooth® параметрі
өшірілген.

Ұялы телефонның Bluetooth® параметрін қосыңыз.

Ұялы телефонның қалған батарея деңгейі төмен. Ұялы телефонның батареясын зарядтаңыз.

Ұялы телефонның орнына байланысты сымсыз
Bluetooth® қосылымының үзілуі мүмкін.

Ұялы телефонды металмен қоршалған аймаққа немесе
көліктегі дауыстап сөйлесу телефон жүйесінен қатты
алыс қоймаңыз. Ұялы телефонды орындықтарға
немесе денеге жақын қоймаңыз.

Ұялы телефонды тіркеу аяқталған жоқ. Ұялы телефонды тіркеуді орындаңыз.

Нақты телефон нөміріне қоңырау шалу
орындалмады.

Жүйе бірдей телефон нөміріне бірнеше рет
қоңырау шалуға әрекет жасаса (мысалы, екінші
тарап қоңырауға жауап бермейді, екінші тарап
қызмет көрсету аясынан тыс жерде немесе
екінші тарап жауап бергенше тұтқа қойылған),
ұялы телефонға қоңырау шалу үшін жүйе
сұрауды қабылдамауы мүмкін.

Ұялы телефонды өшіріңіз және қосылымды қайта
орнату үшін қайтадан қосыңыз.

Жүйе ұялы телефон жалғанғанын
танымайды. Жүйе қоңырауды
қабылдамайды немесе жасамайды.

Ұялы телефон көліктегі дауыстап сөйлесу
телефон жүйесімен үйлесімді емес.

Жүйемен үйлесімді ұялы телефонды пайдаланыңыз.
Үлгі үйлесімділігіне қатысты ақпаратты алу үшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сұраңыз.

Ұялы телефон қосылмаған. Тіркеу процедурасын тексеріп, ұялы телефонды
қайтадан тіркеңіз.

Телефон әрекеті тіркелген ұялы телефонның
функцияларымен шектелген (мыс., теруді
құлыптау, т.б.).

Ұялы телефонды пайдалануды шектейтін кез келген
параметрлерді алып тастап, тіркеуді қайта
орындаңыз.

BLUETOOTH® ДАУЫСТАП СӨЙЛЕСУ ТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІ
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Басқа тарап дауысыңызды ести алмайды.
Басқа тарап дауысыңызды естиді, бірақ ол
шу шығарады немесе үзіліп естіледі.

Дыбысты өшіру функциясы қосылған. Дыбысты өшіру функциясы ажыратылған.

Ұялы телефон қосылмаған. Тіркеу процедурасын тексеріп, ұялы телефонды
қайтадан тіркеңіз.

Жылытқыштың/ауа баптағыштың желдеткішінің
жылдамдығы тым жоғары.

Жылытқыштың/ауа баптағыштың желдеткішінің
жылдамдығын азайтыңыз.

Қоршаған ортадағы шуыл деңгейінің тым қатты.
(Мысалы: қатты жаңбыр, құрылыс алаңдары,
туннельдің іші, алда келе жатқан көліктер, т.б.)

Қоршаған орта шуылын өшіру үшін терезелерді
жабыңыз.

Көлікті жүргізу кезінде шығатын шу тым қатты. Көлік жылдамдығын азайтыңыз.

Кіріс дауыс деңгейі тым қатты/төмен. Дыбыс деңгейін <VOL/m>/<VOLUME/m> немесе
<m> түймешігімен реттеңіз.

Шығыс дауыс деңгейі тым қатты/төмен. Дыбыс деңгейін реттеу экранынан дыбыс деңгейін
реттеңіз.

Қоңырау шалу кезінде дауыс жоғалды
немесе шу естілуде.

Ұялы телефонның орнына байланысты сымсыз
Bluetooth® қосылымының үзілуі мүмкін.

Ұялы телефонды металмен қоршалған аймаққа немесе
көліктегі дауыстап сөйлесу телефон жүйесінен қатты
алыс қоймаңыз. Ұялы телефонды орындықтарға
немесе денеге жақын қоймаңыз.

Ұялы телефон қоңырау шалу үшін
пайдаланылғанда, дауыстап сөйлесу
функциясы қолданылмайды.

Ұялы телефонның кейбір үлгілері олар қоңырау
шалу үшін пайдаланылғанда, дауыстап сөйлесу
режиміне қосылмайды.

Бұл ақаулық емес. Дауыстап сөйлесу функциясымен
тағы қоңырау шалыңыз.

Басқа тараптың дауысын есіту мүмкін емес.
Қоңырау үні жоқ.

Дыбыс деңгейі ең азына орнатылған. Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Ұялы телефон қосылмаған. Тіркеу процедурасын тексеріп, ұялы телефонды
қайтадан тіркеңіз.

Әрбір дыбыс деңгейі (қоңырау үні, кіріс
дауыс немесе шығыс дауыс) әр түрлі
болады.

Әрбір дыбыс деңгейі дұрыс реттелмеген. Әрбір дыбыс деңгейін дұрыс реттеңіз.
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Антенна дисплейі сенсорлы экран дисплейі
мен ұялы телефон экраны арасында
басқаша болады. Қоңырау шалу немесе
қабылдау мүмкін емес, бірақ антенна
дисплейі осылай жасауға болатынын
көрсетіп тұр.

Антенна дисплейі ұялы телефон үлгісіне
байланысты әртүрлі болады.

Бұл ақаулықты білдірмейді. Антенна дисплейі мен
сенсорлы экран дисплейіндегі қалған батарея деңгейі
ұялы телефон экранында көрсетілгеннен басқаша
болуы мүмкін. Оларды анықтама ретінде
пайдаланыңыз.

Ұялы телефонды ұзын ғимараттардың
артында пайдаланған кезде, дауыстың анық
естілмеуі мүмкін.

Ұзын ғимараттар, т.б. сияқты кейбір құрылымдар
радио толқындарын біркелкі көрсетпеуі немесе
ұялы телефондар үшін қолданылатын радио
толқындарды мүлдем өшіріп тастауы мүмкін.

Ұзын ғимараттары жоқ орынға жылжыңыз.

Ұялы телефонды жер үсті теміржолдары,
жоғары кернеулі электр қуатының
кабельдері, бағдаршам сигналдары, неонды
жарнама тақтайшалары бар аймақтарда,
олардың астында немесе жанында
пайдаланған кезде шуылдың естілуі мүмкін.

Радио құрылғыларынан шығарылатын
электромагниттік толқындардың ұялы телефонға
кері әсерін тигізуі мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

Ұялы телефонды пайдаланған кезде аудио
жүйесіндегі дыбыста шу естіледі.

Ұялы телефоннан шығарылатын радио
толқындардың аудио жүйесінің дыбысына кері
әсер етуі мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

Дыбыс секіріп кетеді немесе үзіліп естіледі. Ұялы телефонда сымсыз LAN (Wi-Fi) желісі
қосылған болуы мүмкін.

Сымсыз LAN (Wi-Fi) желісін өшіріңіз.

Телефон кітапшасын жүктеп алу мүмкін
емес.

Телефонды жұптастыру процесі кезінде қате
пайда болды.

Bluetooth® жұптастыру ақпаратын оны қайтадан
тіркемес бұрын, ұялы телефоннан да, көлік жүйесінен
де жойып тастаңыз.

Телефон телефон кітапшасын жүктеп алу
функциясына қолдау көрсетпейді.

Жүйемен үйлесімді ұялы телефонды пайдаланыңыз.
Үлгі үйлесімділігіне қатысты ақпаратты алу үшін
NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан
сұраңыз.
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жүйе NissanConnect
қызметтерінің дерек өңдеу
орталығына жалғанбайды.

NissanConnect қызметтеріне жазылу
жасалмаған.

NissanConnect қызметтеріне жазылыңыз. Жазылымдар туралы толығырақ
мәлімет алу үшін вебсайтқа кіріңіз немесе қолдау желісіне хабарласыңыз.

“NissanConnect қызметтері (бар болса, Еуропа және Ресей үшін)” (бет
86)
“SiriusXM™ негізінде жұмыс істейтін NissanConnect қызметтері (бар
болса, Мексика үшін)” (бет 87)

Байланыс желісі бос емес болғанда. Аз уақыттан кейін әрекетті қайталап көріңіз.

Көлік радиотолқындарын қабылдау
қиынға түсетін жерде тұр.

Көлік радиотолқындары жеткілікті деңгейде таратылатын аймаққа
жылжыған кезде, байланыс қалпына келеді. Дисплейдегі белгіше көліктің
байланыс аймағының ішінде екенін көрсеткен кезде, жүйені қолдануға
болады.

TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
қосылмаған.

Көлік байланыс аймағында болса да, белгіше көліктің сол аймақтың ішінде
екенін көрсетпесе, вебсайтқа кіріңіз немесе қолдау желісіне хабарласыңыз.

“NissanConnect қызметтері (бар болса, Еуропа және Ресей үшін)” (бет
86)
“SiriusXM™ негізінде жұмыс істейтін NissanConnect қызметтері (бар
болса, Мексика үшін)” (бет 87)

Радиотолқындарды қабылдау деңгейі
TCU (Телематиканы басқару құрылғысы)
жұмыс істеуі үшін жеткілікті емес.

Көлік радиотолқындары жеткілікті деңгейде таратылатын аймаққа
жылжыған кезде, байланыс қалпына келеді. Дисплейдегі белгіше көліктің
байланыс аймағының ішінде екенін көрсеткен кезде, жүйені қолдануға
болады.

Мәзір экранында көрсетілген
кейбір элементтерді таңдау
мүмкін емес.

Көлік жүргізіліп келе жатыр, сондықтан
кейбір мәзір элементтері өшірілген.

Көлікті қауіпсіз жерге тоқтатыңыз да, мәзір экранының элементтерін
қолданбас бұрын, тұралату тежегішін қолданыңыз.

Экранның кейбір бөліктері
көрсетілмейді.

Көлік жүргізіліп келе жатыр, сондықтан
кейбір мәзір элементтері өшірілген.

Көлікті қауіпсіз жерге тоқтатып, тұралату тежегішін қолданғаннан кейін
жүйені пайдаланыңыз.

Жүйе ақпаратты
хабарламайды.

Дыбыс деңгейі ең азына орнатылған. Жүйе ақпаратты дауыстап хабарлап тұрғанда, басқару панеліндегі
<VOL/m>/<VOLUME/m> дөңгелегін бұрау немесе руль қосқышындағы
<m> түймешігін басу арқылы дыбыс деңгейін реттеңіз.

NISSANCONNECT ҚЫЗМЕТТЕРІ (бар болса)
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Симптом Себебі мен жоюшаралары

Apple CarPlay жүйесі көлікке байланыстырылып тұрса да оны
іске қосу мүмкін емес.

USB кабелі USB жалғау ұяшығына жалғанбаған. USB кабелін USB жалғау ұяшығына
дұрыстап жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

Yandex.Auto жүйесі орнатылған үлгілер:
[Select Service] параметрі [No service] мәніне орнатылған.
Параметрді [Apple CarPlay] мәніне өзгертіңіз.

“Apple CarPlay параметрлері” (бет 96)
Apple Lightning кабелімен (MFi сертификациясынан өткен) телефонды USB жалғау
ұяшығына жалғап, кабель бүтін екенін тексеріңіз.
iPhone құрылғысында Apple CarPlay параметрі іске қосылмаған. iPhone құрылғысында
“CarPlay” функциясын қосыңыз.

Құрылғы Apple CarPlay жүйесімен үйлесімді емес. Үйлесімділік талаптарын тексеріңіз.

Apple CarPlay өнімділігі төмендейді. Мысалы, байланыс немесе
қолданбалар баяу жұмыс істейді.
немесе
Apple CarPlay мүмкіндіктеріне қол жеткізуге әрекет жасаған
кезде, қате туралы хабар пайда болады. Карталарға қол
жеткізуге әрекет жасаған кезде бос экран пайда болады.

iPhone үйлесімді екеніне, мобильді байланыс және белсенді дерек жоспары бар екеніне
көз жеткізіңіз.

Apple Lightning кабелімен (MFi сертификациясынан өткен) телефонды USB жалғау
ұяшығына жалғаңыз.
Телефонның өнімділігі немесе мобильді байланыс. Телефонды ажыратып, қайта
жалғаңыз.

Телефонның өнімділігі немесе мобильді байланыс. Телефонның қуатын өшіріп/қосып,
оны қайта қосыңыз.

Рульдегі <m> (бар болса) түймешігімен Siri көмекшісіне қол
жеткізу мүмкін емес.

USB кабелі дұрыс жалғанбаған болуы мүмкін. USB кабелін ағытып, қайта жалғаңыз.

Телефонда Siri параметрі қосылмаған. Телефонда Siri функциясын қосыңыз.

Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:
Siri көмекшісін іске қосу үшін <m> (бар болса) қосқышын жай басудың орнына оны
басып тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.

APPLE CARPLAY (бар болса)
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Симптом Себебі мен жоюшаралары

Android Auto жүйесі көлікке байланыстырылып
тұрса да оны іске қосу мүмкін емес.

USB кабелі USB жалғау ұяшығына жалғанбаған. USB кабелін USB жалғау ұяшығына дұрыстап
жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс ұяшығы” (бет 20)
Yandex.Auto жүйесі орнатылған үлгілер:
[Select Service] параметрі [No service] мәніне орнатылған.
Параметрді [Android Auto] мәніне өзгертіңіз.

“Android Auto параметрлері” (бет 100)

Android Auto жүйесін іске қосу үшін Іске қосу жолағында [m] түртіңіз немесе ақпарат экранында
[Apps]/[Smartphone Connection] түртіңіз, одан кейін [Android Auto] түртіңіз.

“Мәзірді іске қосу жолағынан таңдау” (бет 21)
“Ақпарат мәзірі” (бет 80)

Жалғанған құрылғы Android Auto жүйесімен үйлесімді емес. Үйлесімділік талаптарын тексеріңіз.

Батарея заряды аз болса, Android телефоны анықталмауы мүмкін. Android телефонын зарядтап,
әрекетті қайталаңыз.

Android Auto өнімділігі төмендейді. Мысалы,
байланыс немесе қолданбалар баяу жұмыс істейді.
немесе
Android Auto мүмкіндіктеріне қол жеткізуге әрекет
жасаған кезде, қате туралы хабар пайда болады.
Карталарға қол жеткізуге әрекет жасаған кезде бос
экран пайда болады.

Android телефоны үйлесімді екеніне, мобильді байланыс және белсенді дерек жоспары бар екеніне
көз жеткізіңіз.

Android телефонының өндірушісі қамтасыз еткен кабельмен телефонды USB жалғау ұяшығына
жалғаңыз.

Телефонның өнімділігі немесе мобильді байланыс. Телефонды ажыратып, қайта жалғаңыз.

Телефонның өнімділігі немесе мобильді байланыс. Барлық қолданбаларды жауып, оларды қайта
қосыңыз.

Телефонның өнімділігі немесе мобильді байланыс. Телефонның қуатын өшіріп/қосып, оны қайта
қосыңыз.

Рульдегі <m> (бар болса) түймешігімен дауыспен
басқару әрекетін бастау мүмкін емес.

USB кабелі дұрыс жалғанбаған болуы мүмкін. USB кабелін ағытып, қайта жалғаңыз.

Көлікті жүргізіп келе жатқанда, дауыспен басқару әрекетін орындау мүмкін емес. Android
телефонындағы тиісті параметрлерді қосыңыз.

Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:
Дауыспен басқару әрекетін бастау үшін <m> (бар болса) қосқышын жай басудың орнына оны
басып тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.

ANDROID AUTO (бар болса)

Ақаулықтардыжою нұсқаулығы 181



Симптом Себебі мен жоюшаралары

Yandex.Auto жүйесі көлікке байланыстырылып тұрса да оны
іске қосу мүмкін емес.

USB кабелі USB жалғау ұяшығына жалғанбаған. USB кабелін USB жалғау ұяшығына
дұрыстап жалғаңыз.

“USB (әмбебап тізбектік шина) жалғау ұяшығы және AUX (қосымша) кіріс ұяшығы”
(бет 20)

[Select Service] параметрі [No service] мәніне орнатылған.
Параметрді [Yandex.Auto] мәніне өзгертіңіз.

“Yandex.Auto параметрлері” (бет 104)
iPhone:
Apple Lightning кабелімен (MFi сертификациясынан өткен) телефонды USB жалғау
ұяшығына жалғап, кабель бүтін екенін тексеріңіз.
Құрылғы Yandex.Auto жүйесімен үйлесімді емес. Үйлесімділік талаптарын тексеріңіз.

Yandex.Auto өнімділігі төмендейді. Мысалы, байланыс немесе
қолданбалар баяу жұмыс істейді.
немесе
Yandex.Auto мүмкіндіктеріне қол жеткізуге әрекет жасаған
кезде, қате туралы хабар пайда болады. Карталарға қол
жеткізуге әрекет жасаған кезде бос экран пайда болады.

Смартфон үйлесімді екеніне, ұялы байланыс және белсенді дерек жоспары бар екеніне
көз жеткізіңіз.

iPhone:
Apple Lightning кабелімен (MFi сертификациясынан өткен) телефонды USB жалғау
ұяшығына жалғаңыз.
Телефонның өнімділігі немесе ұялы байланыс. Телефонды ажыратып, қайта жалғаңыз.

Телефонның өнімділігі немесе ұялы байланыс. Телефонның қуатын өшіріп/қосып, оны
қайта қосыңыз.

Рульдегі <m> (бар болса) түймешігімен “Алиса” дауыстық
көмекшісіне қол жеткізу мүмкін емес.

USB кабелі дұрыс жалғанбаған болуы мүмкін. USB кабелін ағытып, қайта жалғаңыз.

Телефонда Siri параметрі қосылмаған. Телефонда “Алиса” дауыстық көмекшісін қосыңыз.

Дауысты тану жүйесі бар үлгілер:
“Алиса” дауыстық көмекшісін іске қосу үшін <m> (бар болса) қосқышын жай басудың
орнына оны басып тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.

YANDEX.AUTO (бар болса)
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Симптом Себебі мен жоюшаралары

Рульдегі <m> (бар болса) түймешігімен Siri Eyes Free
функциясына қол жеткізу мүмкін емес.

iPhone мен жүйе арасында Bluetooth® байланысы орнатылғанын тексеріңіз.

Құрылғыда Siri көмекшісі қосылғанын тексеріңіз. Телефонда Siri параметрін ашыңыз.
Siri көмекшісіне құрылғының құлыптау экранынан қол жеткізу мүмкін екенін тексеріңіз. Оны
телефонның параметрлер мәзірінен орнатуға болады.

Аудио көзі iPod құрылғысына немесе Bluetooth® аудио
режиміне автоматты түрде ауыспайды.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін нативті музыка қолданбасын пайдаланыңыз. Podcasts,
Audiobook немесе басқа үшінші тарап музыка қолданбаларын пайдаланып отырғанда,
музыканы басқару функциясының өнімділігі әр түрлі болуы мүмкін.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыда сақталып тұрған мультимедианы ойнатыңыз.
Музыка трансляциясы немесе бұлттағы жадтан ойнату өнімділікті азайтуы мүмкін.

Аудио көзін қолмен өзгертіңіз.
“Аудио көзін таңдау” (бет 45)

Ойнату, кідірту, келесі әуен, алдыңғы әуен немесе ойнату
таймері жұмыс істемейді.

Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін нативті музыка қолданбасын пайдаланыңыз. Podcasts,
Audiobook немесе басқа үшінші тарап музыка қолданбаларын пайдаланып отырғанда,
музыканы басқару функциясының өнімділігі әр түрлі болуы мүмкін, ол құрылғыға байланысты
болады.

Жалғанған iPhone құрылғысынан ойнатылған музыка/
аудио естілмейді.

Аудио көзі Bluetooth® аудио немесе iPod режиміне орнатылған. iPod режимі үшін USB
байланысы қажет.

Навигация жүйесі бар үлгілер:
Жалғанған iPhone құрылғысынан картаның әр
бұрылысты көрсететін бағыт нұсқауы естілмейді.

Аудио көзі Bluetooth® аудио немесе iPod режиміне орнатылған. iPod режимі үшін USB
байланысы қажет.

Көліктің аудио жүйесінде мәтін хабарландыруларын алу
мүмкін емес.

Телефонда хабарландыру параметрі қосылғанын тексеріңіз.

Siri Eyes Free функциясымен мәтін хабарландыруларына
жауап беру мүмкін емес.

Кіріс мәтін хабарын қабылдағаннан кейін, экрандағы нұсқауды орындаңыз. Siri Eyes Free
функциясын қолдану үшін рульдегі <m> түймешігін басып тұрыңыз (бар болса). Siri Eyes Free
функциясы іске қосылғаннан кейін, Siri Eyes Free функциясымен хабарға жауап беру үшін тиісті
пәрменді айтыңыз.

SIRI EYES FREE (бар болса)
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НЕГІЗГІ АМАЛДАР

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Еш кескін көрінбейді. Жарықтығы ең төменгі параметрге қойылған. Дисплейдің жарықтығын реттеңіз.

Дисплей ажыратылған. Дисплейді қосу үшін <m> түймешігін басыңыз.

Дауысты нұсқау жүйесінің дыбыс деңгейі
тым жоғары не тым төмен.

Дыбыс деңгейі дұрыс орнатылмаған немесе
дауысты нұсқау параметрі өшірілген.

Дауысты нұсқау жүйесінің дыбыс деңгейін реттеңіз
немесе дауысты нұсқау параметрін қосыңыз.

Экранда карта көрінбейді. Карта бейнебетіне ұқсамайтын бейнебет
пайда болды.

Іске қосу жолағында [Map] түріңіз немесе <MAP>
түймешігін басыңыз.

Экран тым күңгірт. Қозғалыс баяу. Көліктің ішіндегі температура тым төмен. Көліктің іші жылығанша күтіңіз.

Дисплейдің кейбір пикселдері басқа
пикселдерге қарағанда күңгірттеу немесе
жарығырақ болуы мүмкін.

Бұл жағдай — сұйық кристалды дисплейлердің
өзіне тән сипат.

Бұл ақаулық емес.

Кейбір мәзір элементтерін таңдау мүмкін
емес.

Кейбір мәзір элементтері көлік жүрген кезде
белсенді болмайды.

Көлікті қауіпсіз жерге тұралатыңыз, сосын навигациялық
жүйені пайдаланыңыз.

КАРТА ЭКРАНЫ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жолдардың және орындардың
атаулары 2Ө және 3Ө көрініс
арасында өзгеше болады.

Бұл экранға тым көп ақпарат шығармау үшін
ақпараттар санын азайтуға байланысты. Сондай-ақ,
жолдар мен жерлердің атаулары бірнеше рет көрсетілуі
және дисплейде көрсетілген атау деректі өңдеу үрдісіне
байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

НАВИГАЦИЯ (бар болса)
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Көлік белгішесінің орны нақты
орнына ауытқып кеткен.

От алдыру қосқышы немесе қуат қосқышы OFF
қалпына қойылғаннан кейін, көлік, мысалы пароммен
немесе көлік тасығышпен басқа жерге тасымалданды.

Көлікті Жаһандық навигациялық жерсеріктер
жүйесінен (GNSS) сигналдарын қабылдауға болатын
жолда біраз жүргізіңіз.

Көлік белгішесінің күйі мен бағыты көлікті жүргізу
орталарына және навигация жүйесінің орынды табу
дәлдігінің деңгейлеріне қарай дұрыс болмауы мүмкін.

Бұл ақаулық емес. Көлік белгішесінің орны мен
бағытын автоматты түрде реттеу үшін көлікті біраз
жүргізіңіз.

“Көліктің ағымдағы орны” (бет 144)
Шина шынжырларымен немесе ауыстырылған
шиналармен жүргізілсе, жылдамдық сенсоры қате
есептегендіктен, көліктің орналасқан жері қате болуы
мүмкін.

Көлік белгішесі күйінің өздігінен түзетілуі үшін көлікті
біраз уақыт (шамамен 30 км/сағ (19 миля/сағ)
жылдамдықта 30 минуттай уақыт) жүргізе тұрыңыз.
Егер осы көлік белгішесінің күйін дұрыстамаса, NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаға хабарласқан
жөн.

Карта деректерінде қате бар немесе толық емес (көлік
белгішесінің орны әрқашан бір орында теріс
көрсетіледі).

Жол туралы жаңартылған мәлімет картаның келесі
нұсқасына қосылады.

“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)” (бет
149)

Көлік жаңа жолға шыққан кезде, көлік
белгішесі жақын маңдағы басқа
жолда көрсетіледі.

Себебі жаңа жол карта дерегіне сақталмаған,
сондықтан жүйе көлікті автоматты түрде жақынырақ
орналасқан жолға орналастырған.

Жол туралы жаңартылған мәлімет картаның келесі
нұсқасына қосылады.

“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)” (бет
149)

Экран тіпті фараларды қосқаннан
кейін де түнгі режимге ауыспайды.

Өткен жолы фараларды қосқан кезде күндізгі жарық
режимі қосулы тұрған.

Фараларды қосқан кезде бейнебетті <m>
түймешігін қолданып түнгі режимге қойыңыз.

Картаны көлік қозғалыста болған
кездің өзінде жүгірте қарау мүмкін
емес.

Ағымдағы орын картасының экраны көрсетілмейді. Іске қосу жолағында [Map] түріңіз немесе <MAP>
түймешігін басыңыз.

Көлік белгішесі бейнеленбейді. Ағымдағы орын картасының экраны көрсетілмейді. Іске қосу жолағында [Map] түріңіз немесе <MAP>
түймешігін басыңыз.
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БАҒДАРДЫ ЕСЕПТЕУЖӘНЕ КӨРНЕКІ ТҮРДЕ БАҒЫТ БЕРУ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жол бағытын автоматты түрде
қайта есептегенде маршрут
пункттері қамтылмайды.

Әлдеқашан өтіп кеткен бағдар пункттері жол бағытын
автоматты түрде қайта есептегенде қамтылмайды.

Сол бағдар пунктіне қайта бару үшін, бағдарды өңдеу
қажет болады.

Бағдар ақпараты көрсетілмейді. Бағдарды есептеу әлі орындалған жоқ. Межелі орынды орнатып, бағдарды есептеңіз.

Көлік ұсынылған бағдарда емес. Ұсынылған бағдармен жүріңіз.
Бағыт нұсқауы функциясы сөндірулі. Бағдар нұсқауы функциясын қосыңыз.

Кей жолдар үшін бағдар ақпараты көрсетілмейді. Бұл ақаулық емес.
Бағытты автоматты түрде қайта
есептеу (немесе айналып өтуге
қатысты есептеу) алдыңғы
ұсынылған жолды ұсынады.

Бағдарды есептеу кезінде басымдыққа ие жағдайлар
ескерілді, бірақ дәл сондай бағдар қайта есептелді.

Бұл ақаулық емес.

Маршрут пунктін қосу мүмкін емес. Бағыт бойында әлдеқашан жиырма маршрут пункті,
соның ішінде көлік әлдеқашан өтіп кеткен пункт те
орнатылған.

Бағдар бойына ең көбі 20 бағдар пунктін орнатуға
болады. 21 немесе одан көп бағдар пунктіне бару үшін,
бағдарды қажетінше бірнеше рет есептеңіз.

Ұсынылған бағдар көрсетілмейді. Межелі орын маңайындағы жолдарды есептеу мүмкін
болмады.

Межелі орынды негізгі немесе кәдімгі жолға орнатыңыз
да, бағдарды қайта есептеңіз.

Жолдың басы және межелі орын тым жақын. Бұдан қашықтау межелі орынды бекітіңіз.

Жолдың басы және межелі орын тым алыс. Бір немесе екі аралық межелі орынды таңдау арқылы
сапарды бөліңіз және бағдарды бірнеше рет есептеңіз.

Көліктің ағымдық тұрған жеріне немесе межелі орынға
жақын жерде уақыты шектеулі (аптаның күні, уақыт
бойынша) жолдар бар.

[Time Restricted Roads] параметрінде [Do Not Use
Restriction Info] мәнін таңдаңыз.

“Бағдар қалауы” (бет 126)
Бағыттың белгілі бір бөлігі
көрсетілмейді.

Ұсынылған бағдарда тар көшелер бар. Бұл ақаулық емес.
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Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жол бағытының көлік әлдеқашан
өтіп кеткен бөлігі жойылған.

Жол маршрут пункттері арасындағы бөліктерден
тұрады. Егер көлік бірінші маршрут пунктінен өтсе,
бағыттың бастапқы тұсы мен маршрут пункті
арасындағы бөлік жойылады (кей жерлерде жойылмауы
да мүмкін).

Бұл ақаулық емес.

Тікелей емес бағдар ұсынылды. Бастапқы тұс немесе межелі орынға жақын орналасқан
жолдарда шектеулер (бір бағытты көшелер сияқты)
болса, жүйе тікелей емес бағдарды ұсынуы мүмкін.

Бастапқы тұсты немесе межелі орынды өзгертіңіз.

Бағдарды есептеу әрекетінің тар көшелер сияқты
кейбір аумақтарды ескермейтініне байланысты, жүйе
қате бағдарды ұсынуы мүмкін.

Межелі орынды негізгі немесе кәдімгі жолға орнатыңыз
да, бағдарды қайта есептеңіз.

Жер белгісі туралы ақпарат нақты
мәліметке сай келмейді.

Бұл карта деректерінің жеткіліксіз немесе теріс болуына
байланысты болуы мүмкін.

Ең соңғы карта дерегі орнатылғанын тексеріңіз.
“Карта дерегін жаңарту жолы (бар болса)” (бет 149)

Ұсынылған бағыт жолдың
бастапқы тұсына, маршрут
пункттеріне немесе межелі орынға
дәл сәйкес келмейді.

Осы жерлерге жақын бағдарды есептеуге қажет
деректер жоқ.

Жолдың бастапқы тұсын, маршрут пункттерін және
межелі орынды негізгі жолға бекітіп, жол бағытын
есептеңіз.

ДАУЫСТЫ НҰСҚАУ

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Дауысты нұсқау функциясы қолжетімді
емес.

Көлік ұсынылған бағдардан ауып кеткен. Ұсынылған бағдарға қайта түсіңіз немесе бағдарды
қайта есептеуді сұраңыз.

Дауысты нұсқау функциясы сөндірулі. Дауыс көмегімен бағыт беру функциясын қосыңыз.

Бағыт нұсқауы функциясы сөндірулі. Бағдар нұсқауы функциясын қосыңыз.

Бағыт нұсқауы жолдағы нақты
жағдайға сәйкес келмейді.

Дауыс көмегімен бағыт беру нұсқауының мазмұны,
көлік бұрылатын қиылыстар түріне қарай әр түрлі
болуы мүмкін.

Жол қозғалысы ережелері мен нұсқауларының
барлығын сақтаңыз.
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ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ (бар болса)

Симптом Ықтимал себебі Ықтимал шешімі

Жол қозғалысы туралы ақпарат
көрсетілмейді.

Жол қозғалысы туралы ақпарат параметрі өшірілген. Жол қозғалысы туралы ақпарат параметрін қосыңыз.
“Жол қозғалысы туралы ақпарат параметрлері”
(бет 135)

Көлік жол қозғалысы туралы ақпарат қолжетімді емес
жерде тұр.

Жол қозғалысы туралы ақпаратқа қолжетімді жерге
барыңыз.

Карта масштабы белгілерді көрсету мүмкін емес
деңгейге қойылған.

Карта масштабы белгілерді көрсете алатын деңгейге
қойылғанын тексеріңіз.

“Картадағы жол қозғалысы ақпараты” (бет 134)
Автоматты түрде айналып өту
бағдарын іздеу параметрі қосылған,
бірақ ұсынылған айналып өту бағдары
кептеліп тұрған аймақтарды айналып
өтпейді.

Жол желісі мен жол қозғалысы туралы ақпарат
негізінде одан жылдам бағдар табылмады.

Айналма жолды автоматты түрде іздеу функциясы жол
қозғалыстарынан қашық жүруге арналмаған. Ол жол
кептелістері сияқты жағдайларды ескере отырып, ең
жылдам бағдарды іздейді. Ұсынылған бағдармен
жүріңіз.

“Жол қозғалысы туралы ақпаратты көру (бар
болса)” (бет 133)

Жолдың бағыты, жол қозғалысы
туралы ақпарат жол жөндеу
жұмыстары жүріп жатқан жол бөлігін
көрсетсе де одан айналып өтпейді.

Іс жүзіндегі жол жөндеу жұмыстарының күні мен
уақыты мәлімделгеннен өзгеше болса, навигация
жүйесі жөнделіп жатқан жолдарды айналып өтпейді.

Жолдағы ағымдағы жағдайларды ескеріп, айналып өту
қажет болса, жол белгілерін қараңыз. Егер жол жабық
тұрса, айналып өту функциясын қолданып, жолдың
жабық бөлігін айналып өту үшін айналып өту
қашықтығын орнатыңыз.
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Жүйе жұмыс істемейді немесе пәрменді дұрыс
түсінбейді.

Көліктің ішінде шу тым қатты. Терезелерді жабыңыз немесе басқа
жолаушылардың тыныш отыруын сұраңыз.

Жылытқыштың/ауа баптағыштың желдеткішінің
жылдамдығы тым жоғары.

Жылытқыштың/ауа баптағыштың желдеткішінің
жылдамдығын азайтыңыз.

Көлікті жүргізу кезінде шығатын шу тым қатты. Көлік жылдамдығын азайтыңыз.

Дауысты пәрмен ақырын айтылды. Нұсқауды қаттырақ айтыңыз.

Пәрмен тым ерте айтылды. Пәрменді мынаған көз жеткізгеннен кейін
айтыңыз: дауысты нұсқау хабарланады, сигнал
беріледі және экрандағы белгішенің түсі сұрдан
қызғылт сарыға ауысады.

Пәрмен тым баяу айтылды. Сөздер арасында іркіліс жасамастан қалыпты
дауыспен сөйлеңіз.

Жүйе пәрменді қайталауды сұрайды. Анық айтылған жоқ. Анық айтыңыз.

Пәрмен сигнал берілгеннен кейін тым кеш
айтылды.

Пәрменді мынаған көз жеткізгеннен кейін 5
секунд ішінде айтыңыз: дауысты нұсқау
хабарланады, сигнал беріледі және экрандағы
белгішенің түсі сұрдан қызғылт сарыға ауысады.

Қате пәрмен айтылды. Экранда көрсетілген пәрменді немесе санды
айтыңыз.

Пәрмендер тізімінде көрсетілген пәрменді
айтыңыз.

Жүйе айтылған санды дұрыс танымайды. Тым көп сан бірден айтылды. Жүйе дұрыс тануы үшін, тиісті цифрлердің
арасында үзіліс жасаңыз. Телефон нөмірін айтқан
кезде, аймақ кодтары, теру кодтары, т.б.
арасында үзіліс жасаңыз.

USB жады құрылғысын дауысты пәрмендермен
басқару мүмкін емес.

Құрылғыға байланысты iPhone немесе iPod
құрылғысы USB жад құрылғысы ретінде
анықталуы мүмкін.

Бұл ақаулық емес.

USB/iPod басқару экраны сұр түске боялған. Аудио құрылғы жалғанбаған. Жүйеге аудио құрылғы жалғаңыз.

ДАУЫСТЫ ТАНУ (бар болса)
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Тректі таңдауға және USB/iPod басқаруға әрекет
жасаған кезде, қате туралы хабар көрсетіледі.

Жүйеде тіркеу үшін трек туралы ақпарат өңделіп
жатыр.

Жаңа аудио құрылғы алғаш рет тіркелген кезде
немесе алдын ала тіркелген құрылғыдағы ән
туралы ақпарат өзгерген кезде, ән туралы
ақпарат жүйеге жүктеледі. Жүктелу аяқталғанша
күтіңіз, оған бірнеше минуттан бір сағатқа дейін
созылуы мүмкін.

Құрылғыға сыймайтын көп әндер жалғанған
аудио құрылғыда сақталады.

Аудио құрылғыда сақталған әндердің санын
азайтыңыз.

Аудио құрылғыда сақталған ән жоқ. Жалғанған аудио құрылғыда әндерді сақтаңыз.
Орындаушының аты, альбом атауы, ән аты,
ойнату тізімі, т.б. сияқты ән туралы ақпарат
сақталса, дауысты тану функциясын ән іздеу
мүмкіндік болады.

190 Ақаулықтардыжою нұсқаулығы



9 ИндексИндекс
А

Android Auto ................................................................................ 98
– Google Assistant ............................................................ 100
– Ақаулықтарды жою ...................................................... 181
– Жұмысы ................................................................................... 99
– Параметрлер ............................................................ 100, 99
– Үйлесімділік .......................................................................... 98
Apple CarPlay ............................................................................... 95
– Siri ................................................................................................. 96
– Ақаулықтарды жою .................................................... 180
– Жұмысы ................................................................................... 95
– Параметрлер ...................................................................... 96
– Үйлесімділік ........................................................... 95 20, 60
Ажыратылған функциялар .............................................. 23
Ақаулықтарды жою
– Android Auto ....................................................................... 181
– Apple CarPlay .................................................................... 180
– Bluetooth® .................................................................. 174, 176
– HD Radio технологиясы ........................................... 166
– iPod ............................................................................................ 172
– NissanConnect қызметтері .................................... 179
– Siri Eyes Free ....................................................................... 183
– USB ............................................................................................. 173
– Yandex.Auto ........................................................................ 182
– Аудио жүйе .......................................................................... 163
– Бағдарды есептеу ......................................................... 186
– Дауысты нұсқау .............................................................. 187
– Дауысты тану ................................................................... 189
– Дисплей ................................................................................. 162
– Жол қозғалысы туралы мәлімет ....................... 188
– Көлік белгішесі ................................................................. 184
– Навигация ........................................................................... 184
– Радио (AM) ........................................................................... 163

– Радио (DAB) ......................................................................... 164
– Хендс-фри телефон жүйесі ................................... 176
– Ықшам диск (CD) ойнатқышы ............................. 168
Ақпарат
– Қауіпсіздік ........................................................................... 108
– Мәзір .......................................................................................... 80
Аудио жүйе
– Bluetooth® ............................................................................. 45
– DVD дискіні ойнату ................................................ 34, 50
– iPod және Bluetooth® аудио ойнатқышы .... 50
– USB (әмбебап тізбектік шина) ...................... 38, 50
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 163
– Жұмысы ................................................................................... 45
– Қосымша құрылғылар ................................................ 60
– Параметрлер ....................................................................... 61
– Радио ................................................................................. 32, 46
– Сақтық шаралары .......................................................... 32
– Смартфон аудиосы ....................................................... 60
– Сығымдалған аудио файлдар

(MP3/WMA/AAC) ................................................................ 39
– Ықшам диск (CD) ойнатқышы ....................... 33, 50

Б

Бағдар нұсқауы ............................................................. 122, 149
– Бағдар қалауы ................................................................. 126
– Бағытты қайта есептеу ............................................ 128
– Бағытты өңдеу ................................................................ 128
– Дауысты нұсқау .............................................................. 123
– Мәзір ........................................................................................ 123
– Межелі орын немесе маршрут пункті .......... 129
– Параметрлер ...................................................................... 131
Бағдарды есептеу ................................................................. 148
Басқару панелі ............................................................................ 12

Басты мәзір ................................................................................... 22

В

Виджеттер ..................................................................................... 22

Д

Дауысты тану ........................................................................... 156
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 189
– Параметрлер .................................................................... 158
– Пәрмендер .......................................................................... 156
– Сандар ................................................................................... 158
Дисплей ............................................................................................ 12
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 162

Ж

Жекеше реттеу .......................................................................... 22
Жиілікті мақұлдау нөмірлері .............................................. 6
Жол қозғалысы туралы мәлімет ............................... 133
Жол қозғалысы туралы мәлімет
– Ақылы жол қозғалысы туралы ақпарат .... 133
– Параметрлер ..................................................................... 135
Жұмысы ............................................................................................ 21
Жүйені іске қосу ........................................................................ 21
Жылдам теру ............................................................................... 76

І

Іске қосу жолағы ............................................................. 21, 108
iPod
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 172
iPod және Bluetooth® аудио ойнатқышы ............ 50



К

Карта
– 2D ................................................................................................ 110
– 3D ................................................................................................. 113
– Ауқым ....................................................................................... 115
– Жол қозғалысы туралы мәлімет ....................... 120
– Жолдың түсі ........................................................................ 115
– Жұмысы ................................................................................. 109
– Жылжыту ............................................................................... 115
– Мәзір ........................................................................................ 120
– Параметрлер ..................................................................... 116
– Түрлері ................................................................................... 109
Карта дерегі ............................................................................... 149
Көліктің ағымдағы орны ................................................. 144

Қ

Қауіпсіздік мәліметі .................................................... 4, 5, 108
Қосқыштар ..................................................................................... 12

Л

Лицензиялар .................................................................................. 9

М

Мәтін алмасу ................................................................................. 71
Межелі орындар .................................................................... 120
– Параметр ............................................................................. 120

Н

Навигация
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 184
– Параметрлер .................................................................... 143
– Экран ...................................................................................... 108

О

Орынды сақтау ....................................................................... 136
– Айналып өтетін жер .................................................... 137
– Бағдарлар ............................................................................ 137
– Жою ........................................................................................... 141
– Іздеу арқылы ..................................................................... 136
– Картаны жылжыту арқылы ................................... 137
– Өңдеу ...................................................................................... 138

П

Параметрлер
– Wi-Fi ............................................................................................ 28
– Аудио жүйе ............................................................................ 61
– Бағдар нұсқауы ................................................................ 131
– Байланыстар ....................................................................... 26
– Дауысты тану ................................................................... 158
– Дыбыс деңгейі .................................................................... 76
– Жол қозғалысы туралы мәлімет ....................... 135
– Жүйе ........................................................................................... 24
– Мәзір .......................................................................................... 24
– Межелі орындар ............................................................ 120
– Навигация ........................................................................... 143
– Телефон ................................................................................... 74

Р

Радио ......................................................................................... 32, 46
– Ақаулықтарды жою ........................................... 163, 164

С

Сауда белгілері ............................................................................. 8
Смартфон аудиосы ............................................................... 60

Т

Таңбашалар ................................................................................. 22
Телефон
– Bluetooth® ............................................................................. 66
– Жалғау ...................................................................................... 68
– Жылдам теру ....................................................................... 76
– Қоңырау шалу ............................................................ 68, 69
– Мәтін алмасу ......................................................................... 71
– Параметрлер ....................................................................... 74
– Хендс-фри телефон жүйесі ..................................... 66
Түймешіктер .................................................................................. 12

Ы

Ықшам диск (CD) ойнатқышы ............................... 33, 50
Ықшам диск (CD) ойнатқышы
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 168

Э

Экран .................................................................................................. 12

B

Bluetooth® ............................................................................. 45, 66
– Ақаулықтарды жою ............................................ 174, 176
– Жалғау ...................................................................................... 68
– Қоңырау шалу ............................................................ 68, 69
– Мәтін алмасу ......................................................................... 71
– Телефон экраны ............................................................... 67

D

DVD дискіні ойнату ......................................................... 34, 50

G

GNSS ................................................................................................. 144

192 Индекс



H

HD Radio технологиясы
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 166

N

NissanConnect қызметтері
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 179

S

Siri ....................................................................................................... 105
Siri Eyes Free .............................................................................. 105
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 183

U

USB (әмбебап тізбектік шина) ...................... 20, 38, 50
USB (әмбебап тізбектік шина)
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 173
– Күтім көрсету ...................................................................... 62

Y

Yandex.Auto ................................................................................ 102
– “Алиса” көмекшісі .......................................................... 103
– Ақаулықтарды жою ..................................................... 182
– Жұмысы ................................................................................. 102
– Параметрлер .......................................................... 102, 104
– Үйлесімділік ........................................................................ 102

Индекс 193



Н а в и га ц и я л ы қ 
ж ү й е

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 0.00 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     0
     0
    
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     194
     193
     194
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





