


Samochód wyposa˝ony w system radionawigacji jest zaprojektowany zgodnie ze specyficznym charakterem kabiny i zintegrowany ze stylem
deski rozdzielczej. 

Usytuowany jest w pozycji ergonomicznej dla kierowcy i pasa˝era, a grafika znajdujàca si´ na panelu u∏atwia szybkie zlokalizowanie stero-
wania i ∏atwe jej u˝ycie.

Aby zwi´kszyç bezpieczeƒstwo przed kradzie˝à, aparat wyposa˝ony jest w system ochronny, który umo˝liwia u˝ycie tylko w samochodzie, w
którym zosta∏ oryginalnie zamontowany.

Na nast´pnych stronach przedstawione sà instrukcje u˝ycia, które radzimy uwa˝nie przeczytaç a instrukcj´ przechowywaç w miejscu podr´cz-
nym (na przyk∏ad w schowku).

˚yczymy przyjemnej lektury i szcz´Êliwej podró˝y.

OSTRZE˚ENIE W systemie radionawigacji u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych p∏yt CD dostarczonych w wyposa˝eniu samochodu lub w ka˝dym
razie jakiejkolwiek CD tej samej marki.
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ZALECENIA 

BEZPIECZE¡STWO 
NA DRODZE

Przed rozpocz´ciem jazdy zaleca si´ zapa-
mi´taç u˝ywanie ró˝nych funkcji systemu
radionawigacji, a w szczególnoÊci radiood-
twarzacza (np. zapami´tywanie stacji).

WARUNKI ODBIORU

Warunki odbioru zmieniajà si´ ciàgle
podczas jazdy. Odbiór mo˝e zostaç zak∏ó-
cony przez góry, budynki lub mosty, w
szczególnoÊci w du˝ej odleg∏oÊci od stacji
nadawczej.

OSTRZE˚ENIE Podczas odbioru infor-
macji o ruchu na drogach g∏oÊnoÊç mo˝e
si´ zwi´kszyç w stosunku do odbioru
normalnego.

KONSERWACJA I OBS¸UGA 

Konstrukcyjna systemu radionawigacji
gwarantuje d∏ugie funkcjonowanie bez wy-
magania szczególnej obs∏ugi. W przypadku
uszkodzenia zwróciç si´ do ASO Alfy Romeo.

Przestrzeganie poni˝szych uwag gwa-
rantujà d∏ugotrwa∏e i bezawaryjne funk-
cjonowanie systemu radionawigacji:

– monitor jest czu∏y na porysowanie,
p∏ynne detergenty i promienie UV;

– p∏yny penetrujàce mogà przedostaç
si´ do wn´trza i uszkodziç aparat nieod-
wracalnie.

CzyÊciç panel i ekran wy∏àcznie mi´kkà
szmatkà antystatycznà. Nie u˝ywaç de-
tergentów i Êrodków nab∏yszczajàcych,
gdy˝ mogà uszkodziç powierzchni´.

ZZAALLEECCEENNIIAA,,   SSTTEERROOWWAANNIIEE  
II   IINNNFFOORRMMAACCJJEE  OOGGÓÓLLNNEE

Zbyt wysoko ustawiona
g∏oÊnoÊç podczas jazdy

stanowi powa˝ne niebezpie-
czeƒstwo dla ̋ ycia kierowcy i in-
nych osób. Dlatego wyregulowaç
g∏oÊnoÊç zawsze w taki sposób,
aby s∏yszeç, w wystarczajàcym
stopniu, dêwi´ki z bliskiego oto-
czenia (np. karetek pogotowia,
policji itp.).

UWAGA

Zwracaç uwag´, aby uni-
kaç uderzeƒ w ekran
przedmiotami ostrymi lub

twardymi oraz unikaç dotykania
palcami. Podczas czyszczenia nie
naciskaç na ekran.
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Niew∏aÊciwie

OSTRZE˚ENIA

– W przypadku uszkodzenia systemu ra-
dionawigacji sprawdziç i naprawiaç wy-
∏àcznie w ASO Alfa Romeo.

– W przypadku temperatur szczególnie
niskich na wyÊwietlaczu uzyska si´ opty-
malnà jasnoÊci po pewnym okresie funk-
cjonowania.

– W przypadku d∏u˝szego postoju sa-
mochodu w wysokich temperaturach ze-
wn´trznych, system mo˝e prze∏àczyç si´ na
ochron´ termicznà wstrzymujàc funkcjono-
wanie, do momentu, gdy temperatura w
kabinie nie obni˝y si´ do odpowiedniego
poziomu.

P∏yty kompaktowe CD

Pami´taç, ˝e zanieczyszczenia, rysy lub
odkszta∏cenia mogà spowodowaç opusz-
czanie nagraƒ podczas odtwarzania i z∏à
jakoÊç dêwi´ku. Aby zapewniç optymalne
warunki odtwarzania przestrzegaç poni˝-
szych zaleceƒ: 

– u˝ywaç CD tylko ze znakiem firmo-
wym:

– czyÊciç dok∏adnie ka˝dà p∏yt´ ze Êla-
dów odcisków palców lub z kurzu przy po-
mocy odpowiedniej mi´kkiej szmatki. Trzy-
maç za kraw´dê zewn´trznà p∏yty i czy-
Êciç od Êrodka w kierunku zewn´trznym;

– nie u˝ywaç nigdy do czyszczenia p∏y-
ty produktów chemicznych (np. butli ze
„sprayem“, z substancjami antystatycz-
nymi lub rozpuszczalnikami), poniewa˝
mogà uszkodziç powierzchni´ p∏yty;

Niew∏aÊciwie
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– nie nara˝aç p∏yty na bezpoÊrednie
dzia∏anie s∏oƒca, wysokà temperatur´ i
wilgoç, aby zapobiec odkszta∏ceniu; 

Sposób trzymania
płyty kompaktowej

Wyjmowanie
płyty kompaktowej

– nowe p∏yty mogà posiadaç ostre kra-
w´dzie. Je˝eli u˝ywa si´ takich p∏yt, apa-
rat mo˝e nie funkcjonowaç lub dêwi´k mo-
˝e zanikaç. Aby wyrównaç kraw´dzie p∏y-
ty u˝yç d∏ugopisu itp;

NierównoÊci
kraw dzi

D ugopis

– aby wyjàç p∏yt´ z odpowiedniego pu-
de∏ka, nacisnàç w Êrodku i wyjàç p∏yt´
trzymajàc za kraw´dê zewn´trznà; 

Niew∏aÊciwie

– nie naklejaç etykiet oraz nie pisaç na
powierzchni p∏yty o∏ówkiem lub piórem;

Niew∏aÊciwie

– nie u˝ywaç CD porysowanych, pop´-
kanych, zdeformowanych itd. U˝ycie ta-
kich p∏yt spowoduje nieprawid∏owe funk-
cjonowanie lub uszkodzenie odtwarzacza.

– po wys∏uchaniu w∏o˝yç p∏yt´ do od-
powiedniego pude∏ka, aby uniknàç pozo-
stawienia Êladów lub porysowania, które
mogà spowodowaç opuszczanie nagraƒ; 
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– W przypadku, gdy zostanie w∏o˝ona

p∏yta wielosesyjna, zostanie odtworzona je-
dynie pierwsza sesja. 

– Nie u˝ywaç noÊników CD Audio lub
CD MP3 formatu 8 cm ani za pomocà spe-
cjalnej tacki; u˝ycie tego typu noÊnika
uszkodzi system.

– Nie u˝ywaç folii chroniàcych CD znaj-
dujàcà si´ w handlu lub p∏yt wyposa˝o-
nych w stabilizatory, itp. poniewa˝ mogà
zablokowaç si´ w wewn´trznym mecha-
nizmie i uszkodziç p∏yt´.

Ponadto, cz´sto p∏yty chronione nie posia-
dajà na p∏ycie (i na odpowiednim pude∏-
ku) symbolu identyfikujàcego p∏yt´ audio:

– Odtwarzacz CD jest w stanie odczytaç
wi´kszoÊç systemów skompresowanych
aktualnie dost´pnych w handlu (np. LA-
ME, BLADE, XING, FRAUNHOFER), ale w
wyniku ciàg∏ej ewolucji tych systemów,
nie jest gwarantowane odczytanie wszyst-
kich skompresowanych formatów.

OSTRZE˚ENIA

– Je˝eli chodzi o CD Audio (CD-DA), aby
uzyskaç lepsze odtwarzanie audio wyma-
gane jest u˝ycie noÊników CD t∏oczonych
oryginalnie.

– Nie gwarantowane jest prawid∏owe
funkcjonowanie, gdy zostanà u˝yte noÊniki
CD-R/RW nie prawid∏owo zapisane i/lub o po-
jemnoÊci maksymalnej wí kszej od 650 MB.

– W przypadku u˝ycia CD chronionych
przed kopiowaniem, jest mo˝liwe ˝e wy-
magane b´dzie zaczekanie kilka sekund
zanim system rozpocznie odtwarzanie. Po-
nadto, z powodu mno˝àcych si´ metod
ochronnych zawsze nowych i ró˝nych, nie
jest mo˝liwe zagwarantowanie, aby odtwa-
rzacz CD odtwarza∏ jakkolwiek chronionà
p∏yt´. ObecnoÊç ochrony przed kopiowa-
niem jest bardzo cz´sto podawana bardzo
ma∏ymi literami lub trudnymi do odczy-
tania na opakowaniu tego CD i sygnalizo-
wana napisem, jak na przyk∏ad „COPY
CONTROL”, „COPY PROTECTED”, „THIS CD
CANNOT BE PLAYED ON PC/MAC” lub iden-
tyfikowana za pomocà symboli, na przyk∏ad:



9

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI

INFORMACJE OGÓLNE

System radionawigacji kontroluje i do-
starcza informacji dla nast´pujàcych sys-
temów i funkcji:

– nawigacji bazujàcej na GPS (Global
Positioning System);

– audio z radiem RDS (Radio Data Sys-
tem), MP3, z odtwarzaczem p∏yt CD i CD
Changer (gdzie przewidziano);

– telefonu GSM (Global System for Mo-
bile Communication) z pojemnoÊcià WAP
i SOS (telefon alarmowy) (gdzie przewi-
dziano);

– rozpoznania g∏osu (modu∏ VR) z syn-
tezà g∏osów i ich zapami´taniem.

WyÊwietlacz informacyjny 
wielofunkcyjny 

Kolorowy wyÊwietlacz sk∏ada si´ z ma-
trycy graficznej o 256 kolorach TFT 6,5“
16/9 LCD (ciek∏okrystaliczny) z rozdziel-
czoÊcià 400 x 240 pikseli.

PodÊwietlenie wyÊwietlacza mo˝e byç
zmienne w zale˝noÊci od warunków oto-
czenia i od wymagaƒ kierowcy. Zapami´-
tane sà dwie regulacje – jedna dzienna i
jedna nocna, które zmieniajà si´ automa-
tycznie w zale˝noÊci od w∏àczenia/ wy∏à-
czenia Êwiate∏ zewn´trznych, je˝eli tak zo-
stanie ustawione w menu SETUP.

System radionawigacji sk∏ada si´
g∏ównie z:

– klawiatury sk∏adajàcej si´ z 29 przy-
cisków, z których 3 umieszczono w lam-
pie sufitowej (gdzie przewidziano) i 2
pokr´te∏;

– sterowania w kierownicy;

– zespo∏u elektronicznego umieszczo-
nego wewnàtrz deski rozdzielczej.

Interfejs przedstawiony na wyÊwietlaczu
informacyjnym wielofunkcyjnym zintegro-
wany jest dla wszystkich komponentów.
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STEROWANIE

rys. 1

A0E0450m

A0E0452m

Numery odnoszàce si´ do poszczególnych przycisków, widoczne na tym rysunku, przywo∏ane sà w niniejszej
instrukcji w opisach ró˝nych funkcji, zaleca si´ dla wi´kszego zrozumienia systemu radionawigacji, aby ten
rysunek mieç na widoku.

A0E0451m
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Na przednim panelu systemu radionawigacji jak widaç tak˝e na rys. 1 znajdujà si´ przyciski i pokr´t∏a, które spe∏niajà tak˝e funk-
cje przycisków.

Sà ponadto przedstawione trzy inne przyciski (patrz strona poprzednia) umieszczone:
- dla Alfy 159 w lampie sufitowej Êrodkowej;
- dla Alfy Brera i Alfy Spider nad lusterkiem wstecznym wewn´trznym.

Niektóre sterowanie spe∏nia wiele funkcji, które zale˝y od warunków aktywnego funkcjonowania systemu w danym momencie.

Aktywacja wybranej funkcji jest sterowana, w niektórych przypadkach, trwaniem naciÊni´cia wywieranym na przycisk (naciÊni´cie krót-
kie lub d∏u˝sze) jak przedstawiono w poni˝ej tabeli: 

Oznaczenie

1

2 - TRIP

3 - AUDIO/MUTE

4 - NAV/MUTE

5 - MAIN/DARK

6 - SRC

D∏u˝sze naciÊni´cie przycisku 
(powy˝ej 2 sekund)

–

–

Aktywacja / Dezaktywacja funkcji MUTE dla êród∏a
audio.

Aktywacja / Dezaktywacja funkcji MUTE dla informacji
nawigacji.

Tryb Dark: wyÊwietlacz zostanie Êciemniony kompletnie.
WyÊwietlacz zostanie podÊwietlony ponownie po
naciÊni´ciu przycisków MAIN, TEL, SOS, NAV, £, TRIP,
ô, lub po odebraniu po∏àczenia telefonicznego.

–

Krótkie naciÊni´cie przycisku
(poni˝ej 1 sekundy)

Pokr´t∏o regulacji poziomu g∏oÊnoÊci i w∏àczenia /
wy∏àczenia systemu przez naciÊni´cie. 

Aktywacja Komputera pok∏adowego TRIP. 

Aktywacja radia.

Aktywacja Nawigatora.

Aktywacja Main.

Wybór êród∏a audio: FM1/ 2/ 3 FMAST – MW/ LW/
AMAST – CD – CDC
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Oznaczenie

7 - II/˙

8 - ˚

9 - ˚

10 - ¯¯

11 - ˙˙

12 - TEL/OFF

13 - £

D∏u˝sze naciÊni´cie przycisku
(powy˝ej 2 sekund)

Pauza dla CD/CDC

–

–

Tryb Radio: uaktywnienie funkcji przeszukiwania cz´stotli-
woÊci ni˝szych od cz´stotliwoÊci rozpocz´cia, przeszukiwa-
nie stacji przerwie si´ po odebraniu pierwszej stacji z sy-
gna∏em s∏yszalnym. 
Tryb CD: wybór nagrania poprzedniego, je˝eli przycisk zo-
stanie naciÊni´ty przed up∏yni´ciem 3 sekund od rozpocz´-
cia odtwarzania nagrania, w przeciwnym razie nagranie
zostanie odtworzone ponownie od poczàtku. 
Tryb MP3: przeskok do 10 nagraƒ poprzednich lub do fol-
deru poprzedniego.

Tryb Radio: uaktywnienie funkcji przeszukiwania cz´sto-
tliwoÊci wy˝szych od cz´stotliwoÊci rozpocz´cia, przeszu-
kiwanie stacji przerwie si´ po odebraniu pierwszej stacji
z sygna∏em s∏yszalnym. 
Tryb CD: wybór nagrania nast´pnego. 
Tryb MP3: przeskok do 10 nagraƒ nast´pnych lub do
folderu nast´pnego.

W∏àczenie/wy∏àczenie telefonu.

- Odmowa nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego. 
- Przerwanie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.

Krótkie naciÊni´cie przycisku
(poni˝ej 1 sekundy)

Odtwarzanie/zatrzymanie CD/CDC.

Wysuni´cie CD-ROM nawigacji lub CD audio.

Przycisk wysuwania SIM CARD.

Tryb Radio: szukanie pierwszej stacji radiowej dostrojonej z cz´-
stotliwoÊcià ni˝szà od cz´stotliwoÊci rozpocz´cia. 
Tryb CD: wybór nagrania poprzedniego, je˝eli przycisk zostanie
naciÊni´ty przed up∏yni´ciem 3 sekund od rozpocz´cia odtwarza-
nia nagrania, w przeciwnym razie nagranie zostanie odtworzone
ponownie od poczàtku. 
Tryb MP3: wybór nagrania poprzedniego, je˝eli przycisk zostanie
naciÊni´ty przed up∏yni´ciem 3 sekund od rozpocz´cia odtwarza-
nia nagrania, w przeciwnym razie nagranie zostanie odtworzone
ponownie od poczàtku.

Tryb Radio: szukanie pierwszej stacji radiowej dostrojonej z cz´-
stotliwoÊcià wy˝szà od cz´stotliwoÊci rozpocz´cia. 
Tryb CD: wybór nagrania nast´pnego 
Tryb MP3: wybór nagrania nast´pnego.

Aktywacja trybu Telefon.

- Wys∏anie ustawionego po∏àczenia telefonicznego. 
- Wybranie ponowne ostatniego numeru po∏àczenia i przy sukce-

sywnym naciÊni´ciu przycisku w ciàgu 5 sekund wys∏anie tego
po∏àczenia telefonicznego. 

- Akceptacja nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego
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Oznaczenie 

14 - ô

15 - ESC

16

17 - ZESPÓ¸ 
PRZYCISKÓW

18 

19

20 - SOS 
(gdzie przewidziano)

21 - NAV 
(gdzie przewidziano)

22 - k
(gdzie przewidziano)

D∏u˝sze naciÊni´cie przycisku 
(powy˝ej 2 sekund)

Aktywacja funkcji „Pami´ç G∏osowa - Voice Memo“
(mo˝e zostaç przerwana za pomocà nast´pnego naci-
Êni´cia przycisku lub d∏ugiego naciÊni´cia przycisku).

–

–

–

–

–

–

–

–

Krótkie naciÊni´cie przycisku
(poni˝ej 1 sekundy)

Aktywacja lub przerwanie funkcji 
„Rozpoznanie g∏osu“.

WyjÊcie ze spisu wyboru lub przejÊcie z menu zmiennego 
do menu górnego.

Pokr´t∏o wyboru ˝àdanej funkcji i jej potwierdzenia poprzez
naciÊni´cie.

Przyciski wielofunkcyjne, których funkcja zale˝y od aktywnego
trybu. Ich funkcja jest zawsze identyfikowana przyciskami gra-
ficznymi pojawiajàcymi si´ na wyÊwietlaczu. W niektórych przy-
padkach powierzchnia przycisku graficznego mo˝e pokryç wi´cej
przycisków wielofunkcyjnych znajdujàcych si´ obok; funkcja przy-
cisków, które znajdujà si´ pod tà powierzchnià jest taka sama.

Szczelina SIM CARD.

Szczelina gniazda CD.

Aktywacja trybu SOS 
(funkcje i serwisy assistenza).

Powtórzenie informacji nawigacji. Przy nawigacji aktywnej i
trybie „NAV“, uaktywnienie funkcji powtórzenia komunikatu
g∏osowego nawigacji

Aktywacja serwisów INFOMOBILITY.
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STEROWANIE W KIEROWNICY

Na kierownicy powtórzone jest sterowanie g∏ównymi funkcjami systemu radionawigacji, które u∏atwia bardziej wygodnà kontrol´; jak
widaç na rys. 2 znajduje si´ 10 przycisków. Aktywacja wybranej funkcji jest sterowana, w niektórych przypadkach, trwaniem naciÊni´-
cia wywieranym na przycisk (naciÊni´cie krótkie lub d∏u˝sze) jak przedstawiono w poni˝ej tabeli:

rys. 2

A0E0007m

Oznaczenie

23 - £

24 - +/–

25 -ô

26 - z
27 - ¯¯ / ˙˙

28 - N / O

29 - SRC

Krótkie naciÊni´cie przycisku
(poni˝ej 2 sekund)

- Wys∏anie ustawionego po∏àczenia telefonicznego. 
- Wybranie ponowne ostatniego numeru po∏àczenia i przy sukcesywnym na-

ciÊni´ciu przycisku w ciàgu 5 sek., wys∏anie tego po∏àczenia telefonicznego.
- Akceptacja nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego
Zwi´kszenie lub zmniejszenie poziomu s∏uchanej g∏oÊnoÊci
Uaktywnienie lub przerwanie funkcji „Rozpoznanie g∏osu“

Aktywacja/dezaktywacja funkcji MUTE dla êróde∏ dêwi´ku audio
Przyciski „SCAN“ umo˝liwiajàce: w Trybie Radio: przeszukiwanie stacji 
radiowych dostrojonych poprzednio lub nast´pnie; w Trybie CD/MP3/CDC:
przejÊcie do nagrania poprzedniego lub nast´pnego
Tryb Radio: przejÊcie do stacji zapami´tanej poprzedniej lub nast´pnej.
Tryb CD Changer: przejÊcie do CD poprzedniego lub nast´pnego znajdujà-
cego si´ w CD Changer. 
Tryb MP3: przejÊcie do folderu poprzedniego lub nast´pnego.
Wybór êród∏a dêwi´ku: FM1/2/3/FMAST - LW/MW/AMAST - CD - CDC

D∏u˝sze naciÊni´cie przycisku
(powy˝ej 2 sekund)

- Odmowa nadchodzàcego po∏àczenia telefonicznego. 
- Zatrzymanie wprowadzania nowego numeru telefonu 
- Przerwanie przeprowadzanej rozmowy telefonicznej.

Zwi´kszenie lub zmniejszenie w sposób ciàg∏y poziomu s∏uchanej g∏oÊnoÊci
Aktywacja funkcji „Pami´ç G∏osowa - Voice Memo“ (mo˝e zostaç przerwana za
pomocà nast´pnego naciÊni´cia przycisku lub d∏ugiego naciÊni´cia przycisku)

–

–

–

–
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INFORMACJE OGÓLNE

WA˚NE OSTRZE˚ENIA O 
U˚YWANIU I 
BEZPIECZE¡STWIE W RUCHU
DROGOWYM

System radionawigacji umo˝liwia kon-
trol´ i u∏atwia sterowanie g∏ównymi funk-
cjami samochodu.

Aby nie stwarzaç sytuacji niebezpiecz-
nych sobie i innym przy u˝yciu systemu,
prosimy zwróciç uwag´ na nast´pujàce
szczegó∏y:

– system radionawigacji mo˝e byç u˝y-
ty tylko w przypadku pe∏nej kontroli nad
samochodem; w razie niepewnoÊci przy
u˝yciu funkcji, koniecznie zatrzymaç si´,
aby wykonaç ró˝ne operacje;

– u˝ycie telefonu komórkowego jest za-
bronione w sàsiedztwie materia∏ów wy-
buchowych.

System radionawigacji umo˝liwia osià-
gni´cie celu podró˝y, wskazujàc ka˝dà
zmian´ trasy zapami´tanej na CD-ROM
nawigacji. W rzeczywistoÊci system, przy
obliczaniu trasy, bierze pod uwag´ wszyst-
kie zapami´tane informacje dotyczàce tra-
sy, zalecajàc przejazd optymalny. Jednak-
˝e nie bierze pod uwag´ warunków ruchu
drogowego, nieprzewidzianych przerw w
podró˝y i innych niedogodnoÊci.

Wykonujàc ró˝ne manewry podczas jaz-
dy, nale˝y respektowaç przepisy ruchu
drogowego, niezale˝nie od zaleceƒ po-
dawanych przez system nawigacji. Gdy
oddalimy si´ od zalecanej trasy, system
nawigacji obliczy ponownie nowà tras´ i
zasugeruje jà.

UWAGA
System radionawigacji
pomaga kierowcy pod-

czas jazdy zalecajàc, informacja-
mi graficznymi i g∏osowymi,
optymalnà tras´, tak aby osià-
gnàç ustawione miejsce podró-
˝y. Sugestie dostarczane przez
system radionawigacji nie zwal-
niajà jednak kierowcy od pe∏nej
odpowiedzialnoÊci za manewry
jakie wykonuje na drodze pod-
czas jazdy samochodem i od
przestrzegania przepisów ko-
deksu drogowego, jak równie˝
innych dyspozycji w zakresie
ruchu drogowego. Odpowie-
dzialnoÊç za bezpieczeƒstwo na
drodze ponosi zawsze kierujà-
cy samochodem.
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W¸ÑCZANIE SYSTEMU

System radionawigacji mo˝na w∏àczyç
na dwa ró˝ne sposoby:

w∏àczenie automatyczne z kluczy-
kiem w wy∏àczniku zap∏onu;

w∏àczenie r´czne: za pomocà przy-
cisku 1-rys. 1.

W∏àczanie automatyczne

Wk∏adajàc kluczyk do wy∏àcznika zap∏o-
nu system radionawigacji w∏àcza si´ au-
tomatycznie i uaktywniajà si´ lub sà ak-
tywne wszystkie funkcje opisane w niniej-
szej instrukcji.

W∏àczenie manualne

Z kluczykiem wyj´tym z wy∏àcznika za-
p∏onu po naciÊni´ciu przycisku 1-rys. 1
system radionawigacji w∏àczy si´ udost´p-
niajàc nast´pujàce modu∏y funkcjonalne:

– MAIN;

– AUDIO;

– NAV;

– TEL;

– SOS;

– SERV (Servizi di Infomobility).

OSTRZE˚ENIE Przy w∏àczeniu manu-
alnym modu∏y funkcjonalne TRIP i SETUP
sà dost´pne z ró˝nymi ograniczeniami. Te
ograniczenia sà normalne przy w∏àczeniu
za pomocà przycisku 1-rys. 1, poniewa˝,
w przypadku wy∏àczonego silnika (klu-
czyk wyj´ty z wy∏àcznika zap∏onu) we-
wn´trzne urzàdzenia transmisji danych w
samochodzie nie sà operatywne.

Po w∏o˝eniu kluczyka do wy∏àcznika za-
p∏onu, system przywróci dost´pnoÊç wszyst-
kich funkcji (patrz rozdzia∏ Komputer Po-
k∏adowy TRIP i rozdzia∏ SETUP).
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WY¸ÑCZANIE SYSTEMU

System radionawigacji mo˝na wy∏àczyç
na dwa ró˝ne sposoby:

– wy∏àczenie zale˝ne od kluczyka
w wy∏àczniku zap∏onu;

– wy∏àczenie niezale˝ne od kluczy-
ka w wy∏àczniku zap∏onu.

Wybór sposobu wy∏àczenia mo˝na wy-
konaç w module funkcjonalnym SETUP
(patrz rozdzia∏ SETUP/ Power OFF).

Wy∏àczenie zale˝ne od 
kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu

Gdy ten tryb jest aktywny system radio-
nawigacji mo˝na wy∏àczyç wyjmujàc klu-
czyk z wy∏àcznika zap∏onu lub poprzez
naciÊni´cie przycisku 1-rys. 1.

Na wyÊwietlaczu poka˝e si´ komunikat
„PROCEDURA DI SPEGNIMENTO IN COR-
SO, ATTENDERE ALCUNI ISTANTI“ – PRO-
CEDURA WY¸ÑCZANIA W TOKU, ZACZEKAå
KILKA CHWIL.

OSTRZE˚ENIE Wy∏àczenie poprzez
wyj´cie kluczyka z wy∏àcznika zap∏onu
nastàpi z opóênieniem 20 minut, je˝eli
w systemie jest ustawiony cel podró˝y
lub, je˝eli jest przeprowadzana rozmowa
telefoniczna.

Wy∏àczenie niezale˝ne od 
kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu

Gdy ten tryb jest aktywny wy∏àczenie sys-
temu radionawigacji mo˝na wykonaç na-
ciskajàc przycisk 1-rys. 1 lub w trybie au-
tomatycznym w czasie równym 20 minut.
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Tryb MAIN uaktywnia si´ naciÊni´ciem
przycisku „MAIN“ 5 -rys. 1 znajdujàcym
si´ w panelu przednim. Ten tryb umo˝li-
wia wyÊwietlenie informacji odnoszàcych
si´ do szeÊciu g∏ównych modu∏ów syste-
mu rys. 3 - 4.

– AUDIO;

– TELEFON;

– NAWIGATOR;

– MAPA;

– TRIP;

– SETUP.

W rz´dzie górnym wyÊwietlana jest ak-
tualna godzina, nat´˝enie pola GPS, da-
ta (dzieƒ, miesiàc, rok), temperatura ze-
wn´trzna i operatywny tryb w toku.

OSTRZE˚ENIE Z kluczykiem wyj´tym
z wy∏àcznika zap∏onu, informacje doty-
czàce godziny, daty, temperatury ze-
wn´trznej i danych Trip nie sà dost´pne,
poniewa˝ w tych warunkach wewn´trzne
urzàdzenia transmisji danych w samocho-
dzie nie sà operatywne.

Obracajàc pokr´t∏o prawe 16 - rys. 1
jest mo˝liwy wybór wymaganego modu-
∏u i jego naciÊni´ciem zaakceptowanie od-
powiedniego menu.

Wy∏àczajàc system, zostanie zapami´-
tany ostatnio aktywny modu∏, przy na-
st´pnym w∏àczeniu wyÊwietlony zostanie
ekran MAIN z wybranym ostatnio modu-
∏em aktywnym.

OdnoÊnie innych funkcji dotyczàcych
ustawieƒ na ekranie patrz opis „VIDEO”
w rozdziale „SETUP”.

rys. 3

A0E4100i

rys. 4

A0E4101i
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OCHRONA PRZED KRADZIE˚Ñ

Poznanie metody aktywacji 

System radionawigacji jest chroniony
przed kradzie˝à i instalacjami nie autory-
zowanymi przez wykonanie „procedury
identyfikacji“.

Ten typ weryfikuje ró˝ne urzàdzenia za-
instalowane w samochodzie, mi´dzy in-
nymi z Komputerem Pok∏adowym, jak i
u˝ywa wymian´ komunikatów w sieci te-
lematycznej samochodu i uaktywniany zo-
staje przy ka˝dym w∏àczeniu systemu.

Procedura nie jest aktywna, je˝eli system
radionawigacji zostanie w∏àczony za po-
mocà przycisku 1-rys. 1. W tym przypad-
ku system radionawigacji funkcjonuje nor-
malnie, bez wykonywania „procedury
identyfikacji“.

Z w∏o˝onym kluczykiem w wy∏àczniku
zap∏onu, je˝eli procedura identyfikacji
oka˝e si´ nieprawid∏owa, system za˝àda
od u˝ytkownika wprowadzenia „Master
Code“ 4 cyfrowego, aby umo˝liwiç dost´p
do funkcji standardowych.

Master code jest inny dla ka˝dego sys-
temu radionawigacji i zapami´tany w je-
go pami´ci i nie mo˝na go usunàç.

Aby wprowadziç kod nale˝y uzyskaç do-
st´p do ekranu rys. 5, w którym post´-
powanie jest analogiczne jak przy ˝àda-
niu wprowadzenia PIN telefonu.

rys. 5

A0E3002i
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Aktywne sà tylko przyciski numeryczne dla

wprowadzenia kodu i przycisk 1-rys. 1 i
ró˝ne przyciski zarzàdzajàce radiem.

Po wprowadzeniu kodu, na drugim
ekranie, wystàpi wskazanie u˝ytkowniko-
wi, ̋ e procedura identyfikacji jest w trak-
cie rys. 6.

Je˝eli wprowadzony kod jest prawid∏o-
wy, system zostanie ca∏kowicie urucho-
miony; odwrotnie, je˝eli wprowadzony kod
jest b∏´dny ekran zostanie skasowany i
uka˝e si´ ponownie ekran poprzedni z na-
st´pujàcym napisem:

„Il codice introdotto e errato. Inserire il
master code“ – Wprowadzony kod jest
b∏´dny. Wprowadziç „master code“ lub
wy∏àczyç system przyciskiem 1-rys. 1.

Nie ma ograniczenia w iloÊci b∏´dnych
kodów które zostanà wprowadzone.

rys. 6

A0E3003i
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System audio mo˝na uaktywniç krótkim
naciÊni´ciem przycisku „AUDIO” 3-rys. 1,
którym uzyskuje si´ dost´p do g∏ównych
funkcji radia rys. 7.

Przytrzymujàc naciÊniety powy˝ej 2 se-
kund przycisk 3 -rys. 1, z systemem au-
dio funkcjonujàcym i z jakimkolwiek try-
bem funkcjonowania aktywnym, wejdzie
si´ w tryb „MUTE“: w ten sposób dêwi´k
êród∏a audio nie b´dzie s∏yszalny i na wy-
Êwietlaczu uka˝e si´ napis „MUTE“. Aby
dezaktywowaç funkcj´ „MUTE“ nacisnàç
powy˝ej 2 sekund przycisk 3-rys. 1 lub
zmieniç g∏oÊnoÊç dêwi´ku.

System audio umo˝liwia zarzàdzanie:

– radiem RDS w zakresach fal FM/AM;

– odtwarzaczem CD;

– CD-Changerem (je˝eli jest zainstalo-
wany);

– equalizerem;

– odtwarzaniem nagraƒ MP3.

ELEMENTY 
WYÂWIETLACZA I
FUNKCJE

Naciskajàc kilkakrotnie przycisk „SRC“
6-rys. 1 zostanà wyÊwietlone w sposób
cykliczny dost´pne êród∏a audio:

– Radio (FM1, FM2, FM3, FMAST, LW,
MW, AMAST);

– CD (je˝eli jest w∏o˝one CD);

– CD-Changer (je˝eli jest zainstalowany).

èród∏o audio zostanie automatycznie
przerwane w jednym z nast´pujàcych
przypadków:

– nadawania informacji o ruchu na dro-
gach, je˝eli aktywna jest funkcja TA i je-
˝eli dostrojona stacja nadaje te informa-
cje (TP);

– przekazywania po∏àczenia telefonicz-
nego;

– przeprowadzania rozmowy telefonicznej;

– aktywacji funkcji rozpoznania g∏osu.

AAUUDDIIOO

rys. 7

A0E4102i
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W dolnej cz´Êci ekranu przedstawiony

jest wykaz zapami´tanych stacji (w u˝y-
wanym zakresie fal) i odpowiednie nu-
mery odnoszàce si´ do zapami´tanych
przycisków.

W ka˝dym zakresie fal dost´pne jest 6
pami´ci.

RADIO

Wybierajàc êród∏o radio uka˝à si´ nast´-
pujàce funkcje rys. 8:

– cz´stotliwoÊç;

– Autostore (aktywna tylko w zakresie
fal FMAST i AMAST);

– Preset skan;

– Band skan;

– Loc/DX;

– Radio setup;

– Audio setup.

Radio jest zawsze przystosowane do od-
bioru stacji w systemie RDS (Radio Data
System).

WyÊwietlacz g∏ówny przedstawia si´ w
nast´pujàcy sposób rys. 8:

– w sektorze górnym lewym ekranu
przedstawione jest okno z sytuacjà u˝ycia
radia:

– aktywny zakres cz´stotliwoÊci 
(np. FM1);

– cz´stotliwoÊç dostrojonej stacji 
(np. 102.50);

– jednostka miary cz´stotliwoÊci (MHz
dla zakresu FM i kHz dla zakresu AM)

– oznaczenie RDS (je˝eli jest dost´pne)
lub cz´stotliwoÊç s∏uchanej stacji;

– informacje o stacji (sygna∏ stereo, TP,
EON itp.).

rys. 8

A0E4102i
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W cz´Êci dolnej wyÊwietlacza przedsta-
wione sà funkcje, które zosta∏y uaktywnio-
ne naciÊni´ciem odpowiedniego przycisku
wielofunkcyjnego 17-rys. 1 na panelu
przednim:

– FM uaktywnia cyklicznà zmian´ do-
st´pnych cz´stotliwoÊci FM1, FM2, FM3,
FMAST, FM1...;

– AM uaktywnia cyklicznà zmian´ do-
st´pnych cz´stotliwoÊci MW, LW, AMAST,
MW...;

– CD uaktywnia êród∏o CD;

– CDC uaktywnia CD Changer;

– przyciski od 1 do 6 (naciÊni´cie krót-
kie) wybiera si´ stacje zapami´tanà po-
przednio;

– przyciski od 1 do 6 (naciÊni´cie d∏u˝-
sze) umo˝liwiajà zapami´tanie s∏uchanej
stacji odpowiadajàcej numerowi naciÊni´-
tego przycisku;

– AF Aktywacja / dezaktywacja odbioru
cz´stotliwoÊci alternatywnej;

– TA Aktywacja / dezaktywacja odbioru
informacji o ruchu na drogach.

Dostrajanie

Umo˝liwia dostrajanie stacji w wybranym
zakresie fal.

Wykonaç to w nast´pujàcy sposób: 

– wybraç zakres cz´stotliwoÊci (FM1,
FM2, FM3, MW, LW) naciskajàc kilkakrot-
nie przycisk „SRC“ 6-rys. 1;

– nacisnàç przycisk „÷“ 10-rys. 1
lub przycisk „˙˙“ 11-rys. 1, aby roz-
poczàç szukanie stacji poprzedniej lub na-
st´pnej, którà mo˝na otrzymaç.

Je˝eli aktywna jest funkcja „TA“ (infor-
macje o ruchu na drogach), dostrojone
zostanà tylko stacje, które potencjalnie
nadajà doniesienia o ruchu na drogach
(symbol TP).

Je˝eli aktywna jest funkcja „PTY“, do-
strojone zostanà tylko stacje z wybranym
programem PTY (patrz rozdzia∏ „Funkcja
PTY-PROG TYPE“).

Zapami´tywanie manualne 
stacji

Stacj´, którà s∏uchamy mo˝na zapami´-
taç wybierajàc z zestawu przycisków 17-
rys. 1 przycisk oznaczony numerem od
„1“ do „6“ znajdujàcy si´ w cz´Êci dol-
nej ekranu g∏ównego.

Przytrzymaç naciÊni´ty jeden z tych przy-
cisków a˝ na ekranie wyÊwietli si´ numer
przycisku pod którym stacja zostanie za-
pami´tana; zapami´tanie potwierdzone
zostanie sygna∏em akustycznym (bip).
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TA - INFORMACJE O RUCHU
NA DROGACH

Niektóre stacje w zakresie fal FM (FM1,
FM2, FM3 i FMAST) sà upowa˝nione do
nadawania tak˝e informacji warunkach
na drogach. W tym przypadku uka˝e si´
na ekranie symbol „TP“.

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´
TA (Traffic Announcement) informacji o
ruchu na drogach, nacisnàç krótko jeden
z przycisków w zestawie przycisków 17-
rys. 1 umieszczony w odpowiednim przy-
cisku graficznym TA. 

Gdy funkcja TA jest aktywna, na wyÊwie-
tlaczu uka˝e si´ znak „TA“ i napis na przy-
cisku graficznym zostanie przyciemniony. 

Warunki s∏uchania i odpowiednie wska-
zania przedstawione na ekranie mogà byç
nast´pujàce:

– TA i TP: je˝eli dostrojona jest jakaÊ
stacja nadajàca informacje o ruchu na dro-
gach i funkcja informacji o ruchu na dro-
gach jest aktywna;

– TP: je˝eli dostrojona jest jakaÊ stacja
nadajàca informacje o ruchu na drogach,
ale funkcja informacji o ruchu na drogach
nie jest aktywna;

– TA: gdy funkcja informacji o ruchu na
drogach jest aktywna, ale dostrojona stacja
nie nadaje informacji o ruchu na drogach;

– TA i TP nie sà obecne na wyÊwietla-
czu: je˝eli dostrojona jest stacja, która nie
nadaje informacji o ruchu na drogach i
funkcja informacji o ruchu na drogach nie
jest aktywna.

Z funkcjà TA aktywnà mo˝na:

1) odbieraç informacje o ruchu na dro-
gach tak˝e, je˝eli funkcjonuje odtwarzacz
CD/ CDC/ MP3 i je˝eli zostanie ustawio-
na jakaÊ stacja radiowa upowa˝niona do
emisji w TA;

2) odbieraç informacje o ruchu na dro-
gach z ustawionà minimalnà g∏oÊnoÊcià
tak˝e z g∏oÊnoÊcià radia wyzerowanà.

S∏uchanie zapami´tanych stacji

Wykonaç w nast´pujàcy sposób: 

– wybraç ˝àdany zakres cz´stotliwoÊci
(FM1, FM2, FM3, FMAST, LW, MW lub
AMAST) naciskajàc kilkakrotnie przycisk
„SRC“ 6-rys. 1;

– nacisnàç krótko jeden z przycisków
zapami´tywania w zestawie przycisków
17-rys. 1 oznaczonych numerami od
„1“ do „6“, znajdujàcych si´ w dolnej
cz´Êci ekranu g∏ównego.

W zakresie FM1, FM2, FM3 i FMAST, je-
˝eli odbiór stacji nie jest dobry i funkcja
„AF-Alt. Freq.“ – Cz´stotliwoÊci alternatyw-
nej jest aktywna, zostanie automatycznie
wyszukana inna stacja o sygnale mocniej-
szym od tej nadajàcej ten program.
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Poni˝ej podane sà operacje do wykona-
nia dla ka˝dego z dwóch przypadków opi-
sanych poprzednio.

1) Je˝eli chcemy odbieraç informacje o
ruchu na drogach podczas s∏uchania CD,
przed w∏o˝eniem CD dostroiç si´ do stacji
nadajàcej informacje o ruchu na drogach
(TP) i uaktywniç funkcj´ TA. Je˝eli, pod-
czas s∏uchania CD, ta stacja nadawaç b´-
dzie informacje o ruchu na drogach, od-
twarzanie CD zostanie przerwane, a na-
st´pnie po zakoƒczeniu nadawania ko-
munikatu automatycznie przywrócone.

Je˝eli odtwarzacz CD ju˝ funkcjonuje i
aby w tym czasie wyszukaç informacje o
ruchu na drogach, aktywujàc funkcj´ TA
radio dostroi si´ do ostatnio s∏uchanej sta-
cji w zakresie FM, je˝eli zarzàdzanie w
„TP” w inny sposób jest aktywne dostroi
si´ automatycznie dla znalezienia stacji
która jest zarzàdzana w „TP”.

2) Aby wyszukaç informacje o ruchu na
drogach nie s∏uchajàc radia:

– uaktywniç funkcj´ TA, w taki sposób,
aby na ekranie ukaza∏ si´ napis „TA“,

– dostroiç stacj´ nadajàcà informacje o
ruchu na drogach w taki sposób, aby na
ekranie ukaza∏ si´ napis „TP“.

W ten sposób, gdy b´dà nadawane przez
t´ stacj´ informacje o ruchu na drogach,
zostanà s∏uchane z minimalnà g∏oÊnoÊcià.

Przeprowadzana rozmowa telefoniczna
ma priorytet w stosunku do nadawanych
komunikatów o ruchu na drogach.

OSTRZE˚ENIE W niektórych krajach
sà stacje radiowe, które pomimo aktyw-
nej funkcji TP (na ekranie uka˝e si´ na-
pis „TP“) nie nadajà komunikatów o ru-
chu na drogach.

Je˝eli radio funkcjonuje w zakresie AM,
wybierajàc zakres FM dostroi si´ do ostat-
nio s∏uchanej stacji. Je˝eli wybrana sta-
cja nie nadaje informacji o ruchu na dro-
gach (napisu „TP“ nie ma na ekranie)
rozpocznie si´ automatycznie wyszukiwa-
nie stacji nadajàcej te informacje, do któ-
rej radio jest dostrojone.

Je˝eli zmienia si´ g∏oÊnoÊç podczas
nadawania informacji o ruchu na drogach,
wartoÊç g∏oÊnoÊci nie uka˝e si´ na wy-
Êwietlaczu i nowa wartoÊç utrzymywana
b´dzie tylko podczas nadawania tych in-
formacji.
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Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´

nacisnàç krótko jeden z przycisków w ze-
stawie przycisków 17-rys.1 umieszczo-
nym na odpowiedni przycisku graficznym.

Gdy funkcja AF jest aktywna, na ekra-
nie uka˝e si´ znak „AF“ i napis na przy-
cisku graficznym zostanie przyciemniony. 

Nazwa RDS (je˝eli dysponuje) pozosta-
nie wyÊwietlona na ekranie.

FUNKCJA „Frequenza“ -
Cz´stotliwoÊç

Funkcja „Frequenza“ – Cz´stotliwoÊç
umo˝liwia wybranie wymaganej cz´sto-
tliwoÊci radiowej obracajàc w prawo lub
w lewo pokret∏em16-rys.1. 

Aby uaktywniç funkcj´ „Frequenza“ ob-
róciç pokr´t∏em 16-rys. 1 aby wybraç
odpowiedni przycisk graficzny, a nast´p-
nie nacisnàç w/w pokr´t∏o.

Aby dezaktywowaç funkcj´ ponownie na-
cisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1.

AF - WYSZUKIWANIE 
CZ¢STOTLIWOÂCI 
ALTERNATYWNYCH

W Êrodowisku systemu RDS radio mo˝e
funkcjonowaç na dwa ró˝ne sposoby:

– AF ON: wyszukiwanie cz´stotliwoÊci
alternatywnych aktywne;

– AF OFF: wyszukiwanie cz´stotliwoÊci
alternatywnych nie aktywne.

Gdy sygna∏ dostrojonej stacji RDS jest
s∏aby, mogà wystàpiç dwa przypadki:

– w trybie AF ON z aktywnym systemem
RDS, z uprawnionym nadawaniem, radio
dostroi si´ automatycznie do optymalnej
cz´stotliwoÊci wybranej stacji o sygnale
mocniejszym, która nadaje ten sam pro-
gram. W tym przypadku podczas podró-
˝y, b´dzie mo˝na kontynuowaç s∏uchanie
wybranej stacji bez koniecznoÊci zmiany
cz´stotliwoÊci. Oczywistym jest, ̋ e s∏ucha-
na stacja powinna znajdowaç si´ w tym
obszarze przez który si´ przeje˝d˝a;

– w trybie AF OFF radio nie dostroi si´
automatycznie do stacji o najmocniejszym
sygnale i stacj´ nale˝y wyszukaç manu-
alnie przy pomocy przycisków.
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Na przyciskach wielofunkcyjnych od „1“
do „6“ w zespole przycisków 17-rys. 1
zapami´tane zostanà automatycznie sta-
cje. Po zapami´taniu stacji radio dostroi
si´ automatycznie do pierwszej stacji w
zakresie FMAST, odpowiadajàcej zapami´-
tanej cz´stotliwoÊci na przycisku „1“ w
zespole przycisków 17-rys. 1.

Ka˝da stacja b´dzie zapami´tana tylko
jeden raz, za wyjàtkiem programów regio-
nalnych, które w niektórych przypadkach
mogà byç zapami´tane dwa razy.

Zachowanie si´ aparatu podczas aktyw-
nej fazy funkcji Autostore jest nast´pujàce:

– naciskajàc jeden z przycisków wybo-
ru od „1“ do „6“ proces zapami´tywa-
nia automatycznego zostanie przerwany i
dostrojona zostanie stacja zapami´tana
na tym przycisku;

– zmieniajàc s∏uchane êród∏a dêwi´ku
(Radio, CD, CD-Changer) podczas proce-
su automatycznego zapami´tywania,
funkcja Autostore zostanie przerwana.

OSTRZE˚ENIE Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
funkcja Autostore nie wyszuka 6 stacji o
wystarczajàco mocnym sygnale: w tym
przypadku zapami´tane zostanà tylko sta-
cje wyszukane.

OSTRZE˚ENIE Po uaktywnieniu funk-
cji „Autostore“ skasowane zostanà stacje
poprzednio zapami´tane w zakresie
FMAST lub AMAST.

FUNKCJA „Autostore“ 
(AUTOMATYCZNE 
ZAPAMI¢TYWANIE STACJI)

Po wybraniu zakresu AMAST lub FMAST,
aby uaktywniç funkcj´ Autostore wybraç
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisk
graficzny „AUTOSTORE“, po czym naci-
snàç je, aby potwierdziç wybór.

Gdy aktywna jest ta funkcja, radio za-
pami´ta automatycznie stacje o najmoc-
niejszym sygna∏em:

– 6 stacji FM w zakresie FMAST;

– 6 stacji AM w zakresie AMAST.

Podczas fazy zapami´tywania automa-
tycznego na ekranie zostanie wyÊwietlo-
ny napis „Autostore“.
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FUNKCJA „Preset scan“

Funkcja „Preset scan“ uaktywnia ska-
nowanie stacji wst´pnie zapami´tanych w
wybranym zakresie cz´stotliwoÊci. Ka˝da
wst´pnie zapami´tana stacja b´dzie s∏u-
chana przez oko∏o 10 sekund.

Aby uaktywniç funkcj´ „Preset scan“ wy-
braç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przy-
cisk graficzny „Preset scan“, po czym je
nacisnàç, aby potwierdziç wybór.

FUNKCJA „Band Scan“

Funkcja „Band scan“ uaktywnia skano-
wanie stacji w wybranym zakresie cz´sto-
tliwoÊci. Cz´stotliwoÊç ka˝dej stacji uka˝e
si´ na ekranie przez oko∏o 10 sekund.

Aby uaktywniç funkcj´ „Band scan“ wy-
braç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przy-
cisk graficzny „Band scan“, po czym je
nacisnàç, aby potwierdziç wybór.

Podczas przeszukiwania na ekranie uka-
˝e si´ pasek „Band scan“.

Aby przerwaç przeszukiwanie nacisnàç
ponownie pokr´t∏o“ 16-rys. 1, zwraca-
jàc uwag´ czy ustawiony jest przycisk gra-
ficzny „Band Scan“ lub wybraç stacj´ ju˝
zapami´tanà.

Podczas przeszukiwania na ekranie uka-
˝e si´ pasek „Preset scan“, wewnàtrz okna
zapami´tanych stacji b´dzie pokazywana
cyklicznie stacja w fazie s∏uchania i rów-
noczeÊnie podÊwietlony zostanie w cz´Êci
dolnej ekranu numer przycisku odpowia-
dajàcego zapami´tanej stacji.

Aby przerwaç skanowanie nacisnàç po-
nownie pokr´t∏o 16-rys.1, zwracajàc
uwag´, czy ustawiony jest przycisk gra-
ficzny „Preset Scan“ lub wybraç stacj´ ju˝
zapami´tanà.
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Wybierajàc i potwierdzajàc „OK“, po-
wraca si´ do ekranu poprzednio zapami´-
tanych ustawionych regulacji. Naciskajàc
przycisk „ESC“ 15-rys. 1 powraca si´
do ekranu poprzedniego przywracajàc re-
gulacje zapami´tane poprzednio.

Mono/ Stereo

Aby przejÊç z funkcji „Mono“ na „Ste-
reo“ i odwrotnie wybraç za pomocà po-
kr´t∏a 16-rys. 1 przycisk graficzny „Mo-
no/ Stereo“, a nast´pnie potwierdziç je-
go naciÊni´ciem. Funkcja ta jest aktywna
tylko w zakresie cz´stotliwoÊci FM.

Gdy aktywny jest odbiór stereofoniczny
na ekranie uka˝e si´ napis „STEREO“; na-
tomiast gdy jest dezaktywny uka˝e si´ na-
pis „MONO“.

Gdy sygna∏ dostrojonej stacji jest s∏aby,
aby polepszyç jakoÊç s∏uchania, zaleca si´
uaktywniç funkcj´ „MONO“.

FUNKCJA „Radio setup“

Aby uaktywniç funkcj´ „Radio Setup“
wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Radio Setup“, po czym
jego naciÊni´ciem potwierdziç wybór.
Funkcja ta umo˝liwia dost´p do okna na-
st´pnego, aby wyregulowaç ustawienia
radia. Wewnàtrz tego okna nie jest mo˝-
liwa zmiana êród∏a audio. Uka˝à si´ na-
st´pujàce funkcje rys. 9:

– Mono/Stereo;

– PTY-Prg. Type;

– RDS;

– Regional.

LOC/ DX 
(regulacja czu∏oÊci dostrajania)

Funkcja ta umo˝liwia modyfikacj´ czu-
∏oÊci dostrajania wyszukiwania automa-
tycznego stacji radiowych. Gdy ustawiona
jest niska czu∏oÊç „LOC“, dostrojone zo-
stanà tylko stacje o optymalnym odbio-
rze; gdy ustawiona jest wysoka czu∏oÊç
„DX“, dostrojone zostanà wszystkie stacje.
Dlatego, gdy znajdujemy si´ na obszarze
z du˝à iloÊcià stacji nadawczych i je˝eli
chcemy wybraç tylko te o najmocniejszym
sygna∏em, ustawiç niskà czu∏oÊç „LOC“.

Aby wybraç pomi´dzy czu∏oÊcià niskà lub
wysokà, naciskaç kilkakrotnie pokr´t∏o
16-rys. 1 po wybraniu funkcji „LOC/ DX“
za pomocà tego pokr´t∏a. Symbol ustawio-
nej czu∏oÊci uka˝e si´ na ekranie:

– LOC = niska czu∏oÊç;

– DX = wysoka czu∏oÊç.

rys. 9

A0E4103i
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FUNKCJA „PTY-Prog. Type“
(WYBÓR TYPU PROGRAMU)

Funkcja PTY (Program Type), gdy jest, da-
je priorytet stacjom, które nadajà progra-
my sklasyfikowane zgodnie z typem PTY.
Programy PTY nadajà komunikaty o za-
gro˝eniach lub ró˝ne inne (np. muzyka,
wiadomoÊci). Aby uzyskaç dost´p do listy
programów PTY wybraç za pomocà pokr´-
t∏a 16-rys. 1 przycisk graficzny „PTY-
Prog.-Type“ i potwierdziç jego naciÊni´-
ciem; na ekranie uka˝e si´ lista progra-
mów PTY i tytu∏ ostatnio wybranego pro-
gramu PTY (np. „NEWS“ – WiadomoÊci).
Aby przesuwaç si´ po liÊcie programów
PTY obracaç pokr´t∏em 16-rys. 1, nato-
miast, aby wybraç typ programu nacisnàç
je po jego wybraniu.

OSTRZE˚ENIE Aby uaktywniç funkcj´
PTY konieczny jest zakres FM.

Lista z programami PTY jest nast´pujàca:

– NONE

– NEWS

– AFFAIRS

– INFO

– SPORT

– EDUCATION

– DRAMA

– CULTURE

– SCIENCE

– VARIED

– POP

– ROCK

– EASY

– LIGHT

– CLASSIC

– OTHER

– WEATHER

– FINANCE

– CHILDREN

– SOCIAL

– RELIGION

– PHONE IN

– TRAVEL

– LEISURE

– JAZZ

– COUNTRY

– NATIONAL

– OLDIES

– FOLK

– DOCUMENTARY

– TEST

– ALARM.

Aby wyszukaç stacj´ z tym programem
wykonaç instrukcje podane w rozdziale
„Dostrajanie“ opisanym poprzednio.

Je˝eli nie jest dost´pna ˝adna stacja z
tym typem programu, zostanie odbierana
stacja poprzednio s∏uchana.

Aby wyjÊç z wyÊwietlacza listy progra-
mów PTY wybraç typ programu lub „No-
ne“ je˝eli nie chcemy ustawiç ˝adnego
typu programu.
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FUNKCJA „RDS”

Funkcja RDS umo˝liwia uaktywnienie /
dezaktywacj´ wskazaƒ na pasku RDS
przedstawiajàc nazw´ dostrojonej stacji.

Aby uaktywniç / dezaktywowaç funk-
cj´ „RDS” obróciç pokr´t∏em 16-rys.1,
aby wybraç funkcj´ „RDS”, nast´pnie je
nacisnàç.

Gdy funkcja „RDS” jest aktywna na ekra-
nie uka˝e si´ pasek przedstawiajàcy na-
zw´ dostrojonej stacji. 

Regional

Ta funkcja uruchamia lub nie serwis RDS
regionalny.

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´
„Regional“, nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1
po wybraniu funkcji „Regional“ obraca-
jàc tym pokr´t∏em. Funkcja ta jest aktyw-
na tylko w zakresie cz´stotliwoÊci FM. 
Na ekranie uka˝e si´ napis:

– „DISABILITATO“ – Wy∏àczona

lub

– „ABILITATO“ – W∏àczona.

OK

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 „OK“ i potwierdzeniu wyboru je-
go naciÊni´ciem powraca si´ do ekranu z
zapami´tanymi poprzedniego ustawienia-
mi. Naciskajàc przycisk „ESC“ 15-rys. 1
powraca si´ do ekranu poprzedniego przy-
wracajàc regulacje zapami´tane poprzednio.
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Bass (regulacja tonów basowych)

Wykonaç w nast´pujàcy sposób:

– wybraç funkcj´ „Bass“ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç wybór je-
go naciÊni´ciem;

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 w pra-
wo, aby zwi´kszyç tony basowe lub w le-
wo, aby je zmniejszyç.

Po zakoƒczeniu regulacji nacisnàç pokr´-
t∏o 16-rys. 1, aby potwierdziç ustawienia
i przejÊç do regulacji innych parametrów.

Dost´pnymi regulacjami sà nast´pujàce
rys. 10:

– Bass;

– Treble;

– Balance/Fader;

– Loudness;

– Equalizer;

– Reg. Autom. Vol.

Wybierajàc i potwierdzajàc „OK“ powra-
ca si´ do ekranu poprzednio zapami´ta-
nego z ustawionymi regulacjami. Naci-
skajàc przycisk „ESC“ 15-rys. 1 powra-
ca si´ do ekranu poprzedniego przywra-
cajàc regulacje zapami´tane poprzednio.

FUNKCJA „Audio Setup“
(REGULACJE AUDIO)

Parametry audio opisane w tym rozdzia-
le mo˝na uaktywniç i regulowaç we
wszystkich êród∏ach audio (Radio, CD, CD
Changer).

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
funkcj´ „Audio setup“ z menu g∏ównego
êród∏a audio i potwierdziç jego naciÊni´ciem.

rys. 10

A0E4104i
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Aby wyregulowaç rozdzia∏ dêwi´ku, na-
le˝y rys. 11:

– wybraç funkcj´ „Balance/ Fader“ ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem; na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ ekran pokazany na rys. 11;

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 aby wy-
braç funkcj´ „Balance“, po czym nacisnàç
pokr´t∏o;

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 aby
zmieniç rozdzia∏ dêwi´ku pomi´dzy g∏o-
Ênikami prawymi i lewymi wewnàtrz sa-
mochodu (przesuni´cie kursora w osi po-
ziomej), po czym nacisnàç pokr´t∏o 16-
rys. 1 aby potwierdziç regulacj´.

Treble (regulacja tonów wysokich)

Wykonaç w nast´pujàcy sposób:

– wybraç funkcj´ „Treble“ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç wybór je-
go naciÊni´ciem.

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 w pra-
wo, aby zwi´kszyç tony wysokie lub w le-
wo, aby je zmniejszyç.

Po zakoƒczeniu regulacji nacisnàç pokr´-
t∏o 16-rys. 1, aby potwierdziç ustawienia
i przejÊç do regulacji innych parametrów.

rys. 11

A0E4105i

Balance/ Fader (rozdzia∏ dêwi´ku)

Funkcja „Balance/ Fader“ umo˝liwia
przedstawienie schematyczne pozycji g∏o-
Êników w samochodzie (przednie/ tylne i
lewe/ prawe). Rozdzia∏ dêwi´ku przedsta-
wiony jest ma∏ym kursorem kwadratowym
koloru czerwonego.



Equalizzatore

Funkcja ta umo˝liwia wybór, pomi´dzy
ustawieniami zdefiniowanymi dla equali-
zera, najbardziej odpowiednimi dla typu
s∏uchanej muzyki.

Zdefiniowanymi ustawieniami sà rys. 12:

– PRESET = ustawienie standardowe;

– ROCK = ustawienie dla muzyki roc-
kowej;

– JAZZ = ustawienie dla muzyki jazzo-
wej;

– CLASSIC = ustawienie dla muzyki
klasycznej;

– MANUAL = ustawienia osobiste.
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dziç funkcj´ „Fader“, aby zmieniç roz-
dzia∏ dêwi´ku pomi´dzy g∏oÊnikami
przednimi i tylnymi (przesuni´cie kurso-
ra w osi pionowej).

Po wyregulowaniu wybraç „OK“ pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç je, aby po-
twierdziç ustawienia i powróciç do ekra-
nu poprzedniego. Je˝eli naciÊniemy przy-
cisk „ESC“ 15-rys. 1 powraca si´ do
ekranu poprzedniego z aktywnymi usta-
wieniami zapami´tanymi poprzednio.

Loudness

Funkcja „Loudness“ wzmacnia poziom
dêwi´ku podczas s∏uchania w podstawo-
wej g∏oÊnoÊci, zwi´kszajàc tony niskie i
wysokie.

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´,
wybraç jà za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
poczym je nacisnàç. Stan funkcji (w∏àczo-
na lub wy∏àczona) pokazany jest na wy-
Êwietlaczu za pomocà napisu „SI“ – Tak lub
„NO“ – Nie.

OSTRZE˚ENIE W przypadku wyposa-
˝enia z amplifikatorem ( wersja HI-FI BO-
SE) funkcja Loudness nie jest aktywna,
poniewa˝ zarzàdzana jest automatycznie
przez system.

rys. 12

A0E4106i
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Aby uaktywniç wybrane ustawienie,
nale˝y:

– wybraç i potwierdziç funkcj´ „Equaliz-
zatore“ obracajàc pokr´t∏em 16- rys. 1
i nast´pnie nacisnàç je;

– obróciç ponownie pokr´t∏em 16-rys. 1,
aby wybraç ˝àdane ustawienie i potwier-
dziç jego naciÊni´ciem.

Ustawienia aktywne equalizera uka˝e
si´ na ekranie.

Zmieniajàc ustawienia dla tonów wyso-
kich i niskich (Trebble/ Bass) equalizer
dezaktywuje si´; okno z zdefiniowanymi
krzywymi equalizera zniknie, natomiast
przyciski graficzne „Equalizzatore“ pozo-
stanà aktywne.

Equaliz. manuale

Aby zmodyfikowaç ustawienia MANUAL
i osobiste manualnie jest 5 zakresów cz´-
stotliwoÊci equalizera, wykonaç w nast´-
pujàcy sposób:

– wybraç pozycj´ „Manual“ obracajàc
pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç jego
naciÊni´ciem; na ekranie uka˝e si´ wska-
zanie jak na rys. 13;

– obróciç ponownie pokr´t∏em 16-rys. 1,
aby wybraç zakres cz´stotliwoÊci do regula-
cji, po czym potwierdziç jego naciÊni´ciem;

– wykonaç ˝àdanà regulacj´ obracajàc
pokr´t∏em 1-rys. 1, po czym je nacisnàç;

– po wyregulowaniu wszystkich zakre-
sów wybraç i potwierdziç „OK“ naciska-
jàc pokr´t∏o 16-rys. 1, aby przejÊç do po-
przedniego ekranu. Je˝eli naciÊnie si´
przycisk „ESC“ 15-rys. 1 powraca si´
do ekranu poprzedniego z ustawieniami
poprzednio zapami´tanymi.

Gdy ustawiona jest jakakolwiek regula-
cja osobista equalizera, na ekranie uka-
˝e si´ napis „MANUAL“ i ustawienia to-
nów wysokich i niskich (Treble/Bass) nie
b´dà mo˝liwe.

OSTRZE˚ENIE W przypadku wyposa-
˝enia z amplifikatorem ( wersja HI-FI BO-
SE) funkcja Equalizatore nie jest dost´pna.

rys. 13

A0E4107i
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OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykonane
ustawienia, wybraç „OK“ za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys.1, po czym je na-
cisnàç.

Reg. Autom. Vol. 
(zmiana g∏oÊnoÊci w zale˝noÊci od 
pr´dkoÊci samochodu)

Funkcja „Reg. Autom. Vol.“ umo˝liwia
automatyczne dostosowanie poziomu g∏o-
ÊnoÊci radia do pr´dkoÊci samochodu,
zwi´kszajàc g∏oÊnoÊç ze wzrostem pr´dko-
Êci samochodu tak, aby utrzymaç sta∏y
stosunek g∏oÊnoÊci radia do poziomu ha-
∏asu w kabinie.

Dost´pnymi poziomami regulacji sà:

– OFF (funkcja nieaktywna);

– 1 (poziom regulacji minimalny);

– 2;

– 3;

– 4;

– 5;

– 6;

– 7 (poziom regulacji maksymalny).

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´,
nale˝y:

– wybraç pokr´t∏em 16-rys. 1 funkcj´
„Reg. Autom. Vol.“ i potwierdziç przez je-
go naciÊni´cie;

– obróciç ponownie pokr´t∏em 16-rys. 1,
aby wybraç ustawienie lub dezaktywowaç
funkcj´, po czym nacisnàç pokr´t∏o 16-
rys. 1.

Na ekranie uka˝e si´ aktualny stan
funkcji.

OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykonane
ustawienia, wybraç „OK“ za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys. 1, po czym je
nacisnàç.
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ODTWARZACZ CD

OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywaç noÊników
CD Audio lub CD MP3 formatu 8 cm, ani
za pomocà specyficznych adapterów; u˝y-
cie tego formatu uszkodzi system.

Wybraç êród∏o dêwi´ku CD, uka˝e si´
okno, wewnàtrz, którego wyÊwietlone zo-
stanà nast´pujàce funkcje rys. 14:

– Shuffle;

– Prog;

– Scan;

– Compresion;

– CD setup;

– Audio setup.

W dolnej cz´Êci ekranu sà przedstawio-
ne funkcje, które mo˝na uaktywniç naci-
Êni´ciem odpowiedniego przycisku wielo-
funkcyjnego 17-rys. 1 na panelu przednim:

– FM umo˝liwia zmian´ êród∏a audio
uruchamianà cyklicznie w dost´pnym za-
kresie cz´stotliwoÊci FM1, FM2, FM3,
FMAST, FM1...;

– AM umo˝liwia zmian´ êród∏a audio
uruchamianà cyklicznie w dost´pnym zakre-
sie cz´stotliwoÊci MW, LW, AMAST, MW...;

– CD uaktywnia êród∏o CD;

– CDC uaktywnia CD Changer;

– RPT uruchamia funkcj´ Repeat: Re-
peat one (powtórzenie tylko jednego na-
grania muzycznego)/ Repeat all (powtó-
rzenie wszystkich nagraƒ muzycznych)/
No Repeat (dezaktywacja funkcji powta-
rzania nagraƒ);

TA uaktywnia / dezaktywuje informacje
o ruch na drogach.

Na ekranie g∏ównym zostanà ponadto wy-
Êwietlone nast´pujàce wskazania rys. 16:

– wskazanie êród∏a audio (CD);

– nazwa CD, tylko w przypadku, gdy CD
posiada nazw´;

– napis „TA” je˝eli aktywna jest funk-
cja TA (doniesienia o ruchu na drogach);

– numer nagrania w fazie odtwarzania;

– stan aktualny êród∏a CD (odtwarza-
nie, pauza, zatrzymanie);

– czas odtwarzania;

– wykaz kolejnych 9 nagraƒ, które zo-
stanà odtworzone: gdy iloÊç nagraƒ któ-
rych si´ s∏ucha przekroczy 9 w dolnym pa-
sku uka˝e si´ symbol „§, natomiast w
przypadku gdy wybrane nagranie prze-
kroczy 9 uka˝e si´ uruchomienie paska z
symbolem „ù”; przy aktywnej funkcji
„Shuffle, odpowiadajàcej odtwarzaniu na-
graƒ w kolejnoÊci losowej, uka˝e si´ pierw-
szych 9 nagraƒ w kolejnoÊci numerycznej
z jakà zostanà odtworzone z CD.

rys. 14

A0E4108i
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Je˝eli CD nie jest w∏o˝ona, nie jest czy-
telna lub nie ma CD audio, na wyÊwietla-
czu uka˝e si´ napis „No CD“ lub „No CD-
-DA“, ponadto wszystkie przyciski gra-
ficzne odpowiadajàce funkcji CD/ CDC sà
dezaktywne.

Aby s∏uchaç nagrania poprzedniego lub
nast´pnego na CD nacisnàç kilkakrotnie
przycisk „÷” 10-rys. 1 lub „˜”
11-rys. 1.

Aby przerwaç odtwarzanie CD nacisnàç
d∏u˝ej przycisk „II/˙“ 7-rys. 1. Aby
utrzymaç pauz´ nacisnàç krótko przycisk
„II/˙” 7-rys.1. Aby wznowiç odtwarza-
nie CD nacisnàç ponownie przycisk „II/˙”
7-rys. 1.

Aby wyjàç CD z gniazda 19-rys. 1 na-
cisnàç przycisk 9-rys. 1.

FUNKCJA „Shuffle“
(ODTWARZANIE LOSOWE)

Funkcj´ „Shuffle uaktywnia/dezaktywu-
je si´ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i na-
ciskajàc je po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja „Shuffle“ jest aktywna na
ekranie uka˝e si´ napis „SHUFFLE“, a z
boku odpowiedniego przycisku graficzne-
go uka˝e si´ symbol „✓“.

Z tà funkcjà aktywnà, nagrania na CD od-
tworzone zostanà w kolejnoÊci losowej.
Aby dezaktywowaç t´ funkcj´ nacisnàç po-
nownie przycisk 16-rys. 1.

FUNKCJA „Prog“

Funkcj´ „Prog“ uaktywnia / dezaktywu-
je si´ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i na-
ciskajàc je po wybraniu tej funkcji.

Funkcja ta uaktywnia/ dezaktywuje od-
twarzanie nagraƒ zgodnie z kolejnoÊcià
wczeÊniej zaprogramowanà (patrz funkcja
„CD setup“).

Przycisk graficzny „Prog“ dezaktywuje
si´, je˝eli nie jest zaprogramowany ̋ aden
wykaz.

W przypadku, gdy zosta∏ zaprogramowa-
ny wykaz odtwarzania nagraƒ i odtwa-
rzanie jest zgodne z zaprogramowanym,
obok odpowiedniego przycisku graficzne-
go uka˝e si´ symbol „✓“.
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FUNKCJA „Scan“ 
(KRÓTKIE ODTWARZANIE 
NAGRA¡)

Funkcj´ „Scan“ uaktywnia/ dezaktywu-
je si´ wybierajàc odpowiedni przycisk gra-
ficzny za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i je-
go naciÊni´ciem.

Gdy funkcja ta jest aktywna, wszystkie
nagrania na CD zostanà odtworzone po
oko∏o 10 sekund w kolejnoÊci, w jakiej
znajdujà si´ na CD.

Aby dezaktywowaç t´ funkcj´ nacisnàç
ponownie pokr´t∏o 16-rys. 1.

FUNKCJA „Compression“

Funkcja ta uaktywnia kompensacj´ dy-
namicznà wyjÊcia dêwi´ku podczas od-
twarzania CD w samochodzie.

Aktywacja / dezaktywacja tej funkcji zo-
staje wybrana przyciskiem graficznym
„Compression“ za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 i jego naciÊni´ciem.

Z funkcjà „Compression“ aktywnà,
obok przycisku graficznego uka˝e si´
symbol „✓“.

FUNKCJA „CD setup“

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „CD setup“ i na-
ciskajàc je uzyskuje si´ dost´p do menu
funkcji CD rys. 17:

– Time mode;

– Prog CD;

– CD name;

– OK.

Time mode

Funkcja „Time mode“ definiuje informa-
cje o czasie skanowania CD, który zosta-
nie wyÊwietlony na ekranie:

– TRACK ELAPSED TIME (czas trwania od po-
czàtku nagrania);

– TOTAL ELAPSED TIME (ca∏kowity czas trwa-
nia od poczàtku odtwarzania CD);

– TOTAL REMAINING TIME (ca∏kowity czas po-
zosta∏y do koƒca odtwarzania CD).

Aby zapami´taç wybranà opcj´, wybraç
pokr´t∏em 16-rys. 1 przycisk graficzny
„OK“ i je nacisnàç.

rys. 17

A0E4109i
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Prog CD

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Prog CD“ i je-
go naciÊni´ciu uzyskuje si´ dost´p do me-
nu funkcji Prog CD rys. 18:

– Seleziona - Wybór;

– Cancella - Usuwanie;

– Cancella tutto - Usuwanie wszystkiego;

– OK.

Przycisk graficzny jest dezaktywny w fa-
zie odtwarzania CD niezale˝nie, od stanu
aktywnoÊci/ dezaktywnoÊci funkcji „Prog“;
raz zatrzymane odtwarzanie przyciskiem
graficznym przywraca uaktywnienie.

Seleziona - Wybór

Przycisk graficzny „Seleziona“ - Wybór,
umo˝liwia zdefiniowanie kolejnoÊci od-
twarzania nagraƒ na CD. Aby uaktywniç
t´ funkcj´, wybraç odpowiedni przycisk
graficzny obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i
je nacisnàç; w ten sposób uzyskuje si´ do-
st´p do okna pokazujàcego kolejnoÊç nu-
merycznà nagraƒ. Obróciç pokr´t∏em 16-
rys. 1, aby wybraç numer ˝àdanego na-
grania odpowiadajàcy pierwszemu nagra-
niu na CD, które chcemy s∏uchaç, a na-
st´pnie potwierdziç wybór naciskajàc po-
kr´t∏o 16-rys. 1. Post´powaç analogicz-
nie, aby zaprogramowaç kolejnoÊç pozo-
sta∏ych nagraƒ na CD a nast´pnie naci-
snàç przycisk „ESC“ 15-rys. 1, aby wyjÊç
z listy nagraƒ.

Aby zapami´taç ustawionà kolejnoÊç,
wybraç pokr´t∏em 16-rys. 1 przycisk gra-
ficzny „OK“ i je nacisnàç.

Cancella - Usuwanie

Przycisk graficzny „Cancella“ umo˝liwia
usuni´cie ostatniego nagrania podczas fa-
zy zapami´tywania. 

Przycisk graficzny jest dezaktywny w
przypadku, gdy kolejnoÊç graficzna na-
graƒ jest pusta.

Aby uaktywniç t´ funkcj´, wybraç przy-
cisk graficzny „Cancella“ obrotem pokr´-
t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Cancella tutto - Usuwanie
wszystkiego

Przycisk graficzny „Cancella tutto“ umo˝-
liwia usuwanie ca∏ej zapami´tanej kolej-
noÊci nagraƒ.

Przycisk graficzny jest dezaktywny w
przypadku, gdy kolejnoÊç graficzna na-
graƒ jest pusta.

Aby uaktywniç t´ funkcj´, wybraç przy-
cisk graficzny „Cancella tutto“ obrotem
pokr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

OK

Aby potwierdziç wybranà opcj´, wybraç
przycisk graficzny „OK“ za pomocà po-
kr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Podczas wszystkich operacji dost´pnych
wewnàtrz funkcji „Prog CD“ przyciski 10,
11 i 7-rys. 1 sà dezaktywne.

rys. 18

A0E4110i
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CD name

T´ funkcj´ mo˝na wybraç tylko, je˝eli
jest w∏o˝ona CD.

Je˝eli CD posiada ju˝ nazw´, to ostatnia
uka˝e si´ na ekranie.

Funkcja „CD name“ umo˝liwia okreÊle-
nie dla maksymalnie 10 CD nazw o mak-
symalnej d∏ugoÊci 20 znaków.

Wybierajàc funkcj´ „CD name“ obrotem
pokr´t∏a 16-rys. 1 i jego naciÊni´ciu uzy-
skuje si´ dost´p do Menu nast´pujàcego
rys. 19:

– Nome;

– Prog CD;

– Cancella;

– Cancella nome;

– OK.

Nome

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Nome“ i po-
twierdzajàc wybór jego naciÊni´ciem, uzy-
skuje si´ w ten sposób dost´p do ekranu
przedstawiajàcego w kolejnoÊci alfanu-
merycznej rys. 20 litery dla z∏o˝enia na-
zwy dla CD znajdujàcym si´ w odtwarzaczu.

Wykonaç to nast´pujàco:

– wybraç pierwszà liter´ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç wybra-
nà liter´ jego naciÊni´ciem;

– wykonaç analogicznie, aby z∏o˝yç ca-
∏à nazw´;.

– potwierdziç nazw´ dla CD wybierajàc
i naciskajàc przycisk graficzny „OK“.

Jeden raz potwierdzajàc nazw´ dla CD
powraca si´ automatycznie do okna ekra-
nu poprzedniego.

Nazwa dla CD zostanie automatycznie
po∏àczona z numerem Êcie˝ki na CD i z ca∏-
kowitym czasem odtwarzania CD.

Prog CD

Wybierajàc przycisk graficzny „Prog CD“
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i jego na-
ciÊni´ciu uzyskuje si´ dost´p do menu
analogicznie jak pokazano na rys. 18 z
mo˝liwoÊcià po∏àczenia nazwy z kolejno-
Êcià odtwarzania wst´pnie ustalonà. 

Wykonaç w sposób analogiczny jak
przedstawiono poprzednio.

Przycisk graficzny dezaktywuje si´ w fa-
zie odtwarzania CD i nie zale˝y od stanu
aktywacji/ dezaktywacji funkcji „Prog“;
jeden raz zatrzymane odtwarzanie przy-
ciskiem graficznym przywraca aktywacj´.

rys. 19

A0E4111i

rys. 20
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Cancella - Usuwanie

Przycisk graficzny „Cancella“ umo˝liwia
usuwanie nazwy nadanej specyficznemu CD.

Aby uaktywniç t´ funkcj´, wybraç przy-
cisk graficzny „Cancella“ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Cancella nome - 
Usuwanie nazwy

Przycisk graficzny „Cancella nome“
umo˝liwia usuwanie nazwy i kolejnoÊci
odtwarzania zapami´tanej poprzednio.

Aby uaktywniç t´ funkcj´ wybraç przy-
cisk graficzny „Cancella nome“ za pomo-
cà pokr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

OK

Aby potwierdziç ustawienia, wybraç przy-
cisk graficzny „OK“ za pomocà pokr´t∏a
16-rys. 1 i nacisnàç je; w ten sposób
zapami´tana zostanie nazwa i kolejnoÊç
odtwarzania nagraƒ.

OSTRZE˚ENIE W przypadku pami´ci
niewystarczajàco dost´pnej, na wyÊwie-
tlaczu uka˝e si´ sygnalizacja „ATTENZIO-
NE, AGENDA CD PIENA“; nale˝y usunàç
niektóre nazwy na CD zapami´tane po-
przednio.

FUNKCJA „Audio Setup“
(REGULACJE AUDIO)

Aby uzyskaç dost´p do menu regulacji
audio podczas s∏uchania CD, wybraç przy-
cisk graficzny „Audio Setup“ za pomocà
obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

Opis ró˝nych funkcji dost´pnych w me-
nu znajduje si´ w rozdziale „RADIO“.

CD CHANGER (je˝eli
jest zainstalowany)

OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywaç noÊników
CD Audio lub CD MP3 formatu 8 cm tak-
˝e za pomocà specyficznych adapterów:
u˝ycie tego formatu spowoduje uszkodze-
nie systemu.

CD-CHANGER nie jest w stanie odtwarzaç
CD MP3.

Je˝eli zainstalowany jest odtwarzacz wie-
lofunkcyjny CD, wybierajàc êród∏o CDC (CD-
-Changer), uka˝à si´ na wyÊwietlaczu na-
st´pujàce funkcje rys. 21:

– Shuffle;
– Prog;
– Scan;
– Compression;
– CDC setup;
– Audio setup.

rys. 21

A0E4113i
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System radionawigacji jest w stanie ste-
rowaç 10 p∏ytami CD.

W cz´Êci dolnej ekranu przedstawione
sà funkcje, które mo˝na uaktywniç naci-
skajàc odpowiedni przycisk wielofunkcyj-
ny 17-rys. 1:

– FM umo˝liwia zmian´ êród∏a audio i
dzia∏ania cyklicznego zakresu dost´pnych
cz´stotliwoÊci FM1, FM2, FM3, FMAST,
FM1...;

– AM z mo˝liwoÊcià zmiany êród∏a au-
dio i dzia∏ania cyklicznego zakresu do-
st´pnych cz´stotliwoÊci MW, LW, AMAST,
MW...;

– CD aktywne êród∏o CD;

– CDC aktywny CD Changer, aby roz-
poczàç odtwarzanie nacisnàç przycisk
„II/˙“, jak pokazano na rys. 21a;

– 1 ... 10 uruchamia odpowiednie CD
w odtwarzaczu wielofunkcyjnym (aktyw-
ne sà przyciski tylko dla CD efektywnie
znajdujàcych si´ w odtwarzaczu);

–§ lub ù umo˝liwia wyÊwietlenie
przycisków graficznych w wykazie dla 5 CD
znajdujàcych si´ w odtwarzaczu wielo-
funkcyjnym;

– RPT uruchamia funkcj´ Repeat: Re-
peat one (powtórzenie tylko jednego na-
grania muzycznego) / Repeat CD (powtó-
rzenie wszystkich nagraƒ s∏uchanego CD/
Repeat all (powtórzenie wszystkich na-
graƒ CD znajdujàcych si´ w CD-Changer)/
No Repeat (nie uruchomienie funkcji po-
wtarzania nagraƒ).

Na wyÊwietlaczu g∏ównym zostanà po-
nadto wyÊwietlone nast´pujàce wskazania
rys. 22:

– Numer s∏uchanego CD;

– nazwa CD, tylko w przypadku, gdy CD
posiada nazw´;

– napis „TA“ je˝eli aktywna jest funk-
cja TA-Traff. Ann (odbioru informacji o ru-
chu na drogach);

– numer nagrania w fazie odtwarzania;

– stan aktualny êród∏a CDC (odtwarza-
nie, pauza, zatrzymanie);

– czas odtwarzania;

rys. 22

A0E4115i
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FUNKCJA „Shuffle“ 
(ODTWARZANIE LOSOWE 
NAGRA¡)

Funkcj´ „Shuffle uaktywnia/ dezakty-
wuje si´ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
i je naciskajàc po wybraniu tej funkcji.

OdnoÊnie opisu tej funkcji patrz w roz-
dziale „ODTWARZACZ CD“.

FUNKCJA „Prog“

Funkcj´ „Prog uaktywnia/ dezaktywuje
si´ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i je na-
ciskajàc po wybraniu tej funkcji.

Funkcja ta w∏àcza/ wy∏àcza odtwarza-
nia nagraƒ zgodnie z kolejnoÊcià wcze-
Êniej zaprogramowanà (patrz funkcja
„CDC Setup“).

Przycisk graficzny „Prog“ dezaktywuje
si´, je˝eli jest zaprogramowany ˝aden li-
sty (patrz funkcje „CDC Setup“).

W przypadku, w którym stan zaprogra-
mowania listy i wybrany stan odtwarza-
nia odpowiada temu zaprogramowane-
mu, obok przycisku graficznego uka˝e si´
symbol „✓“.

– wykaz kolejnych 9 nagraƒ znajdujà-
cych si´ na s∏uchanym CD, które zostanà
odtworzone: gdy iloÊç nagraƒ przekracza
9 pod napisem uka˝e si´ symbol „§“;
przy aktywnej funkcji „Shuffle odtwarza-
nie b´dzie zgodne z kolejnoÊcià losowà,
uka˝e si´ kolejnoÊç numeryczna z którà od-
twarzana zostanie CD.

Wybierajàc CD-Changer, odtwarzanie
rozpocznie si´ od ostatniego CD s∏uchane-
go poprzednio lub od pierwszego CD ostat-
nio s∏uchanego (je˝eli te zosta∏y wyj´te)
znajdujàcego si´ w magazynku. Aby zmie-
niç CD przy s∏uchaniu u˝yç przycisków w
zespole przycisków 17-rys. 1 znajdujà-
cych si´ w pobli˝u oznaczeƒ 1... 5. Aby
wys∏uchaç nagranie poprzednie lub na-
st´pne na s∏uchanym CD nacisnàç odpo-
wiednio przyciski „÷“ 10-rys. 1 lub
„˙˙“ 11-rys. 1.

Je˝eli wybrane CD nie jest dost´pne w
magazynku, odpowiedni przycisk aktywa-
cji nie jest dost´pny.

Aby zatrzymaç odtwarzanie CD nacisnàç
krótko przycisk „II/˙“ 7-rys. 1. Aby
przywróciç odtwarzanie CD nacisnàç po-
nownie przycisk „II/˙“ 7-rys. 1. Aby
uzyskaç pauz´ CD nacisnàç d∏u˝ej przycisk
„II/˙“ 7-rys. 1; naciÊni´cie krótkie przy-
cisku spowoduje rozpocz´cie odtwarzania
nagrania od momentu w którym zosta∏o
przerwane.

– W sytuacji „Arresto CD“ - Zatrzyma-
nie CD lub „Pauza CD“, je˝eli zosta∏a wy-
j´ta (nawet tylko czasowo) p∏yta CD z CD-
-Changer odtwarzanie rozpocznie si´ od
pierwszej Êcie˝ki CD default (*)

– W sytuacji „Arresto CD“ - Zatrzyma-
nie CD lub „Pauza CD“, je˝eli wszystkie
p∏yty CD zosta∏y wyj´te z CD-Changer od-
twarzanie nie wznowi si´ i uka˝e si´ na
ekranie napis „NO CD“.

(*) Zostanie uznany jako CD default, pierwszy
dost´pny CD (w kolejnoÊci numerycznej ro-
snàcej) po tym odtwarzanym poprzednio.
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FUNKCJA „Scan“ 
(ODTWARZANIE KRÓTKIE
NAGRA¡)

Funkcj´ „Scan“ uaktywnia/ dezaktywu-
je si´ wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 odpowiedni przycisk graficzny i je
naciskajàc.

Gdy funkcja ta jest aktywna, wszystkie
s∏uchane nagrania na CD zostanà odtwo-
rzone przez oko∏o 10 sekund w kolejno-
Êci efektywnie znajdujàcej si´ na CD.

Aby dezaktywowaç t´ funkcj´ nacisnàç
ponownie pokr´t∏o 16-rys. 1, zwracajàc
uwag´, aby wybrany by∏ przycisk graficz-
ny Scan“.

FUNKCJA „Compression“

Funkcja, która t∏umi dynamiczne wyj-
Êcie dêwi´ku podczas odtwarzania CD w
samochodzie.

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç t´ funk-
cj´ wybraç przycisk graficzny „Compres-
sion“ za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i je
nacisnàç.

Gdy funkcja „Compression“ jest aktyw-
na, obok odpowiedniego przycisku gra-
ficznego uka˝e si´ symbol „✓“.

FUNKCJA „CDC setup“

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „CDC setup“ i je naci-
snàç, aby uzyskaç dost´p do menu funk-
cji CDC rys. 23:

– Prog CD;

– CD name;

– OK.

Prog CD

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Prog CD“ ije nacisnàç,
aby uzyskaç dost´p do menu funkcji Prog
CDC rys. 24:

– Seleziona;

– Cancella;

– Cancella tutto;

– OK.

Przycisk graficzny dezaktywuje si´ w fa-
zie odtwarzania CD niezale˝nie od tego
czy jest stan aktywny/ dezaktywny funk-
cji „Prog“; raz zatrzymane odtwarzanie przy-
ciskiem graficznym przywraca aktywacj´.

rys. 23

A0E4116i

rys. 24
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Aby potwierdziç wybranà opcj´, wybraç
przycisk graficzny „OK“ za pomocà po-
kr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Podczas wszystkich operacji dost´pnych
wewnàtrz funkcji „Prog CD“ przyciski 10,
11 i 7-rys. 1 sà dezaktywne.

Po wyj´ciu CD z odtwarzacza wielofunk-
cyjnego lub po zmianie kolejnoÊci jakie-
gokolwiek CD, konieczne jest wykonanie
na nowo operacji programowania kolej-
noÊci odtwarzania.

CD name

T´ funkcj´ mo˝na wybraç tylko, je˝eli
w∏o˝ona jest przynajmniej jedna CD do
odtwarzacza wielofunkcyjnego.

Je˝eli CD posiada ju˝ nazw´, uka˝e si´
na wyÊwietlaczu.

Funkcja „CD name“ umo˝liwia nadanie
dla maksymalnie 10 p∏yt CD nazw o d∏u-
goÊci maksymalnej 20 znaków.

Opis tej funkcji znajduje si´ w poprzed-
nim rozdziale „Odtwarzacz CD“.
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Przycisk graficzny „Seleziona“ – Wybór,
umo˝liwia okreÊlenie kolejnoÊci odtwa-
rzania nagraƒ na wybranym CD. Aby uak-
tywniç t´ funkcj´, wybraç odpowiedni przy-
cisk graficzny obracajàc pokr´t∏em 16-
rys. 1 i je nacisnàç; uzyskuje si´ w ten
sposób dost´p do okna pokazujàcego ko-
lejnoÊç numerycznà nagraƒ. Obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1,wybraç ̋ àdany numer
nagrania odpowiadajàcy pierwszemu na-
graniu na CD, które chcemy s∏uchaç, po
czym potwierdziç wybór naciskajàc pokr´-
t∏o 16-rys. 1. Post´powaç analogicznie
dla zaprogramowania kolejnoÊci pozosta-
∏ych nagraƒ na CD.

Nacisnàç przycisk „ESC“ 15-rys. 1, aby
wyjÊç.

Aby zapami´taç ustawionà kolejnoÊç,
wybraç pokr´t∏em 16-rys. 1 przycisk gra-
ficzny „OK“ i je nacisnàç.

Cancella - Usuwanie

Przycisk graficzny „Cancella“ umo˝liwia
usuni´cie ostatniej Êcie˝ki nagrania pod-
czas fazy zapami´tywania. 

Przycisk graficzny dezaktywuje si´ w
przypadku, gdy kolejnoÊç graficzna jest
jeszcze pusta.

Aby uaktywniç funkcj´ wybraç przycisk
graficzny „Cancella“ obracajàc pokr´t∏o
16-rys. 1 i je nacisnàç.

Cancella tutto - Usuwanie
wszystkiego

Przycisk graficzny „Cancella tutto“ umo˝-
liwia usuni´cie ca∏ej kolejnoÊci zapami´-
tanych nagraƒ.

Przycisk graficzny dezaktywuje si´ w
przypadku, gdy kolejnoÊç graficzna jest
jeszcze pusta.

Aby uaktywniç t´ funkcj´ wybraç przy-
cisk graficzny „Cancella tutto“ obracajàc
pokr´t∏o 16-rys. 1 i je nacisnàç.



47

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI
SY

ST
EM

 R
AD

IO
NA

W
IG

AC
JI

FUNKCJA „Audio Setup“ 
(REGULACJE AUDIO)

Aby uzyskaç dost´p do menu regulacji
audio podczas s∏uchania CD wybraç za po-
mocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisk graficz-
ny „Audio Setup“ i potwierdziç wybór na-
ciskajàc to pokr´t∏o

OdnoÊnie opisu ró˝nych funkcji dost´p-
nych w menu, patrz odpowiedni rozdzia∏
w „RADIO“.

ODTWARZACZ MP3

System radionawigacji jest w stanie roz-
poznaç typ w∏o˝onej p∏yty CD. Podczas fa-
zy rozpoznawania na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ napis „Lettura CD in corso...“ – Od-
czyt CD w toku. Je˝eli w∏o˝ony CD jest MP3
zostaje uaktywnione specyficzne sterowanie.

OSTRZE˚ENIE Nie u˝ywaç noÊników
CD Audio lub CD MP3 formatu 8 cm, ani
specyficznych adapterów: u˝ycie tego for-
matu spowoduje uszkodzenie systemu.

OSTRZE˚ENIE System radionawiga-
cji grupuje pliki znajdujàce si´ wewnàtrz
CD MP3 w katalogi, tworzàc wykaz kolej-
nych katalogów zawierajàcych nagrania
MP3 (do maksymalnie czterech poziomów
katalogów/ podkatalogów). Nazwy kata-
logów i plików nie mogà przekroczyç 31
znaków.

Nazwy nagraƒ MP3 nie mogà zawieraç
nast´pujàcych znaków: spacji, ‘ (apostro-
fów) ( i ) (otwartych lub zamkni´tych na-
wiasów). Podczas tworzenia CD MP3
sprawdzaç, czy nazwy plików nie zawie-
rajà tych znaków; w przeciwnym razie sys-
tem radionawigacji nie b´dzie w stanie
odtworzyç tych nagraƒ.

Dane, które sà na CD MP3 mogà zawie-
raç du˝o plików MP3, ich zawartoÊç jest
ograniczona do maksimum 999 nagraƒ
muzycznych. Je˝eli u˝yje si´ CD MP3 za-
wierajàcego wi´cej ni˝ 999 nagraƒ sys-
tem rozpozna tylko pierwszych 999 plików
i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ przez 7 se-
kund nast´pujàcy napis rys. 25 „Atten-
zione solo i primi 999 brani del CD MP3
inserito verranno gestiti dal sistema -
Uwaga tylko pierwszych 999 nagraƒ b´-
dzie zarzàdzanych przez system“; aby
przerwaç wyprzedzajàco komunikat naci-
snàç pokr´t∏o 16-rys. 1 lub przycisk
„ESC“ 15-rys. 1.

rys. 25

A0E4118i
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Dla ka˝dego CD MP3 mo˝liwe jest utwo-
rzenie jednego wykazu odtwarzania na-
graƒ (Playlist); utworzenie drugiego wy-
kazu spowoduje nadpisanie automatycz-
ne wykazu poprzedniego.

System radionawigacji umo˝liwia zapa-
mi´tanie maksymalnie do 10 odtwarza-
nych wykazów; po osiàgni´ciu iloÊci mak-
symalnej (po w∏o˝eniu dziesiàtego CD
MP3) zostanie nadpisany wykaz na sta-
rym; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pu-
jàca sygnalizacja: „Sono gia state memo-
rizzate 10 Playlist, si vuole sovrascrivere
la piu vecchia?“ – Zapami´tanych jest ju˝
10 Playlist, czy nadpisaç na starym?

W momencie, w którym w∏o˝ony zosta-
nie CD MP3, system radionawigacji spraw-
dza czy posiada lub nie wykaz odtwarza-
nych nagraƒ powiàzany z tym CD.

Je˝eli wyst´puje taki wykaz rozpocznie
si´ automatycznie odtwarzanie zgodnie z
kolejnoÊcià ustalonà. Je˝eli nie wyst´pu-
je taki wykaz po∏àczony z w∏o˝onym CD
MP3 odtwarzanie rozpocznie si´ od pierw-
szego pliku znajdujàcego si´ na CD.

Je˝eli nagranie na CD MP3 nie zosta∏o
zapisane z prawid∏owà cz´stotliwoÊcià,
odtwarzanie zostanie natychmiast zatrzy-
mane i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´-
pujàca sygnalizacja: „Il brano corrente e
stato campionato con un formato non
compatibile con il dispositivo di lettura e
non può essere letto dal sistema” - Na-
granie bie˝àce jest zbiorem w formacie
niekompatybilnym z urzàdzeniem odczy-
tujàcym i nie mo˝e byç odczytane przez
system, patrz oryginalny tekst na rys. 26.

OSTRZE˚ENIE Charakterystyki i ro-
dzaje funkcjonowania dla odtwarzanych
plików MP3 sà:

– cz´stotliwoÊç próbkowania: 44.1 kHz,
stereo (od 96 do 320 kbit/s) - 22.05 kHz,
mono lub stereo (od 32 do 80 kbit/s);

– mo˝liwe odtwarzanie nagraƒ ze
zmiennym bit-rate;

– kompatybilnoÊç z CD wielosesyjnym,
w tym przypadku odczytana zostanie tyl-
ko pierwsza sesja;

– kompatybilnoÊç odczytu CD-RW;

– CD MP3 muszà byç utworzone
w formacie ISO 9660;

– niekompatybilnoÊç z formatem
ID3TAG-2;

– niekompatybilnoÊç z CD utworzonych
w packet writing (DirectCDTM lub INDCTM);

nie jest mo˝liwe odtwarzanie plików w
formacie WMATM lub Atrac3TM z rozszerze-
niem .mp3.

rys. 26

A0E4119i
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ELEMENTY EKRANU 
G¸ÓWNEGO I FUNKCJE

Na ekranie g∏ównym przedstawione sà
nast´pujàce funkcje rys. 27:

- Selezione Diretta;

– Definizione Playlist;

– Playlist;

– Compression;

– Scan;

– Shuffle;

– Audio Setup.

W cz´Êci dolnej wyÊwietlacza przedstawio-
ne sà funkcje, które mo˝na uaktywniç na-
ciskajàc odpowiedni przycisk wielofunkcyj-
ny 17-rys. 1 w systemie radionawigacji:

– FM umo˝liwia zamian´ êród∏a audio
dzia∏ajàcà cyklicznie w dost´pnych zakre-
sach cz´stotliwoÊci FM1, FM2, FM3,
FMAST, FM1...;

– AM umo˝liwia zamian´ êród∏a au-
dio dzia∏ajàcà cyklicznie w dost´pnych
zakresach cz´stotliwoÊci LW, MW,
AMAST, MW...;

– CD uaktywnia êród∏o CD;

– CDC uaktywnia CD Changer;

– RPT uprawnia funkcjonowanie Repe-
at: Repeat one (powtórzenie tylko jedne-
go nagrania muzycznego)/ Repeat all (po-
wtórzenie wszystkich nagraƒ muzycznych)/
Repeat off (wy∏àczenie funkcji powtarza-
nia nagraƒ);

– TA aktywacja /dezaktywacja informa-
cji o ruchu na drogach.

Na ekranie g∏ównym pokazywane sà po-
nadto nast´pujàce wskazania:

– wskazanie êród∏a audio (MP3);

– nazwa pliku lub nagrania muzyczne-
go (je˝eli jest);

– autor;

– napis TA, SHUFFLE, REPEAT... je˝eli
stan uprawnia odpowiednià funkcj´;

– numer nagranie w fazie odtwarzania;

– stan aktualny dla êród∏a CD MP3 (od-
twarzanie, pauza, zatrzymanie);

– czas odtwarzania;

– wykaz odpowiadajàcy iloÊci dost´p-
nych nagraƒ.

Aby przerwaç odtwarzanie z CD MP3 na-
cisnàç krótko przycisk „II/˙“ 7-rys. 1.
Aby przywróciç odtwarzanie z CD MP3 na-
cisnàç ponownie przycisk „II/˙“ 7-rys. 1.
Aby uzyskaç pauz´ CD MP3 nacisnàç d∏u-
˝ej przycisk „II/˙“ 7-rys. 1. W tym przy-
padku zostanie przerwane nagranie w
okreÊlonym punkcie i zostanie utrzymany
ekran g∏ówny aktywny  przedstawiajàcy
wskazania odtwarzanego nagrania. 

Aby wyjàç CD MP3 z gniazda 19-rys. 1
nacisnàç przycisk 8-rys. 1.

rys. 27

A0E4120i
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FUNKCJA „Selezione diretta” 

Funkcja „Selezione diretta” umo˝liwia
wejÊcie do trybu szybkiego wyboru Êcie˝ki.

Obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 jest
mo˝liwe przesuwanie numerów pozycji od-
powiadajàcych ka˝dej Êcie˝ce i potwierdza-
jàc naciÊni´ciem tego pokr´t∏a jest mo˝-
liwe tak˝e uruchomienie odtwarzania.

FUNKCJA 
„Definizione playlist“

Funkcja „Definizione playlist“ zarzàdza
okreÊlajàc kolejnoÊç odtwarzania nagraƒ
znajdujàcych si´ na CD MP3 (do maksy-
malnie 100 nagraƒ). W odpowiednim
oknie pokazany jest wybór nagraƒ, uak-
tualniony lub skasowany. Mo˝liwe jest do-
danie pojedynczego nagrania lub ca∏ej se-
rii nagraƒ. Funkcja ta opisana jest szcze-
gó∏owo w specyficznym rozdziale przed-
stawionym poni˝ej.

Przycisk graficzny „Definizione playlist“
dezaktywuje si´ podczas odtwarzania CD
MP3, natomiast uaktywnia si´ gdy zosta-
nie zatrzymane odtwarzanie tego CD.

FUNKCJA „Playlist“

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç funkcj´
„Playlist“, która umo˝liwia lub nie od-
twarzanie wykazu nagraƒ zaprogramowa-
nych w kolejnoÊci przez u˝ytkownika, wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny za po-
mocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i nacisnàç je,
aby potwierdziç wybór.

Gdy funkcja „Playlist“ jest aktywna z bo-
ku odpowiedniego przycisku graficznego
ukazuje si´ symbol „✓“.

Po w∏o˝eniu CD MP3, dla którego by∏a
utworzona playlist, zostanie uruchamia
automatycznie funkcja „Playlist“ i z bo-
ku odpowiedniego przycisku graficznego
ukazuje si´ symbol „✓“; analogicznie je-
˝eli nie by∏a utworzona playlista, funkcja
zostanie automatycznie niedost´pna i
symbol „✓“ obok przycisku graficznego
zniknie.

Przycisk graficzny jest ponadto niedo-
st´pny w fazie odtwarzania CD MP3, nie-
zale˝nie czy jest stan aktywny/ dezaktyw-
ny funkcji „Playlist“; po zatrzymaniu od-
twarzania przycisk graficzny uaktywnia si´.

FUNKCJA „Compression“

Funkcja ta optymalizuje jakoÊç dêwi´ku
podczas odtwarzania CD MP3 w samo-
chodzie.

Aby uaktywniç/ dezaktywowaç t´ funk-
cj´ nale˝y wybraç przycisk graficzny „Com-
pression“ za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
i je nacisnàç.

Gdy funkcja „Compression“ jest aktyw-
na, obok odpowiedniego przycisku gra-
ficznego uka˝e si´ symbol „✓“.
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FUNKCJA „Scan“ 
(ODTWARZANIE KRÓTKIE 
NAGRA¡)

Funkcj´ „Scan“ uaktywnia/ dezaktywu-
je si´ wybierajàc odpowiedni przycisk gra-
ficzny za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i je
naciskajàc.

Gdy funkcja ta jest aktywna, ka˝de na-
granie na CD MP3 zostanie odtworzone
przez oko∏o 10 sekund w kolejnoÊci rze-
czywistej znajdujàcà si´ na CD MP3 lub
odtworzona zostanie zawartoÊç wykazu
prezentowanego na zdefiniowanej playli-
Êcie (w zale˝noÊci od sterowania dost´p-
na / niedost´pna „Playlista“).

Aby dezaktywowaç funkcj´ nacisnàç po-
nownie pokr´t∏o 16-rys. 1, zwracajàc
uwag´ na wybór przycisku graficznego
„Scan“.

FUNKCJA „Shuffle“ 
(ODTWARZANIE LOSOWE 
NAGRA¡)

Funkcj´ „Shuffle uaktywnia/ dezakty-
wuje si´ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
i je naciskajàc po wybraniu tej funkcji.

Gdy funkcja „Shuffle“ jest aktywna na wy-
Êwietlaczu ukazuje si´ napis „SHUFFLE“.

Z tà funkcjà aktywnà, nagrania na CD
MP3 odtworzone zostanà w kolejnoÊci lo-
sowej lub odtworzona zostanie w kolejno-
Êci losowej zawartoÊç wykazu zdefiniowa-
nej na playliÊcie (w zale˝noÊci od sterowa-
nia dost´pna / niedost´pna „Playlista“).

Aby dezaktywowaç funkcj´ nacisnàç po-
nownie pokr´t∏o“ 16-rys. 1 zwracajàc
uwag´ na wybór przycisku graficznego
„Shuffle“.

FUNKCJA „Audio setup” 
(REGULACJE AUDIO)

Aby uzyskaç dost´p do menu regulacji
audio podczas s∏uchania CD MP3, wybraç
przycisk graficzny „Setup” obracajàc po-
kr´t∏em 16- rys.1 i potwierdziç wybór je-
go naciÊni´ciem.

OdnoÊnie opisu ró˝nych funkcji dost´p-
nych w menu, patrz odpowiedni tytu∏ znaj-
dujàcy si´ w rozdziale „RADIO“.
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ODTWARZANIE Z PLAYLISTY

Po w∏o˝eniu CD MP3, dla którego by∏a
utworzona poprzednio playlista, wewnàtrz
czytnika, uruchamia si´ automatycznie
odtwarzanie w zale˝noÊci od zdefiniowa-
nej kolejnoÊci.

Na ekranie g∏ównym sà dost´pne nast´-
pujàce wskazania:

– wskazanie êród∏a audio (MP3);

– je˝eli sà dost´pne, nazwisko autora i
tytu∏ nagrania rys. 28 lub nazwa pliku
rys. 29;

– numer nagrania w fazie odtwarzania
rys. 28;

– aktualny stan êród∏a CD MP3 (odtwa-
rzanie rys. 28, pauza rys. 30, zatrzy-
manie rys. 31);

– czas odtwarzania;

– wykaz odpowiadajàcy numerem do-
st´pnych nagraƒ;

– napis SHUFFLE, REPEAT... je˝eli jest
dost´pna odpowiednia funkcja.

Przyciski graficzne znajdujàce si´ po pra-
wej stronie ekranu sà wszystkie aktywne
∏àcznie z „Definizione playlist“ i „Play-
list“ w przypadku „Play“ i „Pauza“ rys.
28 i rys. 30; aby uaktywniç te dwie
ostatnie funkcje koniecznie zatrzymaç od-
twarzanie z CD MP3 („Stop“) rys. 31.

Podczas odtwarzania CD MP3 przyciski
÷“ 10-rys. 1 lub „˙˙“ 11-rys. 1
znajdujàce si´ z lewej strony panelu ste-
rujàcego systemem radionawigacji spe∏-
niajà nast´pujàce funkcje:

– po krótkim naciÊni´ciu przycisku prze-
chodzi si´ do nagrania poprzedniego/ na-
st´pnego na playliÊcie;

po d∏u˝szym naciÊni´ciu przycisku prze-
chodzi si´ do 10 nagraƒ poprzednich/ na-
st´pnych na playliÊcie.

rys. 28

A0E4121i

rys. 30

A0E4123i

rys. 31

A0E4124i

rys. 29

A0E4122i
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Dlatego w przypadku „Stop“ (zatrzyma-
nie odtwarzania po naciÊni´ciu przycisku
„II/˙“ 7-rys. 1), u˝ytkownik mo˝e mo-
dyfikowaç playlist za pomocà funkcji „De-
finizione playlist“ lub ustawiajàc kolej-
noÊç odtwarzania nagraƒ za pomocà funk-
cji „Playlist“. W tym momencie mo˝liwe
jest odtwarzanie CD MP3 po ponownym
naciÊni´ciu przycisku „II/˙“ 7-rys. 1
(polecenie „Play“).

ODTWARZANIE CD MP3

Po w∏o˝eniu CD MP3, dla którego nie
by∏a utworzona poprzednio playlista, we-
wnàtrz czytnika, system radionawigacji
rozpocznie odtwarzanie automatycznie od
pierwszego nagrania z pierwszego kata-
logu znajdujàcego si´ na CD MP3, a na-
st´pnie dalej w kolejnoÊci. Gdy zostanà
odtworzone wszystkie nagrania znajdujà-
ce si´ wewnàtrz katalogu, nastàpi przej-
Êcie do odtwarzania nagraƒ znajdujàcych
si´ w nast´pnym katalogu CD MP3.

Przed rozpocz´ciem odtwarzania pierw-
szego nagrania nowej sekcji, na wyÊwie-
tlaczu uka˝e si´ na pi´ç sekund nazwa
nowego katalogu.

Na ekranie g∏ównym dost´pne sà nast´-
pujàce wskazania:

– wskazanie êród∏a audio (MP3);

– je˝eli sà dost´pne, nazwisko autora i
tytu∏ nagrania rys. 28 lub nazwa pliku
rys. 29;

– numer nagrania w fazie odtwarzania
rys. 28;

– aktualny stan êród∏a CD MP3 (odtwa-
rzanie rys. 28, pauza rys. 30, zatrzy-
manie rys. 31);

– czas odtwarzania;

– wykaz odpowiadajàcy numerom do-
st´pnych nagraƒ;

– napis TA, SHUFFLE, REPEAT... je˝eli
aktywna jest odpowiednia funkcja.

Przyciski graficzne znajdujàce si´ po pra-
wej stronie ekranu sà wszystkie aktywne,
∏àcznie z „Definizione playlist“ i „Play-
list“ w przypadku „Play“ i „Pauza“ rys.
28 i rys. 30; aby uaktywniç te dwie
ostatnie funkcje koniecznie zatrzymaç od-
twarzanie CD MP3 („Stop“) rys. 31.

Podczas odtwarzania CD MP3 przyciski
„÷“ 10-rys. 1 lub „˙˙“ 11-rys.
1 znajdujàce si´ z lewej strony panelu ste-
rujàce systemem radionawigacji, spe∏nia-
jà nast´pujàce funkcje:

– po krótkim naciÊni´ciu przycisku prze-
chodzi si´ do nagrania poprzedniego/ na-
st´pnego na playliÊcie a przejÊcie z jed-
nego katalogu CD do nast´pnego spowo-
duje wyÊwietlenie przez chwil´ nazwy no-
wego katalogu;

– po d∏u˝szym naciÊni´ciu przycisku
zwi´ksza si´ lub zmniejsza o 10 Êcie˝ek
w stosunku do nagrania s∏uchanego (o ile
katalog zawiera). W przypadku, w którym
jest w katalogu 10 Êcie˝ek, które poprze-
dzajà lub wyprzedzajà s∏uchane nagranie
nastàpi przejÊcie do pierwszej Êcie˝ki ka-
talogu poprzedzajàcego lub nast´pujàce-
go do s∏uchanego. Podczas tej operacji na
wyÊwietlaczu uka˝e si´ przez pi´ç sekund
nazwa nowo wybranego katalogu.
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Dlatego w przypadku „Stop“ (zatrzyma-
nie odtwarzania naciÊni´ciem przycisku
„II/˙“ 7-rys. 1), u˝ytkownik mo˝e kre-
owaç lub modyfikowaç (je˝eli istnieje)
playlist´ za pomocà funkcji „Definizione
playlist“ lub ustawiç kolejnoÊç odtwarza-
nia nagraƒ za pomocà funkcji „Playlist“.
Od tego momentu mo˝liwe jest odtwarza-
nie CD MP3 po ponownym naciÊni´ciu
przycisku „II/˙“ 7-rys. 1 (polecenie
„Play“).

DEFINIZIONE PLAYLIST -
Tworzenie Playlist

Funkcja „Definizione playlist“ umo˝li-
wia kreowanie kolejnoÊci odtwarzania na-
graƒ (playlist).

Wybraç obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
funkcj´ „Definizione playlist“ na ekranie
g∏ównym i potwierdziç wybór jego naci-
Êni´ciem. Uzyskuje si´ dost´p do okna
wewn´trznego, w którym uka˝à si´ na-
st´pujàce funkcje rys. 32:

– Aggiungi – Do∏àczenie;

– Info;

– Inizio lista – Poczàtek listy;

– Fine lista – Koniec listy;

– Mostra playlist – WyÊwietlenie playlist;

– OK.

Po lewej stronie ekranu pokazana jest
struktura CD MP3 (organizacja CD MP3)
(organizacja katalogu). Zostanie wyÊwie-
tlonych do maksymalnie 10 wierszy w któ-
rych sà wykazy sekcji (katalogów) i na-
zwy plików zawartych wewnàtrz ka˝dej
sekcji. Aby przesuwaç nazwy, naciskaç
przyciski wielofunkcyjne 17-rys. 1 znaj-
dujàce si´ w pobli˝u symboli „N“ i „O“
w dolnej cz´Êci ekranu.

W górnej cz´Êci wyÊwietlone zostanà nu-
mery nagraƒ wybrane z playlisty (maksy-
malnie 100).

W dolnej cz´Êci ekranu pokazane zosta-
nà funkcje, które mo˝na uaktywniç po na-
ciÊni´ciu odpowiednich przycisków wielo-
funkcyjnych 17-rys. 1 w systemie radio-
nawigacji:

– „N“ i „O“ umo˝liwiajà szybkie prze-
suwanie w gór´ / w dó∏ wykazu folderów
i nagraƒ prezentowanych na wyÊwietlaczu.
Strza∏ki sà nieaktywne, gdy osiàgni´ty zo-
stanie koniec lub cz´Êç górna listy;

– umo˝liwia przesuwanie kolejnych
katalogów (przycisk jest nieaktywny po
osiàgni´ciu ostatniego katalogu listy);

– umo˝liwia przesuwanie wstecz ka-
talogów (przycisk jest nieaktywny po osià-
gni´ciu pierwszego katalogu).

rys. 32

A0E4125i
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Aby zdefiniowaç playlist´, nale˝y: 

– wybraç ̋ àdane nagranie przesuwajàc
dost´pne pozycje naciskajàc przycisk „N“
lub przycisk „O“ w zespole przycisków
17-rys. 1;

– potwierdziç wybór naciskajàc pokr´-
t∏o 16-rys. 1.

Wykonaç procedur´ analogicznà dla
wszystkich nagraƒ, które chcemy umieÊciç
na playliÊcie.

Gdy zostanie osiàgni´ty maksymalny li-
mit umieszczenia 100 nagraƒ, na ekra-
nie uka˝e si´ nast´pujàce wskazanie „La
playlist e completa. Deselezionare alme-
no un brano per inserire quello corrente“
- Playlist jest kompletna. Usunàç przynaj-
mniej jedno nagranie, aby wprowadziç
nagranie nast´pne, rys. 34.

Aby zapami´taç ustawienia, wybraç za
pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisk gra-
ficzny „OK“ i nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1.

Po naciÊni´ciu przycisku „ESC“ 15-
rys. 1 powraca si´ do ekranu g∏ównego
trybu MP3 przy pozostawieniu aktywnych
regulacji ustawionych poprzednio.

Podczas operacji „Definizione Playlist“
przyciski 10, 11 i 7 -rys. 1 sà dezak-
tywne.

Zmieniajàc tryb funkcjonowania, bez
opuszczania Menu „Definizione playlist“
w cz´Êci ekranu przeznaczonej dla przed-
stawiania informacji o module AUDIO uka-
˝e si´ symbol „MP3 Def“(w Êrodku ekra-
nu g∏ównego rys. 35).

Numero brani selezionati:

rys. 34

A0E4126i

rys. 35

A0E4127i
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Funkcja „Aggiungi“ - Dodanie

Funkcja „Aggiungi“ umo˝liwia dodanie
do zdefiniowanej playlisty, pojedynczych
nagraƒ lub ca∏ego katalogu. Do listy mo˝-
na wprowadziç maksymalnie 100 nagraƒ;
gdy ten limit zostanie osiàgni´ty przycisk
„Aggiungi“ dezaktywuje si´. Je˝eli limit
100 nagraƒ zostanie osiàgni´ty poprzez
wprowadzenie ca∏ego katalogu wprowa-
dzone zostanà tylko nagrania do osiàgni´-
cia tego limitu.

Aby uaktywniç funkcj´ „Aggiungi“, wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

Funkcja „Info“

Funkcja „Info“ umo˝liwia dost´p do
ekranu rys. 36 wewnàtrz którego poda-
ne sà; nazwa wybranego pliku, autor i ty-
tu∏ nagrania.

Ta funkcja u∏atwia u˝ytkownikowi przy-
pomnienie zawartoÊci pliku.

Aby uaktywniç funkcj´ „Info“, wybraç
odpowiedni przycisk graficzny obracajàc
pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç wybór
jego naciÊni´ciem.

Funkcja „Inizio lista“ -
Poczàtek listy

Funkcja „Inizio lista“ umo˝liwia usta-
wienie na pierwszym katalogu dysku MP3.

Aby uaktywniç funkcj´ „Inizio lista“ wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

Funkcja „Fine lista“ -
Koniec listy

Funkcja „Fine lista“ umo˝liwia ustawie-
nie na ostatnim katalogu dysku MP3.

Aby uaktywniç funkcj´ „Fine lista“ wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

rys. 36

A0E4128i
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Funkcja „Mostra playlist“ -
Przedstawienie playlist

Funkcja „Mostra playlist“ umo˝liwia do-
st´p do nast´pnego ekranu, na którym
podana jest zawartoÊç playlist rys. 37.

Aby uaktywniç funkcj´ „Mostra playlist“
wybraç odpowiedni przycisk graficzny ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwier-
dziç wybór jego naciÊni´ciem.

Na ekranie dost´pne sà nast´pujàce
funkcje:

– Cancella;

– Cancella tutto;

– Info;

– Inizio lista – Poczàtek listy;

– Fine lista – Koniec listy;

– Def playlist – Utworzenie playlist;

– OK.

Po lewej stronie ekranu pokazany jest
wykaz plików znajdujàcych si´ wewnàtrz
playlisty; zostanie wyÊwietlonych a˝ do
maksymalnie 10 wierszy. Aby przesuwaç
nazwy, naciskaç przyciski wielofunkcyjne
17-rys. 1 odnoszàce si´ do symboli „N“
i „O“ w dolnej cz´Êci ekranu.

W górnej cz´Êci ekranu wyÊwietlone zo-
stanà numery nagraƒ zapami´tanych we-
wnàtrz playlisty.

Przyciski wielofunkcyjne 17-rys. 1 od-
noszàce si´ do symboli „N“ i „O“ umo˝-
liwiajà szybkie przesuwanie w gór´/ w dó∏
wykazu plików wprowadzonych na play-
liÊcie; gdy zostanie osiàgni´ty ostatni, pli-
ku przycisk „O“ dezaktywuje si´; analo-
gicznie po osiàgni´ciu pierwszego pliku,
przycisk „N“ dezaktywuje si´.

Aby zapami´taç wybrane ustawienia i
powróciç do ekranu „Definizione playlist“
wybraç pokr´t∏em 16-rys. 1 przycisk gra-
ficzny „OK“ i je nacisnàç.

Naciskajàc przycisk „ESC“ 15-rys. 1
powraca si´ do ekranu „Definizione play-
list“ bez przechowania ustawieƒ.

rys. 37

A0E4129i
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Funkcja „Cancella“ - Usuwanie

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Cancella“ i po-
twierdzajàc wybór za pomocà przycisku
„ENTER“ 16-rys. 1 wyeliminowane zo-
stanie z playlisty nagranie wybrane w tym
momencie. Aby wybraç nagranie do ska-
sowania u˝yç przycisków z zespo∏ów przy-
cisków 17-rys. 1 odnoszàce si´ do sym-
boli „N“ i „O“.

Funkcja „Cancella tutto“ - 
Usuwanie wszystkiego

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Cancella tut-
to“ i potwierdzajàc wybór jego naciÊni´-
ciem usuni´ta zostanie ca∏a zawartoÊç
playlisty. WyÊwietli si´ ekran g∏ówny w
trybie MP3 i przycisk graficzny „Playlist“
dezaktywuje si´, gdy nie b´dzie dost´p-
na ˝adna playlista.

Funkcja „Info“

Funkcja „Info“ umo˝liwia dost´p do ekra-
nu, wewnàtrz którego podane sà; nazwa
wybranego pliku, autor i tytu∏ nagrania.

Ta funkcja u∏atwia u˝ytkownikowi przy-
pomnienie zawartoÊci pliku.

Aby uaktywniç funkcj´ „Info“ wybraç od-
powiedni przycisk graficzny obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç wybór je-
go naciÊni´ciem.

Aby wybraç plik, o którym chcemy uzy-
skaç informacje, u˝yç przycisków „N“ i
„O“ w zespole przycisków 17-rys. 1.
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Funkcja „Inizio lista“ -
Poczàtek listy

Funkcja „Inizio lista“ umo˝liwia ustawie-
nie na pierwszym nagraniu w playliÊcie.

Aby uaktywniç funkcj´ „Inizio lista“ wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

Funkcja „Fine lista“ -
Koniec listy

Funkcja „Fine lista“ umo˝liwia ustawie-
nie na ostatnim nagraniu na playliÊcie.

Aby uaktywniç funkcj´ „Fine lista“ wy-
braç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
wybór jego naciÊni´ciem.

Funkcja „Def. playlist“ -
Utworzenie playlist

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
funkcj´ „Def. playlist“ i potwierdziç wy-
bór naciÊni´ciem pokr´t∏a „ENTER“ 16-
rys. 1, przywo∏any zostanie automatycz-
nie ekran odnoszàcy si´ do „Definizione
playlist“. Dla opisu funkcji przedstawio-
nych na tym ekranie, odnieÊç si´ opisu w
poprzednim odpowiednim rozdziale.

Przycisk graficzny „OK“

Aby zapami´taç ustawione informacje
wewnàtrz ekranu „Mostra playlist“ wy-
braç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przy-
cisk graficzny „OK“ i potwierdziç wybór
jego naciÊni´ciem.

Po zapami´taniu ustawieƒ, powraca si´
do wskazaƒ na ekranie „Definizione
Playlist“.

Aby zapami´taç ustawienia wewnàtrz
ekranu „Definizione Playlist“ wybraç za
pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisk
graficzny „OK“ i potwierdziç wybór jego
naciÊni´ciem.
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System radionawigacji wyposa˝ony jest
w telefon komórkowy GSM Dual Band z
zestawem g∏oÊnomówiàcym.

Standardowy GSM (Global System for
Mobile Communication) aktualnie dost´p-
ny jest w wielu krajach z dobrze pokrytà
strefà odbiorczà. OdnoÊnie informacji o
aktualnym obszarze zasi´gu sieci GSM i
jej dost´pnoÊci w przysz∏oÊci, proponujemy
zwróciç si´ do swojego operatora sieci.

OPIS OGÓLNY

Telefon komórkowy wyposa˝ony jest w
nast´pujàce funkcje, które u∏atwiajà jego
u˝ycie:

– kod PIN (Personal Identyfication Num-
ber), aby zapobiec u˝yciu telefonu przez
niepowo∏ane osoby;

– modyfikacj´ PIN;

– aktywacj´/ dezaktywacj´ ̋ àdania do-
st´pu PIN;

– akceptacj´ lub odrzucenie nadchodzà-
cego po∏àczenia telefonicznego;

– uruchomienia po∏àczenia telefonicz-
nego;

– telefonowanie awaryjne (tak˝e bez
karty SIM i bez wprowadzania kodu PIN);

– odczytywanie numerów telefonów za-
pami´tanych na karcie SIM;

– wprowadzanie nowych numerów tele-
fonów na kart´ SIM;

– usuwanie numerów telefonów z kar-
ty SIM;

– informacje o stanie karty SIM (prawi-
d∏owe lub b∏´dne wprowadzenie);

– dost´p do listy ostatnich 10 nume-
rów, aby u∏atwiç cz´ste ich u˝ywanie;

– dost´p do listy ostatnich 10 po∏àczeƒ
odebranych;

– zarzàdzanie wiadomoÊciami SMS
(Short Message Service); które umo˝liwia-
jà zaakceptowanie odebrania nadchodzà-
cych krótkich wiadomoÊci tekstowych;

– aktywacja i dezaktywacja dost´pu do
karty telefonicznej SIM;

– dost´p i modyfikacja listy z numera-
mi cz´sto u˝ywanymi ze spisu telefonów;

– wybór manualny numerów;

– ustawienia DTMF (Dual Tone Multi Fre-
quency), które umo˝liwia powtórzyç wybra-
nie numeru telefonu i zablokowaç prze-
s∏anie twojego numeru identyfikacyjnego;

– wybór operatora sieci;

– ustawienie g∏oÊnoÊci i dêwi´ku nad-
chodzàcych po∏àczeƒ;

– wskazanie pozosta∏ego kredytu w
przypadku zap∏aconej karty SIM, je˝eli
potwierdzone jest przez operatora sieci;

– wskazanie nat´˝enia pola sygna∏u i in-
nych awiz o stanie z odpowiednià ikonà i
napisem.

TTEELLEEFFOONN  KKOOMMÓÓRRKKOOWWYY  SSTTEERROOWWAANNYY  GG¸̧OOSSEEMM
((ggddzziiee  pprrzzeewwiiddzziiaannoo))
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OPERACJE WST¢PNE

W¸ÑCZENIE - WY¸ÑCZENIE
TRYBU TELEFON

Aby w∏àczyç tryb telefon, nale˝y:

– w∏o˝yç kluczyk do wy∏àcznika zap∏o-
nu lub nacisnàç przycisk 1-rys.1;

– nacisnàç krótko (impuls) przycisk
„TEL“ 12-rys. 1 na panelu przednim.

Na ekranie uka˝e si´ „wyÊwietlacz
g∏ówny” rys. 38 odnoszàcy si´ do tele-
fonu, w którym podane sà nast´pujàce
informacje:

– godzina;

– nat´˝enie pola GSM. Je˝eli telefon jest
wy∏àczony na ekranie uka˝e si´ napis „TEL
OFF. Nat´˝enie sygna∏u GSM wyÊwietli si´
tak˝e, je˝eli nie jest w∏o˝ona karta SIM;

– aktywny operator GSM. Je˝eli w∏o˝o-
na jest karta SIM, z wa˝nym kodem PIN
i nie jest dost´pny ˝aden operator, na
ekranie uka˝e si´ napis „RICERKA...“ -
SZUKANIE;

– symbol w kszta∏cie koperty wskazuje
na obecnoÊç jednej lub kilka wiadomoÊci
SMS nie przeczytanych;

– symbol w kszta∏cie strza∏ki wskazuje
aktywacj´ po∏àczenia telefonicznego;

– informacja o aktywnym êródle AUDIO;

– napis „TEL“ wskazuje, ˝e aktualnie
aktywny jest modu∏ telefoniczny;

– okno dla wprowadzenia numeru tele-
fonu, z napisem „DIGITARE NUMERO“;

– przycisk graficzny: „Cancella“ aby
usunàç wprowadzony numer telefonu.

rys. 38

A0E4130i

– Menu pionowe, sk∏ada si´ z nast´pu-
jàcych przycisków graficznych:

Numeri frequenti - umo˝liwia za-
rzàdzanie wykazem numerów cz´sto
u˝ywanych.

Rubrica: zarzàdza bankiem danych
nazwisk/numerów telefonów.

Messaggi: umo˝liwia odczytanie
wys∏anych krótkich komunikatów tek-
stowych.

Ultime chiamate: umo˝liwia do-
st´p do wykazu ostatnich po∏àczeƒ
wykonanych/odebranych.

Memo: zarzàdza skrzynkà g∏osowà.

WAP - umo˝liwia dost´p do serwisu
WAP (Wireless Access Protocol).

Impostazioni: umo˝liwia modyfi-
kowanie ustawieƒ telefonu.
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Gdy system radionawigacji jest ju˝ ope-

ratywny (na przyk∏ad w trybie audio), aby
wejÊç w tryb telefonu, nale˝y:

– nacisnàç krótko (impuls) przycisk £
13-rys. 1, na ekranie uka˝e si´ przez kil-
ka sekund ostatni numer telefonu z∏o˝o-
ny poprzednio;

– aby nawiàzaç po∏àczenie z tym nume-
rem nacisnàç ponownie przycisk £ 13-
rys. 1.

Podczas rozmowy telefonicznej na ekra-
nie uka˝e si´ stan jak na rys. 39:

– stan telefonu („rozmowa w toku“);

– czas trwania rozmowy telefonicznej;

– pozosta∏y kredyt (je˝eli dostarczy∏ ope-
rator);

– numer telefonu wezwanego lub wywo-
∏anego (je˝eli jest dost´pny przez opera-
tora sieci);

– ewentualnie dane znajdujàce si´ w
spisie zwiàzane z tym numerem;

– numery wprowadzone podczas roz-
mowy, gdy jest po∏àczenie z operatorem
sieci i przesy∏ane sà ˝àdane informacje
takie jak numer karty kredytowej lub go-
dzina przyjazdu pociàgu itp... 

rys. 39

A0E4131i

Aby powróciç do ekranu g∏ównego tele-
fonu, nacisnàç przycisk „ESC“ 15-rys.1.

– D∏u˝szym naciÊni´ciem przycisku
„TEL“ 12-rys. 1 mo˝liwa jest dezakty-
wacja (operacji towarzyszy wyÊwietlenie
si´ klepsydry) w funkcjonowaniu telefonu
(TEL OFF). Reaktywacj´ mo˝na wykonaç
krótkim naciÊni´ciem tego przycisku.
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WK¸ADANIE KARTY 
TELEFONICZNEJ

Je˝eli nie jest w∏o˝ona wa˝na karta SIM,
gdy przywo∏ane jest funkcjonowanie tele-
fonu, na ekranie uka˝e si´ odpowiedni
komunikat awizujàcy.

W∏o˝enie wa˝nej karty SIM umo˝liwia
przywróciç operatywnoÊç telefonu i dost´p
do jego funkcji. Kart´ telefonicznà nale˝y
umieÊciç w gnieêdzie 18-rys. 1:

– nacisnàç przycisk 9-rys. 1 wysunie
si´ podstawa karty SIM;

– w∏o˝yç kart´ SIM w odpowiednie
gniazdo, zgodnie z kszta∏tem gniazda,
cz´Êcià z∏oconà zwróconà do góry.

Wyj´cie karty SIM przy aktyw-
nym telefonie mo˝e spowodowaç
chwilowe nieprawid∏owoÊci w
funkcjonowaniu telefonu; przed
wyj´ciem karty SIM u˝ytkownik
powinien zawsze wy∏àczyç telefon
za pomocà d∏u˝szego naciÊni´cia
przycisku „TEL OFF“ 12-rys. 1 lub
system radionawigacji poprzez
naciÊni´cie przycisku „ON“ 1-
rys. 1. W przypadku uszkodzenia
spowodowanego wyj´ciem karty
podczas funkcjonowania telefo-
nu, normalne jego funkcjonowa-
nie zostanie przywrócone po wy-
∏àczeniu i ponownym w∏àczeniu
systemu.

rys. 42

A0E4132i

U∏o˝yç prawid∏owo kart´ i potwierdziç
wprowadzeniem cyfrowego kodu PIN kar-
ty rys. 42 (je˝eli jest dost´pny).

Aby wyjàç kart´ SIM, nacisnàç jà lekko
w gnieêdzie i zwolniç; system spowoduje
wysuni´cie kawa∏ka karty tak, ˝e b´dzie
mo˝na jà wyjàç.

OSTRZE˚ENIE Aby prawid∏owo wyjàç
kart´ SIM nacisnàç wy∏àcznie na przycisk A-
rys. 40 znajdujàcy si´ po jej prawej stro-
nie. Gdy operacja wyjmowania nie zostanie
przeprowadzona prawid∏owo rys. 41 pod-
stawa karty SIM ulegnie uszkodzeniu.

rys. 40

A0E0460m

rys. 41

A0E0461m
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WPROWADZENIE KODU PIN

OSTRZE˚ENIE Kod PIN (Personal
Identification Number) uniemo˝liwia oso-
bom niepowo∏anym obs∏ug´ z kartà SIM.

Kod PIN ˝àdany jest w nast´pujàcych
przypadkach:

– gdy system jest dost´pny, z kartà SIM
ju˝ w∏o˝onà do czytnika i uaktywnione
jest tym samym blokowanie PIN;

– gdy w∏o˝ona zostanie karta SIM do
czytnika z dost´pnym ju˝ systemem i uak-
tywnione jest tym samym blokowanie PIN;

– gdy zostanie uaktywniony modu∏ tele-
fonu za pomocà przycisku „TEL“ 12-rys. 1
po jego dezaktywacji (TEL OFF), karta SIM
w∏o˝ona jest do czytnika, aktywne jest blo-
kowanie PIN a tym samym kod PIN nigdy
nie by∏ wprowadzany poprzednio;

– gdy u˝ytkownik wykonuje po∏àczenie
telefoniczne (nie awaryjne), karta SIM
w∏o˝ona jest do czytnika, uaktywnione jest
blokowanie PIN a tym samym kod PIN
nigdy nie by∏ wprowadzany poprzednio;

– gdy zostanie naciÊniety „TEL“ 12-
rys. 1 lub przycisk £ 13-rys. 1 i karta
SIM zosta∏a w∏o˝ona do czytnika z syste-
mem ju˝ w∏àczonym i aktywnym tym sa-
mym blokowaniu PIN.

Kod PIN, sk∏ada si´ ze zmiennej iloÊci cyfr
pomi´dzy cztery a osiem, musi byç wpro-
wadzony za pomocà przycisków wielo-
funkcyjnych 17-rys. 1. umieszczonych
pod ekranem i potwierdzony naciÊni´ciem
pokr´t∏a 16- rys. 1. Wprowadzane cy-
fry przedstawione sà na ekranie jako
gwiazdki rys. 42.

Ewentualne korekcje wprowadzanego
kodu PIN mogà byç wykonane po naci-
Êni´ciu przycisku „ESC“ 15-rys. 1, któ-
ry spe∏nia tak˝e funkcj´ usuwania wpro-
wadzanych znaków.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli u˝ytkownik nie
wprowadzi kodu PIN lub je˝eli wprowa-
dzi kod PIN b∏´dny i potwierdzi go, na
ekranie uka˝e si´ okno dialogowe z ko-
munikatem, ˝e funkcje telefonu nie b´dà
dost´pne do momentu wprowadzenia pra-
wid∏owego kodu PIN. Jednak zawsze mo˝-
na telefonowaç awaryjne (jak na policj´
lub S.O.S.); w tym przypadku na ekranie
pozostaje do dyspozycji tylko okno do
wprowadzenia numeru i przyciski graficz-
ne od 0 do 9.

OSTRZE˚ENIE Kolejne emisje, z po-
twierdzeniem, 3 b∏´dnych kodów PIN blo-
kuje kart´. Aby odblokowaç jà wprowadziç
zarówno kod PUK (Pin Unbloking Key) jak
i nowy kod PIN.

Poszukiwanie sygna∏u sieci rozpocznie
si´ po emisji kodu PIN i na ekranie wy-
Êwietli si´ strona funkcji g∏ównych telefo-
nu. Po po∏àczeniu na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ nazwa operatora z dost´pem do sieci.
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ROZMOWY NADCHODZÑCE 

W jakimkolwiek trybie aktywnym znaj-
dujàcym si´ w systemie radionawigacji,
przy okazji odebrania po∏àczenia telefo-
nicznego, na okno aktualnie otwarte na
ekranie na∏o˝y si´ okno dialogowe rys.
42a na którym pokazane sà nast´pujà-
ce informacje:

– po∏àczenie telefoniczne z;

– nazwisko rozmówcy (je˝eli zapami´-
tane jest w spisie);

– numer telefonu rozmówcy, je˝eli ta
us∏uga dost´pna jest u operatora sieci;

– ikona animujàca dzwonek telefonu;

– akceptacja lub odrzucenie.

Aby zaakceptowaç po∏àczenie
telefoniczne, nale˝y:

– nacisnàç krótko (impuls) przycisk £
13-rys. 1; okno dialogowe zniknie,
dêwi´k telefonu Êciszy si´ i na wyÊwietla-
czu uka˝e si´ napis „chiamata in corso -
po∏àczenie w toku“.

Aby zakoƒczyç rozmow´, nale˝y:

– nacisnàç przycisk £ 13-rys. 1; sys-
tem powróci automatycznie do trybu po-
przedniego przed telefonowaniem i na
ekranie uka˝à si´ odpowiednie warunki.

Aby odrzuciç po∏àczenie, nale˝y:

– nacisnàç (d∏u˝ej) przycisk £13-rys. 1
okno dialogowe zniknie i sygna∏ telefonu
Êciszy si´. W tym przypadku na wyÊwie-
tlaczu zostanie wyÊwietlony ten stan.

OSTRZE˚ENIE Okno dialogowe znik-
nie i sygna∏ telefonu Êciszy si´ tak˝e w
przypadku, w którym po∏àczenie zostanie
przypadkowo przerwane.

NAWIÑZANIE PO¸ÑCZENIA 

Aby wykonaç po∏àczenie telefo-
niczne, nale˝y:

– wejÊç w tryb telefon jak opisano po-
przednio;

– wprowadziç numer ˝àdanego roz-
mówcy za pomocà 12 przycisków dolnych
odpowiadajàcych cyfrom/ znakom, które
zamierza si´ wprowadziç;

– je˝eli chcemy u˝yç prefiksu mi´dzyna-
rodowego (znak „+“), nacisnàç przycisk
„*/+“ lub d∏u˝ej przycisk „0“;

– na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wprowadzo-
ny numer w odpowiednim oknie; mo˝liwe
jest wprowadzenie maksymalnie 20 cyfr;

– nacisnàç (impulsowo) przycisk £ 13-
rys. 1.

OSTRZE˚ENIE Gdy wprowadzi si´
pierwszà cyfr´ kursor przesunie si´ auto-
matycznie na przycisk graficzny „Cancel-
la – Usuƒ“ umo˝liwiajàc usuni´cie ca∏e-
go wprowadzonego numeru.

rys. 42a

A0E4133i
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OSTRZE˚ENIE Aby usunàç ostatnio

wprowadzony numer nacisnàç krótko przy-
cisk „ESC“ 15-rys. 1.

– aby uruchomiç po∏àczenie nacisnàç
przycisk £ 13-rys. 1; na ekranie wy-
Êwietli si´ stan jak na rys. 39.

OSTRZE˚ENIE Naciskajàc (naciÊni´-
cie d∏u˝sze) odpowiednio przyciski dolne
(od 1 do 9) na ekranie wyÊwietli si´ nu-
mer telefonu odpowiadajàcy numerowi
znajdujàcemu si´ w pami´ci (patrz rozdzia∏
funkcja „Numeri Frequenti“ – Numery
cz´sto u˝ywane).

G∏oÊnoÊç reguluje si´ pokr´t∏em 1-rys. 1.

PO¸ÑCZENIE Z NUMEREM
SERWISOWYM 

Wykonujàc instrukcje opisane w rozdzia-
le poprzednim, u˝ytkownik mo˝e wpro-
wadziç numery serwisowe (na przyk∏ad:
←#xxxxx←) zgodnie z normà ETSI GSM
02.30.

FUNKCJA „Numeri Frequenti“
– Numery cz´sto u˝ywane

Funkcja „Numeri frequenti“ – Numery
cz´sto u˝ywane, umo˝liwia utworzenie i
szybki dost´p do listy 9 numerów telefo-
nicznych najcz´Êciej u˝ywanych.

Wybór u˝ytkownika, którego numer okre-
Êlony zosta∏ jako numer cz´sto u˝ywany
„numero frequente“ mo˝na wybraç obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
jego naciÊni´ciem. Funkcja „Numeri Fre-
quenti“ jest na ekranie funkcji g∏ównych
telefonu, uzyskujàc w ten sposób dost´p
do podmenu funkcji „Seleziona“ – Wybór,
„Nuova voce“ – Nowy numer i „Ordina“
– KolejnoÊç i „Cancella tutti” – Usunàç
wszystko rys. 43.

rys. 43

A0E4134i
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FUNKCJA „Seleziona“ –
Wybór

Za pomocà funkcji „Seleziona“ rys. 44
uzyskuje si´ dost´p do listy zapami´tanych
numerów. Po wybraniu za pomocà obro-
tu pokr´t∏a 16-rys. 1, ˝àdanego nume-
ru, uruchomiç po∏àczenie naciskajàc przy-
cisk £13-rys. 1. Na ekranie wyÊwietli si´
stan pokazany na rys. 40. Po naciÊni´-
ciu pokr´t∏a 16-rys. 1 na przycisku gra-
ficznym „SELEZIONA“ na ekranie wyÊwie-
tlà si´ informacje szczegó∏owe dotyczàce
nazwiska i wybranego numeru telefonu i
przyciski graficzne „Chiama“ i „Cancella“
rys. 45.

U˝ytkownik mo˝e wybieraç po∏àczenie
telefoniczne, wykonujàc to nast´pujàco:

– wybraç przycisk graficzny „Chiama“,
za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem;

– nacisnàç przycisk £ 13-rys. 1.

U˝ytkownik mo˝e wybraç usuni´cie z li-
sty, wykonujàc to nast´pujàco:

– wybraç, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1, przycisk graficzny „Cancella“;
przed usuni´ciem system zapyta o potwier-
dzenie („SI“ – Tak, „NO“ – Nie, rys. 46);

– wybraç, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1, przycisk graficzny „SI“ – Tak;
numery znajdujàce si´ pod usuni´tym
przesunà si´ automatycznie w gór´ o jed-
nà pozycj´.

OSTRZE˚ENIE Eliminacja numeru jest
konieczna gdy lista numerów cz´sto u˝y-
wanych „Numeri frequenti“ jest komplet-
na z 9 numerami zapami´tanymi i wyma-
gane jest wprowadzenie nowego numeru.

FUNKCJA „Nuova voce“ –
Nowa pozycja

Za pomocà przycisku graficznego „Nu-
ova voce“ – Nowa pozycja, mo˝liwe jest
skopiowanie numeru ze spisu telefonów.

Aby skopiowaç numer ze spisu telefonów
i wprowadziç go do listy numerów cz´sto
u˝ywanych „Numeri frequenti“, nale˝y:

– wybraç, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1, przycisk graficzny „Nuova vo-
ce“ - Nowa pozycja;

– potwierdziç operacj´ naciskajàc po-
kr´t∏o. Je˝eli spis jest pe∏ny (9 numerów),
przycisk graficzny „Nuova voce“ – Nowa
pozycja dezaktywuje si´;

– na ekranie wyÊwietli si´ zespó∏ przy-
cisków do wprowadzenia cyfr i nazwisk
rozmówców lub lista z nazwiskami zapa-
mi´tanymi w spisie telefonów rys. 47. 

rys. 44

A0E4135i

rys. 45
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rys. 46
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Wykonaç to wprowadzenie lub wyszu-

kaç na liÊcie litery poczàtkowe nazwiska
rozmówcy za pomocà obrotu pokr´t∏a 16
-rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´ciem.

Je˝eli u˝ytkownik zamierza wprowadziç
numer wyst´pujàcy ju˝ na liÊcie „Numeri
frequenti“ na ekranie uka˝e si´ pozycja ju˝
znajdujàca si´ w pami´ci.

FUNKCJA „Ordina“ – 
KolejnoÊç

Funkcja „Ordina“ rys. 48 umo˝liwia
modyfikacj´, w bazie wymaganych w∏a-
snoÊci, kolejnoÊci numerów na liÊcie „Nu-
meri frequenti“.

Aby przesunàç numer na przyk∏ad z po-
zycji „3“ w pozycj´ „1“, nale˝y:

– wybraç przycisk graficzny „Ordina“ za
pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1, a na-
st´pnie potwierdziç jego naciÊni´ciem;

– wybraç numer znajdujàcy si´ w pozy-
cji „3“ za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1, a nast´pnie potwierdziç jego na-
ciÊni´ciem;

– przesunàç wybrany numer z pozycji
„3“ w pozycj´ „1“ za pomocà obrotu po-
kr´t∏a 16-rys. 1, a nast´pnie nacisnàç to
pokr´t∏o, aby zapami´taç nowà pozycj´.

FUNKCJA „Cancella tutti” –
Usuƒ wszystko

Funkcja „Cancella tutti” – Usuƒ wszyst-
ko umo˝liwia usuni´cie ca∏ego wykazu
„Numeri Frequenti” – Numerów cz´sto
u˝ywanych.

FUNKCJA „Rubrica“ – 
Spis po∏àczeƒ

Funkcja „Rubrica“ - Spis, umo˝liwia do-
st´p do spisu elektronicznego numerów
telefonów i nazwisk osób.

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç przycisk graficzny „Agenda“ – Spis
i potwierdziç operacj´ naciskajàc to pokr´-
t∏o; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan poka-
zany na rys. 49 i b´dà dost´pne przyci-
ski graficzne „Seleziona“ – Wybór, „Im-
mette“ – Wprowadzenie, „Ascolta Rub.
Voc.“ – S∏uchanie spisu g∏osów, „Canc.
Rub. Voc.“ – Usuwanie spisów g∏osów, a
tak˝e spis pierwszych pozycji na liÊcie.

Przycisk graficzny „Seleziona“ 

Za pomocà przycisku graficznego „Sele-
ziona“ – Wybór, mo˝liwy jest wybór nu-
meru zapami´tanego w spisie.

rys. 47
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rys. 48

A0E4139i

rys. 49
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Po obróceniu pokr´t∏a 16-rys. 1, wy-
braç przycisk graficzny „Seleziona“ i po-
twierdziç operacj´ naciskajàc to pokr´t∏o;
na wyÊwietlaczu uka˝à si´ przyciski gra-
ficzne, okno edycji i lista z zapami´tany-
mi nazwiskami rys. 50.

Zespó∏ przycisków graficznych po prawej
stronie oferuje nast´pujàce opcje:

– szereg znaków alfanumerycznych (za-
wierajàcy spacje);

– usuwanie ostatniego znaku lub ca∏e-
go wprowadzonego wiersza;

– spis aktywny: po wprowadzeniu lite-
ry, wybranej za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzeniu jego naciÊni´-
ciem, system wyszuka i wyÊwietli auto-
matycznie pierwszà zapami´tanà pozycj´
w bazie danych, które rozpoczyna si´ na
t´ samà liter´. 

Kontynuujàc uk∏adanie nazwiska w oknie
edycji, gdy tylko system okreÊli ˝àdane
nazwisko w bazie danych, spowoduje je-
go przesuni´cie automatycznie na liÊcie
spisu; potwierdziç operacj´ naciskajàc po-
kr´t∏o 16-rys. 1;

– wprowadzanie szybkie danych: aby

przyspieszyç wprowadzanie znaków, sys-
tem umo˝liwia natychmiastowe przejÊcie
do koƒca i poczàtku listy, ustawiajàc si´
po obróceniu pokr´t∏a 16-rys. 1 odpo-
wiednio z przodu na pierwszym znaku i
poza ostatnim.

rys. 50

A0E4145i

Zespo∏owi przycisków graficznych przyporzàdkowane sà nast´pujàce znaki:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ç Ø Æ . , - _ ‘ ( ) ´ ` ¨ ^ ° ~

Aby wprowadziç nast´pujàce znaki: 

À À Á Â Ã Ä A È É Ê Ë U Í Î Ï Ò Ó
Ô O Ö Ù Ú Û Ü Y´ Ÿ Ñ, nale˝y u˝yç
nast´pujàcych symboli: ‘ ` ¨ ^ ° ~

Na przyk∏ad: wprowadziç najpierw E, a
nast´pnie ¨ dwa znaki zostanà zastàpio-
ne jednym znakiem Ë.

Spacje i symbole , - _ ‘ ( ) s∏u˝à do
oddzielania wyrazów.

Wybierajàc przycisk graficzny „Lista“, za
pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdzajàc jego naciÊni´ciem:

– zespó∏ przycisków graficznych zniknie
i mo˝liwy b´dzie wybór pozycji z spisu
rys. 55. Je˝eli numer elementu z listy
jest wi´kszy od wyÊwietlanego, po lewej stro-
nie uka˝e si´ pasek przesuwania aby wska-
zaç odpowiednià pozycj´ wybranà z listy;

– po osiàgni´ciu ˝àdanej pozycji, aby
uruchomiç po∏àczenie telefoniczne naci-
snàç przycisk £ 13-rys.1;
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– naciskajàc pokr´t∏o 16-rys. 1 na

ekranie wyÊwietli si´ okno ze szczegó∏o-
wymi informacjami o wybranym nazwisku
i numerze, oraz dost´pnymi przyciskami
graficznymi „Chiama“ – Po∏àczenie, „Mo-
difica – Modyfikacja“, „Cancella“ i „Sa-
lva in...“ – Zapami´taj w..., rys. 52.

OSTRZE˚ENIE Nie jest mo˝liwe po∏à-
czenie znaku g∏osu z elementem zapa-
mi´tanym na karcie SIM.

„Chiama“– Po∏àczenie: wybierajàc ten
przycisk graficzny, za pomocà obrotu po-
kr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdzeniu jego na-
ciÊni´ciem, uruchamia si´ po∏àczenie z
wybranym numerem; na ekranie wróci
wskazanie „chiamata in corso“ – rozmo-
wa w toku.

„Modifica“: wybierajàc ten przycisk gra-
ficzny, za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1 i potwierdzeniu jego naciÊni´ciem,
mo˝liwa jest modyfikacja nazwiska, nu-
meru telefonu i odpowiedniego wzorca
g∏osu, ale nie jest mo˝liwa modyfikacja lo-
kalizacji „locazione“ rys. 53.

„Cancella“: ten przycisk graficzny umo˝-
liwia usuwanie pozycji ze spisu.

– wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´-
t∏a 16-rys. 1, przycisk graficzny „Can-
cella“; przed usuni´ciem pozycji, wybraç
w systemie zapytanie i potwierdziç („SI“
– Tak „NO“ – Nie, rys. 54);

– wybraç, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1, przycisk graficzny „SI“ – Tak;

– potwierdziç operacj´ naciskajàc to po-
kr´t∏o; podczas usuwania na ekranie uka-
˝e si´ napis „Attendere prego...“ – Pro-
sz´ zaczekaç, a nast´pnie powróci na
ekran g∏ówny spis.

rys. 52

A0E4147i

rys. 53

A0E4148i

rys. 54

A0E4149i

rys. 51

A0E4146i
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„Salva in...“ – Zapami´taj w: po wy-
braniu tego przycisku graficznego, za po-
mocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdzeniu jego naciÊni´ciem, mo˝liwe
jest rys. 55:

– wprowadzenie wybranej pozycji do
spisu „Numeri frequenti“ (gdy spis zape∏-
ni si´, przycisk dezaktywuje si´); procedu-
ra jest nast´pujàca: za pomocà obrotu po-
kr´t∏a 16-rys. 1 wybraç przycisk graficz-
ny „Salva in N.ri frequenti“ – Zachowaç
w spisie numerów cz´sto u˝ywanych, a
nast´pnie potwierdziç jego naciÊni´ciem,
pozycja wprowadzona zostanie automa-
tycznie przez system na ostatnià pozycj´
spisu „Numeri frequenti“;

– skopiowanie wybranà pozycj´ ze spi-
su do karty SIM i odwrotnie.

Aby skopiowaç wybranà pozycj´ ze spi-
su do karty SIM:

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç przycisk graficzny „Salva in carta
SIM“ – Zapami´taç na karcie SIM i po-
twierdziç jego naciÊni´ciem; system spraw-
dzi, czy nie wyst´puje pozycja z takim na-
zwiskiem na karcie SIM (w przypadku po-
twierdzenia na ekranie wyÊwietli si´ infor-
macja „Il nome e gia presente in carta
SIM“ – Nazwisko wyst´puje ju˝ na karcie

SIM), a nast´pnie skopiuje pozycj´, wpro-
wadzajàc na kart´ SIM.

Aby skopiowaç pozycj´ z karty SIM do
spisu:

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç przycisk graficzny „Salva in Rubri-
ca“ – Zapami´taç w spisie i potwierdziç
jego naciÊni´ciem; system sprawdzi, czy nie
wyst´puje pozycja z takim nazwiskiem w
spisie telefonów (w przypadku potwier-
dzenia na ekranie wyÊwietli si´ informa-
cja „Il nome e gia presente in agenda“ –
Nazwisko wyst´puje ju˝ w spisie), a na-
st´pnie skopiuje pozycj´, wprowadzajàc
do spisu.

Ka˝da pozycja w archiwum telefonicz-
nym zostanie wyró˝niona numerem, na-
zwiskiem i pozycjà.

Je˝eli dwie pozycje posiadajà ten sam nu-
mer i nazwisko, ale ró˝nià si´ pozycjà,
obie pozycje zostanà ulokowane na liÊcie
w spisie.

Na liÊcie pozycji, ikona wskazuje loka-
lizuje tej pozycji:

= pozycja zapami´tana w spisie te-
lefonów;

= pozycja zapami´tana na karcie
SIM.

„Voce precedente“ – Pozycja poprzednia
i „Voce successiva“ – Pozycja nast´pna:
te przyciski graficzne umo˝liwiajà wyÊwie-
tlenie odpowiednich danych odnoszàcych
si´ do pozycji poprzedniej i nast´pnej w
spisie.

Gdy znajdujemy si´ na pierwszej lub
ostatniej pozycji spisu przyciski nie sà
aktywne.

rys. 55

A0E4150i
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Przycisk graficzny „Immette“ -
Wprowadzenie

Za pomocà przycisku graficznego „Im-
mette“ – Wprowadzenie, mo˝liwe jest
wprowadzenie nowej pozycji na list´ spi-
su telefonów.

Po obróceniu pokr´t∏a 16-rys. 1, wy-
braç przycisk graficzny „Immette“ i po-
twierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem, na
ekranie wyÊwietli si´ stan przedstawiony
na rys. 56, zachowujàc dyspozycyjnoÊç
nast´pujàcych przycisków graficznych:
„Nome“ – Nazwisko, „Numero“ – Nu-
mer, „Locazione“ – Lokalizacja, „Ricon.
Voc.“ – Rozpoznanie g∏osu, „OK“.

„Nome“ – Nazwisko: ten przycisk gra-
ficzny umo˝liwia wprowadzenie ˝àdane-
go imienia i nazwiska w odpowiedniej no-
wej pozycji, którà chcemy wprowadziç, wy-
konaç to nast´pujàco:

OSTRZE˚ENIE Po wybraniu pola No-
me nie jest mo˝liwe po∏àczenie nazwiska
ju˝ u˝ytego w spisie funkcji Nawigatora.

– obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1, wy-
braç przycisk graficzny „Seleziona“ – Wy-
bór i potwierdziç operacj´ jego naciÊni´-
ciem; na ekranie wyÊwietli si´ zespó∏ przy-
cisków graficznych i okno edycji rys. 57.

– utworzyç imi´ i nazwisko wybierajàc li-
ter´ za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
i potwierdzajàc jego naciÊni´ciem; w ten sam
sposób wprowadziç kompletnà pozycj´;

– obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1, wy-
braç przycisk graficzny „OK“ i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem; na ekranie
powrócà wskazania pokazane na rys. 56.

„Numero“ – Numer: ten przycisk graficz-
ny umo˝liwia wprowadzenie numeru te-
lefonu odnoszàcego si´ do nowej pozycji,
którà chcemy wprowadziç, wykonaç to na-
st´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny „Numero“ i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem; na ekranie
wyÊwietli si´ zespó∏ przycisków graficz-
nych i okno edycji rys. 57;

– utworzyç numer wybierajàc numer za
pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem; wy-
konaç w ten sposób a˝ utworzymy kom-
pletny numer;

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny „OK“ i potwierdziç ope-
racj´ jego naciÊni´ciem; na ekranie powró-
cà wskazania pokazane na rys. 56.

rys. 56

A0E4151i

rys. 57
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„Locazione“ – Lokalizacja: ten przycisk
graficzny umo˝liwia wprowadzenie nowej
pozycji na kart´ SIM lub w spisie telefo-
nów, zgodnie z wybranà opcjà. Po wpro-
wadzeniu prawid∏owego kodu PIN wszyst-
kie numery na karcie SIM sà automatycz-
nie dost´pne w spisie systemu. Po wyj´-
ciu karty SIM, te numery zostanà automa-
tycznie usuni´te.

„Ricon. Voc.“ – Rozpoznanie g∏osu: ten
przycisk graficzny umo˝liwia zarzàdzanie
znakami g∏osowymi przypisanymi do za-
pami´tanych nazwisk/ numerów.

„OK“: ten przycisk graficzny umo˝liwia
wprowadzenie nowej pozycji w spisie na-
st´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk i potwierdziç operacj´ jego naci-
Êni´ciem; na ekranie wyÊwietli si´ „Atten-
dere prego...“ – Prosz´ czekaç i system za-
pami´ta nowà pozycj´ w spisie.

OSTRZE˚ENIE W przypadku, gdy po-
zycja jest ju˝ zapami´tana w spisie z tym
samym nazwiskiem, na ekranie wyÊwietli
si´ informacja „Nome gia presente in agen-
da“ – Nazwisko ju˝ wyst´puje w spisie.

Rozpoznanie g∏osu (aktywne tylko,
je˝eli zosta∏ wybrany spis jako lokaliza-
cja zapami´tanych numerów telefonicz-
nych)

Aby wejÊç w ten tryb, nale˝y:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk „Ricon. Voc.“ – Rozpoznanie g∏o-
su i potwierdziç operacj´ jego naciÊni´-
ciem, na ekranie wyÊwietli si´ informacja
pokazana na rys. 58, przy zachowaniu
dost´pnych przycisków graficznych: „Nu-
ovo Com. Voc“ – Nowa polecenie g∏oso-
we, „Canc. Com. Voc.“ – Usuwanie pole-
cenia g∏osowego, „Ascolta Com. Voc.“ –
S∏uchanie polecenia g∏osowego i „OK“.

„Nuovo Com. Voc.“ - Nowe polecenie
g∏osowe: umo˝liwia rejestracj´ nowego
znaku g∏osu, wykonaç to nast´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny i potwierdziç operacj´ je-
go naciÊni´ciem;

– u˝ytkownik jest prowadzony za po-
mocà poleceƒ g∏osowych, które b´dà ˝à-
da∏y powtórzenia dwa razy nazwiska dla
zarejestrowania;

– po rejestracji obróciç pokr´t∏em 16-
rys. 1, wybraç przycisk graficzny „OK“ i
potwierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem;
znak g∏osu zostanie zarejestrowany w pa-
mi´ci i wprowadzony do spisu.

rys. 58

A0E4153i
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„Canc. Com. Voc.“ – Usuwanie poleceƒ

g∏osowych: umo˝liwia usuwanie zareje-
strowanego znaku g∏osowego, wykonaç to
nast´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny „Canc. Com. Voc.“ na-
st´pnie potwierdziç operacj´ jego naci-
Êni´ciem;

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny „OK“ nast´pnie potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem, znak g∏o-
su zostanie usuni´ty ze spisu.

OSTRZE˚ENIE Ten przycisk graficzny
jest aktywny tylko, je˝eli interesujàca po-
zycja, w spisie, zosta∏a po∏àczona ze zna-
kiem g∏osu jak opisano to poprzednio.

„Ascolta Com.Voc.“ – S∏uchanie poleceƒ
g∏osowych: umo˝liwia przes∏uchanie zna-
ków g∏osowych po∏àczonych z g∏osem w
spisie, wykonaç to nast´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny „Ascolta Com. Voc.“ na-
st´pnie potwierdziç operacj´ jego naci-
Êni´ciem, system odtworzy wybrany znak
g∏osu.

OSTRZE˚ENIE Ten przycisk graficzny
jest aktywny tylko, je˝eli interesujàca po-
zycja, w spisie, zosta∏a po∏àczona z zna-
kiem g∏osu jak opisano to poprzednio.

„OK“: umo˝liwia akceptacj´ modyfika-
cji i zapami´tanie w spisie.

OSTRZE˚ENIE Gdy u˝ytkownik zakoƒ-
czy operacj´ bez wybrania przycisku gra-
ficznego „OK“ i bez potwierdzenia naci-
Êni´ciem pokr´t∏a 16-rys. 1 nowe usta-
wienia nie zostanà zapami´tane w spisie.

Przycisk graficzny „Ascolta Rub.
Voc.“ - S∏uchanie spisu g∏osów

Ten przycisk graficzny (s∏uchanie spisu
g∏osów) umo˝liwia odtworzenie wszyst-
kich znaków g∏osowych zarejestrowanych
poprzednio, wykonaç to nast´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny, a nast´pnie potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem, system
odtworzy znak g∏osu.

Aby przerwaç odtwarzanie nacisnàç przy-
cisk „ESC“ 15-rys. 1 jak sugeruje to
wskazanie na ekranie.
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Przycisk graficzny „Canc. Rub.
Voc.“ - Usuwanie spisu g∏osów

Ten przycisk graficzny umo˝liwia usu-
ni´cie wszystkich znaków g∏osowych po-
przednio zarejestrowanych, wykonaç to
nast´pujàco:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1, wybraç
przycisk graficzny nast´pnie potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem; na wyÊwie-
tlaczu uka˝e si´ nast´pujàca informacja:
„Premure „ENTER“ aby potwierdziç,
„ESCAPE“ per annullare “ aby anulowaç;

– nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 system
rozpocznie usuwanie znaków g∏osowych,
podczas którego na ekranie uka˝e si´ infor-
macja „Attendere prego...“ – Prosz´ czekaç;

– nacisnàç przycisk „ESC“ 15-rys. 1 na
ekranie wróci wskazanie poprzednie i nie
zostanie wykonane usuwanie ze spisu.

FUNKCJA „Messaggi“ 
(SMS - Short Message Service)

Przycisk graficzny „Messaggi“ umo˝li-
wia odczytanie i przesy∏anie krótkich wia-
domoÊci (o d∏ugoÊci maksymalnej 160 li-
ter) za pomocà telefonu GSM.

Odczytane i przes∏ane wiadomoÊci sà
zgromadzone odpowiednio w dwóch od-
dzielnych skrzynkach, które sà odpowied-
nimi cz´Êciami pami´ci wspólnej; suma
zgromadzonych wiadomoÊci odczytanych
i przes∏anych nie mo˝e przekroczyç mak-
symalnej iloÊci zezwalanej przez system (w
zale˝noÊci od karty SIM).

W przypadku pe∏nej pami´ci system
wstrzymuje uruchomienie nowych wiado-
moÊci i przycisk graficzny „Compone“ -
Tworzenie, w rezultacie dezaktywuje si´.

W tym przypadku na ekranie uka˝e si´
okno dialogowe z nast´pujàcym komuni-
katem: „Ulteriori messaggi SMS non po-
tranno essere memorizzati o ricevuti“ –
Ostatnie wiadomoÊci SMS nie mogà byç
zapami´tane lub odebrane.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Messaggi“ –
WiadomoÊci, na ekranie wyÊwietli si´ stan
pokazany na rys. 59, na którym b´dà do-
st´pne nast´pujàce przyciski graficzne:

„Seleziona“ – Wybór: aby wybraç wia-
domoÊç;

„Compone“ – Utwórz: aby napisaç wia-
domoÊç;

„Numero Centro“ – Numer centrum: aby
wyspecyfikowaç numer telefonu centrum
serwisowego, zapami´tanego na karcie SIM.

rys. 59

A0E4168i
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Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a

16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Invia“ – WyÊlij;

– wiadomoÊç zostanie wys∏ana; na
ekranie wyÊwietli si´ okno dialogowe „In-
formazioni utente - Attendere prego...“ –
Operacja w toku, prosz´ czekaç.... Nast´p-
nie w oknie dialogowym uka˝e si´ infor-
macja o przes∏aniu lub braku uruchomie-
nia wiadomoÊci, po czym nastàpi powrót
do wyÊwietlacza rys. 60.

Seleziona - Wybór

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Seleziona“ – Wy-
bór, na ekranie uka˝e si´ spis wszystkich
wiadomoÊci rys. 60; wyst´pujà 4 typy
wiadomoÊci:

î - wiadomoÊç zapami´tana, ale nie
wys∏ana;

í - wiadomoÊç zapami´tana i wys∏ana;

ó - wiadomoÊç odebrana ale nie prze-
czytana;

ñ - wiadomoÊç odebrana i przeczytana.

Po wybraniu typu wiadomoÊci î lub í
z wy˝ej wymienionego spisu, na ekranie
wyÊwietli si´ stan pokazany na rys. 61.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Cancella“ –
Usuƒ, uaktywnia si´ usuwanie wybranej
wiadomoÊci. System przed wykonaniem
usuni´cia wiadomoÊci za˝àda potwierdze-
nia; wybierajàc i potwierdzajàc „SI“ – Tak,
system usunie wiadomoÊç z karty SIM.

rys. 61

A0E4170i

rys. 60

A0E4169i
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Aby wyjÊç nacisnàç przycisk „ESC“ 15-
rys. 1, na ekranie wróci wyÊwietlacz
rys. 60.

Po wybraniu typu wiadomoÊci ó lub
ñ z powy˝szego wykazu, na ekranie wy-
Êwietli si´ stan jak rys. 63.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Rispondi“ – Od-
powiedê, mo˝liwe jest odpowiedzenie na
przes∏anà wiadomoÊç, nowà wiadomo-
Êcià; na ekranie uka˝e si´ stan jak na
rys. 62.

Aby wyjÊç nacisnàç przycisk „ESC“ 15-
rys.1 na ekranie wróci wskazanie jak
rys. 60.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Cancella“ sys-
tem, przed usuni´ciem wiadomoÊci, za-
˝àda potwierdzenia. Po potwierdzeniu sys-
tem usunie wiadomoÊç z karty SIM.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Chiama“ – Po-
∏àcz, uruchamia si´ po∏àczenie telefonicz-
ne, z przes∏anà wiadomoÊcià; na ekranie
wyÊwietli si´ „Chiamata in corso“ – Po-
∏àczenie w toku.

rys. 63

A0E4172i

rys. 62

A0E4171i



78

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI
Compone - Utwórz

OSTRZE˚ENIE Przycisk graficzny
"Compone” mo˝na wybraç tylko, je˝eli pa-
mi´ç wiadomoÊci na karcie SIM ma jesz-
cze wystarczajàco miejsca dla zapami´ta-
nia wiadomoÊci. W przeciwnym razie ko-
nieczne jest usuni´cie jednej lub wi´cej
wiadomoÊci, aby zwolniç miejsce w pami´-
ci wiadomoÊci.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Compone“ –
Utwórz, na ekranie wyÊwietli si´ stan jak
na rys. 64, na którym dost´pne b´dà, po-
przez odpowiednie przyciski graficzne, po-
ni˝sze funkcje:

– przycisk graficzny „Testo“ – Tekst:
umo˝liwia wyÊwietlenie zespo∏u przyci-
sków alfa numerycznych rys. 65, aby utwo-
rzyç wiadomoÊç; licznik pokazuje iloÊç zna-
ków mo˝liwych jeszcze do wprowadzenia;

– przycisk graficzny „Numero telefono“
– Numer telefonu: umo˝liwia, poprzez
u˝ycie zespo∏u przycisków wielofunkcyj-
nych 17-rys. 1 (przyciski graficzne od
0-9 i +) utworzenie numeru telefonu, pod
który chcemy przes∏aç wiadomoÊç;

– przycisk graficzny „Rubrica“ – Spis:
umo˝liwia u˝ycie zapami´tanego nume-
ru, znajdujàcego si´ w spisie telefonów,
zamiast utworzenia go bezpoÊrednio (od-
noÊnie szczegó∏ów patrz rozdzia∏ „Rubri-
ca“ – Spis);

– przycisk graficzny „Memorizza“ – Za-
pami´tanie: (aktywny tylko, je˝eli jest ju˝
napisany teks wiadomoÊci) umo˝liwia za-
pami´tanie wiadomoÊci, którà b´dzie
mo˝na nast´pnie wys∏aç.

– przycisk graficzny „Invia“ – WyÊlij:
(aktywny tylko, je˝eli tekst wiadomoÊç jest
ju˝ napisany i numer telefonu) umo˝liwia
wysy∏anie wiadomoÊci; na ekranie wy-
Êwietli si´ okno dialogowe „Informazioni
utente“ - „Attendere prego“ – Informa-
cje dla abonenta – Operacja w toku - pro-
sz´ czekaç.... Nast´pnie w oknie dialogo-
wym uka˝e si´ informujàca o przes∏aniu
lub braku przes∏ania wiadomoÊci, po czym
wraca do wyÊwietlacza jak na rys. 60.

rys. 65

A0E4174i

rys. 64

A0E4173i
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Numero centro - 
Numer centrum

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Numero centro“
– Numer centrum, za pomocà zespo∏u
przycisków wielofunkcyjnych 17-rys. 1
(przyciski od 0-9,+ i *) mo˝liwe jest wy-
branie numeru telefonu centrum serwiso-
wego wiadomoÊci rys. 66. Ten numer
powinien dostarczyç operator sieci.

FUNKCJA „Ultime chiamate”

Umo˝liwia dost´p do listy ostatnich 10
po∏àczeƒ otrzymanych/wykonanych. Wy-
braç przycisk graficzny „Ultime chiamate”
za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem. 

Funkcja „Ricevute“

Funkcja „Ricevute, umo˝liwia dost´p do
listy ostatnich 10 po∏àczeƒ otrzymanych.
Ka˝da pozycja na liÊcie zawiera nazwisko,
z którym uzyskano po∏àczenie (je˝eli jest
zapami´tane w spisie) i odpowiedni nu-
mer telefonu rys. 67.

Spis jest automatycznie uaktualniany
przez system.

Aby po∏àczyç si´ bezpoÊrednio z pozycjà
na liÊcie, nale˝y: 

– wybraç ̋ àdanà pozycj´ za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys. 1;

– nacisnàç przycisk £ 13-rys. 1, aby
nawiàzaç po∏àczenie (patrz rys. 40).

Po wybraniu ˝àdanej pozycji, nacisnàç
pokr´t∏o 16-rys. 1 na ekranie wyÊwietli
si´ informacja szczegó∏owa odnoszàca si´
do nazwiska i wybranego numeru rys.
68 oraz b´dà dost´pne nast´pujàce przy-
ciski graficzne „Chiama“ – Po∏àcz i „Me-
morizza“ – Zapami´taj:

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç „Chiama“ – Po∏àcz i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem; system na-
wià˝e po∏àczenie z numerem wskazanym
na ekranie;

rys. 66

A0E4175i

rys. 67

A0E4263i

rys. 68

A0E4264i
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– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1

wybraç „Memorizza“ – Zapami´taj i po-
twierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem, sys-
tem zapami´ta pozycj´ w spisie.

Je˝eli pozycja ju˝ wyst´puje na spisie sys-
tem dezaktywuje przycisk „Memorizza“.

Funkcja „Effettuate”

Funkcja „Effettuate”, umo˝liwia dost´p
do listy ostatnich 10 po∏àczonych nume-
rów. Ka˝da pozycja na liÊcie zawiera na-
zwisko po∏àczonego adresata (je˝eli jest
zapami´tane w spisie) i odpowiedni nu-
mer telefonu rys. 69.

Spis jest automatycznie uaktualniany
przez system.

Aby po∏àczyç si´ bezpoÊrednio z pozycjà
na liÊcie, nale˝y: 

– wybraç ̋ àdanà pozycj´ za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys. 1;

– nacisnàç przycisk £ 13-rys. 1, aby
nawiàzaç po∏àczenie (patrz rys. 40).

Po wybraniu ˝àdanej pozycji, nacisnàç
pokr´t∏o 16-rys. 1 na ekranie wyÊwietli
si´ informacja szczegó∏owa odnoszàca si´
do nazwiska i wybranego numeru rys.
70 oraz b´dà dost´pne nast´pujàce przy-
ciski graficzne „Chiama“ – Po∏àcz i „Me-
morizza“ – Zapami´taj:

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç „Chiama“ – Po∏àcz i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem, system na-
wià˝e po∏àczenie z numerem wskazanym
na ekranie;

– za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç „Memorizza“ – Zapami´taj i po-
twierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem; sys-
tem zapami´ta pozycj´ w spisie.

Je˝eli pozycja ju˝ wyst´puje na liÊcie sys-
tem dezaktywuje przycisk „Memorizza“.

Funkcja „Cancella chiamate” -
Usuƒ po∏àczenia

Funkcja „Cancella chiamate” – Usuƒ po-
∏àczenia, umo˝liwia usuni´cie ostatniego
po∏àczenia odebranego, wykonanego lub
wykazu ostatnich po∏àczeƒ.

Za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1
wybraç przycisk graficzny „Cancella chia-
mate” i potwierdziç jego naciÊni´ciem.

Nast´pnie obróciç pokr´t∏o 16-rys.1
wybierajàc wykonane dzia∏anie i potwier-
dziç jego naciÊni´ciem.

rys. 69

A0E4263i

rys. 70

A0E4265i
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FUNKCJA „Memo“ 

Funkcja nazwana „Memo“ – Pami´ç,
umo˝liwia zarzàdzanie wiadomoÊciami
zarejestrowanymi w skrzynce g∏osowej. 

Funkcj´ mo˝na uaktywniç d∏u˝szym naci-
Êni´ciem przycisku ô1-rys. 1: sygna∏ aku-
styczny i informacja na ekranie rys. 71
wskazuje na rozpocz´cie rejestracji.

Maksymalny czas trwania pobierania
g∏osu równy jest 1 minucie, jest mo˝li-
woÊç kilkakrotnej rejestracji sesji.

Po ponownym naciÊni´ciu przycisku ô
1-rys. 1 rejestracja zostanie zatrzyma-
na. Nast´pna rejestracja powoduje nad-
pisanie na poprzedniej.

Osiàgajàc maksymalny limit (1 minut´)
rejestracja zostanie przerwana, na ekranie
wyÊwietli si´ wskazanie jak na rys. 72 i
funkcja rejestracji dezaktywuje si´.

NaciÊni´cie przycisku graficznego „Me-
mo“ – Pami´ç, w menu g∏ównym telefonu
spowoduje wyÊwietlenie ekranu rys. 73,
w którym zilustrowana zostanie przestrzeƒ
zaj´ta w pami´ci i jeszcze dost´pna a tak-
˝e numer wiadomoÊci aktywnej odniesio-
nej do numeru ogólnego zapami´tanych
wiadomoÊci.

rys. 71

A0E4164i

rys. 73

A0E4166i

rys. 72

A0E4165i
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Przyciski graficzne widoczne na dole

ekranu, mogà byç uaktywnione za pomo-
cà przycisków wielofunkcyjnych znajdujà-
cych si´ w zespole przycisków 17-rys. 1.
Odpowiednie funkcje sà nast´pujàce:

Play ˙ odtwarzanie wiadomoÊci
aktywne;

Stop ■ zatrzymanie odtwarzania
lub rejestracji wiadomoÊci;

Skip ¯¯ powrót do wiadomoÊci po-
przedniej;

Skip ˙˙ przejÊcie do wiadomoÊci na-
st´pnej;

Record ç rozpocz´cie rejestracji;

Cancella usuwanie wszystkich zareje-
strowanych wiadomoÊci.

FUNKCJA „WAP“

Przycisk graficzny „WAP“ umo˝liwia sta-
bilizacj´ po∏àczenia GSM z operatorem
WAP, ∏àczàc si´ poczàtkowo z adresem
„home“. Dost´p i umiejscowienie WAP ∏a-
duje si´ automatycznie do odpowiedniej
pami´ci „deck“; na ekranie uka˝e si´
pierwsza karta deck rys. 74 - 75.

Ekran g∏ówny WAP sk∏ada si´ z nast´-
pujàcych elementów:

– tytu∏u karty, usytuowanej w Êrodku w
górnym pasku;

– okna g∏ównego, w lewej cz´Êci, któ-
ra zawiera nag∏ówek karty, po∏àczenia
(links) i ewentualny wybór i/lub wyjÊcie;

– pasek przesuwu pionowego z lewej
strony ekranu, je˝eli konieczne wyÊwie-
tlenie dalszej cz´Êci karty;

– przycisk graficzny „Card list“ (spis
kart): wskazuje tytu∏ lub numer ID wszyst-
kich kart zawierajàcych za∏adowanà kar-
t´ deck. Ten przycisk graficzny dezaktywu-
je si´, gdy wyÊwietlana karta deck zosta-
nie przyciemniona jako „No bookmark-
-able“ – nieczytelna;

– przycisk graficzny „Aggiorna“ – Uak-
tualnij: stosowany do ∏adowania aktual-
nej karty deck;

– przycisk graficzny „Opzioni WAP“ –
Opcje WAP: aby ustawiç umiejscowienie
„home” i inne opcje WAP;

– przycisk graficzny „In rubrica“ – W
spisie: stosowany do zapami´tania w spi-
sie maksymalnie do 10 adresów;

rys. 74

A0E4154i

rys. 75

A0E4155i
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– card action keys („Opzioni“ – Opcje,
„Prev“ – Poprzedni,“ Help“ – Pomoc):
iloÊç i funkcje tej action keys zale˝y od
zawartoÊci karty;

– przyciski graficzne dolne, uaktywniajà
lub dezaktywujà w zale˝noÊci od potrzeby:

„Home“: umo˝liwia dost´p do adresu
po∏àczenia Home;

„Indietro“: wyÊwietlanie karty przedsta-
wionej poprzednio;

„Vai“ - Przejdê: przywo∏anie ekranu z
wprowadzonym adresem (dost´p bezpo-
Êredni lub przywo∏anie „bookmark“);

„Interrompi“ - Przerwij: zatrzymanie ak-
tualnego ∏adowania deck;

„N“, „O“: poruszaç, aby przesunàç
wiersz w gór´ lub w dó∏ (u˝ywa si´, gdy
karta nie mo˝e byç wyÊwietlona komplet-
nie na jednym tylko ekranie).

Podczas operacji ∏adowania, na wyÊwie-
tlaczu uka˝e si´ odpowiednia klepsydra.

Przyciski graficzne w pasku dolnym i po
prawej stronie sà uaktywniane przez sys-
tem, gdy jest to konieczne; na przyk∏ad:
przyciski „N“, „O“ sà aktywne tylko, gdy
wymiar okna nie b´dzie wystarczajàcy,
aby wyÊwietliç zawartoÊç karty.

Po obróceniu pokr´t∏a 16-rys. 1 jest
mo˝liwy wybór przycisków graficznych ak-
cji karty; po wybraniu ˝àdanego przycisku
graficznego konieczne jest potwierdzenie
operacji naciÊni´ciem pokr´t∏a 16-rys. 1;
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni
ekran.

Po naciÊni´ciu przycisku „ESC“ 15-
rys. 1 bez potwierdzenia, wychodzi si´ z
trybu WAP i wyÊwietlacz powraca do ekra-
nu g∏ównego telefonu (TEL).

Przycisk graficzny dolny „Vai“ -
Przejdê

Ten przycisk graficzny rys. 74 - 75,
wybrany naciÊni´ciem odpowiedniego
przycisku 17-rys. 1 pod napisem, umo˝-
liwia po∏àczenie adresu z specyficznà sie-
cià (je˝eli operator umo˝liwia tà operacj´).

Aby wykonaç to, nale˝y:

– wybraç obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Indirizzo“ – Adres rys.
76 i potwierdziç operacj´ jego naciÊni´-
ciem; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ zespó∏
przycisków graficznych, który umo˝liwia
wprowadzenie adresu ˝àdanej sieci;

lub w przypadku adresu poprzednio za-
pami´tanego w spisie:

– wybraç obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Rubrica siti“ – Spis
adresów, rys. 76 i potwierdziç operacj´ je-
go naciÊni´ciem; na wyÊwietlaczu uka˝e si´
spis odpowiednich zapami´tanych adresów;

– wybraç obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
˝àdany adres i potwierdziç operacj´ jego
naciÊni´ciem.

Podczas tego dzia∏ania przyciski graficz-
ne „N“, „O“, „Home“, „Indietro“ – W
ty∏, „Interrompi“ – Przerwij, nie sà aktywne.
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Przycisk graficzny „In rubrica“ -
W spisie

Ten przycisk graficzny rys. 74 - 75,
wybrany obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdzony jego naciÊni´ciem, umo˝liwia
zapami´tanie adresu w miejscu aktualnie
wyÊwietlanym w „Rubrica siti“ – Spis
miejsc (do maksymalnie 10 adresów), wy-
konaç to nast´pujàco:

– wybraç adres, obracajàc pokr´t∏em
16-rys. 1 i potwierdziç operacj´ jego na-
ciÊni´ciem.

Zapami´tujàc 10 adres na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ okno dialogowe informujàce
u˝ytkownika, ˝e spis jest pe∏ny. Przy pe∏-
nym spisie przycisk graficzny („In rubri-
ca“) dezaktywuje si´; aby wykonaç kolej-
ne zapami´tanie konieczne jest tymcza-
sowe usuni´cie.

Aby u∏atwiç odszukanie mo˝liwe jest po-
∏àczenie nazwiska osoby (o d∏ugoÊci do
maksymalnie 30 znaków) z ka˝dym za-
pami´tanym adresem rys. 77; wykonaç
to nast´pujàco:

– wybraç obracajàc pokr´t∏em 15-rys. 1
przycisk graficzny „Nome“ – Nazwisko
rys. 77 i wprowadziç za pomocà zespo-
∏u przycisków ˝àdane nazwisko.

Przycisk graficzny „Opzioni WAP“
- Opcje WAP

Ten przycisk graficzny rys. 74 - 75 wy-
brany obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdzony jego naciÊni´ciem, umo˝liwia
zarzàdzanie nast´pujàcymi opcjami WAP:
„Home setup“, „Rubrica siti“ – Spis miejsc
i „Impostazioni“ – Ustawienia.

Przycisk graficzny „Home setup“

Ten przycisk graficzny rys. 78 wybrany
obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdzo-
ny jego naciÊni´ciem umo˝liwia okreÊlenie
adresu home; wykonaç to nast´pujàco:

– wybraç przycisk graficzny „Indirizzo“
– Adres, rys. 76 obracajàc pokr´t∏em
16-rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´-
ciem, na wyÊwietlaczu dost´pny b´dzie
zespó∏ przycisków graficznych i okno edy-
cji dla wprowadzenia ˝àdanego adresu;

rys. 76

A0E4156i

rys. 77

A0E4157i



85

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI

lub:

– wybraç przycisk graficzny „Selez. da
rubrica siti“ – Wybór spisu adresów, rys.
79 obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i po-
twierdziç jego naciÊni´ciem, na wyÊwietla-
czu uka˝e si´ spis zapami´tanych adresów;

– wybraç ˝àdany adres obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç jego na-
ciÊni´ciem.

„Rubrica siti“ - Spis miejsc

Ten przycisk graficzny rys. 78 wybrany
obrotem pokr´t∏a 15-rys. 1 i potwierdzo-
ny jego naciÊni´ciem, umo˝liwia zarzà-
dzanie spisem miejsc WAP, na wyÊwietla-
czu uka˝e si´ przypadek jak na rys. 80,
dost´pne sà przyciski graficzne: Selezio-
na – Wybór i „Inserisci“ – Wprowadê.

„Seleziona“ – Wybór: ten przycisk gra-
ficzny rys. 80 wybrany obrotem pokr´-
t∏a 16-rys. 1 i potwierdzony jego naci-
Êni´ciem, umo˝liwia dost´p do listy miejsc
WAP zapami´tanych w spisie. Dla ka˝dej
pozycji na liÊcie zostanie wyÊwietlony ad-
res miejsca i je˝eli zapami´tamy, nazwi-
sko z nim po∏àczone. 

Aby wybraç pozycj´ z listy, nale˝y wy-
braç jà za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´ciem,
na wyÊwietlaczu uka˝à si´ szczegó∏owe
informacje o wybranym adresie i dost´p-
ne b´dà przyciski graficzne „Modifica“ –
Modyfikuj, „Cancella“ – Usuƒ rys. 81.

„Modifica“ – Modyfikuj: ten przycisk rys.
81 wybrany obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1
i potwierdzony jego naciÊni´ciem, umo˝-
liwia zmian´ adresu i/lub nazwiska z nim
po∏àczonego, na wyÊwietlaczu dost´pne
sà potrzebne do tego celu: zespó∏ przyci-
sków graficznych i okno edycji dla wpro-
wadzenia ˝àdanego adresu:

– wybierajàc przycisk graficzny „Indi-
rizzo“ – Adres, jest mo˝liwe za pomocà ze-
spo∏u przycisków graficznych zmieniç adres;

rys. 78
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– wybierajàc przycisk graficzny „Nome“

- Nazwisko, mo˝na za pomocà zespo∏u
przycisków graficznych zmieniç nazwisko
abonenta:

– wybierajàc przycisk graficzny „OK“
mo˝na zapami´taç zmian´.

„Cancella“ – Usuƒ: ten przycisk rys. 81
wybrany obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdzony jego naciÊni´ciem, umo˝liwia
usuni´cie wybranego adresu.

„Inserisci“ - Wprowadê

Ten przycisk graficzny rys. 80 wybrany
obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdzo-
ny jego naciÊni´ciem, umo˝liwia wprowa-
dzenie w spisie nowego adresu WAP; wy-
konaç to nast´pujàco:

– wybraç przycisk graficzny „Indirizzo“
– Adres rys. 82 obracajàc pokr´t∏em 15-
rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´ciem,
na wyÊwietlaczu dost´pne b´dà: zespó∏
przycisków graficznych i okno edycji dla
wprowadzenia nowego adresu;

– wybraç przycisk graficzny „Nome“ –
Nazwisko rys. 82 obracajàc pokr´t∏em
16-rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´-
ciem, na wyÊwietlaczu b´dà dost´pne: ze-
spó∏ przycisków graficznych i okno edycji
dla wprowadzenia nazwiska po∏àczonego
z adresem poprzednio wprowadzonym;

– wybraç przycisk graficzny „OK“ za po-
mocà obrócenia pokr´t∏a 16-rys. 1 i po-
twierdziç jego naciÊni´ciem, wprowadzo-
ny adres WAP zostanie zapami´tany w
spisie adresów WAP.

rys. 81
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A0E4162i



87

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI

„Impostazioni“ - Ustawienia

Ustawienia muszà byç wykonane w od-
niesieniu do informacji dostarczanych przez
odpowiedniego operatora serwisu WAP.

Ten przycisk rys. 78 wybrany obrotem
pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdzony jego
naciÊni´ciem umo˝liwia:

– wprowadziç numer telefonu operato-
ra sieci serwisu WAP wybierajàc przycisk
graficzny „Num. Tel. Provider“ – Numer
telefonu operatora sieci, rys. 83;

– wprowadziç typ linii telefonicznej, po
wybraniu przycisku graficznego „Tipo con-
nessione ISDN“ – Typ po∏àczenia ISDN
(numerycznego) lub PSTN (analogowego);

– wprowadziç adres IP, po wybraniu
przycisku graficznego „Indirizzo IP“ –
Adres IP;

– wprowadziç bramk´ IP, po wybraniu
przycisku graficznego „Porta IP“ – Bram-
ka IP;

– wprowadziç nazwisko u˝ytkownika (Lo-
gin), po wybraniu przycisku graficznego
„Nome utente“ – Nazwisko u˝ytkownika;

– wprowadziç has∏o dost´pu do serwi-
su WAP, po wybraniu przycisku graficzne-
go „Password“ – Has∏o.

Dla ka˝dego tego wyboru uaktywnià si´
przyciski graficzne umo˝liwiajàc wprowa-
dzenie ˝àdanych danych.

FUNKCJA „Impostazioni“ 

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Impostazioni“ –
Ustawienia, na wyÊwietlaczu uka˝e si´
przypadek jak na rys. 84 przy utrzyma-
niu dost´pu nast´pujàcych przycisków
graficznych;

„Volume suoneria“ – G∏oÊnoÊç dzwon-
ka: umo˝liwia ustawienie ̋ àdanej g∏oÊno-
Êci dzwonka telefonu;

„Ripetiz. selezione“ – Powtórz wybór: w
przypadku, gdy linia jest zaj´ta nastàpi po-
wtórne automatyczne wybranie numeru
(kilkakrotne w zale˝noÊci od zaprogramo-
wania systemu);

„Trasf. di chiamata“ – Nawiàzanie po-
∏àczenia: aktywne lub nieaktywne nawià-
zanie po∏àczenia;

„Num. trasf. chiam“ – Numer nawiàza-
nia po∏àczenia telefonicznego: umo˝liwia
wprowadzenie numeru telefonu z którym
chcemy uzyskaç po∏àczenie. Ta funkcja jest
dost´pna tylko przy aktywnej funkcji
„Trasf. di chiamata“;

rys.83
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„Abilit. avv. chiam“ – Sygnalizacja nad-

chodzàcego po∏àczenia: aktywna lub nie-
aktywna funkcja sygnalizacji nadchodzà-
cego drugiego po∏àczenia podczas rozmo-
wy telefonicznej;

„Altre opzioni“ – Inne opcje, pozwalajà
wybraç operatora sieci, wprowadziç kod
PIN, uzyskaç informacje, zastrzec w∏asny
numer telefonu; 

„OK“: aby zaakceptowaç i zapami´taç
ustawienia.

Modyfikujàc ustawienia odpowiadajàce
nawiàzaniu po∏àczenia na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ okno dialogowe „Informazioni
utente - Attendere prego...“ – Informacje
dla u˝ytkownika - Operacja w toku - Pro-
sz´ czekaç.... Nast´pnie w oknie dialogo-
wym uka˝e si´ informacja, ̋ e nie jest mo˝-
liwe wykonanie ˝àdanych ustawieƒ.

Funkcja „Altre Opzioni“ - 
Inne opcje

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzajàc jego naciÊni´-
ciem, przycisk graficzny „Altre Opzioni“ –
Inne opcje: na wyÊwietlaczu uka˝e si´
przypadek jak na rys. 85 i b´dà dost´p-
ne nast´pujàce przyciski graficzne:

„Operatore di rete“ – Operator sieci:
umo˝liwia wybór operatora sieci;

„PIN“: umo˝liwia zarzàdzaniem ̋ àdania
kodu PIN przy w∏àczaniu systemu;

– je˝eli ustawieniem jest „Abilit. Richie-
sta PIN“ – ˚àdanie kodu PIN i „NO“ – Nie,
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis „PIN NON
RICHIESTO“ – PIN nie jest ˝àdany;

– je˝eli ustawieniem jest „Abilit. Richie-
sta PIN“ – ˚àdanie kodu PIN i „SI“ – Tak
i je˝eli ustawienie „Ricorda ultimo PIN“
- Przypomnienie ostatniego PIN jest „SI“
– Tak, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ „Richie-
sta PIN - Ricorda PIN“ – Przypomnienie
PIN - ˚àdanie PIN;

– je˝eli ustawieniem jest „Abilit. Richie-
sta PIN“ – ˚àdanie kodu PIN i „SI“ – Tak
i je˝eli ustawienie „Ricorda ultimo PIN“–
Przypomnienie ostatniego PIN, jest „NO“
– Nie, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis
„Richiesta PIN“ – ˚àdanie PIN.

„Informazioni“: umo˝liwia ukazanie in-
formacji o module GSM (nazw´ operato-
ra sieci, kod IMEI itd.).

„Incognito“: umo˝liwia zastrze˝enie w∏a-
snego numeru telefonu dla osoby, z któ-
rà jest po∏àczenie.

rys. 84
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Operatore di rete - 
Operator sieci

Przycisk graficzny „Operatore di rete“ -
Operator sieci: po wybraniu i potwierdze-
niu umo˝liwia zarzàdzanie wybranym
operatorem; dost´pne b´dà nast´pujàce
przyciski graficzne rys. 86:

„Seleziona“: dla ustawienia trybu wybo-
ru operatora sieci;

„Operatore“: dla wyboru r´cznego ope-
ratora (wybierany tylko w sposób r´czny
lub preferencyjny);

„OK“: dla akceptacji i zapami´tania
ustawieƒ.

„Seleziona“ – Wybór

Poprzez wybranie i potwierdzenie tego
przycisku abonent ma do dyspozycji trzy
tryby wyboru operatora sieci:

– automatyczny rys. 87: system wybie-
ra automatycznie operatora. Je˝eli system
nie jest w stanie objàç zasi´giem ade-
kwatnego pola GSM, szuka innego ope-
ratora. W tym przypadku przycisk graficz-
ny „Operatore“ dezaktywuje si´.

– manualny rys. 88: wybór operatora
sieci musi byç wykonany r´cznie. W tym
przypadku przycisk graficzny „Operatore“
stanie si´ aktywny, lecz w przypadku, gdy
wybrany operator nie b´dzie w stanie ob-
jàç zasi´giem adekwatnego pola GSM
funkcje telefonu b´dà niedost´pne.

– preferenziale: wybór operatora sieci
nale˝y wykonaç r´cznie. W tym przypad-
ku przycisk graficzny „Operatore“ b´dzie
aktywny, lecz w przypadku, gdy wybrany
operator nie b´dzie w stanie objàç zasi´-
giem adekwatnego pola GSM system od-
szuka automatycznie dost´pnego opera-
tora sieci.

„Operatore“

Po wybraniu i potwierdzeniu przycisku
graficznego „Operatore“ na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ okno dialogowe „Informazioni
utente - Attendere prego...“ – Informacje
dla u˝ytkownika - Prosz´ czekaç... do mo-
mentu wyÊwietleniu spisu operatorów.

Dost´pni operatorzy zostanà wybrani z
listy.

Je˝eli sieç b´dzie niedost´pna przycisk
graficzny „Operatore di rete“ – Operator
sieci, dezaktywuje si´.

rys. 86
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PIN

Przycisk graficzny „PIN“, po wybraniu i
potwierdzeniu umo˝liwia wejÊcie w odpo-
wiednie menu zarzàdzania. Po wprowa-
dzeniu kodu PIN w oknie tekstu rys. 89
na wyÊwietlaczu b´dà dost´pne nast´pu-
jàce przyciski graficzne rys. 90:

„Cambia PIN“ – Zmiana PIN

Ten przycisk graficzny umo˝liwia wpro-
wadzenie nowego kodu PIN rys. 91; w
nast´pujàcy sposób:

wprowadziç kod PIN aktualny; system
za˝àda wprowadzenia dwa razy (pola
„Nuovo PIN 1“ i „Nuovo PIN 2“) nowe-
go kodu PIN i potwierdzenia. W przypad-
ku pope∏nienia b∏´du wprowadzajàc dru-
gi raz nowy kod PIN, na wyÊwietlaczu uka-
˝e si´ napis „Prego riscrivere PIN.“ –

Prosz´ nadpisaç kod PIN. W tym przy-
padku nale˝y przeprowadziç ponownie ca-
∏à procedur´.

Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, je-
˝eli wymagane jest ˝àdanie wprowadze-
nia kodu PIN.

„Abilit. richiesta PIN“ – ˚àdanie wpro-
wadzenia kodu PIN

Ten przycisk uaktywnia/ dezaktywuje
kontrol´ kodu PIN na w∏o˝onej karcie SIM.
Aby zmodyfikowaç to ustawienie system
za˝àda wprowadzenia kodu PIN.

To ustawienie zapami´tane zo-
stanie w pami´ci karty SIM.

„Ricorda ultimo PIN“ - Przypomnienie
ostatniego kodu PIN

Ten przycisk umo˝liwia zapami´tanie
pierwszego wprowadzonego kodu PIN,
przesy∏ajàc go automatycznie do karty
SIM, gdy oka˝e si´ to konieczne.

Jest aktywny tylko wtedy, gdy wymaga-
ne jest ˝àdanie wprowadzenia kodu PIN.

To ustawienie zapami´tane zo-
stanie w ustawieniach systemu i
nie b´dzie zapami´tane na kar-
cie SIM.

„OK“: aby zaakceptowaç i zapami´taç
ustawienia.

rys. 89
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Przycisk graficzny
„Informazioni“

Przycisk graficzny „Informazioni“ – In-
formacje, umo˝liwia wyÊwietlenie infor-
macji odpowiadajàcych operatorowi sieci
GSM rys. 92. Aby wyjÊç z funkcji „Infor-
mazioni“ nacisnàç przycisk „ESC“ 15-
rys. 1.

rys. 92
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INFORMACJE OGÓLNE

Nawigator zintegrowany z systemem ra-
dionawigacji umo˝liwia osiàgni´cie usta-
lonego celu podró˝y za pomocà instrukcji
wizualnych i akustycznych. U˝ycie syste-
mu nawigacji jest proste, szybkie, bez-
pieczne, a przede wszystkim wygodne, po-
niewa˝ umo˝liwia ∏atwe osiàgni´cie zapro-
gramowanego celu podró˝y lub punktów
odniesienia takich jak hotele, pomniki,
miejsca publiczne, stacje paliw.

Pozycja samochodu okreÊlana jest za po-
mocà systemu GPS (Global Positioning
system) zamontowanego w samochodzie.
System GPS wyposa˝ony jest w anten´ i
zintegrowany z teleinformatycznym sys-
temem modu∏ odbioru. Tak skonstruowa-
ny system przetwarza dynamicznie sygna-
∏y satelitarne i sygna∏y przesy∏ane z uk∏a-
dów samochodu, okreÊlajàc aktualnà po-
zycj´ samochodu uzyskanà przez „osza-
cowanie pozycji samochodu“.

System radionawigacji pomaga kierow-
cy podczas jazdy i w zale˝noÊci od zale-
ceƒ, informacjami g∏osowymi i graficzny-
mi, umo˝liwia wskazaç optymalnà tras´
dla uzyskania ustawionego celu podró˝y.

Sugerowane dane przez system radio-
nawigacji nie zwalniajà kierowcy od pe∏-
nej odpowiedzialnoÊci za manewry, jakie
wykonuje przy kierowaniu samochodem,
za przestrzeganie przepisów kodeksu dro-
gowego, jak równie˝ innych dyspozycji w
zakresie ruchu drogowego. Odpowiedzial-
noÊç za bezpieczeƒstwo na drodze pono-
si zawsze kierujàcy samochodem.

OSTRZE˚ENIA

– Odbiór GPS mo˝e zostaç zak∏ócony
poprzez drzewa, szczególnie wysokie, na
przepe∏nionych parkingach, w tunelach
oraz we wszystkich innych miejscach, w
których odbiór anteny satelitarnej zosta-
nie zak∏ócony.

– Aby uaktywniç instalacj´ GPS, je˝eli
by∏ od∏àczony akumulator od samocho-
du, zaczekaç oko∏o 15 minut 

– Instalacja GPS wymaga kilka minut,
aby okreÊliç nowà pozycj´ samochodu, je-
˝eli silnik zosta∏ wy∏àczony i je˝eli samo-
chód zosta∏ przemieszczony z wy∏àczonà
instalacjà (np. przewo˝àc na lawecie).

– Antena satelitarna GPS nie mo˝e byç
zas∏oni´ta ˝adnymi przedmiotami meta-
lowymi lub wilgotnymi.

Pozycja chwilowa samochodu zidentyfi-
kowana jest na wewn´trznym CD-ROM
nawigacji i ukazana na wyÊwietlaczu ra-
zem z charakterystykà topograficznà tere-
nu zapami´tanego na CD-ROM. Dost´p
do danych na CD-ROM wymaga zaczeka-
nia kilku chwil przed ukazaniem mapy.

NNAAWWIIGGAATTOORR  ((NNAAVV))



OSTRZE˚ENIA

– System dysponuje funkcjà autoregu-
lacji, która wymaga oko∏o 100 km prze-
biegu przy wprowadzeniu do u˝ytku sa-
mochodu lub w przypadku wymiany opon.
Podczas tej fazy pozycja samochodu nie
zostanie skalkulowana z wystarczajàcà
precyzjà.

– W przypadku ciàg∏ego braku przyczep-
noÊci kó∏ (na przyk∏ad podczas jazdy po
lodzie), system mo˝e okreÊliç chwilowo
nieprawid∏owà pozycj´ samochodu.

System radionawigacji jest ca∏kowicie za-
rzàdzany za pomocà systemu telematycz-
nego, dlatego jedynà operacjà, jakà nale˝y
wykonywaç jest wymiana CD ROM na inny
z nowa mapa lub z uaktualnionà mapà.

Aby zobaczyç stron´ funkcji g∏ównych na-
wigacji nacisnàç krótko przycisk 4-rys. 1,
natomiast naciskajàc przycisk d∏u˝ej ni˝ 2
sekundy uaktywni si´ funkcja NAV MUTE:
zalecenia g∏osem nawigacji nie b´dà do-
st´pne. Aby przywróciç funkcjonowanie
nacisnàç ponownie przycisk 4-rys. 1 d∏u-
˝ej ni˝ 2 sekundy.

Po w∏àczeniu systemu, przed wybraniem
funkcji nawigacji na wyÊwietlaczu uka˝e si´
ostrze˝enie pomagajàce u˝ycie systemu.

„Il sistema di radionavigazione ALFA gu-
ida nel traffico e facilita il raggiungimen-
to della meta. Le norme stradali di ogni
Paese devono essere rispettate. Esse han-
no priorità sulle manovre indicate dal si-
stema di radionavigazione. Il conducente
e il solo responsabile della guida del ve-
icolo e del pieno rispetto delle norme stra-
dali” - System nawigacji ALFA prowadzi
w ruchu drogowym i pomaga w osiàgni´-
ciu celu. Przestrzegaç przepisy drogowe w
ka˝dym kraju. Posiadajà one priorytet nad
manewrami zalecanymi przez system na-
wigacji. OdpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒ-
stwo na drodze, za przestrzeganie przepi-
sów kodeksu drogowego, jak równie˝ in-
nych dyspozycji w zakresie ruchu drogowe-
go ponosi zawsze kierujàcy samochodem.

To ostrze˝enie nie uka˝e si´ dopóki klu-
czyk nie zostanie w∏o˝ony do wy∏àcznika
zap∏onu.

ELEMENTY EKRANU I FUNKCJE

G∏ównymi informacjami i funkcjami do-
starczanymi i zarzàdzanymi przez system
radionawigacji sà:

– symbol sygna∏u GPS, kolor jest ró˝ny
w zale˝noÊci od jakoÊci odbioru;

– instrukcje jazdy akustyczne i wizual-
ne ze wskazaniem odleg∏oÊci i planowa-
nego czasu przybycia do celu podró˝y;

– szczegó∏owa mapa kartograficzna w
ró˝nych kolorach i w ró˝nych skalach dla
wyraênego pokazania pozycji samocho-
du, trasy i celu podró˝y;

– funkcja spisu nawigacji z mo˝liwoÊcià
zapami´tania celów podró˝y;

– zapami´tanie automatyczne ostatnich
10 celów podró˝y;

– nazwa ulicy aktualnie przeje˝d˝anej;

– mo˝liwoÊç wyboru trasy w zale˝noÊci
od okreÊlonych preferencji;

– informacja o aktualnej pozycji samo-
chodu;

– informacja o czasie przejazdu.
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Je˝eli w systemie znajduje si´ nie pra-

wid∏owy CD ROM, lub CD audio lub nie ma
w∏o˝onego ˝adnego CD, za ka˝dym ra-
zem system za˝àda CD ROM nawigacji
aby obliczyç drog´ lub aby uaktualniç ma-
p´, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ zaprosze-
nie do w∏o˝enia p∏yty.

W przypadku, gdy zosta∏a w∏o˝ona od-
wrotnie p∏yta CD, na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ wskazanie o b∏´dzie „CD ERRORE”. W
tym przypadku wysunàç p∏yt´ CD i w∏o˝yç
jà poprawnie. 

WSKAZANIA GRAFICZNE

Na stronie g∏ównej funkcji nawigacji, zo-
stanà wyÊwietlone za pomocà strza∏ek lub
piktogramów manewry do wykonania. 

Piktogramy dolne przedstawiajà najbli˝-
szy manewr (skr´t w lewo, w prawo, okr´˝-
ny, prosto, do ty∏u) natomiast górny przed-
stawia manewr nast´pny. Liczba przed-
stawiona pod piktogramem wskazuje od-
leg∏oÊç samochodu od punktu manewru.

INFORMACJE G¸OSOWE

Informacje g∏osowe przekazywane przez
system prowadzà do celu podró˝y zaleca-
jàc aby w czasie wykonaç wszystkie ma-
newry: w szczególnoÊci przed zapowie-
dzianym manewrem, po czym podawane
sà instrukcje szczegó∏owe. 

Aby powtórzyç ostatnià informacj´ wo-
kalnà, nacisnàç krótko przycisk w trybie
NAV 21-rys. 1 lub przycisk 4-rys. 1.

Aby wyregulowaç g∏oÊnoÊç, obracaç po-
kr´t∏em 16-rys. 1 podczas s∏uchania
informacji.

Je˝eli to konieczne nacisnàç ponownie
przycisk 21-rys. 1 lub przycisk 4-rys.1,
aby powtórzyç informacj´ akustycznà i wy-
regulowaç g∏oÊnoÊç.



Odtwarzacz dla CD ROM nawigacji 19-
rys. 1 znajduje si´ w przednim panelu sys-
temu radionawigacji i jest ten sam jak dla
odtwarzania CD audio. Dlatego nie jest
mo˝liwe u˝ycie jednoczeÊnie odtwarzania
audio CD i nawigacji: system radionawi-
gacji mo˝e funkcjonowaç okresowo tak˝e
bez w∏o˝onego CD ROM nawigacji.

Po naciÊni´ciu przycisku ̊ 8-rys. 1 aby
wyjàç CD-ROM przy aktywnej funkcji na-
wigacji (aby nast´pnie w∏o˝yç CD audio)
mogà wystàpiç dwa przypadki:

1) Je˝eli ˝adna trasa nie jest aktualnie
aktywna, po wyj´ciu CD-ROM, dost´pne
b´dà tylko informacje odnoszàce si´ do
pozycji samochodu (koordynaty) rys. 94.

2) Dla jeszcze wa˝nej trasy obliczonej po-
przednio, wszystkie informacje jazdy dla
tej trasy sà zawsze przekazywane u˝yt-
kownikowi.

Je˝eli jest jeszcze aktywna trasa obliczo-
na poprzednio, system wyÊwietli stan
przedstawiony na rys. 95.

Po wybraniu i potwierdzeniu „SI“– Tak
system pozostawi w pami´ci dane nawi-
gacji konieczne do osiàgni´cia ustalone-
go celu podró˝y; ta operacja wymaga kil-
ka chwil i dlatego na wyÊwietlaczu uka-
˝e si´ proÊba aby zaczekaç rys. 96.

Po zakoƒczeniu za∏adowania danych,
CD-ROM zostanie wysuni´ty i system po-
wróci do funkcjonowania nawigacji z mak-
symalnà skalà „2 km“; dlatego mo˝e wy-
stàpiç przypadek, ̋ e nie ca∏a trasa b´dzie
widoczna.

Po wybraniu i potwierdzeniu „NO“ – Nie
dezaktywuje si´ prowadzenie po trasie i
na wyÊwietlaczu powróci wskazanie jak
na rys. 94.

Przy nawigacji w tym przypadku pocià-
gni´te zostanà ponadto ograniczenia i dla-
tego niektóre funkcje i sterowanie nie b´-
dà dost´pne. Tak˝e informacje pokazywa-
ne na mapie b´dà ograniczone.
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ODTWARZACZ DLA CD-ROM
NAWIGACJI

rys. 94

A0E4185i

rys. 95

A0E4186i

rys. 96

A0E4187i



EKRAN G¸ÓWNY

Na ekranie g∏ównym nawigacji rys. 98
ukazuj´ si´ nast´pujàce informacje:

– Godzina.

– Nat´˝enie sygna∏u GSM.

– Data.

– Informacje Audio.

– Tryb aktywny (NAV).

– Lokalizacja samochodu na mapie (za
pomocà ikony graficznej).

– Skala wyÊwietlanej mapy.

W cz´Êci dolnej ekranu przedstawione
sà nast´pujàce funkcje, uaktywniane za
pomocà przycisków wielofunkcyjnych 17-
rys. 1:

DEST 1 i DEST 2: uaktywnia oblicza-
nie trasy dla jednego z dwóch celów po-
dró˝y zapami´tanych jako cele zwyk∏e lub
wst´pnie ustalone. Dwa przyciski sà ak-
tywne tylko wtedy, gdy cel podró˝y zosta∏
zapami´tany jako „Dest 1“ lub „Dest 2“.

INFO: wyÊwietla informacje o lokaliza-
cji GPS samochodu i o ustawionej odle-
g∏oÊci jako celu nawigacji.
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Gdy system radionawigacji nie b´dzie w

stanie d∏u˝ej kontynuowaç prowadzenia
po trasie, lub samochód znajdzie si´ po-
za zapami´tanà cz´Êcià mapy, uka˝e si´
na wyÊwietlaczu zaproszenie do w∏o˝enia
CD-ROM nawigacji rys. 97. Je˝eli u˝yt-
kownik nie w∏o˝y CD-ROM nawigacji sys-
tem powróci do stanu zilustrowanego na
rys. 94.

OSTRZE˚ENIE 

Kierowca jest zawsze odpowie-
dzialny za przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego; ewentu-
alne informacje na bazie b∏´d-
nych danych z mapy, które wska-
zujà manewry jazdy nie dozwolo-
ne NIE powinny byç wykonywane. 

rys. 97

A0E4188i

rys. 98

A0E4189i

rys. 99

A0E4190i



Na wyÊwietlaczu ukazujà si´ nast´pujà-
ce informacje rys. 99:

– przedstawienie kompasu wskazujàce-
go kierunek samochodu (w stopniach) w
stosunku do pó∏nocy - Nord;

– szerokoÊç, d∏ugoÊç geograficzna pozy-
cji samochodu;

– iloÊç widocznych satelitów;

– cel podró˝y (dost´pny tylko wtedy,
gdy nawigacja jest aktywna);

– godzina przybycia i odleg∏oÊç do ce-
lu podró˝y (dost´pne tylko przy aktywnej
nawigacji).

Po naciÊni´ciu przycisków „ESC“ 15-
rys. 1 lub 4-rys. 1 na wyÊwietlaczu po-
wrócà wskazania g∏ówne nawigacji.

ATLANTE – Atlas: umo˝liwia wyÊwie-
tlenie mapy w trybie Atlas (odnoÊnie dal-
szych opisów patrz odpowiedni rozdzia∏
ATLANTE).

DETOUR: umo˝liwia wybór (je˝eli
istnieje) trasy alternatywnej dla osiàgni´cia
ustalonego celu podró˝y, omijajàc obszary
specyficzne trasy obliczonej poprzednio.
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Aby uaktywniç t´ funkcj´ konieczny jest
wybór trasy, którà chcemy ominàç za po-
mocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i odpo-
wiednim potwierdzeniu jego naciÊni´ciem
wÊród tras proponowanych przez system
rys. 100.

Po wybraniu, system przedstawi zmienio-
nà tras´ podajàc odleg∏oÊç i czas koniecz-
nego do osiàgni´cia celu podró˝y rys. 101.

Wybierajàc, za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1, przyciski graficzne „SI“ – Tak
lub „NO“ – Nie i potwierdzeniu jego na-
ciÊni´ciem mo˝na zaakceptowaç lub wy-
cofaç obliczanie trasy.

Je˝eli nie istnieje inna trasa alternatyw-
na, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis „Per-
corso alternativo non esistente“ – Trasa al-
ternatywna nie istnieje rys. 102.

MAPPA – Mapa: Po aktywacji trybu
MAP, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ mapa z
trasà (je˝eli jest obliczona), pozycja samo-
chodu (nazwa miasta i ulicy), piktogramy
oznaczajàce 2 najbli˝sze manewry (tylko
je˝eli obliczona jest trasa) rys. 103.

Aby zmodyfikowaç skal´ wyÊwietlanej
mapy, nale˝y:

– obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 i wybraç
˝àdanà skal´;

– nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 aby po-
twierdziç wybór.

W pobli˝u skrzy˝owania mapa zostaje
stopniowo powi´kszana rys. 104 (funk-
cja zoom skrzy˝owania, je˝eli uaktywni-
my w „preferencje mapy”).

rys. 100

A0E4191i

rys. 101

A0E4192i



Je˝eli u˝ytkownik ma uprawnienia do
funkcji 50m system wyÊwietli symbole
wskazujàce jedynie kierunki. 

Je˝eli u˝ytkownik ma uprawnienia do
funkcji zoom incrocio – powi´kszenie
skrzy˝owania, przy zbli˝aniu si´ do skrzy-
˝owania system stopniowo powi´kszy
skrzy˝owanie (patrz rozdzia∏ „Preferencje
mapy).
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W cz´Êci prawej ekranu prezentowane

jest menu pionowe sk∏adajàce si´ z na-
st´pujàcych przycisków graficznych:

Selezione indirizzo – Wybór adre-
su: umo˝liwia wybranie punktu geograficz-
nego (za pomocà adresu, spisu...).

Cancella destinaz. – Usuwanie ce-
lu: umo˝liwia usuwanie bie˝àcego celu
podró˝y.

Zoom: umo˝liwia zmian´ skali mapy.
Po wybraniu przycisku graficznego uka˝à
si´ dost´pne skale (50 m÷200 km).

Je˝eli u˝ytkownik ma uprawnienia do
funkcji Bird view, poj´cie skali nie jest wa˝-
ne; mówi si´ natomiast o odleg∏oÊci samo-
chodu wzgl´dem wyÊwietlanego horyzon-
tu (patrz rozdzia∏ „Preferencje mapy“).

Odleg∏oÊç auto - horyzont mo˝na przy-
jàç w nast´pujàcych odleg∏oÊciach: 3 km,
6 km, 15 km rys. 105.

Visualizzazione - WyÊwietlenie:
umo˝liwia zmian´ wyÊwietlanej mapy po-
mi´dzy nast´pnymi parametrami:

– Mappa – Mapa;

– Percorso intero – Ca∏a trasa;

– Info autostrada;

– Pittogrammi – Piktogramy.

rys. 102

A0E4193i

rys. 104

A0E3135i

rys. 105

A0E3173i

rys. 103

A0E3134i
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Preferiti vocale - Preferowane
g∏osy: umo˝liwia dost´p do zarzàdza-
nia wykazem g∏osów w nawigatorze:

– Ascolta Rub. Voc. – Ods∏uchanie spi-
su g∏osów;

– Canc. Rub. Voc. – Usuwanie spisu g∏o-
sów.

Impostazione - Ustawienia:
umo˝liwia ustawienie parametrów wizu-
alnych mapy, typologii trasy i regulacj´
dêwi´ku.

SELEZIONE INDIRIZZO -
Wybór adresu

Po wybraniu przycisku graficznego „Se-
lezione indirizzo“ – Wybór adresu, w me-
nu g∏ównym za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzeniu operacji jego
naciÊni´ciem, na wyÊwietlaczu uka˝à si´
przypadki jak na rys. 106.

Dost´pnymi przyciskami graficznymi sà
nast´pujàce:

Indirizzo – Adres: aby wybraç punkt
za pomocà adresu.

Punti interesse – Interesujàce punk-
ty: aby wybraç interesujàcy punkt za po-
mocà odpowiedniego podmenu.

Ultime destinazioni - Ostatnie
cele podró˝y: aby wybraç punkt ze spi-
su ostatnich celów podró˝y.

Preferiti - Preferowane: aby wy-
braç punkt ze spisu wykazu nawigatora.

RDS-TMC: aby wybraç punkt ze „spi-
su zdarzeƒ“ utworzony z informacji po-
chodzàcych z serwisu RDS-TMC.

Dest 1: aby wybraç jako cel podró˝y,
usunàç lub wyÊwietliç punkt zapami´ta-
ny jako „Dest 1“.

Dest 2: aby wybraç jako cel podró˝y,
usunàç lub wyÊwietliç punkt zapami´ta-
ny jako „Dest 2“.

rys. 106

A0E4196i
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INDIRIZZO - 
Adres

Wybraç na pierwszej stronie menu funk-
cj´ „Indirizzo“ – Adres, obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç operacj´
jego naciÊni´ciem. Uka˝e si´ w ten spo-
sób podmenu zawierajàce nast´pujàce
pozycje „Localita“ - MiejscowoÊç, „Via“
– Ulica, „Numero civico“ – Numer do-
mu, „Incrocio” – Skrzy˝owanie, „Calco-
la percorso“ – Obliczanie trasy i „Altri usi“
rys. 107.

„Localita“ - MiejscowoÊç

Wprowadzenie nazwy miejscowoÊci
(miasta celu podró˝y) uzyskuje si´ wybie-
rajàc przycisk graficzny „Localita” obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdza-
jàc jego naciÊni´ciem zostanie wyÊwietlo-
na strona, aby wprowadziç nazw´ miej-
scowoÊci, na wyÊwietlaczu uka˝à si´ przy-
ciski graficzne, okno edycji i lista mo˝li-
wych miejscowoÊci.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli dost´pna jest
miejscowoÊç, w której znajduje si´ samo-
chód, odpowiedni opis uka˝e si´ automa-
tycznie w polu ustawieƒ miejscowoÊci;
zwykle u˝ytkownik mo˝e jà zmieniç, je-
˝eli nie odpowiada ˝àdanemu miejscu.

Aby wprowadziç wybrane pojedyncze
znaki, obracaç pokr´t∏em 16-rys. 1 we-
wnàtrz zespo∏u przycisków graficznych i
potwierdzaç jego naciÊni´ciem.

Je˝eli wyst´puje mo˝liwa kombinacja
pomi´dzy dwoma znakami (litera alfabe-
tu i symbol), to zostanie automatycznie za-
mieniona na odpowiedni znak pojedynczy:
na przyk∏ad wprowadzajàc najpierw E i na-
st´pnie ̈ dwa znaki b´dà zamienione na
jeden znak Ë. Spacje i symbole . , - _ ‘
(  ) s∏u˝à do oddzielania wyrazów.

Po wprowadzeniu nazwy wybranej miej-
scowoÊci, nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1
aby przejÊç do nast´pnej fazy wprowa-
dzania nazwy ulicy; natomiast po naciÊni´-
ciu przycisku „ESC“ 15-rys. 1 powraca
si´ do ekranu poprzedniego bez wprowa-
dzenia nazwy nowej miejscowoÊci.

„Via“- 
Ulica

Wprowadzenie nazwy ulicy celu podró-
˝y uzyskuje si´ po wprowadzeniu miej-
scowoÊci, wybierajàc pozycj´ „Via” obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdza-
jàc operacj´ jego naciÊni´ciem.

Aby wprowadziç nazw´ ulicy celu podró-
˝y wprowadziç wybierajàc pojedyncze li-
tery obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 we-
wnàtrz zespo∏u przycisków graficznych i
potwierdziç jego naciÊni´ciem.

Wprowadzenie w miejsce nazwy ulicy
symbolu „C“ powoduje ustawienie jako
celu podró˝y centrum wybranego miasta
i z tego powodu nie jest konieczne wype∏-
nienie pól „Numero civico“ – Numer do-
mu i „Incrocio“ – Skrzy˝owanie.

System nawigacji prowadzi zawsze do cen-
trum w przypadku ma∏ych miejscowoÊci.

Po wybraniu nazwy ulicy „Via”, naci-
snàç pokr´t∏o 16-rys. 1, aby przejÊç do
nast´pnej fazy wprowadzenia numeru do-
mu; natomiast po naciÊni´ciu przycisku
„ESC“ 15-rys. 1 powraca si´ do ekranu po-
przedniego bez wprowadzania nazwy ulicy.

rys. 107

A0E4197i
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„Numero civico“ - 
Numer domu

Wprowadzenie numeru domu na ulicy
jako celu podró˝y uzyskuje si´ po wprowa-
dzeniu ulicy i wybraniu pozycji „Numero
civico” obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdzajàc jego naciÊni´ciem.

Aby wprowadziç wybrane pojedyncze li-
tery obracaç pokr´t∏em 16-rys. 1 w ze-
spole przycisków graficznych i potwierdzaç
jego naciÊni´ciem.

Po zakoƒczeniu wprowadzania wybraç
„OK“ zawsze w zespo∏u przycisków gra-
ficznych i potwierdziç naciÊni´ciem pokr´-
t∏a 16-rys. 1.

„Incrocio” - 
Skrzy˝owanie 

Umo˝liwia wprowadzenie nazwy drugiej
ulicy, która krzy˝uje si´ z pierwszà wpro-
wadzonà ulicà, w ten sposób ustawia si´
jako cel skrzy˝owanie pomi´dzy tymi dwo-
ma ulicami. 

Nazw´ drugiej ulicy mo˝na wprowadziç,
po wprowadzeniu miasta i pierwszej uli-
cy po wybraniu i potwierdzeniu pozycji
„Incrocio“ – Skrzy˝owanie obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdzajàc jego
naciÊni´ciem.

Aby wprowadziç nazw´ drugiej ulicy, wy-
braç pojedyncze litery obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 w zespole przycisków gra-
ficznych i potwierdzaç jego naciÊni´ciem.

Po wybraniu nazwy drugiej ulicy nacisnàç
pokr´t∏o 16-rys. 1.

„Calcola percorso“ - Obliczanie
trasy 

Uruchamia obliczanie trasy do wybra-
nego miejsca. 

Je˝eli system posiada ju˝ aktywny cel
podró˝y, system za˝àda potwierdzenia
zmiany celu podró˝y.

„Memorizza“ - 
Zapami´tywanie

Ta funkcja umo˝liwia zapami´tanie ad-
resu wybranego ze spisu nawigatora po-
∏àczonego z nazwà, aby ∏atwo mo˝na by-
∏oby go przywo∏aç rys. 108.

Wprowadzenie nazwy po∏àczonej z ce-
lem podró˝y uzyskuje si´ po wybraniu po-
zycji „Nome“ – Nazwa obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i potwierdzajàc jego na-
ciÊni´ciem.

OSTRZE˚ENIE Po wybraniu pola „No-
me“ – Nazwa, nie jest mo˝liwe po∏àcze-
nie nazwy ju˝ u˝ywanej w spisie funkcji
Telefon.

Aby wprowadziç znaki wystarczy wybraç
je pojedynczo obracajàc pokr´t∏em 16-
rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´ciem.

rys. 108
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Po wprowadzeniu wybraç zawsze OK w

zespole przycisków graficznych i potwier-
dziç naciÊni´ciem pokr´t∏a 16-rys. 1.

Przycisk graficzny „Riconosc. vocale“ –
Rozpoznanie g∏osu, umo˝liwia po∏àczenie
znaku g∏osowego z celem podró˝y zapa-
mi´tanym w spisie. Symbol „√“ po lewej
stronie przycisku wskazuje, ˝e pozycja w
spisie jest ju˝ po∏àczona ze znakiem g∏osu.

Po wybraniu i potwierdzeniu funkcji „Ri-
conosc. vocale“ uzyskuje si´ dost´p do
ekranu rys. 109:

„Nuovo Com. Voc.“ – Nowa polecenie
g∏osowe: umo˝liwia rejestracj´ nowego
znaku g∏osowego. U˝ytkownik musi powtó-
rzyç dwa razy rejestrowane nazwisko.

„Canc. Com. Voc.“ – Usuwanie polece-
nia g∏osowego: umo˝liwia usuwanie zna-
ku g∏osowego zarejestrowanego poprzed-
nio. Je˝eli nie ma zarejestrowanego ˝ad-
nego znaku g∏osowego przycisk dezakty-
wuje si´.

„Ascolta Com. Voc.“ – Ods∏uchanie po-
lecenia g∏osowego: odtwarzanie znaków
g∏osów zarejestrowanych poprzednio. Je-
˝eli nie ma zarejestrowanego ̋ adnego zna-
ku g∏osowego przycisk dezaktywuje si´.

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏o 16-rys. 1 i nacisnàç je, aby po-
twierdziç operacj´.

– Dest 1 i Dest 2: umo˝liwiajà za-
pami´tanie miejsca poprzednio wybrane-
go w odpowiedniej pami´ci celów podró˝y.

Je˝eli miejsce zosta∏o poprzednio zapa-
mi´tane jako Dest 1 lub Dest 2, system
za˝àda potwierdzenia zamiany.

Nacisnàç przyciski wielofunkcyjne 17-
rys. 1 odpowiadajàce Dest 1 lub Dest 2,
po potwierdzeniu za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1, system uaktywni obliczenie trasy
do celu podró˝y, poprzednio zapami´ta-
nego jako Dest 1 lub Dest 2.

rys. 109
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PUNTI INTERESSE - 
Punkty interesujàce

Ta funkcja umo˝liwia dost´p do archiwum
z informacjami i lokalizacjà celów podró-
˝y u˝ytych jako ogólne punkty interesujà-
ce np. restauracje, muzea, stacje itp. po-
dzielone na kategorie.

Wybraç „Punti interesse“ – Interesujàce
punkty, obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem,
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ nast´pujàce
menu rys. 110:

– Vicini auto – W pobli˝u samochodu;

– Vicini destinazione – W pobli˝u celu
podró˝y;

– Vicini indirizzo – W pobli˝u adresu;

– Nome - Nazwa.

„Vicini auto“ - 
W pobli˝u samochodu

„Vicini auto – W pobli˝u samochodu,
umo˝liwia u˝ytkownikowi znalezienie ser-
wisów w pobli˝u aktualnej pozycji samo-
chodu.

Przycisk graficzny „Categoria“ – Kate-
goria, umo˝liwia za pomocà zespo∏u przy-
cisków alfanumerycznych wybór serwisu
zapami´tanego w bazie danych systemu.

Wybraç przycisk graficzny „Elenco servi-
zi“ – Wykaz serwisów, na wyÊwietlaczu
ukazuje si´ wykaz dost´pnych serwisów
odnoszàcych si´ do specyficznej katego-
rii, nazwy serwisu, odleg∏oÊci w linii pro-
stej i ikony z kierunkiem rys. 111; mo˝-
liwe jest przesuwanie si´ po wykazie ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1, nacisnàç
je, aby potwierdziç wybór. 

Po wybraniu „punto di interesse“ – miej-
sca interesujàcego, system uaktywni na-
st´pujàce przyciski graficzne:

„Calcola percorso“ – Obliczanie trasy:
aby uaktywniç prowadzenie;

„Altri usi“ – Inne u˝ycie: na wyÊwietla-
czu widoczny jest ekran, na którym dost´p-
ne sà nast´pujàce przyciski graficzne:
Agenda, Dest 1 i Dest 2, ju˝ opisane po-
przednio w rozdziale „Indirizzo“ – Adres.

rys. 110
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rys. 111
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„Vicini destinazione“ - 
W pobli˝u celu podró˝y

Umo˝liwia okreÊlenie ˝àdanego serwisu
w pobli˝u ustawionego celu podró˝y. Do-
st´pnymi opcjami sà: „Destinazione“ –
Cel podró˝y, „Categoria“ – Kategoria i
„Elenco servizi“ – Wykaz serwisów rys.
112.

Po wybraniu celu podró˝y i serwisu jest
mo˝liwy dost´p do informacji o lokaliza-
cji tego serwisu w „Info” i „Atlante”. Aby
potwierdziç wybraç „Calcola per corso” ob-
rotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

„Vicini indirizzo“ - 
W pobli˝u adresu

Umo˝liwia okreÊlenie ˝àdanego serwisu
w pobli˝u ustawionego adresu. Dost´pny-
mi opcjami sà „Categoria“ – Kategoria,
„Localita“ – MiejscowoÊç, „Via“ – Ulica,
„Numero civico“ – Numer domu i „Elen-
co servizi“ – Wykaz serwisów rys. 113.

Po ustawieniu wybranego serwisu jest
mo˝liwy dost´p do odpowiednich infor-
macji i lokalizacji w „Info” i „Mapa”. Aby
potwierdziç wybraç „OK” obrotem pokr´-
t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

„Nome“ - 
Nazwa

Wybranie serwisu za pomocà „Nome“ –
Nazwa - umo˝liwia ustawienie jako celu
znanego serwisu poprzez wprowadzenie
„Categoria“ – Kategoria, „Localita“ –
MiejscowoÊç i „Nome servizio“ – Nazwa
serwisu rys. 114.

Po potwierdzeniu wybranego serwisu jest
mo˝liwy dost´p do odpowiednich informa-
cji i lokalizacji w „Info” i „Atlante”. Aby
potwierdziç wybraç „Calcola per corso”
obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

rys. 112
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rys. 113
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rys. 114
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ULTIME DESTINAZIONI -
Ostatnie cele podró˝y

Przycisk graficzny „Ultime destinazioni“
– Ostatnie cele podró˝y - umo˝liwia u˝y-
cie wykazu ostatnio wprowadzonych celów
podró˝y (maksymalnie 10). Za ka˝dym
razem, gdy zostanie obliczona trasa, cel
podró˝y zostanie automatycznie wprowa-
dzony do wykazu opisanego poprzednio.
Aby wybraç cel podró˝y z tego wykazu ob-
róciç pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem. Po dokonaniu
wyboru pozycja uka˝e si´ na mapie. Na-
ciskajàc pokr´t∏o 16-rys. 1 u˝ytkownik
b´dzie móg∏ u˝yç tego punktu jako celu
podró˝y, wprowadzajàc go do spisu i usta-
wiajàc jako Dest 1 lub Dest 2, jak rów-
nie˝ zlokalizowaç go.

PREFERITI - 
Preferowane

Przycisk graficzny „Preferiti“ – Prefero-
wane, umo˝liwia wybór miejsca pomi´dzy
tymi zapami´tanymi w spisie rys. 115.
Gdy w spisie zostanie zapami´tanych wi´-
cej ni˝ 9 celów podró˝y, na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ przypadek pokazany na rys.
116; po wybraniu przycisku graficznego
„Lista“, zniknie zespó∏ przycisków alfa-
numerycznych i b´dzie mo˝na wybraç cel
podró˝y bezpoÊrednio z listy.

Dost´pnymi funkcjami sà nast´pujàce:

„Calcola percorso“ – Obliczanie trasy:
umo˝liwia u˝ycie miejsca jak ju˝ opisano
rys. 117.

„Modifica“: Modyfikacja: modyfikacja
Nazwy przypisanej miejscu i umo˝liwia
wprowadzenie/ modyfikacj´/ usuwanie
znaku g∏osowego po∏àczonego z pozycjà
rys. 118.

„Cancella“: usuwanie pozycji.

rys. 117
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rys. 115
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rys. 116
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rys. 118
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RDS-TMC

Aby uaktywniç t´ funkcj´ wybraç jà za
pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdziç
operacj´ jego naciÊni´ciem. 

Na wyÊwietlaczu mo˝liwy b´dzie wybór
rys. 119:

– Vicini auto – W pobli˝u samochodu;

– Vicini indirizzo – W pobli˝u adresu.

Przycisk graficzny „RDS-TMC“ umo˝li-
wia u˝ytkownikowi wybranie miejsca geo-
graficznego, dla którego odnoszà si´ in-
formacje RDS-TMC. Wydarzenia RDS-TMC
sà przedstawiane za pomocà odpowied-
nich ikon na mapie. Wydarzenie TMC nie
mo˝e byç stosowane dla okreÊlenia celu
podró˝y.

OSTRZE˚ENIE WyÊwietlenie informa-
cji TMC jest mo˝liwe, je˝eli wystàpià na-
st´pujàce dwa przypadki: stacja radiowa
aktywna dostarczajàca ten serwis i stacja
nadajàca wiadomoÊci w pobli˝u wskaza-
nego miejsca.

Nast´pujàce ikony (stale uaktualniane),
które ukazujà si´ na mapie, je˝eli odpo-
wiednia opcja w „Preferenza Mappa”-
Preferencja mapy jest aktywna, z odpo-
wiednimi oznaczeniami:

1. Korek.

2. Wypadek.

3. Niebezpieczeƒstwo.

4. Prace drogowe.

5. Zamkni´ta ulica.

6. Zakazany kierunek jazdy.

7. Droga niedost´pna.

8. Âliska jezdnia.

9. Lód / Ênieg.

10. Mg∏a.

11. Wiatr.

12. Procesja / protest / 
demonstracja.

13. Niebezpieczeƒstwo eksplozji.

14. Zwolniç.

15. Usterka Êwiate∏ drogowych.

16. Parking.

17. Informacja.

rys. 119

A0E4213i
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„Vicini auto“ - 
W pobli˝u samochodu

Funkcja ta umo˝liwia odebranie infor-
macji o wydarzeniach w pobli˝u aktual-
nej pozycji samochodu.

Menu rys. 120 zawiera nast´pujàce
przyciski graficzne:

„Categoria“: wskazuje kategori´ wyda-
rzenia: „Traffico“ – Ruch uliczny, „Me-
teo“ – Pogoda, „Info“ – Informacje, „Tut-
te“ – Wszystkie.

„Elenco eventi“ – Wykaz wydarzeƒ: aby
zapoznaç si´ ze spisem wydarzeƒ i wybraç
to ˝àdane.

„Info“: nacisnàç odpowiedni przycisk w
zespole przycisków 17-rys. 1, aby otrzy-
maç informacje o wybranym serwisie. 

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç je, aby po-
twierdziç operacj´.

„Vicini indirizzo“ 

„Vicini indirizzo“ – W pobli˝u adresu
umo˝liwia otrzymanie informacji o wyda-
rzeniu w pobli˝u okreÊlonej miejscowoÊci.
Dost´pne sà nast´pujàce funkcje rys. 121;

„Categoria“: kategoria wydarzenia: „Traf-
fico“, – Ruch uliczny, „Meteo“ – Pogoda,
„Info“ – Informacje, „Tutte“ – Wszystkie.

„Localita“ – MiejscowoÊç, „Via“ – Uli-
ca, „Numero civico“ – Numer domu: aby
wprowadziç adres miejscowoÊci.

„Elenco eventi“ – Wykaz wydarzeƒ: aby
zapoznaç si´ ze spisem wydarzeƒ i wybraç
˝àdane wydarzenie.

„Info“: odpowiedni przycisk w zespole
przycisków 17-rys. 1, aby otrzymaç in-
formacje o wybranym serwisie

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i je nacisnàç, aby po-
twierdziç operacj´.

Dest 1 - Dest 2

Wybraç za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1 i potwierdziç jego naciÊni´ciem je-
den z dwóch przycisków graficznych (Dest
1 lub Dest 2) wyÊwietlone zostanà infor-
macje odnoszàce si´ do miejsc zapami´-
tanych jako Dest 1 lub Dest 2 rys. 122.

Dla ka˝dego z dwóch miejsc dost´pne
sà nast´pujàce funkcje:

– „Calcola precorso“ – Obliczanie tra-
sy: uruchamia obliczanie trasy do miejsca
znajdujàcego si´ w Dest 1 (Dest 2);

– „Cancella“ – Usuwanie: usuwanie lo-
kalizacji Dest 1 (Dest 2) jako miejsca
szczególnego.

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç je, aby po-
twierdziç operacj´.

rys. 120

A0E4214i

rys. 121
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rys. 122
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Mappa - Mapa: aktywne wyÊwietle-

nie mapy ustawionej w stosunku do po-
zycji samochodu (wyÊwietlanie standar-
dowe).

Percorso intero - Ca∏a trasa: wy-
Êwietlenie ca∏ej obliczonej trasy poczàw-
szy od przedstawionej pozycji samochodu
a˝ do celu podró˝y rys. 124. Ta opcja jest
dost´pna tylko, je˝eli trasa jest aktywna. 

CANCELLA DESTINAZIONE -
Usuwanie celu podró˝y

Po wybraniu przycisku graficznego „Can-
cella destinazione“ – Usuwanie celu po-
dró˝y, za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1 i potwierdzeniu jego naciÊni´ciem
mo˝liwe jest usuni´cie ostatniego wpro-
wadzonego celu podró˝y.

CAMBIO VIDEATA - 
Wybieranie ekranu

Aby wybraç funkcj´ „Cambio videata” –
Wybieranie ekranu obróciç pokr´t∏em 16-
rys. 1 i potwierdziç operacj´ jego naci-
Êni´ciem.

Ta funkcja umo˝liwia wybranie trybu wy-
Êwietlania mapy za pomocà nast´pujà-
cych opcji rys. 123:

rys. 123
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rys. 124
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Info autostrada - Informacja o
autostradach: aktywne wyÊwietlanie
informacji dotyczàcych autostrady odno-
szàcych si´ do najbli˝szych dwóch stacji pa-
liw i wyjazdach z autostrady rys. 125.
Ta opcja jest dost´pna tylko, je˝eli samo-
chód znajduje si´ na autostradzie i trasa
obliczona by∏a poprzednio dla autostrady.
Je˝eli samochód opuÊci autostrad´ system
powróci do wyÊwietlania mapy „Mappa“
– Mapa.

Pittogrammi - ikony graficzne:
wyÊwietlane sà tylko ikony graficzne na-
wigacji rys. 126, natomiast mapa nie
jest wyÊwietlana. Ta opcja dost´pna jest
tylko, je˝eli trasa podró˝y obliczona zosta-
∏a poprzednio.

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏em 15-rys. 1 i je nacisnàç, aby po-
twierdziç operacj´.

PREFERITI VOCALE -
Preferencje g∏osowe

Aby wybraç funkcj´ „Preferiti Vocale“
obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem. Ta funk-
cja umo˝liwia zarzàdzanie spisem g∏osów
w nawigatorze. Do dyspozycji sà nast´pu-
jàce przyciski graficzne rys. 127:

„Ascolta Rub. Voc.“– Ods∏uchanie spisu
g∏osów, umo˝liwia odtworzenie wszyst-
kich znaków g∏osowych zarejestrowanych
poprzednio i zapami´tanych w spisie na-
wigatora. NaciÊni´cie przycisku „ESC“ 15-
rys. 1 przerywa odtwarzanie.

„Canc. Rub. Voc.“ – Usuwanie spisu g∏o-
sów: umo˝liwia usuwanie wszystkich znaków
g∏osowych zarejestrowanych poprzednio. Po
naciÊni´ciu pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwier-
dza si´ usuwanie; po naciÊni´ciu przycisku
„ESC“ 15-rys. 1 wychodzi si´ z menu.

rys. 125
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rys. 126
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rys. 127
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Z
Q: po naciÊni´ciu odpowiedniego przy-

cisku wielofunkcyjnego 17-rys. 1, obraca-
jàc pokr´t∏em 16-rys. 1 przesuwa si´ kur-
sor z krzy˝ykiem w kierunku wertykalnym.

ZOOM: po naciÊni´ciu jednego z dwóch
odpowiednich przycisków wielofunkcyj-
nych 17-rys. 1 na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ wykaz dost´pnych skal: aby wybraç
˝àdanà skal´ obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1
i potwierdziç jego naciÊni´ciem.

Gdy punkt geograficzny zosta∏ wybrany
na mapie, po przesuni´ciu kursora z krzy-
˝ykiem i naciÊni´ciu pokr´t∏a 16-rys. 1
uka˝e si´ ekran rys. 128, który umo˝li-
wi u˝ycie wybranego punktu za pomocà
nast´pujàcych przycisków graficznych: Cal-
cola, Percorso, Agenda, Info servizio, Lo-
calizza, RDS-TMC, Dest 1, Dest 2.

– Calcola percorso -
Obliczanie trasy

Po wybraniu „Calcola percorso“ obraca-
jàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdzeniu
jego naciÊni´ciem, uaktywnia si´ oblicza-
nie trasy w kierunku wybranego miejsca.
Je˝eli system posiada ju˝ aktywny cel po-
dró˝y, system za˝àda potwierdzenia zmia-
ny celu podró˝y.
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„ATLANTE“ - 
Atlas

Po naciÊni´ciu jednego z przycisków wie-
lofunkcyjnych 17-rys. 1 odpowiadajà-
cemu przyciskowi graficznemu „Atlante“
uzyskuje si´ dost´p do wyÊwietlenia ma-
py geograficznej, gdzie wybrany punkt
przestawiony jest kursorem z krzy˝ykiem.

Mapa geograficzna jest zawsze przed-
stawiana z pó∏nocà Nord w cz´Êci górnej
ekranu i z tà samà skalà ekranu, z którà
otworzono funkcj´ „Atlante“. 

Wewnàtrz funkcji dost´pne sà trzy przy-
ciski graficzne:
RE: po naciÊni´ciu przycisku wielofunk-

cyjnego 17-rys. 1, obracajàc pokr´t∏em
16-rys. 1 przesuwa si´ kursor z krzy˝y-
kiem w kierunku horyzontalnym.

rys. 128

A0E4200i

rys. 129
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– Preferiti

Ta funkcja umo˝liwia zapami´tanie wy-
branego miejsca ze spisu nawigatora w po-
∏àczeniu z nazwà (np. „Casa“ – Dom),
aby nast´pnie wybraç go w ∏atwy sposób.
Po∏àczenie nazwy z wprowadzonym ce-
lem podró˝y uzyskuje si´ po wybraniu po-
zycji „Nome“ – Nazwa, obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i potwierdzeniu operacji
jego naciÊni´ciem.

OSTRZE˚ENIE Po wybraniu pozycji
„Nome“ – Nazwa, nie jest mo˝liwe po∏à-
czenie nazwy ju˝ u˝ywanej w spisie funk-
cji Telefon.

Aby wprowadziç znak wystarczy wybraç
pojedynczo z zespo∏u przycisków graficz-
nych obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem.
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Na zakoƒczenie wprowadzenia wybraç
zawsze OK z zespo∏u przycisków graficz-
nych i potwierdziç naciskajàc pokr´t∏o 16-
rys. 1.

Przycisk graficzny „Riconoscimento vo-
cale“ – Rozpoznanie g∏osu, umo˝liwia po-
∏àczenie znaku g∏osowego z celem podró-
˝y zapami´tanym w spisie. Symbol „√“
po lewej stronie przycisku oznacza, ˝e
pozycja w spisie jest ju˝ po∏àczona z
znakiem g∏osu.

Po wybraniu i potwierdzeniu „Riconosc.
vocale“ uzyskuje si´ dost´p do nast´pu-
jàcego ekranu rys. 130:

„Nuovo Com. Voc.“ – Nowe polecenie
g∏osowe: umo˝liwia rejestracj´ nowego
znaku g∏osowego. U˝ytkownik zostanie
poproszony o wypowiedzenie dwa razy re-
jestrowanego nazwiska. 

„Canc. Com. Voc.“ – Usuwanie polece-
nia g∏osowego: umo˝liwia usuwanie zna-
ku g∏osowego zarejestrowanego poprzed-
nio. W przypadku braku znaku g∏osowe-
go ten przycisk jest dezaktywny. 

„Ascolta Com. Voc.“ – Ods∏uchanie po-
lecenia g∏osowego: odtwarzanie znaku
g∏osowego zarejestrowanego poprzednio.
W przypadku braku znaku g∏osowego ten
przycisk jest dezaktywny. 

Aby wybraç ˝àdanà funkcj´ obróciç po-
kr´t∏o 16-rys. 1 i nacisnàç je, aby po-
twierdziç operacj´.

– Info servizio (dost´pny tylko przy
wyborze „Atlante“ – Atlas): ukazuje in-
formacje odnoszàce si´ do ikony „servi-
zio“, wybranej na mapie za pomocà kur-
sora graficznego rys. 131.

– Localizza – Lokalizacja (dost´pny
tylko przy wyborze „Atlante“– Atlas):
funkcja s∏u˝y do lokalizacji samochodu w
wybranym miejscu. Wszystkie przyciski sà
dezaktywne i strza∏ka identyfikuje pozy-
cj´ samochodu. Mo˝liwe jest zmodyfiko-
wanie po∏o˝enia samochodu (obracajàc
strza∏kà) obrotem pokr´t∏a 16-rys. 1 i
potwierdzeniu jego naciÊni´ciem.

rys. 130

A0E4199i

rys. 131

A0E4202i
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– RDS-TMC (dost´pny tylko przy wy-

borze „Atlante“ – Atlas): ukazuje informa-
cji odnoszàcych si´ do ikony „RDS-TMC“
wybranej na mapie za pomocà kursora
graficznego rys. 132.

– Dest 1 i Dest 2: umo˝liwiajà za-
pami´tanie miejsca poprzednio wybranego
w odpowiedniej pami´ci celów podró˝y.

Je˝eli miejsce zosta∏o poprzednio zapa-
mi´tane jako Dest 1 lub Dest 2, system
za˝àda potwierdzenia zamiany.

Po naciÊni´ciu przycisków wielofunkcyj-
nych 17-rys. 1 odnoszàcych si´ do Dest
1 lub Dest 2, potwierdzonych za pomocà
pokr´t∏a 16-rys. 1, system uaktywnia
obliczenie trasy do celu podró˝y poprzed-
nio zapami´tanej w Dest 1 lub Dest 2.

IMPOSTAZIONI – 
Ustawienia

Na ekranie g∏ównym nawigacji, aby wy-
braç funkcj´ „Impostazioni”, obróciç po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç jego na-
ciÊni´ciem.

Do dyspozycji dost´pne sà nast´pujàce
przyciski graficzne:

- Volume;

- Preferenze mappa;

- Opzioni percorso.

Volume - G∏oÊnoÊç

Umo˝liwia regulacj´ g∏oÊnoÊci informacji
g∏osowych przekazywanych przez system.

Aby zwi´kszyç/zmniejszyç g∏oÊnoÊç ob-
racaç pokr´t∏em 16-rys.1 i potwierdziç
jego naciÊni´ciem. 

Preferenze mappa - 
Preferencje mapy

Aby wybraç funkcj´ „Preferenze map-
pa“, obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 i po-
twierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem.

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie wyÊwie-
tlania na mapie za pomocà nast´pujà-
cych przycisków graficznych rys. 134:

Disegno mappa - Obraz mapy:
umo˝liwia ustawienie orientacji mapy:

– „Orientata a nord“ - orientacja na
pó∏noc, mapa ustawiona jest w kierunku
pó∏nocnym, kursor (samochód) przesuwa
si´ po niej;

– „Orientata automaticamente“ –
Orientacja automatyczna: kursor (samo-
chód) wyÊwietlony jest w pozycji central-
nej i mapa zostanie ustawiona zgodnie z
kierunkiem jazdy samochodu.

rys. 132

A0E4203i

rys. 133

A0E4218i

rys. 134

A0E4223i
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– „Bird view“: mapa jest ustawiona
zgodnie z kierunkiem jazdy samochodu.
Z perspektywà skierowanà w kierunku ho-
ryzontu, z punktu widzenia sytuacji w sa-
mochodzie o okreÊlonej wysokoÊci i pod
ustawionym kàtem.

W tym widoku uaktywnione zostanà na-
st´pujàce opcje znajdujàce si´ w podme-
nu: obraz obszaru (wymuszony przez 2D),
obraz ikon (wymuszony przez NO - Nie), ob-
raz RDS-TMC (wymuszony przez NO - Nie).

Disegno aree - obraz obszaru:
umo˝liwia ustawienie wyÊwietlania mapy
za pomocà dwóch ró˝nych opcji:

– „2D“: mapa zawiera wskazania za
pomocà segmentów z obszarem specyficz-
nie zabarwionym.

- NO“: mapa wyÊwietlona zostaje tyl-
ko poprzez segmenty graficzne.

Disegno icone - obraz ikony:
umo˝liwia lub dezaktywuje („NO“ – Nie)
wyÊwietlanie na mapie ikon odpowiada-
jàcych kategorii us∏ug np. hotele, restau-
racje szpitale itp.;

Disegno RDS-TMC: umo˝liwia lub
dezaktywuje („NO“ – Nie) wyÊwietlenia
ikon odpowiadajàcych informacjom RDS-
-TMC (je˝eli sà dost´pne) w zale˝noÊci od
kategorii; Ruch uliczny, Meteo, Info.

Disegno scritte: umo˝liwia („SI“–
Tak) lub dezaktywuje („NO“ – Nie) wy-
Êwietlenie nazw (miasto, ulica itp.) na
mapie;

Zoom incrocio - Powi´kszenie
skrzy˝owania: umo˝liwia („SI“ – Tak)
lub dezaktywuje („NO“ – Nie) funkcj´
zoom skrzy˝owania, która stopniowo po-
wi´ksza na mapie najbli˝sze skrzy˝owanie;

OK: aby uaktywniç wybrane ustawienia.

Opzioni percorso - Opcje trasy

Przycisk graficzny „Opzioni percorso”
umo˝liwia zdefiniowanie parametrów dla
skalkulowania trasy

Po wybraniu tej funkcji obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i potwierdzajàc operacj´ je-
go naciÊni´ciem na wyÊwietlaczu uka˝à si´
nast´pujàce przyciski graficzne rys. 133:

– Tipo percorso -
Typ trasy

Po wybraniu przycisku graficznego „Ti-
po percorso” obracajàc pokr´t∏em 16-
rys. 1 i potwierdzeniu jego naciÊni´ciem
jest mo˝liwy wybór kryterium obliczenia
trasy mi´dzy dwoma ró˝nymi trybami:
„Minor tempo” lub „Minor distanza”.

– Targhetti -
Przejazd promem

Po wybraniu przycisku graficznego „Tra-
ghetti” obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdzeniu jego naciÊni´ciem jest mo˝-
liwe zdefiniowanie, je˝eli trasa obejmuje
lub nie przejazdy do pokonania promem. 

– Pedaggi -
Op∏ata za przejazd

Po wybraniu przycisku graficznego „Au-
tostrada” obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
i potwierdzeniu jego naciÊni´ciem jest
mo˝liwe zdefiniowanie, je˝eli trasa obej-
muje lub nie przejazdy autostradà.

Aby uaktywniç ustawione parametry do
skalkulowania wybraç przycisk graficzny
„OK” obracajàc pokr´t∏em 16-rys.1 i je
nacisnàç, aby potwierdziç operacj´.
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OPIS OGÓLNY

Komputer pok∏adowy dostarcza szeregu
u˝ytecznych danych dotyczàcych trasy, ja-
kà mamy pokonaç (np. czas, odleg∏oÊç,
pr´dkoÊç, zu˝ycie paliwa). Niektóre z tych
informacji sà do dyspozycji tylko przy ak-
tywnej funkcji nawigacji i zale˝à od usta-
lonej trasy nawigacji.

OSTRZE˚ENIE Niektóre informacje/
operacje opisane poni˝ej sà mo˝liwe do
wykonania/ dost´pne tylko z kluczykiem
w∏o˝onym do wy∏àcznika zap∏onu.

W menu TRIP mo˝liwa jest modyfikacja
jednostki miary odleg∏oÊci i zu˝ycia paliwa.

W menu TRIP mo˝liwe jest ponadto usta-
wienie szeregu terminów (np. Wymiana
opon..., Urodziny...), które zostajà wska-
zane w terminie z datà lub gdy zostanie
osiàgni´ty ustawiony przebieg.

KKOOMMPPUUTTEERR  PPOOKK¸̧AADDOOWWYY  ((TTRRIIPP))

Aby uzyskaç dost´p do ekranu kompu-
tera pok∏adowego nacisnàç przycisk
„TRIP“ 2-rys. 1.

Aby wprowadziç nowe ustawienia lub
aby uzyskaç informacje o ustawieniach w
TRIP za pomocà szeregu specyficznych
ekranów, nacisnàç przyciski w zespole
przycisków 17-rys. 1 i miejsca odpowia-
dajàce napisom „TRIP“ lub „TRIP B“ lub
„VELOC“ (pr´dkoÊç) lub „SETUP“ (usta-
wienia) lub „INFO“ lub „RESET“.
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FUNKCJA „TRIP A” i „TRIP B”

NaciÊni´cie przycisku TRIP 2-rys. 1 na
panelu przednim systemu spowoduje wy-
Êwietlenie ekranu „Trip A” rys. 138.

Gdy ekran „Trip A“ jest wyÊwietlany, na-
ciÊni´cie jednego z dwóch przycisków w ze-
spole przycisków 17-rys. 1 w miejscu
odpowiadajàcym napisowi „TRIP B“ spowo-
duje wyÊwietlenie odpowiedniego ekranu.

rys. 138

A0E4226i

Dost´pnymi informacjami na ekranie
„Trip A“ rys. 138 i na ekranie „Trip B“
rys. 139 sà:

– Ora di arrivo – Godzina przybycia.

– Distanza alla meta – Odleg∏oÊç do ce-
lu podró˝y.

– Limite di velocita – Pr´dkoÊç dopusz-
czalna.

– Autonomia – Zasi´g samochodu.

– Consumo inst. – Chwilowe zu˝ycie pa-
liwa.

– Tempo di viaggio – Czas podró˝y. (*)

– Distanza percorsa – Przejechana od-
leg∏oÊç. (*)

– Velocita media – Pr´dkoÊç Êrednia. (*)

– Consumo medio – Ârednie zu˝ycie pa-
liwa. (*)

rys. 139

A0E4227i

Informacje oznaczone (*) mo˝na wy-
zerowaç (odnieÊç si´ do rozdzia∏u „TRIP:
Reset“).

Po otwarciu ekranu „Trip A“ naciÊni´cie
jednego z dwóch przycisków znajdujàcych
si´ w zespole przycisków 17-rys. 1 w
miejscu odnoszàcym si´ do napisu „RE-
SET“ wyzeruje dane oznaczone symbolem
(*) zarówno w Trip A jak i w Trip B.



„Ora di arrivo“ - 
Godzina przybycia

Ta informacja, prezentowana jest tylko
wtedy, gdy aktywna jest funkcja nawiga-
cji i oznacza przewidywanà godzin´ przy-
bycia do ustalonego celu podró˝y. WartoÊç
wyra˝ana jest w („hh:mm“) (godziny i
minuty).

„Distanza alla meta“ - 
Odleg∏oÊç do celu podró˝y

Ta informacja, prezentowana jest tylko
wtedy, gdy aktywna jest funkcja nawiga-
cji i oznacza odleg∏oÊç pomi´dzy aktual-
nà pozycjà samochodu i ustalonym celem
podró˝y. WartoÊç wyra˝ana jest w „km“
(kilometry) lub w innej jednostce w zale˝-
noÊci od ustawieƒ wybranych przez u˝yt-
kownika (patrz rozdzia∏ „SETUP“).

„Limite di velocita“ - 
Pr´dkoÊç dopuszczalna

Ta funkcja umo˝liwia ustawienie dopusz-
czalnej pr´dkoÊci samochodu. Gdy pr´d-
koÊç zostanie przekroczona, u˝ytkownik
zostanie poinformowany o tym sygna∏em
akustycznym i ukazaniem si´ specyficz-
nego komunikatu na wyÊwietlaczu w ze-
stawie wskaêników.

„Autonomia“ - 
Zasi´g samochodu

Jest odleg∏oÊcià, jakà samochód mo˝e
jeszcze przejechaç przed koniecznym na-
pe∏nieniem zbiornika paliwa. WartoÊç ta
jest taka sama dla “Trip A“ jak i dla „Trip
B“. WartoÊç wyra˝ana jest w „km“ (kilo-
metry) lub w innej jednostce w zale˝no-
Êci od ustawieƒ wybranych przez u˝ytkow-
nika (patrz rozdzia∏ „TRIP: SETUP“).
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Gdy otworzymy ekran „Trip B“ naciÊni´-

cie jednego z dwóch przycisków znajdujà-
cych si´ w zespole przycisków 17-rys. 1
w miejscu odnoszàcym si´ do napisu „RE-
SET“ wyzeruje tylko dane oznaczone sym-
bolem (*) Trip B.

Gdy otwarty jest ekran „Trip Auto” uka-
˝e si´ ekran rys. 140, w którym nie jest
mo˝liwe resetowanie danych w TRIP B.

rys. 140

A0E4228i



„Consumo istantaneo“ - 
Chwilowe zu˝ycie paliwa

Wskazuje zu˝ycie paliwa samochodu
podczas jazdy i pomaga u˝ytkownikowi w
ustaleniu zu˝ycia paliwa w zale˝noÊci od
przyj´tego typu jazdy. WartoÊç jest taka
sama zarówno dla „Trip A“ jak i „Trip B“.
WartoÊç wyra˝ana jest w „l/100 km“(li-
try na 100 kilometrów) w zale˝noÊci od
ustawionej przez u˝ytkownika (patrz roz-
dzia∏ „TRIP: SETUP“).

„Tempo di viaggio“ - 
Czas podró˝y

Oznacza czas jazdy (podczas jazdy) od
ostatniego wyzerowania r´cznego lub au-
tomatycznie komputera pok∏adowego
(funkcja „TRIP RESET“). WartoÊç wyra˝a-
na jest w „hh:mm“ (godziny i minuty).

„Distanza percorsa“ -
Przejechana odleg∏oÊç

Oznacza przejechanà odleg∏oÊç przez sa-
mochód od ostatniego wyzerowania r´cz-
nego lub automatycznego komputera po-
k∏adowego (funkcja „TRIP RESET“). War-
toÊç wyra˝ana jest w „km“ (kilometrach)
w zale˝noÊci od ustawionej przez u˝yt-
kownika (patrz rozdzia∏ „TRIP: SETUP“).

„Velocita media“ - 
Pr´dkoÊç Êrednia

Oznacza Êrednià pr´dkoÊç samochodu ob-
liczonà od ostatniego wyzerowania r´czne-
go lub automatycznego komputera pok∏a-
dowego (funkcja „TRIP RESET“). WartoÊç
wyra˝ana jest w „km/h“ (kilometrach na go-
dzin´) w zale˝noÊci od ustawionej przez
u˝ytkownika (patrz rozdzia∏ „TRIP: SETUP“).

„Consumo medio“ -
Ârednie zu˝ycie paliwa

Oznacza Êrednie zu˝ycie paliwa przez sa-
mochód uzyskane od ostatniego wyzero-
wania r´cznego lub automatycznego kom-
putera pok∏adowego (funkcja „TRIP RE-
SET“). WartoÊç wyra˝ana jest w „l/100
km“(litry na 100 kilometrów) w zale˝no-
Êci od ustawionej przez u˝ytkownika (patrz
rozdzia∏ „TRIP: SETUP“).
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TRIP: VELOCITA -
PR¢DKOÂå

Po naciÊni´ciu jednego z dwóch przyci-
sków znajdujàcych si´ w zespole przyci-
sków 17-rys. 1 w miejscu odnoszàcym
si´ do napisu „VELOC.“ rys. 138-139,
uzyskuje si´ dost´p do ekranu rys. 141
na którym podany jest aktualny stan funk-
cji „Limite di velocita“ – Limit pr´dkoÊci
(ABILITATO lub DISABILITATO – W¸ÑCZO-
NY lub WY¸ÑCZONY) i wartoÊç ustawio-
nej dopuszczalnej pr´dkoÊci.

rys. 141

A0E4229i
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Aby zmodyfikowaç ustawienia, wybraç

przycisk graficzny „Modifica“; uka˝e si´
okno, w którym b´dà dost´pne nast´pu-
jàce przyciski graficzne rys. 142:

– Limite (km/h lub mph) w zale˝noÊci
od jednostki pomiaru ustawionej przez
u˝ytkownika;

– Alarm;

– OK.

OSTRZE˚ENIE Modyfikacja powy˝ej
wymienionych ustawieƒ jest mo˝liwa tyl-
ko przy kluczyku elektronicznym w∏o˝o-
nym do wy∏àcznika zap∏onu. Przy kluczy-
ku elektronicznym wyj´tym z wy∏àcznika
zap∏onu ka˝da próba modyfikacji zosta-
nie wstrzymana i na wyÊwietlaczu uka˝e
si´ napis „Cambio Setup fallito“ – Zmia-
na ustawieƒ nieudana.

„Limite (km/h lub mph)“ - 
Dopuszczalna pr´dkoÊç

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Limite (km/h lub
mph)“ i potwierdziç jego naciÊni´ciem. Po
obróceniu pokr´t∏a 15-rys. 1 mo˝liwa
jest zmiana ustawionej dopuszczalnej
pr´dkoÊci co 5 km/h (lub mph w zale˝-
noÊci od ustawionej jednostki odleg∏o-
Êci). Nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1, aby
potwierdziç.

„Allarme“ - Alarm

Funkcja „Allarme“ w∏àcza/ wy∏àcza sy-
gnalizacj´ przekroczenia ustawionej do-
puszczalnej pr´dkoÊci.

Aby w∏àczyç/wy∏àczyç funkcj´ „Alarm“
nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 po wybra-
niu funkcji „Alarm“ obracajàc pokr´t∏em.
Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ wskazanie
„ABILITATO“ lub „DISABILITATO“ – W¸Ñ-
CZONY lub WY¸ÑCZONY.

„OK“

Aby potwierdziç opcj´ wybraç przycisk
graficzny „OK“ za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 i je nacisnàç.

TRIP: SETUP 

Funkcja „SETUP“ umo˝liwia modyfika-
cj´ ustawieƒ, z którym zostanà wyÊwietlo-
ne wskazania odnoszàce si´ do odleg∏o-
Êci, pr´dkoÊci i zu˝ycia paliwa.

Po naciÊni´ciu jednego z dwóch przyci-
sków w zespole przycisków 17-rys. 1 w
miejscu odpowiadajàcym napisowi „SE-
TUP” rys. 138-139, uzyskuje si´ dost´p
do ekranu rys. 143, na którym pokaza-
ne b´dà u˝yte ustawienia.

rys. 142

A0E4230i

rys. 143

A0E4231i
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– Wybraç jeden z trzech przycisków wie-
lofunkcyjnych 17-rys. 1 odpowiadajàcy
napisowi „SISTEMA“– Ustawienia: zosta-
nie wyÊwietlony ekran umo˝liwiajàcy
zmian´ niektórych ustawieƒ.

– Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Unita di misu-
ra“ – Jednostka miary i potwierdziç jego
naciÊni´ciem.

Aby zmodyfikowaç powy˝sze ustawienia
wybraç przycisk graficzny „Modifica“; na
wyÊwietlaczu uka˝à si´ nast´pujàce przy-
ciski graficzne rys. 144:

„Unita mis. distanza“– Jednostka mia-
ry odleg∏oÊci;

„Unita mis. consumi“ – Jednostka mia-
ry zu˝ycia paliwa;

„Celcius/Fahrenheit“ – Jednostka mia-
ry temperatury;

„OK“.

OSTRZE˚ENIE Wykonanie powy˝szych
modyfikacji ustawieƒ mo˝liwe jest tylko
przy w∏o˝onym kluczyku do wy∏àczniku
zap∏onu i w samochodzie zatrzymanym.
Z wyj´tym kluczykiem z wy∏àcznika za-
p∏onu ka˝da próba modyfikacji ustawieƒ
zostanie wstrzymana i na wyÊwietlaczu
uka˝e si´ napis „Cambio Setup fallito“ –
Zmiana ustawieƒ nieudana.

OSTRZE˚ENIE Nie b´dzie mo˝liwa
zmiana jednostki miary metryczno - dzie-
si´tnej na jednostki imperialne.

Je˝eli „Jednostka miary odleg∏oÊci“ usta-
wiona zostanie w km (kilometry), w kon-
sekwencji „Jednostka miary zu˝ycia pali-
wa“ mo˝e byç wybrana pomi´dzy l/100
km lub km/l.

Je˝eli „Jednostka miary odleg∏oÊci“ usta-
wiona zostanie w mi (mila), w konse-
kwencji „Jednostka miary zu˝ycia paliwa“
b´dzie wyra˝ona w mpg (milach na galon).

rys. 144

A0E4232i
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„Unita mis. distanza“ -
Jednostka miary odleg∏oÊci

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „ Unita mis. distanza“.
Po naciÊni´ciu pokr´t∏a 16-rys. 1 mo˝-
liwa jest zmiana jednostki miary z km (ki-
lometry) na ml (mile). 

„Unita mis. consumi“ - 
Jednostka miary zu˝ycia paliwa

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny „Unita mis. consumi“ i
potwierdziç jego naciÊni´ciem. Obracajàc
pokr´t∏em 16-rys. 1 mo˝liwa b´dzie
zmiana jednostki miary z l/100 km na km/l
i mpg.(patrz ostrze˝enie poprzednie). Na-
cisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1, aby potwierdziç.

„Celsiusz / Farhenheit” - 
Jednostka miary temperatury

Funkcja Celsiusz / Farhenheit umo˝liwia
wybór jednostki miary temperatury po-
mi´dzy ºC (Celsiusz) i ºF (Farhenheit). Aby
zmieniç ustawienie wybraç przycisk gra-
ficzny „Celsiusz / Farhenheit” za pomocà
obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1i potwierdziç je-
go naciÊni´ciem. 

„OK“

Aby potwierdziç wybranà opcj´ wybraç
przycisk graficzny „OK“ za pomocà po-
kr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Aby uzyskaç wi´cej szczegó∏ów o funkcji
„SETUP“ patrz rozdzia∏ jej dedykowany.
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TRIP: INFO

Naciskajàc jeden z dwóch przycisków
znajdujàcych si´ w zespole przycisków 17-
rys. 1 w miejscu odnoszàcym si´ do na-
pisu „INFO“ rys. 138-139, uzyskuje si´
dost´p do ekranu rys. 145, na wyÊwie-
tlaczu uka˝à si´ nast´pujàce przyciski
graficzne:

– „Info manutenzione“ – Informacje o
obs∏udze;

– „Info personali“ – Informacje osobiste.

Funkcja „Info manutenzione“ -
Informacje obs∏ugowe

Funkcja „Info manutenzione“, przedsta-
wia informacje dotyczàce najbli˝szej ob-
s∏ugi okresowej wyra˝onej w pozosta∏ym
przebiegu (km lub mile).

Aby wyÊwietliç te informacje, wybraç
funkcj´ „Info manutenzione“ za pomocà
pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdziç jego na-
ciÊni´ciem; uka˝e si´ ekran pokazany na
rys. 146.

rys. 145

A0E4233i

rys. 146

A0E4234i

Funkcja „Info personali“ -
Informacje osobiste

Funkcja „Info personali“ umo˝liwia do-
st´p do spisu zawierajàcego 10 elemen-
tów rys. 147, w którym mo˝liwe jest za-
pami´tanie przez system szeregu okre-
sów, które zostanà wyÊwietlone przez sys-
tem, gdy zbli˝a si´ okres - data i/lub osià-
gni´cie ustalonego przebiegu.

rys. 147

A0E4235i
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Jak tylko osiàgni´ty zostanie okres (chwi-

lowy i/lub koƒcowy), na wyÊwietlaczu sys-
temu radionawigacji w oknie przedsta-
wiony zostanie tytu∏ ewentualnie wpro-
wadzonej informacji w fazie ustawiania
(patrz funkcja „Immette“ – Wprowadze-
nie) rys. 148; po naciÊni´ciu przycisku
„ESC“ 15-rys. 1 wskazanie zostanie usu-
ni´te a˝ do nast´pnego w∏àczenia syste-
mu radionawigacji.

Aby usunàç definitywnie wiadomoÊç na-
cisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1. Na ekranie
„Info personali“ sà prezentowane nast´-
pujàce przyciski graficzne:

– „Seleziona“ – Wybór;

– „Immette“ – Wprowadzenie.

„Seleziona“ -
Wybór

Funkcja „Seleziona“ – Wybór, umo˝li-
wia wybranie pozycji istniejàcej ju˝ w wy-
kazie i wyÊwietlenie szczegó∏ów wewnàtrz
nowego okna rys. 149.

Po naciÊni´ciu na przyciski graficzne: 

„Voce“– Pozycja, „Data“, „km“ lub „mi-
le“ (w zale˝noÊci od ustawionej jednost-
ki miary odleg∏oÊci), „Cancella“, „OK“,
mo˝liwa jest modyfikacja ustawieƒ wy-
branej pozycji.

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny, którym wykonamy mo-
dyfikacj´ (Voce – Pozycja, Data, km lub
mile) i potwierdziç naciskajàc to pokr´t∏o
uka˝e si´ nast´pny ekran umo˝liwiajàcy
wprowadzenie lub modyfikacj´ liter i/lub
numerów.

Po zakoƒczeniu ustawieƒ wybraç przycisk
graficzny „OK“ i potwierdziç naciÊni´ciem
pokr´t∏a 16-rys. 1.

Przycisk graficzny „Cancella“ – Usuƒ,
umo˝liwia usuni´cie pozycji z pami´ci.

rys. 148

A0E4236i

rys. 149

A0E4237i
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„Immette“ - 
Wprowadzenie

Funkcja „Immette“ – Wprowadzenie,
umo˝liwia wprowadzenie nowej pozycji
okresu w spisie wewnàtrz nowego okna
rys. 150, w pasku uka˝e si´ tytu∏ okre-
su, data i /lub limit przebiegu samochodu.

Po naciÊni´ciu na przyciski graficzne:

„Voce“ – Pozycja;

„Data“, „km lub mile“ (w zale˝noÊci od
ustawionej jednostki miary odleg∏oÊci),
„Cancella“, „OK“.

Mo˝liwe jest wybranie ró˝nych pól od-
powiadajàcych nowej pozycji okresu.

Wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
przycisk graficzny, którym chcemy wyko-
naç ustawienie (Voce – Pozycja, Data, km
lub mile) i potwierdziç naciskajàc tym po-
kr´t∏em, na nast´pnym ekranie mo˝liwe
b´dzie wprowadzenie liter i/lub numerów.

Po zakoƒczeniu ustawieƒ wybraç przycisk
graficzny „OK“ i potwierdziç naciskajàc
pokr´t∏o 16-rys. 1.

Przycisk graficzny „Cancella“ – Usuƒ,
umo˝liwia anulowanie wprowadzonej no-
wej pozycji z okresem.

TRIP: RESET

Funkcja „RESET“ umo˝liwia wyzerowa-
nie danych zapami´tanych przez kompu-
ter pok∏adowy (Tempo di viaggio – Czas
podró˝y, Distanza percorsa – Przebyta od-
leg∏oÊç, Velocita media – Ârednia pr´d-
koÊç i Consumo medio – Ârednie zu˝ycie
paliwa) tylko w przypadku, w którym zo-
sta∏ wybrany tryb „Reset Trip B” manual-
nie w menu SETUP (patrz rozdzia∏ „TRIP:
SETUP”.

Nacisnàç jeden z dwóch przycisków w
zespole przycisków 17-rys. 1 w miejscu
odnoszàcym si´ do napisu „RESET“.

Je˝eli aktywne jest okno odpowiadajà-
ce „Trip B“ rys. 139 wyzerowane zosta-
nà tylko dane w „Trip B“.

Je˝eli aktywne jest okno odpowiadajà-
ce „Trip A“ rys. 138 wyzerowane zosta-
nà zarówno dane w „Trip A“ jak i dane w
„Trip B“.

OSTRZE˚ENIE Mo˝liwe jest wyzero-
wanie odpowiednich danych w kompute-
rze pok∏adowym tylko gdy kluczyk jest
w∏o˝ony do wy∏àcznika zap∏onu.

rys. 150

A0E4238i
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OPIS OGÓLNY

Ta funkcja umo˝liwia zarzàdzanie g∏o-
sem funkcjami systemu radionawigacji.
Za pomocà rozpoznania g∏osu u˝ytkownik
mo˝e wys∏aç polecenia do systemu za po-
mocà mikrofonu: krótkie naciÊni´cie przy-
cisku ô 14-rys. 1 znajdujàcego si´ na
panelu przednim uruchamia interpretacj´
komend g∏osowych. System radionawiga-
cji pomaga w ten sposób g∏osem kierujàc
u˝ytkownika do ˝àdanej funkcji.

Ponowne naciÊni´cie przycisku ô 14-
rys. 1 zatrzymuje procedur´.

Sterowanie jakim u˝ytkownik mo˝e
uruchomiç system podzielone sà na dwie
kategorie:

– sterownia g∏osem bez identy-
fikacji g∏osu.

– sterownia g∏osem z identyfi-
kacjà g∏osu.

Sterowanie bez identyfikacji g∏o-
su umo˝liwia aktywacj´ g∏ównych funk-
cji systemu (TEL, RADIO, CD itp.).

Sterownie z identyfikacjà g∏osu
odpowiadajà wprowadzeniu/ ˝àdaniu
nazw w spisie telefonów i/lub adresów
nawigacji.

U˝ywajàc sterowania bez identyfikacji g∏o-
su, system jest w stanie rozpoznaç polece-
nia g∏osowe niezale˝nie od tonu g∏osu i
akcentu u˝ytkownika który go wymawia.

Aby wykonaç to sterowanie system nie
potrzebuje ˝adnych operacji wst´pnych
(training); wystarczy wykonywaç instruk-
cje podawane kolejno przez system.

Przy u˝yciu sterowaƒ z identyfikacjà g∏o-
su, system jest w stanie rozpoznaç pole-
cenia poprzez porównanie g∏osu podanej
komendy z wzorcem g∏osu zapami´tanym
poprzednio przez tego u˝ytkownika.

OSTRZE˚ENIE Operacje rozpoznania
g∏osu i zapami´tania wiadomoÊci zosta-
jà natychmiast przerwane z nadejÊciem
po∏àczenia telefonicznego. W tym przy-
padku po zakoƒczeniu rozmowy ca∏a ope-
racja musi byç powtórzona. Odwrotnie,
nadchodzàce wiadomoÊci SMS nie prze-
rywajà tej operacji.

RROOZZPPOOZZNNAANNIIEE  GG¸̧OOSSUU
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KOMENDY G¸OSOWE

Komendy g∏osowe rozpoznawane sà przez
system poprzez „parole chiave“ - s∏owa
kluczowe, sà zorganizowane w skali hierar-
chicznej w czterech poziomach; poziom 1,
poziom 2, poziom 3, poziom 4. Komendy
poziomu 1 aktywujà nast´pujàce funkcje
g∏ówne systemu: Rejestracja komunikatów;
Radio; Odtwarzacz CD; CD Changer; Nawi-
gator, Telefon. Po wypowiedzeniu komen-
dy poziomu 1, system umo˝liwia dost´p
do komend poziomu 2; po wypowiedzeniu
komend poziomu 2, system umo˝liwia do-
st´p do komend poziomu 3; po wypowie-
dzeniu komend poziomu 3, system umo˝-
liwia dost´p do komend poziomu 4.

System sygnalizuje U˝ytkownikowi akcep-
tacj´ lub odmow´ sterowaƒ emitujàc dêwi´-
ki. Po naciÊni´ciu przycisku 14-rys. 1 lub
25-rys. 2 w kierownicy, Audio automa-
tycznie dezaktywuje si´ i system wyemituje
jeden „Beep“. W tym momencie U˝ytkow-
nik mo˝e wypowiedzieç komend´ 1 pozio-
mu. Po zaakceptowaniu tej komendy 1 po-
ziomu system wyemituje drugi „Beep“, za-
praszajàc u˝ytkownika do wypowiedzenia
komendy 2 poziomu i tak dalej. Gdy u˝yt-
kownik wypowie ostatnià komend´ ∏aƒcu-
cha system wyemituje podwójny „Beep“ sy-
gnalizujàc u˝ytkownikowi wykonanie ̋ àda-
nej funkcji. Gdy u˝ytkownik za˝àda funkcji
niedost´pnej w tym momencie (na przyk∏ad
„Odtwarzacz CD“ przy braku CD Audio lub
MP3) system wyemituje dêwi´k odmowy.

Je˝eli przekroczony zostanie czas pomi´-
dzy komendà wy˝szego poziomu a ni˝-
szego system zaprosi u˝ytkownika do kon-
tynuowania operacji za pomocà komuni-
katu g∏osowego „Prego?“ – Prosz´?

Komendy g∏osowe 1 poziomu sà nast´-
pujàce: 

- Memo;
- Radio;
- Lettore CD – Odtwarzacz CD;
- Caricatore – Magazynek CD;
- Navigatore – Nawigator;
- Chiama – Po∏àczenie telefoniczne;
- Componi – Wprowadzenie;
- Richiama – Ponowne po∏àczenie;
- Codice PIN – Kod PIN;
- Rubrika – Spis;
- Interrompi – Przerwanie.

POZIOM 3 POZIOM 4

S¸OWA KLUCZOWE - Spis

W poni˝szych tabelach podano wykaz z podzia∏em na funkcje komend g∏osowych („parole chiave“ – s∏owa kluczowe), które mogà byç
przekazywane do systemu.

Funkcja „Memo“
WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1
Memo - Pami´ç

POZIOM 2

Leggi - Czytaj
Cancella -Skasuj

Avanti - Do przodu
Indietro - Do ty∏u

Registra - Nagrywaj

FUNKCJA ˚ÑDANA

WiadomoÊci zarejestrowane (Funkcja „Voice Memo“)
S∏uchanie wiadomoÊci memo

Skasowanie wszystkich wiadomoÊci
Wybranie wiadomoÊci nast´pnej

Wybranie wiadomoÊci poprzedniej
Nagrywanie wiadomoÊci w memo
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POZIOM 4

Funkcja „Radio“

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1

Radio

Za ka˝dym razem gdy komenda jest wymawiana i wykonywana, „parole chiave“ – s∏owa kluczowe poziomu 2 i wszystkie te poziomu 1, pozostajà dost´pne
dla nast´pnych komend. (*) Po tej komendzie system za˝àda: „La frequenza prego?“ – Cz´stotliwoÊç prosz´?

POZIOM 2

Avanti - do przodu

Indietro - do ty∏u

FM

MW / fale Êrednie

LW / fale d∏ugie

Stazione /Memoria
- Stacja /pami´ç

Autostore

Ricerca - Szukaj

Frequenza (*)

POZIOM 3

(1 ... 3)

(1 ... 6)

(0 ... 9)
„Punto“ - „Koniec“

Annulla - Anuluj
Cancella - Skasuj

Interrompi - Przerwij
Ripeti - Powtórz
Invia - WyÊlij

FUNKCJA ˚ÑDANA

Tuner radia

Przeszukiwanie stacji nast´pnych

Przeszukiwanie stacji poprzednich

Wybranie zakresu fal FM

Wybranie zakresu fal MW

Wybranie zakresu fal LW

Stacja zapami´tana w zakresie fal

Je˝eli dostrojona jest stacja FM: zostaje wybrany
zakres fal FMAST. Je˝eli dostrojona jest stacja

LW lub MW: zostaje wybrany zakres fal AMAST.

Wa˝na tylko je˝eli wybranym zakresem fal jest 
FMAST lub AMAST: aktywacja funkcji autostore.

Dostrojenie do cz´stotliwoÊci specyficznej.
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POZIOM 3

(1 ... 20)

POZIOM 4

Funkcja „Lettore CD“ - Czytnik CD

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1

Lettore CD - 
Odtwarzacz CD

Za ka˝dym razem gdy komenda jest wymawiana i wykonywana, „parole chiave“ – s∏owa kluczowe poziomu 2 i wszystkie poziomu 1, pozostajà dost´pne
dla nast´pnych komend. 
(*) Komenda wybiera bezpoÊrednio nagrania, nie jest dost´pna dla CD MP3.

FUNKCJA ˚ÑDANA

Zintegrowany odtwarzacz 
p∏yt CD

Stop

Play - Odtwarzanie

Pausa - Zatrzymanie

Wybranie nagrania poprzedniego

Wybranie nagrania nast´pnego

BezpoÊrednie wybranie nagrania (*)

Aktywacja funkcji Random

POZIOM 2

Ferma / Stop

Parti / Play 

Pausa

Indietro - Do ty∏u

Avanti - Do przodu

Traccia /Brano 
/Numero - 

Nagranie /numer

Random
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POZIOM 4 FUNKCJA ˚ÑDANA

Magazynek CD 
(CD Changer)

Stop

Play - Odtwarzanie

Pausa - Zatrzymanie

Wybranie nagrania poprzedniego

Wybranie nagrania nast´pnego

Aktywacja funkcji Random

BezpoÊrednie wybranie CD

Wybranie poprzedniej p∏yty CD

Wybranie nast´pnej p∏yty CD

Funkcja „Caricatore CD - CD Changer“ - Magazynek CD - CD Changer

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1

Caricatore CD - 
Magazynek CD

Za ka˝dym razem gdy komenda jest wymawiana i wykonywana, „parole chiave“ – s∏owa kluczowe poziomu 2 i wszystkie poziomu 1, pozostajà dost´pne
dla nast´pnych komend.

POZIOM 2

Ferma / Stop

Parti / Play 

Pausa

Indietro - Do ty∏u

Avanti - Do przodu

Random

Disco - P∏yta

POZIOM 3

(1 ... 5)

Indietro - Do ty∏u

Avanti - Do przodu
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POZIOM 3

Mappa - Mapa

Percorso - Trasa

Alberghi - Hotele

Ristoranti - Restauracje

Parcheggi - Parkingi

Stazioni di servizio 
- Stacje serwisowe

Nulla - Zero

Leggi - Czytaj

Cancella - Skasuj

Funkcja „Navigatore“ - Nawigator

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1

Navigatore

Za ka˝dym razem gdy komenda jest wymawiana i wykonywana, „parole chiave“ – s∏owa kluczowe poziomu 2 i wszystkie te poziomu 1, pozostajà dost´pne
dla nast´pnych komend. (*) Po tych komendach system za˝àda: „La destinazione prego?“ – Docelowy punkt podró˝y prosz´?

FUNKCJA ˚ÑDANA

Nawigacja

Wybór celu podró˝y (tylko w trybie
funkcjonowania „z identyfikacjà g∏osu“)

WyÊwietlanie mapy

WyÊwietlanie trasy podró˝y

WyÊwietlanie hoteli na mapie

WyÊwietlanie restauracji na mapie

WyÊwietlanie parkingów na mapie

WyÊwietlanie stacji 
serwisowych na mapie

Nie pokazywanie zera na mapie

Powi´kszenie (zoom w∏àczony)

Zmniejszanie (zoom wy∏àczony)

S∏uchanie zapami´tanych celów podró˝y 
w trybie „z identyfikacjà g∏osu“

Skasowanie celu podró˝y (tylko w 
trybie „z identyfikacja g∏osu“)

Skasowanie wszystkich po∏àczeƒ odpowiadajàcych
polom g∏osowym zapami´tanym w spisie.

POZIOM 4

Destinazione (*) 
- Cel podró˝y

Tutto - Wszystko

POZIOM 2

Destinazione (*)

Mostra - Przedstaw

Ingrandisci / Zoom

Riduci - Zmniejszanie

Lista destinazioni
Lista celów podró˝y
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POZIOM 4

Funkcja „Telefono“ - Telefon

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1
Chiama (*) 

Componi (**) 

Richiama 
Codice PIN (***)

Rubrica 

Za ka˝dym razem gdy komenda jest wymawiana i wykonywana, „parole chiave“ – s∏owa kluczowe poziomu 2 i wszystkie te poziomu 1, pozostajà dost´pne
dla nast´pnych komend. (*) Po tej komendzie system za˝àda: „Il Nome prego?“ – Nazwisko prosz´? (**) Po tej komendzie system za˝àda: „Il nu-
mero prego?“- Numer prosz´? (***) Po tej komendzie system za˝àda: „Il codice PIN prego?“ – Kod PIN prosz´?

POZIOM 2

(0 ... 9) 
Piu - Plus 

Annulla - Anuluj 
Cancella - Skasuj 

Interrompi - Przerwij 
Ripeti - Powtórz 
Invia - WyÊlij

(0 ... 9) 
Annulla - Anuluj 
Cancella - Skasuj 

Interrompi - Przerwij
Ripeti - Powtórz 
Invia - WyÊlij

Leggi - Czytaj

Cancella - Skasuj

POZIOM 3

Nome (*) - Nazwisko

Tutto - Wszystko

FUNKCJA ˚ÑDANA
Wybranie numeru ze spisu telefonów (tylko w trybie

funkcjonowania „z identyfikacjà g∏osu“)
Po∏àczenie z numerem

Ponowne po∏àczenie
Wprowadzenie kodu PIN

S∏uchanie zapami´tanych g∏osów w spisie, z wzorcem
g∏osu tylko w trybie „z identyfikacjà g∏osu“

Kasowanie nazwiska ze spisu (tylko w trybie
funkcjonowania „z identyfikacjà g∏osu“)

Skasowanie wszystkich elementów przyporzàdko-
wanych do komend g∏osowych w ca∏ym spisie.
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POZIOM 4

Funkcja „Przerwanie dialogu“

WYMAWIANIE KOMEND G¸OSOWYCH - S¸OWA KLUCZOWE

POZIOM 1

Intrrompi - Przerwij

Zarzàdzanie dialogami

Podczas „rozmowy“ z systemem rozpoznania g∏osu, u˝ytkownik mo˝e zmieniç tryb rozmowy, u˝ywajàc „s∏ów kluczowych“ podanych
w poni˝szej tabeli:

KOMENDA G¸OSOWA, KTÓRÑ NALE˚Y WYKONAå
S¸OWO KLUCZOWE

Interrompi - Przerwij

Cancella - Skasuj

Annulla - Anuluj

Ripeti - Powtórz

Invia - WyÊlij

No - Nie

Si - Tak

FUNKCJA ˚ÑDANA

Operacja w trakcie zostaje przerwana

System anuluje ostatnià komend´ wypowiedzianà przez u˝ytkownika

System anuluje wszystkie komendy wypowiedziane przez u˝ytkownika

System powtarza komendy wypowiedziane od u˝ytkownika

System wykonuje ˝àdanà funkcj´

Anulowanie operacji

Zatwierdzenie operacji

FUNKCJA ˚ÑDANA

Przerwanie dialogu

POZIOM 2 POZIOM 3
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PRZYK¸ADY 
(komend g∏osowych)

Dostrojenie cz´stotliwoÊci
radiowej

Wypowiadajàc komend´ g∏osowà pozio-
mu 1 „Radio“, a nast´pnie komend´ po-
ziomu 2 „Frequenza“ – Cz´stotliwoÊç, za-
czyna si´ dialog, w którym sà dost´pne na-
st´pujàce komendy g∏osowe:

– Cyfry od 0 do 9;

– Punto – Kropka;

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Skasuj;

– Intrrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz;

– Invia – WyÊlij.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Radio - Frequenza. –
Radio - cz´stotliwoÊç.

SYSTEM: La frequenza, prego? –
Jaka cz´stotliwoÊç, prosz´?

U˝ytkownik: 1-0-5-Punto (kropka) -5

SYSTEM: 1-0-5-Punto (kropka) -5

U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.

SYSTEM: La frequenza viene 
sintonizzata. – Cz´stotli-
woÊç jest dostrojona.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Radio - Frequenza – 
Radio - cz´stotliwoÊç

SYSTEM: La frequenza, prego? –
Jaka cz´stotliwoÊç, prosz´?

U˝ytkownik: 9-6

SYSTEM: 9-6

U˝ytkownik: Punto (kropka)-5-0

SYSTEM: Punto (kropka)-5-0

U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.

SYSTEM: La frequenza viene 
sintonizzata. – Cz´stotli-
woÊç jest dostrojona.

Przyk∏ad 3:

U˝ytkownik: Radio - Frequenza – 
Radio - cz´stotliwoÊç.

SYSTEM: La frequenza, prego? –
Jaka cz´stotliwoÊç, prosz´?

U˝ytkownik: 1-0-6

SYSTEM: 1-0-6

U˝ytkownik: Punto (kropka)-7

SYSTEM: Punto (kropka)-7

U˝ytkownik: Cancella – Skasuj

SYSTEM: 1-0-6

U˝ytkownik: Punto (kropka)-6

SYSTEM: Punto (kropka)-6

U˝ytkownik: Ripeti - Powtórz

SYSTEM: 1-0-6-Punto (kropka)-6

U˝ytkownik: Invia – WyÊlij

SYSTEM: La frequenza viene 
sintonizzata. –
Cz´stotliwoÊç jest 
dostrojona.
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Sk∏adanie numeru telefonu

Wypowiadajàc komend´ g∏osowà pozio-
mu 1 „Componi“ – Wybierz numer roz-
poczyna si´ dialog, w którym sà dost´p-
ne nast´pujàce komendy g∏osowe:

– Cyfry od 0 do 9;

– Piu (+);

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Skasuj;

– Interrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz;

– Invia – WyÊlij.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Componi –
Wybierz numer.

SYSTEM: Il numero, prego? –
Numer, prosz´?

U˝ytkownik: 0-1-1

SYSTEM: 0-1-1

U˝ytkownik: 1-2-3

SYSTEM: 1-2-3

U˝ytkownik: 4-5-6

SYSTEM: 4-5-6

U˝ytkownik: 7-8

SYSTEM: 7-8

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: Il numero viene composto.
– Numer zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Componi. –
Wybierz numer.

SYSTEM: Il numero, prego? –
Numer, prosz´?

U˝ytkownik: 0-1-1-1-2-3

SYSTEM: 0-1-1-1-2-3

U˝ytkownik: 4-5-6-7-8

SYSTEM: 4-5-6-7-8

U˝ytkownik: Ripeti – Powtórz.

SYSTEM: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8

U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.

SYSTEM: Il numero viene composto.
– Numer zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 3

U˝ytkownik: Componi. – Wybierz numer.

SYSTEM: Il numero, prego? –
Numer, prosz´?

U˝ytkownik: 0-1-1-1-2-3

SYSTEM: 0-1-1-1-2-3

U˝ytkownik: 4-5-6-7-8

SYSTEM: 4-5-6-7-8

U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.

SYSTEM: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-7

U˝ytkownik: Cancella. – Skasuj.

SYSTEM: 0-1-1-1-2-3

U˝ytkownik: 4-5-6-7-8

SYSTEM: 4-5-6-7-8

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: Il numero viene composto.
– Numer zosta∏ z∏o˝ony.
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Wprowadzenie kodu PIN

Wypowiadajàc komend´ g∏osowà pozio-
mu 1 „Codice PIN“ – Kod PIN, rozpoczy-
na si´ dialog, w którym sà dost´pne na-
st´pujàce komendy g∏osowe:

– Cyfry od 0 do 9;

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Skasuj;

– Interrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz;

– Invia – WyÊlij.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Codice PIN. – Kod PIN.

SYSTEM: Il codice PIN, prego? –
Kod PIN, prosz´?

U˝ytkownik: 1-2-3-4

SYSTEM: 1-2-3-4

U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.

SYSTEM: Il codice PIN viene 
composto. – Kod PIN 
zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Codice PIN. – Kod PIN.

SYSTEM: Il codice PIN, prego? –
Kod PIN, prosz´?

U˝ytkownik: 1-2

SYSTEM: 1-2

U˝ytkownik: 3-4

SYSTEM: 3-4

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: Il codice PIN viene 
composto. – Kod PIN 
zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 3:

U˝ytkownik: Codice PIN. – Kod PIN.

SYSTEM: Il codice PIN, prego? –
Kod PIN, prosz´?

U˝ytkownik: 1-2

SYSTEM: 1-2

U˝ytkownik: 3-4

SYSTEM: 3-8

U˝ytkownik: Cancella. – Skasuj.

SYSTEM: 1-2

U˝ytkownik: 3-4

SYSTEM: 3-4

U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.

SYSTEM: 1-2-3-4

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: Il codice PIN viene 
composto. – Kod PIN 
zosta∏ wybrany.
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Zapami´tanie g∏osu 
w spisie telefonów (rubrica)
z identyfikacjà g∏osu

U˝ytkownik mo˝e przyporzàdkowaç do nu-
meru, zapami´tanego w spisie telefonów,
wzór g∏osu, który umo˝liwi bezpoÊrednie
po∏àczenie z tym numerem (tylko w trybie
funkcjonowania „z identyfikacjà g∏osu“).

Faza rejestracji nie jest zarzàdzana za
pomocà komend g∏osowych (odnoÊnie
pozosta∏ych szczegó∏ów patrz opis „Te-
lefon komórkowy z komendami g∏oso-
wymi“ w rozdziale „Funkcja Agenda –
Rozpoznanie g∏osu“).

Faz´ rejestracji wzoru g∏osu mo˝na prze-
rwaç tylko naciÊni´ciem przycisku ô 14-
rys. 1, znajdujàcego si´ na panelu
przednim.

Przyk∏ad 1:

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Barbara.

SYSTEM: Prego, ripetere il nome? –
Prosz´, powtórz imi´.

U˝ytkownik: Barbara.

SYSTEM: Il nome e stato 
memorizzato. – Imi´ 
zosta∏o zapami´tane.

Przyk∏ad 2:

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Francesca.

SYSTEM: Prego, ripetere il nome? –
Prosz´, powtórz imi´.

U˝ytkownik: Maria.

SYSTEM: Il nome non e stato me-
morizzato. Il nome prego?
-– To imi´ nie zosta∏o za-
pami´tane. Prosz´ imi´.

U˝ytkownik: Francesca.

SYSTEM: Prego, ripetere il nome? –
Prosz´ powtórz imi´.

U˝ytkownik: Francesca.

SYSTEM: Il nome e stato 
memorizzato. – Imi´ 
zosta∏o zapami´tane.

Po∏àczenie za pomocà g∏osu
z numerem ze spisu telefonów
z rozpoznaniem g∏osu

Wypowiadajàc komend´ g∏osowà pozio-
mu 1 „Chiama“ – Po∏àcz otwiera si´ dia-
log, w którym dost´pne sà nast´pujàce
komendy g∏osowe:

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Kasuj;

– Interrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz;

– Invia – WyÊlij.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Chiama. – Po∏àcz.

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Paola.

SYSTEM: Paola.

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: Il numero viene composto.
– Numer zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Chiama. – Po∏àcz.

SYSTEM: La lista dei nomi e vuota.
– Lista imion jest pusta.
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Przyk∏ad 3:
U˝ytkownik: Chiama. – Po∏àcz.
SYSTEM: Il nome, prego? –

Imi´, prosz´?
U˝ytkownik: Paoletta.
SYSTEM: Prego?
U˝ytkownik: Paola.
SYSTEM: Paola.
U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.
SYSTEM: Il numero viene composto.

– Numer zosta∏ wybrany.

Przyk∏ad 4:
U˝ytkownik: Chiama. – Po∏àcz.
SYSTEM: Il nome, prego? –

Imi´, prosz´?
U˝ytkownik: Anna.
SYSTEM: Vanna.
U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.
SYSTEM: Vanna.
U˝ytkownik: Annulla. – Anuluj.
SYSTEM: Il nome, prego?
U˝ytkownik: Anna.
SYSTEM: Anna.
U˝ytkownik: Invia – WyÊlij.
SYSTEM: Il numero viene composto.

– Numer zosta∏ wybrany.

Kasowanie wzorca g∏osu
ze spisu telefonów

Po wypowiedzeniu komendy g∏osowej po-
ziomu 1 „Rubrica“ – Spis telefonów tele-
fonów i nast´pnie za pomocà komend g∏o-
sowych „Cancalla“ – Skasuj“ i „Nome“ –
Imi´ uruchamia si´ dialog, w którym do-
st´pne sà nast´pujàce komendy g∏osowe:

– Si - Tak;

– No - Nie;

– Annulla - Anuluj;

– Cancella - Skasuj;

– Inetrrompi - Przerwij;

– Ripeti - Powtórz.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Rubrica - Cancella - 
Nome. – Spis telefonów -
Skasuj - Imi´.

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Barbara.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Barbara)? – Czy chcesz
skasowaç (Barbara)?

U˝ytkownik: Si. – Tak.

SYSTEM: Il nome e stato cancellato.
– Imi´ zosta∏o skasowane.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Rubrica - Cancella - 
Nome. – Spis telefonów -
Skasuj - Imi´.

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Vanna.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Anna)? – Czy chcesz
skasowaç (Anna)?

U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Anna)? – Czy chcesz
skasowaç (Anna)?

U˝ytkownik: No. – Nie.

SYSTEM: Interruzione. – Przerwanie.

Przyk∏ad 3:

U˝ytkownik: Rubrica - Cancella - Nome.
– Spis telefonów - Skasuj
- Imi´.

SYSTEM: La rubrica vuota. –
Spis telefonów jest pusty.
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Przyk∏ad 4:

U˝ytkownik: Rubrica - Cancella - 
Nome. – Spis telefonów -
Skasuj - Imi´.

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Paola.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Paola)? – Czy chcesz
skasowaç (Paola)?

U˝ytkownik: Annulla. - Anuluj.

SYSTEM: Il nome, prego? –
Imi´, prosz´?

U˝ytkownik: Elena.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Elena)? – Czy chcesz
skasowaç (Elena)?

U˝ytkownik; Si. – Tak.

SYSTEM: Il nome e stato cancellato.
– Imi´ zosta∏o skasowane.

Zapami´tanie celu podró˝y
w liÊcie celów podró˝y
z rozpoznaniem g∏osu

U˝ytkownik mo˝e wprowadziç do spisu
telefonów nawigatora wzór g∏osu przypo-
rzàdkowany adresowi zapami´tanemu w
spisie.

Funkcji tej nie mo˝na uaktywniç za po-
mocà komendy g∏osowej.

U˝ytkownik mo˝e przerwaç dialog tylko
przez naciÊni´cie przycisku ô 14-rys. 1,
umieszczonego na panelu przednim:

Przyk∏ad 1:

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Casa. – Dom.

SYSTEM: Prego, ripete la 
destinazione. –
Prosz´, powtórzyç cel 
podró˝y.

U˝ytkownik: Casa. – Dom.

SYSTEM: La destinazione e stata
memorizzata. –
Cel podró˝y zosta∏ 
zapami´tany.

Przyk∏ad 2:

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Ufficio Milano. –
Biuro Mediolan.

SYSTEM: Prego, ripete la destina-
zione. – Prosz´ powtórzyç
cel podró˝y.

U˝ytkownik: Milano Ufficio. –
Mediolan biuro.

SYSTEM: La destinazione non e
stata memorizzata. La
destinazione, prego. –
Cel podró˝y nie zosta∏ 
zapami´tany. Cel podró˝y,
prosz´.

U˝ytkownik: Ufficio Milano. –
Biuro Mediolan.

SYSTEM: Prego, ripete la destina-
zione. – Prosz´ powtórzyç
cel podró˝y.

U˝ytkownik: Ufficio Milano. –
Biuro Mediolan.

SYSTEM: La destinazione e stata
memorizzata. –
Cel podró˝y zosta∏ 
zapami´tany.
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Przywo∏anie celu podró˝y
z listy celów podró˝y
z rozpoznaniem g∏osu

Po wypowiedzeniu komendy g∏osowej
poziomu 1 „Navigatore“ – Nawigator i
nast´pnie komendà g∏osowà poziomu 2
„Destinazione“ – Cel podró˝y uruchamia
si´ dialog, w którym dost´pne sà nast´-
pujàce komendy g∏osowe:

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Skasuj;

– Interrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz;

– Invia – WyÊlij.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Navigatore - Destinazione.
– Nawigator - Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´ ?

U˝ytkownik: Ufficio. – Biuro.

SYSTEM: Ufficio. – Biuro.

U˝ytkownik: India. – WyÊlij.

SYSTEM: La destinazione viene 
inserita. – Cel podró˝y 
zosta∏ wprowadzony.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Navigatore - Destinazione.
– Nawigator - Cel podró˝y.

SYSTEM: La lista delle destinazioni
e vuota. – Lista celów 
podró˝y jest pusta.

Przyk∏ad 3:

U˝ytkownik: Navigatore - Destinazione.
– Nawigator - Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego?“.
- Cel podró˝y, prosz´ ?

U˝ytkownik: Ufficio Milano. –
Biuro Mediolan.

SYSTEM: Prego? – Prosz´?

U˝ytkownik: Milano Uffico. –
Mediolan biuro.

SYSTEM: Milano Uffico. –
Mediolan biuro.

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: La destinazione viene 
inserita. –
Cel podró˝y zosta∏ 
wprowadzony.

Przyk∏ad 4:

U˝ytkownik: Navigatore - Destinazione.
– Nawigator - Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Anna casa. –
Anna dom.

SYSTEM: Vanna casa. –
Vanna dom.

U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.

SYSTEM: Vanna casa. –
Vanna dom.

U˝ytkownik: Cancellare. – Skasuj.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Anna casa. – Anna dom.

SYSTEM: Anna casa. – Anna dom.

U˝ytkownik: Invia. – WyÊlij.

SYSTEM: La destinazione viene 
inserita. –
Cel podró˝y zosta∏ 
wprowadzony.
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Kasowanie celów podró˝y
z listy celów podró˝y

Po wypowiedzeniu komendy g∏osowej
poziomu 1 „Navigatore“ - Nawigator i
nast´pnie komendami g∏osowymi „Lista
destinazioni, Cancella, Destinazione“ –
„Lista celów podró˝y, Skasuj, Cel podró-
˝y uruchamia si´ dialog, w którym do-
st´pne sà nast´pujàce komendy g∏osowe:

– Si – Tak;

– No – Nie;

– Annulla – Anuluj;

– Cancella – Skasuj;

– Interrompi – Przerwij;

– Ripeti – Powtórz.

Przyk∏ad 1:

U˝ytkownik: Navigatore - 
Lista destinazioni - 
Cancella - Destinazione.
– Nawigator - Lista celów 
podró˝y - Skasuj - 
Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Casa. – Dom.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Casa)? –
Czy chcesz skasowaç
(dom)?

U˝ytkownik: Si.- Tak.

SYSTEM: La destinazione a stata
cancellata. –
Cel podró˝y zosta∏ 
skasowany.

Przyk∏ad 2:

U˝ytkownik: Navigatore - Lista 
destinazioni - Cancella -
Destinazione. – Nawiga-
tor - Lista celów podró˝y
- Skasuj - Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Torino. – Turyn.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Toirano)? – Czy chcesz
skasowaç (Toirano) ?

U˝ytkownik: Ripeti. – Powtórz.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Toirano)? – Czy chcesz
skasowaç (Toirano)?

U˝ytkownik: No. – Nie.

SYSTEM: Interruzione. – Przerwa.

Przyk∏ad 3:

U˝ytkownik: Navigatore - Lista 
destinazioni - Cancella -
Destinazione. – Nawiga-
tor - Lista celów podró˝y
- Skasuj - Cel podró˝y.

SYSTEM: La lista delle destinazioni
e vuota. – Lista celów 
podró˝y jest pusta.



Przyk∏ad 1:

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podró˝y, prosz´?

U˝ytkownik: Ufficio. – Biuro.

SYSTEM: Ufficio. – Biuro.

U˝ytkownik: Interrompi. – Przerwij.

SYSTEM: Interruzione. – Przerwanie.
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Przyk∏ad 4:

U˝ytkownik: Navigatore - Lista 
destinazioni - Cancella -
Destinazione. – Nawiga-
tor - Lista celów podró˝y
- Skasuj - Cel podró˝y.

SYSTEM: La destinazione, prego ?
– Cel podró˝y, prosz´ ?

U˝ytkownik: Ufficio Milano.–
Biuro Mediolan.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Ufficio Milano)? –
Czy chcesz skasowaç
(Biuro Mediolan)?

U˝ytkownik: Annulla. – Anuluj.

SYSTEM: La destinazione, prego? –
Cel podrózy, prosz´ ?

U˝ytkownik: Paola casa. – Paola dom.

SYSTEM: Desidera cancellare 
(Paola casa)? – Czy chcesz
skasowaç (Paola dom)?

U˝ytkownik: Si. - Tak.

SYSTEM: La destinazione e stata
cancellata. – Cel podró˝y
zosta∏ skasowany.

Przerwanie dialogu

Aby przerwaç dialog nale˝y wypowiedzieç
komend´ g∏osowà „Interrompi“ – Przerwij.
Komendy g∏osowe wprowadzone poprzed-
nio przed wypowiedzeniem komendy g∏o-
sowej „Interrompi“ zostanà skasowane.

Komenda g∏osowa „Interrompi“ rozpo-
znawana jest przez system tylko w trybie
funkcjonowania „rozpoznanie g∏osu bez
identyfikacji g∏osu“
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Gdy zostanie naciÊni´ty przycisk „SOS“
20-rys. 1 uka˝e si´ ekran z ˝àdaniem
pomocy rys. 151, niezale˝nie od strony
wyÊwietlanej poprzednio na wyÊwietlaczu.

OSTRZE˚ENIA

– Numer „112“ jest us∏ugà przywo∏u-
jàcà pomoc we wszystkich krajach gdzie
ta us∏uga publiczna jest dost´pna. Po∏à-
czenie awaryjne „Emergenza 112“ jest
zawsze aktywne, tak˝e je˝eli nie jest w∏o-
˝ona karta SIM w gniazdo 18-rys. 1.

– Je˝eli nie jest wprowadzony kod PIN,
w przypadku ˝àdania us∏ugi, u˝ytkownik
zostanie powiadomiony o koniecznoÊci
wprowadzenia kodu PIN.

– Aktywacja po∏àczenia tej us∏ugi zale-
˝y od funkcjonowania telefonu komórko-
wego i od prawid∏owego zasilania elek-
trycznego. Dlatego w przypadku kolizji lub
uszkodzenia samochodu us∏uga ta mo˝e
byç niedost´pna.

Menu „SOS“ sk∏ada si´ z nast´pujàcych
funkcji:

– Consul. medica* – Pomoc medyczna;

– Assist. strad.* – Pomoc drogowa;

– N.ro personale – Numer telefonu;

– Emergenza 112 – Numer alarmowy;

– Impostazioni – Ustawienia.

(*) Te serwisy zarzàdzane przez bCON-
NECT sà uaktywniane bezp∏atnie na zamó-
wienie przez u˝ytkownika u koncesjonariusza
lub ∏àczàc si´ z Centrum Serwisowym
bCONNECT pod numerem zielonym 800-
564-952. Serwisy sà p∏atne w drugim roku.
Je˝eli u˝ytkownik jeszcze nie podpisa∏ umo-
wy, odpowiednie funkcje w menu b´dà nie-
aktywne i na wyÊwietlaczu uka˝e si´ napis 
„I servizi in abbonamento non sono abilitati“
– Us∏ugi abonamentowe nie sà uprawnione,
rys. 152. Przy podpisaniu umowy przekaza-
na zostanie procedura aktywacji i dezaktywa-
cji Serwisu Telematycznego dostarczanego
przez bCONNECT.

SSEERRWWIISS  AASSSSIISSTTEENNZZAA  II   SSOOSS

rys. 151

A0E4239i

rys. 152

A0E4240i
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FUNKCJA 
„CONSULENZA MEDICA“ - 
POMOC MEDYCZNA

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ i potwierdzajàc wybór
jego naciÊni´ciem, po odczekaniu oko∏o 10
sekund, zostanie przekazany komunikat z
˝àdaniem pomocy medycznej, z okreÊle-
niem pozycji samochodu dla jego lokali-
zacji, do operatora bConnect.

Uaktywniajàc pomoc medycznà automa-
tycznie w funkcji „Impostazioni“ - Usta-
wienia opisanej poni˝ej, uruchamia si´
komunikat po prostu naciÊni´ciem przy-
cisku „SOS“ 20-rys. 1, bez konieczno-
Êci wybierania odpowiedniej funkcji.

Gdy jest dost´pna pomoc medyczna au-
tomatycznie, aby uniknàç przypadkowe-
go po∏àczenia si´, u˝ytkownik dysponuje
czasem oko∏o 25 sekund, po naciÊni´ciu
przycisku „SOS“ 12-rys. 1, aby prze-
rwaç po∏àczenie; aby zablokowaç po∏à-
czenie, wystarczy obróciç pokr´t∏o 16-
rys. 1 wybraç innà opcj´ lub nacisnàç
przycisk „ESC“ 15-rys. 1.

OSTRZE˚ENIE Numer centrum pomo-
cy medycznej nie mo˝e byç ustawiony
przez u˝ytkownika.

FUNKCJA 
„ASSISTENZA STRADALE“ -
POMOC DROGOWA

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ na stronie g∏ównej me-
nu „SOS“ i potwierdzajàc wybór jego na-
ciÊni´ciem, po odczekaniu oko∏o 10 se-
kund, przes∏any zostanie komunikat z ̋ à-
daniem pomocy drogowej, z okreÊleniem
pozycji samochodu dla jego lokalizacji, do
operatora bConnect.

OSTRZE˚ENIE Numer centrum pomo-
cy drogowej nie mo˝e byç ustawiony przez
u˝ytkownika.

Zarówno dla ˝àdania pomocy
drogowej jak i medycznej, gdyby
przes∏ane ˝àdanie telematyczne
nie by∏o prawid∏owe, przewidzia-
no utworzenie numeru dajàcy ˝à-
dany wynik, aby umo˝liwiç w ka˝-
dym przypadku zasygnalizowanie
potrzeby pomocy (po∏àczenie tele-
foniczne b´dzie prawid∏owe tylko,
gdy jest zasi´g GSM w obszarze w
którym znajduje si´ samochód. 

FUNKCJA 
„NUMERO PERSOLANLE“ -
NUMER OSOBISTY

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ na stronie g∏ównej me-
nu „SOS“ i potwierdzajàc wybór jego na-
ciÊni´ciem, nastàpi automatyczne po∏à-
czenie telefonu z numerem ustawionym
poprzednio przez u˝ytkownika.

Procedura ustawienia tego numeru opi-
sana jest w nast´pnym rozdziale „Impo-
stazioni“ - Ustawienia.

FUNKCJA „EMERGENZA 112“ 
- NUMER ALARMOWY 112

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ na stronie g∏ównej me-
nu „SOS“ i potwierdzajàc wybór jego na-
ciÊni´ciem, nastàpi bezpoÊrednie po∏àcze-
nie ze s∏u˝bami publicznej interwencji.

OSTRZE˚ENIE Numer„112“ jest us∏u-
gà wzywajàcà pomoc we wszystkich kra-
jach, w których ta us∏uga publiczna jest
dost´pna. Przywo∏anie „Emergenza 112“
- Numer alarmowy 112, jest zawsze ak-
tywny tak˝e, je˝eli nie jest obecna karta
telefoniczna w gnieêdzie 18-rys. 1.
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FUNKCJA „IMPOSTAZIONI“ -
Ustawienia

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ na stronie g∏ównej me-
nu „SOS“ i potwierdzajàc wybór jego na-
ciÊni´ciem, uzyskuje si´ dost´p do nowe-
go ekranu z funkcjà „CODICE SISTEMA“
– KOD SYSTEMU, „N.ro personale“ - Nu-
mer osobisty i „Consulenza medica“ - Po-
moc medyczna rys. 153.

Przycisk graficzny „OK“ umo˝liwia zapa-
mi´tanie ustawionych danych.

Funkcja „CODICE SISTEMA“ -
Kod systemu

Umo˝liwia wyÊwietlenie kodu identyfika-
cyjnego terminalu systemu (u˝ywanego w
centrum bConnect).

Funkcja „N.ro personale“ -
Numer osobisty

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 15-
rys. 1 t´ funkcj´ i potwierdzajàc wybór
jego naciÊni´ciem, mo˝na wprowadziç nu-
mer telefonu, gdy aktywna jest funkcja
„N.ro personale“ – Numer personalny na
ekranie, który uka˝e si´ po naciÊni´ciu
przycisku „SOS“ 20-rys. 1 dla po∏àcze-
nia alarmowego.

Dla wprowadzenia numeru telefonu u˝yç
przycisków w zespole przycisków 17-rys. 1
(normalnie nieaktywnych), w miejscu prze-
znaczonym dla numerów przedstawionych
w pasku dolnym ekranu rys. 153.

Funkcja „Consulenza medica“ -
Pomoc medyczna

Funkcja „Consulenza medica“ umo˝li-
wia aktywacj´ lub dezaktywacj´ nawiàza-
nia automatycznie po∏àczenia z pogoto-
wiem ratunkowym (pomoc medyczna „Au-
tomatyczna“ lub „Manuale“).

Gdy po∏àczenie automatyczne pomocy
medycznej jest dost´pne, to zostanie ono
uruchomione przez system oko∏o 25 se-
kund od naciÊni´cia przez u˝ytkownika
przycisku „SOS“ 20-rys. 1 bez koniecz-
noÊci wykonywania innych operacji.

Je˝eli u˝ytkownik ̋ àda po∏àczenia z po-
mocà medycznà, gdy funkcja jest dezak-
tywna (po∏àczenie manualne), musi naj-
pierw nacisnàç przycisk „SOS“ 20-rys. 1,
wybraç za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
funkcj´ „Consulenza medica“ - Pomoc me-
dyczna, a nast´pnie uaktywniç funkcj´ je-
go naciÊni´ciem.

rys. 153

A0E4241i
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Je˝eli funkcja jest dost´pna, po naciÊni´-

ciu przycisku „SOS“ 20-rys. 1, otworzy
si´ automatycznie ekran funkcji „Consu-
lenza medica Automatica“ – Pomoc me-
dyczna Automatyczna: je˝eli u˝ytkownik
nie przesunie kursora w ciàgu 15 sekund
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 i po∏àcze-
nie nie zostanie anulowane przez kolejne
10 sekund, wezwanie pomocy medycznej
zostanie automatycznie przekazane. W
przeciwnym razie po∏àczenia nie zostanie
uruchomione i aby uaktywniç go, u˝yt-
kownik musi na nowo wybraç funkcj´
„Consulenza medica“ – Pomoc medyczna
i potwierdziç naciÊni´ciem pokr´t∏a 16-
rys. 1.

Przycisk graficzny „OK“

Aby potwierdziç ustawienia, wybraç przy-
cisk graficzny „OK“ za pomocà pokr´t∏a
16-rys. 1 i je nacisnàç.

WEZWANIE POMOCY 
MEDYCZNEJ LUB POMOCY
DROGOWEJ

Podczas przekazywania wezwania us∏u-
gi do centrali operatywnej, przerwane zo-
stanà wszystkie ewentualne inne aktyw-
ne operacje i Êciszy si´ g∏oÊnoÊç wszyst-
kich êróde∏ audio (za wyjàtkiem telefo-
nu). Ten stan b´dzie utrzymany dopóki
funkcja wzywania pomocy jest aktywna i
uka˝e si´ odpowiedni ekran.

Je˝eli podczas wzywania pomocy nadej-
dzie po∏àczenie telefoniczne, jego awizo
nie zostanie wyÊwietlone na wyÊwietlaczu
i u˝ytkownik us∏yszy jedynie sygna∏ dêwi´-
kowy. Je˝eli u˝ytkownik zdecyduje si´ na
jego odebranie i naciÊnie krótko przycisk
telefonu £ 13-rys. 1, ekran wzywania
pomocy zniknie.

OSTRZE˚ENIE Wzywanie pomocy jest
zawsze przekazywane: dlatego w przy-
padku, gdy u˝ytkownik odbierze nadcho-
dzàce po∏àczenie, operator bConnect
b´dzie mia∏ trudnoÊci w skontaktowaniu
si´ z nim, gdy˝ numer b´dzie zaj´ty.

Gdy wezwanie pomocy zakoƒczy si´,
na ekranie uka˝e si´ na oko∏o 4 sekun-
dy odpowiedni komunikat o wykonaniu
po∏àczenia.

Je˝eli z jakiegokolwiek powodu ˝àdanie
pomocy nie mo˝e byç wykonane, na wy-
Êwietlaczu uka˝e si´ odpowiedni komuni-
kat i nast´pnie pytanie do u˝ytkownika,
czy decyduje si´ na aktywacj´ normalne-
go po∏àczenia telefonicznego (*) z centra-
là operatywnà, aby wykonaç ̋ àdanà us∏u-
g´, nawet, je˝eli w tym przypadku cen-
trala operatywna nie b´dzie w stanie zlo-
kalizowaç samochodu.

(*) Wezwanie zostaje normalnie wykonane
przy pomocy zielonego numeru, natomiast
pozostaje do wprowadzenia przez u˝ytkow-
nika, je˝eli wykonywane jest w przypadku
roamingu.
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SERVIZI DI INFOMOBILITY -
Serwis informacyjny

Po naciÊni´ciu przycisku ô 22-rys. 1
uzyskuje si´ dost´p do ekranu rys. 154
za pomocà, którego mo˝liwe jest wybra-
nie szeregu serwisów i informacji. Dost´p-
nymi funkcjami sà:

– Connect;

– Seleziona – Wybór.

Dost´p do operatora sieci (nat´˝enie po-
la GSM itp.) pokazany jest w cz´Êci gór-
nej lewej ekranu, natomiast wiadomoÊci
SMS otrzymane od operatora pokazywa-
ne sà w cz´Êci dolnej ekranu.

Us∏uga dost´pna jest tylko w abonamen-
cie. Je˝eli u˝ytkownik nie zap∏aci∏ abona-
mentu lub abonament skoƒczy si´, przy-
cisk graficzny „Connect“ dezaktywuje si´
i uka˝e si´ ekran z nast´pujàcym komu-
nikatem „I servizi in abbonamento non so-
no abilitati“ – Us∏ugi abonamentowe nie
sà aktywne” rys. 155.

U˝ytkownik mo˝e skontaktowaç si´ tele-
fonicznie z operatorem, aby uzyskaç infor-
macje o abonamencie i uaktywniç us∏ugi.

Je˝eli abonament skoƒczy∏ si´, zawsze
jest mo˝liwe sprawdzenie informacji za-
pami´tanych.

Funkcja „Connect“

Wybierajàc za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 t´ funkcj´ i potwierdzajàc wybór
jego naciÊni´ciem, dost´pne b´dzie uru-
chomienie ˝àdania informacji od Centra-
li Operatywnej za poÊrednictwem SMS
skonfigurowanego. 

Po otrzymaniu ̋ àdania, przywo∏uje u˝yt-
kownika telefonem zestawu g∏oÊnomó-
wiàcego. Gdy po∏àczenie telefoniczne jest
aktywne, u˝ytkownik mo˝e poprosiç ope-
ratora o ̋ àdanà informacj´. Je˝eli nie jest
mo˝liwa aktywacja po∏àczenia telema-
tycznego, na wyÊwietlaczu uka˝e si´ od-
powiedni komunikat awizujàcy. Niektóre
informacje b´dà przekazane tylko g∏osem
przez operatora, natomiast inne mogà byç
wys∏ane jako wiadomoÊci tekstowe SMS,
które zostanà odebrane niezale˝nie od ak-
tywnej funkcji (MAIN, AUDIO itp.). Wia-
domoÊç uka˝e si´ bezpoÊrednio nad ekra-
nem aktywnym w tym momencie, we-
wnàtrz okna rys. 156 b´dà przedstawio-
ne funkcje „Salva“ – Zapami´taj, „Can-
cella“ – Usuƒ, „Mappa“ – Mapa (je˝eli
wiadomoÊci zawierajà wskazania geogra-
ficzne) i „Chiama“ – Po∏àcz, (je˝eli wy-
st´puje numer telefonu).

rys. 155rys. 154

A0E4242i

rys. 

A0E4243i
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Wybierajàc opcj´ „Salva“ – Zapami´taj,

wiadomoÊç zostanie zapami´tana, nato-
miast wybierajàc „Cancella“ zostanie usu-
ni´ta z ekranu i z pami´ci.

Wybierajàc „Mappa“ – Mapa, uka˝e si´
automatycznie punkt na mapie geograficz-
nej z mo˝liwoÊcià wprowadzenia go przez
system nawigacji jako celu podró˝y. W
tym przypadku wiadomoÊç zostanie tak-
˝e automatycznie zapami´tana.

Po wybraniu „Chiama“ – Po∏àcz, wy-
biera automatycznie numer telefonu znaj-
dujàcy si´ w wiadomoÊci i wiadomoÊç t´
zapami´tuje.

W przypadku otrzymania kolejnej wia-
domoÊci, dla ka˝dej z nich otworzy si´
specyficzne okno i b´dzie mo˝liwe prze-
prowadzenie operacji zapami´tania, ka-
sowania, wyÊwietlania na mapie lub po-
∏àczenie z numerem telefonu.

Funkcja „Seleziona“ - Wybór

Wszystkie wiadomoÊci otrzymane, je˝e-
li nie zostanà skasowane, zostanà zapa-
mi´tane. Lista ze wszystkimi wiadomo-
Êciami uka˝e si´ w dolnej cz´Êci wyÊwie-
tlacza na ekranie funkcji „Infomobility“
rys. 157. Mo˝liwe jest zapami´tanie
maksymalnie do 10 wiadomoÊci: gdy na-
dejdà nast´pne zostanà nadpisane na sta-
re. Ka˝da wiadomoÊç identyfikowana jest
za pomocà ikony okreÊlajàcej typ i koper-
t´, która wskazuje czy wiadomoÊç zosta-
∏a przeczytana lub nie (koperta zamkni´-
ta = wiadomoÊç nie przeczytana, koper-
ta otwarta = wiadomoÊç przeczytana).

Aby dostaç si´ do pojedynczej wiadomo-
Êci z listy, która mo˝e zawieraç informacje
o ruchu drogowym, interesujàcych miej-
scach lub pogodzie, wybraç funkcj´ „Se-
leziona“ za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1
i potwierdziç wybór jego naciÊni´ciem, a
nast´pnie przesuwaç list´ z wiadomoÊcia-
mi (tak˝e ich niewidocznà cz´Êç) za po-
mocà pokr´t∏a 16-rys. 1.

Po wybraniu wiadomoÊci, którà chcemy
przeczytaç nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1,
aby jà wyÊwietliç na wyÊwietlaczu.

rys. 156

A0E4244i

rys. 157
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Informazioni sul traffico -
Informacje o ruchu na drogach

Ikona „\“ identyfikuje wiadomoÊci z in-
formacjami o ruchu na drogach (np. wy-
padki drogowe itp.). 

Gdy wiadomoÊç zwiera informacje geo-
graficzne dla lokalizacji miejsca zdarzenia
na wyÊwietlaczu b´dà dost´pne opcje
„Mappa“ i „Cancella“ rys. 158.

Wybierajàc i potwierdzajàc „Cancella“
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1, eliminu-
je si´ definitywnie wiadomoÊç z listy, na-
tomiast z „Mappa“ zostanie wyÊwietlona,
je˝eli wiadomoÊç po∏àczona jest z miej-
scem geograficznym, mapa geograficzna,
która przedstawia pozycj´ interesujàcego
miejsca zdarzenia. Ekran z mapà geogra-
ficznà posiada tak˝e odpowiednie opcje
graficzne (zoom itp.), opisane w „Mapa“
w rozdziale „Nawigator (Nav)“.

Informacje o interesujàcych
miejscach

Ikona „<“ identyfikuje wiadomoÊci z in-
teresujàcymi miejscami lub z informacja-
mi ogólnymi.

Gdy wiadomoÊç uka˝e si´ na wyÊwietla-
czu do dyspozycji sà nast´pujàce opcje
„Cancella“, – Usuƒ, „Mappa“ – Mapa i
„Chiama“ – Po∏àcz, rys. 159.

Wybierajàc i potwierdzajàc „Cancella“
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1, eliminu-
je si´ definitywnie wiadomoÊç z listy, na-
tomiast po wybraniu „Mappa“, zostanie
wyÊwietlona, je˝eli wiadomoÊç po∏àczona
jest z miejscem geograficznym, mapa geo-
graficzna, która przedstawia pozycj´ inte-
resujàcego miejsca, które mo˝e byç tak˝e
u˝yte jako cel podró˝y lub wprowadzony
do spisu systemu. Za pomocà przycisku

„Chiama“, gdy wyst´puje, mo˝liwe jest
bezpoÊrednie po∏àczenie z numerem tele-
fonu podanym w wiadomoÊci.

Informacje ogólne

Ikona „<“ identyfikuje tak˝e wiadomo-
Êci ogólne (o warunkach atmosferycznych,
meteorologicznych itp.). Gdy jedna z tych
wiadomoÊci, nie jest po∏àczona z informa-
cjami geograficznymi dla lokalizacji, wy-
Êwietli si´ na wyÊwietlaczu dost´pna tyl-
ko opcja „Cancella“, która umo˝liwia de-
finitywne wyeliminowanie z listy rys. 160.

rys. 158

A0E4246i

rys. 159
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rys. 160
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Tryb SETUP umo˝liwia ustawienie sze-
regu parametrów i trybów funkcjonowa-
nia samochodu i systemu radionawigacji.

Parametry i tryby funkcjonowania usys-
tematyzowane sà w czterech obszarach
ni˝ej wyspecyfikowanych:

– LINGUA – J´zyk;

– DATA & ORA – Data i godzina;

– VETTURA – Samochód;

– SISTEMA – Ustawienia.

Ka˝dy z wy˝ej wymienionych obszarów
dzieli si´ nast´pnie na podobszary. Aby w
pe∏ni poznaç mo˝liwoÊci oferowane przez
system radionawigacji, prosimy przeczy-
taç bardzo uwa˝nie instrukcje podane w
tym rozdziale.

Aby wejÊç w tryb SETUP nacisnàç przy-
cisk „TRIP“ 2-rys. 1 znajdujàcy si´ na pa-
nelu przednim, nast´pnie nacisnàç jeden
z dwóch przycisków umieszczonych pod
przyciskiem graficznym „SETUP“. Uka˝e si´
wyÊwietlacz pokazany na rys. 161.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli kluczyk jest wy-
j´ty z wy∏àcznika zap∏onu niektóre infor-
macje/ operacje odpowiadajàce SETUP b´-
dà akceptowane w trybie tylko konsultacji.

Ka˝de nowe ustawienie wykonane w sys-
temie radionawigacji b´dzie operatywne
dopiero po fazie weryfikacji efektywnoÊci
komponentów kontroli samochodu. W
przeciwnym razie u˝ytkownik zostanie po-
informowany komunikatem sygnalizujà-
cym „Cambio Setup fallito!“ – Zmiana
Setup niemo˝liwa!

OSTRZE˚ENIE Aby byç pewnym, ˝e
ka˝de nowa regulacja zostanie akcepto-
wana przez komponenty kontroli samocho-
du, konieczne jest aby kluczyk by∏ w∏o˝o-
ny do wy∏àcznika zap∏onu.

Dla ka˝dej pozycji ukazanej na wyÊwie-
tlaczu, symbol „✓“ wskazuje, ˝e pozycja
jest ustawiona.

W prawej cz´Êci wyÊwietlacza „Lingua
Testo“ – J´zyk tekstu, wskazuje j´zyk sto-
sowany dla tekstu pisanych, „Lingua Ric.
Voc.“ (j´zyk rozpoznania g∏osu) wskazu-
je na j´zyk u˝ywany przez system dla ko-
munikatów i komend g∏osowych.

SSEETTUUPP

rys. 161
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OSTRZE˚ENIE Ustawienie j´zyka (ja-
kiegokolwiek) powoduje rozpocz´cie pro-
cedury uaktualnienia j´zyka zarówno tek-
stów pisanych jak i komend i informacji
g∏osowych. Tekst pisany (wiersze na ekra-
nie) zostanie uaktualniony po paru se-
kundach w nast´pstwie wykonanego wy-
boru. Uaktualnienie j´zyka przekazywa-
nia komunikatów i komend g∏osowych
spowoduje ukazanie ˝àdania w∏o˝enia
p∏yty CD w Setup znajdujàcej si´ na wy-
posa˝eniu. Je˝eli CD z Setup nie zostanie
w∏o˝one, j´zyk komunikatów i komend
g∏osowych nie zostanie uaktualniony.

Aby zmieniç parametry i tryb funkcjono-
wania nacisnàç przyciski w zespole przy-
cisków 17-rys. 1 pod napisami LINGUA
– J¢ZYK, DATA, VETTURA – SAMOCHÓD lub
SISTEMA – USTAWIENIA.

Po wykonaniu tej operacji uka˝e si´ spe-
cyficzny ekran i b´dzie mo˝liwe wykona-
nie ˝àdanych regulacji.

J¢ZYK

Aby uzyskaç dost´p do odpowiedniej
strony ustawieƒ nacisnàç jeden z przyci-
sków w zespole przycisków 17-rys. 1
pod napisem LINGUA – J¢ZYK rys. 162.

OSTRZE˚ENIE Przed uruchomieniem
procedury uaktualnienia j´zyka zaleca si´
sprawdziç, czy CD z Setup (zawierajàca te
ustawienia) jest dost´pna i gotowa do
u˝ycia.

Wybierajàc przycisk graficzny „LINGUA“
- J¢ZYK, obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1
i potwierdzajàc operacje jego naciÊni´-
ciem, u˝ytkownik mo˝e ustawiç ˝àdany
j´zyk z nast´pujàcych: Italiano - W∏oski,
Inglese - Angielski, Francese - Francuski,
Tedesco - Niemiecki, Spagnolo - Hiszpaƒ-
ski i Portoghese - Portugalski, Olandese -
Holenderski.

Wybór b´dzie dotyczy∏ zarówno j´zyka
tekstów pisanych („Lingua Testo“) jak i
rozpoznania g∏osu („Lingua Ric. Voc.“ –
J´zyk rozpoznania g∏osu) i dla informacji
g∏osowych przekazywanych przez system.

Aby wybraç j´zyk obróciç pokr´t∏em
16-rys. 1 i nacisnàç go aby potwierdziç
operacj´.

Nowy wybrany j´zyk b´dzie aktywny, dla
tekstów pisanych, po wybraniu za pomocà
pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisku graficznego
„OK“ i potwierdzeniu jego naciÊni´ciem.

Aby wykonaç ustawienie dla rozpozna-
nia g∏osu system za˝àda od u˝ytkownika
w∏o˝enia CD z Setup.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli CD z Setup nie
zostanie w∏o˝ona, nowy wybrany j´zyk
b´dzie obowiàzywa∏ tylko tekstów pisa-
nych. J´zyk rozpoznania g∏osu (i informa-
cji g∏osowych przesy∏anych przez system)
b´dzie jaki by∏ poprzednio ustawiony.

rys. 162
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Na wyÊwietlaczu uka˝à si´ nast´pujàce

komunikaty:

„Inserire il CD di Setup per il cambio
lingua dei messaggi e comandi vocali.
Premere ESC per abbandonare” – W∏ó˝ CD
z Setup dla zmiany j´zyka komunikatów i
komend g∏osowych. NaciÊnij ESC aby wyjÊç.

Je˝eli CD z Setup zosta∏a ju˝ w∏o˝ona
na wyÊwietlaczu uka˝e si´ w sposób cià-
g∏y nast´pujàcy komunikat:

„Il sistema non sara disponibile per
alcuni secondi e le telefonate in corso
verranno terminate. Premere ENTER per
continuare o ESC per abbandonare“ – Sys-
tem nie b´dzie dost´pny przez kilka se-
kund i przeprowadzane rozmowy telefo-
niczne zakoƒczà si´. Nacisnàç ENTER aby
kontynuowaç lub ESC aby wyjÊç.

Je˝eli zostanie naciÊni´te pokr´t∏o 16-
rys. 1 na wyÊwietlaczu uka˝e si´ w spo-
sób ciàg∏y nast´pujàcy komunikat:

„Cambio lingua dei messaggi e comandi
vocali in corso. Non spegnere il sistema.
Attendere prego” – Zmiana j´zyka komu-
nikatów i poleceƒ g∏osowych w toku. Nie
wy∏àczaç systemu. Prosz´ zaczekaç.

Po zakoƒczeniu procedury uka˝e si´ na-
st´pujàcy komunikat:

„Cambio lingua dei messaggi e comandi
vocali concluso correttamente” – Zmiana
j´zyka komunikatów i poleceƒ g∏osowych
zakoƒczy∏a si´ prawid∏owo.

Je˝eli podczas zmiany j´zyka nastàpi
b∏àd uka˝e si´ nast´pujàcy komunikat:

„Cambio lingua fallito. Si prega di
ripetere la procedura“ – Zmiana j´zyka nie
nastàpi∏a. Nale˝y powtórzyç procedur´.

Ten komunikat wymaga od u˝ytkownika
powtórzenia powy˝ej opisanej procedury.

Za ka˝dym razem gdy system zostanie
w∏àczony, kluczyk w∏o˝ony do wy∏àczni-
ka zap∏onu, sprawdzany zostaje stan funk-
cjonowania modu∏u j´zyka. Je˝eli system
rozpozna jakàkolwiek nieprawid∏owoÊç
u˝ytkownik zostanie powiadomiony o tym
nast´pujàcym komunikatem:

„I comandi e i messaggi vocali non sono
disponibili. Si prega di effettuare la
procedura di cambio lingua“ – Komendy
i komunikaty g∏osowe nie sà dost´pne. Pro-
simy wykonaç procedur´ zmiany j´zyka.

Ten komunikat ̋ àda od u˝ytkownika po-
wtórzenia procedury zmiany j´zyka.

U˝ytkownik musi ponownie ustawiç wy-
magany j´zyk w menu SETUP i wykonaç
procedur´ opisanà powy˝ej.

DATA & GODZINA

Aby uzyskaç dost´p do odpowiedniej
strony ustawieƒ nacisnàç jeden z przyci-
sków w zespole przycisków 17-rys. 1
pod napisem DATA & ORA rys. 163.

OSTRZE˚ENIE Ka˝dà regulacj´ mo˝-
na wykonaç tylko z kluczykiem w∏o˝onym
do wy∏àcznika zap∏onu. W przeciwnym ra-
zie nowe ustawienie zostanie uznane ja-
ko nieprawid∏owe i u˝ytkownik zostanie
poinformowany o tym odpowiednim ko-
munikatem „Cambio Setup fallito“ –
Zmiana Setup nieprawid∏owa.

Ukazanie informacji godziny mo˝na
ustawiç zgodnie z dwoma trybami 12h
lub 24h.

rys. 163
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Aby ustawiç nowà Data / Ora - Dat´ /
Godzin´, tylko z kluczykiem w∏o˝onym do
wy∏àcznika zap∏onu, wybraç przycisk gra-
ficzny „Data e ora“ i nacisnàç pokr´t∏o
16-rys. 1.

Aby wyregulowaç: giorno, mese, anno,
ora, minuti, - dzieƒ / miesiàc / rok / go-
dzina / minuta w trybie (12h / 24h), ob-
róciç pokr´t∏em 16-rys. 1 aby wybraç
˝àdane ustawienie i potwierdziç regulacj´
naciskajàc pokr´t∏o 16-rys. 1, sukce-
sywnie ka˝de pole b´dzie aktywne.

Regulacja: „GG“: wybraç dzieƒ obraca-
jàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç go aby
potwierdziç.

Regulacja: „MMM“: wybraç miesiàc ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç
go aby potwierdziç.

Regulacja: AAAA: wybraç rok obracajàc
pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç go aby
potwierdziç.

Regulacja: HH: wybraç godzin´ obraca-
jàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç go aby
potwierdziç.

Regulacja: MM: wybraç minuty obraca-
jàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç go aby
potwierdziç.

Regulacja: MODO - TRYB (12h/24h):
wybraç tryb 12h lub 24h obracajàc pokr´-
t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç go aby po-
twierdziç.

Regulacje b´dà aktywne po wybraniu
za pomocà pokr´t∏a 16-rys. 1 przyci-
sku graficznego „OK“ i nacisnàç go aby
potwierdziç.

OSTRZE˚ENIE W fazie regulacji: wy-
Êwietlanie godzin (HH) ustawione jest za-
wsze w trybie 24h, niezale˝nie od wybra-
nego trybu.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli tryb ustawiony
jest na 24h godziny uka˝à si´ na wyÊwie-
tlaczu cyfry zawierajàce si´ pomi´dzy 0 i
23; je˝eli tryb ustawiony jest na 12h go-
dziny uka˝à si´ na wyÊwietlaczu cyfry za-
wierajàce si´ pomi´dzy 1 i 12.

SAMOCHÓD

Aby uzyskaç dost´p do odpowiedniej
strony ustawieƒ nacisnàç jeden z przyci-
sków w zespole przycisków 17-rys. 1
pod napisem VETTURA - SAMOCHÓD.

Po wybraniu tej pozycji w Setup uzy-
skuje si´ dost´p do dwóch ró˝nych menu
ustawieƒ, w zale˝noÊci od wyposa˝enia
samochodu.
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PIERWSZE MENU rys. 164

G∏oÊnoÊç brz´czyka
w zestawie wskaêników

Regulacja g∏oÊnoÊci sygnalizacji aku-
stycznej odpowiadajàcej uszkodzeniom /
ostrze˝eniom przekazywanym przez ze-
staw wskaêników.

G∏oÊnoÊç sygna∏u akustycznego (brz´-
czyka), który towarzyszy ewentualnym sy-
gnalizacjom awarii / ostrze˝eƒ mo˝e byç
regulowana w 8 poziomach.

OSTRZE˚ENIE Sygnalizacj´ akustycz-
nà mo˝na regulowaç ale nie mo˝na jej
pominàç.

Obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 tak aby wy-
braç „Volume buzzer quadro strumenti“ –
G∏oÊnoÊç brz´czyka w zestawie wskaêników
i je nacisnàç, aby potwierdziç operacj´.

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan pokaza-
ny na rys. 165.

Wybraç nast´pnie przycisk graficzny „Mo-
difica“ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem, aby zaak-
ceptowaç regulacj´ g∏oÊnoÊci.

Obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 w kierun-
ku zgodnym z ruchem wskazówek zega-
ra, aby zwi´kszyç g∏oÊnoÊç lub w kierun-
ku przeciwnym, aby jà zmniejszyç.

Odpowiedni kursor i okno numeryczne
pomogà przy wykonywaniu ustawieƒ.

Nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 dwa razy
aby potwierdziç i powróciç do pierwszego
menu.

Za ka˝dym razem, gdy ustawiona war-
toÊç przekroczy poziom 1 towarzyszy „✓“
w pierwszym menu obok odpowiednio
ustawianej pozycji.

rys. 164

A0E4252i

rys. 165

A0E4253i



153

SY
ST

EM
 R

AD
IO

NA
W

IG
AC

JI

G∏oÊnoÊç przycisków w zestawie
wskaêników

Regulacja i ewentualne pomini´cie g∏o-
ÊnoÊci przycisków (MENU ,+,–) w zesta-
wie wskaêników.

G∏oÊnoÊç sygna∏u akustycznego towarzy-
szàcà naciskaniu przycisków mo˝na wy-
regulowaç w 8 poziomach. Sygnalizacj´ tà
mo˝na wyregulowaç lub pominàç.

Obróciç pokr´t∏o 16-rys. 1 w tryb wy-
boru „Volume tasti quadro strumenti“ -
G∏oÊnoÊç przycisków w zestawie wskaêników
i je nacisnàç, aby potwierdziç operacj´.

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan pokaza-
ny na rys. 166.

Wybraç nast´pnie przycisk graficzny „Mo-
difica“ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem, aby uzyskaç
dost´p do regulacji g∏oÊnoÊci.

Obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek ze-
gara zwi´ksza si´ g∏oÊnoÊç, w kierunku
przeciwnym zmniejsza si´.

Odpowiedni kursor i okno numeryczne
pomagajà przy wykonywaniu ustawieƒ.

Nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 dwa razy
aby potwierdziç i powróciç do pierwszego
menu.

Za ka˝dym razem, gdy ustawiona war-
toÊç przekracza poziom 0 towarzyszy „✓“
obok ustawianej pozycji.

Ustawienie poziomu 0 pomija sygnali-
zacj´ akustycznà, która towarzyszy naci-
skaniu przycisków (MENU ,+,–) w zesta-
wie wskaêników.

Zablokowanie drzwi samochodu
podczas jazdy

Ustawienie zablokowania automatycz-
nego drzwi w zale˝noÊci od pr´dkoÊci
samochodu.

W przypadku uaktywnienia tej funkcji,
zostanà automatycznie zablokowane
drzwi, gdy pr´dkoÊç samochodu przekro-
czy 20 km/h.

Obróciç pokr´t∏o 16-rys. 1 w tryb wy-
boru „Blocco porte per veicolo in movime-
to“ - Zablokowanie drzwi samochodu pod-
czas jazdy i je nacisnàç, aby uaktywniç/
dezaktywowaç funkcj´.

Funkcja jest aktywna je˝eli towarzyszy
„✓“ z boku ustawianej pozycji.

rys. 166
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Odblokowanie tylko drzwi 
kierowcy

OSTRZE˚ENIE To ustawienie jest do-
st´pne tylko w niektórych wyposa˝eniach
samochodu.

Aktywacja/ dezaktywacja otwarcia nie-
zale˝nego drzwi po stronie kierowcy.

W przypadku uaktywnienia, sterowania
odblokowania drzwi, mo˝liwe jest odblo-
kowanie tylko drzwi po stronie kierowcy.

W przypadku dezaktywacji mo˝liwe jest
jednoczesne odblokowanie wszystkich
drzwi.

Obróciç pokr´t∏o 16-rys. 1 w tryb wy-
boru „Sblocco solo porta guida“ – Odblo-
kowanie tylko drzwi kierowcy i je nacisnàç,
aby uaktywniç/dezaktywowaç funkcj´.

Funkcja jest aktywna gdy towarzyszy
„✓“ z boku ustawianej pozycji.

OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykonane
ustawienia, wybraç „OK“ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 po czym je nacisnàç.

Odblokowanie niezale˝ne
pokrywy baga˝nika

Aktywacja/ dezaktywacja niezale˝nego
otwarcia pokrywy baga˝nika.

W przypadku uaktywnienia sterowania
odblokowania drzwi nie spowoduje to od-
blokowania pokrywy baga˝nika. Odblo-
kowanie ich mo˝na wykonaç tylko naci-
skajàc przycisk ` w kluczyku nato-
miast przycisk do odblokowania umiesz-
czony w lampie sufitowej przedniej dez-
aktywuje si´.

W przypadku dezaktywacji, pokrywa
baga˝nika zostanie odblokowana razem
z drzwiami; w tym przypadku przycisk do
odblokowania umieszczony w lampie
sufitowej przedniej b´dzie aktywny.

Obróciç pokr´t∏o 16-rys. 1 w tryb wy-
boru „Sblocco indipendente vano baule“
– Odblokowanie niezale˝ne pokrywy ba-
ga˝nika i je nacisnàç, aby uaktywniç /dez-
aktywowaç funkcj´.

Funkcja jest aktywna, gdy uka˝e si´ „✓“
obok ustawianej pozycji.

OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykonane
ustawienia, wybraç „OK“ obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 po czym je nacisnàç.

DRUGIE MENU rys. 167

Aby uzyskaç dost´p do drugiego menu,
w przypadku ukazania jak na rys. 163,
wybraç za pomocà obrotu pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisk graficzny „Menu Succes-
sivo“ – Menu nast´pne i potwierdziç je-
go naciÊni´ciem.

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan zilustro-
wany na rys. 167.

Mo˝liwy jest powrót do pierwszego me-
nu po wybraniu za pomocà pokr´t∏a 16-
rys. 1 przycisku graficznego „Menu pre-
cedente“ – Menu poprzednie i potwierdze-
nie jego naciÊni´ciem.

rys. 167
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Czu∏oÊç czujnika zmierzchu

OSTRZE˚ENIE To ustawienie jest do-
st´pne tylko je˝eli samochód wyposa˝ony
jest w czujnik zmierzchu.

Aby wyregulowaç czu∏oÊç czujnika
zmierzchu obróciç pokr´t∏o 16-rys. 1 w
tryb wyboru „Sensibilita sensore“ – Czu-
∏oÊç czujnika zmierzchu i je nacisnàç, aby
potwierdziç wybór.

Na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan zilustro-
wany na rys. 168.

Wybraç nast´pnie przycisk graficzny „Mo-
difica“ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç jego naciÊni´ciem, aby uzyskaç
dost´p do regulacji czu∏oÊci czujnika
zmierzchu.

Obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 w kie-
runku zgodnym z ruchem wskazówek ze-
gara zwi´ksza si´ czu∏oÊç czujnika zmierz-
chu, w kierunku przeciwnym zmniejsza si´.

Odpowiedni kursor i okno numeryczne
pomagajà przy wykonywaniu ustawieƒ.

Nacisnàç pokr´t∏o 16-rys. 1 dwa razy
aby potwierdziç i powróciç do drugiego
menu.

OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykona-
ne ustawienia, wybraç „OK“ poprzez ob-
rócenie pokr´t∏a 16-rys. 1 po czym je
nacisnàç.

rys. 168
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SISTEMA (ustawienia)

Aby uzyskaç dost´p do odpowiedniej
strony ustawieƒ nacisnàç jeden z przyci-
sków w zespole przycisków 17-rys. 1
pod SISTEMA.

Uzyskuje si´ dost´p do nowego ekranu
rys. 169, w którym mo˝liwy jest wybór
nast´pujàcych ustawieƒ:

– Quadro strumenti – Zestaw wskaêni-
ków;

– Video;

– Power OFF;

– Unita di misura – Jednostka miary;

– Reset TRIP B.

Wybraç przycisk graficzny „OK“ poprzez
obrócenie pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem uaktyw-
nià si´ ustawione funkcje.

OSTRZE˚ENIE Ustawienie mo˝e byç
modyfikowane, tylko przy kluczyku w∏o˝o-
nym do wy∏àcznika zap∏onu.

ZESTAW WSKAèNIKÓW

Wybraç przycisk graficzny „Quadro stru-
menti“ obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i
potwierdziç operacj´ jego naciÊni´ciem,
uzyskuje si´ dost´p do regulacji, która
umo˝liwia ustawienie powtórzenia infor-
macji radiowych i/lub telefonicznych na
wyÊwietlaczu w zestawie wskaêników.

Obróciç pokr´t∏em 16-rys. 1 aby wy-
braç funkcj´ i je nacisnàç, aby uaktywniç/
dezaktywowaç t´ funkcj´.

Funkcja jest aktywna, gdy towarzyszy
„✓“ z boku ustawianej pozycji.

rys. 169

A0E4257i

rys. 170

A0E4258i
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VIDEO

Wybraç przycisk graficzny „ Video“ ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem, uzysku-
je si´ dost´p do nast´pujàcych regulacji
rys. 171:

Luminosita giorno - PodÊwietlenie
dzienne: umo˝liwia regulacj´ intensyw-
noÊci podÊwietlenia wyÊwietlacza w trybie
dziennym, je˝eli aktywny jest tryb zabar-
wienia: GIORNO – DZIENNY lub Automa-
tyczny przy zgaszonych Êwiat∏ach (patrz
rozdzia∏ Zabarwienie). Aby wyregulowaç,
wybraç odpowiedni przycisk graficzny obra-
cajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç je.

Obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 w kierun-
ku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwi´ksza si´ intensywnoÊç podÊwietlenia, w
kierunku przeciwnym zmniejsza si´.

Luminosita notte - PodÊwietlenie
nocne: umo˝liwia regulacj´ intensywnoÊci
podÊwietlenia wyÊwietlacza w trybie noc-
nym, je˝eli aktywny jest tryb zabarwie-
nia: NOTTE – NOCNY lub Automatyczny
przy zapalonych Êwiat∏ach (patrz rozdzia∏
Zabarwienie). Aby wyregulowaç, wybraç
odpowiedni przycisk graficzny obracajàc
pokr´t∏em 16-rys. 1 i nacisnàç je. Ob-
racajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara
zwi´ksza si´ intensywnoÊç podÊwietlenia,
kierunku przeciwnym zmniejsza si´.

Colore - Zabarwienie: po wybraniu tej
pozycji ustawieƒ poprzez obrót pokr´t∏a
16-rys. 1 i potwierdzeniu operacji jego
naciÊni´ciem, uzyskuje si´ dost´p do na-
st´pujàcych ustawieƒ:

– „Automatico“ – Automatyczne: umo˝-
liwia automatycznà modyfikacj´ gamy za-
barwienia (dziennà/nocnà) w zale˝noÊci od
w∏àczenia /wy∏àczenia Êwiate∏ samochodu.

– „Giorno“ – Dzieƒ: aktywny tryb dzien-
ny. Dost´pny jest odpowiedni kursor re-
gulacji je˝eli pozycja „Colore“ zosta∏a
ustawiona jako Giorno - Dzienna lub Au-
tomatico - Automatyczna, przy zgaszo-
nych Êwiat∏ach.

– „Notte“ – Noc: aktywny tryb nocny.
Dost´pny jest odpowiedni kursor regula-
cji, je˝eli pozycja „Colore“ zosta∏a usta-
wiona jako Notte – Noc lub Automatico –
Automatyczna, przy zapalonych Êwiat∏ach.

OK

Aby uaktywniç i zapami´taç wykonane
ustawienia, wybraç „OK“ poprzez obró-
cenie pokr´t∏a 16-rys. 1 po czym naci-
snàç je.

rys. 171

A0E4259i



POWER OFF - WY¸ÑCZENIE

Wybraç przycisk graficzny „Power OFF“
obracajàc pokr´t∏em 16-rys. 1 i potwier-
dziç operacj´ jego naciÊni´ciem, uzysku-
je si´ dost´p do ustawienia, które okreÊla
sposób wy∏àczenia systemu radionawiga-
cji rys. 172.

Ustawienia mogà byç nast´pujàce:

– „Spegnimento dipendente da chiave
accensione“ – Wy∏àczenie zale˝ne od po-
∏o˝enia kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.

– „Spegnimento indipendente da chia-
ve accensione“ – Wy∏àczenie niezale˝ne od
po∏o˝enia kluczyka w wy∏àczniku zap∏onu.

Aktywne ustawienie zostanie zaewiden-
cjonowane.

Wybraç ̋ àdane ustawienie obracajàc po-
kr´t∏em 16-rys. 1 i potwierdziç opera-
cj´ jego naciÊni´ciem.

Po naciÊni´ciu przycisku „ESC“ 15-
rys. 1 powraca si´ do wyÊwietlacza po-
przedniego.

JEDNOSTKA MIARY

Wybraç przycisk graficzny „ Unita di mi-
sura“ – Jednostka miary, za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i potwierdziç ope-
racj´ jego naciÊni´ciem, uzyskuje si´ do-
st´p do ustawienia, które okreÊla wybór
jednostki miary nast´pujàcych wielkoÊci
rys. 173:

– Unita misura distanza – Jednostka
miary odleg∏oÊci;

– Unita misura consumi – Jednostka
miary zu˝ycia paliwa.

Aby zmodyfikowaç ustawienia wybraç za
pomocà obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 przycisk
„modifica“ i nacisnàç je aby potwierdziç.

Jednostka miary odleg∏oÊci

Umo˝liwia wybór jednostki miary odle-
g∏oÊci pomi´dzy km i milami.

Aby zmieniç ustawienie wybraç przycisk
graficzny „Unita misura distanza“ – Jed-
nostka miary odleg∏oÊci, za pomocà ob-
rotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i nacisnàç go.

Dwie jednostki miary b´dà zmienia∏y si´
pomi´dzy sobà przy ka˝dym naciÊni´ciu
pokr´t∏a 16-rys. 1.
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rys. 173

A0E4232i

rys. 172

A0E4260i



Jednostka miary zu˝ycia paliwa

Umo˝liwia wybór jednostki miary zu˝y-
cia paliwa pomi´dzy l/100 km i km/l.

Aby zmieniç ustawienie wybraç przycisk
graficzny „Unita misura consumi“ – Jed-
nostka miary zu˝ycia paliwa, za pomocà
obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i nacisnàç go.

Dwie jednostki miary b´dà zmienia∏y si´
pomi´dzy sobà przy ka˝dym naciÊni´ciu
pokr´t∏a 16-rys. 1.

OSTRZE˚ENIE Je˝eli wybrana jest mi-
glia (mi) jako jednostka miary odleg∏oÊci,
jednostka miary zu˝ycia jest mpg.

Celsius / Farhenheit
(Jednostka miary temperatury)

Umo˝liwia wybór jednostkami miary
temperatury pomi´dzy ºC (Celsius) i ºF
(Farhenheit).

Aby zmieniç ustawienie wybraç przycisk
graficzny „Celsius/ Farhenheit” za pomocà
obrotu pokr´t∏a 16-rys. 1 i je nacisnàç.

Alternatywna jednostka miary pojawia si´
po ka˝dym naciÊni´ciu pokr´t∏a 16-rys. 1.

RESET TRIP B

Umo˝liwia wybór trybu reset w TRIP B, po-
mi´dzy „Reset automatico allo spegnimen-
to vettura” – Resetowanie automatyczne
przy wy∏àczonym samochodzie” lub „Re-
set manuale” – Resetowanie manualne.

Je˝eli zostanie ustawiony tryb „Reset au-
tomatico allo spegnimento vettura” zo-
stanie wyzerowany, przy ka˝dym wy∏à-
czeniu samochodu, tylko wielkoÊci odpo-
wiadajàce w TRIP B, natomiast je˝eli zo-
stanie ustawiony tryb „Reset manuale”
wyzerowane zostanà wy∏àcznie po naci-
Êni´ciu jednego z dwóch przycisków w ze-
stawie przycisków 17-rys. 1, w miejscu
odpowiadajàcemu napisowi „RESET”.

Aby zmieniç ustawienia wybraç jeden z
dwóch trybów za pomocà obrotu pokr´t∏a
16-rys. 1 i je nacisnàç.
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System radionawigacji jest w stanie
rozpoznaç i usunàç zarówno ewentual-
ne niedogodnoÊci w funkcjonowaniu we-
wnàtrz systemu jak i problemy zwiàza-
ne z przegrzaniem.

NIEDOGODNOÂCI W 
FUNKCJONOWANIU

Je˝eli zidentyfikowane zostanie uszkodze-
nie wewnàtrz okreÊlonego modu∏u (au-
dio, telefon itp), system „zamrozi“ ostat-
nio dost´pny ekran i przeprowadzi rozpo-
znanie diagnostyczne.

W tym czasie system b´dzie kontrolowa∏
modu∏, aby rozpoznaç typ szkodzenia; je-
˝eli po tym czasie uszkodzenie wyst´po-
waç b´dzie nadal, zastosowana zostanie
akcja korekcyjna (na przyk∏ad reset har-
dware tego modu∏u).

Je˝eli system nie odpowiada na wi´cej
sterowaƒ, mo˝liwe jest uruchomienie po-
nowne w sposób manualny naciskajàc
przez 7 sekund pokr´t∏a 1-rys. 1.

PROBLEMY SPOWODOWANE
PRZEGRZANIEM

Je˝eli temperatura modu∏u hardware
systemu radionawigacji (audio, telefon,
odtwarzacz CD, itp.) przekroczy maksy-
malnà dopuszczalnà, modu∏ ten zasygna-
lizuje odpowiednio zbyt wysokà tempera-
tur´; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ komuni-
kat awizujàcy.

Odpowiedni modu∏ zostanie automatycz-
nie ograniczony lub wy∏àczony. W przy-
padkach ekstremalnych system zostanie
wy∏àczony automatycznie do momentu
przywrócenia normalnej temperatury pra-
cy; na wyÊwietlaczu uka˝e si´ stan zilu-
strowany na rys. 175.

Aby wyjÊç z tego przypadku nacisnàç
przycisk „ESC“ 14-rys. 1; 

System b´dzie funkcjonowa∏ regular-
nie jak tylko zostanà przywrócone na
nowo normalne warunki funkcjonalno-
Êci termicznej.

PPRROOBBLLEEMMYY  WW  FFUUNNKKCCJJOONNOOWWAANNIIUU

rys. 175

A0E3168i
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Modu∏ hardware

Audio

Czytnik CD

Telefon (gdzie przewidziano)

System kompletny

Interesujàcy modu∏ b´dzie funkcjonowa∏ ograniczenie, jak przedstawiono w poni˝szej tabeli:

Efekt

G∏oÊnoÊç dêwi´ku ograniczona niezale˝nie
od aktywnego êród∏a audio.

˚aden typ CD nie mo˝e byç czytany: 
˝aden CD audio lub CD MP 3 nie mo˝e 
byç s∏uchany, funkcjonowanie nawigacji
nie mo˝e byç zagwarantowane 
(je˝eli nie by∏a wczeÊniej uaktywniona 
nawigacja bez CD).

Ten modu∏ dezaktywuje si´ (TEL OFF) z
konsekwencjà wstrzymania us∏ugi serwiso-
wej (SOS).

Wy∏àczenie systemu.

Funkcje powiàzane

Audio (Radio, CD, CD-Changer).
Telefon (g∏os).
Nawigacja (wiadomoÊci g∏osowe nawigacji)
Rozpoznanie g∏osu (g∏os).

Audio (tylko funkcjonowanie odpowiednie
z CD / CD MP3).
Nawigacja.

Telefon komórkowy, us∏ugi serwisowe SOS.

Wszystkie.
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