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פרק זה מחליף את פרק 4 בספר הנהג של הדגמים השונים:
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אזהרה  
אל תכוונן את בקרי הצג, בקרי החימום ומיזוג 	 

הנהיגה,  בזמן  השמע  מערכת  ובקרי  האוויר 
הלב  תשומת  מלוא  את  להקדיש  שתוכל  כדי 

לתפעול המכונית.
אם אתה מבחין בגופים זרים הנכנסים לחלקי 	 

בעשן  המערכת,  על  שנשפך  בנוזל  המערכת, 
היוצא מהמערכת, או בכל תופעה יוצאת דופן 
במערכת  השימוש  את  מיד  הפסק  אחרת, 
ופנה למרכז השירות הקרוב של אינפיניטי. 
לגרום  עלולה  אלה  כגון  במצבים  התעלמות 

לתאונה, שריפה או התחשמלות.
בה 	  לבצע  ואסור  המערכת  את  לפרק  אסור 

לתאונה, שריפה  להוביל  עלול  הדבר  שינויים. 
או התחשמלות.

המרכזי 	  הצג  על  המוצג  בתוכן  לצפות  כדי 
הקדמי באמצעות התקנים המחוברים לשקעי 
העזר, החנה את המכונית במקום בטוח והפעל 

את בלם החניה.

זהירות
תשתמש  אל  המצבר,  התרוקנות  את  למנוע  כדי 

במערכת זמן ממושך כשהמנוע אינו פועל.

לוח.בקרה.מרכזיכללי.בטיחות

עם מערכת ניווט מקורית
הניווט. מערכת. בקרת. לחצני. ..11 .,10 .,7 .,6 .,2 .,1 

לא.ישים.בארץ.

הבקר.המרכזי.)עמ‘.4-3( ..3

.)עמ‘.4-6( .TEL.לחצן ..4

לחצן.DISP.)עמ‘.4-6( ..5

לחצן.בחירת.תחום.תדרי.הרדיו.)עמ‘.4-38( ..8

לחצן.DISC·AUX.)עמ‘.4-17,.4-42,.4-63( ..9

הניווט. מערכת. הפעלת. לחצן. .— .MAP לחצן. ..11

המקומית.)במידה.ומותקנת(.—.לחיצה.של.שתי.
שניות.מפעילה.את.המערכת.

לחצן.INFO.)עמ‘.4-6( ..12

לחצן.SETTING.)עמ‘.4-9( ..13

הצג. הפעלת. ולחצן. הבהירות. בקרת. . .OFF ..14
ON/OFF.)עמ‘.4-6(

לחצן.STATUS.)עמ‘.4-6( ..15
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ללא מערכת ניווט מקורית

השימוש.בבקר.המרכזי

עם מערכת ניווט מקורית

ללא מערכת ניווט מקורית

החצים. לחצני. באמצעות. הצג. על. בפריט. בחר.

עם. .y הנוספים. החצים. לחצני. )או. .w הראשיים.

מערכת.ניווט.מקורית(.או.החוגה.המרכזית.e,.ולחץ.
על.לחצן.q.ENTER.להפעלה.

אם.לוחצים.על.לחצן.r.BACK.לפני.סיום.השלמת.

למסך. יחזור. הצג. ו/או. תבוטל. הקביעה. הפעולה,.
הקודם.

לחצן.DISC·AUX.)עמ‘.4-17(. 1

לחצן.DISP.)עמ‘.4-6(. 2

הבקר.המרכזי.)עמ‘.4-3(. 3

הצג.. 4 הפעלת. ולחצן. הבהירות. בקרת. .  OFF
ON/OFF.)עמ‘.4-6(

לחצן.INFO.)עמ‘.4-6(. 5

לחצן.בחירת.תחום.תדרי.הרדיו.)עמ‘.4-38(. 6

לחצן.STATUS.)עמ‘.4-6(. 7

לחצן.SETTING.)עמ‘.4-9(. 8
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לחצן. על. לחץ. התצורה,. קביעת. השלמת. לאחר.
r.BACK.וחזור.למסך.הקודם.

השימוש.בצג.המגע.)דגמים.עם.מערכת.
ניווט.מקורית(

זהירות
השמשה של צג הגביש הנוזלי עלולה להישבר 	 

אם מכים עליה בחפץ קשה או חד. אם השמשה 
נשברת, אל תיגע בחומר הגבישי הנוזלי, המכיל 
כמות קטנה של כספית. במקרה של מגע בעור, 

שטוף מיד במים וסבון.
לניקוי הצג, אסור להשתמש בבד גס, אלכוהול, 	 

וכן מגבות  בנזין, מדלל או ממס מסוג כלשהו 
נייר עם נוזל ניקוי כימי. הם ישרטו או יהרסו 

את הצג.
אל תתיז נוזל כלשהו כגון מים או תרסיס ריח 	 

על הצג. מגע עם נוזל יגרום לתקלות במערכת.

אינן. מהפעולות. חלק. בטוחה,. נהיגה. להבטיח. כדי.
ניתנות.לביצוע.במהלך.נהיגה.

זמינות. אינן. אשר. הצג,. על. המבוצעות. הפעולות.
בנהיגה,.מוצללות.באפור.או.מושתקות.

את. הפעל. אז. ורק. בטוח. במקום. הרכב. את. החנה.
מערכת.הניווט.

פעולת.צג.המגע
המבוצעות. אלו. כמו. פעולות. אותן. זו,. מערכת. עם.
באמצעות. לביצוע. ניתנות. המרכזי. הבקר. בעזרת.

פעולות.צג.המגע.

בחירת פריט:
בהגדרות. לבחור. כדי. לבחור.. שברצונך. בפריט. גע.
מערכת.השמע,.גע.באזור.השמע.]q.]Audio.על.הצג.

לחץ.על.הלחצן.w.BACK.כדי.לחזור.למסך.הקודם.

כוונון הפריט:
גע.בלחצן.—.q.או.+.w.כדי.לשנות.את.ההגדרות.

לעמוד. לעבור. כדי. .r או.  .e . בלחצן. גע.
הקודם.או.לעמוד.הבא.

לעמוד. לעבור. כדי. .y . או. .t בלחצן.  גע.
הקודם.או.לעמוד.הבא.
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הזנת תווים:
.q.גע.באות.או.במספר

בהזנת.תווים.יש.כמה.אפשרויות.

 	:]Uppercase[
מציג.אותיות.גדולות.)בשפה.האנגלית(.

 	:]Lowercase[
מציג.אותיות.קטנות.)בשפה.האנגלית(.

 	:]Space[
מכניס.רווח.

 	:]Symbols[
מציג.סמלים.כגון.סימן.שאלה.)?(.

 	:]Delete[
מקש. באמצעות. שהוזן. האחרון. התו. את. מוחק.
אחד..לחץ.והחזק.את.הלחצן.כדי.למחוק.את.כל.

התווים.

 	:]OK[
משלים.את.הזנת.התווים.

תחזוקת.צג.המגע
יש. אם. יבשה.. רכה. במטלית. השתמש. הצג,. לניקוי.
צורך.בניקוי.נוסף,.השתמש.בכמות.קטנה.של.תכשיר.
ניקוי.נייטראלי.עם.מטלית.רכה..אסור.לרסס.על.הצג.
מים.או.תכשיר.ניקוי..הרטב.את.המטלית.ונגב.את.

הצג.

מסך.התחלה.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.
מקורית(.

אותו. ומעבירים. ההתנעה. כפתור. על. כשלוחצים.

.UP-START SYSTEM.האזהרה.,ON.או.ACC.למצב

מופיעה.על.הצג..לאחר.שקראת.והסכמת.לאזהרה,.
.ENTER.לחץ.על.הלחצן

אם.לא.תלחץ.על.לחצן.ENTER,.לא.תוכל.להשתמש.
במערכת.

כיצד.לקרוא.את.המסך

A סוג

B סוג

על.הצג.המרכזי.. מוצגות.בתפריטים. פעולות.הרכב.

כאשר.מבצעים.בחירה.של.תפריט.או.מדגישים.פריט.

מספקים. הצג. על. שונים. אזורים. בתפריט,. כלשהו.
מידע.חשוב..לפרטים.קרא.להלן.

כותרת.עליונה.. 1

מראה.את.הנתיב.אל.המסך.הנוכחי.
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בחירת.תפריטים:. 2

מראה.את.האפשרויות.לבחירה.במסך.תפריטים.
זה.

סמן.תנועה.UP/DOWN.)מעלה/מטה(.. 3

מראה.כי.ניתן.לנוע.בעזרת.הבקר.המרכזי.מעלה/
מטה.במסך.ולבחור.אפשרויות.נוספות.

מונה.תפריטים.במסך:. 4

מציג.את.מספר.התפריטים.שניתן.לבחור.במסך.
זה.

כותרת.תחתונה/שורת.מידע:. 5

מכילה.מידע.נוסף.)אם.קיים(.על.שורת.התפריט.
המודגשת.הנוכחית.

מידע.והגדרות.של.הרכב

STATUS.השימוש.בלחצן
האוויר. מיזוג. השמע,. מערכת. מצב. את. להציג. כדי.
STATUS..כשלוחצים. וצריכת.הדלק,.לחץ.על.לחצן.

על.לחצן.STATUS.מופיע.המידע.הבא.

שמע. ]מערכת.  ← אקלים[. ובקרת. שמע. ]מערכת.

ומידע.מסלול.ניווט[.)אם.קיימת(.← ]מערכת.שמע.
וצריכת.דלק[.← ]מערכת.שמע.ובקרת.אקלים[

השימוש.בבקרת.הבהירות.ולחצן.
)ON/OFF(.הפעלת.הצג

.)יום/לילה(.כדי.להעביר.  OFF.לחץ.על.הלחצן

את.בהירות.התצוגה.למצב.יום.או.למצב.לילה.וכדי.

לכוונן.את.בהירות.התצוגה.באמצעות.הבקר.המרכזי.
כשהחיווי.מוצג.בתחתית.המסך.

.למשך.יותר.מ-2.שניות. .OFF לחץ.על.הלחצן.

כדי.לכבות.את.הצג..לחץ.שוב.על.הלחצן.כדי.להפעיל.
את.הצג.

השימוש.בלחצן.DISP.)אם.קיים(
למסך. ישירות. לעבור. כדי.  DISP הלחצן. על. לחץ.
“תצוגה“. בסעיף. עיין. לפרטים,. התצוגה.. הגדרת.

בהמשך.פרק.זה.

.TEL.)דגמים.עם. השימוש.בלחצן.
מערכת.ניווט.מקורית(

הלחצן. על. כשלוחצים. יופיע. )טלפון(. .]Phone[ מסך.

דיבורית. עם. טלפון. ב“מערכת. עיין. לפרטים,. ..TEL

מקורית(“. ניווט. מערכת. עם. )דגמים. .Bluetooth®.
בהמשך.פרק.זה.

INFO.השימוש.בלחצן
לנוחותך,.מסך.התצוגה.מראה.מידע.על.הרכב.

המידע.המופיע.על.המסך.יכול.לעזור.לך.לקבוע.את.
מצב.הרכב..לפרטים.קרא.להלן.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית
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תצוגת.מידע.על.הרכב

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

לחץ.על.לחצן.INFO.על.לוח.הבקרה.. 1
יופיע.המסך.המוצג.באיור.

על.. 2 ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. בפריט. בחר.
.ENTER.לחצן

לאחר.הצגת.או.שינוי.המידע.על.המסכים.הבאים,.. 3
לחץ.על.לחצן.BACK.כדי.לחזור.למסך.הקודם.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

*.ניתן.להציג.ק“מ/ליטר.במקום.ליטר/100.ק“מ.

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

*.ניתן.להציג.ק“מ/ליטר.במקום.ליטר/100.ק“מ.

מידע.על.צריכת.דלק
המרחק.הנותר.עם.כמות.הדלק.במיכל,.צריכת.הדלק.

הממוצעת.וצריכת.הדלק.הנוכחית.יוצגו.לעיון.

השתמש. הממוצעת,. הדלק. צריכת. את. לאפס. כדי.
 Reset Fuel[ בבקר.המרכזי.כדי.להדגיש.את.השורה.

.ENTER.ולחץ.על.לחצן.]Reset[.או.]Eco
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או. .]Fuel Eco History[ השורה. את. מדגישים. אם.

]View[.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן.

הממוצעת. הדלק. צריכת. היסטוריית. .,ENTER

תוצג.בצורת.גרף.ביחד.עם.הממוצע.עבור.התקופה.
הקודמת.מאיפוס.עד.איפוס.

מהמידע. שונה. יהיה. הדלק. צריכת. שמידע. ייתכן.

בגלל. קורה. זה. דבר. ..LCD הנקודות. צג. על. המוצג.
הבדל.הזמן.בעדכון.המידע.ואינו.מצביע.על.תקלה.

דגמים ללא מערכת ניווט מקוריתדגמים עם מערכת ניווט מקורית

מידע.תחזוקה
.1 תזכורות. עבור. הטיפולים. מרווח. את. לקבוע. כדי.
עד.4,.בחר.פריט.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.

.ENTER.לחצן

הודעה. שתציג. כך. המערכת. את. לכוונן. גם. ניתן.
המזכירה.כי.הגיע.הזמן.לבצע.טיפול.

..1 תזכורת. לקבוע.את. כיצד. הדוגמה.הבאה.מראה.

תחזוקה. מידע. לקבוע. כדי. שלבים. אותם. את. בצע.
נוסף.

הטיפולים.. 1 לתוכנית. הנסיעה. מרחק. את. אפס.
החדשה.

קבע.את.מרווח.הטיפולים..כדי.לקבוע.את.מרווח.. 2
הטיפולים.המומלץ,.עיין.בחוברת.התחזוקה.
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מרחק.. 3 כשחלף. אוטומטית. תזכורת. להציג. כדי.
.“Reminder“ השורה. את. הדגש. שנקבע,. הנסיעה.
)תזכורת(.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן.

.ENTER

לחץ.. 4 תחזוקה,. למידע. התצוגה. את. להחזיר. כדי.
.BACK.על.לחצן

למייל. ק“מ. בין. המידה. יחידות. את. להמיר. ניתן.

ב“השימוש. עיין. )לפרטים. השפה.. הגדרות. בתצוגת.
בלחצן.SETTING“.בהמשך.פרק.זה(.

תזכורת:
באיור. כמתואר. אוטומטי. באופן. תוצג. התזכורת.

כאשר.שני.התנאים.הבאים.מתקיימים:

. הרכב.עובר.את.המרחק.שנקבע.וכפתור.ההתנעה.	
.LOCK.מועבר.למצב

. כפתור.ההתנעה.מועבר.למצב.ACC.או.ON.בפעם.	
הנסיעה. שמרחק. לאחר. ברכב. שנוהגים. הבאה.

שנקבע.עבר.

כדי.לחזור.לתצוגה.הקודמת.לאחר.הצגת.התזכורת,.
.BACK.לחץ.על.לחצן

התזכורת.מוצגת.בכל.פעם.שכפתור.ההתנעה.מועבר.
למצב.ON.עד.שאחד.התנאים.הבאים.מתקיים:.

. בוחרים.בשורה.]Reset Distance[.)איפוס.מרחק(	

. 	.OFF-תזכורת(.נקבעת.ל(.]Reminder[

. מכווננים.את.מרווח.הטיפולים.שוב.	

SETTING.השימוש.בלחצן

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

מסך.]Settings[.)הגדרות(.יופיע.כשלוחצים.על.לחצן.
.SETTING
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הפריטים.הבאים.זמינים.במסך.]Settings[.)הגדרות(.

דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית:

. ]Navigation[.)ניווט(	

. ]Audio[.)שמע(	

. ]Phone[.)טלפון(	

. 	]Bluetooth[

. שמע.	 עוצמת. )קביעת. .]Volume and Beeps[
וצפצופים(

. ]Display[.)תצוגה(	

. ]Clock[.)שעון(	

. ]Language[.)שפה(	

. ]Voice Recognition[.)זיהוי.קול(	

. ]Camera[.)מצלמה(	

. ]Parking Sensor[.)חיישן.חניה(	

. ]Image Viewer[.)מציג.תמונות(	
בדגמים.ללא.מערכת.ניווט.מקורית

. ]Audio[.)שמע(	

. ]Display[.)תצוגה(	

. ]Button Beeps[.)צפצופים.בלחיצה.על.לחצנים(	

. ]Camera[.)מצלמה(	

. ]Language[.)שפה(	

. ]Parking Sensor[.)חיישן.חניה(	

.NAVIGATION.הגדרות.מערכת.הניווט
)דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית(

הגדרות.מערכת.השמע.AUDIO.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(

לחצן. על. כשלוחצים. מופיע. )שמע(. .]Audio[ מסך.

באמצעות. .]Audio[ בשורה. בוחרים. .,SETTING
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

גבוהים/ )צלילים   ]Fade/Balance/Treble/Bass[
נמוכים, איזון/מדעך(:

השמע. ואיזון. הצליל. איכות. את. לכוונן. כדי.

]Bass[.)צלילים.נמוכים(,. מהרמקולים,.בחר.בשורה.

או. )איזון(. .]Balance[ גבוהים(,. )צלילים. .]Treble[
]Fader[.)מדעך(.וכוונן.באמצעות.הבקר.המרכזי.

על. לחיצה. ידי. על. אלה. פריטים. לבחור. גם. ניתן.

לחצן.AUDIO.וסיבובו.)עיין.ב“רדיו.FM-AM.עם.נגן.
תקליטורים“.בהמשך.פרק.זה(.

:]BOSE® AudioPilot®[

 AudioPilot® מערכת. .,]ON[ זה. פריט. כשמפעילים.
באמצעות. הנוסעים. בתא. הרעש. את. מבקרת.

מיקרופון.ומתקנת.רעשים.לא.נעימים.

].Surround Vol[ )עוצמת שמע סראונד(:
 Surround[ בחר. הסראונד,. עוצמת. את. לכוונן. כדי.

.Vol[.וכוונן.אותו.באמצעות.הבקר.המרכזי.

:)DivX קוד רישום( ]DivX Registration Code[
קובצי. להורדת. המשמש. התקן. עבור. הרישום. קוד.
DivX.יוצג.על.המסך..אם.הוכנס.תקליטור.או.חובר.

זיכרון.USB.למערכת.השמע,.פעולה.זו.לא.תתבצע.

]Display CD Jacket[ )תצוגת עטיפת התקליטור(:
קובצי. מכיל. המושמע. המידע. אחסון. התקן. אם.
תמונה,.התמונה.תוצג.על.המסך.כשפעולה.זו.נקבעה.
ל-]ON[..אם.התקן.אחסון.המידע.אינו.מכיל.קובצי.
תמונה,.לא.תוצג.כל.תמונה.על.המסך.גם.אם.פעולה.

.]ON[-זו.נקבעה.ל
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הגדרות.מערכת.השמע.AUDIO.)דגמים.
ללא.מערכת.ניווט.מקורית(

לחצן. על. כשלוחצים. מופיע. )שמע(. .]Audio[ מסך.

באמצעות. .]Audio[ בשורה. בוחרים. .,SETTING
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

]Fader/Balance/Treble/Bass[ )צלילים גבוהים/
נמוכים, איזון/מדעך(:

השמע. ואיזון. הצליל. איכות. את. לכוונן. כדי.

]Bass[.)צלילים.נמוכים(,. מהרמקולים,.בחר.בשורה.

או. )איזון(. .]Balance[ גבוהים(,. )צלילים. .]Treble[
]Fader[.)מדעך(.וכוונן.באמצעות.הבקר.המרכזי.

על. לחיצה. ידי. על. אלה. פריטים. לבחור. גם. ניתן.

לחצן.AUDIO.וסיבובו.)עיין.ב“רדיו.FM-AM.עם.נגן.
תקליטורים“.בהמשך.פרק.זה(.

)אם  לנהג(  )שיפור השמע   ]Driver‘s Audio Stage[
מותקן(

השמע. את. תשפר. המערכת. מופעלת,. זו. כשתכונה.

בכיוון.מושב.הנהג..הנהג.יכול.ליהנות.משמע.ברור.

תכונה. השפעת. הנהג.. למושב. במיוחד. וצלול. יותר.

סוגי. עבור. המושמעת.. המוסיקה. בסוג. תלויה. זו.

בהשפעת. להבחין. קשה. יהיה. מסוימים. מוסיקה.
תכונה.זו.

:]DSP[

כדי.להדגיש.את.השמע.מהרמקולים,.קבע.פריט.זה.
.ON-ל

לפי  השמע  עוצמת  )ויסות   ]Speed Adjust Vol.[
המהירות(:

כדי.להגביר.את.עוצמת.השמע.לפי.מהירות.הרכב,.
בחר.ברמת.ההגברה.הרצויה.מ-0.)מנותק(.עד.5.

מידע  הודעות  שמע  )עוצמת   ]TA Volume[
תעבורתי(:

תקליטורים“. נגן. עם. .FM-AM “רדיו. בסעיף. עיין.
בהמשך.פרק.זה.

הגדרות.הטלפון.PHONE.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(.

לפרטים.על.הגדרות.הטלפון,.עיין.ב“מערכת.טלפון.

ניווט. מערכת. עם. )דגמים. .Bluetooth®..דיבורית עם.
מקורית(“.בהמשך.פרק.זה.

הגדרות.BLUETOOTH.)דגמים.עם.מערכת.
ניווט.מקורית(

לפרטים.על.הגדרות.Bluetooth,.עיין.ב“מערכת.טלפון.

ניווט. מערכת. עם. )דגמים. .Bluetooth®..דיבורית עם.
מקורית(“.בהמשך.פרק.זה..

 VOLUME.הגדרות.עוצמת.שמע.וצפצופים
AND BEEPS.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.

מקורית(
וצפצופים(. שמע. )עוצמת. .]Volume and Beeps[ מסך.
בוחרים. .,SETTING לחצן. על. כשלוחצים. מופיע.
בשורה.]Volume and Beeps[.באמצעות.הבקר.המרכזי.

.ENTER.ולוחצים.על.לחצן

]Audio Volume[ )עוצמת שמע(:
כוונן.את.עוצמת.השמע.לעוצמה.גבוהה.יותר.]+[.או.

נמוכה.יותר.]-[.
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]Guidance Volume[ )עוצמת הנחיות ניווט במערכת 
המקורית(:

במערכת. הניווט. הנחיית. עוצמת. את. לכוונן. כדי.

המקורית,.בחר.]Guidance Volume[.וכוונן.באמצעות.
הבקר.המרכזי.

ניתן.גם.לכוונן.את.עוצמת.שמע.הנחיות.הניווט.על.

בעת. .VOLUME העוצמה. בקרת. לחצן. סיבוב. ידי.
שמושמעת.הנחיית.ניווט.קולית.

].Phone Ringer Vol[ )עוצמת צלצול הטלפון(:
.]+[ יותר. גבוהה. כוונן.את.עוצמת.הצלצול.לעוצמה.

או.נמוכה.יותר.]-[
שיחות  שמע  )עוצמת   ]Phone Incoming Vol.[

נכנסות בטלפון(:
כוונן.את.עוצמת.השיחות.הנכנסות.לעוצמה.גבוהה.

יותר.]+[.או.נמוכה.יותר.]-[.
שיחות  שמע  )עוצמת   ]Phone Outgoing Vol.[

יוצאות בטלפון(:
כוונן.את.עוצמת.השיחות.היוצאות.לעוצמה.גבוהה.

יותר.]+[.או.נמוכה.יותר.]-[.
]Button Beeps[ )צלילים בלחיצה על המקשים(:

בעת. צפצופים. יישמעו. .,]ON[-ל מכוון. זה. כשפריט.
לחיצה.על.הלחצנים.

מידע  הודעות  שמע  )עוצמת   ]TA Volume[
תעבורתי(:

כוונן.את.עוצמת.הודעות.המידע.התעבורתי.לעוצמה.
גבוהה.יותר.]+[.או.נמוכה.יותר.]-[.

]Guidance Voice[ )קול הנחיות הניווט(:
כשפריט.זה.מכוון.ל-]ON[,.יישמעו.הנחיות.קוליות.

בפעולות.הניווט.או.בפעולות.אחרות.

.)Button BEEPS(.הגדרות.צלילי.המקשים
)דגמים.ללא.מערכת.ניווט.מקורית(

מופיע. המקשים(. )צלילי. .]Button Beeps[ מסך.

בשורה. בוחרים. .,SETTING לחצן. על. כשלוחצים.

ולוחצים. המרכזי. הבקר. באמצעות. .]Button Beeps[
.ENTER.על.לחצן

צלילי מקשים:
בעת. צלילים. יישמעו. .,]ON[-ל מכוון. זה. כשפריט.

לחיצה.על.הלחצנים.

הגדרות.תצוגה.DISPLAY.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(

על.. 1 כשלוחצים. מופיע. )תצוגה(. .]Display[ מסך.
]Display[ בשורה. בוחרים. .,SETTING .לחצן.

לחצן. על. ולוחצים. המרכזי. הבקר. באמצעות.
.ENTER

2 . Display[ בשורה. בחר. המסך,. את. לכוונן. כדי.
על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. .]Adjustment
לחצן.ENTER..כדי.לשנות.את.צבע.המסך,.בחר.
בשורה.]Menu Colour[.באמצעות.הבקר.המרכזי.

.ENTER.ולחץ.על.לחצן

]Display[ )תצוגה(:
כדי.לכבות.את.הצג,.לחץ.על.הלחצן.ENTER וכבה.

.]ON[.את.החיווי

כשלוחצים.על.לחצן.פעולה.כלשהו.כשהצג.כבוי,.הצג.

יכבה. כדי.לאפשר.את.המשך.הפעולות..הצג. יופעל.
אוטומטית.5.שניות.לאחר.סיום.הפעולה.

כדי.להפעיל.את.הצג,.העבר.פריט.זה.למצב.]ON[.או.
. לחץ.על.לחצן.

 ]Brightness/Contrast/Background Colour[
)בהירות/ניגודיות/צבע רקע(:

הרקע. וצבע. הניגודיות. הבהירות,. את. לכוונן. כדי.

.,]Brightness[ המתאימה. בשורה. בחר. המסך,. של.

לחצן. על. ולחץ. .]Background Colour[ או. .]Contrast[
.ENTER

.]Darker[-ל הבהירות. את. לכוונן. ניתן. מכן,. לאחר.

)כהה.יותר(.או.]Brighter[.)בהיר.יותר(.ואת.הניגודיות.

ל-]Lower[.)נמוכה.יותר(.או.]Higher[.)גבוהה.יותר(.

באמצעות.הבקר.המרכזי..ניתן.לשנות.את.צבע.הרקע.

על.לחצן. לחיצה. ידי. על. לילה. יום.או.למצב. למצב.
.ENTER
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]Menu Colour[ )צבע התפריט(:
כדי.לשנות.את.צבע.המסך,.בחר.בצבע.הרצוי.ולחץ.

.ENTER.על.לחצן

הגדרות.תצוגה.DISPLAY.)דגמים.ללא.
מערכת.ניווט.מקורית(

]Display[.)תצוגה(.מופיע.כשלוחצים.על.לחצן. מסך.

באמצעות. .]Display[ בשורה. בוחרים. .,SETTING
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

]Display[ )תצוגה(:
כדי.לכבות.את.הצג,.לחץ.על.הלחצן.ENTER וכבה.

.]ON[.את.החיווי

כשלוחצים.על.לחצן.פעולה.כלשהו.כשהצג.כבוי,.הצג.

יכבה. כדי.לאפשר.את.המשך.הפעולות..הצג. יופעל.
אוטומטית.5.שניות.לאחר.סיום.הפעולה.

כדי.להפעיל.את.הצג,.העבר.פריט.זה.למצב.]ON[.או.
. לחץ.על.לחצן.

 ]Brightness/Contrast/Background Colour[
)בהירות/ניגודיות/צבע רקע(:

הרקע. וצבע. הניגודיות. הבהירות,. את. לכוונן. כדי.

.,]Brightness[ המתאימה. בשורה. בחר. המסך,. של.

לחצן. על. ולחץ. .]Background Colour[ או. .]Contrast[
.ENTER

.]Darker[-ל הבהירות. את. לכוונן. ניתן. מכן,. לאחר.

)כהה.יותר(.או.]Brighter[.)בהיר.יותר(.ואת.הניגודיות.

ל-]Lower[.)נמוכה.יותר(.או.]Higher[.)גבוהה.יותר(.

באמצעות.הבקר.המרכזי..ניתן.לשנות.את.צבע.הרקע.

על.לחצן. לחיצה. ידי. על. לילה. יום.או.למצב. למצב.
.ENTER

הגדרות.שעון.CLOCK.)דגמים.עם.מערכת.
ניווט.מקורית(

לחצן. על. כשלוחצים. מופיע. )שעון(. .]Clock[ מסך.

SETTING,.בוחרים.בשורה.]Clock[.באמצעות.הבקר.
.ENTER.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

]On-screen Clock[ )שעון על המסך(:
בפינה. שעון. תמיד. יוצג. .,ON-ל מכוון. זה. כשפריט.

הימנית.העליונה.של.המסך.

שעון.זה.יראה.את.הזמן.כמעט.בדיוק.מכיוון.שהוא.
.GPS-מתכוונן.על.ידי.מערכת.ה

]Clock Format (24h)[ )תבנית השעון )24 שעות((:
בחר.תצוגת.שעון.12.שעות.או.תצוגת.שעון.24.שעות.
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]Offset (hour)/(min)[ )כוונון שעות/דקות(:
השעות. הקטנת. או. הגדלת. ידי. על. הזמן. את. כוונן.

או.הדקות.

]Summer Time[ )שעון קיץ(:
מעבר.לשעון.קיץ.

]Time Zone[ )אזור זמן(:
בחירת.אזור.זמן.לצורך.הגדרת.השעה.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

)LANGUAGE(.הגדרות.שפה

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

מסך.]Language[.)שפה(.מופיע.כשלוחצים.על.לחצן.

באמצעות. .]Language[ בשורה. בוחרים. .,SETTING
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

שינוי.השפה.ויחידות.המידה:

1 ..ENTER לחצן. על. ולחץ. המתאימה. בשפה. בחר.
.]ON[-כדי.להעביר.את.הפריט.ל

. ]English (mile)[.)אנגלית.)מייל((	

. ]English (km)[.)אנגלית.)ק“מ((	

. ]Français[.)צרפתית(	

. ]Deutsch[.)גרמנית(	

. ]Español[.)ספרדית(	

. ]Italiano[.)איטלקית(	

. ]Nederlands[.)הולנדית(	

. ]Português[.)פורטוגזית(	

. ]Pyccknn[.)רוסית(	

מופיעה.הודעת.אזהרה..אשר.את.תוכן.האזהרה... 2
לאחר.אישור.האזהרה,.בחר.]Yes[.ולחץ.על.לחצן.

.ENTER

האזהרה.לא.תופיע.כשמעבירים.מאנגלית.)מייל(.
לאנגלית.)ק“מ(.

תאתחל.. 3 והמערכת. יוצג,. התוכנה. טעינת. מסך.
את.הגדרות.השפה..בסיום,.יוצג.באופן.אוטומטי.

מסך.ההתחלה.

זהירות
אל תלחץ על כפתור ההתנעה בעת החלפת שפה 
לגרום  עלול  זה  דבר  מתבצע.  האתחול  עוד  כל 

לתקלה במערכת.

 VOICE.הגדרות.זיהוי.קול
RECOGNITION.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.

מקורית(
.,]Voice Recognition[.לפרטים.על.הגדרות.זיהוי.הקול
עיין.ב“מערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.)דגמים.

עם.מערכת.ניווט.מקורית(“.בהמשך.פרק.זה.
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דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

(CAMERA(.הגדרות.המצלמה
מסך.CAMERA.)מצלמה(.מופיע.כשלוחצים.על.לחצן.
באמצעות. .]Camera[ בשורה. בוחרים. .,SETTING

.ENTER.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן

לפרטים.על.פעולת.מערכת.המצלמה,.עיין.ב“צג.מבט.
לאחור“.בהמשך.פרק.זה.

נסיעה  מסלול  )קווי   ]Predictive Course Lines[
במצלמת רוורס(:

החזוי. המסלול. קווי. .,]ON[-ל מועבר. זה. כשפריט.

.“R“ במצב. ההילוכים. כשידית. המסך. על. יוצגו.
)הילוך.אחורי(.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

הגדרות.חיישן.חניה
מופיע. חניה(. )חיישן. .“Parking Sensor“ מסך.
בשורה. בוחרים. .,SETTING לחצן. על. כשלוחצים.
]Parking Sensor[.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולוחצים.

.ENTER.על.לחצן

עיין. החניה,. חיישן. מערכת. פעולת. על. לפרטים.

“התנעה. .,5 בפרק. חניה(“. )חיישן. סונאר. ב“מערכת.
ונהיגה“.

]Parking Sensor Display[ )תצוגת חיישן חניה(:
כשפריט.זה.מועבר.ל-]ON[,.מחוון.החיישן.הפינתי/
חיישני.החניה.מזהים. יופיע.כאשר. )סונאר(. אמצעי.

מכשולים.בקרבת.הפגוש.הקדמי.או.האחורי.

חיישני  )רגישות   ]Corner Sensor Sensitivity[
הפינה(:

כוונן.את.רמת.הרגישות.של.חיישני.הפינה.לגבוהה.
יותר.)ימינה(.או.נמוכה.יותר.)שמאלה(.
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חיישנים  )רגישות   ]Centre Sensor Sensitivity[
מרכזיים(

המרכזיים. החיישנים. של. הרגישות. רמת. את. כוונן.
לגבוהה.יותר.)ימינה(.או.נמוכה.יותר.)שמאלה(.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

]Image Viewer[.)מציג.תמונות(.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(

בזיכרון. התמונה. קובצי. את. מציגה. זו. מערכת.

על. לחץ. התמונות,. מציג. את. להציג. כדי. ..USB-ה

לחצן.SETTING,.בחר.בשורה.]Other[.ולחץ.על.לחצן.

.]Image Viewer[ בשורה. בחר. מכן. לאחר. ..ENTER

תמונת. ..ENTER לחצן. על. ולחץ. תמונות(. )מציג.
הקובץ.הנבחר.תוצג.בצד.הימני.של.המסך.

כשבזיכרון.ה-USB.יש.כמה.תיקיות,.בחר.בתיקייה.

ENTER.כדי.להציג. ולחץ.על.לחצן. מתוך.הרשימה.
את.רשימת.הקבצים.

]Full Screen Display[ ]תצוגת מסך מלא[:
 Full[ בשורה. כשבוחרים. מופיעה. מלא. מסך. תצוגת.
ולוחצים. המרכזי. הבקר. באמצעות. .]Screen Display

.ENTER.על.לחצן

את. לשנות. או. התמונות. מציג. את. להפעיל. כדי.

הבקר. באמצעות. הרצוי. במקש. בחר. ההגדרות,.
המרכזי.

. .)התחל(	

.ולחץ.על.הלחצן.ENTER.כדי. בחר.במקש.
להתחיל.בתצוגת.השקופיות.

. .)עצור(	
.ולחץ.על.הלחצן.ENTER.כדי. בחר.במקש.

לעצור.את.תצוגת.השקופיות.

. .)הבא(	
.ולחץ.על.לחצן.ENTER.כדי. בחר.במקש.

להציג.את.הקובץ.הבא.

 )הקודם(	 
.ולחץ.על.לחצן.ENTER.כדי. בחר.במקש.

להציג.את.הקובץ.הקודם.

הגדרת מציג התמונות:
כשלוחצים. מופיעה. התמונות. מציג. הגדרות. תצוגת.
על.המקש.]Settings[.)הגדרות(.בתצוגת.המסך.המלא.
ולוחצים.על.הלחצן.ENTER..בתצוגת.המסך.המלא.

זמינות.ההגדרות.הבאות:

. מהירות.תצוגת.השקופיות	
)מהירות.תצוגת. .]Slideshow Speed[ בחר.בשורה.
מהתצוגה. ..ENTER לחצן. על. ולחץ. שקופיות(.
הבאה,.בחר.בזמן.החלפה.של.5,.10,.30,.60.שניות.
או.]No Auto Change[.)ללא.החלפה.אוטומטית(.

. סדר.תצוגת.השקופיות	
תצוגת. )סדר. .]Slideshow Order[ בשורה. בחר.
מהתצוגה. ..ENTER לחצן. על. ולחץ. שקופיות(.
.]Order List[ ]Random[.)אקראי(.או. הבאה,.בחר.

)לפי.סדר.הרשימה(.

עצות להפעלה:
. ניתן.להציג.רק.קבצים.העומדים.בתנאים.הבאים.	

−.)jpeg.או..jpg(.JPEG.:תבנית.הקובץ
−.2 MB.גודל.הקובץ:.עד
גודל.התצוגה:.עד.2,048 × 1,536.פיקסלים.−
. מצלמה.	 )כגון. אלקטרוני. התקן. מחברים. אם.

דיגיטלית(.ישירות.לרכב.באמצעות.כבל.USB,.לא.
תוצג.כל.תמונה.על.המסך.
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. אם.שם.הקובץ.ארוך.מדי,.ייתכן.ששמות.קבצים.	
מסוימים.לא.יוצגו.במלואם..

DISC·AUX.השימוש.בלחצן

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

לשקע. מחוברים. .NTSC/PAL תואמי. התקנים. אם.

את. להעביר. ניתן. המרכזית,. בקונסולה. הכניסה.

ב“שקעי. )עיין. המרכזי. הצג. אל. המוצגות. התמונות.
 DISC·AUX.עזר“.בהמשך.פרק.זה(..לחץ.על.הלחצן

כדי.לבצע.את.ההעברה.

.]Menu[ בשורה. כשבוחרים. מופיעה. הנ“ל. התצוגה.
)תפריט(.באמצעות.הבקר.המרכזי.

צג.מבט.לאחור.)אם.קיים(

כשמעבירים.את.ידית.ההילוכים.למצב.“R“.)הילוך.
אחורי(,.הצג.מראה.את.האזור.האחורי.של.הרכב.

עצמים. לזיהוי. לנהג. כעזר. לשמש. מיועדת. המערכת.

נייחים.גדולים.כדי.למנוע.נזק.לרכב..המערכת.אינה.

לזהות. שלא. ועלולה. לפגוש. מתחת. עצמים. מזהה.
עצמים.קרובים.לפגוש.או.על.הקרקע.

אזהרה  
אך 	  נוחות  תוספת  היא  לאחור  המבט  מצלמת 

אינה תחליף לנהיגה נכונה לאחור. לפני נסיעה 
לעשות  שבטוח  ובדוק  תמיד  הסתובב  לאחור 

זאת. סע לאחור תמיד באיטיות.
נראים 	  לאחור  המבט  בצג  הנראים  העצמים 

השימוש  בגלל  בפועל  מהמרחק  שונה  במרחק 
בעדשה רחבת זווית.

מופיעים 	  לאחור  בצג המבט  הנראים  העצמים 
בכיוונים מנוגדים, בדיוק כמו עצמים הנראים 

במראה הפנימית ובמראות הצד.
המטען 	  תא  שמכסה  ודא  לאחור  נסיעה  בעת 

סגור היטב.
בגלל מגבלות טווח המבט של צג המבט לאחור 	 

לא ניתן לראות בו את האזור שמתחת לפגוש 
ואת אזור פינות הפגוש.

לאחור. 	  המבט  מצלמת  על  כלום  תשים  אל 
לוחית  מעל  מותקנת  לאחור  המבט  מצלמת 

הרישוי.
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הקפד 	  גבוה,  בלחץ  במים  הרכב  שטיפת  בעת 
מים  אחרת  המצלמה.  לאזור  להתיז  שלא 
על  להתעבות  ולגרום  למצלמה  לחדור  עלולים 

העדשות, לתקלה, לשריפה או להתחשמלות.
מכשיר 	  היא  המצלמה  במצלמה.  תהלום  אל 

נזק  לגרום  או  להינזק  עלולה  היא  מדויק. 
שיתבטא בשריפה או התחשמלות.

זהירות
כיסוי פלסטיק. אל תשרוט את  יש  על המצלמה 

הכיסוי בעת ניקוי לכלוך או שלג מהכיסוי.

כיצד.לקרוא.את.הקווים.המוצגים

רוחב. על.הצג.מוצגים.קווים.מנחים.המציינים.את.
.A.הרכב.והמרחקים.לעצמים.ביחס.לקו.הפגוש

קווים עזר להערכת מרחק:
קווי.עזר.מראים.את.המרחק.מהפגוש.

. קו.אדום.q:.בערך.0.5.מטר	

. קו.צהוב.w:.בערך.1.מטר	

. קו.ירוק.e:.בערך.2.מטר	

. קו.ירוק.r:.בערך.3.מטר	

:t קווי רוחב מנחים
מראים.את.רוחב.המכונית.בעת.נסיעה.לאחור.

:y קווי המסלול החזוי
קווי. לאחור.. בנסיעה. החזוי. המסלול. את. מציינים.
המסלול.החזוי.מופיעים.על.הצג.כשידית.ההילוכים.
גלגל. את. ומסובבים. אחורי(. )הילוך. .“R“ בהילוך.
סיבוב. מידת. לפי. זזים. החזוי. המסלול. קווי. ההגה..
גלגל.ההגה.ואינם.מוצגים.כשגלגל.ההגה.במצב.סרק.

החניה.בעזרת.קווי.מסלול.חזוי

אזהרה  
ובדוק 	  תמיד  הסתובב  לאחור  נסיעה  לפני 

שבטוח לחנות. סע לאחור תמיד באיטיות.

הקווים 	  כהנחיה.  המוצגים  בקווים  השתמש 
מפלס  הנוסעים,  ממספר  מאוד  מושפעים 
ושיפוע  הכביש  תנאי  הרכב,  מצב  הדלק, 

הכביש.

בעלי 	  בצמיגים  הצמיגים  את  מחליפים  אם 
לא  החזוי  המסלול  שקו  ייתכן  אחרת,  מידה 

יוצג נכון.

שיהיה 	  ייתכן  חלק,  או  שלג  מכוסה  כביש  על 
בין קו המסלול החזוי לבין קו המסלול  הבדל 

בפועל.
המצבר 	  אם  או  המצבר  את  מנתקים  אם 

מתרוקן, ייתכן שקווי המסלול החזוי לא יוצגו 
נכון. במקרה כזה, בצע את הנהלים הבאים:

יותר מ-5  − ישר למשך  נהג ברכב על כביש 
דקות.

ימינה 	  קלה  בסטייה  יופיעו  המוצגים  הקווים 
מותקנת  אינה  לאחור  המבט  שמצלמת  מכיון 

במרכז החלק האחורי של הרכב.
רק 	  הרכב  רוחב  ובקו  בקו המרחק  להיעזר  יש 

המרחק  ואופקי.  סלול  משטח  על  כשהרכב 
התייחסות  כנקודת  משמש  הצג  על  הנראה 
בלבד ויכול להיות שונה מהמרחק האמיתי בין 

הרכב לעצמים המוצגים.
כשנוסעים לאחור בעלייה, העצמים המופיעים 	 

שהם  מכפי  במציאות  יותר  רחוקים  הצג  על 
העצמים  בירידה,  לאחור  כשנוסעים  נראים. 
במציאות  יותר  קרובים  הצג  על  המופיעים 
מכפי שהם נראים. השתמש במראה הפנימית 
או הבט לאחור כדי לקבוע נכון את המרחקים 

לעצמים אחרים.
יותר  רחבים  החזוי  המסלול  וקווי  הרכב  רוחב 

מהרוחב והמסלול האמיתיים.
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בדוק.חזותית.שמקום.החניה.בטוח.לפני.שתחנה.. 1
את.הרכב.

כשמעבירים.את.ידית.ההילוכים.למצב.R.)הילוך.. 2
אחורי(,.האזור.שמאחורי.הרכב.מוצג.על.המסך.

A.כמתואר.באיור.

הסע.את.הרכב.לאחור.באיטיות.וכוון.את.גלגל.. 3
ייכנסו. .B החזוי. המסלול. שקווי. כך. ההגה.

.C.למקום.החניה

כוון.את.גלגל.ההגה.כך.שקו.רוחב.הרכב.D.יהיה.. 4
מקביל.למקום.החניה.C.והיעזר.בקווי.המסלול.

החזוי.

ידית.. 5 את. העבר. הרצוי,. במקום. חונה. כשהרכב.
הילוכים. )תיבת. )חניה(. .P למצב. ההילוכים.
הילוכים. )תיבת. סרק(. )הילוך. .N אוטומטית(,.

ידנית(.והפעל.את.בלם.החניה.

ההבדל.בין.מרחקים.צפויים.
ואמיתיים

רק. הרכב. רוחב. ובקו. המרחק. בקו. להיעזר. יש.

הנראה. המרחק. ואופקי.. סלול. משטח. על. כשהרכב.

ויכול. בלבד. התייחסות. כנקודת. משמש. הצג. על.

בין.הרכב.לעצמים. להיות.שונה.מהמרחק.האמיתי.
המוצגים.
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נסיעה.לאחור.בעלייה.תלולה
כשנוסעים.לאחור.בעלייה,.קווי.המרחק.וקווי.מרכז.
הרכב.מוצגים.קרוב.יותר.מהמרחק.בפועל..לדוגמה,.
המרחק. אך. .,A לנקודה. עד. מטר. .1.0 מראה. הצג.

B..שים. 1.0.מטר.בעלייה.הוא.הנקודה. בפועל.של.

לב.שכל.עצם.בעלייה.נראה.על.הצג.רחוק.יותר.מכפי.
שהוא.במציאות.

נסיעה.לאחור.בירידה.תלולה
כשנוסעים.לאחור.בירידה,.קווי.המרחק.וקווי.מרכז.
הרכב.מוצגים.רחוק.יותר.מהמרחק.בפועל..לדוגמה,.
המרחק. אך. .,A לנקודה. עד. מטר. .1.0 מראה. הצג.
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B..שים. 1.0.מטר.בעלייה.הוא.הנקודה. בפועל.של.

לב.שכל.עצם.בירידה.נראה.על.הצג.קרוב.יותר.מכפי.
שהוא.במציאות.

נסיעה.לאחור.בקרבת.עצם.בולט
באים. אינם. .A החזוי. ההתקדמות. מסלול. קווי.
במגע.עם.העצם.שמופיע.בתצוגה..עם.זאת,.המכונית.
מסלול. לתוך. בולט. הוא. אם. בעצם. לפגוע. עלולה.

הנסיעה.בפועל.

נסיעה.לאחור.מאחורי.עצם.בולט
יותר.מהנקודה. נראית.רחוקה. .C על.הצג.הנקודה.
B..למעשה,.הנקודה.C.נמצאת.באותו.מרחק.כמו.
נסיעה. בעת. בעצם. לפגוע. עלול. הרכב. ..A הנקודה.
לתוך. בולט. העצם. אם. .A נקודה. לכיוון. לאחור.

מסלול.הנסיעה.לאחור.בפועל.
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כיצד.לכוונן.את.המסך
.,)Display ON/OFF(.כדי.לכוונן.את.הפעלת/כיבוי.הצג
.,)Colour(.הצבע.,)Tint(.הגוון.,)Brightness(.הבהירות
הניגודיות.)Contrast(.ורמת.השחור.)Black level(.של.
כשצג. .SETTING לחצן. על. לחץ. לאחור,. המבט. צג.
המבט.לאחור.פועל,.בחר.בשורה.המתאימה,.וכוונן.

את.הרמה.באמצעות.הבקר.

אסור.לכוונן.את.הבהירות,.הגוון,.הצבעים,.הניגודיות.

ורמת.השחור.של.צג.המבט.לאחור.כשהרכב.נמצא.

בתנועה..ודא.שבלם.החניה.מופעל.כהלכה.ושהמנוע.
אינו.פועל.

.]ON[-ל החזוי. המסלול. קווי. את. להגדיר. ניתן.

המצלמה. ב-“הגדרות. עיין. לפרטים,. ..]OFF[ או.
)CAMERA(“.בתחילת.פרק.זה.

מחוון.חיישן.החניה
)אם.מותקן(

.]Parking Sensor Display[ כאשר.מפעילים.את.מקש.

חיישן. מחוון. .,]ON[ למצב. חניה(. חיישני. )תצוגת.

בלחצן. ב-“השימוש. )עיין. הצג. על. יופיע. החניה.

חניה(“. )חיישן. סונאר. ו-“מערכת. לעיל,. .“SETTING
בפרק.5,.“התנעה.ונהיגה“(.

עצות.להפעלה
. 	.“R“ למצב. ההילוכים. ידית. את. כשמעבירים.

)הילוך.אחורי(,.הצג.עובר.באופן.אוטומטי.למצב.

צג.מבט.לאחור..עם.זאת,.ניתן.לשמוע.את.מערכת.
השמע.

. 	.“R“.ייתכן.שלאחר.שילוב.ידית.ההילוכים.להילוך
מהילוך.אחר.או.ממצב.R.לכל.מצב.אחר,.יעבור.
זמן.מה.עד.להופעת.התצוגה.בצג.המבט.לאחור..
ייתכן.שעצמים.יופיעו.מעוותים.לרגע.עד.שמסך.

צג.המבט.לאחור.יוצג.בשלמותו.

. מאוד,.	 נמוכה. או. מאוד. גבוהה. כשהטמפרטורה.
ייתכן.שהעצמים.לא.יוצגו.באופן.ברור.על.המסך..

זו.אינה.תקלה.

. ייתכן.	 למצלמה,. ישירות. חודר. חזק. כשאור.
שהעצמים.לא.יוצגו.באופן.ברור..זו.אינה.תקלה.

. ייתכן.שייראו.קווים.אנכיים.על.דמויות.העצמים.	
חזק. אור. החזר. בגלל. נגרמת. התופעה. שבמסך..

מהפגוש..זו.אינה.תקלה.

. ייתכן.שהמסך.ירצד.תחת.תאורה.פלואורסצנטית..	
זו.אינה.תקלה.

. המבט.	 בצג. המופיעים. עצמים. שצבעי. ייתכן.
מהצבעים. מה. במידת. שונים. יהיו. לאחור.

האמיתיים.

. ייתכן.שעצמים.על.המסך.לא.יהיו.ברורים.במקום.	
חשוך.או.בלילה..זו.אינה.תקלה.

. שלג,.	 או. גשם. בלכלוך,. מתכסה. המצלמה. אם.
ייתכן.שעצמים.לא.יוצגו.באופן.ברור.בצג.המבט.

לאחור..נקה.את.המצלמה.

. בנזין.או.	 לנקות.את.המצלמה.באלכוהול,. אסור.
כדי. הצבע.. לדהיית. לגרום. עלול. הדבר. מדלל..
לנקות.את.המצלמה,.נגב.אותה.במטלית.טבולה.
בתמיסה.מדוללת.של.חומר.ניקוי,.ולאחר.מכן.נגב.

במטלית.יבשה.

. לפגוע.	 עלול. הדבר. למצלמה.. נזק. לגרום. אסור.
במסך.התצוגה.

. אסור.למרוח.שעווה.על.חלון.המצלמה..נגב.שיירי.	
עדין. בדטרגנט. טבולה. נקייה. במטלית. שעווה.

מדולל.במים.



צג בקרה, חימום ומיזוג אוויר ומערכת שמע 4-23

פתחי.אוורור

פתחי.אוורור.מרכזיים

מרכזי

פתח/סגור.את.הפתחים.על.ידי.הזזת.הלחצן.לאחד.
הצדדים.

סגורים.. האוורור. שפתחי. מציין. זה. סימן. .: .

הזזת.הלחצן.בכיוון.זה.תגרום.לסגירת.פתחי.
האוורור.

פתוחים.. האוורור. שפתחי. מציין. זה. סימן. .: .

הזזת.הלחצן.בכיוון.זה.תגרום.לפתיחת.פתחי.
האוורור.

ידי. על. האוורור. מפתחי. האוויר. זרימת. את. כוונן.

הזזת.הלחצן.המרכזי.)מעלה/מטה,.שמאלה/ימינה(.
עד.שתגיע.למצב.הרצוי.

פתחי.אוורור.צדדיים

צדדיים

פתח/סגור.את.הפתחים.על.ידי.הזזת.הלחצן.לאחד.
הצדדים.

סגורים.. האוורור. שפתחי. מציין. זה. סימן. .: .

הזזת.הלחצן.בכיוון.זה.תגרום.לסגירת.פתחי.
האוורור..

פתוחים.. האוורור. שפתחי. מציין. זה. סימן. .: .

הזזת.הלחצן.בכיוון.זה.תגרום.לפתיחת.פתחי.
האוורור.

ידי. על. האוורור. מפתחי. האוויר. זרימת. את. כוונן.

הזזת.הלחצן.המרכזי.)מעלה/מטה,.שמאלה/ימינה(.
עד.שתגיע.למצב.הרצוי.

חימום.ומיזוג.אוויר

אזהרה  
כשהמנוע 	  רק  פועלים  האוויר  ומיזוג  החימום 

פועל.
מבוגרים 	  או  ילדים  ברכב  לבד  להשאיר  אסור 

ברכב  לבד  להשאיר  אסור  לעזרה.  הזקוקים 
במקרה  להפעיל  עלולים  הם  מחמד.  חיות 
תאונה  בשוגג  לגרום  בקרים,  או  מתגים 
חמים  שמש  בימי  עצמם.  את  ולפצוע  חמורה 
לעלות  יכולות  סגור  רכב  בתוך  הטמפרטורות 
ואף  קשות  גופניות  פגיעות  ולגרום  במהירות 

קטלניות לאנשים או לחיות.
לפרק 	  אוויר  מיחזור  במצב  להשתמש  אסור 

זמן ממושך מכיוון שהוא גורם לזיהום האוויר 
בתוך הרכב ולהצטברות אדים על השמשות.

אל תכוונן את בקרי החימום ומיזוג האוויר תוך 	 
כדי נסיעה, על מנת שתוכל להקדיש את מלוא 

תשומת הלב לנהיגה עצמה.
פועל.. כשהמנוע. פועלים. האוויר. ומיזוג. החימום.
מתג. כאשר. מדומם. כשהמנוע. גם. פועל. המפוח.

.ON.ההתנעה.במצב
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סוג א‘ — דגם הגה שמאלי

סוג ב‘ — דגם הגה שמאלי

מצב. מסך. מופיע. .,STATUS לחצן. על. כשלוחצים.

“השימוש. בנושא. )עיין. האוויר. מיזוג. של. הפעולה.
בלחצן.STATUS“.בתחילת.פרק.זה(.

עצות.להפעלה

כשטמפרטורת.נוזל.הקירור.של.המנוע.וטמפרטורת.

האוויר. שזרימת. ייתכן. נמוכות,. החיצוני. האוויר.

לכל. שניות. .150 למשך. תפעל. לא. הרגליים. לאזור.

היותר..זו.אינה.תקלה..לאחר.שנוזל.הקירור.מתחמם,.
זרימת.האוויר.לאזור.הרגליים.תפעל.כרגיל.

המכשירים. בלוח. הנמצאים. .B-ו .A החיישנים.

עוזרים.בשמירה.על.טמפרטורה.קבועה..אסור.להניח.
חפץ.כלשהו.על.החיישנים.או.בקרבתם.
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בקרת.אקלים
ויסות.. 1 אוטומטית/לחצן. הפעלה. לחצן. .AUTO

טמפרטורה.)בצד.הנהג(

A/C.לחצן.הפעלה/כיבוי.מיזוג.אוויר. 2

.לחצן.הגברת.מהירות.המניפה. 3

.לחצן.הפשרת.שמשה.קדמית. 4

MODE.לחצן.בקרה.ידנית.של.זרימת.האוויר. 5

DUAL.לחצן.הפעלה/ניתוק.בקרה.מפוצלת/לחצן.. 6
ויסות.טמפרטורה.)בצד.הנוסע(*

OFF.לחצן.כיבוי.מערכת.מיזוג.האוויר*. 7

.לחצן.הקטנת.מהירות.המניפה. 8

.לחצן.הפשרת.שמשה.אחורית.)עיין.בנושא.. 9
“מתג.מסיר.אדים“.בפרק.2,.“מכשירים.ובקרות“(.

.לחצן.מיחזור.אוויר.אוטומטי/לחצן.. 10 .
בקרת.יניקת.אוויר

)AUTO(.הפעלה.אוטומטית
ניתן.להשתמש.במצב.AUTO.בכל.ימות.השנה,.מכיוון.
הטמפרטורה. את. ידני. באופן. שקובעים. שלאחר.
על. אוטומטי. באופן. שומרת. המערכת. הרצויה,.
האוויר. חלוקת. את. ומבקרת. קבועה. טמפרטורה.

ומהירות.המניפה.

על. לחץ. האוויר,. ומיזוג. החימום. את. לכבות. כדי.
.OFF.הלחצן

קירור וחימום באמצעות אוויר מיובש:
1 ..AUTO.לחץ.על.הלחצן

.AUTO והחיווי. תאיר. .]AUTO[ החיווי. )נורית.
יופיע.על.הצג(.

לחץ. 2 מאירה,. אינה. .A/C החיווי. נורית. .אם.
.A/C.על.הלחצן

)נורית.החיווי.A/C.תאיר(.

סובב.את.לחצן.ויסות.הטמפרטורה.)בצד.הנהג(.. 3
כדי.לקבוע.את.הטמפרטורה.הרצויה.

. 	.30 עד. .16 של. בתחום. טמפרטורה. לקבוע. ניתן.
מעלות.צלסיוס.

. כשנורית.החיווי.DUAL.כבויה:	
לחיצה.על.לחצן.AUTO.בצד.הנהג.משנה.את..−

הטמפרטורות.הן.בצד.הנהג.והן.בצד.הנוסע.
הקדמי.

את..− רק. משנה. .DUAL לחצן. על. לחיצה.
)נורית. הקדמי. הנוסע. בצד. הטמפרטורה.
יופיע. .]DUAL[ והחיווי. תאיר. .DUAL החיווי.

על.הצג(.

. עבור.	 שונות. רצויות. טמפרטורות. לקבוע. כדי.
.DUAL הלחצן. על. לחץ. הקדמי,. והנוסע. הנהג.
)נורית.החיווי.תאיר(,.ואז.סובב.את.לחצן.ויסות.

הטמפרטורה.המתאים..

. השונות,.	 הטמפרטורות. קביעת. את. לבטל. כדי.
תכבה. החיווי. נורית. ..DUAL הלחצן. על. לחץ.
תיקבע. הנהג. צד. עבור. שנקבעה. והטמפרטורה.

עבור.צד.הנהג.וגם.עבור.צד.הנוסע.הקדמי.

בתנאי.חום.ולחות.ייתכן.שניתן.יהיה.לראות.אדים.

יוצאים.מפתחי.האוורור.כתוצאה.מהקירור.המהיר.
של.האוויר..תופעה.זו.אינה.מצביעה.על.תקלה.
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חימום )מיזוג אוויר כבוי(:
1 ..AUTO החיווי. )נורית. .AUTO הלחצן. על. לחץ.

תאיר.והחיווי.]AUTO[.יופיע.על.הצג(.

הלחצן.. 2 על. לחץ. מאירה,. .A/C החיווי. נורית. אם.
A/C.)נורית.החיווי.A/C.תכבה(.

ויסות.הטמפרטורה.כדי.לקבוע.. 3 סובב.את.לחצן.
את.הטמפרטורה.הרצויה.

. כשנורית.החיווי.DUAL.כבויה:	
לחיצה.על.לחצן.AUTO.בצד.הנהג.משנה.את..−

הטמפרטורות.הן.בצד.הנהג.והן.בצד.הנוסע.
את..− רק. משנה. .DUAL לחצן. על. לחיצה.

)נורית. הקדמי. הנוסע. בצד. הטמפרטורה.

יופיע. .]DUAL[ והחיווי. תאיר. .DUAL החיווי.
על.הצג(.

. עבור.	 שונות. רצויות. טמפרטורות. לקבוע. כדי.
.DUAL הלחצן. על. לחץ. הקדמי,. והנוסע. הנהג.
)נורית.החיווי.תאיר(,.ואז.סובב.את.לחצן.ויסות.

הטמפרטורה.המתאים.

. השונות,.	 הטמפרטורות. קביעת. את. לבטל. כדי.
תכבה. החיווי. נורית. ..DUAL הלחצן. על. לחץ.
תיקבע. הנהג. צד. עבור. שנקבעה. והטמפרטורה.

עבור.צד.הנהג.וגם.עבור.צד.הנוסע.הקדמי.

אוויר  באמצעות  אדים  השמשה/הסרת  הפשרת 
מיובש:

.)נורית.החיווי.תאיר(.. 1 לחץ.על.הלחצן.

ויסות.הטמפרטורה.כדי.לקבוע.. 2 סובב.את.לחצן.
את.הטמפרטורה.הרצויה.

. כדי.להסיר.במהירות.כפור.מן.המשטח.החיצוני.	
ויסות. לחצן. את. העבר. הקדמית,. השמשה. של.
הטמפרטורה.ואת.לחצן.בקרת.מהירות.המניפה.

למצבם.הגבוה.ביותר.

. כדי.	 .AUTO הלחצן. על. לחץ. נקיה,. כשהשמשה.
לעבור.למצב.אוטומטי.

. כשהטמפרטורה.	 . הלחצן. על. לוחצים. אם.
האוויר. מיזוג. .,-5°C-ל מתחת. היא. החיצונית.
יופעל.באופן.אוטומטי.כדי.להפשיר.את.השמשה.
באופן. יבוטל. האוויר. מיחזור. מצב. הקדמית..
כדי. ייבחר. חיצוני. אוויר. כניסת. מצב. אוטומטי..

לשפר.את.ביצועי.ההפשרה.

הפעלה.ידנית
ניתן.להשתמש.במצב.הידני.כדי.לכוונן.את.החימום.

ואת.מיזוג.האוויר.לפי.דרישותיך.

כדי.לכבות.את.החימום.ואת.מיזוג.האוויר,.לחץ.על.
.OFF.הלחצן

בקרת מהירות המניפה:
כדי. . המניפה. מהירות. בקרת. לחצן. על. לחץ.

להגביר.את.מהירות.המניפה.

כדי. המניפה.  מהירות. בקרת. לחצן. על. לחץ.
להפחית.את.מהירות.המניפה.

לחץ.על.לחצן.AUTO.כדי.לשנות.את.מהירות.המניפה.
למצב.אוטומטי.

בקרת זרימת האוויר:
לחץ.על.הלחצן.MODE.כדי.לשנות.את.מצב.זרימת..

האוויר.
המרכזיים. האוורור. מפתחי. זורם. האוויר. .: .

והצדדיים.
המרכזיים. האוורור. מפתחי. זורם. האוויר. .: .

והצדדיים,.ומפתחי.האוויר.באזור.הרגליים.
באזור. האוויר. מפתחי. בעיקר. זורם. האוויר. .: .

הרגליים.
האוויר.זורם.מפתחי.הפשרת.האדים.ומפתחי. .: .

האוויר.באזור.הרגליים.

בקרת הטמפרטורה:
סובב.את.לחצן.ויסות.הטמפרטורה.כדי.לקבוע.את.

הטמפרטורה.הרצויה.
. 	.30 עד. .16 של. בתחום. טמפרטורה. לקבוע. ניתן.

מעלות.צלסיוס.

מיחזור אוויר:
לחץ.על.לחצן.בקרת.כניסת.האוויר.כדי.למנוע.מאוויר.
חיצוני.לחדור.לרכב..נורית.החיווי.בצד. תאיר.

ניתן.להפעיל.את.מצב.מיחזור.האוויר.כשמיזוג. לא.
. האוויר.במצב.הפשרת.שמשה.קדמית.
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כניסת אוויר חיצוני:
אוויר. להזרים. כדי. האוויר. יניקת. לחצן. על. לחץ.

חיצוני.לתוך.תא.הנוסעים.
.יכבו. נוריות.החיווי.בצד. ובצד.

בקרה אוטומטית של כניסת האוויר:
באופן. מבוקר. הנכנס. האוויר. .,AUTO במצב.
אוטומטי..כדי.לבקר.באופן.ידני.את.כניסת.האוויר,.

לחץ.על.לחצן.בקרת.כניסת.האוויר.
לחצן. על. לחץ. אוטומטית,. בקרה. למצב. לחזור. כדי.
. בקרת.כניסת.האוויר.עד.שנורית.החיווי.בצד.
וכניסת. מופעלת. האקלים. בקרת. מערכת. תאיר..
לזיהום. בהתאם. אוטומטי. באופן. מבוקרת. האוויר.

האוויר.הסביבתי.

כיבוי.המערכת
.OFF.לחץ.על.הלחצן

מערכת.בקרת.אקלים.מתקדמת
את. שומרת. המתקדמת. האקלים. בקרת. מערכת.
היונים. בקרת. באמצעות. נקי,. הרכב. בתוך. האוויר.
גזי. חיישן. עם. האוטומטית. האוויר. יניקת. ובקרת.

פליטה.

חיישן גזי פליטה:
רכב.זה.מצויד.בחיישן.גזי.פליטה..כשבקרת.כניסת.
האוויר.האוטומטית.פועלת,.החיישן.מזהה.מזהמים.
כגון.CO.ו-NO2.מחוץ.לרכב,.והמערכת.עוברת.באופן.
אוטומטי.ממצב.כניסת.אוויר.חיצוני.למצב.מיחזור.

אוויר.

כשלוחצים.על.לחצן.בקרת.כניסת.האוויר.בתנאים.

הבאים,.נורית.החיווי.בצד. מאירה.וחיישן.גזי.
הפליטה.מופעל.

. בקרת.זרימת.האוויר.אינה.במצב.הפשרת.שמשה.	
קדמית.)נורית.החיווי.על.לחצן.הפשרת.השמשה.

.כבויה(. הקדמית.

. 	.0°C.הטמפרטורה.החיצונית.היא.מעל

אזי. פועלת,. האוטומטית. האוויר. כניסת. כשבקרת.

במשך.5.הדקות.הראשונות.נבחר.מצב.מיחזור.אוויר.

לרכב. ואבקנים. לכלוך. אבק,. חדירת. למנוע. כדי.

חיוביים. ביונים. הרכב. שבתוך. האוויר. את. ולנקות.
ושליליים.הנפלטים.מהמניפה.

ובאופן. פליטה. גזי. מזהה. החיישן. דקות,. .5 לאחר.

אוטומטי.מחליף.בין.מצב.מיחזור.אוויר.ומצב.כניסת.
אוויר.חיצוני.

טיפול.במערכת.מיזוג.האוויר

אזהרה  
בלחץ  )גז(  קרר  מכילה  האוויר  מיזוג  מערכת 
גבוה. כדי למנוע פציעה, כל טיפול במערכת מיזוג 
מנוסה  ידי טכנאי  על  רק  להיעשות  חייב  האוויר 

באמצעות ציוד מתאים.
)גז(,. בקרר. משתמשת. ברכב. האוויר. מיזוג. מערכת.

המיוצר.מתוך.מחשבה.על.הגנת.הסביבה.

אך.הוא.עלול. קרר זה אינו מזיק לשכבת האוזון, 
לתרום.במידה.מועטת.להתחממות.כדור.הארץ.

דרושים. הרכב. של. האוויר. מיזוג. במערכת. לטיפול.

ושמן.מיוחד..השימוש.בקרר.או. ציוד.מילוי.מיוחד.

למערכת. חמור. נזק. יגרום. מתאימים. שאינם. שמן.

סיכה. וחומרי. “קרר. בסעיף. )עיין. האוויר. מיזוג.

“מידע. .,9 בפרק. האוויר“. מיזוג. למערכת. מומלצים.
טכני“(.

במערכת. לטפל. יוכל. אינפיניטי. של. שירות. מרכז.
מיזוג.האוויר.הידידותית.לסביבה.שבמכוניתך.

מסנן.מיזוג.האוויר
מיוחד. אוויר. במסנן. מצוידת. האוויר. מיזוג. מערכת.
האוסף.ומנטרל.לכלוך,.אבקנים,.אבק.וכדומה..כדי.
תפשיר. תחמם,. האוויר. מיזוג. שמערכת. להבטיח.
תוכנית. לפי. המסנן. את. החלף. ביעילות,. ותאוורר.
הטיפולים.התקופתיים.המפורטת.בחוברת.השירות.
למרכז.שירות.של. פנה. והאחריות..להחלפת.המסנן.

אינפיניטי.
יורדת. האוויר. זרימת. אם. המסנן. את. להחליף. יש.
אדים. מתכסות. השמשות. אם. או. משמעותי. באופן.
מיזוג. את. או. החימום. את. כשמפעילים. בקלות.

האוויר.
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מערכת.השמע

כללי.זהירות.בהפעלת.מערכת.השמע

אזהרה  
אל תכוונן את בקרי מערכת השמע תוך כדי נסיעה; 
יש להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה עצמה.

רדיו
. עוצמת.	 ידי. על. מושפעת. הרדיו. שידורי. קליטת.

מיקום. מהמשדר,. המרחק. התחנה,. של. האות.

חיצוניות. והשפעות. והרים. גשרים. בניינים,.

אחרות..ירידות.זמניות.באיכות.הקליטה.נגרמות.
בדרך.כלל.על.ידי.גורמים.אלה.

. השימוש.בטלפון.סלולרי.ברכב.או.בקרבתו.עלול.	
להשפיע.על.איכות.קליטת.שידורי.הרדיו.

)CD(.נגן.תקליטורים
. במזג.אוויר.קר.או.בימים.גשומים.עלולים.להיות.	

שיבושים.בפעולת.הנגן.בגלל.הלחות..במקרה.זה,.

הוצא.את.התקליטור.מנגן.התקליטורים.ויבש.או.
אוורר.היטב.את.הנגן.

. בנסיעה.בדרכים.משובשות.הנגן.עלול.לפסוח.על.	
קטעים.בתקליטור.

. לעתים.	 לפעול. לא. עלול. התקליטורים. נגן.
במיוחד.. גבוהה. הנוסעים. בתא. כשהטמפרטורה.

דאג.להורדת.הטמפרטורה.לפני.השימוש.

. אל.תחשוף.את.התקליטור.לאור.שמש.ישיר.	

. ייתכן.שנגן.התקליטורים.לא.ישמיע.באופן.תקין.	
מלוכלכים,. גרועה,. באיכות. שיהיו. תקליטורים.
מכוסים.בטביעות.אצבעות,.או.שיש.בהם.חרירים.

וגומות.בפני.השטח.

. ייתכן.שתקליטורים.מהסוגים.הבאים.לא.יפעלו.	
היטב.

−.)CCCD(.תקליטורים.המוגנים.בפני.הקלטה
−.)CD-R(.תקליטורים.צרובים
−.)CD-RW(.תקליטורים.הניתנים.לצריבה.חוזרת

. אל.	 התקליטורים,. בנגן. תקלות. למנוע. כדי.
תשתמש.בתקליטורים.מהסוגים.הבאים:

תקליטורי.8.ס“מ.)1.3.אינץ‘(.−
תקליטורים.שאינם.עגולים.−
תקליטורים.עם.תוויות.נייר.−
בעלי..− או. שרוטים. שחוקים,. תקליטורים.

קצוות.בלתי.תקינים.

. תקליטורים.	 רק. לנגן. יכולה. זו. שמע. מערכת.
יכולה.להקליט.או. מוקלטים.מראש..היא.אינה.

לצרוב.תקליטורים.
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. אחת.	 תופיע. תקליטור,. להשמיע. ניתן. לא. אם.
מההודעות.הבאות.

Check disc.)בדוק.את.התקליטור(:

)צד..− נכונה. בצורה. הוכנס. שהתקליטור. ודא.
התווית.כלפי.מעלה.וכדומה(.

ודא.שהתקליטור.אינו.עקום.או.שחוק.ושאין..−
עליו.שריטות.

Push eject.)לחץ.על.לחצן.הוצאת.התקליטור(:

מדי. גבוהה. מטמפרטורה. הנובעת. תקלה. זוהי.

בתוך.הנגן..הוצא.את.התקליטור.על.ידי.לחיצה.

על.לחצן.הוצאת.התקליטור,.ולאחר.זמן.מה.הכנס.

חוזרת. הנגן. בתוך. כשהטמפרטורה. שוב.. אותו.
לערך.תקין.ניתן.להשמיע.שוב.את.התקליטור.

Unplayable.)לא.ניתן.להשמעה(:

במערכת.שמע.זו.לא.ניתן.להשמיע.קבצים.למעט.
.MP3/WMA/ACC.קובצי

DVD.נגן
סימן מסחרי וזכויות יוצרים

. מוגנת.	 בטכנולוגיה. שימוש. נעשה. זו. במערכת.
תחת.פטנט.בארה“ב.וזכויות.קניין.רוחני.אחרות.
זכויות. ובעלי. .Macro-vision תאגיד. בבעלות.

אחרים.

. אסור.להשתמש.בטכנולוגיה.זו,.המוגנת.בזכויות.	
יוצרים,.ללא.אישור.מתאגיד.Macro-vision..היא.
מוגבלת.לשימוש.אישי,.וכדומה,.כל.עוד.לא.ניתן.

.Macro-vision.אישור.מתאגיד

. אסור.לשנות.או.לפרק.את.המערכת.	

. רישיון.	 תחת. מיוצרת. דיגיטל. דולבי. מערכת.
מחברת.Dolby Laboratories.בע“מ.

. סימנים.	 הם. .% הכפול. .D-ה וסימן. דולבי.
מסחריים.של.חברת.Dolby Laboratories.בע“מ.

הם..	 .EFDC.DTS Digital Surround®-ו .DTS
 Digital Theater חברת. של. מסחריים. סימנים.

Systems.בע“מ.

בקרת הורים
הגדרת. עם. .DVD תקליטורי. לנגן. יכולה. זו. מערכת.
לפי. זו. במערכת. הורים. בקרת. הגדר. הורים.. בקרת.

שיפוטך.האישי.

בחירת תקליטור:
ניתן.להשמיע.תקליטורים.מהסוגים. .DVD-בכונן.ה

הבאים:

. 	DVD-תקליטור.וידיאו

. 	VIDEO-תקליטור

. תקליטור.CD-DA.)תקליטור.רגיל(	

.ALL אזור. קוד. בעלי. .DVD בתקליטורי. השתמש.

מופיע. האזור. )קוד. לארצך. הישים. האזור. קוד. או.

..)DVD-ה תקליטור. גבי. על. המודפס. קטן. כסמל.

להשמיע. יכול. ברכב,. המותקן. זה,. תקליטורים. נגן.
תקליטורי.DVD.בעלי.קוד.אזור.ישים.

תשתמש  אל   ,DVD-ה בנגן  תקלות  למנוע  כדי 
בתקליטורי DVD מהסוגים הבאים:

תקליטורי 8 ס“מ )3.1 אינץ‘(	 
קוד האזור A מופיע כסימן קטן המודפס על 	 

B גבי התקליטור
תקליטורי DVD שאינם עגולים 	 
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תקליטורי DVD עם תוויות נייר	 
בעלי 	  או  שרוטים  שחוקים,   DVD תקליטורי 

קצוות בלתי אחידים
 	)DVD-R( צרובים DVD תקליטורי
חוזרת 	  לצריבה  הניתנים   DVD תקליטורי 

)DVD-RW(

USB.זיכרון
. סטטי,.	 חשמל. בסביבת. .USB זיכרון. תניח. אל.

ממזגן. היוצא. חם. אוויר. או. חשמליות. הפרעות.

אוויר.ונושב.ישר.עליו..הדבר.עלול.לגרום.לשיבוש.
.USB-הנתונים.האגורים.בזיכרון.ה

. הלקוחות.	 על. ..USB זיכרון. כל. מותקן. לא. ברכב.
.USB.להכין.זיכרון

. ודא.שזיכרון.ה-USB.מחובר.בצורה.נכונה.לשקע.	
.USB

. מערכת.	 באמצעות. .USB זיכרון. לפרמט. ניתן. לא.
.USB.כדי.לפרמט.זיכרון.PC.זו..השתמש.במחשב

. USB.מסוימים.אינם.תואמים.למערכת.	 זכרונות.
זו.

. אם.נפח.זיכרון.ה-USB.מחולק.למחיצות.לא.ניתן.	
להשתמש.בו.

.iPod®.נגן
אחרות 	  בשפות  המשמשים  תווים,  מספר 

בצג  היטב  מוצגים  אינם  וכדומה(  )עברית 
המרכזי של הרכב. בעת שימוש בנגן  ®iPod אנו 

ממליצים להשתמש בתווי השפה האנגלית.

קובצי וידאו גדולים עלולים להאט את התגובות 	 
עלול  הרכב  של  המרכזי  הצג   .iPod® -ה בנגן 

להחשיך, אך התצוגה תתחדש בהקדם.
אם נגן ה- ®iPod בוחר באופן אוטומטי בקובצי 	 

בחירה אקראית  במצב  גדולים כשהוא  וידיאו 
)shuffle(, הצג המרכזי של הרכב עלול להחשיך, 

אך התצוגה תתחדש בהקדם.
נגן ה-  ®iPod עלול לגרום 	  חיבור לא תקין של 

ודא  המסך.  על  מהבהב  בדיקה  סימן  להצגת 
תמיד שנגן ה- ®iPod מחובר היטב.

 	 )2 )דור   iPod® nano-ה נגן  את  מנתקים  אם 
במהלך פעולת חיפוש, הוא ימשיך לרוץ קדימה 

או לאחור.
כשמשנים 	  שגויה  שיר  כותרת  שתופיע  ייתכן 

 iPod®-את מצב ההשמעה בעת שימוש בנגן ה
nano )דור 2(.

באותו 	  יושמעו  לא  מוקלטים  שספרים  ייתכן 
.iPod-סדר שבו הם מופיעים על נגן ה

 	 )1 )דור   iPod® nano-ה נגן  את  מחברים  אם 
במהלך פעולת חיפוש, הוא ימשיך לרוץ קדימה 
או לאחור. במקרה זה יש לאפס ידנית את נגן 

.iPod® -ה
במקרה של שימוש בנגן  ®iPod )דור 3 עם מחבר 	 

Dock(, אסור להשתמש בשמות ארוכים מאוד 
ככותרת שיר, שם אלבום או שם מבצע. זאת 

.iPod® -כדי למנוע איפוס עצמי של נגן ה

הכבל עלול להינזק ונתונים יאבדו.	 
 כיפוף מופרז של הכבל )רדיוס מינימלי של −

04 מ“מ )6.1 אינץ‘((.
מ-180  − )יותר  הכבל  של  מופרז  פיתול 

מעלות(.
משיכת הכבל או הפלתו. −
סגירת מכסה הקונסולה המרכזית על הכבל  −

או המחברים.
בתא  − חדים  קצוות  בעלי  פריטים  אחסון 

האחסון בו מאוחסנים הכבלים.
שפיכת נוזלים על הכבל והמחברים. −

אסור לחבר את הכבל לנגן ה-®iPod אם הכבל 	 
ו/או המחברים רטובים. הדבר עלול לגרום נזק 

לנגן.
הנח 	  למים,  נחשפו  המחברים  או  הכבל  אם 

חיבור  לפני  לגמרי  להתייבש  ולמחברים  לכבל 
לייבוש  24 שעות  )המתן   iPod® -לנגן ה הכבל 

מלא(.
ממים, 	  אחרים  לנוזלים  נחשף  המחבר  אם 

בין  לקצר  שיגרמו  משקעים  להישאר  עלולים 
הכבל,  את  החלף  זה  במקרה  המחבר.  פיני 
אחרת עלול להיגרם נזק או שיבושים בפעולת 

.iPod®-נגן ה
מחברים 	  חתוך,  )בידוד  ניזוק  הכבל  אם 

לכלוך,  אבק,  נוזלים,  כגון  זיהום  סדוקים, 
ופנה  בכבל  תשתמש  אל  במחברים(,  וכדומה 
למרכז שירות של אינפיניטי להחלפת הכבל 

בחדש.
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כשהכבל אינו בשימוש זמן ממושך, אחסן אותו 	 
החדר  בטמפרטורת  אבק  וללא  נקי  במקום 

וללא חשיפה לשמש ישירה.
שהוא 	  מזו  אחרת  למטרה  בכבל  תשתמש  אל 

מיועד לה ברכב.
Apple.בע“מ. *..®iPod.הוא.סימן.מסחרי.של.חברת.

בארה“ב.ובארצות.אחרות.

נגן.שמע..®Bluetooth.)אם.מותקן(
. ניתנים.	 התקני.שמע. ®Bluetooth.מסוימים.אינם.

לשימוש.עם.מערכת.זו..למידע.מפורט.על.התקני.

מערכת. עם. לשימוש. הזמינים. .Bluetooth® .שמע
זו,.פנה.למרכז.שירות.של.אינפיניטי.

. לפני.שימוש.במערכת.שמע. ®Bluetooth,.יש.צורך.	
בנוהל.רישום.ראשוני.להתקן.השמע.

. יכולה.	 .Bluetooth® .השמע מערכת. פעולת.
להשתנות.לפי.התקן.השמע.המחובר..בדוק.את.

נוהל.ההפעלה.לפני.השימוש.

. השמעת.התקן.שמע. ®Bluetooth.תיפסק.בתנאים.	
שהתנאים. לאחר. תתחדש. ההשמעה. הבאים..

חלפו.
בעת.שימוש.בדיבורית.−
בעת.בדיקת.חיבור.עם.טלפון.סלולרי.−

. מובנית.	 ברכב. .Bluetooth® .התקשורת אנטנת.
.Bluetooth® .במערכת..אל.תניח.את.התקן.השמע
או. מהמערכת. רחוק. מתכת,. מוקף. במקום.
או. בגוף. נוגע. ההתקן. בהם. צרים. במקומות.
במושב..הדבר.עלול.לגרום.לירידה.באיכות.השמע.

או.להפרעות.תקשורת.

. כאשר.התקן.שמע. ®Bluetooth.מחובר.דרך.חיבור.	
עלולה. ההתקן. סוללת. .,Bluetooth® .אלחוטי

להתרוקן.מהר.מהרגיל.

. 	 Bluetooth®  AV לפרופיל. תואמת. זו. מערכת.
.)AVRCP-ו.A2DP(

מסחרי. סימן. הוא. .Bluetooth®

.Bluetooth SIG חברת. בבעלות.
בע“מ.

Music box.כונן.קשיח
הקלטה:

. הכונן.	 על. נשמרו. ולא. שאבדו. שנתונים. לב. שים.
או. שגוי. תפעול. למערכת,. נזק. בגלל. הקשיח.

תקלה,.אינם.מכוסים.באחריות.

. אסור.לבעלי.רכב.להקליט.מוסיקה.ללא.אישור.	
מבעלי.זכויות.היוצרים,.למעט.לשימוש.אישי.

. תקליטור,.	 על. מחדש. להקליט. ניתן. לא. כאשר.
מוקלטת. המוסיקה. אם. ההקלטה. לאחר. בדוק.

היטב.על.הכונן.הקשיח..

. סוגי.מוסיקה.מסוימים,.תלוי.	 ניתן.להקליט. לא.
במצב.הדיסק,.בגלל.מהירות.הקלטה.גבוהה.

. כשמקליטים.תקליטור.במהלך.נסיעה.על.דרכים.	
משובשות.או.במקרה.של.רעידות.מופרזות,.ייתכן.

שיוקלטו.קולות.קפיצה.

. סימן.	 יופיע. קולות.קפיצה,. במקרה.של.הקלטת.
המציין.קולות.קפיצה.

. לא.ניתן.להקליט.קולות.כלשהם.אם.יש.קולות.	
קפיצה.או.התקליטור.במצב.גרוע.

. 	.)SCMS(.קטעים.הכוללים.מערכת.ניהול.הקלטות
אינם.מוקלטים.

. שלא.	 ייתכן. מלוכלך,. או. שרוט. התקליטור. אם.
ניתן.יהיה.להקליט.אותו,.יישמעו.קולות.קפיצה.

או.ההקלטה.תארך.זמן.רב.

הורדת כותרות אוטומטית:
. אוטומטי.	 באופן. המורד. כותרות. שמידע. ייתכן.

יהיה.שונה.מהכותרות.האמיתיות.

. שלא.	 ייתכן. חדשים,. תקליטורים. הקלטת. בעת.
ניתן.יהיה.להוריד.את.מידע.הכותרות.שלהם.
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.USB.זיכרון/DVD.תקליטורים/תקליטורי
DivX.עם

הגבלת צפייה:
. על.	 צפייה,. הגבלת. מכילים. הקבצים. כאשר.

ולרשום. משתמש. חשבון. לרכוש. המשתמשים.

את.ההתקן.כנגן..אל.תכניס.תקליטור.או.תחבר.

זיכרון.USB.לאחר.אחסון.קובצי.DivX.עם.הגבלת.

צפייה.הן.בזיכרון.ה-USB.והן.בתקליטור..הדבר.
עלול.לגרום.לספירה.שגויה.של.הגבלת.הצפייה.

. אין.	 צפייה,. הגבלת. מכילים. אינם. כשהקבצים.
צורך.ברישום.משתמש.

:DivX

חברת. ידי. על. שפותחה. דחיסה. תבנית. הוא. .DivX

DivX.בע“מ.על.בסיס.DivX..MPEG-4.מאפשר.יצירת.

קבצים.דחוסים.מאוד.תוך.שמירה.על.איכות.חזותית.

גבוהה..הקובץ.הדחוס.יכול.להכיל.קולות,.תפריטים,.

.DivX קובצי. להעלות. ניתן. שמע.. וערוצי. תרגום,.

ב-DivX.com..כשמורידים.מדיה.זו.ומשתמשים.בכלי.
DivX.מיוחדים,.ניתן.ליצור.תוכן.מקורי.

סימן מסחרי:
סימנים. הם. קשורים. וסמלים. .DivX אישור. .,DivX

מסחריים.של.חברת.DivX.בע“מ.

.USB.זיכרון/DVD.תקליטורים/תקליטורי
MP3/WMA/AAC.עם

מונחים:
. של.	 מקוצרים. תיבות. ראשי. הם. .MP3. —. MP3

..Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3

MP3.הוא.פורמט.השמע.הדיגיטלי.הדחוס.הנפוץ.

כמעט. שהוא. צליל. מאפשר. זה. פורמט. ביותר..

רק. הוא. הקבצים. גודל. אך. תקליטור,. באיכות.

חלק.קטן.מגודל.קובצי.שמע.רגילים..המרת.קובץ.

להקטין. יכולה. .MP3 לפורמט. מתקליטור. שמע.
)דגימה: .10:1 של. בשיעור. הקובץ. גודל. .את.
ללא. כמעט. .)128 kbps דגימה:. קצב. .,44.1 kHz
ירידה.מוחשית.באיכות..דחיסת.MP3.מסירה.את.
אות. של. רלבנטיים. ובלתי. המיותרים. החלקים.

השמע.שהאוזן.האנושית.אינה.יכולה.לשמוע.

. WMA.—.Windows Media Audio.הוא.פורמט.שמע.	
..MP3-דחוס.שנוצר.על.ידי.מיקרוסופט.כחלופה.ל
.WMA של. .)codec( הדחיסה/פריסה. טכנולוגיית.
מאשר. קבצים. של. יותר. רבה. דחיסה. מאפשרת.
הטכנולוגיה.של.MP3,.מה.שמאפשר.לאחסן.יותר.
בהשוואה. נפח. באותו. דיגיטליים. שמע. ערוצי.

ל-MP3.באותה.איכות.

. AAC.—.Advanced Audio Coding.הוא.פורמט.שמע.	
יותר. רבה. קבצים. דחיסת. מאפשר. .AAC דחוס..
ואחסונם. מוסיקה. קובצי. ויצירת. .MP3 מאשר.

.MP3.באותה.איכות.כמו

. הקצב.	 את. מציין. .— .)Bit rate( סיביות. קצב.
)bps(.בו.נעשה.שימוש.בקובצי. בסיביות.לשנייה.
של. ואיכותם. גודלם. הדיגיטליים.. המוסיקה.
קובצי.שמע.דיגיטליים.מכווצים.נקבעים.על.ידי.

קצב.הסיביות.המשמש.בעת.קידוד.הקובץ.

. בו.	 הקצב. .— .)Sampling frequency( דגימה. תדר.
דגימות.האות.מומרות.מאנלוגי.לדיגיטלי.)המרת.

A/D(.בשנייה.

. נתונים.	 לכתיבת. השיטות. אחת. .— .Multisession
פעם.אחת. מדיה. על. הנתונים. כתיבת. מדיה.. על.
נקראת.single session,.ואילו.כתיבה.יותר.מפעם.

.multisession.אחת.נקראת

. או.	 .MP3 בקובץ. החלק. .— .ID3/WMA תווית.
קובץ.המוסיקה. על. מידע. WMA.מקודד.המכיל.
הדיגיטלי.כגון.שם.השיר,.המבצע,.שם.האלבום,.
קצב.הסיביות.של.הקידוד,.משך.השיר.וכד‘..מידע.
האלבום/המבצע/ שם. בשורת. מוצג. .ID3 תווית.

שם.השיר.על.המסך.

שמות. הם. .Windows Media®.-ו  Windows®  *

של. מסחריים. סימנים. ו/או. רשומים. מסחריים.
חברת.מיקרוסופט.בארה“ב.ו/או.בארצות.אחרות.



צג בקרה, חימום ומיזוג אוויר ומערכת שמע 4-33

סדר ההשמעה:
קובצי. עם. תקליטור. של. המוסיקה. השמעת. סדר.

AAC./WMA/MP3.הוא.כמתואר.בתרשים.

. 	.MP3/ קובצי. מכילות. שאינן. התיקיות. שמות.
WMA/AAC.אינם.מופיעים.בתצוגה.

. אם.יש.קובץ.ברמה.העליונה.של.התקליטור,.תוצג.	
ההודעה.]Root Folder[.)תיקיית.שורש(.

. סדר.ההשמעה.הוא.הסדר.בו.הקבצים.נכתבו.על.	
לא. שהקבצים. שייתכן. כך. הכתיבה,. תוכנת. ידי.

יושמעו.בסדר.הרצוי.
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טבלת מפרטים:

USB2.0.,DVD±R DL.,DVD±RW.,DVD±R.,DVD-ROM.,CD-RW.,CD-R.,CDסוגי.מדיה.נתמכים

שיטות.קבצים.נתמכות

 ISO9660.,ISO9660.LEVEL1.:DVD±R DL.,DVD±RW.,DVD±R.,DVD-ROM.,CD-RW.,CD-R.,CD
Joliet.,Romeo.,LEVEL2

*.ISO9660 Level 3.)כתיבה.במנות(.אינה.נתמכת.
*.קבצים.שנשמרו.באמצעות.רכיב.Live File System.)על.מחשב.מבוסס.Windows Vista(.אינם.

UDF2.0.,UDF1.5.,)UDF1.02+ISO9660(.UDF Bridge..נתמכים
* VDF1.5/VDF2.0.)כתיבה.במנות(.אינה.נתמכת.

FAT16,.FAT32.:USB.זיכרון

גרסאות.נתמכות.*1

MP3
MPEG-1 Audio Layer 3גרסה

kHz-48 kHz 8תדר.דגימה

VBR.,8 kbps-320 kbps*3קצב.סיביות

2*WMA
WMA9.,WMA8.,WMA7גרסה

kHz-48 kHz 32תדר.דגימה

VBR.,32 kbps-192 kbps*3קצב.סיביות

AAC
MPEG-AACגרסה

kHz-96 kHz 8תדר.דגימה

VBR.,16 kbps-320 kbps*3קצב.סיביות

מידע.תווית.)שם.השיר.ושם.המבצע(
תווית.MP3(.VER2.4.,VER2.3.,VER2.2.,VER1.1.,ID3 VER1.0.בלבד(

תווית.WMA(.WMA.בלבד(
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רמות.תיקיות

עם.מערכת.ניווט.מקורית:
רמות.תיקיות:.8,.תיקיות:.255.)כולל.תיקיית.שורש(,.קבצים:.512.)מקסימום.255.קבצים.בתיקייה.

אחת(
ללא.מערכת.ניווט.מקורית:

רמות.תיקיות:.8,.תיקיות.וקבצים:.999.)מקסימום.255.קבצים.בתיקייה.אחת(

הגבלת.מספר.תווי.טקסט
עם.מערכת.ניווט.מקורית:.128.תווים
ללא.מערכת.ניווט.מקורית:.64.תווים

קודי.תווים.הניתנים.להצגה*4
 UNICODE (UTF-16.:04.,UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian).:03.,ISO-8859-1 :02 ,ASCII.:01

.,UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian).:06.,UNICODE (UTF-8).:05.,Non-BOM Big Endian)
SHIFT-JIS.:07

לא.ניתן.להשמיע.קבצים.שנוצרו.בשילוב.תדר.דגימה.של.kHz 48.וקצב.סיביות.של.64. .1*
.)DRM(.מוגנים.WMA.לא.ניתן.להמיע.קובצי .2*

.VBR-אינם.ישימים.ל.WMA8-ו.WMA7..ייתכן.שמשך.ההשמעה.לא.יוצג.באופן.תקין.,VBR.בעת.השמעת.קובצי .3*

הקודים.הזמינים.תלויים.בסוג.המדיה,.הגרסאות.והמידע.שיש.להציג. .4*
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מדריך איתור תקלות:

סיבה.ותיקוןתופעה
בדוק.אם.התקליטור.הוכנס.בצורה.נכונה.התקליטור.אינו.מושמע

בדוק.אם.התקליטור.שרוט.או.מלוכלך.
בדוק.אם.התעבו.אדי.מים.בתוך.נגן.התקליטורים..אם.כן,.המתן.עד.לייבוש.)בערך.שעה(.לפני.שימוש.בנגן.התקליטורים.

במקרה.של.תקלת.טמפרטורה.גבוהה,.נגן.התקליטורים.יפעל.באופן.תקין.כשהוא.יחזור.לטמפרטורה.התקינה.
.)CD-DA.נתוני(.רק.קובצי.המוסיקה.,AAC/WMA/MP3.וקובצי.)CD-DA.אם.יש.על.התקליטור.תערובת.של.קובצי.מוסיקה.)נתוני

יושמעו.
לא.ניתן.להשמיע.קבצים.בעלי.סיומות.שאינן.“wma“.,“.mp3“.,“.M4A“.,“.WMA“.,“.MP3.“.או.“m4a“..בנוסף.לכך,.קודי.התווים.

ומספר.התווים.עבור.שמות.התיקיות.ושמות.הקבצים.צריכים.להיות.תואמים.למפרט.
.MP3/WMA.בדוק.אם.התקליטור.או.הקובץ.נוצר.בפורמט.לא.רגיל..דבר.זה.עלול.לקרות,.תלוי.בגרסה.או.בהגדרת.יישומי.כתיבת

או.יישומי.עריכת.טקסט.אחרים.
בדוק.אם.תהליך.הסגירה,.כגון.סגירת.הצריבה.וסגירת.הדיסק,.בוצע.עבור.הדיסק.

בדוק.אם.הדיסק.מוגן.בזכויות.יוצרים.
בדוק.אם.התקליטור.שרוט.או.מלוכלך.איכות.שמע.גרועה

נדרש.זמן.רב.יחסית.עד.
שהשמעת.המוסיקה.מתחילה

אם.בתקליטור.AAC/WMA/MP3.יש.מספר.רב.של.רמות.תיקיות.וקבצים,.דרוש.זמן.מסוים.עד.להשמעת.המוסיקה.

ייתכן.שאין.התאמה.בין.תוכנת.הכתיבה.וחומרת.הכתיבה,.או.שמהירות.הכתיבה,.עומק.הכתיבה,.רוחב.הכתיבה.וכדומה.אינם.המוסיקה.נקטעת.או.קופצת
תואמים.למפרט..נסה.להשתמש.במהירות.הכתיבה.הנמוכה.ביותר.

קפיצות.בקבצים.בעלי.קצב.
סיביות.גדול

קפיצות.עלולות.לקרות.בגלל.כמויות.נתונים.גדולות,.כגון.נתונים.בעלי.קצב.סיביות.גבוה.

כשקובץ.שאינו.מסוג.AAC/WMA/MP3.קיבל.סיומת.של.“wma“.,“.mp3“.,“.M4A“.,“.WMA“.,“.MP3.“.או.“m4a“,.או.כשההשמעה.הנגן.עובר.מיידית.לשיר.הבא
מוגנת.על.ידי.זכויות.יוצרים,.הנגן.יעבור.לשיר.הבא.

השירים.אינם.מושמעים.
בסדר.הרצוי

סדר.ההשמעה.הוא.הסדר.בו.הקבצים.נכתבו.על.ידי.תוכנת.הכתיבה,.כך.שייתכן.שהקבצים.לא.יושמעו.בסדר.הרצוי.
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)EX-ו.FX.אנטנה.)לדגמי

אנטנה.על.תא.המטען
הסרת האנטנה:

ניתן.להסיר.את.האנטנה.אם.יש.צורך.

אחוז.את.האנטנה.בחלקה.התחתון.והסר.אותה.על.
ידי.סיבובה.נגד.כיוון.השעון.

זהירות
הקפד 	  האנטנה,  של  עיוות  או  נזק  למנוע  כדי 

להסיר אותה במקרים הבאים.
הרכב נכנס למתקן שטיפה אוטומטי. −
הרכב נכנס לחניה עם תקרה נמוכה. −
הרכב מכוסה בכיסוי. −

הדק תמיד היטב את האנטנה בעת ההתקנה. 	 
במהלך  להישבר  עלולה  האנטנה  אחרת, 

הנהיגה.

רדיו.FM-AM.עם.נגן.תקליטורים
לחצן.הפעלה-כיבוי/לחצן.בקרת.עוצמת.שמע. 1

2 .)TA(.לחצן.מידע.תעבורתי

אקראית-חוזרת.. 3 )LIST(/השמעה. רשימה. לחצן.
)MIX·RPT(

קדימה.. 4 )REW(/חיפוש. מהירה. החזרה. לחצן.
)TRACK(.מעבר.לקטע.הבא/)SEEK(

5 ./)SEEK(.חיפוש.לאחור/)FF(.לחצן.קידום.מהיר
)TRACK(.חזרה.לתחילת.הקטע

לחצן.כוונון.תדר/בחירת.תיקיה/בקרת.צליל. 6

לחצן.הוצאת.תקליטור. 7

לחצני.תחנות.קבועות.ומחליף.תקליטורים. 8
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עם מערכת ניווט מקורית

ללא מערכת ניווט מקורית

הפעלת.מערכת.השמע
לחצן.בחירת.תחום.תדרים. 1
2 ..>DISC·AUX<.לחצן.בחירת.מקור.שמע.חיצוני

.ACC.מערכת.השמע.פועלת.כשמתג.ההתנעה.במצב
.ON.או

הפעלה וכיבוי:
לחצן. על. לחץ. השמע,. מערכת. את. להפעיל. כדי.

ההפעלה/כיבוי.
. המערכת.תפעל.במצב.)רדיו.או.נגן.תקליטורים(.	

שהיה.בשימוש.מיד.לפני.כיבוי.המערכת.
. התקליטורים,.	 במחליף. תקליטורים. אין. אם.

המערכת.תפעיל.את.הרדיו.
לחץ.על.לחצן.בחירת.תחום.התדרים.>FM·AM< או.
כדי.  >DISC·AUX< השמע. מקור. בחירת. לחצן. על.

להפעיל.אותו.ישירות.
לחצן. על. לחץ. השמע,. מערכת. את. לכבות. כדי.

ההפעלה/כיבוי.
בקרת עוצמת השמע:

כדי.לשנות.את.עוצמת.השמע,.סובב.את.לחצן.בקרת.
.)VOLUME(.עוצמת.השמע

. סובב.את.הלחצן.בכיוון.השעון.כדי.להגביר.את.	
עוצמת.השמע.

. סובב.את.הלחצן.נגד.כיוון.השעון.כדי.להנמיך.את.	
עוצמת.השמע.

כוונון איכות הצליל ואיזון הרמקולים:
כדי.לכוונן.את.הצלילים.הנמוכים.)Bass(,.הצלילים.
.,)Fader(.והמדעך.)Balance(.האיזון.,)Treble(.הגבוהים
לחץ.על.לחצן.בקרת.הצליל..כשהתצוגה.מראה.את.
.Balance .,Treble .,Bass( לשנות. שברצונך. ההגדרה.
או.Fade(,.סובב.את.לחצן.בקרת.הצליל.כדי.לקבוע.
את.הכוונון.הרצוי..עבור.שיטות.כוונון.אחרות,.עיין.

פרק. בתחילת. .“SETTING בלחצן. “השימוש. בסעיף.
זה.

FM-AM.הפעלת.מקלט.הרדיו
.ACC.מערכת.השמע.פועלת.כשמתג.ההתנעה.במצב

.ON.או
לחצן בחירת תחום תדרים:  

בזמן. התדרים. תחום. בחירת. לחצן. על. כשלוחצים.

שמערכת.השמע.כבויה,.מערכת.השמע.תופעל.והרדיו.
יופעל.בתחנה.שהושמעה.בפעם.האחרונה.

על.לחצן. בזמן.הלחיצה. פועל. אם.מקור.שמע.אחר.

באופן. יכבה. השמע. מקור. התדרים,. תחום. בחירת.

בפעם. שהושמעה. בתחנה. יופעל. והרדיו. אוטומטי.
האחרונה.

כדי.לשנות.את.תחום.התדרים.ברדיו,.לחץ.על.לחצן.
בחירת.תחום.התדרים.עד.שמופיע.התחום.הרצוי.

FM→AM→FM

עובר. הרדיו. חלש,. הסטריאופוני. השידור. כשאות.
באופן.אוטומטי.מקליטת.סטריאו.לקליטת.מונו.
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TUNE לחצן כוונון התחנה
בעת.כוונון.תדר.התחנה.באופן.ידני,.סובב.את.הלחצן.

TUNE.עד.שהתחנה.מכוונת.לתדר.הרצוי.

:SEEK לחצן    
לחץ. תדר.תחנה.משדרת,. של. אוטומטי. כוונון. בעת.
תחנה. מזהה. כשהמערכת. .. או. . לחצן. על.

משדרת,.היא.עוצרת.בתדר.התחנה.

q עד y לחצני תחנות קבועות:

תדרי. .12 עד. בזיכרון. לשמור. יכולה. השמע. מערכת.

תחנות.FM.)עבור.FM.ו-AS(.FM((,.ו-6.תדרי.תחנות.
.AM

שמירה.ידנית.של.תדרי.תחנות:

כוונן.את.התדר.לתדר.התחנה.הרצויה.באמצעות.. 1
או. .)SCAN( הסריקה. או. .)SEEK( החיפוש.

.)TUNE(.באמצעות.לחצן.כוונון.התדר

לחץ.והחזק.את.אחד.מלחצני.התחנות.הקבועות.. 2
מושתק. )הרדיו. צפצוף. לשמיעת. עד. .y עד. .q

בעת.הלחיצה.על.לחצן.התחנה.הקבועה(.

ההשמעה.. 3 מסתיימת,. בזיכרון. כשהשמירה.
מתחדשת.

בצע.את.שלבים.1.עד.3.עבור.יתר.לחצני.התחנות.. 4
הקבועות.

נתיך. שריפת. או. המצבר. כבל. ניתוק. של. במקרה.

מערכת.השמע,.זיכרון.הרדיו.יימחק..במקרה.כזה.יש.
לכוונן.מחדש.את.התחנות.הרצויות.

:)LIST( לחצן רשימה  
.לחיצות.חוזרות.ומצב.הרשימה. לחץ.על.לחצן.

ישתנה.כדלקמן:

]מצב. .← ]מצב.תחנות.קבועות[. .← ]מצב.רשימה[.
רשימה[

בחר.ברשימה.או.במצב.תחנות.קבועות.באמצעות.. 1
. הלחצן.

או.. 2 הבאה. לתחנה. עבור. המרכזי. הבקר. בעזרת.
מצב. מתוך. או. רשימה. מצב. מתוך. הקודמת.

תחנות.קבועות.

במצב.תחנות.קבועות,.ניתן.לבחור.רק.ב-6.התחנות.

השמורות.בזיכרון..במצב.רשימה.ניתן.לשמור.עד.50.

תחנות.בעלות.אות.השידור.החזק.ביותר.בכל.תחום.
תדרים.

. על.לחצן.	 וכשלוחצים. כשנמצאים.במצב.רשימה.
את. מחפש. הרדיו. שניות,. .2 מעל. למשך. .
התחנות.בעלות.האות.החזק.ביותר.ושומר.אותן.
ברשימה.במהלך.קליטת.הרדיו..עדכון.הרשימה.

יכול.לארוך.זמן.מה.

. תדר.	 .,RDS תואמת. אינה. הנקלטת. כשהתחנה.
התחנה.יופיע.על.הצג.במקום.שם.התחנה.

)TA( לחצן מידע תעבורתי  
בסעיף. עיין. לפרטים,. שמע.. במצב. פועל. זה. תפקוד.

“מידע.תעבורתי.)TA(“.בהמשך.פרק.זה.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

)RDS(.מערכת.נתוני.רדיו
Radio Text )שידור טקסט(:

פעולת.שידור.הטקסט.פועלת.כשתחנת.רדיו.משדרת.
מידע.כתוב.

כשהרדיו.מכוון.לתחנה.המשדרת.מידע.כתוב,.בחר.
..ENTER.תפריט(.ולחץ.על.לחצן(.]Menu[.בשורה
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.]Text  Radio[ בשורה. בחר. המרכזי,. הבקר. בעזרת.
במסך.הבא..המידע.הכתוב.יוצג.על.המסך.

התחנה. עבור. זמין. אינו. טקסט. שידור. שירות. אם.
הנוכחית,.לא.יוצג.כל.מידע.כתוב.על.המסך.

:)PTY( סוג תוכנית
.AM.תפקוד.זה.פועל.בכל.מצב.למעט.מצב

מופעל. .PTY ON כשמצב. נבחר. בהמתנה. .PTY מצב.

יופיע. .PTY מחוון. ..PTY קטגוריית. הגדרת. בתפריט.
על.הצג.

 	:PTY מצב קטגוריה
כדי.לקבוע.את.סוג.התוכנית.המועדפת.בצע.את.

הפעולות.הבאות:

1 ..]Menu[ בשורה. בחר. המרכזי. הבקר. באמצעות.
.ENTER.ולאחר.מכן.לחץ.על.לחצן

2 . PTY (Programme[.באמצעות.הבקר.בחר.בשורה
לחצן. על. לחץ. מכן. ולאחר. .]PTY[ או. .])type

.ENTER

)חדשות(,.. 3 .]News[ המועדף. התוכנית. בסוג. בחר.
)מלל.שונות(,. .]Varied Speech[ )ספורט(,. .]Sports[
.]Serious Classics[.מוסיקת.פופ(.או(.]Pop Music[

.ENTER.קלאסית(.ולאחר.מכן.לחץ.על.לחצן(

4 ..PTY מצב. ..ON למצב. .]PTY[ השורה. את. העבר.
לחצן. על. לחיצה. בכל. .OFF-ו .ON בין. יתחלף.

.ENTER

כדי.לחזור.למסך.שמע.רגיל.לאחר.הכוונון,.לחץ.על.

הלחצנים. על. לחץ. או. פעמים. שלוש. .BACK לחצן.
DISC·AUX.או.FM·AM.פעם.אחת.

 	PTY מצב הפסקת
PTY.במצב.המתנה. קוד. כשהרדיו.מזהה.את.אותו.
.,EON.ובתחנה.אליה.מכוון.המכשיר.או.תחנות.PTY
תוכרז.הפסקת.PTY.ויוצג.שם.תחנת.PTY..התצוגה.
תשתנה.לשם.תחנת.PTY.המפסיקה.ועוצמת.השמע.
הגדרות. על. לפרטים. שנקבעה.. לעוצמה. תתכוונן.
.“TA.עיין.בסעיף.“עוצמת.שמע.,PTY.עוצמת.השמע

בהמשך.פרק.זה.

כשלוחצים.על.לחצן.TA.במהלך.הפסקת.PTY,.הרדיו.

חוזר.למקור.השמע.הקודם..עם.זאת,.מצב.המתנה.
והפסקה.PTY.נשאר.

כשלוחצים.על.לחצן.FM·AM.או.DISC·AUX.במהלך.

עוברת.למקור.השמע. PTY,.מערכת.השמע. הפסקת.
הבא..עם.זאת,.מצב.המתנה.והפסקה.PTY.נשאר.

:)AF( תדר חלופי
תפקוד.AF.פועל.במצב.FM.)רדיו(.

להפעלת.מצב.זה,.בחר.בשורה.]Menu[.)תפריט(.ולחץ.

..FM מצב. מסך. את. להציג. כדי. .ENTER לחצן. על.

.]AF[.או.])Alternative Frequency( .AF[ בחר.בשורה.

.ON בין. AF.יתחלף. באמצעות.הבקר.המרכזי..מצב.
.ENTER.בכל.לחיצה.על.לחצן.OFF-ו

סמל.AF.יוצג.כשמצב.AF.פועל.

התפקודים.הבאים.פועלים.כשמצב.AF.פועל:

פעולת מעבר תחנה אוטומטי	 
התחנות. אותות. חוזק. את. משווה. זו. פעולה.
ברשימת.AF.ובוחרת.בתחנה.בעלת.תנאי.הקליטה.

הטובים.ביותר.

 	)PI( חיפוש מידע תוכנית
באופן. מתחיל. .)PI( שידור. תוכנית. מידע. חיפוש.
מתאימה. תחנה. נמצאה. לא. אם. אוטומטי.
פעולת. האוטומטי.. המעבר. פעולת. באמצעות.
חיפוש.PI.בודקת.כל.תחנת.RDS.בעלת.אותו.קוד.
PI..במהלך.זמן.זה.ההשמעה.מושתקת.וההודעה.
]SEARCHING[.מוצגת..פעולת.חיפוש.PI.נפסקת.
כל. נמצאה. לא. אם. מתאימה.. תחנה. כשנמצאת.
חוזר. הרדיו. נסרקו,. התדרים. שכל. לאחר. תחנה.

לתדר.הקודם.

זה 	  )תפקוד   )EON( אחרת  רשת  נתוני  עדכון 
פועל גם כשמצב AF מבוטל(.

כשנקלטים.נתוני.EON,.תפקוד.זה.מאפשר.כוונון.

אוטומטי.של.התדר.של.תחנות.אחרות.קבועות.

להשתמש. ניתן. כן,. כמו. רשת.. אותה. על. מראש.

מאיר. .EON חיווי. לרשת.. הקשורים. בשירותים.

כשהרדיו. .RDS EON תחנות. קליטת. במהלך.
.FM.בתחום.התדרים
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:RDS פעולות
שירות תוכנית )PS( )הצגת שם התחנה(	 

באמצעות. .RDS לתחנת. הרדיו. את. כשמכוונים.

חיפוש.או.כוונון.תדר.ידני,.נתוני.ה-RDS.נקלטים.
ושם.התחנה.מוצג.מיד.

 	 ALARM( השידור  של  חירום  הפסקת  פעולת 
)INTERRUPTION – EBU SPEC FOR INFO

כשהרדיו.קולט.קוד.PTY.31.)קוד.שידור.חירום(,.

מושמע,. החירום. שידור. נפסקת,. ההשמעה.

עוצמת. מוצגת.. .]PTY31 ALARM[ וההודעה.

מידע. הודעות. של. לזו. זהה. זה. במצב. השמע.

תעבורתי..בסיום.שידור.החירום,.המערכת.חוזרת.
מיד.למקור.השמע.הקודם.

:)TA( מידע תעבורתי
תפקוד.זה.פועל.במצב.שמע.

)תפריט(. .]Menu[ בשורה. בחר. זה,. מצב. להפעלת.

ולחץ.על.לחצן.ENTER כדי.להציג.את.מסך.הגדרות.

השמע..בחר.בשורה.]Traffic Announcement(.TA([.או.

]TA[.באמצעות.הבקר.המרכזי..מצב.TA.יתחלף.בין.

.TA.סמל..ENTER.בכל.לחיצה.על.לחצן.OFF-ו.ON
יוצג.כשמצב.TA.פועל.

. 	.TA.נבחר.גם.בעקבות.לחיצה.על.לחצן.TA.מצב

. מצב.TA.פועל.בין.אם.מצב.AF.פועל.או.כבוי.	

התפקודים.הבאים.פועלים.כשמצב.TA.פועל:

מידע 	  הודעת  לקבלת  השמע  הפסקת  פעולת 
תעבורתי

משמיע. המכשיר. תעבורתית,. הודעה. כשנקלטת.

לרמה. עד. עולה. השמע. ועוצמת. ההודעה. את.
שנקבעה..ההודעה.]TRAFFIC INFO[.מוצגת.

היחידה. הסתיימה,. התעבורתית. שההודעה. לאחר.

ועוצמת. לפני.ההודעה,. חוזרת.למקור.השמע.שהיה.

תחנות. עבור. קודם.. שהייתה. לרמה. חוזרת. השמע.

אחרת. .EON תחנת. ידי. על. נפסקת. הקליטה. .,EON
המשדרת.הודעות.תעבורה.

תעבורה. הודעות. לקבלת. השמע. הפסקת. מצב.

הודעת. במהלך. .TA לחצן. על. לוחצים. אם. מתבטל.
תעבורה..מצב.TA.חוזר.למצב.המתנה.

מצב REG )אזורי(
פי. על. יחד. המקושרות. מקומיות. רדיו. תחנות. יש.
כיסוי. בעלות. שהן. מכיוון. שלהן. הגיאוגרפי. האזור.
מוגבל.בלבד.בגלל.מספר.המשדרים.המוגבל.שלהן..
אם.האות.מתחנה.אחת.נחלש.במהלך.נסיעה,.מצב.
RDS.יכול.להעביר.את.הרדיו.לתחנה.אחרת.באזור,.

בעלת.אות.חזק.יותר.

ומקלט. .FM תדרי. בתחום. מופעל. .]REG[ כשמצב.

ימשיך. הוא. מקומית,. רדיו. לתחנת. מכוון. הרדיו.
לקלוט.תחנה.זו.מבלי.לעבור.לתחנה.מקומית.אחרת.

.SETTING לחצן. על. לחץ. זה,. מצב. להפעלת.

על. ולחץ. )תפריט(. .]Menu[ בשורה. בחר. )הגדרות(,.

לחצן.ENTER.כדי.להציג.את.מסך.הגדרות.השמע..

בחר.בשורה.]Regional(.REG([.או.]REG[.באמצעות.

הבקר.המרכזי..מצב.REG.יתחלף.בין.ON.ו-OFF.בכל.

לחיצה.על.לחצן.ENTER..סמל.]REG[.יוצג.כשמצב.
REG.פועל.

כוונון תחנה אוטומטי:
במצב.שמע,.אם.התחנה.האחרונה.שהושמעה.אינה.
באופן. יתכוונן. הרדיו. .,EON/RDS נתוני. משדרת.

.EON/RDS.אוטומטי.לתחנה.המשדרת.נתוני

התחנה. נבחרת. רדיו,. למצב. חוזרת. כשהיחידה.
הקודמת.

הכוונון.האוטומטי.מבוצע.במקרים.הבאים:

. מעל	 במשך. .RDS נתוני. כל. נקלטים. .כשלא.
25.שניות.כשמצב.AF.פועל.ומצב.TA.כבוי.

. כשלא.נקלטת.כל.תחנת.הודעות.תעבורה.במשך.	
מעל.25.שניות.כשמצב.AF.כבוי.ומצב.TA.פועל.

. כשלא.נקלטת.כל.תחנת.RDS.להודעות.תעבורה.	
.TA ומצב. .AF כשמצב. שניות. .25 מעל. במשך.

שניהם.פועלים.
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TA Volume )עוצמת שמע הודעות מידע תעבורתי(:

TA,.בצע.את. כדי.לקבוע.את.הגדרות.עוצמת.שמע.
הנוהל.הבא:

המרכזי.. 1 הבקר. באמצעות. .]Menu[ בשורה. בחר.
.ENTER.ולחץ.על.לחצן

2 ..ENTER.ולחץ.על.לחצן.]TA Volume[.בחר.בשורה

כוונן.את.עוצמת.השמע.לעוצמה.גבוהה.יותר.]+[.. 3
או.נמוכה.יותר.]-[.

לחץ.על.לחצן.ENTER.כדי.לאשר.את.בחירתך.. 4

.BACK רגיל,.לחץ.על.לחצן. כדי.לחזור.למסך.שמע.

או. .DISC·AUX הלחצנים. על. לחץ. או. פעמיים.
FM·AM.פעם.אחת.

הערה
הגדלת הגדרת עוצמת השמע לפי המהירות גורמת 
עם  יותר  רבה  במידה  השמע  עוצמת  להגברת 
“השימוש  בסעיף  )עיין  הנסיעה  מהירות  הגדלת 

בלחצן SETTING“ בתחילת פרק זה(.

)CD(.הפעלת.נגן.התקליטורים
.ACC.מערכת.השמע.פועלת.כשמתג.ההתנעה.במצב

.ON.או

זהירות
לפתח. הדבר 	  בכוח  אל תכניס את התקליטור 

עלול לגרום נזק לנגן התקליטורים.
ס“מ 	   8 בקוטר  בתקליטורים  להשתמש  אסור 

)3.1 אינץ‘(.
שמע  תקליטור/מקור  בחירת  לחצן   

:)DISC·AUX(
DISC·AUX.כשמערכת.השמע. לחצן. על. כשלוחצים.
תופעל. השמע. מערכת. טעונים,. ותקליטורים. כבויה.

ויושמע.תקליטור.

לחצן. על. כשלוחצים. פועל. אחר. שמע. מקור. אם.

DISC·AUX.ותקליטורים.טעונים,.מקור.השמע.יכבה.
באופן.אוטומטי.ויושמע.תקליטור.

קדימה/חיפוש אוטומטי   
 קדימה  

אחורה/חיפוש אוטומטי 
אחורה

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

תקליטור,. השמעת. בזמן. שניות. מ-1.5. יותר. למשך.

התקליטור.יושמע.תוך.כדי.הרצה.קדימה.או.אחורה..

כשמשחררים.את.הלחצן,.התקליטור.יחזור.להשמעה.
במהירות.רגילה.

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

למשך.פחות.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.תקליטור,.

הנוכחי. הקטע. תחילת. או. הבא. הקטע. יושמעו.
בתקליטור.

קטעים. לבחירת. המרכזי. בבקר. להשתמש. ניתן.

)על. על.הצג.. נגן.התקליטורים.מופיע. כשמסך.מצב.
.)]CD[.המסך.תופיע.הכותרת

לחצן השמעה אקראית/חוזרת   :)MIX·RPT(
. כדי.לשנות.את.מצב.ההשמעה,.לחץ.על.לחצן.

לחיצות.חוזרות.כדי.לשנות.את.המצב.כדלקמן:

קטע(. על. )חזרה. .]Repeat Track[ .← )רגיל(. .Normal
←.]MIX Disc[.)השמעה.אקראית(.←.Normal.)רגיל(

]Repeat Track[.
)חזרה.על.קטע(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.
הקטע.הנוכחי.ברציפות.

.]MIX Track[
)השמעה.אקראית(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.

הנוכחי. בדיסק. הקטעים. כל.
בסדר.אקראי.
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AAC/WMA/MP3 מצב השמעת
המכיל. תקליטור. התקליטורים. לנגן. מכניסים. אם.
קובצי.AAC/WMA/MP3.עם.נתוני.טקסט.)כגון.שם.
תיקיית.שורש,.שם.תיקיית.משנה,.שם.המבצע(,.אזי.

יוצגו.נתוני.הטקסט.המתאימים.

כדי.לנווט.לתיקייה.הבאה.או.בתוך.התיקייה,.ניתן:

להשתמש.בבקר.המרכזי.−

לסובב.את.חוגת.הגלילה.−

בקרת..− במתגי. התדר. כוונון. במתג. להשתמש.
השמע.על.גלגל.ההגה.

להיכנס. כדי. .ENTER לחצן. על. לחץ. מכן. לאחר.
/MP3.לתיקיית.המשנה..מסך.חדש.יציג.את.קובצי
לחזור. כדי. אחרות.. משנה. תיקיות. או. .AAC/WMA

. .BACK.לתיקייה.הקודמת,.לחץ.על.לחצן

/WMA/MP3 קובצי. עם. תקליטור. השמעת. בעת.
.ישנו.את.מצב. AAC,.לחיצות.חוזרות.על.לחצן.

ההשמעה.כדלקמן:

Normal.)רגיל(.←.]Repeat Folder[.)חזרה.על.תיקייה(.

.]MIX Track[.←.)חזרה.על.קטע(.]Repeat Track[.←

.]MIX Folder[ .← קטעים(. של. אקראית. )השמעה.
)השמעה.אקראית.של.תיקייה(.←.Normal.)רגיל(

.]Repeat Folder[.
)חזרה.על.תיקייה(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.

.AAC/WMA/MP3 קובצי. כל.
בתיקייה.הנוכחית.ברציפות.

]Repeat Track[.
)חזרה.על.קטע(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.
הקטע.הנוכחי.ברציפות.

.]MIX Track[
)השמעה.אקראית(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.

הנוכחי. בדיסק. הקטעים. כל.
בסדר.אקראי.

.]MIX Folder[
)השמעה.אקראית.

של.תיקייה(:

את. משמיע. התקליטורים. נגן.

.AAC/WMA/MP3 קובצי. כל.

בסדר. הנוכחית. בתיקייה.
אקראי.

לחצן הוצאת תקליטור:  
כדי.להוציא.את.התקליטור,.לחץ.על.לחצן.הוצאת.

.למשך.פחות.מ-1.5.שניות. התקליטור.

לחצן. על. לחץ. התקליטורים,. כל. את. להוציא. כדי.
.למשך.יותר.מ-1.5.שניות. הוצאת.התקליטור.

תקליטור,. השמעת. בזמן. הכפתור. על. כשלוחצים.
התקליטור.יצא.והמערכת.תכבה.

אם לא מסירים את התקליטור כשהוא יוצא, הוא 
יוחזר לתוך החריץ כדי להגן עליו.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

הגדרות.נגן.התקליטורים
בחר.בשורה.]Menu[.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.

על.לחצן.ENTER.כדי.לבצע.את.ההגדרות.הבאות.
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דגמים עם מערכת ניווט מקורית:
]Play Mode[ )מצב השמעה(:	 

הבקר. באמצעות. הרצוי. ההשמעה. במצב. בחר.
.ENTER.המרכזי.ולחץ.על.לחצן

 	)Music Box-הקלטה ל( ]Record to Music Box[
.,]ON[-כשפעולת.ההקלטה.האוטומטית.נקבעת.ל
מאפשר.הקלטה.ידנית.של.הקטע.המושמע..ניתן.

לבחור.את.הקטעים.הרצויים.להקלטה.

]Title Text Priority[ )עדיפות טקסט כותרות(:	 
כשמוסיפים.מידע.כותרת.לקטע.מוקלט,.המידע.
או. .Gracenote הנתונים. ממאגר. להתקבל. יכול.

ממידע.טקסט.המוקלט.בתקליטור.

]Automatic Recording[ )הקלטה אוטומטית(:	 
של. הקשיח. הכונן. .,]ON[-ל נקבע. זה. כשפריט.
להקליט. אוטומטי. באופן. מתחיל. .Music Box

כשמכניסים.תקליטור.

]Recording Quality[ )איכות הקלטה(:	 
 132 או. .105 kbps-ל ההקלטה. איכות. את. קבע.

.132 kbps.ברירת.המחדל.היא..kbps

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית:
]Text[ )טקסט(:	 

)רק. המסך. על. התקליטור. טקסט. את. להציג. כדי.

על. .]Text[ בשורה. בחר. טקסט(,. עם. תקליטורים.

התקליטור. טקסט. תקליטור.. השמעת. בזמן. המסך.
הבא.יוצג.על.המסך.

)תקליטור.מוסיקה(

שם.התקליטור.−

שם.הקטע.−

)AAC/WMA/MP3.תקליטור.עם(

שם.התיקייה.−

שם.הקובץ.−

שם.השיר.−

שם.האלבום.−

המבצע.−

]Automatic Recording[ )הקלטה אוטומטית[:	 
של. הקשיח. הכונן. .,]ON[-ל נקבע. זה. כשפריט.
להקליט. אוטומטי. באופן. מתחיל. .Music Box

כשמכניסים.תקליטור.

]Recording Quality[ )איכות הקלטה[:	 
.128 kbps .,96 kbps-ל קבע.את.איכות.ההקלטה.

.128 kbps.192..ברירת.המחדל.היא kbps.או

.הפעלת.נגן.DVD.)דגמים.עם.מערכת.ניווט
מקורית(

כללי.זהירות
בעת.שימוש.במערכת.DVD.התנע.את.המנוע.

אזהרה  
או   DVD-ה מערכת  את  להפעיל  לנהג  אסור 
להרכיב את האוזניות כשהרכב בתנועה, כך שיוכל 

להקדיש את מלוא תשומת הלב לנהיגה עצמה.

זהירות
הפעל את ה-DVD רק כשהמנוע פועל. הפעלת 	 

עלולה  דומם  כשהמנוע  לזמן ממושך   DVD-ה
לגרום לפריקת מצבר הרכב.

להניח למערכת להירטב. לחות מופרזת 	  אסור 
כגון נוזל שנשפך עלולה לגרום תקלה במערכת.

 	 DVD-ה נגן  וידיאו,  תקליטור  השמעת  בעת 
הפורמטים  לכל  מלאה  תאימות  מבטיח  אינו 

של תקליטורי הווידיאו. 

הגדרות.תצוגה
לחצן. על. לחץ. הקדמי,. הצג. מצב. את. לכוונן. כדי.
בשורה. בחר. .,DVD-ה הפעלת. בעת. .SETTING
]Display[.)תצוגה(.באמצעות.הבקר.המרכזי,.ולחץ.

.ENTER.על.לחצן
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)הפעלה/כיבוי(,. .]ON[/]OFF[ נתוני. את. לכוונן. כדי.

]Brightness[.)בהירות(,.]Tint[.)כהות(,.]Colour[.)צבע(..

באמצעות. שורה. כל. בחר. )ניגודיות(,. .]Contrast[-ו
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן

הבקר. באמצעות. פריט. כל. לכוונן. תוכל. מכן. לאחר.

.BACK.המרכזי..לאחר.ביצוע.השינויים.לחץ.על.לחצן
כדי.לשמור.את.ההגדרות.

DVD.הפעלת

לחצן.בחירת.תקליטור/מקור.שמע.
)DISC·AUX(

 DVD-כדי שהנוסעים הקדמיים יתפעלו את נגן ה
במקום  הרכב  את  החנה  בתמונות,  צפייה  תוך 

בטוח.
המכשירים. לוח. על. .DISC·AUX הלחצן. על. לחץ.

.DVD.והעבר.את.הצג.למצב

כשיש.תקליטור.DVD.טעון,.הוא.יופעל.שוב.באופן.
אוטומטי.

.DISC·AUX.מסך.ההפעלה.יופעל.כשלוחצים.על.לחצן

הנמצא.על.לוח.המכשירים.בזמן.הפעלת.DVD,.והוא.

להפעיל. כדי. זמן.מה.. יכבה.באופן.אוטומטי.לאחר.
אותו.שוב,.לחץ.על.לחצן.DISC·AUX.שוב.

DVD-מקשי.הפעלת.ה
כדי.להפעיל.את.נגן.ה-DVD,.בחר.במקשים.הרצויים.
המוצגים.על.מסך.ההפעלה.באמצעות.הבקר.המרכזי.

PAUSE )עצירה(:  

.ולחץ.על.לחצן.ENTER כדי.לעצור.את. בחר.בשורה.
. ה-DVD..כדי.לחדש.את.ההפעלה,.לחץ.על.מקש.

PLAY )השמעה(:  

.ולחץ.על.הלחצן.ENTER.כדי.להתחיל. בחר.בשורה.
.DVD-למשל.לאחר.עצירת.ה.,DVD.בהפעלת

STOP )הפסקה(:  

כדי.  ENTER הלחצן. על. ולחץ. . בשורה. בחר.
.DVD-להפסיק.את.הפעלת.ה

 FORWARD( SKIP( )דילוג קדימה(/

 REWIND) SKIP( )דילוג אחורה(:

.ולחץ.על.הלחצן.ENTER כדי. .או. בחר.בשורה.

המערכת. בדיסק.. קטעים. על. קדימה/אחורה. לדלג.

כמספר. קטעים. על. קדימה/אחורה. דילוג. תבצע.
.ENTER.הלחיצות.על.לחצן

 ,DVD-VIDEO( CM<<
  

/CM>>
 :)DVD-VR

.או. כשלוחצים.על.הלחצן.ENTER.לאחר.בחירת.

לפי. קדימה/אחורה. תדלג. המושמעת. המדיה. .,

מספר.השניות.המצוין..השתמש.בפעולה.זו.כדי.לדלג.
על.פרסומות.

:)DVD-AUDIO( )הבא/הקודם( Next/Prev

.]Next[ בחירת. לאחר. .ENTER לחצן. על. כשלוחצים.

)הבא(.או.]Prev[.)הקודם(,.התמונה.הסטטית.תתחלף.

תמונות. תחליף. המערכת. הבאה/הקודמת.. לתמונה.

על. הלחיצות. כמספר. קטעים. על. קדימה/אחורה.
.ENTER.לחצן

Top Menu )תפריט ראשי(:

על. ראשי(. )תפריט. .]Top Menu[ בשורה. כשבוחרים.

לחצן. על. ולוחצים. המרכזי. הבקר. בעזרת. המסך.

הראשי. התפריט. .,DVD הפעלת. בזמן. .ENTER

הייחודי.לכל.תקליטור.יוצג..לפרטים,.עיין.בהוראות.
על.התקליטור.
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DVD.הגדרות
בחר.בשורה.]Settings[.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.

על.לחצן.ENTER.כדי.לבצע.את.ההגדרות.הבאות.

:)DVD-AUDIO ,DVD-VIDEO( )מקשים( ]Key[
.DVD-מציג.מקשים.להפעלת.תפריט.ה

.DVD.הזז.את.הסמן.כדי.לבחור.תפריט

.]Enter[
כניסה.לתפריט.שנבחר.)אישור(:

.]Move[
)הזזה(:

שינוי.מקום.התצוגה.על.ידי.הזזת.מקש.
ההפעלה.

.]Back[
חזרה.למסך.הקודם.)חזרה(:

]Hide[.)הסתר(:.מסתיר.את.מקש.
ההפעלה.

:)DVD-VIDEO( )תפריט כותרת( ]Title Menu[
לפרטים,. תקליטור.. לכל. ייחודיים. תפריטים. יוצגו.

עיין.בהוראות.המצורפות.לתקליטור.

:)DVD-VIDEO( )חיפוש כותרת( ]Title Search[
פעם. בכל. תוצג. מסוימת. לכותרת. השייכת. תמונה.

שבוחרים.בצד.]+[.או.]-[.

 ]Key Search 10[ )חיפוש עשרה מקשים(
:)CD-DA ,VIDEO-CD ,DVD-VIDEO(

 ENTER.10[.ולחץ.על.לחצן Key Search[.בחר.בשורה
כדי.לפתוח.את.מסך.הזנת.המספרים.

הזן.את.המספר.שברצונך.לחפש.ובחר.]OK[.באמצעות.

..ENTER לחצן. על. לחץ. מכן. לאחר. המרכזי.. הבקר.
הכותרת/פרק.או.הקבוצה/קטע.שצוין.יושמע.

:)DVD-VIDEO( )זווית( ]Angle[
תמונות. )כגון. שונות. זוויות. מכיל. .DVD-ה אם.
נעות(,.ניתן.לשנות.את.הזווית.הנוכחית.של.התמונה.

לאחרת.

..ENTER.זווית(.ולחץ.על.לחצן(.]Angle[.בחר.בשורה
כשבוחרים.בצד.]+[.או.]-[,.הזווית.משתנה.

:)DVD-VIDEO( )סימן זווית( ]Angle Mark[
בתחתית. זווית. סימן. יוצג. זה,. פריט. כשמפעילים.

המסך.אם.ניתן.לראות.את.התמונה.מזווית.שונה.

:)DVD-VIDEO( )דילוג תפריט( ]Menu Skip[
.DVD.תפריטי.,]Menu Skip[.כשמפעילים.את.השורה
ישירות.. מושמע. והתוכן. אוטומטי. באופן. מוגדרים.
שים.לב.כי.ייתכן.שבתקליטורים.מסוימים.לא.ניתן.
יהיה.לבצע.השמעה.ישירה.גם.אם.פריט.זה.מופעל.

:)CM( )DVD-VIDEO דילוג( ]CM Skip[
.]CM Skip[ עבור. השניות. מספר. את. לקבוע. ניתן.

ל-15,.30.או.60.שניות.

:)DVD-VIDEO( ]DRC[
להתאים. מאפשרת. הדינמי(. התחום. )דחיסת. .DRC
בפורמט. הדינאמי.של.הצליל.המוקלט. את.התחום.

דולבי.דיגיטל.

,DVD-VIDEO( )שפה( ]DVD Language[ 
:)VIDEO-CD

 ENTER.ולחץ.על.לחצן.]DVD Language[.בחר.בשורה
כדי.לפתוח.את.מסך.הזנת.המספרים.

.]OK[.הזן.את.המספר.המתאים.לשפה.הרצויה.ובחר

באמצעות.הבקר.המרכזי..לאחר.מכן.לחץ.על.לחצן.

ENTER..שפת.התפריט.הראשי.של.ה-DVD.תשתנה.
לשפה.שנבחרה.

]Display[ )תצוגה(:
בפריטי. בחר. המסך,. של. התמונה. איכות. את. כוונן.

.ENTER.הכוונון.הרצויים.ולחץ.על.לחצן



צג בקרה, חימום ומיזוג אוויר ומערכת שמע 4-47

]Audio[ )שמע(:
בחר.בשפה.הרצויה.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.

.ENTER.על.לחצן

:)DVD-VIDEO( )כתוביות( ]Subtitle[
בחר.בשפה.הרצויה.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.

.ENTER.על.לחצן

לחצן. את. והחזק. לחץ. הכתוביות,. את. לבטל. כדי.
ENTER.עד.לשמיעת.צפצוף.

 ,DVD-VIDEO( תצוגה(  )מצב   ]Display Mode[
:)VIDEO-CD

בחר.בין.מצב.]Full[.)מסך.מלא(,.]Wide[.)מסך.רחב(,.

באמצעות. )קולנוע(. .]Cinema[ או. )רגיל(. .]Normal[
הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן.ENTER.שוב.

]Play Mode[ )מצב השמעה(:
בחר.במצב.ההשמעה.הרצוי.באמצעות.הבקר.המרכזי.

.ENTER.ולחץ.על.לחצן

USB.הפעלת.זיכרון

דגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית

דגמים עם תיבת הילוכים ידנית

הפעלת.מערכת.השמע
 q .USB זיכרון. וחבר. הקונסולה. מכסה. את. פתח.
כמתואר.באיור..לאחר.מכן.לחץ.לחיצות.חוזרות.על.

.USB.כדי.לעבור.למצב.זיכרון DISC·AUX.הלחצן

.,USB זיכרון. השמעת. במהלך. כובתה. המערכת. אם.

לחיצה.על.לחצן.הבקרה.VOL/ON·OFF.תפעיל.את.
.USB-זיכרון.ה

בחירת.קבצים.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.
מקורית(

מוסיקה. קובצי. מאוחסנים. .USB-ה כשבזיכרון.

כשמאוחסנים. בחירה.. מסך. יופיע. סרטים,. וקובצי.

קובצי.מוסיקה.או.קובצי.סרטים,.הקבצים.מושמעים.
מיד.ללא.מסך.בחירה.

אם.הקובץ.מכיל.הגבלת.צפייה,.יופיע.מסך.לבדיקת.

על. ההודעה. את. בדוק. הנותרת.. הצפייה. הגבלת.
המסך.לפני.ההשמעה.
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דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

הפעלת.קובץ.מוסיקה
PLAY )השמעה(:  

כשהמערכת. .DISC·AUX הלחצן. על. כשלוחצים.
כבויה.ומוכנס.זיכרון.USB,.המערכת.תופעל.

מוכנס,. .USB וזיכרון. מושמע. אחר. שמע. מקור. אם.

עד. חוזרות. לחיצות. .DISC·AUX הלחצן. על. לחץ.
שמצב.זיכרון.ה-USB.בתצוגה.המרכזית.משתנה.

קדימה/חיפוש אוטומטי   
 קדימה  

אחורה/חיפוש אוטומטי 
אחורה

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

.,USB.למשך.יותר.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.זיכרון

או.אחורה.. כדי.הרצה.קדימה. תוך. יושמע. הזיכרון.

יחזור. .USB-ה זיכרון. הלחצן,. את. כשמשחררים.

לחצן. על. כשלוחצים. רגילה.. במהירות. להשמעה.

.)קדימה(.למשך.פחות.מ-1.5. .)אחורה(.או.

הקטע. יושמעו. .,USB זיכרון. השמעת. בזמן. שניות.
.USB-הבא.או.תחילת.הקטע.הנוכחי.בזיכרון.ה

קטעים. לבחירת. המרכזי. בבקר. להשתמש. גם. ניתן.
.USB.במהלך.השמעת.זיכרון

בחירת תיקיות:
סובב. .,USB בזיכרון. לתיקייה. מתיקייה. לעבור. כדי.

.AAC/WMA/MP3.את.בורר.תיקיות

לחצן השמעה אקראית/חוזרת 
 :)MIX·RPT(

. כדי.לשנות.את.מצב.ההשמעה,.לחץ.על.לחצן.
לחיצות.חוזרות.כדי.לשנות.את.המצב.כדלקמן.

Normal.)רגיל(.←.]Repeat Folder[.)חזרה.על.תיקייה(.

.]MIX All[ .← קטע(. על. )חזרה. .]Repeat Track[ .←

.]MIX Folder[ .← הכל(. של. אקראית. )השמעה.
)השמעה.אקראית.של.תיקייה(.←.Normal.)רגיל(

טקסט )דגמים ללא מערכת ניווט מקורית(:
באמצעות. על.המסך. .]Text[ השורה. כשבוחרים.את.
הבקר.המרכזי,.ואז.לוחצים.על.לחצן.ENTER.בזמן.
המפורט. המוסיקה. מידע. .,USB-ה זיכרון. שמושמע.

להלן.מוצג.על.המסך.

. שם.התיקייה	

. שם.הקובץ	

. שם.השיר	

. שם.האלבום	

. המבצע	

תפריט )דגמים עם מערכת ניווט מקורית(:
זמינות.. אופציות. מספר. קיימות. ההשמעה. במהלך.
אם.יש.צורך,.בחר.אחד.מהפריטים.הבאים.המוצגים.

על.המסך.

עיין.במידע.הבא.עבור.כל.פריט.
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. ]Movie Playback[.)הקרנת.סרט(:	

..USB-הקרנת.קובצי.סרטים.השמורים.בזיכרון.ה

שמורים. סרטים. כשקובצי. רק. מוצג. זה. פריט.
.USB-בזיכרון.ה

. ]Folder List[.)רשימת.תיקיות(:	

.USB-פירוט.התיקיות.השמורות.בזיכרון.ה

. ]Play Mode[.)מצב.השמעה(:	

הבקר. באמצעות. הרצוי. ההשמעה. במצב. בחר.
.ENTER.המרכזי.ולחץ.על.לחצן

הפעלת.קובצי.סרטים.)דגמים.עם.מערכת.
ניווט.מקורית(

זיכרון  את  יפעילו  הקדמיים  שהנוסעים  כדי 
ה-USB, החנה את הרכב במקום בטוח.

PLAY )השמעה(:  
כשהמערכת. .DISC·AUX הלחצן. על. כשלוחצים.

כבויה.ומוכנס.זיכרון.USB,.המערכת.תופעל.

מוכנס,. .USB וזיכרון. מושמע. אחר. שמע. מקור. אם.

עד. חוזרות. לחיצות. .DISC·AUX הלחצן. על. לחץ.
שמצב.זיכרון.ה-USB.בתצוגה.המרכזית.משתנה.

מקשי.הפעלה
במקשים. בחר. .,USB-ה זיכרון. את. להפעיל. כדי.
באמצעות. ההפעלה. מסך. על. המוצגים. הרצויים.

הבקר.המרכזי.

PAUSE )עצירה(:  

.ולחץ.על.הלחצן.ENTER.כדי.לעצור. בחר.בשורה.

הסרט,. הקרנת. את. לחדש. כדי. הסרט.. קובץ. את.
. השתמש.במקש.

PLAY )השמעה(:  

כדי. .ENTER הלחצן. על. ולחץ. . בשורה. בחר.

עצירת. לאחר. למשל. סרט,. קובץ. בהקרנת. להתחיל.
הקובץ.

STOP )הפסקה(:  

כדי.  ENTER הלחצן. על. ולחץ. . בשורה. בחר.
להפסיק.את.הקרנת.קובץ.הסרט.

FORWARD( SKIP(  )דילוג קדימה(:
 

ENTER.כדי.לדלג. .ולחץ.על.לחצן. בחר.בשורה.

קדימה.על.קטעים..המערכת.תבצע.דילוג.קדימה.על.
.ENTER.קטעים.כמספר.הלחיצות.על.לחצן

REWIND( SKIP(  )דילוג אחורה(:  
ENTER.כדי.לדלג. .ולחץ.על.לחצן. בחר.בשורה.
אחורה.על.קטעים..המערכת.תבצע.דילוג.אחורה.על.

.ENTER.קטעים.כמספר.הלחיצות.על.לחצן

רשימה:
בחר.בשורה.]List[.על.מסך.הפעלת.קובצי.הסרטים.
באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן.ENTER.כדי.

להציג.את.רשימת.הקבצים.

הגדרות:
בחר.בשורה.]Settings[.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.

על.לחצן.ENTER.כדי.לבצע.את.ההגדרות.הבאות.
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. ]Audio File Playback[.)השמעת.קובץ.שמע(:	

בזיכרון. השמורים. מוסיקה. קובצי. השמעת.

מוסיקה. כשקובצי. רק. מוצג. זה. פריט. ..USB-ה
.USB-שמורים.בזיכרון.ה

. ]Play Mode[.)מצב.השמעה(:	
הפעלת.מצב.השמעה.

. ]Key Search 10[.)חיפוש.עשרה.מקשים(	
:)CD-DA.,VIDEO-CD.,DVD-VIDEO(

לחצן. על. ולחץ. .]10 Key Search[ בשורה. בחר.
ENTER.כדי.לפתוח.את.מסך.הזנת.המספרים.

.]OK[ ובחר. לחפש. שברצונך. המספר. את. הזן.

על. לחץ. מכן. לאחר. המרכזי.. הבקר. באמצעות.

ENTER..הכותרת/פרק.או.הקבוצה/קטע. לחצן.
שצוינו.יושמעו.

. ]Display[.)תצוגה(:	

כוונן.את.איכות.התמונה.של.המסך,.בחר.בפריטי.
.ENTER.הכוונון.הרצויים.ולחץ.על.לחצן

. ]DRC[.)דחיסת.התחום.הדינאמי(:	

DRC.)דחיסת.התחום.הדינמי(.מאפשרת.להתאים.

את.התחום.הדינאמי.של.הצליל.המוקלט.בפורמט.
דולבי.דיגיטל.

. ]Audio[.)שמע[:	

המרכזי. הבקר. באמצעות. הרצויה. בשפה. בחר.
.ENTER.ולחץ.על.לחצן

. ]Subtitle[.)כתוביות(:	

המרכזי. הבקר. באמצעות. הרצויה. בשפה. בחר.
.ENTER.ולחץ.על.לחצן

. ]Display Mode[.)מצב.תצוגה(:	

)מסך. .]Wide[ מלא(,. )מסך. .]Full[ מצב. בין. בחר.

)קולנוע(. .]Cinema[ או. )רגיל(. .]Normal[ רחב(,.
.ENTER.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן

הפעלת.נגן.שמע.Bluetooth.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(

מידע.על.תקנות
מסחרי. סימן. הוא. .Bluetooth®
.Bluetooth SIG חברת. בבעלות.

בע“מ.

הצהרת.עמידה.בתקנות.הקהיליה.
האירופית

חברת.קלריון.מצהירה.בזאת.שמערכת.AV.זו.תואמת.

לדרישות.היסוד.והדרישות.הרלבנטיות.האחרות.של.
.1999/5/EC.הנחיה

נוהל.השיוך
בשורה.. 1 ובחר. .SETTING הלחצן. על. לחץ.

המרכזי.. הבקר. באמצעות. הצג. על. .]Bluetooth[
.ENTER.לאחר.מכן.לחץ.על.לחצן

בחר.בשורה.]Pair Bluetooth Device[.)שיוך.התקן.. 2
.ENTER.ולחץ.על.לחצן.)Bluetooth
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המחוברת,.. 3 למדיה. אישור. מבקשת. המערכת.
דיבורית.או.התקן.שמע..אם.מחובר.התקן.שמע,.

.ENTER.לא(.ולחץ.על.לחצן(.]No[.בחר

התקן.. 4 את. הפעל. המסך,. על. סיסמה. כשמופיעה.
את. להכניס. כדי. התואם. .Bluetooth® .השמע
לפי. משתנה. השמע. התקן. שיוך. נוהל. הסיסמה..
סוג.התקן.השמע..לפרטים.עיין.בחוברת.הוראות.

.Bluetooth®.השימוש.של.התקן.השמע

הגדרות. לתצוגת. יחזור. המסך. השיוך,. בסיום.
.Bluetooth®

הפעלת.מערכת.השמע
העבר.את.מתג.ההתנעה.למצב.ACC.או.ON..לאחר.
מכן.לחץ.לחיצות.חוזרות.על.הלחצן.DISC·AUX.כדי.
לעבור.למצב.התקן.שמע.®Bluetooth..אם.המערכת.
.,Bluetooth®..שמע התקן. השמעת. במהלך. כובתה.
לחיצה.על.לחצן.הבקרה.VOL/ON·OFF.תפעיל.את.

.Bluetooth® .התקן.השמע

לחצן בחירת תקליטור/מקור שמע   
:)DISC·AUX(

כשהמערכת. .DISC·AUX הלחצן. על. כשלוחצים.

המערכת. .,Bluetooth®..שמע התקן. ומוכנס. כבויה.

שמע. והתקן. מושמע. אחר. שמע. מקור. אם. תופעל..

.DISC·AUX הלחצן. על. לחץ. מחובר,. .Bluetooth®.

.Bluetooth®....לחיצות.חוזרות.עד.שמצב.התקן.השמע
בתצוגה.המרכזית.משתנה.

קדימה/חיפוש אוטומטי 
 קדימה   

אחורה/חיפוש אוטומטי 
אחורה

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

למשך.יותר.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.התקן.שמע.

יושמע.תוך.כדי.הרצה.קדימה. .®Bluetooth,.ההתקן.

או.אחורה..כשמשחררים.את.הלחצן,.התקן.השמע.
.®Bluetooth.יחזור.להשמעה.במהירות.רגילה.

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

למשך.פחות.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.התקן.שמע.

יושמעו.הקטע.הבא.או.תחילת.הקטע. .,Bluetooth®.

הנוכחי.בהתקן.השמע..®Bluetooth..ניתן.גם.להשתמש.

מצב. מסך. כאשר. קטעים. לבחירת. המרכזי. בבקר.
השמעת.התקן.שמע..®Bluetooth.מופיע.על.הצג.

 Bluetooth[ יופיע. המסך. של. העליונה. הכותרת. )על.
))Bluetooth.התקן.שמע(.]audio
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לחצן השמעה אקראית/חוזרת   :)MIX·RPT(

. כדי.לשנות.את.מצב.ההשמעה,.לחץ.על.לחצן.
לחיצות.חוזרות.כדי.לשנות.את.המצב.כדלקמן.

)השמעה. .]MIX All Tracks[ .← )רגיל(. .Normal

אקראית.של.כל.הקטעים(.←.]MIX Group[.)השמעה.

אקראית.של.קבוצה(.←.]Repeat 1 Track[.)חזרה.על.

כל. על. )חזרה. .]Repeat All Tracks[ .← אחד(. קטע.

הקטעים(.←.]Repeat Group[.)חזרה.על.קבוצה(.←.
Normal.)רגיל(

מקשי הפעלה:
בחר. .,Bluetooth® .השמע התקן. את. להפעיל. כדי.
ההפעלה. מסך. על. המוצגים. הרצויים. במקשים.

באמצעות.הבקר.המרכזי.

PLAY )השמעה(:  

כדי. .ENTER הלחצן. על. ולחץ. . בשורה. בחר.

להתחיל.את.ההשמעה.לאחר.עצירה..בחר.בשורה.זו.
שוב.כדי.לעצור.את.ההשמעה.

PAUSE )עצירה(:  

.ולחץ.על.הלחצן.ENTER.כדי.לעצור. בחר.בשורה.

שוב. זו. בשורה. בחר. ..Bluetooth®..השמע התקן. את.
כדי.לחדש.את.ההשמעה.

תפריט:
כשבוחרים. תופיע. השמעה. מצב. הגדרות. תצוגת.
שורה.זו.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולוחצים.על.לחצן.

.ENTER

Play Mode )מצב השמעה(:

בחר.במצב.ההשמעה.הרצוי.מתוך.הפריטים.הבאים.

]Shuffle[ )השמעה אקראית(	 
)השמעה. .]Shuffle OFF[ האפשרויות. בין. בחר.
אקראית.מבוטלת(,.]Shuffle All Tracks[.)השמעה.
.]Shuffle Group[-ו הקטעים(. כל. של. אקראית.

)השמעה.אקראית.של.קבוצה(.

]Repeat[ )חזרה(	 
)חזרה. .]Repeat OFF[ האפשרויות. בין. בחר.
מבוטלת(,.]Repeat 1 Track[.)חזרה.על.קטע.אחד(,.
הקטעים(. כל. על. )חזרה. .]Repeat All Tracks[

ו-]Repeat Group[.)חזרה.על.קבוצה(.

הגדרות.BLUETOOTH.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(

כרצונך,. .Bluetooth התקן. מערכת. את. להגדיר. כדי.

ובחר. המכשירים. בלוח. .SETTING הלחצן. על. לחץ.

ואז.לחץ.על.הלחצן. ]Bluetooth[.על.הצג,. בשורה.
.ENTER

. 	.]Bluetooth[

אם.הגדרה.זו.נקבעת.ל-OFF,.החיבור.בין.התקני.
ה-Bluetooth.לבין.מודול.Bluetooth.ברכב.יבוטל.

. 	)Bluetooth.שיוך.התקן(.]Pair Bluetooth Device[

ניתן. למערכת.. .Bluetooth התקני. לשייך. ניתן.
.Bluetooth.לרשום.עד.5.התקני

. משויכים(.	 התקנים. )רשימת. .]List  Device  Pair[
פירוט.רשימת.התקני.ה-Bluetooth.המשויכים.

. מידע.	 )עריכת. .]Edit Bluetooth Information[
)Bluetooth

ניתן.לערוך.מידע.התקן.Bluetooth.משויך.ולמחוק.
התקני.Bluetooth.רשומים.

. ]Replace Handset[.)החלפת.שפופרת(	

של. הטלפונים. ספר. זיכרון. את. להעביר. ניתן.
דיבורית.Bluetooth.המשויכת.אל.המודול.שברכב.
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iPod®..הפעלת.נגן

דגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית

דגמים עם תיבת הילוכים ידנית

iPod®..חיבור
.iPod-ה כבל. את. וחבר. הקונסולה. מכסה. את. פתח.
למחבר.ה-USB..סוללת.נגן.ה- ®iPod.נטענת.במהלך.

החיבור.לרכב.

בסיום.החיבור.הצג.על.נגן.ה- ®iPod.מראה.את.מסך.

ניתן. לרכב,. .iPod® -ה נגן. חיבור. בעת. אינפיניטי..

השמע. בקרי. ידי. על. רק. .iPod® -ה נגן. את. להפעיל.
של.הרכב.

*. ®iPod.הוא.סימן.מסחרי.של.חברת.Apple.הרשום.
בארה“ב.ובארצות.אחרות.

תאימות
הדגמים.הבאים.זמינים:

דגמים עם מערכת ניווט מקורית:
. 	.1.2.3 קושחה. )גרסת. החמישי. מהדור. .iPod נגן.

ומעלה(
. iPod.קלאסי.)גרסת.קושחה.1.1.1.ומעלה(	

. קושחה.	 )גרסת. הראשון. מהדור. טאצ‘. .iPod נגן.
2.0.0.ומעלה(

. נגן.iPod.טאצ‘.מהדור.השני.)גרסת.קושחה.1.2.3.	
ומעלה(

. קושחה.	 )גרסת. הראשון. מהדור. נאנו. .iPod נגן.
1.3.1.ומעלה(

. 	.1.1.3 iPod.נאנו.מהדור.השני.)גרסת.קושחה. נגן.
ומעלה(

. נגן.iPod.נאנו.מהדור.השלישי.)גרסת.קושחה.1.1.	
ומעלה(

. נגן.iPod.נאנו.מהדור.הרביעי.)גרסת.קושחה.1.0.2.	
ומעלה(

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית:
. 	.1.3 קושחה. )גרסת. החמישי. מהדור. .iPod נגן.

ומעלה(

. iPod.קלאסי.מהדור.הראשון.)גרסת.קושחה.1.1.2 	
)PC

. 	)2.0 PC.קלאסי.מהדור.השני.)גרסת.קושחה.iPod

. נגן.iPod.טאצ‘.מהדור.הראשון.)גרסת.קושחה.2.1(	

. נגן.iPod.טאצ‘.מהדור.השני.)גרסת.קושחה.2.1.1(	

. קושחה.	 )גרסת. הראשון. מהדור. נאנו. .iPod נגן.
)1.3.1

. נגן.iPod.נאנו.מהדור.השני.)גרסת.קושחה.1.1.3(	

. נגן.iPod.נאנו.מהדור.השלישי.)גרסת.קושחה.1.1 	
)PC

ודא.שקושחת.נגן.ה-.®iPod.שלך.מעודכנת.

עצות להפעלה:
. 	 iPod.עם.מערכת.זו.לא.ניתן.להשתמש.במכשירי

.iPhone-ו.Shuffle

. יהיו.	 לא. .iPod של. מסוימות. שפעולות. ייתכן.
זמינות.עם.מערכת.זו.

. שספר.	 ייתכן. .,iPod nano במכשיר. שימוש. בעת.
מוקלט.לא.יוצג.על.מסך.הספר.המוקלט..

הפעלת.מערכת.השמע
העבר.את.מתג.ההתנעה.למצב.ACC.או.ON..לאחר.
מכן.לחץ.לחיצות.חוזרות.על.הלחצן.DISC·AUX.כדי.

.iPod®-לעבור.למצב.נגן.ה
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.,iPod®.-אם.המערכת.כובתה.במהלך.השמעת.נגן.ה

לחיצה.על.לחצן.הבקרה.VOL/ON·OFF.תפעיל.את.
.iPod® -נגן.ה

שמע  תקליטור/מקור  בחירת  לחצן   
:)DISC·AUX(

כשהמערכת. .DISC·AUX הלחצן. על. כשלוחצים.

אם. תופעל.. המערכת. .,iPod®.-ה נגן. ומוכנס. כבויה.

מקור.שמע.אחר.מושמע.ונגן.ה-.®iPod.מחובר,.לחץ.

על.הלחצן.DISC·AUX.לחיצות.חוזרות.עד.שמצב.נגן.
ה-.®iPod.בתצוגה.המרכזית.משתנה.

ממשק:
ממשק.הפעלת.נגן.ה- ®iPod.המופיע.על.הצג.המרכזי.
של.הרכב.זהה.לממשק.נגן.ה-.®iPod..השתמש.בבקר.
המרכזי.ובלחצנים.ENTER.או.BACK.להפעלת.נגן.

ה- ®iPod.עם.ההגדרות.הרצויות.
התפריט.. ממסך. הבאים. הפריטים. את. לבחור. ניתן.
למידע.נוסף.על.כל.פריט,.עיין.בחוברת.ההפעלה.של.

.iPod® -נגן.ה
. ]Now Playing[.)מושמע.עכשיו(	
. ]Playlists[.)רשימות.השמעה(	
. ]Artists[.)מבצעים(	
. ]Albums[.)אלבומים(	
. ]Songs[.)שירים(	
. 	)Podcast.סרטוני(.]Podcasts[
. ]Genres[.)סגנונות(	
. ]Composers[.)מלחינים(	
. ]Audiobooks[.)ספרים.מוקלטים(	

. ]Shuffle Songs[.)השמעה.אקראית.של.שירים(	

המסך. על. המופיעים. הבאים. המגע. מסך. לחצני.
זמינים.גם.הם:

. ]MENU[:.חזרה.למסך.הקודם.	

. :.השמעה/עצירה.של.המוסיקה.שנבחרה.	
קדימה/חיפוש אוטומטי   

 קדימה  
אחורה/חיפוש אוטומטי 

אחורה
יותר. למשך. . או. . לחצן. על. כשלוחצים.
נגן. .,iPod® -ה נגן. השמעת. בזמן. שניות. מ-1.5.
ה- ®iPod.יושמע.תוך.כדי.הרצה.קדימה.או.אחורה..
יחזור. .iPod® -ה נגן. הלחצן,. את. כשמשחררים.

להשמעה.במהירות.רגילה.

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

.,iPod® -למשך.פחות.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.נגן.ה

יושמעו.הקטע.הבא.או.תחילת.הקטע.הנוכחי.בנגן.
.iPod®-ה

קטעים. לבחירת. המרכזי. בבקר. להשתמש. גם. ניתן.
.iPod® -במהלך.השמעת.נגן.ה

לחצן השמעה אקראית/חוזרת 
 :)MIX·RPT(

.בזמן.השמעת.קטע,.ניתן. כשלוחצים.על.לחצן.
לשנות.את.תבנית.ההשמעה.כדלקמן:

]SHUFFLE OFF RPT OFF[.)ללא.השמעה.אקראית.

.SHUFFLE OFF 1 TRK. )Track([ .← חזרה(. וללא.
RPT[.)ללא.השמעה.אקראית.חזרה.על.קטע.אחד(.← 

]SHUFFLE OFF ALL RPT[.)ללא.השמעה.אקראית,.
 TRK (Track) SHUFFLE ALL[ .← הכל(. על. חזרה.
RPT[.)השמעת.קטעים.אקראית.חזרה.על.הכל(.←.
אקראית. )השמעה. .]ALBUM SHUFFLE RPT OFF[
 ALBUM SHUFFLE[ .← חזרה(. ללא. האלבום. של.
ALL RPT[.)השמעה.אקראית.של.האלבום.חזרה.על.
הכל(.←.]SHUFFLE OFF RPT OFF[.)ללא.השמעה.

אקראית.וללא.חזרה(

Music box.כונן.קשיח
לשמור. יכולה. .Music Box הקשיח. הכונן. מערכת.
היא. המערכת. מושמעים.. מתקליטורים. שירים.
בעלת.כושר.אחסון.של.9.3.ג‘יגה-בייט.)GB(.ויכולה.

להקליט.עד.200.שעות.)בערך.2900.שירים(.

במערכת.הכונן.הקשיח.Music Box.ניתן.להקליט.את.
התקליטורים.הבאים:

. 	AAC/WMA/MP3.תקליטורים.ללא.קובצי

. 	 Hybrid) Hybrid Compact Disc Digital Audio.מפרט
Super Audio.בתקליטורי.)CD-DA

. בתקליטורי	 דיגיטליים. תקליטורים. .מפרט.
CD-Extras

. החלק.הראשון.בתקליטור.המחולק.לחלקים.	

 )-4°F (  -20°C ]מתחת  קיצוניים  טמפרטורה  תנאי 
ומעל 158°F(  70°C([ עלולים לפגוע בביצועי הדיסק 

הקשיח.
הערה

בגלל  הקשיח  הדיסק  את  להחליף  צורך  יש  אם 
תקלה, כל נתוני המוסיקה השמורים עליו יימחקו.
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דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

הקלטת.תקליטורים
לפרטים.. 1 השמע.. במערכת. תקליטור. השמע.

נגן. ב“הפעלת. עיין. תקליטורים,. השמעת. על.
התקליטורים.)CD(“.בתחילת.פרק.זה.

באמצעות.. 2 .]REC[ או. .]Start REC[ בשורה. בחר.
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.לחצן

הערה
של 	  ובהקלטה  בהשמעה  מתחילה  המערכת 

כשבוחרים  התקליטור  על  הראשון  הקטע 
.]REC[ או ]Start REC[ בשורה

בתקליטור 	  נפרדים  קטעים  להקליט  ניתן  לא 
.Music Box אל הכונן הקשיח

הדילוג, 	  פעולות  תקליטור  הקלטת  במהלך 
ההרצה קדימה וההחזרה לאחור מבוטלות.

ניתן לעצור את תהליך ההקלטה בכל רגע. כל 	 
התקליטור  עצירת  לפני  שהושמעו  הקטעים 

נשמרים.
ניתן לבחור קטעים 	  לאחר הקלטת התקליטור 

נפרדים מהכונן הקשיח.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

אם.מידע.הכותרת.של.הקטע.המוקלט.שמור.בדיסק.

אוטומטי. באופן. יוצג. הוא. בתקליטור,. או. הקשיח.

על.המסך..לצורך.קליטת.הכותרות.מהכונן.הקשיח,.

טכנולוגיית.זיהוי.מוסיקה.ונתונים.שייכים.מסופקים.
.Gracenote®.על.ידי
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אם.קטע.לא.הוקלט.בהצלחה.בגלל.קולות.קפיצה,.
.מוצג.מאחורי.מספר.הקטע. הסימן.

מערכת.השמע.Music Box.אינה.יכולה.לבצע.הקלטה.
בתנאים.הבאים:

. אין.מספיק.מקום.על.הדיסק.הקשיח.	

. מספר.האלבומים.מגיע.למספר.המרבי.של.500.	

. מספר.הקטעים.מגיע.למספר.המרבי.של.3,000.	

Automatic Recording )הקלטה אוטומטית(:

)הקלטה. .]Automatic Recording[ פעולת. אם.

כשמכניסים. אזי. .,]ON[-ל נקבעה. אוטומטית(.

“הגדרות. בסעיף. )עיין. הקלטה. מתחילה. תקליטור.
Music Box“.בהמשך.פרק.זה(.

הפסקת ההקלטה:
.]Stop REC[.כדי.להפסיק.את.ההקלטה,.בחר.בשורה

על.ידי.נגיעה.במסך.או.באמצעות.הבקר.המרכזי.

מערכת. את. מכבים. התקליטור,. את. מוציאים. אם.

.,OFF השמע.או.מעבירים.את.מתג.ההתנעה.למצב.
ההקלטה.נפסקת.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

השמעת.שירים.מוקלטים
השיטות. באחת. .Music Box השמע. במערכת. בחר.

הבאות.

. לחץ.לחיצות.חוזרות.על.מתג.מקור.השמע.שעל.	
למצב. משתנה. המרכזי. שהצג. עד. ההגה. גלגל.
מערכת. בקרת. “מתג. בסעיף. )עיין. .]Music Box[

השמע.על.גלגל.ההגה“.בהמשך.פרק.זה(.

. DISC·AUX.עד.	 לחץ.לחיצות.חוזרות.על.הלחצן.
.]Music Box[.שהצג.המרכזי.משתנה.למצב

. השתמש.בפקודות.קוליות.)עיין.בסעיף.“מערכת.	
זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.)דגמים.עם.מערכת.

ניווט.מקורית(“.בהמשך.פרק.זה(.

הפסקת ההשמעה:
המערכת.מפסיקה.את.ההשמעה.כאשר:

נגן. תקליטורים,. נגן. )רדיו,. אחר. מצב. בוחרים. א..
.(AUX.או.iPod.,USB.זיכרון.,DVD

מכבים.את.מערכת.השמע. ב..
.LOCK.מעבירים.את.מתג.ההתנעה.למצב ג..

 REW קדימה(,  )הרצה   FF     APS FF/ אחורה(  )הרצה 
קדימה(,  אוטומטי  )חיפוש 
APS REW )חיפוש אוטומטי 

אחורה(:
.)הרצה.קדימה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

בזמן. שניות. מ-1.5. יותר. למשך. אחורה(. )הרצה.

השמעת.קטע,.הקטע.יושמע.תוך.כדי.הרצה.קדימה.

יחזור. הקטע. הלחצן,. את. כשמשחררים. אחורה.. או.
להשמעה.במהירות.רגילה.

.)קדימה(. .)אחורה(.או. כשלוחצים.על.לחצן.

למשך.פחות.מ-1.5.שניות.בזמן.השמעת.קטע,.יושמעו.
הקטע.הבא.או.תחילת.הקטע.הנוכחי.בתקליטור.

קטעים. לבחירת. המרכזי. בבקר. להשתמש. גם. ניתן.
במהלך.השמעת.קטע.
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בחירת מצב השמעה:
כדי.לעבור.לאלבום.או.מבצע.אחר,.סובב.את.בורר.

.AAC/WMA/MP3.תיקיות

לחצן השמעה אקראית/חוזרת 
 :)MIX·RPT(

כשלוחצים.על.לחצן. בזמן.השמעת.קטע,.ניתן.
לשנות.את.תבנית.ההשמעה.כדלקמן:

רשימת.ההשמעה(. כל. על. )חזרה. .]All Playlist RPT[

←.]Playlist RPT 1[.)חזרה.על.רשימת.השמעה.אחת(.
 ← ]TRK (Track) RPT 1[.)חזרה.על.קטע.אחד(. .←
]All Playlist MIX (RDM)[.)השמעה.אקראית.של.כל.

רשימות.ההשמעה(

טקסט )דגמים ללא מערכת ניווט מקורית(:
באמצעות. על.המסך. .]Text[ השורה. כשבוחרים.את.
בזמן.  ENTER לחצן. על. לוחצים. ואז. הבקר,.
המוסיקה. מידע. .,Music Box מערכת. שמושמעת.

המפורט.להלן.מוצג.על.המסך.

. המבצע	

. שם.האלבום	

. שם.הקטע	

. סגנון	

. איכות	

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

הגדרות השמעה:
בשורה.. 1 כך. ואחר. )תפריט(. .]Menu[ בשורה. בחר.

]Music Library[.)ספריית.מוסיקה(.

על.. 2 לחץ. כך. ואחר. הבאות. השיטות. באחת. בחר.
.ENTER.לחצן

. ]Artists[.)מבצעים[	

פעולת. באמצעות. ומושמעת. נבחרת. המוסיקה.

מפורטים. המבצעים. שמות. המבצעים.. בחירת.
בסדר.אלפאביתי.

. ]Albums[.)אלבומים[	

פעולת. באמצעות. ומושמעת. נבחרת. המוסיקה.

מפורטים. האלבומים. שמות. האלבומים.. בחירת.
בסדר.אלפאביתי.

. ]All Tracks[.)כל.הקטעים(	

הקטעים. מכל. ומושמעת. נבחרת. המוסיקה.

בסדר. מפורטים. הקטעים. שמות. המוקלטים..
אלפאביתי.

. ]Genres[.)סגנונות[	

פעולת. באמצעות. ומושמעת. נבחרת. המוסיקה.
בחירת.הסגנון.

. המושמעים.	 )הקטעים. .]Most Played Tracks[
ביותר.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית(

מהקטע. החל. ומושמעת. נבחרת. המוסיקה.
המושמע.ביותר.ועד.לקטע.הפחות.מושמע.

. ]Least Played Tracks[.)הקטעים.הפחות.מושמעים.	
)דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית(

המוסיקה.נבחרת.ומושמעת.החל.מהקטע.הפחות.
מושמע.ועד.לקטע.המושמע.ביותר.
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ניווט  מערכת  עם  )דגמים  השמעה  רשימת 
מקורית(:

1 ..ENTER לחצן. על. לחץ. ואז. .]+Playlist[ בחר.
במהלך.השמעה.

לחצן.. 2 על. ולחץ. להוספה. השמעה. רשימת. בחר.
לרשימת. מתווסף. המושמע. הקטע. ..ENTER

ההשמעה.

ניתן.לערוך.את.תוכן.רשימת.ההשמעה.לפי.הצורך.

ניתן. ..ENTER לחצן. על. ולחץ. )עריכה(. .]Edit[ בחר.
לקבוע.את.הפריטים.הבאים.

. ]Add Current Track[.)הוסף.את.הקטע.הנוכחי(	

הקטע.המושמע.מתווסף.לרשימת.ההשמעה.

. ]Add Track by Album[.)הוסף.לפי.אלבום(	

מתווסף. המוקלט. מהאלבום. הנבחר. הקטע.
לרשימת.ההשמעה.

. ]Add Track by Artists[.)הוסף.לפי.מבצע(	

מתווסף. המוקלט. מהמבצע. הנבחר. הקטע.
לרשימת.ההשמעה.

. ]Edit Track Order[.)ערוך.את.סדר.הקטעים(.	

שינוי.סדר.הקטעים.ברשימת.ההשמעה.

. ]Edit Name[.)ערוך.שם(.	

שינוי.שם.רשימת.ההשמעה.

. ]Delete Tracks[.)מחק.קטעים(.	

מחיקת.הקטעים.הנבחרים.מרשימת.ההשמעה.

ניווט  מערכת  עם  )דגמים  השמעה  מצב  שינוי 
מקורית(:

בשורה.. 1 כך. ואחר. )תפריט(. .]Menu[ בשורה. בחר.
]Play Mode[.)מצב.השמעה(.

כך.. 2 ואחר. הבאים. ההשמעה. ממצבי. באחד. בחר.
.ENTER.לחץ.על.לחצן

. ]Normal[.)רגיל(	

. ]Repeat Album[.)חזרה.על.אלבום(	

. ]Repeat Track[.)חזרה.על.קטע[	

. רשימת.	 של. אקראית. )השמעה. .]MIX Playlist[
השמעה(

. ]MIX Artist[.)השמעה.אקראית.של.מבצע(	

. ]MIX Album[.)השמעה.אקראית.של.אלבום(	

. כל.	 של. אקראית. )השמעה. .]MIX All Tracks[
הקטעים(

. ]MIX All[.)השמעה.אקראית.של.הכל(	
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דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

עריכת.מידע.נתונים.מוקלטים
וניתן. המושמע,. הקטע. על. המידע. את. לערוך. ניתן.

לקבל.את.מידע.הכותרת.של.הקטע.המוקלט.

בשורה.. 1 כך. ואחר. )תפריט(. .]Menu[ בשורה. בחר.
]Edit Music Information[.)עריכת.מידע.מוסיקה(.

בחר.באחד.הפריטים.הבאים.ואחר.כך.לחץ.על.. 2
.ENTER.לחצן

]Edit Information of Current Track[ )עריכת מידע 
קטע נוכחי( )דגמים עם מערכת ניווט מקורית(:

שם. המושמע:. הקטע. על. הבא. המידע. עריכת.
המוסיקה,.שם.המבצע.והסגנון.

)עריכת מידע   ]Edit Information of Other Tracks[
קטעים אחרים( )דגמים עם מערכת ניווט מקורית(:

עריכת.מידע.הקטעים.והאלבומים.המוקלטים.

)עדכון   ]Update Gracenote from USB Device[
:)USB מהתקן Gracenote

ידי. על. מעודכן. ברכב. המודול. של. הנתונים. מאגר.

כדי. הכותרת.. מידע. את. המכיל. .USB זיכרון. חיבור.

.Gracenote.לקבל.את.מידע.הכותרת.ממאגר.הנתונים
.http://www.infiniti.eu.דרך.האינטרנט,.היכנס.לאתר

]Transfer Missing Titles to USB[ )העברת כותרות 
:)USB-חסרות ל

ממאגר. הכותרת. מידע. את. לקבל. ניתן. לא. אם.

הכותרות. מידע. יתר. על. הנתונים. שברכב,. הנתונים.

לקבל. כדי. ..USB-ה לזיכרון. מועברים. לקבל. שיש.

את.מידע.הכותרת.ממאגר.הנתונים.Gracenote.דרך.
.http://www.infiniti.eu.האינטרנט,.היכנס.לאתר

 Gracenote )עדכון   ]Update Gracenote from HDD[
מדיסק קשיח(:

מידע.הכותרות.מתקבל.ממאגר.הנתונים.השמור.על.
הדיסק.הקשיח.

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

Box Music.הגדרות
בחר. כרצונך,. .Music Box הגדרות. את. לקבוע. כדי.
 Music[.במהלך.השמעה,.ואז.בשורה.]Menu[.בשורה
על. ולחץ. המרכזי,. הבקר. באמצעות. .]Box Settings

.ENTER.לחצן
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]Music Box Used / Free Space[ )נפח בשימוש/נפח 
פנוי(:

שמור(,. )אלבום. .]Saved Album[ אודות. מידע. מוצג.
.]Remaining Time[-קטע.שמור(.ו(.]Saved Track[

]Automatic Recording[ )הקלטה אוטומטית(:
 Music.הכונן.הקשיח.של.,]ON[-כשפריט.זה.נקבע.ל
כשמכניסים. להקליט. אוטומטי. באופן. מתחיל. .Box

תקליטור.

]Recording Quality[ )איכות הקלטה(:
איכות. את. קבע. מקורית:. ניווט. מערכת. עם. דגמים.
kbps 132..ברירת.המחדל. או. .105 kbps-ההקלטה.ל

.132 kbps.היא

דגמים.ללא.מערכת.ניווט.מקורית:.קבע.את.איכות.

ההקלטה.ל-kbps.,96 kbps 128.או.kbps 192..ברירת.
.128 kbps.המחדל.היא

קטעים  )מחיקת   ]Delete Tracks from Music Box[
:)Music Box-מ

בדיסק. שהוקלטו. הקטעים. את. למחוק. ניתן.

הקשיח..ניתן.למחוק.את.הקטע.המושמע,.הקטעים.
והאלבומים.המוקלטים,.וכל.הקטעים.

 ]CDDB Version/Gracenote Database Version[
:)Gracenote גרסת מאגר נתונים/CDDB גרסת(
הצגת.גרסת.מאגר.הנתונים.Gracenote.המובנה.

Gracenote

הערה
המידע הכלול במאגר הנתונים Gracenote אינו 	 

מובטח במלואו.
באינטרנט 	   Gracenote הנתונים  מאגר  שירות 

לצורך  מוקדמת  הודעה  ללא  להיפסק  עלול 
תחזוקה.

הסכם רישיון משתמש סופי
בשימוש במוצר המשתמש מקבל עליו את התנאים 

הבאים.
 Gracenote® MusicID® תנאי השימוש

.Gracenote.יישום.או.התקן.זה.מכילים.תוכנה.של.חברת

בע“מ.מאמרוויל,.קליפורניה.)“Gracenote“(..התוכנה.

של.חברת.Gracenote.)“תוכנת.Gracenote“(.מאפשרת.

ליישום.זה.לבצע.זיהוי.דיסק.ו/או.קובץ.ולקבל.מידע.

ומידע. קטע,. מבצע,. שם,. כולל. למוסיקה,. הקשור.

כותרת.)“נתוני.Gracenote“(.משרת.מקוון.או.מאגרי.

ולבצע. .)“Gracenote “שרתי. )ביחד,. קבועים. נתונים.

.Gracenote.פעולות.אחרות..מותר.לך.להשתמש.בנתוני

לכך. המיועדות. המשתמש. פעולות. באמצעות. רק.

ביישום.או.בהתקן..אתה.מסכים.להשתמש.בנתוני.

רק. .Gracenote ושרתי. .,Gracenote תוכנת. .,Gracenote

שלא. מסכים. אתה. מסחרי.. ולא. אישי. לשימוש.

להעביר,.להעתיק,.למסור.או.לשדר.את.תוכנת.

לכל. כלשהם. .Gracenote נתוני. או. .Gracenote

להשתמש. שלא. מסכים. אתה. שלישי.. גורם.

Gracenote,.או.שרתי. Gracenote,.תוכנת. בנתוני.
Gracenote,.למעט.לשימושים.המותרים.כאן.

לשימוש. שלך. הלא-בלעדי. שהרישיון. מסכים. אתה.

ושרתי. .Gracenote תוכנת. .,Gracenote בנתוני.

Gracenote.יפקע.אם.תפר.הגבלות.אלו..אם.רישיונך.

בנתוני. השימוש. את. להפסיק. מסכים. אתה. יפקע,.

..Gracenote ושרתי. .,Gracenote תוכנת. .,Gracenote

.,Gracenote Gracenote,.תוכנת. נתוני. על. כל.הזכויות.

שמורות. הבעלות,. זכויות. כולל. .,Gracenote ושרתי.

תתחייב. לא. .Gracenote חברת. ..Gracenote לחברת.

בשום.מקרה.לכל.תשלום.עבור.מידע.כלשהו.שאתה.
תספק.

אתה.מסכים.שחברת.Gracenote.בע“מ.תוכל.לדאוג.
לאכיפת.הזכויות.לפי.הסכם.זה.נגדך.ישירות.בשמה.

ייחודי. במזהה. משתמש. .Gracenote של. השירות.

המזהה. מטרת. סטטיסטיות.. למטרות. לשאילתות.

.Gracenote לשירות. לאפשר. היא. האקראי. המספרי.

זהותך.. את. לדעת. מבלי. השאילתות. את. למנות.

מדיניות. אודות. האינטנט. בדף. עיין. נוסף,. למידע.
.Gracenote.הפרטיות.של.שירות

נתוני. של. פריט. וכל. .Gracenote בתוכנת. השימוש.

.Gracenote Gracenote.מותר.לך.“כפי.שהוא“..חברת.

אינה.מצהירה.ואינה.אחראית,.בפירוש.או.במרומז,.

משרתי. המתקבלים. .Gracenote נתוני. לדיוק.

את. לעצמה. שומרת. .Gracenote חברת. ..Gracenote

Gracenote.או.לשנות. הזכות.למחוק.נתונים.משרתי.

שיקול. לפי. שהיא. סיבה. מכל. נתונים. קטגוריות.

.Gracenote.דעתה..לא.ניתנת.כל.אחריות.לכך.שתוכנת
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שפעולת. או. משגיאות. נקיים. .Gracenote שרתי. או.

ללא. תימשך. .Gracenote שרתי. או. .Gracenote תוכנת.

לספק. מתחייבת. אינה. .Gracenote חברת. הפסקה..

נוספים. או. מורחבים. קטגוריות. או. נתונים. סוגי.

את. להפסיק. ורשאית. בעתיד. שייתכן.שהיא.תספק.
שירותיה.בכל.עת.

אחריות. כל. מעליה. מסירה. .Gracenote חברת.

רק,. לא. אך. כולל,. משתמעת,. או. מפורשת.

אחריות.משתמעת.לסחירות,.התאמה.לשימוש.

.Gracenote חברת. הפרה.. ואי. כותרות,. מסוים,.

בתוכנת. שלך. שימוש. לתוצאות. אינה.אחראית.

מקרה. בשום. ..Gracenote שרתי. או. .Gracenote

חברת.Gracenote.לא.תשא.בחבות.עבור.נזקים.

הפסדים. עבור. או. תאונתיים. או. תוצאתיים.
כלשהם.או.הכנסות.אבודות.

זכויות יוצרים:
קשורים. ונתונים. מוסיקה. זיהוי. טכנולוגיית.
.Gracenote ..Gracenote® חברת. ידי. על. מסופקים.
מוסיקה. זיהוי. בטכנולוגיית. התעשייתי. התקן. הוא.
באתר בקר. נוסף,. למידע. נלווה.. תוכן. .ואספקת.

.www.gracenote.com

.Gracenote מחברת. מוסיקה. ונתוני. תקליטורים.

..© 2000-2009 Gracenote.בע“מ..כל.הזכויות.שמורות
תוכנת.Gracenote.כל.הזכויות.שמורות.2000-2009 © 
אחד. ידי. על. מוגנים. זה. ושירות. מוצר. ..Gracenote
.;#5,987,525 בארה“ב:. הבאים. מהפטנטים. יותר. או.
.,#6,230,192 .,#6,161,132 .,#6,154,773 .;#6,061,680
ופטנטים. .#6,330,593 .,#6,240,459 .,#6,230,207

אחרים,.שניתנו.או.שעדיין.תלויים..חלק.מהשירותים.

ניתנים.תחת.רישיון.מחברת.Open Globe.בע“מ,.עבור.
פטנט.ארה“ב.#6,304,523.

Gracenote.ו-CDDB.הם.סימנים.מסחריים.רשומים.

והלוגו. .,Gracenote והלוגו.של. Gracenote..הסמל. של.

מסחריים. סימנים. הם. .“Powered by Gracenote“
.Gracenote.רשומים.של

.—.USB.זיכרון/DVD/תקליטור
טיפול.וניקוי

DVD/תקליטור
. החזק.את.התקליטור.בשוליים..אסור.לגעת.בשטח.	

פני.התקליטור..אסור.לכופף.את.התקליטור.

. האחסון.	 בתיבת. התקליטורים. את. תמיד. הנח.
כשאינם.בשימוש.

. המרכז.	 מן. המשטח. את. נגב. תקליטור,. לניקוי.
נקייה.. רכה. כלפי.השוליים.החיצוניים.במטלית.

אל.תנגב.את.התקליטור.בתנועה.סיבובית.

אל.תשתמש.בחומר.ניקוי.תקליטים.או.באלכוהול.
המיועד.לשימוש.תעשייתי.

. מחוספסים.	 לפעמים. הם. חדשים. תקליטורים.
קצוות. הסר. והחיצוניים.. הפנימיים. בשוליים.
הפנימיים. השוליים. שפשוף. ידי. על. מחוספסים.
והחיצוניים.באמצעות.החלק.הצדדי.של.עט.או.

עיפרון.כמתואר.באיור.

USB.זיכרון
. כרטיסי.	 של. המגעים. באזור. לגעת. אסור.

.CompactFlash

. 	.USB-אסור.להניח.חפצים.כבדים.על.זיכרון.ה

. אסור.לאחסן.את.זיכרון.ה-USB.במקומות.בעלי.	
לחות.גבוהה.

. אסור.לחשוף.את.התקליטור.לאור.שמש.ישיר.	

. 	.USB-אסור.לשפוך.נוזלים.על.זיכרון.ה

זיכרון. של. השימוש. הוראות. בחוברת. עיין. לפרטים.
.USB-ה

http://www.gracenote.com
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מתג.בקרת.מערכת.השמע.על.גלגל.
ההגה

דגמים עם מערכת ניווט מקורית

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

מתג.בחירת.מקור.שמע. 1
מערכת.. 2 עם. )דגמים. תחנות/אישור. כוונון. מתג.

ניווט.מקורית(
מתג.בקרת.עוצמת.השמע. 3
מתג.BACK.)חזרה(. 4
מתג.מערכת.דיבורית. 5

מתג.כוונון.תחנות
לחץ.על.המתג.כלפי.מעלה.או.כלפי.מטה.כדי.לבחור.
תחנה,.קטע,.תקליטור.או.תיקייה.כשהם.מפורטים.

על.הצג.

מתג.אישור.)ENTER(.)דגמים.עם.מערכת.
ניווט.מקורית(

פריטים. לבחירת. גם. במתג.האישור. להשתמש. ניתן.
על.מסך.תפריט.ההגדרות.הרגיל.

קיים,. אם. )ניווט(,. .NAVI מסך. מופיע. הצג. כשעל.

בחלק. לשלוט. ניתן. שמע,. הגדרות. או. .STATUS

האישור.. מתג. באמצעות. השמע. מערכת. מפעולות.

הפעולה.משתנה.אם.הלחיצה.על.המתג.היא.קצרה.
)פחות.מ-1.5.שניות(.או.ארוכה.)יותר.מ-1.5.שניות(.

רדיו:
. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.קצרה.על.

הערוץ.הבא.או.הקודם.

. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.ארוכה.על.
התחנה/הערוץ.הבא.או.הקודם.

תקליטור מוסיקה:
. 	.UP. ./.DOWN. לחיצה.קצרה.על.

הקטע.הבא.או.תחילת.הקטע.הנוכחי.

. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.ארוכה.על.
הרצה.קדימה.או.אחורה

 ,iPod   ,Music Box   ,WMA/MP3 עם  תקליטור 
זיכרון USB או התקן שמע Bluetooth )דגמים עם 

מערכת ניווט מקורית(:
. 	.UP. ./.DOWN. לחיצה.קצרה.על.

הקטע.הבא.או.תחילת.הקטע.הנוכחי.

. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.ארוכה.על.
החלפת.תיקייה.)כשהתיקייה.האחרונה.מושמעת,.

תיבחר.התיקייה.הראשונה(.

:DVD

. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.קצרה.על.
הפרק.הבא.או.הקודם

. 	UP. ./.DOWN. לחיצה.ארוכה.על.
הרצה.קדימה.או.אחורה

מתג.בחירת.מקור.שמע
לחץ.על.מתג.מקור.השמע.כדי.לשנות.את.המצב.לפי.
.,iPod..,Music Box..,*DVD/תקליטור.,FM..,AM.הסדר
זיכרון.USB,.התקן.שמע.Bluetooth,.ו-AUX.)אביזר.

חיצוני(.

*:.דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית

מתג.בקרת.עוצמת.השמע
לחץ.על.הצד.העליון.+.או.התחתון.—.כדי.להגביר.או.

להפחית.את.עוצמת.השמע.
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מתג.חזרה.)BACK(.)דגמים.עם. מערכת.ניווט.מקורית(.

לחץ.על.מתג.זה.כדי.לחזור.למסך.הקודם.או.לבטל.
את.הבחירה.אם.לא.בוצעה.

מתג.מערכת.דיבורית
דגם עם מערכת ניווט מקורית:

.Bluetooth®. דיבורית. עם. טלפון. ב“מערכת. עיין.

)דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית(.“.בהמשך.פרק.זה..

דגם ללא מערכת ניווט מקורית:
.Bluetooth®. דיבורית. עם. טלפון. ב“מערכת. עיין.
פרק. בהמשך. מקורית(“. ניווט. מערכת. ללא. )דגמים.

זה..

שקעי.עזר

שקעי.העזר.נמצאים.בקונסולה.המרכזית..ניתן.לחבר.

כגון. .NTSC/PAL תואמי. התקנים. רק. העזר. לשקעי.
משחקי.וידאו,.מצלמות.וידאו.ונגני.וידאו.ניידים.

שקעי.העזר.מסומנים.בצבעים.לצורך.זיהוי.

. צהוב.—.כניסת.וידאו	

. לבן.—.כניסת.שמע.ערוץ.שמאלי	

. אדום.—.כניסת.שמע.ערוץ.ימני	

לפני.חיבור.התקן.לשקע,.כבה.את.ההתקן.הנייד.ואת.
מערכת.השמע.

בלחצן “השימוש. בסעיף. עיין. .,AUX תצוגות. לגבי.
דגמים עם מערכת ניווט מקוריתDISC·AUX“.בתחילת.פרק.זה.

דגמים ללא מערכת ניווט מקורית

AUX.תפריט
כשבוחרים.בשורה.]Menu[.על.המסך.באמצעות.הבקר.
כשהמערכת.  ENTER כפתור. על. ולוחצים. המרכזי.

במצב.AUX,.מוצג.מסך.התפריט.
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]Display Mode[ )מצב תצוגה[:
בחר.במצב.התצוגה.הרצוי.מתוך.הפריטים.הבאים.

. ]Normal[.)רגיל(	

. ]Wide[.)רחב(	

. ]Cinema[.)קולנוע(	

]Volume Settings[ )הגדרות עוצמת השמע( )דגמים 
עם מערכת ניווט מקורית(:

האפשרויות. מתוך. השמע. עוצמת. בהגדרת. בחר.
הבאות.

. ]Low[.)נמוך(	

. ]Medium[.)בינוני(	

. ]High[.)גבוה(	

ניווט  מערכת  עם  )דגמים  )תצוגה(   ]Display[
מקורית(:

בפריטי. בחר. המסך,. של. התמונה. איכות. את. כוונן.
.ENTER.הכוונון.הרצויים.ולחץ.על.כפתור

]Video Format[ )פורמט וידאו(:
בחר.בפורמט.הווידאו.מתוך.הפריטים.הבאים:

. 	]PAL[

. 	]NTSC[

. ניווט.	 מערכת. עם. )דגמים. )אוטומטי(. .]AUTO[
מקורית(

טלפון.ומכשיר.קשר

טלפון. או. חובבים. רדיו. מכשיר.קשר,. בעת.התקנת.

נייד.ברכב,.הקפד.על.כללי.הזהירות.הבאים,.אחרת.

האבזור.המותקן.עלול.לפגוע.במערכת.בקרת.המנוע.
וחלקים.אלקטרוניים.אחרים.

זהירות
ממודול 	  האנטנה  את  האפשר  ככל  הרחק 

הבקרה האלקטרוני.
חוט האנטנה צריך להיות במרחק של לפחות 20 	 

ס“מ )8 אינץ'( מצמות בקרת המנוע. אל תעביר 
את חוט האנטנה ליד צמה כלשהי.

התאם את יחס הגלים העומדים של האנטנה 	 
כמומלץ על ידי היצרן.

הרדיו 	  מכשיר  מגוף  ההארקה  חוט  את  חבר 
למרכב.

לפרטים, פנה למרכז שירות של אינפיניטי.	 
למידע.נוסף,.פנה.למרכז.שירות.של.אינפיניטי.

מערכת.טלפון.עם.דיבורית.
  ®Bluetooth.)דגמים.עם.מערכת.ניווט

מקורית(

אזהרה  
עצירת הרכב 	  רק לאחר  יש להשתמש בטלפון 

בטלפון  להשתמש  עליך  אם  בטוח.  במקום 
במהלך נסיעה, היה זהיר במיוחד והקדש את 

מלוא תשומת ליבך לנהיגה.
אם אינך יכול להקדיש את מלוא תשומת ליבך 	 

לשולי  רד  בטלפון,  דיבור  בעת  הרכב  לתפעול 
לפני  הרכב  את  ועצור  בטוח  במקום  הכביש 

שתדבר בטלפון.

זהירות
כדי למנוע את התרוקנות המצבר, השתמש בטלפון 

רק כשהמנוע פועל.
.Bluetooth® .הרכב.מצויד.במערכת.טלפון.עם.דיבורית
.Bluetooth®..אפשרות בעל. נייד. טלפון. ברשותך. אם.
האלחוטי. החיבור. את. להגדיר. באפשרותך. פעילה,.
עם. שברכב.. הטלפון. מודול. לבין. הטלפון. בין.
הטכנולוגיה.האלחוטית..®Bluetooth,.ניתן.להתקשר.

ולקבל.שיחות.כשהטלפון.הנייד.בכיס.

למודול. הנייד. הטלפון. של. שיוך. שמבוצע. לאחר.

הטלפון.ברכב,.אין.צורך.בכל.נוהל.לחיבור.הטלפון..

הטלפון. למודול. אוטומטי. באופן. מתחבר. הטלפון.

.ON למצב. ההתנעה. מתג. את. כשמעבירים. ברכב.
וכשהטלפון.הנייד.הרשום.בזיכרון.פועל.ונמצא.ברכב.
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מסוג. שונים. ניידים. טלפונים. .5 עד. לרשום. ניתן.

 ®Bluetooth.במודול.טלפון.אחד..עם.זאת,.ניתן.לדבר.
רק.בטלפון.אחד.בכל.פעם.

והמיקרופון. השמע. מערכת. פעילה,. שיחה. כשיש.

משמשים. הפנימית(. המראה. לפני. בתקרה. )הנמצא.
לתקשורת.ללא.צורך.בשימוש.בידיים.

אם.באותו.זמן.מערכת.השמע.פועלת,.היא.תושתק.
ותישאר.מושתקת.עד.לסיום.השיחה.

תומכת. אינפיניטי. של. .)VR( הקול. זיהוי. מערכת.

טלפון. מספר. לחייג. שניתן. כך. הטלפון,. בפקודות.
באמצעות.פקודות.קוליות.

דיבורית. עם. טלפון. במערכת. השימוש. לפני.
.®Bluetooth,.עיין.בהערות.הבאות.

. דיבורית.	 עם. טלפון. במערכת. שימוש. לפני.
האלחוטי. החיבור. את. להגדיר. יש. .,Bluetooth® 

בין.הטלפון.הסלולרי.ומודול.הטלפון.של.הרכב.

. מסוג.	 מסוימים. סלולריים. שטלפונים. ייתכן.
.®Bluetooth.לא.יזוהו.על.ידי.מודול.הטלפון.ברכב.

. להשתמש.	 ניתן. לא. להלן. המפורטים. בתנאים.
בדיבורית:

רשת..− של. השירות. לאזור. מחוץ. נמצא. הרכב.
הטלפון.

הרכב.נמצא.באזור.שבו.קשה.לקלוט.גלי.רדיו,..−
כגון.מנהרה,.חניה.תת.קרקעית,.מאחורי.בניין.

גבוה.או.באזור.הררי.
הטלפון.הסלולרי.נעול.למניעת.חיוג..−

. כשהרעש.	 או. אידיאלית. אינה. כשהקליטה.
לשמוע. קשה. שיהיה. ייתכן. מדי,. חזק. הסביבתי.

את.קול.האדם.השני.במהלך.השיחה.

. זמן.	 למשך. שיחה. לקבל. יהיה. ניתן. שלא. ייתכן.
.ON.קצר.מיד.לאחר.העברת.מתג.ההתנעה.למצב

. והפרעות.	 הצליל. באיכות. ירידה. למנוע. כדי.
אלחוטיות,.אל.תניח.את.הטלפון.הסלולרי.באזור.
המוקף.במתכת.או.רחוק.ממודול.הטלפון.ברכב.

. כאשר.טלפון.סלולרי.מחובר.דרך.חיבור.אלחוטי.	
עלולה. הסלולרי. הטלפון. סוללת. .,Bluetooth®

להתרוקן.מהר.מן.הרגיל.

. אם.נראה.שיש.תקלות.בפעולת.מערכת.הטלפון.	
עם.דיבורית. ®Bluetooth,.פנה.למרכז.שירות.של.

אינפיניטי.
. עלולים.	 אחרים. התקנים. או. סלולרים. טלפונים.

שיישמעו. זמזום. רעשי. או. הפרעות. לגרום.

ייתכן.שאחסון. מהרמקולים.של.מערכת.השמע..

את. יבטל. או. יקטין. שונה. במקום. ההתקן.
הרעשים.

. הטלפון.	 של. השימוש. הוראות. בחוברת. עיין.
הסלולרי.בכל.הקשור.לנוהל.שיוך.הטלפון,.טעינת.

הסוללה,.אנטנת.הטלפון.וכדומה.

. למרכז.	 פנה. הסלולרי,. בטלפון. בשימוש. לעזרה.
שירות.של.אינפיניטי.

. תהיה.	 לא. המסך. על. האנטנה. שתצוגת. ייתכן.
ניידים. טלפונים. של. האנטנה. לתצוגת. תואמת.

מסוימים.

. דאג.לשקט.בתוך.הרכב.כדי.שתוכל.לשמוע.את.	
וכדי. ברור. באופן. בשיחה. השני. הצד. של. קולו.

להפחית.את.ההדים.

. ברורה,.	 אינה. המשוחחים. בין. התקשורת. אם.
כוונון.עוצמת.השמע.הנכנסת.או.היוצאת.יכולה.

לשפר.את.הבהירות.

מידע.על.תקנות
מסחרי. סימן. הוא. .Bluetooth®
.Bluetooth SIG חברת. בבעלות.

בע“מ.

הצהרת.עמידה.בתקנות.הקהיליה.
האירופאית

חברת.קלריון.מצהירה.בזאת.שמערכת.AV.זו.תואמת.

לדרישות.היסוד.והדרישות.הרלבנטיות.האחרות.של.
.1999/5/EC.הנחיה
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כפתורי.בקרה

 .1TEL. כפתור.

 .2..PHONE SEND. ./TALK. כפתור.

נוהל.שיוך.טלפון.—.דגם.עם.מערכת.
ניווט.מקורית

.ובחר.. 1 TEL.או.על.כפתור. . לחץ.על.כפתור.
הבקר. באמצעות. הצג. על. .]Pair phone[ בשורה.

.ENTER.המרכזי..לאחר.מכן.לחץ.על.כפתור

כשמופיע.קוד.הזיהוי.)PIN(.על.המסך,.הפעל.את.. 2
הטלפון.הסלולרי..®Bluetooth.התואם.כדי.להזין.

את.קוד.הזיהוי.

נוהל.שיוך.הטלפון.הסלולרי.משתנה.לפי.סוג.הטלפון.

השימוש. הוראות. בחוברת. עיין. לפרטים. הסלולרי..
של.הטלפון.הסלולרי.

הגדרות. לתצוגת. יחזור. המסך. השיוך,. בסיום.
.Bluetooth®.

רישום.ספר.טלפונים

ניתן.לשמור.בספר.הטלפונים.עד.40.מספרי.טלפון.

בשורה.1.  ובחר. .,TEL . הכפתור. על. לחץ.
המרכזי.. הבקר. באמצעות. הצג. על. .]Phonebook[

.ENTER.לאחר.מכן.לחץ.על.כפתור

ברשימת.. 2 חדש(. )הוסף. .]Add New[ בשורה. בחר.
כפתור. על. ולחץ. הטלפונים. ספר. של. השמות.

.ENTER
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בחר.בשורה.]Copy from Handset Memory[.)העתק.. 3
מזיכרון.הטלפון(.ולחץ.על.הכפתור.ENTER.כדי.
לרשום.את.זיכרון.הטלפון.הנייד.בספר.הטלפונים.

הפעל.את.הטלפון.הסלולרי.כדי.לשלוח.שם.אדם.. 4
נוהל. הסלולרי.. הטלפון. מזיכרון. טלפון. ומספר.
שליחת.הזיכרון.מהטלפון.הסלולרי.משתנה.לפי.
עיין. נוספים. לפרטים. הסלולרי.. הטלפון. יצרן.
בחוברת.הוראות.השימוש.של.הטלפון.הסלולרי.

יחזור.. 5 המסך. הטלפונים,. ספר. רישום. בסיום.
לרשימת.השמות.של.ספר.הטלפונים.

]Copy from Call History[ )העתק  −
מהיסטוריית השיחות(

מרשימת. הטלפון. ומספר. השם. את. שמור.
השיחות.היוצאות.או.הנכנסות.

−  ]Copy from Downloaded Phonebook[
)העתק מספר טלפונים שהורד(

סלולרי. מטלפון. טלפונים. ספר. העתקת.

בסוג. תלויה. זו. פעולה. זמינות. ..Bluetooth® 

הטלפון.הסלולרי..גם.נוהל.ההעתקה.משתנה.

נוספים. לפרטים. הסלולרי.. הטלפון. סוג. לפי.

הטלפון. של. השימוש. הוראות. בחוברת. עיין.
הסלולרי.

על  − נתונים  )הזנת   ]Enter Data by Keypad[
ידי לוח המקשים(

ידני. באופן. הטלפון. ומספר. השם. את. הזן.

המסך. על. המוצג. המקשים. לוח. באמצעות.

)עיין.בסעיף.“השימוש.בצג.המגע.)דגמים.עם.
מערכת.ניווט.מקורית(“.בתחילת.פרק.זה(.

התקשרות

כדי.להתקשר,.בצע.את.הנוהל.הבא.

או.1.  המכשירים. בלוח.  TEL . הכפתור. על. לחץ.
.]PHONE[ מסך. ההגה.. גלגל. על. . הכפתור. על.

)טלפון(.יופיע.על.הצג.

בחר.בשורה.]Phonebook[.)ספר.טלפונים(.בתפריט.2. 
.ENTER.טלפון(.ולחץ.על.הכפתור(.]PHONE[

על.. 3 ולחץ. הרשימה. מתוך. האדם. בשם. בחר.
ישתנה. והמסך. יתחיל. החיוג. ..ENTER הכפתור.

למסך.מצב.החיוג.

בסיום.השיחה,.בצע.את.אחת.הפעולות.הבאות.. 4
כדי.לסיים.את.השיחה.

בחר.בשורה.]Hang up[.)ניתוק(.ולחץ.על.הכפתור.1. 
.ENTER

.על.גלגל.ההגה.. 2 לחץ.על.הכפתור.

.TEL.על.לוח.המכשירים.3.  לחץ.על.הכפתור.

באחת. בחר. להתקשרות.. שונות. שיטות. קיימות.

)ספר. .]Phonebook[ במקום. הבאות. האפשרויות.
טלפונים(.בשלב.2.לעיל.

]Call History[ )היסטוריית שיחות(	 
השיחות. מרישומי. טלפון. מספר. או. בשם. בחר.
שלא. השיחות. או. היוצאות. השיחות. הנכנסות,.

נענו.

]Handset Memory[ )זיכרון הטלפון(	 
בחר.בשם.או.מספר.טלפון.מהרשימה.שהורדה.

]Keypad[ )לוח מקשים(	 
לוח. באמצעות. ידני. באופן. הטלפון. מספר. את. הזן.
“השימוש. בסעיף. )עיין. המסך. על. המוצג. המקשים.
מקורית(“. ניווט. מערכת. עם. )דגמים. המגע. בצג.

בתחילת.פרק.זה(.
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קבלת.שיחה

נכנסת.. שיחה. למצב. עובר. הצג. מצלצל,. כשהטלפון.

כדי.לענות.לשיחה,.בצע.את.אחד.הנהלים.המפורטים.
להלן.

. על.א. ולחץ. על.הצג. )מענה(. .]Answer[ בחר.בשורה.
.ENTER.הכפתור

. .TEL.על.לוח.המכשירים.ב. לחץ.על.הכפתור.

. .על.גלגל.ההגה.ג. לחץ.על.הכפתור.

בעת.קבלת.שיחות.יש.כמה.אפשרויות..בחר.באחת.
האפשרויות.המופיעות.על.הצג.

]Answer[ )מענה(	 
קבלת.שיחה.נכנסת.

]On Hold[ )המתנה(	 
החזקת.השיחה.הנכנסת.בהמתנה.

]Reject Call[ )דחיית השיחה(	 
דחיית.שיחה.נכנסת.

הנהלים. בצע.את.אחד. לסיים.את.השיחה,. כדי.
המפורטים.להלן.

. בחר.בשורה.]Hang up[.)ניתוק(.על.הצג.ולחץ.על.א.
.ENTER.הכפתור

. .TEL.על.לוח.המכשירים.ב. לחץ.על.הכפתור.

. .על.גלגל.ההגה..ג. לחץ.על.הכפתור.

במהלך.שיחה

במהלך.שיחה,.יש.כמה.אפשרויות..אם.יש.צורך,.בחר.
באחת.האפשרויות.המופיעות.על.הצג.

]Hang up[ )ניתוק(	 
סיום.השיחה.

]Handset[ )מכשיר(	 
העברת.השיחה.למכשיר.הנייד.

]Mute[ )השתקה(	 
השתקת.קולך.כך.שהצד.השני.לא.ישמע.אותו.

]Cancel Mute[ )ביטול השתקה(	 
האפשרות. בחירת. לאחר. תופיע. זו. אפשרות.

“השתקה“..בחירה.בה.תבטל.את.ההשתקה.

]Dial[ )חיוג(	 
בשירותי. לשימוש. למתקשר. חיוג. צליל. שליחת.

רשת.כגון.דואר.קולי.

האדם. קול. עוצמת. את. להחליש. או. להגביר. כדי.

המדבר,.לחץ.על.מתג.בקרת.עוצמת.השמע.)+.או.-(.

עוצמת. בקרת. כפתור. את. סובב. או. ההגה. גלגל. על.

בטלפון.. שיחה. כדי. תוך. המחוונים. לוח. על. השמע.
כוונון.זה.זמין.גם.במצב.SETTING.)הגדרות(.
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הגדרות.הטלפון

הדיבורית. עם. הטלפון. מערכת. את. להגדיר. כדי.

.SETTING הכפתור. על. לחץ. כרצונך,. .Bluetooth® 

בלוח.המכשירים.ובחר.במקש.]PHONE[.על.הצג,.ואז.
.ENTER.לחץ.על.הכפתור

]Edit Phonebook[.)עריכת.ספר.הטלפונים(
ניתן.לרשום.ספר.טלפונים.ולערוך/למחוק.את.ספר.

הטלפונים.הרשום.

]Delete Phonebook[.)מחיקת.ספר.
טלפונים(

כולם. הרשומים. הטלפונים. ספרי. את. למחוק. ניתן.
ביחד.או.בזה.אחר.זה.

.]Add new contacts to the phonebook[
)הוספת.אנשי.קשר.חדשים.לספר.

הטלפונים(
ניתן.להוריד.את.כל.אנשי.הקשר.הרשומים.בטלפון.
בסוג. תלויה. זו. פעולה. זמינות. ..Bluetooth®..הנייד
הטלפון.הסלולרי..נוהל.הורדת.הזיכרון.משתנה.גם.
הוא.לפי.סוג.הטלפון.הסלולרי..לפרטים.נוספים.עיין.

בחוברת.הוראות.השימוש.של.הטלפון.הסלולרי.

]Volume[.)עוצמת.השמע(
ניתן.לכוונן.את.הסוגים.הבאים.של.עוצמת.השמע.

 	 Phone[/)הצלצול )עוצמת   ]Phone Ringer Vol.[
 Phone[/)נכנס שמע  )עוצמת   ]Incoming Vol.

.Outgoing Vol[ )עוצמת שמע יוצא(

השמע,. עוצמת. את. להנמיך. או. להגביר. כדי.

.]Phone Incoming Vol.[ .,]Phone Ringer Vol.[ בחר.

העוצמה. את. וכוונן. .]Phone Outgoing Vol.[ או.
באמצעות.הבקר.המרכזי.

]Automatic Hold[ )החזקה אוטומטית בהמתנה(	 
נכנסת. שיחה. .,ON-ל נקבעה. זו. אפשרות. אם.

תוחזק.בהמתנה.באופן.אוטומטי.

]Vehicle Ringtone[ )נעימון הרכב(	 
אם.אפשרות.זו.נקבעה.ל-ON,.לא.תושמע.השיחה.
הנכנסת.של.הדיבורית,.אלא.השיחה.הנכנסת.של.

מערכת.הרכב.

]Auto Download[.)הורדה.אוטומטית(
של. הטלפונים. ספר. .,ON-ל נקבעה. זו. כשמערכת.
את. כשמחברים. אוטומטי. באופן. יורד. הדיבורית.

הדיבורית.
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מדריך.איתור.תקלות
המערכת.צריכה.להגיב.באופן.תקין.לכל.הפקודות.הקוליות.ללא.קושי..במקרה.של.בעיות,.נסה.את.הפתרונות.הבאים.

כאשר.הפתרונות.מפורטים.לפי.מספרים,.נסה.כל.פתרון.לפי.הסדר,.החל.ממס׳.1,.עד.לפתרון.הבעיה.

הפתרוןהתופעה
.המערכת.אינה.מצליחה.להבין.את

הפקודה.נכון.
1..ודא.שהפקודה.תקפה.)עיין.בסעיף.“מערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.מקורית(“.

בהמשך.פרק.זה,.עמ‘.4-81(.
2..ודא.שהפקודה.נאמרה.לאחר.הצליל.

3..דבר.ברור.ללא.הפסקה.בין.המילים.ובעוצמה.מתאימה.לרמת.הרעש.הסביבתי.ברכב.
4..ודא.שהרעש.הסביבתי.אינו.מופרז.)לדוגמה.חלונות.פתוחים.או.מפשיר.אדים.פועל(..הערה:.אם.הרעש.אינו.

מאפשר.להשתמש.בטלפון,.סביר.שהמערכת.לא.תזהה.את.הפקודות.הקוליות.

5..אם.נאמרה.יותר.מפקודה.אחת.בו-זמנית,.נסה.להגיד.את.הפקודות.בנפרד.
.המערכת.בוחרת.באופן.קבוע.בתג

הקולי.השגוי.
1..ודא.שהתג.הקולי.הנדרש.תואם.לזה.המקורי.שנשמר.בזיכרון.)עיין.בסעיף.“רישום.ספר.הטלפונים“.לעיל.בפרק.

זה(.
2..החלף.את.אחד.השמות.המטעים.את.המערכת.בשם.חדש.
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מערכת.טלפון.עם.דיבורית.
.®Bluetooth.)דגמים.ללא.מערכת.ניווט.

מקורית(

אזהרה  
עצירת הרכב 	  רק לאחר  יש להשתמש בטלפון 

בטלפון  להשתמש  עליך  אם  בטוח.  במקום 
במהלך נסיעה, היה זהיר במיוחד והקדש את 

מלוא תשומת ליבך לנהיגה.
אם אינך יכול להקדיש את מלוא תשומת ליבך 	 

לשולי  רד  בטלפון,  דיבור  בעת  הרכב  לתפעול 
לפני  הרכב  את  ועצור  בטוח  במקום  הכביש 

שתדבר בטלפון.

זהירות
כדי למנוע את התרוקנות המצבר, השתמש בטלפון 

רק כשהמנוע פועל.
..Bluetooth®..הרכב.מצויד.במערכת.טלפון.עם.דיבורית
.Bluetooth®..אפשרות בעל. נייד. טלפון. לך. יש. אם.
פעילה,.אתה.יכול.להגדיר.את.החיבור.האלחוטי.בין.
הטלפון.לבין.מודול.הטלפון.שברכב..עם.הטכנולוגיה.
ולקבל. להתקשר. ניתן. .,Bluetooth®. האלחוטית.

שיחות.כשהטלפון.הנייד.בכיס.

למודול. הנייד. הטלפון. של. שיוך. שמבוצע. לאחר.

הטלפון.ברכב,.אין.צורך.בכל.נוהל.לחיבור.הטלפון..

הטלפון. למודול. אוטומטי. באופן. מתחבר. הטלפון.

.ON למצב. ההתנעה. מתג. את. כשמעבירים. ברכב.
וכשהטלפון.הנייד.הרשום.בזיכרון.פועל.ונמצא.ברכב.

מסוג. שונים. ניידים. טלפונים. .5 עד. לרשום. ניתן.

 ®Bluetooth.במודול.טלפון.אחד..עם.זאת,.ניתן.לדבר.
רק.בטלפון.אחד.בכל.פעם.

והמיקרופון. השמע. מערכת. פעילה,. שיחה. כשיש.

משמשים. הפנימית(. המראה. לפני. בתקרה. )הנמצא.
לתקשורת.ללא.צורך.בשימוש.בידיים.

אם.באותו.זמן.מערכת.השמע.פועלת,.היא.תושתק.
ותישאר.מושתקת.עד.לסיום.השיחה.

תומכת. אינפיניטי. של. .)VR( הקול. זיהוי. מערכת.

טלפון. מספר. לחייג. שניתן. כך. הטלפון,. בפקודות.
באמצעות.פקודות.קוליות.

דיבורית. עם. טלפון. במערכת. השימוש. לפני.
.®Bluetooth,.עיין.בהערות.הבאות.

. דיבורית.	 עם. הטלפון. במערכת. שימוש. לפני.
האלחוטי. החיבור. את. להגדיר. יש. .,Bluetooth®.

בין.הטלפון.הסלולרי.ומודול.הטלפון.של.הרכב.

. מסוג.	 מסוימים. סלולריים. שטלפונים. ייתכן.
.®Bluetooth.לא.יזוהו.על.ידי.מודול.הטלפון.ברכב.

. להשתמש.	 ניתן. לא. להלן. המפורטים. בתנאים.
בדיבורית:

רשת..− של. השירות. לאזור. מחוץ. נמצא. הרכב.
הטלפון.

הרכב.נמצא.באזור.שבו.קשה.לקלוט.גלי.רדיו,..−
מאחורי. קרקעית,. תת. חניה. במנהרה,. כגון.

בניין.גבוה.או.באזור.הררי.
הטלפון.הסלולרי.נעול.למניעת.חיוג..−

. כשהרעש.	 או. אידיאלית. אינה. כשהקליטה.
לשמוע. קשה. שיהיה. ייתכן. מדי,. חזק. הסביבתי.

את.קול.האדם.השני.במהלך.השיחה.

. זמן.	 למשך. שיחה. לקבל. יהיה. ניתן. שלא. ייתכן.
.ON.קצר.מיד.לאחר.העברת.מתג.ההתנעה.למצב

. והפרעות.	 הצליל. באיכות. ירידה. למנוע. כדי.
אלחוטיות,.אל.תניח.את.הטלפון.הסלולרי.באזור.
המוקף.במתכת.או.רחוק.ממודול.הטלפון.ברכב.

. כאשר.טלפון.סלולרי.מחובר.דרך.חיבור.אלחוטי.	
עלולה. הסלולרי. הטלפון. סוללת. .,Bluetooth®

להתרוקן.מהר.מהרגיל.

. דיבורית.	 בפעולת. תקלות. שיש. נראה. אם.
.®Bluetooth,.פנה.למרכז.שירות.של.אינפיניטי.

. עלולים.	 אחרים. התקנים. או. סלולרים. טלפונים.
שיישמעו. זמזום. רעשי. או. הפרעות. לגרום.
ייתכן.שאחסון. מהרמקולים.של.מערכת.השמע..
את. יבטל. או. יקטין. שונה. במקום. ההתקן.

הרעשים.
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. הטלפון.	 של. השימוש. הוראות. בחוברת. עיין.
הסלולרי.בכל.הקשור.לנוהל.שיוך.הטלפון,.טעינת.

הסוללה,.אנטנת.הטלפון.וכדומה.

. למרכז.	 פנה. הסלולרי,. בטלפון. בשימוש. לעזרה.
שירות.של.אינפיניטי.

. תהיה.	 לא. המסך. על. האנטנה. שתצוגת. ייתכן.
ניידים. טלפונים. של. האנטנה. לתצוגת. תואמת.

מסוימים.

. דאג.לשקט.בתוך.הרכב.כדי.שתוכל.לשמוע.את.	
וכדי. ברור. באופן. בשיחה. השני. הצד. של. קולו.

להפחית.את.ההדים.

. ברורה,.	 אינה. המשוחחים. בין. התקשורת. אם.
כוונון.עוצמת.השמע.הנכנסת.או.היוצאת.יכולה.

לשפר.את.הבהירות.

מידע.על.תקנות
מסחרי. סימן. הוא. .Bluetooth®
.Bluetooth SIG חברת. בבעלות.

בע“מ.

הצהרת.עמידה.בתקנות.הקהיליה.
האירופאית

חברת.קלריון.מצהירה.בזאת.שמערכת.AV.זו.תואמת.

לדרישות.היסוד.והדרישות.הרלבנטיות.האחרות.של.
.1999/5/EC.הנחיה

כפתורי.בקרה

 .1PHONE SEND. כפתור.

לחץ.על.הכפתור.כדי.להתחיל.זיהוי.קול.או.לענות.

כדי. בכפתור. להשתמש. גם. ניתן. נכנסת.. לשיחה.

לדלג.על.משוב.המערכת.ולהזין.פקודות.במהלך.
שיחה.

 .2PHONE END. כפתור.

לחץ.על.הכפתור.כדי.לבטל.זיהוי.קול.או.לסיים.
שיחה.

מערכת.זיהוי.קול
.Bluetooth®..הדיבורית במערכת. להשתמש. גם. ניתן.

עם.מערכת.זיהוי.קול.

הערה
לשפה. רק. ישימות. הזמינות. הקוליות. הפקודות.
השפה. הגדרות. במסך. שנקבעה. הרלבנטית.
בלחצן. “השימוש. בסעיף. )עיין. .]LANGUAGE[

SETTING“.בתחילת.פרק.זה(.

השימוש.במערכת
אתחול:

מתבצע. .,ON למצב. ההתנעה. מתג. את. כשמעבירים.

נמשך. זה. אתחול. הקול.. זיהוי. מערכת. של. אתחול.

מספר.שניות..בסיום,.המערכת.מוכנה.לקבל.פקודות.

.בגלגל.ההגה.לפני. קוליות..אם.לוחצים.על.מתג.
סיום.האתחול,.המערכת.לא.תקבל.את.הפקודות.

לפני תחילת השימוש:
ממערכת. ביותר. הטובים. הביצועים. את. לקבל. כדי.

זיהוי.הקול,.הקפד.על.הכללים.הבאים:

. דאג.שפנים.הרכב.יהיה.שקט.ככל.האפשר..סגור.	
את.החלונות.כדי.למנוע.רעשי.רקע.)רעשי.תנועה,.
רעידות.וכדומה(,.העלולים.למנוע.זיהוי.נכון.של.

הפקודות.על.ידי.המערכת.

. המתן.לשמיעת.הצליל.לפני.אמירת.הפקודה.	
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. אמור.פקודה.קולית.תוך.5.שניות.לאחר.הצפצוף..	
אם.לא.ניתנת.כל.פקודה.קולית,.המערכת.תבקש.
פקודה,. כל. עדיין. ניתנת. לא. אם. מספר.. ממך.

הפעולה.מסתיימת.

. דבר.בקול.טבעי.ללא.הפסקה.בין.המלים.	

מתן פקודה קולית:
.הנמצא.על.גלגל.ההגה.. 1 לחץ.ושחרר.את.מתג.

והמערכת.. 2 פקודות,. רשימת. מופיעה. המסך. על.
מכריזה.“Please say a command“.)אמור.פקודה(.
.“Call“ הן:. הזמינות. הפקודות. הצפצוף.. לאחר.
 Recent“ טלפונים(,. )ספר. .“Phonebook“ )שיחה(,.
.“Connect Phone“ אחרונות(,. )שיחות. .“Calls

)חיבור.טלפון(,.חבר.טלפון.או.“Help“.)עזרה(.

לאחר.שהצליל.נשמע.והסמל.על.המסך.משתנה.. 3
רשימת. לגבי. פקודה.. אמור. ., ל- . מ-
הפקודות.הקוליות,.עיין.בסעיף.“רשימת.פקודות.

.“Call“.קוליות“.בהמשך.פרק.זה..אמור.למשל

הערה

המערכת.אינה.יכולה.לזהות.פקודות.קוליות.כל.
. עוד.סמל.המסך.אינו.במצב.זיהוי.פקודות.

ומכריזה.. 4 הפקודה. קבלת. את. מאשרת. המערכת.
את.הקבוצה.הבאה.של.פקודות.זמינות.

לאחר.שמיעת.הצליל,.אמור.את.מספר.הטלפון.. 5

המערכת.. 6 הטלפון,. מספר. את. שאמרת. לאחר.
חוזרת.עליו.ומכריזה.את.הפקודות.הבאות.

)חיוג(.. 7 .“Dial“ אמור. מגיבה,. שהמערכת. לאחר.
והמערכת.תחייג.למספר.שביקשת.

עצות להפעלה:
. קוליות.	 פקודות. לקבל. יכולה. לא. המערכת.

. כשהסמל.הוא.

. מכריזה.	 המערכת. מזוהה,. אינה. הפקודה. אם.
“Please say again“.)אמור.שוב(..חזור.על.הפקודה.

בקול.ברור.

. פעם.	 .BACK כפתור. על. או. . מתג. על. לחץ.
אחת.כדי.לחזור.למסך.הקודם.

. מתג.	 על. לחץ. הפקודה,. את. לבטל. ברצונך. אם.
.“Voice input is cancelled“ ..המערכת.תכריז.
לכוונן. ברצונך. )הפקודה.הקולית.מבוטלת(..אם.
על. לחץ. עוצמת.השמע.של.משוב.המערכת,. את.
גלגל. על. .— או. .+ השמע. עוצמת. בקרת. כפתורי.
של. השמע. עוצמת. בכפתור. השתמש. או. ההגה.

מערכת.השמע.בזמן.שהמערכת.מכריזה.הודעה.

אופן אמירת פקודות:
הפקודות. את. לומר. מחייבת. הקול. זיהוי. מערכת.
המיקרופון. בכיוון. וברור. רגיל. דבר. מסוים.. באופן.
)הנמצא.לפני.המראה(..יש.להגיד.כל.ספרה.במספר.
בצורה. יפעל. הדיבורית. מצב. רגיל.. ובאופן. בנפרד.
הטובה.ביותר.כשמספר.הטלפון.נאמר.בקבוצות.של.
קבוצת. כל. אמירת. לאחר. ספרות.. חמש. עד. שלוש.
ספרות,.המערכת.תחזור.על.שלוש.עד.חמש.הספרות.
ותמתין.לאמירת.הספרה.או.קבוצת.הספרות.הבאה.

של.מספר.הטלפון.

לגבי.הפקודות.המתאימות.שניתן.לאמר.עבור.מצב.

קוליות“. פקודות. “רשימת. בסעיף. עיין. הדיבורית,.
בהמשך.פרק.זה.
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דוגמה:

)ספר. .“Phonebook“ אמור. התקשרות,. ליזום. כדי.
טלפונים(.

הערה

. באמצעות.	 הטלפון. במערכת. שולט. אתה. אם.
פקודות.קוליות.בפעם.הראשונה.או.שאינך.יודע.
.“Help“ אמור. המתאימה,. הקולית. הפקודה. את.
הפקודות. רשימת. את. תכריז. המערכת. )עזרה(..

הזמינות.

. כשאתה.מקריא.את.המספרים,.אתה.יכול.לומר.	
“zero“.או.“oh“.)או(.כדי.לציין.את.הספרה.0.

אוצר מלים אישי
הנקראת. תכונה. בעלת. היא. הקול. זיהוי. מערכת.
טלפון. למספר. לשייך. ניתן. אותם. קוליים“,. “תגים.
יגרום. קולי. בתג. שימוש. הטלפונים.. בספר. ושם.

באופן.אוטומטי.לחיוג.מהיר.למספר.הרשום.

עיין.בסעיף.“רישום.ספר.טלפונים“.בתחילת.פרק.זה.

למספר.המזוהה.באמצעות.הפקודה. ניתן.להתקשר.
“Dial“.)חיוג(.ואחריה.התג.הקולי.

חיוג שם עם תג קולי:
מספר,. במקום. קולי. תג. באמצעות. להתקשר. ניתן.
בתנאי.שהשם.והמספר.של.הנמען.נשמרו.קודם.לכן.

בספר.הטלפונים.

חייג.באמצעות.תג.קולי,.לפי.הנוהל.הבא.

1 .. לחץ.על.מתג.

2 . please say a command after the“ עונה. המערכת.
הצפצוף(.. לאחר. הפקודה. את. )אמור. .“beep
)שיחה(,. .“Call“ הן:. הזמינות. הפקודות.
.“Recent Calls“ טלפונים(,. )ספר. .“Phonebook“
)שיחות.אחרונות(,.“Connect Phone“.)חבר.טלפון(.

או.“Help“.)עזרה(.

תן.את.ההוראות.למערכת,.למשל.על.ידי.אמירת.. 3
“Dial John“.)חייג.ג׳ון(.)בתנאי.שהשם.ג׳ון.נקבע.
ג׳ון(,. של. עבור.מספר.הטלפון. קולי. כתג. מראש.
או.“Dial One“.)חייג.אחד(.אם.ג׳ון.נקבע.כמספר.

אחד.בספר.הטלפונים.

אם.המערכת.לא.מבינה.את.הפקודה,.חזור.עליה.

פקודות“. אמירת. “אופן. בסעיף. ההמלצות. לפי.
לעיל.בפרק.זה.

אם.השם.)תג.קולי(.שניתן.נכון,.מערכת.הטלפון.. 4
תחייג.למספר.הרשום.בה.עבור.“ג׳ון“.

הערה

כדי.לסיים.את.שלב.הפקודות.הקוליות.בכל.שלב.של.

להפעיל. כדי. פעם.אחת. על.מתג.  לחץ. הנוהל,.
את.פקודת.הביטול.

בחירת פקודה ידנית:
ניתן.לבחור.פקודות.באופן.ידני..כשהפקודות.מוצגות.
כוונון. מתג. באמצעות. בפקודה. בחר. המסך,. על.
..לאחר. התחנות.של.הרדיו,.ואז.לחץ.על.כפתור.
בחירת.הפקודה.באופן.ידני,.מצב.הפקודות.הקוליות.
על. כדי.לחזור.למצב.פקודות.קוליות,.לחץ. מבוטל..
.כדי.לבטל.את.הפעולה.הנוכחית,.ואז. הכפתור.

בצע.את.הנוהל.הראשון.של.פקודות.קוליות.
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רשימת פקודות קוליות:

פעולהפקודה
מחייג.לשם.שצוין.“Call/Dial“.">שם<“
“Call/Dial“.“Redial“.מחייג.למספר.האחרון.שחויג

מחייג.למספר.שצוין.“Call“.">מספר<“
מציג.את.השם.שצוין.בספר.הטלפונים.“Phonebook“.">שם<“

“Phonebook“.“List Names“.מציג.את.כל.השמות.בספר.הטלפונים
“Phonebook“.“Transfer Entry“.מעביר.את.נתוני.ספר.הטלפונים.למערכת
“Phonebook“.“Delete Entry“.מוחק.את.ספר.הטלפונים.הרשום.במערכת

“Connect Phone“.“Software Version“.מציג.את.גרסת.התוכנה.של.המערכת.שיש.לחבר
“Connect Phone“.“Add Phone“.מחבר.טלפון.נייד.למערכת

“Connect Phone“.“Select Phone“.בוחר.טלפון.סלולרי.רשום
“Connect Phone“.“Delete Phone“.מוחק.טלפון.נייד.רשום
“Connect Phone“.“Bluetooth Off“.Bluetooth-מנתק.את.חיבור.ה

“Connect Phone“.“Replace Phone“.משנה.את.סדר.הרישום.של.הטלפונים.הניידים
“Connect Phone“.“Delete Phone“.“All Phones“.מוחק.את.כל.הטלפונים.הניידים.הרשומים
“Connect Phone“.“Delete Phone“.“List Phones“.בוחר.טלפון.נייד.רשום.ומוחק.אותו
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נוהל.שיוך.טלפון.—.דגם.ללא.מערכת.
ניווט.מקורית

ניתן.לרשום.עד.5.טלפונים.ניידים.

.על.גלגל.ההגה..המערכת.. 1 לחץ.על.הכפתור.
תכריז.את.רשימת.הפקודות.הזמינות.

המערכת.. 2 טלפון(. )חבר. .“Connect Phone“ אמור.
את. ומכריזה. הפקודה. קבלת. את. מאשרת.

הקבוצה.הבאה.של.פקודות.זמינות.

המערכת.. 3 טלפון(.. )הוסף. .“Add Phone“ אמור.
ליזום. אם. ושואלת. הפקודה. את. מאשרת.

התקשרות.ממכשיר.הטלפון.

הערה:

הפקודה.Add Phone.אינה.זמינה.כשהרכב.בתנועה.

חיבור.. 4 לצורך. .PIN קוד. את. להכניס. כשתתבקש.
הקוד. את. הכנס. .,Bluetooth® .הנייד הטלפון.

.“1234“

למספר. קשר. ללא. .“1234“ תמיד. הוא. הקוד.
הטלפונים.המשויכים.

סוג. לפי. משתנה. הסלולרי. הטלפון. חיבור. נוהל.

בחוברת. עיין. נוסף. למידע. הסלולרי.. הטלפון.
הוראות.השימוש.של.הטלפון.הסלולרי.

עבור.. 5 שם. לומר. מהמשתמש. מבקשת. המערכת.
הטלפון.

אמור.“Yes“.)כן(..המערכת.מאשרת.את.הפקודה.
ורושמת.את.הטלפון.הנייד.

אם.השם.ארוך.מדי.או.קצר.מדי,.המערכת.אומרת.
זאת.למשתמש.ומבקשת.לומר.שוב.שם.

כמו.כן,.אם.יותר.ממכשיר.אחד.מחובר.והשם.נשמע.

דומה.מדי.לשם.שכבר.קיים,.המערכת.אומרת.זאת.
למשתמש.ומבקשת.לומר.שוב.שם.
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רישום.ספר.טלפונים

הנתונים. שברכב,. למודול. מחובר. הנייד. כשהטלפון.

הטלפונים,. ספר. כגון. הנייד,. בטלפון. השמורים.

נענו. שלא. ושיחות. נכנסות,. יוצרות,. שיחות. רישומי.
מועברים.באופן.אוטומטי.למערכת.ונרשמים.בה.

זמינות.פעולה.זו.תלויה.בסוג.הטלפון.הסלולרי..גם.

הסלולרי.. הטלפון. סוג. לפי. משתנה. ההעתקה. נוהל.

של. השימוש. הוראות. בחוברת. עיין. נוסף. למידע.
הטלפון.הסלולרי.

ניתן.לשמור.בספר.הטלפונים.עד.1,000.מספרי.טלפון.
לכל.טלפון.נייד.רשום.

התקשרות

כדי.להתקשר,.בצע.את.הנוהל.הבא.

יישמע.. 1 ההגה.. גלגל. על. . הכפתור. על. לחץ.
צליל.

את.. 2 מאשרת. המערכת. )התקשר(. .“Call“ אמור:.
קבלת.הפקודה.ומכריזה.את.הקבוצה.הבאה.של.

פקודות.זמינות.

אמור.את.שם.האדם.הרשום..המערכת.מאשרת.. 3
את.קבלת.הפקודה.ומכריזה.את.הקבוצה.הבאה.

של.פקודות.זמינות.

אמור.“Yes“.)כן(..המערכת.מאשרת.את.הפקודה.. 4
ומבצעת.את.ההתקשרות.

.על.גלגל.. 5 בסיום.השיחה,.לחץ.על.הכפתור.
ההגה.

קבלת.שיחה
כשנשמע.צלצול,.לחץ.על.הכפתור.שעל.גלגל.ההגה.

בסיום.השיחה,.לחץ.על.הכפתור.שעל.גלגל.ההגה.

הערה
כדי לדחות שיחה כשנשמע צלצול, לחץ על הכפתור 

שעל גלגל ההגה.

במהלך.שיחה

במהלך.שיחה.קיימות.מספר.פקודות.אפשריות..לחץ.

.שעל.גלגל.ההגה.כדי.להשתיק.את. על.הכפתור.
הקול.הנקלט.ולהזין.פקודות.

. כדי.	 )שלח(. .Send בפקודה. השתמש. .— ]ספרות[.
אם. לדוגמה,. שיחה.. במהלך. מספרים. להזין.
מספר. לחייג. אוטומטי. ממענה. הוראה. קיבלת.

שלוחה:

אמור:.“Sending one two three four“.)שולח.אחת.
שתיים.שלוש.ארבע(.
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ושולחת. הפקודה. קבלת. את. מאשרת. המערכת.

מכן. לאחר. למספרים.. המתאימים. האותות. את.

המערכת.מסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.וחוזרת.
לשיחה.

. 	.— השתקה(. )הפעלת/ביטול. .]Mute on/off[
את. להשתיק. כדי. ההשתקה. בפקודת. השתמש.
קול.המשתמש.כך.שהצד.השני.לשיחה.לא.יוכל.

לשמוע.אותו.

להשמיע. כדי. שוב. ההשתקה. בפקודת. השתמש.
שוב.את.קול.המשתמש.

. ]Transfer Handset[.)העברה.למכשיר(.—.השתמש.	
שיחה. להעביר. כדי. למכשיר. העברה. בפקודת.
מהדיבורית.לטלפון.הנייד.אם.ברצונך.בפרטיות..
)העברה. .“Transfer Handset“ מכריזה. המערכת.
למכשיר(..השיחה.מועברת.למכשיר.בלבד..לאחר.

מכן.המערכת.מסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.

כדי. שוב. לביצוע. ניתנת. השיחה. העברת. פקודת.
להחזיר.את.השיחה.לדיבורית.

. רשימת.	 את. תכריז. המערכת. .— )עזרה(. .]Help[
הפקודות.הזמינות.

הערה
אם הצד השני מסיים את השיחה או אם חיבור 
במצב  כשהמערכת  אובד  הסלולרית  הרשת 
פעולת  את  לאפס  צורך  שיהיה  ייתכן  השתקה, 

.]off[ ההשתקה

הגדרות.הטלפון

]Call[.)התקשרות(
])שם([	 

לחייג. ניתן. הטלפונים,. בספר. רישומים. יש. אם.

כיצד. ללמוד. כדי. ומיקום.. לשם. המשויך. מספר.

ספר. “רישום. בסעיף. עיין. רישומים,. לשמור.

זאת,. מבקשת. כשהמערכת. זה.. בפרק. טלפונים“.

כדי. הטלפונים. בספר. הרישום. שם. את. אמור.
להתקשר.

המערכת.מאשרת.את.קבלת.השם..אם.יש.מספר.

מבקשת. המערכת. שם,. אותו. עבור. רישומים.
לבחור.מיקום.

לאחר.אישור.השם.והמיקום,.המערכת.מתחילה.
בהתקשרות.

]Number[ )מספר(	 
המספר. את. אמור. זאת,. מבקשת. כשהמערכת.

שיש.לחייג.

]Redial[ )חיוג חוזר(	 
להתקשר. כדי. החוזר. החיוג. בפקודת. השתמש.
את. מאשרת. המערכת. שחויג.. האחרון. למספר.
הפקודה,.חוזרת.על.המספר.ומתחילה.בחיוג..אם.
מכריזה. המערכת. חוזר,. לחיוג. מספר. קיים. לא.
“There is no number to redial“.)אין.מספר.לחיוג.

חוזר(.ומסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.

]Callback[ )החזרת שיחה(	 
השתמש.בפקודת.החזרת.השיחה.כדי.להתקשר.
אליך..המערכת.מאשרת. למספר.האחרון.שחייג.
את.הפקודה,.חוזרת.על.המספר.ומתחילה.בחיוג..
המערכת. שיחה,. להחזרת. מספר. קיים. לא. אם.
)אין. .“There is no number to call back“ מכריזה.
מספר.להחזרת.שיחה(.ומסיימת.את.פעולת.זיהוי.

הקול.

]Help[ )עזרה(	 
המערכת.תכריז.את.רשימת.הפקודות.הזמינות.
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ספר.טלפונים
])שם([	 

השתמש.בפקודה.“שם“.כדי.לחפש.שם.ומיקום.

אלפביתי.. בסדר. הטלפונים. בספר. הרשום.

שנאמרו. האותיות. את. מאשרת. כשהמערכת.

ידי.המשתמש,.היא.מכריזה.את.כל.השמות. על.
הרשומים.והמקומות.המתחילים.באותן.אותיות.

על. רגע. בכל. הרשימה. השמעת. את. לעצור. ניתן.

ידי.לחיצה.על.הכפתור.שעל.גלגל.ההגה..המערכת.
מסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.

]List Names[ )רשימת שמות(	 
השתמש.בפקודת.רשימת.השמות.כדי.לשמוע.את.
הטלפונים.. בספר. הרשומים. והמקומות. השמות.
כשהמערכת.מאשרת.את.הפקודה,.היא.מכריזה.

את.כל.תגי.הקול.הרשומים.במערכת.

על. רגע. בכל. הרשימה. השמעת. את. לעצור. ניתן.

ידי.לחיצה.על.הכפתור.שעל.גלגל.ההגה..המערכת.
מסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.

]Transfer Entry[ )העברת רישומים(	 
השתמש.בפקודת.העברת.הרישומים.כדי.להעביר.
במכשיר. השמורים. הטלפונים. ספר. נתוני. את.

הנייד.אל.המערכת.

אם. ושואלת. הפקודה. את. מאשרת. המערכת.

מספר. הטלפון.. ממכשיר. הנתונים. את. להעביר.

הטלפון.של.איש.הקשר.החדש.יועבר.מהמכשיר.
.Bluetooth® -הנייד.דרך.חיבור.ה

נוהל.ההעברה.משתנה.לפי.סוג.הטלפון.הסלולרי..

עיין.בחוברת.הוראות.השימוש.של. נוסף. למידע.

המספר. על. חוזרת. המערכת. הסלולרי.. הטלפון.

ומבקשת.מהמשתמש.את.הפקודה.הבאה..לאחר.
הזנת.מספרים,.בחר.]Store[.)שמור(.

והמספר.. המיקום. השם,. את. מאשרת. המערכת.

מכן.המערכת.שואלת.את.המשתמש.אם. לאחר.

שם.. אותו. עבור. אחר. מיקום. לשמור. ברצונו.

המערכת. אחר,. מיקום. לשמור. ברצונו. אין. אם.
מסיימת.את.פעולת.זיהוי.הקול.

]Delete Entry[ )מחיקת רישום(	 
למחוק. כדי. הרישום. מחיקת. בפקודת. השתמש.
בספר. המספרים. כל. את. או. מסוים. מספר.
מספרי. שמות. את. מכריזה. המערכת. הטלפונים..
מכן. לאחר. במערכת.. שמורים. שכבר. הטלפון.
מספר. למחוק. האפשרות. את. נותנת. המערכת.
מסוים.או.את.כל.המספרים..לאחר.שהמשתמש.
המספרים,. כל. את. או. מספר. למחוק. בוחר.

המערכת.מבקשת.אישור.

]Help[ )עזרה(	 
המערכת.תכריז.את.רשימת.הפקודות.הזמינות.

שיחות.אחרונות
]Incoming[ )נכנסות(	 

השתמש.בפקודת.השיחות.הנכנסות.כדי.להתקשר.
למספר.מתוך.רשימת.השיחות.הנכנסות.

]Missed[ )שיחות שלא נענו(	 
כדי. נענו. שלא. השיחות. בפקודת. השתמש.
שלא. השיחות. רשימת. מתוך. למספר. להתקשר.

נענו.

]Outgoing[ )יוצאות(	 
השתמש.בפקודת.השיחות.היוצאות.כדי.להתקשר.

למספר.מתוך.רשימת.השיחות.היוצאות.

]Redial[ )חיוג חוזר(	 
השתמש.בפקודת.החיוג.החוזר.כדי.לחייג.למספר.

האחרון.שחויג.

]Callback[ )החזרת שיחה(	 
לחייג. כדי. השיחה. החזרת. בפקודת. השתמש.

למספר.האחרון.ממנו.הגיעה.שיחה.

]Help[ )עזרה(	 
המערכת.תכריז.את.רשימת.הפקודות.הזמינות.
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חיבור.טלפון
]Add Phone[ )הוספת טלפון(	 

השתמש.בפקודת.שיוך.הטלפון.כדי.לחבר.טלפון.
.Bluetooth® -תואם.למערכת.דיבורית.ה

חיבור. לצורך. .PIN קוד. את. להכניס. כשתתבקש.

הקוד. את. הכנס. .,Bluetooth®. הנייד. הטלפון.
.“1234“

למספר. קשר. ללא. .“1234“ תמיד. הוא. הקוד.

הטלפונים.המחוברים..ניתן.לחבר.עד.5.טלפונים..

אם.המשתמש.מנסה.לחבר.טלפון.שישי,.המערכת.

או. אחד. טלפון. קודם. למחוק. יש. כי. מכריזה.

להחליף.טלפון.קיים..אם.המשתמש.מנסה.לחבר.

המערכת. ברכב,. למערכת. חובר. שכבר. טלפון.

מכריזה.את.השם.שבו.אותו.טלפון.כבר.משתמש..
לאחר.מכן.מבוטל.נוהל.החיבור.

כשהרכב. זמינה. אינה. .Add Phone הפקודה.
בתנועה.

]Select Phone[ )בחירת טלפון(	 
המחוברים. טלפונים. שלושה. או. שניים. כאשר.
באותו. ברכב. נמצאים. .Bluetooth®.-ה למערכת.
זמן,.השתמש.בפקודת.בחירת.הטלפון.כדי.לבחור.

טלפון.בעל.עדיפות.נמוכה.יותר.

המערכת.שואלת.את.שם.הטלפון.ומבקשת.לאשר.
את.הבחירה.

נשאר. שנבחר. הטלפון. הבחירה,. אישור. לאחר.

OFF.או. פעיל.עד.להעברת.מתג.ההתנעה.למצב.
עד.שנבחר.טלפון.חדש.

]Delete Phone[ )מחיקת טלפון(	 
למחוק. כדי. הטלפון. מחיקת. בפקודת. השתמש.
ממערכת. הטלפונים. כל. את. או. מסוים. טלפון.
את. מכריזה. המערכת. ..Bluetooth® .הדיבורית
שמות.הטלפונים.המשויכים.למערכת.ואת.רמת.
העדיפות.שלהם..לאחר.מכן.המערכת.מאפשרת.
או. הטלפונים,. כל. את. מסוים,. טלפון. למחוק.
בוחר. שהמשתמש. לאחר. לרשימה.. שוב. להאזין.
המערכת. הטלפונים,. כל. את. או. טלפון. למחוק.

מבקשת.אישור.

הערה
כשהמשתמש מוחק טלפון, ספר הטלפונים השייך 

לטלפון זה נמחק גם הוא.

]Replace Phone[ )החלפת טלפון(	 
השתמש.בפקודת.החלפת.הטלפון.כדי.לשנות.את.

רמת.העדיפות.של.הטלפון.הפעיל.

פעיל. יהיה. טלפון. איזה. קובעת. העדיפות. רמת.

למערכת. המשויכים. טלפונים. מספר. כאשר.
נמצאים.ברכב.

המערכת.מציינת.את.רמת.העדיפות.של.הטלפון.

.,3 .,2 .,1( חדשה. עדיפות. רמת. ומבקשת. הפעיל,.
.)5.,4

עבור. בשימוש. כבר. החדשה. העדיפות. רמת. אם.

הטלפונים. שני. של. העדיפות. רמות. אחר,. טלפון.
יוחלפו.

לדוגמה,.רמות.העדיפות.הנוכחיות.הן:

A.רמת.עדיפות.1.=.טלפון
B.רמת.עדיפות.2.=.טלפון
C.רמת.עדיפות.3.=.טלפון

ושינית.את.רמת.העדיפות.של.טלפון.C.לרמה.1,.אזי:

C.רמת.עדיפות.1.=.טלפון
B.רמת.עדיפות.2.=.טלפון
A.רמת.עדיפות.3.=.טלפון

 	)Bluetooth הפעלת/ביטול( ]Bluetooth On/Off[
.Bluetooth -ה הפעלת/ביטול. בפקודת. השתמש.
הדיבורית. מערכת. את. לכבות. או. להפעיל. כדי.

.Bluetooth®.
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]Help[ )עזרה(	 
המערכת.תכריז.את.רשימת.הפקודות.הזמינות.

מצב.התאמת.קול
משתמשים. שני. לעד. מאפשר. הקול. התאמת. מצב.
בעלי.הגייה.שונה.ללמד.את.המערכת.לשפר.את.דיוק.
הזיהוי..על.ידי.חזרה.על.מספר.פקודות,.המשתמשים.
שיהיה. שלהם,. הקול. של. קול. מודל. ליצור. יכולים.
מודל. לשמור. יכולה. המערכת. במערכת.. שמור.

התאמת.קול.שונה.עבור.כל.טלפון.מחובר.

נוהל.הלימוד
סבירה.. 1 במידה. שקט. במקום. הרכב. את. מקם.

בחוץ.

החניה.. 2 בלם. פועל,. כשהמנוע. הנהג. במושב. שב.
.P.מופעל,.ותיבת.ההילוכים.בהילוך

3 .. לחץ.על.הכפתור.

את.. 4 מאשרת. המערכת. )עזרה(.. .“Help“ אמור:.
קבלת.הפקודה.ומכריזה.את.הקבוצה.הבאה.של.

פקודות.זמינות.

קול(... 5 )התאמת. .“Voice Adaptation“ אמור.
המערכת.מאשרת.את.הפקודה.ומציגה.את.מסך.

מצב.התאמת.הקול.

זיכרון.הקול.A.וזיכרון.B.נבחרים.באופן.אוטומטי... 6
אם.שני.מקומות.הזיכרון.כבר.בשימוש,.המערכת.
תשאל.אותך.אם.לכתוב.על.אחד.מהם..פעל.על.

פי.הוראות.המערכת.

ככשההכנות.הסתיימו.ואתה.מוכן.להתחיל,.לחץ.. 7
. על.הכפתור.

פי.. 8 על. פעל. הקול.. התאמת. מצב. יוסבר. כעת.
הוראות.המערכת.

מספר.. 9 כי. לך. תגיד. המערכת. הלימוד,. בסיום.
מספיק.של.משפטים.הוקלט.

המערכת.תבקש.ממך.לומר.את.שמך..פעל.על.פי.. 10
ההוראות.כדי.לרשום.את.שמך.

הושלמה.. 11 הקול. התאמת. כי. תכריז. המערכת.
והמערכת.מוכנה.

מצב.התאמת.הקול.ייפסק.אם:

. במצב.	 כשהמערכת. . כפתור. על. לוחצים.
התאמת.קול.

. הרכב.נוסע.במהלך.מצב.התאמת.קול.	

. או.	 .OFF למצב. ההתנעה. מתג. את. מעבירים.
.LOCK

מערכת.זיהוי.הקול.של.
אינפיניטי.)דגמים.עם.מערכת.ניווט.

מקורית(

מערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.)VR(.מאפשרת.

זה,. ברכב. המערכות. של. הידיים. עזרת. ללא. תפעול.

ומערכת. הרכב. מידע. הניווט,. מערכת. הטלפון,. כגון.

של. הקול. זיהוי. במערכת. להשתמש. ניתן. השמע..

שניים,. או. אחד. מצב. בחירת. ידי. על. אינפיניטי.
מצב.סטנדרטי.או.מצב.פקודות.חלופי.

תמיד. מוצגות. הזמינות. הפקודות. סטנדרטי,. במצב.

להשלים. ניתן. המערכת.. ידי. על. ומוכרזות. הצג. על.

את.הפעולה.הדרושה.פשוט.על.ידי.ביצוע.ההנחיות.

בסעיף. עיין. )לפרטים. המערכת. ידי. על. הניתנות.

סטנדרטי“. מצב. .— אינפיניטי. של. הקול. “זיהוי.
בהמשך.פרק.זה(.

פקודות. במצב. לבחור. ניתן. מתקדם,. לתפעול.

השמע,. מערכת. הצג,. את. להפעיל. המאפשר. חלופי.

ובקרת.האקלים.באמצעות.מערכת.זיהוי.הקול.של.

אינפיניטי.)לפרטים.עיין.בסעיף.“זיהוי.הקול.של.

פרק. בהמשך. חלופי“. פקודות. מצב. .— אינפיניטי.

להקריא. ניתן. פעיל,. חלופי. פקודות. כשמצב. זה(..

מתג. על. לחיצה. לאחר. מורחבת. פקודות. רשימת.

המורחבת,. הפקודות. ברשימת. עיין. .. .TALK

זה. במצב. כי. לב. שים. פעיל.. זה. כשמצב. הזמינה.

שיעור.הצלחת.הזיהוי.עלול.להיפגע.מכיוון.שמספר.
הפקודות.הזמינות.ואופני.הגיית.כל.פקודה.גדל.
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כשמצב. הזיהוי. הצלחת. שיעור. את. לשפר. כדי.

בפעולת. להשתמש. נסה. פעיל,. החלופי. הפקודות.

מומלץ. אחרת,. זה.. במצב. הזמינה. המערכת. לימוד.

לבטל.את.מצב.הפקודות.החלופי.ולהשתמש.במצב.
הסטנדרטי.כדי.להבטיח.ביצועי.זיהוי.טובים.יותר.

עיין. הניווט,. עבור.מערכת. לגבי.הפקודות.הקוליות.
בספר.הוראות.השימוש.של.מערכת.הניווט.שברכב.

כשהגג. הקול. זיהוי. מערכת. את. להפעיל. ניתן. לא.
הנפתח.אינו.סגור.

. לפני.קביעת.יעד.עבור.מערכת.הניווט.באמצעות.	
השפה. את. מערכת. כשפת. בחר. הקול,. זיהוי.
השפה. כי. לב. שים. המתאימה.. בארץ. הרשמית.

הגרמנית.זמינה.עבור.יעדים.באוסטריה.

. פעולת.זיהוי.הקול.אינה.זמינה.ברוסית.	

זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.—.מצב.
סטנדרטי

הסעיף.הבא.ישים.כשהמצב.הסטנדרטי.פעיל.

הפעולה. את. לבצע. לך. מאפשר. הסטנדרטי. המצב.

הנדרשת.פשוט.על.ידי.ביצוע.ההנחיות.המופיעות.על.

ידי.המערכת..הפעלה.ללא.עזרת. ומוכרזות.על. הצג.

הידיים.של.מערכת.השמע,.בקרת.האקלים.ומערכות.
התצוגה.אינה.זמינה.במצב.זה.

הפעלת.המצב.הסטנדרטי
בצע.את.השלבים. פעיל,. כשמצב.הפקודות.החלופי.

הבאים.כדי.לעבור.למצב.סטנדרטי.

לחץ.על.הכפתור.SETTING.על.לוח.המכשירים.. 1

על.. 2 ולחץ. )שונות(. .]Others[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.הכפתור

הדגש.את.השורה.]Voice Recognition[.)זיהוי.קול(.. 3
.ENTER.ולחץ.על.הכפתור

4 ..]Alternate Command Mode[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.מצב.פקודות.חלופי(.ולחץ.על.הכפתור(

החיווי.משתנה.ל-]off[.והמצב.הסטנדרטי.מופעל.. 5

הצגת.המדריך.למשתמש
של. הקול. זיהוי. במערכת. משתמש. אתה. אם.
כיצד. יודע. אינך. או. הראשונה,. בפעם. אינפיניטי.
.]User Guide[.להפעיל.אותה,.באפשרותך.להציג.את

)המדריך.למשתמש(.
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על. קוליות. בפקודות. להשתמש. כיצד. לבדוק. ניתן.

הוראות. המכיל. פשוט,. משתמש. למדריך. גישה. ידי.
בסיסיות.והדגמות.למספר.פקודות.קוליות.

לחץ.על.הכפתור.INFO.על.לוח.המכשירים.. 1

)זיהוי.. 2 .]Voice Recognition[ השורה. את. הדגש.
כפתור. על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. קול(.

.ENTER

הדגש.את.השורה.]User Guide[.)מדריך.למשתמש(.. 3
כפתור. על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות.

.ENTER

3.על.ידי.לחיצה.על. 1.עד. ניתן.לדלג.על.שלבים.

ואמירת.המילה. גלגל.ההגה. על. .TALK . מתג.
]Help[.)עזרה(.

על.. 4 ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. פריט. הדגש.
.ENTER.כפתור

הפריטים הזמינים:
. ]How to Use Voice Recognition[.)השימוש.בזיהוי.	

קול(

זיהוי. במערכת. השימוש. עקרונות. את. מתאר.
הקול.של.אינפיניטי.

. ]s Practice׳Let[.)תרגול(	
של. הבאות. ההוראות. לתרגול. המשמש. מצב.

מערכת.זיהוי.הקול.
. 	.— )הדגמה. .]Demo – Using the Address Book[

השימוש.בספר.הכתובות(
הדרכה.להכנסת.יעד.באמצעות.ספר.הכתובות.

. 	.— )הדגמה. .]Demo – Finding a Street Address[
מציאת.רחוב(

הדרכה.להכנסת.יעד.לפי.כתובת.הרחוב.
. 	.— )הדגמה. .]Demo – Making a Phone Call[

התקשרות.בטלפון(
באמצעות. טלפון. התקשרות. לביצוע. הדרכה.

פקודות.קוליות.
. לגבי.	 נוספת. )עזרה. .]More Help on Speaking[

דיבור(
מציג.עצות.שימושיות.לשיפור.זיהוי.הפקודות.על.

ידי.המערכת.

רק. זמינה. הפקודות. רשימת. תכונת. כי. לב. שים.
כשמצב.הפקודות.החלופי.פעיל.

התחלה
לפני.השימוש.במערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.
בפעם.הראשונה,.אתה.יכול.לבדוק.כיצד.להשתמש.
העבודה“. “התחלת. הפרק. הצגת. ידי. על. בפקודות.

במדריך.למשתמש.

1 ..]How to use Voice Recognition[.הדגש.את.השורה
.ENTER.השימוש.בזיהוי.קול(.ולחץ.על.הכפתור(

המסך.. 2 גלילת. ידי. על. בעמוד. לעיין. יכול. אתה.
באמצעות.הבקר.המרכזי.

של  הקול  זיהוי  מערכת  תפעול  על  הדרכות 
אינפיניטי

 Demo[.,]Demo – Using the Address Book[.אם.בחרת
 Demo – Making a[ או. .]– Finding a Street Address
יכול.לצפות.בהדרכות.על.ביצוע. Phone Call[,.אתה.
של. הקול. זיהוי. מערכת. באמצעות. אלו. פעולות.

אינפיניטי.

עצות.שימושיות.לתפעול.נכון
שיעזרו. דיבור. לגבי. שימושיות. עצות. להציג. ניתן.

למערכת.לזהות.נכון.את.הפקודות.הקוליות.שלך.

)עזרה. .]More Help on Speaking[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.בנושא.דיבור(.ולחץ.על.הכפתור
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השימוש.במערכת
אתחול

מתבצע. .,ON למצב. ההתנעה. מתג. את. כשמעבירים.

נמשך. זה. אתחול. הקול.. זיהוי. מערכת. של. אתחול.

מספר.שניות..בסיום,.המערכת.מוכנה.לקבל.פקודות.

.TALK.לפני.סיום. קוליות..אם.לוחצים.על.מתג.
 Phonetic data[ ההודעה:. את. יראה. הצג. האתחול,.
קוליים,. נתונים. )הורדת. .]downloaded. Please wait

המתן(.או.יישמע.צפצוף.

לפני.תחילת.השימוש
ממערכת. ביותר. הטובים. הביצועים. את. לקבל. כדי.
הכללים. על. הקפד. אינפיניטי,. של. הקול. זיהוי.

הבאים:

. פנים.הרכב.צריך.להיות.שקט.ככל.האפשר..סגור.	
את.החלונות.כדי.למנוע.רעשי.רקע.)רעשי.תנועה,.
רעידות.וכדומה(,.העלולים.למנוע.זיהוי.נכון.של.

הפקודות.על.ידי.המערכת.

. המתן.לשמיעת.הצליל.לפני.אמירת.הפקודה.	

. דבר.בקול.שיחה.טבעי.ללא.הפסקה.בין.המלים.	

מתן.פקודות.קוליות
.TALK.שעל.גלגל.ההגה.1.  לחץ.על.המתג.

והמערכת.2.  המסך,. על. מופיעה. פקודות. רשימת.
 Would you like to access Phone,“ מכריזה.
)האם. .“Navigation, Information, Audio or Help?
או. שמע. מידע,. ניווט,. לטלפון,. להיכנס. ברצונך.

עזרה?(.

לאחר.שהצליל.נשמע.והסמל.על.המסך.משתנה.. 3
,.אמור.פקודה. .ל- מ-

ודבר.. 4 הקול. תפריט. הוראות. את. לבצע. המשך.
הנדרשת. שהפעולה. עד. הצליל. שנשמע. אחרי.

מבוצעת.

עצות להפעלה:
. אמור.פקודה.רק.לאחר.הצליל.	

. הצג.	 על. תמיד. מוצגות. הזמינות. הפקודות.
הקול.. תפריט. הודעות. באמצעות. ומוקראות.
מתקבלות.. אינן. מוצגות. אשר. אחרות. פקודות.

בצע.את.ההוראות.הניתנות.על.ידי.המערכת.

. מכריזה.	 המערכת. מזוהה,. אינה. הפקודה. אם.
“Please say again“.)אמור.שוב(..חזור.על.הפקודה.

בקול.ברור.

. לחזור.	 כדי. אחת. פעם. .BACK הכפתור. על. לחץ.
למסך.הקודם.

. והחזק.	 לחץ. הפקודה,. את. לבטל. ברצונך. אם.
 Voice“ תכריז. המערכת. ..TALK . המתג. את.

cancelled“.)הפקודה.הקולית.מבוטלת(.

. אם.מצב.זיהוי.הקול.כבר.מופעל,.לחיצה.על.מתג..	
TALK.מבטלת.את.ההדרכה.הקולית.ואתה. .

יכול.לומר.פקודה.קולית.מיד.

. אם.ברצונך.לכוונן.את.עוצמת.השמע.של.משוב.	
המערכת,.לחץ.על.כפתורי.בקרת.עוצמת.השמע.
בכפתור. השתמש. או. ההגה. גלגל. על. .— או. .+
עוצמת.השמע.של.מערכת.השמע.בזמן.שהמערכת.

מכריזה.הודעה.
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הקראת מספרים:
מערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.מחייבת.לומר.
פקודות. מתן. בעת. מסוים. באופן. המספרים. את.

קוליות.
עיין.בדוגמאות.הבאות.

כללי
.9 עד. )אפס(. .0 בודדות. רק.בספרות. ניתן.להשתמש.
 five zero“.לדוגמה,.אם.ברצונך.לומר.500,.ניתן.לומר(

.)“five.hundred“.אך.לא.,“zero

דוגמאות
. 	0-1923-899334

−. Zero one nine two three eight nine nine three“
“three four

שיפור זיהוי מספרי טלפון
ידי.אמירת. על. זיהוי.מספרי.טלפון. ניתן.לשפר.את.
אם. לדוגמה,. מספרים.. בקבוצות. הטלפון. מספרי.
אמור. .,0-1923-899334 למספר. לחייג. מנסה. אתה.
הספרות. את. ממך. תבקש. והמערכת. .,“zero“ קודם.
הבאות..לאחר.מכן.אמור.“one nine two three“..לאחר.
האחרונות.. הספרות. את. תבקש. המערכת. הזיהוי,.
השימוש. ..“eight nine nine three three four“ אמור.
את. לשפר. יכול. טלפון. מספרי. להקראת. זו. בשיטה.

ביצועי.הזיהוי.

.“0“ המספר. את. אמור. בית,. מספר. אמירת. בעת.

כ-“zero“..אם.האות.“O“.)או(.כלולה.במספר.הבית,.

“או“. תאמר. אם. גם. אפס. כמספר. תזוהה. לא. היא.
 .“zero“ רק  לומר  ניתן   “0“ עבור  אפס.. במקום.

עבור האות “o“ ניתן לומר “zero“ או “או“.
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רשימת.פקודות
פקודות בחירת קבוצה:

פעולהפקודה
“Phone“מפעילה.את.מערכת.הטלפון

“Navigation“מפעילה.את.מערכת.הניווט
“Information“מציגה.מידע.על.הרכב

“Audio“מפעילה.את.מערכת.השמע
“Help“מציגה.את.המדריך.למשתמש

פקודות טלפון:

פעולהפקודה
“Dial Number“.מחייגת.למספר.טלפון.שנאמר.בן.עד.10.ספרות

“Handset memory“.מחייגת.לאיש.קשר.השמור.בטלפון.הנייד
“Phonebook“.מחייגת.לאיש.קשר.השמור.בספר.הטלפונים
“Call history““Incoming Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.הנכנסות

“Outgoing Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.היוצאות
“Missed Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.שלא.נענו
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פקודות מידע:

פעולהפקודה
“Fuel Economy“.מציגה.מידע.על.צריכת.הדלק
“Trip Computer“.מציגה.מידע.על.הנסיעה
“Maintenance“.מציגה.מידע.על.התחזוקה

“Traffic Information“.מידע.על(.]Nearby Traffic Info.[.כשנקבע.מסלול.ליעד..מציגה.את.מסך.)מידע.על.המסלול(.]Info On Route[.מציגה.את.מסך
התנועה.בסביבה(.כשלא.נקבע.מסלול.ליעד.

“Where am I?“.מציגה.את.מיקומך.הנוכחי

פקודות מערכת השמע:

פעולהפקודה
“Music Box“.של.מערכת.השמע.“Muxic Box“.מפעילה.את.כונן.הדיסק.הקשיח

“CD“.מפעילה.את.נגן.התקליטורים
“FM“.ובוחרת.בתחנה.האחרונה.שהושמעה.FM.מפעילה.את.תחום.התדרים
“AM“.ובוחרת.בתחנה.האחרונה.שהושמעה.AM.מפעילה.את.תחום.התדרים

“AUX“.משמיעה.מקור.שמע.חיצוני

פקודות כלליות:

פעולהפקודה
“Go back“.מתקנת.את.תוצאת.הזיהוי.האחרונה.לחזרה.למסך.הקודם

“Exit“.מבטלת.את.זיהוי.הקול
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דוגמאות.לזיהוי.קול
כדי.להשתמש.במערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי,.
במקרים. אך. אחת,. פקודה. לומר. מספיק. לפעמים.
אחרים.יש.צורך.לומר.שתי.פקודות.או.יותר..להלן.
מספר.דוגמאות.לביצוע.פעולות.בסיסיות.באמצעות.

פקודות.קוליות.

לגבי.פקודות.מערכת.הניווט,.עיין.בספר.ההפעלה.של.
מערכת.הניווט.

חיוג למספר טלפון 0-1923-899334:
.TALK.שעל.גלגל.ההגה.1.  לחץ.על.המתג.

 .2 Would you like to access“ מכריזה. המערכת.
)האם. .“Phone, Navigation, Information or Help?
ברצונך.להיכנס.למערכת.הטלפון,.הניווט,.המידע.

או.העזרה?(

אמור.“Phone“.)טלפון(.. 3

אמור.“Dial Number“.)חייג.מספר(... 4

אמור.“Zero“.)אפס(.. 5

 .6 Please say more numbers,“ מכריזה. המערכת.
מספרים. )אמור. .“or say dial or change number.

נוספים.או.אמור.חייג.או.שנה.מספר(.

7 ..“One Nine Two Three“.אמור
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8 . Please say more numbers,“ מכריזה. המערכת.
מספרים. )אמור. .“or say dial or change number.

נוספים.או.אמור.חייג.או.שנה.מספר(.

9 ..“Eight Nine Nine Three Three Four“.אמור

10 ..“Dial or Change Number?“ מכריזה. המערכת.
)לחייג.או.לשנות.מספר?(.

אמור.“Dial“.)חייג(.. 11

המערכת.מחייגת.למספר.0-1923-899334.. 12

הערה:
. לומר.את.כל.מספר.הטלפון.כמשפט.אחד,.	 ניתן.

אך.מומלץ.לחלק.לקבוצות.כדי.לשפר.את.הזיהוי.
)עיין.בסעיף.“הקראת.מספרים“.לעיל.בפרק.זה(.

. נסה.	 הפקודה,. את. מזהה. אינה. המערכת. אם.
לחזור.על.הפקודה.בקול.טבעי..דיבור.איטי.מדי.

עלול.לפגוע.בביצועי.הזיהוי.

זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.—.מצב.
פקודות.חלופי

הסעיף.הבא.ישים.כשמצב.פקודות.חלופי.פעיל.

להשתמש. ניתן. מופעל,. חלופי. פקודות. כשמצב.

. ברשימת.פקודות.מורחבת.לאחר.לחיצה.על.מתג.

TALK..במצב.זה.הפקודות.הזמינות.אינן.נראות.על.

הפקודות. ברשימת. עיין. במלואן.. מוכרזות. או. הצג.

למסכי. דוגמאות. ראה. פעיל.. זה. כשמצב. המורחבת.
מצב.פקודות.חלופי.

עלול. הזיהוי. הצלחת. שיעור. זה. במצב. כי. לב. שים.

ואופני. הזמינות. הפקודות. שמספר. מכיוון. להיפגע.

הגיית.כל.פקודה.גדל..כדי.לשפר.את.שיעור.הצלחת.
 VR System[ בפעולת. להשתמש. נסה. הקול,. זיהוי.
הזמינה. הקולי(. הזיהוי. מערכת. )לימוד. .]Training
הפקודות. לימוד. “פעולת. בסעיף. )עיין. זה. במצב.
הקוליות.)עבור.מצב.פקודות.חלופי(“.בהמשך.פרק.

זה(.

הפקודות. ברשימת. עיין. חלופי,. פקודות. במצב.

זה,.מכיוון.שחלק.מהפקודות. המורחבת.עבור.מצב.

הזמינות.במצב.הסטנדרטי.מוחלפות..ראה.דוגמאות.
על.המסך.

הפעלת.מצב.פקודות.חלופי
כשהמצב.הסטנדרטי.פעיל,.בצע.את.השלבים.הבאים.

כדי.לעבור.למצב.פקודות.חלופי.

לחץ.על.הכפתור.SETTING.על.לוח.המכשירים.. 1

על.. 2 ולחץ. )שונות(. .]Others[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.הכפתור

הדגש.את.השורה.]Voice Recognition[.)זיהוי.קול(.. 3
.ENTER.ולחץ.על.הכפתור
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4 ..]Alternate Command Mode[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.מצב.פקודות.חלופי(.ולחץ.על.הכפתור(

הודעת.האישור.מוצגת.על.המסך..לחץ.על.המקש.. 5
]OK[.כדי.להפעיל.את.מצב.הפקודות.החלופי.

הצגת.רשימת.הפקודות
אם.אתה.שולט.במערכת.באמצעות.פקודות.קוליות.
הפקודה. את. יודע. שאינך. או. הראשונה. בפעם.
הקולית.המתאימה,.בצע.את.הנוהל.הבא.כדי.להציג.
במצב. רק. )זמינה. הקוליות. הפקודות. רשימת. את.

פקודות.חלופי(.

לחץ.על.הכפתור.INFO.על.לוח.המכשירים.. 1

)זיהוי.. 2 .]Voice Recognition[ השורה. את. הדגש.
כפתור. על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. קול(.

.ENTER

)רשימת.. 3 .]Command List[ השורה. את. הדגש.
על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. פקודות(.

.ENTER.כפתור

3.על.ידי.לחיצה.על. 1.עד. ניתן.לדלג.על.שלבים.

ואמירת.המילה. גלגל.ההגה. על. .TALK . מתג.
“Help“.)עזרה(.

הדגש.קבוצה.באמצעות.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.. 4
.ENTER.כפתור

על.. 5 ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. פריט. הדגש.
.ENTER.כפתור

גלול.את.המסך.באמצעות.הבקר.. 6 צורך,. יש. אם.
המרכזי.כדי.לראות.את.כל.הרשימה.

לחץ.על.הכפתור.BACK.כדי.לחזור.למסך.הקודם.. 7
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רשימת.פקודות.עזרה
פקודות טלפון:

פעולהפקודה
“Dial Number“.מחייגת.למספר.טלפון.שהוקרא
“Phonebook“.מחייגת.לאיש.קשר.השמור.בספר.הטלפונים

“Handset Memory“.מחייגת.לאיש.קשר.השמור.בטלפון.הנייד
“Call History““Incoming Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.הנכנסות

“Outgoing Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.היוצאות
“Missed Calls“.מחייגת.למספר.מתוך.השיחות.שלא.נענו

פקודות מידע:

פעולהפקודה
“Fuel Economy“.מציגה.מידע.על.צריכת.הדלק
“Trip Computer“.מציגה.מידע.על.הנסיעה
“Maintenance“.מציגה.מידע.על.התחזוקה

“Traffic Information“.מידע.על(.]Nearby Traffic Info.[.כשנקבע.מסלול.ליעד..מציגה.את.מסך.)מידע.על.המסלול(.]Info On Route[.מציגה.את.מסך
התנועה.בסביבה(.כשלא.נקבע.מסלול.ליעד.

“Where am I?“.מציגה.את.מיקומך.הנוכחי
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פקודות מערכת השמע:

פעולהפקודה
“Music Box“.של.מערכת.השמע.“Muxic Box“.מפעילה.את.כונן.הדיסק.הקשיח

“CD“.מפעילה.את.נגן.התקליטורים
“FM“.ובוחרת.בתחנה.האחרונה.שהושמעה.FM.מפעילה.את.תחום.התדרים
“AM“.ובוחרת.בתחנה.האחרונה.שהושמעה.AM.מפעילה.את.תחום.התדרים

“AUX“.משמיעה.מקור.שמע.חיצוני
“USB“.USB-מפעילה.את.השמעת.זיכרון.ה

“Bluetooth Audio“.Bluetooth®.-מפעילה.את.נגן.ה

פקודות עזרה:

פעולהפקודה
“Command List““Navigation Commands“.מציגה.את.רשימת.פקודות.מערכת.הניווט

“Phone Commands“.מציגה.את.רשימת.פקודות.הטלפון
“Audio Commands“.מציגה.את.רשימת.פקודות.מערכת.השמע

“Information Commands“.מציגה.את.רשימת.פקודות.המידע
“Help Commands“.מציגה.את.רשימת.פקודות.העזרה

“User Guide“.מציגה.את.המדריך.למשתמש
“VR System Training“.המערכת.יכולה.ללמוד.את.הקולות.של.עד.שלושה.אנשים
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פקודות כלליות:

פעולהפקודה
“Go back“.מתקנת.את.תוצאת.הזיהוי.האחרונה.לחזרה.למסך.הקודם

“Exit“.מבטלת.את.זיהוי.הקול
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הצגת.המדריך.למשתמש
על. קוליות. בפקודות. להשתמש. כיצד. לבדוק. ניתן.
הוראות. המכיל. פשוט,. משתמש. למדריך. גישה. ידי.

בסיסיות.והדגמות.למספר.פקודות.קוליות.

לחץ.על.הכפתור.INFO.על.לוח.המכשירים.. 1

)זיהוי.. 2 .]Voice Recognition[ השורה. את. הדגש.
כפתור. על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. קול(.

.ENTER

הדגש.את.השורה.]User Guide[.)מדריך.למשתמש(.. 3
כפתור. על. ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות.

.ENTER

על.. 4 ולחץ. המרכזי. הבקר. באמצעות. פריט. הדגש.
.ENTER.כפתור

הפריטים הזמינים:
. 	]How to Use Voice Recognition[

זיהוי. במערכת. השימוש. עקרונות. את. מתאר.
הקול.של.אינפיניטי.

. ]s Practice׳Let[.)תרגול(	

של. הבאות. ההוראות. לתרגול. המשמש. מצב.
מערכת.זיהוי.הקול.

. 	.]Demo – Using the Address Book[

עיין.בספר.הוראות.השימוש.של.מערכת.הניווט.
שברכב.

. 	.]Demo – Finding a Street Address[

עיין.בספר.הוראות.השימוש.של.מערכת.הניווט.
שברכב.

. 	]Demo – Making a Phone Call[

באמצעות. טלפון. התקשרות. לביצוע. הדרכה.
פקודות.קוליות.

. 	]More Help on Speaking[

אמירת. אופן. לגבי. שימושיות. עצות. מציגה.
הפקודות.כדי.שהן.יזוהו.נכון.על.ידי.המערכת.

. 	]Advanced User Settings[

מתארת.את.הגדרות.זיהוי.הקול.הזמינות.

. 	]VR System Training Function[

הדרכה.על.התאמת.המערכת.לקול.המשתמש.

השימוש.במערכת
אתחול

מתבצע. .,ON למצב. ההתנעה. מתג. את. כשמעבירים.

נמשך. זה. אתחול. הקול.. זיהוי. מערכת. של. אתחול.

מספר.שניות..בסיום,.המערכת.מוכנה.לקבל.פקודות.

.TALK.לפני.סיום. קוליות..אם.לוחצים.על.מתג.
 Phonetic data[ ההודעה:. את. יראה. הצג. האתחול,.
קוליים,. נתונים. )הורדת. .]downloaded. Please wait

המתן(.או.יישמע.צפצוף.

לפני.תחילת.השימוש
ממערכת. ביותר. הטובים. הביצועים. את. לקבל. כדי.
הכללים. על. הקפד. אינפיניטי,. של. הקול. זיהוי.

הבאים

. דאג.שפנים.הרכב.יהיה.שקט.ככל.האפשר..סגור.	
את.החלונות.כדי.למנוע.רעשי.רקע.)רעשי.תנועה,.
רעידות.וכדומה(,.העלולים.למנוע.זיהוי.נכון.של.

הפקודות.על.ידי.המערכת.

. המתן.לשמיעת.הצליל.לפני.אמירת.הפקודה.	

. דבר.בקול.טבעי.ללא.הפסקה.בין.המלים.	
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מתן.פקודה.קולית
גלגל.. 1 שעל. .TALK . המתג. את. ושחרר. לחץ.

ההגה.

והמערכת.. 2 פקודות,. רשימת. מופיעה. המסך. על.
מכריזה.“Please say a command“.)אמור.פקודה(.

לאחר.שהצליל.נשמע.והסמל.על.המסך.משתנה.. 3
,.אמור.פקודה. .ל- מ-

עצות להפעלה:
. קוליות.	 פקודות. לקבל. יכולה. לא. המערכת.

. כשהסמל.הוא.
. מכריזה.	 המערכת. מזוהה,. אינה. הפקודה. אם.

“Please say again“.)אמור.שוב(..חזור.על.הפקודה.
בקול.ברור.

. לחזור.	 כדי. אחת. פעם. .BACK הכפתור. על. לחץ.
למסך.הקודם.

. אם.ברצונך.לבטל.את.הפקודה,.לחץ.והחזק.את.	
המערכת. אחת.. שניה. במשך. .TALK . המתג.
הקולית. )הפקודה. .“Voice cancelled“ תכריז.

מבוטלת(.
. אם.מצב.זיהוי.הקול.כבר.מופעל,.לחיצה.על.מתג.	

TALK.מבטלת.את.ההדרכה.הקולית.ואתה. .
יכול.לומר.פקודה.קולית.מיד.

. אם.ברצונך.לכוונן.את.עוצמת.השמע.של.משוב.	
המערכת,.לחץ.על.כפתורי.בקרת.עוצמת.השמע.
בכפתור. השתמש. או. ההגה. גלגל. על. .— או. .+
עוצמת.השמע.של.מערכת.השמע.בזמן.שהמערכת.

מכריזה.הודעה.

הקראת מספרים:
מערכת.זיהוי.הקול.של.אינפיניטי.מחייבת.לומר.
פקודות. מתן. בעת. מסוים. באופן. המספרים. את.

קוליות..עיין.בדוגמאות.הבאות.

כללי
.9 עד. )אפס(. .0 בודדות. רק.בספרות. ניתן.להשתמש.
 five zero“.לדוגמה,.אם.ברצונך.לומר.500,.ניתן.לומר(

.“five hundred“.אך.לא.,“zero

מספרי טלפון
הקרא.את.מספרי.הטלפון.לפי.הדוגמאות.הבאות:

. 	0-1923-899334
−. Zero one nine two three eight nine nine three“

“three four

הערה.1:.לתוצאות.טובות.של.חיוג.באמצעות.זיהוי.
קול,.הקרא.את.מספרי.הטלפון.כספרות.בודדות.

 five“-הערה.2:.לא.ניתן.לומר.את.המספר.555-6000.כ
.“five five six thousands

הערה.3:.בעת.הקראת.מספר.בית,.אמור.את.המספר.

במספר. כלולה. )או(. .“O“ האות. אם. ..“zero“-כ .“0“

לשיפור. )אפס(.. .“0“ כמספר. תזוהה. לא. היא. הבית,.

הזיהוי,.אמור.“zero“.עבור.המספר.“0“.ו-“או“.עבור.
.“O“.האות
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פעולת.לימוד.הפקודות.הקוליות.)עבור.
מצב.פקודות.חלופי(

מערכת.זיהוי.הקול.יכולה.ללמוד.את.קול.המשתמש.

יכולה. זיהוי.הקול..המערכת. כדי.לשפר.את.ביצועי.
ללמוד.את.הקולות.של.עד.שלושה.אנשים.

לימוד קול המשתמש על ידי המערכת:
המכשירים,.. 1 בלוח. .SETTING הכפתור. על. לחץ.

על. ולחץ. הצג. על. .]Others[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.הכפתור

הדגש.את.השורה.]Voice Recognition[.)זיהוי.קול(.. 2
.ENTER.ולחץ.על.הכפתור

הדגש.את.השורה.]VR System Training[.ולחץ.על.. 3
.ENTER.הכפתור

המערכת.. 4 בזיכרון. נשמר. שקולו. במשתמש. בחר.
.ENTER.ולחץ.על.הכפתור

בחר.]Start VR System Training[.ולחץ.על.הכפתור.. 5
.ENTER

מתוך.. 6 המערכת. ידי. על. ללימוד. קבוצה. בחר.
.ENTER.הרשימה.הבאה.ולחץ.על.הכפתור

. ]Phone[.)טלפון(	

. ]Navigation[.)ניווט(	

. ]Information[.)מידע(	

. ]Audio[.)שמע(	

הפקודות.הקוליות.בקבוצה.מוצגות.

7 ..ENTER.בחר.פקודה.קולית.ולחץ.על.הכפתור

מערכת.זיהוי.הקול.מתחילה.לפעול.

אחרי.. 8 הפקודה. על. שתחזור. מבקשת. המערכת.
הצליל.

לאחר.שהצליל.נשמע.והסמל.על.המסך.משתנה.. 9
שהמערכת. הפקודה. את. אמור. ., ל- . מ-

ביקשה.

היא.. 10 הקולית,. הפקודה. את. זיהתה. כשהמערכת.
לומדת.את.קול.המשתמש.

.TALK.או.על.כפתור.BACK.פעם. לחץ.על.מתג.
אחת.כדי.לחזור.למסך.הקודם.

אם.המערכת.למדה.את.הפקודה.נכון,.מחוון.הפקודה.
.ON-הקולית.על.המסך.משתנה.ל
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הגדרות פעולת לימוד מערכת זיהוי הקול:
]Edit Name[ )ערוך שם(

המקשים. לוח. באמצעות. המשתמש. שם. עריכת.
המוצג.על.המסך.

]Reset Result[ )איפוס תוצאות(
איפוס.קול.המשתמש.שהמערכת.למדה.

]Continuous Training[ )לימוד רציף(
ללמוד. יכולה. המערכת. .,]ON[-ל נקבע. זה. כשפריט.
את. לבחור. מבלי. ברצף,. הקוליות. הפקודות. את.

הפקודות.אחת.אחת.

הפחתת.משוב.הקול.)עבור.מצב.פקודות.
חלופי(

בצע.את. להפחית.את.משוב.הקול.מהמערכת,. כדי.
השלבים.הבאים.

לחץ.על.הכפתור.SETTING.על.לוח.המכשירים.. 1

באמצעות.. 2 )שונות(. .]Others[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.הבקר.המרכזי.ולחץ.על.כפתור

הדגש.את.השורה.]Voice Recognition[.)זיהוי.קול(.. 3
.ENTER.ולחץ.על.הכפתור

4 ..]Minimise Voice Feedback[ השורה. את. הדגש.
.ENTER.הפחתת.משוב.קול(.ולחץ.על.הכפתור(

הפריט.נקבע.ל-]ON[.והמשוב.הקולי.מופחת.אם.. 5
מערכת.זיהוי.הקול.מופעלת.
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מדריך.איתור.תקלות
המערכת.צריכה.להגיב.באופן.תקין.לכל.הפקודות.הקוליות.ללא.קושי..במקרה.של.בעיות,.נסה.את.הפתרונות.הניתנים.במדריך.זה.עבור.התקלות.המתאימות.

כאשר.הפתרונות.מפורטים.לפי.מספרים,.נסה.כל.פתרון.לפי.הסדר,.החל.ממס'.1,.עד.לפתרון.הבעיה.

הפתרוןהתופעה/הודעת.השגיאה
 COMMAND[.מוצגת.ההודעה

NOT RECOGNISED[.או.
המערכת.אינה.מזהה.נכון.את.

הפקודה.

ודא.שפורמט.הפקודה.תקף,.עיין.בסעיף.“רשימת.פקודות“.לעיל.בפרק.זה. ..1
דבר.ברור.ללא.הפסקה.בין.המלים.ובעוצמה.מתאימה.לרמת.הרעש.הסביבתי. ..2

ודא.שהרעש.הסביבתי.אינו.מופרז.)לדוגמה.חלונות.פתוחים.או.מפשיר.אדים.פועל(. ..3

הערה:
אם הרעש אינו מאפשר להשתמש בטלפון, סביר שהמערכת לא תזהה את הפקודות הקוליות.

אם.הושמטו.מלים.אופציונליות.של.הפקודה,.יש.לנסות.שוב.את.הפקודה.כשהמלים.הללו.במקומן. ..4
המערכת.בוחרת.באופן.קבוע.

בתג.הקולי.השגוי.בספר.
הטלפונים.

ודא.שהתג.הקולי.תואם.לזה.המקורי.שנשמר.)עיין.בסעיף.“מערכת.טלפון.עם.דיבורית. ®Bluetooth.)דגמים.עם.מערכת.ניווט. ..1
מקורית(“.לעיל.בפרק.זה,.עמ‘.4-64(.

החלף.אחד.מהתגים.הקוליים.המטעים.את.המערכת.בתג.קולי.שונה. ..2
ודא.שהגג.הנפתח.תקין..אם.הגג.הנפתח.אינו.פועל,.פנה.למרכז.שירות.של.אינפיניטי.לא.ניתן.להפעיל.את.המערכת. ..1

סגור.את.הגג.הנפתח. ..2
פתח.וסגור.את.הגג.הנפתח.לפני.הפעלת.המערכת. ..3



צג בקרה, חימום ומיזוג אוויר ומערכת שמע 4-99

הערות
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הערות
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