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Wprowadzenie Wprowadzenie

Informacje ogólne
Systemy audio z radioodtwarzaczem CD 
i opcjonalną zmieniarką posiadają wiele 
nowoczesnych, przydatnych funkcji i 
stanowią doskonałe udogodnienie 
podróży samochodowych.

Radioodbiornik pracujący w zakresach 
FM, DAB (tylko radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką z opcją DAB) i AM jest 
wyposażony w dwanaście pozycji 
pamięci, do których stacje 
są przypisywane automatycznie. 
Co więcej, ręcznie można zapisać 
w pamięci 36 innych kanałów 
(niezależnie od zakresu częstotliwości). 

Zintegrowany odtwarzacz CD umożliwia 
odtwarzanie płyt Audio CD i MP3/WMA. 
Stanowiąca część systemu zmieniarka 
(tylko radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką) mieści sześć płyt CD.

Jeśli to nie wystarczy, istnieje możliwość 
podłączenia przenośnego odtwarzacza, 
który będzie stanowić dla systemu audio 
dodatkowe źródło dźwięku.

Cyfrowy procesor dźwięku posiada kilka 
zaprogramowanych ustawień korektora, 
które zapewniają optymalizację sygnału 
audio. 

Opcjonalnie system Infotainment może 
być obsługiwany za pomocą elementów 
sterujących na kierownicy.

Dobrze zaprojektowane elementy 
sterujące, czytelne wyświetlacze 
i pokrętło wielofunkcyjne MENU 
umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę 
systemu.

Wprowadzenie ............................  3 

Przegląd najważniejszych funkcji .  7 

Obsługa ......................................  11 
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Korzystanie z instrukcji 
obsługi systemu Infotainment
� Rozdział „Przegląd najważniejszych 

funkcji” zawiera ogólne informacje 
dotyczące wielu najważniejszych 
funkcji i skrócony opis wszystkich 
elementów sterujących.

� Podstawowe czynności obsługowe 
systemu zostały opisane w rozdziale 
„Obsługa”.

� Spisy treści znajdujące się 
na początku instrukcji obsługi oraz 
poszczególnych rozdziałów ułatwią 
odszukanie potrzebnych informacji. 

� Pomoc w odszukaniu potrzebnych 
informacji może stanowić 
uporządkowany alfabetycznie indeks. 

� Szczegółowe opisy funkcji systemu 
znajdują się w odpowiednich 
rozdziałach.

� Informacje dotyczące kierunków bądź 
umiejscowienia, takie jak lewo, prawo, 
przód lub tył, zawsze są podawane 
względem kierunku jazdy. 

Ważne informacje dotyczące 
treści niniejszej instrukcji 
obsługi
W zależności od wariantu modelu, 
wariantu dostępnego w danym kraju, 
zintegrowanego wyposażenia 
specjalnego i akcesoriów, wyposażenie 
samochodu może różnić się od tego, 
jakie opisywane jest w niniejszej 
instrukcji obsługi.

Wygląd ekranów i opisy czynności 
obsługowych odpowiadają 
radioodtwarzaczowi CD ze zmieniarką. 
Sposób obsługi systemu CD 300 został 
umieszczony tylko wtedy, gdy różni się 
od modelu radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką.

Oznaczenia specjalne
Odwołania do innych stron instrukcji 
są oznaczone symbolem 3. Symbol 
3 należy czytać jako „patrz strona”. 

Wygląd ekranów
Wygląd wielu wyświetlanych ekranów 
jest zależny od ustawień systemu 
i wyposażenia samochodu. Z tego 

powodu wygląd przedstawiony 
w instrukcji może różnić się od stanu 
rzeczywistego.

9Niebezpieczeństwo, 
9 Ostrzeżenie, Przestroga 

9 Niebezpieczeństwo 

Akapity poprzedzone słowem 
9Niebezpieczeństwo zawierają 
informacje o możliwym zagrożeniu 
życia. Nieprzestrzeganie podanych 
w nich zaleceń stwarza ryzyko 
utraty życia. 

9 Ostrzeżenie 

Akapity poprzedzone słowem 
9 Ostrzeżenie zawierają informacje 
o zagrożeniach wiążących się 
z ryzykiem wypadku lub odniesienia 
obrażeń ciała. Nieprzestrzeganie 
podanych w nich zaleceń stwarza 
ryzyko odniesienia obrażeń. 
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Ważne informacje dotycząc 
obsługi i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego

Zabezpieczenie przed 
kradzieżą
System Infotainment został wyposażony 
w elektroniczny system stanowiący 
zabezpieczenie przed kradzieżą.

Dzięki niemu system Infotainment 
będzie działał wyłącznie 
w samochodzie, w którym został 
pierwotnie zamontowany – jest tym 
samym bezwartościowy dla złodzieja. 

Przestroga 

Akapity poprzedzone słowem 
Przestroga zawierają informacje 
o ryzyku uszkodzenia samochodu. 
Nieprzestrzeganie podanych w nich 
zaleceń wiąże się z ryzykiem 
uszkodzenia pojazdu. 

9 Ostrzeżenie 

System Infotainment należy 
obsługiwać w taki sposób, aby 
samochód był kierowany przez cały 
czas z zachowaniem bezpieczeństwa. 
W przypadku wątpliwości należy 
zatrzymać i zaparkować samochód, 
a dopiero potem zająć się obsługą 
systemu Infotainment. 
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Przegląd najważniejszych 
funkcji

Radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką

Elementy sterujące
1 Pokrętło ..................................11

Naciśnięcie: włączanie
i wyłączanie systemu 

 Obrót: regulowanie głośności

2 Przyciski numeryczne 1...6 
Przyciski stacji radiowych...........19
Długie naciśnięcie: 
zapisywanie stacji

 Krótkie naciśnięcie: 
wybieranie stacji
Zmieniarka płyt CD: 
wybieranie płyty CD....................31

3 Radioodbiornik: 
wyszukiwanie stacji (w tył)..........19

 CD/MP3: przechodzenie 
do poprzedniego utworu.............32

4 CD/MP3: rozpoczęcie/wstrzymanie 
odtwarzania ................................30

5 Radioodbiornik: wyszukiwanie 
stacji (w przód) ...........................19

 CD/MP3: przechodzenie do 
następnego utworu.....................32

6 TP
Jeśli system jest wyłączony: 
wyświetlanie godziny i daty
Jeśli system jest włączony: 
zmienianie ustawienia godziny i daty

7 INFO
Radioodbiornik: Informacje 
o bieżącej stacji
CD/MP3: Informacje 
o bieżącym utworze

8 TONE .........................................15
Menu ustawiania barwy dźwięku 

9 AS...............................................20
Automatyczne poziomy pamięci 
(zapisane stacje radiowe)

0 BACK..........................................12
Menu: przechodzenie o jeden 
poziom wstecz 

 Wprowadzanie wartości: 
usuwanie ostatniego znaku

a Wysuwanie płyty CD ..................33

b Pokrętło MENU...........................12
Obrót: zaznaczanie pozycji menu 
lub ustawianie wartości liczbowych

 Naciśnięcie: wybieranie / włączanie 
zaznaczonych pozycji; 
potwierdzanie ustawionych wartości; 
włączanie / wyłączanie funkcji

c FAV ............................................21
Listy ulubionych stacji 
(zapisane stacje radiowe)

d MUTE
Włączanie/wyłączanie 
wyciszenia ..................................11

e CONFIG .....................................16
Otwieranie menu ustawień

f Szczelina na płytę CD

g CD/AUX......................................30
Włączanie odtwarzania płyty 
CD/MP3 lub zmienianie źródła 
dźwięku (AUX = zewnętrze źródło 
dźwięku)

h BAND .........................................19
Włączanie radioodbiornika lub 
zmienianie zakresu częstotliwości

i LOAD..........................................31
Zmieniarka płyt CD: 
ładowanie płyt CD
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Radioodtwarzacz CD

Elementy sterujące
1 Pokrętło ..................................11

Naciśnięcie: włączanie/wyłączanie 
System Infotainment 

 Obrót: regulowanie głośności

2 Przyciski numeryczne 1...6 
Przyciski stacji radiowych...........19
Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji

 Krótkie naciśnięcie: wybieranie stacji
Zmieniarka płyt CD: 
wybieranie płyty CD....................31

3 Radioodbiornik: 
wyszukiwanie stacji (w tył)..........19

 CD/MP3: przechodzenie 
do poprzedniego utworu.............32

4 MP3: przechodzenie do katalogu 
wyższego poziomu

5 CD/MP3: rozpoczęcie/wstrzymanie 
odtwarzania ................................30

6 MP3: przechodzenie do katalogu 
niższego poziomu

7 Radioodbiornik: wyszukiwanie 
stacji (w przód) ...........................19

 CD/MP3: przechodzenie 
do następnego utworu................32

8 TP
Jeśli system jest wyłączony: 
wyświetlanie godziny i daty
Jeśli system jest włączony: 
zmienianie ustawienia godziny i daty

9 INFO
Radioodbiornik: Informacje 
o bieżącej stacji
CD/MP3: Informacje o bieżącym 
utworze

0 TONE .........................................15
Menu ustawiania barwy dźwięku 

a AS...............................................20
Listy automatycznie zapisanych 
stacji (zapisane stacje radiowe)

b BACK..........................................12
Menu: przechodzenie o jeden 
poziom wstecz 

 Wprowadzanie wartości: usuwanie 
ostatniego znaku

c Wysuwanie płyty CD ..................33

d Pokrętło MENU...........................12
Obrót: zaznaczanie pozycji menu 
lub ustawianie wartości liczbowych

 Naciśnięcie: wybieranie / włączanie 
zaznaczonych pozycji; 
potwierdzanie ustawionych wartości; 
włączanie / wyłączanie funkcji

e FAV ............................................21
Lista ulubionych stacji 
(zapisane stacje radiowe)

f MUTE
Włączanie/wyłączanie 
wyciszenia ..................................11

g CONFIG .....................................16
Otwieranie menu ustawień

h Szczelina na płytę CD

i CD/AUX......................................30
Włączanie odtwarzania płyty 
CD/MP3 lub zmienianie źródła 
dźwięku (AUX = zewnętrze źródło 
dźwięku)

j BAND .........................................19
Włączanie radioodbiornika lub 
zmienianie zakresu częstotliwości
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Elementy sterujące 
na kierownicy

1 SRC (ródło)

Naciśnięcie: wybieranie źródła 
dźwięku

Obrót w górę: następna zapisana 
stacja radiowa lub następny utwór 
CD/MP3

Obrót w dół: poprzednia zapisana 
stacja radiowa lub poprzedni utwór 
CD/MP3

2 Zwiększanie głośności

3 Zmniejszanie głośności

4 Włączanie/wyłączanie 
wyciszenia ..................................11
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Obsługa

Elementy sterujące
System Infotainment obsługuje się przy 
użyciu przycisków funkcyjnych i pokręteł 
wielofunkcyjnych, korzystając z menu 
pojawiających się na wyświetlaczu.

Wprowadzanie danych obywa się 
opcjonalnie za pomocą:

� centralnego modułu sterującego 
na desce rozdzielczej 3 7 lub 9

� elementów sterujących 
na kierownicy 3 10

Włączanie i wyłączanie systemu 
audio-nawigacyjnego
Nacisnąć pokrętło . Po włączeniu 
systemu uaktywniane jest poprzednio 
wybrane źródło dźwięku.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli system audio-nawigacyjny został 
włączony przy użyciu pokrętła  przy 
wyłączonym zapłonie i otwartych drzwiach 
kierowcy, po upływie 10 minut od 
ostatniego użycia elementu sterującego 
system wyłącza się automatycznie.

Regulowanie głośności
Obrócić pokrętło . Bieżące ustawienie 
pojawia się na wyświetlaczu.

Po włączeniu systemu wybierany jest 
ostatnio używany poziom głośności – 
o ile jest on niższy od maksymalnego 
poziomu początkowego.

Następujące opcje można ustawić 
niezależnie od siebie:

� maksymalny początkowy poziom 
głośności 3 16

� głośność komunikatów 
dla kierowców 3 17

Dopasowywanie głośności do 
prędkości jazdy

Gdy funkcja dopasowywania głośności 
do prędkości jazdy jest włączona 3 17 
poziom głośności jest automatycznie 
dostosowywany proporcjonalnie do 
prędkości jazdy, aby skompensować hałas 
silnika, toczących się kół oraz wiatru.

Wyciszanie 

W celu wyciszenia źródeł dźwięku 
nacisnąć przycisk MUTE.

W celu wyłączenia wyciszenia: 
obrócić pokrętło  lub ponownie 
nacisnąć przycisk MUTE.

Ograniczanie głośności przy 
wysokich temperaturach

Przy bardzo wysokich temperaturach 
wewnątrz samochodu system audio-
nawigacyjny ogranicza maksymalny 
poziom głośności. Jeśli jest to 
konieczne, głośność jest zmniejszana 
automatycznie.

Dostępne funkcje

Radioodbiornik
W celu włączenia głównego menu 
radioodbiornika lub przełączenia 
pomiędzy zakresami częstotliwości, 
nacisnąć przycisk BAND.

Aby otworzyć podmenu z opcjami 
wyboru stacji, nacisnąć pokrętło MENU.

Szczegółowy opis funkcji 
radioodbiornika 3 19.

Odtwarzacze audio
W celu włączenia głównego menu CD 
bądź AUX lub przełączenia pomiędzy 
tymi menu, nacisnąć przycisk CD/AUX.

Aby otworzyć podmenu z opcjami wyboru 
utworów, nacisnąć pokrętło MENU.

Szczegółowy opis funkcji odtwarzacza 
audio 3 29.
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Korzystanie z menu

Pokrętło MENU
Pokrętło MENU stanowi centralny 
element sterujący obsługą menu.

Obrót

� Zaznaczanie pozycji menu

� radioodtwarzacz CD: wyświetlanie 
pozycji menu

� Ustawianie wartości numerycznych

Naciśnięcie

� Wybieranie lub włączanie 
zaznaczonych pozycji

� radioodtwarzacz CD: wybieranie lub 
włączanie wyświetlonych pozycji

� Potwierdzanie ustawionych wartości

� Włączanie / wyłączanie funkcji 
systemu

Przycisk BACK
Naciśnięcie przycisku powoduje:

� wyjście z menu, 

� przejście z podmenu do menu 
nadrzędnego,

� usunięcie ostatniego znaku z ciągu 
wprowadzanych znaków. 

Przykłady odnoszące się 
do systemu radioodtwarzacz CD 
ze zmieniarką

Wybieranie opcji

Obrócić pokrętło MENU, aby przesunąć 
wskaźnik (= zmieniony kolor tła) 
na żądaną opcję.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby wybrać 
zaznaczoną pozycję.

Podmenu

Symbol strzałki z prawej strony menu 
oznacza, że po wybraniu danej pozycji 
dostępne będą dalsze opcje.

Włączanie ustawienia

Obrócić pokrętło MENU, aby zaznaczyć 
żądane ustawienie.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby włączyć 
zaznaczone ustawienie.



13Wprowadzenie

Ustawianie wartości

Obrócić pokrętło MENU, aby zmienić 
bieżącą wartość ustawienia.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby 
potwierdzić ustawioną wartość.

Włączanie lub wyłączanie funkcji

Obrócić pokrętło MENU, aby zaznaczyć 
funkcję, która ma zostać włączona lub 
wyłączona.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby przełączyć 
pomiędzy ustawieniami Włącz. i WYŁ.

Przykłady odnoszące się do 
systemu CD 300

Elementy menu i symbole

Strzałki skierowane w dół i w górę 1 
oznaczają: aktywne jest menu 
najwyższego poziomu. W menu 
dostępne są dalsze opcje.

Aby wyświetlić pozostałe opcje 
w aktywnym menu, nacisnąć 
pokrętło MENU.

Załamana strzałka 2 oznacza: 
dostępne jest podmenu zawierające 
dalsze opcje.
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Aby wybrać wyświetloną opcję 
i otworzyć dane podmenu, nacisnąć 
pokrętło MENU.

Strzałka skierowana w prawo 3 
oznacza: aktywne jest podmenu 
pierwszego poziomu (dwie strzałki = 
aktywne jest podmenu drugiego 
poziomu).

Strzałka skierowana w dół 4 oznacza: 
W aktywnym podmenu dostępne są 
dalsze opcje.

Włączanie ustawienia

Nacisnąć pokrętło MENU, aby otworzyć 
odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło MENU, aby wyświetlić 
żądane ustawienie.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby włączyć 
zaznaczone ustawienie.

Ustawianie wartości

Nacisnąć pokrętło MENU, aby otworzyć 
odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło MENU, aby zmienić 
bieżącą wartość ustawienia.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby 
potwierdzić ustawioną wartość.

Włączanie lub wyłączanie funkcji

Nacisnąć pokrętło MENU, aby otworzyć 
odpowiednie menu ustawień.

Obrócić pokrętło MENU, aby zaznaczyć 
ustawienie Włącz. lub WYŁ.

Nacisnąć pokrętło MENU, aby 
zatwierdzić wybór ustawienia.
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Ustawienia barwy dźwięku
W menu ustawień barwy dźwięku 
można zdefiniować oddzielną 
charakterystykę barwy dźwięku dla 
każdego zakresu częstotliwości 
radiowych i każdego źródła dźwięku.

W celu włączenia menu ustawiania barwy 
dźwięku, nacisnąć przycisk TONE.

Ustawianie tonów niskich, 
średnich i wysokich

Wybrać opcję Basy, T. średnie lub 
Soprany.

Dla wybranej pozycji ustawić żądaną 
wartość.

Ustawianie rozłożenia mocy 
dźwięku na przednie i tylne 
głośniki

Wybrać opcję Fader P-T.

Ustawić żądaną wartość.
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Ustawianie rozłożenia mocy 
dźwięku na prawe i lewe głośniki

Wybrać opcję Balans.

Ustawić żądaną wartość.

Wyzerowywanie ustawień
Wybrać żądaną opcję i wcisnąć na kilka 
sekund pokrętło MENU.

Dostosowywanie barwy dźwięku 
do stylu muzyki

Wybrać opcję Ustawienia korektora 
(Korektor).

Dostępne opcje zapewniają optymalnie 
zdefiniowane ustawienia tonów niskich, 
średnich i wysokich dla danego stylu 
muzyki.

Wybrać żądaną opcję.

Ustawienia ogólne
W dowolnym momencie można 
dostosować szereg ogólnych ustawień 
systemu audio-nawigacyjnego.

W celu włączenia menu ustawień 
ogólnych, nacisnąć przycisk CONFIG.

Ustawienia poziomu głośności

Maksymalna głośność początkowa

Wybrać opcję Ustawienia radia, 
a następnie Maksymalna głośność 
początkowa.

Radioodtwarzacz CD: wybrać opcję 
Ustawienia dźwięku, a następnie 
Głośność po włączeniu.

Ustawić żądaną wartość.
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Dopasowywanie głośności 
do prędkości jazdy

Wybrać opcję Ustawienia radia, 
a następnie Głośność po kompensacji 
prędkości.

Radioodtwarzacz CD: wybrać opcję 
Ustawienia dźwięku, a następnie 
Głośność po kompensacji prędkości.

W wyświetlonym menu funkcję 
dopasowywania głośności do prędkości 
jazdy można wyłączyć bądź też wybrać 
stopień dostosowywania głośności.

Wybrać żądaną opcję.

Głośność komunikatów dla 
kierowców (TA)

Głośność komunikatów dla kierowców 
może zostać zwiększona lub 
zmniejszona w odniesieniu do 
normalnego poziomu głośności.

Wybrać kolejno Ustawienia radia, 
Opcje RDS oraz Głośność komunikat. 
dla kierowców.

Radioodtwarzacz CD: wybrać kolejno 
Ustawienia dźwięku, Opcje RDS oraz 
Głośność komunikat. dla kierowców.

Ustawić żądaną wartość zwiększającą 
lub zmniejszającą głośność.

Ustawianie godziny i daty

Gdy wymagana jest zmiana ustawienia 
godziny lub daty:

Wybrać opcję Czas Data.

Radioodtwarzacz CD: wybrać opcję 
Ustawienia systemu.

Dostępne opcje ustawiania:

� Ustaw czas: zmienia godzinę 
pojawiającą się na wyświetlaczu.

� Ustaw datę: zmienia datę 
pojawiającą się na wyświetlaczu.

� Ustaw format czasu: zmienia format 
wyświetlania godziny.
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� Ustaw format daty: zmienia format 
wyświetlania daty.

� Synchronizacja zegara RDS: 
po włączeniu tej funkcji, wyświetlana 
godzina jest stale aktualizowana 
zgodnie z sygnałem czasu kanału 
RDS 3 25.

Wybrać żądane ustawienie.

Zmienianie języka

Gdy wymagana jest zmiana ustawienia 
języka tekstów menu oraz 
komunikatów głosowych interfejsu 
telefonu komórkowego:

Wybrać opcję Ustawienia pojazdu, 
a następnie Języki.

Wybrać żądany język.
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Radioodbiornik Obsługa

Przyciski sterujące
Najważniejsze przyciski sterujące 
do obsługi radioodbiornika to:

� BAND: włączanie radioodbiornika

� , : wyszukiwanie stacji

� AS: listy automatycznie zapisanych 
stacji

� FAV: listy ulubionych stacji

� 1...6: przyciski pozycji pamięci

� TP: informacje dla kierowców 

Włączanie radioodbiornika

W celu włączenia głównego menu 
radioodbiornika, nacisnąć przycisk BAND.

Włączony zostanie odbiór ostatnio 
wybranej stacji radiowej.

Wybieranie zakresu 
częstotliwości
W celu przełączania pomiędzy zakresami 
AM, FM i DAB (tylko radioodtwarzacz CD 
ze zmieniarką z opcją DAB), naciskać 
przycisk BAND.

Włączony zostanie odbiór ostatnio 
wybranej w tym zakresie stacji radiowej.

Wybieranie stacji

Automatyczne wyszukiwanie stacji
Aby przejść do kolejnej zapisanej 
w pamięci stacji, krótko nacisnąć 
przycisk  lub .

Aby wyszukać w bieżącym zakresie 
częstotliwości następnej możliwej do 
odbioru stacji, nacisnąć i przytrzymać 
przez kilka sekund przycisk  lub .

Jeśli odnalezienie stacji jest niemożliwe, 
radioodbiornik automatycznie przełącza 
się w tryb podwyższonej czułości 
wyszukiwania. Jeśli odnalezienie stacji 

Obsługa ......................................  19 

Radio Data System.....................  25 

DAB – nadawanie cyfrowego 
sygnału audio ...........................  27 
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jest w dalszym ciągu niemożliwe, 
ustawiana jest częstotliwość z jakiej 
ostatnio korzystano.

Zakres FM: Jeśli funkcja RDS jest 
aktywna, wyszukiwane są wyłącznie 
stacje przesyłające sygnał RDS 3 25. 
Jeśli usługa radiowych komunikatów 
dla kierowców (TP) jest aktywna, 
wyszukiwane są wyłącznie stacje 
przesyłające informacje w tej usłudze 
3 24.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Zakresy AM / FM

W celu ustawienia optymalnej 
częstotliwości odbioru stacji 
na wyświetlonym ekranie częstotliwości, 
obracać pokrętłem MENU.

Zakres DAB

Opis 3 24.

Listy automatycznie zapisanych 
stacji (AS)
Stacje o najlepszej mocy sygnału 
w każdym z zakresów częstotliwości 
można wyszukiwać i zapisywać 
automatycznie przy użyciu funkcji 
automatycznego zapisywania stacji.

Każdy z zakresów posiada dwie listy 
automatycznie zapisanych stacji (AS 1, 
AS 2), obie mieszczące po 6 stacji.

Automatyczne zapisywanie stacji

Naciskać przycisk AS, aż zostanie 
włączone menu Aktualizacja stacji. 
Na dwóch listach automatycznego 
zapisu zostanie zapisanych 12 stacji 
o najmocniejszym sygnale w bieżącym 
zakresie częstotliwości.

Aby przerwać procedurę 
automatycznego zapisywania, nacisnąć 
pokrętło MENU.

Ręczne zapisywanie stacji

Na listach automatycznego zapisu 
można również zapisywać stacje ręcznie.

Ustawić odbiór stacji, która ma zostać 
zapisana.

Krótko nacisnąć przycisk AS, aby 
otworzyć listę automatycznego zapisu 
lub przełączyć się na drugą listę.

W celu zapisania stacji na określonej 
pozycji listy: nacisnąć i przytrzymać 
odpowiedni przycisk numeryczny 1...6, 
aż stacja znów będzie słyszana, 
co stanowi potwierdzenie jej zapisu.

Ręcznie zapisane stacje są nadpisywane 
podczas automatycznego procesu 
wyszukiwania i zapisywania stacji.

Przywracanie odbioru stacji

Krótko nacisnąć przycisk AS, aby 
otworzyć listę automatycznego zapisu 
lub przełączyć się na drugą listę.

W celu przywrócenia odbioru danej 
stacji krótko nacisnąć jeden 
z przycisków numerycznych 1...6.
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Listy ulubionych stacji (FAV)
Na listach ulubionych stacji można 
ręcznie zapisywać stacje z wszystkich 
zakresów.

Na jednej liście ulubionych stacji można 
zapisać 6 stacji. Liczbę dostępnych list 
ulubionych stacji można skonfigurować 
3 „Określanie liczby list ulubionych 
stacji”.

Radioodtwarzacz CD: Liczba dostępnych 
list ulubionych stacji nie podlega 
konfiguracji.

Zapisywanie stacji

Ustawić odbiór stacji, która ma zostać 
zapisana.

Nacisnąć przycisk FAV, aby otworzyć 
listę ulubionych stacji lub przełączyć się 
na drugą taką listę.

W celu zapisania stacji na jednej 
z pozycji listy: Nacisnąć i przytrzymać 
odpowiedni przycisk numeryczny 1...6, 
aż stacja znów będzie słyszana. 
Stanowi to potwierdzenie jej zapisu.

Przywracanie odbioru stacji

Nacisnąć przycisk FAV, aby otworzyć 
listę ulubionych stacji lub przełączyć się 
na drugą taką listę.

W celu przywrócenia odbioru danej 
stacji krótko nacisnąć jeden 
z przycisków numerycznych 1...6.

Określanie liczby list ulubionych 
stacji

Liczbę dostępnych list ulubionych stacji 
można zmienić.

Nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać opcję Ustawienia radia, 
a następnie Ulubione stacje radiowe.

Wybrać żądaną liczbę dostępnych list 
ulubionych stacji.
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Menu zakresów częstotliwości

W menu AM, FM oraz Menu DAB 
dostępne są różne funkcje wyboru 
stacji.

Gdy główne menu radioodbiornika jest 
aktywne, nacisnąć pokrętło MENU, aby 
otworzyć żądane menu zakresu 
częstotliwości.

Lista ulubionych stacji

Wybrać opcję Lista ulubionych.

Wyświetlone zostają wszystkie stacje 
zakresów AM, FM i systemu DAB 
zapisane na listach ulubionych. 

Wybrać żądaną stację.

Listy stacji

� Zakresy AM / FM: Wybrać opcję AM 
lub Lista stacji FM.

� Zakres DAB: Obrócić pokrętło MENU.

Wyświetlane są wszystkie stacje, 
których odbiór jest możliwy w danej 
lokalizacji. 

Jeśli wcześniej nie utworzono żadnej 
listy stacji, system audio-nawigacyjny 
przeprowadza automatyczne 
wyszukiwanie stacji.

Wybrać żądaną stację.
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Aktualizowanie list stacji

Jeśli nie można już odbierać stacji 
zapisanych na listach AM, FM lub DAB:

Wybrać opcję Aktualizuj listę stacji AM 
lub Aktualizuj listę stacji DAB.

Radioodtwarzacz CD ze zmieniarką: 
Podwójny tuner systemu audio-
nawigacyjnego stale aktualizuje listę 
stacji zakresu FM w tle. Ręczne 
aktualizowanie nie jest wymagane.

Radioodtwarzacz CD: Wybrać opcję 
Aktualizuj listę stacji.

Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji. 
Po zakończeniu wyszukiwania 
włączony zostanie odbiór ostatnio 
wybranej stacji radiowej.

Aby przerwać procedurę wyszukiwania 
stacji, nacisnąć pokrętło MENU.

Dla zakresu FM i systemu DAB 
aktualizowane są również listy kategorii.

Listy kategorii

Wiele stacji RDS 3 25 przesyła kod 
PTY, który określa typ nadawanego 
programu (np. wiadomości). Niektóre 
stacje zmieniają również kod PTY 
w zależności od nadawanego aktualnie 
programu. 

System Infotainment zapisuje stacje 
RDS na listach kategorii FM lub DAB, 
sortując je wg programu.

W celu wyszukania typu programu 
określonego przez stacje:

Wybrać opcję FM lub Lista kategorii 
DAB.

Radioodtwarzacz CD: Wybrać opcję 
Wybór typu programu.

Wyświetlona zostaje lista dostępnych 
aktualnie typów programów.

Wybrać żądany typ programu.

Zostanie wyświetlona lista stacji, 
nadających wybrany typ programu.

Wybrać żądaną stację.

Radioodtwarzacz CD: Zostanie 
wyszukana i włączona następna stacja 
nadająca program wybranego typu.

Listy kategorii są aktualizowane 
podczas aktualizacji list stacji.
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Ręczne dostrajanie odbioru 
stacji DAB

Wybrać opcję Strojenie ręczne DAB 
i obrócić pokrętło MENU, aby ustawić 
żądaną częstotliwość odbioru.

Komunikaty systemu DAB

Wiele stacji systemu DAB 3 27 oprócz 
programów muzycznych nadaje również 
komunikaty w różnych kategoriach. 
Komunikaty DAB można odbierać 
wyłącznie po uaktywnieniu zakresu 
DAB. Podczas nadawania jakichkolwiek 
komunikatów przerywany jest odbiór 
bieżącej usługi (programu) DAB.

Jednocześnie można wybrać kilka 
kategorii komunikatów:

Wybrać pozycję Komunikaty DAB, 
a następnie włączyć żądane kategorie 
komunikatów.

Radiowe komunikaty dla 
kierowców
(TP = ang. Traffic Programme – 
program komunikatów drogowych)

Stacje nadające program komunikatów 
drogowych są stacjami RDS 3 25, które 
nadają informacje przeznaczone dla 
kierowców.

Włączanie i wyłącznie funkcji 
radiowych komunikatów dla 
kierowców
W celu włączenia lub wyłączenia funkcji 
oczekiwania na komunikaty dla kierowców 
w systemie audio-nawigacyjnym:

Nacisnąć przycisk TP.

� Jeśli funkcja radiowych komunikatów 
dla kierowców jest włączona, 
w głównym menu radioodbiornika 
wyświetlany jest symbol [ ].

� Odbierane są wyłącznie stacje 
nadające komunikaty dla kierowców. 

� Jeśli wybrana stacja nie jest stacją 
nadającą komunikaty dla kierowców, 
automatycznie rozpoczynane jest 
wyszukiwanie najbliższej stacji 
spełniającej ten wymóg.



25Radioodbiornik

� Po znalezieniu stacji nadającej 
komunikaty dla kierowców, 
w głównym menu radioodbiornika 
wyświetlany jest symbol [TP].

� Głośność odtwarzania komunikatów 
dla kierowców jest ustawiana za 
pomocą opcji TA 3 16.

� Gdy funkcja komunikatów dla 
kierowców jest włączona, podczas 
nadawania komunikatów przerywane 
jest odtwarzanie płyty CD/MP3. 

Odsłuchiwanie wyłącznie 
komunikatów dla kierowców
Włączyć funkcję radiowych 
komunikatów dla kierowców i całkowicie 
zmniejszyć poziom głośności systemu 
audio-nawigacyjnego.

Blokowanie komunikatów dla 
kierowców
W celu zablokowania odtwarzania 
komunikatów dla kierowców, np. 
podczas odtwarzania płyty CD/MP3:

Nacisnąć przycisk TP.

Komunikaty dla kierowców są 
blokowane, ale funkcja komunikatów 
pozostaje włączona.

EON (zaawansowane 
wyszukiwanie innych stacji)
Dzięki funkcji EON możliwe jest 
odbieranie komunikatów dla kierowców, 
nawet jeśli bieżąca stacja nie 
transmituje własnych informacji na ten 
temat. W takim przypadku w głównym 
menu radioodbiornika wyświetlany jest 
symbol TP, jaki jest wyświetlany 
normalnie dla stacji nadających 
komunikaty dla kierowców.

Radio Data System
System RDS (Radio Data System) jest 
usługą stacji FM, która w znaczny sposób 
ułatwia znajdowanie poszukiwanej stacji 
i zapewnia jej bezproblemowy odbiór.

Stacje RDS są oznaczane za pomocą 
nazwy programu zamiast 
częstotliwością nadawania.

Konfigurowanie RDS

Nacisnąć przycisk CONFIG.

Wybrać opcję Ustawienia radia, 
a następnie Opcje RDS, aby włączyć 
menu konfiguracji RDS.

Radioodtwarzacz CD: Wybrać opcję 
Ustawienia dźwięku, a następnie 
Opcje RDS.

Głośność komunikatów dla 
kierowców (TA)
Głośność komunikatów dla kierowców 
(TA) można wstępnie zdefiniować 3 16.
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Włączanie i wyłączanie 
funkcji RDS
Dla opcji RDS wybrać ustawienie 
Włącz. lub WYŁ.

Po włączeniu funkcji RDS można 
korzystać z następujących udogodnień:

� Automatyczne wyszukiwanie przez 
system Infotainment dostraja 
wyłącznie do stacji RDS.

� Dla ustawionej stacji zamiast 
częstotliwości wyświetlana jest nazwa 
programu.

� System Infotainment zawsze dostraja 
się do najlepiej odbieranej 
częstotliwości dla ustawionej stacji 
za pomocą funkcji AF (częstotliwość 
alternatywna) 3 „Regionalizacja”.

� W zależności od odbieranej stacji 
system Infotainment może 
pokazywać na wyświetlaczu 
informacje tekstowe przesyłane ze 
stacji radiowej, które mogą zawierać 
np. informacje o bieżącym programie.

Komunikaty dla kierowców (TA)
W celu stałego włączenie lub wyłączenie 
funkcji TA:

Dla opcji Komunikat dla kierowców 
(TA) wybrać ustawienie Włącz. lub WYŁ.

Włączanie i wyłączanie funkcji 
regionalizacji
(w przypadku korzystania z funkcji 
regionalizacji, system RDS musi być 
włączony)

Czasami niektóre stacje RDS 
regionalnie nadają inne programy 
na innych częstotliwościach.

Dla opcji Regionalne (REG) wybrać 
ustawienie Włącz. lub WYŁ.

Dla takich samych programów 
regionalnych można wybrać wyłącznie 
częstotliwości alternatywne (AF). 

Jeśli regionalizacja jest wyłączona, 
alternatywne częstotliwości stacji są 
wybierane niezależnie od programu 
regionalnego. 

Funkcja przewijania tekstu RDS
Niektóre stacje RDS wyłączają nazwę 
programu w stosownym wierszu 
wyświetlacza, aby pokazać dodatkowe 
informacje. 

W celu zablokowania wyświetlania 
dodatkowych informacji tekstowych: 

Dla opcji RDS-Zatrzymanie 
przewijania tekstu wybrać ustawienie 
Włącz..

Wiadomości tekstowe ze stacji
Jeśli włączona jest funkcja RDS i trwa 
odbiór stacji RDS, na wyświetlaczu 
poniżej nazwy programu pojawiają się 
informacje o bieżącym programie oraz 
aktualnie odtwarzanym utworze. 

W celu pokazania lub ukrycia tych 
informacji:

Dla opcji Radiotekst wybrać ustawienie 
Włącz. lub WYŁ.
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DAB – nadawanie 
cyfrowego sygnału audio
(tylko radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką z opcją DAB)

Cyfrowy system radiowy DAB 
(ang. Digital Audio Broadcasting) 
jest innowacyjnym i uniwersalnym 
systemem nadawania.

Stacje DAB są oznaczane za pomocą 
nazwy programu zamiast 
częstotliwością nadawania.

Informacje ogólne
� Dzięki systemowi DAB kilka 

programów radiowych (usług) może 
być nadawanych na pojedynczej 
częstotliwości (nadawanie 
zespołowe).

� Oprócz wysokiej jakości cyfrowych 
sygnałów audio stacje DAB nadają 
również połączone z programem 
dane i wiele innych usług, takich jak 
komunikaty dla kierowców.

� Tak długo jak odbierany jest sygnał 
stacji nadawczej (nawet gdy jest on 
bardzo słaby), odbiornik systemu 
DAB poprawnie rekonstruuje 
przesyłany dźwięk.

� Nie występują zaniki transmisji 
(słabnięcie dźwięku) typowe dla 
zakresów AM i FM; sygnał DAB jest 
rekonstruowany ze stałą głośnością.

� Gdy sygnał DAB jest zbyt słaby, by 
mógł być zinterpretowany przez 
odbiornik, odbiór jest przerywany 
całkowicie. Można tego uniknąć 
poprzez uaktywnienie opcji 
Automatyczne przełączanie i/lub 
Automatyczne przełącz. DAB-FM 
3 „Konfigurowanie DAB”.

� W przypadku systemu DAB nie 
występują zakłócenia przez stacje 
nadające na zbliżonych 
częstotliwościach (zjawisko typowe 
dla odbioru AM i FM). 

� Odbijanie sygnału DAB od przeszkód 
naturalnych lub budynków poprawia 
odbioru, podczas gdy podobne 
okoliczności pogarszają odbiór AM 
i FM.

� Odbiór stacji DAB+ przez odbiornik 
DAB jest obecnie niemożliwy.

Konfigurowanie DAB

Nacisnąć przycisk CONFIG.
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Wybrać opcję Ustawienia radia, 
a następnie Ustawienia DAB.

W menu konfiguracyjnym dostępne 
są następujące opcje:

� Automatyczne przełączanie: 
gdy funkcja jest aktywna, urządzenie 
przełącza się na odbiór tej samej 
usługi (programu) z innego zespołu 
sygnałów DAB (jeśli jest dostępny) 
w przypadku zbyt słabego sygnału 
DAB, by mógł być zinterpretowany 
przez odbiornik.

� Automatyczne przełącz. DAB-FM: 
gdy funkcja jest aktywna, urządzenie 
przełącza się na odbiór stacji FM (jeśli 
jest dostępna) o programie zbliżonym 
do aktywnej usługi DAB w przypadku 
zbyt słabego sygnału DAB, by mógł 
być zinterpretowany przez odbiornik.

� Dynamiczna adaptacja audio: 
gdy funkcja jest aktywna, zakres 
dynamiczny sygnału DAB jest 
ograniczony. Oznacza to, że 
ograniczany jest poziom natężenia 
dźwięków głośnych, a poziom 
dźwięków cichych pozostaje bez 
zmian. Dzięki tej funkcji głośność 
systemu Infotainment można 

zwiększyć tak, by dobrze były 
słyszane dźwięki ciche, a dźwięki 
głośnie nie były zbyt donośne.

� Zakres częstotliwości: wybranie tej 
opcji umożliwia określenie, które 
z zakresów DAB mają być odbierane 
przez system audio-nawigacyjny.
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Odtwarzacze audio Odtwarzacz CD
Zintegrowany odtwarzacz CD systemu 
Infotainment umożliwia odtwarzanie płyt 
Audio CD i MP3/WMA.

Systemy wyposażone w zmieniarkę: 
zmieniarka odtwarzacza mieści 6 płyt CD.

Ważne informacje dotyczące 
płyt Audio CD i MP3/WMA

� Płyty Audio CD zabezpieczone przed 
kopiowaniem w sposób niezgodny 
z obowiązującymi standardami dla 
płyt CD mogą być odtwarzane 
niepoprawnie lub ich odtwarzanie 
może być niemożliwe.

� Korzystanie z samodzielnie 
nagranych płyt CD-R i CD-RW może 
sprawiać więcej problemów niż 
używanie płyt CD tłoczonych 
fabrycznie. Z płyt CD należy zawsze 
korzystać zgodnie z instrukcjami, 
szczególnie w przypadku płyt CD-R 
i CD-RW. Patrz poniżej.

� Odtwarzanie samodzielnie nagranych 
płyt CD-R i CD-RW może być 
niepoprawne lub niemożliwe. 
W takich sytuacjach wina nie leży 
po stronie sprzętu.

� W przypadku płyt CD z mieszaną 
zawartością (zawierające ścieżki 
Audio oraz pliki skompresowane, 
np. MP3) istnieje możliwość 
oddzielnego odtwarzania ścieżek 
Audio oraz plików skompresowanych.

� Podczas zmieniania płyt unikać 
dotykania powierzchni odczytu.

� W celu ochrony płyt przed 
zarysowaniem i zabrudzeniem po 
wyjęciu z napędu należy je od razu 
chować w ich pokrowce.

Odtwarzacz CD...........................  29 

Dodatkowe urządzenie audio .....  33 

Przestroga 

W żadnym wypadku nie wolno 
wkładać do odtwarzacza płyt DVD, 
płyt CD o średnicy 8 cm bądź płyt CD 
o niestandardowych kształtach. 
Na płytach nie wolno umieszczać 
żadnych naklejek. Takie płyty mogą 
ulec zablokowaniu w odtwarzaczu CD 
i uszkodzić napęd płyt. Byłoby to 
związane z koniecznością kosztownej 
wymiany urządzenia. 
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� Brud i płyny znajdujące się na płycie 
CD mogą zabrudzić soczewkę 
odtwarzacz znajdującą się wewnątrz 
urządzenia i spowodować błędne 
funkcjonowanie.

� Chronić płyty CD przed wysokimi 
temperaturami i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych.

� Odnośnie do danych zapisanych 
na płytach z plikami MP3/WMA mają 
zastosowanie poniższe ograniczenia:

Liczba utworów: maks. 999.

Liczba katalogów: maks. 255.

Głębokość struktury katalogów: 
maks. 64 poziomy 
(zalecana: maks. 8 poziomów)

Liczba list odtwarzania: maks. 15.

Liczba utworów w liście odtwarzania: 
maks. 255.

Dozwolone rozszerzenia list 
odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

� Niniejszy rozdział opisuje wyłącznie 
odtwarzanie plików MP3, ponieważ 
obsługa plików MP3 i WMA jest 
identyczna. Gdy załadowana jest 

płyta z plikami WMA, wyświetlane 
są takie same menu, jak w przypadku 
plików MP3.

Przyciski sterujące
Najważniejsze przyciski sterujące 
do obsługi odtwarzacza CD to:

� CD/AUX: wybieranie odtwarzacza 
audio

� , : wybieranie utworu; 
przewijanie w przód/w tył w obrębie 
utworu

� : wstrzymanie/wznowienie 
odtwarzania

� : ładowanie płyt CD (do zmieniarki)

� 1...6: wybieranie płyty CD (zmieniarka)

� : wysuwanie płyty CD

Odtwarzanie CD/MP3

W celu włączenia menu płyt CD lub 
MP3, nacisnąć przycisk CD/AUX jeden 
raz lub kilkakrotnie.

Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta 
CD, rozpocznie się odtwarzanie

W zależności od tego czy 
w odtwarzaczu znajduje się płyta Audio 
CD czy płyta z plikami MP3, 
na wyświetlaczu pojawiają się różne 
informacje dotyczące bieżącego utworu.

Wstrzymanie odtwarzania
Nacisnąć przycisk .
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W celu wznowienia odtwarzania 
nacisnąć ponownie przycisk .

Zmienianie standardowego 
widoku
(tylko radioodtwarzacz CD bez zmieniarki)

Podczas odtwarzania płyty CD lub MP3 
nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać opcję Widok strony 
domyślnego CD lub Widok strony 
domyślnego MP3. 

Wybrać żądaną opcję.

Wkładanie płyty CD

Systemy bez zmieniarki

Trzymając płytę zadrukowaną stroną 
do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, 
aż zostanie automatycznie wciągnięta.

Systemy wyposażone w zmieniarkę

Nacisnąć przycisk . Na wyświetlaczu 
pojawia się bieżąca zawartość 
zmieniarki płyt CD.

Trzymając płytę zadrukowaną stroną 
do góry, włożyć ją w szczelinę na płyty, 
aż zostanie automatycznie wciągnięta.

Płyta zostaje umieszczona w pierwszej 
wolnej kieszeni zmieniarki.

Zaraz po pojawieniu się na wyświetlaczu 
komunikatu Włóż płytę CD, można 
ponownie nacisnąć przycisk  w celu 
włożenia kolejnej płyty.

Bezpośrednie wybieranie płyty CD
Dostępne są następujące opcje 
umożliwiające wybór płyty CD do 
odtwarzania.

Przyciski numeryczne 1...6

W celu wybrania jednej z płyt 
znajdujących się w zmieniarce, 
nacisnąć odpowiedni przycisk 
numeryczny 1...6.

Lista płyt CD

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać opcję Lista płyt CD.

Wybrać żądaną płytę CD.
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Bezpośrednie wybieranie utworu

Podczas odtwarzania płyty Audio CD

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać opcję Lista utworów.

Wybrać żądany utwór.

Podczas odtwarzania plików MP3

Nacisnąć pokrętło MENU.

Wybrać pozycję Playlisty/Foldery, 
a następnie żądaną listę odtwarzania 
lub katalog.

Wybrać żądany utwór.

Płyty zawierające ścieżki Audio CD 
oraz pliki MP3

Jeśli płyta zawiera zarówno ścieżki Audio 
CD, jak i pliki MP3, ścieżki Audio można 
wybrać z pozycji Playlisty/Foldery.

Zmienianie poziomu katalogów
(tylko radioodtwarzacz CD bez 
zmieniarki)

W celu zmiany poziomu katalogów 
na wyższy lub niższy, nacisnąć 
odpowiednio przycisk  lub .

Przechodzenie do następnego 
lub poprzedniego utworu
Krótko nacisnąć przycisk  lub .

Odtwarzanie utworów 
w kolejności losowej
Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
dla opcji Przemieszaj utwory wybrać 
ustawienie Włącz..

Przewijanie w przód lub w tył
W celu przewinięcia odtwarzania 
bieżącego utworu w przód lub w tył, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk  lub .
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Funkcje odtwarzania plików MP3

Podczas odtwarzania płyt z plikami MP3 
dostępne są, w zależności od zapisanych 
danych, różne dodatkowe opcje służące 
do wybierania i odtwarzania utworów.

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać pozycję Szukanie, aby wyświetlić 
dostępne opcje.

Proces wyszukiwania plików MP3 
na płycie CD może trwać kilka minut. 
Podczas wyszukiwania włączony zostanie 
odbiór ostatnio wybranej stacji radiowej.

Wybrać żądaną opcję, a następnie 
utwór, który ma zostać odtworzony.

Wyjmowanie płyt CD
Nacisnąć przycisk .

Płyta CD zostanie wysunięta ze szczeliny.

Systemy wyposażone w zmieniarkę: 
z napędu zostanie wysunięta płyta CD 
z pierwszej zajętej kieszeni zmieniarki.

Jeśli po wysunięciu płyta CD nie 
zostanie wyjęta, po kilku sekundach 
zostanie automatycznie ponownie 
wciągnięta do napędu.

Dodatkowe urządzenie 
audio

Na konsoli środkowej pod osłoną znajdują 
się gniazda AUX oraz USB (tylko 
radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją 
PDIM) umożliwiające podłączenie 
zewnętrznych źródeł dźwięku. 

Dodatkowo za pomocą bezprzewodowej 
technologii Bluetooth™ można podłączyć 
urządzenia standardu Bluetooth (tylko 
radioodtwarzacz CD ze zmieniarką z opcją 
Bluetooth PDIM).

Nie wolno dopuścić do zabrudzenia lub 
zawilgocenia gniazd AUX i USB.
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Wejście AUX
Przykładowo istnieje możliwość 
podłączenia do wejścia AUX 1 
przenośnego odtwarzacza CD za 
pomocą wtyczki typu jack o średnicy 
3,5 mm. 

Obsługiwanie urządzenia 
podłączonego do wejścia AUX

Zewnętrzne źródło dźwięku podłączone 
do gniazda AUX można obsługiwać 
wyłącznie za pomocą elementów 
sterujących danego podłączonego 
urządzenia audio.

W celu włączenia trybu AUX, nacisnąć 
przycisk CD/AUX jeden raz lub 
kilkakrotnie.

Gniazdo USB
(tylko radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką z opcją PDIM)

Do gniazda USB 2 można podłączać 
następujące urządzenia:

� iPod™

� Zune™

� Urządzenia PlaysForSure (PFD)

� Pamięć USB

Te urządzenia są obsługiwane za 
pomocą elementów sterujących i menu 
systemu Infotainment.

Ważne wskazówki
Nie wszystkie wersje urządzeń iPod, 
Zune, PFD oraz pamięci USB są 
obsługiwane przez system Infotainment.

Obsługiwanie urządzenia 
podłączonego do gniazda USB

Wygląd ekranów i opisy czynności 
odpowiadają obsłudze pamięci USB. 
Obsługa innych urządzeń, jak iPod czy 
Zune, w dużej mierze przebiega w ten 
sam sposób.

W celu włączenia trybu USB, nacisnąć 
przycisk CD/AUX jeden raz lub 
kilkakrotnie.

Rozpocznie się odtwarzanie danych 
dźwiękowych zapisanych na urządzeniu 
USB.
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Przechodzenie do następnego lub 
poprzedniego utworu

Krótko nacisnąć przycisk  lub .

Przewijanie w przód lub w tył

W celu przewinięcia odtwarzania 
bieżącego utworu w przód lub w tył, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk  
lub .

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk .

W celu wznowienia odtwarzania 
nacisnąć ponownie przycisk .

Odtwarzanie kolejno wszystkich 
utworów

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać opcję Odtwarzaj wszystko.

Wyszukiwanie utworów

W zależności od rodzaju zapisanych 
danych oraz typu podłączonego 
urządzenia, dostępne są różne opcje 
umożliwiające wybór i odtwarzanie 
utworów.

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać pozycję Wyszukaj, aby 
wyświetlić dostępne opcje.

Wybrać żądaną opcję, a następnie 
utwór, który ma zostać odtworzony.

Odtwarzanie utworów w kolejności 
losowej

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
dla opcji Sortowanie utworów 
(losowe) wybrać ustawienie Włącz..

Utwory znajdujące się w wybranej liście 
utworów (np. lista odtwarzania, katalog) 
są odtwarzane w kolejności losowej.

Powtarzanie bieżącego utworu

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
dla opcji Powtarzanie wybrać 
ustawienie Włącz..

Podłączanie i obsługiwanie 
urządzeń standardu 
Bluetooth™
(tylko radioodtwarzacz CD ze 
zmieniarką z opcją Bluetooth PDIM)

Do system Infotainment można 
bezprzewodowo podłączać urządzenia 
audio zgodne ze standardem Bluetooth 
(np. muzyczne telefony komórkowe, 
odtwarzacze MP3 z opcją Bluetooth 
itp.), które obsługują protokół transmisji 
dźwięków A2DP.

Ważne wskazówki
� Zanim podłączenie urządzenia 

Bluetooth do systemu Infotainment 
stanie się możliwe, najpierw należy 
urządzenie takie skojarzyć 
z systemem 3 36.

� System Infotainment może łączyć się 
wyłącznie z urządzeniami Bluetooth 
obsługującymi protokół A2DP (ang. 
Advanced Audio Distribution Profile) 
w wersji 1.2 lub nowszej.

� Aby możliwe było przeglądanie 
i wybieranie utworów, urządzenie 
Bluetooth musi obsługiwać 
protokół AVRCP (ang. Audio Video 
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Remote Control Profile) w wersji 1.0 
lub nowszej. Jeśli urządzenie nie 
obsługuje protokołu AVRCP, 
za pomocą systemu audio-
nawigacyjnego można wyłącznie 
regulować głośność odtwarzania.

� Przed podłączeniem urządzenia 
Bluetooth do systemu Infotainment 
należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi tego urządzenia oraz 
funkcjami Bluetooth.

Konfiguracja funkcji muzycznych 
Bluetooth
Korzystając z menu Bluetooth Music 
Setup (Konfiguracja funkcji muzycznych 
Bluetooth), można skojarzyć i podłączyć 
urządzenia Bluetooth do systemu 
Infotainment.

Uaktywnianie menu Bluetooth Music 
Setup (Konfiguracja funkcji 
muzycznych Bluetooth)

W celu włączenia trybu AUX, USB lub 
Bluetooth nacisnąć przycisk CD/AUX 
jeden raz lub kilkakrotnie.

Nacisnąć pokrętło MENU, a następnie 
wybrać opcję Konfiguracja urządzenia 
Bluetooth.

Kojarzenie urządzenia Bluetooth

Ważne wskazówki:

� Proces kojarzenia jest blokowany, 
gdy samochód jest w ruchu.

� Z systemem można skojarzyć 
do pięciu urządzeń.

� System Infotainment automatycznie 
łączy się z pierwszym urządzeniem 
na liście aktualnie skojarzonych 
urządzeń.

� Jednocześnie do systemu może 
być podłączone tylko jedno 
ze skojarzonych urządzeń.

� Proces kojarzenia należy wykonać 
tylko jeden raz, pod warunkiem że 
nie zmieniono danych dotyczących 
skojarzonych urządzeń lub nie 
usunięto danego urządzenia.

Proces kojarzenia:

Wybrać opcję Podłącz do nowego 
urządzenia.

System Infotainment wyświetli szereg 
pytań w celu ustalenia, jakiego typu 
urządzenie Bluetooth ma zostać 
skojarzone.

Po przeprowadzeniu wstępnego 
rozpoznania urządzenie Bluetooth 
należy przełączyć w tryb dostępności 
(patrz instrukcja obsługi urządzenia 
Bluetooth).
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Niektóre urządzenia Bluetooth mogą 
wymagać podania kodu PIN w celu 
zakończenia procesu kojarzenia. 
W urządzeniu Bluetooth odnaleźć 
na liście urządzenie o nazwie 
GMusicConnect i postępować zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi 
w urządzeniu w celu wprowadzenia 
kodu PIN podanego przez system 
Infotainment.

Podłączanie skojarzonego 
urządzenia

Wybrać opcję Wybierz urządzenie.

Zostaje wyświetlona lista urządzeń 
Bluetooth aktualnie skojarzonych 
z systemem Infotainment.

Wybrać żądane urządzenie. Wybrane 
urządzenie zostaje podłączone do 
systemu Infotainment.

Jeśli do systemu Infotainment jest 
aktualnie podłączone inne urządzenie 
Bluetooth, urządzenie to zostaje 
odłączone.

Usuwanie skojarzonego urządzenia

Wybrać opcję Usuń urządzenie.

Zostaje wyświetlona lista urządzeń 
Bluetooth aktualnie skojarzonych 
z systemem Infotainment.

Wybrać żądane urządzenie. Wybrane 
urządzenie zostaje usunięte z listy 
skojarzonych urządzeń.

Zmienianie domyślnego kodu PIN

Wybrać opcję Zmień domyślny PIN.

Wybrać jeden z ustalonych fabrycznie 
kodów PIN lub wybrać opcję Inny, aby 
ustalić nowy kod PIN.

W celu utworzenia nowego kodu PIN:

Wybrać opcję Inny, a następnie żądaną 
długość kodu PIN.

Wybrać kolejne cyfry kodu PIN według 
uznania.

Obsługiwanie urządzenia 
Bluetooth

W celu włączenia trybu Bluetooth, 
nacisnąć przycisk CD/AUX jeden raz lub 
kilkakrotnie.

System Infotainment automatycznie 
połączy się z pierwszym urządzeniem 
na liście aktualnie skojarzonych 
urządzeń Bluetooth 3 36 (jeśli jest ono 
dostępne).

Podłączanie do innego skojarzonego 
urządzenia Bluetooth 3 36.
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Rozpoczynanie odtwarzania utworów

Wybrać utwór i rozpocząć odtwarzanie, 
korzystając z elementów sterujących 
urządzenia Bluetooth.

Od tego momentu odtwarzanie muzyki 
zapisanej na urządzeniu Bluetooth 
można obsługiwać za pomocą 
przycisków ,  i systemu 
Infotainment.

Przechodzenie do następnego lub 
poprzedniego utworu

Krótko nacisnąć przycisk  lub .

Przewijanie w przód lub w tył

W celu przewinięcia odtwarzania 
bieżącego utworu w przód lub w tył, 
nacisnąć i przytrzymać przycisk  lub .

Wstrzymanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk .

W celu wznowienia odtwarzania 
nacisnąć ponownie przycisk .
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