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Introducere
Revista manualului
Manualul este împărţit în următoarele
secţiuni:
• Pornirea – O introducere generală
care discută comenzile şi modul de
comunicare cu sistemul
• Introducerea unei destinaţii – Cum se
introduce o adresă sau se localizează
un punct de interes (POI)
• Deplasarea la destinaţie – Explicaţie
privind caracteristicile hărţii, ghidarea
şi precauţii.
• Caracteristici informative – Adresa
curentă, adresa de destinaţie, salvarea locaţiei curente, lista cu evenimente de circulaţie, legenda hărţii şi
ghidul pentru comanda vocală.
• Setarea sistemului – Setarea şi
adaptarea sistemului la utilizarea personală şi utilizarea locurilor favorite.
La sfârsit manualul conţine:
• Depanare (pag.94)
• Indexul pentru comanda vocală
(pag.95)
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Revista sistemului
Sistemul de navigaţie este un sistem de
localizare cu comandă vocală extrem de
sofisticat care utilizeaza sateliţi şi o baza
de date topografice pentru a vă arata
unde vă aflaţi şi a ghida spre o destinaţie dorită.
Sistemul de navigaţie primeşte semnale
de la Global Positioning System [Sistemul Global de Poziţionare] (GPS), o
reţea de 24 de sateliţi pe orbită în jurul
pământului. Prin primirea de semnale
de la câţiva din aceşti sateliţi, sistemul
de navigaţie poate determina latitudinea, longitudinea şi cota vehiculului
dvs. În plus, un senzor giroscopic de deviere şi un senzor de viteză a vehiculului
aflate pe vehicul urmăresc permanent
direcţia şi viteza de deplasare.
Sistemul de navigare aplică aceste informaţii privind localizarea, direcţia şi
viteza la hartă şi calculează traseul
până la destinaţia indicată de dvs. Pe
măsură ce vă deplasaţi spre destinaţie,
sistemul asigură harta şi ghidarea vocală.

Sistemul de navigaţie este uşor de utilizat. Locaţiile multor puncte de afaceri
sau de divertisment sunt deja introduse
în sistem. Puteţi selecta oricare din
acestea ca destinaţie utilizând touch
screen [ecranul cu funcţionare prin atingere], joystick-ul [manşa] sau comanda
vocală.
Există câteva moduri de introducere a
unei destinaţii, de ex. după punctul de
interes (POI), după adresă, după intersecţie şi prin selectarea pe hartă. Ultimele 50 de destinaţii sunt salvate
pentru utilizarea ulterioară. Sistemul vă
permite de asemenea să stocaţi o
adresă de acasă pentru a simplifica întoarcerea acasă de la destinaţia respectivă.
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Introducere
Precauţii privind accesoriile
Dacă aveţi în vedere să instalaţi componente electronice precum detectoare
radar, dispozitive de localizare a vehiculului, startere la distanţă, amplificatoare
suplimentare sau alte componente
audio, asiguraţi-vă că acestea nu sunt
plasate lângă unitatea de control al navigaţiei în tabloul de bord, lângă ecranul
de navigaţie din tabloul de bord sau
lângă antena GPS de sub bara antişoc.
Semnalul de zgomot emis de aceste
dispozitive poate produce întreruperea
intermitentă a sistemului de navigaţie.

Informaţii importante privind
siguranţa
Sistemul de navigaţie poate să vă distragă atenţia de la drum dacă vă uitaţi la
ecran sau operaţi comenzile sistemului
în timp ce conduceţi.
Introduceţi cât mai multe informaţii în
sistem înainte de a porni, sau când vehiculul este oprit. Apoi, pe măsură ce vă
deplasaţi, ascultaţi instrucţiunile audio şi
utilizaţi comenzile vocale când este
posibil.

! AVERTIZARE


Utilizarea sistemului de navigaţie în timp
ce conduceţi poate să vă sustragă atenţia
de la drum, ceea ce poate duce la accidente în care să fiţi grav rănit sau în care
să muriţi.
Urmaţi toate instrucţiunile de operare şi
informaţiile privind siguranţa din prezentul
manual
În timpul deplasării, nu priviţi la ecran şi
nu operaţi comenzile sistemului mai
mult de aproximativ o secundă o data, şi
numai după ce vă asiguraţi că puteţi să
o faceţi în siguranţă. Opriţi pe marginea
drumului dacă aveţi nevoie de mai mult
timp pentru a vă uita la ecran sau pentru
a acţiona comenzile.

Sistem de navigaţie
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Introducere
Sistemul de navigaţie este proiectat să
asigure informaţii privind ruta pentru a
vă ajuta să ajungeţi la destinaţie. Însă,
această ghidare poate uneori să intre în
conflict cu condiţiile drumului în acel moment, ca de ex. închideri de străzi, construcţii de drumuri, devieri, date
topografice depăşite.
În plus, sistemul însuşi are unele limitări
(vezi pag.88). Deci, trebuie să verificaţi
informaţiile audio şi vizuale privitoare la
drum asigurate de sistem observând cu
atenţie drumul, semnele şi semnalele.
Dacă nu sunteţi sigur, procedaţi cu
atenţie. Folosiţi întotdeauna raţiunea
proprie, şi respectaţi regulile de circulaţie când vă deplasaţi.
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Revista hărţii
Sistemul de navigaţie conţine două
feluri de străzi: verificate (marcate în nuanţă închisă) şi neverificate (marcate în
nuanţă deschisă). Diferenţele între cele
două tipuri de străzi sunt arătate în
tabelul care urmează.
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Introducere
Străzi verificate (nuanţă închisă)
Când sunt
afişate

Străzi neverificate (nuanţă deschisă)

Aceste drumuri se găsesc în zonele metropolitane şi
includ autostrăzi şi drumuri principale între oraşe
mari.
Prezentate pe ecranul cu harta în timpul zilei în culoare neagră, roşie sau galbenă cu margini roşii dacă
sunt drumuri principale, autostrăzi
Vânzătorul bazei de date topografice a verificat
aceste străzi. S-au colectat şi au informaţii precum restricţiile de întoarcere, viteza medie, şi dacă este
stradă cu sens unic când se stabileşte ruta la destinaţie.

Aceste străzi se află în zone rurale, şi includ în mod
tipic străzi cu locuinţe departe de centrul unui oraş

Diferenţe
de rută

Pe măsură ce vă deplasaţi spre destinaţie, linia rutei
este albastră (sau roşie pentru a indica intensitatea
circulaţiei). Sistemul asigură ghidarea vocală şi pe
hartă către destinaţia dvs.

Linia rutei este fie „o linie vector” albastră punctată, fie
o linie roz/albastră din liniuţe. Pentru informaţii privind
selectarea acestei opţiuni şi diferenţele de traseu, vezi
Direcţionarea în zonele neverificate de la pagina 80.

Atenţionări

Nu există căsuţe pop up care să solicite o atenţie suplimentară pe o rută. Însă, deoarece drumurile se
schimbă permanent, sunteţi solicitat să vă bazaţi pe
bunul simţ şi să respectaţi întotdeauna restricţiile de
circulaţie.

Indiferent dacă utilizatorul optează pentru ghidarea pe
traseu, pe ecran apar atenţionări înainte şi în timpul
deplasării, solicitând utilizatorului să fie extrem de atent
şi să respecte toate restricţiile de circulaţie. Vezi Direcţionarea în zonele neverificate de la pagina 80.

Timp şi
distanţa
(de parcurs)

Timpul şi distanţa (de parcurs), afişate pe durata de- Deoarece viteza medie a acestor străzi nu este cunosplasării către o destinaţie, se bazează pe viteza
cută, timpul şi distanţa (de parcurs) se bazează pe o
medie şi distanţa corespunzătoare drumurilor utilizate viteză medie fixă de 40 km/h pe aceste drumuri.
pe ruta dvs.

Culoarea
străzii
Calitatea
hărţii

Prezentate pe ecranul cu harta în timpul zilei în culoare
maron deschis
Aceste străzi nu au fost verificate de vânzătorul bazei
de date. Sistemul nu conţine informaţii privind străzile
cu sens unic, restricţiile de întoarcere, sau viteza
medie a străzii. Acestea sunt arătate pe hartă pentru
consultare şi pot conţine erori privind localizările pe
hartă, denumiri şi adrese.

Sistem de navigaţie
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Acordul utilizatorului
Pentru utilizarea prezentului „Sistem de
navigaţie cuplat la satelit” pe DVD
(„Discul”), care include programe informatice elaborate de HONDA MOTOR
CO., LTD., ALPINE ELECTRONICS,
INC. şi conţinut din baza de date
NAVTEQ CORPORATION (societăţi denumite în continuare „Licenţiatori”), dvs.
sunteţi obligaţi prin clauzele şi condiţiile
precizate în continuare. Prin utilizarea
copiei Discului, v-aţi exprimat acordul cu
clauzele şi condiţiile prezentului Contract. Prin urmare, trebuie să vă asiguraţi că aţi citit şi aţi înţeles prevederile
care urmează înainte de a utiliza Discul.
Dacă din orice motiv nu doriţi sa fiţi
obligat prin clauzele şi condiţiile prezentului contract, vă rugăm să returnaţi discul Dealerului Honda.

• Discul nu poate fi copiat, duplicat, sau
modificat în alt fel, integral sau parţial,
fără permisiunea expresă scrisă a Licenţiatorilor.
• Discul nu poate fi transferat sau sublicenţiat unei terţe părţi în vederea
obţinerii de profit, nu poate fi închiriat
sau împrumutat, sau licenţiat pentru
reutilizare în nici un mod.
• Discul nu poate fi decompilat, inversat
sau dezasamblat în vreun alt fel, integral sau parţial.
• Discul este destinat exclusiv pentru
uzul personal (sau pentru uzul intern,
când utilizatorul final este o societate)
de către client. Discul nu poate fi utilizat în scop comercial.
• Licenţiatorii nu garantează clientului
că funcţiile incluse pe Disc îndeplinesc
obiectivele specifice ale utilizatorului.
• Licenţiatorii nu sunt răspunzători pentru nici o daună suportată de utilizator
sau de orice terţă parte prin utilizarea
Discului.

8
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• Garanţia cu privire la Disc nu se extinde la schimb sau rambursare datorită greşelilor ortografice, omisiunilor
de litere, sau orice altă discrepanţă în
ansamblul Discului.
• Dreptul de utilizare a Discului va expira fie când utilizatorul distruge Discul
sau programul informatic, fie când
este încălcată oricare din clauzele
prezentului contract şi Licenţiatorii exercită opţiunea de a revoca licenţa de
utilizare a Discului sau a programului
informatic.
• Clauzele şi condiţiile precizate aici se
aplică tuturor utilizatorilor şi proprietarilor ulteriori precum şi cumpărătorului
iniţial.
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Acordul utilizatorului
Utilizarea emblemelor de societăţi
petroliere de pe display este destinată
numai informării dvs. şi nu implică în nici
un fel sponsorizarea, aprobarea sau
avizarea acestor societăţi, sau a produselor lor. Emblemele sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi ai
acestora.

Producătorii discului sunt Licenţiatorii,
respectiv HONDA MOTOR CO., LTD.,
2-1-1 Minami Aoyama Minato-Ku,Tokyo
107-8556 Japonia; Alpine Electronics,
Inc., 20-1 Yoshima Kogyodanchi, Iwaki,
Fukushima 970-1192 Japonia; şi Navteq
Corporation, 10400 W, Higgins Rd.,
Rosemont, IL 60018 S.U.A.

Utilizatorul va despăgubi şi va feri de
acuzaţii Licenţiatorii, oficialii, angajaţii şi
agenţii acestora, faţă de orice pretenţie,
cerere sau acţiune, indiferent de natura
sau de motivul pretenţiei, cererii sau
acţiunii, care invocă costuri, cheltuieli,
daune sau vătămări (inclusiv vătămări
cauzatoare de moarte) decurgând din
utilizarea sau posesia Discului, a datelor
sau a bazei de date Navteq Corporation.

* Luaţi vă rugăm notă că unele ilustraţii
ale ecranului din acest manual sunt
reproduse după cele ale versiunii în
limba Engleză Britanică.

Serviciul TMC este furnizat de o terţă
parte. Honda Motor Europe Limited nu
acceptă nici o răspundere pentru serviciu, inclusiv exactitatea, calitatea sau
durata acestuia.

Sistem de navigaţie

9

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 10

Pornirea
Comenzile sistemului

Butonul MAP/
[hartă]
Afişează harta pe ecran. Când sunteţi
pe drum, comută ecranul între ecranul
hartă, ecranul ghidare şi lista de direcţii.
AFIŞAJUL SUPERIOR

ECRANUL

BUTON MAP/
[HARTĂ]
BUTON AUDIO
BUTON MENU [MENIU]
BUTON ENTER [INTRODUCERE]
/ INTERFACE DIAL [DISC INTERFATA]
BUTON A/C
BUTON INFO
BUTON RUTA
BUTON (MOD DISPLAY)
BUTON (CANCEL)[ANULARE]

NOTA:
La tipul pentru conducerea cu volanul pe dreapta, amplasarea unor comutatoare este diferita.
In ilustraţiile la explicaţii este arătat tipul de conducere cu volanul pe stanga.
10
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Butonul AUDIO
Apăsaţi pentru a afişa ecranul audio.
Pentru mai multe informaţii asupra caracteristicilor sistemului audio, vezi secţiunea Sistemul Audio.
Butonul MENU
Afişează ecranul Enter Destination [indicaţi destinaţia]. Selectând Setting pe
ecranul Setting Destination se afişeaza
(întâi) Setting Screen [ecran setări] care
este utilizat pentru a modifica şi a actualiza informaţiile din sistem.
Butonul A/C
Apasati pentru afisarea ecranului climatizare
Butonul INFO
Afişează adresa curentă şi adresa de
destinaţie. Selectând More [încă] se
afişează ecranul pentru a selecta Legenda hărţii şi Ghidul Comandă Vocală.
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Pornirea
Butonul TRIP [ruta]
Afişează ecranul Calculator ruta
Butonul (Mod Display)
Afişează comanda Brightness [strălucire] la partea de jos a ecranului. Puteţi
regla strălucirea ecranului prin rotirea
butonului Interface Dial [disc interfaţă].
Când este afişată comanda Brightness,
fiecare apăsare a acestui buton comută
ecranul între modul Zi, modul Noapte şi
Dezactivat. Pentru a fixa strălucirea
ecranului pe Auto, vezi Ecranul de la
pag.70.

Interface Dial [disc interfaţă]/
Butonul ENTER
ENTER
DISC

Când afişaţi o hartă, rotind butonul
discului interfaţă va permite să modificaţi scara hărţii. Rotirea in sens orar reduce scara, prezentând o suprafaţă mai
mica cu mai multe detalii. Rotirea in
sens antiorar măreşte scara, prezentând o suprafaţa mai mare cu mai puţine
detalii.
SELECTOR

Butonul (Cancel) [anulare]
Anuleaă ecranul curent şi revine la
ecranul precedent. Când vă deplasaţi,
afişează ecranul Change Route
[schimbă ruta].

În aproape toate cazurile, puteţi introduce o selecţie în sistem apăsând pe
discul interfaţă.

Discul interfaţă se deplasează la
stânga, la dreapta, în sus şi în jos. Utilizaţi discul interfaţă pentru a parcurge
o harta afişată. Se poate utiliza mişcarea discului interfaţă in sus sau in jos
pentru a parcurge in sus si in jos o pagina dintr-o lista. Puteţi de asemenea sa
rotiţi discul interfaţă pentru a deplasa
zona iluminată in jurul afisajului sau sa
parcurgeti o lista.

Ecranul
Toate selecţiile şi instrucţiunile sunt
afişate pe ecran.
Curăţaţi ecranul cu o cârpă umedă
moale. Chimicalele aspre pot deteriora
ecranul.

După efectuarea unei selecţii într-un
meniu sau listă, apăsaţi pe discul interfaţă (butonul ENTER) pentru a introduce selecţia în sistem.
Sistem de navigaţie
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Pornirea
Afişajul superior
Prezintă un sumar al informaţiilor referitoare la comenzile audio si de climatizare, precum si la ora. Acest sumar este
util ca o confirmare când se utilizează
comenzile vocale pentru audio si climatizare.
Sumarul audio consta in banda radio,
frecvenţa, volumul, o mica descriere a
postului si muzica curentă.
Starea climatizării consta in afişajele
pentru temperatura in zona conducătorului si in zona pasagerilor. Setările
pot fi reglate din funcţia de setare (vezi
Reglarea ceasului la pag.83)

Bazele comenzii vocale
Vehiculul dvs. are un sistem de comandă vocală multilingvistic, care recunoaşte comenzile în limba Engleză
din Regatul Unit, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă, şi care permite
funcţionarea fără atingere cu mâna a
multora din funcţiile sistemului de navigaţie. Puteţi de asemenea comanda sistemul audio şi sistemul de climatizare.
NOTĂ:
• Dacă fixaţi limba de operare la Engleză
RU, Germană, Italiană, Franceză sau
Spaniolă, limba comenzilor vocale este
automat stabilită la limba corespunzătoare. Când selectaţi cealaltă limbă de
operare, puteţi selecta limba comenzilor vocale în Engleză RU, Germană,
Italiană, Franceză sau Spaniolă (vezi
Limba, la pag.87).
• Pentru lista comenzilor vocale, vezi Indexul comenzilor vocale la pag.95.
Dacă manualul este scris în altă limbă
decât Engleză, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă, se utilizează
comenzile vocale în limba Engleză.
• Când se utilizează sistemul de
comenzi locale, toate difuzoarele sunt
puse în surdină.

12
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Sistemul de comenzi vocale utilizează
butoanele
(Talk) [vorbire] şi
(Cancel) de pe volan şi un microfon
lângă lampa pentru hartă din tavan.

BUTONUL
(TALK) [VORBIRE]

BUTONUL
(CANCEL) [ANULARE]

MICROFON
(ÎN TAVAN)
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Butonul
(Talk)
Acest buton activează sistemul de
comenzi vocale. Apăsaţi butonul când
doriţi să daţi o comandă vocală. Vezi Indexul Comenzi Vocale la pag.92, care
conţine o listă de comenzi vocale.
Butonul
(Cancel)
Acest buton are aceeasi funcţie ca şi
butonul
(Cancel) al Sistemului de
Comandă. Când îl apăsaţi, afişajul
revine la ecranul anterior. Când apare
ecranul anterior, sistemul reia ultimul
mesaj. Acest buton este destinat numai
comenzilor pentru sistemul de navigaţie.
Însă, poate fi utilizat să se anuleze o
comandă vocală pentru reglare audio
sau climatică până la o secundă de la
confirmarea comenzii.

Utilizarea sistemului
de comandă vocală
Trebuie să utilizaţi sistemul de comandă
vocală cât mai mult posibil, şi consideraţi introducerea manuală utilizând Interface Dial [disc interfaţă] ca o metodă de
introducere „de rezervă”.
Multe din funcţiile sistemului pot fi controlate prin comenzi vocale activate cu
butonul
(Talk). Pentru a controla sistemul de navigaţie prin voce:
• Apăsaţi şi eliberaţi butonul
• Aşteptaţi un beep
• Daţi o comandă vocală.

Dacă sistemul nu inţelege o comandă
sau aşteptaţi prea mult pentru a da o
comandă, acesta răspunde cu „Pardon”,
„Please repeat” [rog repetaţi], sau
„Would you say again”[mai spuneţi o
dată]. Dacă sistemul nu poate efectua o
comandă sau comandă nu este potrivită
pentru ecranul afişat, acesta emite un
beep. Când nu sunteţi sigur ce comenzi
vocale sunt disponibile pentru un ecran,
puteţi spune „Help” [ajutor] pentru orice
ecran. Sistemul poate atunci să vă
citească lista de comenzi.

(Talk)

Când microfonul preia comanda, sistemul modifică afişajul ca răspuns la comandă şi solicită comanda următoare.
Utilizând butonul
(Talk), răspundeţi
în mod corespunzător solicitării.

Când spuneţi o comandă, sistemul în
general fie repetă comanda ca o confirmare, fie vă solicită informaţii suplimentare. Dacă nu doriţi sa auziţi acest
feedback, puteţi să îl eliminaţi. Vezi
setarea Voice Recognition Feedback
[Reacţie inversă la recunoaştere voce]
din setările Configuration [configuraţie].
Dacă auziţi un mesaj precum „Please
use the Interface Dial” [utilizaţi vă rog
discul interfaţă] sau „Please choose the
item from the screen” [rog alegeţi poziţia
de pe ecran], sistemul solicită o intrare
care nu se poate efectua utilizând sistemul de comandă vocală.

Sistem de navigaţie
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Îmbunătăţirea recunoaşterii vocii
Pentru a realiza recunoaşterea optimă a
vocii, trebuiesc urmate următoarele indicaţii:
NOTĂ:
Verificaţi dacă este utilizat ecranul
corect pentru comanda vocală pe care o
utilizaţi. Vezi Indexul pentru comanda
vocală de la pag.95.
• Închideţi ferestrele şi trapa din
acoperiş
• Fixaţi viteza ventilatorului la redus (1
sau 2).
• Reglaţi debitul de aer atât din habitaclu cât şi de la gurile laterale astfel
încât acestea să nu bată pe microfonul din tavan.
• După apăsarea butonului
(Talk),
aşteptaţi beep-ul, apoi daţi o comandă
vocală.
• Daţi comanda vocală cu o voce clară,
naturală, fără pauze între cuvinte

14
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• Dacă sistemul nu poate recunoaşte
comanda din cauza zgomotului de
fond, vorbiţi mai tare.
• Dacă microfonul prinde şi alte voci
decât vocea dvs., sistemul poate să
nu interpreteze corect comenzile dvs.

Selectarea unei poziţii (buton)
pe ecran
Pe multe ecrane, sunt poziţii care pot fi
selectate (precum butoanele cu titluri
precum OK sau Return). Pentru a selecta o poziţie pe orice ecran, efectuaţi
una din acţiunile următoare:
• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi denumirea poziţiei dorite.
Aproape toate poziţiile selectabile de
pe ecran inclusiv unele poziţii listate,
este recunoscută de sistemul de comandă vocală.
• Mutaţi zona iluminată pe poziţia dorită
Interface Dial sau cu butonul acestuia, apoi apăsaţi pe Interface Dial.
Recomandare:
Dacă poziţiile sunt colorate foarte închis, aceasta înseamnă că nu pot fi selectate.
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Selectarea unei poziţii dintr-o listă
Pentru a parcurge o listă, efectuaţi una
din acţiunile următoare:

Introducerea informatiilor
Când sistemul necesită o intrare din
partea dvs., afişajul se modifică într-un
ecran ca acesta:

• Utilizaţi butonul Interface Dial pentru
a parcurge lista poziţie cu poziţie
• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
pentru a parcurge lista pagină cu pagină. Pentru parcurgere în sus, spuneţi
„Up” sau „Previous”. Pentru parcurgere în jos, spuneţi „Next” sau „Down”.
• Miscati Interface Dial in sus sau in jos
pentru a parcurge lista pagină cu pagină
Dacă nu puteţi găsi denumirea dorită,
sau aţi făcut o eroare, reveniţi la ecranul
precedent prin apăsarea butonului
(Cancel).
Pentru a selecta poziţia dorită din listă,
efectuaţi una din acţiunile următoare:
• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi numărul poziţiei dorite.
• Rotiti butonul Interface Dial pentru a
deplasa zona iluminată pe poziţie,
apoi apăsaţi Interface Dial.

Fiecare literă introdusă va apărea în
partea de sus a afişajului. Miscati Interface Dial dreapta pentru a introduce un
spaţiu între cuvinte. Dacă este necesar
mişcaţi discul interfaţă spre dreapta
pentru a şterge o literă introdusă incorect.
Când se introduce o adresă, sistemul
caută în baza de date cuvinte care corespund literelor pe care le-aţi introdus.
Ca urmare, veţi observa că unele litere
nu mai sunt disponibile.
[15 cont.]

Puteţi utiliza literele, numerele sau simbolurile afişate pentru a introduce informaţia. Introduceţi fiecare literă prin una
din următoarele metode:
• Mutaţi caseta la litera dorită prin
rotirea butonului Interface Dial, apoi
apăsaţi pe Interface Dial.
• Pentru a trece de la literele afişate in
vederea introducerii numerelor şi simbolurilor, mişcaţi Interface Dial in jos.
Se va face comutarea la literele
afişate in partea de jos a ecranului.

Când sistemul găseşte numai o intrare
care corespunde, acesta completează
denumirea. Dacă sistemul găseşte mai
multe intrări care corespund introducerii
dvs., sistemul afişează o listă a acestora.
Recomandare:
Dacă nu sunteţi sigur de ortografierea
unui nume, introduceţi literele de care
sunteţi sigur şi apoi mişcaţi Interface
Dial pentru a selecta List. Sistemul
afişează o listă de nume care corespund cel mai mult introducerii dvs.

Sistem de navigaţie
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Pornirea sistemului
Când puneţi cheia de contact pe ON
(II)[pornit], durează câteva secunde
până când se activează sistemul de
navigaţie.
Primul ecran care apare este ecranul
glob al sistemului de navigaţie. Apoi
ecranul se schimbă in ecranul Disclaimer [declinare de răspundere]

Citiţi această declinare de răspundere
cu atenţie astfel încât să o înţelegeţi
înainte de a continua. Apăsaţi pe Interface Dial pentru a selecta OK, şi pe
afişaj apare ecranul harta. Funcţia „OK”
nu se poate acţiona vocal.
Dacă nu apăsaţi Interface Dial, după
30 de secunde ecranul se întunecă.
Pentru revenire la ecranul Disclaimer,
apăsaţi orice buton de navigaţie sau de
comandă vocală.
NOTA:
Daca nu selectaţi OK nici unul din butoane altele decât AUDIO, CLIMATE si
(Display Mode) nu vor funcţiona.

NOTĂ:
Butonul OK nu apare imediat. Acesta
apare după ce s-a încărcat programul.

16
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Legenda harţii de pe ecran
ORIENTAREA HARŢII
(vezi pagina 46)
TĂRIA SEMNALULUI GSP
: RECEPŢIE OPTIMĂ
: RECEPŢIE BUNĂ
Lipsă: Recepţie slabă/lipsă
recepţie

„NORDUL ÎN SUS”

”CAP COMPAS ÎN SUS”

STRĂZI
(vezi Revista harţii la pagina 6, sau Dirijarea în zonă
neverificată la pag.80)
Galben cu margini roşii: Autostradă
Roşu; Drumuri principale
Negru: Stradă verificată
Maro deschis: Stradă neverificată

HALTE (vezi pag.62)

ŞITUAŢIA RECEPTĂRII TMC
: ÎN PRIMIRE
: ÎN SCANARE

„DIRECŢIA DE DESTINAŢIE /
HALTĂ
DISTANŢA LA DESTINAŢIE / HALTĂ
(vezi pag.48)
TIMPUL PÂNĂ LA DESTINAŢIE / HALTĂ
(vezi pagina 48)
BREADCRUMBS”
(vezi pagina 55)

SEMN [ICON] DESTINAŢIE (vezi pag.46)

LANDMARK ICON [BORNA TOPOGRAFICĂ]
(vezi pagina 52)
SEMNUL [ICON] MANEVRA CARE URMEAZĂ
(Afişează acţiune si distanţa până la mavra care
urmează)
RUTA
(Ruta calculată)
POZIŢIA VEHICULULUI
CARACTERISTICILE HARŢII
Verde: Parc
Maro: Mall
Gri: Aeroport
Albastru: Zonă de apă
Albastru mat: Spital/Teren de golf/Cimitir/Univerşitate

STRADA CURENTĂ
SCARA HARTII
(vezi pagina 47)

NOTĂ:
Dacă mişcaţi Interface Dial pe o zonă (caracteristicile
hărţii arătate mai sus), pe ecran este afişată denumirea.

NOTĂ:
Vezi Legenda harţii pe ecranul Information (al doilea) pentru alte explicaţii

Sistem de navigaţie
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Descrierea ecranului hartă
Rotiţi butonul Interface Dial pentru
schimbarea scării hărţii. Zooming in
măreşte detaliile, iar zooming out redă
vederea unei zone mai mari. După
schimbarea scării, lăsaţi sistemului
câteva momente pentru a actualiza
afişajul.
Harta poate fi orientată cu nordul în sus
(North Up), sau cu vederea prin parbriz
(Heading Up). Săgeata rosie din ambele
simboluri de orientare indică întotdeauna nordul. Harta poate arăta „North
Up” la orice scară. Însă, „Heading Up”
se poate vizualiza numai în şase din
cele mai detaliate scări ale hărţii (50,
100, 200, 500 metri, 1 şi 2 kilometri, sau
50, 100, 200, 500 yarzi, ½ şi 1 milă).

Puteţi comuta orientarea hărţii prin efectuarea uneia din următoarele acţiuni:
• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Display North UP” sau
„Display Heading Up”
• Apăsaţi Interface Dial si selectaţi
North Up sau Heading Up, si apoi
apăsaţi din nou Interface Dial.
La scări mai mari ale hărţii (scări peste 5
kilometri sau 3 mile), harta este orientată întotdeauna cu nordul în sus.
Această orientare nu poate fi schimbată.

Afişarea locaţiei curente
Puteţi vedea în orice moment adresa,
longitudinea, latitudinea şi altitudinea
curentă, prin efectuarea uneia din următoarele acţiuni:
• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Display current location
[afişează locaţia curentă]”
• Apăsaţi Interface Dial si selectaţi
Current Location, si apoi apăsaţi din
nou Interface Dial.
Pe display va apărea ecranul Current
Location.

Pentru a vizualiza alte zone ale hărţii,
deplasaţi Interface Dial la stânga, la
dreapta, în sus sau în jos. Harta ce vă
schimba în acea direcţie. Pentru a readuce harta la localizarea curentă a dvs.
apăsaţi fie butonul MAP/ , fie butonul
(Cancel).

NOTĂ:
Altitudinea nu va apărea când sistemului îi lipsesc temporar informaţii GPS
corespunzătoare. Altitudine indicată de
18
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sistem poate să nu corespundă cu altitudinile arătate pe semnele de altitudine
de pe marginea drumului, şi poate fluctua plus sau minus 30 de metri sau mai
mult.
Puteţi salva locaţia curentă în Favorite
Places (vezi pag.26) prin efectuarea
uneia din următoarele acţiuni:

Puteţi de asemenea să vedeţi adresa
curentă şi adresa de destinaţie prin
afişarea ecranului Information (unu)
(vezi pag. 66). Spuneţi „Information”
sau apăsaţi butonul INFO de pe orice
ecran, şi va apărea următorul ecran:

• Utilizaţi sistemul de comandă vocală
şi spuneţi „Register the current location”
• Selectaţi Save [salvează] din ecranul
Current Location, apăsaţi Interface
Dial si selectaţi Done si apoi apăsaţi
din nou Interface Dial.
Select Return pentru a reveni la ecranul
anterior.

Pentru a salva adresa curentă afişată în
Favourite Places, selectaţi CURRENT
LOCATION Save de pe ecranul Informaţie (unu)
Apăsaţi butonul
(Cancel)[anulare]
pentru a reveni la ecranul anterior.

Sistem de navigaţie
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Afişarea traficului în timp real utilizând TMC (Traffic Message Channel-Canalul mesaje trafic)
Legendă Traffic Display [afişaj trafic]
SITUAŢIE RECEPŢIE TMC
: ÎN RECEPŢIE
: ÎN SCANARE

SEMNUL [ICON] URMĂTORUL
EVENIMENT TMC
Când vă apropiaţi de un eveniment TMC la
mai puţin de 50 km (sau 30 mile), pe ecran
este afişată o imagine [icon] mare de eveniment şi distanţa până la localizarea evenimentului.

Caseta TMC Event Info
Poziţionând marcajul ţintă (cerc roşu) pe o
imagine de eveniment TMC prin deplasarea manşei şi apăsarea acesteia se
afişează caseta TMC Event Info [informaţii
privind evenimentul TMC] astfel:

TRAFIC
(UTILIZÂND BENZI PARALELE CU DRUMUL)
Roşu: Trafic greu
(Fără): Flux liber
TRAFIC (utilizând linia drumului)
: Trafic greu (Roşu)
: Flux liber(Albastru)
SEMNE [ICONS] ALE
EVENIMENTELOR TMC
Când are loc un eveniment, se arată localizarea evenimentului şi tipul evenimentului utilizând o imagine de eveniment
mică. Pentru felul imaginilor TMC, vezi Legenda Hărţii de
pe ecranul de informaţii (doi)

Detalii privind evenimentul TMC
Puteţi vedea date detaliate privind evenimentul TMC prin apăsarea pe Interface
Dial când se afişează caseta TMC Event
Info.

NOTĂ:

•
•
•
20

Dacă ruta aleasă vă duce pe un drum cu informaţii despre trafic, linia
pentru drum va arăta traficul printr-o linie colorată în lateralul drumului
ruta evidenţiată de la culoarea obişnuită la roşu, în funcţie de condiţiile
de trafic din acel moment
detaliile evenimentelor TMC sunt afişate doar la scările: 50, 100 şi 200
m (sau yarzi)
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Privire generală
Ecranul de navigaţie poate afişa informaţii la minut privind traficul când se
primesc mesaje TMC inclusiv fluxul
(trafic blocat) şi accidentele (evenimente
TMC)

Vizualizarea rapoartelor
de evenimente TMC
Rapoartele privind evenimentele TMC
apar ca semne mici (vezi Legenda
afişare trafic la pag.20 pentru exemple)

Afişarea fluxului traficului şi a evenimentelor TMC pe ecranul hartă este
opţională şi poate fi activată/dezactivată
prin selectarea imaginii „TMC” de pe
icon bar [bară de semne] (vezi
Prezentarea semnelor pe hartă la
pag,54).

Pentru a vizualiza informaţiile privind un
eveniment specific, utilizaţi Interface
Dial pentru a poziţiona marcajul ţintă
(cerc roşu) pe imaginea evenimentului
TMC de care sunteţi interesat, şi apoi
apăsaţi Interface Dial pentru a vedea o
casetă pop-up care listează informaţiile
privind evenimentul TMC

Vizualizarea datelor de trafic
Datele privind fluxul traficului sunt
afişate ca benzi rosii pe partea afectată
a drumului (vezi Legenda afişaj trafic la
pag.20).

Pentru a vizualiza datele de detaliu
privind evenimentul TMC, apăsaţi din
nou Interface Dial când se afişează
caseta pop-up TMC Event Info [informaţii privind evenimentul TMC]

Când sunteţi în deplasare către destinaţie pe un drum, care are date privind
fluxul traficului, culoarea liniei traseului
dvs. este utilizată pentru a afişa traficul
blocat. Într-o zonă blocată, linia traseului
dvs. poate apărea sub formă de segmente roşii (vezi exemplul de hartă)

Pentru a reveni la ecranul hartă anterior
selectaţi Return.

Pentru a viziona o listă a evenimentelor
TMC de pe ecranul hartă, spuneţi „Display trafic event list” [afişează lista cu
evenimente de trafic], sau selectaţi Traffic Event List după apăsarea butonului
INFO. Se afişează lista cu cele mai
apropiate evenimente aflate în faţă pe
traseu listate primele, şi cu cele mai
apropiate evenimente în afara traseului
listate în continuare.

Selectând o poziţie de eveniment pe
ecranul hartă se afişează imaginea
corespunzătoare a evenimentului TMC
cu caseta pop-up cu detalii privind
evenimentul TMC.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
Puteţi introduce o destinaţie a deplasării
dvs. din ecranul Enter Destination [introduce destinaţia] sau din ecranul hartă.
Pentru a introduce din ecranul hartă,
vezi Din ecranul hartă de la pag.39. Se
dau în continuare explicaţii pentru introducerea din ecranul Enter Destination.
Când apăsaţi butonul MENU, afişajul se
modifică astfel:

Locuri favorite (vezi pag.26)
Această selectare vă permite să selectaţi o adresă stocată. Sistemul poate
stoca până la 200 de adrese.
Locuri de interes (POI) (vezi pag.27)
Sistemul a fost programat cu localizarea
multor puncte de afaceri, parcuri, spitale
etc. Această selectare vă permite să
selectaţi aceste locuri după categorie,
denumire sau număr de telefon.
Intersecţii (vezi pag.31)
Această selectare vă permite să introduceţi denumirea a două străzi care se
intersectează într-un oraş. Este util
când cunoaşteţi localizarea generală a
destinaţiei dvs, dar nu cunoaşteţi adresa
exactă.

Adresa (vezi pag.23)
Această selectare vă solicită să introduceţi oraşul sau strada (si eventual
ţara), şi adresa la care doriţi să mergeţi.
Când selectaţi „UNITED KINGDOM”
[Regatul Unit] ca ţară, puteţi specifica
adresa şi prin introducerea codului poştal.

22
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Destinaţii anterioare (vezi pag.34)
Când introduceţi o destinaţie cu oricare
din selectările disponibile (cu excepţia
Locurilor favorite şi Casă), sistemul
salvează ultimele 50 de destinaţii. Utilizaţi această selectare pentru a alege
din nou o destinaţie.
NOTĂ:
Dacă Destinaţiile anterioare este marcată cu nuanţă închisă, nu există intro-

duse Destinaţii anterioare.
Introducerea pe harta (vezi pag.35)
Această selectare vă permite să indicaţi
o destinaţie pe hartă utilizând Interface
Dial. Aceasta vă permite să introduceţi
o destinaţie sau adresă care poate să
nu fie listată în baza de date.
Destinaţiile zilei (vezi pag.37)
Puteţi introduce şi sorta până la cinci
destinaţii şi le puteţi stoca în lista cu
Destinaţiile zilei. Puteţi apoi utiliza selectarea Destinaţia zilei.
NOTĂ:
Dacă Destinaţiile zilei este marcată cu
nuanţă închisă, nu există introduse Destinaţiile zilei.
Acasă (vezi pag.39)
Această selectare vă permite să selectaţi casa dvs. sau un loc obişnuit de
destinaţie.
NOTĂ:
Dacă nu este introdusă nici o adresă de
casă, se va afişa ecranul Edit Home [introduceţi casa] pentru a introduce
adresa de acasă (vezi Acasă la pag.76).
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După adresă
După ce aţi selectat Address [adresa]
din ecranul Enter Destination, afişajul
se schimbă astfel:

Recomandare:
De obicei este mai uşor să se introducă
mai întâi strada şi lăsat apoi sistemul să
afişeze oraşul sau oraşele în care apare
strada. Aceasta evită introducerea şi a
străzii şi a oraşului.

NOTĂ:
• Dacă constataţi că oraşul respectiv nu
este listat, acesta poate face parte
dintr-o zonă metropolitană mai mare.
Încercaţi să introduceţi întâi strada.
• Codul poştal este afişat numai când
din Change Country [schimbă ţara]
se selectează United Kingdom [Regatul Unit].

Selectarea oraşului
Această selectare este utilă dacă strada
trece prin mai multe oraşe şi ştiţi în ce
oraş este strada. Selectaţi City/Town, şi
afişajul se modifică în ecranul Enter
City/Town Name [introduceţi denumirea
oraşului]

Selectarea ţarii
Ţara în care vă aflaţi este afişată în
partea de sus a ecranului. Dacă destinaţia dvs. este în altă ţară, selectaţi
Change Country [schimbă ţara] prin
mişcarea butonului Interface Dial în jos.
Afişajul se modifică în ecranul Choose a
Country [alege o ţara]. Utilizaţi sistemul
de comanda vocală şi spuneţi denumirea ţării, sau rotiţi butonul Interface
Dial pentru a selecta ţara.

Oraşul în care vă aflaţi este indicat în
caseta de informaţii. Dacă se afişează
oraşul pe care îl doriţi, selectaţi List şi
selectaţi prima poziţie. Dacă destinaţia
dorită este în alt oraş, introduceţi denumirea acelui oraş utilizând Interface
Dial.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
Sistemul va afişa o listă de denumiri de
oraşe, cu denumirea cea mai apropiată
de denumirea introdusă de dvs. la începutul listei. Selectaţi din listă numărul
(1-6) al oraşului dorit.

Selectarea străzii
După ce aţi selectat oraşul, sau dacă aţi
selectat Street [strada] la început, afişajul se modifică în ecranul Enter Street
Name [introduceţi denumirea străzii].

Sistemul va afişa o listă cu denumiri de
străzi, care se potrivesc cel mai bine cu
denumirea pe care aţi introdus-o la începutul listei. Selectaţi strada dorită din
listă.

Dacă sistemul nu găseşte o denumire
exactă, selectaţi List când terminaţi de
introdus denumirea oraşului. Se listează multe din oraşele din acea ţara.
Selectaţi poziţia oraşului dorit din listă.

Utilizaţi Interface Dial pentru a introduce denumirea străzii care este destinaţia dvs.

Introducerea numărului casei
După ce a terminat denumirea străzii,
afişajul se modifică în ecranul Enter
House Number [introduceţi numărul
casei]. Utilizaţi tastatura de pe ecran
pentru a introduce numărul casei.

După ce aţi selectat denumirea oraşului
dorit, apare ecranul Enter Street Name
[introduceţi denumirea străzii]. Urmaţi
descrierea de la secţiunea care
urmează.

24
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Recomandare:
Dacă nu cunoaşteţi numărul exact al
casei, puteţi selecta de asemenea ANY
[oricare] pentru a specifica adresa prin
selectarea oraşului sau localităţii din
listă.
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Introducerea unei destinaţii
Dacă nu aţi selectat la început un oraş,
denumirea străzii selectate poate
apărea în mai multe oraşe. Sistemul va
prezenta o listă de oraşe în care apare
strada. Selectaţi oraşul dorit din listă.
Apoi sistemul afişează ecranul Calculate Route [calculează traseul] (vezi Deplasarea la destinaţie la pag.40).
Recomandare:
Dacă adresa pe care o doriţi nu poate fi
găsită, selectaţi Map Input [introducere
de pe hartă] din ecranul Enter Destination şi utilizaţi manşa pentru a selecta
locaţia corespunzătoare de pe hartă
(vezi După introducere de pe hartă la
pag.35)

Selectarea codului poştal (numai
pentru Regatul Unit)
Când selectaţi „United Kingdom” din
Change Country, puteţi selecta Post
Code şi afişajul se modifică:

Odată selectat codul poştal, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Destinaţia dvs. la pag.40).

Introduceţi cele 7 caractere ale codului
poştal în acelaşi mod în care aţi introdus
denumirea străzii.
Când aţi terminat de introdus toate cele
şapte caractere ale codului poştal sau
când selectaţi List, sistemul va afişa o
listă de coduri poştale, care se potrivesc
cel mai bine codului pe care l-aţi introdus la începutul listei. Selectaţi numarul
(1-4) al codului poştal dorit din listă.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
După locurile favorite
Această selectare vă permite să alegeţi
ca destinaţie o introducere de adresă
favorită. După ce aţi selectat Favourite
Places din ecranul Enter Destination,
afişajul se modifică:

Parcurgeţi lista pentru a găsi destinaţia
dorită. După ce aţi selectat destinaţia,
sistemul afişează apoi ecranul Calculate
Route (vezi Deplasarea la destinaţie la
pag.40).
Adăugarea de adrese
la locurile favorite
Există cinci moduri de introducere a
adreselor în Favourite Places:
• Introducerea acestora în caracteristica
Favourite Places din setările Edit
Favourite Places.

Sistemul afişează o listă de locuri introduse în Favourite Places, care este stabilită în setările Edit Saved Places (vezi
pag,72) din ecranul Calculate Route etc.
Selectaţi Category pentru a sorta
adresele afişate pe categorii: ALL, UNFIELD, ALERT, sau după alte categorii
pe care le puteţi crea.

• Adăugarea acestora în Favourite
Places direct din ecranul Calculate
Route.
• Adăugarea locaţiei curente în
Favourite Places din ecranul Current
Location (vezi pag.60)
• Adăugarea locaţiei curente în
Favourite Places din ecranul Informaţii
(unu) (vezi pag.66).
• Introducerea acestora in Favourite
Places direct din meniul introducere
pe hartă (vezi pag.39)
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NOTĂ:
• Destinaţiile alese din Favourite Places
nu apar în lista Destinaţii anterioare.
• Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor vocale la pag.95.
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Introducerea unei destinaţii
După locuri (POI Point of interest –
puncte de interes)
După ce aţi selectat Places (POI) din
ecranul Enter Destination, afişajul se
modifică:

Să presupunem că doriţi să găsiţi un
restaurant denumit „Aurora”.
• Dacă ştiţi numărul de telefon al
restaurantului, selectaţi Phone Number [numărul telefonic], selectaţi o
ţara, şi apoi introduceţi numărul telefonic completat cu codul zonei. Acesta
este cel mai rapid mod de găsire.
• A doua cea mai bună metodă este să
selectaţi Category, apoi Restaurant,
să selectaţi tipul de mâncare şi să introduceţi denumirea „Aurora”. Lista va
include toate magazinele cu denumiri
care încep cu „Aurora”.

Există trei moduri de găsire a unui loc
sau a unui punct de interes (POI), după
Categorie, după Denumire sau după
Numărul telefonic.

• Puteţi încerca să introduceţi „Aurora”
utilizând Name, dar va trebui să căutaţi într-o listă care poate include Aurora Garage, Aurora Hotel etc.
NOTĂ:
Puteţi introduce destinaţia dorită
folosind sistemul de control vocal. Pentru informaţii despre comenyile vocale
disponibile, vezi Indexul Comenzi vocale de la pagina 95.

Găsirea locului după categorie
Opţiunea Category vă dă o listă de categorii sau tipuri de afaceri din care să
selectaţi din ecranul următor:

Recomandare:
Dacă nu sunteţi sigur de ortografierea
unui loc, cele mai bun mod de a-l găsi
este să utilizaţi căutarea după un cuvânt
cheie. Selectaţi Category, alegeţi o categorie şi o subcategorie din meniuri,
apoi selectaţi Place Name by Keyword
[denumirea locului după cuvântul cheie]
si introduceţi denumirea parţială.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
Service Auto
Subcategoriile sunt: Închirieri auto,
Dealer Honda, Staţii de benzină etc.
Servicii bancare
Vă direcţionează către bancomate,
bănci etc.
Centrul oraşului
Vă dirijează către centrul oraşului.
Spital
Vă dirijează spre spitale etc.
Hotel
Vă dirijează spre hoteluri, moteluri etc.
Timpul liber
Subcategoriile sunt: Distracţie, parc,
bowling, cazinou, cinematograf, golf,
monumente istorice, marină, muzeu,
viaţa de noapte, zona de parc/recreere,
aeroport, staţiune de ski, centre
sportive, complexe sportive, teatru,
atracţii turistice, cramă.
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Restaurant
Această categorie este împărţită pe
tipuri de mâncăruri, prezentând o selecţie din fiecare tip: toate tipurile,
francez, italian, japonez etc.
Recomandare:
Când încercaţi să găsiţi un anumit
restaurant, selectaţi categoria „All
Types” [toate tipurile]. Unele restaurante
se poate să nu fie categorisite corect.
Cumpărături
Vă dirijează la magazine, depozite etc.
Călătorie
Subcategoriile sunt: aeroport, staţie de
autobuz, parcare auto, terminal de ferryboat, zonă de odihnă, informaţii turistice, staţii de tren, metrou.
Altele
Subcategoriile sunt: trecerea frontierei,
locuri de afaceri, primărie, centru de
conferinţe/expoziţii, universitate/colegiu.

După selectarea unei categorii, sistemul
va prezenta opţiunile Place name by
Keyword [denumirea locului după un
cuvant cheie], Sort by Distance to
Travel [selectare după distanţa de parcurs], City/Town Vicinity [oraş din
vecinătate] sau Place Name [denumirea
locului].
Cu următorul ecran:
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Introducerea unei destinaţii
Denumire loc după un cuvânt cheie
Dacă nu cunoaşteţi denumirea exactă a
destinaţiei, puteţi găsi locul cu un cuvânt
cheie. Când selectaţi această opţiune,
ecranul se modifică astfel:

Puteţi găsi destinaţia cu un cuvânt cheie
utilizând opţiunea Sort by Distance to
Travel [sortare după distanţa de parcurs]sau opţiunea a City/Town Vicinity
[oraş în vecinătate].

Dacă selectaţi opţiunea Sort by Distance to Travel, apare ecranul Enter
Keyword [introduceţi cuvântul cheie]. Introduceţi cuvântul cheie utilizând Interface Dial, apoi selectati LIST când aţi
terminat de introdus cuvântul cheie. Sistemul începe să caute locuri care se
potrivesc cu cuvântul cheie introdus.
Dacă vedeţi locul dorit, selectaţi-l din
listă. Dacă nu, parcurgeţi listă pentru a
găsi locul dorit.
Dacă selectaţi opţiunea City/Town
Vicinity, apare ecranul Enter
City/Town Name [introduceţi denumirea
oraşului]. Introduceţi denumirea oraşului
utilizând Interface Dial. Sistemul va
afişa o listă de denumiri de oraşe, care
se potrivesc cel mai bine cu denumirea
pe care aţi introdus-o la începutul listei.
Selectaţi oraşul dorit din listă. Când aţi
selectat denumirea oraşului dorit, apare
ecranul Enter Keyword for Place [introduceţi cuvântul cheie pentru oraş]. Introduceţi cuvântul cheie utilizând Interface
Dial pentru a specifica locul dorit.
Când aţi ales un loc, sistemul afişează
ecranul Calculate Route (vezi Deplasarea la destinaţie la pag.40)

Sortarea după distanţa de parcurs
Când selectaţi această opţiune, sistemul vă prezintă o listă a tuturor
locurilor din categoria specificată.
Această listă este aranjată după distanţa de la locaţia dvs. curentă, cu cea
mai apropiată dintre acestea la începutul listei.

Pe ecran se prezintă adresa, ţara şi distanţa şi direcţia până la destinaţie a poziţiei selectate din listă. Distanţa arătată
este distanţa în linie dreaptă, nu distanţa de parcurs. Selectaţi numărul (1-4)
al destinaţiei dorite din listă.
Odată selectat un loc, sistemul afişează
apoi ecranul Calculate Route (vezi Deplasarea la destinaţie la pag.40).

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
Puncte în vecinătatea unui oraş
Sistemul permite să găsiţi puncte de interes în vecinătatea oraşului pe care laţi introdus. Când selectaţi această
opţiune, afişajul se modifică în ecranul
Enter City/Town Name [introduceţi denumirea oraşului]. Introduceţi denumirea
oraşului utilizând Interface Dial.
Când aţi selectat oraşul, afişajul se
modifica în ecranul Enter a Place
Name [introduceţi denumirea unui loc].
Introduceţi denumirea locului utilizând
Interface Dial.
Când aţi selectat locul, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).
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Denumirea locului
Când selectaţi această opţiune, afisajul
se modifică in ecranul Enter a Place
Name [introduceţi denumirea unui loc].
Introduceţi selecţia utilizând Interface
Dial.
Când aţi selectat locul, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).

Gasirea locului după denumire
Opţiunea Name [denumire] de pe
ecranul Find Place [găseşte locul] vă
permite să introduceţi denumirea unui
punct de interes POI. şi apoi vă prezintă
o listă de POI cu aceeaşi denumire sau
denumiri similare din care să alegeţi.
Utilizaţi opţiunea denumire numai dacă
cunoaşteţi ortografierea exactă a locului. Dacă sunteţi în dubiu, utilizaţi opţiunea Category [categorie].
NOTĂ:
Când se afişează o listă de POI cu
aceeasi denumire sau denumire similară, identificaţi poziţia corectă după denumirea categoriei listată după
denumirea POI. În plus, este recomandat să confirmaţi numărul de telefon
afişat pe ecranul Calculate Route, sau
poziţia pe hartă selectând View
Dest.Map [vedere hartă destinaţie].
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Introducerea unei destinaţii
Găsirea locului după numărul
de telefon
Opţiunea Phone Number [număr de
telefon] din ecranul Find Place [găseşte
locul] vă permite să selectaţi o destinaţie după numărul de telefon al acesteia. Selectaţi Phone number, selectaţi
ţara dorită, şi apoi introduceţi numărul
de telefon completat cu codul zonei.
Sunt recunoscute numai numerele de
telefon stocate în sistem la opţiunea
Places [locuri]. Sistemul nu conţine numere de telefon de la locuinţă, sau numere pe care poate ca le-aţi introdus la
Favourite Places.
După introducerea numărului de telefon,
selectaţi FIND [găseşte] prin mişcarea
Interface Dial. Dacă numărul de telefon
introdus nu este înregistrat, sistemul
emite un beep şi se va afişa mesajul
„No POI found with this number [nu s-a
găsit nici un POI cu acest număr], Reintroduceţi numărul corect.

Dacă numărul de telefon introdus este
înregistrat în mai multe locuri, va apărea
ecranul Choose a Place [alegeţi un
loc]. Selectaţi denumirea dorită din listă.

După intersecţie
După ce aţi selectat Intersecţion din
ecranul Enter Destination [introduceţi
destinaţia], afişajul se modifică astfel:

Odată ce aţi specificat un loc, sistemul
afişează ecranul Calculate Route (vezi
Deplasarea la destinaţie la pag.40).

Recomandare:
Când se introduce o intersecţie, este de
obicei mai uşor să se introducă mai întâi
strada. Se va afişa un oraş sau oraşele
în care apare strada. Pentru uşurinţă,
nu va mai fi necesar să introduceţi şi
oraşul şi strada.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
NOTĂ:
Dacă constataţi că oraşul dvs. nu este
listat, acesta poate să facă parte dintr-o
zonă metropolitană mai mare. Încercaţi
să introduceţi întâi strada.
Selectarea ţării
Ţara în care vă aflaţi este afişată în
partea de sus a ecranului. Dacă destinaţia dorită este în altă ţară, selectaţi
Change Country [schimbaţi ţara] prin
mişcarea Interface Dial in jos..
Afişajul se va modifica în ecranul
Choose a Country [alegeţi o ţară]. Selectaţi ţara. Utilizaţi sistemul de comandă vocala şi spuneţi denumirea ţării
sau rotiţi butonul Interface Dial pentru a
selecta ţara.
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Selectarea oraşului
Această selectare este utilă dacă strada
trece prin mai multe oraşe şi stiţi în ce
oraş este strada. Selectaţi City/Town, şi
afişajul se modifică în ecranul Enter
City/Town Name [introduceţi denumirea
oraşului]

Oraşul in care va aflati este indicat in
casuta de informatii. Dacă se afişează
oraşul pe care il doriti, selectaţi List şi
selectaţi prima poziţie. Dacă intersecţia
dorită este in alt oraş, introduceţi denumirea acelui oraş utilizând Interface
Dial.

Sistemul va afişa o listă de denumiri de
oraşe, cu denumirea cea mai apropiata
de denumirea introdusa de dvs. la începutul listei. Selectaţi din listă numărul
(1-6) al oraşului dorit.

Dacă sistemul nu găseşte o denumire
exactă, selectaţi List când terminaţi de
introdus denumirea oraşului. Se listează multe din oraşele din acea ţară.
Selectaţi poziţia oraşului dorit din listă.
După ce ati selectat denumirea oraşului
dorit, apare ecranul Enter the 1st Street
Name [introduceţi denumirea străzii 1].
Urmaţi descrierea de la secţiunea care
urmeaza.
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Introducerea unei destinaţii
Selectarea străzii
După ce aţi selectat oraşul, sau dacă aţi
selectat Street [strada] la început, afişajul se modifică în ecranul Enter the 1st
Street Name [introduceţi denumirea
străzii 1].

Utilizaţi Interface Dial pentru a introduce denumirea străzii care este destinaţia dvs.

Sistemul va afişa o listă cu denumiri de
străzi, care se potrivesc cel mai bine cu
denumirea pe care aţi introdus-o la începutul listei. Selectaţi numărul (1-6) al
străzii dorite din listă.

După ce ati completat denumirea străzii
1, afişajul se schimbă în ecranul Enter
the 2nd Street Name [introduceţi denumirea străzii 2].

Dacă nu aţi selectat la început un oraş,
şi intersecţia apare în mai multe localităţi, veţi vedea ecranul Choose a Locality [alegeţi o localitate]. Sistemul va
prezenta o listă de oraşe în care apare
intersecţia. Selectaţi localitatea dorită
din listă. Dacă în localitate apar mai
multe intersecţii, alegeţi intersecţia
dorită din ecranul Choose an Intersecţion [alegeţi o intersecţie]. Apoi sistemul afişează ecranul Calculate Route
[calculeaza traseul] (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).
Recomandare:
Dacă intersecţia pe care o doriţi nu
poate fi gasită, selectaţi Map Input [introducere de pe hartă] din ecranul Enter
Destination şi utilizaţi Interface Dial
pentru a selecta locaţia corespunzătoare de pe hartă (vezi După introducere de pe hartă la pag.35)

Introduceţi denumirea celeilalte străzi în
acelaşi mod în care aţi introdus denumirea primei străzi.

Sistem de navigaţie
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Introducerea unei destinaţii
După destinaţiile anterioare
De fiecare dată când vă deplasaţi la o
destinaţie, acea destinaţie este salvată
de sistem. Pot fi stocate până la 50 de
destinaţii. Selectaţi Previous Destinations [destinaţii anterioare] din ecranul
Enter Destination [introduceţi destinaţia] pentru a alege una din aceste
destinaţii.
După ce aţi selectat Previous Destinations [destinaţii anterioare], afişajul
prezinta lista ultimelor 50 de destinaţii
introduse, cu cea mai recentă din acestea pe prima poziţie.
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NOTĂ:
• După terminarea unei deplasări din
„Destinaţiile zilei”, intrările din listă cu
Destinaţiile zilei sunt stocate în
aceasta listă, începând cu data (de
ex. poziţia 1 din figura din stânga).
• Adresele stocate în Acasă şi în Locuri
Favorite nu apar în listă destinaţiilor
anterioare.

Parcurgeţi lista şi spuneţi numărul rândului (1-6) al destinaţiei, sau selectaţi
destinaţia pe care o doriţi.
Odată ce aţi selectat destinaţia dorită,
sistemul afişează ecranul Calculate
Route [calculează traseul] (vezi Deplasarea la destinaţie la pag.40).
NOTA:
Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor
vocale la pag.95.
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După introducerea pe harta
După ce ati selectat Map Input [introducere de pe hartă] din ecranul Enter
Destination [introduceţi destinaţia],
afişajul se modifica astfel:

Afişarea hărţii poziţiei curente
Selectarea Current Pozition [poziţia
curenta] presupune că vă interesează o
destinaţie din zona imediată. Afişajul se
modifică astfel:

NOTA:
Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor
vocale la pag.95.

Săgeata roşie indică poziţia vehiculului
dvs. Găsiţi destinaţia dorită deplasând
Interface Dial la stânga, dreapta, sus,
jos. Harta şi marcajul ţintă (cercul roşu)
se vor deplasa în aceeaşi direcţie.

Când dreptunghiul galben a dispărut,
utilizaţi Interface Dial pentru a deplasa
marcajul ţintă pe imaginea caracteristică
hărţii sau drumul dorit, apoi apăsaţi Interface Dial. La partea superioară a
ecranului va apărea adresa segmentului de drum sau denumirea POI.

NOTĂ:
Adresa va apărea pe hartă la scara de
50, 100 sau 200 metri (50, 100 sau 200
mile)

Când pe ecran se afişează dreptunghiul
galben, apăsarea pe Interface Dial
modifică scara hărţii pentru a prezenta o
vedere mai apropiată a zonei selectate.
Dacă doriţi, utilizaţi şi butonul Interface
Dial pentru modificarea scării hărţii.
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Introducerea unei destinaţii
Dacă aceasta este adresa sau denumirea POI dorită, apăsaţi manşa. Sistemul afişează ecranul Calculate Route
[calculează traseul] (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).
Dacă nu este destinaţia dorită, utilizaţi
Interface Dial pentru repoziţionarea
marcajului ţintă, apoi apăsaţi Interface
Dial din nou pentru a afişa noua adresă.
Recomandare
Daca doriţi să modificaţi metoda de stabilirea rutei, apasaţi butonul
(Cancel) pentru a afişa ecranul Change
Route şi selectaţi Change Routing
Method (vezi Change Routing Method
la pag.41).

Afişarea hărţii oraşului
Cu selecţia City/Town, afişajul se modifică în ecranul Enter City/Town Name
[introduceţi denumirea oraşului]

Afişarea hărţii ţării
Cu selecţia Country [ţară], afişajul se
modifică în ecranul Choose a Country
[alegeţi o ţară]

Când aţi introdus oraşul dorit, afişajul se
modifică într-o hartă. Locaţia de plecare
va fi poziţia centrală din oraşul selectat.

După ce selectaţi ţara dorită, afişajul se
schimbă în harta ţării, cu marcajul ţintă
localizat aproape de mijloc

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

36

Sistem de navigaţie

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 37

Introducerea unei destinaţii
Afişarea hărţii întregii Europe
Cu selecţia All Europe [toată Europa],
afişajul se modifică astfel:

După destinaţiile zilei
Puteţi crea o”excursie” prin combinarea
destinaţiilor selectate anterior pe
ecranul Calculare Route etc.
Selectaţi Today’s Destination [destinaţia zilei] din ecranul Enter Destination
[introduceţi destinaţia] şi afişajul se
modifică astfel:

Vezi Afişarea hărţii poziţiei curente de la
pag.35 pentru instrucţiuni privind
găsirea şi introducerea destinaţiei
dorite.

.......

Editarea listei cu destinaţiile zilei
Dacă vă schimbaţi planurile, puteţi modifica ordinea din listă cu destinaţia zilei
în funcţie de distanţa sau în funcţie de
ordinea de introducere.
Selectaţi Sort by Entry [sortare după intrare] pentru a sorta lista în ordinea intrării, şi selectaţi Sort by Distance
[sortare după distanţă] pentru a sorta
listă în ordinea distanţei.
Pentru a şterge o destinaţie, selectaţi
Delete Mode [modul ştergere] şi sistemul se modifică în ecranul Choose a
Destination to Delete [alegeţi o destinaţie în vederea ştergerii]. Selectaţi
destinaţia de şters. Selectaţi Done
[efectuat] pentru a efectua ştergerea, şi
afişajul revine la ecranul precedent.
Pentru anularea ştergerii, apăsaţi butonul
(Cancel) [anulare].
NOTA:
Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor
vocale la pag.95.
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Adăugarea de destinaţii la listă
După ce a utilizat oricare din celelalte
selecţii din ecranul Enter Destination [introduceţi destinaţia] pentru a selecta o
destinaţie, afişajul se modifică astfel:

NOTĂ:
Dacă Today’s Dest. este închis la culoare, aţi introdus deja numărul maxim
(5) de destinaţii ale zilei.
Ecranul se modifică pentru a vă arăta
intrările curente din lista de destinaţii ale
zilei. Selectaţi Done [efectuat] pentru a
reveni la ecranul Enter Destination [introduceţi destinaţia].
Sistemul sortează automat destinaţiile
introduse în listă de destinaţii ale zilei
pentru a realiza traseul optim.

sau

Pentru a adauga aceasta la listă destinaţiilor zilei, selectaţi Today’s Dest.
[destinaţia zilei].
38
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Dacă lista afişată corespunde planurilor
dvs., selectaţi prima destinaţie. Sistemul
vă va ghida la destinaţie în functie de
ordinea de pe listă.

Când ajungeti la destinaţie, aceasta va
disparea automat de pe listă şi va fi
afişat un meniu pentru a specifica determinarea rutei la „Next Destination”[următoarea destinaţie]
NOTA:
La terminarea itinerariului din „Destinaţiile zilei”, intrările din lista „Destinaţiile
zilei sunt stocate în lista cu Destinaţiile
precedente, începând cu data (de ex.
poziţia 1 prezentată mai jos). Această
intrare conţine toate destinaţiile care au
fost incluse în itinerariul Destinaţiile
Zilei. Aceasta vă permite să reselectaţi
întregul conţinut al Destinaţiilor zilei la o
dată ulterioară.
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După adresa de acasa
Selectand Home [acasa] din ecranul
Enter Destination [introduceţi destinaţia]
va duce acasa sau la o adresa frecvent
utilizata pe care ati ales-o. Sistemul
afişează ecranul Calculate Route [calculeaza traseul] (vezi Deplasarea la
destinaţie la pag.40).
Dacă selectaţi Home [acasa] când in
sistem nu este stocata nici o adresa de
acasa, va fi afişat ecranul Edit Home [introduceţi adresa de acasa] pentru a introduce adresa de acasa. Pentru a
introduce adresa de acasa, vezi Home
[acasa] la pag.76.

Din ecranul hartă
Puteti introduce destinaţia şi direct din
ecranul map [harta]
Cu ecranul map [harta] afişat, utilizaţi Interface Dial pentru a deplasa poziţia
imaginii, şi va aparea un marcaj tinta
deasupra sagetii care marcheaza poziţia vehiculului. Utilizaţi Interface Dial
pentru a poziţiona marcajul tinta pe destinaţia dorită, apoi apăsaţi Interface
Dial. Va fi afişata adresa segmentului
de drum sau denumirea POI din marcajul tinta şi se va afişa o casetă meniu,
care este denumită Map Imput Menu.

Daca se afişează adresa sau denumirea
POI dorită, selectaţi Set as Dest. [fixat
ca destinaţie], şi sistemul va reveni la
ecranul hartăcu poziţia dvs. curentă şi
va calcula ruta la destinaţia specificată.
NOTA:
Când parcurgeti ecranul map [harta],
unele comenzi vocale nu vor functiona.
Acestea includ:
• Afişare North Up
• Afişare Heading Up

NOTA:
• Pentru a introduce adresa de acasa,
vezi Home din setarile Edit Saved
Places [editati locurile salvate] la
pag.76.
• Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor vocale la pag.95.
Dacă adresa sau denumirea POI afişată
nu este destinaţia dorită, repoziţionaţi
marcajul ţintă prin mişcarea Interface
Dial apoi apăsaţi Interface Dial din nou
pentru a vedea noua adresă.
Sistem de navigaţie
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Deplasarea la destinaţie
Un traseu are in mod tipic 3 faze.

Ecranul Calculul rutei
Odata ce ati selectat destinaţia dorită,
sistemul afişează următorul ecran:

• Calculul rutei initiale (ecranul Calculate Route [calculeaza traseul]) (vezi
pag.40).

Locuri favorite
Va permite sa adaugati destinaţia la
Locurile dvs. favorite. Vezi După locurile
favorite la pag.26

• Indicatii de ghidare in timpul deplasarii
(vezi pag.43 la 59)

NOTA:
Dacă butonul este inchis la culoare,
destinaţia este deja in locurile dvs. favorite, sau listă de locuri favorite este
deja plina (au fost stocate 200 de
adrese).

• Modificarea rutei in cursul deplasarii
(vezi pag.61)
NOTA:
Când reporniţi vehiculul, fără sa fi terminat ruta anterioara, sistemul calculează
automat ruta până la destinaţia anterioara. Pentru a anula ruta curenta,
apăsaţi butonul
(Cancel)[anulare] şi
selectaţi Stop Guidance [încetare ghidare] (vezi Modificarea rutei la pag.61).

Alte selectări din ecranul Calculate
Route includ:

Selectaţi Set as Dest.[fixat ca destinaţie]. Sistemul calculează ruta utilizând
metoda arătata in partea din dreapta jos
a casetei de informaţii de sus (vezi
Metoda de modificare a rutei la pag.41).

Destinaţia zilei
Va permite sa adaugati destinaţia la listă
de destinaţii ale zilei. Vezi După Destinaţiile Zilei la pag.37.

NOTA:
Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor
vocale la pag.95.

NOTA:
Dacă butonul este inchis la culoare, listă
cu destinaţiile zilei este deja plină (au
fost stocate 5 destinaţii).
Harta vizionare destinaţie
Afişează harta vecinatatilor destinaţiei.
Apăsaţi butonul
(Cancel) pentru
revenire.
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Calc.5 Routes
Arata rutele calculate cu diferite metode
de calcul al rutei pe harta. Puteti selecta
metoda de stabilire a rutei dorită cu
vizualizarea liniilor rutei. Vezi
Vizualizarea rutei la pag.42.
Fixat ca haltă.
Puteţi fixa destinaţia specificata ca o
„halta”, care este o oprire intermediară
in deplasarea către o destinaţie. Vezi
Halte la pag.62
NOTA:
Acest buton devine închis la culoare
când nu este fixata nici o destinaţie sau
destinaţia este introdusa prin Destinaţia
Zilei.
Schimbarea metodei
Vezi Modificarea metodei de stabilire a
traseului la pag.41

După calcularea rutei cu metoda specificata, sistemul afişează o harta a locaţiei
dvs. curente. Ruta calculata va fi evidenţiata ca o linie albastra, şi un mesaj
vocal vă va spune cum să procedaţi pe
ruta evidenţiata. Apăsaţi Interface Dial
şi selectaţi Voice [voce] pentru
repetarea indicaţiei.

Modificarea metodei
de stabilire a traseului
Sistemul va permite sa selectaţi modul in
care doriţi sa va deplasaţi la destinaţie.
Selectaţi Change Method [schimba
metoda] prin mişcarea Interface Dial in
jos, şi metoda de stabilire a rutei afişata in
partea din dreapta jos a căsuţei de informaţii de sus.
Pentru stabilirea rutei până la destinaţia
dvs. sunt disponibile următoarele metode:
Ruta rapida – Calculează o ruta care
este cea mai directa şi ia cel mai puţin
timp. Aceasta este fixată din fabrica.
Ruta scurta – Calculează cea mai scurta
ruta indiferent de numărul de întoarceri.
Este eficienta in deplasările mai scurte de
80 km (sau 50 mile).
Ruta uşoara – Calculează o ruta care
minimizează numărul de întoarceri necesare.
Minimizarea autostrăzii – Calculează o
ruta care evita sau minimizează deplasarea pe autostrada (metoda
nedisponibilă dacă deplasarea este mai
mare 400 kilometri (sau 250 mile)).
Sistem de navigaţie
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Deplasarea la destinaţie
Minimizarea deplasarii pe drumuri cu
plata – Calculeaza o ruta care evita sau
minimizeaza deplasarea pe drumuri cu
plata.
NOTA:
• Ruta rapida este de obicei cea mai
buna alegere. Dacă alegeţi orice alta
metoda, aceasta devine noua metoda
setata initial. Verificati metoda de stabilirea rutei dacă ruta afişata nu este
ceea ce va asteptati sa vedeti.
• Puteţi schimba metoda de stabilire a
rutei şi după ce aţi stabilit o destinaţie
(in cursul deplasarii). Vezi Modificarea
metodei de stabilire a traseului la
pag.61

Vizualizarea rutelor
Selectand Calc.5 Routes [calculul celor
5 rute] va permite sa parcurgeţi şi să
vizionaţi diferite rute (rapida, scurta,
usoara etc.) spre destinaţia dvs. Dacă
selectaţi Calc.5 Routes, afişajul se
modifica astfel:

Puteţi schimba metoda de calcul al rutei
prin rotirea butonului Interface Dial.
Sistemul va afişa o alta ruta calculata.

NOTA:
• Poate sa dureze câteva minute (sistemul afişează o clepsidra in timp ce
calculează) pentru a arata toate
metodele de stabilire a rutei, şi este
uzual ca diferite metode sa aleagă
aceeaşi ruta. Comenzile vocale nu pot
fi utilizate cat timp sistemul calculează .
• Dacă deplasarea este mai mare de 80
km (sau 50 mile), „Ruta scurta” prezintă aceeaşi ruta ca şi „Ruta rapida”.
• Dacă deplasarea este mai mare de
400 km (sau 250 mile), „Minimizare autostrada” prezinta aceeaşi ruta ca şi
„Ruta rapida”.
• Dacă toate rutele altele decât „Minimizare drumuri cu plata” nu includ drumuri cu plata „Minimizare drumuri cu
plata” prezintă aceeaşi ruta ca şi „Ruta
rapida”.
Recomandare:
Mişcarea Interface Dial vă permite să
vedeţi in detaliu rutele calculate. Pentru a
reveni la ecranul precedent, apăsaţi butonul
(Cancel).
Odata ce confirmati ca ruta este cea pe
care doriti să o utilizaţi, spuneţi numarul
metodei dorite sau apăsaţi Interface
Dial.
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Pop-up [anunturi] şi declinarea
de răspundere
Când selectaţi Set as Dest. [fixat ca
destinaţie], din ecranul Calculate Route
[calcul ruta] sau dacă schimbaţi ruta,
sistemul verifica ruta şi va furnizează
mesaje „pop-up”[anunţuri] pentru următoarele situaţii:

• Ruta trece in apropiere de zone neverificate sau le ocoleste (vezi Despre
stabilirea rutei in zona neverificata la
pag.56).

In afară de anunţurile menţionate mai
sus, după calculul rutei pot să apară următoarele anunţuri:
• Când ruta include utilizarea car ferry
[transportul autovehiculului cu bacul]:
Ruta ghidată include car ferry
• Când ruta include drumuri cu plată:
Ruta ghidată include drumuri cu plată.

• Când ruta dvs. include English Channel, trebuie sa selecati ruta planificata
dacă utilizaţi trenul pentru autovehicule prin Euro Tunnel sau dacă utilizaţi ferryboat pentru autovehicule.
• Ruta include zone neverificate (vezi
Despre stabilirea rutei in zona neverificata la pag.56).

• Când ruta include Zona cu taxa de descongestionare din centrul Londrei:
Ruta ghidată include Zona cu taxa de
descongestionare
• Când destinaţia este situata intr-o
zonă restricţionata sau privată:
Destinaţia este situata intr-o zona restrictionata sau privata. Este posibil sa
aveţi nevoie de permisiune.

Recomandare:
Puteti schimba şi aceasta setare după
calculul rutei. Apăsaţi butonul
(Cancel), selectaţi Changing Routing
Method [schimbati metoda de stabilire a
rutei] şi apoi selectaţi Ferry/Tunnel
(vezi pag.61).
Sistem de navigaţie
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In timpul deplasarii, poat sa apara urmatoarele anunturi, in functie de situaţie:

• Intrati efectiv intr-o zona neverificata
(vezi Despre stabilirea rutei in zona
neverificata la pag.56).

• Sunteţi aproape de trecerea frontierei

• Sunteti aproape să intraţi intr-o zona
neverificată. (vezi Despre stabilirea
rutei in zona neverificată la pag.56).

• Sistemul detectează un eveniment
TMC de evitat in faţă pe traseu la o
distanta de 50 km (30 mile). Puteti
specifica să se calculeze ruta ocolitoare (vezi Despre dirijarea dinamică
in cazul evenimentelor TMC la
pag.59).

• Ajungeti lângă un loc favorit categorisit „ALERT” (vezi locuri favorite la
pag.72)
Recomandare:
Puteti modifica setarea astfel ca sistemul să recalculeze automat o rută
ocolitoare fără să afişeze aceasta căsuţa de anunţ sau ca sistemul nici să nu
afişeze căsuţa de anunţ nici să nu calculeze ruta ocolitoare. Vezi Ghidarea dinamica pe traseu la pag.81.
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Mesaje de ghidare
Pe măsură ce vă apropiaţi de punctul de
manevră, veţi auzi un avertisment vocal,
şi veţi vedea o căsuţă care vă arată
manevra. Timpul acestor anunţuri variază, în funcţie de tipul de drum pe care
vă aflaţi, şi distanţa până la următoarea
manevră.
Dacă distanţa între cele două manevre
de conducere este foarte mică, ambele
manevre sunt afişate pe ecran într-o
singură fereastră, şi vocea vă va anunţa
cu privire la ambele în acelasi moment.
NOTE:
Puteţi spune „Voice” [voce] în orice
moment, sau puteţi selecta Voice [voce]
după ce aţi apăsat pe Interface Dial
pentru a vi se reaminti manevra care
urmează.

Ecranul hartă
Când selectaţi Set as Dest. [fixat ca
destinaţie] din ecranul Calculate Route,
apare ecranul map [hartă] cu linia rutei
calculate. Pentru detalii ale poziţiilor
afişate pe ecranul map [hartă] vezi Legenda ecranului hartă de la pag.17.
Traseul
Când vă deplasaţi către o destinaţie pe
drumuri verificate din o zonă metropolitană, linia rutei este afişată ca linie albastră. Când vă deplasaţi în zone rurale
pe străzi neverificate (culoare maro deschis), linia rutei se modifică fie sub
forma unei „linii vector” albastre punctate îndreptată spre destinaţie, fie sub
forma unei linii albastru-roz. Vezi Ruta în
zone neverificate la pag.80 pentru o explicaţie detaliată cu privire la deplasarea
în zone neverificate, şi atenţionările şi
declinările de răspundere aferente.
NOTĂ:
Când linia rutei utilizează străzi care
afişează date privind fluxul traficului,
linia rutei poate fi formată din segmente
albastre sau roşii. Acest lucru este normal. Vezi Legenda Afişajului de Trafic la
pag.20.

„Linia vector” (dirijarea în zone neverificate dezactivată)

Linia rutei neverificate albastru-roz (dirijarea în zone neverificate activată).

Sistem de navigaţie

45

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 46

Deplasarea la destinaţie
Semnul de destinaţie
Semnul de destinaţie arată numai locaţia aproximativă a destinaţiei. Aceasta
se întâmplă deoarece un bloc într-un
oraş poate avea până la 100 de adrese
posibile (de exemplu, blocul 1400 este
urmat de blocul 1500). Deoarece multe
oraşe utilizează numai o parte din cele
100 de adrese posibile (de exemplu, în
blocul 1400, adresele pot să meargă
numai până la 1425 înainte să înceapă
blocul 1500).Prin urmare, o adresă din
1425 va fi arătată de sistem un sfert din
drumul la bloc în loc de în apropiere de
sfârşitul blocului unde destinaţia este localizată de fapt.

Orientarea pe hartă
În cele patru cele mai detaliate scări ale
hărţii (50, 100, 200, 500 metri, 1 km şi 2
km, sau 50, 100, 200, 500 yarzi, 1/2 şi 1
milă), harta poate fi orientată cu nordul
în sus (North Up) sau după drumul pe
care îl vedeţi prin parbriz (Heading Up)

“North Up”

“Heading Up”

NOTĂ:
Indicatorul roşu arată nordul pe un
ecran hartă.
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Puteţi comuta între cele două spunând
„Display North Up”[afişează cu nordul în
sus]. Puteţi de asemenea să apăsaţi Interface Dial pe ecranul hartă sau
ecranul guidance [ghidare] şi să selectaţi North Up sau Heading Up pentru a
le comuta.
La scările de hartă mai mari (peste 5 km
sau 3 mile), harta este întotdeauna orientată cu nordul spre în sus. Nu puteţi
schimba orientarea.
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Scara hărţii
Rotiţi butonul Interface Dial sau utilizaţi o comandă vocală precum „Display 2 kilometre scale” [afişează scara 2 km] (vezi
pag.96) pentru a schimba scara hărţii. Zooming in măreşte detaliul, iar Zooming out va reda imaginea unei arii mai mari. După
schimbarea scării, lăsaţi sistemului câteva momente pentru actualizarea afişajului.
Funcţii disponibile la diferite scări ale hărţii
Scara hărţii (metrică şi imperială)
Pentru unităţi, vezi pag. 78

50 m

100m

200m

500m

1 km

2 km

5 km

10 km

20 km

50 km

100 km 200 km

500 yd

½ mi

1 mi

3 mi

6 mi

12 mi

30 mi

60 mi

120 mi

50 yd

100 yd

200 yd

Simboluri semne POI (de ex. Bănci)*

pag.52

X

X

X

Simboluri pentru locuri favorite

pag.72

X

X

X

X

X

X

X

X

Simbol semn acasă

pag.76

X

X

X

X

X

X

X

X

Liniuţe pentru rute în teren accidentat

pag.55

X

X

X

X

X

Afişaj drum neverificat (maro deschis)

pag.6

X

X

X

Orientarea hărţii „Heading Up”

pag.46

X

X

X

X

X

X

Orientarea hărţii „North Up”

pag.46

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caracteristici hartă (parc, golf)

pag.17

X

X

X

X

X

X

Semne steag pentru halte

pag.62

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Flux trafic

pag.20

X

X

X

X

X

X

Semne eveniment trafic

pag.20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*1 Staţiile de benzină sunt afişate până la scara de 500 m (500 yard), spitalele până la scara de 1 km (1/2 mile), şi zonele de
odihnă la scări până la 10 km (6 mile).
NOTĂ:
• Puteţi schimba între mile sau kilometri în setările Configuration (vezi Unit la pag.78).
• Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzi vocale la pag.95.
Sistem de navigaţie
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Distanţa şi timpul până
la destinaţie / haltă
Când selectaţi o destinaţie sau o haltă,
pe ecranul mapă apar indicaţii privind
distanţa până la destinaţie/haltă şi timpul până la destinaţie/haltă.
Puteţi comuta indicaţiile distanţa/timp la
destinaţie şi indicaţiile distanţa/timp la
haltă (următoarea haltă) din setările
Guidance [ghidare] (vezi Informatii ghidare la pag.81).
Mai mult, pentru indicaţiile privind timpul
până la destinaţie/haltă, puteţi comuta la
indicaţia pentru timpul rămas şi indicaţia
privind timpul de sosire din setările
Guidance (vezi Timpul estimat la
pag.81)
Pentru detalii privind indicaţiile, vezi
Map Legend [legenda hărţii] din ecranul
Information [informaţii] (doi)
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Distanţa până la destinaţie/haltă este
distanţa efectiva pe drum a rutei calculate, şi nu „în linie dreaptă”. Când se
vizualizează o listă de destinaţii (puncte
de interes), precum restaurante, distanţa este „în linie dreaptă” (vezi
Sortarea după distanţa de parcurs la
pag.29)
Timpul până la destinaţie/haltă afişat
poate diferi de timpul efectiv de deplasare deoarece timpul este calculat pe
baza datelor privind viteza drumului
afişate şi viteza dvs. curentă. Dacă o
porţiune a rutei dvs. include drumuri
neverificate, „distanţa” şi „timpul de deplasare” pentru acea porţiune sunt estimate utilizând o viteză medie de 40
km/h. Pentru autostrăzi, drumuri rurale
şi drumuri urbane, puteţi schimba
setările iniţiale din fabrică ale vitezei
medii individual din setările Guidance
(vezi Editarea vitezei la pag.82)

Parcurgerea hărţii
Pentru a vizualiza alte zone pe hartă,
deplasaţi Interface Dial la stânga, la
dreapta, în sus sau în jos. Marcajul
ţintă apare în centru ecranului şi harta
se va deplasa în acea direcţie.
Pentru a reveni la hartă cu locaţia dvs.
curentă, apăsaţi fie MAP/
fie butonul
(Cancel).
NOTĂ:
• Dacă sunteţi pe drum şi Interface Dial
este mişcat, „Direcţion of Destination/Waypoint” [direcţia destinaţiei/haltei] este înlocuit cu un indicator care
arată direcţia de la locaţia curentă a
vehiculului.
• Dacă sunteţi pe drum şi Interface Dial
este mişcat, „Time to
Destination/Waypoint” [timpul până la
destinaţie/haltă] şi „Distance to Destination/Waypoint”[distanţa până la destinaţie/haltă] este înlocuit cu un
indicator care arată distanţa de la locaţia curentă a vehiculului.
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Meniul hărţii
Când mapa prezintă locaţia curentă,
apăsarea pe Interface Dial în ecranul
map [hartă] afişează meniul hărţii.

Voice [voce] - Anunţă următoarea instrucţiune de conducere
Heading Up/North Up [cap
compas/nord] - Schimba orientarea
hărţii. Vezi Orientarea Hartii la pag.46
Gidance Mode [modul ghidare] – Permite selectarea modului Guidance Display [ecranul ghidare]. Vezi Ghidare
ecran divizat la pag.51.
Direction [Ruta] – Arată lista rutelor.
Vezi lista rutelor pag. 51

Din meniul map [hartă] sunt disponibile
următoarele funcţii:

Show Icon on Map [arata semne pe
harta] - Afişează bara de semne utilizata pentru a afişarea/ascunderea
semnelor POI pe harta (vezi
Prezentarea semnelor pe harta la
pag.54)
Current Location [locaţia curenta] –
Afişează adresa curenta, latitudinea,
longitudinea si altitudinea (Vezi
Vizualizarea/Salvarea locaţiei curente la
pag.60).
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Deplasarea la destinaţie
Ecran de ghidare
Ecranul ghidare oferă un mod alternativ
de vizualizare a informaţiilor privind ruta
dvs. Multe din semnele (icon) şi simbolurile de pe ecran sunt similare cu
cele din ecranul hartă. Când vă deplasaţi către destinaţie, apăsaţi butonul
MAP/
pentru a comuta la ecranul
ghidare. Ecranul ghidare prezintă:
Capul compas al vehiculului – partea
roşie a simbolului compas arată nordul.

Legenda ecranului de ghidare

SITUAŢIA RECEPTĂRII TMC
CAP COMPAS VEHICUL (ROŞU INDICĂ NORDUL) (vezi pag.46)
DIRECŢIA DESTINAŢIEI/HALTEI, „DIRECŢIA VECTORIALĂ” (vezi pag.48)
BORNELE KILOMETRICE PÂNĂ LA DESTINAŢIE
DISTANŢA PÂNĂ LA URMĂTOAREA MANEVRĂ DE CONDUCERE
DENUMIREA STRĂZII PENTRU URMĂTOAREA MANEVRĂ DE CONDUCERE

Bornele kilometrice până la destinaţie
– poziţia micilor semne circulare va
arăta derularea itinerariului. Pe măsura
ce vă apropiaţi de destinaţie indicatorul
se va apropia de semnul de destinaţie.

SEMNUL [ICON]
PENTRU URMĂTORUL EVENIMENT
TMC (vezi pag.20)
(afişat în zonă Bornele kilometrice până
la destinaţie

Ecranul se modifică automat în ecran
hartă când ajungeţi la destinaţie.
NOTĂ:
Harta şi ghidarea vocală în zonele neverificate diferă de cele din zonele verificate.

STRADA CURENTĂ
TIMPUL PÂNĂ LA DESTINAŢIE/HALTĂ (vezi pag.48)
DISTANŢA LA DESTINAŢIE/HALTĂ (vezi pag.48)
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Deplasarea la destinaţie
Lista cu direcţii
După apăsarea pe Interface Dial in
ecranul map [hartă] sau guidance [ghidare] selectaţi
„Directions” [directii].
Afişajul se modifică astfel:

NOTĂ:
Harta şi ghidarea vocală în zonele neverificate diferă de cele din zonele verificate. Vezi Parcurgerea zonelor
neverificate la pag.80

Puteţi vedea lista de direcţii şi distanţă
până la fiecare manevră. Selectaţi MAP/
pentru a reveni la ecranul anterior.
Când ruta include autostrăzi, se
afişează de asemenea zonele de odihnă şi distanţa până la fiecare zonă de
odihnă. Puteţi să dezactivaţi această
funcţie. (vezi Zone de odihnă pe direcţii
la pag.81).

Ecran de ghidare divizat
Când sunteţi în deplasare către o destinaţie, aveţi două opţiuni de afişare:
modul Ecran unic (fixat din fabrică) şi
modul Ecran divizat:

Recomandare:
Pentru poziţiile din lista de destinaţie,
halte şi zone de odihnă, se indică şi timpul rămas de parcurs sau timpul de
sosire. Dacă se afişează timpul rămas
sau timpul de sosire depinde de setarea
Estimated Time [timp estimat] din
setarea Guidance (vezi Timpul estimat
la pag.81).

Modul ecran divizat - se afişează întotdeauna o hartă în partea stângă a
ecranului, şi lista de manevre sau direcţii este afişată în partea dreaptă a
ecranului.

Modul Ecran unic – se afişează o hartă
cu ferestre ocazionale de anunţuri pe
măsură ce vă apropiaţi de o manevra

Modul de ghidare poate fi modificat din
setările Ghidare (vezi Modul ghidare la
pag.82 sau Meniul harţii la pag.49).

Puteti parcurge lista de direcţii ecran cu
ecran prin mişcarea Interface Dial în
sus sau în jos, sau instrucţiune cu instrucţiune prin rotirea butonului Interface Dial.
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Deplasarea la destinaţie
Când ajungeţi aproape de o manevră,
ecranul hartă se modifică astfel:

Semne pentru repere
Semnele pentru repere sunt prezentate
pe ecranul hartă.
Pentru scările hărţii ale căror semne
sunt afişate, vezi Scara hărţii la pag.47
Semne [icon] de repere

Pe ecranul hartă, localizarea manevrei
este marcată cu un mic pătrat galben.
Fereastra de ghidare este pur şi simplu
o mărire a zonei indicate de pătratul galben.
După ce aţi efectuat manevra, afişajul
revine la ecranul hartă completă când
este fixat modul Ecran unic, sau la un
ecran cu hartă şi listă de direcţii când
este fixat modul Ecran divizat.
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Honda dealership

Car park

Car dealership

Rest area

Hospital

Restaurant

Hotel

Shopping

Park and Ride

Bank

Petrol station

Dealer Honda
Dealer auto
Spital
Hotel
Parc
Staţie de benzină

Parcaj
Zonă de odihnă
Restaurant
Magazine
Bancă

Unele semne [icon] pot fi activate sau
dezactivate; puteţi de asemenea fie să
le afişaţi fie să le ascundeţi prin
apăsarea Interface Dial pe ecranul map
[hartă] şi selectarea Show Icon on Map
[prezintă semnele pe hartă] (vezi
pag.54), sau prin utilizarea comenzilor
vocale (vezi Comenzi pentru afişajul de
navigaţie la pag.95).
Puteţi selecta cu Interface Dial multe
din semnele de repere pentru a afişa informaţii privind semnul. Vezi tabelul de
la pagina următoare pentru excepţii.
NOTĂ:
• Aceeaşi listă de semne poate fi vizualizată pe ecran prin selectarea Map
Legend [legenda hărţii] din ecranul Information (doi)
• Când există semne de repere care se
suprapun, se afişează o listă cu
puncte de interes (POI).
• Pentru informaţii privind comenzile vocale disponibile, vezi Indexul comenzilor vocale la pag.95.
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Deplasarea la destinaţie
Pentru unele semne puteţi opta fie să le arătaţi fie să le ascundeţi pe hartă, în timp ce altele precum Dealerii Honda, sunt arătate întotdeauna. Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile pentru fiecare tip de semn [icon]. Unele puncte de interes (POI)
precum Centre Sportive nu sunt arătate ca semne [icon], dar totusi puteţi să îl localizaţi pe cel mai apropiat selectând Sort by
Distance to Travel [sortează după distanţa de parcurs] după specificarea subcategoriei „Centre sportive” din Places (POI)
[locuri] (vezi După Locuri (POI) la pag.27)
Tip de POI
Spital
Staţie de benzină*1
Zonă de odihnă

Semnul poate fi afişat/ ascuns Selectarea semnului prin
din bara de semne
voce

POI poate fi găsit utilizând coSemnul poate fi ales ca destimanda vocala „Find nearnaţie cu Interface Dial
est...”

Da*3

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da*3

Da

Da

Da

Parcaj

Da

Da

Da

Da

Hotel

Da*3

Da

Da

Da

Parc

Da*3

Da

Da

Da

Restaurant*2

Da

Da

Da

Da

Cumpărături

Da

Da

Da

Da

Dealer Honda

Bancă
Dealer auto
Eveniment TMC

Da

Da

Da

Da

Da*3

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

*1. Când se selectează unele staţii de benzină pentru vizualizare pe hartă, unele semne sunt prezentate ca „semne de brand”.
*2. Când se selectează Restaurant pe ecranul Choose Category for Icon Settings [alege categoria pentru setare semne] (vezi
Opţiuni privind semnele la pag.54), se poate afişa sau ascunde individual specialitatea restaurantelor, de ex. Chinezesc, Italian. Vezi de asemenea Indexul comenzilor vocale de la pag.92 pentru comenzile „Display” [afişează], „Hide” [ascunde] şi
„Find Nearest...” [caută cel mai apropiat...]
*3. Aceste semne sunt afişate/ascunse simultan prin activarea/dezactivarea „Other Icons [alte semne] din Icon Bar [bară de
semne].
Sistem de navigaţie
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Deplasarea la destinaţie
Afişarea semnelor [icon] pe hartă
Puteţi afişa sau ascunde semnele utilizând comenzile vocale “Display”
[afişează] sau “Hide” [ascunde] (vezi
pag.93).
Puteţi de asemenea să afişaţi sau să
ascundeţi semne prin utilizarea Interface Dial. Apăsaţi Interface Dial in
ecranul map [hartă] şi selectaţi Show
Icon on Map. Când apare Icon Bar
[bară de semne], puteţi să modificaţi (în
albastru) semnele pe care doriţi să le
afişaţi pe ecranul hartă. Pentru semnele
“Restaurant” şi “Other Icons [alte
semne], puteţi alege subcategoria de
semne care să fie afişate prin selectarea ICON OPTIONS.

NOTĂ:
Pentru a se afişa semnele de evenimente TMC şi date TMC de flux de trafic
trebuie selectat “TMC”
54
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Opţiuni privind semnele
Această funcţie vă permite să “reglaţi
fin” unele din semne de pe bara de
semne. Cele două opţiuni de semne,
“Restaurant” (tip specific sau tip de
mâncare) şi “Other Icons” [alte semne]
(spitale, Dealeri Honda etc.) pot fi ajustate fiecare după nevoile dvs.
Când selectaţi semnul corespunzător
din bara de semne, harta va afişa opţiunea dvs. personalizată. Aceasta vă
poate ajuta să evitaţi dezordinea de
semne pe hartă, şi să facă mai uşoară
afişarea doar a POI pe care le doriţi.

NOTĂ:
• Când vizualizaţi ecranul hartă, puteţi
activa unele semne utilizând comanda
vocală.
• Vezi Comenzile afişajului de navigare
la pag.96 pentru comenzile disponibile
pentru semnele “Display” [afişează] şi
“Hide” [ascunde]
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Părăsirea rutei
Dacă părăsiţi ruta calculată, în partea
de sus a ecranului se afişează „Recalculating...” [se recalculează ...]. Sistemul va recalcula ruta de la locaţia şi
direcţia dvs. curentă către destinaţia
dorită şi apoi vă va da o noua instrucţiune de drum. Aceasta se face automat
dacă aţi setat Reroute [redirijare] pe
Auto în setarea Routing [dirijare] (vezi
pag.78).
Dacă opţiunea Reroute din setarea
Routing este fixată la Manual, la partea
de sus a ecranulului apare „Off Route”
[părăsit rută] când părăsiţi ruta calculată. Selectaţi Recalc. Oricând doriţi ca
sistemul să efectueze o recalculare.

Traseu în afara drumului
Dacă conduceţi mai mult de o jumătate
de milă pe un drum care nu este pe
hartă, în partea de jos a ecranului pare
„Not on the Digitized Road” [nu sunteţi
pe un drum aflat pe hartă].

„Breadcrumbs [firimituri] pot să fie
afişate ocazional în zone urbane, precum în parcajele mari din mall-uri sau în
subdiviziuni noi pentru care drumurile
nu sunt încă introduse în baza de date.
În alte cazuri puteţi vedea liniuţe, dacă
sistemul iese temporar de pe rută, ca
într-un garaj în parcare unde nu ajunge
semnalul GPS.
Aceste liniuţe apar numai pe hărţile la
scara 50, 100, 200 şi 500 m (sau
50,100,200 şi 500 mile). Rotiţi butonul
Interface Dial pentru a schimba scara
dacă este necesar.

Ecranul hartă începe să afişeze o serie
de liniuţe (breadcrumbs – firimituri) pentru a arăta direcţia pe care aţi luat-o
dacă funcţia Off-road Tracking [traseu
în afara drumului] din setarea Vehicle
este pusa pe On [activat] (vezi pag.84).
Urmând liniuţele, puteţi reveni la drumul
de pe hartă pe care l-aţi părăsit iniţial.

Urmărirea traseului continuă aproximativ
250 km (sau 150 mile); când depăşiţi
această distanţă liniuţele de la începutul
traseului încep să dispară.
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Deplasarea la destinaţie
Despre trasee în zona neverificată
Când vă deplasaţi către destinaţie, aveţi
opţiunea de a utiliza sau a nu utiliza drumurile „neverificate”. Faceţi această
opţiune în setarea Routing. Următoarele câteva pagini conţin un exemplu
al unei rute la o destinaţie dintr-o zonă
neverificată, explicând diferenţele de
trasare constatate în zonele neverificate.

Deoarece ambele rute ocolesc sau utilizează străzi neverificate, se prezintă
iniţial o declinare de răspundere. Se recomandă să vă opriţi şi să verificaţi
harta.

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]

Unverified Area Routing Off [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezactivată], sistemul încearcă de câte ori este
posibil să utilizeze drumurile verificate.
În acest exemplu, deoarece se utilizează numai străzi verificate, sistemul
a creat o rută mai lunga decât era necesar.
Cu Unverified Area Routing On
[trasarea în zona neverificată activată],
ruta este mai scurtă, dar constă din
străzi neverificate (colorate deschis)care
pot să nu fie exacte. Deoarece străzile
sunt neverificate, pot exista erori privind
localizarea străzii, a denumirii sau a
adresei. În aceste zone se recomandă o
atenţie sporită. Respectaţi întotdeauna
restricţiile de trafic afişate.
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NOTĂ:
Drumurile neverificate sunt arătate
numai când se vizualizează hărţi la
scara 50, 100 şi 200 m sau 50, 100 şi
200 yard.
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Deplasarea la destinaţie
Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezactivată], conducătorul auto alege să o ia
pe o scurtătură, şi să evite ruta lungă. În
momentul în care intraţi pe o stradă
neverificată, pe ecran apare o căsuţă de
atenţionare, şi aceasta este citită de
voce. Vă informează că sunteţi pe cale
să intraţi într-o zonă neverificată şi că
veţi fi urmat de un „vector linie” punctat,
orientat în direcţia destinaţiei dvs.

Unverified Area Routing Off [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată], pe ecran
apare o căsuţă de atenţionare, şi
aceasta este citită de voce. În acest caz
vi se prezintă o linie punctată albastruroz în locul liniei albastre obişnuite. Nu
puteţi considera că ghidarea în ansamblu este corespunzătoare. Acesta este
un semnal că trebuie să fiţi atent la restricţiile de trafic afişate.
În ambele cazuri, când intraţi efectiv pe
strada neverificată, o scurtă atenţionare
vă va reaminti aceasta. Veţi vedea şi
auzi acest scurt mesaj de atenţionare
ori de câte ori intraţi în zone neverificate.
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Deplasarea la destinaţie
Cu Unverified Area Routing Off
[trasarea în zona neverificată dezactivată], vi se atribuie un „vector linie” albastru care este orientat permanent
către destinaţie. Trebuie să alegeţi manual străzile de pe hartă care vor conduce la destinaţia dvs. Nu este
asigurată nici o ghidare, şi nu există direcţionari către destinaţie.
Cu Unverified Area Routing On
[trasarea în zona neverificată activată],
pentru segmentele neverificate este
afişată o linie de rută albastru/roz.
„Sageata” din fereastra de manevră
arată orice schimbări de direcţie neverificate cu liniuţe în culoare albastru/roz
Aceste manevre de ghidare sunt numai
o propunere. Trebuie întotdeauna să
confirmaţi că manevra este posibilă. Se
asigură şi o listă de direcţii care arată
toate drumurile neverificate în culoare
albastră, cu săgeţi roz orientate către
manevra următoare.
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Unverified Area Routing Off [trasarea
în zona neverificată dezactivată]

NOTĂ:
Pentru map menu [meniu hartă] afişat
cand se apasă Interface Dial din
ecranul map [hartă], Voice şi Directions
sunt inegrite. Cu Unverified Area Routing Off [trasarea în zona neverificată
dezactivată], nu se prezintă nici o listă
de direcţii

Unverified Area Routing On [trasarea
în zona neverificată activată]

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 59

Deplasarea la destinaţie
Despre dirijarea dinamică în legătură
cu evenimentele TMC
Când vă deplasaţi pe ruta către destinaţia dvs., dacă sistemul detectează un
eveniment TMC care trebuie evitat în
faţă pe drum la o distanţă de 50 km (sau
30 mile), sistemul poate răspunde la o
astfel de condiţie cu următoarele trei
tipuri de acţiuni:
• Sistemul afişează o căsuţă de anunţ
„Dynamic Route Guidance” [ghidarea
dinamică a rutei], care vă prezintă informaţiile privind evenimentul TMC şi
confirmă dacă să vă abateţi pentru a
evita zona sau nu.
• Sistemul calculează automat ruta de
deviere fără să prezinte căsuţa de
anunţ.
• Sistemul nu afişează căsuţa şi nu calculează ruta de ocolire.
Puteţi alege anticipat una din cele trei
acţiuni de mai sus de răspuns al sistemului prin setarea Dynamic Route
Guidance în setarea Routing (vezi
pag.81)

Când fixaţi această setare la Manual,
dacă sistemul detectează un eveniment
TMC de evitat înainte pe traseu, va
apărea următoarea căsuţă de anunţ Dynamic Route Guidance:

Dacă doriţi să ocoliţi pentru a evita
zona, selectaţi Detour [ocolire]. Sistemul va calcula o rută ocolitoare.
Când selectaţi Return [retur] în căsuţa
de anunţ Dynamic Route Guidance,
sau când setarea Dynamic Route Guidance a fost fixată la Off [dezactivat], în
partea dreaptă a ecranului hartă va
apărea „Next TMC Event Icon” [semnul
evenimentului TMC următor] (vezi Legenda Afişajului de Trafic de la pag.20).
Chiar şi în acest caz, puteţi să specificaţi sistemului să efectueze o recalcu-

lare a rutei de ocolire. Apăsaţi butonul
(Cancel) pentru a afişa ecranul
Change Route [schimbă ruta], şi selectaţi Detour Traffic Event [ocoleşte
evenimentul de trafic] (vezi Ocolirea la
pag.64).
NOTĂ:
• Deoarece criteriul privind evitarea sau
nu a evenimentului TMC este inclus
chiar în datele privind evenimentul
TMC, dirijarea dinamică nu se realizează pentru toate evenimentele
TMC aflate în faţă pe traseu.
• Chiar dacă se efectuează recalcularea
rutei în cazul unui eveniment TMC,
dacă sistemul nu poate găsi nici o rută
de ocolire sau nu poate găsi o rută de
ocolire mai rapidă, locaţia evenimentului nu este evitată întotdeauna.
• Dacă nu răspundeţi la căsuţa de
anunţ Dynamic Route Guidance,
aceasta va dispărea după 30 de secunde şi recalcularea rutei de ocolire
nu se efectuează. Chiar şi în acest
caz, puteţi efectua şi recalcularea.
Apăsaţi butonul
(Cancel) şi selectaţi Detour Traffic Event [ocoleşte
evenimentul de trafic] (vezi Ocolirea la
pag.64).
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Deplasarea la destinaţie
Vizualizarea / Salvarea locaţiei
curente
Când sunteţi pe ecranul hartă, puteţi să
obţineţi întotdeauna locaţia dvs. curentă
fie prin apăsarea Interface Dial şi selectarea Current Location, fie prin utilizarea sistemului de comandă vocală
spunând „Display current location”
[afişează locaţia curentă].

NOTĂ:
Altitudinea nu va apărea când sistemului îi lipsesc temporar informaţii GPS
corespunzătoare. Altitudine indicată de
sistem poate să nu corespundă cu altitudinile arătate pe semnele de altitudine
de pe marginea drumului, şi poate fluctua plus sau minus 30 de metri sau mai
mult.

Se afişează următorul ecran, care arată
adresa locaţiei dvs curente, precum şi
latitudinea, longitudinea şi altitudinea.

Puteţi stoca locaţia curentă ca Loc Favorit pentru o utilizare ulterioară.
Aceasta nu modifică şi nu anulează ruta
curentă.
De exemplu, urmaţi indicaţiile sistemului
pentru a ajunge la o destinaţie. În timp
ce staţi la stop, observaţi pe colţ un
magazin de curiozitaţi, dar nu aveţi timp
sa-l vizitaţi chiar acum. Puteţi salva locaţia în Locuri Favorite pentru a o alege
ca destinaţie la o dată ulterioara.
Pentru a salva locaţia, spuneţi „Save
current location” [salvează locaţia
curentă], sau selectaţi Save [salvează]
pe ecranul Current Location. Va
apărea afişajul cu datele locaţiei
curente. Puteţi edita denumirea,
numărul de telefon, sau categoria, care
să se seteze în Locuri Favorite.

60

Sistem de navigaţie

După ce locaţia este salvată, selectaţi
Return pentru a reveni la ecranul hartă.
Puteţi apoi folosi Locuri Favorite din
ecranul Enter Destination pentru a selecta locaţia salvată şi a reveni la acelasi punct.
Recomandare:
Puteţi vizualiza sau salva adresa locaţiei
curente şi prin afişarea ecranului Information (unu) (vezi Ecranul informaţii
(unu) la pag.66).
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Deplasarea la destinaţie
Schimbarea traseului
În timp ce sunteţi pe traseu, puteţi dori
să modificaţi ruta, să adăugaţi o „haltă”
intermediară (pit stop), să alegeţi o altă
destinaţie, sau să anulaţi destinaţia
curentă. Pentru a accesa ecranul
Change Route [schimba ruta], apăsaţi
pur şi simplu butonul
(Cancel).

Pentru a schimba ruta curentă, puteţi
face oricare din următoarele acţiuni:
• Sa anulaţi ruta curentă. Selectaţi Stop
Guidance. Se şterg şi haltele.
• Sa modificaţi metoda de stabilirea a
rutei. Vezi pag.61.
• Sa adăugaţi/ştergeţi o haltă (pit stop).
Vezi pag.62.
• Sa ocoliţi
Puteţi să evitaţi ruta care urmează, şi
care are un eveniment TMC, sau o anumită stradă.. Vezi pag.64.
Pentru a reveni la ecranul hartă fără a
schimba ruta, apăsaţi Back to Current
Route.

Schimbarea metodei de stabilire a
traseului
Selectaţi Change Routing Method
[schimbă metoda de stabilire a traseului]
din ecranul Change Route şi va apărea
următorul ecran:

Pentru detalii privind fiecare metodă de
stabilire a traseului vezi Schimbarea
metodei de stabilire a traseului de la
pag.41.
NOTĂ:
• Dacă deplasarea este mai mare de 80
km (sau 50 mile), este posibil să se înnegrească „Short Route” [rută scurtă]
• Dacă deplasarea este mai mare de 400
km (sau 250 mile), este posibil să se înnegrească „Minimizare autostrăzi” [rută
scurtă]
• Dacă ruta curentă nu include drumuri
cu plată, este posibil să se înnegrească
„Minimizare drumuri cu plată”
Sistem de navigaţie
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Deplasarea la destinaţie
Recomandare:
Când ruta dvs. include English Channel,
puteţi să schimbaţi ruta fie utilizând
trenul pentru autovehicule prin Euro
Tunnel, fie utilizând ferryboat pentru autovehicule selectând Ferry/Tunnel.
Halte
Haltele vă permit să adăugaţi un „pit
stop” intermediar în cursul deplasarii
către o destinaţie. De exemplu, puteţi să
optaţi pentru benzină sau mâncare, şi
apoi să continuaţi către destinaţie. Deşi
puteţi introduce până la 5 halte o dată,
în mod obişnuit nu veţi folosi mai mult
de una o dată.
Haltele sunt introduse în traseu în ordinea în care au fost introduse (numărul
1 mai întâi etc.), cu destinaţia finală introdusa la sfârsit. Dacă doriţi să creaţi o
rută obişnuită a câtorva destinaţii, şi
apoi să controlaţi ordinea de parcurgere, funcţia Destinaţiile Zilei este probabil o alegere mai bună (vezi Destinaţiile
zilei la pag.37).
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Când introduceţi halte, acestea apar pe
ecranul hartă ca mici steguleţe roşii numerotate 1-5.

Recomandare:
Sistemul nu va permite să selectaţi drumurile pe care doriţi să le utilizaţi pentru
a ajunge la o destinaţie. Însa, după ce
aţi introdus o destinaţie, puteţi selecta
drumuri sau halte POI, pe care sistemul
le va utiliza pentru a vă „croi” ruta.

Adăugarea de puncte de haltă
Există următoarele trei metode de introducere a haltelor:
• Introduceţi un loc din ecranul Enter
Destination şi apoi selectaţi Set as
Waypoint [fixat ca haltă] (vezi secţiunile din Introducerea unei destinaţii la
pag.22).
• Introduceţi un loc direct din ecranul
hartă apoi selectaţi Set as Waypoint
[fixat ca haltă] (vezi Din ecranul hartă
la pag.39)
• Introduceţi un loc prin căutarea POI
dea-lungul rutei sau în jurul destinaţiei.
Această secţiune explică a treia metodă
de mai sus. Pentru detalii privind celelalte metode vezi paginile corespunzătoare.
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Deplasarea la destinaţie
Din ecranul Change Route, selectaţi
Search Places on Route [caută locuri
pe traseu], şi apoi se afişează ecranul
Choose a Search Method. Selectaţi fie
Places Along the Route [puncte dealungul traseului], fie Places Around
the Destination [puncte în jurul destinaţiei].

Selectaţi „Waypoint Catergory” [categorie haltă], apoi urmaţi indicaţiile meniului pentru a selecta o destinaţie.

Când sistemul efectueză o căutare din
Places Along the Route [puncte dealungul traseului], acesta afişează
puncte aflate într-un coridor de o parte
şi de alta şi în faţă de-alungul rutei. Din
Places Around the Destination
[puncte în jurul destinaţiei], sistemul
afişează puncte în stil spirală de la destinaţie spre exterior. Valoarea distanţei
„coridor” de căutare poate fi schimbată
în Edit Waypoint Search Area din
setarea Routing (vezi pag.80).

Ştergerea punctelor de haltă
Din ecranul Change Route, dacă selectaţi Delete Waypoint, se afişează
Choose a Waypoint to Delete [alege un
punct de haltă în vederea ştergerii].
Spuneţi numărul rândului haltei(lor) pe
care vreţi s il (le) ştergeţi, sau selectaţile utilizând Interface Dial. Selectaţi
Done [efectuat] pentru a efectua ştergerea, şi a reveni la ecranul hartă.
Pentru a anula ştergerea, apăsaţi butonul
(Cancel).

Pentru a adăuga un alt punct de haltă,
apăsaţi butonul
(Cancel) şi repetaţi
procedura.
Dacă Search Places on Route [caută
locuri pe traseu] este înnegrit, cele maximum 5 puncte de haltă au fost introduse.

Ruta este recalculată pentru a reflecta
schimbările pe care le-aţi făcut cu privire
la punctele de haltă.

Sistem de navigaţie
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Deplasarea la destinaţie
Ocolire
Dacă selectaţi Detour [ocolire] din
ecranul Change Route, sistemul calculează o rută ocolitoare atunci când întâmpinaţi un obstacol neaşteptat
precum un drum închis sau o congestionare de trafic extrem de dură. Sistemul va încerca să recalculeze o noua
rută, evitând următorii 8 km sau 5 mile
(dacă sunteţi pe autostradă), sau 1,6 km
sau 1 milă (dacă sunteţi pe o strada).
Ocolirea unui eveniment de trafic
Această opţiune este activată când pe
ecran se afişează semnul [icon] Next
TMC Event [urmatorul eveniment TMC]
dar sistemul nu a efectuat recalcularea
prin Dynamic Routing (vezi pag.59).
Dacă selectaţi Detour Traffic Event
[ocoleşte evenimentul de trafic] din
ecranul Change Route, sistemul recalculează ruta evitând drumul cu semnul
eveniment TMC.
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Evitarea unei străzi
Din ecranul Change Route, dacă selectaţi Avoid a Street [evită o stradă], sistemul afişează o listă de străzi care vă
vor conduce la destinaţie. Această
funcţie vă permite să evitaţi o stadă sau
străzi de-a lungul traseului dvs. Este
utilă dacă şti de existenţa de construcţii
de drumuri, închideri sau trafic excesiv
de-a lungul traseului.

Schimbarea destinaţiei
În timp ce urmaţi ruta calculată, puteţi
selecta o nouă destinaţie utilizând Interface Dial sau comenzile vocale.

Pur şi simplu selectaţi strada sau
străzile din listă pe care doriţi să le evitaţi. Nu puteţi evita strada pe care vă
aflaţi sau străzile pe care se afla
punctele de haltă sau destinaţia (sistemul emite un beep dacă sunt selectate).

Găseşte cel mai apropiat.. (comandă
vocală)
Din ecranul hartă, spuneţi una din
comenzile vocale „Caută cel mai
apropiat... „ pentru a localiza cea mai
apropiată staţie de benzină, bancă,
restaurant sau alte puncte de interes.
Vezi Comenzile de găsire locuri de la
pag.97.

NOTĂ:
Desi puteţi alege strazile de evitat, nu
puteţi alege străzi specifice pe care
doriţi să le utilizaţi (vezi Puncte de halta
la pag.62).

NOTĂ:
Când schimbaţi destinaţia, toate
punctele de haltă pe care le-aţi stabilit
sunt şterse automat.

Acasă (comandă vocală)
Din ecranul hartă, spuneţi „Go home”
[acasă]. Dacă aţi introdus o adresă
„Home” [acasă], sistemul va afişa un
ecran Calculate Route.
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Deplasarea la destinaţie
Introducerea unei destinaţii din
ecranul meniu (pe drum)
Dacă apasaţi butonul MENU, sistemul
afişează ecranul Enter Destination. Urmaţi procedura descrisa în E\Introducerea unei destinaţii, care începe la
pag.22.
Când vedeţi ecranul Calculate Route,
selectaţi Set as Dest. [fixează ca destinaţie] pentru a fixa locaţia dvs. ca destinaţie înlocuitoare, sau Set as Waypoint
[fixează ca punct de haltă] pentru a o
fixa ca punct de hală.

Introducerea unei destinaţii din
ecranul meniu
Cu ecranul hartă afisat, utilizaţi Interface Dial pentru a muta marcajul ţintă
pe destinaţia dorită de dvs. şi apoi
apasati pe Interface Dial. Adresa sau
denumirea POI va fi afisată pe hartă.
Dacă adresa este destinaţia dorită de
dvs., apăsaţi din nou pe manşă. Apare
atunci ecranul Calculate Route. Vezi
Din ecranul hartă de la pag.39.
Puteţi selecta fie Set as Dest [fixat ca
destinaţie] fie Set as Waypoint [fixat ca
haltă] pentru poziţia specificată. Sistemul va reveni la ecranul hartă al poziţiei curente, şi va recalcula ruta la noua
destinaţie specificată sau noul punct de
haltă specificat.
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Probleme de informare
Ecranul de informare (unu)
Când spuneţi „Imformation” sau apăsaţi
butonul INFO, afişajul se modifică astfel:

Acest ecran arată adresa locaţie
curente şi destinaţia, şi si oferă următoarele două selectări:
CURRENT LOCATION Save –
Stochează adresa locaţiei curente ca
Loc Favorit pentru utilizare ulterioară
(aceeaşi funcţie ca şi Save din ecranul
Current Location; vezi pag.60).
Traffic Event List [lista evenimentelor
de trafic] – Afişeaza lista evenimentelor
de trafic TMC (vezi Vizualizarea
rapoartelor de trafic TMC la pag.21)
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Ecranul de informare (doi)
Când selectaţi More [încă] din ecranul
Informaţii (unu), afişajul se modifică astfel:

Ghid pentru comandă vocală
Când selectaţi Voice Command Help
[ghid pentru comandă vocală], veţi
vedea următorul ecran:

NOTĂ:
Puteţi selecta o poziţie fie spunând
numărul rândului fie denumirea poziţiei

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 67

Probleme de informare
Când faceţi o selecţie, veţi vedea
comenzile de ghidare care pot fi utilizate
cu comandă vocală. Puteţi selecta
„Read List” [citeste listă] sau puteţi selecta
prin mişarea Interface Dial la
dreapta, şi sistemul vă va citi lista.

Legenda harţii
Puteţi utiliza ecranele Map Legend [legenda hărţii] pentru a afla înţelesul simbolurilor, culorilor, semnelor etc. hârtii
utilizate în acest sistem. Când selectaţi
Map Legend, afişajul se modifică astfel:

Pentru lista tuturor comenzilor vocale,
vezi Indexul comenzilor vocale la
pag.95.

Selectaţi poziţia dorită sau numărul poziţiei pentru a vedea fiecare secţiune a
legendei hărţii.

Calculatorul rutei
Ecranele Trip Computer [calculatorul
rutei] prezintă informaţii din afişaj in andamblul de instrumente.
Cand apăsaţi butonul TRIP [ruta] sau
spuneţi Trip Computer [calculator ruta],
ecranul se modifica astfel:

NOTA:
• Ecranul prezentat mai sus este pentru
conducerea cu volanul pe stanga. La
tipul pentru conducerea pe dreapta,
ecranul apare diferit.
• Nu puteţi modifica unităţile prezentate
pe ecranul Trip Computer.
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Probleme de informare
Consum curent de carburant - Arată
consumul curent de carburant in litri la
100 km (mile per galon)
Consum mediu de carburant - Arată
consumul mediu de carburant in litri la
100 km (mile per galon) de la ultima resetare a afişajului.
Timpul scurs – Arată timpul scurs de la
resetare in care a funcţionat aprinderea.
Viteza medie – Arată viteza medie in
kilometri pe oră (mile pe oră) de la ultima resetare a afişajului.
Raza de acţiune – Arată distanţa estimată pe care o puteţi parcurge cu carburantul rămas în rezervor. Aceasta
distanţă este estimată pe baza consumului mediu estimat de carburant pe
ultimii câţiva kilometri, astfel că acesta
va varia în funcţie de modificarea
vitezei, a traficului etc.
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Resetarea afişajului
Consumul mediu de carburant, viteza
medie si timpul scurs pot fi resetate automat.
NOTA:
• Consumul curent de carburant, consumul mediu de carburant si viteza
medie pot fi diferite de valorile efective. Acestea sunt numai estimări.
• Raza de acţiune este numai o estimare. Verificaţi întotdeauna indicatorul
de carburant al vehiculului pentru a
stabili timpul adecvat de realimentare.
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Setările sistemului
Setarea modului
Funcţia setare constă în două ecrane
principale, care vă permit să modificaţi
şi să actualizaţi informaţiile din sistem.
Pentru a afişa Setteing Screen 1 [ecran
setare 1], utilizaţi sistemul de comandă
vocală şi spuneţi „Display setting” sau
selectaţi Setting [setare] prin mişcarea
Interface Dial la dreapta din ecranul
Enter Destination [introduceţi destinaţia].
Pentru a selecta Setting Screen 2 mişcaţi Interface Dial la dreapta din Setting
Screen 1

Setarea ecranului 1
Spuneţi „Display Setting” din orice ecran
sau selectaţi Setting din ecranul Enter
Destination, şi apare următorul ecran:

Strălucire
Strălucirea ecranului are 11 setări. Pentru a modifica strălucirea, selectaţi
Brightness şi modificaţi setarea prin
rotirea butonului Interface Dial.
Strălucirea poate fi setată individual
pentru modul Day [zi] şi modul Night
[noapte]
Recomandare:
Dacă aveţi probleme să vedeţi ecranul
în condiţii de lumină strălucitoare, încercaţi să măriţi strălucirea.

Sistem de navigaţie

69

manual legend gps:Layout 1

08.08.2007

14:02

Page 70

Setările sistemului
Afişare
Există două moduri de afişare a ecranului:
Day [ziua] şi Night [noaptea]

Day Mode

Cum afectează
setarea modul de
afişare:

Pentru ocolirea
setării în cursul deplasarii:

Dar nu uitaţi:

Auto (iniComută automat între
ţial din fab- modul Zi şi Noapte
rică)
prin sesizarea dacă
farurile sunt aprinse

Repetaţi apăsarea pe
butonul
(Display
Mode) până când
ecranul se modifică în
modul dorit de dvs.

Setarea de ocolire
este anulată când
farurile sunt
aprinse/stinse

Ziua

Rămâne în modul Zi

Apăsaţi butonul
(Display Mode) şi
apoi apăsaţi-l din nou
in 3 secunde.

Noaptea

Rămâne în modul
Noapte

Night Mode

Setarea recomandată este Auto, care
comută automat ecranul între modurile
Zi şi Noapte după cum activaţi sau
dezactivaţi farurile.
Puteţi selecta modul Zi sau Noapte
pentru a ocoli modul Auto. Aceasta este
o funcţie utilă pentru conducătorul auto
căruia îi place să utilizeze farurile pe
timp de zi, şi nu doreşte să comute pe
modul Noapte. Însa, ecranul în modul Zi
va fi extrem de strălucitor noaptea.
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afişare
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Nu există comutare
automata a modului
Zi/Noapte în funcţie
de activarea sau
dezactivarea farurilor.
Trebuie să se comute
manual.
Nu există comutare
Apăsaţi butonul
automată a modului
(Display Mode) şi
apoi apăsaţi-l din nou Zi/Noapte în funcţie
de activarea sau
în 3 secunde.
dezactivarea farurilor.
Trebuie să se comute
manual
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Setările sistemului
Contrast
Contrastul ecranului are 11 setări. Pentru a regla contrastul, selectaţi Contrast
şi rotiţi butonul Interface Dial. Schimbările afişajului sunt foarte subtile – este
normal.
Contrastul poate fi fixat individual pentru
modul Zi şi Noapte.
Nivelul de negru
Nivelul de negru al ecranului are 11
setări. Pentru a regla nivelul de negru,
selectaţi Black Level [nivel de negru] şi
modificaţi setarea prin rotirea butonului
Interface Dial. Schimbările afişajului
sunt foarte subtile – este normal.
Nivelul de negru poate fi fixat individual
pentru modul Zi şi Noapte.

Reacţia inversa Interface Dial
Aceasta setare vă permite sa controlaţi
când (şi dacă) sistemul va citi selectarea
curentă pe care aţi ales-o cu Interface
Dial. Scopul acestei funcţii este de a
minimiza necesitatea de a privi ecranul
cand se operează Interface Dial. Puteţi
seta una din cele trei setari explicate în
tabelul care urmează. Setarea din fabrica este OFF [dezactivat]
Setare

Gradul de asistenţă

ON

Când se face selectarea,
sistemul citeşte întotdeauna ceea ce este selectat

AUTO

Sistemul citeşte selectarea numai în mişcare.

Volumul
Volumul vocii pentru navigare poate fi
reglat prin selectare Volume şi modificarea setarii prin rotirea butonului Interface Dial.
NOTĂ:
Dacă dezactivaţi volumul, nu veţi auzi
ghidarea pe traseu sau confirmările
comenzilor vocale.

OFF
Nu exista asistenţă vo(din fabrica) cală cand se face o selectare.

Sistem de navigaţie
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Setările sistemului
Setarea ecranului 2
Mişcaţi Interface Dial la dreapta pentru
a selecta 2 din Setting Screen 1 pentru
a vedea alte funcţii de setare, şi apare
următorul ecran:

Editarea locurilor salvate
Din ecranul Setting Screen (second),
selectaţi Edit Saved Places [editare
locuri salvate] şi apare următorul ecran:

Locuri favorite
Funcţia Locuri Favorite vă permite până
la 200 de întrări. După 200 de întrări,
New Addresses din ecranul Choose an
Address, şi Favourite Places din
ecranul Calculate Route se înnegresc.
Puteţi adăuga, modifica şi şterge informaţii în lista Locuri Favorite.
Puteţi specifica categoria dorită pentru
fiecare întrare de adresa în Locuri Favorite, şi să o afişaţi pe hartă cu semnul
[icon] atribuit fiecărei categorii. Când vehiculul dvs. se apropie de o adresă categorisită „ALERT”, care este setată din
fabrică, sistemul va emite un beep şi pe
ecran va fi afişată o casetă de anunţ
[pop-up box] (vezi pag.44.)
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Setările sistemului
Accesarea listei de Locuri Favorite.
După selectarea Favourite Places, sistemul afişează lista cu Locuri Favorite:

Introducere Locuri Favorite
După ce selectaţi Favourite Places
apare lista cu Locuri Favorite.
Selectaţi New Address [adresa nouă] în
colţul din dreapta sus al ecranului, şi
apare următorul ecran:

Editare denumire
Puteţi folosi câmpul „Name”[denumire]
pentru a da întrării o denumire sau un
titlu pe care îl veţi recunoaşte mai târziu,
precum „Doctor Smith” sau „Brodway
Theater”. Dacă nu daţi adresei o denumire, sistemul îi va atribui una (Adresa
001 etc.)
Selectaţi Edit Name [editare denumire],
apoi utilizaţi Interface Dial pentru introducerea denumirii. Selectaţi Done [efectuat] când aţi terminat.

NOTĂ:
Locurile Favorite nu pot fi dublate [back
up] şi nu pot fi transferate în alt sistem
de navigaţie.
NOTĂ:
Puteţi să re-Introduceţi, edita sau modifica oricând orice adresă. „Address” este
singurul câmp necesar.
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Setările sistemului
Editare adresă
Când selectaţi Edit Address, afişajul se
modifică astfel:

Current Position [poziţia curentă] – Vă
permite să utilizaţi poziţia curentă ca
adresă.
Address [adresă] – Cere să Introduceţi
adresa pe care doriţi să o stocaţi prin
selectare City/Town, Street sau Post
Code. Operaţia este la fel cu selectarea
Address din ecranul Enter Destination
(vezi pag.23).
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Places (POI) [locuri] – Vă permite să
selectaţi una din locaţiile Points of Interest (POI) deja stocate în sistem ca unul
din Locurile Favorite. Această operaţie
este la fel cu selectare Places (POI) din
ecranul Enter Destination (vezi pag.27)

Editare număr telefon
Puteţi introduce numărul de telefon al
locaţiei. Dacă adresa a fost aleasă cu
Places (POI), şi aceasta are un număr
de telefon, acel număr este afişat automat

Previous Destination [destinaţia anterioară] – Vă permite să alegeţi una din
locaţiile din listă Previous Destination
pentru lista cu Locuri Favorite. Această
operaţie este la fel cu selectare Previous Destination din ecranul Enter Destination (vezi pag.34)

Selectaţi Edit Phone No. [editează nr.
telefon] , pentru a afişa ecranul Enter
New Phone Number. Introduceţi
numărul de telefon, inclusiv codul de
zonă prin utilizarea Interface Dial, şi
apoi selectaţi Done când aţi terminat.

După ce aţi utilizat una din aceste patru
opţiuni de a introduce o adresă, ecranul
iniţial pentru introducerea Locului Favorit este re-afişat, cu adresă arată în
câmpul „Addess”.
Dacă aţi introdus adresa utilizând
Places (POI), în câmpul „Phone Number” [număr telefon] apare de asemenea
numărul de telefon corespunzător adresei.
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Editare categorie
Daca doriţi, puteţi specifica categoria
acestei întrări de adresă. Selectaţi Edit
Category [editează categorie] pentru a
afişa ecranul Choose a Category
[alegeţi o categorie].

Parcurgeţi ecranul şi selectaţi o categorie utilizând Interface Dial.

Dacă doriţi să setaţi, să adăugaţi, sau
să editaţi o categorie nouă, selectaţi
Edit Option din coltul din dreapta sus.
Sistemul va arată ecranul Choose Category Edit Option [opţiune de editare
alege categoria]

Add [adăugaţi] – Introduceţi noua denumire de categorie şi selectaţi Done când
aţi terminat. Puteţi adăuga până la opt
categorii .

Change Icon [schimbaţi semnul] – Selectaţi o categorie în vederea schimbării
semnului, şi apare următorul ecran:

Selectaţi o imagine semn în vederea
atribuirii prin rotirea butonului Interface
Dial, şi apoi selectaţi Done. Dacă selectaţi Off, nu se atribuie nici un semn şi
Locurile Favorite specificate la această
categorie nu se afişează pe hartă.
Schimbare denumire - Selectaţi o categorie în vederea schimbării denumirii,
introduceţi o altă denumire si apoi selectaţi DONE când aţi terminat.
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Delete [şterge] – Sistemul categoriile de
şters. Pentru a efectua ştergerea, selectaţi Done. Pentru a anula ştergerea
apăsaţi butonul
(Cancel). Când
ştergeţi o categorie, intrările de adrese
specificate la această categorie sunt
adăugate automat la categoria „UNFILED” [neînregistrat]
NOTĂ:
• Categoriile „ALERT” şi „UNFILED”
sunt fixate iniţial din fabrică, şi nu pot
fi editate sau şterse.
• Puteţi adăuga până la opt categorii,
excluzând categoriile stabilite iniţial în
fabrică.
Recomandare:
Când vehiculul se apropie de o adresă
categorisită ca „ALERT”, sistemul va
emite un beep şi va fi afişată pe ecran
căsuţa de anunţ Alert. (vezi pag.44).
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Sistemul va afişa apoi tot ce aţi introdus.
Dacă toate informaţiile sunt corecte, selectaţi Done. Se va reveni la lista Locuri
Favorite.

Acasă
Puteţi înregistra adresa de acasă ca
simplă destinaţie (vezi După adresa de
acasă la pag.39).

Dacă doriţi să introduceţi o alta adresă,
selectaţi NEW ADDRESS în coltul din
dreapta sus al ecranului şi apoi repetaţi
procedurile de mai sus. Dacă nu apăsaţi
butonul
(Cancel).

Introduceţi adresa şi numărul de telefon
în acelaşi mod în care se introduc
Locurile Favorite, apoi selectaţi Done.
Pentru a părăsi ecranul, apăsaţi butonul
(Cancel).
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Puteţi să schimbaţi şi semnul acasă de
pe hartă. Selectaţi Change Icon, selectaţi o imagine de semn in vederea
atribuirii prin rotirea butonului Interface
Dial, şi apoi selectaţi Done. Dacă selectaţi Off, pe hartă nu se afişează nici un
semn.

Previous Destination
[destinaţia anterioară]
Vă permite să ştergeţi unele din destinaţiile anterioare sau toate destinaţiile
anterioare.
1. Selectaţi această opţiune şi ecranul
va arăta astfel:

4. Selectaţi Done. Afişajul revine la
ecranul precedent.
Recomandare:
Puteţi şterge toate adresele simultan selectând Delete all [şterge tot]..

Când selectaţi Delete, toate întrările:
adresa, număr de telefon şi semn [icon]
sunt şterse.

2. Parcurgeţi lista şi găsiţi adresa pe
care doriţi să o ştergeţi
3. Selectaţi adresa prun utilizarea Interface Dial.
NOTĂ:
Pentru a anula ştergerea Destinaţiilor
Precedente, apăsaţi butonul
(Cancel). înainte de a efectua pct.4.
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Configuraţie
Din Setting Screen (second) [setare
ecran (doi)], selectaţi Configuration şi
va apărea următorul ecran:

Unit [unitatea] (mile sau km)
Vă permite să alegeţi unităţile pentru întregul sistem (mile sau km)
Voice Recognition Feedback [controlul recunoaşterii a vocii]
Vă permite să treceţi sistemul de control
vocal pe On [activat] sau Off [dezactivat]. Când este pe Off, nu veţi auzi confirmările sau solicitările sistemului de
comandă vocală.
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Auto Volume for speed [reglarea
automată a volumului în funcţie de
viteză]
Acest sistem de navigaţie creşte automat volumul vocal al sistemului în
funcţie de viteza autovehiculului.
Această setare vă permite să reglaţi
rata creşterii volumului.
Când selectaţi Off, volumul nu este
mărit de viteza autovehiculului. Setarea
iniţială din fabrică este Mid

Stabilire rută şi ghidare
Din Setting Screen 2, selectaţi Routing
/ Guidance [stabilire rută şi ghidare] şi
apare următorul ecran:

Stabilirea unei noi rute
Dacă câmpul Reroute este pus pe Auto
şi vă abateţi de la rută, veţi vedea „Recalculating...” [se recalculează] câteva
secunde în parte de sus a ecranului cât
timp sistemul calculează o nouă rută.
După aceasta urmează noi instrucţiuni
de parcurgere a traseului.
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Dacă Reroute este pus pe Manual, veţi
auzi un ton când se afişează mesajul
„Off Route” [în afara rutei] şi apare un
meniu temporar [pop-up]. Selectaţi Recalc. pe ecran pentru a determina sistemul să recalculeze noua rută.
NOTĂ:
• Dacă locuiţi într-o zonă pentru care
hărţile sunt slabe, puteţi dori să treceţi
Reroute pe Manual pentru a evita recalcularea permanentă. Însă, va trebui
să selectaţi manual Recalc. pe ecran
pentru a determina sistemul să realizeze altă rută.
• Se recomandă insistent să lăsaţi sistemul setat cu setarea din fabrica
(Auto).
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Stabilirea rutei în zona neverificată
Permite să primiţi una după alta harta şi ghidarea vocală în zonele neverificate când vă deplasaţi către o destinaţie (vezi Revista hărţii la pag.6 şi Despre trasee în zona neverificată la pag 56). Tabelul de mai jos ilustrează diferenţele de traseu cu
această setare Off [dezactivată] sau On [activată]
Deplasarea în zona neverificată: Off
Deplasarea în zona neverificată: On
Decizie:
Conducătorul auto doreşte să navigheze manual
De ce se alege On utilizând harta de navigaţie şi alegând străzile care
sau Off?
duc la destinaţie. Conducătorul înţelege că drumurile neverificate pot să nu fie exacte şi pot
conţine erori de locaţie, denumire şi adresă.

Conducătorul auto alege să lase sistemul de navigaţie să sugereze ruta posibilă0. Conducătorul
înţelege că în unele cazuri ghidarea poate să nu fie
corespunzătoare. Drumurile neverificate pot să nu
fie exacte, şi pot conţine erori de locaţie, denumire
şi adresă.

Ce veţi vedea...

Pe hartă este afişată o linie vector punctată care
arată permanent către destinaţia dvs. Conducătorul
trebuie să oprească şi apoi să folosească harta
pentru a selecta străzile care duc la destinaţie.

O linie albastru-roz punctată indică străzile neverificate sugerate pe hartă pe durata deplasării către
destinaţie. Aceasta este în contrast evident cu linia
albastră normală prezentată în zonele verificate.

Mesaje de
atenţionare

Există anunţuri temporare pe ecran şi anunţuri vocale de atenţionare înainte de pornire şi în timpul
deplasării. Acestea servesc pentru a vă reaminti că
trebuie să respectaţi toate restricţiile de circulaţie.

Există anunţuri temporare pe ecran şi anunţuri vocale de atenţionare înainte de pornire şi în timpul
deplasării. Acestea servesc pentru a vă reaminti că
trebuie să exercitaţi o atenţie sporită şi să respectaţi toate restricţiile de circulaţie.

Ghidare
(harta/voce)
Lista de indicaţii

Nu există hărţi prezentate una după alta sau ghidare vocală.
În mod tipic nu există o listă de indicaţii. Însă, în
funcţie de rută, se dau indicaţii pentru a vă ajuta să
ajungeţi pe primul drum verificat disponibil.

Ghidarea vocală emite manevre ca de ex. „La 500
metri în faţă curbă la dreapta
Este prezentată o listă de indicaţii cu denumirile
străzilor şi simbolurile de întoarceri în roz.
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Ghidare dinamică pe itinerariu
Când vă deplasaţi pe itinerariu către
destinaţie, dacă sistemul detectează un
eveniment TMC care trebuie ocolit pe
drum înainte la distanţă de 50 km (sau
30 mile), vă apare o căsuţă temporara
[pop-up], care va arăta conţinutul evenimentului TMC şi confirmă să ocoliţi pentru a evita zona sau nu. Această setare
vă permite să modificaţi această procedură.
Când sunteţi pe Auto, sistemul va calcula automat ruta de ocolire fără să
arate căsuţa temporară. Când treceţi
această funcţie pe Off, sistemul nici nu
va arată căsuţa temporară şi nici nu va
calcula ruta de ocolire. Setarea iniţială
din fabrică este Manual.
Recomandare:
Chiar când nu se efectuează recalcularea rutei ocolitoare, puteţi selecta Detour Traffic Event [ocolire eveniment
trafic] e Change Route din ecranul
afişat prin apăsarea butonului
(Cancel) (vezi Ocolire eveniment trafic la
pag.64).

Zone de odihnă pe direcţii
Vă permite să selectaţi dacă informaţiile
privind zonele de odihnă de-a lungul
rutei pe o autostradă să se afişeze sau
nu în Lista de Indicaţii (vezi Lista de indicaţii la pag.51). Setarea iniţială din
fabrică este On [activat].
Guidance Infomation
[informaţii ghidare]
Când se fixează Destination (setat din
fabrică), indicatorii de distanţă şi timp
până la destinaţie sunt afişati pe ecranul
hartă sau ecranul guidance. Când se
alege Next Point se afişează indicaţii
privind distanţa şi timpul până la punctul
următor (punct de haltă, tunel etc.) (vezi
Distanţa şi timpul până la
destinaţie/punct de haltă la pag.48).

Editarea zonei de căutare puncte
de haltă
Această setare vă permite să selectaţi
distanţa zonei de căutare puncte de
haltă faţă de linia rutei dvs. (vezi Adăugare puncte de haltă la pag.62). Din
ecranul Routing / Guidance, selectaţi
Edit in Edit Waypoint Search Area [editare zona de cautare puncte de haltă],
alegeţi distanţa dorita de căutare atât
pentru „Motorways” [autostrăzi] cât şi
pentru „Roads” [drumuri] si apoi selecaţi
o distanţă.

Timpul estimat
Pentru idicaţii privind timpul până la
destinaţie/punct de haltă pe ecranul
hartă sau ecranul guidance, puteţi selecta ca să se afişeze timpul de sosire
sau timpul rămas (timp de deplasare)
(vezi Distanţa şi timpul până la destinaţie/punct de haltă la pag.48). Setarea
iniţială din fabrică este Remaining.
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Diagrama de mai jos arată cum
efectuează sistemul căutarea locurilor
„Along the Route” [de-a lungul rutei] sau
„Around the Destination” [în jurul destinaţiei] (vezi pag.62).

NOTA:
Aceste setări nu afectează zonele de
căutare utilizate pentru comenzile vocale precum „Find nearest petrol station”
[găseşte cea mai apropiată staţie de
benzină], care de asemenea sunt
disponibile când se vizualizează ecranul
hartă.

Editarea vitezei
Această setare vă permite să editaţi
viteza vehiculului dvs. pe Motorways,
Rural Roads, sau Urban Roads pentru
a calcula timpul până la destinaţie/punct
de haltă.

Modul ghidare
Această setare vă permite să selectaţi
modul afişajului de ghidare: Single
Screen sau Split Screen.

Pentru „Along the Route” [de-a lungul
rutei], sistemul priveşte înaintea dvs.
într-un coridor cu lăţimea specificată de
valorile dvs. pentru „Motorways” [autostrăzi] sau „Roads” [drumuri]. Sistemul
verifică un coridor cu distanţa specificată pe ambele părţi ale rutei curente.
Pentru „Around the Destination” [în jurul
destinaţiei], sistemul caută dinspre destinaţie înspre exterior pe o spirală. În
acest caz, nu sunt necesare distanţe
specifice de căutare; punctele găsite
sunt afişate în ordinea distanţei faţă de
destinaţie.
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Selectaţi poziţia pe care doriţi să o editaţi, modificaţi valoarea prin rotirea butonului Interface Dial, şi apoi apăsaţi
Interface Dial când aţi terminat.
Setarea iniţială din fabrică este Single
Screen.
NOTA:
Modul ghidare poate fi selectat ţi din
map menu [meniul hărţii]. Vezi Map
Menu la pag.49.

NOTĂ:
Timpul până la destinaţie/punct de haltă
afişat nu este timpul efectiv.
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Reglarea ceasului
Din Setting Screen (second), selectaţi
Clock Adjustment [reglare ceas] şi
apare următorul ecran:

Setarea ceasului vă permite să fixaţi
Auto Summer Time [schimbarea automată la ora de vară], Auto Time Zone
[stabilirea automată a zonei orare],
Clock Type [tip ceas] şi Time Adjustment
[reglare ceas].

Auto Summer Time [schimbarea
automată la ora de vară]
Setează schimbarea automată la ora de
vară On [activat] sau Off [dezactivat].
Daca locuiţi într-o ţară sau zonă unde
nu se utilizează ora de vară, se poate
să doriţi să dezactivaţi această funcţie.
Setarea iniţială din fabrică este On [activat].

NOTĂ:
Când vă deplasaţi la limita dintre două
fusuri orare, timpul afişat poate fluctua
între cele două fusuri.

NOTĂ:
Dacă setaţi funcţia Auto Summer Time
la On, funcţia este activată chiar în zone
unde nu este adoptat sistemul de
schimbare automată a orei de vară.

Time Adjustment [reglare ceas].
Reglează ora curentă în ore şi minute.
Comutaţi pentru Hour [ora] şi Minute
[minut] prin mişcarea Interface Dial la
stânga sau la dreapta şi modificaţi valoarea prin rotirea butonului Interface
Dial. Selectând DONE vă permite
revenirea la ecranul precedent.
După selectarea DONE, puteţi reseta
reglarea selectând RESET.

Auto Time Zone
[stabilirea automată a zonei orare]
Setează selectarea automată de către
GPS a zonei orare pe On [activat] sau
Off [dezactivat].
Dacă vă deplasaţi într-o ţară şi parcurgeţi fusuri orare, atunci această
funcţie va seta automat timpul pentru
zona prin care vă deplasaţi. Însă, daca
locuiţi şi munciţi în două fusuri orare
diferite, se poate să vreţi să dezactivaţi
această funcţie.
Setarea iniţială din fabrică este On [activat].

Clock Type [tip ceas]
Vă permite să selectaţi sistemul orar:
12h/24 h. Setarea iniţială din fabrică
este 24h.

NOTĂ:
Reset readuce Auto Summer Time
[schimbarea automată la ora de vară],
Auto Time Zone [stabilirea automată a
zonei orare] şi Clock Type [tip ceas] la
setările iniţiale din fabrică. În funcţie de
locaţia dvs. se poate să aveţi nevoie să
reglaţi aceste setări.

Sistem de navigaţie
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Vehiculul
Din Setting Screen 2, selectaţi Vehicle
[vehicul] şi apare următorul ecran:

Deplasarea în afara rutei
Cu această funcţie On [activată], sistemul va genera liniuţe albe de traseu în
afara rutei („breacrumbs” [firimituri]) pe
ecranul harta când vă deplasaţi într-o
zonă în care harta nu arată nici un
drum. Vezi Deplasarea în afara rutei la
pag.55.
NOTĂ:
Pentru a elimina liniuţele existente, treceţi această funcţie pe Off [dezactivat] şi
iesiţi din Setting Screens. Pentru a reactiva această funcţie, reveniţi la acest
ecran şi treceţi-l din nou pe On [activat].

Corecţia de locaţie
Sistemul se bazează pe sateliţi pentru
informaţiile de poziţionare. Clădirile,
tunelele şi alte obiecte pot bloca sau reflecta aceste semnale, făcând ca sistemul să utilizeze „dead reckoning”
pentru determinarea locaţiei şi direcţiei
dvs. Aceasta poate uneori să conducă
la mici erori privind localizarea.
NOTĂ:
Utilizarea acestei funcţii pentru
corectarea poziţiei nu este recomandată. Când sistemul primeşte un semnal
GPS, acesta va plasa automat vehiculul
în locaţia corectă.
Dacă alegeţi să faceţi această corecţie,
procedaţi în modul următor:
1. Opriţi vehiculul.
2. Selectaţi Location Correction
[corecţie locaţie], şi sistemul va afişa
un ecran de ajustare pe hartă.
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4. Rotiţi butonul Interface Dial astfel
încat săgeata de poziţie a vehiculului
sa indice direcţia corectă, şi apăsaţi
pe Interface Dial. Afişajul va reveni la
ecranul precedent.

3. Utilizaţi Interface Dial pentru a deplasa săgeata de locaţie pentru a
corecta locaţia şi apăsaţi Interface
Dial. Afişajul se va modifica astfel:

Culoare
Din Setting Screen 2, selectaţi Colour şi
apare urmaătorul ecran:

NOTĂ:
Dacă trebuie să faceţi mereu această
corecţie, atunci fie există erori în baza
de date fie există probleme de recepţie
GPS.
5.Pe masură ce conduceţi, drumul
curent va fi afişat în partea de jos a
ecranului.
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Modificare culoare harta
Această setare vă permite să alegeţi o
culoare pentru modul Zi şi Noapte.

Apăsaţi butonul
(Cancel) pentru a
reveni la ecranul anterior.
NOTĂ:
• Alegeţi Beige [bej] pentru culoarea de
Zi pentru a obţine cel mai bun contrast
al afişajului pe timp de zi.
• Alegeţi Black [negru] pentru culoarea
de Noapte pentru a obţine cel mai
bun contrast al afişajului pe timp de
noapte.
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Modificare culoare meniu
Această setare vă permite să alegeţi o
culoare a meniului din cinci culori pentru
modul Zi si Noapte.

Informaţii privind sistemul
Din Setting Screen 2, selectaţi System
Information [informaţii privind sistemul]
şi apare următorul ecran:

Apăsaţi butonul
(Cancel) pentru a
reveni la ecranul anterior.

Afişează informaţii privind programul informatic al sistemului de navigaţie.
Aceste informaţii sunt numai pentru uzul
dealerului. Pentru actualizarea comenzii, utilizaţi numărul versiunii imprimat pe
etichetă (sub forma Ver. X.XX) al DVDul cu sistemul de navigaţie.

NOTĂ:
• Alegeţi Silver Metal [argintiu metalizat]
(setat din fabrică) pentru culoarea de
ZI pentru a obţine cel mai bun contrast
al afişajului.
• Alegeţi Black Metal [negru metalizat]
(setat din fabrică) pentru culoarea de
NOAPTE pentru a obţine cel mai bun
contrast al afişajului.

Când aţi terminat, selectaţi Return pentru a reveni la ecranul precedent.
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Limba
Din Setting Screen (second), selectaţi
Language [limba] şi apare următorul
ecran:

Selectaţi o limbă de operare pe care
vreţi să o utilizaţi. Dacă selectaţi alte
limbi decât UK English, Dueutsch, Italiano, Fracais sau Espanol, puteţi
specifica limba comenzilor vocale din
Engleza UK, Germană, Italiană,
Franceză sau Spaniolă. Apoi, ecranul se
modifică în ecranul Unit. Selectaţi unitatea de lungime: Metric (km/m) sau Imperial (mile/yard)
După selectarea unităţii de lungime, sistemul de navigare va reporni cu limba
de operare indicată.

Această opţiune vă permite să selectaţi
una din cele 11 limbi de operare: Engleza din Regatul Unit, Germană, Italiană, Franceză, Spaniolă, Portugheză,
Olandeză, Daneză, Suedeză, Norvegiană şi Finlandeză.
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Camera de luat vederi din spate
Vehiculul dvs. este echipat cu o camera
de luat vederi in spate cum se vede in
imagine.
REAR VIEW CAMERA

Când comutaţi pe R (Reverse [revers])
cu cheia de contact pe poziţia ON (II),
pe ecranul sistemului de navigaţie este
prezentată vederea din spate. Pentru
imagine optimă, păstraţi întotdeauna curată lentila camerei de luat vederi din
spate şi asiguraţi-vă că nu este acoperită.
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Reglarea strălucirii camerei de luat
vederi din spate.
In poziţia revers, butoanele „tari” sunt
blocate, cu excepţia butonului Interface Dial. Rotirea Interface Dial va permite sa regalaţi strălucirea imaginii
camerei de luat vederi din spate.
Aceasta reglare a strălucirii este independenta de reglarea strălucirii la Setting Screen 1
NOTA:
• Strălucirea camerei de luat vederi nu
poate fi reglata prin comanda vocala
• Pot apărea uşoare întârzieri când se
comută la imaginea de la camera de
luat vederi sau când se comuta înapoi
la ecranul Map/Menu. Este normal.
Deoarece suprafaţa afişajului camerei
de luat vederi din spate este limitată,
trebuie întotdeauna să vă întoarceţi
încet şi cu grijă şi să priviţi în spate pentru a observa obstacolele.
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Iniţializarea sistemului
Iniţializarea sistemului
Dacă din orice motive, aţi pierdut alimentarea sistemului de navigaţie (de
exemplu bateria a fost deconectată),
sistemul de navigaţie va necesita
reiniţializarea. Odată finalizată, sistemul
va fi gata de utilizare.
Această iniţializare necesită următoarele:
• Selectarea limbii de operare, limba
comenzii vocale şi unitatea de
lungime utilizate de sistemul de navigaţie. Pentru procedura de operare,
vezi Limba la pag.87.
• Iniţializarea GPS (poate să nu fie
necesar în funcţie de durată cât sistemul a rămas nealimentat)
• Potrivirea hărţii pentru alinierea coordonatelor GPS la locul de pe hartă.

Iniţializarea GPS
În funcţie de timpul cât bateria a fost deconectată, sistemul dvs. poate necesita
iniţializarea GPS. Dacă da, apare următorul ecran:
** Aşteaptă**
Sistemul primeşte semnalul GPS.
Aceasta poate dura până la 10
minute.
* Motorul trebuie să meargă
* Vehiculul trebuie să fie parcat afară
departe de clădiri
* Nu mişcaţi vehiculul în acest timp.
Dacă procedura nu este necesară sistemul afişează direct ecranul Disclaimer
(vezi pag.16). Pe durata iniţializării, sistemul căutători sateliţii disponibili, şi
obţine informaţiile orbitale ale acestora.
Pe durata acestei proceduri vehiculul
trebuie să fie la loc deschis cu vedere
liberă spre cer.

Dacă sistemul găseşte sateliţii în mod
corespunzător, această căsuţă se
goleşte şi apare ecranul Disclaimer.
Dacă în zece minute sistemul nu localizează un număr suficient de sateliţi
pentru a vă localiza poziţia, apare următorul ecran:
Sistemul de navigaţie nu poate
obţine un semnal GPS corespunzător
- Mutaţi vehiculul în alt loc
- Scoateţi cheia de contact
- Deconectaţi bateria 30 de minute
pentru a goli memoria receptorului
GPS
- Reconectaţi bateria şi urmaţi indicaţiile ecranului.
După 30 de minute cu ecranul afişat,
opriţi motorul şi reporniţi maşina. Dacă
nu vedeţi ecranul Disclaimer, iniţializarea GSP este realizată. Semnul
GPS verde va arăta în colţul din stânga
sus al ecranului.

Sistem de navigaţie
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Iniţializarea sistemului
NOTĂ:
• Timpul mediu de realizare este sub 10
minute, dar poate lua şi 45 de minute.
• Dacă sistemul tot nu poate să obţină
semnal, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran sau contactaţi dealerul local
pentru asistenţă
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Potrivirea hărţi
Această parte a iniţializării potriveşte coordonatele GPS găsite mai sus cu un
drum de ecranul harta. Pentru a realiza
această parte a procedurii, verificaţi
dacă sistemul de navigaţie afişează o
hartă şi conduceţi vehiculul pe o stradă
de pe hartă (un drum arătat pe ecranul
hartă). Nu introduceţi o destinaţie de
data aceasta. Când denumirea străzii
curente pe care vă deplasaţi apare în
partea de jos a ecranului, întreaga procedură este finalizată. Sistemul dvs.
este faţa de utilizare.
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Limitele sistemului
Deşi Sistemul de Navigaţie Honda este
unul dintre cele mai sofisticate echipamente care poate fi găsit într-un automobil modern, este posibil să constataţi
pe parcursul utilizării că acesta are
unele limitări
Sistemul utilizează semnale de la
Global Positioning System [sistemul
global de poziţionare] (GPS) pentru a
ajuta la determinarea locaţiei sale
curente. GPS este operat de Departamentul Apărării al S.U.A.. Din motive de
securitate, există unele inexactităţi incorporate în GPS pe care Sistemul de
navigaţie trebuie să le compenseze permanent. Aceasta poate produce erori
ocazionale de poziţionare de până la
câteva sute de yarzi.
De exemplu, în zonele urbane unde
străzile sunt apropiate, aceasta ar putea
face ca sistemul să arate ca dvs. sunteţi
pe o stradă paralela cu cea pe care vă
aflaţi de fapt. Sistemul, în multe circumstanţe, se va corecta el însuşi după
câteva secunde.

De asemenea, în funcţie de modul în
care vedeţi cerul în acel moment şi poziţia sateliţilor, altitudinea poate să fie incorectă. Puteţi de asemenea să
observaţi o anumită întârziere a semnului de poziţie a vehiculului la intersecţii;
este normal.
Deşi sistemul vă va direcţiona către destinaţia selectată, se poate ca nu totdeauna acesta să sugereze ceea ce
dvs. consideraţi că este cea mai directă
rută.
Veţi constata că listele de puncte de interes în opţiunea „Places” nu sunt la fel
de complete pentru zonele periferice ca
şi cele pentru zonele metropolitane. De
exemplu, în zonele periferice se include
numai un număr limitat de staţii de benzină, restaurante, hoteluri, bănci etc.
Aceasta înseamnă că puteţi găsi locuri
nelistate despre care ştiţi că există. La
fel şi pentru spitale. În zonele periferice,
facilităţile listate pot să nu fie cele mai
apropiate. Verificaţi întotdeauna cu
sursele locale dacă aveţi nevoie de servicii spitaliceşti.

Honda a făcut toate eforturile pentru a
verifica că baza de date a sistemului era
exactă la data la care a fost creată.
Însă, afacerile se pliază sau se mută în
noi locaţii, şi încep alte afaceri în vechile
locaţii. Din acest motiv, se poate
ocazional să constataţi informaţii”inexacte” când selectaţi şi vă deplasaţi la un
punct de interes (de exemplu, un
restaurant poate să fi devenit magazin
de bijuterii). Aceste inexactităţi vor
creşte cu timpul.
Puteţi constata că sistemul ocazional
„reboots”. Aceasta este indicat de faptul
că afişajul revine la ecranul logo. Un reboot poate fi cauzat de un număr de lucruri, inclusiv introducerea prea rapidă a
datelor sau căldura excesivă sau şoc.
Un reboot nu indică în mod necesar o
problemă care necesită service. După
ce sistemul definitivează operaţia de reboot, acesta vă va permite să finalizaţi
orice funcţii pe care le efectuaţi înainte
de operaţia de reboot.

Sistem de navigaţie
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Limitele sistemului
NOTĂ:
Baza de date digitizată reflectă condiţiile
astfel cum acestea existau la diferite
date în timp înainte de producerea bazei
de date. În consecinţă, copia dvs. poate
conţine date sau informaţii inexacte sau
incomplete ca urmare a trecerii timpului,
a construcţiei de drumuri, a schimbării
condiţiilor sau a altor cauze.
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În plus, această bază de date nu include, nu analizează, procesează, considera sau reflecta nici una din
următoarele categorii de informaţii:
• Calitatea sau securitatea vecinătăţilor
• Densitatea populaţiei
• Disponibilitatea sau apropierea organelor de aplicare a legii
• Asistentă de urgenţă, de salvare,
medicala sau de alt fel
• Lucrări de construcţii, riscuri
• Închideri de drumuri sau de benzi de
circulaţie
• Restricţii legale (restricţii privind tip de
vehicul, greutate, sarcină, înălţime şi
viteză)
• Panta drumului
• Înălţimea/lăţimea podurilor, restricţii de
greutate sau alte restricţii
• Condiţii de siguranţă trafic
• Condiţii climatice
• Starea suprafeţei drumului
• Evenimente speciale
• Congestionare trafic
• Timp de deplasare

Nu ne asumăm nici o răspundere pentru
nici un incident care poate avea loc ca
urmare a oricărei erori în program, sau
din schimbarea condiţiilor ne notate mai
sus.
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Asistarea clientului
Obţinerea unui DVD Navigaţie
actualizat
Honda extinde permanent aria sistemului de navigaţie. Periodic se vor pune la
dispoziţie pentru cumpărare programe
actualizate cu date topografice îmbunătăţite, de obicei în toamna fiecărui
an.

2. Localizaţi unitatea de comanda.
Aceasta se află în compartimentul
consolei.
3. Deschideţi uşa unităţii.

Pentru a instala DVD Navigation, asiguraţi-vă că eticheta este în sus. Glisaţi
DVD în fantă pentru DVD. DVD este
tras automat în sistemul de navigaţie.

Dacă doriţi să cumpăraţi un DVD actualizat sau să înlocuiţi DVD-ul, apelaţi la
dealerul dvs.

Notă:
Dacă vedeţi mesajul de eroare: „Navigation unit door is open...“ (uşa unităţii e
deschisă), inchideţi uşa. Sistemul va reporni. Este normal.

Schimbarea DVD
NOTĂ:
Baza de date a sistemului este stocată
într-un DVD schimbabil. Sistemul nu lucrează fără DVD.
1. Scoateţi DVD când cheia de contact
este în poziţia Accessory II) sau în
poziţia ON (II).

5. Trageţi DVD drept în afară. Ţineţi
DVD de margini. Amprentele digitale,
zgârieturile sau alţi contaminanţi pe
suprafaţa utilă pot face DVD necitibil

4. Apăsaţi butonul (Eject). DVD va ieşi
automat afară şi va fi afişat un mesaj
de eroare pe ecran. Este normal.

Pentru clienţii din Regatul Unit
Când sunteţi în Regatul Unit, dacă aveţi
orice întrebare sau cerere pentru serviciul TMC, puteţi contacta direct la:
Traffic Master Customer Service
Telefon: (0870) 240-5752 (9:00-17:00)

Sistem de navigaţie
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Căutarea defectelor
Mesaj de eroare pe ecran

Soluţia

Sistemul de navigaţie nu poate să obţină
un semna GPS corespunzător

Asiguraţi-vă că nu se află nimic pe habitaclu care să blocheze antena GPS, precum
ecran metalic, detectoare radar, telefon mobil, sau lucruri împrăştiate. Dacă nu este
cazul, deplasaţi vehiculul într-un loc deschis departe de clădiri înalte, copaci etc.

Discul DVD nu este instalat.
Instalaţi discul
Eroare de citire DVD (Disc DVD neformatat/incorect). Consultaţi dealerul

Verificaţi dacă discul DVD de navigaţie este inserat cu eticheta în sus (pag.90).
Dacă problema persistă, apelaţi la dealer
Verificaţi suprafaţa DVD să nu aibă zgârieturi sau deteriorări. Verificaţi că folosiţi un
DVD de navigaţie. Sistemul nu poate citi alte baze de date sau DVD video. Dacă
problema persistă, apelaţi la dealer

Temperatura ecranului este prea mare.
Ecranul se va închide până când se
răceşte

Acest mesaj va apărea scurt timp când temperatura este prea mare, şi atunci afişajul va deconecta până scade temperatura. Sistemul va reveni când temperatura
afişajului scade.

Temperatura exterioară este prea joasă.
Sistemul va mai aştepta până să
pornească.

Temperatura este sub -30 °C si ECU navigation are dificultăţi să citească DVD.
Sistemul va porni când temperatura creste.

Ruta nu a fost terminată. Încercaţi din nou Acest mesaj va apărea când vă deplasaţi către sau de la un loc (zonă nouă) care
dintr-o altă locaţie.
nu se află în baza de date. Încercaţi o rută dintr-o altă locaţie.*
Destinaţia nu se află în această versiune
a bazei de date

Destinaţia nu a fost găsită în baza de date. Încercaţi altă destinaţie în apropiere,
sau selectaţi o destinaţie cu manşa.*

Porniţi motorul înainte de a acţiona
comenzile de climatizare.

Motorul trebuie să meargă pentru a funcţiona comanda climatizării.

* Dacă problema persistă, sau apare pentru o zonă largă, apelaţi la dealer.
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Indexul comandă vocală
Comenzi globale
Sistemul acceptă aceste comenzi în
orice ecran
Ajutor
(Citeşte lista comenzilor pentru
ecranul afişat)
Setare
(Afişează Ecranul Setare (unu)
Afişaj hartă
(Afişează ecranul hartă)
Afişaj meniu
(Afişeaza ecranul: introduceţi
destinaţia)
Afişaj ecran audio
Afişaj ecran A/C
Informaţii
(Afişează ecranul Informaţii (unu))
Înapoi
(Înapoi la ecranul precedent, la fel
cu butoanele
(Anulare)
Anulează
(Anulează activitatea curentă)
Cât este ceasul?

Opţiunea Voice Command Help [ajutor
comenzi vocale] de pe ecranul Information listează multe din comenzile care
urmează. Pentru a evita distragerea
atenţiei cât timp conduceţi, sistemul
poate citi comenzile pentru dvs.
Comenzile sunt accesibile în orice moment în timpul conducerii şi vă pot fi
citite astfel încât să nu trebuiască să le
memorizaţi.

Comenzi generale de navigare
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
ecranul map/guidance [hartă/ghidare]
Afişaj meniu
(Afişează ecranul introduceţi
destinaţia)
Afişaj navigaţie
(Afişează ecranul schimbă ruta)
Afişaj Harta
Afişaj Setare
Afişaj Informaţii
Afişaj Ecran audio
Afişaj Ecran Control Climatizare
Anulează
Înapoi
Cât este ceasul?
Repetă voce
Ajutor
(Citeşte lista comenzilor Afişaj
navigaţie generală şi Afişaj Navigaţie
Ajutor comandă vocală

Sistem de navigaţie
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Indexul comandă vocală
Cât [timp] mai este până
la destinaţie?*
(Pe traseu, spune timpul până
la destinaţie)
Spune-mi timpul de sosire
la destinaţie.*
(Pe traseu, spune timpul de sosire
la destinaţie)
La ce distanţă este destinaţia?*
(Pe traseu, spune distanţa până
la destinaţie)
Cât [timp] mai este până la următorul
punct?*
(Pe traseu, spune timpul până
la următorul punct)
Spune-mi timpul de sosire
la următorul punct.*
(Pe traseu, spune timpul de sosire
la următorul punct)
La ce distanţă este următorul punct?*
(Pe traseu, spune distanţa până
la următorul punct)
Înregistrează locaţia curentă
(Pune locaţia curentă în
Locuri Favorite)
* Aceste comenzi nu sunt disponibile
dacă parcurgeţi harta în timp ce sunteţi
în deplasare spre o destinaţie
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Comenzi afişaj navigaţie
Sistemul acceptă aceste comenzi pe un
ecran map/guidance
Afişează locaţia curentă
Afişează nordul în sus
Afişează cap compas în sus
Afişează Zoom In
Afişează Zoom Out
Afişează scara de 50 metri (50 yarzi)
Afişează scara de 100 metri
(100 yarzi)
Afişează scara de 200 metri
(200 yarzi)
Afişează scara de 500 metri
(500 yarzi)
Afişează scara de 1 km (1/2 mile)
Afişează scara de 2 km (1 mila)
Afişează scara de 5 km (3 mile)
Afişează scara de 10 km (6 mile)
Afişează scara de 20 km (12 mile)
Afişează scara de 50 km (30 mile)
Afişează scara de 100 km (60 mile)
Afişează scara de 200 km (120 mile)
Max Zoom In
Max Zoom Out
Acasă
Afişează lista evenimentelor de trafic

Afişează semnul selectat pe ecranul
hartă
Afişează dealerul auto
Afişează dealerul Honda
Afişează statie de benzina
Afişează banca
Afişează spital
Afişează hotel
Afişează restaurant
Afişează zona de cumparaturi
Afişează parcare auto
Afişează parc
Afişează zona de odihna
Afişează TMC
Ascunde semnele selectate de pe
ecranul harta
Ascunde dealerul auto
Ascunde dealerul Honda
Ascunde statie de benzina
Ascunde banca
Ascunde spital
Ascunde hotel
Ascunde restaurant
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Indexul comandă vocală
Ascunde zona de cumpărături
Ascunde parcare auto
Ascunde parc
Ascunde zona de odihnă
Ascunde TMC
Comenzi de căutare a unui loc
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
ecranul map/guidance [hartă/ghidare]
Găseşte cel mai apropiat dealer auto
Găseşte cel mai apropiat dealer Honda
Găseşte cea mai apropiată staţie
de benzină
Găseşte cea mai apropiată bancă
Găseşte cel mai apropiat spital
Găseşte cel mai apropiat hotel
Găseşte cel mai apropiat restaurant
Găseşte cea mai apropiată zonă de
cumpărături
Găseşte cea mai apropiată parcare auto
Găseşte cel mai apropiat parc
Găseşte cea mai apropiată
zonă de odihnă
Găseşte cel mai apropiat restaurant
african
Găseşte cel mai apropiat restaurant
american
Găseşte cel mai apropiat restaurant
asiatic
Găseşte cel mai apropiat restaurant
austriac

Găseşte cel mai apropiat bistrou
Găseşte cel mai apropiat restaurant
britanic
Găseşte cel mai apropiat restaurant
chinezesc
Găseşte cel mai apropiat restaurant
continental
Găseşte cel mai apropiat restaurant
este european
Găseşte cel mai apropiat Fast food
Găseşte cel mai apropiat restaurant
francez
Găseşte cel mai apropiat restaurant
german
Găseşte cel mai apropiat restaurant
grecesc
Găseşte cel mai apropiat restaurant
grill
Găseşte cel mai apropiat restaurant
indian
Găseşte cel mai apropiat restaurant
internaţional
Găseşte cel mai apropiat restaurant
italian
Găseşte cel mai apropiat restaurant
japonez
Găseşte cel mai apropiat restaurant
mexican
Găseşte cel mai apropiat restaurant
gen estul mijlociu
Găseşte cel mai apropiat restaurant

public
Găseşte cel mai apropiat restaurant
rusesc
Găseşte cel mai apropiat restaurant
cu sandwich
Găseşte cel mai apropiat restaurant
scandinav
Găseşte cel mai apropiat restaurant
unde se servesc moluşte
Găseşte cel mai apropiat restaurant
sud american
Găseşte cel mai apropiat restaurant
spaniol
Găseşte cel mai apropiat restaurant
portughez
Găseşte cel mai apropiat restaurant
elveţian
Găseşte cel mai apropiat restaurant
Thai
Găseşte cel mai apropiat restaurant
vegetarian
Găseşte cel mai apropiat restaurant
vest european
Găseşte cel mai apropiat alt
restaurant
Găseşte cel mai apropiat restaurant
Găseşte cel mai apropiat alt restaurant
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Indexul comandă vocală
Comenzi de control al climatizării
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Comandă climatizare complet automat
Comandă climatizare automat
(comandă temperatura
la alegerea dvs.)
Comandă climatizare pornită
Comandă climatizare oprită
Aer condiţionat pornit
Aer condiţionat oprit
Dezgheţare lunetă pornit
Dezgheţare lunetă oprit
Comandă climatizare aer proaspăt
Comandă climatizare recirculaţie
Comandă climatizate prize de aer
Comandă climatizare bi-nivel
(prize de aer şi podea)
Comandă climatizare podea
Comandă climatizare podea
şi dezgheţare
Creşte turaţia ventilatorului
Scade turaţia ventilatorului
Turaţia ventilatorului nr (nr:1-7)
(Pentru comandă vocală mai bună
ţineţi turaţia ventilatorului la 1 sau 2)
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Comenzi vocale pentru temperatură
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Temperatura # grade
(#:15 la 29 grade C)
Creşte temperatura
Scade temperatura
Temperatura max. cald
Temperatura max rece
Echilibrare temperatură
Mod dual temperatură pornit
Mod dual temperatură oprit
Mod dual temperatură
Temperatura şofer # grade
(#:15 la 29 grade C)
Temperatura pasageri # grade
(#:15 la 29 grade C)

Comenzi vocale pentru radio
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Audio pornit
Audio oprit
Audio
Radio pornit
Radio oprit
Radio
Radio FM1
Radio FM2
Radio AM unde medii
Radio AM unde lungi
Radio #FM (#:87,50 – 108,00)
Radio # AM unde medii (#:531-1602)
Radio # AM unde lungi (#:153-281)
Radio caută în sus
Radio caută în jos
Radio postul următor
Radio presetare # (#:1-6)
Radio auto selectare
Radio scanare
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Indexul comandă vocală
Comenzi vocale pentru CD
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Redare CD
Redare CD Disc # (#1-6)
Redare CD pista # (#:1-30)
Salt CD inainte
Salt CD inapoi
Redare CD Discul următor
Redare CD Discul precedent
Pistă CD aleatoriu*
Pistă CD repetare*
Pistă CD scanare*
CD aleatoriu*
CD repetare*
CD scanare*
Redare normala CD
(Reia „redarea” de la aceste
comenzi: ”Pista CD aleatoriu” şi
„Pista CD repetare”).
* Repetarea acestor comenzi comută
funcţia între pornit şi oprit.

Comenzi vocale pentru DVD
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Redare DVD
Redare DVD Disc # (#1-6)
Redare DVD pista # (#:1-30)
Redare disc DVD #1 pista #2 (#1:1-6,
#2:1-30)
Salt DVD inainte
Salt DVD inapoi
Redare DVD Discul următor
Redare DVD Discul precedent
Pistă DVD aleatoriu*
Pistă DVD repetare*
Pistă DVD scanare*
DVD aleatoriu*
DVD repetare*
DVD scanare*
Redare normala DVD
(Reia „redarea” de la aceste
comenzi: ”Pista DVD aleatoriu” şi
„Pista DVD repetare”).
* Repetarea acestor comenzi comută
funcţia între pornit şi oprit.

Comenzi vocale pentru MP3/WMA
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
multe dintre ecrane
Redare MP3
Redare MP3 Disc # (#1-6)
Redare MP3 pista # (#:1-30)
Redare disc MP3 #1 pista #2 (#1:1-6,
#2:1-30)
Salt MP3 înainte
Salt MP3 înapoi
Redare MP3 Discul următor
Redare MP3 Discul precedent
Pistă MP3 aleatoriu*
Pistă MP3 repetare*
Pistă MP3 scanare*
Disc MP3 repetare*
Pistă MP3 scanare*
Disc MP3 scanare*
Redare normala MP3 (Reia „redarea”
de la aceste comenzi: ”Pista MP3
aleatoriu” şi „Pista MP3 repetare”).
Fişier MP3 aleatoriu*
Fişier MP3 repetare*
Fişier MP3 listă
Redare WMA
Redare WMA Disc # (#1-6)
Redare WMA pista # (#:1-30)
Redare disc WMA #1 pista #2
(#1:1-6, #2:1-30)
Sistem de navigaţie
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Indexul comandă vocală
Salt WMA înainte
Salt WMA înapoi
Redare WMA Discul următor
Redare WMA Discul precedent
Pistă WMA aleatoriu*
Pistă WMA repetare*
Pistă WMA scanare*
Disc WMA repetare*
Pistă WMA scanare*
Disc WMA scanare*
Redare normala WMA
Fişier WMA aleatoriu*
Fişier WMA repetare*
Fişier WMA listă
* Repetarea acestor comenzi comută
funcţia între pornit şi oprit.
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Comenzi vocale pentru
ecrane informaţii
Acestea sunt comenzi suplimentare
care nu se găsesc pe ecranele Voice
Command Help [Ajutor comenzi vocale]
disponibile când se vizualizează
ecranele Information. Urmăriţi indicaţiile
vocale.
Salvează locaţia curentă
Listă evenimente de trafic
Ajutor comandă vocală
(Sistemul citeşte şi listează toate
comenzile, începând cu Comenzi
generale de navigaţie)
Calculatorul rutei
Legenda hărţii

Comenzi pe ecran
Sistemul acceptă aceste comenzi pe
orice ecran. Sunt peste 100 de comanzi
pe ecran.
Este suficient doar să spuneţi ce este
scris pe ecran (poziţiile din liste sunt excluse).
Următorul / Jos
Precedent / Sus
Retur
OK
Sterge
Gata
Citeşte lista
etc.
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Index
A
Adăugarea de destinaţii la lista
38
Adrese
22, 23, 74
Afişaj
70
Afişajul superior
12
Ajutor Comanda vocala
66
Altele
28
Anunţuri de ghidare
45
Arata semn pe harta
52,54
Asistenţă client
93
B
Bara de semne
Bazele comenzii vocale
Breacrumbs
Buton anulare
Buton Interface Dial
Butonul de vorbire
Butonul ENTER
Butonul INFO
Butonul MAP/...
Butonul meniu
Butonul mod afişaj
Butonul TRIP (parcurs)

54
12
17, 55
11, 13
11
13
11
10,66
10,50
10
11
11

C
Calc.5 rute
42
Calculatorul rutei
67
Camera video spate
88
Casa
22,39,64,76
Casete informaţii eveniment TMC
20
102
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Casete si declinare de răspundere 43
Categorie
27,75
Centrul oraşului
28
Channel Tunnel/Ferry
43
Citire lista
67
Cod poştal
25
Comenzi afişaj navigare
96
Comenzi comandă climatizare
98
Comenzi generale de navigare
95
Comenzi globale
95
Comenzi pe ecran
101
Comenzi pentru găsire loc
97
Comenzi vocale CD
99
Comenzi vocale DVD
99
Comenzi vocale MP3
100
Comenzi vocale pentru
ecranele de informaţii
100
Comenzi vocale radio
98
Comenzi vocale temperatura
98
Comenzi vocale WMA
100
Comenzile sistemului
10
Conducerea către destinaţie
40
Configuraţie
78
Contrast
71
Corectura de locaţie
84
Culoare
85
Culoare meniu
17
Culoarea harta
86
Culoarea meniului
86
Cumpărături
28

D
Defecte
94
Denumire
27,30
Denumirea locului
28,30
Denumirea locului după cuvântul
cheie
29
Deplasare
28
Destinaţie
22, 40, 64
Destinaţii precedente
22,34,74
Destinaţiile zilei
22,37,40
Detalii evenimente TMC
20
Direcţia la destinaţie/haltă
17
Distanţa până la destinaţie-haltă
48
Divertisment
28
După acasă
39
După adresă
23
După destinaţiile precedente
34
După destinaţiile zilei
37
După intersecţie
31
După introducerea pe hartă
35
După locuri (POI)
27
După locuri favorite
26
E
Ecran
Ecran calcul ruta
Ecran de setare
Ecran introducere destinaţie
Ecranul de ghidare
Ecranul harta
Ecranele de informaţii

11
40
69,72
22, 65
50
17,45
66
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Index
Editare lista cu destinaţiile zilei
Editare locuri salvate
Editare viteză
Editare zonă de căutare halte
Evitarea unei străzi

37
72
82
81
64

F
Ferry/Tunnel
Fixare ca destinaţie
Fluxul traficului
Fus orar

43, 61
36,39,40
20,21
83

G
Găseşte cel mai apropiat
64
Ghidare pe ecran divizat
51
Ghidarea dinamica pe traseu 44, 59, 81
H
Halte
Harta vizualizare dest.
Hotel (Hotel/Motel

17,62,81
40
28

I
Ieşirea din traseu
In afara traseului
Index comanda vocala
Informaţii de ghidare
Informaţii privind sistemul
Iniţializarea GPI
Iniţializarea sistemului
Interface Dial [disc interfaţa]

55
55
95
81
86
89
89
11

Intersecţie
Întreaga Europă
Introducere date pe harta
Introducere informaţii
Introducere locuri favorite
Introducere număr casă
Introducerea unei destinaţii

22,31
37
22,35
15
73
24
22

Î
Îmbunătăţirea recunoaşterii vocii

N
14

L
Legenda afişajului de trafic
20
Legenda hărţii
17,67
Limba
87
Limitările sistemului
91
Lina rutei
45
Lista de direcţii
51
Lista destinaţiilor zilei
37
Lista evenimentelor de trafic
21,66
Locaţia curentă
18, 60, 66
Locuri
74
Locuri (POI)
22,74
Locuri favorite
22, 26, 72
M
Meniu introducere date pe harta
Meniul hărţii
Mesaj de eroare
Metoda de stabilire a rutei
Microfon

Minimizare autostrăzi
41
Minimizare drumuri cu plata
42
Modificarea destinaţiei
64
Modificarea metodei de stabilire
a rutei
41, 61
Modificarea rutei
61
Modul ghidare
49,82

35,65
49
94
41
12

Nivel de negru
Număr de telefon

71
27,31

O
Obţinerea unui DVD Navigaţie
actualizat
93
Ocolire
64
Ocolire eveniment trafic
59, 64
Opţiuni semne
54
Ora de vara
83
Oraş
23, 32, 36
Orientarea hărţii
17,46
P
Parcurgerea hărţii
Pornire
Pornirea sistemului
Potrivirea hărţii
Poziţia curentă
Poziţia vehiculului
Puterea semnalului GPS

Sistem de navigaţie

48
10
16
90
34, 74
17
17
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Index
R
Reacţie inversa Interface Dial
71
Reacţie inversa recunoaştere voce 78
Recalculare
55.79
Re-direcţionare
78
Reglarea automata a volumului
78
Reglarea ceasului
83
Reglarea orei
83
Reglarea scării hărţii
17
Restaurant
28
Ruta
40,45,55,61
Ruta scurta
41
Rută rapidă
41
Rută uşoară
41
S

T

Salvează locaţia curenta
Scara hărţii
Schimbare DVD
Schimbare semn [icon]
Schimbare ţară
Selectarea codului poştal
Selectarea străzii
Selectarea ţării
Selectarea unui oraş
Semn [icon] destinaţie
Semn manevra următoare
Semn următorul eveniment TMC
Semne [icon] de repere
Semne evenimente TMC
Semne privind incidente
104

Service Auto
28
Servicii bancare
28
Setările sistemului
69
Situaţia recepţionării TMC
20
Sortare după distanta de parcurs
29
Spital
28
Stabilirea rutei in afara drumurilor 55,84
Stabilirea rutei in zona neverificata56,80
Stabilirea rutei si ghidarea
78
Şterge destinaţiile anterioare
77
Şterge halte
63
Strada
24,33
Strălucire
11, 69
Străzi neverificate
7
Străzi verificate
7

Sistem de navigaţie

60,66
47
93
75
23, 32
25
24,33
23,32
23,32
17, 46
17
20
17,52
20
17,52

Timp estimat
Timpul pana la destinaţie/halta
Tipul ceasului
TMC (Traffic Message ChannelCanal mesaje trafic

81
48
83
20

Ţ
Ţara

32, 36

U
Unitate (mila sau kilometru)
Utilizarea sistemului de comandă
vocală

78
13

V
Vecinătatea unui oraş
Vehicul
Voce
Volum

30
84
49
71

Z
Zone de odihna pe direcţii

81
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Notă privind licenţa
Aţi achiziţionat un dispozitiv (“DISPOZITIV”) care include software [produs informatic] licenţiat de ALPINE
ELECTRONICS, INC., de la un afiliat al
Microsoft Corporation (împreuna “MS”).
Acest produs informatic de origine MS,
precum şi mediile, materialele tipărite şi
documentaţia “online” sau electronică
aferente (“SOFTWARE”) este protejat
de legi şi tratate internaţionale privind
proprietatea intelectuala. SOFTWARE
este licenţiat, nu vândut. Toate drepturile
sunt rezervate.
DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST CONTRACT DE LICENŢA PENTRU UTILIZATOR FINAL
(“EULA”), NU UTILIZAŢI DISPOZITIVUL ŞI NU
COPIAŢI MATERIALUL INFORMATIC. ÎN SCHIMB,
CONTACTAŢI PROMPT ALPINE ELECTRONICS, INC. PENTRU INSTRUCŢIUNI
PRIVIND RETURNAREA DISPOZITIVULUI NEUTILIZAT ÎN VEDEREA RAMBURSĂRII PREŢULUI.
ORICE UTILIZARE A SOFTWARE , INCLUSIV
DAR NELIMITAT LA UTILIZAREA DISPZITIVULUI,
VA CONSTITUI ACORDUL DVS. CU PRIVIRE LA
PREZENTUL EULA (SAU LA RATIFICAREA
ORICĂRUI CONSIMTAMANT PREALABIL).
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ACORDAREA LICENŢEI PENTRU
SOFTWARE
Acest EULA va acorda următoarea licenţa:
Puteţi utiliza SOFTWARE numai pe DISPOZITIV.
NETOLERANT LA DEFECTE. SOFTWARE NU
ESTE TOLERAT LA DEFECTE. ALPINE ELECTRONICS, INC. A STABILIT INDEPENDENT
CUM SA SE UTILIZEZE SOFTWARE ÎN DISPOZITIV,
ŞI MS S-A BAZAT PE CELE ALPINE ELECTRONICS, INC. PENTRU A EFECTUA TESTE
SUFICIENTE CARE SA STABILEASCĂ FAPTUL CA
SOFTWARE ESTE ADECVAT PENTRU ACEASTA
UTILIZARE.

NU SE OFERĂ GARANŢIE PENTRU SOFTWARE.
SOFTWARE ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE” ŞI
CU TOATE DEFECTELE. ÎNTREGUL RISC CU
PRIVIRE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANTA, EXACTITATEA ŞI EFORTUL (INCLUSIV
LIPSA NEGLIJENTEI) VA APARŢIN. DE ASEMENEA, NU EXISTA NICI O GARANŢIE FATA DE INTERFERENTA SOFTWARE CU DEŢINEREA DE
CĂTRE DVS. SAU FATA DE INCĂLCAREA VREUNUI DREPT DE PROPRIETATE. DACA AŢI PRIMIT
VREO GARANŢIE PRIVIND DISPOZITIVUL SAU
SOFTWARE, ACEA GARANŢIE NU PROVINE DE LA
MS ŞI NU OBLIGA MS.

NICI O RĂSPUNDERE PENTRU UNELE DAUNE. ÎN
MĂSURA ÎN CARE NU ESTE INTERZIS PRIN LEGE,
MS NU ARE NICI O RĂSPUNDERE PENTRU NICI
UN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, PRIN
CONSECINŢA SAU INCIDENTALE DECURGÂND
DIN SAU ÎN LEGĂTURA CU UTILIZAREA SAU PERFORMANTELE SOFTWARE. ACEASTA LIMITARE
SE APLICA CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE O REMEDIERE NU ÎŞI REALIZEAZĂ SCOPUL ESENŢIAL. ÎN
NICI O SITUAŢIE MS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU NICI O SUMA MAI MARE DE DOUA SUTE
CINCIZECI DOLARI SUA (250,00 USD).
Limitări privind modificarea constructiva,
decompilarea şi dezasamblarea. Nu
puteţi modifica constructiv, decompila sau
dezasambla software decât în măsura în
care aceasta activitate este în mod expres permisa de legea aplicabila independent de aceasta limitare.
Software/Servicii suplimentare. Software
poate permite ALPINE ELECTRONICS,
INC., MS, Microsoft Corporation sau afiliaţilor acestora sa asigure sau să vă pună
la dispoziţie actualizări, completări, componente adiţionale ale Software sau componente ale Software bazate pe servicii
pe Internet, după data la care aţi obţinut
copia iniţiala Software. („Componente suplimentare”)
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• Dacă ALPINE ELECTRONICS, INC.
vă furnizează sau vă pune la dispoziţie Componente Suplimentare şi nu
se prevăd alte condiţii ale EULA împreună cu Componentele Suplimentare, atunci se aplică clauzele
prezentului EULA.
• Dacă MS, Microsoft Corporation sau
afiliaţii acestora vă pun la dispoziţie
Componente Suplimentare, şi nu se
prevăd alte condiţii ale EULA, atunci
se aplică clauzele prezentului EULA,
cu excepţia faptului ca MS, Microsoft
Corporation sau afiliaţii acestora care
asigură Componentele Suplimentare
ar fi licenţiatorul Componentelor Suplimentare.
ALPINE ELECTRONICS, INC., MS, Microsoft Corporation şi afiliaţii acestora îşi
rezervă dreptul de a întrerupe orice servicii bazate pe Internet asigurate dvs.
sau puse la dispoziţia dvs. prin utilizarea
Software.
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MEDII DE RESTABILIRE. Dacă Software este asigurat de ALPINE ELECTRONICS, INC. pe medii separate şi
sunt etichetate „Recovery Media”[medii
de restabilire], puteţi utiliza Recovery
Media numai pentru a restabili şi reinstala Software instalat iniţial pe Dispozitiv.

exportul Software, vezi http://www.microsoft.com/exporting

TRANSFERUL SOFTWARE ESTE
PERMIS DAR CU RESTRICŢII. Puteţi
transfera definitiv drepturile conform
prezentului EULA numai în cadrul unei
vânzări sau transfer definitiv al Dispozitivului şi numai daca primitorul accepta
prezentul EULA. Dacă Software este o
actualizare, orice transfer va include
toate versiunile precedente ale Software.
RESTRICŢII DE EXPORT. Confirmaţi ca
Software este de origine din SUA. Acceptaţi sa vă conformaţi tuturor legilor
internaţionale şi naţionale aplicabile
care se aplică Software, inclusiv Reglementările Administraţiei pentru Export a
SUA, precum şi restricţiile privind utilizatorul final, utilizarea finală şi ţara de destinaţie emise de guvernul SUA sau de
alte guverne.
Pentru informaţii suplimentare privind
Sistem de navigaţie
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