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 [ Funcțiile și serviciile descrise în cadrul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătățirii 
performanțelor. Dacă se actualizează software-ul sistemului, capturile de ecran din acest manual este posibil să fie diferite de 
imaginile reale ale sistemului.

 [ Este posibil ca funcțiile și serviciile descrise în acest ghid să fie diferite de cele ale vehiculului. Pentru informații exacte legate de 
vehiculul dvs., consultați manualul de utilizare sau catalogul vehiculului.

 [ Este posibil ca designul și specificațiile sistemului să se modifice fără notificare prealabilă, în vederea îmbunătățirii performanțelor.

 [ Acest sistem multimedia conține software open source, care include, fără a se limita la, software distribuit și/sau modificat conform 
prevederilor licenței generale pentru public GNU, versiunea 2, iunie 1991 și licenței generale pentru public mai permisive GNU, 
versiunea 2.1, februarie 1999.

Pentru informații suplimentare și pentru a obține materiale pe această temă, inclusiv, dar fără a se limita la licențele și software-ul 
menționate deja, contactați-ne la MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr

 • Nicio bază de date cu hărți nu poate fi copiată fără acord.
 • Declarație privind drepturile de autor: © 1987 - 2018 HERE.
 • Nu puteți reproduce, modifica și distribui în niciun fel conținutul, fără acordul scris prealabil al HERE Technologies și 

HYUNDAI MnSOFT, Inc.
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Informații disponibile pentru utilizatori
Manual de utilizare 
sistem multimedia auto 
(PDF)

Acest manual prezintă funcțiile sistemului și explică modul de utilizare a 
acestora. Pentru a utiliza sistemul corect și în siguranță, citiți acest ghid.

Ghid de referință rapid 
sistem multimedia auto 
(tipărit)

Acest ghid include informații importante într-o referință rapidă. Utilizați acest 
ghid pentru a consulta mai rapid și mai ușor descrierile și instrucțiunile.

Ghid rapid Acest ghid reprezintă ajutorul încorporat în sistem. Puteți accesa informații de 
bază privind utilizarea sistemului și o scurtă descriere a funcțiilor importante 
direct de pe ecranul sistemului.

 • Cum se accesează ghidul: în ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Quick guide (ghid rapid).

Pentru siguranță, acest ghid rapid nu se afișează dacă vehiculul se deplasează. 
Înainte de a accesa acest ghid, parcați vehiculul într-o locație sigură.
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Simboluri utilizate în acest ghid

  Avertisment Indică informații importante referitoare la siguranța utilizatorului. Dacă avertismentele nu 
sunt respectate, este posibil să survină rănirea gravă sau decesul persoanelor.

  Atenție
Indică informații importante referitoare la siguranța utilizatorului. Dacă atenționările 
nu sunt respectate, este posibil să survină rănirea persoanelor, pagube materiale sau 
defectarea vehiculului.

  Notă
Indică informații utile, pentru o utilizare comodă.

*dacă există în 
dotare

Indică descrierea funcțiilor opționale.

Acest manual include toate specificațiile, care includ toate nivelurile de echipare și 
echipamentele suplimentare. Este posibil să includă descrierea funcțiilor care nu echipează 
vehiculul dvs.
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Pentru siguranță, respectați instrucțiunile de mai jos. În caz 
contrar, este posibil să crească riscul producerii unui accident, 
care poate avea drept urmare rănirea gravă sau decesul 
persoanelor.

 Ü Despre condus

Nu utilizați sistemul în timpul deplasării.
 • Dacă nu sunteți atenți în timp ce vă aflați la volan puteți pierde controlul 

asupra vehiculului și provoca un accident, rănirea gravă a persoanelor 
sau decesul acestora. Principala responsabilitate a șoferului este 
utilizarea legală și în siguranță a vehiculului, iar utilizarea oricăror 
dispozitive mobile, echipamente sau sisteme ale vehiculului care distrag 
atenția șoferului de la condus este interzisă în timpul utilizării vehiculului.

În timpul deplasării, respectați regulile de circulație.
 • Utilizarea exclusivă a ghidării oferite de sistemul de navigație este posibil 

să provoace încălcarea regulilor de circulație, care poate duce la un 
accident.

Verificați viteza vehiculului în timpul deplasării.
 • Este posibil ca viteza afișată pe ecranul de navigație să fie diferită de 

viteza reală.

Nu urmăriți ecranul în timpul deplasării.
 • Distragerea atenției în timpul deplasării poate provoca un accident rutier.

 • Înainte de a utiliza funcțiile care solicită operații multiple, opriți vehiculul 
într-o locație sigură.

Înainte de a utiliza telefonul mobil, opriți vehiculul într-o 
locație sigură.
 • Utilizarea unui telefon mobil în timpul deplasării poate provoca un 

accident rutier.

 • Dacă este cazul, pentru a efectua apeluri utilizați funcția handsfree 
Bluetooth și nu lungiți inutil convorbirea.

Lăsați volumul la un nivel suficient de mic pentru a auzi 
zgomotele din exterior.
 • Dacă nu auziți zgomotele din exterior în timp ce vă aflați la volan, puteți 

provoca un accident rutier.

 • Ascultarea la un volum mare pentru o perioadă lungă de timp poate 
afecta auzul.

Atunci când căutați servicii de urgență, cum ar fi spitale 
sau stații de pompieri, nu vă bazați exclusiv pe sistemul de 
navigație.
 • Este posibil ca unele servicii de urgență să nu apară pe harta de navigație. 

Localizați în prealabil serviciile de urgență din apropiere, pentru a putea 
lua rapid măsurile necesare, într-o situație de urgență.

Avertismente privind siguranța
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 Ü Despre manipularea sistemului

Nu dezasamblați și nu modificați sistemul.
 • În caz contrar, poate rezulta un accident, un incendiu sau o electrocutare.

Nu permiteți pătrunderea în sistem a lichidelor sau 
substanțelor străine.
 • Lichidele sau substanțele străine pot provoca gaze otrăvitoare, un 

incendiu sau o defecțiune a sistemului.

Întrerupeți utilizarea sistemului dacă acesta nu 
funcționează corect, cum ar fi dacă nu se mai aude sunetul 
sau dacă afișajul dispare.
 • Dacă utilizați în continuare sistemul în timp ce acesta nu funcționează 

corect, este posibil să survină un incendiu, o electrocutare sau o 
defecțiune a acestuia.

 Û Notă
Dacă aveți o problemă cu sistemul, luați legătura cu vânzătorul 
sau cu dealerul.
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Măsuri de siguranță
Pentru siguranță, respectați instrucțiunile de mai jos. În 
caz contrar, este posibil să survină rănirea persoanelor sau 
defectarea sistemului.

 Ý Despre utilizarea sistemului

Utilizați sistemul cu motorul pornit.
 • Utilizarea prelungită a sistemului cu motorul oprit poate provoca 

descărcarea bateriei.

Nu montați produse neaprobate.
 • Utilizarea produselor neaprobate poate provoca o defecțiune în timpul 

folosirii sistemului.

 • Erorile sistemului provocate de montarea produselor neaprobate nu sunt 
acoperite de garanție.

 Ý Despre manipularea sistemului

Nu forțați sistemul.
 • Apăsarea prea tare pe ecran poate provoca defectarea ecranului LCD sau 

a ecranului tactil.

La curățarea ecranului sau a panoului butoanelor, asigurați-
vă că opriți motorul și utilizați o cârpă moale și uscată.
 • Ștergerea ecranului sau a butoanelor cu o cârpă aspră sau utilizând 

solvenți (alcool, benzen, diluant etc.) poate provoca zgârierea sau 
deteriorarea chimică a suprafeței.

Dacă fixați un odorizant lichid pe fanta de ventilație, este 
posibil ca suprafața acesteia să se deformeze la trecerea 
aerului.

 Û Notă
Dacă aveți o problemă cu sistemul, luați legătura cu vânzătorul 
sau cu dealerul.
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Măsuri de siguranță la utilizarea unui card SD

 Ý Atenție
Cardul SD instalat în sistem conține date despre hărți și software necesare pentru navigație. Aveți grijă să 
nu deteriorați cardul SD.

 • Scoateți cardul SD numai atunci când actualizați sistemul.
 • Opriți motorul înainte să scoateți sau să reintroduceți cardul SD. Scoaterea sau reintroducerea cardului SD 

în timp ce sistemul este activat este posibil să provoace apariția unei erori sau defectarea cardului SD sau a 
sistemului.

 • Cardul SD este destinat exclusiv pentru păstrarea datelor hărților și a fișierelor de actualizare. Nu adăugați și nu 
ștergeți fișiere de pe cardul SD.

 • Nu formatați cardul SD după bunul plac.
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1  Prezentare sistem
Denumire și funcții componente 1-2

Pornire sau oprire sistem 1-5

Control ecran tactil 1-7

Descriere ecran principal 1-8

Descriere ecran imagine din spate 1-9

Utilizare sistem de climatizare (*dacă există în dotare) 1-11

2  Condus inteligent (EV)
Activare condus inteligent (EV) 2-2

Consultare autonomie 2-3

Vizualizare informații energie 2-4

Vizualizare informații condus eco 2-5

Utilizare funcții de gestionare încărcare 2-6
Setare programare încărcare și climatizare 2-6
Setare încărcare în funcție de locație 2-9
Setare nivel dorit de încărcare baterie 2-10
Setare curent de încărcare 2-10

Modificare setări EV 2-11

3  Funcții utile
Setare My Menu (meniul meu) 3-2

Modificare My Menu (meniul meu) 3-2

Utilizare Voice memo (memorie voce) 3-2

Utilizare proiecție telefon 3-3
Conectarea iPhone-ului prin Apple CarPlay 3-4
Conectarea smartphone-ului Android prin Android Auto 3-6

4  Radio
Pornire radio 4-2

Schimbare mod radio 4-3

Scanare posturi de radio disponibile 4-3

Căutare posturi de radio 4-4

Salvare posturi de radio 4-4

Ascultare posturi de radio salvate 4-5

Cuprins
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5  Player media
Utilizare player media 5-2

Control player media 5-3

Utilizare mod USB 5-5
Ascultare muzică 5-5

Utilizare mod iPod 5-7

Utilizare mod AUX 5-10

6  Navigație
Găsire rapidă traseu 6-2

Descriere ecran de navigație 6-5
Reglare volum sunet de navigație 6-7
Anulare navigație 6-7

Găsire traseu cu diferite metode de căutare 6-8
Căutare locații în funcție de adresă 6-9
Căutare locații în funcție de categoria POI 6-9
Căutare service Hyundai 6-11
Căutare locații în funcție de coordonate 6-11
Selectare locație din destinațiile anterioare 6-12
Căutare locații în funcție de grupul de POI personale 6-12

Utilizare opțiuni utile de navigație 6-14
Găsire traseu alternativ 6-14
Ocolire 6-14
Evitare anumite drumuri 6-15

Adăugare puncte intermediare 6-15
Vizualizare informații 6-17

Înregistrare locații 6-19
Salvare locație curentă 6-19
Căutare și salvare locații 6-19
Salvare locații favorite 6-20
Utilizare locații salvate 6-21
Utilizare locații favorite 6-21
Modificare locații salvate 6-22
Ștergere locații salvate 6-22

Utilizare serviciu de informații live 6-23
Vizualizare informații din trafic 6-23
Căutare locații în funcție de categoria de POI live 6-24
Vizualizare starea vremii 6-24
Căutare zone de parcare 6-25
Căutare stații de încărcare 6-26

Actualizare hartă 6-26

Modificare setări de navigație 6-27

7  Bluetooth
Conectare dispozitive Bluetooth 7-2

Sincronizare dispozitive cu sistemul 7-2
Conectare dispozitiv sincronizat 7-4
Deconectare dispozitiv 7-5
Ștergere dispozitive sincronizate 7-5
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Utilizare dispozitiv audio Bluetooth 7-6

Utilizare telefon Bluetooth 7-7
Efectuare apel 7-8
Răspunsul la apeluri 7-11
Utilizare opțiuni în timpul unui apel 7-12
Setare listă favorite 7-14

8  Setări
Setare mediu vehicul 8-2

Setare sunete 8-3
Setare sunet sistem 8-3

Setare ecran sistem 8-4

Setare economizor ecran 8-5

Setare Bluetooth 8-5

Configurare Wi-Fi 8-6

Setare funcții sistem 8-7
Setare limbă de afișare 8-7
Setare oră și dată 8-8
Setare tastatură 8-8
Setare opțiuni avansate 8-9
Vizualizare informații sistem 8-10

Actualizare software sistem și date hărți 8-10

9  Depanare
Soluții 9-2

Sunet și afișaj 9-2
Redare USB 9-4
Redare de pe iPod/iPhone 9-5
Mod AUX 9-6
Conexiune Bluetooth 9-7
Proiecție telefon 9-8
Utilizare sistem 9-9
Funcționare sistem de navigație 9-10

10  Anexă
Pictograme de stare sistem 10-2

Întrebări frecvente 10-3

Specificații sistem 10-8

Index 10-13
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Denumire și funcții componente
Pa

no
u 

de
 c
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an

dă

Notă: în funcție de model și de specificații, este posibil ca imaginea de mai sus să fie diferită față de aspectul și configurația 
reală a aparatului.

a Buton RADIO
 • Apăsați pentru a porni radioul. În timp ce ascultați radioul, 

apăsați pentru a schimba modul radio.

b Buton MEDIA
 • Apăsați pentru a reda conținut de pe un dispozitiv de stocare 

media.
 • Dacă aveți mai multe dispozitive de stocare, selectați unul din 

fereastra de selectare a sursei.

c  Buton SEEK/  TRACK (căutare/piesă)
 • În timp ce utilizați funcția AV, schimbați postul/piesa/fișierul (cu 

excepția modului AUX).
 • În timpul redării media, țineți apăsat pentru a derula rapid 

înainte sau înapoi (cu excepția modurilor AUX și Bluetooth 
audio).

d Buton de resetare

e Buton de alimentare ( )/buton de volum ( )
 • Apăsați pentru a activa/dezactiva modul AV (radio/media).
 • Țineți apăsat pentru a dezactiva ecranul și sunetul.
 • Rotiți la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul sunetului 

sistemului.
 • În timp ce sunt activate instrucțiunile navigație, rotiți pentru a 

regla volumul.

f Ecran tactil > Consultați p.10-11 „Afișaj”.

4

1

2

3

5 6
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g Buton MAP (hartă)
 • Apăsați pentru a vedea o hartă a locației curente.

h Buton NAV
 • Apăsați pentru a accesa ecranul meniului de navigație.

i Buton personalizat ( )
 • Apăsați pentru a utiliza o funcție personalizată.

j Buton SETUP (setare)
 • Apăsați pentru a accesa ecranul setărilor.

k Buton acord/fișier/enter ( )
 • În timp ce ascultați radioul, rotiți pentru a regla frecvența sau 

pentru a schimba postul de radio.
 • În timp ce ascultați sursa audio, rotiți pentru a căuta o piesă/

un fișier.
 • În timpul unei căutări, apăsați pentru a selecta piesa/fișierul 

curent.

l Fantă card SD

Notă: în funcție de model și de specificații, este posibil ca imaginea de mai sus să fie diferită față de aspectul și configurația 
reală a aparatului.

7

8

9

10

11
12
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Notă: în funcție de model și de specificații, este posibil ca imaginea de mai sus să fie diferită față de aspectul și configurația 

reală a aparatului.

a Buton de comandă vocală ( )
 • Apăsați pentru a activa comanda vocală a smartphone-ului cu ajutorul proiecției 

telefonului.
 • Țineți apăsat pentru a termina comanda vocală.

b Buton mod ( )
 • Apăsați pentru a comuta între modurile AV (radio/media).
 • Țineți apăsat pentru a activa sau dezactiva modul AV (radio/media).

c Manetă de volum (  +/  -)/buton dezactivare sunet ( )
 • Apăsați în sus sau în jos pentru a regla volumul.
 • Apăsați pentru a dezactiva sau activa sistemul (cu excepția navigației).
 • În timpul redării media, apăsați pentru a întrerupe sau relua redarea (cu excepția 

modului iPod).

d Manetă sus/jos ( / )
 • În timp ce utilizați funcția AV, schimbați postul/piesa/fișierul (cu excepția modului 

AUX).
 • În timpul redării media, țineți apăsat pentru a derula rapid înainte sau înapoi (cu 

excepția modurilor AUX și Bluetooth audio).

e Buton de apelare/răspuns ( )
 • Apăsați pentru a începe conectarea unui telefon mobil prin Bluetooth.
 • După realizarea unei conexiuni prin Bluetooth, apăsați pentru a accesa istoricul 

apelurilor. Țineți apăsat pentru a forma cel mai recent număr de telefon. În 
momentul primirii unui apel, apăsați pentru a răspunde.

 • În timpul unui apel, apăsați pentru a comuta între apelul activ și apelul în 
așteptare. Țineți apăsat pentru a comuta apelul între sistem și telefonul mobil.

f Buton de terminare apel ( )

11
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Pornire sau oprire sistem

1 Pentru a porni sistemul, porniți motorul.

2 Când apare avertizarea privind siguranța, citiți-o 
și atingeți Confirm (confirmare).
 • Pentru a schimba limba afișajului, atingeți Language 

(limbă).

 • Dacă nu doriți să utilizați sistemul în timpul deplasării, 
puteți dezactiva ecranul și sunetul, ținând apăsat 
butonul [ ] de pe panoul de comandă. Pentru a utiliza 
din nou sistemul, apăsați butonul [ ].

Dacă opriți motorul (ACC dezactivat), sistemul se oprește.

 • La repornirea sistemului sunt reactivate modul și setările 
anterioare.
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 • Dacă porniți sistemul fără să porniți motorul, apare o 
avertizare privind bateria. După ce motorul pornește, 
avertizarea privind bateria dispare.

 Û Notă
Pentru a evita redarea automată la un volum prea mare atunci 
când porniți motorul, reglați nivelul volumului înainte de 
oprirea motorului. De asemenea, puteți seta sistemul pentru a 
permite reducerea automată a nivelului volumului. În ecranul 
principal, atingeți All menus (toate meniurile) > Settings 
(setări) > Sound (sunet) > Loudness (nivel volum) și activați 
opțiunea Volume limitation on startup (reducere volum la 
pornire).

 Ü Avertisment
 • Din motive de siguranță, este posibil ca unele funcții să 

fie dezactivate în timp ce vehiculul se deplasează. Acestea 
sunt activate numai dacă vehiculul este oprit. Înainte de 
utilizarea unei astfel de funcții, parcați vehiculul într-o 
locație sigură.

 • Întrerupeți utilizarea sistemului dacă acesta nu 
funcționează corect, cum ar fi dacă nu se mai aude sunetul 
sau dacă afișajul dispare. Dacă utilizați în continuare 
sistemul în timp ce acesta nu funcționează corect, este 
posibil să survină un incendiu, o electrocutare sau o 
defecțiune a acestuia.

 Ý Atenție
 • Sistemul poate fi pornit atunci când contactul este în 

poziția „ACC” sau „ON”. Utilizarea prelungită a sistemului cu 
motorul oprit provoacă descărcarea bateriei. Dacă doriți să 
utilizați sistemul o perioadă lungă de timp, porniți motorul.
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Atingere

Atingeți ușor un obiect și ridicați degetul. Puteți executa o 
funcție sau selecta o opțiune.

Ținere apăsată

Atingeți un obiect și țineți apăsat pe acesta cel puțin o 
secundă, fără a ridica degetul. Puteți derula rapid înainte 
sau înapoi sursa, ținând apăsat butonul dorit.

Control ecran tactil
Sistemul dispune de un ecran tactil. Puteți efectua diferite 
funcții atingând ecranul.

 Ý Atenție
 • Nu apăsați prea tare pe ecran și nu-l atingeți cu un obiect 

ascuțit. În caz contrar, este posibil ca ecranul tactil să se 
defecteze.

 • Nu permiteți niciunui material conducător de electricitate 
să vină în contact cu ecranul tactil. Curentul electric generat 
de sarcina electrostatică este posibil să provoace defectarea 
sistemului sau a ecranului tactil.

 Û Notă
Dacă purtați mănuși obișnuite, nu veți putea să controlați 
ecranul tactil. Scoateți mănușile sau purtați mănuși special 
proiectate pentru a fi utilizate cu un ecran tactil.
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Descriere ecran principal
Din ecranul principal puteți să accesați diferite funcții.

a

d e f g

b

c

a Oră curentă

b Pictograme de stare sistem > Consultați p.10-2 „Pictograme de 
stare sistem”.

c Informații AV. Atingeți pentru a activa modul AV respectiv în 
ecran complet.

d Hartă. Atingeți pentru a vedea în ecran complet.

Tragere

Țineți apăsat un obiect, trageți-l și dați-i drumul într-o 
locație nouă. Puteți muta obiectul selectat în altă locație, 
sări înainte sau relua parțial o melodie.

Tragere cu degetul

Trageți ușor cu degetul pe ecran în direcția dorită. Aceasta 
este o modalitate ușoară de a defila rapid printr-un meniu 
sau printr-o listă.
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Imaginea din spate și liniile de ghidare pentru parcare asigură 
un plus de siguranță la parcarea vehiculului.

c

d

a

b

 • Linii direcție de deplasare (galbene) ab
Aceste linii indică direcția vehiculului în funcție de unghiul 
de bracaj al volanului.

 • Linii de ghidare (albastre) c
Aceste linii indică traseul estimat al vehiculului cu roțile 
drepte. Vă pot ajuta să stabiliți dacă vehiculul este în poziția 
corespunzătoare într-un loc de parcare și previn parcarea 
prea aproape de vehiculul învecinat.

 • Linii de avertizare contact (roșii) d
Aceste linii permit prevenirea contactului.

e Accesare meniu condus inteligent (EV).

f Accesare ecran All menus (toate meniurile).

g Accesare ecran informații. > Consultați p.6-23 „Utilizare serviciu 
de informații live”.

 Û Notă
 • Pentru a accesa ecranul principal atunci când sunteți în alt 

ecran, atingeți .
 • Dacă în sistem nu este introdus un card SD, harta nu apare 

în ecranul principal.

Descriere ecran imagine din 
spate
Dacă treceți transmisia în poziția „R” (marșarier) și motorul este 
pornit, ecranul sistemului afișează în mod automat imaginea 
din spatele vehiculului.
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 Û Notă
 • Ecranul cu imaginea din spate rămâne activă pe durata 

manevrei în marșarier. Dacă după deplasarea în marșarier 
scoateți transmisia din poziția „R” (marșarier), ecranul cu 
imaginea din spate se dezactivează și sistemul afișează 
automat ecranul anterior.

 • În timp ce manevrați vehiculul, liniile de ghidare pentru 
parcare se modifică pentru a indica traseul vehiculului.

 • În funcție de model, este posibil ca liniile de ghidare pentru 
parcare în funcție de poziția roților să nu fie disponibile.

 • Dacă un obiect este prea aproape de vehiculul dvs. în 
timpul deplasării în marșarier, se activează un avertizor 
sonor. Pentru a preveni un accident din cauză că nu auziți 
bipul, puteți seta sistemul pentru a reduce automat nivelul 
volumul sursei redate, atunci când vehiculul se deplasează 
în marșarier. În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Sound (sunet) > Loudness 
(nivel volum) > Reverse warning priority (prioritate 
avertizare marșarier).

 Ü Avertisment
La deplasarea în marșarier, asigurați-vă că respectați 
instrucțiunile de mai jos:

 • Înainte de a vă urca la bord, verificați întotdeauna zona din 
spatele vehiculului.

 • La deplasarea în marșarier, nu vă bazați exclusiv pe camera 
video spate. Asigurați-vă întotdeauna că este sigur să 
mergeți în marșarier, verificând zona din spatele vehiculului 
și privind în oglinzile retrovizoare.

 • Mergeți întotdeauna în marșarier cu viteză redusă și opriți 
imediat, dacă bănuiți că în spatele vehiculului se află o 
persoană, în special un copil.

 Ý Atenție
Este posibil ca distanța care apare pe ecranul cu imaginea din 
spate să fie diferită de distanța reală. Din motive de siguranță, 
asigurați-vă că verificați vizual zona din spate, din stânga și din 
dreapta vehiculului.
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Dacă utilizați sistemul de climatizare în timpul utilizării 
sistemului, în partea superioară a ecranului apar setările 
climatizării.

b e f c g h d

 Û Notă
 • Temperatura interioară este afișată în pași de 0,5 °C.
 • Modul AUTO este dezactivat automat în următoarele 

situații:
 - Dacă reglați volumul sau direcția aerului
 - Dacă activați sau dezactivați aerul condiționat
 - Dacă activați sistemul de degivrare a parbrizului

 • În funcție de model sau specificații, este posibil ca unele 
funcții să nu fie acceptate.

Utilizare sistem de climatizare 
(*dacă există în dotare)
Puteți consulta starea curentă a sistemului de climatizare pe 
ecranul sistemului.

Apăsați butonul [CLIMATE] (climatizare) al vehiculului.
 • Pentru informații suplimentare despre utilizarea sistemului 

de climatizare, consultați manualul de utilizare a vehiculului.

a

b

e f g h

c d

a Temperatură exterioară

b Temperatură interioară

c Direcție aer

d Volum de aer

e Mod AUTO activat

f Climatizare activată numai pentru scaunul șoferului

g Aer condiționat activat

h Mod exclusiv încălzire activat
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Condus inteligent (EV)

Activare condus inteligent (EV)

Consultare autonomie

Vizualizare informații energie

Vizualizare informații condus eco

Utilizare funcții de gestionare încărcare

Modificare setări EV
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Activare condus inteligent (EV)
Puteți utiliza funcțiile de confort pentru vehiculele electrice, 
cum ar fi informațiile despre condusul vehiculului sau 
consumul de energie, programarea încărcării sau căutarea 
stațiilor de încărcare.

În ecranul principal, atingeți EV.

a

c

b

d e

a Consultare autonomie și căutare stații de alimentare în 
apropiere.

b Afișare informații referitoare la consumul de energie, 
cum ar fi distanța care poate fi parcursă și starea bateriei. 
> Consultați p.2-4 „Vizualizare informații energie”.

c Programare încărcare baterie sau personalizare opțiuni 
aferente. > Consultați p.2-6 „Utilizare funcții de gestionare 
încărcare”.

d Vizualizare informații condus eco. > Consultați p.2-5 
„Vizualizare informații condus eco”.

e Modificare setări funcții de condus inteligent (EV). 
> Consultați p.2-11 „Modificare setări EV”.

 Û Notă
În funcție de model sau de nivelul de echipare, este posibil ca 
opțiunile disponibile și configurația ecranului să fie diferite.
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2 Pe hartă, consultați autonomia și locația stațiilor 
de încărcare din apropiere.
 • Autonomia este indicată cu un cerc albastru.

 • De asemenea, este afișată locația stațiilor de încărcare 
din zonă.

a cb

d

a Accesare listă stații de încărcare.

b Accesare listă stații de încărcare favorite.

c Trecere la ecranul anterior.

d Comutare mod de afișare hartă.

Consultare autonomie
Puteți consulta autonomia pe hartă. De asemenea, puteți căuta 
stații de încărcare din apropiere și seta sistemul de navigație 
către stația respectivă, dacă este cazul.

1 În ecranul principal, atingeți EV și atingeți zona 
hărții.
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3 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

 Û Notă
În funcție de situația furnizorului terță parte și de situație, este 
posibil ca unele informații să nu fie exacte.

Vizualizare informații energie

Pentru a vizualiza informațiile despre energie, 
în ecranul principal, atingeți EV > Energy 
information (informații energie).

a

c

b

d

 [ Căutare stații de încărcare din apropiere

Dacă autonomia nu este suficientă, puteți căuta stații de 
încărcare din apropiere și seta sistemul de navigație pe o stație 
selectată.

1 În ecranul autonomiei, atingeți List (listă).

2 Selectați o stație de încărcare din lista cu 
rezultatele căutării.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

 • Pentru a seta o stație de încărcare ca favorită, atingeți 
.

 • Pentru a căuta stații de încărca cu ajutorul serviciului 
de informații live, atingeți . Pentru această funcție 
este necesară o conexiune Wi-Fi. > Consultați p.8-6 
„Configurare Wi-Fi”.
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 Û Notă
 • Autonomia este o estimare în funcție de consumul de 

energie în timp real. Dacă stilul de condus se modifică, 
autonomia se va modifica în consecință.

 • Chiar dacă stabiliți același nivel de încărcare a bateriei, 
este posibil ca autonomia estimată să varieze în funcție de 
modificarea stilului de condus.

Vizualizare informații condus 
eco

Pentru a vizualiza informațiile despre condusul 
eco, în ecranul principal, atingeți EV > ECO driving 
(condus eco).

a

a Afișare listă de opțiuni.
 • Energy consumption (consum de energie): vizualizați 

consumul de energie al fiecărei componente a 
vehiculului, de la pornirea acestuia.

 • Charging limit (DC charger) (limită de încărcare - 
încărcător CC): setați nivelul dorit de încărcare CC pentru 
baterie. > Consultați p.2-10 „Setare nivel dorit de încărcare 
baterie”.

 • Charging limit (AC charger) (limită de încărcare - 
încărcător CA): setați nivelul dorit de încărcare CA pentru 
baterie. > Consultați p.2-10 „Setare nivel dorit de încărcare 
baterie”.

b Vizualizare stare curentă baterie, autonomie și timp de 
încărcare. Pentru a accesa informațiile despre consumul de 
energie, atingeți .

c Afișare timp de încărcare estimat și autonomie în timpul 
încărcării bateriei, până la nivelul dorit de încărcare CC. 
Pentru a seta nivelul dorit de încărcare a bateriei, atingeți 

.

d Afișare timp de încărcare estimat și autonomie în timpul 
încărcării bateriei, până la nivelul dorit de încărcare CA. 
Pentru a seta nivelul dorit de încărcare a bateriei, atingeți 

.
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Utilizare funcții de gestionare 
încărcare
Puteți utiliza diferite funcții, cum ar fi planificarea încărcării 
bateriei sau activării climatizării în funcție de ora presetată a 
plecării.

Setare programare încărcare și 
climatizare

 [ Setare oră plecare

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging and climate (încărcare și climatizare).

b

a Vizualizare reducere cantitate de CO2, comparativ cu 
vehiculele pe benzină.

b Vizualizare date istorice, cum ar fi data, distanța parcursă și 
consumul de energie.
 • Înregistrarea cu cel mai mic consum de energie este 

indicată cu stea ( ).
 • Pentru a șterge istoricul deplasărilor, atingeți Menu 

(meniu) > Delete (ștergere).
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4 Setați ora plecării și zilele din săptămână și 
atingeți OK.
 • Ora setată pentru plecare poate fi consultată în ecranul 

principal ale meniului Charge management (gestionare 
încărcare).

 [ Setare programare încărcare

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging and climate (încărcare și climatizare).

2 Pentru activare, atingeți Scheduled charging 
(încărcare programată) și atingeți  în dreptul 
acesteia.

2 Atingeți  din dreptul Next departure 
(următoarea plecare).

3 Selectați o opțiune pentru plecare și atingeți  
în dreptul acesteia.
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 [ Setare programare climatizare

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging and climate (încărcare și climatizare).

2 Pentru activare, atingeți Target temperature 
(temperatură dorită) și atingeți  în dreptul 
acesteia.

3 Setați timpul în afara orelor de vârf și o opțiune 
privind prioritatea de timp și atingeți OK.

 • Off-peak tariffs priorised (prioritate tarife în afara 
orelor de vârf): vehiculul încarcă bateria pentru ora 
presetată a plecării utilizând în principal timpul aferent 
tarifului pentru electricitate din afara orelor de vârf.

 • Off-peak tariffs only (numai tarife în afara orelor de 
vârf): vehiculul încarcă bateria numai în timpul aferent 
tarifului pentru electricitate din afara orelor de vârf.

 Û Notă
Încărcarea programată se activează numai dacă la ora stabilită 
este conectat un cablu de încărcare la vehicul.
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2 Atingeți Use location-based charging (utilizare 
încărcare în funcție de locație) și setați opțiunile 
suplimentare.

 • Location settings (setări locație): setați o locație în care 
doriți să activați încărcarea și climatizarea programate.

 • Only in defined location (numai în anumite locații): 
setați pentru a activa încărcarea și climatizarea 
programate numai la locații prestabilite.

 • Charging current in location (curent de încărcare la 
locație): selectați curentul de încărcare pe care doriți să-l 
utilizați la locația prestabilită.

 Û Notă
 • În funcție de tipurile de încărcătoare sau de cabluri, este 

posibil ca valoarea maximă a curentului de încărcare să 
varieze.

 • Dacă nu setați un curent de încărcare corespunzător, este 
posibil ca bateria să nu se încarce corect și să survină o 
eroare de încărcare.

3 Setați o temperatură dorită, setați dacă doriți 
să activați sistemul de dezaburire automată și 
atingeți OK.

Setare încărcare în funcție de locație

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging location (locație de încărcare).
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 Û Notă
 • Încărcarea CA asigură funcționarea optimă a bateriei 

pentru o perioadă mai lungă de timp decât încărcarea CC.
 • După ce bateria este încărcată la nivelul dorit, încărcarea 

se întrerupe. Încărcarea bateriei numai atât cât este nevoie 
asigură funcționarea optimă a acesteia o perioadă mai 
lungă de timp decât încărcarea completă de fiecare dată a 
acesteia.

Setare curent de încărcare

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging current (curent de încărcare).

Setare nivel dorit de încărcare baterie

1 În ecranul principal, atingeți EV > Charge 
management (gestionare încărcare) > 
Charging limit (limită de încărcare).

2 Pentru a seta nivelul dorit de încărcare a 
bateriei, selectați un tip de încărcător.

3 Setați nivelul dorit de încărcare a bateriei și 
atingeți OK.
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 • Winter mode (mod iarnă): crește în prealabil temperatura 
bateriei, dacă sunt activate încărcarea și climatizarea 
programate, pe timp de iarnă. Acest lucru asigură o 
utilizare și o încărcare îmbunătățite. Utilizarea acestei funcții 
provoacă descărcarea mai rapidă a bateriei.

 • Warning (avertisment): setați sistemul să calculeze 
autonomia de fiecare dată când setați o destinație pentru 
navigație și să vă avertizeze dacă bateria nu este încărcată 
suficient pentru a ajunge la destinație.

 • EV route (traseu EV): setați sistemul să afișeze informații 
despre vehiculul electric în timpul navigației. Dacă este 
activată această funcție pe traseu este indicată autonomia. 
În funcție de gradul de încărcare a bateriei, zonele de 
pe hartă unde se poate ajunge cu energia rămasă sunt 
indicate cu verde, iar cele unde nu se poate ajunge, cu roșu. 
Zonele inaccesibile sunt indicate cu gri. De asemenea, este 
afișată pictograma pentru stațiile de încărcare.

 Û Notă
În funcție de modelul de vehicul sau de specificații, este posibil 
ca opțiunile disponibile să varieze.

2 Pentru a seta curentul de încărcare, selectați un 
tip de încărcător.

3 Setați curentul de încărcare și atingeți OK.

 Û Notă
 • În funcție de tipurile de încărcătoare sau de cabluri, este 

posibil ca valoarea maximă a curentului de încărcare să 
varieze.

 • Dacă nu setați un curent de încărcare corespunzător, este 
posibil ca bateria să nu se încarce corect și să survină o 
eroare de încărcare.

Modificare setări EV

Pentru a modifica setările funcțiilor de condus 
inteligent (EV), în ecranul principal, atingeți EV > EV 
settings (setări EV).
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Funcții utile

Setare My Menu (meniul meu)

Utilizare Voice memo (memorie voce)

Utilizare proiecție telefon
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Setare My Menu (meniul meu)
Adăugați funcțiile utilizate frecvent sau elementele favorite 
în My Menu (meniul meu), pentru a le putea accesa rapid din 
ecranul principal. Puteți adăuga maxim 24 de elemente în My 
Menu (meniul meu).

1 În ecranul principal, atingeți My Menu (meniul 
meu) > Add to My Menu (adăugare la meniul 
meu).
 • Dacă ați adăugat deja elemente, în ecranul My Menu 

(meniul meu), atingeți Menu (meniu) > Add (adăugare).

2 Selectați elementele pe care doriți să le adăugați 
și atingeți Add (adăugare) > Yes (da).

Modificare My Menu (meniul meu)

Puteți rearanja elementele adăugate în My Menu (meniul meu).

1 În ecranul principal, atingeți My Menu 
(meniul meu) > Menu (meniu) > Rearrange 
(rearanjare).

2 Glisați un element într-o locație dorită.

Puteți șterge elementele adăugate în My Menu (meniul meu).

1 În ecranul principal, atingeți My Menu (meniul 
meu) > Menu (meniu) > Delete (ștergere).

2 Selectați elementele pe care doriți să le ștergeți 
și atingeți Delete (ștergere) > Yes (da).

Utilizare Voice memo (memorie 
voce)
Puteți înregistra memorii ale vocilor cu ajutorul microfonului 
vehiculului și le puteți reda cu ajutorul sistemului.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Voice memo (memorie voce).

a

b c d
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Utilizare proiecție telefon
Proiecția telefonului vă permite să conectați la sistem 
smartphone-ul Android sau iPhone și să utilizați funcțiile 
acestora prin intermediul sistemului. Puteți utiliza și controla 
aplicațiile smartphone-ului de pe ecranul mai mare și 
îmbunătăți funcționalitatea sistemului.

 Ý Atenție
 • Utilizați numai aplicații compatibile cu proiecția telefonului. 

Este posibil ca utilizarea aplicațiilor incompatibile să 
provoace funcționarea defectuoasă a sistemului sau a 
smartphone-ului.

 • Pe ecranul de proiectare a telefonului sunt afișate numai 
aplicațiile compatibile. Aplicațiile compatibile pot fi regăsite 
și pe site-urile următoare:
 - Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
 - Android Auto: https://www.android.com/auto

a Afișare listă de opțiuni.
 • Delete (ștergere): ștergeți memorii voce.
 • Save to USB (salvare pe USB): salvați memorii voce 

pe un dispozitiv de stocare USB. Această opțiune este 
disponibilă numai pentru dispozitivele de stocare USB 
formatate FAT16/32.

 • Memory (memorie): vizualizați informații despre spațiul 
de depozitare utilizat de memorarea vocii.

b Afișare memorii voce. Atingeți o memorie voce pentru a o 
reda.

c Buton înregistrare/pauză
 • Pentru a activa înregistrarea, atingeți .
 • Pentru a întrerupe înregistrarea, atingeți .

d Buton de oprire
 • Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Vocea 

înregistrată este adăugată la lista cu memoriile vocii din 
partea stângă a ecranului.

 • De asemenea, puteți apăsa butonul [ ] de pe volan.

 Û Notă
 • Înregistrarea vocii dezactivează funcția activată sau 

întrerupe redarea sursei.
 • Dacă efectuați sau răspundeți la un apel în timp ce 

înregistrați o voce, înregistrarea se întrerupe. Dacă este 
activat un apel de urgență, înregistrarea se întrerupe și 
vocea este salvată automat.
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Activați Apple CarPlay urmând pașii de mai jos:

1 În ecranul principal, atingeți All menus 
(toate meniurile) > Settings (setări) > Phone 
projection (proiecție telefon) > Apple CarPlay 
> Enable Apple CarPlay (activare Apple 
CarPlay).

2 Conectați iPhone-ul la portul USB al vehiculului, 
utilizând cablul furnizat împreună cu iPhone-ul.
 • Atunci când conectați pentru prima dată dispozitivul în 

vederea proiecției telefonului, citiți mesajul din fereastra 
pop-up de notificare și atingeți OK.

 Ý Atenție
Nu conectați și deconectați în mod repetat un conector 
USB, la intervale scurte de timp. În caz contrar, este 
posibil ca dispozitivul să prezinte o eroare sau ca sistemul 
să se defecteze.

Conectarea iPhone-ului prin Apple 
CarPlay

Înainte de a utiliza Apple CarPlay, asigurați-vă că verificați 
următoarele:

Dacă iPhone-ul dvs. acceptă Apple CarPlay

Accesați pagina de pornire Apple (https://www.apple.com/
ios/carplay) și consultați modelele de iPhone care acceptă 
Apple CarPlay.

Dacă Apple CarPlay este activat sau actualizat 
pe iPhone

Asigurați-vă că Apple CarPlay este activat pe iPhone. Dacă 
iPhone-ul dvs. nu are această funcție, actualizați sistemul de 
operare al acestuia la ultima versiune.
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 • Pentru a activa Siri, apăsați butonul [ ] de pe volan.

 • Pentru a selecta și activa playerul media instalat pe 
smartphone, pe lângă modurile AV ale sistemului, 
apăsați butonul [ ] de pe volan.

 • Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați butonul 
[ ] de pe volan.

6 Pentru a închide Apple CarPlay, deconectați 
cablul USB de la sistem.

 Û Notă
 • Atunci când cablul USB este conectat la sistem, nu puteți 

modifica setările de proiecție a telefonului.
 • În funcție de politicile Apple, este posibil ca aplicațiile sau 

funcțiile compatibile cu Apple CarPlay, cum ar fi aplicațiile 
de navigație sau playerele media, să se modifice. Pentru a 
consulta aplicațiile compatibile, accesați pagina de pornire 
Apple (https://www.apple.com/ios/carplay).

 • Pentru a utiliza proiecția telefonului în medii optimizate, 
actualizați la ultima versiune sistemul de operare al 
telefonului.

3 Dacă iPhone-ul este blocat, deblocați-l și 
confirmați utilizarea proiecției telefonului.
 • Dacă iPhone-ul este recunoscut cu succes, în ecranul 

principal apare Apple CarPlay.

4 În ecranul principal, atingeți Apple CarPlay.

5 Utilizați funcțiile iPone-ului, cum ar fi apelurile și 
mesajele, prin intermediul sistemului.
 • Pentru a executa o aplicație sau a efectua o funcție, 

atingeți o pictogramă de pe ecran.
 - Pentru a comuta la ecranul principal Apple CarPlay, 

atingeți pictograma paginii de pornire Apple ( ).
 - Pentru a comuta la ecranul principal al sistemului, 

atingeți pictograma HYUNDAI ( ).
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Conectarea smartphone-ului Android 
prin Android Auto

Înainte de a utiliza Android Auto, asigurați-vă că verificați 
următoarele:

Dacă telefonul dvs. acceptă Android Auto

Accesați pagina de pornire Google (https://www.android.
com/auto) și consultați regiunile, tipurile de dispozitive și 
modelele care acceptă Android Auto.

Dacă telefonul dvs. are instalat Android Auto

Descărcați și instalați aplicația Android Auto de pe Google 
Play. Dacă sunteți într-o regiune în care Android Auto nu 
este acceptat, nu puteți instala aplicația.

 • În funcție de versiunea de hardware, firmware și de sistem 
de operare a dispozitivului conectat, este posibil ca timpul 
de recunoaștere să varieze.

 • Este posibil ca utilizarea proiecției telefonului să genereze 
costuri de comunicare în rețeaua mobilă.

 • În funcție de starea semnalului rețelei, este posibil ca unele 
funcții să nu funcționeze corespunzător.

 • Nu utilizați direct smartphone-ul în timp ce proiecția 
telefonului este activă.

 • În timp ce utilizați Apple CarPlay următoarele funcții sunt 
indisponibile:
 - Bluetooth
 - Modurile USB și iPod
 - Comanda vocală (în funcție de dispozitivul conectat)
 - Căutările cu ajutorul butonului [ ]
 - Android Auto
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3 Dacă smartphone-ul este blocat, deblocați-l și 
confirmați utilizarea proiecției telefonului.
 • Dacă smartphone-ul este recunoscut cu succes, în 

ecranul principal apare Android Auto.

4 În ecranul principal, atingeți Android Auto.

5 Utilizați funcțiile smartphone-ului, cum ar 
fi apelurile și mesajele, prin intermediul 
sistemului.
 • Pentru a executa o aplicație sau a efectua o funcție, 

atingeți o pictogramă de pe ecran.

 • Pentru a activa funcția de comandă vocală Google, 
apăsați butonul [ ] de pe volan.

 • Pentru a selecta și activa playerul media instalat pe 
smartphone, pe lângă modurile AV ale sistemului, 
apăsați butonul [ ] de pe volan.

 • Pentru a începe utilizare funcțiilor de apelare prin 
Bluetooth, apăsați butonul [ ] de pe volan.

6 Pentru a închide Android Auto, deconectați 
cablul USB de la sistem.

Activați Android Auto urmând pașii de mai jos:

1 În ecranul principal, atingeți All menus 
(toate meniurile) > Settings (setări) > Phone 
projection (proiecție telefon) > Android Auto > 
Enable Android Auto (activare Android Auto).

2 Conectați smartphone-ul la portul USB al 
vehiculului, utilizând cablul furnizat împreună cu 
smartphone-ul.
 • Atunci când conectați pentru prima dată dispozitivul în 

vederea proiecției telefonului, citiți mesajul din fereastra 
pop-up de notificare și atingeți OK.

 Ý Atenție
Nu conectați și deconectați în mod repetat un conector 
USB, la intervale scurte de timp. În caz contrar, este 
posibil ca dispozitivul să prezinte o eroare sau ca sistemul 
să se defecteze.



3-8

 Û Notă
 • Atunci când cablul USB este conectat la sistem, nu puteți 

modifica setările de proiecție a telefonului.
 • În funcție de politicile Google, este posibil ca pictogramele 

de pe ecranul principal Android Auto să se modifice.
 • În funcție de politicile Google, este posibil ca aplicațiile sau 

funcțiile compatibile cu Android Auto să se modifice. Pentru 
a consulta aplicațiile compatibile, accesați pagina de pornire 
Android (https://www.android.com/auto).

 • Pentru a utiliza proiecția telefonului în medii optimizate, 
actualizați la ultima versiune sistemul de operare al 
telefonului.

 • În funcție de versiunea de hardware, firmware și de sistem 
de operare a dispozitivului conectat, este posibil ca timpul 
de recunoaștere să varieze.

 • Este posibil ca utilizarea proiecției telefonului să genereze 
costuri de comunicare în rețeaua mobilă.

 • În funcție de starea semnalului rețelei, este posibil ca unele 
funcții să nu funcționeze corespunzător.

 • Nu utilizați direct smartphone-ul în timp ce proiecția 
telefonului este activă.

 • În timp ce utilizați Android Auto următoarele funcții sunt 
indisponibile:
 - Bluetooth audio
 - Modurile USB și iPod
 - Căutările cu ajutorul butonului [ ]
 - Apple CarPlay
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Radio

Pornire radio

Schimbare mod radio

Scanare posturi de radio disponibile

Căutare posturi de radio

Salvare posturi de radio

Ascultare posturi de radio salvate
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Pornire radio

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Radio.
Configurația ecranului radioului este posibil să varieze în 
funcție de regiune.

a b c

d

e f g h

a Selectare mod radio.

b Afișare listă de opțiuni.
 • Sound settings (setări sunet): personalizați setările 

sunetului sistemului. > Consultați p.8-3 „Setare sunet 
sistem”.

 • Manual tune FM (căutare manuală FM): căutare 
manuală frecvență radio.

 • Regional: activare sau dezactivare comutare automată 
între posturile regionale.

c Trecere la ecranul anterior.

d Informații post de radio

e Accesare listă presetări.

f Accesare listă posturi de radio disponibile.

g Ascultare timp de 5 secunde fiecare post de radio și 
selectare post dorit.

h Activare anunțuri din trafic. Dacă sunt disponibile anunțuri 
și programe, acestea sunt recepționate automat.

 Û Notă
 • Numele posturilor și informațiile locale sunt recepționate 

prin semnale GPS. Dacă nu este recepționat niciun semnal 
GPS, este posibil ca informațiile să nu fie afișate.

 • Este posibil ca numele posturilor afișate să fie diferite de 
cele ale posturilor reale.
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Scanare posturi de radio 
disponibile
Puteți asculta timp de câteva secunde fiecare post de radio și 
selecta postul dorit.

1 În ecranul radioului, atingeți Scan (scanare).
 • Sistemul redă timp de 5 secunde fiecare post de radio 

din lista posturilor disponibile.

2 După ce găsiți postul de radio pe care doriți 
să-l ascultați, atingeți Scan (scanare), pentru a 
întrerupe scanarea.
 • Puteți continua să ascultați postul de radio curent.

 Û Notă
Sistemul nu adaugă și nu actualizează automat posturile de 
radio AM în lista posturilor disponibile. Pentru a adăuga sau 
actualiza manual posturile de radio, atingeți AM > List (listă) > 

.

Schimbare mod radio

Selectați un mod dorit din partea superioară a 
ecranului radioului.
 • Alternativ, apăsați butonul [RADIO] de pe panoul de 

comandă sau butonul [ ] de pe volan. La fiecare apăsare a 
butonului, modul radio comută în ordinea DAB/FM > AM.
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2 Țineți apăsat pe un slot liber din lista 
presetărilor.
 • La slotul selectat va fi adăugat postul de radio pe care-l 

ascultați în momentul respectiv.

 Û Notă
 • Puteți salva maxim 40 posturi de radio.
 • Dacă la numărul de presetare selectat este salvat deja 

un post de radio, acesta va fi înlocuit cu postul ascultat în 
momentul respectiv.

 • Pentru a sorta lista posturilor presetate în ordinea 
frecvenței, atingeți Menu (meniu) > Auto-sort Favourites 
(sortare automată favorite).

Căutare posturi de radio

Pentru a căuta postul de radio anterior sau 
următor disponibil, apăsați butonul [  TRACK] 
(piesă) sau [  SEEK] (căutare) de pe panoul de 
comandă.
 • Pentru a selecta un post de radio din lista posturilor 

disponibile, atingeți List (listă) în ecranul radioului.

Salvare posturi de radio
Puteți salva posturile de radio favorite și le puteți asculta prin 
selectarea acestora din lista posturilor presetate.

1 În ecranul radioului, atingeți Favourites 
(favorite).
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Ascultare posturi de radio 
salvate

1 În ecranul radioului, atingeți Favourites 
(favorite).

2 Selectați unul dintre posturile de radio din lista 
cu presetări.
 • Alternativ, pentru a schimba postul de radio apăsați 

maneta [ / ] de pe volan.
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Player media

Utilizare player media

Utilizare mod USB

Utilizare mod iPod

Utilizare mod AUX
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Utilizare player media
Puteți reda muzică salvată pe diferite dispozitive de stocare 
media, cum ar fi dispozitive de stocare USB, smartphone-uri și 
iPod-uri.

1 Conectați un dispozitiv la portul USB sau AUX al 
vehiculului.
 • În funcție de dispozitivul pe care îl conectați la sistem, 

este posibil ca redarea să înceapă imediat.

2 Atingeți zona de informații AV din ecranul 
principal sau apăsați butonul [MEDIA] de pe 
panoul de comandă.
 • dacă aveți mai multe dispozitive de stocare media, 

apăsați din nou butonul [MEDIA] și selectați un mod 
media din fereastra de selectare a sursei.

 Û Notă
 • Când conectați un dispozitiv Apple, redarea nu începe 

automat, iar zona de informații AV rămâne în modul 
anterior. Nu puteți atinge zona de informații AV pentru a 
activa redarea. Pentru a activa playerul media în modul 
iPod, apăsați butonul [MEDIA] de pe panoul de comandă.

 • De asemenea, puteți schimba modul apăsând repetat 
butonul [ ] de pe volan.

 • În funcție de model și specificații, este posibil ca butoanele 
disponibile sau aspectul și amplasarea porturilor USB/AUX 
ale vehiculul să fie diferite.
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Derulare rapidă înapoi/înainte

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, țineți apăsat  
sau . Alternativ, țineți apăsat butonul [  TRACK] (piesă) 
sau [  SEEK] (căutare) de pe panoul de comandă.

 • De asemenea, puteți ține apăsată maneta [ / ] de pe 
volan.

Reluare redare curentă

Pentru a relua melodia curentă redată, atingeți . 
Alternativ, apăsați butonul [  TRACK] (piesă) de pe panoul 
de comandă.

 • De asemenea, puteți să apăsați în jos maneta [ / ] de 
pe volan.

Control player media

Pentru a controla playerul media, utilizați butoanele din partea 
inferioară a ecranului de redare.

Întrerupere/reluare redare

Pentru a întrerupe redarea, atingeți . Pentru a relua 
redarea muzicii, atingeți .

 • De asemenea, puteți apăsa butonul [ ] de pe volan.

 Û Notă
Modul iPod nu acceptă întreruperea sau reluarea redării 
prin apăsarea butonului [ ].
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Redare în ordine aleatorie

Pentru a amesteca un album sau o listă de redare, atingeți 
. Modul amestecare se activează sau se dezactivează 

la fiecare atingere. Dacă dezactivați modul amestecare, pe 
ecran apare pictograma modului respectiv. În funcție de 
sursa sau lista de redare curentă, este posibil ca modurile 
amestecare disponibile să varieze.

 Û Notă
Pentru descrierea fiecărui mod media în parte, consultați 
secțiunea respectivă. Descrierea modului Bluetooth audio este 
inclusă în capitolul „Bluetooth”.

Redare melodie anterioară sau următoare

Pentru a reda melodia anterioară, atingeți de 2 ori  sau 
apăsați de 2 ori butonul [  TRACK] (piesă) de pe panoul de 
comandă. Pentru a reda melodia următoare, atingeți  
sau apăsați butonul [  SEEK] (căutare) de pe panoul de 
comandă.

 • De asemenea, puteți să utilizați maneta [ / ] de pe 
volan.

 Û Notă
 • De pe panoul de comandă, rotiți butonul [ ], 

pentru a găsi melodia dorită și apăsați butonul în 5 
secunde, pentru a reda fișierul.

 • Dacă nu a fost detectată nicio comandă în 5 secunde, 
căutarea este anulată, iar pe ecran sunt afișate 
informații despre melodia curentă redată.

Repetare

Pentru a repeta un fișier, atingeți . Modul repetare 
se schimbă la fiecare atingere. Pe ecran se afișează 
pictograma modului respectiv. În funcție de sursa sau 
lista de redare curentă, este posibil ca modurile repetare 
disponibile să varieze.
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a b c

d

e
h

gf

i

a Accesare listă fișiere.

b Afișare listă de opțiuni.
 • Sound settings (setări sunet): personalizați setările 

sunetului sistemului. > Consultați p.8-3 „Setare sunet 
sistem”.

c Trecere la ecranul anterior.

d Informații despre melodia curentă redată

e Mod repetare

f Mod amestecare

g Număr de fișiere în lista de redare curentă

h Durată și poziție redare

i Ștergere fișier curent redat din sistem.

Utilizare mod USB
Puteți reda fișiere media salvate pe dispozitive portabile, cum 
ar fi dispozitive de stocare USB și playere MP3. Înainte de 
utilizarea modului USB, verificați dacă dispozitivele de stocare 
USB și specificațiile fișierelor sunt compatibile. > Consultați 
p.10-8 „Mod USB”.

Ascultare muzică

1 Conectați dispozitivul USB la portul USB al 
vehiculului.

2 Atingeți zona de informații AV din ecranul 
principal sau apăsați butonul [MEDIA] de pe 
panoul de comandă.
 • Playerul media este afișat în ecran complet.

 • Dacă aveți mai multe dispozitive de stocare media, 
apăsați din nou butonul [MEDIA] și atingeți USB Music 
(muzică USB) în fereastra de selectare a sursei.
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 Û Notă
 • La conectarea unui dispozitiv de stocare USB, nu utilizați 

un cablu prelungitor. Conectați-l direct la portul USB. Dacă 
utilizați un hub USB sau un cablu prelungitor, este posibil ca 
dispozitivul să nu fie recunoscut.

 • Introduceți complet conectorul USB în portul USB. În caz 
contrar, este posibil să survină o eroare de comunicare.

 • La deconectarea unui dispozitiv USB este posibil să survină 
distorsiuni ale sunetului.

 • Sistemul poate reda numai fișiere codate într-un format 
standard.

 • Este posibil ca tipurile următoare de dispozitive USB să nu 
fie recunoscute sau să funcționeze necorespunzător:
 - MP3 playere criptate
 - Dispozitive USB nerecunoscute ca discuri amovibile

 • În funcție de starea dispozitivului USB, este posibil ca acesta 
să nu fie recunoscut.

 • Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie compatibile 
cu sistemul dvs.

 • În funcție de tipul dispozitivului USB sau de formatul 
fișierelor, este posibil ca timpul de recunoaștere a 
dispozitivului USB să fie mai mare.

 • În funcție de specificații, este posibil ca unele dispozitive 
USB să nu accepte încărcarea prin conexiune USB.

 Û Notă
Numai dispozitivele de stocare USB în format FAT16/32 acceptă 
ștergerea fișierelor. Fișierele șterse se regăsesc în folderul 
„to_delete”.

 Ý Atenție
 • Înainte de conectarea unui dispozitiv USB la sistem, porniți 

motorul vehiculului. Pornirea motorului cu un dispozitiv 
USB conectat la sistem este posibil să provoace defectarea 
dispozitivului USB.

 • La conectarea sau deconectarea unui dispozitiv USB 
extern, aveți grijă la sarcina electrostatică. O descărcare 
electrostatică poate provoca defectarea sistemului.

 • Aveți grijă să nu permiteți contactul corpului sau al 
obiectelor exterioare cu portul USB. În caz contrar, este 
posibil să survină un accident sau ca sistemul să se 
defecteze.

 • Nu conectați și deconectați în mod repetat un conector 
USB, la intervale scurte de timp. În caz contrar, este posibil 
ca dispozitivul să prezinte o eroare sau ca sistemul să se 
defecteze.

 • Nu utilizați un dispozitiv USB în alte scopuri decât 
pentru redarea fișierelor. Utilizarea accesoriilor USB 
pentru încărcare sau încălzire poate provoca reducerea 
performanțelor sau defectarea sistemului.
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b Trecere la ecranul anterior.

c Trecere la alt folder/altă categorie.

d Denumire folder/categorie

e Căutare melodie în funcție de categorii.

f Bară de defilare

Utilizare mod iPod
Puteți asculta muzică stocată pe dispozitive Apple, cum ar fi un 
iPod sau un iPhone. Înainte de utilizarea modului iPod, verificați 
dacă dispozitivele de stocare Apple și specificațiile iOS sunt 
compatibile. > Consultați p.10-10 „Mod iPod”.

1 Conectați dispozitivul Apple la portul USB al 
vehiculului, utilizând cablul furnizat împreună cu 
dispozitivul Apple.
 • La conectare, dispozitivul începe să se încarce. Redarea 

audio nu începe automat.

 [ Căutare fișiere cu muzică într-o listă de 
fișiere

Accesați o listă de fișiere în care doriți să căutați și selectați o 
melodie.

1 În ecranul de redare a melodiei, atingeți List 
(listă).

2 Pentru a deschide un folder, comuta la altă 
categorie sau reda un fișier audio, atingeți 
ecranul.

ba
c d

e f

a Afișare listă de opțiuni.
 • Show current track (afișare piesă curentă): treceți 

la locația fișierului curent redat în timp ce se caută 
un fișier audio în alt folder/altă categorie. Dacă este 
redat un fișier din lista de redare curentă, această 
opțiune este dezactivată.
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 Ý Atenție
Nu conectați și deconectați în mod repetat un conector USB, 
la intervale scurte de timp. În caz contrar, este posibil ca 
dispozitivul să prezinte o eroare sau ca sistemul să se defecteze.

 [ Căutare fișiere cu muzică într-o listă de 
fișiere

Accesați o listă de fișiere în care doriți să căutați și selectați o 
melodie.

1 În ecranul de redare a melodiei, atingeți List 
(listă).

2 Pentru a comuta la altă categorie sau reda un 
fișier cu muzică, atingeți ecranul.

a
b c

d e

a Trecere la ecranul anterior.

b Trecere la altă categorie.

2 Apăsați butonul [MEDIA] de pe panoul de 
comandă.
 • Dacă aveți mai multe dispozitive de stocare media, 

apăsați din nou butonul [MEDIA] și atingeți iPod în 
fereastra de selectare a sursei.

a b c

d

e
h

gf

a Accesare listă fișiere.

b Afișare listă de opțiuni.
 • Sound settings (setări sunet): personalizați setările 

sunetului sistemului. > Consultați p.8-3 „Setare sunet 
sistem”.

c Trecere la ecranul anterior.

d Informații despre melodia curentă redată

e Mod repetare

f Mod amestecare

g Număr de fișiere în lista de redare curentă

h Durată și poziție redare



5-9

 • În cazul în care conectați dispozitivul la sistem în timpul 
redării de pe dispozitiv, este posibil să auziți un zgomot 
ascuțit, imediat după conectare. Conectați dispozitivul 
după oprirea sau întreruperea redării.

 • Conectarea dispozitivului în timpul descărcării sau 
sincronizării cu iTunes poate provoca apariția unei erori. 
Conectați dispozitivul după finalizarea descărcării sau 
sincronizării.

 • În cazul în care conectați un iPod nano (cu excepția 
generației a 6-a) sau un iPod classic, sigla mărcii va fi 
afișată pe ecranul dispozitivului. În cazul unui iPhone și al 
unui iPod touch, sigla nu va fi afișată.

Observații privind redarea de pe dispozitive Apple
 • În funcție de model, este posibil ca dispozitivul să nu 

fie recunoscut, din cauza protocoalelor de comunicare 
neacceptate.

 • Ordinea melodiilor afișate sau redate de sistem este 
posibil să fie diferită de cea a melodiilor salvate pe 
dispozitiv.

 • Dacă pe dispozitivul Apple nu sunt instalate aplicațiile 
dedicate, podcasturile și cărțile audio nu sunt redate de 
sistem. Fișierele respective pot fi accesate din categoria 
Other (altele).

c Denumire categorie

d Căutare melodie în funcție de categorii.

e Bară de defilare

Observații privind conectarea dispozitivelor Apple
 • Înainte de conectarea dispozitivului la sistem, asigurați-

vă că versiunea iOS și de firmware a acestuia este 
actualizată. Dispozitivele învechite pot provoca apariția 
unei erori în sistem.

 • Dacă bateria dispozitivului este descărcată, este posibil ca 
acesta să nu fie recunoscut. Verificați nivelul bateriei, iar 
dacă este cazul, încărcați bateria, înainte de conectarea 
dispozitivului la sistem.

 • Utilizați un cablu aprobat de Apple. Utilizarea unui 
cablu neaprobat este posibil să provoace distorsiuni ale 
sunetului sau o eroare în timpul redării.

 • Introduceți complet conectorul USB în portul USB. În caz 
contrar, este posibil să survină o eroare de comunicare.

 • Atunci când conectați un dispozitiv media sau un telefon 
mobil la sistem folosind cablurile USB și AUX în același 
timp, este posibil ca sistemul sau dispozitivul să nu 
funcționeze corespunzător. Pentru a utiliza o conexiune 
USB, deconectați cablul AUX de la dispozitiv.
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Utilizare mod AUX
La conectarea dispozitivelor externe, cum ar fi un smartphone 
sau MP3 player, puteți asculta muzică prin difuzoarele 
vehiculului.

Conectați un dispozitiv extern la portul AUX al 
vehiculului, utilizând un cablu AUX.
 • Modul AUX se activează automat, iar sunetul se aude prin 

difuzoarele vehiculului.

a b

a Afișare listă de opțiuni.
 • Sound settings (setări sunet): personalizați setările 

sunetului sistemului. > Consultați p.8-3 „Setare sunet 
sistem”.

b Trecere la ecranul anterior.

 • Dacă dispozitivul Apple are instalat sistemul de operare 
iOS 6.0 sau o versiune superioară, podcasturile și cărțile 
audio este posibil să nu fie redate sau afișate de sistem.

 • În cazul unui iPhone, funcția de redare audio și controlul 
modului iPod pot intra în conflict. Dacă survine o eroare, 
deconectați și reconectați cablul USB.

 • La utilizarea unui iPhone sau a unui iPod touch, nu 
controlați dispozitivul în timp ce acesta este conectat la 
sistem. Este posibil să survină o eroare.

 • Dacă efectuați sau primiți un apel în timpul redării de 
pe un iPhone, este posibil ca muzica să nu fie reluată 
după terminarea apelului. Dacă nu auziți muzica după 
terminarea unui apel, verificați dispozitivul, pentru a 
vedea dacă nu cumva muzica este întreruptă.

 • Nu salvați o melodie în mai multe foldere. În caz contrar, 
este posibil ca funcțiile de căutare și redare să prezinte o 
eroare.

 • Dacă executați o funcție de comandă media, cum ar fi o 
oprire sau o repetare, chiar înainte de terminarea unei 
melodii, informațiile despre melodie afișate pe ecran este 
posibil să nu corespundă melodiei curente redate. Acest 
lucru nu reprezintă o eroare de sistem. Reporniți modul 
iPod al sistemului sau întrerupeți și reluați redarea de pe 
dispozitiv.
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 Û Notă
 • Deoarece în modul AUX sistemul funcționează ca un 

dispozitiv de redare pentru dispozitivul extern conectat, 
nu puteți utiliza decât comanda pentru volum. Pentru a 
controla redarea, utilizați comenzile dispozitivului extern.

 • În modul AUX, volumul sunetului se reglează diferit față de 
alte moduri.

 • În funcție de tipul de dispozitiv, utilizarea unui dispozitiv 
extern cu cablul de alimentare cuplat la priza de alimentare 
poate provoca distorsiuni ale sunetului.

 • În cazul în care cablul AUX este conectat la sistem fără să 
fie conectat la un dispozitiv extern, este posibil să se audă 
un sunet distorsionat. Dacă nu este conectat un dispozitiv 
extern, deconectați cablul AUX de la portul AUX.
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Găsire rapidă traseu
Puteți găsi rapid un traseu până la destinație și începe 
navigația.

1 În ecranul principal, atingeți All menus  > (toate 
meniurile) Navigation (navigație) > Address 
(adresă).

2 Atingeți câmpul țării și selectați o țară.

3 Atingeți câmpurile text și introduceți informații 
în fiecare dintre acestea.

 • : vizualizare listă cuvinte cheie recente.

 • : comutare la modul litere mari.

 • : ștergere caractere introduse.

 • : comutare la modul introducere simboluri.

 • : comutare la modul introducere accente.

 • : introducere un spațiu.

 • : comutare la modul introducere alfabet chirilic.

 • : schimbare setări tastatură.
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 Ý Atenție
În funcție de regiunea în care vă aflați sau de condițiile de 
deplasare, este posibil ca informațiile de pe hartă să fie diferite 
de starea reală a drumului.

 • În momentul convertirii la harta în format electronic 
este posibil ca forma drumului să se modifice. Dacă 
instrucțiunile de navigație sunt diferite de situația reală, 
luați personal decizia privind traseul corect.

 • Din cauza diferenței de timp dintre afișarea hărții și distanța 
parcursă, este posibil ca instrucțiunile de navigație să 
fie diferite de traseul real. Conduceți în funcție de starea 
drumului și regulile de circulație reale. Când ajungeți pe o 
porțiune de traseu care corespunde traseului real, navigația 
este reluată în mod corespunzător.

Observații privind navigația
 • Temporar, este posibil ca poziția vehiculului afișată 

pe ecran să fie diferită de poziția reală, în situațiile 
următoare:
 - Dacă conduceți pe un drum îngust, în formă de Y sau 

în spirală
 - Dacă în apropierea drumului curent se află un alt 

drum
 - Dacă conduceți pe un drum cu multe clădiri înalte în 

apropiere

4 Atingeți Set as destination (setare ca 
destinație) > Start guidance (activare ghidare).

 Û Notă
 • Puteți utiliza diferitele metode de căutare disponibile în 

meniul de navigație. În ecranul principal, atingeți All menus 
(toate meniurile) > Navigation (navigație). > Consultați 
p.6-8 „Găsire traseu cu diferite metode de căutare”.

 • Dacă bateria nu este încărcată suficient pentru a ajunge la 
destinație, apare o fereastră pop-up de avertizare. Pentru a 
căuta stații de încărcare înainte de a porni la drum, atingeți 
Search station (căutare stație).
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 • Temporar, în funcție de condițiile de căutare sau de 
poziția pe traseu, este posibil ca instrucțiunile de 
navigație să fie incorecte:
 - Este posibil ca sistemul de navigație să vă recomande 

să mergeți drept înainte, când de fapt mergeți pe un 
drum drept.

 - Este posibil ca atunci când treceți printr-o intersecție 
sau chiar după ce virați într-o intersecție, instrucțiunile 
de navigație să se întrerupă.

 - Este posibil ca sistemul de navigație să vă recomande 
să vă întoarceți în locuri în care întoarcerea este 
interzisă.

 - Este posibil ca sistemul de navigație să vă recomande 
să mergeți pe drumuri pe care nu aveți voie, cum ar fi 
pe cele pe care accesul este interzis sau aflate în lucru.

 - Dacă destinația nu se află pe un drum sau dacă până 
la aceasta există numai drumuri înguste, este posibil 
ca sistemul de navigație să vă ghideze către o locație 
îndepărtată de destinație.

 - Dacă vă abateți de la traseu, este posibil ca 
instrucțiunile de navigație să fie incorecte.

 - Este posibil ca distanța estimată până la destinație de 
către sistemul de navigație să fie diferită de distanța 
reală, din cauza diferenței dintre punctul de pornire pe 
traseu, aflat pe o pasarelă sau într-un pasaj.

 - Când conduceți cu viteză ridicată, calcularea traseului 
este posibil să dureze mai mult.

 - Dacă conduceți pe un drum în lucru sau nou
 - Dacă vehiculul este transportat pe un feribot sau pe 

un vehicul de tractare
 - Dacă conduceți pe un drum în pantă abruptă sau 

negociați un viraj foarte strâns
 - Dacă vehiculul intră pe un drum după ce se învârte 

pe masa rotativă a unei parcări subterane sau pe mai 
multe etaje

 - Dacă porniți sau opriți repetat sau conduceți cu viteză 
redusă într-o intersecție

 - Dacă activați sistemul imediat după încărcarea sau 
înlocuirea bateriei descărcate

 - Dacă conduceți în condiții de carosabil alunecos, cum 
ar fi pe nisip sau zăpadă mare

 - Dacă anvelopele au fost înlocuite recent sau sunt 
utilizate anvelope fără crampoane sau roți de rezervă

 - Dacă sunt utilizate anvelope de dimensiuni 
necorespunzătoare sau dacă presiunea în anvelope 
este diferită

 - Dacă roata de rezervă este uzată, în special în cazul 
utilizării mai mult de 2 anotimpuri a anvelopelor fără 
crampoane

 - Dacă pe vehicul a fost montat un portbagaj de plafon
 - Dacă este calculat un traseu lung pe autostradă. În 

acest caz, continuarea deplasării va permite sistemului 
să realizeze o corelare a hărții sau să utilizeze datele 
GPS actualizate, pentru a oferi informații privind 
locația curentă.
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e Informații despre acest viraj

f Informații despre următorul viraj

g Consultare autonomie.

h Ghidare bandă de rulare
 • Galben: banda recomandată
 • Alb: benzile pe care le puteți alege
 • Gri: benzile de evitate

i Căutare în timp real stații de încărcare din apropiere. 
> Consultați p.2-4 „Căutare stații de încărcare din apropiere”.

j Afișare meniuri rapide pe care le puteți utiliza pentru 
instrucțiunile de navigație.

k Afișare ora estimată a sosirii, distanță până la destinație și 
durată rămasă călătorie. Atingeți pentru a vedea informații 
detaliate despre destinație.

l Atingeți pentru a vizualiza informații din trafic.

m Ascundere sau afișare ecran partajat.

 Û Notă
Pentru a vedea ecranul de navigație fără a seta o destinație, 
atingeți zona hărții din ecranul principal sau apăsați butonul 
[MAP] (hartă) de pe panoul de comandă.

Descriere ecran de navigație

Puteți utiliza următoarele funcții și informații din ecranul de 
navigație.

a
b
c
d

l m

h

g

i

j

e f

k

a Revenire la ecranul principal.

b Comutare mod de afișare hartă.
 •  (2D cu nordul în sus): nordul este întotdeauna în 

sus.
 •  (2D cu direcția de deplasare în sus): harta se 

rotește în funcție de direcția de deplasare.
 •  (3D cu direcția de deplasare în sus): este aplicat un 

efect tridimensional, iar harta se rotește în funcția de 
direcția de deplasare.

c Reglare volum sunet de navigație.

d Setare scară fixă hartă sau setare la schimbare automată, în 
funcție de condițiile de deplasare.
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 [ Schimbare setări de afișare hartă implicită

Puteți schimba modul implicit de afișare a ecranului hărții.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Navigation 
(navigație) > Display (afișaj) > Map view (afișare 
hartă) și selectați un mod de afișare sau setați la 
vizualizarea clădirilor din apropiere.

 [ Vizualizare ecran partajat

În ecranul partajat puteți vedea informații succinte despre 
fiecare secțiune a traseului.

 • Pentru a ascunde sau afișa ecranul partajat, atingeți  
sau .

 Û Notă
Când trebuie să faceți un viraj sau să schimbați banda de 
rulare, pe ecran sunt afișate automat informații detaliate 
despre banda respectivă.
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 Û Notă
Puteți seta pentru a utiliza butonul [ ] sau maneta [  +/  -] 
în vederea reglării volumului sunetului de navigație, în timp ce 
este activată ghidarea vocală. În ecranul principal, atingeți All 
menus (toate meniurile) > Settings (setări) > Sound > (sunet) 
Navigation volume (volum navigație) și selectați Use map 
screen volume buttons or volume knob (utilizare butoane de 
volum ecran hartă sau manetă de volum).

Anulare navigație

Pentru a dezactiva instrucțiunile de navigație 
și a anula destinația setată, atingeți  > Stop 
guidance (oprire ghidare).
 • Marcajul destinației din partea inferioară a ecranului 

dispare.
 • Pentru a reactiva navigația către ultima destinație setată, 

atingeți  > Resume guidance (reluare ghidare).

Reglare volum sunet de navigație

Puteți regla volumul sunetului pentru instrucțiunile de 
navigație, inclusiv sunetele de avertizare GPS.

Pentru a regla nivelul volumului, atingeți  în 
ecranul de navigație și atingeți  sau , ori glisați 
bara de reglare.
 • Pentru a dezactiva ghidarea vocală, atingeți .
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a Căutare locație prin introducerea unei adrese. > Consultați 
p.6-9 „Căutare locații în funcție de adresă”.

b Căutare locație utilizând categoria punct de interes (POI). 
> Consultați p.6-9 „Căutare locații în funcție de categoria POI”.

c Căutare service Hyundai. > Consultați p.6-11 „Căutare service 
Hyundai”.

d Căutare locație prin introducerea coordonatelor. > Consultați 
p.6-11 „Căutare locații în funcție de coordonate”.

e Selectare destinație introdusă anterior. > Consultați p.6-12 
„Selectare locație din destinațiile anterioare”.

f Selectare locație salvată în agendă. > Consultați p.6-21 
„Utilizare locații salvate”.

g Selectare traseu salvat anterior pe dispozitiv.

h Căutare locație utilizând POI personale importate. 
> Consultați p.6-12 „Căutare locații în funcție de grupul de POI 
personale”.

Găsire traseu cu diferite 
metode de căutare
Puteți căuta o locație în diferite moduri, cum ar fi introducerea 
informațiilor despre locație, selectarea locației dintr-o categorie 
sau din locațiile selectate recent în sistemul de navigație.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

ba

f

c

g

d

he
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Căutare locații în funcție de categoria 
POI

Puteți găsi o locație utilizând categorii sau nume de POI.

1 În ecranul meniului de navigație, atingeți POI 
(punct de interes).

2 Selectați o opțiune pentru căutare.
 • Pentru a căuta un POI în funcție de nume, atingeți Name 

(nume).

3 Selectați o categorie POI.

Căutare locații în funcție de adresă

1 În ecranul meniului de navigație, atingeți 
Address (adresă).

2 Atingeți câmpul țării și selectați o țară.

3 Atingeți câmpurile text și introduceți informații 
în fiecare dintre acestea.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).
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 [ Afișare POI pe hartă

Puteți seta să afișați POI din apropiere pe hartă.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Navigation 
(navigație) > Display (afișare) > Show POI icon 
on map (pictograme POI pe hartă).

2 Selectați categoriile de POI care doriți să fie 
afișate pe hartă.
 • Puteți adăuga maxim 4 categorii POI.

4 Selectați o subcategorie, urmând instrucțiunile 
de pe ecran.

5 Selectați o locație din lista cu rezultatele căutării.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

6 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

 Û Notă
Pentru a căuta puncte de interes din apropiere în timp ce sunt 
activate instrucțiunile de navigație, atingeți  > Nearby POI 
(POI în apropiere).
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Căutare locații în funcție de 
coordonate

1 În meniul de navigație, atingeți Coordinates 
(coordonate).

2 Selectați o opțiune pentru format.
 • Puteți selecta între DMS (grade, minute, secunde), DM 

(grade, minute) sau formate de grade zecimale.

3 Introduceți latitudinea și longitudinea locației 
dorite și atingeți OK.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

Căutare service Hyundai

1 În meniul de navigație, atingeți Hyundai 
service.

2 Selectați o opțiune pentru căutare.
 • Pentru a căuta un POI în funcție de numele service-ului 

Hyundai, atingeți Name (nume).

3 Selectați o locație din lista cu rezultatele căutării.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).
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3 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

Căutare locații în funcție de grupul de 
POI personale

Puteți importa date POI personale care includ informații despre 
hartă de pe un dispozitiv de stocare USB și selecta destinații.

 [ Import date POI personale

Puteți importa fișiere .kml și .gpx de pe un dispozitiv de stocare 
USB.

1 Conectați dispozitivul USB la portul USB al 
vehiculului.

2 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație) > My POI 
(POI personale) > .
 • Alternativ, în ecranul principal, atingeți All menus (toate 

meniurile) > Settings (setări) > Navigation (navigație) 
> My data (datele mele) > Import My POI from USB 
(import POI personale de pe USB).

Selectare locație din destinațiile 
anterioare

Puteți selecta o locație din lista locațiilor introduse anterior.

1 În ecranul meniului de navigație, atingeți 
Previous destinations. (destinații anterioare).

2 Selectați o locație.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

 • Pentru ștergerea locațiilor dintr-o listă, atingeți Menu 
(meniu) > Delete (ștergere). Puteți selecta și șterge 
locații sau puteți șterge simultan toate locațiile.
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 [ Selectare locație din lista POI personale

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație) > My POI 
(POI personale).

2 Selectați grupul de POI dorit.
 • Pentru a căuta un grup de POI în funcție de numele 

grupului de POI, atingeți .

 • Pentru a modifica numele unui POI din listă, atingeți 
Menu (meniu) > Edit (modificare).

 • Pentru a șterge POI din o listă, atingeți Menu (meniu) > 
Delete (ștergere).

3 Selectați o locație din listă.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

3 Atingeți Yes (da).
 • Se afișează lista grupurilor POI disponibile.

4 Selectați grupul POI dorit din listă și atingeți 
Import.

 Û Notă
Dacă importați date care utilizează coordonate diferite, este 
posibil ca poziția locațiilor importate să se modifice.
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Ocolire

Puteți căuta o ocolire de la traseul curent.

1 În ecranul de navigație, atingeți  > Route 
(traseu) > Detour (ocolire).

2 Pentru a seta distanța ocolirii, atingeți Shorter 
(mai scurtă) sau Longer (mai lungă) și apoi 
atingeți Detour (ocolire).
 • Sistemul de navigație caută un traseu nou în funcție de 

distanța selectată.

3 Atingeți Start guidance (start ghidare).

Utilizare opțiuni utile de 
navigație

Găsire traseu alternativ

Puteți schimba opțiunile pentru traseu, iar acesta va fi căutat 
din nou.

1 În ecranul de navigație, atingeți  > Route 
(traseu) > Options (opțiuni).

2 Setați opțiunile pentru traseu și atingeți OK.

 Û Notă
În funcție de modelul de vehicul sau de specificații, este posibil 
ca opțiunile disponibile să varieze.
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3 Atingeți Start guidance (start ghidare).

Adăugare puncte intermediare

La traseul curent puteți adăuga puncte intermediare până la 
destinație.

 [ Căutare și adăugare puncte intermediare

Puteți căuta o locație și o puteți adăuga ca punct intermediar.

1 Căutați un punct intermediar în funcție de 
diferite metode de căutare. > Consultați p.6-8 „Găsire 

traseu cu diferite metode de căutare”.

2 Vizualizați pe hartă locația și informațiile despre 
aceasta și atingeți Add tourpoint (adăugare 
punct itinerar).

Evitare anumite drumuri

Puteți căuta un traseu nou, care evită anumite drumuri, cum ar 
fi pe cele aglomerate și în lucru.

1 În ecranul de navigație, atingeți  > Route 
(traseu) > Avoid street (evitare stradă).

2 Selectați drumurile pe care doriți să le evitați și 
atingeți OK.
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2 În ecranul de modificare a traseului, atingeți 
Add tourpoint (adăugare punct itinerar).

3 Selectați o metodă de căutare și căutați o 
locație, pentru a o adăuga ca punct de interes. 
> Consultați p.6-8 „Găsire traseu cu diferite metode de căutare”.

3 Atingeți OK.

4 Atingeți Start guidance (start ghidare).

 [ Modificare traseu

Puteți modifica traseul prin adăugarea de puncte intermediare 
sau reordonarea locațiilor de pe traseu.

1 În ecranul de navigație, atingeți  > Route 
(traseu) > Plan tour (planificare itinerar).
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Vizualizare informații

În timpul navigației puteți vedea informații utile, cum ar fi 
poziția camerelor radar.

 [ Vizualizare avertizări camere radar

Puteți vizualiza camerele radar de pe traseu și activa un sunet 
de avertizare, dacă în apropiere este o cameră radar.

4 Modificați traseul, dacă este cazul.
 • Pentru a modifica ordinea locațiilor, selectați o locație și 

glisați-o la o locație dorită din listă sau atingeți  sau 
.

 • Pentru a șterge un punct intermediar, selectați locația 
dorită și atingeți .

5 După finalizarea modificării traseului, atingeți 
OK.
 • Pentru a salva traseul curent, atingeți .

6 Atingeți Start guidance (start ghidare).

 Û Notă
Dacă ați modificat și apoi salvat traseul, în ecranul principal, 
atingeți All menus (toate meniurile) > Navigation (navigație) 
> Load tour (încărcare itinerar), pentru a vizualiza traseul 
salvat.
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 [ Vizualizare informații sateliți

Puteți vizualiza starea sateliților GPS și coordonatele locației 
curente. Utilizați aceste informații dacă doriți să știți cu 
exactitate poziția curentă, cum ar fi într-o situație de urgență.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Navigation 
(navigație) > General (generalități) > Satellite 
(sateliți).

a

b

a Stare curentă recepție semnal satelit
 • Receiving (recepționare): sistemul recepționează 

semnale de la sateliți și locația curentă este recunoscută.
 • Searching (căutare): sistemul caută semnale de la 

sateliți.

b Informații despre locația curentă

 Û Notă
 • În funcție de regiune sau de tipul camerei radar, imaginea 

poate fi diferită.
 • Puteți trimite o solicitare de actualizare a informațiilor.

 - Dacă survine o avertizare atunci când nu există o 
cameră, atingeți indicatorul camerei radar, pentru a 
solicita ștergerea informațiilor despre aceasta.

 - Dacă o cameră radar nu apare, atingeți butonul de 
raportare a camerei radar atunci când vă aflați la locația 
respectivă, pentru a solicita adăugarea informațiilor 
privind prezenta acesteia.
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2 Dacă este cazul, modificați informațiile despre 
locație și atingeți OK.

Căutare și salvare locații

Puteți căuta o locație și o puteți salva în agendă.

1 Căutați un punct intermediar în funcție de 
diferite metode de căutare. > Consultați p.6-8 „Găsire 

traseu cu diferite metode de căutare”.

Înregistrare locații
Puteți înregistra locația curentă sau locațiile dorite în agendă și 
le puteți selecta rapid atunci când setați o destinație.

Salvare locație curentă

Puteți salva rapid locația curentă.

1 Din ecranul de navigație, atingeți  > Add to 
address book (adăugare în agendă).



6-20

3 Atingeți un buton de comandă rapidă cu .

4 Pentru a căuta o locație, atingeți Address și 
introduceți un cuvânt cheie.
 • Puteți să utilizați și alte metode de căutare pentru a găsi 

o locație. > Consultați p.6-8 „Găsire traseu cu diferite metode 
de căutare”.

5 Vizualizați pe hartă locația și informațiile despre 
aceasta și atingeți OK.

6 Dacă este cazul, schimbați numele adresei și 
atingeți OK.

2 Atingeți Add to address book (adăugare în 
agendă).

Salvare locații favorite

Puteți salva locațiile favorite, cum ar fi adresa de acasă și de la 
serviciu, pentru a activa mai rapid instrucțiunile de navigație.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

2 Atingeți Favourites (favorite).
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Utilizare locații favorite

Dacă ați creat o listă de locații favorite, puteți seta direct o 
locație ca destinație, din partea inferioară a ecranului.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

2 Atingeți Favourites (favorite).

3 Atingeți un buton de comandă rapidă aferent 
unei locații dorite salvate.

4 Atingeți Start guidance (start ghidare).

Utilizare locații salvate

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

2 Atingeți Address book (agendă).

3 Selectați o locație din agendă.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).
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Ștergere locații salvate

Puteți să ștergeți informațiile aferente locației salvate.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

2 Atingeți Address book (agendă).

3 Atingeți Menu (meniu) > Delete (ștergere).

4 Selectați locația pe care doriți s-o ștergeți și 
atingeți Delete (ștergere) > Yes (da).

Modificare locații salvate

Puteți să modificați informații, cum ar fi denumirea și numărul 
de telefon sau să schimbați atributele informațiilor.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Navigation (navigație), pentru a 
accesa meniul de navigație.
 • Alternativ, dacă sistemul dispune de butonul [NAV] pe 

panoul de comandă, apăsați butonul [NAV].

2 Atingeți Address book (agendă).

3 Atingeți Menu (meniu) > Edit (modificare).

4 Atingeți  în dreptul denumirii locației din 
agendă.

5 Modificați informațiile și atingeți OK.
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3 Vizualizați informațiile detaliate din trafic.

b ca

a Vizualizare informații din trafic anterioare sau 
următoare.

b Vizualizare zonă pe hartă.

c Aplicare informații din trafic la traseul curent.

 Û Notă
Este posibil ca informațiile din trafic pentru vămi și restricții de 
viteză setate pentru anumite porțiuni de drum să nu fie exacte. 
Utilizați informațiile în funcție de situație.

Utilizare serviciu de informații 
live
Puteți vizualiza informații utile, cum ar fi condițiile de trafic și 
starea vremii.

Vizualizare informații din trafic

Puteți vizualiza informații din trafic în timp real, cum ar fi legate 
de drumuri în lucru sau accidente.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Information (informații) > Traffic 
(trafic).

2 Selectați un element din lista informațiilor din 
trafic, pentru a vizualiza detaliile acestuia.
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Vizualizare starea vremii

Puteți vizualiza buletinul meteo pentru poziția curentă și pentru 
destinație. Pentru a utiliza acest serviciu trebuie să vă conectați 
mai întâi la o rețea Wi-Fi. > Consultați p.8-6 „Configurare Wi-Fi”.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Information (informații) > 
Weather (starea vremii).

2 Selectați locația dorită.

3 Selectați un element din lista informațiilor 
despre starea vremii, pentru a vizualiza detaliile 
acestuia.
 • Pentru a adăuga locația selectată la lista locațiilor 

favorite, atingeți Menu (meniu) > Add (adăugare).

4 Vizualizați informațiile detaliate despre starea 
vremii.

Căutare locații în funcție de categoria 
de POI live

Puteți găsi o locație utilizând numele POI live, actualizate în 
timp real. Pentru a utiliza acest serviciu trebuie să vă conectați 
mai întâi la o rețea Wi-Fi. > Consultați p.8-6 „Configurare Wi-Fi”.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Information (informații) > Live 
POI (POI live).

2 Selectați o opțiune pentru căutare.

3 Pentru a căuta o locație, urmați instrucțiunile de 
pe ecran.

4 Selectați o locație din lista cu rezultatele căutării.

5 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).
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Căutare zone de parcare

Puteți căuta zone de parcare în apropierea locației selectate, 
cum ar fi la poziția curentă și la destinație.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Information (informații) > 
Parking (parcare).

2 Selectați o opțiune pentru căutare.

3 Selectați o locație din lista cu rezultatele căutării.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).

 [ Vizualizare starea vremii pentru locațiile 
favorite

Pentru a salva locațiile favorite și a vizualiza cu 
ușurință starea vremii aferentă acestora, atingeți 
Favourites (favorite) din ecranul pentru starea 
vremii.

 • Atingeți Menu (meniu) > Add (adăugare), pentru a adăuga 
o locație la lista favoritelor.

 • Atingeți Menu (meniu) > Delete (ștergere), pentru a șterge 
locațiile salvate din lista favoritelor.

 • Selectați o locație, pentru a vizualiza informațiile detaliate 
despre starea vremii la locația respectivă.
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Actualizare hartă
Puteți să actualizați harta de navigație și sistemul multimedia. 
Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul local.

 Û Notă
 • Programul de actualizare periodică a hărții variază în funcție 

de locație și de model. Pentru informații suplimentare, 
contactați dealerul.

 • Schimbările efectuate după crearea fișierului de actualizare 
nu se regăsesc pe hartă. Prin urmare, este posibil ca 
anumite drumuri, clădiri și restricții de viteză de pe hartă să 
nu fie actualizate.

Căutare stații de încărcare

Puteți căuta stații de alimentare în apropierea locației selectate, 
cum ar fi la poziția curentă și la destinație.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Information (informații) > 
Charging stations (stații de încărcare).

2 Selectați o opțiune pentru căutare.

3 Selectați o locație din lista cu rezultatele căutării.
 • Pentru a sorta rezultatele căutării, atingeți opțiunea de 

meniu (^) și selectați o opțiune de sortare.

4 Vizualizați locația pe hartă și atingeți Set as 
destination (setare ca destinație) > Start 
guidance (start ghidare).
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Display 
(afișaj)

 • Map View (afișare hartă): setați modul 
implicit de afișare a ecranului hărții.

 • Show POI icon on map (afișare 
pictogramă POI pe hartă): setați 
afișarea POI din apropiere pe hartă.

 • Address book symbol (simbol agendă): 
setați dacă afișați pe hartă simbolul 
agendei atunci când salvați o locație în 
aceasta.

 • Speed limit (restricție de viteză): setați 
dacă afișați pe hartă informațiile privind 
restricția de viteză.

 • Trace (urmărire): setați dacă doriți să 
urmăriți traseul pe hartă.

 • Reset trace (resetare urmărire): 
ștergeți marcajele de urmărire de pe 
hartă.

Modificare setări de navigație
Puteți personaliza diferite setări pentru navigație, cum ar fi 
afișarea hărții și setările de ghidare.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Navigation 
(navigație).

General 
(generalități)

 • Unit (unitate de măsură): selectați între 
mile sau kilometri.

 • Show prev. destinations on start 
(afișare destinații anterioare la activare): 
setați dacă vizualizați destinațiile 
anterioare la activarea sistemului de 
navigație.

 • Satellite (satelit): vizualizați starea 
sateliților GPS.

 • Current border information 
(informații graniță curentă): vizualizați 
informații despre granița curentă.

 • Route simulation (simulare traseu): 
simulați traseul curent în momentul 
setării unui traseu.

 • Reset navigation settings (resetare 
setări de navigație): resetați setările de 
navigație la valorile implicite.
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My data 
(datele mele)

 • Import address book from USB 
(import agendă de pe USB): importați 
date din agendă de pe un dispozitiv de 
stocare USB.

 • Export address book to USB (export 
agendă pe USB): exportați date din 
agendă pe un dispozitiv de stocare USB.

 • Import My POI from USB (import POI 
personale de pe USB): importați date 
POI de pe un dispozitiv de stocare USB.

EV charging 
(încărcare EV)

 • Connector type (tip conector): selectați 
tipurile de conector de încărcare, pentru 
a filtra rezultatele atunci când căutați 
stații de încărcare corespunzătoare.

 Û Notă
 • Pentru importul și exportul agendei sau datelor POI, 

utilizați numai dispozitive de stocare USB în format 
FAT12/16/32.

 • Dacă importați date care utilizează coordonate diferite, este 
posibil ca poziția locațiilor importate să se modifice.

Guidance 
(ghidare)

 • Detailed junction view (vizualizare 
detaliată intersecție): setați dacă doriți 
să vizualizați detaliat intersecțiile.

 • Street name pronunciation 
(pronunțare nume stradă): setați dacă 
utilizați ghidarea vocală pentru numele 
străzilor.

 • Border crossing information 
(informații traversare graniță): setați 
dacă afișați informații despre graniță, în 
momentul traversării acestora.

 • Lane guidance (ghidare bandă de 
rulare): setați dacă utilizați ghidarea pe 
banda de rulare.

 • Parking information (informații 
parcare): setați dacă afișați pe hartă 
informații despre parcare.

 • Camera alert (avertizare cameră): 
setați dacă activați o avertizare atunci 
când în apropiere se află o cameră 
radar. În funcție de regiune, este posibil 
ca acest element să nu fie disponibil.
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Termeni și condiții

Numai pentru uz personal. Sunteți de acord să utilizați acest 
Produs, împreună cu aplicația autorizată de COMPANIE, numai 
pentru uz personal și în scopurile necomerciale pentru care 
ați fost autorizat, nu pentru furnizare de servicii, distribuire 
de activități sau alte scopuri similare. În consecință, sub 
rezerva restricțiilor stabilite în paragrafele următoare, sunteți 
de acord să nu reproduceți, copiați, modificați, decompilați, 
dezasamblați, creați orice lucrări derivate din aceste date sau 
să inversați orice parte a acestor date, să nu le transferați sau 
distribuiți sub nicio formă și în niciun scop, cu excepția permisă 
de legile în vigoare. Nu aveți dreptul de a cesiona prezentul 
ALUF sau oricare dintre drepturile ori licențele acordate în baza 
sa, cu excepția instalării în sistemul pentru care a fost creat.

Restricții. Cu excepția cazului în care ați fost în mod special 
autorizat să faceți acest lucru de către COMPANIE și fără a vă 
limita la paragraful anterior, nu puteți să utilizați Produsul (i) cu 
niciun produs, sistem sau aplicație instalată, conectată la sau 
în comunicare cu vehicule, cu funcții de navigație, poziționare, 
expediere, ghidare pe traseu în timp real, managementul 
flotei ori aplicații similare; sau (ii) cu, ori în comunicarea cu alte 
dispozitive de poziționare sau orice dispozitive electronice ori 
informatice mobile sau conectate wireless, inclusiv, dar fără 
a se limita la telefoanele celulare, palm top-uri și computere 
portabile, pagere și asistenți personali digitali sau PDA-uri.

ACORD DE LICENȚĂ PENTRU 
UTILIZATORUL FINAL
CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU 
UTILIZATORUL FINAL („ALUF”), ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL 
DE NAVIGAȚIE.

Acesta este un acord de licență încheiat între dvs. și Hyundai 
MnSoft, INC., inclusiv afiliații săi („COMPANIA”), cu privire la 
o copie a bazei de date cu hărți de navigație a COMPANIEI și 
software-ul, materialele media și explicative scrise și publicate 
de către COMPANIE (denumite împreună „Produsul”). Produsul 
este furnizat numai pentru uz personal, intern și nu pentru 
revânzare. Acesta este protejat prin drepturi de autor și supus 
următorilor termeni agreați de dvs., pe de o parte, și de 
COMPANIE și licențiatorii săi (inclusiv licențiatorii și furnizorii 
acestora) (denumiți împreună „Licențiatori”), pe de altă parte.

Prin utilizarea Produsului, acceptați și sunteți de acord cu 
termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord de licență 
pentru utilizatorul final („ALUF”). DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD 
CU TERMENII DIN PREZENTUL ALUF, TREBUIE SĂ IEȘIȚI 
IMEDIAT DIN PROGRAMUL DE UTILIZARE AL ACESTUI PRODUS 
ȘI SĂ NU UTILIZAȚI SAU ACCESAȚI PRODUSUL. SUNTEȚI DE 
ACORD CĂ DREPTURILE DVS. ÎN BAZA PREZENTULUI ALUF POT 
ÎNCETA AUTOMAT, FĂRĂ NOTIFICARE, DACĂ NU RESPECTAȚI 
ORICARE DINTRE TERMENII STIPULAȚI ÎN PREZENTUL ALUF.
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serverele COMPANIEI, poate înceta să furnizeze orice Serviciu 
în orice moment, cu sau fără notificare, și nu are nicio obligație 
de a reține sau a returna Încărcările (sau orice alte materiale 
pe care le furnizați COMPANIEI), înainte de a le șterge de pe 
serverele sale.

Stocare. Produsul poate oferi funcții prin intermediul cărora 
puteți stoca informații (cum ar fi imagini) pe dispozitivul pe 
care utilizați Produsul. COMPANIA nu va avea nicio răspundere 
față de dvs. sau orice altă terță parte pentru incapacitatea 
Produsului de a stoca astfel de informații pe un astfel de 
dispozitiv.

Informații personale. Prin utilizarea Produsului, sunteți 
de acord cu colectarea, păstrarea și procesarea datelor dvs. 
personale (inclusiv locația dispozitivului dvs. mobil) de către 
COMPANIE și cu stocarea și procesarea acestor date personale 
pe computere din afara țării în care locuiți. Deși COMPANIA 
a luat măsuri pentru a preveni interceptarea, accesarea, 
utilizarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale de către 
persoane neautorizate, COMPANIA nu poate elimina complet 
riscurile asociate datelor dvs. personale și nu poate garanta că 
sistemele sale nu vor fi accesate neautorizat. Pentru informații 
suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale de 
către COMPANIE, consultați [*].

AVERTISMENT. Produsul reflectă realitatea dinaintea 
primirii produsului de către dvs. și conține date și 
informații guvernamentale și din alte surse. Prin 
urmare, Produsul poate conține informații incorecte 
sau incomplete, datorită trecerii timpului, schimbării 
circumstanțelor, surselor utilizate și naturii colectării 
datelor geografice complexe, oricare dintre acestea putând 

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ESTE PERMIS PRIN 
PREZENTUL ALUF, COPIEREA SAU UTILIZAREA PRODUSULUI 
ESTE NEAUTORIZATĂ ȘI REPREZINTĂ ÎNCĂLCAREA 
DREPTURILOR DE AUTOR, ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA 
ȚĂRII DVS. DACĂ UTILIZAȚI SAU COPIAȚI ACEST PRODUS 
FĂRĂ PERMISIUNEA COMPANIEI, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR 
PERMISE DE PREZENTUL ALUF, ÎNCĂLCAȚI LEGEA, SUNTEȚI 
RĂSPUNZĂTORI ÎN FAȚA COMPANIEI ȘI A LICENȚIATORILOR 
SĂI PENTRU DAUNE ȘI SUNTEȚI PASIBILI DE SANCȚIUNI 
PENALE.

ESTE POSIBIL CA PRODUSUL SĂ INCLUDĂ TEHNOLOGIE DE 
IMPUNERE, PROIECTATĂ PENTRU A PREVENI (i) COPIEREA 
NEAUTORIZATĂ A PRODUSULUI PE DISPOZITIVE MEDIA 
DE STOCARE SAU PRIN TRANSFER PE INTERNET ORI ALTE 
MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICĂ ȘI/SAU (ii) 
UTILIZAREA ILEGALĂ A PRODUSULUI CU ALT DISPOZITIV 
DECÂT CEL AUTORIZAT ÎN MOD EXPRES. SUNTEȚI DE ACORD CĂ 
COMPANIA POATE UTILIZA ACESTE MĂSURI PENTRU A PROTEJA 
COMPANIA ȘI LICENȚIATORII SĂI ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII 
DREPTURILOR DE PROPRIETATE.

Încărcări. Produsul poate oferi funcții prin intermediul 
cărora să puteți încărca anumite informații despre utilizarea 
Produsului de către dvs. (denumite „Încărcări”) pe serverele 
COMPANIEI, sau să primiți alte servicii din partea COMPANIEI 
(denumite „Servicii”). Dacă utilizați aceste funcții, autorizați 
COMPANIA să rețină Încărcările pe serverele sale. COMPANIA 
nu va avea nicio obligație de a oferi Servicii, poate modifica 
oricând forma și natura oricărui Serviciu, cu sau fără notificare, 
nu va avea nicio răspundere pentru incapacitatea Produsului 
sau Serviciului de a transmite/primi Încărcările către/de la 
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Limitarea Responsabilității. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE 
LEGILE APLICABILE, COMPANIA ȘI LICENȚIATORII SĂI NU VOR 
FI RĂSPUNZĂTORI: ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE PLÂNGERE, CERERE 
SAU ACȚIUNE, INDIFERENT DE NATURA CAUZEI REVENDICATE, 
CERERE SAU ACȚIUNE ÎNTEMEIATĂ PE ORICE PIERDERE, 
VĂTĂMARE SAU DAUNE, DIRECTE SAU INDIRECTE, SUFERITE 
DE DVS. SAU ORICE ALTĂ TERȚĂ PARTE, CARE POT REZULTA 
DIN UTILIZAREA SAU POSESIA PRODUSULUI; ORI PENTRU 
ORICE PIERDERE DE DATE, PROFIT, VENITURI, CONTRACTE SAU 
ECONOMII, ORI ORICE ALTE DAUNE DIRECTE, ACCIDENTALE, 
SPECIALE SAU INDIRECTE PROVENITE DIN UTILIZAREA SAU 
IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACEST PRODUS, ORICE DEFECT 
AL PRODUSULUI SAU ÎNCĂLCARE A ACESTOR TERMENI ȘI 
CONDIȚII, FIE CĂ ESTE VORBA DE O ACȚIUNE, UN CONTRACT 
SAU O CULPĂ, ORI PE BAZA UNEI GARANȚII, CHIAR DACĂ 
COMPANIA SAU LICENȚIATORII SĂI AU FOST INFORMAȚI 
DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, ÎN POFIDA 
NEÎNDEPLINIRII UNUI REMEDIU MENȚIONAT ÎN PREZENTUL 
DOCUMENT.

Excluderi. Anumite jurisdicții nu permit excluderea anumitor 
garanții sau limitarea ori excluderea răspunderii, astfel încât, 
în aceste limite, este posibil ca excluderile de mai sus să nu vă 
fie aplicabile. În limita în care COMPANIA nu poate, ca urmare 
a legilor aplicabile, să limiteze orice garanție implicită sau să 
limiteze răspunderea proprie, durata și acoperirea unei astfel 
de garanții, precum și limita răspunderii COMPANIEI vor fi cele 
minime permise de legile respective. Renunțarea la garanție și 
limitarea responsabilității, stipulate în prezentul ALUF, nu vor 
afecta sau prejudicia drepturile statutare, dacă ați achiziționat 
Produsul în alt mod decât în baza unei tranzacții.

conduce la rezultate incorecte. PRODUSUL ȘI SERVICIILE NU 
POT FI UTILIZATE PENTRU APLICAȚII CARE ȚIN DE SIGURANȚA 
VIEȚII PERSOANELOR SAU PENTRU ORICE ALTE APLICAȚII ÎN 
CARE CORECTITUDINEA SAU FIABILITATEA PRODUSULUI ORI 
SERVICIILOR AR PUTEA CREA O SITUAȚIE ÎN CARE POT SURVENI 
RĂNIREA SAU DECESUL PERSOANELOR. NU ÎNCERCAȚI 
SĂ CONFIGURAȚI PRODUSUL SAU SĂ INTRODUCEȚI 
INFORMAȚII ÎN TIMP CE CONDUCEȚI. DACĂ NU SUNTEȚI 
FOARTE ATENȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII VEHICULULUI, POT 
SURVENI DAUNE MATERIALE, RĂNIRI GRAVE SAU DECESUL 
PERSOANELOR. PRIN UTILIZAREA PRODUSULUI, VĂ 
ASUMAȚI TOATE RISCURILE ȘI RESPONSABILITATEA.

Declinarea răspunderii pentru garanție. Produsul este 
furnizat „ca atare” și sunteți de acord să-l utilizați pe propriul 
risc. ÎN CONDIȚIILE RESPECTĂRII LEGILOR APLICABILE, 
COMPANIA ȘI LICENȚIATORII SĂI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE 
SAU DECLARAȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, DETERMINATĂ 
DE LEGISLAȚIE ORI ALTFEL, REFERITOR, DAR FĂRĂ A SE LIMITA 
LA, conținut, CALITATE, precizie, complexitate, eficacitate, 
fiabilitate, PERFORMANȚE, COMERCIALIZARE, POTRIVIRE 
PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE, utilitate, utilizare 
sau rezultate care trebuie obținute din acest Produs, ori că 
Produsul sau serverul vor funcționa neîntrerupt ori fără erori 
SAU CĂ DEFECȚIUNILE PRODUSULUI ORI NECONFORMITATEA 
CU DOCUMENTAȚIA POT SAU VOR FI CORECTATE. CONFIRMAȚI 
CĂ PREVEDERILE ACESTEI SECȚIUNI REPREZINTĂ UN 
ANGAJAMENT FAȚĂ DE COMPANIE ȘI LICENȚIATORII SĂI 
PENTRU A VĂ OFERI LICENȚA MENȚIONATĂ ÎN PREZENTUL 
ALUF ȘI ACCES LA SERVICIILE AFERENTE.
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Controlul exporturilor. Sunteți de acord să nu exportați 
sau reexportați de oriunde orice parte a Produsului, în nicio 
formă, cu excepția situației de conformitate cu legile, regulile 
și reglementările de export aplicabile, inclusiv, dar fără a se 
limita la, legile, regulile și regulamentele administrate de 
Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului 
American de Comerț și Biroul de Industrie și Securitate al 
Departamentului de Comerț al SUA.

Clauze diverse. Dacă o parte a prezentului ALUF este declarată 
nulă sau neaplicabilă, aceasta va fi aplicabilă în limita permisă, 
iar celelalte clauze ale prezentului ALUF vor continua să fie pe 
deplin valabile și aplicabile. Imposibilitatea COMPANIEI de a 
urmări penal încălcarea unui drept stipulat de prezentul acord 
nu va fi considerată o renunțare a COMPANIEI la dreptul de a 
aplica prevederi pentru aceeași încălcare sau oricare alta. Pentru 
Produsele cu defecte nu sunt permise rambursări sau înlocuiri.

Utilizatori finali din Guvernul S.U.A. Dacă Produsul este 
achiziționat de către sau în numele Guvernului Statelor Unite 
ori al oricărei alte entități care solicită sau aplică drepturi 
similare cu cele revendicate în mod obișnuit de către Guvernul 
Statelor Unite, acest Produs și documentația aferentă 
reprezintă „Elemente comerciale”, așa cum este definit acest 
termen în 48 C.F.R. („FAR”) 2.101. Acest Produs și documentația 
aferentă sunt licențiate utilizatorilor Guvernului Statelor 
Unite (a) doar ca „Elemente comerciale” și (b) doar cu acele 
drepturi care sunt acordate tuturor celorlalți utilizatori finali în 
conformitate cu prezentul ALUF, iar fiecare copie a Produsului, 
indiferent de modul de furnizare, va fi marcată și va include, 
după caz, următoarea „Notificare privind utilizarea” și va fi 
tratată în conformitate cu această notificare:

Notificări privind drepturile de autor ale terțelor părți. Date 
din sursă terță parte au fost încorporate în Produs sau fac parte 
integrantă din acesta și vă sunt sublicențiate în conformitate 
cu termenii și condițiile din prezentul ALUF. În această privință, 
nu veți putea elimina sau modifica nicio notificare cu privire la 
drepturile de proprietate intelectuală asociată sau utilizată în 
relație cu datele furnizate de Licențiatori.

Întregul acord. Prezentul ALUF reprezintă înțelegerea 
integrală dintre COMPANIE (și Licențiatorii săi) și dvs., cu privire 
la obiectul său și prevalează asupra tuturor comunicărilor 
sau documentelor scrise sau orale (inclusiv, dacă obțineți o 
actualizare, orice acord care ar fi putut fi inclus într-o versiune 
prealabilă a Produsului) cu privire la obiectul său.

Legea aplicabilă. Prezentul ALUF va fi guvernat de legile țării 
în care locuiți la data achiziției Produsului. Dacă în prezent nu 
locuiți în Uniunea Europeană sau Elveția, se vor aplica legile 
din Uniunea Europeană sau Elveția, în funcție de locul în care 
v-ați aflat când ați achiziționat Produsul. În orice alte situații, 
sau dacă jurisdicția aplicabilă acolo unde ați achiziționat 
Produsul nu poate fi stabilită, se vor aplica legile Republicii 
Coreea. Prezentul ALUF nu va fi guvernat de O.N.U. Convenția 
asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. 
Instanțele judecătorești competente în țara dvs. de rezidență 
din momentul achiziției Produsului vor putea judeca orice litigiu 
ca urmare sau în legătură cu prezentul ALUF, fără a aduce 
atingere dreptului COMPANIEI de a intenta acțiuni la locul dvs. 
actual de reședință.
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OBSERVAȚII DE UTILIZARE

Nume contractor (producător/furnizor):  
Hyundai MnSoft, Inc.

Acest produs și documentația aferentă sunt  
elemente comerciale așa cum sunt definite în FAR 2.101 și 

sunt  
supuse acestui ALUF, sub care este furnizat acest produs.

© 20XX Hyundai MnSoft. Toate drepturile rezervate.

În cazul în care responsabilul contractant, agenția 
guvernamentală federală sau orice funcționar federal refuză 
să utilizeze legenda furnizată aici, responsabilul contractant, 
agenția guvernamentală federală sau orice arbitru federal 
trebuie să notifice COMPANIA, înainte de a căuta drepturi 
suplimentare sau alternative în Produs.

Termeni pentru utilizatorul final solicitați de HERE. Produsul 
utilizează date de pe hartă pe care COMPANIA le deține sub 
licența HERE, iar notificările următoare privind drepturile de 
autor sunt aplicabile acestor date („Datele HERE”):  
© 20XX HERE. Toate drepturile rezervate.

Datele HERE referitoare la regiuni din Canada includ informații 
colectate cu permisiunea autorităților din Canada, inclusiv: 
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's 
Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase.®, 
© Department of Natural Resources Canada. Toate drepturile 
rezervate.
Prin prezenta se deține dreptul neexclusiv al United States 
Postal Service® de a publica și vinde informații ZIP+4®.
©United States Postal Service® 20XX. Prețurile nu sunt stabilite, 
controlate sau aprobate de către United States Postal Service®. 
Următoarele mărci comerciale și înregistrări sunt deținute de 
USPS: United States Postal Service, USPS și ZIP+4.
Datele HERE pentru Mexic includ anumite date de la Institutul 
Național de Statistică și Geografie.
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
© EuroGeographics
sursă: © IGN 20XX – BD TOPO ®
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der 
zustaendigen Behoerden entnommen
Datele HERE pentru Regatul Unit al marii Britanii și Irlandei de 
Nord conțin drepturi de autor Ordinance Survey data © Crown 
și drepturi asupra bazei de date 20XX, și drepturi de autor Royal 
Mail data © Royal Mail și drepturi asupra bazei de date 20XX.
Drepturi de autor Ltd.
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale 
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e 
fornita dalla Regione Toscana.
Copyright © 20XX; Autoritatea de Cartografiere din Norvegia
Sursă: IgeoE – PortugSpain
Información geográfica propiedad del CNIG
Datele HERE pentru Suedia au la bază datele în format 
electronic © National Land Survey Sweden
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Topografische Grundlage: © Bundesamt fr Landestopographie
Datele Here pentru Regatul Unit al marii Britanii și Irlandei de 
Nord conțin informații din sectorul public, care fac obiectul 
Licenței Guvernamentale fără Restricții (consultați licența 
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-
licence/) și sunt adaptate pornind de la datele furnizate de 
Institutul Național de Statistică, care fac obiectul Licenței 
Guvernamentale fără Restricții v.1.0.
Sursă de date © Survey of Israel
© Royal Jordanian Geographic Centre. Cerința privind 
notificarea următoare aferentă datelor pentru Iordania 
reprezintă o condiție materială a Acordului. În cazul în care 
clientul sau oricare dintre sublicențiatorii săi autorizați (dacă 
există) nu respectă această cerință, HERE va avea dreptul de a 
termina licența Clientului, aferentă datelor pentru Iordania.
Anumite date pentru Mozambic sunt furnizate de Cenacarta © 
20XX by Cenacarta
sursă: © IGN 20XX - BD TOPO ®
Datele HERE pentru Israel includ anumite date din Survey of 
Israel („SOI”)
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Utilizare telefon Bluetooth
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Conectare dispozitive Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de rețea wireless pe distanță 
scurtă. Prin Bluetooth puteți conecta wireless dispozitive 
mobile din apropiere, în vederea trimiterii și primirii de date 
între dispozitivele conectate. Acest lucru vă permite să utilizați 
dispozitivele în mod eficient.

Pentru a utiliza conexiunea Bluetooth, trebuie să conectați mai 
întâi la sistem un dispozitiv compatibil Bluetooth, cum ar fi un 
telefon mobil sau un MP3 player. Asigurați-vă că dispozitivul pe 
care doriți să-l conectați acceptă tehnologia Bluetooth.

 Ü Avertisment
Înainte de conectarea dispozitivelor Bluetooth, parcați vehiculul 
într-o locație sigură. Distragerea atenției poate provoca un 
accident rutier și rănirea sau decesul persoanelor.

 Û Notă
Sistemul dvs. permite utilizarea numai a funcțiilor handsfree 
și audio Bluetooth. Conectați un dispozitiv mobil care acceptă 
funcția handsfree Bluetooth sau audio.

Sincronizare dispozitive cu sistemul

În cazul conexiunilor prin Bluetooth, sincronizați mai întâi 
dispozitivul cu sistemul, pentru a-l adăuga la lista de dispozitive 
Bluetooth a acestuia. Puteți înregistra maxim 5 dispozitive.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (conexiuni Bluetooth) > 
Add new (adăugare nouă).
 • În cazul în care sincronizați pentru prima dată un 

dispozitiv cu sistemul, puteți apăsa, de asemenea, 
butonul [ ] de pe volan. Alternativ, în ecranul principal, 
atingeți All menus (toate meniurile) > Phone (telefon).

2 Pe dispozitivul Bluetooth pe care doriți să-l 
conectați, activați funcția Bluetooth, căutați 
sistemul vehiculului și apoi selectați-l.
 • Verificați numele dispozitivului Bluetooth, afișat în fereastra 

pop-up înregistrare nouă de pe ecranul sistemului.
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 Û Notă
 • După ce permiteți sistemului să acceseze dispozitivul, este 

posibil să treacă o perioadă de timp până la conectare. 
După stabilirea conexiunii, în partea superioară a ecranului 
apare pictograma de stare Bluetooth.

 • Setările de acces pot fi modificate din meniul setărilor 
Bluetooth ale telefonului mobil. Pentru informații 
suplimentare, consultați manualul de utilizare a telefonului 
mobil.

 • Pentru a înregistra un dispozitiv nou, repetați pașii de la 1 
la 5.

 • Dacă un dispozitiv este conectat la sistem prin Bluetooth, 
nu puteți sincroniza un alt dispozitiv.

 • Dacă nu doriți ca sistemul să se conecteze automat 
la dispozitiv, dezactivați conexiunea prin Bluetooth a 
dispozitivului.

3 Asigurați-vă că parolele Bluetooth afișate pe 
ecranul dispozitivului Bluetooth și pe ecranul 
sistemului sunt identice și confirmați conectarea 
de pe dispozitiv.

4 Selectați dacă doriți să conectați la sistem 
dispozitivul Bluetooth înaintea altor dispozitive.
 • Dacă acordați prioritate dispozitivului Bluetooth, acesta 

se va conecta imediat la sistem, în momentul pornirii 
acestuia.

5 În cazul în care conectați un telefon mobil, 
permiteți sistemului să acceseze și să descarce 
datele de pe dispozitiv.
 • Vor fi descărcate numai datele necesare funcțiilor de 

apelare prin Bluetooth. În cazul în care conectați un 
dispozitiv audio nu trebuie să confirmați accesul.
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a Afișare ajutor Bluetooth.

b Conectare dispozitiv.

c Deconectare dispozitiv.

d Sincronizare dispozitiv nou cu sistemul.

e Ștergere dispozitive sincronizate. Sunt șterse și datele 
descărcate de pe dispozitive.

 Û Notă
 • Dacă o conexiune se întrerupe deoarece dispozitivul nu 

se mai află în raza de acoperire sau prezintă o eroare, 
conexiunea este restabilită automat, atunci când 
dispozitivul intră în raza de acoperire sau dacă eroarea 
dispare.

 • În cazul în care conexiunea este instabilă din cauza unei 
erori de comunicare, resetați conexiunea Bluetooth 
atingând All menus (toate meniurile) > Settings (setări) 
> Bluetooth > Factory settings (setări din fabrică), apoi 
reconectați dispozitivul.

Conectare dispozitiv sincronizat

Pentru a utiliza un dispozitiv Bluetooth împreună cu sistemul, 
conectați la sistem dispozitivul sincronizat. Sistemul poate fi 
conectat la un singur dispozitiv o dată.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (conexiuni Bluetooth).

2 Atingeți Connect (conectare) în dreptul 
dispozitivului pe care doriți să-l conectați.
 • Dacă la sistem este conectat deja un alt dispozitiv, 

deconectați-l. Atingeți Disconnect (deconectare) în 
dreptul dispozitivului.

a

c

d e

b
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Ștergere dispozitive sincronizate

Dacă nu mai doriți ca un dispozitiv Bluetooth să fie sincronizat 
sau dacă doriți să conectați un dispozitiv nou atunci când 
lista dispozitivelor Bluetooth este plină, ștergeți dispozitivele 
sincronizate.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (conexiuni Bluetooth) > 
Delete devices (ștergere dispozitive).

2 Selectați dispozitivele pe care doriți să le ștergeți 
și atingeți Delete (ștergere).
 • Pentru a șterge toate dispozitivele sincronizate, atingeți 

Mark all (selectare toate) > Delete (ștergere).

3 Atingeți Yes (da).

Deconectare dispozitiv

Dacă nu mai doriți să utilizați un dispozitiv Bluetooth sau dacă 
doriți să conectați alt dispozitiv, deconectați dispozitivul curent 
conectat.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (conexiuni Bluetooth).

2 Atingeți Disconnect (deconectare) în dreptul 
dispozitivului.

3 Atingeți Yes (da).



7-6

a Afișare listă de opțiuni.
 • Connection settings (setări conexiune): personalizați 

setările conexiunii Bluetooth. > Consultați p.7-2 
„Conectare dispozitive Bluetooth”.

 • Sound settings (setări sunet): personalizați setările 
sunetului sistemului. > Consultați p.8-3 „Setare sunet 
sistem”.

b Trecere la ecranul anterior.

c Informații despre melodia curentă redată

d Mod repetare

e Mod amestecare

f Reluare redare curentă. Pentru a reda fișierul anterior, 
atingeți de 2 ori. De asemenea, puteți apăsați butonul 
[  TRACK] (piesă) de pe panoul de comandă sau utiliza 
maneta [ / ] de pe volan.

g Întrerupere sau reluare redare.

h Redare fișierul următor. De asemenea, puteți apăsa 
butonul [  SEEK] (căutare) de pe panoul de comandă sau 
utiliza maneta [ / ] de pe volan.

i Schimbare mod repetare.

j Activare sau dezactivare mod redare aleatorie.

Utilizare dispozitiv audio 
Bluetooth
Puteți asculta muzică salvată pe dispozitivul audio Bluetooth 
conectat, prin intermediul difuzoarelor vehiculului.

Apăsați butonul [MEDIA] de pe panoul de 
comandă.
 • Dacă aveți mai multe dispozitive de stocare media, apăsați 

din nou butonul [MEDIA] și atingeți Bluetooth Audio în 
fereastra de selectare a sursei.

a b

d e

f g h i j

c
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Utilizare telefon Bluetooth
Puteți utiliza funcția Bluetooth pe post de hands free pentru 
telefon. Vedeți pe ecranul sistemului informații despre apel și 
efectuați sau primiți apeluri comod și în siguranță, cu ajutorul 
microfonului și difuzoarelor vehiculului.

 Ü Avertisment
 • Înainte de conectarea unui dispozitiv Bluetooth, parcați 

vehiculul într-o locație sigură. Distragerea atenției 
poate provoca un accident rutier și rănirea sau decesul 
persoanelor.

 • Nu formați niciodată un număr de telefon și nu răspundeți 
la telefonul mobil în timpul deplasării. Utilizarea unui 
telefon mobil vă poate distrage atenția, făcând dificilă 
recunoașterea condițiilor externe și reducând abilitatea de 
a răspunde în situații neașteptate, care poate provoca un 
accident. Dacă este cazul, pentru a efectua un apel utilizați 
funcția handsfree Bluetooth și nu lungiți inutil convorbirea.

 Û Notă
 • În funcție de dispozitivul, telefonul mobil sau playerul audio 

Bluetooth conectat, comenzile de redare este posibil să fie 
diferite.

 • În funcție de playerul audio utilizat, este posibil ca redarea 
să nu fie acceptată.

 • În funcție de dispozitivul Bluetooth sau telefonul mobil 
conectat, este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate.

 • Atunci când conectați un dispozitiv media sau un telefon 
mobil la sistem prin Bluetooth și cablul USB sau AUX în 
același timp, este posibil ca sistemul sau dispozitivul să nu 
funcționeze corespunzător. Pentru a utiliza o conexiune 
Bluetooth, deconectați toate conexiunile prin cablu de la 
dispozitiv.
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2 Dacă sunt sincronizate mai multe dispozitive 
mobile, selectați un telefon mobil din lista 
dispozitivelor sincronizate.

3 Selectați un număr de telefon din istoricul 
apelurilor.
 • Puteți găsi numărul de telefon dorit apăsând maneta 

[ / ] de pe volan. Nu trebuie să atingeți ecranul.

 • Pentru a selecta un număr de telefon din lista 
contactelor, atingeți .

 • Pentru a introduce manual un număr de telefon, atingeți .

Efectuare apel

Dacă telefonul mobil este conectat la sistem, puteți efectua 
un apel prin selectarea unui nume din istoricul apelurilor sau 
lista contactelor. De asemenea, puteți introduce un număr de 
telefon de la tastatură.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Phone (telefon).
 • Alternativ, apăsați butonul [ ] de pe volan.
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 Û Notă
 • Este posibil ca unele telefoane mobile să nu accepte funcția 

de descărcare.
 • Pentru fiecare listă pot fi descărcate maxim 50 de apeluri.
 • Informațiile privind durata apelului și ora nu vor fi afișate 

pe ecranul sistemului.
 • Pentru descărcarea istoricului apelurilor de pe telefonul 

dvs. trebuie să vă dați acordul. Când încercați să descărcați 
date, este posibil să trebuiască să permiteți descărcarea pe 
telefonul mobil. Dacă descărcarea eșuează, vedeți dacă pe 
ecranul telefonului mobil apare vreun mesaj sau verificați 
setarea permisiunii pentru telefonul mobil.

 • Când descărcați istoricul apelurilor, toate datele vechi vor fi 
șterse.

4 Pentru a termina un apel, apăsați butonul [ ] 
de pe volan sau atingeți End (terminare) în 
ecranul apelului.

 [ Cu ajutorul istoricului apelurilor

1 Pe ecranul telefonului Bluetooth, atingeți .

2 Pentru a efectua un apel, selectați-l din listă.

a

b c d e

a Afișare listă de opțiuni.
 • Download(descărcare): descărcați istoricul apeluri.
 • Bluetooth settings (setări Bluetooth): personalizați setările 

pentru Bluetooth. > Consultați p.8-5 „Setare Bluetooth”.

b Afișare toate apelurile înregistrate.

c Afișare numai apeluri efectuate.

d Afișare numai apeluri recepționate.

e Afișare numai apeluri ratate.
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 Û Notă
 • De pe dispozitivul Bluetooth pot fi descărcate și afișate 

numai contactele în formatul acceptat. Contactele din unele 
aplicații nu vor fi incluse.

 • De pe dispozitivul dvs. pot fi descărcate maxim 5.000 de 
contacte.

 • Este posibil ca unele telefoane mobile să nu accepte funcția 
de descărcare.

 • În funcție de specificațiile sistemului, este posibil ca unele 
contacte descărcate să fie pierdute.

 • Sunt descărcate contactele salvate în telefonul mobil și pe 
cartela SIM. În cazul anumitor telefoane mobile, contactele 
de pe cartela SIM este posibil să nu poată fi descărcate.

 • Dacă ați configurat numere pentru apelare rapidă pe 
telefonul mobil, puteți efectua un apel ținând apăsat un 
număr pentru apelare rapidă de pe tastatură. În funcție de 
tipul telefonului mobil, este posibil ca funcția de apelare 
rapidă să nu fie acceptată.

 • Pentru descărcarea contactelor de pe telefonul dvs. trebuie 
să vă dați acordul. Când încercați să descărcați date, este 
posibil să trebuiască să permiteți descărcarea pe telefonul 
mobil. Dacă descărcarea eșuează, vedeți dacă pe ecranul 
telefonului mobil apare vreun mesaj sau verificați setarea 
permisiunii pentru telefonul mobil.

 [ Cu ajutorul listei contactelor

1 Pe ecranul telefonului Bluetooth, atingeți .

2 Pentru a efectua un apel, selectați un contact 
din listă.

a

b

a Afișare listă de opțiuni.
 • Download(descărcare): descărcați contacte de pe 

telefonul mobil.
 • Search (căutare): introduceți numele sau numărul de 

telefon al contactului, pentru a căuta în listă.
 • Bluetooth settings (setări Bluetooth): personalizați 

setările pentru Bluetooth. > Consultați p.8-5 „Setare 
Bluetooth”.

b Selectare prima literă, pentru a găsi rapid contacte.
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a Afișare listă de opțiuni.
 • Bluetooth settings (setări Bluetooth): personalizați 

setările pentru Bluetooth. > Consultați p.8-5 „Setare 
Bluetooth”.

b Modificare setări conexiuni Bluetooth.

Răspunsul la apeluri

La primirea unui apel, pe ecranul sistemului apare o fereastră 
pop-pup de notificare privind apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, atingeți Accept 
(acceptare).
 • Alternativ, apăsați butonul [ ] de pe volan.

 • În funcție de tipul sau de starea telefonului mobil, este 
posibil ca descărcarea să dureze mai mult.

 • Când descărcați contactele, toate datele vechi vor fi șterse.
 • Contactele din sistem nu pot fi modificate sau șterse.
 • Când conectați un telefon mobil nou, contactele descărcate 

de pe telefonul mobil anterior nu vor fi afișate, dar vor 
rămâne în sistem până când ștergeți telefonul anterior din 
lista dispozitivelor.

 [ Cu ajutorul tastaturii

1 Pe ecranul telefonului Bluetooth, atingeți .

2 Pentru a efectua un apel, introduceți un număr 
de telefon de la tastatură și atingeți .

a

b
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Utilizare opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel veți vedea ecranul apelului de mai jos. 
Pentru a executa funcția dorită, atingeți un buton.

a

b

c d e

a Dezactivare microfon, pentru ca pasagerii să nu vă poată 
auzi.

b Reglare volum microfon.

c Transfer convorbire la telefonul mobil. În funcție de tipul 
telefonului mobil, este posibil această funcție să nu fie 
acceptată.

d Terminare apel.

e Afișare tastatură.

Pentru a respinge apelul, atingeți Reject 
(respingere).
 • Alternativ, apăsați butonul [ ] de pe volan.

 Û Notă
 • În funcție de tipul telefonului mobil, este posibil ca 

respingerea apelului să nu fie acceptată.
 • După ce telefonul mobil este conectat la sistem, sunetul 

apelului poate fi auzit din difuzoarele vehiculului și după ce 
ieșiți din acesta, dacă telefonul se află în raza de conectare. 
Pentru a termina o conexiune, deconectați dispozitivul de la 
sistem sau dezactivați funcția Bluetooth de pe dispozitiv.
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 [ Comutare între apeluri

Dacă telefonul mobil suportă apeluri în așteptare, puteți 
accepta un al doilea apel. Primul apel este trecut în așteptare.

Pentru a comuta între apelul activ și apelul în 
așteptare, atingeți Switch (comutare) sau atingeți 
numărul de telefon afișat în ecranul apelului.

 Û Notă
În funcție de tipul telefonului mobil, este posibil această funcție 
să nu fie acceptată.

 Û Notă
 • Dacă informațiile apelantului sunt salvate în lista 

contactelor, vor fi afișate numele apelantului și numărul de 
telefon al acestuia. Dacă informațiile apelantului nu sunt 
salvate în lista contactelor, va fi afișat numai numărul de 
telefon al acestuia.

 • În timpul unui apel telefonic prin Bluetooth nu puteți 
comuta la niciun alt ecran, cum ar fi ecranul AV sau ecranul 
setărilor.

 • În funcție de tipul telefonului mobil, calitatea apelului este 
posibil să varieze. În cazul anumitor telefoane mobile este 
posibil ca vocea dvs. să fie auzită mai slab de interlocutor.

 • În funcție de tipul telefonului mobil, este posibil ca numărul 
de telefon să nu fie afișat.
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Setare listă favorite

Dacă salvați ca favorite numere de telefon folosite frecvent, le 
puteți regăsi și apela rapid.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Phone (telefon).
 • Alternativ, apăsați butonul [ ] de pe volan.

2 Pe ecranul telefonului Bluetooth, atingeți .

3 Atingeți Menu (meniu) > Edit (modificare) și 
selectați un contact din listă.

4 Atingeți  în dreptul numărului de telefon 
dorit.
 • Culoarea pictogramei stea se schimbă la portocaliu, iar 

numărul de telefon este adăugat la lista favoritelor.

 Û Notă
 • Puteți înregistra maxim 10 favorite pentru fiecare dispozitiv.
 • Pentru a șterge un număr favorit, în lista favoritelor, 

atingeți Menu > (meniu) Delete (ștergere).
 • Când conectați un telefon mobil nou, favoritele setate 

pentru telefonul mobil anterior nu vor fi afișate, dar vor 
rămâne în sistem până când ștergeți telefonul anterior din 
lista dispozitivelor.
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Setări

Setare mediu vehicul

Setare sunete

Setare ecran sistem

Setare economizor ecran

Setare Bluetooth

Configurare Wi-Fi

Setare funcții sistem

Actualizare software sistem și date hărți



8-2

Setare mediu vehicul
Puteți schimba setările referitoare la condus sau la mediul 
interior și exterior al vehiculului.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Vehicle (vehicul).

Drive mode 
(mod de 
condus)

Personalizați modurile de condus ale 
vehiculului.

 • ECO: acesta este un mod de condus care 
asigură reducerea consumului de energie 
al vehiculului. Puteți modifica modul de 
funcționare a sistemului de climatizare, 
nivelul de recuperare a energiei la frânare 
și setările limitatorului de viteză.

 • COMFORT: este un mod de condus axat 
pe confortul șoferului și pasagerilor. 
Puteți modifica modul de funcționare 
a sistemului de climatizare și nivelul de 
recuperare a energiei la frânare.

 • SPORT: acest mod de condus asigură 
performanțe dinamice îmbunătățite. 
Puteți modifica modul de funcționare 
a sistemului de climatizare și nivelul de 
recuperare a energiei la frânare.

 • Drive mode change alert (avertizare 
schimbare mod de condus): setați pentru 
a afișa o notificare atunci când schimbați 
modul de condus al vehiculului.

 • Reset (ECO/COMFORT/SPORT) (resetare 
ECO/COMFORT/SPORT): resetați setările 
modului de condus la valorile implicite.

 Û Notă
 • Setările modului de condus pot fi modificate numai dacă 

motorul este pornit.
 • În funcție de modelul de vehicul și de specificații, opțiunile 

disponibile pot varia.
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Volume 
levels (nivel 
volum)

Reglați nivelul volumului pentru diferite 
funcții ale sistemului, inclusiv proiecția 
telefonului.

Equaliser 
(egalizator)

Reglați nivelul puterii pentru fiecare mod al 
tonului sunetului.

Loudness 
(nivel volum)

 • Navigation prioritised (prioritate 
pe navigație): setați pentru a auzi 
instrucțiunile de navigație înainte de cele 
ale sistemului audio, atunci când utilizați 
funcțiile AV și de navigație în același 
timp.

 • Reverse warning priority (prioritate 
avertizare marșarier): setați pentru 
a reduce volumul sistemului audio 
și a prioritiza avertizarea sonoră la 
deplasarea în marșarier.

 • Navigation during phone calls 
(navigație în timpul apelurilor telefonice): 
setați pentru a auzi instrucțiunile de 
navigației în timpul unui apel.

 • Volume limitation on startup (reducere 
volum la pornire): setați sistemul pentru 
a reduce automat volumul la activare, 
dacă acesta a fost setat la un nivel prea 
ridicat.

Setare sunete
Puteți modifica setările sunetelor, cum ar fi volumul 
difuzoarelor și efectele sunetului.

Setare sunet sistem

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Sound (sunet).

 Û Notă
 • În funcție de modelul de vehicul sau de specificații, este 

posibil ca opțiunile disponibile să varieze.
 • În funcție de specificațiile sistemului sau amplificatorului 

vehiculului, este posibil ca opțiunile disponibile să varieze.

Position 
(poziție)

Selectați o locație în care sunetul va fi 
concentrat în vehicul. Atingeți o locație 
dorită sau imaginea locului sau atingeți 
butoanele săgeată, pentru a direcționa 
sunetul. Pentru a centra sunetul pe vehicul, 
atingeți .
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Setare ecran sistem
Puteți modifica setările afișajului ecranului.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Display (afișaj).

Dimming 
(reostat)

Setați reglarea automată a luminozității 
ecranului în funcție de luminozitatea 
exterioară sau setați ecranul la luminozitate 
maximă sau minimă în permanență.

Brightness 
(luminozitate)

Use cluster knob (utilizare buton grup 
instrumente) permite reglarea luminozității 
sistemului în funcție de luminozitatea 
grupului de instrumente. Dacă această 
funcție este dezactivată, puteți regla 
luminozitatea pentru modul zi sau noapte 
în funcție de setarea opțiunii Dimming 
(reostat).

Default 
(implicit)

Resetați setările ecranului la valorile 
implicite.

Navigation 
volume 
(volum 
navigație)

Selectați o metodă de reglare a volumului în 
timpul utilizării sistemului de navigație.

 • Use map screen volume buttons 
(utilizare butoane volum ecran hartă): 
puteți utiliza butonul de reglare a 
volumului din ecranul de navigație.

 • Use map screen volume buttons or 
volume knob (utilizare butoane volum 
ecran hartă sau buton volum): puteți 
utiliza butonul de reglare a volumului din 
ecranul de navigație sau butonul [ ] 
de pe panoul de comandă, în timp ce 
este activată ghidarea vocală.

Advanced 
(avansat) 
(*dacă există 
în dotare)

Setați opțiunile avansate ale sunetului sau 
aplicați diferite efecte ale sunetului.

În funcție de specificațiile amplificatorului, 
este posibil ca opțiunile disponibile pentru 
sunet să varieze.

Default 
(implicit)

Resetați setările la valorile implicite.

 Û Notă
Pentru a activa sau dezactiva sunetul la atingere, atingeți Beep 
în partea superioară a ecranului setărilor sunetului.
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Setare Bluetooth
Puteți modifica setările conexiunilor Bluetooth.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth.

Bluetooth 
conections 
(conexiuni 
Bluetooth)

Sincronizați la sistem dispozitive Bluetooth 
noi sau conectați sau deconectați un 
dispozitiv sincronizat. De asemenea, 
puteți șterge dispozitivele sincronizate.

Auto connection 
priority (prioritate 
conectare 
automată)

Selectați un dispozitiv sincronizat pe 
care să-l conectați automat la sistem, în 
momentul pornirii acestuia.

System Bluetooth 
info (informații 
Bluetooth sistem)

Vizualizați sau modificați informațiile 
Bluetooth ale sistemului.

Factory settings 
(setări din 
fabrică)

Ștergeți toate dispozitivele Bluetooth 
sincronizate și resetați setările 
Bluetooth la valorile implicite. Sunt 
șterse și toate datele aferente 
dispozitivelor Bluetooth.

 Û Notă
Unele opțiuni sunt afișate numai dacă la sistem este conectat 
un telefon mobil.

Setare economizor ecran
Dacă țineți apăsat butonul [ ] de pe panoul de comandă 
puteți selecta o opțiune pentru economizorul de ecran afișat.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Screensaver 
(economizor ecran).

2 Selectați o opțiune pentru economizorul 
ecranului.
 • Digital: se afișează ceasul digital.

 • Analogue: (analogic): se afișează ceasul analogic.

 • None (nimic): nu se afișează un economizor ecran.
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a Activare sau dezactivare Wi-Fi.

b Căutare rețele Wi-Fi disponibile.

c Afișare stare securitate rețele WiFi.
 • : rețea securizată
 • : rețea liberă

d Vizualizare informații rețea Wi-Fi.

3 Selectați o rețea Wi-Fi din listă.
 • Dacă ați selectat o rețea Wi-Fi securizată, pentru a vă 

conecta la aceasta trebuie să introduceți parola.

 • Pentru adăugarea manuală a rețelei Wi-Fi, atingeți Add 
Wi-Fi network (adăugare rețea Wi-Fi).

Configurare Wi-Fi
Prin conectarea la o rețea Wi-Fi puteți utiliza serviciile de 
informații live. Pentru a utiliza rețeaua unui dispozitiv mobil, 
cum ar fi un smartphone sau o tabletă, activați hotspotul 
dispozitivului mobil.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Wi-Fi.

2 Pentru activare, atingeți Wi-Fi.
 • Sistemul caută rețele Wi-Fi disponibile.

a b

d
c
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Setare funcții sistem
Puteți personaliza setările funcțiilor sistemului, cum ar fi ora și 
data, limba de afișare și multe altele.

Setare limbă de afișare

Puteți schimba limba de afișare. Această setare nu afectează 
ghidarea vocală pentru navigație.

1 În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Language 
(limbă).

2 Selectați o limbă.

 Û Notă
Această setare nu afectează datele utilizatorului, cum ar fi 
numele fișierelor MP3.

 Û Notă
 • După stabilirea unei conexiuni, informațiile sunt salvate și 

sistemul se va conecta automat la rețea.
 • Puteți salva informații pentru maxim 5 rețele Wi-Fi.
 • Pentru a vă deconecta de la o rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua 

Wi-Fi din listă și atingeți Yes (da).
 • Pentru a șterge informațiile aferente unei rețele Wi-Fi 

salvate, din lista rețelelor Wi-Fi atingeți  în partea dreaptă 
a rețelei și atingeți Forget (ștergere).

 • În funcție de abonamentul de date, dacă utilizați rețeaua 
telefonului mobil este posibil să survină cheltuieli 
suplimentare cu transferul de date.

 • Dacă este utilizată funcția hotspot Wi-Fi a unui dispozitiv 
mobil, este posibil ca bateria acestuia să se descarce mai 
rapid. Dacă este posibil, în timp ce sunt utilizate serviciile de 
informații live încărcați dispozitivul mobil.
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Setare tastatură

Puteți personaliza setările tastaturii pentru introducerea 
textului.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Keyboard 
(tastatură).

Default 
keyboard 
(tastatură 
implicită)

Selectați un tip implicit de caractere pentru 
tastatură.

Keyboard 
type  
(tip tastatură)

Selectați un tip implicit de tastatură.

 Û Notă
Această setare este aplicată tuturor textelor introduse de la 
tastatura sistemului.

Setare oră și dată

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Date/Time (dată/
oră).

GPS time  
(oră GPS)

Setați pentru a recepționa informații 
despre oră prin GPS. Dacă dezactivați 
această opțiune, puteți seta ora și data 
manual, introducând manual date în 
câmpurile de mai jos.

24-hour (24 ore) Setați data în formatul 24 de ore.

Daylight saving 
time  
(oră de vară)

Este valabilă ora de vară.
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Setare opțiuni avansate

Puteți personaliza setările suplimentare, cum ar fi notificările 
sau funcțiile butoanelor.

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Advanced 
(avansat).

Return 
to map 
(revenire la 
hartă)

Selectați o durată de timp pentru revenirea 
automată la ecranul hărții, dacă treceți în 
ecranul AV în timp ce utilizați sistemul de 
navigație.

Custom 
button 
(buton 
personalizat)

Selectați o funcție pe care doriți să o accesați 
atunci când apăsați butonul personalizat 
[ ] de pe panoul de comandă.

Steering whl 
mode button 
(buton mod 
pe volan)

Selectați modurile AV pe care doriți să le 
accesați atunci când apăsați butonul [ ] de 
pe volan.

Media 
change 
notifications 
(notificări 
schimbare 
sursă)

Setați pentru a afișa scurt informații despre 
sursă în partea superioară a ecranului atunci 
când începe redarea următorului element, 
dacă treceți de la playerul media la ecranul 
altei funcții.

My data 
(datele mele)

 • Import address book from USB (import 
agendă de pe USB): importați date din 
agendă de pe un dispozitiv de stocare 
USB.

 • Export address book to USB (export 
agendă pe USB): exportați date din 
agendă pe un dispozitiv de stocare USB.

 Û Notă
 • Pentru importul și exportul agendei, utilizați numai 

dispozitive de stocare USB în format FAT12/16/32.
 • Dacă importați date care utilizează coordonate diferite, este 

posibil ca poziția locațiilor importate să se modifice.
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Vizualizare informații sistem

În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > System info 
(informații sistem).

Version Info 
(informații 
versiune)

Vizualizați informații referitoare la versiunea 
sistemului sau actualizați la ultima versiune. 
Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul 
local.

Memory 
(memorie)

Vizualizați informații referitoare la memoria 
sistemului.

Default 
(implicit)

Resetați setările sistemului la valorile 
implicite. Toate datele utilizatorilor salvate în 
sistem, inclusiv istoricul de navigație, vor fi, 
de asemenea, șterse.

Actualizare software sistem și 
date hărți
Puteți să actualizați harta de navigație și sistemul multimedia. 
Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul local.

 Û Notă
 • Programul de actualizare periodică a hărții variază în funcție 

de locație și de model. Pentru informații suplimentare, 
contactați dealerul.

 • Schimbările efectuate după crearea fișierului de actualizare 
nu se regăsesc pe hartă. Prin urmare, este posibil ca 
anumite drumuri, clădiri și restricții de viteză de pe hartă să 
nu fie actualizate.

 • În funcție de volumul total de date, este posibil ca o 
actualizare să dureze câteva minute.

 • Nu opriți sistemul și nu scoateți dispozitivul de stocare în 
timp ce se desfășoară o actualizare. Dacă alimentarea cu 
tensiune este întreruptă sau dispozitivul de stocare este 
scos din sistem, este posibil ca datele să fie afectate sau ca 
sistemul să se defecteze.
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Depanare

Soluții
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Soluții
Înainte de a declara că sistemul este defect, consultați tabelul de mai jos și vedeți dacă puteți identifica și rezolva problema. Dacă 
problema persistă sau dacă nu o puteți identifica, luați legătura cu vânzătorul sau cu dealerul.

Sunet și afișaj

Simptom Cauză posibilă Soluție

Lipsă sunet Sistem oprit  • Asigurați-vă că butonul de pornire/oprire motor este în poziția 
„ACC” sau „ON”.

 • Pentru a porni sistemul, apăsați butonul [ ].

Nivel redus volum Pentru a regla volumul, rotiți butonul [ ] de pe panoul de comandă.

Sistem dezactivat Pentru a activa sunetul, apăsați butonul [ ] de pe volan.

Sunetul se aude numai dintr-
un difuzor.

Sunetul nu este echilibrat În ecranul principal, atingeți All menus (toate meniurile) > 
Settings (setări) > Sound (sunet) > Position (poziție) și modificați 
setările, pentru a regla balansul sunetului.

Sunetul este întrerupt sau se 
aude distorsionat.

Vibrații sistem Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. Dacă sistemul vibrează 
este posibil ca sunetul să se întrerupă sau să se audă distorsionat. 
Când vibrațiile dispar, funcționarea sistemului revine la normal.

Cablu AUX conectat fără un 
dispozitiv extern

În cazul în care cablul AUX este conectat la sistem fără să fie 
conectat la un dispozitiv extern, este posibil să se audă un 
sunet distorsionat. Dacă nu este conectat un dispozitiv extern, 
deconectați cablul AUX de la portul AUX.
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Simptom Cauză posibilă Soluție

Calitatea imaginii este 
deteriorată.

Ecran nealiniat În ecranul principal, atingeți All menus (toate meniurile) > 
Settings (setări) > Display (afișaj) > Brightness (luminozitate) și 
reglați luminozitatea.

Vibrații sistem Acest lucru nu reprezintă o defecțiune. Dacă sistemul vibrează 
este posibil ca imaginea să fie distorsionată. Când vibrațiile dispar, 
funcționarea sistemului revine la normal.

Ecran învechit sau deteriorat Dacă problema persistă, luați legătura cu vânzătorul sau cu 
dealerul.

Pe ecran apar mici puncte 
roșii, albastre sau verzi.

Deoarece ecranul LCD este fabricat cu o tehnologie care necesită 
o densitate foarte ridicată a pixelilor, 0,01 % dintre aceștia pot 
prezenta probleme.
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Redare USB

Simptom Cauză posibilă Soluție

Fișierele de pe dispozitivul 
de stocare USB nu sunt 
recunoscute.

Formatul fișierului nu este 
compatibil

Copiați fișierele media pe dispozitivul USB și reconectați 
dispozitivul. > Consultați p.10-8 „Mod USB”.

Conexiune slabă Deconectați dispozitivul de stocare USB de la portul USB și 
reconectați-l corect.

Conectori USB contaminați Îndepărtați substanțele străine de pe conectorul USB al 
dispozitivului de stocare și de pe suprafața de contact a portului 
USB.

Este utilizat 
un hub USB 
sau un cablu 
prelungitor

Conectați dispozitivul de stocare USB direct la portul USB.

Este utilizat un dispozitiv de 
stocare USB non standard

Utilizați un dispozitiv de stocare USB compatibil cu sistemul. 
> Consultați p.10-8 „Mod USB”.

Dispozitiv de stocare USB 
corupt

Formatați dispozitivul de stocare USB pe un PC și reconectați-l. 
Formatați dispozitivul în format FAT12/16/32.
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Redare de pe iPod/iPhone

Simptom Cauză posibilă Soluție

La sistem nu este conectat un 
iPod sau un iPhone.

Conexiune slabă Deconectați cablul de la portul USB și reconectați-l corespunzător.

Dispozitivul nu este pregătit sau 
nu funcționează corespunzător

 • Verificați dacă bateria dispozitivului este descărcată. Dacă 
bateria este descărcată, este posibil ca smartphone-ul să nu 
fie recunoscut.

 • Verificați dacă firmware-ul dispozitivului este actualizat. În 
caz contrar, actualizați firmware-ul din iTunes și reconectați 
dispozitivul.

 • Resetați dispozitivul și reconectați-l.

Este utilizat un cablu 
neautorizat

Utilizați un cablu aprobat de Apple.

Dispozitiv incompatibil Utilizați tipuri și modele de dispozitive care pot fi redate de sistem. 
> Consultați p.10-10 „Mod iPod”.

În timpul redării unei melodii 
de pe un iPod sau iPhone nu 
se aude niciun sunet.

Dispozitivul este conectat atât 
la portul USB, cât și la portul 
AUX

Dacă dispozitivul este conectat simultan la portul USB și la portul 
AUX, este recunoscut în modul AUX. În cazul în care cablul AUX 
este conectat la dispozitiv, deconectați-l.

Redare întreruptă în timpul 
unui apel

Dacă efectuați sau primiți un apel în timp ce redați muzică de 
pe un iPhone, dispozitivul întrerupe redarea. După terminarea 
apelului este posibil ca redarea să nu fie reluată. Verificați starea 
redării de pe dispozitiv și reluați.
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Mod AUX

Simptom Cauză posibilă Soluție

Sunetul este dezactivat în 
modul AUX.

Conexiune slabă Deconectați cablul de la portul AUX și reconectați-l corespunzător.

Sunetul este distorsionat în 
modul AUX.

Dispozitivul este alimentat de la 
bateria vehiculului

Conectarea dispozitivului cu cablul de alimentare cuplat la priza 
de alimentare poate provoca distorsiuni ale sunetului. Deconectați 
cablul de alimentare a dispozitivului de la vehicul.
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Conexiune Bluetooth

Simptom Cauză posibilă Soluție

Sistemul nu este detectat de 
dispozitivul Bluetooth.

Modul sincronizare nu este 
activat

În ecranul principal, atingeți All menus (toate meniurile) > 
Settings (setări) > Bluetooth > Bluetooth connections 
(conexiuni Bluetooth) > Add new (adăugare nouă), pentru a trece 
sistemul în modul sincronizare. Apoi încercați să căutați din nou 
sistemul de pe dispozitiv.

Dispozitivul Bluetooth nu este 
conectat la sistem.

Bluetooth dezactivat Activați Bluetooth pe dispozitiv.

Eroare Bluetooth  • Dezactivați și reactivați Bluetooth pe dispozitiv. Apoi 
reconectați dispozitivul.

 • Opriți și reporniți dispozitivul. Apoi reconectați-l.
 • Scoateți și montați la loc bateria dispozitivului. Apoi porniți 

dispozitivul și reconectați-l.
 • Ștergeți sincronizarea prin Bluetooth dintre sistem și dispozitiv, 

apoi sincronizați din nou și conectați.
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Proiecție telefon

Simptom Cauză posibilă Soluție

Proiecția telefonului nu se 
activează când este conectat 
un smartphone prin cablul 
USB.

Telefonul nu acceptă funcția de 
proiecție

Accesați site-urile următoare și asigurați-vă că smartphone-ul 
acceptă funcția respectivă.

 • Android Auto: https://support.google.com/androidauto
 • Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay

Proiecția telefonului este 
dezactivată

 • În ecranul principal, atingeți All menus (toate meniurile) 
> Settings (setări) > Phone projection (proiecție telefon), 
selectați o funcție pe care doriți s-o utilizați și activați-o.

 • Verificați dacă funcția este dezactivată în setările aplicației sau 
în setările de restricționare ale telefonului.

Smartphone-ul nu este pregătit 
sau nu funcționează corect

 • Verificați dacă bateria smartphone-ului este descărcată. Dacă 
bateria este descărcată, este posibil ca smartphone-ul să nu fie 
recunoscut.

 • Dacă semnalul rețelei este slab, este posibil ca proiecția 
telefonului să nu funcționeze corespunzător.

 • Dacă smartphone-ul este blocat, deblocați-l.
 • Resetați smartphone-ul și reconectați-l.

La activarea proiecției 
telefonului sau în timpul 
utilizării acesteia apare un 
ecran negru.

Smartphone defect  • Deconectați cablul USB de la smartphone și reconectați-l.
 • Resetați smartphone-ul și reconectați-l.
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Utilizare sistem

Simptom Cauză posibilă Soluție

După ce sistemul este oprit și 
repornit, modul media utilizat 
anterior nu este activat.

Conexiune slabă sau eroare de 
redare

dacă dispozitivul de stocare media respectiv nu este conectat 
sau dacă există o problemă de redare la activarea sistemului, 
este activat modul AV utilizat anterior. Reconectați dispozitivul de 
stocare media sau reluați redarea.

Sistemul este lent sau nu 
răspunde.

Eroare internă sistem  • Țineți apăsat butonul de resetare cu o sculă corespunzătoare, 
cum ar fi un pix sau o agrafă.

 • Dacă problema persistă, luați legătura cu vânzătorul sau cu 
dealerul.

Sistemul nu pornește. Siguranță arsă  • Vizitați un atelier de service și înlocuiți cu o siguranță 
corespunzătoare.

 • Dacă problema persistă, luați legătura cu vânzătorul sau cu 
dealerul.
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Funcționare sistem de navigație

Simptom Cauză posibilă Soluție

Locațiile nu sunt găsite. Datele hărților sunt învechite Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul local.

Instrucțiunile de navigație sunt 
diferite de situația reală.

Datele hărților sunt învechite Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul local.

După actualizarea hărții traseul 
s-a modificat

În funcție de versiunea de actualizare a hărții, este posibil ca 
instrucțiunile de navigație să fie incorecte, chiar dacă harta este 
actualizată la ultima versiune. Conduceți în funcție de starea 
drumului și regulile de circulație reale.

Navigația este confuză și 
informațiile camerelor radar 
sunt afișate cu întârziere.

Date sistem sau date hărți 
învechite

Pentru a actualiza sistemul, vizitați dealerul local.

Informațiile din trafic în timp 
real nu sunt recepționate.

Semnal slab  • În unele zone muntoase sau insulare este posibil ca 
recepționarea informațiilor din trafic să fie slabă. Verificați din 
nou starea recepției, într-o regiune cu semnal puternic.

 • Dacă problema persistă, luați legătura cu vânzătorul sau cu 
dealerul.
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Pictograme de stare sistem
Pictogramele de stare apar în partea din dreapta sus a 
ecranului, pentru a afișa starea curentă a sistemului.

Familiarizați-vă cu pictogramele de stare care apar atunci când 
efectuați anumite acțiuni sau executați anumite funcții și cu 
semnificația acestora.

 [ Dezactivare sunet și înregistrare voce

Navigație întreruptă

AV întrerupt

Sistem dezactivat

Înregistrare voce > Consultați p.3-2 "Utilizare Voice 
memo (memorie voce)."

 [ Bluetooth

Nivel baterie dispozitiv Bluetooth conectat

Telefon mobil conectat prin Bluetooth

Dispozitiv audio conectat prin Bluetooth

Telefon mobil și dispozitiv audio conectate prin 
Bluetooth

Apel prin Bluetooth în curs

Microfon dezactivat în timpul unui apel prin Bluetooth

Descărcare istoric apeluri de pe un telefon mobil 
conectat la sistem prin Bluetooth > Consultați p.7-8 
"Efectuare apel."

Descărcare contacte de pe un telefon mobil conectat 
la sistem prin Bluetooth > Consultați p.7-8 "Efectuare 
apel."
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Întrebări frecvente

Navigație

Î Cum actualizez harta?

R Puteți descărca ultima versiune a hății cu ajutorul 
cardului SD al sistemului. > Consultați p.8-10 „Actualizare 
software sistem și date hărți”.

Î Sistemul de navigație mă ghidează pe un traseu ocolit 
și mă anunță prea târziu cu privire la poziția camerelor 
radar.

R Puteți căuta un traseu alternativ prin reconfigurarea 
opțiunilor traseului. În ecranul de navigație, atingeți 

 > Route (traseu) > Options (opțiuni), setați 
opțiunile și căutați alte trasee. > Consultați p.6-14 
„Găsire traseu alternativ”.

Dacă sistemul nu este actualizat, actualizați la ultima 
versiune software-ul acestuia și datele hărților. 
> Consultați p.8-10 „Actualizare software sistem și date 
hărți”.

 [ Putere semnal

Putere semnal telefon mobil conectat prin Bluetooth

 [ Date

Conectat la o rețea Wi-Fi

 Û Notă
 • Este posibil ca nivelul bateriei afișat pe ecran să fie diferit de 

nivelul bateriei afișat pe dispozitivul conectat.
 • Este posibil ca puterea semnalului afișată pe ecran să fie 

diferită de puterea semnalului afișată pe telefonul mobil 
conectat.

 • În funcție de model și de specificații, este posibil ca anumite 
pictograme de stare să nu fie afișate.
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Î Cum sincronizez un dispozitiv Bluetooth cu sistemul?

R În ecranul principal, atingeți All menus (toate 
meniurile) > Settings (setări) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (conexiuni Bluetooth) > Add 
new (adăugare nouă). De pe dispozitivul Bluetooth 
pe care doriți să-l conectați, căutați sistemul și 
sincronizați-l cu acesta. Indiferent dacă introduceți 
sau confirmați o parolă Bluetooth afișată pe ecranul 
sistemului, dispozitivul este înregistrat în lista de 
dispozitive Bluetooth a sistemului și este conectat 
automat la acesta. > Consultați p.7-2 „Conectare 
dispozitive Bluetooth”.

Î Ce este o parolă?

R O parolă este utilizată pentru autentificarea conexiunii 
dintre sistem și telefonul mobil. Parola trebuie să fie 
introdusă numai o dată, atunci când sincronizați un 
telefon mobil pentru prima dată.

Parola inițială este „0000”. O puteți modifica atingând 
All menus (toate meniurile) > Settings (setări) > 
Bluetooth > System Bluetooth info (info Bluetooth 
sistem) > Passkey (parolă).

Bluetooth

Î Ce tipuri de funcții pot să utilizez cu Bluetooth?

R Puteți să conectați telefonul mobil, pentru a efectua 
apeluri sau a răspunde la acestea fără să luați mâinile 
de pe volan. De asemenea, puteți să conectați 
dispozitive audio, cum ar fi MP3 playere și dispozitive 
mobile, pentru a asculta muzică la bordul vehiculului. 
> Consultați p.7-7 „Utilizare telefon Bluetooth”, p.7-6 
„Utilizare dispozitiv audio Bluetooth”.

Î Care este diferența între sincronizarea unui dispozitiv 
și conectarea unui dispozitiv?

R Sincronizarea are loc prin autentificarea sistemului și 
a unui dispozitiv mobil. Dispozitivele sincronizate cu 
sistemul pot fi conectate și deconectate până când 
sunt șterse din sistem. Funcțiile handsfree Bluetooth, 
cum ar fi efectuarea sau primirea apelurilor sau 
accesarea contactelor sunt acceptate numai dacă 
telefoanele mobile sunt conectate la sistem.
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Î Ce trebuie să fac dacă vreau să comut apelul pe 
telefonul mobil în timp ce acesta este gestionat de 
sistem?

R Țineți apăsat butonul [ ] de pe volan sau atingeți 
Use private (utilizare privată) pe ecran, pentru a 
comuta apelul pe telefonul mobil.

Î Cum accesez de pe sistem contactele de pe telefonul 
mobil?

R Atunci când conectați telefonul mobil la sistem, 
permiteți sistemului să acceseze contactele salvate pe 
telefonul mobil. Contactele vor fi descărcate în sistem. 
Pentru a deschide lista contactelor, apăsați butonul 
[ ] de pe volan și atingeți  pe ecranul telefonului. 
Puteți căuta un contact pentru a efectua un apel 
sau a-l adăuga la favorite. > Consultați p.7-7 „Utilizare 
telefon Bluetooth”.

Î Am schimbat telefonul mobil înregistrat în sistem prin 
Bluetooth. Cum pot înregistra noul telefon mobil?

R Puteți înregistra dispozitive suplimentare în sistem 
respectând instrucțiunile de sincronizare a unui 
dispozitiv. În lista cu dispozitive Bluetooth a sistemului 
pot fi adăugate maxim 5 dispozitive. Pentru a 
șterge un dispozitiv înregistrat, în lista cu dispozitive 
Bluetooth, atingeți Delete devices (ștergere 
dispozitive), selectați dispozitivele pe care doriți să le 
ștergeți și atingeți Delete (ștergere). > Consultați p.7-2 
„Conectare dispozitive Bluetooth”.

Î Cum răspund la un apel?

R Atunci cânt primiți un apel și apare o fereastră pop-up 
de notificare, apăsați butonul [ ] de pe volan sau 
atingeți Accept (acceptare) pe ecran.

Pentru a respinge apelul, apăsați butonul [ ] de pe 
volan sau atingeți Reject (respingere) pe ecran.
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Funcție AV

Î Ce tipuri de funcții AV are sistemul meu?

R Sistemul este echipat cu player radio și media (USB, 
iPod, AUX, etc.). Pentru informații suplimentare, 
consultați capitolele respective.

Î În timp ce vehiculul se deplasează, vreau să trec 
la melodia anterioară sau următoare fără să ating 
ecranul. Cum fac acest lucru?

R Apăsați maneta [ / ] de pe volan sau treceți la 
melodia anterioară sau următoare.

Î Care este raza de acțiune a conexiunii wireless?

R O conexiune wireless are o rază de acțiune de 
aproximativ 10 m. Este posibil ca raza maximă 
de acțiune a conexiunii Bluetooth să fie afectată 
de mediul de utilizare, cum ar fi tipul de vehicul, 
platforma sistemului sau telefonul mobil conectat.

Î Câte dispozitive mobile pot fi sincronizate?

R La sistem pot fi conectate maxim 5 dispozitive.

Î De ce uneori calitatea apelului este slabă?

R Atunci când calitatea apelului se deteriorează, 
verificați sensibilitatea recepției telefonului mobil. 
Calitatea apelului este posibil să se deterioreze atunci 
cânt semnalul este slab.

De asemenea, calitatea apelului este posibil să se deterioreze 
dacă în apropierea telefonului mobil sunt amplasate 
obiecte metalice precum doze de băuturi. Verificați dacă în 
apropierea telefonului mobil se află obiecte metalice.

Sunetul și calitatea apelului este posibil să difere în 
funcție de tipul de telefon mobil.
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Cum se autoverifică o defecțiune a 
sistemului

Î Sistemul meu nu funcționează normal. Ce trebuie să 
fac?

R Verificați sistemul, consultând soluțiile explicate în 
secțiunile de depanare. > Consultați p.9-2 „Soluții”.

Dacă după respectarea instrucțiunilor respective 
sistemul tot nu funcționează normal, țineți apăsat 
butonul de resetare.

Dacă problema persistă, luați legătura cu vânzătorul 
sau cu dealerul.

Recepție semnal

Î Nu se aude niciun sunet sau acesta este distorsionat 
atunci când se ascultă radioul în timpul deplasării.

R În funcție de locație, este posibil ca recepția să se 
deterioreze din cauza obstacolelor. Dacă recepția 
slăbește, schimbați postul de radio.

Lipirea unei pelicule care conține particule metalice pe 
luneta care include o antenă încorporată în geam este 
posibil să afecteze recepția radio.
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Articol Specificații

Specificații 
detaliate

 • Număr maxim de niveluri pentru 
directoare: 20

 • Lungime maximă nume foldere/fișiere: 
255 octeți

 • Caractere acceptate pentru numele 
folderelor/fișierelor: caractere 
alfanumerice, setul standard de 2.350 
de caractere ale alfabetului coreean, 
setul de 4.888 de caractere ale 
alfabetului chinezesc simplificat

 • Număr maxim de foldere: 2.000 (inclusiv 
rădăcina)

 • Număr maxim de fișiere: 8.000

 Û Notă
 • Nu puteți reda următoarele tipuri de fișiere:

 - Fișiere modificate (fișiere ale căror format a fost 
modificat)

 - Variante de fișiere (de exemplu, fișiere MP3 codate cu 
codec audio WMA)

 - Fișiere cu gestionarea drepturilor digitale (DRM)
 - Fișiere neindexate

Specificații sistem

Player media

 [ Mod USB

 # Muzică

Articol Specificații

Specificații 
fișiere audio

MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA 
(Standard/Professional), WAV

Rate de 
transfer/
frecvență de 
eșantionare

MP3 Între 8 și 320 kbps (CBR/VBR), la 48 
kHz (versiune etichetă ID3: Ver. 1.0, 
ver. 1.1, ver. 2.2, ver. 2.3, ver. 2,4)

OGG Între Q1 și Q10, la 48 kHz

FLAC 8/16/24 biți, la 48 kHz

WMA  • Standard (0x161): la profil L3, la 
385 kbps, la 48 kHz

 • Professional (0x162): la M0b, la 
192 kbps, la 48 kHz

WAV 8/16 biți, la 48 kHz
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 • Orice problemă provocată de utilizarea dispozitivelor de 
stocare USB și care nu se regăsește în tabelul următor nu 
este acoperită de garanție.

Denumire produs Producător

XTICK LG Electronics Inc.

BMK BMK Technology Co., Ltd.

SKY-DRV Sky Digital Co., Ltd.

TRANSCEND JetFlash Transcend Information, Inc.

Sandisk Cruzer SanDisk

Micro ZyRUS ZyRUS

NEXTIK Digiworks Co., Ltd.

 • Hard discurile pe USB este posibil să nu fie recunoscute.
 • Când utilizați un dispozitiv de stocare USB de mare 

capacitate, cu mai multe discuri logice, numai fișierele 
salvate prima dată vor fi recunoscute.

 • Dacă pe un dispozitiv USB este încărcată o aplicație, este 
posibil ca fișierele media respective să nu poată fi folosite.

 • Calitatea sunetului fișierelor audio cu o rată de transfer mai 
mare de 192 kbps nu este garantată.

 • În cazul fișierelor care nu utilizează o rată de transfer fixă, 
este posibil ca unele funcții să nu poată fi utilizate sau ca 
timpul de redare să fie afișat incorect.

 • Dacă survine o eroare în timp ce redați un fișier sau dacă 
acesta nu este în formatul acceptat, schimbați-i formatul, cu 
ajutorul celui mai nou software de codare.

 # Dispozitive de stocare USB

Articol Specificații

Octet/sector 64 kiloocteți sau mai puțin

Format sistem FAT12/16/32 (recomandat), exFAT, 
NTFS

 Û Notă
 • Utilizarea este garantată numai pentru un dispozitiv de 

stocare USB cu capac metalic, cu un conector de tip ștecher.
 - Este posibil ca dispozitivele de stocare USB cu un 

conector din plastic să nu fie recunoscute.
 - Dispozitivele de stocare USB de tipul cardurilor de 

memorie, cum ar fi carduri CF sau SD, este posibil să nu 
fie recunoscute.
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Caracteristici

Articol Specificații

Alimentare cu 
tensiune

14,4 V CC

Tensiune de 
funcționare

9 - 16 V CC

Curent de 
întuneric

 • Curent mediu în 96 de ore, cu ACC 
dezactivat: 10 mA sau mai puțin

 • Curent mediu după 96 de ore, cu 
ACC dezactivat: 1 mA sau mai puțin

Temperatură de 
funcționare

Între -20 și +70 °C (între -4 și +158 °F)

Temperatură de 
depozitare

Între -40 și +85 °C (între -40 și +185 °F)

Dimensiuni 314,6 x 181,6 x 140,2 mm

Consum de curent 2,5 A

Greutate 2,05 kg

 [ Mod iPod

 # Dispozitive acceptate

Tip dispozitiv Model Generație

iPod iPod nano 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G

iPod touch 1G (fără iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 
5G, 6G

iPod classic 5G (iPod cu video), 6G (iPod 
classic), 6.5G (iPod classic)

iPad iPad/ 
iPad mini

Nu poate fi încărcat, 
neomologat, funcționarea nu 
este garantată

iPhone 3G (neomologat, funcționarea 
nu este garantată), 3GS, 4, 4S, 
5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 
7+

 # SO acceptat

Tip dispozitiv Versiune SO

iPhone/iPod touch/iPod nano/
iPod classic/iPad/iPad mini

iOS 9.3.2 sau o versiune 
anterioară
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Bluetooth

Articol Specificații

Bandă de frecvențe Între 2400 și 2483,5 MHz

Specificație Bluetooth 
acceptată

3,0

Profil acceptat Handsfree (1.6), A2DP (1.2), 
AVRCP (1.5), PBAP (1.1)

Putere antenă 3 mW (maxim)

Număr de canale 79

Versiune software corecție 
Bluetooth RAM

1

Afișaj

Articol Specificații

Dimensiuni 8 inch (176,4 x 99,36 mm)

Număr de pixeli 384.000 pixeli (rezoluție: 800 x 480)

Tip ecran Cu matrice activă TFT

Unghi de 
vizualizare

Stânga/dreapta, sus/jos: 89°

Iluminare 
internă

LED

Radio

Articol Specificații

Canale A8  • FM: între 87,5 și 108,0 MHz (100 kHz)
 • AM: între 522 și 1620 kHz (9 kHz)

Sensibilitate  • FM: 10 dBuV sau mai mică
 • AM: 40 dBu EMF sau mai mică

Factor de 
distorsiune

2% sau mai puțin
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Wi-Fi

Articol Specificații

Frecvență Între 2412 și 2472 MHz,  
Între 5745 și 5805 MHz

Specificație IEEE802.11a/b/g/n/ac

Lățime de bandă acceptată 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz

Temperatură de funcționare Între -20 și +70 °C (între -4 și 
+158 °F)

Putere maximă de ieșire 
WLAN

 • 2,4 GHz: 14,02 dBm
 • 5 GHz: 9,61 dBm
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Index
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opțiuni în timpul unui apel  7-12
tastatură  7-11

butoane de comandă amplasate pe 
volan  1-4

C
card SD

fantă  1-3
măsuri de siguranță  7

categorii POI, căutare  6-9

căutare locații  6-8

climatizare programată  2-6

condus inteligent
autonomie  2-3
climatizare programată  2-6
curent de încărcare, setare  2-10
gestionare încărcare  2-6

încărcări în funcție de locație  2-9
încărcări programate  2-6
informații condus eco  2-5
informații energie  2-4
limită de încărcare, setare  2-10
meniu EV  2-2
setări EV  2-11
stații de încărcare, căutare  2-4

configurație sistem  1-2

coordonate, căutare  6-11

curent de încărcare baterie, setare  2-10

curent de încărcare, setare  2-10

D
denumire și funcții componente

butoane de comandă amplasate pe 
volan

buton apelare/răspuns  1-4
buton comandă vocală  1-4
buton mod  1-4
buton terminare apel  1-4
manetă de volum/buton dezactivare 
sunet  1-4
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manetă sus/jos  1-4
panou de comandă

Buton acord/fișier/enter  1-3
buton căutare/piesă  1-2
buton de alimentare/volum  1-2
buton de SETARE  1-3
buton HARTĂ  1-3
buton MEDIA  1-2
buton NAV  1-3
buton personalizat  1-3
buton RADIO  1-2
fantă card SD  1-3

depanare
conexiune Bluetooth  9-7
funcționare navigație  9-10
mod AUX  9-6
proiecție telefon  9-8
redare de pe iPod/iPhone  9-5
redare de pe USB  9-4
sunet și afișaj  9-2
utilizare sistem  9-9

destinații anterioare  6-12

dispozitive Android
Android Auto  3-6

dispozitive Apple
Apple CarPlay  3-4

mod iPod  5-7

dispozitive media, conectare  5-2

E
economizor ecran, setare  8-5

ecran de navigație  6-5

ecran partajat  6-6

ecran principal  1-8

ecran tactil, comandă  1-7

evitare străzi  6-15

G
găsire rapidă trasee  6-2

căutare locații  6-2
observații privind navigația  6-3

găsire trasee cu metode de căutare  6-8

găsire traseu alternativ  6-14

I
imagine din spate

linii de ghidare pentru parcare  1-9

informații condus eco  2-5

informații energie  2-4

informații satelit  6-18

informații sistem  8-10

istoric apeluri  7-9

Î 
încărcări în funcție de locație  2-9

încărcări programate  2-6

întrebări frecvente  10-3
autoverificare defecțiuni sistem  10-7
Bluetooth  10-4
funcții AV  10-6
navigație  10-3
recepție semnal  10-7

L
limbă, setare  8-7

limită de încărcare baterie, setare  2-10

limită de încărcare, setare  2-10

linii de ghidare pentru parcare  1-9

listă contacte  7-10
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locație curentă, salvare  6-19

locații
căutare  6-2, 6-8
modificare  6-22
salvare  6-19
ștergere  6-22

locații favorite, salvare  6-20

M
mediu vehicul, setare  8-2

memorii voce  3-2

meniu EV  2-2

meniul meu  3-2

mod AUX
conectare dispozitive  5-2
redare  5-10

mod COMFORT  8-2

Mod ECO  8-2

mod iPod

conectare dispozitive  5-2
observații privind conexiunile  5-9
observații privind redarea  5-9
redare  5-7
specificații  10-10

Mod SPORT  8-2

moduri de condus, configurare  8-2

mod USB
conectare dispozitive  5-2
redare audio  5-5
specificații dispozitiv  10-9
specificații fișiere  10-8

N
navigație  6-2, 6-8

numere favorite, salvare  7-14

O
ocolire  6-14

opțiuni avansate, setare  8-9

oră și dată, setare  8-8

P
panou de comandă  1-2

pictograme de stare sistem  10-2

player media
amestecare  5-4
întrerupere/reluare  5-3
mod AUX

conectare dispozitive  5-2
redare  5-10

mod iPod
accesare liste  5-8
conectare dispozitive  5-2
redare  5-7
specificații  10-10

mod USB
accesare liste  5-7
conectare dispozitive  5-2
redare audio  5-5
specificații dispozitiv  10-9

redare  5-3
reluare redare curentă  5-3
repetare  5-4
salt înainte/înapoi  5-4

port AUX, conectare  5-2

port multimedia (USB/AUX)  5-2

port USB, conectare  5-2
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proiecție telefon
Android Auto  3-6
Apple CarPlay  3-4

puncte intermediare, adăugare  6-15

R
radio

căutare posturi  4-4
mod, schimbare  4-3
salvare posturi  4-4
scanare posturi  4-3

redare audio
Bluetooth audio  7-6
mod AUX  5-10
mod iPod  5-7
mod USB  5-5
player media  5-2

resetare la valorile implicite
ecran  8-4
moduri de condus  8-2
sistem  8-10
sunet  8-4

S
salvare locații

căutări  6-19
favorite  6-20
locație curentă  6-19

setări
Bluetooth  8-5
economizor ecran  8-5
ecran sistem  8-4
EV  2-11
informații sistem  8-10
limbă  8-7
mediu vehicul  8-2
navigație  6-27
opțiuni avansate  8-9
oră și dată  8-8
proiecție telefon  3-4, 3-7
sunet la atingere  8-4
sunet sistem  8-3
tastatură  8-8
Wi-Fi  8-6

setări de navigație  6-27

setări ecran  8-4

setări EV  2-11

setări sunet  8-3

sistem, activare/dezactivare  1-5

sistem de climatizare  1-11

specificați dispozitiv USB  10-9

specificații
afișaj  10-11
Bluetooth  10-11
caracteristici  10-10
player media  10-8
radio  10-11
Wi-Fi  10-12

stații de alimentare  6-11

stații de încărcare, căutare  2-4

sunet la atingere, setare  8-4

T
tastatură, setare  8-8

trasee
actualizare date hartă  8-10
adăugare puncte intermediare  6-15
afișare hartă  6-5
afișare POI pe hartă  6-10
anulare  6-7
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căutare destinații anterioare  6-12
căutare după adresă  6-9
căutare după categorie POI  6-9
căutare după coordonată  6-11
căutare stații de alimentare  6-11
ecran partajat  6-6
evitare străzi  6-15
găsire rapidă trasee  6-2
găsire traseu alternativ  6-14
înregistrare locații

căutare și salvare locații  6-19
modificare locații  6-22
salvare favorite  6-20
salvare locație curentă  6-19
ștergere locații  6-22

ocolire  6-14
reglare volum sunet  6-7
setări afișare hartă  6-6
setări de navigație  6-27

W
Wi-Fi, setare  8-6



CE RED

EU Declaration of Conformity

Product details

PRODUCT DIGITAL CAR AVN SYSTEM

MODEL AVCC1GKET, ATCC0GKET

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU by 
application of

Applied Standards

Article 3.2
Radio EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1

Article 3.1b
EMC

EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, 
Draft EN 301 489-19 V2.1.0, EN 55013:2013+A1:2016, EN 55020:2007/A11:2011, EN 
55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010, EN 55032:2015, EN 303 345 V1.1.7

Article 3.1a
Safety, Health EN 60065:2014

Manufacturer Representative in the EU

Hyundai MOBIS Co., Ltd. MOBIS Parts Europe N.V.

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Wilhelm-Fay-Strabe 51,

Seoul, 06141, Korea Frankfurt Main, 65936, Germany

Tel: +82-31-260-2707 Tel: +49-69-85096-5011

Signed By 07/02/2018

This declaration of conformity is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer.

 Seunghoon Choe

 Representative

 Hyundai MOBIS Co., Ltd.

English

(EN)

English

Mărci înregistrate

 • Marca și siglele Bluetooth® sunt 
mărci comerciale înregistrate 
deținute de Bluetooth SIG și orice 
utilizare a acestor mărci de către 
HYUNDAI face obiectul unei licențe.
Pentru utilizarea tehnologiei 
wireless Bluetooth® este necesar 
un telefon mobil compatibil 
Bluetooth®.

 • Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă certificată 
a Wi-Fi Alliance.

 • Google, Android, Android Auto și Google Play sunt mărci 
comerciale înregistrate ale Google Inc.

 • Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, 
iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® și iTunes® 
sunt mărci comerciale înregistrate ale of Apple Inc.

 • Alte mărci și nume comerciale aparțin deținătorilor 
respectivi.
















