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Megjegyzés:

• Kérjük, az eszköz kezelése előtt olvassa el alaposan a kézikönyvet, és őrizze
meg azt a későbbi megtekintés céljából. A nem megfelelő használatból eredő 
károkra a jótállás nem vonatkozik.

•A biztonságos vezetés érdekében vezetés közben ne nézze a képernyőt.

• Annak érdekében, hogy a készülék ne eshessen le, ne engedje, hogy
folyadék vagy szilárd anyag hatoljon a készülékbe.

•Javításhoz/karbantartáshoz kérje egy illetékes személy segítségét.

• Az akkumulátor gyorsan lemerül, ha a hosszan használja a készüléket, amikor a
motor üresben van.

• Ne érintsen kemény vagy éles tárgyakat a képernyőhöz, mert azok
felsérthetik a képernyőt.

A jótállás az alábbi esetekben nem érvényes az eszközre:

• Áramszünet és egyéb beavatkozások okozta problémák

• Külső tényezők (víz, túlzott páratartalom, külső behatások, áramütések, tűz, villámütés, kémiai faktorok és porlódás) okozta
meghibásodások.

•

Nem eredeti, vagy a gyártó által jóvá nem hagyott alkatrészek beszerelése•

Ha nem a Fiat illetékes szervizszemélyzet végzi a szétszerelést vagy az egyéb beavatkozásokat

• Módosított vagy törölt sorozatszámú termék

FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz funkciói nem használhatók a gyalogos 
és/vagy járműves közlekedés navigációs 
biztonságának megsértéséhez. Vezetés közben 
veszélyes videót nézni vagy információkat 
megadni az eszközön
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1. On/off (be/kikapcsolás) és a Volume+/- (hangerő +/-)
gomb: Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához, 
a kikapcsoláshoz pedig tartsa lenyomva 3 másodpercig. Ha a 
készülék egy speciális képernyőt (rádió, cd, usb stb.) jelenít 
meg, akkor egy rövid gombnyomással léphet ki a 
menüválasztékból és nyithatja meg a főmenü képernyőjét. A 
hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez fordítsa jobbra, 
illetve balra a kereket. 
2. Gomb: Nyomja meg a gombot a készülék
némításához. Ezután egy mute (némítás) felirat jel jelenik 
meg a képernyőn. A gomb ismételt lenyomásával állíthatja 
vissza a hangerőt az előző szintre. Ha a BT interjú alatt 
nyomja le ezt a gombot, akkor a mikrofon kikapcsol, így a 
hívó fél nem fogja hallani a járműben folytatott beszélgetést. 
3. FM/AM gomb: A gomb lenyomásával jelenítheti meg a
rádió képernyőt és indíthatja el a rádiót. Ha a rádiókijelző aktív 
üzemmódban van, akkor a gomb lenyomásával válthat a 
rádióadók között (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2). 
4. AUX IN (külső forrás bekapcsolva): A külső forrásból
hangfájljai ebben az esetben nyithatók meg a készüléken. A 
külső forrásra csatlakoztatott telefonok, mp3 lejátszók és 
egyéb készülékek a jármű hangszóróin keresztül 
hangosíthatók ki. 
5. USB nyílás: A készülék képernyőjén az USB adathordozó 
fényképekei, hang-, illetve videófájljait jelenítheti meg, 
amikor USB adathordozót helyez a nyílásba. 
6. SD kártya / GPS kártyanyílás: Ez a fedőlap alatt található
nyílás, ahová az SD kártyát, illetve a navigációhoz és a 
zene/videó/fényképfájlok megnyitásához szükséges 
térképkártyát helyezheti. Az SD kártyát az alsó, a 
térképkártyát a felső nyílásba helyezze (a navigáció 
működtetéséhez be kell helyeznie a térképkártyát, ne 
távolítsa el azt). Behelyezéskor ne nyomja meg a kártyát; ha 
nem sikerül behelyeznie a kártyát, akkor próbája meg más 
irányban behelyezni. Ha továbbra sem jár sikerrel, akkor kérje 
szakember segítségét. 

A részletes naptárnézet megjelenítéséhez érintse meg a 
főképernyő jobb alsó részén található date (dátum) fület. 

7. Phone (telefon): A gomb megnyomásával nyithatja meg a
bluetooth felületet. 
8. NAV (navigációs) gomb (a navigációs változatok esetén): 
A gomb megnyomásával nyithatja meg a navigációs felületet. 
9. Seek (keresés) gomb: Forgasson egyet a zenelejátszón 
a következő / előző szám lejátszásához. 

10. RESET (VISSZAÁLLÍTÁS) GOMB: Az alapértelmezett
beállítások visszaállításhoz nyomja meg újra ezt a 
gombot. Előfordulhat, hogy megnyitáskor újra meg kell adnia a 
jelszavát. 

MEGJEGYZÉS: Ha kikapcsolja a motort, akkor a készülék 
is kikapcsol. A motor kikapcsolt állapotában az on/off 
(be/kikapcsolás) gomb megnyomásával a készülék újra 
működlésbe lép, majd 20 perc után automatikusan 
kikapcsol. 

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása és a kód megadása után nyithatja meg a
főmenüt és helyezheti be az SD kártyát

A készülék használatához tartsa 5 másodpercig nyomva a power
(bekapcsolás) gombot. Nyomja le és 5 másodpercig tartsa lenyomva 
a gombot a készülék bekapcsolásához, a kikapcsoláshoz pedig
tartsa lenyomva. Az eszköz használatához a biztonság érdekében
jelszóra (kulcskódra vagy belépési kulcsra) lesz szüksége az első
megnyitáskor. A jelszót a márkakereskedő adja meg. Ha kicseréli a
jármű akkumulátorát, akkor a készülék hanglejátszás előtt 
kulcskódot (jelszót) fog kérni. A készülék sorozatszámát és
kulcskódját (jelszó) a mellékelt dokumentumokban találja. A
márkakereskedők vagy a felhasználók először helyezzék a készülék
térképkártyáját a fedőlapon található nyílásba. A térképkártya 
behelyezésére vonatkozóan kérjük, tájékozódjon a GPS navigáció 
funkcióiról a jelen útmutató GPS navigáció c. fejezetében. A jelen
kézikönyv „GPS fájl” c. fejezetének megfelelően használhatja és
határozhatja meg a navigáció útvonalát.

Ha bekapcsolta a készüléket, akkor az a legutóbb
használt média képernyőjét jeleníti meg. A főmenübe 
való visszatéréshez nyomja meg röviden a power
(bekapcsolás) gombot. A főmenü több oldalból áll.
Érintse meg, majd válassza ki vagy csúsztassa le a
képernyőt az oldalak közötti váltáshoz. Érintse meg a
kívánt oldal jelölését a főmenü képernyőjén az adott
funkció aktiválásához.
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használt média képernyőjét jeleníti meg. A főmenübe 
való visszatéréshez nyomja meg röviden a power 
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funkció aktiválásához. 
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1. Mute (némítás)
Elnémítja a készüléket. Bluetooth 
beszélgetés közben megnyomva 
lenémítja a mikrofont. 

2. - 3. Increase / Decrease volume (hangerő növelése /
csökkentése) gomb. 
A gomb hosszú lenyomásával 
gyorsan csökkentheti / növelheti 
a hangerőt. 

4.-  5. Search (keresés) gomb 
Rövid gombnyomás: felfelé / lefelé kereshet az elérhető 
rádióállomások között;  
Hosszú gombnyomás: a frekvenciák gyors 
előre/visszatekerése. Ezek a gombok nem befolyásolják a 
telefon működését 

KORMÁNY PARANCSFUNKCIÓJA 

6. SRC A zeneforrások; valamint a Radio-USB-AUX- 
és a bluetooth-navigáció képernyők közötti 
váltást teszi lehetővé attól függően, hogy 
éppen melyik van nyitva. 

7. Bejövő hívás esetén
Rövid gombnyomás: A hosszú 
lenyomással indíthatja el a beszélgetést:  
Hosszú gombnyomás: Elutasítja a bejövő 
hívást 
Beszélgetés közben 
Rövid gombnyomás: nincs 
funkció; 
Hosszú gombnyomás: Befejezi a 
hívást 

Csak a rádiókijelzőről kezdeményezhet hívást, a 
kormánykerékről nem. 

RÁDIÓ KÉPERNYŐ

A rádióképernyő megnyitásához érintse meg a főmenü rádió szimbólumát.

Az állomások (csatornák) kereséséhez / mentéséhez:

• Automatikus keresés / mentés
(1) A keresés indításához nyomja meg a „<<” / „>>” gombokat
(2) A leállításhoz nyomja meg újra a gombot.

• Manuális keresés és mentés

(1) A nyilak hosszan tartó lenyomásával gyorsan előre/visszatekerhet a 
frekvenciák között. Ha már nem nyomja a gombot, a lejátszó a
következő/előző rádióműsorra lép.

(2) A manuális kereséshez forgassa jobbra/balra a 
körkapcsolót. A manuális keresés során 0,05 MHz
értékenként válthat

(3) Ha rögzített egy állomást (pl. a 87,50 MHz frekvencián),
akkor a rádióképernyőn előre beállított csatornákat 3
másodpercig érintve mentheti el az éppen hallgatott
állomást.

(4) Az FM sávon legfeljebb 18 állomást menthet (6 állomást
az FM1/FM2/FM3 sávok esetén) Az AM sávon legfeljebb 12 
állomást menthet
(6-6 állomást az AM1/AM2 sávok esetén).

• Nyomja le az ikont a rádió képernyőn a 
közvetlenül megnyitni kívánt frekvencia átírásához.

• Az FM1, FM2, FM2, valamint az AM1 és az AM2 állomások

közötti váltáshoz nyomja meg a rádióképernyő |
ikonját. Az FM1, FM2, FM3, valamint az AM1 és az AM2
állomások közötti váltáshoz is használhatja az FM/AM
gombot.

• Nyomja meg a rádióképernyő ikonját a legjobban
fogható rádióállomások kereséséhez. Amikor megnyomja, a 
lejátszó az összes frekvencián megkezdi a keresést és
elmenti az FM3 sávra a 6 legjobban fogható állomást.

MAGYAR
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RDS funkció 

Az RDS funkció megnyitásához nyomja meg a beállítások ikont 
Az RDS a csatorna nevét, a közlekedési információkat és egyéb 
adatokat jelenít meg a felhasználó számára. Emellett lehetővé teszi, 
hogy a készülék automatikusan arra az állomásra váltson, amelyik 
erősebb jelekkel játssza le ugyanazt az adást. 

Az RDS adatok az alábbi információkat tartalmazzák: 
• TA - közlekedési információk
• AF - váltakozó frekvencia 
• EON - egyéb kibővült hálózat 
• REG - helyi RDS állomások keresése 

TA (közlekedési információk) ON (bekapcsolva): Ha 
bekapcsolta (megnyitotta) a közlekedési információkat, akkor 
a készülék fogadja a közlekedési bejelentéseket, majd a 
funkció aktiválása után a rádió bekapcsol és lejátssza a 
közlekedési információkat. A készülék ezután visszatér az 
utoljára használt képernyőre. 

TA (közlekedési információk) OFF (kikapcsolva): A funkció 
kikapcsolásához nyomja meg újra a TA (közlekedési 
információk) gombot. 

AF: A gomb megérintésével nyithatja meg / zárhatja be 
(kapcsolhatja be/ki) a funkciót. Az AF bekapcsolásakor a 
rádió automatikusan váltakozó frekvenciára vált, ha a 
rádiójelek gyengülni kezdenek (abban az esetben, ha van 
váltakozó frekvencia a rádión) 
EON ON (egyéb kibővült hálózat bekapcsolva): A többi 
váltakozó frekvencia-lista az EON (egyéb kibővült hálózat) 
bekapcsolásakor érhető el. 
EON OFF: az egyéb kibővült hálózat-funkció kikapcsol.
REG ON (helyi RDS állomások bekapcsolása): Bekapcsolja 
a REG funkciót, ilyenkor a készülék csak a helyi állomásokat
játssza le. 
REG KI (HELYI RDS ÁLLOMÁSOK KIKAPCSOLÁSA): 
Kikapcsolja a helyi állomásokat, azaz a REG funkciót. 
Az RDS képernyőn a kihangosítást és a sztereó funkciókat 
kapcsolhatja be/ki 

RDS képernyő 
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A GPS NAVIGÁCIÓ FUNKCIÓI
Ahogyan azt ő is láthatja az alábbi ábrán, a térkép/sd kártyafedőlap alatt két nyílás is található. A bal oldali nyílás a GPS kártya helye. A 
jobb oldali nyílás az adathordozó sd-kártyához tartozik. Keresse meg a GPS kártyát a kézikönyvben, majd vegye ki azt a védőborításból. 
Ezután helyezze be a GPS kártyát a GPS nyílásba a képen látható módon. Ügyeljen a GPS kártya megfelelő behelyezésére. A GPS 
kártya behelyezése után jelölje ki a GPS fájlt a 19. oldalon leírt módon.

helyezze az SD kártyát a 
GPS nyílásba az alábbi 
módon.

helyezze az SD kártyát a 
Media (adathordozó) 
nyílásba az alábbi módon.GPS nyílás

Media SD 
(adathordoz
ó SD) nyílás

A MAP (térkép) licenc egy bizonyos SD térképkártyára 
vonatkozik, ezért annak tartalma nem másolható egy 
második SD kártyára. Kizárólag az eredeti SD kártyát 
használja.

A navigációs képernyő megnyitásához érintse meg a navigáció 
jelölését a főképernyőn.
•Navigációs funkciók: A navigálási műveletek részletes leírásáért
tekintse meg a navigációs szoftver dokumentációját.
•Jelészlelési hiba: Ha a jelerősségi szint normális, akkor a GPS
rendszer helymeghatározási hibája körülbelül 7 méter. Ha az 
eszköz automatikus javítási funkcióval rendelkezik, az ilyen 
helymeghatározási hiba akkor is előfordulhat az egymásra 
párhuzamos utak esetén. Az alábbi esetekben a jelészlelés 
gyengülése miatt hibák jelentkezhetnek.
Megjegyzés : Az Ön készüléke egy multifunkcionális eszköz. Ha a 
navigációs üzemmód be van kapcsolva és hallgatja a parancsokat, 
emellett a háttérben zenét is hallgathat a rádión vagy az SD/USB 
adathordozón keresztül. Ehhez hasonlóan a rádió- vagy az SD/
USB üzemmódok bekapcsolása esetén a navigáció is működhet a 
háttérben. Abban az esetben viszont, ha a navigáció a háttérben 
működik, Ön vizuálisan nem jelenítheti meg a címleírásokat; csak 
beszédként meghallgathatja a címleírásokat. Bár a készüléken 
található térkép annak feltöltésekor naprakész, az országutak 
későbbi módosításait nem fogja tartalmazni.
A térképszoftver évente egyszer frissül az országutak 
változásaival. A térképfrissítés 1 évig ingyenes. A frissítés módjával 
kapcsolatban olvassa el a navigáció kezelési kézikönyvét.

Ha a GPS antenna blokkolva van

Megemelt utak alatt

Felüljárok vagy viaduktok

Alagutakban

Magas épületek között

Fákkal körülvett utakon
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BT (BLUETOOTH) FUNKCIÓK

A Bluetooth képernyő megjelenítéséhez koppintson a BT ikonra.

Ha a mobiltelefon támogatja a BT funkciót, akkor ez lehetővé teszi a 
kézi művelet nélküli csatlakozást. A BT menü a hívásindítást, a 
hívásfogadást a Bluetoothon keresztül történő audiofolyamot 
(A2DP) (a telefonon lejátszott zene hallgatása a jármű hangszóróin 
keresztül), és a telefon mappaszerkezetének megjelenítése a 
készüléken.

A mobiltelefon mentése a készülékre mint:

I. Kapcsolja be a BT funkciót a telefonján.
2. Keresse meg a csatlakoztatható készülékeket a mobiltelefonja
használati utasításaiban
leírt módon. Csatlakozzon a Fiat névvel szereplő készülékhez.

3.Ha a telefonja a mentés jóváhagyását kéri, akkor
adja meg a kódot (1025), majd hagyja jóvá a mentést.
4.A mentés után a mobiltelefonja neve megjelenik a
készüléken.
5.A jövőben nem kell újra elmentenie, mert a rendszer
automatikusan szinkronizálja a készüléket a korábban 
mentett mobiltelefonnal.
6.Egy már csatlakoztatott mobilkészülék
leválasztásához kattintson a BT menü connection 
(csatlakozás) fülén a DISCONNECT (leválasztás) 
lehetőségre. Ezután szinkronizálhatja a készüléket 
egy másik mobiltelefonnal.

1.A hívásindításhoz nyomja meg a készülék dial (tárcsázás)
oldalán található gombokat.
2.Híváselőzmények: Itt tekintheti meg a híváselőzményeket
és a nem fogadott hívásokat.
3.Telefonkönyv: Itt nyithatja meg a mobiltelefonjáról letöltött
mappát. A mappában telefonfelvételeket is kereshet.
4.BT zenelejátszó: Segítségével meghallgathatja a
mobiltelefonjára mentett zeneszámokat.
5.Eszköz párosítása

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a telefonszoftver 
frissítése után távolítsa el a telefont a párosított 
eszközök listájáról a rádión, majd a megfelelő működés 
érdekében indítson új párosítást

2.Híváselőzmények 5. Eszköz 
párosítása

4.BT zene3. Telefonkönyv1. Tárcsázó

Megjegyzés: Ha elmentette a kapcsolatot, akkor a
mobiltelefon a jövőben automatikusan szinkronizál a 
készülékkel, amennyiben az a Bluetooth hálózati
lefedettségen belül van. Így a mobiltelefon a hálózati
lefedettségen belül akkor is szinkronizálni fog a
készülékkel, ha Ön a járművön kívül tartózkodik.

FIGYELMEZTETÉS

A Bluetooth kapcsolat esetén támogatott
funkciók és a hangminőség sávonként és
telefonmodellenként változó lehet.

AZ USB ÉS AZ SD KÁRTYA HASZNÁLATA

Amikor USB adathordozót vagy SD kártyát helyez az
eszközbe, akkor a készülék megjeleníti vagy lejátssza az
USB eszközön vagy az SC kártyán található zene-, kép-
és videófájlokat.

SD kártya behelyezése / eltávolítása

1)Nyissa fel a készülék térkép/SD fedőlapját. Helyezze a 
médiafájlokat (képek, zene, videó) tartalmazó SD kártyát
az alsó SD kártyanyílásba.
2)Ha ki szeretné venni az SD kártyát, akkor először 
lépjen ki az SD card (SD kártya) képernyőből, majd
nyomja meg az SD kártyát, és távolítsa el azt a nyílásból.

USB adathordozó behelyezése / eltávolítása

1) Csatlakoztassa a médiafájlokat (képek, zene, videó)
tartalmazó USB meghajtót az USB portba. Ha
csatlakoztatta, akkor a készülék automatikusan
megjeleníti az USB képernyőt.

Támogatott USB lemezek: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB), 
Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB, 8GB, 
16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC (4GB, 8GB, 
16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal (4GB), Toshiba 
8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Támogatott USB formátumok: FAT16, FAT32
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BT (BLUETOOTH) FUNKCIÓK

A Bluetooth képernyő megjelenítéséhez koppintson a BT ikonra.

Ha a mobiltelefon támogatja a BT funkciót, akkor ez lehetővé teszi a 
kézi művelet nélküli csatlakozást. A BT menü a hívásindítást, a
hívásfogadást a Bluetoothon keresztül történő audiofolyamot
(A2DP) (a telefonon lejátszott zene hallgatása a jármű hangszóróin
keresztül), és a telefon mappaszerkezetének megjelenítése a
készüléken.

A mobiltelefon mentése a készülékre mint:

I. Kapcsolja be a BT funkciót a telefonján.
2. Keresse meg a csatlakoztatható készülékeket a mobiltelefonja
használati utasításaiban
leírt módon. Csatlakozzon a Fiat névvel szereplő készülékhez.

3.Ha a telefonja a mentés jóváhagyását kéri, akkor
adja meg a kódot (1025), majd hagyja jóvá a mentést.
4.A mentés után a mobiltelefonja neve megjelenik a
készüléken.
5.A jövőben nem kell újra elmentenie, mert a rendszer
automatikusan szinkronizálja a készüléket a korábban
mentett mobiltelefonnal.
6.Egy már csatlakoztatott mobilkészülék
leválasztásához kattintson a BT menü connection
(csatlakozás) fülén a DISCONNECT (leválasztás)
lehetőségre. Ezután szinkronizálhatja a készüléket
egy másik mobiltelefonnal.

1.A hívásindításhoz nyomja meg a készülék dial (tárcsázás)
oldalán található gombokat.
2.Híváselőzmények: Itt tekintheti meg a híváselőzményeket
és a nem fogadott hívásokat.
3.Telefonkönyv: Itt nyithatja meg a mobiltelefonjáról letöltött
mappát. A mappában telefonfelvételeket is kereshet.
4.BT zenelejátszó: Segítségével meghallgathatja a
mobiltelefonjára mentett zeneszámokat.
5.Eszköz párosítása

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a telefonszoftver
frissítése után távolítsa el a telefont a párosított
eszközök listájáról a rádión, majd a megfelelő működés
érdekében indítson új párosítást

2.Híváselőzmények 5. Eszköz 
párosítása

4.BT zene3. Telefonkönyv1. Tárcsázó

AZ USB ÉS AZ SD KÁRTYA HASZNÁLATA 

Amikor USB adathordozót vagy SD kártyát helyez az 
eszközbe, akkor a készülék megjeleníti vagy lejátssza az 
USB eszközön vagy az SC kártyán található zene-, kép- 
és videófájlokat. 

SD kártya behelyezése / eltávolítása 

1) Nyissa fel a készülék térkép/SD fedőlapját. Helyezze a
médiafájlokat (képek, zene, videó) tartalmazó SD kártyát 
az alsó SD kártyanyílásba. 
2) Ha ki szeretné venni az SD kártyát, akkor először
lépjen ki az SD card (SD kártya) képernyőből, majd 
nyomja meg az SD kártyát, és távolítsa el azt a nyílásból. 

USB adathordozó behelyezése / eltávolítása 

1) Csatlakoztassa a médiafájlokat (képek, zene, videó)
tartalmazó USB meghajtót az USB portba. Ha 
csatlakoztatta, akkor a készülék automatikusan 
megjeleníti az USB képernyőt. 

Támogatott USB lemezek: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan 
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB, 16GB), 
Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston (4GB, 8GB, 
16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC (4GB, 8GB, 
16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal (4GB), Toshiba 
8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)  
Támogatott USB formátumok: FAT16, FAT32 

Megjegyzés: Ha elmentette a kapcsolatot, akkor a mobiltelefon 
a jövőben automatikusan szinkronizál a készülékkel, 
amennyiben az a Bluetooth hálózati lefedettségen belül van. 
Így a mobiltelefon a hálózati lefedettségen belül akkor is 
szinkronizálni fog a készülékkel, ha Ön a járművön kívül 
tartózkodik

FIGYELMEZTETÉS
Az Apple telefonok beállítják a bluetooth hangerőt a fél 
szintre az első párosításhoz. Ha a telefonhívás 
mennyisége alacsony, változtassa meg a BT hangerőt a 
rádió "Equalizer settings" menüjében vagy módosítsa 
BT hangerejét a mobiltelefonon

FIGYELMEZTETÉS

A Bluetooth kapcsolat esetén támogatott funkciók és a 
hangmin˜ ség sávonként és telefonmodellenként 
változó lehet. 
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2) Ha el kell távolítania a meghajtót, akkor először lépjen ki az
USB képernyőből, majd távolítsa el a meghajtólemezt. 

FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyetlen funkciója sem használható olyan módon, 
amely sértené a navigáció biztonságát a gyalogos és/vagy a 
járműforgalom szempontjából. Vezetés közben veszélyes 
videót nézni vagy információkat megadni az eszközön. 

Támogatott audio, videó és fényképformátumok

Videó típusa Videó kódek Audio kódek Felbontás

AVI (.avi/.divx) MP4V, DIVX3.11/4.12/5.X, XVID, 
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM, 
LPCM, AAC-LC (mono),
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30 fps)

MPG (.mpg/.mpeg) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3),LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3) 720*480/576 (30 fps)

DAT (.dat) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3) 720*480/576 (30 fps)

MP4 (.mp4/) MP4V
Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM, 
AAC-LC  (mono), MPEG-Audio
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30 fps)

Audio bitsebesség Mintavételi sebesség

MP3 32 kbps~320 kbps 8K-48 Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (csak CBR, VBR) (csak a 353-as formátumot támogatja) 32 kbps~256
kbps 8K-48 Khz

Fényképformátumok: JPG, JPEG (5 MB méretűnél kisebb számok)

FIGYELMEZTETÉS
Vezetés közben a videó- és a fényképfájlok megjelenítése tilos.
Ha vezetés közben videó- és képfájlokat jelenít meg, akkor
figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőképernyőn.
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Támogatott audio, videó és fényképformátumok 

Videó típusa Videó kódek Audio kódek Felbontás

AVI (.avi/.divx) MP4V, DIVX3.11/4.12/5.X, XVID, 
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM, 
LPCM, AAC-LC (mono), 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30 fps)

MPG (.mpg/.mpeg) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3),LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3) 720*480/576 (30 fps)

DAT (.dat) MPEG-1, MPEG-2 Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3) 720*480/576 (30 fps)

MP4 (.mp4/) MP4V
Dolby Digital (AC3), WMA, LPCM, 
AAC-LC    (mono),    MPEG-Audio 
(MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30 fps)

Audio bitsebesség Mintavételi sebesség

MP3 32 kbps~320 kbps 8K-48 Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (csak CBR, VBR) (csak a 353-as formátumot támogatja) 32 kbps~256 
kbps 8K-48 Khz

Fényképformátumok: JPG, JPEG (5 MB méretűnél kisebb számok) 

FIGYELMEZTETÉS 
Vezetés közben a videó- és a fényképfájlok megjelenítése tilos. 
Ha vezetés közben videó- és képfájlokat jelenít meg, akkor 
figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőképernyőn. 
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AUX MENU (KÜLSŐ FORRÁSOK MENÜ)
Csatlakoztassa a telefont, az mp3 lejátszót, illetve az 
egyéb külső hangforrásokat a készülékhez egy 3,5 
mm-es aljzattal rendelkező kiegészítő kábel 
segítségével. A készülékhez csatlakoztatott külső 
hangforrás nem kezelhető a készülék segítségével, az 
csupán lejátszható a hangszórókon.

FIGYELMEZTETÉS

A mobiltelefonokat nem használhatja 
adathordozó eszközként az USB csatlakozáson 
keresztül.

A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ MEGNYITÁSA

A beállítás menü megnyitásához koppintson a Settings
(beállítások) ikonra a főmenü képernyőjén. Az egyes 
beállításokhoz a settings (beállítások menü megfelelő
ikonjait használhatja.

AUDIO

Az audio beállítások megnyitásához koppintson az audio
ikonra.

Ekvalizer beállításai (hanghatások): Válassza ki a kedvenc
beállítását az általános, pop, klasszikus és rock beállítások
közül.

Rendszer/BT/GPS/érzékelő hangja: Beállíthatja a rendszer, 
a BT, a GPS és az érzékelő hangerejét erről a képernyőről.

FIGYELMEZTETÉS

Az általános beállítás csak az állomások javítására 
és szervizelésére szolgál. A végfelhasználó számára 
nem alkalmas.
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A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ MEGNYITÁSA 

A beállítás menü megnyitásához koppintson a Settings 
(beállítások) ikonra a főmenü képernyőjén. Az egyes 
beállításokhoz a settings (beállítások menü megfelelő 
ikonjait használhatja. 

AUDIO 

Az audio beállítások megnyitásához koppintson az audio 
ikonra. 

Ekvalizer beállításai (hanghatások): Válassza ki a kedvenc 
beállítását az általános, pop, klasszikus és rock beállítások 
közül. 

Rendszer/BT/GPS/érzékelő hangja: Beállíthatja a rendszer, 
a BT, a GPS és az érzékelő hangerejét erről a képernyőről. 

 FIGYELMEZTETÉS 

Az általános beállítás csak az állomások javítására 
és szervizelésére szolgál. A végfelhasználó számára 
nem alkalmas. 
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Sípolás megjelenítéskor: Be / kikapcsolhatja a kijelző 
sípolását. Ha kikapcsolta a kijelző hangját, akkor a képernyő 
megérintése nem ad ki hangot. 

Loudness (hangmélység): Be- és kikapcsolhatja a 
loudness (hangmélység) opciót. 

Bass/Treble/Subwoofer (basszus /magas / 
mélynyomás: Ezen a képernyőn a basszus, a magas és az 
ultrahangos basszusfrekvenciájú hangosbeszélőt 
(mélynyomás) hangzást állíthatja be. 

Elülső / jobb hátsó / bal oldali hangszóró: Beállíthatja a 4 
hangszóró (jobb hátsó, jobb első, bal hátsó, bal első) 
hangerősségét. Ha a hátsó hangsugárzók nincsenek 
jelen, az RL és RR csillapítás nincs jelen

LANGUAGE OPTION (NYELV OPCIÓ) 

A nyelv kiválasztásához koppintson a language (nyelv) 
ikonra. Kiválaszthatja a felhasználói nyelvet a menüből. 
Ha kiválasztotta a nyelvet, majd újraindította a 
készüléket, akkor a képernyők a választott nyelven 
jelennek meg. 

RADIO ZONE (RÁDIÓZÓNA)

A képernyő megnyitásához koppintson a radio zone 
(rádiózóna) ikonra. A rádió használata előtt válasszon
zónát.

BACKLIGHT (HÁTTÉRVILÁGÍTÁS)

A képernyő megnyitásához koppintson a backlight
(háttérvilágítás) ikonra. Manuálisan szabályozhatja a
készülék fényerejét a környező fényerősségnek
megfelelően.

Ha azt szeretné, hogy a kijelző automatikusan leálljon,
ha nem használja, akkor ezt az opciót is beállíthatja
ezen a képernyőn.
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Sípolás megjelenítéskor: Be / kikapcsolhatja a kijelző
sípolását. Ha kikapcsolta a kijelző hangját, akkor a képernyő
megérintése nem ad ki hangot.

Loudness (hangmélység): Be- és kikapcsolhatja a
loudness (hangmélység) opciót.

Bass/Treble/Subwoofer (basszus /magas /
mélynyomás: Ezen a képernyőn a basszus, a magas és az
ultrahangos basszusfrekvenciájú hangosbeszélőt 
(mélynyomás) hangzást állíthatja be.

Elülső / jobb hátsó / bal oldali hangszóró: Beállíthatja a 4
hangszóró (jobb hátsó, jobb első, bal hátsó, bal első) 
hangerősségét. A Cargo változat nem rendelkezik hátsó 
hangszórókkal.

LANGUAGE OPTION (NYELV OPCIÓ)

A nyelv kiválasztásához koppintson a language (nyelv)
ikonra. Kiválaszthatja a felhasználói nyelvet a menüből. 
Ha kiválasztotta a nyelvet, majd újraindította a
készüléket, akkor a képernyők a választott nyelven
jelennek meg.

RADIO ZONE (RÁDIÓZÓNA) 

A képernyő megnyitásához koppintson a radio zone 
(rádiózóna) ikonra. A rádió használata előtt válasszon 
zónát. 

BACKLIGHT (HÁTTÉRVILÁGÍTÁS) 

A képernyő megnyitásához koppintson a backlight 
(háttérvilágítás) ikonra. Manuálisan szabályozhatja a 
készülék fényerejét a környező fényerősségnek 
megfelelően. 

Ha azt szeretné, hogy a kijelző automatikusan leálljon, 
ha nem használja, akkor ezt az opciót is beállíthatja 
ezen a képernyőn. 
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GPS FÁJL 

A GPS kártya GPS nyílásba helyezése után nyissa meg a 
„GPS File” (GPS fájl) felületet a beállítás menüben. A „GPS 
File” (GPS fájl) felületre lépve az alábbi képernyőt fogja látni. 
Kattintson duplán a „Navigation” (navigáció) mappára, majd 
keresse meg a „Navigation.exe” fájlt a „Navigation” (navigáció) 
mappa alsó részén, és kattintson rá duplán. 

VERSION (VERZIÓ) 
A képernyő megnyitásához koppintson a version (verzió) 
ikonra. Itt megtekintheti a készülék verziószámát. 

DATE (DÁTUM) 
A beállítás megnyitásához koppintson a date (dátum) ikonra. 
Meghatározhatja a dátumot, a hónapot és a napot 

WALLPAPER (HÁTTÉRKÉP)

A képernyő megnyitásához koppintson a wallpaper
(háttérkép) ikonra. A megjelenő képek közül állíthatja be
a hátteret.

Általános:
Ez a rész nem a végfelhasználók számára készült. Ez a
fejezet kizárólag a karbantartóknak/szerviznek áll
rendelkezésére. Ha megpróbál erre a részre lépni, akkor a
rendszer elkér Öntől egy jelszót, amelyet csak a Fiat
Services vállalattal osztanak meg. A végfelhasználók nem
ismerik meg ezt a jelszót.
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GPS FÁJL

A GPS kártya GPS nyílásba helyezése után nyissa meg a
„GPS File” (GPS fájl) felületet a beállítás menüben. A „GPS
File” (GPS fájl) felületre lépve az alábbi képernyőt fogja látni.
Kattintson duplán a „Navigation” (navigáció) mappára, majd
keresse meg a „Navigation.exe” fájlt a „Navigation” (navigáció)
mappa alsó részén, és kattintson rá duplán.

VERSION (VERZIÓ)
A képernyő megnyitásához koppintson a version (verzió)
ikonra. Itt megtekintheti a készülék verziószámát.

DATE (DÁTUM)
A beállítás megnyitásához koppintson a date (dátum) ikonra.
Meghatározhatja a dátumot, a hónapot és a napot

WALLPAPER (HÁTTÉRKÉP) 

A képernyő megnyitásához koppintson a wallpaper 
(háttérkép) ikonra. A megjelenő képek közül állíthatja be 
a hátteret. 

Általános: 
Ez a rész nem a végfelhasználók számára készült. Ez a 
fejezet kizárólag a karbantartóknak/szerviznek áll 
rendelkezésére. Ha megpróbál erre a részre lépni, akkor a 
rendszer elkér Öntől egy jelszót, amelyet csak a Fiat 
Services vállalattal osztanak meg. A végfelhasználók nem 
ismerik meg ezt a jelszót.
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PROBLÉMA ÁTTEKINTÉSE 

PROBLÉMA OK HIBAKERESÉS 

Nem nyílik ki 

Ellenőrizze a biztosítékot, hogy nem 
hibásodott vagy égett-e meg Cserélje ki a meghibásodott biztosítékot. 

A fő integráló lezárulhatott / lefagyhatott Nyomja meg az előlap RST gombját,
majd indítsa újra a készüléket 

Ha a motor kikapcsol, akkor elveszti az elmentett 
adatokat 

Az akkumulátor vagy a biztosíték 
meghibásodhatott Mentse el újra az adatokat 

Gyenge csatornát fog Gyenge jelminőség 

Vezessen egy jobb jelminőséggel 
rendelkező területre, majd tesztelje 
újra. Ellenőrizze az autó antennáját. 
Állítsa ON (be) állásra a LOC 
beállítást 

Az USB/SD nem indul el 

Az USB/SD fáljformátuma deformált Formázza újra az USB/SD meghajtót a FAT 
rendszerben 

A fájlformátum nem lejátszható 
Konvertálja a fájlt a számítógépen 
lejátszható formátumba. A lejátszható 
formátumokat a 14. oldal rögzíti 

A navigáció nem indul el 
A navigációs SD kártya deformált, 
vagy nem határozott meg 
navigációs útvonalat 

kérjük, frissítse a navigációs útvonalat 
(GPS fájlt) a 19. oldal meghatározásai 
szerint 

Nem végezhető művelet A fő integráló lezárulhatott / lefagyhatott Nyomja meg az előlap RST gombját, 
majd indítsa újra a készüléket 

Mozgás közben nem jeleníthet meg 
videókat/képeket 

A készülék vezetés közben nem engedélyezi 
a videók/fényképek megtekintését 

Váltsa át a parkoló fogaskereket és 
engedje ki a parkolóféket 

DAIICHI NAVIGÁCIÓS- ÉS HANGRENDSZER
RÉSZ FUNKCIÓ DAIICHI Navigációs- és hangrendszer

RÉSZELEM FUNKCIÓ MEGJEGYZÉSEK

RÁDIÓ

SÁV
FM1/2/3 3. 87,5~108,0 Mhz (50 kHz

lépés)

AM 1/2 2. 522~1620 kHz (9 kHz 
lépés)

SEARCH UP/DOWN
(KERESÉS FEL/LE)
MANUAL UP/DOWN

(MANUÁLISAN FEL/LE)

MENTETT MEMÓRIA
FM 18. FM1, FM2, FM3
AM 12. AM1.AM2

RDS TA/AF/EON

LAST CHANNEL (UTOLSÓ
CSATORNA) MEMORY (MEMÓRIA)

ST/MONO Auto

AUDIO

OUTPUT (KIMENET) 4 x 25 W
FRONT/BACKSETTING

(ELÜLSŐ /VISSZAÁLLÍTÁS)
BASS/TREBLE SETTING

(BASSZUS/MAGAS
BEÁLLÍTÁS)

DEPTH SETTING 
(MÉLYSÉGI BEÁLLÍTÁS) ON/OFF (BE/KI)

EQUALIZER (EKVALIZER)

CLASSIC/POP/ROCK/
OFF-USER

(KLASSZIKUS/POP/ROCK
/FELHASZNÁLÓN KÍVÜL)

ROGER SÍPOLÁS
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PROBLÉMA ÁTTEKINTÉSE

PROBLÉMA OK HIBAKERESÉS

Nem nyílik ki

Ellenőrizze a biztosítékot, hogy nem
hibásodott vagy égett-e meg Cserélje ki a meghibásodott biztosítékot.

A fő integráló lezárulhatott / lefagyhatott Nyomja meg az előlap RST gombját,
majd indítsa újra a készüléket

Ha a motor kikapcsol, akkor elveszti az elmentett
adatokat

Az akkumulátor vagy a biztosíték
meghibásodhatott Mentse el újra az adatokat

Gyenge csatornát fog Gyenge jelminőség

Vezessen egy jobb jelminőséggel
rendelkező területre, majd tesztelje 
újra. Ellenőrizze az autó antennáját.
Állítsa ON (be) állásra a LOC
beállítást

Az USB/SD nem indul el

Az USB/SD fáljformátuma deformált Formázza újra az USB/SD meghajtót a FAT
rendszerben

A fájlformátum nem lejátszható
Konvertálja a fájlt a számítógépen 
lejátszható formátumba. A lejátszható
formátumokat a 14. oldal rögzíti

A navigáció nem indul el
A navigációs SD kártya deformált,
vagy nem határozott meg
navigációs útvonalat

kérjük, frissítse a navigációs útvonalat
(GPS fájlt) a 19. oldal meghatározásai
szerint

Nem végezhető művelet A fő integráló lezárulhatott / lefagyhatott
Nyomja meg az előlap RST gombját,
majd indítsa újra a készüléket

Mozgás közben nem jeleníthet meg 
videókat/képeket

A készülék vezetés közben nem engedélyezi
a videók/fényképek megtekintését

Váltsa át a parkoló fogaskereket és
engedje ki a parkolóféket

DAIICHI NAVIGÁCIÓS- ÉS HANGRENDSZER
RÉSZ FUNKCIÓ DAIICHI Navigációs- és hangrendszer

RÉSZELEM FUNKCIÓ MEGJEGYZÉSEK

RÁDIÓ

SÁV
FM1/2/3 3. 87,5~108,0 Mhz (50 kHz 

lépés)

AM 1/2 2. 522~1620 kHz (9 kHz 
lépés)

SEARCH UP/DOWN 
(KERESÉS FEL/LE)
MANUAL UP/DOWN 

(MANUÁLISAN FEL/LE)

MENTETT MEMÓRIA
FM 18. FM1, FM2, FM3
AM 12. AM1.AM2

RDS TA/AF/EON

LAST CHANNEL (UTOLSÓ
CSATORNA) MEMORY (MEMÓRIA)

ST/MONO Auto

AUDIO

OUTPUT (KIMENET) 4 x 25 W
FRONT/BACKSETTING 

(ELÜLSŐ /VISSZAÁLLÍTÁS)
BASS/TREBLE SETTING 

(BASSZUS/MAGAS 
BEÁLLÍTÁS)

DEPTH SETTING 
(MÉLYSÉGI BEÁLLÍTÁS) ON/OFF (BE/KI)

EQUALIZER (EKVALIZER)

CLASSIC/POP/ROCK/ 
OFF-USER 

(KLASSZIKUS/POP/ROCK
/FELHASZNÁLÓN KÍVÜL)

ROGER SÍPOLÁS
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RÉSZ FUNKCIÓ DAIICHI Navigációs- és hangrendszer 
RÉSZELEM FUNKCIÓ MEGJEGYZÉSEK 

MÉDIA 

RANDOM PLAY (RANDOM 
LEJÁTSZÁS) 
SWEEP (PÁSZTÁZÁS) 

REPEAT (ISMÉTLÉS) 

FILE UP/DOWN (FÁJL FEL/LE) 
FOLDER UP/DOWN (MAPPA 
FEL/LE) 
FILE FF/RW (FÁJL FF/RW) 

FORMATS (FORMÁTUMOK) MP3, AVI 
FILE/FOLDER NAME DISPLAY 
(FÁJL/MAPPA NEVÉNEK 
MEGJELENÍTÉSE) 
ID3 DISPLAY (ID3 KIJELZŐ) ARTIST, ALBUM, TITLE 

(ELŐADÓ, ALBUM, CÍM) 
ESP (Elektromos 
érintésvédelem) MAX. 20 másodperc 

USB/SD CAPACITY (USB/SD 
TÁRHELY) FAT MAX. 16 GB 

RÉSZ FUNKCIÓ DAIICHI Navigációs- és hangrendszer
RÉSZELEM FUNKCIÓ MEGJEGYZÉSEK

BLUETOOTH

Keresés kézi művelet nélkül

Visszhang/zaj elleni védelem

Bejövő/kimenő hívások a képernyőn

Zene áthelyezése a mobiltelefonról

Telefonkönyv és névkeresés

GPS
GPS CPU frekvencia 644 MHZ

Műveleti memória Sd+128MB

GPS vevőkészülék SIRFATLAS V
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RÉSZ FUNKCIÓ DAIICHI Navigációs- és hangrendszer
RÉSZELEM FUNKCIÓ MEGJEGYZÉSEK

BLUETOOTH

Keresés kézi művelet nélkül

Visszhang/zaj elleni védelem

Bejövő/kimenő hívások a képernyőn

Zene áthelyezése a mobiltelefonról

Telefonkönyv és névkeresés

GPS
GPS CPU frekvencia 644 MHZ

Műveleti memória Sd+128MB
GPS vevőkészülék SIRFATLAS V
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