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A jelen kezelési utasítás a 8450007950 típusú Multimédiás 
Navigációs Berendezéshez (a továbbiakban MMNB, vagy 
berendezés) készült, melyet (változattól függően) a Lada 
gépkocsikba építünk. A kezelési utasításban megismerheti 
az MMNB felépítését, működési elvét, műszaki jellemzőit, 
alkalmazását, valamint technikai kiszolgálását. A doku-
mentum tartalmazza a berendezés részeit és azok jellemző-
it, az üzembe helyezés előkészítését, a MMNB rendeltetés 
szerinti használatát, a tárolás és szállítás szabályait.
FIGYELEM!
A berendezést csak akkor használja, ha teljes mértékben 
megbizonyosodott arról. hogy ezzel nem okoz veszélyhely-
zetet a közúti közlekedésben.
Elsősorban az utat figyelje! A vezetőt terheli a teljes fele-
lősség a közúti közlekedés biztonságáért. Úgy használja a 
berendezést, hogy gépkocsiját minden körülmények között 
uralma alatt tartsa!
A balesetek elkerülése érdekében vezetés közben:
- ne keressen másik rádióállomást, vagy másik fájlt;
- ne állítsa nagyon nagyra a hangerőt, hogy másik gépko-
csi hangjelzését is meghallja!
Törekedjen arra, hogy a járművet parkoláskor olyan helyre 
állítsa, ahol nem éri közvetlenül a napfény, ami mértékte-
len hőmérséklet növekedést okozhat az utastérben. A be-
rendezés bekapcsolása előtt szellőztesse ki az utasteret és 
csökkentse hőmérsékletét! A berendezés –27 és +70 °С kö-
zötti hőmérsékleten üzemeltethető. Az utastér hőmérsékle-
tének e két érték között kell lennie.
A MMNB a gépkocsi 12 V-os fedélzeti elektromos rend-
szeréről üzemel. A negatív pólus a kocsiszekrény. Ha a 

gépkocsi fedélzeti feszültsége ettől eltér, a berendezés nem 
csatlakoztatható!
Az SD kártya és USB csatlakozó aljzatok rendeltetése az SD 
kártya és az USB eszközök csatlakoztatása. Más eszközök 
csatlakoztatása a berendezés, vagy a csatlakozó aljzat meg-
hibásodását eredményezheti.
A gépkocsi mosásakor akadályozza meg, hogy a víz bejus-
son a berendezésbe. Ez rövidzárlatot, túlmelegedést vagy 
más meghibásodást okozhat.

Megjegyzés. A garancia nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, 
melyek a berendezés használati szabályainak megsértéséből, szak-
szerűtlen javításából, illetve külső sérülések miatt következnek be.
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1 A multimédiás navigációs berendezés 
(MMNB) leírása
1.1 Előlap
1.1.1 Az 1. ábrán a 8450007950 típusjelű multimédiás navi-
gációs berendezés előlapját mutatjuk be.

1. ábra: A 8450007950 típusjelű multimédiás navigációs berendezés 

előlapja 

1 - SD kártya fészek;
2 - mikrofon;
3 - érintőképenyő (kijelző);
4 - MUTE – némítás;
5 -  forgókapcsoló (rádió be- és kikapcsoló, 

hangerő- és hangszínszabályzó); 
6 - MODE – üzemmód kapcsoló;
7 - Reset – újraindítás.

1.1.2 Az USB meghajtó az USB csatlakozó aljzaton keresztül 
csatlakoztatható a berendezéshez. 
1.1.3 Az USB aljzatba USB meghajtó, USB lejátszó 1024 MB-
nál nagyobb memóriával, USB HDD és mobil telefon csat-
lakoztatható (ez utóbbi csak töltés céljából, áramfelvétel 
legfeljebb 1,5 A lehet). 
1.2 A memóriakártya behelyezése és eltávolítása 
1.2.1 A memóriakártya behelyezése 
1.2.1.1 Helyezze a memóriakártyát a nyílásba (1. ábra) úgy, 
hogy SD kártya lecsapott sarka felül legyen és tolja be üt-
közésig.
1.2.2 A memóriakártya eltávolítása
1.2.2.1 Nyomja meg a behelyezett memóriakártyát. A be-
rendezés a kártyát kiadja.
1.3 A memóriakártya vagy az USB-meghajtó 
megengedett kapacitása 
1.3.1 Minden, az MMNB-hez csatlakoztatott adathordozó 
legfeljebb 1024 fájlt, 256 könyvtárat (beleértve a gyökér-
könyvtárat is) tartalmazhat.
1.3.2 A könyvtárak és a fájlok szerkezetétől függően az ada-
tok beolvasása hosszabb ideig is eltarthat.
1.3.3 Ez esetben célszerű a könyvtárak és fájlok mennyisé-
gének csökkentése. 
1.4 Alvó (Спящий) üzemmód
1.4.1 Ha röviden megnyomja az (5) forgókapcsolót (1. ábra), 
vagy kikapcsolja a gyújtást (a gyújtáskulcsot a gyújtáskap-
csolóban STOP állásba fordítja, lásd a gépkocsi kezelési út-
mutatóját), a berendezés alvó üzemmódba kapcsol.
1.4.2 Alvó üzemmódban a MMNB 30 percen belül automa-
tikusan kikapcsol.
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1.4.3 Az alvó üzemmódból úgy léphet ki, ha röviden meg-
nyomja az (5) forgókapcsolót (1. ábra), vagy a gyújtáskul-
csot a gyújtáskapcsolóban +ACC, vagy ON állásba fordítja 
(lásd a gépkocsi kezelési útmutatóját), amennyiben a gyúj-
tás utolsó kikapcsolása előtt a berendezést kézzel nem kap-
csolta ki (nem nyomta meg az (5) forgókapcsolót (1. ábra).
1.5 Külső adathordozó csatakoztatása AUX 
csatlakozóaljzaton keresztül
1.5.1 Külső adathordozó AUX csatlakozón keresztüli csat-
lakoztatásához a csatlakozókábel 3,5 mm-es mini jackduga-
szolóval szerelt egyik végét helyezze az AUX csatlakozóba, 
a másikat a külső adathordozóba.

2 A berendezés kezelése 

2.1 Bekapcsolás 

2.1.1 A MMNB bekapcsolásához nyomja meg az (5) forgó-
kapcsolót (1. ábra).
2.1.2A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg az (5) forgókap-
csolót (1. ábra).
2.1.3 Újraindításhoz vékony, tompa végű pálcával nyomja 
be, és 1-2 másodpercig tartsa benyomva a (7) Reset gombot.

FIGYELEM!
A MMNB újraindítása abban az esetben szükséges, ha lefagy 
(a berendezés nem reagál a kezelőszervek működtetésére).
Javasoljuk, hogy újraindítás előtt vegye ki az SD memória-
kártyát (lásd az 1.2.2 pont) mivel a ráírt fájlok az operációs 
rendszer újraindításakor megsérülhetnek. Más sérülés ga-
rantáltan nem jelentkezik.  
2.1.4 A gyújtás bekapcsolásakor (ha a kulcsot a gyújtás-
kapcsoló +ACC, vagy ON állásába fordítja, lásd a gépkocsi 

használati útmutatóját) az MNNB automatikusan abba az 
üzemmódba kapcsol, amelybe a gyújtás utolsó kikapcso-
lása előtt beállította (ilyen például a hangerő, amennyiben 
az nem haladta meg a „10” értéket, a lejátszó egység, stb). 
2.1.5 Ha a gyújtás utolsó kikapcsolása előtt (a kulcs a gyúj-
táskapcsoló +ACC, vagy ON állásában volt, lásd a gépkocsi 
használati útmutatóját) a berendezést az (5) forgókapcsolót 
(1. ábra) megnyomva kézzel kikapcsolta, az a gyújtás be-
kapcsolásakor automatikusan nem kapcsol be.
2.2 A hang kikapcsolása
2.2.1 A hang kikapcsolásához nyomja meg a (4) MUTE 
gombot (1. ábra). Ekkor a kijelzőn folyamatosan a  szim-
bólum látható.
2.2.2 A hang bekapcsolásához nyomja meg ismét a (4) 
MUTE gombot, vagy az (5) forgókapcsolót (1. ábra) forgas-
sa el jobbra, vagy balra.
2.3 MODE kapcsoló
2.2.3 A (6) MODE kapcsoló (1. ábra) a berendezés aktív 
üzemmódjai közötti átkapcsolásra szolgál, melyek közül 
csak a Rádió (Радио), az Audio (Аудио) (ha külső, audio-
fájlokat tartalmazó adathordozót csatlakoztattak), valamint 
a Navigáció (Навигация) (ha bekapcsolta) és a Zeneleját-
szás telefonról (Воспроизведение музыки с телефона) 
(ha csatlakoztatta a telefont) jelenik meg a kijelzőn.
2.4 Hangerőszabályzás
2.4.1 A hangerőt az (5) forgókapcsolóval (1. ábra) tudja 
szabályozni. Ha az óramutató járásával azonos irányban 
forgatja el, a hangerő nő, ha ellenkező irányban, akkor 
csökken.
2.4.2 A MMNB valamennyi hangforrás hangerejének beál-
lítását külön-külön megjegyzi. A többi beállítás is változat-
lan marad. 
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2.4.3 Ha az utolsó kikapcsoláskor a hangerő meghaladta 
a „10” fokozatot, akkor bekapcsolásakor a hangerő a „10” 
értékre áll.
2.5 A kormányon lévő kezelőszervek 
2.5.1 A 2. ábrán a berendezés kormányon lévő kezelőszer-
vei láthatók.
2.5.2 A 2. ábrán számokkal jelölt gombokkal végezhető mű-
veletek:

2. ábra A MMNB kezelőszervei (gombjai) a kormányon

1 – Bejövő hívás fogadása bekapcsolt telefon üzemmódban. 
Más üzemmódban:
а) ha megnyomja:
– Rádió (Радио) üzemmódban – ugrás előre a következő 
rádióállomásra a frekvenciasávban;
– AUDIO (Аудио), VIDEO (Видео), FOTO (Фото) és Ze-
nehallgatás telefonon (Музыка с телефона) üzemmód-
ban ugrás a következő fájlra;
b) ha AUDIO (Аудио) és VIDEO (Видео) üzemmódban 
benyomva tarja, ugrás a következő felvételre vagy fájlra 

10 másodpercen keresztül előre, képenként (fájlonként) 
2 másodpercre mindaddig, amíg az (1) gombot (2. ábra) 
lenyomva tartja.
2 – átkapcsolás a MMNB aktív üzemmódjai között;
3 – némítás (MUTE), mint az előlapon lévő gombbal;
4 – hívás visszautasítás, beszélgetés befejezése bekapcsolt 
telefon üzemmódban. Más üzemmódban:
c) ha megnyomja:
– Rádió (Радио) üzemmódban - ugrás vissza az előző rá-
dióállomásra a frekvenciasávban;
– AUDIO (Аудио) és VIDEO (Видео) üzemmódban ug-
rás vissza az előző felvételre, vagy fájlra;
d) ha AUDIO (Аудио) és VIDEO (Видео) üzemmódban 
benyomva tarja, ugrás az előző felvételre vagy fájlra 10 má-
sodpercen keresztül vissza, képenként (fájlonként) 2 má-
sodperc lejátszási idővel mindaddig, amíg az (4) gombot 
(2. ábra) lenyomva tartja.
5 – hangerő csökkentés;
6 – hangerő növelés.
2.6 Főmenü (Главное меню)
2.6.1 A MMNB minden bekapcsolásakor aktivizálódik a 
megelőző kikapcsoláskor használt üzemmód.
 2.6.2 A Főmenübe történő visszalépéshez (3. ábra) minden 
üzemmódban (kivéve a teljes képernyős VIDEO, FOTO, 
Főmenü, valamint a NAVIGÁCIÓ (Навигация) üzem-
módot) a bal alsó sarokban megjelenik a  szimbólum. 
Az érintőképernyőn megjelenő gombok rendeltetését NA-
VIGÁCIÓ üzemmódban a 2.14.3 pontban ismertetjük a 20. 
oldalon. 
2.6.3 Ha bármelyik (7) gombot (3. ábra) megnyomja, a 4. 
ábrán látható almenübe, vagy vissza lép. 
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3. ábra: a főmenü

2.6.4 A képernyőn látható kiegészítő almenübe (4. ábra) és 
vissza a főmenübe (3. ábra) lépéshez elegendő, ha ujjával 
megérinti a jobba, vagy balra mutató (7) nyilat.
2.6.5 A 3. ábrán a számok az érintőképernyő alábbi gomb-
jait jelölik:
1 – internet;  
2 – Bluetooth®1;
3 – folyó idő;
4 – hangerő;
5 – USB eszközről, vagy SD kártyáról történő lejátszás (a 
képen az USB eszköz működése látszik);
6 – Nappal/Éjjel (День/Ночь) üzemmód átkapcsoló;
7 – átkapcsolás a képernyő kiegészítő menüjébe és vissza
8 – átkapcsolás Navigáció (Навигация) üzemmódba;
9 – átkapcsolás Telefon (Телефон) üzemmódba;

1 A  Bluetooth® SIG, Inc. bejegyzett védjegye

10 – átkapcsolás a főmenübe;
11 – aktuális információ ablak (jelen esetben az aktuális dá-
tum);
12 – átkapcsolás Audio (Аудио) üzemmódba;
13 – átkapcsolás Beállítás (Настройка) üzemmódba;
14 – átkapcsolás Rádió (Радио) üzemmódba;
15 – Információ (Информация) sáv behívása.
2.6.6 Az információs sáv mind a hat ikonja (3. ábra (1) - 
(6)) folyamatosan látszik, kivéve a teljes képernyős Video 
(Видео), Foto (Фото), Főmenü (Главное меню) és Navigá-
ció (Навигация) üzemmódot.

4. ábra: A kiegészítő képernyő almenüje

1 – hangerő kijelzése (ebben az esetben a hang ki van kap-
csolva);
2 – Képek megtekintése (Фото);
3 – Videofájlok lejátszása (Видео);
4 – audio fájlok lejátszása külső hordozóról AUX csatlako-
zón keresztül. 
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2.7 Rádió (Радио) üzemmód
2.7.1 Átkapcsolás rádióműsor vétele üzemmódba 
2.7.1.1 Rádióműsor vétel üzemmódba az alábbi módok 
egyikével kapcsolhat:
– a főmenüben (3. ábra) a (15) gombot megérintve;
– ha a MMNB be van kapcsolva, az összes külső adathor-
dozó (USB meghajtó, SD kártya) eltávolításával, kivéve az 
AUX csatlakozóaljzatba csatlakoztatott külső eszközöket;
– a (6) MODE gombbal (1. ábra).
2.7.1.2 Ha Rádió üzemmódba kapcsolt, a képernyőn az 5. 
ábrán látható ablak jelenik meg:

5. ábra: a rádió üzemmód ablak

2.7.1.3 Az 5. ábrán a számok az alábbiakat jelölik:
1 – ugrás a Főmenübe (Главное меню);
2 – frekvencia beállítása (ha egyszer érinti meg, a legkö-
zelebbi műsorszóró adó frekvenciájára lép). Kézi állomás-

kereséskor (2.7.5 pont) a nyíl megérintésekor 0,05 MHz-el 
lép előre, vagy vissza; ha folyamatosan rajta tartja az ujját, 
gyorsan lép előre, vagy vissza;
3 – belépés a hangszín beállítás menübe;
4 – ismert rádióállomások automatikus keresése (néhány 
másodpercig hallható minden következő rádióállomás, 
majd ezután lép a következő rádióállomásra);
5 – a vett rádióadás frekvenciája;
6 – programozható gombok; a rádió nyolc adóállomás frek-
venciájára programozható be: ha az állomás beállítása után 
bármelyik gombot megnyomja, a berendezés megjegyzi a 
frekvenciát, ami a gombon megjelenik és a gomb színe kék-
re változik; ha a későbbiekben ezt a gombot megnyomja, a 
rádió erre a vételi frekvenciára áll;
7 – átkapcsolás a menüben a műsorszóró rádióállomások 
keresésére és valamennyi érzékelt rádióállomás frekvenci-
ájának rögzítésére;
8 – frekvenciasáv átkapcsoló (az ábrázolt esetben az URH 
sáv aktív);
9 – PTY (program jellege, pl. hírek, rockzene) kiválasztása;
10 – RDS információk (például közlekedési hírek) vétele 
műsorhallgatás közben, csak FM csatornákon, ha van ilyen 
szolgáltatás az adott körzetben és frekvencián);
11 – sztereo (Стерео): sztereo adás vételének jelzése;
12 – adóállomások program jellege (pl. hírek) szerinti ki-
választása;
13 – kézi hangolás (adóállomás keresés) ( 2.7.5 pont).
2.7.2 Automatikus állomáskeresés
2.7.2.1  Az automatikus állomáskeresést a hely mentése nél-
kül a (4) gombot (5. ábra) megnyomva indíthatja.
2.7.2.2 A keresést a képernyő közepén a frekvencia változó 
értéke jelzi.
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2.7.2.3 A keresést a Megtekintés (Обзор) gombot röviden 
megérintve szakíthatja meg. 

6. ábra: A talált műsorszóró rádióadók felsorolása ablak

2.7.3 A fogható rádióadók felsorolása
2.7.3.1 Ha megérinti a (7) Felsorolás (Список) gombot 
(6. ábra), az ablakban megjelenik a fogható műsorszóró rá-
dióadók felsorolása.
2.7.3.2 Az elérhető műsorszóró rádióadók felsorolásához 
érintse meg az Automatikus keresés (Автопоиск) gom-
bot (6. ábra).
2.7.3.3 Ha megérinti a felsorolásban szereplő rádióadók 
közül a kiválasztott állomás nevét, ennek az adását hallja.
2.7.3.4 Ha a kiválasztott állomás nevén (6. ábra) hosszabb 
ideig tartja az ujját, program egy új ablakban (7. ábra) fel-
ajánlja a kiválasztott rádióállomás mentésének helyét.
2.7.3.5 A kiválasztott rádióállomás helyének mentéséhez 
érintse meg az ablakban bármelyik gombot.
2.7.4 A rádióadók felsorolása a sugárzott műsor jellege 
szerint.

7. ábra: A kiválasztott adóállomás gombjának megjelenítése

2.7.4.1 Ha megérinti a (12) PTY gombot (5. ábra) megjelenik 
a műsorok jelleg szerint felsorolása (8. ábra).
2.7.4.2 Válassza ki a felsorolásból a kívánt jellegű műsort, 
majd érintse meg az Automatikus keresés (Автопоиск) 
gombot (8. ábra). A berendezés a kiválasztott jellegű mű-
sort sugárzó adóállomás vételére kapcsol. Ha a MMNB 

8. ábra: A rádióadók felsorolása a sugárzott műsor jellege szerint
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nem talál egyetlen kiválasztott jellegű műsort sugárzó 
adóállomást sem, az adón, ameddig annak műsorát vette.
Megjegyzés. Ha Ön a műsor közben sugárzott információkat akar-
ja meghallgatni, ezeket az adókat bekapcsolt RDS üzemmódban és 
csak az FM1-FM3 frekvenciatartományban keresse (2.15.5 pont). 
Ha Ön a sugárzott műsor jellege szerint (PTY) kíván adóál-
lomást keresni, győződjön meg arról, hogy az ön körzeté-
ben van-e ilyen jellegű műsorszórás. Ha nincs, ily módon 
nem garantálható a rádióállomások automatikus keresése.

FIGYELEM!
Ha bekapcsolja az RDS üzemmódot, berendezése kevesebb 
adóállomás műsorát tudja venni. Javasoljuk, győződjön 
meg arról, hogy az Ön körzetében van-e ilyen szolgáltatás.
2.7.5 Kézi állomáskeresés
2.7.5.1 A vevőkészülék kézi keresés üzemmódba történő 
átkapcsolásához nyomja meg (többször) a (6) MODE kap-
csolót (1. ábra), amíg a kijelzőn a (6) kézi állomáskeresés 
jelzőfény (3. ábra) ki nem gyullad.
2.7.5.2 A frekvencia 0,05 MHz–el előre vagy vissza történő 
léptetéséhez röviden érintse meg a megfelelő (2) nyilat (5. 
ábra).
2.7.5.3 A kiválasztott frekvencia rögzítéséhez nyomja meg a 
(6) gombok (5. ábra) valamelyikét.
2.7.5.4 A kézi keresés üzemmódból a berendezés 5 másod-
perc elteltével automatikusan kilép, ha a (2) gombot (5. 
ábra). 5 másodpercen belül nem nyomja meg. 
2.8 Audio (Аудио) üzemmód
2.8.1 Audiofájlоk lejátszása
2.8.1.1 Az Audiofájlоk kiválasztásа (Меню выбора 
аудиофайлов) menü ablakba (9. ábra) a következőképp 
léphet:

9. ábra: Audioájlоk kiválasztása ablak

– érintse meg a Főmenüben (З. ábra) a (13) Audio gombot; 
– ha SD kártya, vagy USB meghajtó csatlakozik a készülék-
hez, és eddig még nem kapcsolta be azokat, többször egy-
más után nyomja meg a (6) MODE kapcsolót (1. ábra), A le-
játszó megnevezése (5) (USB/SD) világít a kijelzőn (З. ábra).
– audiofájlokat tartalmazó külső adattároló (USB meghajtó, 
SD kártya) csatlakoztatásával. 
Megjegyzés: a csatlakozás szabályos módját a C mellékletben is-
mertetjük. 
2.8.1.2 A 9. ábrán a számok az alábbiakat jelölik:
1 – csatlakoztatott külső adathordozó (SD kártya, vagy USB 
meghajtó csatlakoztatása). A jelen esetben USB meghajtóról 
játszik le audio fájlt a berendezés.
2 – lejátszás;
3 – ugrás a Főmenübe;
4 – ugrás а könyvtár magasabb szintjére;
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5 – audiofájlоk jegyzéke (a felsorolás a kiválasztott szűrővel 
összhangban készült: előadó, album, az összes fájl jegyzéke);
6 – felvételek folyamatos meghallgatására;
7 – audiofájlоk sorbarendezése (fentről lefelé) előadó, cím, 
album szerint.
2.8.1.3 Audiofájlоk lejátszása közben a kijelzőn megjelenik 
az Audio lejátszó (Аудиоплеер) ablak (10. ábra)

10. ábra: Audio lejátszó alak

2.8.1.4 A10. ábrán számok az alábbiakat jelölik:
1 – visszalépés a Főmenübe;
2 – a játszott hangfájlоk időbeni terjedelmének kijelzése;
3 – hangfájlоk lejátszási folyamatának vizuális kijelzése;
4 – hangszín beállítás;
5 – az aktuálisan játszott hangfájl albumának fedőlapja;
6 – ugrás az előző fájlra;

7 – fentről lefelé: a szerzemény címe, a futó mappa neve, az 
előadó neve, az album megnevezése;
8 – lejátszás, vagy szünet (egymást követően);
9 – a szerzemény címe. Ha a cím nem fér el a sorban, a kijel-
ző futó szövegre vált át. 
10 – ugrás а következő fájlra;
11 – a meghallgatott szerzemény ismételt lejátszása:

а)  a futó csomag újrajátszása;

b)  a lejátszott szerzemény, felvétel megismétlése;

c)  ismételt lejátszás kikapcsolva;
12 – a futó fájl lejátszási idejének kijelzése;
13 – véletlenszerű kiválasztás és lejátszás. A  azt jelzi, 
hogy az üzemmód kikapcsolt állapotban van. Ha megérinti 
a (11) gombot (10. ábra), a berendezés véletlen sorrendben 
játssza le (а) üzemmódban az adott mappa, ha újra meg-
érinti a (11) gombot, (b) üzemmódban a kiválasztott adat-
hordozó minden fájlját.
2.8.2 Külső adathordozón lévő audiofájlok 
lejátszása 
2.8.2.1 Ha audiofájlokat tartalmazó USB meghajtót, vagy 
SD kártyát csatlakoztat a berendezéshez, a kijelzőn auto-
matikusan megjelenik az Audiofájlоk kiválasztásа (Меню 
выбора аудиофайлов) menü ablaka (9. ábra).
2.8.2.2 Ha a külső adathordozók bármelyikén (például SD 
kártyán) lévő fájlok lejátszása közben másik külső adathor-
dozót (például USB meghajtót) csatlakoztat, az Audiofájlоk 
kiválasztása menü megnyíló ablakában megjelenik a csat-
lakoztatott adathordozón tárolt fájlok jegyzéke (9. ábra).
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2.8.2.3 Ha minden adathordozót (SD kártyát, USB meghaj-
tót) csatlakoztatott, és az egyiken tárolt audiofájlokat játsz-
sza le, a másik adathordozó lecsatlakoztatása nem befolyá-
solja a fájlok lejátszását.
2.8.2.4 Ha minden adathordozót (SD kártyát, USB meghaj-
tót) csatlakoztatott, és lecsatlakoztatja azt az adathordozót, 
melyikről az audiofájlokat éppen lejátssza, a berendezés 
automatikusan átkapcsol a másik, audiofájlokat tartalmazó 
adathordozóra, és arról folytatja az audiofájlok lejátszását, 
ha korábban erről már játszott le fájlt. Ha csak az egy adat-
hordozó volt csatlakoztatva, melyet éppen lecsatlakozta-
tott, a berendezés átkapcsol Rádió üzemmódba, és folytatja 
annak a műsornak vételét, amit korábban a Rádió üzem-
módban vett. 
2.9 AUX üzemmód
2.9.1 Az audiofájlоkat a külső eszközről az AUX csatlako-
zón keresztül akarja meghallgatni, át kell kapcsolnia a kül-
ső eszközre. (lásd 1.6 pont).
2.9.2 Érintse meg a (4) AUX gombot (4. ábra). A berendezés 
AUX üzemmódba kapcsol.
2.9.3 Ha az audiofájlоkat külső eszközről az AUX csatlako-
zón keresztül játssza le, csak a hangerőt tudja szabályozni 
(lásd a 2.4 pontot). A fájlokat a külső eszköz kezelőszervei-
vel választhatja ki.
2.10 Video (Видео) üzemmód
2.10.1 Videofájlok kiválasztása 
2.10.1.1 A video fájlok lejátszása üzemmódba lépéshez (11. 
ábra) érintse meg a (3) Video gombot (lásd: 4. ábra).
Megjegyzés: а) Ha a videofájl lejátszásának megállításakor „szü-
net” (пауза) állásban, valamint a Főmenüben (Главное меню) (3. 

és 4. ábra) megérinti a Video gombot, a berendezés visszakapcsol a 
videofájl lejátszására és folytatja az aktuális fájl lejátszását.
b) A visszakapcsolás szabályos módját a C mellékletben ismertetjük. 
c) Ha a gépkocsi sebessége nagyobb, mint 5 km/ó, a videofájlok 
lejátszását a rendszer letiltja.

11. ábra: videofájlok jegyzékének megtekintése 

2.10.1.2 A 11. ábrán a számozás a következő gombokat je-
löli:
1 – az USB meghajtó és az SD kártya bekapcsolása (a jelen 
esetben a berendezés a videofájlt az USB meghajtóról játsz-
sza le);
2 – átkapcsolás mappák között;
3 – ugrás a Főmenübe;
4 – lejátszás;
5 – videofájlok jegyzéke;
6 – a lejátszható fájlok felsorolása.
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2.10.2 Videofájlok megtekintése
2.10.2.1 A videofájlok megtekintése üzemmódban a képer-
nyőn a Videofájlok lejátszása ablak jelenik meg (12. ábra).

12. ábra: videofájlok megtekintése

2.10.2.2 A 12. ábrán a számozás a következő gombokat je-
löli:
1 – visszalépés a Főmenübe;
2 – a videofájl lejátszásának futó ideje;
3 – a videofájlok lejátszási folyamatának vizuális kijelzése;
4 – kép beállítása;
5 – ugrás az előző fájlra;
6 – lejátszás, vagy szünet (egymást követően);
7 – lejátszás kis méretben;
8 – ugrás a következő fájlra;
9 – lejátszás ismétlése; 
10 – a videofájl lejátszásának időtartama összesen.

2.10.2.3 Ha a videofájl lejátszása közben megérinti a ké-
pernyőt, a berendezés teljes képernyős nézetre vált; ha újra 
megérinti a képernyőt, visszakapcsol kisméretű képre.
2.11 Fényképek (Képfájlok) megtekintése (Фото) 
üzemmód
2.11.1 Képfájlok kiválasztása
2.11.1.2 A képfájlok kiválasztása (13. ábra) üzemmódba lé-
péshez érintse meg a (2) Fényképek (Фото) gombot (lásd: 
4. ábra).
2.11.1.1 Megjegyzés; A szabályos átkapcsolás módját a C mellék-
let tartalmazza. Ha a gépkocsi sebessége nagyobb, mint 5 km/ó, a 
képfájlok lejátszását a rendszer letiltja.

13. ábra: Képfájlok megtekintése ablak
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2.11.1.2 A 13. ábrán a számozás a következő gombokat je-
löli:
1 – adathordozó (USB meghajtó, vagy SD kártya) kiválasz-
tása (az ábrán az USB meghajtót választották ki);
2 – mappa kiválasztása;
3 – ugrás vissza a Főmenübe;
4 – képek megtekintése;
5 – megtekinthető képek felsorolása;
6 – váltás a képek között (előre és vissza).

2.11.2 Képfájlok megtekintése

2.11.2.1 A képfájlok megtekintése üzemmódban a kijelzőn 
a Képfájlok lejátszása (Фотоплеер) ablak (14. ábra) jelenik 
meg.

14. ábra: Képfájlok lejátszása ablak

2.11.2.2 A 14. ábrán a számozás a következő gombokat jelöli
1 – ugrás a Főmenübe;
2 – kép beállítása;
3 – ugrás az előző képre;
4 – lejátszás, vagy szünet (egymást követően);
5 – teljes képernyős nézet;
6 – ugrás a következő fájlra;
7 – forgatás balra;
8 – forgatás jobbra.
2.11.2.3 Ha megérinti a képernyőt, a berendezés teljes ké-
pernyős nézetre vált; ha újra megérinti a képernyőt, vissza-
kapcsol kisméretű képre
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2.12 Telefon (Телефон) üzemmód
2.12.1 Átkapcsolás Telefon üzemmódba
2.12.1.1 A Telefon üzemmódba (15. ábra) lépéshez érintse 
meg a (9) gombot (lásd: 3. ábra).

15. ábra. A telefon üzemmód ablak

2.12.1.2 A 15. ábrán a számozás a következő gombokat je-
löli:
1 – ugrás a Főmenübe;
2 – hívás kezdeményezése/fogadása;
3 – hangszín, hangerő beállítása;
4 – a hívott / hívó fél telefonszáma;
5 – klaviatúra;
6 – hangszóró be- és kikapcsolása;
7 – audiofájlok lejátszása telefonról;

8 – szám módosítása / törlése;
9 – a tárcsázott szám (lásd a (4) mezőt) újrahívása;
10 – telefonkönyv frissítése;
11 – belépés a telefonkönyvbe;
12 – belépés a kiválasztott telefonszámok jegyzékébe;
Megjegyzés. A kiválasztott telefonszámok jegyzékét kézzel ké-
szítheti el. Ehhez helyezze ujját a képernyőn a kiválasztott névre 
és tartsa ott, amíg a kiválasztott név mellett meg nem jelenik egy 
csillag. 
A kiválasztott telefonszámok jegyzékéből a neveket úgy tö-
rölheti, hogy ujját ráhelyezi a jegyzékben szereplő névre, és 
addig ott tartja, amíg a név el nem tűnik a kijelzőről.
13 – belépés a kimenő és bejövő hívások jegyzékébe.
2.12.2 Telefonszám hívása (lásd a 15. ábrát)
2.12.2.1 A hívni kívánt szám beviteléhez egyenként, sorban 
érintse meg az (5) klaviatúrán a számokat. A hibásan beírt 
szám törléséhez érintse meg (8) gombot. Egyszeri érintésre 
az utolsó bevitt számot törli. Ha több számot akar törölni, 
annyiszor érintse meg, ahány számot törölni akar. A hívás 
indításához érintse meg a (2) gombot. A kiválasztott szám 
ismételt hívásához érintse meg a (9) gombot.
Megjegyzés. A + jellel kezdődő számok hívásakor a + jel bevitelé-
hez ujját helyezze a klaviatúra „0” gombjára és tartsa ott, amíg + jel 
meg nem jelenik a (4) mezőben. 

2.12.3 Bejövő hívás fogadása
2.12.3.1 A bejövő hívás fogadásához érintse meg a (2) gom-
bot (15. ábra). 
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FIGYELEM!
Ha a szelektort hátramenetbe kapcsolja, a berendezés tola-
tó kamera üzemmódba kapcsol. Ebben esetben nem tudja 
sem fogadni, sem átirányítani a bejövő hívást, ha előzőleg 
nem kapcsolta be az automatikus hívásfogadást. A telefon 
hangereje ebben az esetben is szabályozható.
2.12.3.2 Ha beszélgetés közben ki akarja kapcsolni a kihan-
gosítást, és telefonján kívánja folytatni a beszélgetést, érint-
se meg a (4) gombot (15. ábra). A kihangosítás újbóli bekap-
csolásához ismételten érintse meg a (4) gombot (15. ábra). 
2.12.3.3 A hívás befejezéséhez érintse meg a (2) gombot 
(15. ábra). 

2.12.4 Telefonkönyv ablak 

2.12.4.1 A telefonkönyvbe (16. ábra) való belépéshez érintse 
meg a (11) gombot (15. ábra). 

16. ábra: a Telefonkönyv ablak

17. ábra: Bejövő és kimenő hívások felsorolása ablak

2.12.4.2 A telefonkönyv betöltéséhez érintse meg az (1) 
gombot. 

FIGYELEM!
Várhatóan szüksége lesz arra, hogy hozzáférjen a smart te-
lefonkönyvhöz.
2.12.4.3 A telefonkönyv betöltési ideje annak méretétől 
függ, és eltarthat néhány percig. 
2.12.4.4 Ha hozzá akar férni a bejövő és kimenő hívások fel-
sorolásához (17. ábra), érintse meg a (13) gombot (15. ábra).
2.12.4.5 A kimenő hívások felsorolása ablakra ugráshoz 
érintse meg az (1) gombot (17. ábra).
2.12.4.6 A bejövő hívások felsorolása ablakra ugráshoz 
érintse meg az (2) gombot (17. ábra).
2.12.4.7 A nem fogadott hívások felsorolása ablakra ugrás-
hoz érintse meg a (3) gombot (17. ábra).
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2.12.4.8 A hívás kezdeményezéséhez a telefonkönyvből 
(16. ábra) vagy a kimenő és bejövő hívások felsorolásából 
(17. ábra) válassza ki a kívánt nevet/telefonszámot, és érint-
se meg a hívás/bejövő hívás fogadása gombot (15. ábra (2) 
pozíció, illetve telefonkagyló szimbólum a 16. és 17. ábrán). 
2.13 Audio fájlok lejátszása telefonról 
(Проигрывание аудиофайлов с телефона)
2.13.1 Bluetooth üzemmódban az A2DP telefonszabvány 
segítségével tudja a mobiltelefonjára feltöltött audiofájlokat 
a multimédiás berendezésen meghallgatni.
2.13.2 A Bluetooth üzemmódra kapcsoláshoz érintse meg 
a (7) gombot (15. ábra). Az audiofájlоkat ugyanúgy tudja 
lejátszani, mint az SD kártyáról, vagy USB meghajtóról 
(lásd a 18. ábrát, valamint az Audio üzemmód leírását a 
2.7 pontban.

2.13.3 A kimenő és bejövő telefonhívások közben a beren-
dezés szünetelteti a hangfájlok lejátszását. 

18. ábra: audiofájlok lejátszása telefonról

2.13.4 A Bluetooth alkalmazásával lejátszott audio fájlok 
formátuma a telefon lejátszójának lehetőségei határozzák 
meg.

FIGYELEM!
A lejátszandó audiofájlokkal kapcsolatos információ nem 
minden telefonkészülékről érhető el! 
2.13.5 A 18. ábrán a számozás a következő gombokat jelöli:
1 – ugrás a Főmenüre;
2 – Telefon (Телефон) üzemmód beállítása;
3 – ugrás az előző fájlra;
4 – lejátszás, vagy szünet (egymást követően);
5 – ugrás a következő fájlra.
2.14 Navigáció (Навигация) üzemmód
2.14.1 Biztonsági előírások és tájékoztató
2.14.1.1 A «СитиГИД» navigációs program segíti Önt a 
közúti közlekedésben; nem kell a kijelzőre figyelnie, csak 
a hangutasításokra. 
2.14.1.2 Biztonsága érdekében vezetés közben ne kezelje a 
berendezést. Legyen figyelmes! Mindig figyelje, mi történik 
az úton. A gépkocsi vezetése közben ne nézze a berendezés 
képernyőjét; lehetőség szerint hagyatkozzon a Kombinált 
Navigációs berendezés (ismétlődő) hangutasításaira és in-
formációira. Saját biztonsága érdekében vezetés közben ne 
kezelje a navigációs programot, ne vigyen be tájékozódási 
pontokat, ne változtassa meg a beállításokat, stb.). Az ilyen 
műveletek elvégzéséhez álljon meg a gépkocsival.
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2.14.1.3 A berendezés csupán navigációs feladatot lát el és 
nem rendeltetése a menetvonal, távolság, hely- vagy dom-
borzat pontos meghatározása. A műszer alkalmazásakor 
valós helyzetben figyelmesen hasonlítsa össze az eszköz 
által mutatott adatokat más navigációs források (útjelző 
táblák, vizuális tájékozódási pontok, térképek, stb) adta in-
formációkkal. A biztonság érdekében mindig tisztázza az 
adatok közti eltéréseket a navigáció folytatása előtt. 
2.14.1.4 A lefektetett útvonal csak tájékoztató jellegű a 
mozgáshoz. Az új utak építése és forgalomba helyezése 
növeli annak lehetőségét, hogy a navigációs program ala-
pinformációi nem mindig esnek egybe a valósággal. Ebben 
az esetben azt javasoljuk Önnek, hogy tevékenykedjen az 
adott helyzetnek megfelelően és tartsa be a közúti közleke-
dési szabályokat. 
2.14.1.5 A program a térképen feltüntetett becsatlakozó 
utakat csak a végponthoz történő beérkezéskor veszi fi-
gyelembe. A program az útvonal hosszát a főútvonalakat 
figyelembe véve számítja ki még akkor is, ha a kezdő- és 
végpontok egymás közelében vannak.
2.14.1.6 A berendezés a GPS és a GLONASS műholdas 
rendszerek ingyen rendelkezésre álló jeleit használja. A 
berendezés működését a GPS, valamint a GLONASS hoz-
záférhetőségének és pontosságának megváltoztatása, vala-
mint a környezeti feltételek befolyásolhatják. Nem vagyunk 
felelősek a GPS és GLONASS rendszer hozzáférhetőségért 
és pontosságáért.
2.14.1.7 A GPS Globális Helymeghatározó Rendszert az 
Egyesült Államok, a GLONASS Globális Navigációs rend-
szert az Orosz Föderáció kormánya működteti, melyek 
egyedül felelőek a rendszer pontosságáért és technikai ál-

lapotáért. Mindkét rendszer szolgáltatásai módosíthatók, 
ami befolyásolhatja a GPS berendezés működését és pon-
tosságát. Annak ellenére, hogy ez a termék precíziós navi-
gációs berendezés, minden felhasználó tévedhet, rosszul 
értelmezhet valamit, ami számára veszélyes lehet.
2.14.1.8. A GPS/GLONASS műholdjelek az üveget kivéve 
nem hatolnak át szilárd anyagokon. Ha Ön egy épületben, 
vagy alagútban tartózkodik, a GPS/GLONASS navigáció 
nem működik. 
2.14.1.9 A hely meghatározáshoz legalább négy GPS/
GLONASS műhold jelére van szükség. (A berendezésnek 
„látnia” kell a műholdakat). Völgyekben, magas épületek, 
vagy fák között nincs meg mindig a ráláthatóság, és így a 
kapcsolat sem.
14.1.10. A gépkocsiba épített, vagy telepített más vezeték 
nélküli berendezések is okozhatják a GPS/GLONASS jelek 
vételének instabilitását. 
2.14.1.11. A navigációs szoftver képes jelezni a közlekedési 
dugókat, az útviszonyokat és más tényezőket, amelyek ki-
hatnak a biztonságra és a sebesség megválasztására. E szol-
gáltatás igénybevételéhez csatlakoznia kell az internetre.
2.14.1.12 A navigációs szoftver kisegítő eszközként támo-
gatja a tájékozódást. Nem alkalmazható olyan esetekben, 
amikor követelmény az irányok, távolságok, vagy a dom-
borzat pontos meghatározása.
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2.14.2 A program indítása
2.14.2.1 A navigációs program indításához érintse meg a 
Főmenüben (3. ábra) a (8) Navigáció gombot.
2.14.2.2 A navigációs alkalmazás indulásakor a kijelzőn a 
navigációs program kezdő ablaka jelenik meg. A képernyő 
jobb alsó sarkában a navigációs szoftver változatának szá-
mát olvashatja (19. ábra).

19. ábra: A navigációs program kezdő képernyője

2.14.2.3 Ezután a képernyőn megjelenő felirat felhívja a fel-
használó figyelmét a program használatának szabályaira 
(20. ábra). Ennek elolvasása után érintse meg az Elfogadom 
(Принять) gombot.

20. ábra: figyelmeztetés a felhasználó számára

Tisztelt Felhasználó!
Ne feledje, hogy a navigációs rendszer csak segédeszköz, 
adatai tájékoztató jellegűek, és a térképek pontatlanok lehet-
nek. Vezetés közben szigorúan tartsa be a közúti közlekedés 
szabályait, támaszkodjon józan gondolkodására és vezetői 
tapasztalataira. Mozgás közben ne kezelje a navigációs prog-
ramot, ez potenciális veszélyt jelent Önre és a közlekedésben 
részt vevő más személyekre.
Elfogadom menet

2.14.2.4 Ezután a képernyőn megjelenik a térkép (21. ábra).
2.14.2.5 Javasoljuk, hogy a program használatának megkez-
dése előtt tanulmányozza az alapvető szabályzó elemek és 
gombok rendeltetését. 
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2.14.3 A képernyőtérkép alapvető elemei

2.14.3.1 A képernyőtérkép alapvető elemei a 21. ábrán lát-
hatók.

21. ábra: a képernyőtérkép alapvető elemei

2.14.3.2 A képernyőtérkép fő vezérlő gombjait és jelzéseit a 
21. ábrán tüntettük fel:
1 – Vissza (Свернуть) gombot megérintve visszaléphet a 
Főmenübe (Главное меню) Ekkor a navigáció csak hang 
útján, szóban történik. 
2 – a  gombot megérintve a Saját menübe (Моё меню) lép;
3 – a bekapcsolt NÉMÍTÁS (MUTE) jelzése (21. ábra (4); 
4 – Bluetooth® kapcsolat kijelzője;
5 – GPS kapcsolat kijelzője (piros – nincs jel, sárga – a jel 
keresése, zöld - stabil jel);
6 – A gépkocsi tartózkodási helye a térképen 

7 – helyzetjelző gomb, ami a térkép mozgatásakor jelenik 
meg; lehetővé teszi, hogy visszatérjen a térképen a gépko-
csi helyzetére;
8 – dátum és idő;
9 – Tájoló: ha megérinti a gombot, a térkép északi iránya a 
képernyőn felül helyezkedik el;
Megjegyzés: mozgás közben a térkép mindig a gépkocsi haladási 
irányába fordul.
10, 12 – a térkép dőlésszögét változtató gombok;
11 – a térkép méretarányát változtató gomb;
13 –Menü (Меню) gomb: ha megérinti, visszalép a főmenübe.

FIGYELEM!
A navigációs rendszer indítása előtt kapcsolja be a gyújtást 
(Fordítsa a gyújtáskulcsot +ACC (vagy I), mert a rendszer 
csak ekkor kap áramot és veszi a GPS/GLONASS jeleket; 
máskülönben tévesen határozza meg a gépkocsi helyét.
2.14.4 Az útvonal felépítése és áttérés a navigációra
2.14.4.1 A CityGUIDE (СитиГИД) program az útvonalat 
a kezdőponttól a végpontig építi fel, ami közbenső (kiegé-
szítő) tájékozódási pontokat is magába foglal. Az útvonal 
felépítéshez program régiónként részletes térképadatokat 
tartalmaz.
2.14.5 A végpont kiválasztása 
2.14.5.1 A végpontot a programban különböző módon ad-
hatja meg;
– megkeresheti a végpontot a Keresés (Поиск) menüben 
(lásd a 2.14.9 pontot); 
– megadja a címet (lásd a 2.14.10 pontot);
– kiválaszthatja az Fontos helyek (Мест интереса) jegyzé-
kéből (lásd a 2.14.17pontot);
– koordináták szerint (lásd a 2.14.24 pontot);



22

– kiválasztja a keresés történetéből (lásd a 2.14.25 pontot);
– kiválasztja a Kedvencek (Избранное) menübe mentett 
helyek közül (lásd a 2.14.27 pontot); 
– ujjával megérinti a végpontot a képernyőn (lásd a 2.14.30 
pontot);
– betölti a korábban elmentett útvonalat (lásd a 2.14.35 pontot).
2.14.5.2 A végpont kiválasztása után a program kiszámítja 
az útvonalat és átkapcsol Navigáció üzemmódba: a képer-
nyőn mutatja az útvonalat és folyamatosan adja a szóbeli 
utasításokat.
2.14.5.3 A program lehetővé teszi, hogy a korábban kivá-
lasztott útvonalon haladjon, de saját elhatározásából vál-
toztathat rajta, vagy a program választja ki a betáplált ada-
tok alapján a legkedvezőbbet. Kiválasztható a legrövidebb, 
vagy a legoptimálisabb útvonal is.
2.14.5.4 Az optimális útvonal több tényezőtől függ. Ilye-
nek: az út besorolása, vonalvezetése, burkolata, az engedé-
lyezett sebesség.

FIGYELEM!
A gépkocsik útvonalának kiválasztásához a program első-
sorban az utóbbi megoldást alkalmazza, ezzel számítja ki, 
és javasolja a legoptimálisabb útvonalat. 
2.14.5.5 A legrövidebb (кратчайший) útvonal kiszámítá-
sakor a program nem veszi figyelembe az út besorolását, 
vonalvezetését, burkolatát, az engedélyezett sebességet, 
hanem csak a legkisebb távolságot.
2.14.5.6 Az út besorolását a navigációs beállításoknál ad-
hatja meg (lásd a 2.14.3.7 pontot).
2.14.6 A Navigáció képernyő fő elemei
2.14.6.1 A program használatának megkezdése előtt tanul-
mányozza a fő vezérlő elemek és gombok rendeltetését (ké-
pernyőtérkép, 22. ábra). 

22. ábra: a képernyőtérkép

2.14.6.2 A 22. ábrán látható vezérlő gombok és navigációs 
jelek:
1 –  az utca neve, ahol a mozgást folytatja a manőver után;
2 – a sebesség korlátozásra, radarra figyelmeztető jelzés 
(amennyiben a térképen van ilyen adat);
3 – az első manőverre, és az addig megteendő távolságra 
figyelmeztető jelzés;
4 – a második manőverre, és az addig megteendő távolság-
ra figyelmeztető jelzés;
5  –  gépkocsijának helye a térképen;
6 – a célba érkezéshez szükséges körülbelüli idő, melyet a 
program a térkép adatai alapján számít ki, ami különböz-
het a távolság megtételéhez valóságban szükséges időtől;
7 – a cél távolsága;
8 – az utca neve, melyben a gépkocsival halad;
9 – a célba érkezés várható ideje.
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2.14.7 A Program menüben végzett munka
2.14.7.1 A gyors műveletek elvégzéséhez a Saját menü 
(Моё меню) (lásd a 23. ábrát) a  gombot (21. ábra (2)) 
nyomva léphet be.

FIGYELEM!
A Saját menü bizonyos idő elteltével automatikusan, va-
lamint a Menü gomb, vagy a képernyő szabad felületének 
bármely pontja megérintésekor azonnal eltűnik a képer-
nyőről. 
2.14.7.2 Ebben a menüben jelennek meg a leggyakrabban 
használt műveleteket indító gombok. Alapértelmezés sze-
rint a Saját menüben (Моё меню) csak egy gomb társít-
ható az aktuális koordináták Kedvencek (Избранное) 
menüpontba történő mentéséhez. A további műveletek 
hozzáadásához érintse meg a Beállítások (Настроить) pik-
togramot, és a megnyíló menüben válassza ki a szükséges 
műveleteket. 
2.14.7.3 A továbbiakban a Saját menü (Моё меню) további 
beállításait a Műveletek (Функции) részben leírt módon 
tudja megváltoztatni (lásd a 2.14.38 és 2.14.39 pontot).
2.14.8 Főmenü (Главное меню)
2.14.8.1 A program Főmenüjének megnyitásához érintse 
meg képernyőn a Menü (Меню) gombot (24. ábra);
2.14.8.2 A Főmenüből az alábbi almenükbe léphet: 
(24. ábra):
– Kedvencek (Избранное), melyben végiggörgetheti és 
megnézheti a felsorolt helyeket az útvonal kiválasztásához;
– Keresés (Поиск), ahol megtalálhatja a célpontot és a hoz-
zá vezető utat; 
– Útvonal (Маршрут), ahol megtalálja az almenüt az útvo-
nal meghatározásához; 
– Vegyes (Разное), melyben megtalálja a program beállítá-
sait és a programmal végezhető más műveleteket.

23. ábra: Saját menü

24. ábra: Főmenü
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2.14.8.3 A navigációs programból való kilépéshez érintse meg 
a képernyő bal felső sarkában a Kilépés (Выход) gombot.
2.14.8.4 A Főmenü bezárásához érintse meg a képernyő 
jobb felső sarkában az  gombot. 
2.14.8.5 Ha nem végez további műveletet a menüben, az kis 
idő elteltével eltűnik a képernyőről.
2.14.9 Keresés (Поиск) menü
2.14.9.1 A Keresés (Поиск) menü (25. ábra) megnyitásához 
érintse meg a képernyőtérképen a Keresés (Поиск) gombot 
(25. ábra.) 
2.14.9.2 A Keresés menü a program egyik legfontosabb 
menüje. Rendeltetése az objektumok megkeresése az aláb-
bi módokon:
– a térkép címjegyzéke alapján: Címek (Адрес) gomb;
– A térképen lévő objektumok alapján: Fontos helyek 
(Места интереса) gomb;
– koordináták alapján: Koordináták (Координаты) gomb;
– a keresés előzményei: Előzmények (История) gomb, 
melyben a 10 legutóbb elmentett objektum szerepel, melye-
ket útvonal tervezéséhet használt.
2.14.9.3 A talált objektumokat a program a térképen meg-
jelöli. A jelölés eltávolításához érintse meg a Találat törlése 
(Убрать найденное) gombot.
2.14.9.4 A térképre történő gyors átugráshoz érintse meg a 

 gombot.
2.14.9.5 Az előző menübe történő visszalépéshez érintse 
meg a  gombot.
2.14.10 Keresés cím szerint (Поиск по адресу)
2.14.10.1 A cím szerinti keresés menübe történő belépéshez 
érintse meg a Főmenüben a Keresés (Поиск) gombot (lásd 
a 24. ábrát).
2.14.10.2 Érintse meg a Címek (Адрес) gombot (25. ábra). 

25. ábra: Keresés (Поиск) menü

26. ábra: Cím kiválasztása (Выбор адреса) menü
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2.14.10.3 Megnyílik a címek kiválasztása oldal (26. ábra). A 
cím adatait ország, település, utca, házszám sorrendben írja 
be. 

FIGYELEM!
A program első indításakor minden cím adatmező üres. 
Ezekbe az üres mezőkbe írja be a pontos címet, melyet a 
program tárol, és később csak pontosítania szükséges.

2.14.11 Az ország kiválasztása (Выбор страны)

2.14.11.1 Az ország kiválasztásához érintse meg a címke-
reső menüben Ország, régió gombot (Страна, регион) 
gombot (26. ábra). A feltöltött programtól függően megjele-
nik a navigációhoz elérhető országok jegyzéke (27. ábra). A 
jegyzék fel-le gördíthető.
2.14.11.2 Érintse meg ujjával a kiválasztott ország nevét.
2.14.11.3 A kiválasztás jóváhagyásához érintse meg a  
gombot.
2.14.11.4 Az előző menüponthoz történő visszalépéshez 
érintse meg az  gombot.

2.14.12 Település kiválasztása (Поиск населенного 
пункта)

2.14.12.1 A település kiválasztásához érintse meg a 
címkereső menüben a Város, lakott település (Город, 
населенный пункт) gombot (28. ábra).
2.14.12.2 Írja be a kívánt település nevét (29. ábra).

27. ábra: Az ország kiválasztása

28. ábra: A település kiválasztása
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FIGYELEM! 
Az első karakter beírása után a program azonnal elkezdi 
a keresést. Az első karakter keresése egy kis időt igénybe 
vehet. A keresés sorában látható szám jelzi azon találatok 
számát, melyek az adott betűkombinációt tartalmazzák.
2.14.12.3 A beviteli sorban megjelennek azon települések 
nevének első betűi, melyek megegyeznek a beírt betű-
kombinációval. Az egész felirat láthatóvá tételéhez (30. 
ábra) érintse meg a  Billentyűzet elrejtése (Скрыть 
клавиатуру) gombot. A billentyűzet újbóli behívásához 
ismét érintse meg a gombot. Ha a beírás hibás, a  gombot 
megérintve törölheti a helytelen karaktert, és újat írhat be.
2.14.12.3 A névjegyzéket fel-le görgetheti.
2.14.12.4 A település kiválasztásához érintse meg a kivá-
lasztott sort, vagy a település nevét.
2.14.12.5 A kiválasztás jóváhagyásához érintse meg a  
gombot.

2.14.12.6 Az előző menüpontba történő visszalépéshez 
érintse meg az  gombot.

FIGYELEM! Ha a kiválasztott ponthoz kapcsolja a  je-
let, a program a település központjáig minden további pont 
kiválasztása nélkül kiszámítja és felépíti a menetvonalat. 

2.14.13 Utca kkiválasztása (Поиск улицы)

2.04.13.1 Az utcák nevének beírásához a címkereső menü-
ben érintse meg az Utca (Улица) gombot (31. ábra).
FIGYELEM! Az első karakter keresése egy kis időt igénybe 
vehet.
2.14.13.2 Írja be a kívánt utca nevét (ábra 32). 
Megjegyzés: a 29, 32, 35, 44, 50, 59, 69. ábrákon az alsó sorban lévő 
gombok feliratának jelentése: ЯЗЫК = nyelv, ВИД = nézet

29. ábra: lakott település nevének beírása 30. ábra: a települések jegyzéke
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FIGYELEM! A keresés sorában látható szám jelzi azon talála-
tok számát, melyek az adott betűkombinációt tartalmazzák. 
2.14.13.3 A beviteli sorban megjelennek azon utcák nevének 
első betűi, melyek megegyeznek a beírt betűkombinációval. 
Az egész felirat láthatóvá tételéhez (33. ábra) érintse meg a 

 Billentyűzet elrejtése (Скрыть клавиатуру) gombot. 
A billentyűzet újbóli behívásához ismét érintse meg a gom-
bot. Ha a beírás hibás, a  gombot megérintve törölheti a 
helytelen karaktert, és újat írhat be. 
2.12.13.4 Az utca névjegyzéket fel-le görgetheti. Az utca kivá-
lasztásához érintse meg a kiválasztott sort, vagy az utca nevét.
2.12.13.5. A kiválasztás jóváhagyásához érintse meg a  
gombot.
2.12.13.6 Az előző menüpontba történő visszalépéshez 
érintse meg az  gombot.
FIGYELEM! Ha a kiválasztott ponthoz kapcsolja a  jelet, 
a program az utca közepéig minden további pont kiválasz-
tása nélkül kiszámítja és felépíti a menetvonalat. 

31. ábra: utca keresés 33. ábra: utcanevek jegyzéke

32. ábra: utcanevek beírása
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2.14.14 Házszám kiválasztása (Поиск номера дома)
2.14.14.1 Az utcák nevének beírásához a címkereső menü-
ben érintse meg az Ház (Дом) gombot (34. ábra).
2.14.14.2 Írja be a kívánt házszámot (betűt is!) (35. ábra).
FIGYELEM! A betűk beírásához a billentyűzetet állítsa át 
az ABC-re.
2.14.1.3 Ha a keresett épület szerepel a térkép házszám- 
jegyzékében, a szám megjelenik a kijelzőn a felső sorban 
(35. ábra) 
2.14.14.4 Az egész felirat láthatóvá tételéhez (33. ábra) érint-
se meg a  Billentyűzet elrejtése (Скрыть клавиатуру) 
gombot. A billentyűzet újbóli behívásához ismét érintse 
meg a gombot. Ha a beírás hibás, a  gombot megérint-
ve törölheti a helytelen karaktert, és újat írhat be. A ház-
szám-jegyzéket fel-le görgetheti. 
2.14.14.5 Érintse meg a kiválasztott sort.
2.14.14.6 A kiválasztás jóváhagyásához érintse meg a  
gombot.
2.14.14.7 Az előző menüpontba történő visszalépéshez 
érintse meg az  gombot.
FIGYELEM! Ha a kiválasztott épülethez kapcsolja a  
jelet, a program az utca azonnal kiszámítja és felépíti a me-
netvonalat. 
2.14.14.8 Ha a házszám ismeretlen, keresse meg a legköze-
lebbi útkereszteződést.
2.14.14.9 Ehhez érintse meg a címkereső menüben az Ke-
reszteződések (Перекресток) gombot (34. ábra).
2.14.14.10 A billentyűzeten írja be az egymást keresztező 
utcák nevét.
2.14.14.11 Hogy lássa a teljes utcajegyzéket, érintse meg a   

 Billentyűzet elrejtése (Скрыть клавиатуру) gombot; 
a billentyűzet behívásához érintse meg ismét a gombot. 

34. ábra: házszámok keresése

35. ábra: házszámok beírása
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36 ábra: címek bevitele képernyő

37. ábra: kiegészítő keresés menü

2.14.15 A végpont kiválasztása (Задание финишной точки)
2.14.15.1 Győződjön meg arról, helyesen adta-e meg a cí-
met, majd érintse meg az Indulás (Поехали), vagy a  
(Térképre – На карту) gombot. (36. ábra). Első alkalom-
mal azonnal megjelenik a végpont, másodszorra a program 
megkérdezi, hogy végpontként elfogadja-e a keresés vég-
eredményét, vagy nem. Válaszoljon jóváhagyólag.
FIGYELEM! Ha a  (Térképre - На карту) gombot érinti 
meg, a program megkérdezi: „A megadott pontra indul?” 
Nemleges válasz esetén a program a térkép üzemmódra 
vált.
2.14.15.2 Az előző menübe történő visszalépéshez érintse 
meg a  gombot.
2.14.16 Kiegészítő lehetőségek a Cím menüben 
(Дополнительные возможности меню «Адрес») 
2.14.16.1 Ha megérinti a térképkivágatot, vagy a Vagy... 
(Или...) gombot (36. ábra), a cím szerinti keresés kiegészítő 
menübe lép (37. ábra).
2.14.16.2 A kiegészítő menüben (37. ábra) az alábbiakat te-
heti:
– érintse meg a Сделать стартом (induljon el) gombot – 
a program az Ön álláspontját adja meg indulási pontként.
FIGYELEM! A műholdas navigációs rendszer a gyújtás-
kulcs +ACC (vagy I) állásában a menetvonalat mindig az 
Ön pillanatnyi álláspontjától számolja. A műholdas kap-
csolat megszakadása esetén csak ez a pont szolgálhat ki-
indulópontként az útvonalak felépítésére és átértékelésére. 
– Menet közben (Заехать по пути) – a program a megtalált 
címet mint a menetvonal kiegészítő pontját mutatja;
– Keresés a környéken (Искать рядом) – Fontos helyek 
(Места интереса) keresése a megtalált cím közelében; 
– Kedvencek (В Избранное) - a kapott címek elmentése a 
gyakori keresés megkönnyítésére.
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– Kiemelés (Отметить) – a megtalált címet mutatja a tér-
képkivágattal együtt
– Törli a kiemelést (Убрать отметки) törli a térképről az 
előző kereséskori kiemeléseket.
2.14.16.3 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot. 
2.14.16.4 Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.
2.14.17 Fontos helyek keresése (Поиск объектов «Места 
интереса»)
2.14.17.1 Fontos hely alatt azok az objektumok, helyek, 
pontok értendők, melyek leginkább fontosak vagy haszno-
sak a gépkocsivezető vagy az utasok számára, mint TÖL-
TŐÁLLOMÁS, AUTÓGÁZ TÖLTŐÁLLOMÁS, KÁVÉZ, 
CYÓGYSZERTÁR, MOZI, ÜZLETEK, ÁRUHÁZ, ÉTTE-
REM, NEVEZETESSÉGEK és sok más. Ha ezeket a helye-
ket a térkép jelöli, könnyen megtalálhatja azokat a Fontos 
helyek (Места интереса) menüben.
2.14.17.2 A helyek keresése menübe történő belépéshez érint-
se meg az Indítás (Пуск) gombot a program főmenüjében.
2.14.17.3 Érintse meg a Fontos helyek (Места интереса) 
gombot.
2.14.17.4 A keresés helyének meghatározásához érintse 
meg Hol (Где) gombot (38. ábra).
2.14.17.5 Ekkor megnyílik az ablak, melyben kiválaszthat-
ja a keresés helyét (39. ábra). Az alábbi lehetőségek közül 
választhat:
– A közelben (Рядом) – keresés a térképkivágat közepén; 
a keresés területét a térkép méretarányát a „+”, vagy „-” 
gombot megérintve változtathatja; az objektumokat a prog-
ram a térkép közepétől való távolságuk szerint sorolja fel;
– A célban (На финише) – a keresés a célpont 1 km-es kör-
zetében történik (Csak Navigáció üzemmódban);

38 ábra: az objektumok keresése ablak

39. ábra: a keresés módjának kiválasztása
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– A régióban (В регионе) – keresés az egész térképen; az 
objektumok a térkép közepétől való távolságuk szerint je-
lennek meg;
– Az út mentén (Вдоль маршрута) – a program az objektu-
mokat az út két oldalán keresi; csak Navigáció üzemmódban;
– Az úttól jobbra (Справа от маршрута) – a program az 
objektumokat az út menetirány szerinti jobb oldalán keresi; 
csak Navigáció üzemmódban;
– Cím szerint (По адресу) - a program az objektumokat a 
megadott cím 1 km-es körzetében keresi.
FIGYELEM! Ha nem adja meg a végpontot, az elérhető te-
rületek jegyzéke megváltozik. 
2.14.17.5 A jegyzéket fel-le gördítheti. Érintse meg a kivá-
lasztott sort.
2.14.17.6 A kiválasztás jóváhagyásához érintse meg a  
gombot
2.14.17.7 Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.
2.14.18 A keresési sugár kézzel történő módosítása 
(Корректирование радиуса поиска вручную) 
2.14.18.1 A keresés területét a Hol (Где) mezőben a prog-
ram körrel jelzi (40. ábra), ami a térképkivágat közepén 
helyezkedik el. Ha ezt a területet meg akarja változtatni, a 
„+” vagy „-” gombokat megérintve nagyíthatja, vagy csök-
kentheti.
2.14.19 Keresés az összes objektum között (Поиск по всем 
объектам)
2.14.19.1 Ha az objektumot neve alapján akarja megkeresni, 
Fontos helyek (Мест интереса) menüben válassza a Mit 
(Что) menüpontot. A felugró mezőbe beírhatja az objek-
tum nevét.

40. ábra: a keresett terület (keresési sugár) megjelenítése

41. ábra: a keresési kategóriák kiválasztása
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2.14.20 Keresés kategóriák szerint (Поиск по категориям)
2.14.20.1 Alapértelmezés szerint a program a térképen fel-
tüntetett összes objektum között keres. A keresés megköny-
nyítésére a program az objektumokat kategóriákba sorolja. 
A keresési kategória kiválasztásához érintse meg a Kate-
góriák (Категория) gombot. Ezzel megnyitja az alapvető 
kategóriák menüt (jegyzéket (41. ábra).
2.14.20.2 Ebben a menüben az alábbi módon kereshet:
– kereshet az Összes (Все) objektum között. Ha nem tudja, 
hogy a keresett objektum mely kategóriába tartozik, érintse 
meg az Összes (Всё), valamint a  gombot.
– pontosíthatja az alapvető keresési kategóriákat. 
Ha ismeri az alapkategóriát (például Autósoknak 
(Автомобилистам)), vagy Üzletek (Магазины), válassza 
ki a kívánt kategóriát (2), majd érintse meg a  (jóváha-
gyás) gombot.
–pontosíthatja a keresési alkategóriákat. Ha ismeri az alka-
tegóriát (például Töltőállomás (АЗС), ami az Autósoknak 
(Автомобилистам) egyik alkategóriája, gördítse a jegyzé-
ket a  gombot megérintve lefelé, vagy fordítva a kívánt 
kategóriához. (41. ábra). Ezután válassza ki a kívánt alka-
tegóriát.
2.14.20.3 A 42. ábrán az alkategória kiválasztását mutatjuk 
be.
2.14.20.4 Válassza ki a kívánt kategóriát, majd a   gombot 
megérintve hagyja jóvá a kiválasztást. Ha vissza akar térni 
az alap kategóriákhoz, érintse meg az  gombot.
2.14.20.5 A jegyzéket fel-le gördítheti. Érintse meg a kivá-
lasztott kategóriát, majd a  gombot megérintve hagyja 
jóvá a kiválasztást.
2.14.20.6 Ha megérinti a Mutasd mindet (Показать все) 
gombot, megtekintheti az adott alkategória térképen sze-
replő összes objektumát, A program megnyitja a térképet 

42. ábra: Alkategóriák kiválasztása

43. ábra: Objektumok kiválasztása ablak
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és megmutatja az adott kategória összes objektumát. A 
jelek törléséhez érintse meg a Találatok törlése (Убрать 
найденное) feliratú gombot.
2.14.20.7 Ha vissza akar térni az alapkategórákhoz, érintse 
meg az  gombot.
2.14.21 Objektumok keresése (Поиск объекта)
2.14.20.1 A kategória és alkategória kiválasztásа után a ka-
pott találatokból kiválaszthatja a kívánt objektumot (43. 
ábra). A jegyzéken szerepel az összes, az adott sugarú kör-
ben lévő objektum. A jegyzéket gördítheti fel és le.
2.14.21.2 Ha az objektumot neve alapján akarja megkeres-
ni, érintse meg a  (Billentyűzet behívása) gombot (44. 
ábra). A megjelenő billentyűzeten írja be a keresett objek-
tum nevét. A beviteli mező jobb sarkában a szóba jöhető 
objektumok száma olvasható. Ha megkapta a keresett 
objektumok jegyzékét, a jóváhagyáshoz érintse meg a    
gombot. Ha a billentyűzetet el akarja rejteni, érintse meg a   

 gombot (44. ábra).
2.14.21.3 Válassza ki a jegyzékben a kívánt objektumot.
2.14.21.4 Ha a keresett objektumot kiinduló pontként akarja 
használni, érintse meg a  gombot.
2.14.21.5 Az objektumok kiegészítő adatairól és az objek-
tumban végezhető műveletekről szólótájékoztató megnyi-
tásához érintse meg a  gombot.
2.14.22 A célpont bevitele (Задание финишной точки)
2.14.22.1 Miután meggyőződött arról, hogy az Önt ér-
deklő objektumot választotta ki, érintse meg az Indulás 
(Поехали), vagy a  (A térképre – На карту) gombot 
(45. ábra). Első alkalommal azonnal megjelenik a végpont, 
másodszorra a program megkérdezi, hogy végpontként el-
fogadja-e a keresés végeredményét, vagy nem. Válaszoljon 
jóváhagyólag.

44. ábra: a billentyűzet képernyő

45. ábra: a kiválasztott objektum megjelölése
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FIGYELEM! Ha a  (Térképre – На карту) gombot érinti 
meg, a program megkérdezi: „A megadott pontra indul?” 
Nemleges 
válasz esetén a program a térkép üzemmódra vált.
2.14.23 Kiegészítő lehetőségek a Fontos helyek menüben 
(Дополнительные возможности меню Места интереса)
2.14.23.1 Ha megérinti a megtalált objektum (pont) leírását 
tartalmazó gombot (45. ábra), a képernyő az objektum rész-
letes adataira vált (46. ábra).
2.14.23.2 Ha a térképkivágaton (45. ábra) megérinti a 
Vagy... (Или...) gombot, a képernyőn a  kiegészítő kereső 
menü jelenik meg (47. ábra).
2.14.23.3 A kiegészítő menüben kiválaszthatja, mire akarja 
felhasználni a megtalált objektumot:
– Kiindulási pontként (Сделать стартом) – az útvonal 
kezdőpontjaként jelöli meg.
FIGYELEM! Amikor a berendezésnek van kapcsolata a 
műholdakkal, a menetvonal mindig a pillanatnyi tartózko-
dási helytől épül fel.
– Menet közben (Заехать по пути) – a menetvonal köz-
benső pontjaként jelöli meg. 
– Tájékoztatás (Инфо) – részletes adatokat kér az objek-
tumról.
– A Kedvencekhez adja (В Избранное) – az objektum cí-
mét a gyakran használt címek közé menti.
– Kijelöli (Отметить) – megmutatja a térképkivágatot a ta-
lált objektum címével.
– Törli a kijelölést (Убрать отметки) – az előző keresés-
kor talált címek és objektumok megjelölésének törlése a 
térképről.
2.14.23.4 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot. 

46. ábra: az objektum adatai ablak

47. ábra: Kiegészítő kereső menü
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2.14.23.5  Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.
2.14.24 Keresés koordináták szerint (Поиск по 
координатам)
2.14.24.1 A művelet célja olyan pontok keresése, melyek he-
lyét valamilyen ismert koordináta-rendszerben már meg-
határozták. 
2.14.24.2 A koordináták szerinti keresés menübe törté-
nő belépéshez érintse meg a Keresés (Поиск) gombot a 
program Főmenüjében. Ezután érintse meg a Koordinák 
(Координаты) gombot (48. ábra).
2.14.24.3 Megnyílik a koordináták szerinti keresés menü 
(49. ábra).
2.14.24.4 A földrajzi szélesség értékének beviteléhez érintse 
meg a Szélesség (Широта) gombot. Megnyílik a koordiná-
ták bevitele ablak (50.ábra). 49. ábra: Koordináták szerinti keresés ablak

50. ábra: Koordináták bevitele ablak48. ábra: Keresés menü
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2.14.24.5 Írja be a szélességi (Широта) és hosszúsági 
(Долгота) koordinátákat (51. ábra).
2.14.24.6 A jóváhagyáshoz érintse meg a  gombot.
2.14.24.7 Az előző menübe történő visszalépéshez érintse 
meg az  gombot.
2.14.24.8 Alapértelmezésben a CityGUIDE a koordinátákat 
egész és hat tizedesjegyű tört fokokban használja.  A betűk 
jelentése: N = északi szélesség, E= keleti hosszúság.
FIGYELEM! Az N és Е betűket nem szükséges használni.
2.14.24.9 A koordináták beviteli formái:
DDD - Egész és hat tizedesjegyű tört fok: 59.949785.
DMM - Fok, egész és négy tizedesjegyű tört perc: 59 56.0087.
DMS - Fok, perc, egész és két tizedesjegyű tört másodperc: 
59-56-38.94.
2.14.24.10 Ha a térképkivágaton (51. ábra) megérinti a 
Vagy... (Или...) gombot, a képernyőn a  kiegészítő kereső 
menü jelenik meg.
2.14.24.11 A kiegészítő menüben kiválaszthatja, mire hasz-
nálja a megtalált objektumot:
– Kiindulási pontként (Сделать стартом) – az útvonal 
kezdőpontjaként jelöli meg.
FIGYELEM! Amikor van kapcsolata a műholdakkal, a me-
netvonal mindig a pillanatnyi tartózkodási helytől épül fel.
– Menet közben (Заехать по пути) – a menetvonal köz-
benső pontjaként jelöli meg. 
– Tájékoztatás (Инфо) – részletes adatokat kér az objek-
tumról.
– A Kedvencekhez adja (В Избранное) – az objektum cí-
mét a gyakran használt címek közé menti.
– Kijelöli (Отметить) – megmutatja a térképkivágatot a ta-
lált objektum címével.

51. ábra: a koordináták keresésének eredménye

52. ábra: a kiegészítő menü
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– Kijelölés törlése (Убрать отметки) – az előző kereséskor 
talált címek és objektumok megjelölésének törlése a térképről.
2.14.24.12 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot. 
2.14.24.13 Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.
2.14.25 Előzmények (История поиска)
2.14.25.1 Az Előzmények (История) menü a gyakran hasz-
nált objektumok vagy helyek keresésének meggyorsítására 
szolgál. Az utolsó tíz objektumot, melyekhez menetvona-
lat készített, a program az Előzmények menüben tárolja. 
Ezeket az objektumokat ebből a menüből gyorsan be tudja 
hívni, ha szükséges.
2.14.25.2 Az Előzmények menüben tárolt objektumok az 
útvonal pontjaiként választhatók ki.
2.14.25.3 Az Előzmények menübe történő belépéshez a 
program Főmenüjében (24. ábra) érintse meg a Keresés 
gombot.
2.14.25.4 Érintse meg az Előzmények gombot (53. ábra).
2.14.25.5 Megjelenik a Keresés előzményei (История 
поиска) ablak (54. ábra).
FIGYELEM! Az Előzményeket a Törlés (Очистить) gom-
bot megérintve törölheti.
2.14.25.6 A jegyzéket fel-le gördítheti. Válassza ki a kívánt 
objektumot.
2.14.25.7 Ha megérinti a  gombot, a program felépíti az 
Előzményekből kiválasztott objektumhoz vezető útvona-
lat.
2.14.25.8 A kiválasztás jóváhagyáshoz és a kiegészítő me-
nübe történő elmentéséhez érintse meg a  gombot.
2.14.25.9 Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.

53. ábra: a Keresés – Előzmények (Поиск – История) menü 

54. ábra: a keresés előzményei ablak
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2.14.26 Kiegészítő műveletek (Меню дополнительных 
действий) 
2.14.26.1 Ha a pont Előzmények (История) közül törté-
nő kiválasztása után megérinti Vagy... (Или...) gombot 
(55. ábra),  a képernyőn a  kiegészítő kereső menü jelenik 
meg (56. ábra).
2.14.26.2  A kiegészítő menüben kiválaszthatja, mire akarja 
felhasználni a megtalált objektumot:
– Kiindulási pontként (Сделать стартом) – az útvonal 
kezdőpontjaként jelöli meg.
FIGYELEM! Amikor a berendezésnek van kapcsolata a 
műholdakkal, a menetvonal mindig a pillanatnyi tartózko-
dási helytől épül fel.
– Menet közben (Заехать по пути) – a menetvonal köz-
benső pontjaként jelöli meg. 
– Tájékoztatás (Инфо) – részletes adatokat kér az objek-
tumról.
– Kedvencekhez adja (В Избранное) – az objektum címét 
a gyakran használt címek közé menti.
– Kijelöli (Отметить) – megmutatja a térképkivágatot a ta-
lált objektum címével.
– Törli a kijelölést (Убрать отметки) – az előző kereséskor 
talált címek és objektumok megjelölésének törlése a térkép-
ről.
2.14.26.3 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot. 
2.14.26.4  Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg az  gombot.

55. ábra: az Előzmények ablak nézete

56. ábra: a kiegészítő tevékenységek menü
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2.14.27 Kedvencek (Меню «Избранное») 
2.14.27.1 A program kényelmesebb kezelése érdekében 
el tudja menteni a leggyakrabban használt objektumokat 
(épület, munka stb.). Ennek érdekében:
– válassza címek, fontos helyek, koordináták, vagy az Előz-
ményekben elmentett helyek keresését;
– az előzetes nézet ablakban (55. ábra) érintse meg a Vagy... 
(Или...) gombot, majd a megjelenő Keresés – előzmények 
(Поиск – история) ablakban (56. ábra) érintse meg a Ked-
vencekhez (В избранное) gombot. A program a megjelenő 
ablakban megkérdezi: elmenti a címet a Kedvencekhez? 
(Добавить в избранное...?) A mentéshez érintse meg az 
Igen (Да) gombot (57. ábra). Ekkor megnyílik a menü, 
melyben szerkesztheti az adatokat: megnevezheti az objek-
tumot (pontot), és megadhatja kiegészítő adatait.
2.14.27.2  A jegyzéket fel-le gördítheti. Válassza ki a kívánt 
sort a szerkesztéshez (58. ábra).
2.14.27.3 A pontnak adhat nevet, bevihet telefonszámot, 
elektronikus címet, adatot, stb. 

57. ábra: mentés a Kedvencek közé

58. ábra: a szerkesztés ablak
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2.14.27.4 Érintse meg a mezőt (sort) az adat szerkesztésé-
hez. Megnyílik a szerkesztő ablak (59. ábra).
2.14.27.5 Írja be az adatokat (szöveget, számot, stb.)
A beírás jóváhagyásához és a kiegészítő tevékenységek 
közé történő átvételéhez érintse meg a  gombot.
2.14.27.6 Az előző menübe történő visszalépéshez érintse 
meg az  gombot.

FIGYELEM! A továbbiakban a Kedvencekben tárolt ada-
tokat a Vagy... kiegészítő menüben szerkesztheti.

2.14.27.7 A Kedvencekben tárolhatja a térképen szereplő 
tetszőleges objektum adatait.
2.14.27.8 A Kedvencekben elmentheti a térképen szereplő 
tetszőleges objektum adatait. Ehhez válassza ki a térképen 
az objektumot, majd válassza ki a Kedvencek felugró me-
nüjében a kategóriát, ahová az objektum adatait el akarja 
menteni (60. ábra).

59. ábra: adatszerkesztő ablak

60. ábra: a térképen szereplő objektumok kategóriái 
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2.14.28 A gépkocsi aktuális helyzetének elmentése a Ked-
vencekben (Сохранение текущего местоположения.
в «Избранное»)
2.14.28.1 A Kedvencekben elmentheti gépkocsijának ak-
tuális helyét. Ehhez a képernyő térképen a  gombot 
megérintve hívja be a gyors elérés menüt (Saját menüt, 61. 
ábra). A felugró menüben érintse meg a Mentse el a pontot 
(Сохранить точк) gombot. 
2.14.28.2 A pont Kedvencekből a Főmenübe történő átvite-
léhez válassza a Kedvenceket.
2.14.28.3 Megnyílik az elmentett pontok jegyzéke (62. ábra). 
A jegyzéket fel-le gördítheti. Válassza ki a kívánt sort.
2.14.28.4 Ha megérinti a  gombot, a program felépíti az 
útvonalat a Kedvencekben tárolt pontokból az objektumig.
2.14.28.5 A program által kiválasztott útvonal jóváhagyásá-
hoz és a kiegészítő tevékenység menübe történő ugráshoz 
érintse meg a  gombot.
2.14.28.6 Az előző menübe történő visszalépéshez érintse 
meg az  gombot.

61. ábra: a gyors elérés menü (saját menü)

62. ábra: az elmentett (tárolt) pontok jegyzéke
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2.14.29 A Kedvencek kiegészítő menüje (Меню 
дополнительных действий «Избранное») 
2.14.29.1 Miután kiválasztotta az objektumot a Kedvencek-
ben (Избранное), érintse meg a Vagy... (Или...) gombot.
2.14.29.2 A kiegészítő menüben (63. ábra) a következőket 
teheti:
–  Indítás (Сделать стартом): a talált pontot a menetvo-
nal kezdőpontjaként jelöli meg.
FIGYELEM! Ha van kapcsolata a műholdakkal, az útvonal 
kezdőpontja mindig a gépkocsi aktuális helyzete.
– Menet közben (Заехать по пути) - a talált pontot menet-
vonal közbenső pontjaként jelöli meg.
– Szerkesztés (Редактировать) – kicseréli az elmentett 
pont adatait.
– Törlés (Удалить) – törli az elmentett pontot a Kedven-
cekből (Избранное).
– Kijelölés (Отметить) – megmutatja a térkép egy részletét 
a talált ponttal.
– Kijelölés törlése (Убрать отметки) – törli a térképről az 
előző keresés közben elmentett címeket és objektumokat.
2.14.29.3 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot
2.14.29.4 Az előző menübe történő visszatéréshez érintse 
meg a  gombot.
2.14.30 A menetvonal pontjainak rögzítése a térképen 
(Задание точки маршрута на карте)
2.14.30.1 A térképen tetszése szerint kiválaszthatja és rög-
zítheti a menetvonal pontjait.
2.14.30.2 Ehhez:
– Húzza a térkép kívánt részét a képernyőre.

63. ábra: a kiegészítő műveletek menü

64. ábra: az elmentett (tárolt) pontok jegyzéke
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FIGYELEM! Ha szükséges, a „+” vagy a „-” gombokat 
megérintve növelje, vagy csökkentse a térkép méretará-
nyát, a  , vagy a  gombokat megérintve döntse meg 
a térképet.
– Érintse meg a térképen azt a helyet, melyet az útvonal 
végpontjaként akar megadni.
– Érintse meg a kiegészítő menü behívására szolgáló felug-
ró gombot.
2.14.30.3 Megjelenik a pont közelében lévő objektumok 
adatait tartalmazó menü (64. ábra).
FIGYELEM! Ha a jegyzékből a legközelebbi objektumot 
választja ki, a program eddig az objektumig építi fel az 
útvonalat. Ha nem jelöl ki objektumot, a program addig a 
pontig építi fel az útvonalat, melyet a térképen megjelölt.
2.14.30.4 A kiválasztott ponttal az alábbiakat teheti:
– Indulás (Поехали) – a talált pontot a menetvonal vég-
pontjaként jelöli meg.
– Menet közben (Заехать по пути) - a talált pontot a me-
netvonal közbeeső pontjaként jelöli meg.
– A kedvencekhez (В Избранное) – a pontot a Kedvencek-
hez adja a későbbi gyakori gyors elérés érdekében.
– Kijelölés (Отметить) – megmutatja a térkép egy részletét 
a talált ponttal.
– További lehetőségek (Ещё) – behívja a kiegészítő menüt, 
melyben:
a) Adatok (Информация) – megtekintheti a térképen kivá-
lasztott pont adatait – cím, koordináták, a térkép kiadása.
b) A pontot kiindulási pontként jelölheti meg  – megte-
kintheti a menetvonalat a tényleges helyzetétől eltérő kiin-
dulási ponttól.
FIGYELEM! Ha a gyújtáskulcsot +ACC, vagy I állásba állí-
totta és van műholdas kapcsolata, a program az útvonalat 
mindig a gépkocsi tényleges helyzetétől kiindulva építi fel. 

Ha nincs kapcsolata a műholdakkal, akkor csak kijelölheti 
és értékelheti a különböző útvonalakat.
2.14.30.5 A művelet törléséhez és a térképre történő gyors 
visszalépéshez érintse meg a  gombot 
2.14.31 A Menetvonal menü (Меню «Маршрут») 
2.14.31.1 Válassza ki a Főmenüben (Главный меню) a Me-
netvonal (Маршрут) menüt.
2.14.31.2 Ebben a menüben (65. ábra) a következő művele-
teket végezheti:
– Megmutat (Показать) – minden menetvonalat megmutat 
a térképen a kiindulási ponttól a végpontig.
– Törlés (Удалить) – törli az aktuális menetvonalat.
– Jelmagyarázat (Легенда) – az utcákkal, fordulókkal és tá-
volsággal együtt mutatja a kidolgozott menetvonalat.
– Kerülő útvonal (Объезд) – mintegy 1 km hosszú útsza-
kaszt közlekedési dugóként jelölhet meg. A program kiszá-
mítja a kerülő útvonalat, amennyiben ez lehetséges.

65. ábra: a Menetvonal (Маршрут) menü
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66. ábra: a Menü – Menetvonal - Mutasd menü (képernyő)

67. ábra: a Menü – Menetvonal – Jelmagyarázat menü (képernyő)

– A menetvonal egy pontjának törlése (Удалить путевую 
точку) – törli a menetvonal kiválasztott közbeeső pontját.
– További lehetőségek... (Ещё...) – behívja a kiegészítő me-
nüt, melyben:
a) Menetvonal mentése (Сохранить маршрут) - menti a 
program által kidolgozott menetvonalat..
b) Menetvonal betöltése (Загрузить маршрут) - betölti az 
elmentett menetvonalat.
2.14.31.3 A Menetvonal (Маршрут) menü bezárásához 
és a térképre történő gyors visszalépéshez érintse meg a   
gombot. 
2.14.31.4 A kijelölt útvonal pontosításához a lépjen a Menü 
(Меню) – Menetvonal (Маршрут) – Mutasd (Показать) 
menüpontra.
2.14.31.5 A térkép méretaránya úgy is beállítható, hogy az 
egész útfonal elfér a képernyőn (66. ábra).
2.14.31.6 Az útvonal törléséhez a lépjen a Menü (Меню) 
– Menetvonal (Маршрут) – Mutasd (Показать) – Törlés 
(Удалить) menüpontra. A program törli a menetvonalat.
2.14.32 Közbeeső pont törlése (Удаление промежуточной 
точки)
2.14.32.1 A menetvonal közbeeső pontjának törléséhez a 
lépjen a Menü (Меню) - Menetvonal (Маршрут) – A me-
netvonal pontjának törlése (Удалить путевую точку) me-
nüpontra. A program törli a pontot. 
FIGYELEM! A program elsőként a legelső feltöltött pontot 
törli.
2.14.33 Jelmagyarázat 
2.14.33.1 Jelmagyarázat (Легенда) – a menetvonalon meg-
teendő fordulók jegyzéke.
2.14.33.2 A Jelmagyarázat megjelenítéséhez lépjen a Menü – 
Menetvonal – Jelmagyarázat (Легенда) menübe (67. ábra). 
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Megnyílik a menetvonalon megteendő fordulók jegyzéke. 
A jegyzéket fel-le gördítheti. 
2.14.33.3 Ha meg akarja nézni a jelmagyarázat valamelyik 
részletét, kétszer egymás után érintse meg a kérdéses te-
rületet, vagy válassza ki azt, majd érintse meg a Mutasd 
(Показать) gombot. A program megjelöli és megmutatja a 
forduló helyét a képernyőtérképen.
2.14.33.4 A Jelmagyarázatból törtnő kilépéshez és a térkép-
re történő visszalépéshez érintse meg a  gombot.
2.14.34 Kerülőút (Объезд)
2.14.34.1 Ha ki akar kerülni egy útszakaszt, melyet a City-
GUIDE menetvonalként javasolt, odaérkezése előtt hívja 
be a Kerülőút képernyőt: Menü (Меню) – Menetvonal 
(Маршрут) – Kerülőút (Объезд).
2.14.34.2 A program egy mintegy 1 km-es útszakasz forgal-
mi dugóként jelöl meg, majd megkeresi és felajánlja a kerü-
lő útvonalat, amennyiben talált ilyet.
FIGYELEM! Előfordulhat, hogy a térkép adatai alapján a 
program nem tud kerülőutat meghatározni. Ebben az eset-
ben a menetvonal nem változik. 
2.14.35 További lehetőségek menü (Расширенное меню 
«Ещё»
2.14.35.1 A További lehetőségek (Ещё) menü (68. ábra) le-
hetővé teszi, hogy menetvonalakat elmentsen és betöltsön.
2.14.35.2 Elmentheti a megtervezett menetvonalakat. Ehhez 
a Menetvonal (Маршрут) – További lehetőségek (Ещё) 
menüben válassza a Mentés az adatbázisba (Сохранить в 
базе данных) pontot.
2.14.35.3 A program felajánlja a menetvonal megnevezését 
(69. ábra).
2.14.35.4 Választásának jóváhagyásához érintse meg a  
gombot.

68. ábra: a További lehetőségek menü

69. ábra: a menetvonal elmentése
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2.14.35.5 A mentés törléséhez és az előző menübe történő 
visszalépéshez érintse meg az  gombot.
2.14.35.6 Az elmentett menetvonalak betöltéséhez nyissa 
meg az elmentett menetvonalak adatai könyvtárat. Ehhez 
a Menü (Меню) – Menetvonalak (Маршруты) – További 
lehetőségek (Ещё) menüben válassza a Menetvonal betöl-
tése (Загрузить маршрут) menüpontot. (70. ábra).
2.14.35.7 Megnyílik az elmentett menetvonalak adatai 
könyvtár. A jegyzéket görgetheti fel-le.
2.14.35.8 Válassza ki a betöltendő menetvonalat. A jóváha-
gyáshoz nyomja  gombot.
2.14.35.9 A mentés törléséhez és az előző menübe történő 
visszalépéshez érintse meg a  gombot.
2.14.35.10 Ha törölni kívánja az elmetett menetvonalat, 
érintse meg a Törlés (Удалить) gombot.
2.14.36 Vegyes műveletek menü (Меню «Разное»)
2.14.36.1 A Vegyes műveletek (Разное) menüben (71. ábra) 
találhatók a berendezés beállításához szükséges programok.
2.14.36.2 A Mutasd a fontos objektumokat (Показ POI) 
- megjelölheti meg a csak az Ön számára fontos objektu-
mokat a térképen (Töltőállomásokat (АЗС), üzleteket 
(магазины), színházakat (театры), stb
2.14.36.3 Eszköztár (Палитра) – beállíthatja a navigációs 
berendezés képernyőjének üzemmódját.
2.14.36.4 A képernyő 2 üzemmódban működhet:
– nappali üzemmód (День)
– éjszakai üzemmód (Ночь).
2.14.36.5 Hangerő (Громкость) – beállíthatja a gépkocsi ve-
zetése közbeni hangerőt. Az (5) forgókapcsolóval (1. ábra) 
pontosan beállíthatja a navigációs tájékoztató hangerejét.
Megjegyzés: ha a Hang ki beállítást választja, csak a navigációs 
utasítások hangját kapcsolja ki. A berendezés fő üzemmódjaiban 
(rádió, hangfájlok lejátszása) a hang bekapcsolva marad.
2.14.36.6 Beállítások (Настройки): a navigációs program 
beállítására kapcsol.

70. ábra: elmentett menetvonalak betöltése

71. ábra: vegyes tudnivalók menü
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2.14.36.7 Műveletek (Функции): a navigációs program kie-
gészítő műveleteire  kapcsol.
2.14.37 Beállítások (Настройки)  
2.14.37.1 A Beállítások (Настройки) menübe a Menü – Ve-
gyes műveletek (Разное) – Beállítások (Настройки)– út-
vonalon léphet (72. ábra)
FIGYELEM! A Beállítások menüben a lehetőségeket a 
program felsorolásként tartalmazza, mely függőlegesen 
fel-le görgethető.
2.14.37.2 Az Ön kényelme érdekében a beállításokat cso-
portosítottuk:
1 – Rendszer (Система) – a billentyűzet, az idő és az időzó-
nák szinkronizálásának beállítása:
a) Idő (Время) – az idő szinkronizálása a GPS /GLO-
NASS-szal és az időzóna beállítása;
b) Beviteli nyelv (Языки ввода) – a billentyűzet beviteli 
nyelvének beállítása;
c) Hangerő (Громкость) – a navigációs utasítások hange-
rejének beállítása;
2 – Térképek (Карты) – a kijelzőn megjelenő térkép beállítása:
– Térkép megnyitása (Открыть карты) – megmutatja, mi-
lyen térképek vannak az atlaszban (atlasz: a régió keresésre 
és útvonal meghatározásra szolgáló átnézeti és részletes 
térképeit tartalmazza).
– Automatikus méretarány (Автомасштаб):
a) Nem (Нет) – nem állítja be automatikusan a méretarányt.
b) Rögzített dőlésszög (Фиксированный наклон) – a sza-
bályzó gombbal automatikusan beállíthatja a térkép méret-
arányát és dőlésszögét, így a kijelzőn perspektivikus képet lát;
c) Automatikus dőlésszög 2D-3D (Автонаклон 2D-3D) – a 
sebesség növekedésekor a térkép méretaránya automatiku-
san változik – átkapcsolja a térképet 2D-ről 3D-re.
d) Automatikus dőlésszög 3D-2D (Автонаклон 3D-2D) - a 
sebesség növekedésekor a térkép méretaránya automatiku-
san változik – átkapcsolja a térképet 3D-ről 2D-re.

– Közlekedési jelzőtáblák felismerése (Отображать 
дорожные знаки) – felismeri és jelzi a közlekedési jelző-
táblákat és lámpákat.
– Traffipax felismerése (Отображать радары) – jelzi e tér-
képen a traffipaxokat.
– Egyirányú forgalom jelzése (Отображать одностороннее 
движение) – jelzi a térképen az egyirányú utcákat.
– Betűméret (Размер текста) – kiválaszthatja az utcák neve 
és a házszámok betűméretét (a normál méretet javasoljuk).
– Utcanevek vízszintes kiírása (Названия улиц горизонтально) – 
az utcaneveket nem az utca irányában, hanem vízszintesen írja ki.
– Térkép elfordítása a haladási irányban (Вращать карту 
по движению) – automatikusa a haladási irányba állítja a 
térképet (javasolt).
e) Mutatja a fontos helyeket (POI) (Показ POI) - megjele-
níti, vagy elrejti a fontos helyeket (POI) a térképen.
f) Tájékoztató (Инфо) – a térkép adatait megnevezés, vál-
tozat) mutatja.

72. ábra: Beállítások
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3 – Felhasználói felületek (Интерфейс):
a) Eszköztár (Палитра) – átkapcsolás az éjszakai üzem-
módról a nappalira és vissza.
b) Méretarány (Вид масштаба) – az ábrázolt térkép mé-
retarányának megjelenítése (lineáris vagy numerikus) és a 
méretarány megjelenítésének kikapcsolása.
c) Párhuzamos közlekedés (Движение по полосам) – a 
forgalmi sávokról tájékoztatja (ha a térkép tartalmaz ilyen 
adatot. Nem minden kiadó térképe tartalmazza).
d) Nyelvi csomag (Голосовой пакет) – kiválaszthatja a na-
vigációs tájékoztató nyelvét.
4 – Figyelmeztetés (Предупреждения):
a) A manőverekre (Перед маневром) – beállíthatja, a manő-
vert megelőzően mennyi idővel figyelmeztesse a program.
b) A forgalmi jelzésekre (К дорожным знакам) – beállít-
hatja a következő forgalmi jelzésre történő figyelmeztetés 
módját (térképen, hanggal).
c) A traffipaxra (К радарам) - beállíthatja a következő 
traffipaxra történő figyelmeztetés módját (térképen, hanggal).
d) Sebesség túllépésre (Превышение скорости) – beál-
líthatja azt a sebességet, melynek túllépésekor a program 
hanggal figyelmezteti.
e) Objektumokra (К объектам) – beállíthatja azokat az ob-
jektumokat, melyek megközelítésekor a program hanggal 
figyelmezteti.
f) Kiegészítő figyelmeztetés a manőverekre (О маневре 
дополнительно) – kiegészítő figyelmeztetés 150 m-rel a 
manőver előtt.
g) Hosszú útszakasz kezdete (При выезде на перегон) – 
beállíthatja, hogy a program figyelmeztesse hosszú útsza-
kasz kezdetére..
h) Hosszú útszakasz közben – megadott időközönként (На 
длинном перегоне (периодически)) – hosszú útszakaszon 
emlékezteti, mekkora a távolság az útszakasz végéig.

i) Az menetvonal változásakor (При изменении маршрута) 
– automatikusan hanggal figyelmezteti, ha az út megváltozik.
5 – A menetvonal (út) jellemzőinek beállítása (Настройки 
маршрута):
a) A menetvonal (út) hossza (Тип маршрута):
– Optimális (Оптимальный) –szabályozott forgalmú szi-
lárd burkolatú út, melynek kiválasztásakor - figyelembe 
véve a statisztikai adtok szerinti forgalmi dugókat - a fő 
szempont a legrövidebb menetidő.
– Legrövidebb (Кратчайший) - szabályozott forgalmú szi-
lárd burkolatú út, melynek kiválasztásakor a fő szempont 
a legkisebb távolság.
b) A menetvonal színe (Цвет маршрута) – beállíthatja a 
térképen a kiválasztott menetvonal színét. Vegye figyelem-
be, hogy néhány térképen a menetvonal színe a nappali és 
éjszakai üzemmódban eltér.
c) Újraszámolás (Пересчет при удалении) – a menetvonal 
hátralévő szakaszának hosszát számolja ki.
d) Utak igénybevétele (Использовать типы дорог) – a me-
netvonal felépítésekor meghatározott útfajták - magánutak, 
fizetős útszakaszok, talaj utak, megkerülő utak - felhaszná-
lása, vagy kizárása. Ebben az esetben a program csak akkor 
veszi számításba ezeket az utakat, ha a menetvonal kezdő, 
vagy végpontja azon a területen van, ahol ezek az utak át-
vezetnek. Átvezető útként a program a magánutakat nem 
használja.
e) Megfordulás engedélyezése (Разрешить развороты) 
– menetvonal kiválasztási eljárás, melyben egy bizonyos 
ideig a program megkéri, hogy forduljon vissza a kezdő-
pontra.
f) Az út menti területet számításba vétele (Учитывать 
сторону дороги) – az út melletti területen kezdje meg az 
mozgást.
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73. ábra: Menü – Vegyes műveletek – Műveletek

74. ábra: Menü – Vegyes műveletek - Műveletek - Saját menü

g) Részletes menetvonal készítése (Строить подробный 
маршрут) – a program mindegyik térképen részletesen  
kidolgozza a menetvonalat. A program a menetvonalnak 
csak az aktuális térképre eső szakaszát dolgozza ki rész-
letesen, a fennmaradó részt az áttekintő térképen jeleníti 
meg, majd a következő térképre átlépve pontosítja a me-
netvonalnak ezt a szakaszát.
6 – Alapértelmezés szerint (По умолчанию) – minden be-
állítást visszaállít az alapértelmezés szerintire.
2.14.38 Műveletek (Функции)
2.14.38.1 A Műveletek (Функции) menüben (73. ábra) a kö-
vetkező műveleteket végezheti:
– beállíthatja a gombokat a Saját menüben (Моё menü);
– Északi irányba (Север) tájolhatja a térképet.
2.14.39 Saját menü (Функция «Моё меню»)
2.14.39.1 A Saját menü (Моё меню) gombjainak beállítá-
sához a Menü (Меню – Vegyes műveletek (Разно) – Mű-
veletek (Функции) – Saját menü (Моё меню) útvonalon 
léphet (74. ábra).
2.14.39.2 Válassza ki a gombok közül azt, amelyiket be akar-
ja állítani, és érintse meg a Szerkesztés (Редактировать) 
gombot.
2.14.39.3 Megnyílik a Saját menüben végezhető műveletek 
jegyzéke (75. ábra). A jegyzéket fel- le görgetheti.
2.14.39.4 A megnyíló jegyzékből válassza ki a kívánt művele-
tet, melyet a Saját menüből a gombhoz akar rendelni, majd 
kétszer érintse meg azt, vagy érintse meg a  gombot. 
2.14.39.5 A beállítás mentéséhez és az előző menübe törté-
nő visszalépéshez érintse meg az  gombot.
2.14.40 Észak felül (Функция «Север сверху») 
2.14.40.1 Ahhoz, hogy a térképi északot a kijelző felső éle 
felé fordítsa, a Menü – Vegyes műveletek – Műveletek – 
Észak felül (Север сверху) úton juthat el.
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2.14.40.2 Ezen kívül a térképet az alábbi módon is betájol-
hatja ebbe a helyzetbe:
– érintse meg a képernyőtérképen a tájoló jelét;
FIGYELEM! A tájoló jelének megérintésével csak térkép 
üzemmódban tudja a térképet az Észak felül helyzetbe for-
gatni. Navigáció (Навигация) üzemmódban a program a 
térképet mindig a gépkocsi mozgásának irányába fordítja.
– a méretarány növelése és csökkentése gombot hosszabb 
ideig megérintve a képernyőn történő navigáció közben. 
2.14.41 Fontos fogalmak meghatározása (Описание 
основных терминов) 
2.14.41.1 Fontos fogalmak (Основные термины):
Traffipax – radar és videokamera komplexum.
Fontos hely (POI) – a térképen szereplő objektumok, pél-
dául bankautomata, töltőállomás, gyógyszertár, stb.
GPS, GLONASS – műholdas navigációs rendszer.
2.15 Beállítások (Режим «Настройки») 
2.15.1 Általános beállítások (Режим общих настроек)
2.15.1.1 Az általános beállítások ablakba (76. ábra) a (14) 
gombot (3. ábra) megérintve léphet. 
2.15.1.2 A 76. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik: 
1 – visszalépés az előző menübe;
2 – Beállítások (Настроек) módjának kiválasztása (1. táb-
lázat) ;
3 – óra beállítása;
4 – perc beállítása;
5 – nyelv beállítása A képen az orosz nyelv beállítás szerepel);
6 – naptári nap beállítása;
7 – hónap beállítása;
8 – év beállítása;
9 – idő szinkronizálása a GPS jeleivel;
10 – gyári beállítás.

75. ábra: műveletek, saját menü, szerkesztés

76. ábra: általános beállítás ablak
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Szimbólum A beállítás módja

– általános beállítás

– képernyő beállítása

– a felhasználó beállításai Telefon üzemmódban

– internet-kapcsolat beállítása WiFi-n keresztül

– a felhasználó beállításai Rádió üzemmódban

– a felhasználó beállításai Audio üzemmódban

– a felhasználó beállításai Video üzemmódban

– a felhasználó beállításai Foto üzemmódban

1. táblázat

77. ábra: a képernyő beállítása ablak

2.15.2 A képernyő beállítása (Настройка экрана)
2.15.2.1 A képernyő beállítása ablakba (78. ábra) a Képer-
nyő beállítása (Настройка экрана) gombot megérintve 
léphet (lásd az 1. táblázatot és a 76. ábrát).
2.15.2.2 A 77.ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – visszalépés az előző menübe;
2 – a képernyő fényerejének beállítása;
3 – a képernyő megvilágítása (a képen a nappali (День) 
üzemmód szerepel);
4 – érintőképernyő kalibráló üzemmód kapcsoló.
2.15.2.3 A képernyőn való tájékozódás megkönnyítése ér-
dekében a képernyő üzemmódja a napszaktól és a termé-
szetes megvilágítástól függően a (3) gombbal (77. ábra) 
állítható be: 
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– Nappal (День) – jó fényviszonyok esetén.
– Éjjel (Ночь) – szürkületben és sötétben.
2.15.2.4 A Fényerő (Яркость) úgy a nappali, mint az éjsza-
kai üzemmódban szabályozható.
2.15.2.5 Ha a későbbiekben megérinti a (6) gombot (3. ábra), 
választhat a nappali (День) és az éjszakai (Ночь) üzem-
mód között..
2.15.2.6 Abban az esetben, ha a berendezés nem a leír-
tak szerint reagál a gombok megérintésére, a képernyőt 
újra kell kalibrálni.  Ehhez érintse meg a (4) Kalibrálás 
(Калибрировка) gombot a 77. ábrán látható ablakban, 
majd a megnyíló ablakban leírt módon járjon el. 
2.15.2.7 Vékony, tompa végű eszközzel érintse meg a ké-
pernyőn megjelenő kereszt közepét. A kalibrációs üzem-
módból nem tud kilépni! Az ablak automatikusan bezá-
rul, miután a képernyőn megjelenő utasításokat pontosan 
végrehajtotta.
2.15.3 A hang beállítása (Режим настройки звука)
2.15.3.1 A hang beállítása ablakba az Audio gombot (lásd a 
78-79. ábrát és az 1. táblázatot) megérintve léphet. 
2.15.3.2 A 78. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – előre beállított hangszín kiválasztása;
2 – hangszínszabályzás be- kikapcsoló (az ábrán a hang-
színszabályzás be van kapcsolva);
3 – egyéni hangszínszabályzás be- kikapcsoló;
4 – alacsony / közepes / mély hangfrekvencia (НЧ/СЧ/ВЧ) 
beállítása (csak akkor aktív, ha az egyéni hangszínbeállítást 
– (3) gomb – bekapcsolta;
5 – ugrás a hang kiegészítő beállítása ablakba (79. ábra).

78. ábra: a hang beállító ablak

79. ábra: hang beállító ablak
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2.15.3.3 A 78. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – balansz beállító mező;
2 – előre beállított hangerősség kiválasztása (7 előre beál-
lított hangerősség közül választhat a menetzaj erősségétől 
függően);
3 – balansz visszaállítása alaphelyzetbe (mind a 4 csatornán 
azonos a hangerő);
4 – visszalépés a hang beállítása ablakba (78. ábra).
2.15.3.4 A kívánt hangszínt az (1) gombot (78. ábra) meg-
érintve kiválaszthatja az előre beállított hangszínek közül, 
vagy a (4) hangszínszabályzó gombbal (78. ábra) állíthatja 
be. Ha az (5) hangszínszabályzó gombbal az előre beállított 
5 hangszín bármelyikét kiválasztja, a berendezés automa-
tikusan átkapcsol a hangszín egyéni beállítására (78. ábra 
(4), (5)).
2.15.3.5 Kis hangerősségnél a hangszínszabályzás be- és ki-
kapcsolásához érintse meg a (2) gombot (78. ábra).
FIGYELEM! Ha a szabványos DSP (digitális jelfeldolgozás) 
hangbeállítást választja, (karakterisztikája megfelel az utas-
tér akusztikai viszonyainak), a hangszínszabályzást nem 
kell sem be, sem kikapcsolnia.
2.15.3.6 A balansz beállításával (79. ábra (1) állíthatja be, 
hogy a hangerő az utastérben hogy oszoljon el. Ezt a na-
rancsszínű csillagot az utasteret jelző mezőben mozgatva 
tudja megtenni.
2.15.4 A rádióvevő beállítása (Режим настройки 
радиоприема)
2.15.4.1 A rádióvevő ablakba történő belépéshez (80. ábra) 
érintse meg a Rádió beállítása (Радио) gombot (lásd 51. 
oldal 1. táblázat), vagy a (3) gombot (5. ábra).

2.15.3.2 A 80. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – ugrás vissza az előző menübe; 
2 – RDS üzemmód beállítása;
3 – középhullámú adás (СВ) vételének be- és kikapcsolása 
(az ábrán a középhullámú adás vétele ki van kapcsolva); 
4 – zajzár be- és kikapcsolása (az ábrán a zajzár be van kap-
csolva);
5 – RDS üzemmód kikapcsolása.
2.15.5 RDS adás kiválasztása (Выбор режимов при 
приеме RDS-станций) 
2.15.5.1 RDS (RadioDataSystem) – az URH frekvencia-tar-
tományban, csak FM csatornákon sugárzott többcélú szol-
gáltatás, információk (például közlekedési hírek) vételére 
műsorhallgatás közben;
2.15.5.2 RDS-jelek vétele kiszélesíti a rádióvevő szolgálta-
tásait. 

80.ábra: a rádióvevő beállítása ablak
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2. táblázat

Az RDS adás 
szolgáltatásai Leírás Bekapcsolás

AF Ebben az üzemmódban a rádióvevő automatikusan átkapcsol azonos műsort szóró 
másik, alternatív frekvenciára, ha a vétel élvezhetetlenné gyengül.

Lásd a 80. ábrát
CT Folyamatosan frissülő, a dátumra és az aktuális helyi időre vonatkozó adatok, melyek 

lehetővé teszik az idő megjelenítését és folyamatos beállítását.
TA A választott útvonal forgalmáról, forgalmi rendjéről tájékoztatja.
MS A hangerő automatikus átkapcsolására, vagy a vett adás jellegétől függő korrekciós 

frekvenciaszűrű kapcsolására alkalmazzák.
PTY Meghatározott jellegű rádióműsor automatikus keresése. Lásd az 5. ábrát

2.15.5.3 A berendezés a 2. táblázatban felsorolt RDS szol-
gáltatások vételére képes.
2.15.5.4 Az RDS adásokat az 2. URH sávban (87-108 MHz) 
tudja venni. Az RDS szolgáltatás elérhetősége a műsorszó-
ró állomás szolgáltatásaitól függ.
2.15.6. Fontos közlekedési hírek vétele (Включение 
режима приема срочной информации об изменениях 
обстановки на дорогах) 
2.15.6.1 A fontos közlekedési hírek vételének bekapcsolásá-
hoz érintse meg a TA gombot. A rádióvevő kijelzőjén meg-
jelenik a TP és a TA felirat (lásd az 5. ábrát). A közlekedés 
rendjének átszervezéséről szóló hírek vétele után a kijelző 
kivilágosodik.
2.15.7 Rövid, legfeljebb 64 karakterből álló szöveges 
üzenetek továbbítása (Включение режима передачи 

коротких текстовых сообщений, отображаемых на на 
экране ОММН)
2.15.7.1 Az üzenetek küldésének bekapcsolásához érintse 
meg az RT gombot.
2.15.8 A vett adás hangerejének automatikus beállítása 
(Включение режима автоматического переключе¬ния 
уровня громкости принимаемой программы)
2.15.8.1 A vett adás hangerejének automatikus beállításá-
hoz, vagy a korrekciós frekvenciaszűrők bekapcsolásához 
érintse meg az MS gombot (ellenőrizze, van-e ilyen szol-
gáltatás az adott körzetben).
2.15.9 A dátum és az idő folyamatos frissítése (Включение 
режима непрерывно обновляемой информации о дате 
и точном местном времени) 
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2.15.9.1 A dátum és az idő adatainak folyamatos vételéhez 
érintse meg a CT gombot. Az RDS jelek a berendezés kijel-
zőjén megjelenített idő automatikus frissítésére és beállítá-
sára alkalmazhatók.
FIGYELEM! A megjelenített idő pontossága a rádióadó 
órájának pontosságától függ és eltérhet a tényleges időtől.
2.15.10 Videofájlok lejátszásának beállítása (Настройка 
проигрывания видеофайлов)
2.15.10.1 A videofájlok lejátszása (проигрывания 
видеофайлов) ablakba történő belépéshez (81. ábra) érint-
se meg a Video (Видео) gombot (lásd 51. oldal 1. táblázat), 
vagy a (4) gombot (12. ábra).
2.15.10.2 A 81. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – ugrás vissza az előző menübe;
2 – képméret kiválasztása (az ábrán a Normál képméret 
szerepel);
3 – képarány kiválasztása (Az ábrán a 4:3 képarány szerepel).
2.15.10.3 A képméret kiválasztásához érintse meg a (2) 
gombok közül az ehhez szükségeset (81. ábra) 
– képarány automatikus beállítása (AUTO gomb);
– a magasság beállítása a szélesség függvényében 
(NORMAL gomb).
2.15.11 Fényképek (képfájlok) megtekintésének beállítá-
sa (Настройка просмотра файлов изображений)
2.15.11.1 A fényképek megtekintése ablakba történő belé-
péshez (82. ábra) érintse meg  a Foto (Фото) gombot (lásd 
az 1. táblázatot), vagy a (2) gombot (14. ábra).
2.15.11.2 A 82. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – ugrás vissza az előző menübe;
2 – egy kép megtekintési időtartamának beállítása;

81. ábra: Videolejátszás beállítása ablak

82. ábra: Fényképek megtekintése ablak
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3 – képméret beállítása;
4 – a képek automatikus elforgatásának beállítása;
5 – a képek folyamatos bemutatásának beállítása.
2.15.11.3 A képek méretének beállításához érintse meg a (3) 
gombok közül a szükségeset (82. ábra): 
– képarány automatikus beállítása (AUTO gomb);
– a magasság beállítása a szélesség függvényében 
(NORMAL gomb).
2.15.11.4 A képek képernyő megérintésére történő váltását 
(slide show – слайд-шоу) az (5) gombot (82. ábra) meg-
érintve tudja bekapcsolni.
2.15.11.5 A (2) nyilakat (82. ábra) megérintve tudja beállíta-
ni az egymás után következő képek optimális megtekinté-
si idejét (интервал).
2.15.11.6 A (4) gombot (82. ábra) után megérintve tudja be- 
és kikapcsolni a fényképek EXIF1 szabvány szerinti egy-
mást követő bemutatását (az ábrán az üzemmód be van 
kapcsolva).
2.15.12 A telefon csatakoztatás a Bluetooth segítségével 
(Подключение Telefonа с функцией Bluetooth)
2.15.12.1 A telefon csatlakoztatása a Bluetooth segítségével 
ablakba (83. ábra) a Telefon üzemmód gombot (lásd az 1. táb-
lázatot), vagy a (3) gombot (15. ábra) megérintve léphet be.
2.15.12.2 A 83. ábrán a számok az alábbi gombokat jelölik:
1 – ugrás vissza az előző menübe;
2 – a berendezés Bluetooth hívóneve;
3 – a Bluetooth be- és kikapcsolása;

1 EXIF (Exchangeable Image File Format) – szabvány, mely lehetővé teszi, 
hogy a képekhez és más médiafájlokhoz kiegészítő adatokat (metaadatokat) 
csatoljon.

4 – a berendezéshez a Bluetooth segítségével csatlakozta-
tott eszköz (telefon) neve;
5 – a kiválasztott eszköz automatikus csatlakoztatása;
6 – automatikus válasz bejövő hívás esetén (az ábrán az au-
tomatikus válasz ki van kapcsolva);
7 – a telefonkönyv frissítése;
8 – a telefon lecsatlakoztatása.
2.15.12.3 A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy 
telefonjára feltöltötték-e a Bluetooth szoftvert.
2.15.12.4 A telefon csatlakoztatásához a multimédiás be-
rendezésen a (3) gombot (83. ábra) megérintve indítsa el a 
Bluetooth szoftvert. Kapcsolja be a Bluetooth-t a saját te-
lefonján is és indítsa el az új eszközök keresését. A talált 
eszközök jegyzékéből válassza ki a Vesta nevűt, és indítsa 
el a csatlakozási műveletet a telefonja kezelési útmutatójá-
ban leírt módon.

83. ábra: a telefonkapcsolat beállító ablak
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2.15.12.5 Válassza ki az eszköz nevét telefonján (lásd a 83. 
ábra (2) pozíció).  Indítsa el a csatlakozási műveletet a tele-
fonja kezelési útmutatójában leírt módon.
FIGYELEM! A telefon csatlakoztatása közben két felszólí-
tást kaphat. Az első a telefonja kijelzőjén megjelenő kód hi-
telesítését kéri. Ezt a kódot vissza kell igazolnia még akkor 
is, ha az a multimédiás berendezés kijelzőjén nem jelenik 
meg. A második a csatlakozás jóváhagyására irányul. Ha 
a multimédiás berendezés kéri a PIN-kódot, írja be: 0000. 
Várjon, amíg a két eszköz között létre nem jön a kapcsolat. 
Lehet, hogy a berendezés kéri a kapcsolat megerősítését. 
Ebben az esetben ismét írja be a 0000 kódot. Várja meg a 
kapcsolat létrejöttét, majd lépjen vissza a Telefon ablakba. 
2.15.12.6 A két eszköz közötti Bluetooth kapcsolat létre-
jöttét a Főmenü, a Telefon, a Rádió, az Audio, a Video, a 
Foto, a Beállítások és a Tájékoztató ablakban megjelenő, a 
3. ábrán (3) pozíciószámmal jelzett telefon ikon jelzi.
2.15.12.7 Ha az Automatikus visszahívást (Автоматическое 
соеди¬нение) az (5) gombot (83. ábra) megérintve be-
kapcsolja, a berendezés helyreállítja a kapcsolatot, ha a 
Bluetooth kapcsolat a telefonnal megszakad. 
2.15.12.8 Ha az Automatikus választ (Автоответ) a (6) 
gombot (83. ábra) bekapcsolja, a berendezés automatikusan 
fogadja a bejövő hívásokat. 
2.15.12.9 A multimédiás berendezés egyidőben csak egy 
telefonnal képes kapcsolatba lépni és a kapcsolatot fenntar-
tani. Ha másik telefonhívást kell fogadnia, vagy kezdemé-
nyeznie, az aktuális kapcsolatot a (3) gombot (83. ábra) meg-
érintve félbe kell szakítania. A félbeszakított beszélgetést 
később az (5) Automatikus visszahívás (Автоматическое 
соединение) gombot (83. ábra) megérintve folytathatja. 

Megjegyzés. Néhány telefonmodell nem kielégítően működik 
együtt a Bluetooth-on keresztül ezzel a multimédiás berende-
zéssel. Ez nem a berendezés hibája. A berendezés működését 
úgy ellenőrizheti, hogy másik mobiltelefonnal lép kapcsolatba a 
Bluetooth-on keresztül.
2.16 Csatlakozás az internetre Wi-Fi segítségével 
(Подключение Интернета по Wi-Fi)
2.16.1 Ha a multimédiás berendezést Navigáció üzemmód-
ban használja, annak a közlekedési dugókra, az út állapo-
tára, valamint más, a közlekedés biztonságát és az utazóse-
bességet befolyásoló információk vétele és jelzése céljából 
csatlakoznia kell az internetre.
2.16.2 Az internet csatlakozás ablakba (84. ábra) lépéshez 
érintse meg a Wi-Fi csatlakozás gombot (lásd az 1. táblázatot) 
2.16.3 Az internetre történő kapcsolódás érdekében kap-
csolja be okostelefonján, vagy más eszközén a mi-fit az esz-
köz kezelési utasításában leírt módon.

84.ábra: Kapcsolódás az internetre ablak



58

2.16.4 Kapcsolja be a Wi-Fit a multimédiás berendezésen.
2.16.5 Várja meg, amíg eszközének neve meg nem jelenik a 
multimédiás berendezés kijelzőjén az Elérhető hálózatok 
(Список доступных сетей) jegyzékében. Ezek után érintse 
meg annak nevét a jegyzékben.
2.16.6 Érintse meg a Wi-Fi jelszava (Пароль Wi-Fi) sort.
2.16.7 A megnyíló ablakban (85. ábra) írja be a jelszót és 
érintse meg a  gombot.
2.16.8 Ezután érintse meg a Csatlakozás (Подключение) 
gombot.
2.16.9 Ha a csatlakozás sikeres, a meglévő információk sor-
ban világít azInternet kapcsolat ikon (3. ábra, (1) pozíció)).

2.17 Hátranéző kamera
2.17.1 Ha a gépkocsi sebességváltóját hátramenetbe kap-
csolja, a multimédiás berendezés a hátranéző kamerára 
kapcsol. Ekkor a berendezés kikapcsolja hangot, és csak 
a parkolás segítő rendszer jeladójának hangja hallható (a 
gépkocsi felszereltségétől függően), vagy a hátranéző ka-
mera képe jelenik meg a kijelzőn.

85. ábra: a jelszó beviteli ablak
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Az RDS adásban fogható rádióműsorok jelleg szerinti felsorolása 
Az RDS adásban fogható rádióműsorok jelleg szerinti felsorolását lásd az A.1 táblázatban 

„A” melléklet 

A.1 táblázat
(tájékoztatás)

Fsz. A program jellege A kijelzőn megjelenő 
szöveg

1 Hírek NEWS
2 Aktuális események CURRENT AFFAIRS
3 Lapszemle INFORMATION
4 Sport SPORT
5 Oktatás, képzés EDUCATION
6 Dráma DRAMA
7 Kultúra CULTURE
8 Tudomány SCIENCE
9 Külömböző témák VARIED
10 Popzene POP MUSIC
11 Rockzene ROCK MUSIC
12 Könnyűzene EASY LISTENING
13 Klasszikus könnyűzene LIGHT CLASSICAL
14 Klasszikus komolyzene SERIOUS CLASSICAL
15 Egyéb zene OTHER MUSIC
16 Időjárás WEATHER

Fsz. A program jellege A kijelzőn megjelenő 
szöveg

17 Pénzügyek FINANCE

18 Gyermekprogramok CHILDREN’S 
PROGRAMMES

19 Társadalmi események SOCIAL AFFAIRS
20 Vallás RELIGION
21 Studióbeszélgetés PHONE-IN
22 Utazás TRAVEL
23 Pihenés LEISURE
24 Jazz JAZZ MUSIC
25 Countryzene COUNTRY MUSIC
26 Nemzeti zene NATION MUSIC
27 Régi dallamok OLDIES MUSIC
28 Népzene FOLK MUSIC

29 Ismeretterjesztő 
programok DOCUMENTARY

30 Riasztás ellnőrzése ALARM TEST
31 Riasztás ALARM
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B melléklet
(tájékoztatás)

A berendezés üzemi jellemzői RDS üzemmódban
B.1 Ha a vétel gyengül, AF üzemmódban a berendezés az 
RDS szolgáltatást nyújtó másik frekvenciára kapcsol.
B.2 РТY üzemmódban csak azok az RDS adást támogató 
műsorszóró adók kereshetők, melyek a felhasználó által ki-
választott jellegű műsort sugározzák. 

C melléklet
(ajánlás)

A megfelelő csatlakozás feltételei
C.1 Az USB csatlakozóra 2.0 protokollal támogatott USB 
eszközök csatlakoztathatók. A csatlakoztatott eszköz fájl-
rendszere FAT16 (< 2 GB), vagy FAT32 (> 2 GB), a partíciók 
száma legfeljebb 4 lehet.
C.2 Nagyon nagy állományt alkotó felvételek külső merev-
lemezről történő feltöltését a fájlrendszer beolvasása lassít-
hatja. 
C.З Felvételek nagyon összetett könyvtárfából történő fel-
töltését a fájlrendszer beolvasása lassíthatja 
C.4 Kívánatos, hogy a csatlakoztatott adathordozón a 
könyvtárfa szintjeinek száma ne haladja meg a nyolcat. Egy 
könyvtárban nem lehet több 1000 fájlnál.
C.5 A berendezés a következő külső adathordozókkal mű-
ködik 
 – SDHC memóriakártya 32 Gb-ig;
 – SD memóriakártya 4 Gb-ig;
 – USB 2.0 64 Gb-ig;
 – USB 3.0 64 Gb-ig (USB2.0 támogatással).
C.6 A kártyanyílásba 32x24x2,1 mm méretű SD és/vagy 
SDHC kártya helyezhető.
Megjegyzés: Minél több fálj / mappa van az adathordozón, a fáj-
lok átmásolása annál több időt igényel. Javasoljuk, a másolást csak 
olyan adathordozóról végezze, amelyiken csak audio-, vagy video-
fájlok, vagy csak képek vannak. A fájlok leggyorsabban 4, vagy na-
gyobb Gb memóriájú SD/SDHC kártyáról másolhatók át.
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FIGYELEM!
Az adathordozók csatlakoztatására ne használjon sem 
meghosszabbított USB-kábelt, sem USB elosztót.
Ne töltsön fel *.bin kiterjesztésű fájlt, mivel az a berende-
zés működőképességének elvesztését okozhatja. 

D melléklet
(előírás)

A berendezés gondozása
D.1 Gondoskodjon arról, hogy az utastér takarításakor a 
berendezésbe ne jusson semmilyen folyadék. Ez rövidzár-
latot, tüzet, vagy más károsodást okozhat.
D.2 Az ujjlenyomatokat puha szalvétával törölje le a képer-
nyőről. 

FIGYELEM!
Kíméletesen bánjon az érintőképernyővel: ha erősen nyom-
ja meg az ujjával, vagy éles tárggyal érinti meg, a képernyő 
behorpadhat, felülete megkarcolódhat!
A képernyő tisztításához ne használjon oldószereket 
– benzint, terpentint és hasonlókat – mivel ezek károsítják 
a képernyő felületét. A garancia nem terjed ki a képernyő 
fenti előírások be nem tartásából eredő meghibásodására. 
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E melléklet
(előírás)

Lehetséges hibák és elhárításuk
A lehetséges hibákat és azok elhárításának módját az E.1 táblázat tartalmazza

E.1 táblázat

Hiba A hiba kijavítása

 A berendezés nem kapcsol be 1. Ellenőrizze, megfelelő-e az utastér hőmérséklete (A hőmérséklet az előírt tartományban 
van-e).
2. Forduljon a megbízott forgalmazóhoz.

A berendezés nem kapcsolódik a 
mobiltelefonra

1. Ellenőrizze, bekapcsolta-e a mobiltelefonon a Bluetooth üzemmódot, és a kapcsolat létrejött-e 
(lásd: Telefon üzemmód).
2. Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.1.3 pontot)

A berendezés nem reagál az 
érintőképernyőn megjelenő 
gombok megérintésére

Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.1.3 pontot)

A berendezés nem veszi egyetlen 
műsorszóró állomás adását sem

1. Ellenőrizze, hogy a vételi körzetben van-e.
2. Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.1.3 pontot)

A berendezés nem érzékeli az SD-
kártyát / USB adathordozót 

1. Ellenőrizze, hogy az SD-kártya / USB adathordozó megfelel-e a követelményeknek (lásd a 
„C” mellékletet). 
2. Ellenőrizze, hogy az SD-kártyán / USB adathordozón Foto-/Video/Audio fájlok/adatok 
vannak-e? 
3. Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.1.3 pontot)

Nincs kapcsolat a navigációs 
műholdakkal (a képernyőn „X” jel 
látható)

1. Ellenőrizze, bekapcsolta-e a gyújtást. Ha nem, kapcsolja be.
2. Megszakadt / nincs érintkezés a csatlakozó dobozban (zöld, hatérintkezős csatlakozó)
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F melléklet
(előírás)

Gyakori kérdések
G. 1 Mi a nagysebességű Audio Bluetooth vagy A2DP?
Az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) vezeték 
nélküli folyamatos hangátvitel. Bluetooth rádiócsatornán 
továbbítja a sztereo-hangot bármely hordozható eszközről, 
például mobiltelefonról, vagy MP-3 lejátszóról más eszköz-
re, például az MMNB-re.  A rádióvevő támogatja az audio 
adatok A2DP technológiával történő átvitelét.

G.2 Honnan tudhatom meg, hogy mobiltelefonom támo-
gatja a nagysebességű Audio Bluetooth technológiát?
Telefonja használati útmutatójában olvashatja el, támogat-
ja-e a telefon az A2DP technológiát. 

G.З Milyen telefonok támogatják a Bluetooth kapcsolatot?
A legtöbb mobiltelefon támogatja.

G.4 Mi a Bluetooth?
A Bluetooth vezeték nélküli összeköttetés-szabvány, mely 
két eszköz közötti kapcsolat fenntartására szolgál. Lehető-
vé teszi két olyan eszköz között az összeköttetést, melyek 
között valamilyen akadály van (lehet). Hatótávolsága kö-
rülbelül 10 m. A kapcsolat akkor is létrejön, ha az egyik esz-
köz kézitáskában, vagy zsebben van.

G.5 Ha a Bluetooth szabvány, miért nem ezt használja 
minden telefon?
Jóllehet, a Bluetooth szabvány, mobiltelefonon történő al-
kalmazása a gyártó döntésétől függ. Gyakran hozzákap-

csolnak egyedi szolgáltatásokat, hogy bizonyos igényeket 
kielégítő gyártmányokat készítsenek, ami összeférhetetlen-
séghez vezethet.
Ha a telefon használatakor a programokat egymással ösz-
szeegyeztethetetlen módon állítja be, az a kompatibilitás 
sérülését okozhatja. Ha a telefon nem működik együtt az 
MMNB-vel, az esetek többségében a gépkocsi használója 
hibáztatható, nem a mobiltelefon. A telefon szoftverének 
frissítésével a hiba néha kijavítható.

G.6 A Bluetooth szabvány melyik változatát támogatja a 
rádióvevő?
A Bluetooth szabványnak több változata létezik, melyek 
meghatározott módon működnek. A rádióvevő a Bluetooth 
szabvány V2.0 változatát támogatja, mely az alábbi szabvá-
nyokat foglalja magába:
– GAP V2.0 hozzáférési profil;
– A2DP V1.2. vezeték nélküli folyamatos hangátvitel 
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G melléklet
(utasítás)

Audio- és videofájlok, valamint más, a berendezé-
sen lejátszható fájlok formátuma

G.1 Audiofájlok

G. 1.1 Állandó, vagy változó bitsebességű *.МРЗ:
– 32-320 kbit/s 32000 Hz, 44100 Hz és 48000 Hz frekvencia 
diszkretizálásnál MPEG-1 Layer3 esetén;
– 16-160 kbit/s 16000 Hz, 22050 Hz és 24000 Hz frekvencia 
diszkretizálásnál MPEG-2 Layer3 esetén;
– 8-160 kbit/s 8000 Hz és 11025 Hz frekvencia diszkretizá-
lásnál MPEG-2.5 Layer3 esetén.
G. 1.2 *.WMA: állandó bitsebességnél és 10-320 kbit/s, 
változó bitsebességnél 32-192 kbit/s valamint 8/11,025/16/ 
22,050/32/44,1/48 kHz frekvencia diszkretizálásnál.
G. 1.3 *.WAV: csillapítás 8/16/24 bit 44,1 kHz frekvencia 
diszkretizálásnál.
G. 1.4 *.FLAC: 44,1 kHz frekvencia diszkretizálásnál 

G.2 Videofájlok

G.2.1 Н.264/ MPEG-4/ MJPEG/Xvid/WMVn video, és 
WMA/MP3 audio kódoló-dekódolóval támogatott *.AVI 
720 х 536 képpont felbontásig és másodpercenként 30 képig.
G.2.2 Н.263/Н.264/ MPEG-4 video, és ААС/МРЗ audio kó-
doló-dekódolóval támogatott *.MP4 1920 х 1080 képpont 
felbontásig és másodpercenként 30 képig.
G.2.3 Н.263/Н.264/ MPEG-4 video, és ААС/МРЗ audio kó-
doló-dekódolóval támogatott *. MOV.
G.2.4 H.264/MPEG-4/ MPEG-2 video, és ААС/МРЗ audio 
kódoló-dekódolóval támogatott *. MKV 1920 х 1080 kép-
pont felbontásig és másodpercenként 30 képig.

G.З Grafikus fájlok
G.3.1 *.jpeg, *.jpg, *.jpe, *.bmp, *.gif, *.png. 
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H melléklet
(tájékoztató)

A „CityGuide” navigációs program frissítése

H.1 Általános követelmények

H.1.1 A programot és a térképet a felhasználó önállóan fris-
sítheti.
H.1.2 A frissítéshez rendelkeznie kell a fájlokat tartalmazó 
SD-kártyával.

H.2 A frissítés előkészítése

H.2.1 A frissítő csomag előkészítése
H.2.1.1 Nyissa meg számítógépén a böngészőben a www. 
probki.net/vaz/ oldalt
H.2.1.2 Töltse le az archívumból a program telepítő cso-
magot az oldalon található linken (LADA_CityGuide.zip) 
keresztül. 
H.2.1.3 Töltse le az archívumból a navigációs térképet az 
oldalon található linken keresztül (LADA_MAPS_FULL.
zip).
H.2.2 A memóriakártya előkészítése
H.2.2.1 Tömörítse ki a számítógépén a LADA_CityGuide.
zip fájlt
H.2.2.2 Másolja át a kártya gyökérkönyvtárába a kitömörí-
tett „Update” mappát.

H.2.2.3 Tömörítse ki számítógépén a LADA_MAPS_FULL.
zip fájlt.
H.2.2.4 A Lada Maps mappában lévő minden fájlt másoljon 
át a memóriakártya UPDATEA/СGMAPS mappájába.

H.З A térkép és a program frissítése

H.3.1 A program és a térkép frissítéséhez:
a) helyezze a frissítést tartalmazó memóriakártyát a kártya-
nyílásba;
b) a rádió Főmenü ablakában érintse meg a Navigáció 
gombot;
c) indítsa el a frissítő programot;
d) ha a programot és a térképet is frissítenie kell, válassza a 
frissítés menüben a „Teljes frissítés” (Полное обновление) 
menüpontot;
e) ha csak a térképet kell frissítenie, válassza a „Térkép fris-
sítése” (Обновить карты) menüpontot;
f) várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik;
g) zárja be a frissítő programot.
H.3.2 A navigációs program önállóan elindul.





A Lada Vesta rádióvevő
Használati útmutató 
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A jelen kezelési utasítás a Lada Vesta gépkocsi épített rá-
dióvevőhöz (a továbbiakban rádióvevő, vagy készülék) 
készült. A kezelési utasításban megismerheti az rádióvevő 
felépítését, működési elvét, műszaki jellemzőit, alkalmazá-
sát, valamint technikai kiszolgálását. A dokumentum tar-
talmazza a készülék részeinek leírását és azok jellemzőit, 
az üzembe helyezés előkészítését, a készülék rendeltetés 
szerinti használatát, a tárolás és szállítás szabályait.
Megjegyzés. A garancia nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, 
melyek a berendezés használati szabályainak megsértéséből, szak-
szerűtlen javításából, illetve külső sérülések miatt következnek be. 

1. A rádióvevő leírása
1.1 Az előlap

1.1.1 Az 1. ábrán a Lada Vesta gépkocsi rádiójának előlapját mu-
tatjuk be.

1. ábra: A rádiókészülék előlapja

1.2 A rádióvevő kezelőszervei

1.2.1 Az 1. ábrán számokkal jelzett kezelőszervek megnevezését az 
1. táblázatban ismertetjük.
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1. táblázat

Fsz. Megnevezés A kezelőszerv jelölése

1.  A rádióvevő be- és kikapcsoló gombja

2.  Mikrofon  
3.  RESET gomb, a futó alkalmazás törlése  
4.   Némítás (hang kikapcsolása) MUTE
5. „Távbeszélő” üzemmód bekapcsoló gomb. Bejövő hívás fogadása (zöld telefonkagyló)  
6. Kijelző  
7. Többfunkciós forgókapcsoló (Be és Ki, hangerő, hangszín, balansz)
8. „Távbeszélő” üzemmód kikapcsoló gomb. 
9. Kilépés a beszélgetésből, vagy a bejövő hívás elutasítása) (piros telefonkagyló) SCAN

10. Többfunkciós nyomókapcsoló  
11. SD-kártya behelyező nyílás DISP
12. Többfunkciós nyomókapcsoló AUDIO
13. Többfunkciós nyomókapcsoló 6.F-
14. Többfunkciós nyomókapcsoló 5.F+
15. Többfunkciós nyomókapcsoló
16. Többfunkciós nyomókapcsoló 4.RPT
17. Többfunkciós nyomókapcsoló 3.RDM
18. Többfunkciós nyomókapcsoló
19. Többfunkciós nyomókapcsoló 2.TAG
20. Többfunkciós nyomókapcsoló
21. Többfunkciós nyomókapcsoló RADIO
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1.2.2 A rádióvevő 2. táblázatban szereplő gyári beállításai-
nak törléséhez (megváltoztatásához) olvassa el a 6.3 pontot. 

2. táblázat
Jellemző Beállítás

Idő kijelzése Kijelzés alaphelyzetben
СТ Bekapcsolva
AM Bekapcsolva
ВТ Bekapcsolva
AF Kikapcsolva
Hangjelzés Bekapcsolva
Zajzár Kikapcsolva
BASS 0
TRE 0
BAL 0
FAD 0
EQ Kikapcsolva
RDS PTY Kikapcsolva
PTYREG Kikapcsolva
Hangkiegyenlítés Kikapcsolva
Hangerő 10
A memória tartalma Változatlan
Az audio lejátszó állása Nincs elmentve
Tájékoztató a bekapcsolt 
telefonról

Tárolja

Telefonszámok tárolása Nincs elmentve telefonszám

1.3  A kijelző leírása 
1.3.1 A 2. ábrán a kijelző elölnézetét mutatjuk be.

2. ábra: a rádióvevő kijelzője

1 – mappa száma;
2 – az aktuális (lejátszott) zeneszám száma;
3 – lejátszás;
4 – rádióvétel;
5 – lejátszás SD kártyáról;
6 – lejátszás USB meghajtóról;
7 – csatlakozás a rádióvevőhöz Bluetooth® csatornán ke-
resztül;
8 – rádióadó keresés;
9 – zeneszámok véletlenszerű lejátszása;
10 – az aktuális (lejátszott) zeneszám ismétlése;
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11 – hangszínszabályzó;
12 – sztereo vétel / lejátszás;
13 – hang kompenzáció;
14 – némítás;
15 – FM rádióadók zenei műfajok, illetve szöveges informá-
ciók szerinti megjelenítése;
16 – közlekedési hírek;
17 – rádióadók név szerinti megjelenítése;
18 – regionális rádióadók vétele;
19 – más frekvencián működő adás vétele;

1.4 Memóriakártya behelyezése és eltávolítása

1.4.1 Helyezze a memória kártyát a (10) nyílásba (1. ábra) 
úgy, hogy SD kártya lecsapott sarka felül legyen és tolja be 
ütközésig.
1.4.2 Nyomja meg a behelyezett memóriakártyát. A beren-
dezés kiadja a kártyát.

1.5 USB- meghajtó csatlakoztatása és eltávolítása

1.5.1 USB-meghajtót csatlakoztassa a középső konzolon a 
légkondicionáló berendezés alatt lévő USB csatlakozóba 
(lásd a gépkocsi használati útmutatóját).
1.5.2 USB-meghajtó eltávolításához lépjen ki a hangfájlok 
lejátszása üzemmódból és erőltetés nélkül húzza ki az USB 
csatlakozót a csatlakozó fészekből.

1.6 Külső adathordozó csatlakoztatása AUX csatlakozón 
keresztül 
1.6.1 Hangfájlokat tartalmazó külső adathordozó AUX csat-
lakozón keresztüli csatlakoztatásához a csatlakozókábel 3,5 
mm-es mini jackdugaszolóval szerelt egyik végét helyezze 
az AUX csatlakozóba, a másikat a külső adathordozóba.

2 A rádióvevő kezelése

2.1 Általános előírások 

2.1.1 Csak akkor keressen adóállomást, zeneszámot, stb., 
ha ezzel nem veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát. 
FIGYELEM! Elsősorban az utat figyelje! A vezetőt terheli 
a teljes felelősség a közúti közlekedés biztonságáért. Úgy 
használja a berendezést, hogy gépkocsiját minden körül-
mények között uralma alatt tartsa!
2.1.2 A balesetek elkerülése érdekében vezetés közben:
– ne keressen másik rádióállomást, vagy másik fájlt;
– ne állítsa nagyon nagyra a hangerőt, hogy másik gépkocsi 
hangjelzését is meghallja!
2.1.3 Törekedjen arra, hogy a járművet parkoláskor olyan 
helyre állítsa, ahol nem éri közvetlenül a nap sugarainak, 
amelyek mértéktelen hőmérséklet növekedést okozhatnak 
a kocsiszekrényben. A rádió bekapcsolása előtt csökkentse 
a kocsiszekrényben a hőmérsékletet!
2.1.4 A rádió -40 °С és +70 °С közötti hőmérsékleten üze-
meltethető. A rádió bekapcsolása előtt a kocsiszekrény bel-
ső hőmérsékletnek a fenti intervallumban kell lennie.



73

2.1.5 A rádió a gépkocsi 12 V-os fedélzeti elektromos rend-
szeréről üzemel. A negatív pólus a kocsiszekrény. Ha a 
gépkocsi elektromos fedélzeti rendszerének feszültsége et-
től eltér, a készülék nem csatlakoztatható!
2.1.4 Az USB csatlakozóba USB meghajtó, legalább 1024 Mb 
tárolókapacitású USB lejátszó, FAT 32 fájlrendszerű USB 
HDD, valamint csak az akkumulátor töltésére mobiltelefon 
csatlakoz-tatható.

2.2 A rádióvevő be- és kikapcsolása (1. ábra)

2.2.1 A rádióvevőt az alábbi módok egyikével csak akkor 
tudja bekapcsolni, ha a gyújtáskapcsolót +ACC, vagy ON 
állásba fordította. Ezt követően:
а) röviden nyomja meg az (1)  gombot. A rádióvevő be-
kapcsolás után abban az üzemmódban lép működésbe, 
melyben a kikapcsolás előtt volt.
b) röviden nyomja meg a (7) forgókapcsolót.
2.2.2 A rádióvevő kikapcsolásához nyomja meg az (1)  
gombot. A rádióvevő automatikusan akkor is kikapcsol, ha 
a gyújtáskapcsolót STOP állásba fordítja.
2.2.3 A gyújtás bekapcsolása után a rádióvevő automati-
kusan abban az üzemmódban lép működésbe, melyben a 
gyújtás kikapcsolása előtt volt.
2.2.4 Ha a rádióvevőt a gyújtás kikapcsolása előtt a  gom-
bot megnyomva kikapcsolja, a gyújtás újbóli bekacsolása-
kor a rádióvevő automatikusan nem kapcsol be.
2.2.5 Abban az esetben, ha a rádióvevő nem reagál bekap-
csoló gomb megnyomására, vékony, tompa végű pálcával 
nyomja be és 2-3 másodpercig tartsa benyomva a (3) Reset 
gombot.

Ha az (1)  gombot megnyomva bekapcsolja a rádióvevőt, 
a készülék automatikusan vételre áll.
FIGYELEM! A rádióvevő memóriája a gyújtáskulcs STOP 
állásba fordítása után 10 napig tárolja a használó által be-
állított adatokat (a műsorszóró rádióadók frekvenciáit, a 
hangerő és hangszín beállítását, a használó által beállított 
más jellemzőket).

2.3 A hangerő és hangszín beállítása (1. ábra)

2.3.1 A hangerő beállításához forgassa a (7) forgókapcsolót 
jobbra, vagy balra.
2.3.2 Ha röviden megnyomja a (7) forgókapcsolót, a kap-
csoló hangszínszabályzó üzemmódra vált. 
2.3.2 A kívánt hangszínt a (7) kapcsolót elforgatva állíthatja 
be.
2.3.3 A hang elnémításához nyomja meg a (4) MUTE gom-
bot.
2.3.4 A hang kikapcsolásához hosszan nyomja meg a (7) 
forgókapcsolót.

2.4 Az idő kijelzése (1. ábra)

2.4.1 Ha a rádióvevőt kikapcsolja és megnyomja a (11) 
DISP gombot, a (6) kijelzőn 15 másodpercen belül a futó 
idő jelenik meg. A gyújtáskulcsnak ekkor a +ACC állásban 
kell lennie.

2.5 A kijelzőn megjelenő üdvözlő felirat

2.5.1 A rádióvevő bekapcsolásakor a kijelzőn a „LADA-
Vesta” üdvözlő felirat jelenik meg.
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3 Rádió üzemmód 
3.1 A készülék rádióvétel üzemmódba kapcsolása (1. ábra)
3.1.1 A készüléket rádióvétel üzemmódba az alábbi két mó-
don kapcsolhatja:
• nyomja meg a (21) RÁDIÓ gombot;
• ha a rádióvevő be van kapcsolva, az összes külső adathor-
dozó (USB meghajtó, SD kártya) eltávolításával, kivéve az 
AUX csatlakozóaljzatba csatlakoztatott külső eszközöket.
Megjegyzés: a készüléket nem tudja rádióvétel üzemmódba kap-
csolni, ha a készüléken keresztül telefonbeszélgetést folytat, vagy 
azon keresztül mobiltelefonról zenét hallgat.

3.1.2 Ebben az üzemmódban a kijelzőn a felső sorban a 
frekvenciasáv, a rádióadó frekvenciája, és a tárhely száma 
jelenik meg, ahova a vett rádióadót programozta. Az alsó 
sávban az idő, az esetleges médiaüzenet, a rádióadó neve, 
(csak abban az esetben, ha van RDS szolgáltatás az adott 
körzetben és frekvencián), stb. jelenik meg.
3.1.3 A kijelzőn megjelenő információk kiválasztásához 
nyomja meg a (11) DISP gombot.
3.1.4 A rádióvevő frekvencia modulált (FM), valamint amp-
litúdó modulált (AM) üzemmódban az alábbi frekvencia-
sávok vételére alkalmas:
• AM1;
• URH;
• FMAS (egyesített FM-URH);
• FM1, FM2, FM3. 
3.1.5 Minden frekvenciatartományban 6, összesen 36 frek-
vencia (rádióadó) menthető el. 

Megjegyzés: Néhány gombhoz alapértelmezett frekvencia tartoz-
hat, ha automatikus keresésékor hatnál kevesebb rádióadót men-
tett el.

3.2 Rádióadók kézi keresése 
3.2.1 Rádió üzemmódban hosszan nyomja meg a (18)  
vagy a (15)  gombot. A rádióvevő a rádióadók kézi ke-
resésére kapcsol. A rádióadók kereséséhez forgassa el a (7) 
forgókapcsolót (az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatva magasabb, az óramutató járásával ellenkező irány-
ba forgatva alacsonyabb frekvenciára hangolja a vevőt).
Megjegyzés: Ez a módszer a FMAS frekvencia-tartományban nem 
alkalmazható.

3.3 Rádióadók automatikus keresése (1. ábra)

3.3.1 Automatikusan három módon keresheti a rádióadókat:
1) Állítsa be a kívánt frekvenciatartományt (AM, URH, FM1 
– FM3), majd nyomja meg a (18)  vagy a (15)  gombot.
Megjegyzés:
– Ez a módszer a FMAS frekvenciatartományban nem alkalmaz-
ható.
– Ha bekapcsolta az PTY üzemmódot (lásd a 3.6 és 6.3 pontot), 
csak azok közül az adók közül választhat, melyek a kiválasztott jel-
legű műsort sugározzák. Ha más adók közül is szeretne választani, 
kapcsolja ki a PTY üzemmódot. 
2) A 6 legjobban vehető rádióadó keresése és elmentése az 
egyesített URH+FM (64-108 MHz) frekvenciatartomány-
ban. Ekkor a kijelzőn a frekvenciatartományok között új-
ként megjelenik a „FMAS” frekvencia-tartomány. Ez a ke-
resési mód segít Önnek, hogy a FMAS ideiglenes tárhelyre 
mentse az útközben hallgatott adóállomásokat, miközben 
a rádió megőrzi a korábban az AM, URH és FM1-FM3 el-
mentett rádióadók adatait. Ezt az ideiglenes tárhelyet az 
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akkumulátor saruinak leválasztásával, majd újbóli felhe-
lyezésével, ezzel visszatérve a gyári beállításokra, vagy a 
RESET gombot megnyomva törölheti. Ebbe az üzemmódba 
a (9) SCAN gombot megnyomva tud belépni.
3) Automatikus keresés és a vett rádióadók memóriába 
történő elmentése a kiválasztott frekvenciatartományban. 
Ehhez röviden (többször) nyomja meg a (9) SCAN gom-
bot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az AUTOMATIKUS 
KERESÉS (АВТОПОИСК) felirat. 
Megjegyzés: ha az FM1-FM3 frekvenciasávok bármelyikét vá-
lasztja, és elindítja az automatikus állomáskeresést, a rádióvevő 
legfeljebb 18 rádióadót (frekvencia tartományonként hatot) ment 
el. A keresés befejeztével a rádióvevő az FM1 frekvenciasávban el-
mentett első adóállomás vételére kapcsol.

3.4 A rádióállomások elmentése (1. ábra)
3.4.1 A kiválasztott rádióadóknak a rádióvevő memóriájá-
ban történő elmentéséhez nyomja be és tartsa benyomva a 
13, 14, 16, 17, 19, 20. gombok egyikét. Amint a kijelzőn ki-
gyullad a tárhely száma, ahova a készülék az adóállomást 
elmentette, és búgó hangot hall (ha a gombhoz az audio je-
let társította), azt jelenti, hogy a készülék a rádióadó adatait 
sikeresen elmentette. 
3.4.2 A rádióadó adatainak a vevőkészülék memóriájába 
történő elmentésekor a kijelzőn kigyullad a tárhely száma, 
ahová a készülék az adó adatait elmentette.
Megjegyzés: a FMAS frekvenciasávban a felhasználó nem tudja a 
rádióadók adatait elmenteni.

3.5 Korábban elmentett rádióadók vétele (1. ábra)
3.5.1 A bekapcsolt frekvenciatartományban tárolt adóállo-
mások közül a 13, 14, 16, 17, 19, 20 gombok egyikét meg-
nyomva választhatja ki a kívánt rádióadót.

3.5.2 Ha röviden megnyomja a (21) RÁDIÓ gombot, a vett 
frekvencia-tartományok között körben, a következő sor-
rendben választhat: URH – FM1 – FM2 – FM3 – FMAS (eb-
ben a frekvenciatartományban csak az egyesített URH-FM 
frekvenciatartományban végzett keresés után) - AM1.
Megjegyzés: ha a felhasználó a készülék beállításakor az 
AM frekvenciatartományt kikapcsolta, a frekvencia-tarto-
mányok között a berendezés a következő sorrendben lép: 
URH – FM1 – FM2 – FM3 – FMAS.
3.6 RDS üzemmód
3.6.1 RDS (RadioDataSystem) – az URH frekvencia-tarto-
mányban sugárzott többcélú szolgáltatás, információk (pél-
dául közlekedési hírek) vételére műsorhallgatás közben; 
csak FM csatornákon, ha van ilyen szolgáltatás az adott 
körzetben és frekvencián);
3.6.2 A rádiókészülék képes az RDS adás szolgáltatásainak 
vételére (lásd a 3. táblázatot).
4 Audio üzemmód (1. ábra)

4.1 Audiofájlоk meghallgatása

4.1.1 Több módon hallgathatja meg az audio fájlokat: 
• helyezzen be SD-kártyát;
• csatlakoztasson USB lejátszót;
• nyomja meg a (12) AUDIO gombot.
Megjegyzés: ha a vevőkészüléket „Telefon” üzemmódban hasz-
nálja, a készülék az SD-kártya, vagy az USB lejátszó csatlakoztatá-
sakor nem kapcsol „Audio” üzemmódba.
A korrekt csatlakoztatás feltételeit a „C” mellékletben olvashatja.
4.1.3 Ebben az üzemmódban a kijelző bal felső sorában 
(2. ábra (1-3)) a mappa, vagy a zeneszám sorszáma vala-
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2. táblázat

Az RDS adás 
szolgáltatásai

Leírás

AF Ebben az üzemmódban a rádióvevő automatikusan átkapcsol azonos műsort szóró másik, alternatív frekvenciára 
(AF), ha a vétel élvezhetetlenné gyengül. A legjobb vételi lehetőség keresése közben az adás rövidebb-hosszabb időre 
megszakadhat. Ha a kiválasztott rádióadó vétele nagyon rossz minőségűvé válik, és alternatív adás sem fogható, 
válasszon másik műsorszóró adót. Ha bekapcsolta ezt az üzemmódot, a kijelző bal alsó sarkában világít az „AF” felirat 
(2. ábra (19)).

PS A műsorszóró adó által sugárzott program nevezéséről tájékoztatja.
TP A választott útvonal forgalmi rendjéről tájékoztatja. A szolgáltatás folyamatosan be van kapcsolva. Ha van RDS 

információ, a kijelzőn az alsó sorban középen világít a TP felirat (2. ábra (15)).
TA A választott útvonal forgalmáról tájékoztatja. A szolgáltatás folyamatosan be van kapcsolva. Ha van RDS információ, a 

kijelzőn az alsó sorban középen világít a TA felirat (2. ábra (16)).
CT Folyamatosan frissülő, a dátumra és az aktuális helyi időre vonatkozó adatok, melyek lehetővé teszik az idő 

megjelenítését és folyamatos beállítását.
PTY Maghatározott jellegű rádióműsor automatikus keresése. Ha a szolgáltatás be van kapcsolva, a kijelzőn az alsó sor 

középső jelcsoportjának bal szélén világít a PTY felirat (2. ábra (17))

mint a futó idő. az alsó sorban a zeneszám megnevezése, a 
fájl, a mappa és az előadó neve jelenik meg. A zeneszámo-
kat a (11) DISP gombot röviden megnyomva választhatja 
ki. Ha a kimenő információ 16 karakternél hosszabb, a szö-
veg folyamatosan fut a kijelzőn.
4.1.4 A (13) „6 F-” vagy a (14) „5 F+” gombok az előző, vagy a 
következő szám lejátszásnak gyors kapcsolására szolgálnak.
4.1.5 Meghatározott mappa kiválasztásához forgassa el 
a (7) forgókapcsolót, amíg a kívánt zeneszámhoz nem ér, 
majd röviden nyomja meg a (9) SCAN gombot.

4.1.6 A kiválasztott mappa lejátszásának megkezdéséhez 
nyomja meg a (7) forgókapcsolót.
4.1.7 A lejátszani kívánt zeneszám kiválasztásához forgas-
sa el a (7) forgókapcsolót, majd röviden nyomja meg a (9) 
SCAN gombot.
4.1.8 A kiválasztott zeneszám lejátszásának megkezdésé-
hez nyomja meg a (7) forgókapcsolót.
Megjegyzés: a 4.1.4 – 4.1.8 pontokban megnevezett műveletek 
nem végezhetők el, ha az audiofájlokat az AUX kimenethez csatla-
koztatott adathordozóról játssza le. 
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FIGYELEM! 
A vevőkészülék MP3, WMA, és WAV formátumú audiofáj-
lok lejátszását támogatja.

4.2 A lejátszás indítása / megállítása (1. ábra)

4.2.1 Az lejátszás indításához:
– csatlakoztasson zenefájlokat tartalmazó SD-kártyát, vagy 
USB adathordozót, vagy
– nyomja meg a (20) „1 ” feliratú gombot.
Megjegyzés: A lejátszás automatikusan megáll, ha megnyomja 
(4) MUTE gombot, vagy telefonhívást fogad/kezdeményez, majd 
automatikusan folytatódik, ha újra megnyomja a (4) gombot, elfor-
dítja a (7) forgókapcsolót, vagy befejezi a telefonbeszélgetést.

4.3 Kiegészítő információk megjelenítése (1. ábra)

4.3.1 Kiegészítő információk kijelzéséhez (ha van ilyen) 
nyomja meg a (19) „2 TAG” feliratú gombot – а kijelzőn 
megjelennek a futó fájlra vonatkozó kiegészítő információk 
(az előadó neve, az album, vagy a zeneszám neve).

4.4 A lejátszás vezérlése (1. ábra)

4.4.1 Ha egyidőben zeneszámokat tartalmazó SD kártyát és 
USB adathordozót is csatlakoztatott, az (5) és (6) ikon is vi-
lágít (2. ábra). Amelyik eszközről lejátssza a zeneszámokat, 
az azt jelző ikon villog. Az eszköz kiválasztásához nyomja 
meg a (12) AUDIO gombot.
4.4.2 Az éppen lejátszott szám megismétléséhez nyomja 
meg a (16) 4 RPT feliratú gombot, Ekkor a kijelzőn (2. ábra) 
felgyullad a 4 RPT felirat, а 2 TRACK felirat pedig villog.
4.4.3 A futó mappa lejátszásának megismétléséhez nyomja 
be és tartsa benyomva (16) 4 RPT feliratú gombot, amíg a 

kijelzőn (2. ábra) meg nem jelenik a MAPPA ISMÉTLÉSE 
(ПОВТОР ПАПКА) üzenet. Ekkor a kijelzőn felgyullad a 
(10) RPT felirat az (1) FOLDER felirat pedig villog.
4.4.4 Az ismétlés kikapcsolásához nyomja be, és tartsa 
benyomva a (17) 3 RDM feliratú gombot, amíg a kijelzőn 
(2. ábra) a (10) RPT felirat ki nem alszik.
4.4.5 A mappák véletlenszerű lejátszásának be- és kikapcso-
lásához röviden nyomja meg a (17) 3 RDM gombot. Ekkor 
a kijelzőn (2. ábra) kigyullad a (9) RDM felirat, és a középső 
mezőben megjelenik a RDM MAPPA (RDM ПАПКА) üze-
net. A futó mappa számainak véletlenszerű lejátszásakor a 
kijelzőn (2. ábra) felgyullad a (9) RDM felirat, a (1) FOLDER 
felirat pedig villog.
4.4.6 A rádióhoz egyidőben csatlakoztatott adathordozó-
kon tárolt összes zeneszám véletlenszerű lejátszásának 
be-és kikapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a (17) 
3 RDM feliratú gombot. Ekkor a kijelzőn (2. ábra) kigyul-
lad a (9) RDM felirat, a középső mezőben pedig megjelenik 
RDM ÖSSZES (RDM ВСЕ) üzenet.

4.5 AUX üzemmód (1. ábra)

4.5.1 Ha külső adathordozóról az AUX csatlakozón keresz-
tül akar zeneszámokat lejátszani, a külső adathordozót ká-
bellel kell csatlakoztatnia (lásd az 1.6 pontot).
4.5.2 Az AUX üzemmódba kapcsoláshoz többször egymás 
után nyomja meg a (12) AUDIO gombot.
4.5.3 Ha a külső adathordozóról az AUX csatlakozón ke-
resztül játssza le a zeneszámokat, a rádióvevőn csak a 
hangteljesítmény szintet, a hangszínt, a balanszot és a han-
gerőt tudja szabályozni (lásd a 2.3 pontot). A mappát és a 
zeneszámokat a külső adathordozón tudja kiválasztani.
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4.6 MUTE (némítás) (1. ábra) 

4.6.1 Ha megnyomja a (B) MUTE gombot, a kijelzőn 
(2. ábra) az alsó sorban kigyullad a (14) szimbólum.
4.6.2 A hang újbóli bekapcsolásához ismét nyomja meg a 
(4) MUTE gombot. Ha szükséges, állítsa be a hangerőt a (B) 
forgókapcsolóval.
5 Bluetooth®1 üzemmód
5.1  A Bluetooth® üzemmód be- és kikapcsolása

5.1.1 A Bluetooth® üzemmódot az alábbi módon kapcsol-
hatja be és ki:
– rádióvevő beállításakor az „A telefon bekapcsolása” me-
nüben;
– hosszan megnyomja az (5)  (zöld) gombot (a 
Bluetooth® bekapcsol);
– hosszan megnyomja az (8)  (piros) gombot (a 
Bluetooth® kikapcsol).

5.2 A telefon csatlakoztatása a Bluetooth®-on keresztül

5.2.1 FIGYELEM!
Tartsa be a telefon gépkocsiban történő használatára vo-
natkozó szabályokat. Kapcsolja ki a telefont ott, ahol tilos 
mobiltelefont használni!  Vegye figyelembe a hatályos elő-
írásokat!
5.2.2 A rádióvevő az alábbi szolgáltatásokat támogatja:
– Bluetooth® 1.1, vagy későbbi változat (javasoljuk a 
2.1+EDR változatot);

1   a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye

– HFP profil (telefon kezelése kéz nélkül) 1.0, vagy későbbi 
változat;
– A2DP profil 1.0, vagy későbbi változat.
5.2.3 Ha a mobiltelefon nem támogatja a HFP profilt, nem 
tudja a telefont regisztrálni a Bluetoothon és nem tudja 
használni az A2DP szolgáltatást.
5.2.4 Mielőtt a telefont csatlakoztatná, győződjön meg ar-
ról, működik-e telefonja Bluetooth® üzemmódban, illetve 
támogatja-e azt.
5.2.5 A telefon rádióvevőre csatlakoztatásához kapcsolja 
be telefonján a Bluetooth® üzemmódot. Ha telefonja más 
Bluetooth® eszközök számára is láthatóvá tehető, kapcsol-
ja be ezt a szolgáltatást is. Javasoljuk, olvassa el telefonja 
kezelési útmutatójában a Bluetooth® eszközök beállítása és 
csatlakoztatása című részt.
5.2.6 Telefonja rádiókészülékhez történő csatlakoztatásá-
hoz telefonja menüjében aktiválnia kell az „Új Bluetooth® 
eszközök keresése” menüpontot. A felsorolt eszközök kö-
zül válassza ki a Vesta nevűt. Ha szükséges, jelszóként írja 
be: „0000”. 
Megjegyzés: mielőtt ezt a műveletet elkezdené, olvassa el telefonja 
kezelési útmutatóját.
5.2.7 A sikeres csatlakoztatás után a kijelzőn kigyullad a (7) 
BT felirat (2. ábra)
5.2.8 A rádióvevő egyidőben csak egy telefont tud kiszol-
gálni. Ha másik telefont akar a rádióhoz csatlakoztatni, a 
csatlakoztatott telefonon kapcsolja ki a Bluetooth® üzem-
módot, és végezze el az előbb ismertetett műveletet a másik 
telefonnal.
Megjegyzés: néhány rádiótelefon nem működik együtt Bluetooth® 
üzemmódban a rádióvevővel, ami nem azt jelenti, hogy a telefon, 
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vagy a rádiókészülék hibás. A rádióvevő működőképességének el-
lenőrzéséhez próbálja ki a rádiókészüléket másik mobiltelefonnal.
5.2.9 Ha a telefonhoz kettő, vagy több SIM-kártyát használ, 
HFP üzemmódban nem garantált megfelelő működése. Ja-
vasoljuk, figyelmesen olvassa el a telefon kezelési útmuta-
tóját.

5.3 A telefon lecsatlakoztatása a rádióvevőről (1. ábra)

5.3.1 Telefonját az alábbi módon csatlakoztathatja le a rá-
dióról:
– kapcsolja ki a Bluetooth® üzemmódot a telefonján;
– nyomja meg és tartsa lenyomva a (8)  gombot).
Megjegyzés: ha a telefon lecsatlakoztatása közben beszélgetést 
folytat a telefonon, a hang automatikusan a telefon hangszóróján 
szólal meg.

5.4 Beszélgetés a telefonon (1. ábra)

5.4.1 Bejövő híváskor a hívó telefonszáma a kijelző (2. ábra) 
alsó sávjában jelenik meg (ez a mobilszolgáltatótól vásárolt 
szolgáltatáscsomag függvénye).
5.4.2 A hívás fogadásához nyomja meg az (5)  (zöld) 
gombot.
5.4.3 A hívás elutasításához, vagy befejezéséhez nyomja 
meg a (8)  (piros) gombot.
5.4.4 Beszélgetés közben: 
– a hangerőt a (7) gombot elforgatva állíthatja be (növelheti, 
csökkentheti);
– az (5)  (zöld) gombot megnyomva fogadhatja a be-
jövő hívásokat;
– a (8)   (piros) gombot megnyomva megszakíthatja / 
befejezheti a beszélgetést.

5.4.5 A rádióvevő tárolja a legutolsó csatlakoztatott tele-
fon adatait. Ha a kapcsolat megszakad, például elmegy a 
járműtől és utána visszatér, a kapcsolat újbóli felvételéhez 
elég kétszer egymás után megnyomnia az (5)  (zöld) 
gombot.
Megjegyzés: nem minden telefon képes támogatni ezt a szolgál-
tatást. Hogy a távbeszélő kapcsolatot helyreállítsa, telefonján kap-
csolja be a Bluetooth® üzemmódot és tegye készülékét láthatóvá 
más Bluetooth® eszközök számára (ez telefonkészülékétől és a hoz-
zá vásárolt szolgáltatáscsomagtól is függ).

5.5 Telefonkönyv és más szolgáltatások (1. ábra)

5.5.1 Ha telefonját a Bluetooth® segítségével a rádióhoz 
csatlakoztatta, a következő szolgáltatásokhoz fér hozzá:
– megtekintheti telefonja SIM kártyáján tárolt kapcsolato-
kat (neveket, telefonszámokat és más adatokat);
– megtekintheti telefonja memóriájában tárolt kapcsolato-
kat (neveket, telefonszámokat és más adatokat);
– megtekintheti a kimenő, a bejövő és a nem fogadott hí-
vások jegyzékét.
5.5.2 Hogy hozzáférjen ezekhez a szolgáltatásokhoz, nyom-
ja meg az (5)  (zöld) gombot és kapcsolja rádiókészü-
léket Telefon üzemmódba.
5.5.3 Ezután a (18) , vagy a (15)  gombot (többször) 
megnyomva válassza ki a kívánt szolgáltatást: SIM-kártya 
(SIM-КАРТА) – Telefonkönyv (ТЕЛ. КНИГА) – Kimenő 
(ИСХОДЯЩИЕ) – Nem fogadott ПРОПУЩЕННЫЕ – Be-
jövő (ВХОДЯЩИЕ) (hívások).
5.5.4 A kívánt szolgáltatás kiválasztása után a (7) forgókap-
csolót elforgatva válassza ki kívánt kapcsolatot (nevet, tele-
fonszámot, stb).
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FIGYELEM! A kapcsolatok felsorolásának sorrendje tet-
szőleges, és kizárólag a használt mobiltelefontól függ. 
5.5.5 A kapcsolat kiválasztása után a hívás kezdeményezé-
séhez nyomja meg az (5)  (zöld) gombot, vagy a (7) 
forgókapcsolót.

5.6 Zenehallgatás telefonon (1. ábra) 

5.6.1 Ha a Bluetooth® segítségével csatlakoztatta a telefont 
a rádióvevőhöz, a rádión A2DP üzemmódban meghallgat-
hatja a telefonjára feltöltött audiofájlokat:
– a (20) AUDIO gombot többször megnyomva lépjen a 
ZENE LEJÁTSZÁS (МУЗ ВТ) üzemmódba (az üzemmód 
megnevezése a kijelzőn (2. ábra) a felső sorban jelenik meg);
– az audiofájlok lejátszásához nyomja meg a rádión a (20) 

 feliratú gombot, vagy indítsa el a zeneszámok leját-
szását a telefonján;
5.6.2 A lejátszást az Audio üzemmódnál leírtak szerint ve-
zérelheti.
Megjegyzés: a fent leírt üzemmód bekapcsolása előtt győződjön 
meg arról, hogy telefonja támogatja-e az A2DP szabványt.
Ha A2DP üzemmódban történő zenehallgatás közben te-
lefonjára hívás érkezik, és Ön azt az  (piros) gombot 
megnyomva visszautasítja), a rádióvevő visszakapcsol ze-
nehallgatásra, de Szünet (Пауза) üzemmódra vált. A ze-
nehallgatás folytatásához nyomja meg a (20)  feliratú 
gombot.

5.7 Az utolsó bejövő / kimenő hívás vissza- / újrahívása 
(1. ábra)

5.7.1 Rádióvevője megjegyzi az utolsó beérkező / kimenő 
telefonhívás számát.

5.7.2 A rádióvevő memóriájába legfeljebb 6 hívószámot 
menthet el. Ehhez:
– amikor a kijelzőn megjelenik az utolsó beérkező / kimenő 
telefonhívás száma nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 – 
6 számú gombok valamelyikét, amíg a telefonszám a sor 
közepére nem áll;
– ugyanígy tudja elmenteni beszélgetés közben a többi 
számot is: nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 – 6 számú 
gombok valamelyikét, amíg a telefonszám a sor közepére 
nem áll.
5.7.3 A korábban elmentett számok hívásához lépjen a Te-
lefon üzemmódba: röviden nyomja meg az (5)  (zöld) 
gombot. Ezután röviden nyomja meg az 1 – 6 számú gom-
bokkal válassza ki a hívni kívánt számot, ami a kijelzőn az 
alsó sorban jelenik meg. A szám hívásához nyomja meg az 
(5)  (zöld) gombot.
Megjegyzés: a rádióvevő memóriájában tárolt telefonszámokat a 
készülék gyári beállításainak visszaállításával tudja törölni. (lásd 
a 6.3 pontot).
Néhány telefonmodell helytelenül továbbítja az előfizető 
hívószámát (például +7 vagy +8 helyett 7 jelenik meg a ki-
jelzőn, ami oda vezet, hogy a készülék hibás számot jegyez 
meg, és nem lehet az előfizetőt felhívni. Ez nem a rádióvevő 
hibája.
6 Beállítások

6.1 Audio beállítások

6.1.1 Ebbe a menübe tud belépni, hogy a Főablakban (Au-
diofájlok lejátszása üzemmód) röviden megnyomja a (7) 
forgókapcsolót.
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6.1.2 A paraméterek közötti átkapcsoláshoz és a paraméte-
rek kiválasztásához forgassa el a (7) forgókapcsolót. A pa-
raméterek a következő sorrendben jelennek meg: hangszín 
– mély hang – magas hang – balansz – első/hátsó balansz 
–hangerő – kilépés.
Megjegyzés: a beállítások üzemmódból a készülék 5 má-
sodperc elteltével automatikusan kilép, ha semmilyen be-
állítást nem végez.

6.2 Kiválasztott audio paraméter beállítása

6.2.1 Ebbe az üzemmódba úgy tud belépni, hogy a kivá-
lasztott menüpontban megnyomja a (7) forgókapcsolót. A 
kiválasztott paraméter beállításához forgassa el a (7) forgó-
kapcsoló gombját. 
6.2.2 A hangszínt a következő sorrendben tudja beállítani: 
EQ JAZZ – EQ POP – EQ CLASSIC – EQ VOCAL – EQ 
USER (FELHASZNÁLÓ).
6.2.3 A mély és magas hangok, a balansz, az első/hátsó ba-
lansz -7 és +7 közötti skálán állítható.

6.3 Rendszerbeállítások

6.3.1 A rendszerbeállítások menübe úgy tud belépni, hogy 
a Főablakban (Audiofájlok lejátszása üzemmód) hosszan 
megnyomja a (7) forgókapcsolót.
6.3.2 A paraméterek kiválasztásához és beállításához for-
gassa el a (7) forgókapcsolót. 
6.3.3 A kiválasztott paraméterre lépéshez és a beállítás jó-
váhagyásához röviden nyomja meg a (7) forgókapcsolót.

6.3.4 A rendszerbeállítások menüben beállíthatja: 
– az idő formátumot;
– kézzel beállíthatja a futó időt (óra, perc);
– be- és kikapcsolhatja a futó idő RDS jelekkel történő kor-
rekcióját (RDS СТ);
– be- és kikapcsolhatja az alternatív adóra történő automa-
tikus átkapcsolást (RDS AF);
– be- és kikapcsolhatja a meghatározott jellegű adások au-
tomatikus keresését (RDS РТY);
– be- és kikapcsolhatja a regionális adók automatikus ke-
resését (RDS REG);
– be- és kikapcsolhatja az SV (АМ) frekvenciasávot;
– be- és kikapcsolhatja a Bluetooth szolgáltatást (telefon 
csatlakoztatása);
– be- és kikapcsolhatja a gombok megnyomását jelző hangot;
– be- és kikapcsolhatja a zajzárat (csak Rádió üzemmódban);
– visszaállíthatja a rádióvevőt a gyári beállításokra. A rá-
dióvevő ekkor a 2. táblázatban megadott beállításokra áll 
vissza. (lásd az 1.2 pontot).
6.3.5 A Rendszerbeállítások menüből a Kilépés (Выход) 
menüpontra lépve léphet ki, vagy várja meg, amíg a készü-
lék automatikusa ki nem lép (ez 5 másodperc múlva be-
következik, ha semmilyen beállítási műveletet nem végez).

7 Nem garanciális események és hibák (4. táblázat)  
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4. táblázat

Fsz. Jelenség Hely Ok

1 Folyadék kiömlése a termékre (a 
termék belsejébe)

Folyadéknyomok a termék 
burkolatán, vagy belsejében. Égett 
szag.

A termék használati szabályainak megsértése

2 Égett szag A termék felszíne és belső tere Helytelen csatlakozás, leesés, nem engedélyezett 
(szakszerűtlen) javítás, folyadék bejutása a termékbe

3 Sérült plombák, sérült, deformált 
ház, burkolat 

A burkolat elemeinek illesztési 
helye (törés, repedés), a kötőelemek 
sérült hornyai

A készülék nem célszerszámokkal történő felnyitása 
(felnyitásának megkísérlése). Nem engedélyezett 
(szakszerűtlen) felnyitás

4 Rovarok, állatok 
élettevékenységének nyoma

A termék felszíne és belső tere Svábbogarak, hangyák, poloskák, állati szőr, stb.

5 Törött kapcsolók és kezelőszervek Kapcsoló- és hangoló gombok Mechanikus hatások (ütés, leesés, erőszakos 
kezelés, stb.)

6 A gyári szám nehezen határozható 
meg. A gyári szám és a gyártó 
azonosítója sérült

A gyári jelzések, azonosítók helye Mechanikus, hő- és más hatások. Illetéktelen 
felnyitás

7 Törött, repedt készülékház A termék házának sarkai, a 
burkolat hátoldala, a ház alsó része, 
a tartók, tálcák, fedelek, csövek 
rögzítése

Mechanikus hatás (ütés, leesés, figyelmetlen 
kezelés, stb.)

8 A rádió elektromos alkatrészeinek 
és kábeleinek mechanikus sérülése 

A használati szabályok megsértése. A termék 
figyelmetlen kezelése

9 A rádió elektromos alkatrészeinek 
és vezetékeinek szemmel látható 
sérülése. 

Az alkatrészek hibás csatlakoztatása, a termék nem 
előírásszerű használta
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A 4. táblázat folytatása

Fsz. Jelenség Hely Ok

10 Nem eredeti alkatrészek az 
eredetiek helyén. Forrasztás 
nyomai.

A használati szabályok megsértése. Szakszerűtlen 
javítási kísérlet nyomai.

11 A termék túlságosan 
elszennyeződött és poros. 
Lecsapódott nedvesség a készülék 
belsejében. Gombák, penész, 
szerves és szervetlen lerakódás.

A termék belső tere, felszíne

A termék nem tervezett körülmények közötti 
használata

12 Idegen alkatrészek a termékben 
(kapcsok, gombok, stb. a 
légcsatornákhoz, vagy a 
felhasználó hozzáféréséhez 
szolgáló csatornákhoz, a termék 
felnyitása nélkül).

A használati szabályok megsértése.

13 Deformált kapocslécek és 
kábelfejek és szemmel látható 
sérüléseik.

Összekötő kábelek és dugaszoló 
csatlakozók

Durva mechanikus behatás, figyelmetlen 
csatlakoztatás, hibás beépítés.

14 Törött kijelző, karcolás, 
benyomódás a kijelző felületén A termék felszíne Mechanikus hatás (ütés, leesés, stb.)

15 A kijelző színes antireflexiós 
bevonatának sérülése. A kijelző felszíne

Agresszív folyadékok külső hatása (aeroszolos 
szóró palackok használata a kijelző közelében. 
Nem engedélyezett folyadékok használata a kijelző 
tisztításához.

16 Sorja a rögzítő reteszeken A termék háza, felszíne Önkényes javítás nyomai.
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Fsz. Jelenség Hely Ok

17 Szerszám okozta karcolások a 
készülék házán a csavarkötések 
közelében, vagy a csavarok 
hornyán. 

A termék háza, felszíne

Önkényes javítás nyomai.

18 Nem csatlakoztatható a telefon, a 
Bluetooth kapcsolat instabil.

Nem kompatibilis a telefon és a készülék. 

19 Nem kereshetők a rádióadók Antennakábel Szakadt az antennakábel Helytelenül szerelték be a 
rádióvevőt.

20 Az audiofájlokat tartalmazó USB 
adathordozó csatlakoztatása 
után a rádióvevő nem kapcsol át 
lejátszásra. 

A rádióvevő és az USB adathordozó nem 
kompatibilis.

21 Az audiofájlokat tartalmazó 
SD-kártya behelyezése után 
a rádióvevő nem kapcsol át 
lejátszásra. 

A rádióvevő és az SD-kártya nem kompatibilis

22 Újraindítás (a RESET gomb 
megnyomása) után a készülék 
instabilan működik.

A 4. táblázat vége
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„A” melléklet
(tájékoztató)

Az RDS üzemmódban fogható rádióműsorok jelleg sze-
rinti felsorolása 

A.1 Az RDS adásban fogható rádióműsorok jelleg szerinti 
felsorolását lásd az A.1 táblázatban 

А. 1. táblázat

Fsz. A program jellege A kijelzőn megjelenő szöveg

1 Hírek NEWS

2 Vegyes VARIED

3 Popzene POP MUSIC

4 Rockzene ROCK MUSIC

5 Egyéb zene OTHER MUSIC

6 Gyermekprogramok CHILDREN’S PROGRAMMES

7 Pihenés LEISURE

8 Jazz JAZZ MUSIC

9 Régi dallamok OLDIES MUSIC

10 Népzene FOLK MUSIC

„B” melléklet
(tájékoztató)

A berendezés üzemi jellemzői RDS üzemmódban

B.1 Ha a vétel gyengül, AF üzemmódban a berendezés az 
RDS szolgáltatást nyújtó másik frekvenciára kapcsol.
B.2 РТY üzemmódban csak azok az RDS adást támogató 
műsorszóró adók kereshetők, melyek a felhasználó által ki-
választott jellegű műsort sugározzák. 
B.З A kiválasztott frekvenciasávban található összes rádió-
adó egymás utáni felsorolásához kapcsoljon a PTY üzem-
módba: ekkor a kijelzőn meg kell jelennie az PTY feliratnak.
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„C” melléklet
(javaslat)

A megfelelő csatlakozás feltételei
C.1 Az USB csatlakozóra 2.0 protokollal támogatott USB 
eszközök csatlakoztathatók. A csatlakoztatott eszköz fájl-
rendszere FAT16 (<2 GB), vagy FAT32 (> 2 GB), a partíciók 
száma legfeljebb 4 lehet.
C.2 Nagyon nagy állományt alkotó felvételek külső merev-
lemezről történő feltöltését a fájlrendszer beolvasása lassít-
hatja. 
C.З Felvételek nagyon összetett könyvtárfából történő fel-
töltését a fájlrendszer beolvasása lassíthatja 
C.4 Kívánatos, hogy a csatlakoztatott adathordozón a 
könyvtárfa szintjeinek száma ne haladja meg a nyolcat. Egy 
könyvtárban nem lehet több 1000 fájlnál.
C.5 A berendezés a következő külső adathordozókkal mű-
ködik 
● SDHC memóriakártya 32 Gb-ig;
● SD memóriakártya 4 Gb-ig;
● USB 2.0 64 Gb-ig;
● USB 3.0 64 Gb-ig (USB2.0 támogatással).
C.6 A kártyanyílásba 32x24x2,1 mm méretű SD és/vagy 
SDHC kártya helyezhető.
Megjegyzés: Minél több fálj / mappa van az adathordozón, a fáj-
lok átmásolása annál több időt igényel. Javasoljuk, a másolást csak 
olyan adathordozóról végezze, amelyiken csak audio-, vagy video-
fájlok, vagy csak képek vannak.
C.7 A fájlok leggyorsabban 4, vagy nagyobb Gb memóriájú 
SD/SDHC kártyáról másolhatók át.

FIGYELEM!
Az adathordozók csatlakoztatására ne használjon sem 
meghosszabbított USB-kábelt, sem USB elosztót.

C.8 A vevőkészülék a következő audio-fájlokat játssza le:
– *.МРЗ: állandó, vagy változó bitszámmal 32 – 320 Kbit/s 
átviteli sebességgel, frekvencia diszkretizálás 44,1/48 kHz;
– *.WMA (DRM védelem nélkül): állandó bitszámmal 10 – 
320 Kbit/s átviteli sebességgel, változó bitszámmal 32 – 192 
Kbit/s átviteli sebességgel.
– *.WAV: csillapítás 8/16/24 bit, frekvencia diszkretizálás 
44,1 kHz.
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„D” melléklet
(előírás)

A vevőkészülék gondozása
D.1 Gondoskodjon arról, hogy az utastér takarításakor a készü-
lékbe ne jusson semmilyen folyadék. Ez rövidzárlatot, tüzet, vagy 
más károsodást okozhat.
D.2 Az ujjlenyomatokat puha szalvétával törölje le a képernyőről. 
Ha szükséges, a szalvétát tiszta alkohollal nedvesítse be
 

FIGYELEM!
A képernyő tisztításához ne használjon oldószereket – benzint, 
terpentint és hasonlókat – mivel ezek károsítják a képernyő felü-
letét. 
Kíméletesen bánjon az érintőképernyővel: ha erősen nyomja meg 
az ujjával, vagy éles tárggyal érinti meg, a képernyő behorpadhat, 
felülete megkarcolódhat!
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„E” melléklet
(tájékoztató)

Lehetséges hibák és elhárításuk

Hiba A hiba kijavítása

 A készülék nem kapcsol be. Ellenőrizze, hogy a tápáramkör csatlakozói épek, és nem szennyeződtek el.
Ellenőrizze, megfelelő-e az utastér hőmérséklete (A hőmérséklet az előírt tartományban van-e).
Ellenőrizze, jelen van-e a +12 V feszültség a vevőkészülék csatlakozó kapcsán. 

A készülék a Bluetooth-on 
keresztül nem kapcsolódik a 
mobiltelefonra

Ellenőrizze, bekapcsolta-e a mobiltelefonon a Bluetooth üzemmódot, és a kapcsolat létrejött-e 
(lásd: Telefon üzemmód).
Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.1.3 pontot)
Ellenőrizze, aktiválta-e a „Telefon csatlakoztatása” üzemmódot 

A berendezés nem reagál az 
érintőképernyőn megjelenő 
gombok megérintésére

Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.2.7 pontot)

A berendezés nem veszi egyetlen 
műsorszóró állomás adását sem

Ellenőrizze, hogy a vételi körzetben van-e.
Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.2.7 pontot)

A berendezés nem érzékeli az SD-
kártyát / USB adathordozót 

Ellenőrizze, hogy az SD-kártya / USB adathordozó megfelel-e a követelményeknek (lásd a „C” 
mellékletet). 
Ellenőrizze, hogy az SD-kártyán / USB adathordozón Audio fájlok/adatok vannak-e?
Indítsa újra a berendezést. (lásd a 2.2.7 pontot)
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„F” melléklet
(tájékoztató)

Elfogadott rövidítések 

AF – alternatív frekvenciák jegyzéke. Lehetőséget ad a rá-
dióvevő automatikus áthangolására másik olyan frekvenci-
ára, ahol ugyanaz az adás vehető, mint az eddíg hallgatott 
frekvencián, melyen a vétel nagyon gyengévé vált
AM – АМ-frekvenciasáv
AUDIO – audio szakkifejezés, mely a hangfájlok továbbítá-
sára és lejátszására vonatkozik
A2DP – Bluetooth® profil, mely lehetővé teszi a telefonon 
tárolt zeneszámok lejátszását a rádóvevőn.
BASS – basszus
Веер – sípoló hangjelzés
ВТ – Bluetooth® lehetővé teszi az eszközök közörtti infor-
mációcserét
СТ – RDS szolgáltatás, mely leherővé teszi az idő beállítá-
sát és korrekcióját a rádióadó jeleivel
DISP – kijelző.
EQ – hangerő-, hangszín és balansz szabályzó
FAD – az első és hátsó hangszórók közötti balansz 
F+ – ugrás a következő mappára
F- – ugrás az előző mappára
FM – FM-frekvencia
MUTE – némítás
RDM – véletlenszerű lejátszás (Random)
RPT – ismétlés (Repeat)

SCAN – letapogatás
SD – Secure Digital Memory Card – SD-kártya/memória-
kártya 
TAG – az audiofájl metaadatai
TRE – nagyfrekvenciájú hang
USB – USB (Universal Serial Bus) adathordozó 
УКВ – ultrarövid hullámtartomány (URH)
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„G” melléklet
(tájékoztató)

Gyakori kérdések

G. 1 Mi a nagysebességű Audio Bluetooth vagy A2DP?
Az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) vezeték 
nélküli folyamatos hangátvitel. Bluetooth rádiócsatornán 
továbbítja a sztereo-hangot bármely hordozható eszközről, 
például mobiltelefonról, vagy MP-3 lejátszóról más eszköz-
re, például a rádióvevőre.  A rádióvevő támogatja az audio 
adatok A2DP technológiával történő átvitelét.
G.2 Honnan tudhatom meg, hogy mobiltelefonom támo-
gatja a nagysebességű Audio Bluetooth technológiát?
Telefonja használati útmutatójában olvashatja el, támogat-
ja-e a telefon az A2DP technológiát. 
G.З Milyen telefonok támogatják a Bluetooth kapcsolatot?
A legtöbb mobiltelefon támogatja.
G.4 Mi a Bluetooth?
A Bluetooth vezeték nélküli összeköttetés-szabvány, mely 
két eszköz közötti kapcsolat fenntartására szolgál. Lehető-
vé teszi két olyan eszköz között az összeköttetést, melyek 
között valamilyen akadály van (lehet). Hatótávolsága kö-
rülbelül 10 m. A kapcsolat akkor is létrejön, ha az egyik esz-
köz kézitáskában, vagy zsebben van.
G.5 Ha a Bluetooth szabvány, miért nem ezt használja 
minden telefon?
Jóllehet, a Bluetooth szabvány, mobiltelefonon történő al-
kalmazása a gyártó döntésétől függ. Gyakran hozzákap-
csolnak egyedi szolgáltatásokat, hogy bizonyos igényeket 

kielégítő gyártmányokat készítsenek, ami összeférhetetlen-
séghez vezethet.
Ha a telefon használatakor a programokat egymással ösz-
szeegyeztethetetlen módon állítja be, az a kompatibilitás 
sérülését okozhatja. Ha a telefon és a gépkocsiba épített 
rádióvevő nem működik együtt, az esetek többségében a 
gépkocsi használója hibáztatható, nem a mobiltelefon. A 
telefon szoftverének frissítésével a hiba néha kijavítható.
G.6 A Bluetooth szabvány melyik változatát támogatja a 
rádióvevő?
A Bluetooth szabványnak több változata létezik, melyek 
meghatározott módon működnek. A rádióvevő a Bluetooth 
szabvány V2.0 változatát támogatja, mely az alábbi szabvá-
nyokat foglalja magába:
– GAP V2.0 hozzáférési profil;
– A2DP V1.2. vezeték nélküli folyamatos hangátvitel. 
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