
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός αυτο-
κινήτου NISSAN. 
Αυτό το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης είναι για το 
Σύστημα NissanConnect.
Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται οδη-
γίες λειτουργίας για τα ακόλουθα συστήμα-
τα.

 ● Ειδικές λειτουργίες του ηλεκτρικού αυ-
τοκινήτου

 ● Ηχοσύστημα
 ● Τηλέφωνο Hands Free
 ● Apple CarPlay
 ● Android Auto
 ● Υπηρεσίες Nissan Connect
 ● Σύστημα Πλοήγησης
 ● Φωνητική Αναγνώριση
 ● Πληροφορίες και ρυθμίσεις που είναι 

ορατές στο σύστημα
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά 
αυτό το βιβλίο για να διασφαλίσετε την σω-
στή λειτουργία του NissanConnect.

 ● Λόγω πιθανών αλλαγών στις προδιαγρα-
φές καθώς και της ύπαρξης προαιρετι-
κού εξοπλισμού, ορισμένα μέρη αυτού 
του βιβλίου μπορεί να μην έχουν εφαρμο-
γή στο αυτοκίνητό σας.

 ● Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και 
εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι εκείνες 
που ήταν σε εφαρμογή την στιγμή της 
εκτύπωσης. Η NISSAN διατηρεί το δικαί-
ωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές ή τον 
σχεδιασμό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

 ● Μην βγάζετε το βιβλίο αυτό από το αυτο-
κίνητο όταν το μεταπωλήσετε. Ο επόμε-
νος ιδιοκτήτης του συστήματος μπορεί 
να χρειαστεί αυτό το βιβλίο.

© 2022 NISSAN MOTOR CO., LTD.
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Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές 
λέξεις, σύμβολα και εικόνες που είναι οργα-
νωμένα ανά λειτουργία.
Παρακαλούμε δείτε την λίστα που ακολουθεί 
για την εξοικείωσή σας μαζί τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό χρησιμοποιείται για να υποδεί-
ξει την παρουσία ενός κινδύνου που θα 
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβα-
ρό τραυματισμό. Για να αποφύγετε ή να 
μειώσετε τον κίνδυνο, οι διαδικασίες θα 
πρέπει να ακολουθούνται με ακρίβεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό χρησιμοποιείται για να υποδεί-
ξει την παρουσία ενός κινδύνου που θα 
μπορούσε να προκαλέσει μικρό ή μέτριο 
τραυματισμό ή ζημιά στο αυτοκίνητό σας.

Για να αποφύγετε ή να μειώσετε τον κίν-
δυνο, οι διαδικασίες θα πρέπει να ακο-
λουθούνται με προσοχή..

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό χρησιμοποιείται για να καταλάβετε 
και να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του 
αυτοκινήτου σας. Εάν το αγνοήσετε μπο-
ρεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή χαμηλή 
απόδοση.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αυτό υποδεικνύει πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση 
του αυτοκινήτου σας ή των αξεσουάρ.

Σελίδα αναφοράς:

Αυτό υποδεικνύει τον τίτλο και την σελίδα 
στην οποία θα πρέπει να ανατρέξετε.

< >:
Αυτό υποδεικνύει ένα κουμπί στο ταμπλό 
ελέγχου.
[   ]:
Αυτό υποδεικνύει ένα πλήκτρο / στοιχείο 
στην οθόνη.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
 ● Οι εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι αντι-

προσωπευτικές διάφορων μοντέλων και 
μπορεί να μην είναι πανομοιότυπες με τον 
σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του αυ-
τοκινήτου σας.

 ● Οι εικόνες και τα στοιχεία του μενού που 
εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να είναι 
σε συντομογραφία ή να παραλείπονται 
από τις εικόνες της οθόνης όταν αυτό εί-
ναι κατάλληλο. Οι εικόνες που παραλείπο-
νται και τα στοιχεία του μενού περιγρά-
φονται σαν διακεκομμένες γραμμές όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

5GH0782XZ

Ορισμοί που εμφανίζονται στην 
οθόνη
 Στο παρόν βιβλίο κάποιοι ορισμοί μπορεί να 
διατυπώνονται ή να ορίζονται διαφορετικά 
από αυτούς που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας, ανάλογα με τα μοντέλα, τις αγορές ή τις 
εκδόσεις λογισμικού. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
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Αυτό το σύστημα είναι πρωταρχικά σχεδια-
σμένο για να κάνει την οδήγηση ευχάριστη, 
όπως αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, 
ο οδηγός θα πρέπει να χρησιμοποιεί το σύ-
στημα κατάλληλα και με ασφάλεια. Οι πληρο-
φορίες και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 
μπορεί να μην είναι πάντα ενημερωμένες. 
Το σύστημα δεν υποκαθιστά την κατάλληλη, 
ασφαλή και νόμιμη οδήγηση.
Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα, παρακα-
λούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες 
ασφαλείας. Να χρησιμοποιείτε το σύστημα 
πάντα όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Για να χειριστείτε το σύστημα, σταθ-
μεύστε πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφα-
λές σημείο και δέστε το χειρόφρενο. Ο 
χειρισμός του συστήματος κατά την 
οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την 
προσοχή του οδηγού με συνέπεια την 
πιθανή πρόκληση σοβαρού ατυχήμα-
τος. 

 ● Να είστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικός 
ώστε η πλήρης προσοχή σας να είναι 
στην λειτουργία του οχήματος. Εάν το 
σύστημα δεν ανταποκριθεί αμέσως, 
παρακαλούμε να έχετε υπομονή και να 
κρατάτε τα μάτια σας στον δρόμο. Η 
απρόσεκτη οδήγηση μπορεί να οδηγή-
σει σε σύγκρουση με αποτέλεσμα σο-
βαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

 ● Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση 
διαδρομής που παρέχεται από το σύ-
στημα. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι όλοι 
οι ελιγμοί κατά την οδήγηση είναι νό-
μιμοι και ασφαλείς ώστε να αποφύγε-
τε ατυχήματα.

 ● Μην αποσυναρμολογείτε ή κάνετε με-
τατροπή σε αυτό το σύστημα. Εάν το 
κάνετε μπορεί να προκληθεί ατύχημα, 
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

 ● Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ξένο 
αντικείμενο μέσα στο σύστημα, χύσε-
τε υγρό στο σύστημα ή παρατηρήσετε 
καπνό ή μυρωδιά, σταματήστε αμέσως 
να χρησιμοποιείτε το σύστημα και 
αποτανθείτε σε πιστοποιημένο αντι-
πρόσωπο NISSAN EV. Εάν αγνοήσετε 
τέτοιες συνθήκες μπορεί να οδηγή-
σουν σε ατυχήματα, φωτιά ή ηλεκτρο-
πληξία

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ● Οι ακραίες θερμοκρασίες, κάτω από 
τους -200C (-40F)και πάνω από τους 
700C (1580F) θα μπορούσαν να επηρε-
άσουν την απόδοση του συστήματος.

 ● Η οθόνη μπορεί να σπάσει εάν την 
χτυπήσετε με σκληρό ή αιχμηρό αντι-
κείμενο. Εάν σπάσει η οθόνη μην την 
ακουμπάτε. Εάν το κάνετε μπορεί να 
τραυματιστείτε

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην έχετε το σύστημα σε λειτουργία με 
σβηστό το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για 
την οδήγηση (READY) σβηστό. Εάν το κάνετε 
μπορεί να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκι-
νήτου (μπαταρία 12V). Όταν χρησιμοποιείτε 
το σύστημα να βεβαιώνεστε πάντα ότι το 
ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδή-
γηση (READY) είναι αναμμένο. 

Μοντέλα με Υπηρεσίες NissanConnect
Οι Υπηρεσίες NissanConnect μπορεί να μην 
είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές.
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργί-
ες που είναι σχετικές με τις Υπηρεσίες 
NissanConnect είναι απαραίτητο να ολο-
κληρώσετε την εγγραφή στις Υπηρεσίες 
NissanConnect

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την Ευρώπη
Με το παρόν η Robert Bosch Car Multimedia 
GmbH, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυ-
χνοτήτων τύπου AIVIB12PO συμμορφώνεται 
με την Οδηγία 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφω-
σης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω δια-
δικτυακή διεύθυνση
http://cert.bosch-carmultimedia.net

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
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Μπάντα Ραδιοσυχνότητας
2400 MHz – 2480 MHz

Ισχύς Ραδιοσυχνοτήτων [EIRP]
Bluetooth < 10 mW
WLAN < 100 mW

Υποδείξεις / Περιορισμοί
Εσωτερική κεραία
Εσωτερική κεραία χωρίς πρόσβαση από τον 
χρήστη. Οποιαδήποτε αλλαγή από τον χρή-
στη θα παραβιάσει τη νόμιμη έγκριση αυτού 
του συστήματος.

Για την Βραζιλία
 Este equipamento opera em caráter 
secundário, isto é, não tem direito a proteção 
contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter 
primário. 

 

Για την Ταϊβάν 

 

 Για την Κορέα 

  Για το Μεξικό 
 La operación de este equipo está sujeta a las 
siguientes doscondiciones: 
 (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y 
 (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada. 
 
Modelo: AIVIB12P0 

Marca: Bosch

Τα Apple, iPhone, iPod και iPod touch είναι 
σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχω-
ρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το Apple 
CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Η 
χρήση του λογοτύπου Apple CarPlay σημαίνει 
ότι το interface του χρήστη του αυτοκινήτου 
πληροί τα δεδομένα απόδοσης της Apple. Η 
Apple δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία 
αυτού του αυτοκινήτου ή την συμμόρφωσή 
του με τα δεδομένα ασφαλείας και κανονι-
σμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση 
αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod μπο-
ρεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέν ιδιο-
κτησίας της Bluetooth SIG, Inc. για το οποίο 
έχει δοθεί άδεια χρήσης στην Robert Bosch 
GmbH.

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ
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App Store
Τα Apple και το λογότυπο της Apple είναι σή-
ματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρη-
μένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App 
Store είναι σήμα εξυπηρέτησης της Apple Inc.

Siri
Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., 
καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Google / Android / Google Play / Android 
Auto
Τα Google, Android, Google Play, Android Auto 
και άλλα σήματα είναι σήματα κατατεθέντα 
της Google LLC.

Το Κανάλι Κυκλοφορίας SUNA παρέχεται με 
την άδεια της Intelematics Australia Pty Ltd.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ανοικτή Πηγή Αδειών Χρήσης Λογισμικού
http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

TCU (ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ) (όπου υπάρχει)
http://opensourceautomotive.com/IC/
tZ7T3eE6AiV4

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εδώ παρουσιάζονται οι λειτουργίες που εί-
ναι μοναδικές για το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο 
(EV).

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (EV) 
(μοντέλα με σύστημα πλοήγησης)
Επιπλέον των συμβατικών λειτουργιών πλο-
ήγησης, το Σύστημα NissanConnect για το 
LEAF επίσης παρέχει ειδική υποστήριξη για 
την οδήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου (EV).
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μενού που 
είναι ειδικά για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο από 
το μενού της οθόνης EV.

  
«Μενού οθόνης πληροφοριών EV» (κεφ. 4)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες για τον σταθμό φόρτι-
σης μπορεί να μην είναι λεπτομερείς σε 
όλες τις περιοχές ή να μην αντικατοπτρί-
ζουν τις παρούσες θέσεις των σταθμών 
φόρτισης. Για επικαιροποιημένες πλη-
ροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης, 
όπως για παράδειγμα ώρες λειτουργίας ή 
εξοπλισμός φόρτισης, η NISSAN συνιστά 
να αναζητήσετε τις πληροφορίες μόνος 
σας. Επιπλέον, να ελέγχετε πάντα την δι-
αθέσιμη ποσότητα φόρτισης της μπατα-
ρίας Li-ion και να ορίζετε ένα λογικό πρό-
γραμμα οδήγησης.

Ένδειξη απόστασης οδήγησης

PBH0059XZ
Ακουμπήστε [Driving Range] (απόσταση οδή-
γησης) στην οθόνη πληροφοριών EV.

  
«Μενού οθόνης πληροφοριών EV» (κεφ. 4)

Μπορείτε να εμφανίσετε την εκτιμώμενη 
αυτονομία για μία διαδρομή την οποία μπο-
ρεί να διανύσει το αυτοκίνητο με αρχή την 
παρούσα θέση και με βάση το ποσοστό της 
φόρτισης της μπαταρίας Li-ion που είναι 
διαθέσιμο. Όταν έχει οριστεί μία διαδρομή 
μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην οθόνη μία 
εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης από τον 
προορισμό ή το σημείο διέλευσης.

  
«Εμφάνιση εκτιμώμενης απόστασης 
οδήγησης και πληροφορίες σταθμού 
φόρτισης» (κεφ. 4)

Επίσης θα εμφανιστούν οι σταθμοί φόρτισης 
που βρίσκονται μέσα στην εκτιμώμενη πε-
ριοχή οδήγησης. Μπορείτε να ορίσετε έναν 
σταθμό φόρτισης ως προορισμό ή σημείο 
διέλευσης.

  
«Ορισμός ενός σταθμού φόρτισης ως 
προορισμού» (κεφ. 4)

Πληροφορίες σταθμού φόρτισης

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι σταθμοί φόρτισης για τους οποίους έχει 
γίνει αναζήτηση με την χρήση αυτής της 
λειτουργίας δεν είναι απαραίτητα εξοπλι-
σμένοι με μονάδες που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την φόρτιση ενός EV. Βε-
βαιωθείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό πριν 
ορίσετε έναν σταθμό φόρτισης ως προορι-
σμό.

PBH0053XZ
Οι εικόνες για τους σταθμούς φόρτισης μπο-
ρούν να εμφανιστούν πάνω στον χάρτη.

  
«Εμφάνιση των εικόνων των σταθμών 
φόρτισης πάνω στον χάρτη» (κεφ. 4)

 Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση σταθ-
μών φόρτισης κοντά στην παρούσα θέση, να 
ορίσετε έναν σταθμό φόρτισης ως προορι-
σμό ή σημείο διέλευσης και να ελέγξετε λε-
πτομερείς πληροφορίες για τους σταθμούς 
φόρτισης.
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«Εύρεση σταθμού φόρτισης» (κεφ. 2)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης 

πάνω στον χάρτη μπορούν να ενημερωθούν, 
ενημερώνοντας τα δεδομένα του χάρτη.

  
«Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του 
χάρτη (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

 ● Μοντέλα με Υπηρεσίες NissanConnect:
ΤΑυτό το όχημα είναι εξοπλισμένο με μία 
TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής), μία μο-
νάδα επικοινωνίας που επιτρέπει την επι-
κοινωνία με το Κέντρο Δεδομένων της Nissan 
για διάφορες υπηρεσίες τηλεματικής.
Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρ-
τισης πάνω στον χάρτη κατά περιόδους 
ανανεώνονται αυτόματα μέσω της TCU 
(Μονάδας Ελέγχου Τηλεματικής).

Οθόνη πληροφοριών χρήσης 
ενέργειας

PBH0061XZ
Παράδειγμα

Εμφανίζονται η εκτιμώμενη αυτονομία οδή-
γησης και η χρήση της ενέργειας από τα δι-
άφορα συστήματα. Επίσης, εμφανίζεται η 
διαφοροποίηση από τις εκτιμώμενες απο-
στάσεις οδήγησης εάν έχετε τον κλιματισμό 
ανοικτό ή κλειστό.

  
«Βλέποντας τις πληροφορίες για την 
χρήση της ενέργειας» (κεφ. 4)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (όπου 
υάρχει)
Δείτε την εφαρμογή NissanConnect Services 
για τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

ΕΥΡΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Το σύστημα υποστηρίζει την αναζήτηση 
σταθμών φόρτισης.
1. Πατήστε <MAP>
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3. Ακουμπήστε [Charging Stations] (σταθ-

μοί φόρτισης). Εμφανίζεται μία λίστα των 
σταθμών φόρτισης.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ακουμπήστε το [Filter] (φίλτρο) ή το [Option] 
(επιλογές) για να μειώσετε, να ταξινομήσετε 
ή να ανανεώσετε την λίστα.

 ● Ακουμπήστε [Filter] (φίλτρο):
- [Quick Charging Station Only] (μόνο σταθ-
μοί ταχείας φόρτισης):

Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης με 
ταχυφορτιστή.
- [Show Available Charging Stations] (εμφά-

νιση των διαθέσιμων σταθμών φόρτισης):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι διαθέσιμοι.
-[Free Only] (μόνο ελεύθεροι):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι ελεύθεροι για φόρτιση.
-[Plug Type] (τύπος βύσματος):
Επιλέξτε τον τύπο του βύσματος και θα 
εμφανίζονται οι σταθμοί φόρτισης που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο βύσματος.
- [Select Payment Type] (επιλέξτε τύπος 
πληρωμής):

Επιλέξτε την μέθοδο πληρωμής και θα εμ-
φανιστούν οι σταθμοί φόρτισης που την 
διαθέτουν.
- [Available within 30 minutes] (διαθέσιμοι 
μέσα σε 30 λεπτά):

Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι διαθέσιμοι μέσα σε 30 λεπτά οδήγη-
σης από την παρούσα θέση.

 ● Ακουμπήστε [Option] (επιλογές):
-[Online] (όπου υπάρχει):
Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό και 
είστε συνδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi (όπου 
υπάρχει), λαμβάνει τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες online..

  
«Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)» (κεφ. 
3)

- [Along Route] (κατά μήκος της διαδρο-
μής):

Εμφανίζει μία λίστα των σταθμών φόρτι-
σης που βρίσκονται κατά μήκος της δια-
δρομής έως τον προορισμό.
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-  [Near Destination] (κοντά στον προορι-
σμό):

Εμφανίζει μία λίστα των σταθμών φόρτι-
σης που είναι κοντά στον προορισμό, όταν 
έχει οριστεί ένας προορισμός.
-[Select a City] (επιλογή μίας πόλης):
Εμφανίζει μία λίστα των σταθμών φόρτι-
σης όταν έχετε εισάγει το όνομα της πό-
λης.
- [Near Current Location] (κοντά στην πα-
ρούσα θέση):

Εμφανίζει μία λίστα των σταθμών φόρτι-
σης που είναι κοντά στην παρούσα θέση 
του αυτοκινήτου.

4.  Ακουμπήστε από την λίστα τον σταθμό 
φόρτισης που θέλετε.

5. Εμφανίζεται όλη η διαδρομή. Ακουμπήστε 
[Start] (εκκίνηση) για να αρχίσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός που εμφανίζεται στην οθό-
νη των πληροφοριών για τον σταθμό φόρ-
τισης δεν είναι απαραίτητα συμβατός με 
το αυτοκίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
ελέγξει από πριν εάν ο εξοπλισμός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητό σας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μενού ανα-
ζήτησης για τους σταθμούς φόρτισης από το 
[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης) στο 
μενού πληροφοριών EV.

  
«Μενού οθόνης πληροφοριών EV» (κεφ. 
4)
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ΤΑΜΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

PBH0040X
Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης

PBH0041X
Μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

(1) Κουμπί μενού <MENU>:
Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του 
Αρχικού Μενού (HOME MENU)

  «Πώς να δείτε και να χειριστείτε την 
οθόνη του Αρχικού Μενού (HOME 
MENU)» (κεφ. 3)

(2) Κουμπί χάρτη <MAP> (μοντέλα με σύστη-
μα πλοήγησης):
Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη χάρτη 
παρούσας θέσης.

  «Οθόνη πλοήγησης» (κεφ. 8)

(3) < >:
Πατήστε για να αλλάξετε ανάμεσα στην 
οθόνη ημέρας (φωτεινή) και την οθόνη 
νύχτας (σκοτεινή) και για να ρυθμίσετε το 
επίπεδο έντασης φωτεινότητας της οθό-
νης. Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να 
σβήσετε την οθόνη. Πατήστε πάλι το κου-
μπί για να ανοίξετε την οθόνη.

(4) <AUDIO>:
Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του 
ηχοσυστήματος. Όταν έχετε πατήστε 
αυτό το κουμπί ενώ εμφανίζεται η οθόνη 
του ηχοσυστήματος, εμφανίζεται μία οθό-
νη για να επιλέξετε την πηγή ήχου.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5)

(5)  VOL/ ( ):
Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το 
ηχοσύστημα. Περιστρέψτε για να ρυθμίσε-
τε την ένταση του ήχου.



15Έναρξη

(6) Οθόνη αφής:
Στην οθόνη υγρών κρυστάλλων εμφανίζο-
νται διάφορες πληροφορίες και μενού χει-
ρισμού. Για τις λειτουργίες, ακουμπήστε 
τα στοιχεία και τις εικόνες στην οθόνη.

  «Λειτουργία της οθόνης αφής» (κεφ. 3)
(7) < >/< >:

Στην λειτουργία του ηχοσυστήματος 
μπορεί να γίνει επιλογή και αναπαραγω-
γή προς τα πίσω / γρήγορα μπροστά στα 
τραγούδια καθώς και συντονισμός των 
ραδιοφωνικών σταθμών.

  «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (κεφ. 5)
(8) <BACK> (επιστροφή):

Ανάλογα με την οθόνη, πατώντας το κουπί 
θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.
Κρατήστε πατημένο για να αφήσετε την 
σύνοδο φωνητικής αναγνώρισης (όπου 
υπάρχει).

   « Φωνητική αναγνώριση (όπου υπάρ-
χει)» (κεφ. 9)

(9)  /ΟΚ (μοντέλα με σύστημα 
πλοήγησης):
Όταν εμφανίζεται μία οθόνη μενού, γυρί-
στε το κουμπί για να επιλέξετε στοιχεία 
στην οθόνη.
Πατήστε για να επιβεβαίωσετε το επιλεγ-
μένο στοιχείο ή την επιλεγμένη ρύθμιση.
Στην οθόνη χάρτη που έχετε κάνει κύλιση, 
γυρίστε για να ρυθμίσετε την κλίμακα του 
χάρτη.
Το κουμπί μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-

θεί για τις λειτουργίες ήχου.

  «Λειτουργίες ήχου» (κεφ. 5)
Κουμπί <TUNE•SCROLL/ΟΚ> (συντονισμός 
– κύλιση/ΟΚ) (μοντέλα χωρίς σύστημα 
πλοήγησης):
Όταν εμφανίζεται ένα μενού, γυρίστε το 
κουμπί για να επιλέξετε στοιχεία στην 
οθόνη.
Πατήστε για να επιβεβαιώσετε το επιλεγ-
μένο στοιχείο ή την επιλεγμένη ρύθμιση.
Το κουμπί μπορεί επίσης να χρησιμοποιη-
θεί για λειτουργίες του ήχου

  «Λειτουργίες ήχου» (κεφ. 5)
(10)  < > (μοντέλο χωρίς σύστημα πλοήγη-

σης):
Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του 
τηλεφώνου.

  «Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free» (κεφ. 6)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ανάλογα με τις συνθήκες, τα στοιχεία 

του μενού μπορεί να μην είναι δυνα-
τό να επιλεγούν περιστρέφοντας το 
<TUNE•SCROLL/ΟΚ> / < /ΟΚ>.

 ● Για λεπτομέρειες για τα κουμπιά που δεν 
περιγράφονται εδώ ανατρέξτε στο Βιβλίο 
Οδηγιών Χρήσης του LEAF.

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
Η οθόνη σε αυτή την μονάδα είναι οθόνη 
υγρών κρυστάλλων και θα πρέπει να την χει-
ρίζεστε με προσοχή.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την οθόνη. 
Ορισμένα τμήματα χρησιμοποιούν εξαι-
ρετικά υψηλή τάση. Εάν τα ακουμπήσετε 
μπορεί να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Χαρακτηριστικά της οθόνης υγρών 
κρυστάλλων

 ● Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυ-
τοκινήτου είναι ιδιαίτερα χαμηλή, η οθόνη 
θα μείνει σχετικά σκοτεινή ή η κίνηση των 
εικόνων θα είναι αργή. Αυτές οι συνθήκες 
είναι φυσιολογικές. Η οθόνη θα λειτουρ-
γήσει κανονικά όταν θα έχει ζεσταθεί το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου.

 ● Ορισμένα pixels στην οθόνη είναι πιο σκο-
τεινά ή φωτεινά από άλλα. Η συνθήκη αυτή 
είναι ένα χαρακτηριστικό των οθονών 
υγρών κρυστάλλων και δεν είναι δυσλει-
τουργία.

 ● Μπορεί να παραμείνει στην οθόνη ένα 
υπόλειμμα της εικόνας της προηγούμενης 
οθόνης. Αυτό είναι έμφυτο στις οθόνες 
και δεν είναι δυσλειτουργία.

 ● Η οθόνη μπορεί να παραμορφωθεί από τα 
ισχυρά μαγνητικά πεδία.

 ● Ανάλογα με την συνθήκη, η φωτεινότητα 
μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα για να μην 
εμφανίζονται σκοτεινές οθόνες. 
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Συντήρηση της οθόνης
Για να καθαρίσετε την οθόνη χρησιμοποιήστε 
στεγνό, μαλακό πανί. Εάν είναι απαραίτητος 
πρόσθετος καθαρισμός, χρησιμοποιήστε μία 
μικρή ποσότητα ουδέτερου καθαριστικού με 
ένα μαλακό πανί. Ποτέ μην ψεκάζετε την οθό-
νη με νερό ή απορρυπαντικό. Πρώτα βρέξτε 
το πανί και μετά σκουπίστε την οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ● Καθαρίστε την οθόνη με τον διακόπτη 
παροχής στην θέση OFF. Εάν καθαρί-
σετε την οθόνη ενώ ο διακόπτης πα-
ροχής είναι στην θέση ΟΝ μπορεί να 
προκληθεί απροσδόκητη λειτουργία.

 ● Για να καθαρίσετε την οθόνη, ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, αλκοόλ, 
βενζίνη, διαλυτικό ή οποιοδήποτε εί-
δος διαλύματος ή χαρτί κουζίνας με 
χημικό καθαριστικό. Θα γρατζουνί-
σουν ή θα διαβρώσουν το πάνελ.

 ● Μην χύνετε στην οθόνη οποιοδήποτε 
υγρό, όπως είναι νερό ή άρωμα αυτο-
κινήτου. Η επαφή με το υγρό θα προ-
καλέσει δυσλειτουργία στο σύστημα.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

PBH0088XZ
Τύπος Α

PBH0089XZ
Τύπος Β

PBH0267XZ
Τύπος C

PBH0268XZ
Τύπος D

(1) < > 
Πατήστε την πλευρά + ή – στον διακόπτη 
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

(2) < >/< > 
Ο διακόπτης αυτός μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος.

  «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (κεφ. 5)
(3)< > (Επιστροφή):

Πατήστε για να πάτε πίσω στην προηγού-
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μενη οθόνη ενώ χειρίζεστε το Σύστημα 
Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρχει). 
Κρατήστε πατημένο για να τερματίσετε 
μία σύνοδο φωνητικής αναγνώρισης.

  « Φωνητική αναγνώριση (όπου υπάρ-
χει)» (κεφ. 9)

(4)< >/< >/< >/< >/<OK> 
Πατήστε  < >/< > για να επιλέξετε 
την φωνητική εντολή ενώ λειτουργεί το 
Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου 
υπάρχει). Πατήστε <ΟΚ> για να επιβεβαι-
ώσετε το επιλεγμένο στοιχείο.
Πατήστε  < >/< > για να αλλάξετε 
στην προηγούμενη ή την επόμενη κεφ. 
ενώ χειρίζεστε την οθόνη του μενού της 
Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρχει).

    «Φωνητική αναγνώριση (όπου υπάρ-
χει)» (κεφ. 9)

(5)< >  (ΟΜΙΛΙΑ) (όπου υπάρχει):
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Σύ-
στημα Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου 
υπάρχει). Κρατήστε πατημένο για να τερ-
ματίσετε την σύνοδο φωνητικής αναγνώ-
ρισης.

    «Δίνοντας φωνητικές εντολές» (κεφ. 
9)

Όταν είναι ενεργό το Apple CarPlay (όπου 
υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρ-
χει), κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί 
θα αρχίσει μία σύνοδος φωνητικού ελέγ-
χου Siri ή Google Assistant.

    «Λειτουργία Siri» (κεφ. 7)
    «Λειτουργία Google AssistantTM» 

(κεφ. 7)
Εάν το iPhone σας είναι συνδεμένο στο σύ-
στημα του αυτοκινήτου μέσω Bluetooth® 
μπορεί να ενεργοποιηθεί το Siri Eyes Free 

(όπου υπάρχει), κρατώντας πατημένο αυ-
τόν τον διακόπτη χωρίς να χρειάζεται να 
ενεργοποιήσετε το Apple CarPlay (όπου 
υπάρχει).

    «Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)» (κεφ. 
7)

Ανάλογα  με την χώρα, η φωνητική λει-
τουργία δεν είναι διαθέσιμη και τα  < >   
μπορεί να μην λειτουργούν.

(6) < > (όπου υπάρχει): 
Πατήστε για να απαντήσετε σε μία εισερ-
χόμενη κλήση ή να τερματίσετε μία ενεργή 
κλήση.
Πατήστε για να διαβάσετε και πατήστε και 
κρατήστε πατημένο για να αγνοήσετε ένα 
μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει

    «Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free» (κεφ. 6)

Όταν δεν υπάρχει μία εισερχόμενη κλήση 
ή όταν δεν υπάρχει ενεργή τηλεφωνική 
κλήση, πατώντας αυτόν τον διακόπτη θα 
εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου.

   «Οθόνη τηλεφώνου» (κεφ. 6)

(7)< > (όπου υπάρχει):
Πατήστε για να απαντήσετε μία εισερχό-
μενη κλήση ή να διαβάσετε ένα γραπτό 
μήνυμα που λάβατε.
 Πατήστε για να διαβάσετε και πατήστε 
και κρατήστε πατημένο για να αγνοήσετε 
ένα μήνυμα κειμένου που έχετε λάβει. 

    «Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free» (κεφ. 6)

Όταν δεν λαμβάνετε μία τηλεφωνική κλή-
ση ή όταν δεν υπάρχει ενεργή τηλεφωνική 
κλήση, πατώντας αυτόν τον διακόπτη θα 

εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου.
(8)< > (όπου υπάρχει):

 Πατήστε για να απορρίψετε μία εισερχό-
μενη κλήση, να τερματίσετε μία ενεργή 
κλήση ή να αγνοήσετε το μήνυμα κειμένου 
που έχετε λάβει. 

    «Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free» (κεφ. 

 Ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες, 
πατώντας και κρατώντας αυτόν τον δια-
κόπτη θα αρχίσει μία συνεδρία φωνητικής 
αναγνώρισης για να κάνετε μία τηλεφωνι-
κή κλήση. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για λεπτομέρειες για τα κουμπιά που δεν πε-
ριγράφονται εδώ ανατρέξτε στο Βιβλίο Οδη-
γιών Χρήσης του LEAF.

 Οι διακόπτες στο τιμόνι είναι κυρίως για 
τον χειρισμό της οθόνης πληροφοριών 
του αυτοκινήτου και μπορεί, ανάλογα με 
τις συνθήκες, να μην είναι σε θέση να χει-
ριστούν την ένδειξη της οθόνης αφής. 
Για λεπτομέρειες για την οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου δείτε το Βιβλίο 
Οδηγιών Χρήσης του LEAF.
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USB (Universal Serial Bus)  θύρα 
σύνδεσης και AUX  (auxiliary) 
 υποδοχή εισόδου  (όπου υπάρχει)

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζε-
στε την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το 
κάνετε μπορεί να αποσπαστεί η προσο-
χή σας. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας 
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτο-
κινήτου σας και να προκληθεί ατύχημα ή 
σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ● Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 

θύρα. Τοποθετώντας την μονάδα USB
σε κλίση ή ανάποδα μέσα στην θύρα, 
μπορεί να γίνει ζημιά στην θύρα. Βεβαι-
ωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί 
σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.

 ● Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας 
USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την 
μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να 
γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.

 ● Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε ση-
μείο που μπορεί να τραβηχτεί κατά 
λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί 
να γίνει ζημιά στην θύρα.

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με με θύρα 
(θύρες) σύνδεσης USB και μία πρίζα υπο-
δοχής AUX (εξωτερικών πηγών ήχου) (όπου 
υπάρχει). Όταν υπάρχει συνδεμένη μία συμ-
βατή συσκευή, το ηχοσύστημα του αυτοκινή-
του μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο ήχου 

από αυτήν.
Η θύρα (οι θύρες) σύνδεσης USB και η πρίζα 
υποδοχής AUX (όπου υπάρχει) βρίσκονται 
στο κάτω μέρος του ταμπλό των οργάνων.

Τύπος Α:

5GH0905XZ
(1) Υ ποδοχή εισόδου AUX (εξωτερικών πη-

γών ήχου):
Συνδέστε ένα ηχοσύστημα που δέχεται βί-
σμα 3.5 χλστ (1/8 ίντσας) TRS (π.χ. ένα MP3 
player) για να παίξει μουσική.

(2)Θύρα σύνδεσης USB:
Συνδέστε μία συμβατή μονάδα για να παί-
ξει ένα μέσο όπως για παράδειγμα ένα 
iPod ή μία μονάδα μνήμης USB.

Συνδέσετε ένα iPhone ή τηλέφωνο Android για 
να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay (όπου 
υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει).

Τύπος Β:

PBH0165XZ
(1) Θύρες σύνδεσης USB:

Συνδέστε μία συμβατή μονάδα για να παί-
ξει ένα μέσο όπως για παράδειγμα ένα 
iPod ή μία μονάδα μνήμης USB.
Συνδέσετε ένα iPhone ή τηλέφωνο Android 
για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay 
(όπου υπάρχει) ή το Android Auto (όπου 
υπάρχει).
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ● Ανατρέξτε στο βιβλίο οδηγιών του κατα-
σκευαστή της εξωτερικής πηγής ήχου σας 
(AUX) (όπου υπάρχει) ή του USB για πληρο-
φορίες σχετικές με την σωστή χρήση και 
φροντίδα της μονάδας.

 ● Για την σύνδεση ηλεκτρονικών μονάδων 
που έχουν το σήμα της Apple Inc. θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται τα καλώδια που 
κατασκευάζονται από την Apple Inc.
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Το σύστημα ξεκινάει όταν ο διακόπτης παρο-
χής έχει τοποθετηθεί στην θέση ACC ή ΟΝ.

ΟΘΟΝΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (όπου υπάρχει)
Η οθόνη εκκίνησης εμφανίζεται όταν ο διακό-
πτης παροχής τοποθετηθεί στην θέση ACC ή 
ΟΝ.
Αφού εμφανιστεί η κινούμενη οθόνη εκκί-
νησης, θα εμφανιστεί μία οθόνη μηνύματος. 
Ακουμπήστε [ΟΚ] αφού διαβάσετε και συμ-
φωνήσετε στο μήνυμα που εμφανίζεται στην 
οθόνη. Εάν δεν συμφωνείτε με το μήνυμα, ορι-
σμένες από τις λειτουργίες του συστήματος 
θα είναι απενεργοποιημένες.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην έχετε το σύστημα σε λειτουργία όταν 
το σύστημα EV είναι σβηστό. Εάν το κάνετε 
μπορεί να αδειάσει η μπαταρία του αυτοκι-
νήτου (μπαταρία 12V). Όταν χρησιμοποιείτε 
το σύστημα να έχετε πάντα το σύστημα EV 
σε λειτουργία.

Ο χειρισμός του συστήματος μπορεί να γίνει 
με την οθόνη αφής καθώς και με τους διακό-
πτες στο ταμπλό ελέγχου και το τιμόνι.
Το βιβλίο αυτό κατά κύριο λόγο περιγράφει 
τον χειρισμό από την οθόνη αφής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

5GH0765XZ
Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης

5GH0803XZ
Μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις διάφο-
ρες λειτουργίες του συστήματος ακουμπώ-
ντας τα στοιχεία στην Γραμμή Εκκίνησης (1), 
η οποία εμφανίζεται στις περισσότερες από 

τις κύριες οθόνες μενού. (Η Γραμμή Εκκίνησης 
δεν εμφανίζεται σε ορισμένες οθόνες όπως 
για παράδειγμα η οθόνη κύλισης του χάρτη, 
η οθόνη του πληκτρολογίου κλπ).
Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην Γραμμή Εκ-
κίνησης για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες 
οθόνες.
Τα στοιχεία στην Γραμμή Εκκίνησης διαφέ-
ρουν ανάλογα με το πιο κουμπί στο ταμπλό 
ελέγχου έχετε πατήσει.
Τα ακόλουθα μενού είναι διαθέσιμα στην 
Γραμμή Εκκίνησης.

Όταν πατάτε το <MENU>:
Εμφανίζονται συντομεύσεις για διάφορες 
λειτουργίες.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται μπορεί να ποι-
κίλουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδι-
αγραφές.

 ● [Phone] (τηλέφωνο)*
«Τηλέφωνο» (κεφ. 6)

 ● [Info] (πληροφορίες)
  «Μενού πληροφοριών» (κεφ. 7)

 ● [Audio] (ηχοσύστημα)
   «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (κεφ. 

5)
 ● [MENU] (μενού)

Ακουμπώντας το [MENU] στην Γραμμή Εκ-
κίνησης θα εμφανιστεί η κεντρική κεφ. 
της οθόνης του Αρχικού Μενού (HOME 
MENU).

 ● [Map] (χάρτης)
  «Εμφάνιση της οθόνης πλοήγησης» 

(κεφ. 8)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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 ● [Connections] (συνδέσεις)
  «Ρυθμίσεις συνδέσεων» (κεφ. 3)

 ● [Settings] (ρυθμίσεις)
«Ρυθμίσεις συστήματος» (κεφ. 3)

*: Το [Phone] (τηλέφωνο) θα αντικατασταθεί 
από το [CarPlay] όταν το Apple CarPlay (όπου 
υπάρχει) είναι ενεργό και θα αντικατασταθεί 
από το [ ] όταν είναι ενεργό το Android Auto 
(όπου υπάρχει).

Όταν πατάτε <AUDIO> (ηχοσύστημα):
Εμφανίζονται συντομεύσεις κυρίως για τις 
λειτουργίες του ηχοσυστήματος.

 «Γραμμή Εκκίνησης» (κεφ. 5)

Όταν πατάτε <MAP> (χάρτης) (όπου υπάρ-
χει):
Εμφανίζονται συντομεύσεις κυρίως για τις 
λειτουργίες της πλοήγησης.

 «Ρυθμίσεις συστήματος» (κεφ. 8)

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ EV (όπου υπάρχει)

ΡΒΗ0172ΧΖ
Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην Γραμ-
μή Εκκίνησης και ακουμπήστε [EV Info] (πλη-
ροφορίες EV) για να εμφανίσετε την οθόνη 
του μενού όπου μπορείτε να ρυθμίσετε διά-
φορες χρήσιμες λειτουργίες για το Ηλεκτρι-
κό Όχημα (EV). Επιλέξτε το στοιχείο που θέ-
λετε και ακουμπήστε ένα στοιχείο για να το 
ρυθμίσετε.

  «Εμφάνιση μενού πληροφοριών EV» 
(κεφ. 4)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ
Μπορεί να γίνει χειρισμός του συστήματος 
κύρια με την λειτουργία της οθόνης αφής.
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι παραδείγμα-
τα των λειτουργιών της οθόνης αφής.
Οι λειτουργίες του χάρτη είναι επίσης δια-
θέσιμες με την λειτουργία της οθόνης αφής.

 «Λειτουργία χάρτη» (κεφ. 8)

 ● Ακουμπήστε

ΡΒ0055X
Παράδειγμα

Ακουμπήστε το στοιχείο στην οθόνη για να 
εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ορισμένα στοιχεία λειτουργούν διαφορετικά 
ανάλογα με το εάν ακουμπήσετε το στοιχείο 
ή το ακουμπήσετε και το κρατήσετε για λίγα 
δευτερόλεπτα.

 ● Ελαφρύ κτύπημα / Σύρσιμο

5GH0767XZ
Οι σελίδες στην οθόνη του μενού θα αλ-
λάξουν σε επόμενη κεφ. όταν κτυπήσετε 
ελαφρά / σύρετε οριζόντια.
Μπορεί επίσης να γίνει κύλιση σε ορι-
σμένες από τις λίστες στην οθόνη όταν 
κτυπήσετε ελαφρά / σύρετε κάθετα στην 
οθόνη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ
Στις διάφορες οθόνες είναι γενικά διαθέσι-
μες οι ακόλουθες λειτουργίες.

Εμφάνιση προηγούμενης οθόνης

5GH0768XZ
(1)  Ακουμπήστε [ ] για να επιστρέψετε 

στην οθόνη που εμφανιζόταν προηγουμέ-
νως.

Οριζόντια κύλιση

5GH0769XZ
(1)  Ακουμπήστε [<] για να κάνετε κύλιση στην 

προηγούμενη κεφ..
(2)  Ακουμπήστε [>] για να κάνετε κύλιση στην 

επόμενη κεφ..
(3)  Δείχνει την θέση της κεφ.ς που εμφανίζε-

ται αυτή την στιγμή.

Κάθετη κύλιση

5GH0770XZ
Παράδειγμα

(1)  Ακουμπήστε [ ] ή [ ] για να πάτε στην 
προηγούμενη ή την επόμενη κεφ..
Ακουμπήστε [ ] ή [ ] (όπου υπάρχει) 
για να κάνετε κύλιση στο μήνυμα ή σε μία 
λίστα κατά ένα στοιχείο κάθε φορά.

(2)  Δείχνει τον συνολικό αριθμό των στοιχεί-
ων στην λίστα και τον αριθμό εισαγωγής 
του επιλεγμένου στοιχείου.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με τις οθόνες, το σύρσιμο στην οθό-
νη αφής μπορεί να κάνει κάθετη ή οριζόντια 
κύλιση των σελίδων.
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Κύλιση της λίστα με την επιλογή γράμμα-
τος

ΡΒH0057XZ
(1)  Ακουμπήστε την θέση της αλφαβητικής λί-

στας που θέλετε.
Θα εμφανιστεί η λεπτομερής αλφαβητική 
λίστα. Ακουμπήστε για να κάνετε κύλιση 
στην λίστα των στοιχείων προς το τμήμα 
που ξεκινάει με το γράμμα με το οποίο κά-
νετε αναζήτηση.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5GH0773XZ
Παράδειγμα

Ακουμπήστε τα στοιχεία για ρύθμιση, όπως 
[-]/[+], κλπ για να κάνετε ρύθμιση σε κάθε 
στοιχείο. Κάθε φορά που ακουμπάτε ένα 
στοιχείο, η ένδειξη μετακινείται κατά μήκος 
της μπάρας.
Για τα στοιχεία με ένδειξη [ΟΝ] (ενεργό), 
ακουμπήστε το στοιχείο στο μενού για να 
ορίσετε την ρύθμιση σε ενεργή / ανενεργή. 
Το ενδεικτικό φως θα ανάψει όταν η ρύθμιση 
είναι ενεργή.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Εδώ εξηγούνται οι βασικοί χειρισμοί για την 
εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών.
Οι οθόνες εισαγωγής γραμμάτων και αρθμών 
ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες.

Οθόνη εισαγωγής Αγγλικών 
χαρακτήρων (όπου υπάρχει)

5GH0858XZ
(1)  Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν ει-

σαχθεί.
(2)  Ακουμπήστε για να διαγράψετε τον χαρα-

κτήρα που είχατε εισάγει τελευταίο.
Κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε 
όλους τους χαρακτήρες που είχαν εισαχθεί.

(3)  Ακουμπήστε για να αλλάξετε τον τύπο του 
πληκτρολογίου.

(4)  Ακουμπήστε για να αλλάξετε ανάμεσα σε 
κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες στην 
οθόνη εισαγωγής.

(5)  Ακουμπήστε για να εισάγετε ένα κενό δι-
άστημα.

(6)  Ακουμπήστε για να εισάγετε έναν χαρα-
κτήρα.
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(7)  Ακουμπήστε για να επιβεβαιώσετε την ει-
σαγωγή.

Οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων 
Ταιβάν (όπου υπάρχει)

ΡΒΗ0083ΧΖ
(1)  Ακουμπήστε για να εισάγετε χαρακτήρες 

Zhuyin.
(2)  Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν 

εισαχθεί.
(3)  Εμφανίζονται οι χαρακτήρες Zhuyin που 

έχουν εισαχθεί. Οι υποψήφιοι κινεζικοί 
χαρακτήρες εμφανίζονται πάνω από τους 
χαρακτήρες Zhuyin. Ακουμπήστε για να 
επιλέξετε έναν κινεζικό χαρακτήρα. Ακου-
μπήστε [Show All] (εμφάνιση όλων) για να 
εμφανιστούν όλοι οι υποψήφιοι χαρακτή-
ρες. 

(4)  Ακουμπήστε για να διαγράψετε τον χαρα-
κτήρα που είχατε εισάγει τελευταίο..
Κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε 
όλους τους χαρακτήρες που είχαν εισα-
χθεί.

(5)  Ακουμπήστε για να εισάγετε ένα κενό δι-
άστημα.

(6)  Ακουμπήστε για να επιβεβαιώσετε την ει-
σαγωγή.

(7)  Ακουμπήστε για να αλλάξετε τον τύπο του 
πληκτρολογίου.
[ABC]: Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής αλ-
φαβήτου
[Zhuyin]: Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής 
Zhuyin
[123]: Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής 
αριθμών

Οθόνη εισαγωγής Αραβικών 
χαρακτήρων (όπου υπάρχει)

ΡΒΗ0001ΧΖ
(1)  Ακουμπήστε για να διαγράψετε τον χαρα-

κτήρα που είχατε εισάγει τελευταίο.
Κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε 
όλους τους χαρακτήρες που είχαν εισαχθεί.

(2)  Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν 
εισαχθεί.

(3)  Ακουμπήστε για να αλλάξετε τον τύπο του 
πληκτρολογίου.

(4)  Ακουμπήστε για να εισάγετε έναν χαρα-
κτήρα.

(5)  Ακουμπήστε για να εισάγετε ένα κενό δι-
άστημα.

(6)  Ακουμπήστε για να επιβεβαιώσετε την ει-
σαγωγή.

Οθόνη εισαγωγής Κορεατικών 
χαρακτήρων (όπου υπάρχει)

ΡΒΗ0082ΧΖ
(1)    Ακουμπήστε για να εισάγετε έναν χαρα-

κτήρα. 
(2)     Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που έχουν 

εισαχθεί. 
   (3)  Ακουμπήστε για να διαγράψετε τον χαρα-

κτήρα που εισάγατε τελευταίο. 
(4)   Ακουμπήστε και κρατήστε πατημένο για 

να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες 
που εισάγατε. 

(5)     Ακουμπήστε για να εισάγετε ένα κενό δι-
άστημα. 

   (6)  Ακουμπήστε για να επιβεβαιώσετε την ει-
σαγωγή. 

(7)    Ακουμπήστε για να αλλάξετε τον τύπο του 
πληκτρολογίου. 
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Οθόνη εισαγωγής αριθμών

5GH0853XZ
(1)  Εμφανίζονται οι αριθμοί που έχουν εισα-

χθεί.
(2)  Ακουμπήστε για να διαγράψετε τον αριθ-

μό που είχατε εισάγει τελευταίο.
Κρατήστε πατημένο για να διαγράψετε 
όλους τους αριθμούς που είχαν εισαχθεί.

(3)  Ακουμπήστε για να εισάγετε έναν αριθμό.
(4)  Ακουμπήστε για να επιβεβαιώσετε την ει-

σαγωγή.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ 
(HOME MENU)
Πατήστε <MENU> για να εμφανιστεί η οθόνη 
του Αρχικού Μενού (HOME MENU).
Το Αρχικό Μενού αποτελείται από 3 σελίδες 
που μπορούν να εμφανίσουν τις συντομεύ-
σεις και τα γραφικά στοιχεία (widgets) που 
θέλετε.

5GH0831XZ
(1) Εικόνες συντομεύσεων:

Μπορούν να τοποθετηθούν ως συντομεύ-
σεις στις οθόνες του Αρχικού Μενού εικό-
νες για τα στοιχεία του μενού που χρησι-
μοποιείτε πιο συχνά. 

(2) Γραφικά Στοιχεία (widgets):
Οι χρήσιμες πληροφορίες από τις λει-
τουργίες του πρωταρχικού μενού μπο-
ρούν να εμφανιστούν σαν γραφικά στοι-
χεία. Ανάλογα με τα περιεχόμενα του 
γραφικού στοιχείου, τα στοιχεία μπορεί 
να είναι διαθέσιμα για την λειτουργία 
τους κατά την επιλογή τους.

Προσαρμογή της οθόνης του 
Αρχικού Μενού
Η οθόνη του Αρχικού Μενού (HOME MENU) 
μπορεί να προσωποποιηθεί επιλέγοντας 
ποιες συντομεύσεις και ποια γραφικά στοι-
χεία (widgets) θα εμφανίζονται και που θα τα 
τοποθετήσετε πάνω στην οθόνη.

Επιλογή συντομεύσεων ή γραφικών στοι-
χείων (widgets): 

5GH0862XZ
Παράδειγμα

1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
Γραμμή Εκκίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Customise Home Menu] (Προ-
σαρμογή Αρχικού Μενού).

3.  Ακουμπήστε [Shortcuts] (συντομεύσεις) ή 
[Widgets] (γραφικά στοιχεία).

4.  Σύρετε την εικόνα της συντόμευσης ή του 
γραφικού στοιχείου (1) σε κάθε διάταξη 
κεφ.ς (3).
Εάν μία διαφορετική συντόμευση ή γρα-
φικό στοιχείο βρίσκεται ήδη στην δι-
άταξη της κεφ.ς (3), θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να 
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αντικαταστήσετε την συντόμευση / το 
γραφικό στοιχείο. Η διάταξη της κεφ.ς (3) 
μπορεί να αλλάξει σύροντας τις εικόνες.
Οι κατηγορίες των συντομεύσεων μπο-
ρούν να αλλάξουν ακουμπώντας [Category] 
(κατηγορία) (2).
Σύροντας μία εικόνα στο [ ] (4) μορείτε 
να διαγράψετε αυτή την συντόμευση ή το 
γραφικό στοιχείο για να δημιουργήσετε 
μία κενή θέση.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ακουμπήστε [ ] (4) και θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα. Όσο εμφανίζεται το μήνυμα, ακου-
μπώντας μία εικόνα στην διάταξη της κεφ.ς 
(3) και το [Delete] (διαγραφή) μπορείτε να δια-
γράψετε την επιλεγμένη εικόνα. Για να δια-
γράψετε όλες τις εικόνες, ακουμπήστε [Select 
All] (επιλογή όλων) και μετά [Delete] (διαγρα-
φή).

Διαθέσιμες κατηγορίες συντομεύσεων / 
γραφικών στοιχείων:

Διαθέσιμες κατηγορίες συντομεύσεων:
 ● Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης

- [Audio] (Ηχοσύστημα)
- [Route] (Διαδρομή)
- [Phone] (Τηλέφωνο)
- [Settings] (Ρυθμίσεις)
- [Info] (Πληροφορίες)
-  [Voice Recognition] (Φωνητική Αναγνώριση)
- [Destination] (Προορισμός)

 ● Μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης
- [Audio] (Ηχοσύστημα)
- [Phone] (Τηλέφωνο)
- [Settings] (Ρυθμίσεις)

- [Info] (Πληροφορίες)
-  [Voice Recognition] (Φωνητική Αναγνώριση)

Διαθέσιμες κατηγορίες γραφικών στοιχεί-
ον (widgets):

 ● Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης
- [Phone] (Τηλέφωνο)
- [Audio] (Ηχοσύστημα)
- [Map] (Χάρτης)
- [Turn by Turn] (Από Στροφή σε Στροφή)
- [Clock] (Ρολόι)
- [Qibla Compass] (Πυξίδα Qibla)

 ● Μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης
- [Phone] (Τηλέφωνο)
- [Audio] (Ηχοσύστημα)
- [Clock] (Ρολόι)
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ● Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικί-
λουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις προ-
διαγραφές. Τα στοιχεία που εμφανίζονται 
στην οθόνη μπορεί να μην λειτουργήσουν, 
ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες.

 ● Η οθόνη του Αρχικού Μενού (HOME MENU) 
μπορεί να εμφανίσει έως και 8 συντομεύ-
σεις σε μία σελίδα.

 ● Για ορισμένα γραφικά στοιχεία (widgets), 
όπως το [Audio] (ηχοσύστημα), [Clock] (ρο-
λόι) κλπ μπορείτε να κάνετε επιλογή ανά-
μεσα στο μέγεθος συντόμευσης 2 θέσεων 
και το μέγεθος συντόμευσης 4 θέσεων. 
Όλα τα άλλα γραφικά στοιχεία απαιτούν 
μέγεθος συντόμευσης 4 θέσεων για να εμ-
φανιστούν. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΗΣΗ (όπου υπάρχει)
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την 
οδήγηση, δεν μπορεί να γίνει χειρισμός ορι-
σμένων λειτουργιών ενώ οδηγείτε.
Οι λειτουργίες στην οθόνη που δεν είναι δι-
αθέσιμες ενώ οδηγείτε θα έχουν χρώμα αχνό 
γκρι ή θα είναι σε σίγαση. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις, συγκεκριμένο κείμενο δεν θα εμφα-
νίζεται στην οθόνη.
Για να κάνετε χρήση αυτών των λειτουργιών, 
παρκάρετε πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφαλές 
σημείο και μετά κάντε χειρισμό του συστή-
ματος.
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Για την προσωπική σας ευκολία μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης και ακουμπήστε ένα στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδιαγραφές.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο ρύθμισης Αποτέλεσμα

[Connections] (συνδέσεις) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του Bluetooth®, Wi-Fi (όπου υπάρχει), USB και εφαρμογών (όπου υπάρχει).
 «Ρυθμίσεις συνδέσεων» (κεφ. 3)

[Phone] (τηλέφωνο) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του Τηλεφώνου και των μηνυμάτων κειμένου.
 «Ρυθμίσεις Τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου» (κεφ. 6)

[Navigation] (πλοήγηση) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης της πλοήγησης.
 «Ρυθμίσεις πλοήγησης» (κεφ. 8)

[Sound] (ήχος) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του ήχου.
 «Ρυθμίσεις ηχοσυστήματος» (κεφ. 5)

[Volume & Beeps] 
(ένταση ήχου & ήχος πλήκτρων)

Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης της έντασης του ήχου.
 «Ρυθμίσεις έντασης ήχου και ήχου πλήκτρων» (κεφ. 3)

[Clock] (ρολόι) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του ρολογιού.
 «Ρυθμίσεις ρολογιού» (κεφ. 3)

[Customise Home Menu] 
(προσαρμογή Αρχικού Μενού)

Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής του Αρχικού Μενού.
 «Προσαρμογή της οθόνης του Αρχικού Μενού» (κεφ. 3)

[Customise Audio Sources] 
(προσαρμογή πηγών ήχου)

Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής για τα μενού της πηγής ήχου στην Γραμμή Εκκίνησης.
 «Επιλογή από την Γραμμή Εκκίνησης» (κεφ. 5)

[NissanConnect Services] Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων NissanConnect Services.
 «NissanConnect (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

[System Voice] (φωνή συστήματος) Εμφανίζει την οθόνη των ρυθμίσεων φωνής του συστήματος.
  «Ρυθμίσεις Φωνής Συστήματος» (κεφ. 9)



27Έναρξη

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα μενού ενημέρωσης του λογισμικού του συστήματος (όπου υπάρχει) και του χάρτη (όπου υπάρχει), 
από το [System Information] (πληροφορίες συστήματος) στην οθόνη πληροφοριών.

 «Μενού πληροφοριών» (κεφ. 7)

[Camera] (κάμερα) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης της κάμερας.
Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του LEAF για λεπτομέρειες για το σύστημα παρακολούθησης.

[Parking] (παρκάρισμα) Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης του παρκαρίσματος ProPILOT.
Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του LEAF για λεπτομέρειες για το σύστημα παρακολούθησης.

[More Settings]
(περισσότερες 
ρυθμίσεις)

[Display] (ένδειξη) Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων της ένδειξης.  «Ρυθμίσεις ένδειξηςς» (κεφ. 3)

[Language] (γλώσσα) Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων της γλώσσας.  «Ρυθμίσεις γλώσσας» (κεφ. 3)

[Units] (μονάδες) Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων των μονάδων μέτρησης.
 «Ρυθμίσεις μονάδων μέτρησης (όπου υπάρχει)» (κεφ. 3)

[Keyboard Type]
τύπος πληκτρολογίου)

Μπορεί να επιλεγεί ο τύπος του πληκτρολογίου.
 «Ρυθμίσεις τύπου πληκτρολογίου» (κεφ. 3)

[Return All Settings to 
Default] (επαναφορά 
όλων των ρυθμίσεων 
στις εργοστασιακές)

Αυτό επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές.
 «Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές» (κεφ. 3)

[System Update] 
(ενημέρωση του 
συστήματος)

[Version information] 
(πληροφορίες έκδοσης 
λογισμικού)

Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών έκδοσης.

[Software Update] (ενη-
μέρωση λογισμικού)

Μπορεί να γίνει ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος. 
 «Ενημέρωση λογισμικού του συστήματος (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

[Map Update] (ενημέρω-
ση χάρτη)

Μπορεί να γίνει ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη.
 «Πως κάνετε ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

[Apps]
(εφαρμογές)

Λίστα μονάδων Εμφανίζει τις πρόσφατα συνδεμένες μονάδες Apple CarPlay ή Android Auto.
 «Ρυθμίσεις Apple CarPlay» (κεφ. 7) -  «Ρυθμίσεις Android Auto» (κεφ. 7)
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Η αλλαγή των ρυθμίσεων και η θέαση πληρο-
φοριών του Bluetooth®, Wi-Fi (όπου υπάρχει), 
USB και εφαρμογών (όπου υπάρχει) είναι δι-
αθέσιμα στην οθόνη ρυθμίσεων Συνδέσεων.

Ρύθμιση Bluetooth®
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύ-
στημα Τηλεφώνου Hands-Free με Bluetooth® 
και υποστήριξη ηχοσυστήματος Bluetooth®. 
Εάν είστε ιδιοκτήτης ενός συμβατού κινητού 
τηλεφώνου με ενεργοποιημένο Bluetooth® ή 
μονάδας ηχοσυστήματος Bluetooth®, μπορεί-
τε να ορίσετε την ασύρματη σύνδεση ανάμε-
σα στο κινητό σας τηλέφωνο και την μονάδα 
τηλεφώνου του αυτοκινήτου ή την μονάδα 
ηχοσύστηματος Bluetooth® και την μονάδα 
του αυτοκινήτου. Με την ασύρματη τεχνολο-
γία Bluetooth® μπορείτε να κάνετε ή να λάβε-
τε τηλεφωνήματα με το κινητό σας τηλέφω-
νο στην τσέπη σας, καθώς και να ακούσετε 
μουσική από το ηχοσύστημα που έχει συνδε-
θεί μέσω Bluetooth®.

 «Ηχοσύστημα Bluetooth®» (κεφ. 5)
  «Σύστημα τηλεφώνου Hands-Free 
Bluetooth®» (κεφ. 6)

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου / μονάδας 
ήχου:

ΡΒH0025ΧΖ
Παράδειγμα

Για να χρησιμοποιήσετε την μονάδα 
Bluetooth® με το σύστημα του αυτοκινήτου 
για πρώτη φορά, απαιτείται διαδικασία σύν-
δεσης της μονάδας.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3.  Ακουμπήστε [Bluetooth] και ακουμπήστε 

[Add New] (προσθήκη νέας). Εμφανίζεται 
ένα μήνυμα.

4. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να συνδέσετε ένα 
κινητό τηλέφωνο. Ακουμπήστε [No] (όχι) για 
να συνδέσετε μία μονάδα ήχου και ακολου-
θήστε την καθοδήγηση του συστήματος. 
(Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανά-
λογα με την μονάδα).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονά-
δες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή 
βουητό από τα ηχεία του ηχοσυστήματος. 
Η αποθήκευση της μονάδας σε διαφορετική 
τοποθεσία μπορεί να μειώσει ή να περιορί-
σει τον θόρυβο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Το συνδεμένο τηλέφωνο θα προστε-

θεί στην λίστα στην οθόνη σύνδεσης 
Bluetooth®.

 ● Ακουμπώντας το όνομα άλλης μονάδας 
στην λίστα, θα αλλάξετε την συνδεμένη 
μονάδα.

 ● Ακουμπώντας [ ] θα μπορέσει η μονά-
δα να συνδεθεί μέσω Bluetooth® και να 
χρησιμοποιηθεί στο Σύστημα Τηλεφώνου 
Hands-Free.

 ● Μπορείτε να καταχωρήσετε την αγαπημέ-
νη σας μονάδα. Η μονάδα τηλεφώνου που 
έχει επιλεγεί ως η αγαπημένη σας θα έχει 
την σήμανση  «»  

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®» (κεφ. 3)
 ● Ακουμπώντας [ ] θα μπορέσει η μονάδα 

να συνδεθεί μέσω Bluetooth® και να χρη-
σιμοποιηθεί στο Ηχοσύστημα Bluetooth®.

 ● Ακουμπώντας [ ] θα εμφανιστούν οι 
πληροφορίες της μονάδας Bluetooth®.

 ● Ακουμπήστε [ ] (όπου υπάρχει) για να 
χρησιμοποιήσετε την σύνδεση Bluetooth®.

 ● Μπορούν να συνδεθούν έως 6 μονάδες 
Bluetooth®. Εάν έχουν ήδη συνδεθεί 6 μο-
νάδες θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε 
μία μονάδα και στην συνέχεια να συνδέσε-
τε μία άλλη.

 ● Η διαδικασία σύνδεσης του κινητού τη-
λεφώνου ποικίλει σύμφωνα με το κάθε 
κινητό τηλέφωνο. Δίετε το Βιβλίο Οδη-
γιών Χρήσης του κινητού τηλεφώνου για 
λεπτομέριες.

 ● Συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο 
συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνερ-

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
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γείο για πληροφορίες σχετικά με την σύν-
δεση της μονάδας Bluetooth® με το αυτο-
κίνητό σας.

Ρυθμίσεις Bluetooth:
Οι ρυθμίσεις του Bluetooth μπορούν να αλλά-
ξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [Bluetooth].
4. Ακουμπήστε  [ ].

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Ρύθμιση στοι-
χείου

Ενέργεια

[Bluetooth] Ενεργοποιεί και απε-
νεργοποιεί την σύνδεση 
Bluetooth®

[Allow 2 Phones 
Simultaneously]* 
(να επιτραπούν 
2 τηλέφωνα 
ταυτόχρονα)

Όταν είναι ενεργό, έως 
και 2 μονάδες Bluetooth® 
μπορούν να συνδεθούν 
ταυτόχρονα στο σύστη-
μα του αυτοκινήτου.

[Favourite 
Phone](τηλέφω-
νο που προτι-
μάται)

Μία μονάδα Bluetooth® 
μπορεί να καταχωρη-
θεί ως η αγαπημένη 
σας μονάδα τηλεφώνου. 
Εάν η μονάδα τηλεφώ-
νου hands-free είναι 
μέσα στην ακτίνα με το 
Bluetooth® ενεργό, η 
μονάδα που έχει κατα-
χωρηθεί ως η αγαπη-
μένη σας θα συνδεθεί 
αυτόματα στο σύστημα 
του αυτοκινήτου, κατά 
προτεραιότητα κατά την 
ενεργοποίηση του συ-
στήματος. Το αγαπημένο 
σας τηλέφωνο θα έχει 
την ένδειξη “” στην λί-
στα των μονάδων.

[Favourite 
Audio] (μονάδα 
ήχου που προ-
τιμάται)

Μία μονάδα Bluetooth® 
μπορεί να καταχωρηθεί 
ως η αγαπημένη σας μο-
νάδα ήχου. Εάν η μονάδα 
ήχου Bluetooth® είναι 
μέσα στην ακτίνα με το 
Bluetooth® ενεργό, η μο-
νάδα που έχει καταχωρη-
θεί ως η αγαπημένη σας 
θα συνδεθεί αυτόματα 
στο σύστημα του αυτο-
κινήτου, κατά προτεραι-
ότητα κατά την ενεργο-
ποίηση του συστήματος. 
Το αγαπημένο σας ηχο-
σύστημα θα έχει την έν-
δειξη “” στην λίστα των 
μονάδων.

[Device Name] 
(όνομα μονάδας)

Μπορεί να αλλάξει το 
όνομα της μονάδας

[PIN] Μπορεί να αλλάξει ο κω-
δικός ΡΙΝ

*Όταν είναι συνδεμένο στο Apple CarPlay ή το 
Android Auto (όπου υπάρχει), το Bluetooth® 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Με το [Device Name] (όνομα μονάδας), μπορεί 
να αλλάξει το όνομα της μονάδας που εμφα-
νίζεται στην οθόνη και να μετονομαστεί από 
το καθορισμένο όνομα στο όνομα που προ-
τιμάτε (όπως «το αυτοκίνητο του Steve» για 
παράδειγμα).

Διαγραφή κινητού τηλεφώνου / μονάδας 
ήχου:
Μπορούν να διαγραφούν από την λίστα συν-
δεμένες μονάδες.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [Bluetooth).
4.  Ακουμπήστε το [ ] δίπλα στο όνομα του 

κινητού τηλεφώνου που θέλετε να διαγρά-
ψετε.

5. Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή). Ακουμπή-
στε [Yes] (ναι) και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.
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Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)
Μπορεί να γίνει μία σύνδεση Wi-Fi χρησιμο-
ποιώντας ένα διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi κοντά 
στο αυτοκίνητο ή την λειτουργία σύνδεσης 
ενός smartphone κλπ. Η συνδεσιμότητα μέσω 
Wi-Fi είναι χρήσιμη για την ενημέρωση των 
δεδομένων του χάρτη (όπου υπάρχει) και του 
λογισμικού του συστήματος (όπου υπάρχει) 
ή για την χρήση online υπηρεσιών όπως εί-
ναι η αναζήτηση Online (Online Search) (όπου 
υπάρχει) ή η Κορυφαία Ενημέρωση για την 
Κυκλοφορία (όπου υπάρχει).

  «Λογισμικό ενημέρωσης συστήματος 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του 
χάρτη (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

  «Αναζήτηση Online (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)
  «Κορυφαία Ενημέρωση για την Κυκλοφο-
ρία» (κεφ. 8)

Σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi:

ΡΒH0026XZ
Παράδειγμα

Για να χρησιμοποιήσετε την σύνδεση Wi-Fi 
για πρώτη φορά, απαιτούνται οι ακόλουθες 
διαδικασίες σύνδεσης.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (ρυθμίσεις).
3. Ακουμπήστε [Wi-Fi].
4.  Ακουμπήστε το όνομα της μονάδας που θέ-

λετε να συνδέσετε.

Δείχνει ότι έχει οριστεί κωδικός 
πρόσβασης (password)

Δείχνει το πόσο δυνατό είναι το 
σήμα που λαμβάνει η μονάδα Wi-Fi.

5.  Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύ-
ου και ακουμπήστε [ΟΚ]. Η μονάδα θα συνδε-
θεί.

Εάν η μονάδα στην λίστα είναι σε κατάσταση 
ώστε να μπορεί να κάνει σύνδεση Wi-Fi, ακου-
μπώντας το όνομα της μονάδας στην λίστα 
θα αρχίσει η σύνδεση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Εισάγετε σωστά τον κωδικό πρόσβασης, 

λαμβάνοντας υπόψη και την χρήση κεφα-
λαίων / πεζών γραμμάτων.

 ● Ακουμπώντας [ ] θα εμφανιστούν οι 
πληροφορίες του δικτύου. Ενεργοποιώ-
ντας το [Auto Connect] (αυτόματη σύνδε-
ση), το αυτοκίνητο θα συνδέεται αυτόματα 
στο δίκτυο εάν το δίκτυο είναι διαθέσιμο.

 ● Ακουμπήστε [Vehicle Hotspot] (όπου 
υπάρχει) και ανοίξτε την ένδειξη για να 
ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με το 
Wi-Fi hotspot. Επιτρέπει σε μονάδες όπως 
είναι τα smartphones να συνδεθούν στο 
δίκτυο Wi-Fi.

 ● Ενεργοποιώντας την λειτουργία Wi-Fi 
hotspot στο smartphone σας μπορεί να 
υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις από τον 
πάροχο της κινητής τηλεφωνίας σας. Συμ-
βουλευθείτε τον πάροχο του κινητού σας 

τηλεφώνου σχετικά με την χρέωση επι-
κοινωνίας.

 ● Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε 
ένα ασφαλές δίκτυο WPA2 (δεν θα συνδε-
θεί σε δίκτυα WEP, WPA1).

 ● Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση από 
αυτή την μονάδα σε δίκτυα Wi-Fi που απαι-
τούν έναν φυλλομετρητή (web browser).

Ρυθμίσεις Wi-Fi:
Οι ρυθμίσεις του Wi-Fi μπορούν να αλλάξουν 
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [Wi-Fi].
4.Ακουμπήστε [ ] .
5. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση
 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 

Στοιχείο ρύθμισης Ενέργεια

[Wi-Fi] Ανοίγει και κλείνει την 
σύνδεση Wi-Fi.

[Vehicle Hotspot] Ενεργοποιεί και απε-
νεργοποιεί το Vehicle 
Hotspot

[Network Name 
SSID]

Εμφανίζει το όνομα 
του δικτύου Wi-Fi.

[Password] (κωδι-
κός πρόσβασης)

Εμφανίζεται τον κω-
δικό πρόσβασης του 
δικτύου Wi-Fi.
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Διαγραφή του δικτύου Wi-Fi:
Το αποθηκευμένο δίκτυο Wi-Fi μπορεί να δια-
γραφεί από την λίστα.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [Wi-Fi].
4.  Ακουμπήστε [ ] δίπλα στο όνομα του δι-

κτύου που θέλετε να διαγράψετε.
5.  Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή). Ακουμπή-

στε [Yes] (ναι) όταν εμφανιστεί το μήνυμα.

Εμφάνιση πληροφοριών μονάδας 
USB
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της συν-
δεμένης μονάδας USB.

 «Μονάδα USB» (κεφ. 5)

ΡΒΗ0027ΧΖ
Παράδειγμα

1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
Γραμμή Εκκίνησης.

2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [USB].
4.  Ακουμπήστε το όνομα της μονάδας που θέ-

λετε να ελέγξετε. Εμφανίζονται το όνομα 
και ο τύπος της μονάδας.

Ρυθμίσεις εφαρμογών
Εμφανίζεται μία λίστα μονάδων που συνδέ-
θηκαν πρόσφατα στο Apple CarPlay (όπου 
υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει) 
και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για 
την κάθε μονάδα.

ΡΒΗ0087ΧΖ
Παράδειγμα

Οι ρυθμίσεις των εφαρμογών μπορούν να αλ-
λάξουν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις).
3. Ακουμπήστε [Apps].
4.  Ακουμπήστε [ ] δίπλα στο όνομα της μο-

νάδας της οποίας θέλετε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις.

5. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τα στοιχεία που εμφανίζονται μπορεί να δια-
φέρουν ανάλογα με τις εφαρμογές.

 «Ρυθμίσεις Apple CarPlay» (κεφ. 7)
 «Ρυθμίσεις Android Auto» (κεφ. 7)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΗΧΟΥ 
ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Μπορούν να ρυθμιστούν η ένταση του ήχου 
και οι διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβα-
νομένου του ηχοσυστήματος, του τηλεφώνου 
και της φωνητικής καθοδήγησης στην πλοή-
γηση (όπου υπάρχει), καθώς και ο ήχος των 
πλήκτρων.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Volume & Beeps] (ένταση 

ήχου και ήχος πλήκτρων).
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα 
και τις προδιαγραφές.
Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Στοιχείο ρύθμισης Ενέργεια

[Audio Volume] 
(ένταση ήχου)

Ρυθμίζει την ένταση του 
ήχου του ηχοσυστήματος.

[Guidance Volume] 
(ένταση καθοδή-
γησης)

Ρυθμίζει την ένταση του 
ήχου της φωνητικής καθοδή-
γησης της πλοήγησης.

[Ringtone]
(ήχος κλήσης)

Ρυθμίζει την ένταση του 
ήχου κλήσης των εισερχό-
μενων κλήσεων.

[Outgoing Call] 
(εξερχόμενη κλήση)

Ρυθμίζει την ένταση ήχου 
των εξερχόμενων κλήσεων.

[Button Beeps] (ήχοι 
πλήκτρων)

Ανοίγει / κλείνει τον ήχο των 
πλήκτρων όταν τα πατάτε 
και την ειδοποίηση για τις 
απαγορευμένες ενέργειες.

[Guidance Voice] 
(φωνητική καθοδή-
γηση)

Ανοίγει / κλείνει την φωνη-
τική καθοδήγηση.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Οι ρυθμίσεις ρολογιού του συστήματος μπορούν να αλλάξουν.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Clock] (ρολόι).
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδιαγραφές.

Διαθέσιμα στοιχεία για ρύθμιση

Στοιχείο Ρύθμισης 1 Στοιχείο Ρύθμισης 2 Ενέργεια

[On-Screen Clock] (ρολόι στην οθόνη) Ανοίγει και κλείνει την ένδειξη του ρολογιού. Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, εμφανίζε-
ται η ένδειξη του ρολογιού.

[Clock Mode] (λει-
τουργία ρολογιού)

[Auto] (αυτόματη) Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού αυτόματα με την χρήση του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυ-
φορικής Πλοήγησης (GNSS).

[Time Zone](ζώνη ώρας) Ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού αντανακλώντας την επιλεγμένη ζώνη ώρας.

[Manual](χειροκίνητη) Αντανακλά τις ρυθμίσεις από το [Set Clock Manually] (ρύθμιση ρολογιού με το χέρι)

[Clock Format] 
(μορφή ώρας)

[12H] (12ωρη) Το ρολόι μπορεί να οριστεί να εμφανίζει την ώρα σε 12ωρη μορφή ή 24ωρη μορφή.

[24H] (24ωρη)

[Date Format] (μορφή ημερομηνίας) Μπορεί να επιλεγεί η μορφή της ένδειξης της ημέρας, μήνα και έτους στην οθόνη.

[Off set (hour)] (αντιστάθμιση (ώρα)) Ρυθμίζει την τιμή αντιστάθμισης (ώρα / λεπτά). Για την επιλογή αυτή το [Clock Mode] (λει-
τουργία ρολογιού)  θα πρέπει να είναι στο [Auto] (αυτόματο) ή στο [Time Zone] (ζώνη ώρας).

[Off set (min.)] (αντιστάθμιση (λεπτά))

[Summer Time] (θερινή ώρα) Ανοίγει / κλείνει την ρύθμιση της θερινής ώρας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το 
[Clock Mode] (λειτουργία ώρας) είναι στο [Time Zone] (ζώνη ώρας).

[Time Zone] (ζώνη ώρας) Επιλέξτε μία κατάλληλη ζώνη ώρας από την λίστα. Για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή το 
[Clock Mode] (λειτουργία ώρας) θα πρέπει να είναι στο [Time Zone] (ζώνη ώρας).

[Set Clock Manually] (ορισμός ρολογιού με το 
χέρι)

Ρυθμίζει το ρολόι με το χέρι. Ακουμπήστε [+] ή [-] για να ρυθμίσετε τις ώρες, τα λεπτά, την ημέ-
ρα, τον μήνα και το έτος προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν το [Clock Format] (μορφή ώρας) 
είναι στο [12Η] (12ωρη) τότε μπορεί να επιλεγεί το [ΑΜ]/[ΡΜ] (π.μ./μ.μ.).
Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης:  Για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή πρέπει το [Clock 
Mode] (λειτουργία ρολογιού) να είναι στο [Manual] (χειροκίνητη)
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν η ρύθμιση [On-Screen Clock] (ρολόι 
στην οθόνη) είναι ενεργή, η οθόνη ρυθμίσεων 
του ρολογιού μπορεί επίσης να εμφανιστεί 
ακουμπώντας το ρολόι στην πάνω δεξιά γω-
νία της οθόνης.
Η ρύθμιση του ρολογιού στην οθόνη πληρο-
φοριών του αυτοκινήτου θα αλλάξει όταν αλ-
λάξετε την ρύθμιση του ρολογιού που εμφα-
νίζεται στην οθόνη αφής.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
Μπορούν να γίνουν οι ρυθμίσεις της ένδειξης.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 

ρυθμίσεις)
3. Ακουμπήστε [Display] (ένδειξη)
4.  Ακουμπήστε στο στοιχείο του οποίου θέ-

λετε να κάνετε την ρύθμιση.
Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση

Στοιχείο ρύθμισης Ενέργεια

[Display] (ένδειξη) Σβήνει την οθόνη. 
Η οθόνη θα σβήσει 
επίσης κρατώντας 
πατημένο το < > .
Πατήστε < > για 
να ανοίξετε πάλι τη 
οθόνη.

[Brightness] (φω-
τεινότητα)

Ρυθμίζει την φωτει-
νότητα της οθόνης.

[Contrast] (αντί-
θεση)

Ρυθμίζει την αντίθε-
ση της οθόνης.

[Black Level] (επί-
πεδο μαύρου)

Ρυθμίζει το επίπεδο 
μαύρου στην οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αυτό αλλάζει την γλώσσα που χρησιμοποιεί-
ται στο σύστημα.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 

ρυθμίσεις).
3.  Ακουμπήστε [Languages] (γλώσσες).

Επιλέξτε την γλώσσα του συστήματος 
που θέλετε.

Η ρύθμιση της γλώσσας εφαρμόζεται στην 
ένδειξη της οθόνης αφής, τις φωνητικές ανα-
κοινώσεις και το Σύστημα Φωνητικής Ανα-
γνώρισης (όπου υπάρχει).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ανάλογα με τα μοντέλα, εάν η επιλεγμένη 

γλώσσα υποστηρίζεται και από την οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου,  εμφανίζε-
ται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα που ρωτά-
ει εάν θέλετε να αλλάξετε και την γλώσσα 
της οθόνης πληροφοριών του αυτοκινή-
του. Επιλέξτε [Yes] (ναι) για να εφαρμόσετε 
την ρύθμιση της γλώσσας και στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου.

 ● Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης:
Εάν η γλώσσα δεν έχει οριστεί στην στά-
νταρ γλώσσα της παρούσας θέσης του αυ-
τοκινήτο υ, η καθοδήγηση διαδρομής κλπ 
για την λειτουργία του χάρτη δεν είναι 
διαθέσιμη.

 ● Μην αλλάξετε την θέση του διακόπτη πα-
ροχής ενώ αλλάζετε την γλώσσα.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(όπου υπάρχει)
Αυτό αλλάζει τις μονάδες μέτρησης που χρη-
σιμοποιούνται στο σύστημα.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 

ρυθμίσεις).
3. Ακουμπήστε [Units] (μονάδες).
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, 
τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογι-
σμικού.

Στοιχείο για ρύθμιση Ενέργεια

[Distance]
(απόσταση)

Επιλέξτε την μονά-
δα μέτρησης της 
απόστασης.

[Temperature]
(θερμοκρασία)

Επιλέξτε την μονά-
δα μέτρησης θερ-
μοκρασίας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μην αλλάξετε την θέση του διακόπτη πα-

ροχής ενώ αλλάζετε τις μονάδες μέτρη-
σης της απόστασης ή της θερμοκρασίας.

 ● Ανάλογα με τα μοντέλα, οι ρυθμίσεις τον 
μονάδων μέτρησης στην οθόνη πληροφο-
ριών του αυτοκινήτου και την ένδειξη της 
οθόνης αφής μπορεί να συνδέονται και 
αλλάζοντας την μία ρύθμιση της μονάδας 
να αλλάξει επίσης και η ρύθμιση της μονά-
δας στην άλλη ένδειξη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Μπορείτε να επιλέξετε την διάταξη του πλη-
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κτρολογίου για την εισαγωγή των χαρακτή-
ρων στις οθόνες.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 

ρυθμίσεις).
3.  Ακουμπήστε [Keyboard Type] (τύπος πλη-

κτρολογίου). Ο τύπος του πληκτρολογίου 
αλλάζει ανάμεσα στους τύπους που είναι 
διαθέσιμοι.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ
Αυτό επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις ερ-
γοστασιακές.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 

ρυθμίσεις)
3.  Ακουμπήστε [Return All Settings to Default] 

(επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις ερ-
γοστασιακές).

4.  Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. 
Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να επαναφέρετε 
όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές.
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Ακουμπήστε  [Info] στην Γραμμή Εκκίνησης και ακουμπήστε [EV Info] για να εμφανίσετε το με-
νού που συμπεριλαμβάνει χρήσιμες λειτουργίες για την οδήγηση του ηλεκτρικού αυτοκινή-
του (EV).

Στοιχεία ρύθμισης Ενέργεια

[Energy Usage] (χρήση 
ενέργειας)

Εμφανίζεται στην οθόνη η χρήση της ενέργειας
 “Οθόνη πληροφοριών χρήσης της ενέργειας” (κεφ.  4)

[Driving Range] (από-
σταση οδήγησης)

Εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη η εκτιμώμενη περιοχή οδήγη-
σης μέσα στην κλίμακα, μαζί με την παρούσα θέση.

 “Εμφάνισης της εκτιμώμενης απόστασης οδήγησης” (κεφ. 4)

[Charging Stations] 
(σταθμοί φόρτισης)

Εμφανίζονται οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης.
 “Εύρεση σταθμού φόρτισης” (κεφ. 8)

[EV Settings] (ρυθμί-
σεις ηλεκτρικού οχή-
ματος)

Από αυτό το μενού μπορούν να γίνουν διάφορες ρυθμίσεις για το  
EV. 

 “Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών ηλεκτρικού αυτοκινήτου” 
(κεφ. 4)

ΟΘΟΝΗ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ EV ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αυτονομία οδήγησης και οι 
πληροφορίες των σταθμών φόρτισης εμφα-
νίζονται στην  οθόνη του χάρτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες του σταθμού φόρτισης 
μπορεί να μην είναι λεπτομερείς σε όλες 
τις περιοχές και να μην αντιπροσωπεύ-
ουν τις παρούσες θέσεις των σταθμών 
φόρτισης. Για επίκαιρες πληροφορίες για 
τους σταθμούς φόρτισης, όπως ώρες λει-
τουργίας ή εξοπλισμό φόρτισης, η NISSAN 
συνιστά να κάνετε πρόσβαση κατευθείαν 
μόνος σας. Επιπλέον, να ελέγχετε πάντα 
την διαθέσιμη φόρτιση της μπαταρίας 
Li-ion που απομένει και να ορίζετε λογικό 
πρόγραμμα οδήγησης.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης συμπε-
ριλαμβανομένης της παρούσας θέσης ή του 
προορισμού, εμφανίζονται στην οθόνη του 
χάρτη ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης 
του αυτοκινήτου. Σε αυτή την οθόνη μπορεί 
να οριστεί ένας προορισμός ή ένα σημείο δι-
έλευσης.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο χάρτης της εκτιμώμενης απόσταση οδήγη-
σης εμφανίζει την εκτιμώμενη περιοχή που 
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μπορεί να φτάσει το αυτοκίνητο με βάση την 
εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης που εμφα-
νίζεται στον μετρητή. Οι συνήθειες σας στην 
οδήγηση, το πραγματικό περιβάλλον του 
δρόμου (λόφοι, κλπ) και οι συνθήκες κίνησης 
(μποτιλιαρίσματα κλπ) θα επηρεάσουν την 
πραγματική διαθέσιμη απόσταση.
Για να εμφανίσετε την εκτιμώμενη απόσταση 
οδήγησης ακολουθήστε την παρακάτω διαδι-
κασία.
1. Πατήστε <MENU>.
2.  Ακουμπήστε [Info] στην Γραμμή Εκκίνησης 

και μετά ακουμπήστε [EV Info].
3. Ακουμπήστε [Driving Range].

  «Οθόνη μενού πληροφοριών EV» 
(κεφ.  4)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης θα αυξη-
θεί ή θα μειωθεί όταν είναι ανοικτό ή κλειστό 
το air conditioner ή το καλοριφέρ ή ο θερμα-
ντήρας της μπαταρίας Li-ion (όπου υπάρχει) 
ή όταν αλλάζετε το αυτοκίνητο ανάμεσα στην 
D (οδήγηση) και ECO ή όταν οποιοδήποτε 
άλλο αξεσουάρ είναι ενεργό ή ανενεργό με 
βάση την οδήγηση.
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Πώς να δείτε την οθόνη αυτονομίας 
οδήγησης
(1) Απόσταση οδήγησης (γκρι):

Εμφανίζεται μία εκτιμώμενη παρατεταμέ-
νη αυτονομία οδήγησης όταν έχετε κλει-
στό το σύστημα ελέγχου κλιματισμού.

(2) Απόσταση οδήγησης (ανοικτό γκρι):
Εμφανίζεται η εκτιμώμενη απόσταση οδή-

γησης με βάση την παρούσα κατάσταση 
φόρτισης.

(3) Ένδειξη μπαταρίας Li-ion:
Δείχνει την ποσότητα φόρτισης της μπα-
ταρίας Li-ion που απομένει.
(4)  [Near Dest.]/[Waypoint] (κοντά στον 

προορισμό / σημείο διέλευσης)
Το [ Near Dest.] εμφανίζεται μόνο όταν έχει 

οριστεί μία τοποθεσία ως προορισμός. Το 
[Waypoint] εμφανίζεται όταν έχει οριστεί 
ένας προορισμός και σημείο (σημεία) πο-
ρείας.
Ακουμπώντας [Near Dest.] θα εμφανιστεί η 
εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης από τον 
προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την εκτι-
μώμενη φόρτιση της μπαταρίας Li-ion που 
απομένει όταν θα είστε στον προορισμό.
Ακουμπώντας [Waypoint] θα εμφανιστεί η 
εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης από το 
κοντινότερο σημείο διέλευσης, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εκτιμώμενη φόρτιση της 
μπαταρίας Li-ion που απομένει όταν θα εί-
στε στο σημείο διέλευσης.
Ακουμπήστε [ ] για να επιστρέψετε 
στη οθόνη με την εκτιμώμενη απόσταση 
οδήγησης από την παρούσα θέση του αυ-
τοκινήτου.

(5) [Select Station] (επιλογή σταθμού):
Όταν το ακουμπήσετε, εμφανίζονται οι 
σταθμοί φόρτισης που βρίσκονται εντός 
της εκτιμώμενης απόστασης οδήγησης 
και μπορείτε να τους ορίσετε ως προορι-
σμούς / σημεία διέλευσης.

  «Εύρεση σταθμών φόρτισης» (κεφ.  8)
(6) Εικόνες σταθμών φόρτισης:

Σταθμός κανονικής φόρτισης

Σταθμός ταχείας φόρτισης

ΡΒΗ0063Χ
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης εμφα-

νίζεται είτε με γκρι είτε με ανοικτό γκρι 
χρώμα, υπολογίζοντας την απόσταση από 
την παρούσα θέση τη τον προορισμό / 
σημείο διέλευσης. Η περιοχή που εμφανί-
ζεται με σκούρο γκρι δείχνει ότι δεν μπο-
ρείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτή με την 
ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας Li-ion 
που έχετε.

 ● Σημειώστε ότι οι αποστάσεις που εμφα-
νίζονται είναι εκτιμήσεις και θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για αναφορά.

Ορισμός ενός σταθμού φόρτισης 
ως προορισμού
Όταν εμφανίζεται η εκτιμώμενη απόσταση 
οδήγησης στη οθόνη του χάρτη, το σημείο 
όπου τοποθετείτε το στόχαστρο μετακινώ-
ντας τον χάρτη μπορεί να οριστεί σαν προ-
ορισμός.

ΡΒΗ0064ΧΖ
1.  Κάντε κύλιση του χάρτη, βάλτε το στόχα-

στρο πάνω από την τοποθεσία που θέλετε 
και ακουμπήστε [Go Here] (πήγαινε εδώ).

2.  Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα που ρωτάει 
εάν θέλετε να ορίσετε την τοποθεσία ως 
προορισμό, ακουμπήστε [Yes] (ναι).

3.  Το σύστημα ορίζει τον προορισμό στην 
επιλεγμένη θέση και αρχίζει να υπολογίζει 
την διαδρομή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση 

σταθμού φόρτισης ακουμπώντας [Select 
Station] (επιλογή σταθμού) στην οθόνη με 
την απόσταση οδήγησης.

  «Πώς να δείτε την οθόνη της από-
στασης οδήγησης» (κεφ.  4)

 ● Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να ορίσε-
τε ένα προορισμό ή σημείο διέλευσης στην 
οθόνη της απόστασης οδήγησης. Το σύ-
στημα δεν ορίζει αυτόματα τον επιθυμητό 
σταθμό φόρτισης ως προορισμό ή σημείο 
διέλευσης. Όταν ορίζετε έναν σταθμό φόρ-
τισης που εμφανίζεται στον χάρτη ως προ-
ορισμό με μετακίνηση του χάρτη, κάντε με-
γέθυνση του χάρτη και ορίστε ένα σημείο 
ως προορισμό όσο το δυνατόν με περισ-
σότερη ακρίβεια. Εάν ο προορισμός δεν 
οριστεί με ακρίβεια, το σύστημα μπορεί 
να παρέχει καθοδήγηση σε  μία τοποθεσία 
που δεν είναι σταθμός φόρτισης.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ
Οι εικόνες του σταθμού φόρτισης καθώς και 
οι άλλες εικόνες άλλων διακριτικών σημείων 
μπορούν να εμφανίζονται πάνω στον χάρτη.

  «Εμφάνιση εικόνων στον χάρτη» (κεφ.  8)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Τοποθετώντας το στόχαστρο πάνω στις ει-

κόνες σταθμών φόρτισης θα εμφανιστούν 
οι πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.

5GB0711XZ
-  Όταν εμφανίζεται το [ ] στο αναδυόμενο 

παράθυρο, ο προορισμός μπορεί να ορι-
στεί ακουμπώντας το. Ακουμπώντας [ ] 
θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών της 
τοποθεσίας. Στη οθόνη πληροφοριών της 
τοποθεσίας, ακουμπήστε [Call] (κλήση) για 
να φέρετε την επιλεγμένη τοποθεσία εάν 
το στοιχείο είναι διαθέσιμο. Ακουμπήστε 
[Go Here] (πήγαινε εδώ) για να ορίσετε την 
επιλεγμένη τοποθεσία ως προορισμό.

-  Ακουμπήστε [<] ή [>] για να κάνετε κύλιση 
στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
 ● Αλλάζοντας την ρύθμιση του [Filter for 

Map Icons] (φίλτρο για τις εικόνες του 
χάρτη) οι εικόνες των σταθμών φόρτισης 
που θα εμφανίζονται στον χάρτη θα φιλ-
τράρονται σύμφωνα με την κατάσταση δι-
αθεσιμότητάς τους.

  «Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών 
EV» (κεφ.  4)

 ● Οι εικόνες του χάρτη δεν εμφανίζονται 
εάν έχετε κάνει σμίκρυνση χάρτη πάνω 
από ένα ορισμένο επίπεδο.

 ● Οι ρυθμίσεις για τους σταθμούς φόρτι-
σης που έχουν καταχωρηθεί στο Ευρετή-
ριο δεν μπορούν να αλλάξουν με αυτή την 
διαδικασία.

  «Εισαγωγή αποθηκευμένης τοποθε-
σίας» (κεφ.  8)
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Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας 
σταθμών φόρτισης (για μοντέλα με 
Υπηρεσίες NissanConnect)
Η διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης 
μπορεί να εμφανιστεί με εικόνες κωδικοποι-
ημένες ανά χρώμα, κάνοντας σύνδεση στο 
Κέντρο Δεδομένων της Nissan. Για να ενεργο-
ποιήσετε την ρύθμιση κάντε την ακόλουθη 
διαδικασία.
1. Πατήστε <MENU>.
2.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
3. Ακουμπήστε [EV Info] (πληροφορίες EV).
4.  Ακουμπήστε [EV Settings] (ρυθμίσεις EV)..
5.  Ακουμπήστε [Charging Availability] (διαθε-

σιμότητα φόρτισης) για να ενεργοποιήσε-
τε την ρύθμιση.

Εικόνες Τύπος σταθ-
μού φόρτισης

Διαθεσιμότητα

Εικόνα σταθ-
μού κανονικής 
φόρτισης

Πράσινο: Πλή-
ρως  ή μερικώς 
διαθέσιμος
Κόκκινο: Πλήρης

Εικόνα σταθ-
μού ταχείας 
φόρτισης

Εικόνα 
24ωρου σταθ-
μού κανονικής 
φόρτισης Ανοικτός 24 

ώρεςΕικόνα 
24ωρου σταθ-
μού ταχείας 
φόρτισης

Εικόνα σταθ-
μού κανονικής 
φόρτισης Κλειστός ή 

εκτός λειτουρ-
γίαςΕικόνα σταθ-

μόύ ταχείας 
φόρτισης

Εικόνα σταθ-
μού κανονικής 
φόρτισης Δεν υπάρχουν 

πληροφορίεςΕικόνα σταθ-
μού ταχείας 
φόρτισης

Μπορούν να εμφανιστούν οι πληροφορίες 
για την χρήση της ενέργειας.

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για την εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης και 
την κατάσταση της χρήσης ενέργειας από τα 
διάφορα συστήματα, κάντε την ακόλουθη δι-
αδικασία.
1. Πατήστε <MENU>.
2.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[EV Info] (πληροφορίες EV).

3.  Ακουμπήστε [Energy Usage] (χρήση ενέρ-
γειας).

ΡΒΗ0066ΧΖ
Παράδειγμα

(1) Απόσταση οδήγησης:
Εμφανίζεται η πιθανή απόσταση οδή-
γησης με βάση την παρούσα κατάσταση 
φόρτισης.

(2) Μεταβλητή απόσταση:
Όταν είναι ενεργό το κλιματιστικό, εμφα-
νίζεται η επιπλέον απόσταση που μπορεί 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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να διανύσει το αυτοκίνητο εάν κλείσετε 
το κλιματιστικό. Όταν είναι κλειστό το 
κλιματιστικό, εμφανίζεται η μείωση της 
απόστασης που μπορεί να διανύσει το 
αυτοκίνητο εάν ανοίξετε το κλιματιστικό.

(3) Ηλεκτρικό μοτέρ:
Εμφανίζονται η χρήση και η παραγωγή 
ενέργειας από το μοτέρ.

(4) Έλεγχος κλιματισμού:
Εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας από 
το σύστημα του κλιματισμού.

(5) Άλλα συστήματα:
Εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας από 
τον άλλο εξοπλισμό (προβολείς, υαλοκα-
θαριστήρες κλπ).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου 
και την κατάσταση της μπαταρίας Li-ion (πο-
σότητα της μπαταρίας που απομένει, θερ-
μοκρασία κλπ), η τιμή του Ηλεκτρικού Μοτέρ 
που εμφανίζεται σε αυτή την οθόνη μπορεί 
να είναι χαμηλότερη από την τιμή που εμ-
φανίζεται στον μετρητή ισχύος στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου.
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Οι ρυθμίσεις των μοναδικών λειτουργιών του EV μπορούν να αλλάξουν.
Για να ελέγξετε απομακρυσμένα την κατάσταση φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας Li-ion, για την απομακρυσμένη φόρτιση, την απο-
μακρυσμένη εκκίνηση της θέρμανσης ή της ψύξης και για να λαμβάνετε e-mails / μηνύματα κειμένου, χρειάζεται μία ενεργή συνδρομή στις 
Υπηρεσίες NissanConnect (όπου υπάρχει).
1.  Ακουμπήστε [EV Settings] (ρυθμίσεις EV) στο μενού πληροφοριών EV ή το μενού Ρυθμίσεων Πλοήγησης.

  «Οθόνη μενού Πληροφοριών EV» (κεφ.  4)
  «Ρυθμίσεις συστήματος πλοήγησης» (κεφ.  8)

2.  Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία για ρύθμιση Ενέργεια

[Battery & Power 
Alerts]
(ειδοποιήσεις για 
την μπαταρία και 
την ισχύ)

[Use All Battery & Power Alerts] 
(χρήση όλων των ειδοποιήσεων 
για την μπαταρίας και την ισχύ)

Εμφανίζει όλους τους τύπους ειδοποιήσεων για την μπαταρία  στην οθόνη πλοή-
γησης

[Low Battery] Εμφανίζει το μήνυμα Χαμηλής Μπαταρίας στην οθόνη αφής για να ενημερώσει τον 
οδηγό ότι η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion είναι χαμηλή. 

 «Χαμηλή μπαταρία» (κεφ. 4)

[Destination Out of Range] (προ-
ορισμός εκτός ακτίνας)

Εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη αφής για να πληροφορήσει τον οδηγό ότι η μπα-
ταρίας Li-ion θα πρέπει να φορτιστεί σύντομα. Το μήνυμα θα εμφανιστεί όταν ο 
προορισμός που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης είναι εκτός της εκτιμώμε-
νης απόστασης οδήγησης.

 «Ειδοποίηση εκτός της κλίμακας οδήγησης» (κεφ. 4)

[Out of Charging Range Alert] 
(ειδοποίηση εκτός της ακτίνας 
οδήγησης)

Εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη πλοήγησης για να πληροφορήσει τον οδηγό ότι 
η μπαταρία Li-ion θα πρέπει να φορτιστεί σύντομα. Αυτό θα εμφανιστεί εάν δεν 
υπάρχουν περισσότεροι από δύο σταθμοί φόρτισης μέσα στην ετκιμώμενη από-
σταση οδήγησης.

 «Ειδοποίηση εκτός της ακτίνας οδήγησης» (κεφ. 4) 

[Email Notifi cations] (ειδοποιήσεις email) Στέλνει μία ειδοποίηση σε μία προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η 
ειδοποίηση συμπεριλαμβάνει την κατάσταση του βύσματος φόρτισης και την ολο-
κλήρωση της φόρτισης.

 «NissanConnect (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ EV
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[Show Charging Stations on Map] (εμφάνιση σταθμών 
φόρτισης πάνω στον χάρτη)

Εμφανίζει τις εικόνες των σταθμών φόρτισης πάνω στην οθόνη του χάρτη.
 «Εμφάνιση της εικόνας του σταθμού φόρτισης στον χάρτη» (κεφ. 4)

[Filter for Map Icons] 
(φίλτρο για τις ει-
κόνες του χάρτη)

[Closed Stations] (κλειστοί σταθ-
μοί)

Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, οι σταθμοί φόρτισης που έχει λήξει το ωράριο 
εργασίας τους εμφανίζονται όπως δείχνουν οι εικόνες.

[Autosave New Charging Stations] (αυτόματη αποθή-
κευση νέων σταθμών φόρτισης)

Εάν οι πληροφορίες των σταθμών φόρτισης που έχετε χρησιμοποιήσει δεν είναι 
αποθηκευμένες στο σύστημα, η τοποθεσία θα καταχωρηθεί αυτόματα στο Ευρετήριο.
Απενεργοποιήστε αυτή την ρύθμιση εάν δεν θέλετε η θέση του σταθμού φόρτισης 
να αποθηκεύεται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε τους σταθμούς φόρτισης που 
αποθηκεύονται αυτόματα κατά τύπο. Επιλέξτε ανάμεσα στο [Quick] (ταχεία) και 
[Standard] (κανονική.

[Charging Availability] (διαθεσιμότητα φόρτισης) Εμφανίζει την παρούσα διαθεσιμότητα των σταθμών φόρτισης σε εικόνες, κάνο-
ντας σύνδεση στο Κέντρο Δεδομένων της Nissan.

  «Επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του σταθμού φόρτισης (για μοντέλα με 
NissanConnect)» (κεφ. 4)

Favourite Charging Locations] (προτιμώμενες τοποθε-
σίες φόρτισης)

Οι σταθμοί φόρτισης μπορούν να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο και να χρησιμο-
ποιηθούν πάλι για να οριστούν ως προορισμοί.

 «Αναζήτηση από το Ευρετήριο» (κεφ. 8)
Η διαδικασία καταχώρησης είναι ίδια με αυτή για το ευρετήριο [Address Book].

 «Αποθήκευση τοποθεσίας» (κεφ. 8)
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LI-ION (όπου υπάρχει)
Μπορούν να εμφανιστούν στην ένδειξη της 
οθόνης αφής πληροφορίες που ειδοποιούν τον 
οδηγό για την κατάσταση της μπαταρίας Li-ion.
Για λεπτομέρειες για τα προειδοποιητικά 
/ ενδεικτικά φώτα δείτε το Βιβλίο Οδηγιών 
Χρήσης του LEAF.
Χαμηλή Μπαταρία
Όταν ανάβουν το προειδοποιητικό φως χα-
μηλής φόρτισης  και το κύριο προειδο-
ποιητικό φως (κίτρινο)  στον μετρητή, το 
σύστημα εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη 
αφής που ειδοποιεί τον οδηγό ότι η φόρτιση 
της μπαταρίας Li-ion είναι χαμηλή.
1.  Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην πάνω πλευρά 

της οθόνης. Ακουμπήστε [Show] για να εμφα-
νίσετε την οθόνη λεπτομερών πληροφοριών.

2.  Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη μηνύμα-
τος για να προειδοποιήσει ότι η φόρτιση 
της μπαταρίας Li-ion είναι χαμηλή. Ελέγξτε 
το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.
Ακουμπήστε [Yes] για να κάνετε αναζήτη-
ση σταθμών φόρτισης κοντά στην εκτιμώ-
μενη απόσταση οδήγησης.

  «Εύρεση σταθμού φόρτισης» (κεφ. 8)
3.  Ακουμπήστε [ ] ή πατήστε <Map> για 

να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη παρού-
σας τοποθεσίας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η ρύθμιση ένδειξης χαμηλής μπαταρίας 

μπορεί να απενεργοποιηθεί.
  «Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών 
EV» (κεφ. 4)

 ● Όταν η φόρτιση της μπαταρίας Li-ion είναι 
χαμηλή, το σύστημα βρίσκει αυτόματα πλη-
ροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης.

Καθοδήγηση προορισμού εκτός της 
απόστασης οδήγησης
Εάν η απόσταση οδήγησης που απομένει εί-
ναι λιγότερη από την απόσταση έως τον προ-
ορισμό που έχει εισαχθεί κατά τον ορισμό 
της διαδρομής, το σύστημα εμφανίζει ένα 
μήνυμα στην οθόνη αφής που συνιστά την 
φόρτιση της μπαταρίας Li-ion.
1.  Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην πάνω πλευ-

ρά της οθόνης. Ακουμπήστε [Show] για να 
εμφανιστούν στην οθόνη λεπτομερείς πλη-
ροφορίες.

2.  Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη μηνύμα-
τος συνιστώντας την φόρτισης της μπατα-
ρίας Li-ion. Ελέγξτε το μήνυμα που εμφανί-
ζεται στην οθόνη αφής.
Ακουμπήστε [Yes] για να γίνει αναζήτηση 
σταθμών φόρτισης μέσα στην εκτιμώμενη 
απόσταση οδήγησης.

  «Εύρεση σταθμού φόρτισης» (κεφ. 8)
4.  Ακουμπήστε [ ] ή πατήστε <Map> για 

να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη παρού-
σας τοποθεσίας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η ρύθμιση ένδειξης Προορισμού εκτός 

της Απόστασης Οδήγησης μπορεί να απε-
νεργοποιηθεί.

  «Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών 
EV» (κεφ. 4)

 ● Όταν η διαδρομή έχει αλλάξει για να απο-
φύγετε μποτιλιάρισμα ή η πιθανή απόστα-
ση οδήγησης που υποδεικνύεται στην οθό-

νη πληροφοριών αυτοκινήτου έχει αλλάξει, 
η καθοδήγηση προορισμού εκτός της από-
στασης οδήγησης εμφανίζεται και πάλι.

Ειδοποίηση εκτός της ακτίνας 
φόρτισης
Όταν δεν βρίσκονται περισσότεροι από δύο 
σταθμοί φόρτισης μέσα στην εκτιμώμενη 
αυτονομία οδήγησης, το σύστημα εμφανίζει 
ένα μήνυμα στην ένδειξη της οθόνης αφής 
συνιστώντας την φόρτιση της μπαταρίας.
1.  Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην πάνω πλευ-

ρά της οθόνης. Ακουμπήστε [Show] για να 
εμφανιστούν στην οθόνη λεπτομερείς πλη-
ροφορίες.

2.  Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη μηνύμα-
τος συνιστώντας την φόρτιση της μπατα-
ρίας. Ελέγξτε το μήνυμα που εμφανίζεται 
στην οθόνη.
Ακουμπήστε [Yes] για να γίνει αναζήτηση 
σταθμών φόρτισης μέσα στην εκτιμώμενη 
απόσταση οδήγησης.

  «Εύρεση σταθμού φόρτισης» (κεφ. 8)
5.  Ακουμπήστε [ ] ή πατήστε <Map> για 

να επιστρέψετε στην οθόνη χάρτη παρού-
σας τοποθεσίας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η ρύθμιση ειδοποίησης εκτός ακτίνας 

φόρτισης μπορεί να απενεργοποιηθεί.
  «Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών 
EV» (κεφ. 4)

 ● Το μήνυμα καθοδήγησης μπορεί να εμφανι-
στεί και πάλι όταν η εκτιμώμενη απόσταση 
οδήγησης που υποδεικνύεται στην οθόνη 
πληροφοριών αυτοκινήτου έχει αλλάξει 
αλλάζοντας την ρύθμιση της θερμοκρασί-
ας στο καλοριφέρ / air conditioner κλπ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
 ● Να έχετε το ηχοσύστημα σε λειτουργία 

μόνο όταν λειτουργεί το σύστημα EV 
του αυτοκινήτου. Εάν έχετε το ηχοσύ-
στημα σε λειτουργία για παρατεταμέ-
να χρονικά διαστήματα με σβηστό το 
σύστημα EV μπορεί να αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V).

 ● Μην αφήνετε το σύστημα να βραχεί. Η 
υπερβολική υγρασία, όπως για παρά-
δειγμα υγρά που έχουν χυθεί, μπορεί 
να προκαλέσει δυσλειτουργία του συ-
στήματος.

Ραδιόφωνο
Βάλτε τον διακόπτη της παροχής στην θέση 
ACC ή ΟΝ πριν ανοίξετε το ραδιόφωνο. Εάν 
ακούτε ραδιόφωνο με το σύστημα EV σβηστό, 
θα πρέπει να βάλετε τον διακόπτη παροχής 
στην θέση ACC.
Η λήψη του ραδιοφώνου επηρεάζεται από την 
ισχύ του σήματος του σταθμού, την απόστα-
ση από τον ραδιοφωνικό πομπό, τα κτήρια, τις 
γέφυρες, τα βουνά και άλλες εξωτερικές επι-
δράσεις. Οι κατά διαστήματα αλλαγές στην 
ποιότητα της λήψης κανονικά προκαλούνται 
από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις.
Η χρήση κινητού τηλεφώνου μέσα ή κοντά 
στο αυτοκίνητο μπορεί να επηρεάσει την 
ποιότητα λήψης του ραδιοφώνου.

 Ραδιοφωνική λήψη 
 Το σύστημα του ραδιοφώνου σας είναι εξο-
πλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνο-
λογίας στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ώστε να 
ενισχύεται η ραδιοφωνική λήψη. Αυτά τα κυ-
κλώματα είναι σχεδιασμένα να επεκτείνουν 
την ακτίνα λήψης και να ενισχύουν την ποιό-
τητα αυτής της λήψης. 

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα γενικά χαρακτη-
ριστικά τόσο των ραδιοφωνικών σημάτων των 
FM όσο και των ΑΜ που μπορούν να επηρεά-
σουν την ποιότητα ραδιοφωνικής λήψης σε 
ένα αυτοκίνητο που κινείται, ακόμη και όταν 
χρησιμοποιείται ο καλύτερος εξοπλισμός. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι απολύτως φυσι-
ολογικά σε μία συγκεκριμένη περιοχή λήψης 
και δεν υποδεικνύουν κάποια δυσλειτουργία 
του ραδιοφωνικού σας συστήματος.
Οι συνθήκες λήψης θα αλλάζουν διαρκώς λόγω 
της κίνησης του αυτοκινήτου. Τα κτήρια, το έδα-
φος, η απόσταση του σήματος και η παρεμβολή 
από άλλα αυτοκίνητα μπορεί να λειτουργήσουν 
κατά της ιδανικής λήψης. Παρακάτω περιγράφο-
νται κάποιου από τους παράγοντες που μπορεί 
να επηρεάσουν την ραδιοφωνική σας λήψη.
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονάδες 
μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή βουητό 
από τα ηχεία του ηχοσυστήματος. Η αποθή-
κευση της μονάδας σε διαφορετική τοποθεσία 
μπορεί να μειώσει ή να περιορίσει τον θόρυβο.

Ραδιοφωνική λήψη FM
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

SAA0306Z
 ●  FM : 40 έως 48 χλμ (25 έως 30 μίλια) 
 ● AM : 97 έως 209 xλμ (60 έως 130 μίλια)

 Απόσταση: η απόσταση στα FM κανονικά πε-
ριορίζεται στα 40 έως 48 χλμ (25 έως 30 μίλια) 

με μονοφωνικό (ένας σταθμός) FM, έχοντας 
ελαφρά μεγαλύτερη απόσταση από το στερε-
οφωνικό FM. Οι εξωτερικές επιδράσεις μπο-
ρεί κάποιες φορές να επηρεάζουν την λήψη 
του σταθμού των FM ακόμη και εάν ο σταθμός 
είναι μέσα στα 40 χλμ (25 μίλια).
Η δύναμη του σήματος των FM σχετίζεται ευ-
θέως με την απόσταση ανάμεσα στον μεταδό-
τη και τον δέκτη. Τα σήματα των FM ακολου-
θούν το μονοπάτι της γραμμής του φωτός, 
έχοντας πολλά ίδια χαρακτηριστικά με το 
φως. Για παράδειγμα θα κάνει αντανάκλαση 
πάνω σε αντικείμενα. 
Χάσιμο σήματος ή εκτροπή: Καθώς το αυτο-
κίνητό σας απομακρύνεται από τον μεταδότη 
του σταθμού, τα σήματα θα έχουν την τάση να 
χάνονται ή να εκτρέπονται.
Ήχοι: Κατά την παρεμβολή του σήματος από 
κτήρια, μεγάλους λόφους ή λόγω της θέσης 
της κεραίας, συνήθως σε συνάρτηση με την 
αυξημένη απόσταση από τον μεταδότη του 
σταθμού, μπορεί να ακούγονται κάποιοι ήχοι. 
Αυτό μπορεί να μειωθεί χαμηλώνοντας την 
ρύθμιση των πρίμων για να μειώσετε την 
ανταπόκρισή τους.
Πολλαπλή λήψη: Λόγω των αντανακλαστικών χα-
ρακτηριστικών των σημάτων των FM, τα ευθεία 
σήματα και όσα αντανακλώνται φτάνουν τον δέ-
κτη ταυτόχρονα. Τα σήματα μπορεί να ακυρώ-
σουν το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα στιγμιαίο 
χάσιμο του σήματος ή απώλεια του ήχου

Ραδιοφωνική λήψη AM
Τα σήματα των AM λόγω της χαμηλής συχνό-
τητάς τους μπορούν να λυγίσουν γύρω από 
αντικείμενα και να αναπηδήσουν στο έδα-
φος. Επιπλέον τα σήματα μπορούν να ανα-
πηδήσουν από την ιονόσφαιρα και να επι-
στρέψουν πίσω στην γη. Λόγω αυτών των 

Προφυλάξεις για την λειτουργία 
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χαρακτηριστικών, τα σήματα των ΑΜ υπό-
κεινται και σε παρεμβολές όπως ταξιδεύουν 
από τον μεταδότη στον δέκτη.
Χάσιμο σήματος: Προκύπτει όταν το αυτοκί-
νητο περνάει κάτω από αυτοκινητόδρομους 
ή σε περιοχές με ψηλά κτήρια. Μπορεί επίσης 
να προκύψει για αρκετά δευτερόλεπτα στην 
διάρκεια ταραχών στην ιονόσφαιρα ακόμη 
και σε περιοχές που δεν υπάρχουν εμπόδια.
Στατικός ηλεκτρισμός: προκαλείται από κεραυ-
νούς, ηλεκτρικές γραμμές παροχής, ηλεκτρικά 
σήματα, ακόμη και φανάρια κυκλοφορίας.

Ψηφιακή Μετάδοση Ήχου (DAB) 
(όπου υπάρχει)
Τα υποστηριζόμενα στάνταρτ για αυτό το 
σύστημα είναι DAB και DAB+.
USB (Universal Serial Bus) θύρα 
σύνδεσης

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε 
την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε 
μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν 
αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προ-
κληθεί ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ● Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα 
στην θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με 
την θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την 
μονάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπο-
ρεί να προκληθεί ζημιά στην θύρα.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδε-
θεί σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.

 ● Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας 
USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την 
μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να 
γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.

 ● Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε ση-
μείο που μπορεί να τραβηχτεί κατά 
λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί 
να γίνει ζημιά στην θύρα.

 Το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με μο-
νάδα USB. Οι μονάδες USB που χρειάζεστε θα 
πρέπει να αγοράζονται ξεχωριστά. 
 Το σύστημα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για να διαμορφωθούν μονάδες USB. Για 
να διαμορφώσετε μία μονάδα USB χρησιμο-
ποιήστε ένα προσωπικό υπολογιστή. 
Το σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες μο-
νάδες μνήμης USB, σκληρούς δίσκους USB και 
iPod players. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες 
μονάδες USB που να μην υποστηρίζονται από 
αυτό το σύστημα.

 ● Οι καταμερισμένες μονάδες USB μπορεί 
να μην παίζουν σωστά.

 ● Ορισμένοι χαρακτήρες που χρησιμοποι-
ούνται σε άλλες γλώσσες μπορεί να μην 
εμφανίζονται σωστά στην οθόνη (π.χ. Κι-
νέζικα, Ιαπωνικά κλπ). Συνιστάται η χρήση 
των χαρακτήρων της Αγγλικής γλώσσας με 
μία μονάδα USB.

Γενικές σημειώσεις για την χρήση USB:
Δείτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας 
για την σωστή χρήση και την φροντίδα της.
Σημειώσεις για την χρήση iPod:
Το iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., 
καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

 ● Εάν δεν έχει συνδεθεί σωστά το iPod μπορεί 

να προκληθεί η εμφάνιση ενός συμβόλου που 
θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Να βεβαιώνεστε 
πάντα ότι το iPod έχει συνδεθεί σωστά.

 ● Τα βιβλία ήχου μπορεί να μην παίζουν με 
την ίδια σειρά που εμφανίζονται στο iPod.

ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ (MP3/
WMA/AAC)
Επεξήγηση των ορισμών

 ●  ΜΡ3 – ΜΡ3 είναι η συντομογραφία του 
Moving Pictures Experts Group Audio Layer 
3. MP3 είναι η πιο γνωστή μορφή συμπιε-
σμένου αρχείου ψηφιακού αρχείου ήχου. Η 
μορφή αυτή επιτρέπει σχεδόν «Ποιότητας 
CD» ήχο, αλλά με περιορισμό του μεγέθους 
των συνηθισμένων αρχείων ήχου. Η μετατρο-
πή ενός τραγουδιού από το CD-ROM σε ΜΡ3 
μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αρχείου 
σε αναλογία περίπου κατά 10:1 (Δειγματο-
ληψία: 44.1 kHz, Bit rate: 128 kbps) με  σχεδόν 
ανεπαίσθητη απώλεια στην ποιότητα. Η συ-
μπίεση μειώνει συγκεκριμένα μέρη του ήχου 
που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούνε. 

 ●  WMA – Τα Windows Media Audio (WMA) είναι 
μία πεπιεσμένη φόρμα ήχου που δημιουρ-
γείται από την Microsoft, εναλλακτική του 
ΜΡ3. Ο κώδικας WMA παρέχει μεγαλύτε-
ρη συμπίεση του αρχείου από τον κώδικα 
ΜΡ3, επιτρέποντας της αποθήκευση πε-
ρισσότερων ψηφιακών ηχητικών κομματι-
ών στον ίδιο χώρο συγκρινόμενα με τα ΜΡ3 
στο ίδιο επίπεδο και την ίδια ποιότητα. 

 ●  Bit rate – Η αναλογία bit, δηλώνει τον αριθ-
μό των bit ανά δευτερόλεπτο που χρη-
σιμοποιούνται από ένα ψηφιακό αρχείο 
μουσικής. Το μέγεθος και η ποιότητα ενός 
συμπιεσμένου ψηφιακού ηχητικού αρχεί-
ου καθορίζεται από την αναλογία των bit 
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που χρησιμοποιείται όταν κωδικοποιείται 
το αρχείο. 

 ● Sampling frequency – Η συχνότητα δειγμα-
τοληψίας (sampling frequency) είναι η ανα-
λογία στην οποία τα δείγματα ενός σήματος 
μετατρέπονται από αναλογικά σε ψηφιακά 
(μετατροπή A/D) ανά δευτερόλεπτο.

 ● Multisession – Multisession είναι μία από 
τις μεθόδους για την εγγραφή δεδομένων 
σε ένα μέσον. Όταν γράφονται τα δεδο-
μένα στο μέσον με μία φορά  αυτό ονομά-
ζεται single session και όταν γράφονται 
με παραπάνω από μία φορά ονομάζεται 
multisession.

 ●  Ετικέτα ID3 / WMA – Η ετικέτα ID3 / WMA 
είναι μέρος του κωδικοποιημένου αρχεί-
ου ΜΡ3 ή WMA που περιέχει πληροφορίες 
για το αρχείο ψηφιακής μουσικής όπως ο 
τίτλος του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης, η 
αναλογία κωδικοποίησης bit, η διάρκεια 
χρόνου του τραγουδιού κλπ. Η ετικέτα 
πληροφορίας ID3 εμφανίζεται στην γραμ-
μή τίτλου Καλλιτέχνης / τραγούδι στην 
ένδειξη. 

 ● AAC (όπου υπάρχει) – Η Προηγμένη Κωδι-
κοποίηση Ήχου (AAC) είναι μία μορφή συ-
μπιεσμένου ήχου. Η AAC προσφέρει μεγα-
λύτερη συμπίεση του αρχείου από το ΜΡ3 
και επιτρέπει την δημιουργία μουσικών 
αρχείων και την αποθήκευσή τους στην 
ίδια ποιότητα με το ΜΡ3.

Σειρά αναπαραγωγής:

ΝAA984
Α: Κεντρικός φάκελος
Β: Υποφάκελος
C: Αρχείο ήχου

 ●  Τα ονόματα των φακέλων που δεν περιέ-
χουν συμπιεσμένα αρχεία ήχου δεν φαίνο-
νται στην ένδειξη. 

 ● Η σειρά αναπαραγωγής είναι η σειρά κατά 
την οποία τα αρχεία είχαν γραφτεί από το 
πρόγραμμα εγγραφής. Για τον λόγο αυτό, 
τα αρχεία μπορεί να μην παίξουν στην σει-
ρά που θέλετε.

 ● Η σειρά αναπαραγωγής των συμπιεσμέ-
νων αρχείων ήχου είναι αυτή που φαίνεται 
στην εικόνα.
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Πίνακας προδιαγραφών για το USB:

Υποστηριζόμενα μέσα USB 2.0

Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων FAT16, FAT32

Επίπεδα φακέλων  Επίπεδα φακέλων: 8 Αρχεία μέσω φακέλων: 255 φάκελοι: 512 (μαζί με τον αρχικό φάκελο), Αρχεία: 
8000 

Πληροφορίες ετικετών (Τίτλος τρα-
γουδιού, Όνομα καλλιτέχνη και όνομα 
Άλμπουμ)

ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 μόνο)

 WMA tag (WMA μόνο) 

AAC tag (μόνο AAC)

Μορφή Συχνότητα Υποστηριζόμενα bitrates

MP3*1
MPEG1

Layer-3
32, 44.1, 48 kHZ 32-320 kbps

MPEG2 16, 22.05, 24 kHz 8-160 kbps

WMA*2 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHZ 12 – 192 kbps

AAC (MPEG4_ *3 (μόνο επέκταση “m4a”) 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHZ 8 – 320 kbps

FLAC 8 – 192 kHZ 128 – 12,288 kbps

WAV 8 – 192 kHZ 128 – 12,288 kbps

 *1 MPEG2.5 δεν υποστηρίζεται. 
 *2 WMA7, WMA8, WMA9, WMA9.1, WMA9.2 υποστηρίζονται. (WMA9 Professional, Lossless, Voice δεν υποστηρίζονται.) 
 *3 Μόνο αρχεία AAC κωδικοποιημένα από το iTunes υποστηρίζονται. HE-AAC (High-Effi  ciency) δεν υποστηρίζεται. .
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ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BLUETOOTH® 
 ●  Ορισμένες μονάδες ήχου Bluetooth® ίσως 

να μην αναγνωρίζονται από το ηχοσύστη-
μα του αυτοκινήτου. 

 ● Είναι απαραίτητη η ασύρματη σύνδεση 
ανάμεσα σε μία συμβατή μονάδα ήχου 
Bluetooth® και την μονάδα του αυτοκι-
νήτου πριν την χρήση συστήματος ήχου 
Bluetooth®.

 ●  Το ηχοσύστημα Bluetooth® μπορεί να στα-
ματήσει να παίζει όταν: 
- Λάβετε μία κλήση hands-free.
-  Ελέγχετε την σύνδεση στο τηλέφωνο 

hands-free.
-  Συνδέετε το τηλέφωνο hands-free ή την 

μονάδα του ηχοσυστήματος.
-  Κατεβάζετε το ευρετήριο του τηλεφώ-

νου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.
 ● Μην τοποθετείτε μία μονάδα ήχου 

Bluetooth® σε μία περιοχή που περιβάλ-
λεται από μέταλλο ή μακριά από την μο-
νάδα Bluetooth® του αυτοκινήτου, για να 
αποφύγετε την φθορά της ποιότητας του 
τόνου και την διακοπή της ασύρματης 
σύνδεσης.

 ● Όταν μία μονάδα ήχου Bluetooth® είναι 
συνδεμένη με την ασύρματη σύνδεση του 
Bluetooth®, η μπαταρία της μονάδας μπο-
ρεί να αδειάζει πιο γρήγορα από ότι συ-
νήθως.

 ● Το σύστημα αυτό υποστηρίζει το προφίλ 
Bluetooth® Ενισχυμένης Κατανομής Ήχου 
(A2DP) και το προφίλ Απομακρυσμένου 
Ελέγχου Ήχου/Εικόνας (AVRCP).

 ●  Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λει-
τουργία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια 
μπάντα συχνότητας (2.4 GHz). Η χρήση του 
Bluetooth® και του ασύρματου δικτύου 
LAN ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερή-
σουν ή να αποσυνδέσουν την επικοινωνία 
και να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο. 
Συνιστάται να απενεργοποιείτε το ασύρ-
ματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) όταν χρησιμοποι-
είτε τις λειτουργίες Bluetooth®. 
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Κύρια κουμπιά ηχοσυστήματος
(1) <AUDIO>:

Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του 
ηχοσυστήματος.
Πατήστε πάλι για να εμφανιστεί η οθόνη 
του Αρχικού Μενού του ηχοσυστήματος.

  «Επιλέγοντας την πηγή του ήχου» 
(κεφ. 5)

(2) <VOL /  >:
Πατήστε για να ανοίξετε / κλείσετε το 
ηχοσύστημα.
Το ηχοσύστημα μπορεί επίσης να ανοίξει 
εάν γυρίσετε το κουμπί ενώ το ηχοσύστη-
μα είναι κλειστό.
Γυρίστε για να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου.

(3) <  >/<  >:
Πατήστε για να επιλέξετε και να κάνετε 

Ονομασίες και λειτουργίες τον κουμπιών ελέγχου ηχοσυστήματος

γρήγορη αναπαραγωγή μπροστά / πίσω 
των τραγουδιών και να συντονίσετε ραδι-
οφωνικούς σταθμούς.

(4) <BACK> (επιστροφή):
Ανάλογα με την οθόνη, πατώντας αυτό το 
κουμπί θα εμφανιστεί η προηγούμενη οθόνη.

(5) < /OK>(όπου υπάρχει):
Πατήστε για να επιλέξετε το τονισμένο 
στοιχείο όταν εμφανίζεται μία οθόνη με-
νού. Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί ενώ 
δεν είναι τονισμένο κάποιο στοιχείο στην 
οθόνη, μπορεί να γίνουν οι ρυθμίσεις του 
ηχοσυστήματος..

  «Ρυθμίσεις ήχου με την μπάρα ρύθ-
μισης ήχου» (κεφ. 5)

 <TUNE·SCROLL/OK>   (όπου υπάρχει):
 Γυρίστε για να συντονίσετε με το χέρι τα 
AM/FM/DAB (όπου υπάρχει) ή για να προ-
σπεράσετε τα τραγούδια. 
 Πατήστε για να επιλέξετε το τονισμένο στοι-
χείο όταν εμφανίζεται μία οθόνη μενού. Όταν 
πατήσετε αυτό το κουμπί ενώ δεν είναι τονι-
σμένο κάποιο στοιχείο στην οθόνη, μπορεί να 
γίνουν οι ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος. 

  «Ρυθμίσεις ήχου με την μπάρα ρύθ-
μισης ήχου» (κεφ. 5).

PBA0051X
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Διακόπτες στο τιμόνι για τον 
έλεγχο του ηχοσυστήματος

5GA0187XZ

(1) < > (έλεγχος έντασης ήχου):
Πατήστε την πλευρά + ή – του διακόπτη 
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

(2) < >/< >:
Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες για τις 
λειτουργίες του ηχοσυστήματος.

  «Λειτουργίες ηχοσυστήματος» (κεφ. 5)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
    Οι διακόπτες στο τιμόνι είναι κυρίως για τον 
χειρισμό της οθόνης πληροφοριών του αυτο-
κινήτου και μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, 
να μην είναι σε θέση να χειριστούν την ένδει-
ξη της οθόνης αφής.

Κύρια λειτουργία ήχου

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το 
ηχοσύστημα
Ο διακόπτης παροχής πρέπει να είναι στην 
θέση ACC ή ON για να ενεργοποιηθεί το ηχο-
σύστημα. Πατήστε <VOL /  > ή <AUDIO> 
για να ανοίξει η πηγή ήχου που έπαιζε αμέσως 
πριν κλείσετε το σύστημα. Για να κλείσετε το 
ηχοσύστημα πατήστε <VOL /  > πάλι.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το ηχοσύστημα μπορεί επίσης να ανοίξει γυ-
ρίζοντας το <VOL /  > όταν το σύστημα 
είναι σβηστό.

 Επιλέγοντας την πηγή ήχου 
Επιλογή από την την οθόνη του μενού πη-
γής ήχου

NAVI0004
Παράδειγμα

1.  Πατήστε <AUDIO> όταν εμφανίζεται η οθό-
νη του ηχοσυστήματος.

2.  Επιλέξτε την πηγή ήχου που θέλετε να κά-
νει αναπαραγωγή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπώντας [Source] (πηγή) στην πάνω 

αριστερή γωνία της οθόνης του ηχοσυ-
στήματος θα εμφανιστεί η οθόνη του με-
νού του ηχοσυστήματος.

 ● Ανάλογα με τα μοντέλα, η πηγή ήχου μπο-
ρεί επίσης να αλλάξει με χειρισμό από την 
οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου. 
Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης LEAF για 
λεπτομέρειες για την οθόνη πληροφορι-
ών του αυτοκινήτου.

Επιλογή από την Γραμμή Εκκίνησης:

5GA0242XZ
Παράδειγμα

Οι εικόνες των πηγών εμφανίζονται στην 
Γραμμή Εκκίνησης. Ακουμπήστε την εικόνα 
για να επιλέξετε την πηγή ήχου που θέλετε.

Λειτουργίες ηχοσυστήματος
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Προσαρμογή της Γραμμής Εκκίνησης:
 Οι εικόνες που εμφανίζονται στην Γραμμή 
Εκκίνησης μπορούν να προσαρμοστούν. 

5GA0254XZ
Παράδειγμα

1.  Πατήστε <AUDIO> ή ακουμπήστε [Source] 
(πηγή) ενώ εμφανίζεται η οθόνη του ηχοσυ-
στήματος.

2.  Ακουμπήστε [Customise Audio Sources] 
(προσαρμογή πηγών ήχου).

3.  Σύρετε την εικόνα της πηγής ήχου στην 
Γραμμή Εκκίνησης.

4.  Πατήστε <BACK>/< > ή ακουμπήστε 
    [  ] για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο 
[Customise Audio Sources] (προσαρμογή πη-
γών ήχου) από το [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
Γραμμή Εκκίνησης.

  «Ρυθμίσεις του συστήματος» (κεφ. 3)
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(1)  [AM Menu]/[FM Menu]/[DAB Menu] (όπου 
υπάρχει):
Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη 
μενού του ραδιοφώνου.

 «Μενού ραδιοφώνου» (κεφ. 3-29)

(2)  [Source] (πηγή):
Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη 
του μενού της πηγής.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 
5)

(3)  Ένδειξη πηγής ήχου:
Δείχνει την πηγή ήχου που έχει επιλεγεί 

 Ραδιόφωνο 
Πώς να δείτε την οθόνη του ραδιοφώνου

PBA0127ΧΖ

αυτή την στιγμή.
(4) Ένδειξη πληροφοριών λήψης:

Εμφανίζονται οι πληροφορίες λήψεις που 
είναι επί του παρόντος διαθέσιμες όπως 
η συχνότητα, το όνομα του σταθμού κλπ.

(5)  Ένδειξη κατεύθυνσης στροφής (όπου 
υπάρχει):
Όταν έχει καθοριστεί η πλοήγηση για 
μία διαδρομή, εμφανίζονται η κατεύθυν-
ση της στροφής και η απόσταση έως την 
επόμενη στροφή.

(6) [Tune] (συντονισμός) (όπου υπάρχει):
 Ακουμπήστε για να επιλέξετε έναν σταθμό 
εισάγοντας μία ραδιοφωνική συχνότητα. 

  «Άμεσος συντονισμός» (κεφ. 5)
(7) Λίστα προεπιλογών:

Για να ακούσετε ένα προεπιλεγμένο σταθ-
μό, ακουμπήστε τον αντίστοιχο σταθμό 
από την λίστα προεπιλογής. Εάν εμφανί-
ζεται, ακουμπήστε [<] ή [>] για να κάνετε 
κύλιση στην λίστα προεπιλογής.
 Ακουμπήστε και κρατήστε ένα από τα 
στοιχεία στην λίστα προεπιλογής για να 
αποθηκεύσετε τον σταθμό που παίζει 
αυτή την στιγμή στην θέση αυτού του 
στοιχείου. 

  «Κάνοντας προεπιλογή» (κεφ. 5).
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Όταν η ρύθμιση ΤΑ (Αναγγελία Κυκλοφορί-

ας) (όπου υπάρχει) είναι ενεργή, θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη ΤΑ.  

 «Μενού ραδιοφώνου» (κεφ. 5).
 ● Η ένδειξη ΤΑ (όπου υπάρχει), εμφανίζεται 

επίσης στην οθόνη άλλων πηγών ήχου.

Λειτουργία ραδιοφώνου (μοντέλα με 
λειτουργία γρήγορου συντονισμού)
Ενεργοποίηση ραδιοφώνου και επιλογή 
μπάντας:
 Για να ακούσετε ραδιόφωνο, ανοίξτε το σύ-
στημα του ραδιοφώνου και επιλέξτε την 
μπάντα που θέλετε. 

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν το στερεοφωνικό σήμα μετάδοσης είναι 
ασθενές, το ραδιόφωνο αυτόματα θα αλλάξει 
από στερεοφωνική σε μονοφωνική λήψη.
Συντονισμός:
Συντονιστείτε σε σταθμούς με το χέρι με την 
ακόλουθη λειτουργία.

 ● Ταμπλό ελέγχου
- Γυρίστε <TUNE·SCROLL/OK>*
*: όπου υπάρχει

Συντονισμός με αναζήτηση:
 Κάντε αναζήτηση επάνω / κάτω στον επόμε-
νο / προηγούμενο σταθμό που γίνεται λήψη 
με τις ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε < >/< > 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
-Πατήστε και κρατήστε  < >/< >

Γρήγορος συντονισμός:
 Κάντε γρήγορο συντονισμό σταθμών με τις 
ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε και κρατήστε
< >/< >
Άμεσος συντονισμός (όπου υπάρχει):

 Για να κάνετε άμεσο συντονισμό στους σταθ-
μούς που θέλετε, ακουμπήστε [Tune] (συντο-
νισμός) στην οθόνη του ραδιοφώνου και μετά 
εισάγετε την ραδιοφωνική συχνότητα. 
Προεπιλογή:
Στην λίστα προεπιλογής μπορούν να καταχω-
ρηθούν έως 6 σταθμοί για τα ΑΜ και 12 για τα 
FM.
1.  Επιλέξτε μπάντα ραδιοφώνου (ΑΜ ή FM).
2.  Συντονίστε τον σταθμό που θέλετε να απο-

θηκεύσετε.
3.  Ακουμπήστε και κρατήστε έναν από τους 

αριθμούς προεπιλογής στην λίστα προε-
πιλογής.

Επιλέξτε σταθμούς προεπιλογής με τις ακό-
λουθες λειτουργίες . 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
-Πατήστε < >/< >*

 ● Οθόνη αφής
-   Ακουμπήστε σύντομα τον σταθμό που 

θέλετε στην λίστα προεπιλογής στην 
οθόνη του ραδιοφώνου. 
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Λειτουργία ραδιοφώνου (μοντέλα 
χωρίς λειτουργία γρήγορου 
συντονισμού)
Ενεργοποίηση ραδιοφώνου και επιλογή 
μπάντας:
 Για να ακούσετε ραδιόφωνο, ανοίξτε το σύ-
στημα του ραδιοφώνου και επιλέξτε την 
μπάντα που θέλετε. 

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν το στερεοφωνικό σήμα μετάδοσης είναι 
ασθενές, το ραδιόφωνο αυτόματα θα αλλάξει 
από στερεοφωνική σε μονοφωνική λήψη.
Συντονισμός:
ΑΜ/FM
Συντονιστείτε σε σταθμούς με το χέρι με την 
ακόλουθη λειτουργία.

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε < >/< > 
-Γυρίστε το <TUNE·SCROLL/OK>*

*: όπου υπάρχει

DAB*
Συντονιστείτε στο εξάρτημα υπηρεσίας που 
θέλετε με τις ακόλουθες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε < >/< > 
-Γυρίστε το <TUNE·SCROLL/OK>*

*: όπου υπάρχει

Συντονισμός με αναζήτηση:

AM/FM
 Κάντε αναζήτηση επάνω / κάτω στον επόμε-
νο / προηγούμενο σταθμό που γίνεται λήψη 
με τις ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
-Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

DAB*
Κάντε αναζήτηση επάνω / κάτω στον επόμε-
νο σταθμό που γίνεται λήψη με τις ακόλου-
θες ενέργειες.

 ● Πίνακας ελέγχου
-Πατήστε και κρατήστε < >/< >

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
-Πατήστε και κρατήστε < >/< >

*: όπου υπάρχει

Προεπιλογή:
Στην λίστα προεπιλογής μπορούν να καταχω-
ρηθούν έως 6 σταθμοί για τα ΑΜ και 12 για τα 
FM και DAB (όπου υπάρχει).
1. Επιλέξτε μία ραδιοφωνική μπάντα (AM, FM ή 
DAB).
2. Συντονίστε τον σταθμό που θέλετε να απο-
θηκεύσετε.
3.   Ακουμπήστε και κρατήστε έναν από τους 

αριθμούς προεπιλογής στην λίστα προε-
πιλογής. 

Επιλέξτε σταθμούς προεπιλογής με τις ακό-
λουθες λειτουργίες.

 ● Διακόπτες στο τιμόνι

-Πατήστε < >/< >
 ● Οθόνη αφής

-  Ακουμπήστε σύντομα τον σταθμό που 
θέλετε στην λίστα προεπιλογής στην 
οθόνη του ραδιοφώνου.

Μενού ραδιοφώνου
Ακουμπήστε [FM Menu], [AM Menu] και [DAB 
Menu] (όπου υπάρχει) σε κάθε οθόνη ραδιο-
φώνου για να εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη 
μενού.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, 
τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογι-
σμικού.
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 [FM Menu] (μενού FM) 
[TA] (Αναγγελία Κυ-
κλοφορίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι Αναγγελίες για την Κυκλοφορία (ΤΑ) που λαμβάνονται θα διακόπτουν την πηγή που 
παίζει αυτή την στιγμή.

 [REG] (Τοπικοί σταθμοί)  Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, το σύστημα θα αλλάξει σε τοπικά προγράμματα σταθμών όταν αυτά εντοπιστούν. 
[SCAN] (Αναζήτηση) Όταν το ακουμπήσετε, οι σταθμοί θα συντονιστούν από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες και θα σταματάει σε κάθε σταθμό 

που μεταδίδει για μερικά δευτερόλεπτα. Ακουμπώντας πάλι το [SCAN] στην διάρκεια αυτής της περιόδου των μερικών δευτε-
ρολέπτων θα σταματήσει την αναζήτηση για συντονισμό και το ραδιόφωνο θα παραμείνει συντονισμένο σε αυτόν τον σταθμό.

[Radio Text] (Κείμενο 
Ραδιοφώνου)

Εμφανίζει τις πληροφορίες του κειμένου του ραδιοφώνου.

[Refresh] (ανανέωση) Ακουμπήστε για να ενημερωθεί η λίστα που εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης μενού των FM.
Λίστα σταθμών Εμφανίζει την λίστα των σταθμών στην δεξιά πλευρά της οθόνης του μενού των FM.

[AM Menu] (μενού ΑΜ)
[TA] (Αναγγελία Κυ-
κλοφορίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι Αναγγελίες για την Κυκλοφορία (ΤΑ) που λαμβάνονται θα διακόπτουν την πηγή που παί-
ζει αυτή την στιγμή.

[SCAN] (Αναζήτηση) Όταν το ακουμπήσετε, οι σταθμοί θα συντονιστούν από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες και θα σταματάει σε κάθε σταθμό 
που μεταδίδει για μερικά δευτερόλεπτα. Ακουμπώντας πάλι το [SCAN] στην διάρκεια αυτής της περιόδου των μερικών δευτε-
ρολέπτων θα σταματήσει την αναζήτηση για συντονισμό και το ραδιόφωνο θα παραμείνει συντονισμένο σε αυτόν τον σταθμό.

[Radio Text] (Κείμενο 
Ραδιοφώνου)

Εμφανίζει τις πληροφορίες του κειμένου του ραδιοφώνου.

[Refresh] (ανανέωση) Ακουμπήστε για να ενημερωθεί η λίστα που εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης μενού των ΑΜ.

Λίστα σταθμών Εμφανίζει την λίστα των σταθμών στην δεξιά πλευρά της οθόνης του μενού των ΑΜ.

[DAB Menu] (μενού DAB) (όπου υπάρχει)
[TA] (Αναγγελία Κυ-
κλοφορίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, οι Αναγγελίες για την Κυκλοφορία (ΤΑ) που λαμβάνονται θα διακόπτουν την πηγή που 
παίζει αυτή την στιγμή.

[Radio Text] (Κείμενο 
Ραδιοφώνου)

Ακουμπήστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του κειμένου του ραδιοφώνου.

[Refresh] (ανανέωση) Ακουμπήστε για να ενημερωθεί η λίστα των σταθμών που εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της οθόνης μενού των DAB.

[DAB-FM] Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, το σύστημα αναζητεί και συντονίζεται σε σταθμούς των FM όταν η λήψη DAB δεν είναι καλή
Λίστα σταθμών Εμφανίζει την λίστα των σταθμών στην δεξιά πλευρά της οθόνης του μενού των DAB.
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 Αναπαραγωγή μονάδας μνήμης USB 

Σύνδεση μονάδας μνήμης USB

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε 
την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κά-
νετε μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή 
σας. Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινή-
του και να προκληθεί ατύχημα ή σοβαρός 
τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ● Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με την 
θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την μο-
νάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην θύρα. Βεβαι-
ωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί 
σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.

 ●  Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας 
USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την 
μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να 
γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα. 

 ● Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε ση-
μείο που μπορεί να τραβηχτεί κατά 
λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί 
να γίνει ζημιά στην θύρα.

Διαβάστε το βιβλίο οδηγιών του κατασκευα-
στή της μονάδας για πληροφορίες σχετικές 
με την σωστή χρήση και φροντίδα της.

Όταν είναι συνδεμένες στην θύρα συμβατές 
μονάδες αποθήκευσης, τα συμβατά αρχεία 
ήχου στις μονάδες αυτές μπορούν να παίξουν 
μέσω του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου.
Για την θέση των θυρών USB:

   «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα εξωτε-
ρικών πηγών ήχου AUX» (κεφ. 3)
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Πώς να δείτε την οθόνη του USB
(1) [USB Menu] (Μενού USB):

Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη του 
μενού του USB.

 «Μενού USB» (κεφ. 5)
(2) [Source] (πηγή):

Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη του 
μενού της πηγής.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5)
(3)  Πληροφορίες τραγουδιού:

Εμφανίζονται πληροφορίες για το τραγού-
δι όπως το όνομα του τραγουδιού, το όνομα 
του καλλιτέχνη και το όνομα του άλμπουμ.

(4)   Ένδειξη ονόματος μονάδας: 
Δείχνει το όνομα της μονάδας USB που παί-
ζει αυτή την στιγμή.

(5)  Εξώφυλλο Άλμπουμ / Ένδειξη κατεύθυνσης 
στροφής (όπου υπάρχει):
Η εικόνα από το εξώφυλλο του άλμπουμ 
εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμη εάν αυτή 
η ρύθμιση είναι ενεργή.

  «Μενού USB» (κεφ. 5)

Όταν η ρύθμιση της ένδειξης του εξωφύλλου 
του άλμπουμ είναι ανενεργή, εμφανίζεται η 
κατεύθυνση της στροφής και η απόσταση έως 
την επόμενη στροφή όταν έχει καθοριστεί μία 
διαδρομή (μοντέλα με σύστημα πλοήγησης).

(6)  Χρόνος αναπαραγωγής και μπάρα προόδου:
Εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής του 
τραγουδιού. Η μπάρα δείχνει την πρόοδο 
στην αναπαραγωγή του τραγουδιού.

5GA0194X



61Ηχοσύστημα

(7) Στοιχεία λειτουργίας USB:
Ακουμπήστε για να ελέγξετε τις λειτουρ-
γίες αναπαραγωγής του USB.

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [ ]  αλ-
λάζει η λειτουργία επανάληψης.

 «Αλλαγή της λειτουργίας ανα-
παραγωγής» (κεφ. 5)

[ ]

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε 
στην αρχή του παρόντος τραγουδιού. 
Ακουμπήστε πάλι για να επιλέξετε το 
προηγούμενο τραγούδι. Ακουμπήστε 
και κρατήστε για να κάνετε γρήγορη 
αναπαραγωγή προς τα πίσω του πα-
ρόντος τραγουδιού.

[ ]
Ακουμπήστε για να παίξει το τραγούδι.

[ ]
Ακουμπήστε για να γίνει παύση στο 
τραγούδι.

[ ]

Ακουμπήστε για να επιλέξετε το επόμε-
νο τραγούδι.
Ακουμπήστε και κρατήστε για να κάνετε 
γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός 
του παρόντος τραγουδιού.

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [ ], 
αλλάζει η λειτουργία της τυχαίας ανα-
παραγωγής.

  «Αλλαγή της λειτουργίας ανα-
παραγωγής» (κεφ. 5)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Όταν η ρύθμιση ΤΑ (Αναγγελία Κυκλοφορίας) 
(όπου υπάρχει) είναι ενεργή, θα εμφανιστεί η έν-
δειξη ΤΑ. 

 «Μενού USB» (κεφ. 5)

 Λειτουργία αναπαραγωγής μονάδας 
μνήμης USB 
Ενεργοποίηση και αναπαραγωγή:
 Συνδέοντας την μονάδα μνήμης USB στην θύρα 
θα αρχίσει η αναπαραγωγή της μονάδας μνή-
μης USB. 
Η μονάδα μνήμης USB μπορεί επίσης να κάνει 
αναπαραγωγή επιλέγοντας την πηγή από την 
οθόνη του μενού πηγής ήχου.

   «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).
Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής από 
το USB, ακουμπήστε [ ] .Για να αρχίσετε 
πάλι την αναπαραγωγή, ακουμπήστε [ ] .

Επιλέγοντας μέθοδο αναζήτησης:
Εμφανίζεται στο μενού του USB μία λίστα 
των μεθόδων αναζήτησης.

 «Μενού USB» (κεφ. 5)
Προσπέραση τραγουδιών:
Προσπεράστε τα τραγούδια με τις ακόλου-
θες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
- Πατήστε < >/< > 
- Γυρίστε <TUNE-SCROLL/OK>*

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
- Πατήστε < >/< > 

 ● Οθόνη αφής
- Ακουμπήστε < >/< > 

*: όπου υπάρχει

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Ανάλογα με τις συνθήκες, το να πάτε στο προη-
γούμενο τραγούδι μπορεί να απαιτήσει να πα-
τήσετε το κουμπί ή να ακουμπήσετε το στοιχείο 
δύο φορές. Πατώντας το κουμπί ή ακουμπώντας 
το στοιχείο μία φορά μπορεί μόνο να ξεκινήσει 
πάλι το παρόν τραγούδι από την αρχή. 
Γύρισμα πίσω / γρήγορο γύρισμα μπροστά:
Γυρίστε πίσω ή γυρίστε γρήγορα μπροστά το 
τραγούδι με τις ακόλουθες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
- Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
- Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

 ● Οθόνη αφής
-Πατήστε και κρατήστε< >/< > 

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής:
Λειτουργία επανάληψης
Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη USB για να 
αλλάξετε την λειτουργία επανάληψης. Είναι 
διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες.
Δεν εμφανίζεται κείμενο:Η επανάληψη είναι 
ανενεργή
[All] (όλα): Επανάληψη όλων
[Folder] (φάκελος): Επανάληψη φακέλου / 
υποφακέλου
[Track] (τραγούδι): Επανάληψη τραγουδιού
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Λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής
Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη για να αλλάξετε 
την λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ως εξής.
Δεν εμφανίζεται κείμενο: Τυχαία αναπαραγω-
γή ανενεργή
[Random] (τυχαία αναπαραγωγή): Τυχαία ανα-
παραγωγή

Μενού USB
Ακουμπήστε [USB Menu] (μενού USB) στην 
οθόνη του USB για να εμφανιστεί η οθόνη 
του μενού του USB.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.
[ΤΑ] (Αναγγε-
λία Κυκλοφο-
ρίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, 
οι Αναγγελίες για την Κυκλοφορία 
(ΤΑ) που λαμβάνονται θα διακό-
πτουν την πηγή που παίζει αυτή 
την στιγμή.

[Now Playing] 
(παίζει τώρα)

Πατήστε για να εμφανιστεί η 
οθόνη του USB.

[Folder List]* 
(λίστα φακέ-
λων)*

 Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη 
με τις λίστες των φακέλων. Ακου-
μπήστε ένα στοιχείο στην λίστα 
για να επιλέξετε τον φάκελο.   Θα 
εμφανιστεί ο υποφάκελος ή η λίστα 
των τραγουδιών. Επιλέξτε έναν υπο-
φάκελο ή τραγούδι από την λίστα. 

[Album 
Artwork](γρα-
φικό άλμπουμ)

Ακουμπήστε για να ανοίξετε / κλεί-
σετε την εμφάνιση των γραφικών 
του άλμπουμ στην οθόνη του USB.

[Playlists] 
(λίστες ανα-
παραγωγής)

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί 
η λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 
που έχει επιλεγεί.

[Artists] 
(καλλιτέχνες)
[Albums] 
(άλμπουμ)
[Songs] 
(τραγούδια)
[Genres] 
(είδη)
[Composers] 
(συνθέτες)

*: Εμφανίζεται μόνο όταν είναι διαθέσιμο.

 iPod player 

Σύνδεση iPod

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε 
την μονάδα USB ενώ οδηγείτε. Εάν το κάνετε 
μπορεί να αποσπαστεί η προσοχή σας. Εάν 
αποσπαστεί η προσοχή σας μπορεί να χάσε-
τε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προ-
κληθεί ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 ● Μην πιέζετε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα σύνδεσης USB. Ανάλογα με την 
θύρα σύνδεσης USB, βάζοντας την μο-
νάδα USB σε κλίση ή ανάποδα μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην θύρα. Βεβαι-
ωθείτε ότι η μονάδα USB έχει συνδεθεί 
σωστά μέσα στην θύρα σύνδεσης USB.

 ● Μην τραβάτε το κάλυμμα της θύρας 
USB (όπου υπάρχει) όταν βγάζετε την 
μονάδα USB από την θύρα. Μπορεί να 
γίνει ζημιά στην θύρα και το κάλυμμα.

 ● Μην αφήνετε το καλώδιο USB σε ση-
μείο που μπορεί να τραβηχτεί κατά 
λάθος. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί 
να γίνει ζημιά στην θύρα.

Συνδέστε το iPod στην θύρα σύνδεσης USB.

  «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υποδο-
χής AUX» (κεφ. 3).

Η μπαταρία του iPod θα φορτίζει όσο η μονάδα 
είναι συνδεμένη στο όχημα εάν το iPod υπο-
στηρίζει την φόρτιση μέσω σύνδεσης USB.
 Ανάλογα με την μονάδα και την έκδοση του 
fi rmware του iPod, η οθόνη του iPod εμφανί-
ζει μία οθόνη NISSAN ή Accessory Attached 
όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί. Όταν το iPod 
είναι συνδεμένο στο όχημα, μπορεί να γίνει 
χειρισμός της μουσικής βιβλιοθήκης του 
iPod μόνο από τα χειριστήρια ηχοσυστήμα-
τος του αυτοκινήτου. 
Το iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., 
καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Συμβατότητα:
Κατασκευασμένο για

 ●  iPhone 12 Pro Max 
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 ● iPhone 12 Pro
 ●   iPhone 12 
 ●    iPhone 12 mini 
 ●    iPhone SE (2ης γενιάς) 
 ●    iPhone 11 Pro Max 
 ●    iPhone 11 Pro 
 ●    iPhone 11 
 ●    iPhone XS Max 
 ●    iPhone XS 
 ●    iPhone XR 
 ●    iPhone X 
 ●    iPhone 8 Plus 
 ●    iPhone 8 
 ●    iPhone 7 Plus 
 ●    iPhone 7 
 ●    iPhone SE 
 ●    iPhone 6s Plus 
 ●    iPhone 6s 
 ●    iPhone 6 Plus 
 ●    iPhone 6 
 ●    iPhone 5c 
 ●    iPhone 5s 
 ●    iPhone 5 
 ●    iPod touch( 7ης γενιάς) 
 ●    iPod touch (6ης γενιάς) 

 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ● Βεβαιωθείτε ότι έχει ενημερωθεί το iOS.
Το βύσμα Lightning λειτουργεί με iPhone 
(5s έως 8 Plus), iPod touch (6ης γενιάς).
Το USB λειτουργεί με iPhone (5s έως 8 

Plus), iPod touch (6ης γενιάς).
 ● Διαβάστε το βιβλίο οδηγιών του κατασκευ-

αστή της μονάδας για πληροφορίες σχετι-
κές με την σωστή χρήση και φροντίδα της.
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Πώς να δείτε την οθόνη του iPod
(1) [iPod Menu] (μενού iPod):

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη 
μενού του iPod.

 «Μενού iPod» (κεφ. 5)
(2) [Source] (πηγή):

Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη 
του μενού της πηγής.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5)
(3) Πληροφορίες τραγουδιού:

 Εμφανίζονται πληροφορίες για το τραγού-
δι όπως το όνομα του τραγουδιού, το όνομα 
του καλλιτέχνη και το όνομα του άλμπουμ. 

(4) Ένδειξη ονόματος μονάδας:
Δείχνει το όνομα της μονάδας iPod που 
παίζει αυτή την στιγμή.

(5)  Εξώφυλλο Άλμπουμ / Ένδειξη κατεύθυν-
σης στροφής (όπου υπάρχει):
Η εικόνα από το εξώφυλλο του άλμπουμ 
εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμη εάν 
αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή.

 «Μενού iPod» (κεφ. 5)
Όταν η ρύθμιση της ένδειξης του εξωφύλλου 
του άλμπουμ είναι ανενεργή, εμφανίζεται η 
κατεύθυνση της στροφής και η απόσταση 
έως την επόμενη στροφή όταν έχει καθορι-
στεί μία διαδρομή (μοντέλα με σύστημα πλο-
ήγησης).

(6)  Χρόνος αναπαραγωγής και μπάρα προόδου:
Εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής του 
τραγουδιού. Η μπάρα προόδου δείχνει την 
πρόοδο στην αναπαραγωγή του παρόντος 
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τραγουδιού.
(7) Στοιχεία λειτουργίας iPod:
Ακουμπήστε για να ελέγξετε τις λειτουρ-
γίες αναπαραγωγής του iPod.

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [ ]  αλλά-
ζει η λειτουργία επανάληψης.

  «Αλλαγή της λειτουργίας αναπα-
ραγωγής» (κεφ 5)

[ ]

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε στην 
αρχή του παρόντος τραγουδιού. Ακου-
μπήστε πάλι για να επιλέξετε το προ-
ηγούμενο τραγούδι. Ακουμπήστε και 
κρατήστε για να κάνετε γρήγορη ανα-
παραγωγή προς τα πίσω του παρόντος 
τραγουδιού.

[ ]
Ακουμπήστε για να παίξει το τραγούδι.

[ ]
Ακουμπήστε για να γίνει παύση στο 
τραγούδι.

[ ]

Ακουμπήστε για να επιλέξετε το επόμε-
νο τραγούδι.
Ακουμπήστε και κρατήστε για να κάνετε 
γρήγορη αναπαραγωγή προς τα εμπρός 
του παρόντος τραγουδιού.

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [ ], 
αλλάζει η λειτουργία τυχαίας αναπαρα-
γωγής.

  «Αλλαγή της λειτουργίας αναπα-
ραγωγής» (κεφ 5)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν η ρύθμιση ΤΑ (Αναγγελία Κυκλοφορίας) 
(όπου υπάρχει) είναι ενεργή, θα εμφανιστεί η 
ένδειξη ΤΑ.

 «Μενού iPod» (κεφ. 5).

Λειτουργία του iPod player
Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα, ορισμένες 
λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ενεργοποίηση και αναπαραγωγή:
Συνδέοντας ένα iPod στο αυτοκίνητο μέσω κα-
λωδίου USB θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία iPod.
Το iPod μπορεί επίσης να κάνει αναπαραγωγή 
επιλέγοντας την πηγή από την οθόνη του με-
νού πηγής ήχου.

 «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).

Επιλέγοντας μέθοδο αναζήτησης:
Εμφανίζεται στο μενού του iPod μία λίστα 
των μεθόδων αναζήτησης.

 «Μενού iPod» (κεφ. 5)

Προσπέρασμα τραγουδιών:
Προσπεράστε τα τραγούδια με τις ακόλου-
θες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
- Πατήστε < >/< > 
- Γυρίστε <TUNE-SCROLL/OK> *

 ● Διακόπτες στο τιμόνι*
- Πατήστε < >/< > 

 ● Οθόνη αφής
- Ακουμπήστε [< >/< > ]

*: όπου υπάρχει

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με τις συνθήκες, το να πάτε στο προη-
γούμενο τραγούδι μπορεί να απαιτήσει να πα-

τήσετε το κουμπί ή να ακουμπήσετε το στοιχείο 
δύο φορές. Πατώντας το κουμπί ή ακουμπώντας 
το στοιχείο μία φορά μπορεί μόνο να ξεκινήσει 
πάλι το παρόν τραγούδι από την αρχή.

Γύρισμα πίσω / γρήγορο γύρισμα μπροστά:
Γυρίστε πίσω ή γυρίστε γρήγορα μπροστά το 
τραγούδι με τις ακόλουθες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
- Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
- Πατήστε και κρατήστε < >/< > 

 ● Οθόνη αφής
- Ακουμπήστε και κρατήστε [< >/< > ]

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής:

Λειτουργία επανάληψης
Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη iPod για να 
αλλάξετε την λειτουργία επανάληψης. Είναι 
διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες.
Δεν εμφανίζεται κείμενο: Η επανάληψη είναι 
ανενεργή
[All] (όλα): Επανάληψη όλων
[Track] (τραγούδι): Επανάληψη τραγουδιού

Λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής

Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη για να αλλάξετε 
την λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ως εξής.
Δεν εμφανίζεται κείμενο: Τυχαία αναπαραγω-
γή ανενεργή
[Random] (τυχαία αναπαραγωγή): Τυχαία ανα-
παραγωγή
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Μενού iPod
Ακουμπήστε [iPod Menu] (μενού iPod) στην 
οθόνη του iPod για να εμφανιστεί η οθόνη 
του μενού του iPod.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

[TA] (Αναγγε-
λία Κυκλο-
φορίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι 
ενεργό, οι Αναγγελίες για την Κυ-
κλοφορία (ΤΑ) που λαμβάνονται 
θα διακόπτουν την πηγή που παί-
ζει αυτή την στιγμή.

 [Now Playing] 
(κάνει τώρα 
αναπαραγω-
γή) 

Πατήστε για να εμφανιστεί η 
οθόνη του iPod.

[Current List] 
(παρούσα 
λίστα)

Πατήστε για να εμφανιστεί η 
παρούσα λίστα. Εμφανίζεται μία 
λίστα τραγουδιών στην κατηγο-
ρία που έχετε αυτή την στιγμή 
επιλέξει.

[Album 
Artwork] 
(γραφικά 
άλμπουμ)

Ακουμπήστε για να ανοίξετε / 
κλείσετε την εμφάνιση των γρα-
φικών του άλμπουμ στην οθόνη 
του iPod.

[Playlists] 
(λίστες ανα-
παραγωγής)

 Ακουμπήστε για να εμφανιστεί 
η λίστα σύμφωνα με το στοιχείο 
που έχει επιλεγεί. 

[Artists] (καλ-
λιτέχνες)

[Albums]
(άλμπουμ)

[Songs] (τρα-
γούδια)

[Genres](είδη)

[Composers]
(συνθέτες)

[Audiobooks] 
(βιβλία ήχου)

[Podcasts]

Ηχοσύστημα Bluetooth®
Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Ηχο-
σύστημα Bluetooth®.
 Εάν έχετε μία συμβατή μονάδα Bluetooth® 
με ικανότητα εκτροπής ήχου (προφίλ A2DP), 
μπορείτε να κάνετε μία ασύρματη σύνδεση 
ανάμεσα στην μονάδα Bluetooth® και το ηχο-
σύστημα του αυτοκινήτου. Η σύνδεση αυτή 
σας επιτρέπει να ακούσετε μουσική από 
την μονάδα Bluetooth® χρησιμοποιώντας τα 
ηχεία του αυτοκινήτου. Επίσης, μπορεί να 
επιτρέψει τον βασικό έλεγχο της μονάδας 
για την αναπαραγωγή και την προσπέρα-
ση αρχείων ήχου με την χρήση του προφίλ 
Bluetooth(® AVRCP.
Δεν έχουν όλες οι μονάδες Bluetooth® το ίδιο 
επίπεδο ελέγχου για το AVRCP. Παρακαλούμε να 

συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της μονά-
δας Bluetooth(® για περισσότερες λεπτομέρειες. 
Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λειτουρ-
γία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια μπάντα 
συχνότητας (2.4 GHz). Η χρήση του Bluetooth® 
και του ασύρματου δικτύου LAN ταυτόχρονα 
μπορεί να καθυστερήσουν ή να αποσυνδέ-
σουν την επικοινωνία και να προκαλέσει ανε-
πιθύμητο θόρυβο. Συνιστάται να απενεργο-
ποιείτε το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) όταν 
χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth®.

Σύνδεση μίας μονάδας ήχου 
Bluetooth®
Μία μονάδα ήχου Bluetooth® θα πρέπει να 
συνδεθεί στο αυτοκίνητο πριν από την λει-
τουργία.

 «Ρύθμιση Bluetooth®» (κεφ. 3).
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Πώς να δείτε την οθόνη του 
ηχοσυστήματος Bluetooth®
(1) BT Menu]/[Connections] (μενού Bluetooth® 
/ συνδέσεις)

Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα, εμφανί-
ζεται είτε το [BT Menu] ή το [Connections].

Ακουμπήστε [BT Menu] (μενού Bluetooth®) 
για να εμφανιστεί η οθόνη του συστήμα-
τος ήχου Bluetooth®.

 «Μενού BT (όπου υπάρχει)» (κεφ. 5)
Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις) για 
να εμφανιστεί η οθόνη των Συνδέσεων.

 «Ρύθμιση Bluetooth®» (κεφ. 3)
(2) [Source] (πηγή):

 Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη 
του μενού της πηγής. 

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5)
(3) Πληροφορίες τραγουδιού:

 Εμφανίζονται πληροφορίες για το τραγού-
δι όπως το όνομα του τραγουδιού, το όνομα 
του καλλιτέχνη και το όνομα του άλμπουμ. 

(4) Ένδειξη ονόματος μονάδας:
 Δείχνει το όνομα της μονάδας ήχου 
Bluetooth® που παίζει αυτή την στιγμή. 

(5)  Ένδειξη κατεύθυνσης στροφής (όπου 
υπάρχει):
Όταν έχει καθοριστεί η πλοήγηση για 
μία διαδρομή, εμφανίζονται η κατεύθυν-
ση της στροφής και η απόσταση έως την 
επόμενη στροφή.

(6)  Χρόνος αναπαραγωγής και μπάρα προό-
δου:
Εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής του 
τραγουδιού. Η μπάρα προόδου δείχνει την 
πρόοδο στην αναπαραγωγή του παρόντος 
τραγουδιού.

(7) Στοιχεία λειτουργίας Bluetooth®:
Πατήστε για να χειριστείτε την λειτουρ-
γία αναπαραγωγής του συστήματος ήχου 
Bluetooth®.

PBA0062XZ



68 Ηχοσύστημα

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [ ] 
αλλάζει η λειτουργία επανάληψης.

  «Αλλαγή της λειτουργίας ανα-
παραγωγής» (κεφ 5)

[ ]

 Ακουμπήστε για να επιστρέψετε 
στην αρχή του παρόντος τραγου-
διού. Ακουμπήστε πάλι για να επι-
λέξετε το προηγούμενο τραγούδι. 
Ακουμπήστε και κρατήστε για να κά-
νετε γρήγορη αναπαραγωγή προς τα 
πίσω του παρόντος τραγουδιού. 

[ ]  Ακουμπήστε για να παίξει το τρα-
γούδι. 

[ ] Ακουμπήστε για να γίνει παύση στο 
τραγούδι.

[ ]

 Ακουμπήστε για να επιλέξετε το 
επόμενο τραγούδι. Ακουμπήστε και 
κρατήστε για να κάνετε γρήγορη ανα-
παραγωγή προς τα εμπρός του παρό-
ντος τραγουδιού. 

[ ]

Κάθε φορά που ακουμπάτε το [
], αλλάζει η λειτουργία της τυχαίας 
αναπαραγωγής.

  «Αλλαγή της λειτουργίας ανα-
παραγωγής» (κεφ 5)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν η ρύθμιση ΤΑ (Αναγγελία Κυκλοφορί-

ας) (όπου υπάρχει) είναι ενεργή, θα εμφα-
νιστεί η ένδειξη ΤΑ.

 «Μενού BT» (κεφ. 5).
 ● Ανάλογα με την μονάδα ήχου που είναι συν-

δεμένη στο αυτοκίνητο, οι πληροφορίες 
τραγουδιού μπορεί να μην εμφανίζονται.

Στοιχεία λειτουργίας του 
ηχοσυστήματος Bluetooth®:
Η ικανότητα να κάνετε παύση, να αλλάξετε 
τραγούδια, να κάνετε γρήγορη αναπαραγωγή 
μπροστά ή πίσω, να κάνετε τυχαία αναπαρα-
γωγή και επανάληψη μουσικής μπορεί να εί-
ναι διαφορετική ανάμεσα στις μονάδες. Ορι-
σμένες ή όλες αυτές οι λειτουργίες μπορεί να 
μην υποστηρίζονται σε κάθε μονάδα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με την μονάδα ήχου Bluetooth® που 
έχει συνδεθεί, μπορεί να μην είναι δυνατόν 
να κάνετε λειτουργίες για το ήχο ή να προκύ-
πτει καθυστέρηση πριν να παίξει η μουσική.

Ενεργοποίηση και αναπαραγωγή:
 Το σύστημα ήχου Bluetooth® μπορεί να κάνει 
αναπαραγωγή επιλέγοντας την πηγή από την 
οθόνη του μενού πηγής ήχου. 

   «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).
Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής από 
το σύστημα ήχου Bluetooth® ακουμπήστε [

]. Ακουμπήστε [ ]για να συνεχίσει η ανα-
παραγωγή. 
Προσπέρασμα τραγουδιών:
Προσπεράστε τα τραγούδια με τις ακόλου-
θες λειτουργίες.

 ● Πίνακας ελέγχου
- Πατήστε < >/< > 
- Γυρίστε <TUNE-SCROLL/OK>*

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
- Πατήστε < >/< > 

 ● Οθόνη αφής
- Ακουμπήστε < >/< >

*: όπου υπάρχει

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Ανάλογα με τις συνθήκες, το να πάτε στο προη-
γούμενο τραγούδι μπορεί να απαιτήσει να πα-
τήσετε το κουμπί ή να ακουμπήσετε το στοιχείο 
δύο φορές. Πατώντας το κουμπί ή ακουμπώντας 
το στοιχείο μία φορά μπορεί μόνο να ξεκινήσει 
πάλι το παρόν τραγούδι από την αρχή. 

Αλλάζοντας φακέλους:
 Για να αλλάξετε φακέλους ακουμπήστε [BT 
Menu] (μενού Bluetooth®). 

 «Μενού BT» (κεφ. 5).

Γύρισμα πίσω / γρήγορο γύρισμα μπροστά:
Γυρίστε πίσω ή γυρίστε γρήγορα μπροστά το 
τραγούδι με τις ακόλουθες λειτουργίες.

 ●  Πίνακας ελέγχου 
- Πατήστε και κρατήστε  < >/< > 

 ● Διακόπτες στο τιμόνι
- Πατήστε και κρατήστε  < >/< >

 ● Οθόνη αφής
- Ακουμπήστε και κρατήστε  < >/< >

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής:

Λειτουργία επανάληψης
Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη για να αλλάξε-
τε την λειτουργία επανάληψης.

Λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής
Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη για να αλλά-
ξετε την λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι διαθέσιμες λειτουργίες επανάληψης / τυχαί-
ας αναπαραγωγής εξαρτώνται από την συνδε-
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μένη μονάδα.

 Μενού ΒΤ (μενού Bluetooth®) (μενού 
DAB) (όπου υπάρχει) 
Ακουμπήστε [ΒΤ Menu] (μενού Bluetooth®) 
στην οθόνη του Bluetooth® για να εμφανιστεί 
η οθόνη του μενού του Bluetooth®.
 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 

[ΤΑ] (αναγγε-
λίες κυκλο-
φορίας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι 
ενεργό, οι Αναγγελίες για την 
Κυκλοφορία (ΤΑ) που λαμβάνο-
νται θα διακόπτουν την πηγή 
που παίζει αυτή την στιγμή.

[Now Playing]
(παίζει τώρα)

Πατήστε για να εμφανιστεί η 
οθόνη του συστήματος ήχου 
Bluetooth®.

[Current List]
(παρούσα 
λίστα)

Πατήστε για να εμφανιστεί η 
παρούσα λίστα. Εμφανίζεται 
μία λίστα τραγουδιών στον 
φάκελο που έχετε αυτή την 
στιγμή επιλέξει.

[Connections]*
(συνδέσεις)

Ακουμπήστε για να εμφανι-
στεί η οθόνη των συνδέσεων.

  «Ρυθμίσεις συνδέσεων» 
(κεφ. 3)

Λίστα 
φακέλων*

Ακουμπήστε ένα στοιχείο 
στην λίστα για να επιλέξετε 
τον φάκελο.

*: Εμφανίζεται μόνο όταν είναι διαθέσιμο.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα Bluetooth® 

μπορεί να μην εμφανίζεται το [ΒΤ Menu]. 

 Εξωτερικές πηγές ήχου (AUX)  (όπου 
υπάρχει)

 Συνδεμένες εξωτερικές πηγές ήχου 
Συνδέστε μία εξωτερική πηγή ήχου στην εί-
σοδο βύσματος AUX.
Θέση βύσματος εισόδου AUX:

  «Θύρα σύνδεσης USB και θύρα υποδο-
χής AUX» (κεφ. 3)

Το βύσμα εισόδου AUX δέχεται οποιαδήποτε 
στάνταρ αναλογική μονάδα ήχου όπως φορη-
τό κασετόφωνο, CD Player ή MP3 player.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εισάγετε ένα βύσμα 3,5 χιλιοστών (1/8 ίντσας) 
στην υποδοχή του ηχοσυστήματος. Εάν χρη-
σιμοποιήσετε μονοφωνικό καλώδιο, η έξοδος 
του ηχοσυστήματος μπορεί να μην λειτουρ-
γήσει κανονικά.

Λειτουργία AUX
Ενεργοποίηση και αναπαραγωγή:
Ανοίξτε την μονάδα AUX.
Συνδέστε ένα καλώδιο AUX στην μονάδα AUX 
και το βύσμα υποδοχής AUX. Επιλέξτε την 
λειτουργία AUX από την οθόνη του Αρχικού 
Μενού του ηχοσυστήματος.

 «Επιλογής πηγής ήχου» (κεφ. 5)

Πώς να δείτε την οθόνη της 
εξωτερικής πηγής ήχου (AUX)

5GA0266XZ
Παράδειγμα

(1) [Source] (πηγή):
Ακουμπήστε για να αλλάξετε την οθόνη 
του μενού της πηγής.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 
5)

(2) Ένδειξη πηγής ήχου:
 Δείχνει ότι η πηγή AUX παίζει αυτή την 
στιγμή. 

(3)  Ένδειξη κατεύθυνσης στροφής (όπου 
υπάρχει):
 Όταν έχει καθοριστεί η πλοήγηση για 
μία διαδρομή, εμφανίζονται η κατεύθυν-
ση της στροφής και η απόσταση έως την 
επόμενη στροφή. 

(4)  Στοιχεία Ρύθμισης Έντασης Ήχου:
Ακουμπήστε ένα από τα στοιχεία για να 
επιλέξετε την έξοδο του ήχου που θα 
παίρνετε ανάμεσα στα [Low] (χαμηλός), 
[Medium] (μεσαίος) και [High] (υψηλός).
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με τα μοντέλα, ακουμπώντας το [ΤΑ] 
που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή πλευρά 
της οθόνης AUX μπορείτε να ανοίξετε και να 
κλείσετε την ρύθμιση ΤΑ (Αναγγελία Κυκλοφο-
ρίας). Όταν η ρύθμιση [ΤΑ] είναι ενεργή, η έν-
δειξη ΤΑ θα εμφανίζεται και οι πληροφορίες 
για τις Αναγγελίες Κυκλοφορίας που λαμβά-
νετε θα διακόπτουν την πηγή ήχου που παίζει.

Ηχοσύστημα Smartphone (όπου 
υπάρχει)
Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από 
το συμβατό σας Smartphone με την χρήση 
Apple CarPlay ή Android Auto.

  «Apple CarPlay (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)
  «Android Auto (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

Σύνδεση Smartphone
Συνδέστε το iPhone ή το Android τηλέφωνό 
σας μέσω της θύρας USB.

  «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υποδο-
χής AUX» (κεφ. 3-5)

Λειτουργία ηχοσυστήματος 
Smartphone
1.  Συνδέστε το τηλέφωνό σας iPhone ή Android 

στην θύρα σύνδεσης USB και ενεργοποιή-
στε το Apple CarPlay ή το Android Auto.

  «Apple CarPlay (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)
  «Android Auto (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

2.  Πατήστε <AUDIO> (ηχοσύστημα).

3. Ακουμπήστε [Source] (πηγή).
4.  Ακουμπήστε [Apple CarPlay] ή [Android 

Auto] στην οθόνη μενού ηχοσυστήματος 
και το ηχοσύστημα smartphone αρχίζει να 
ενεργοποιείται.

  «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5)
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 Οι ρυθμίσεις ήχου μπορούν να γίνουν και οι λειτουργίες οι σχετικές με τον ήχο μπορούν να ανοίξουν / κλείσουν με την παρακάτω διαδικασία. 

1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην γραμμή εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Sound] (ήχος).

 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 

 Ρύθμιση στοιχείων Ενέργεια

[Bass] (μπάσα)

Ρυθμίστε την ποιότητα του τόνου των ηχείων και την ισορροπία του ήχου 
ακουμπώντας [-]/[+], [L]/[R] ή [R]/[F].

[Mid] (μεσαίο)

[Treble] (πρίμα)

[Balance] (ισορροπία)

[Fader]

[Bass Enhancer] (ενίσχυση μπάσων) Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, το σύστημα ενισχύει τον ήχο των μπάσων.

[Speed-Sensitive Volume] (ένταση ήχου εξαρτώμενη από 
την ταχύτητα)

Ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου. Ακουμπήστε [-]/[+] για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας.

Ρυθμίσεις ήχου
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Ρυθμίσεις ήχου με την μπάρα 
ρύθμισης ήχου

5GA0198XZ
Παράδειγμα

 Η ποιότητα του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί με 
τα ακόλουθα κουμπιά. 

 ● <TUNE-SCROLL/OK>*
 ● < /OK> *

*: όπου υπάρχει
Όταν δεν εμφανίζεται η λίστα στην οθόνη, πα-
τώντας οποιοδήποτε από τα παραπάνω κου-
μπιά θα εμφανιστεί η μπάρα ρύθμισης ήχου. 
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το μενού 
θα αλλάξει στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα 
για ρύθμιση.
Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το επίπεδο 
του στοιχείου που έχετε επιλέξει για ρύθμιση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι δια-
θέσιμη όταν ένα μενού είναι τονισμένο στην 
οθόνη.

 ● Ποτέ μην ακουμπάτε το τμήμα του τερμα-
τικού του USB.

 ● Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω 
στο USB.

 ● Μην αποθηκεύετε το USB σε σημεία με με-
γάλη υγρασία.

 ● Μην εκθέτετε το USB κατευθείαν στο φως 
του ήλιου.

 ● Μην χύνετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στο USB.
Για λεπτομέρειες δείτε το βιβλίο οδηγιών 
χρήσης του USB.

Φροντίδα μονάδας μνήμης USB
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας 
αφού προηγουμένως έχετε σταματήσει 
το αυτοκίνητό σας σε ασφαλή τοποθε-
σία. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, δείχνε-
τε συνέχεια εξαιρετική συγκέντρωση 
ώστε η πλήρη σας προσοχή να είναι 
στο χειρισμό του αυτοκινήτου.

 ● Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την 
πλήρη προσοχή σας στον χειρισμό του 
αυτοκινήτου ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, 
βγείτε από τον δρόμο σε ασφαλές ση-
μείο και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Γ ια να αποφύγετε το άδειασμα της μπα-
ταρίας του αυτοκινήτου (μπαταρία 12V), 
χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο μόνο όταν 
έχει ανάψει το ενδεικτικό φως ετοιμότη-
τας για την οδήγηση READY. 

 Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύ-
στημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free.
Εάν έχετε κινητό τηλέφωνο συμβατό με 
Bluetooth® μπορείτε να ορίσετε μία ασύρμα-
τη σύνδεση ανάμεσα στο κινητό σας τηλέφω-
νο και την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινή-
του. Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® 
μπορείτε να κάνετε ή να λαμβάνετε τηλεφώ-
νημα hands-free με το κινητό σας τηλέφωνο 
μέσα στην τσέπη σας. 
 Όταν το κινητό σας τηλέφωνο έχει συνδεθεί 
στην μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου 
η διαδικασία σύνδεσης του τηλεφώνου δεν 
χρειάζεται να γίνει πάλι. Το τηλέφωνό σας 

επιλέγεται αυτόματα στην μονάδα του αυ-
τοκινήτου όταν ο διακόπτης της παροχής 
τοποθετείται στην θέση ACC ή ΟΝ με το επι-
λεγμένο κινητό τηλέφωνο ανοικτό και μέσα 
στο αυτοκίνητο. 
 Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 6 διαφορετι-
κά κινητά τηλέφωνο Bluetooth® στην μονάδα 
τηλεφώνου του αυτοκινήτου. Ωστόσο μπο-
ρείτε να μιλάτε μόνο σε ένα κινητό τηλέφωνο 
κάθε φορά. 
Το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου 
υπάρχει), υποστηρίζει εντολές του τηλεφώ-
νου ώστε να είναι δυνατόν να κάνετε κλήση 
ενός τηλεφωνικού αριθμού με την χρήση της 
φωνής σας.

  «Φωνητική Αναγνώριση (όπου υπάρχει)» 
(κεφ 9)

Πριν χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Τηλεφώ-
νου Bluetooth® Hands-Free, δείτε τις ακόλου-
θες σημειώσεις.

 ● Το ασύρματο δίκτυο LAN (Wi-Fi) και η λει-
τουργία Bluetooth® μοιράζονται στην ίδια 
μπάντα συχνότητας (2.4 GHz). Η χρήση του 
Bluetooth® και του ασύρματου δικτύου LAN 
ταυτόχρονα μπορεί να καθυστερήσουν ή να 
αποσυνδέσουν την επικοινωνία και να προ-
καλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο. Συνιστάται 
να απενεργοποιείτε το ασύρματο δίκτυο 
LAN (Wi-Fi) όταν χρησιμοποιείτε τις λει-
τουργίες Bluetooth®.

 ● Κάντε την ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο 
κινητό τηλέφωνο και την μονάδα τηλεφώ-
νου του αυτοκινήτου πριν χρησιμοποιή-
σετε το σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® 
hands-free.

 ● Ορισμένα κινητά τηλέφωνα με ενεργό 
Bluetooth® ίσως να μην αναγνωρίζονται από 
την μονάδα τηλεφώνου του αυτοκινήτου.

 ● Συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο 

σχετικά με την συμβατότητα των τηλεφώνων.
 ● Δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τη-

λέφωνο hands-free στις ακόλουθες συνθήκες:
-  Το αυτοκίνητό σας είναι εκτός της περι-

οχής εξυπηρέτησης της υπηρεσίας κινη-
τής τηλεφωνίας.

-  Το αυτοκίνητό σας είναι σε περιοχή που 
είναι δύσκολο να λάβετε ραδιοκύματα, 
όπως τούνελ, υπόγειο γκαράζ, πίσω από 
ένα ψηλό κτήριο ή σε ορεινή περιοχή.

-  Το κινητό σας τηλέφωνο έχει φραγή ει-
σερχομένων κλήσεων.

 ●  Όταν η συνθήκη των ραδιοφωνικών σημά-
των δεν είναι ιδανική και ο εξωτερικός ήχος 
είναι πολύ δυνατός μπορεί να είναι δύ-
σκολο να ακούσετε την φωνή αυτού με τον 
οποίο συνομιλείτε στο τηλέφωνο. 

 ● Μπορεί να είναι δύσκολο να λάβετε τηλεφώ-
νημα για λίγη ώρα από την στιγμή που θα 
βάλετε τον διακόπτη παροχής στην θέση ΟΝ.

 ● Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο σε 
μία περιοχή που περιβάλλεται από μέταλ-
λο ή μακριά από την μονάδα τηλεφώνου του 
αυτοκινήτου, για να αποφύγετε την φθορά 
της ποιότητας του τόνου και την διακοπή 
της ασύρματης σύνδεσης.

 ● Όταν ένα κινητό τηλέφωνο είναι συνδεμένο 
με ασύρματη σύνδεση μέσω Bluetooth®, η 
μπαταρία του κινητού τηλεφώνου μπορεί 
να αδειάζει πιο γρήγορα από ότι συνήθως.

 ● Εάν το Σύστημα Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free δείχνει να μην λειτουργεί σωστά, 
συμβουλευθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συ-
νεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο.

 ● Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ή άλλες μονά-
δες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή 
βουητό από τα ηχεία του ηχοσυστήματος. Η 
αποθήκευση της μονάδας σε διαφορετική 
τοποθεσία μπορεί να μειώσει ή να περιορί-

Σύστημα τηλεφώνου 
Bluetooth® Hands-Free
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σει τον θόρυβο.
 ● Δείτε το βιβλίο Οδηγιών Xρήσης του κι-

νητού τηλεφώνου για την διαδικασία σύν-
δεσης που έχει εφαρμογή στο τηλέφωνό 
σας, την φόρτιση της μπαταρίας, την κε-
ραία του κινητού τηλεφώνου κλπ.

 ● Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα η ένδειξη 
για την ένταση του σήματος στην οθόνη 
δεν θα συμπίπτει με την ένδειξη για την 
ένταση του σήματος στο τηλέφωνο.

 ● Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα η ένδειξη 
για την μπαταρία στην οθόνη δεν θα συ-
μπίπτει με την ένδειξη για την μπαταρία 
στο τηλέφωνο.

 ● Το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο φως 
για την ανάγνωση χάρτη.

 ● Διατηρήστε το εσωτερικό του αυτοκινή-
του όσο γίνεται πιο ήσυχο για να ακούτε 
την φωνή αυτού που σας καλεί καθαρά και 
να μειώσετε την δημιουργία αντίλαλου.

 ● Εάν η λήψη ανάμεσα σε αυτούς που συνο-
μιλούν δεν είναι καθαρή, ρυθμίζοντας την 
ένταση του εξερχόμενου ήχου μπορεί να 
βελτιωθεί η διαύγεια.

  «Κουμπιά ελέγχου και οθόνη αφής» 
(κεφ 3)

  «Ρυθμίσεις έντασης ήχου» (κεφ 6)

Οθόνη τηλεφώνου
Η οθόνη του τηλεφώνου μπορεί να εμφανι-
στεί κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες.

 ● Πατήστε < > στο ταμπλό ελέγχου*
 ● Πατήστε < > στο τιμόνι*
 ● Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην Γραμ-

μή Εκκίνησης
*: όπου υπάρχει

Διαθέσιμα στοιχεία

Στοιχείο μενού Ενέργεια

[Quick Dial]
(ταχεία κλήση)

Εμφανίζει την οθόνη ταχείας 
κλήσης.
  «Κάνοντας μία κλήση» (κεφ 

6)

[Phone Book] 
(ευρετήριο)

Εμφανίζει την οθόνη του ευρε-
τηρίου.

  «Κάνοντας μία κλήση» (κεφ 6)

[Call History] 
(ιστορικό κλή-
σεων)

Εμφανίζει την οθόνη του ιστορι-
κού των κλήσεων.

  «Κάνοντας μία κλήση» (κεφ 6)

[Dial Number] 
(κλήση 
αριθμού)

Εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής 
τηλεφωνικού αριθμού.

  «Κάνοντας μία κλήση» (κεφ 6)

[Text Message] 
(μήνυμα 
κειμένου)

Εμφανίζει την οθόνη με την λί-
στα των εισερχόμενων μηνυμά-
των.

  «Εμφάνιση εισερχόμενου 
μηνύματος» (κεφ 6)

[Connections] 
(συνδέσεις)

Εμφανίζει την οθόνη των συνδέ-
σεων.

  «Ρυθμίσεις Bluetooth» (κεφ 6)

[Volume]
(ένταση ήχου)

Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης 
της έντασης του ήχου
   «Ρυθμίσεις έντασης ήχου» 

(κεφ 6).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με την συνδεμένη μονάδα, ορισμένες 
λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

Ενδείξεις 

PBF0003XZ
Όταν ένα κινητό τηλέφωνο έχει συνδεθεί 
μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®, οι εν-
δείξεις    για το τηλέφωνο και τα μηνύματα κει-
μένου εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης.
Οι διαθέσιμες ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδιαγραφές.

Δείχνει τον αριθμό των αδιάβα-
στων εισερχόμενων μηνυμάτων.

Δείχνει ότι είναι συνδεμένες μονά-
δες (μονάδα) Bluetooth®.

 Δείχνει την ισχύ του σήματος της 
μονάδας Bluetooth® που κάνει λήψη. 

 Δείχνει το υπόλοιπο της μπατα-
ρίας της μονάδας Bluetooth® που 
έχει συνδεθεί. 
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Τηλέφωνο
Σύνδεση Τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free
 Πριν την λειτουργία της, η μονάδα κινητού 
τηλεφώνου θα πρέπει να συνδεθεί στο Σύ-
στημα Τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free. 
Μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα έως 
6 μονάδες Bluetooth®. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν είστε συνδεμένοι στο Apple CarPlay ή 
το Android Auto δεν μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί το Bluetooth®.

 «Ρύθμιση Bluetooth®» (κεφ 3)

Επιλογή τηλεφώνου
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να 
επιλέξετε ένα συνδεμένο τηλέφωνο για χρή-
ση με το σύστημα τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free του αυτοκινήτου.
1.   Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.   Ακουμπήστε [Connections] (συνδέσεις) και 

ακουμπήστε [Bluetooth]. Θα εμφανιστεί μία 
λίστα με τα συνδεμένα κινητά τηλέφωνα.

3.    Ακουμπήστε ένα από τα συνδεμένα κινητά 
τηλέφωνα από την λίστα. 
Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, εμφανίζε-
ται «Connected” (συνδέθηκε) κάτω από το 
όνομα της μονάδας.
Εάν το [ ] εμφανίζεται γκρι, ακουμπήστε 
την εικόνα για να ενεργοποιήσετε την σύν-
δεση.

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®»  (κεφ 3)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για να επιλέξετε ένα τηλέφωνο, θα πρέπει να 
είναι ενεργό το Bluetooth® αυτού του τηλεφώνου.
Κάνοντας μία κλήση
1.  Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην Γραμ-

μή Εκκίνησης.
2.  Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους 

για να κάνετε μία κλήση.

5GF0116XZ
Παράδειγμα

(1) [Quick Dial] (ταχεία κλήση):
Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό που έχει 
καταχωρηθεί ως αριθμός Ταχείας Κλήσης . 

 «Ταχεία κλήση» (κεφ 6-12)
(2) [Phone Book] (ευρετήριο):
Επιλέξτε ένα άτομο και τον τηλεφωνικό αριθ-
μό που θέλετε να καλέσετε από το ευρετήριο.
 Ανάλογα με την μονάδα, το τηλεφωνικό ευ-
ρετήριο θα έχει κατέβει από το κινητό τηλέ-
φωνο αυτόματα όταν αυτό έχει συνδεθεί. Εάν 
δεν έχει γίνει αυτόματα το κατέβασμα, ο τη-
λεφωνικός αριθμός θα πρέπει να μεταφερθεί 
στο σύστημα τηλεφώνου hands-free από το 

κινητό τηλέφωνο, πριν να χρησιμοποιήσετε 
αυτή την μέθοδο. 

 «Ρυθμίσεις τηλεφώνου» (κεφ 6)
(3) [Call History] (ιστορικό κλήσεων):
Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό από τις 
πρόσφατες εισερχόμενες, εξερχόμενες ή 
αναπάντητες κλήσεις.
(4) [Dial Number] (κλήση αριθμού):
Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό με το χέρι, 
με την χρήση του πληκτρολογίου που εμφα-
νίζεται στην οθόνη.

  «Πώς να εισάγετε γράμματα και αριθ-
μούς» (κεφ 3)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφω-
να μπορεί να επιλεγεί για την λειτουργία 
κλήσης όταν είναι ενεργό το [Allow 2 Phones 
Simultaneously] (επιτρέπονται 2 τηλέφωνα 
ταυτόχρονα).

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®»  (κεφ 3)
3.  Η κλήση θα ξεκινήσει και η οθόνη θα αλ-

λάξει σε οθόνη Κλήσεις σε Εξέλιξη.
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Λαμβάνοντας μία κλήση

5GH0098XZ
 Όταν λαμβάνετε μία τηλεφωνική κλήση, η 
οθόνη αλλάζει σε αυτή της εισερχόμενης 
κλήσης και ο ήχος κλήσης παίζει από το ηχο-
σύστημα του αυτοκινήτου. 

Λαμβάνοντας μία κλήση:
 Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε μία από 
τις ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Πατήστε < >/< > στο τιμόνι.
 ● Ακουμπήστε [Answer] (απάντηση).

 Απορρίπτοντας μία κλήση :
 Για να απορρίψετε την κλήση, κάντε μία από 
τις ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Μοντέλα με < > στο τιμόνι:
Πατήστε και κρατήστε  < >  στο τιμόνι.

 ● Μοντέλα με  <    >  στο τιμόνι:
Πατήστε  <  >  .

 ● Ακουμπήστε [Decline] (απόρριψη).

Βάζοντας μία κλήση σε αναμονή:
Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή ακου-
μπήστε [Hold Call] (κλήση σε αναμονή).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν είναι ενεργό το [Allow 2 Phones 
Simultaneously]  τότε δύο μονάδας τηλεφώ-
νου hands-free μπορούν να είναι συνδεμένες 
ταυτόχρονα. Εάν μία από τις συνδεμένες μονά-
δες λάβει μία εισερχόμενη κλήση ενώ η άλλη 
μονάδα είναι ήδη σε συνομιλία, θα εμφανιστεί 
ένα αναδυόμενο μήνυμα για να  πληροφορή-
σει ότι η απάντηση του τηλεφωνήματος θα 
τερματίσει την κλήση από το άλλο συνδεμένο 
τηλέφωνο. Ακουμπήστε [Answer] (απάντηση) 
για να απαντήσετε την κλήση και να κλείσετε 
την γραμμή που ήταν σε κλήση στο άλλο τηλέ-
φωνο. Ακουμπήστε [Decline] (απόρριψη) για να 
συνεχίσετε την συνομιλία στην άλλη μονάδα.

Στην διάρκεια μιας κλήσης

5GF0117XZ
Στην διάρκεια μιας κλήσης εμφανίζεται η 
οθόνη Κλήσης σε Εξέλιξη.
Για να κλείσετε το τηλέφωνο ακουμπήστε 
[Hang Up] (τερματισμός κλήσης).

Λειτουργίες στην διάρκεια μιας κλήσης:
 Υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες επιλογές εκτός 
από τον τερματισμό μίας κλήσης ή την απά-
ντηση / απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης. 
 Ακουμπήστε ένα από τα παρακάτω στοιχεία 
που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε 
αυτή την ενέργεια. 

Διαθέσιμο 
στοιχείο

Ενέργεια

[Use Handset]
(χρήση
συσκευής
τηλεφώνου)

Μεταφέρει την κλήση στο 
κινητό τηλέφωνο.

[Mute]
(σίγαση)

 Όταν έχετε κάνει σίγαση, το 
άτομο στην άλλη άκρη της 
γραμμής δεν θα ακούει την 
φωνή σας. 

[Dial Number]
(κλήση αριθ-
μού)

Χρησιμοποιώντας τον τόνο 
αφής, στείλτε ψηφία στο 
συνδεμένο μέρος χρησιμο-
ποιώντας υπηρεσίες όπως 
το φωνητικό ταχυδρομείο.

[Switch Call]*
(Αλλαγή κλή-
σης)

Απαντήστε άλλη εισερχό-
μενη κλήση. Το άτομο στο 
οποίο μιλάτε θα μπει σε ανα-
μονή. Πατήστε άλλη μία φορά 
για να μιλήσετε και πάλι στο 
άτομο που ήταν σε αναμονή.

*: Διαθέσιμο όταν λαμβάνετε μία κλήση ενώ μι-
λάτε με άλλο άτομο. Η διαθεσιμότητα αυτής της 
λειτουργίας εξαρτάται από το κινητό τηλέφωνο..

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για να ρυθμίσετε την φωνή του άλλου ατόμου 
να είναι πιο δυνατή ή πιο σιγανή πατήστε  <
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> στο τιμόνι ή γυρίστε <VOL/ > στο 
ταμπλό ελέγχου ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
Κλήση από δεύτερο άτομο:

5GG0100XZ
Όταν λαμβάνεται ένα άλλο τηλεφώνημα στην 
διάρκεια μίας κλήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη 
Αναμονής Κλήσης.

Απαντώντας την κλήση από δεύτερο άτομο:
Για να απαντήσετε το τηλεφώνημα από το 
δεύτερο άτομο και να βάλετε το πρώτο άτο-
μο σε αναμονή, κάντε μία από τις παρακάτω 
ενέργειες.

 ● Πατήστε < >/< > στο τιμόνι.
 ● Ακουμπήστε [Answer] (απάντηση).

 Απορρίπτοντας μία κλήση από δεύτερο 
άτομο: 
Για να απορρίψετε μία κλήση από το δεύτερο 
άτομο και να συνεχίσετε την συνομιλία σας 
με το πρώτο άτομο, ακουμπήστε [Decline] 
(απόρριψη).

Στην διάρκεια της κλήσης με το δεύτερο άτομο:

5GF0118XZ
Παράδειγμα

 Για να κλείσετε το τηλέφωνο και να επιστρέ-
ψετε στην συνομιλία σας με το πρώτο άτομο, 
ακουμπήστε [Hang Up] (κλείσιμο τηλεφώνου). 
 Για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις δύο 
κλήσεις στην γραμμή, ακουμπήστε [Switch 
Call] (αλλαγή κλήσης). 

Βοηθός γραπτών μηνυμάτων Hands-
free

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Χρησιμοποιήστε την λειτουργία εγ-
γραφής μηνύματος αφού προηγουμέ-
νως έχετε σταματήσει το αυτοκίνητό 
σας σε ασφαλή τοποθεσία. Εάν πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία 
ενώ οδηγείτε, δείχνετε συνέχεια εξαι-
ρετική συγκέντρωση ώστε η πλήρη σας 
προσοχή να είναι στο χειρισμό του αυ-
τοκινήτου.

 ● Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί να 
απαγορεύουν την χρήση του «Κειμένου 
σε Ομιλία». Ελέγξτε τι ισχύει στην πε-
ριοχή που βρίσκεστε πριν χρησιμοποι-
ήσετε αυτή την λειτουργία..

 ● Οι νόμοι σε ορισμένες χώρες μπορεί 
να περιορίζουν την χρήση ορισμένων 
εφαρμογών και λειτουργιών, όπως εί-
ναι τα κοινωνικά δίκτυα και τα μηνύμα-
τα. Ελέγξτε τι ισχύει στην περιοχή που 
βρίσκεστε για τις όποιες απαιτήσεις.

 ● Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την 
πλήρη προσοχή σας στον χειρισμό του 
αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε την 
λειτουργία μηνυμάτων κειμένου, βγεί-
τε από τον δρόμο σε ασφαλές σημείο 
και σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιη-
μένη εάν δεν την υποστηρίζει η συνδεμέ-
νη συσκευή. Δείτε το βιβλίο οδηγιών χρή-
σης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες 
και οδηγίες.

 Το σύστημα επιτρέπει την αποστολή και 
λήψη μηνυμάτων κειμένου μέσω του Interface 
του αυτοκινήτου. 
 Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας μηνυμάτων 
κειμένου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το 
κινητό τηλέφωνο. 
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Λαμβάνοντας ένα μήνυμα

5GF0102XZ
 Όταν το κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεμένο 
στο αυτοκίνητο λαμβάνει ένα μήνυμα κειμέ-
νου, θα εμφανιστεί μία ειδοποίηση στην οθόνη 
αφής και στην οθόνη πληροφοριών του αυτο-
κινήτου με έναν τόνο (ανάλογα με το μοντέλο, 
η ειδοποίηση μπορεί επίσης να εμφανιστεί και 
στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου). 
 Για να ελέγξετε το μήνυμα ακουμπήστε [Read] 
(ανάγνωση). Ακουμπήστε [Ignore] (αγνόησε) 
για να αποθηκεύσετε το μήνυμα για να το 
ελέγξετε αργότερα. 
 Εάν θέλετε να απαντήσετε με την χρήση ενός 
προκαθορισμένου μηνύματος, ακουμπήστε το 
μήνυμα για την αυτόματη απάντηση  . 
Το μήνυμα κειμένου για την αυτόματη απάντηση 
μπορεί να εισαχθεί για προσθήκη ή διόρθωση.

 «Ρυθμίσεις τηλεφώνου» (κεφ 6)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η ρύθμιση 

της ένδειξης ειδοποίησης μπορεί να χρειά-
ζεται να ενεργοποιηθεί στο κινητό τηλέφωνο.

 ●  Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να δια-
βάσετε ή να αγνοήσετε το μήνυμα, με τον 
χειρισμό του διακόπτη στο τιμόνι. Πατή-
στε  <    > / < >  για να διαβάσετε το μή-

νυμα. Για να αγνοήσετε το μήνυμα, πατή-
στε και κρατήστε  <  >    (όπου υπάρχει) ή 
πατήστε  <  >    (όπου υπάρχει). 

Εμφανίζοντας την λίστα των 
μηνυμάτων που λάβατε

5GF0121XZ
1.   Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην Γραμ-

μή Εκκίνησης. 
2.  Ακουμπήστε [Text Message] (μήνυμα κειμέ-

νου)
3.  Ακουμπήστε ένα στοιχείο στην λίστα για να 

διαβάσετε ή να απαντήσετε το μήνυμα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Στην λίστα μηνυμάτων μπορούν να αποθη-

κευτούν έως 100 μηνύματα.
 ● Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφω-

να μπορεί να επιλεγεί για την λειτουρ-
γία κλήσης όταν είναι ενεργό το [Allow 2 
Phones Simultaneously] (επιτρέπονται 2 
τηλέφωνα ταυτόχρονα).

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®»  (κεφ 3)

Οθόνη μηνυμάτων που έχετε λάβει

5GF0122XZ
Ακουμπώντας [Read] (ανάγνωση)  στην ειδο-
ποίηση νέου μηνύματος ή επιλέγοντας ένα 
μήνυμα από την λίστα μηνυμάτων θα εμφα-
νιστούν οι λεπτομέρειες του μηνύματος που 
έχετε λάβει στην οθόνη.

Διαθέσιμες ενέργειες:
 ● [Prev.] (προηγούμενο):

Ακουμπήστε για να διαβάσετε το προη-
γούμενο μήνυμα.

 ● [Next] (επόμενο):
Ακουμπήστε για να διαβάσετε το επόμενο 
μήνυμα.

 ● [Play]/[Stop] (αναπαραγωγή / παύση):
Ακουμπήστε [Play] (αναπαραγωγή) για να 
σας διαβάσει το σύστημα hands-free το 
μήνυμα που λάβατε. Ακουμπήστε [Stop] 
(παύση) για να σταματήσει η ανάγνωση.

 ● [Call] (κλήση):
Εάν ο αποστολέας του μηνύματος είναι 
καταχωρημένος στο τηλεφωνικό ευρετή-
ριο, ακουμπήστε αυτή την εικόνα για να 
κάνετε κλήση στον αποστολέα.
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 ● [Reply] (απάντηση):
Μπορεί να επιλεγεί ένα απαντητικό μήνυ-
μα από τα υποδείγματα.

  «Στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου» 
(κεφ 6-8).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Πατήστε < >/< > στο τιμόνι για να 

διαβάσετε το προηγούμενο ή το επόμενο 
μήνυμα.

 ●   Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας, η λει-
τουργία «Κείμενzο σε ομιλία» μπορεί να μην 
είναι διαθέσιμη. 

 ●  Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλουν 
ανάλογα με τις καταστάσεις, τα μοντέλα και 
τις εκδόσεις του λογισμικού.

 ● Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλουν 
ανάλογα με τις καταστάσεις και τα μοντέλα.

 ● Εάν το όνομα του αποστολέα και ο αριθμός 
τηλεφώνου είναι καταχωρημένα στο τηλε-
φωνικό ευρετήριο, το όνομα του αποστολέα 
εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα.

 ● Για να ρυθμίσετε την ένταση της φω-
νής που διαβάζει το μήνυμα πατήστε 
< > στο τιμόνι ή γυρίστε <VOL /

> στο ταμπλό ελέγχου.

Στέλνοντας ένα μήνυμα κειμένου
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρί-
ζεται, ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο.

5GF0109XZ

1.  Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην Γραμ-
μή Εκκίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Text Message] (μήνυμα κειμέ-
νου).

3.  Ακουμπήστε [Create Message] (δημιουργία 
κειμένου).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφωνα 
μπορεί να επιλεγεί για την λειτουργία μηνυ-
μάτων κειμένου όταν είναι ενεργό το [Allow 2 
Phones Simultaneously] (επιτρέπονται 2 τη-
λέφωνα ταυτόχρονα).

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®»  (κεφ 3)
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Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Διαθέσιμα στοιχεία Ενέργεια

[To] (προς)

[Enter Number with Keypad]
(εισαγωγή αριθμού με το πληκτρολόγιο)

Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το 
πληκτρολόγιο. Ακουμπήστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση.

[Quick Dial] (ταχεία κλήση) Επιλέξτε έναν παραλήπτη από την λίστα ταχείας κλήσης.

[Phone Book] (ευρετήριο) Επιλέξτε ένα παραλήπτη από το ευρετήριο.

[Call History] (ιστορικό κλήσεων) Επιλέξτε έναν παραλήπτη / τηλεφωνικό αριθμό από το ιστορικό κλήσεων.

[Select Text]
(επιλογή κειμένου)

[Fixed] (σταθερό) Ακουμπήστε για να εμφανιστεί μία λίστα με σταθερά μηνύματα κειμένου.

[Customised] (προσαρμοσμένο)  Ακουμπήστε για να εμφανιστεί μία λίστα με προσαρμοσμένα δείγματα 
μηνυμάτων κειμένου.  Το προσαρμοσμένο κείμενο μπορεί να δημιουργη-
θεί ή να εισαχθεί από το μενού ρυθμίσεων.

 «Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου» (κεφ 6)

[Send] (αποστολή) Ακουμπήστε για να στείλετε το μήνυμα.
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Ρυθμίσεις τηλεφώνου και μηνυμάτων κειμένου

Ρυθμίσεις τηλεφώνου
Οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου Bluetooth® Hands-Free μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο).
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση
 Ρύθμιση στοιχείου Ενέργεια
[Connections] (συνδέσεις) Εμφανίζει την οθόνη των συνδέσεων. Είναι διαθέσιμα η σύνδεση τηλεφώνου, η επιλογή, η διαγραφή 

και άλλες λειτουργίες.  «Ρυθμίσεις συνδέσεων» (κεφ 3)

[Quick Dial]
(ταχεία 
κλήση)

[Edit] (εισαγωγή) Μπορούν να εισαχθούν οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στην ταχεία κλήση. Ακουμπήστε [Add New] (προ-
σθήκη νέας) για να καταχωρήσετε μία νέα εισαγωγή.  «Ταχεία κλήση» (κεφ 6)

[Delete All] (διαγραφή όλων) Διαγράφει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς στην Ταχεία Κλήση.

[Phone 
Book]
(ευρετή-
ριο)

[Download Entire Phone Book] 
(κατέβασμα όλου του ευρετηρίου)

Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στο ευρετήριο του κινητού τηλεφώνου που 
έχει συνδεθεί στο αυτοκίνητο, κατεβαίνουν ταυτόχρονα.

[Auto Download] (αυτόματο 
κατέβασμα)

Ανοίγει / κλείνει το αυτόματο κατέβασμα του ευρετηρίου από το συνδεμένο κινητό τηλέφωνο.

[Sort Phone Book by] (ταξινόμηση 
ευρετηρίου κατά)

Αλλάζει την σειρά ταξινόμησης των επαφών στο ευρετήριο.

[Text 
Message]
(μήνυμα
κειμένου)

[Text Message] (μήνυμα κειμένου) Ανοίγει και κλείνει την δυνατότητα μηνυμάτων κειμένου.

[Text Message Ringtone]
(ήχος μηνύματος κειμένου)

Ανοίγει και κλείνει τον ήχο για εισερχόμενο μήνυμα.

[Signature] (υπογραφή) Ανοίγει και κλείνει την ρύθμιση της υπογραφής για τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου.

[Auto Reply] (αυτόματη απάντη-
ση)

Ανοίγει και κλείνει την λειτουργία απάντησης με αυτόματο μήνυμα κειμένου.

[Auto Reply Text Message] 
(μήνυμα κειμένου αυτόματης 
απάντησης)

Επιλέγει το μήνυμα κειμένου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία αυτόματης απάντη-
σης.

[Edit Custom Text](εισαγωγή προ-
σαρμοσμένου κειμένου)

Δημιουργεί ή εισάγει μία απάντηση προσαρμοσμένου μηνύματος κειμένου.
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[Notifi ca-
tions]
(ειδοποιή-
σεις)

[Driver Only] (μόνο οδηγός)  Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη 
πληροφοριών του αυτοκινήτου. 

[Vehicle Ringtone]
(ήχος κλήσης αυτοκινήτου)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης του αυτοκινήτου.

[Automatic Hold] (αυτόματη αναμονή) Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενεργό, η εισερχόμενη κλήση θα μπει αυτόματα σε αναμονή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Η ρύθμιση [Driver Only] (μόνο ο οδηγός) δεν είναι διαθέσιμη ενώ είναι ενεργό το Apple CarPlay (όπου υπάρχει) ή το Android Auto (όπου υπάρχει). 
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Ρυθμίσεις έντασης ήχου
Μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις της έντασης 
του ήχου.
1.  Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην Γραμ-

μή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Volume] (ένταση ήχου).
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία για 
την ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Ρύθμιση στοιχείων Ενέργεια

[Ringtone] (ήχος 
κλήσης)

Ρυθμίζει το επίπεδο της 
έντασης του ήχου για τον ήχο 
κλήσης των εισερχόμενων 
κλήσεων.

[Outgoing Call] (εξερ-
χόμενη κλήση)

 Ρυθμίζει το επίπεδο της 
έντασης του ήχου για τις 
εξερχόμενες κλήσεις. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις 
ρυθμίσεις της έντασης του ήχου από το 
[Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.

 «Ρυθμίσεις συστήματος» (κεφ 3)
Ταχεία κλήση

5GF0107XZ
 Μπορούν να καταχωρηθούν έως 20 εισαγω-

γές Ταχείας Κλήσης. 
 Οι εισαγωγές Ταχείας Κλήσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να κάνετε γρήγορα μία 
κλήση ή να στείλετε μηνύματα κειμένου. 

Καταχώρηση:
1.   Ακουμπήστε [Phone] (τηλέφωνο) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.   Ακουμπήστε [Quick Dial] (ταχεία κλήση).
3. Ακουμπήστε [Edit] (εισαγωγή).
4.   Ακουμπήστε [Add New] (εισαγωγή νέου) για 

να καταχωρήσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό 
στην λίστα της Ταχείας Κλήσης.

5.  Επιλέξτε μία μέθοδο για την καταχώρηση.
Διαθέσιμες μέθοδοι:

 ● [Copy from Call History] (αντιγραφή από το 
ιστορικό κλήσεων):
Ένας τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να επι-
λεγεί από τις λίστες του ιστορικού κλή-
σεων και τα [All] (όλα), [Incoming] (εισερχό-
μενα), [Outgoing] (εξερχόμενα) ή [Missed] 
(αναπάντητες).

 ● [Copy from Phone Book] (αντιγραφή από 
το ευρετήριο):
Μπορεί να επιλεγεί ένας τηλεφωνικός 
αριθμός από το ευρετήριο.

 ● [Enter Number with Keypad] (εισαγωγή 
αριθμού με το πληκτρολόγιο):
Ένας τηλεφωνικός αριθμός μπορεί να επι-
λεγεί με το χέρι χρησιμοποιώντας το πλη-
κτρολόγιο.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι μπορεί να ποικίλουν ανά-
λογα με την υποστήριξη του κινητού τηλεφώνου.
6.  Όταν έχει επιλεγεί ο τηλεφωνικός αριθμός 

εμφανίζεται η οθόνη καταχώρησης. Εισάγε-

τε τον τηλεφωνικό αριθμό και τις πληροφο-
ρίες εισαγωγής που είναι απαραίτητες.

7.  Ακουμπήστε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την 
εισαγωγή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●   Οι εισαγωγές της ταχείας κλήσης μπορούν 

επίσης να καταχωρηθούν ακουμπώντας 
[Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης 
και μετά επιλέγοντας [Phone] (τηλέφωνο).  

«Ρυθμίσεις τηλεφώνου» (κεφ 6).
 ● Οποιοδήποτε από τα συνδεμένα τηλέφω-

να μπορεί να επιλεγεί για την λειτουρ-
γία ταχείας κλήσης όταν είναι ενεργό το 
[Allow 2 Phones Simultaneously] (επιτρέ-
πονται 2 τηλέφωνα ταυτόχρονα).

 «Ρυθμίσεις Bluetooth®» (κεφ 3).

Φωνητική ετικέτα (όπου υπάρχει):
 Μπορεί να καταχωρηθεί μία φωνητική ετικέ-
τα για κάθε έναν από τους καταχωρημένους 
αριθμούς ταχείας κλήσης, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καλέσετε τον αριθμό 
αυτό προφέροντας την φωνητική ετικέτα. 

5GF0119ΧΖ
Στην οθόνη καταχώρησης Ταχείας Κλήσης, 
επιλέξτε [Relationship/Voice Tag] (συσχέτιση 
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/ φωνητική ετικέτα).
 ● Επιλέξτε την συσχέτιση που θέλετε από 

την λίστα.
 ● Ακουμπήστε [Customise] (προσαρμογή) 

και ακουμπήστε [Record] (καταγραφή) για 
να καταχωρήσετε την αρχική φωνητική 
ετικέτα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπήστε [Play] (αναπαραγωγή) για να 

παίξει η εγγεγραμμένη φωνητική ετικέτα.
 ● Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή) για να δι-

αγράψετε την φωνητική ετικέτα.
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Η οθόνη πληροφοριών ορίζει ή εμφανίζει διά-
φορες πληροφορίες που βοηθάνε στην χρήση 
του αυτοκινήτου.

NAVI0003
Πατήστε <MENU> και μετά ακουμπήστε [Info] 
(πληροφορίες) στην Γραμμή Εκκίνησης για να 
εμφανιστεί το μενού πληροφοριών.

Μενού πληροφοριών

Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποι-
κίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγρα-
φές και τις εκδόσεις του λογισμικού. Στοιχεία 
που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να μην 
λειτουργούν, ανάλογα με τις διαφορετικές συν-
θήκες.
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Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης:
Στοιχείο μενού Ενέργεια

[EV Info] (πληροφορίες EV) Εμφανίζει την οθόνη του μενού πληροφοριών EV.
 «Οθόνη μενού πληροφοριών EV» (κεφ 4)

[NissanConnect Services] (Υπηρεσίες 
NissanConnect)

 Εμφανίζει την οθόνη μενού των Υπηρεσιών NissanConnect. 
 «Υπηρεσίες NissanConnect (όπου υπάρχει για Ευρώπη και Ουκρανία)» (κεφ. 7)

 [Traffi  c Information] (πληροφορίες 
κυκλοφορίας) / [Premium Traffi  c] (Ποι-
οτικές Πληροφορίες Κίνησης). 

Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών για την κίνηση.
 «Βλέποντας τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

[Where Am I?] (πού βρίσκομαι?) Εμφανίζονται το όνομα και η απόσταση από την επόμενη / προηγούμενη οδό και άλλες πληροφορίες που δείχνουν την 
παρούσα θέση του αυτοκινήτου. Στο κάτω δεξιό σημείο εμφανίζονται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της παρούσας 
θέσης του αυτοκινήτου.

[Weather] 
(καιρός)

[Current Conditions] 
(παρούσες συνθήκες)

Εμφανίζονται οι παρούσες συνθήκες και οι πληροφορίες για τον καιρό ανά ώρα ή 5νθήμερο. 
 Μπορούν να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τον καιρό για κοντινή τοποθεσία, κοντά στον προορισμό και για την 
πόλη που προτιμάτε και έχετε ορίσει ως Αγαπημένη Πόλη.  
 Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στις πληροφορίες για τις παρούσες συνθήκες, την ωριαία πρόβλεψη και την 5νθήμερη 
πρόβλεψη ακουμπώντας [Current], [Hourly] ή [5-Day]. 
 Μπορείτε να αλλάξετε ανάμεσα στην κοντινή τοποθεσία, κοντά στο προορισμό και την πόλη που προτιμάτε ακουμπώ-
ντας [Nearby], [Near Dest] ή [Favourite City]. 
 Η προτιμώμενη πόλη μπορεί να αλλάξει ακουμπώντας [Change City] (αλλαγή πόλης). 

[Hourly Weather 
Forecast] (ωριαία 
πρόβλεψη καιρού)

[5-Day Weather 
Forecast] (5νθημερη 
πρόβλεψη καιρού)

[Communication 
Settings] (ρυθμίσεις 
επικοινωνίας)

Ανοίγει και κλείνει την μετάδοση δεδομένων καιρού TomTom.

[System 
Information] 
(πληροφορίες 
συστήματος)

[Version information] 
(πληροφορίες έκδο-
σης λογισμικού)

Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών έκδοσης.

[Software Update] (ενη-
μέρωση λογισμικού)

Μπορεί να γίνει ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος.
 «Ενημερώνοντας το λογισμικό του συστήματος (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

[Map Update] (ενημέ-
ρωση χάρτη)

Μπορεί να γίνει ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη.
 «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

[License Information] 
(πληροφορίες άδειας)

  Εμφανίζει τις πληροφορίες των αδειών για το Ελεύθερο Λογισμικό (OSS). 
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[GPS Position] (θέση GPS)  Εμφανίζει τις πληροφορίες για το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφόρου Πλοήγησης (GNSS), όπως αριθμός δορυφόρων, γε-
ωγραφικό μήκος / πλάτος και κατά προσέγγιση υψόμετρο κλπ. 

[Apps] (εφαρ-
μογές)

[Apple CarPlay] Εμφανίζει την οθόνη Apple CarPlay
 «Apple CarPlay (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

[Android Auto] Εμφανίζει την οθόνη Android Auto
 «Android Auto (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

Μοντέλα χωρίς σύστημα πλοήγησης:
Στοιχείο μενού Ενέργεια

[NissanConnect Services] (Υπηρεσίες NissanConnect) Εμφανίζει την οθόνη μενού των Υπηρεσιών NissanConnect.
«Υπηρεσίες NissanConnect (όπου υπάρχει για Ευρώπη και Ουκρα-

νία)» (κεφ. 7)

[System Information] 
(πληροφορίες συ-
στήματος)

[Version information] (πληροφορίες έκδο-
σης λογισμικού)

Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών έκδοσης.

[Software Update] (ενημέρωση λογισμικού) Μπορεί να γίνει ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος.
 «Ενημερώνοντας το λογισμικό του συστήματος» (κεφ. 7)

[License Information] (πληροφορίες άδειας 
χρήσης)

Εμφανίζει τις πληροφορίες των αδειών για το Ελεύθερο Λογισμικό 
(OSS).

[Apps] (εφαρμογές) [Apple CarPlay] Εμφανίζει την οθόνη Apple CarPlay
 «Apple CarPlay (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

[Android Auto] Εμφανίζει την οθόνη Android Auto
 «Android Auto (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)
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Ενημέρωση του λογισμικού του 
συστήματος (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή 
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ-
ΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
Εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο 
μέσα στην εμβέλεια μίας σύνδεσης Wi-Fi, παρ-
κάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία.
1. Δέστε το χειρόφρενο.
2.  Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο όσο η 

ενημέρωση είναι σε εξέλιξη.
3.  Μην αφήνετε παιδιά, κατοικίδια και άτομα 

που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια να πα-
ραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ γίνεται 
ενημέρωση του συστήματος.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δεν απαιτείται να είναι παρκαρισμένο το αυ-
τοκίνητο στην διάρκεια της διαδικασίας ενη-
μέρωσης του λογισμικού. Εάν το αυτοκίνητο 
αποσυνδεθεί από την σύνδεση Wi-Fi, θα συνε-
χίσει όταν το αυτοκίνητο συνδεθεί και πάλι σε 
μία γνωστή σύνδεση Wi-Fi.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Το σύστημα δίνει προτεραιότητα στην 

σύνδεση Wi-Fi έναντι του TCU (Μονάδα 
Ελέγχου Τηλεματικής), όταν είναι διαθέσι-
μη σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi. 

 ● Όταν η επικοινωνία με το δίκτυο γίνεται 
μέσω smartphone θα χρεωθείτε χωριστά.

 ●  Το μέγεθος των δεδομένων που θα κατέ-
βουν για την ενημέρωση του λογισμικού 
μπορεί να ποικίλουν ανάμεσα στα 80ΜΒ 
και τα 300ΜΒ. Εάν χρησιμοποιήσετε το 
smartphone σας ως σύνδεση Wi-Fi, μπορεί 
να υπάρξουν χρεώσεις δεδομένων από τον 
πάροχο του τηλεφώνου σας. Για να αποφύ-
γετε τις χρεώσεις για δεδομένα από τον πά-
ροχο του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε να 
συνδεθείτε σε ασφαλές δίκτυο WPA2 Wi-Fi. 

Πώς να κάνετε ενημέρωση από την 
αναδυόμενη οθόνη
Όταν πληρούνται και οι δύο παρακάτω συν-
θήκες, το σύστημα πληροφορεί τον οδηγό με 
μία αναδυόμενη οθόνη όταν υπάρχει διαθέσι-
μη ενημέρωση του λογισμικού.

 ● Έχει επιλεγεί το [Auto] (αυτόματο) στο 
[Update Method] (μέθοδος ενημέρωσης).

  «Πώς να κάνετε ενημέρωση από το με-
νού του συστήματος» (κεφ. 7)

Είναι διαθέσιμη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi 
ή TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής).

  «Ρύθμιση Wi-Fi (όπου υπάρχει)» (κεφ. 3)
  «NissanConnect (όπου υπάρχει)» (κεφ. 7)

1.  Όταν εμφανιστεί η αναδυόμενη οθόνη που 
προτρέπει τον οδηγό να κάνει την ενημέ-
ρωση του λογισμικού του συστήματος, 
χειριστείτε το σύστημα σύμφωνα με τις 
οδηγίες που σας δίνονται στην οθόνη για 
να κατεβάσετε τις ενημερώσεις. Όταν ολο-
κληρωθεί το κατέβασμα θα εμφανιστεί μία 
άλλη αναδυόμενη οθόνη.

2.  Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λο-
γισμικού του συστήματος, βάλτε τον δι-
ακόπτη της παροχής στην θέση OFF και 

αφήστε το σύστημα για 20 λεπτά χωρίς 
να κάνετε χειρισμό των διακοπτών στο τα-
μπλό ελέγχου και το τιμόνι. Βάλτε τον δια-
κόπτη παροχής στην θέση ΟΝ και θα είναι 
διαθέσιμη η ενημέρωση του λογισμικού.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η ενημέρωση μπορεί να μην εμφανίζεται εάν βά-
λετε τον διακόπτη της παροχής πίσω στην θέση 
ΟΝ πριν περάσει η περίοδος των 20 λεπτών.
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Πώς να κάνετε ενημέρωση από το 
μενού του συστήματος

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να λειτουργήσετε το σύστημα για την 
ενημέρωση του λογισμικού, παρκάρετε 
πρώτα το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία.

Οι ενημερώσεις του λογισμικού του συστή-
ματος μπορούν να κατέβουν με το χέρι μέσω 
Wi-Fi ή TCU (Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής) 
από το μενού του συστήματος.
1.   Συνδεθείτε σε δίκτυο μέσω Wi-Fi εάν θέλε-

τε να κάνετε την ενημέρωση του λογισμι-
κού μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

 «Ρύθμιση Wi-Fi» (κεφ. 3)
2.  Πατήστε <MENU>.
3.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες), στην Γραμ-

μή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [System 
Information] (πληροφορίες συστήματος).

4.  Ακουμπήστε [Software Update] (ενημέρωση 
συστήματος).

5GH0781XZ
Παράδειγμα

5.  Ακουμπήστε [Start Software Update] (έναρ-
ξη ενημέρωσης λογισμικού). Εμφανίζονται 
η παρούσα έκδοση του λογισμικού και η 

ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν το [Update Method] (μέθοδος ενημέρω-
σης) έχει οριστεί στο [Auto] (αυτόματη), γί-
νεται μία ειδοποίηση σε περίπτωση που το 
λογισμικό μπορεί να ενημερωθεί.
6.  Για να ελέγξετε με το χέρι για διαθέσιμες 

ενημερώσεις, ακουμπήστε [Check for an 
Update] (έλεγχος για μία ενημέρωση). Εμ-
φανίζεται ένα μήνυμα όταν επιβεβαιωθεί η 
διαθεσιμότητα της ενημέρωσης.

7.  Ακουμπήστε [Download] (κατέβασμα) για να 
αρχίσει το κατέβασμα και η ενημέρωση του 
λογισμικού του συστήματος.

8.   Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση του λο-
γισμικού του συστήματος, βάλτε τον δι-
ακόπτη της παροχής στην θέση OFF και 
αφήστε το σύστημα για 20 λεπτά χωρίς 
να κάνετε χειρισμό των διακοπτών στο τα-
μπλό ελέγχου και το τιμόνι. Βάλτε τον δια-
κόπτη παροχής στην θέση ΟΝ και θα είναι 
διαθέσιμη η ενημέρωση του λογισμικού. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η ενημέρωση μπορεί να μην εμφανίζεται 

εάν βάλετε τον διακόπτη της παροχής 
πίσω στην θέση ΟΝ πριν περάσει η περί-
οδος των 20 λεπτών.

 ● Εάν δεν είναι απαραίτητη η ενημέρωση 
του λογισμικού, ακουμπήστε [ΟΚ] για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

 ● Το [Save Version Information to USB Device] 
(αποθήκευση των πληροφοριών έκδοσης 
στην μονάδα USB) (όπου υπάρχει) δεν εί-
ναι διαθέσιμο σε αυτό το σύστημα.

 ● Η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει ακου-
μπώντας [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπώντας 
[System Update] (ενημέρωση συστήματος).

Το αυτοκίνητο διαθέτει μία μονάδα επικοινω-
νίας που ονομάζεται TCU (Μονάδα Ελέγχου Τη-
λεματικής). Η σύνδεση επικοινωνίας ανάμεσα 
σε αυτή την μονάδα και το Κέντρο Δεδομένων 
της Nissan επιτρέπει διάφορες υπηρεσίες.

 Για την Ευρώπη: 
Για λεπτομέρειες δείτε την εφαρμογή Υπηρε-
σίες NissanConnect και την πύλη ιδιοκτητών 
YOU+Nissan.

 Για την Ουκρανία: 
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο NISSAN.

Πολιτική απορρήτου Υπηρεσιών 
NissanConnect
 Τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται 
θα αποθηκεύονται μόνο για μία περίοδο που 
είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και 
στην συνέχεια θα διαγράφονται ή θα γίνο-
νται ανώνυμα. 

 Για την Ευρώπη: 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 
σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
παρακαλούμε να δείτε τους Όρους και Προ-
ϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στην εφαρ-
μογή NissanConnect Services και την πύλη 
Ιδιοκτητών YOU+Nissan.

  Για την Ουκρανία: 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 
σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομέ-
νων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με ένα 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Nissan. 

Υπηρεσίες NissanConnect (όπου 
υπάρχει για την Ευρώπη και την 
Ουκρανία)
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Μενού NissanConnect
Με τις Υπηρεσίες NissanConnect μπορείτε 
να λάβετε και να εμφανιστούν στην οθόνη 
διάφορες πληροφορίες. Οι πληροφορίες 
μπορούν επίσης να ανακοινώνονται από το 
σύστημα.
Ρυθμίσεις NissanConnect
Οι ρυθμίσεις του NissanConnect μπορούν να 
αλλάξουν.
1.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [NissanConnect Services] 

(Υπηρεσίες NissanConnect).
3.  Ακουμπήστε [NissanConnect Services Settings] 

(ρυθμίσεις Υπηρεσιών NissanConnect).
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο 
[NissanConnect Services] από το [Settings] 
(ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.

Ρύθμιση στοιχείων Ενέργεια

[Information 
Channel Setting] 
(ρύθμιση καναλιού 
πληροφοριών)

Εμφανίζει την οθόνη με τις 
ρυθμίσεις των καναλιών 
πληροφοριών.

 [Unit ID Information] 
(πληροφορίες ταυ-
τότητας μονάδας) 

Εμφανίζει την οθόνη πληρο-
φοριών της ταυτότητας της 
μονάδας.

[Reset all 
NissanConnect 
Svcs. Settings to 
Default] (επα-
ναφορά όλων 
των υπηρεσιών 
NissanConnect στις 
εργοστασιακές)

 Όλες οι ρυθμίσεις των 
υπηρεσιών NissanConnect 
επιστρέφουν στις εργοστα-
σιακές. 

[Privacy Mode 
Setting] (ρύθμιση ιδι-
ωτικής λειτουργίας)

Σας επιτρέπει να δεχθείτε ή 
να απορρίψετε την ρύθμιση 
ιδιωτικής λειτουργίας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τί γίνεται όταν η Ιδιωτική Λειτουργία είναι 
ενεργή?
Όταν η Ιδιωτική Λειτουργία είναι ενεργή 
(απορρίπτοντας το NissanConnect όταν βά-
ζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο ή μέσω 
των ρυθμίσεων Υπηρεσιών NissanConnect), 
δεν θα γίνει επεξεργασία των δεδομένων 
σας για λόγους που έχουν σχέση με τις Υπη-
ρεσίες NissanConnect. Μπορεί ωστόσο να 
τους γίνει επεξεργασία για εξυπηρέτηση 
υπηρεσιών διαφορετικών από τις Υπηρεσίες 
NissanConnect που είναι α) είτε υποχρεω-
τικές (όπως η Gionass στην Ρωσία) ή β) που 
μπορεί να τις έχετε ενεργοποιήσει ανεξάρ-
τητα και με το χέρι (όπως είναι το bCall).

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ●  Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφα-
λή τοποθεσία και δέστε το χειρόφρε-
νο πριν συνδέσετε το iPhone σας στο 
αυτοκίνητο ή χειριστείτε την ρύθμιση 
του συνδεμένου σας iPhone. 

 ● Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την 
πλήρη προσοχή σας στην λειτουργία 
του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε 
το Apple CarPlay, βγείτε από τον δρόμο 
σε ασφαλή τοποθεσία και σταματήστε 
το αυτοκίνητό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple 
CarPlay συνδέοντας ένα συμβατό iPhone στο 
αυτοκίνητό σας μέσω καλωδίου USB.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  Όταν είστε συνδεμένοι στο Apple CarPlay δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Bluetooth®. 
  Για να συνδέσετε το iPhone στο σύστημα του 
αυτοκινήτου συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο 
Mfi ) που σας δόθηκε με το iPhone σας. 
 Με το Apple CarPlay, το σύστημα του αυτο-
κινήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
οθόνη και χειριστήριο για ορισμένες από τις 
λειτουργίες του iPhone. Το Apple CarPlay έχει 
το Siri που επιτρέπει λειτουργίες μέσω φω-
νητικού ελέγχου. Επισκεφθείτε το apple.com 
για πληροφορίες για τις λειτουργίες που εί-
ναι διαθέσιμες και λεπτομέρειες για την πο-
λιτική απορρήτου της Apple. 
 Συγκεκριμένες πληροφορίες του αυτοκινή-
του (π.χ. τοποθεσία και ταχύτητα) μπορούν 
να μοιραστούν με την μονάδα σας ενώ είναι 
σε λειτουργία το Apple CarPlay. Μπορεί να 
υπάρχουν χρεώσεις του φορέα για την χρήση 
του Apple CarPlay. 

Apple CarPlay (όπου υπάρχει)
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Συμβατότητα
Δείτε τον ιστότοπο της Apple για μονάδες 
που είναι συμβατές.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Σε ορισμένες χώρες, το iPhone στην αγορά 

μπορεί να μην υποστηρίζεται από Apple 
CarPlay. 

 ●  Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώ-
νετε πάντα την μονάδα σας με την τελευ-
ταία έκδοση λογισμικού. 

 ●  Το Apple CarPlay θα πάρει την θέση του 
ηχοσυστήματος Bluetooth® και την λει-
τουργικότητα του τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free. 

 ● Το μενού τηλεφώνου και η πρόσβαση στο 
συνδεμένο τηλέφωνο μέσω του Συστήμα-
τος Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρ-
χει) θα είναι απενεργοποιημένο όταν είναι 
συνδεμένο το Apple CarPlay. Για να έχετε 
πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, χρησιμο-
ποιήστε την λειτουργία Siri ή επιλέξτε την 
εικόνα του τηλεφώνου στο πάνω μενού 
της οθόνης Apple CarPlay.

Λειτουργία του Apple CarPlay
1.   Συνδέστε το iPhone μέσω της θύρας USB. .

  «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υπο-
δοχής AUX» (κεφ. 3)

2.  Ανάλογα με την σύνδεση θα εμφανιστεί η 
οθόνη πληροφοριών εκκίνησης. Ακουμπή-
στε [Yes] (ναι) για να χρησιμοποιήσετε το 
Apple CarPlay.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη πλη-
ροφοριών εκκίνησης κάθε φορά που ενερ-
γοποιείτε το Apple CarPlay, ανοίξτε το [Don’t 
Ask Any More] (μην ρωτάς πλέον) στην οθόνη 

πληροφοριών εκκίνησης. Η οθόνη Πληροφο-
ριών Εκκίνησης δεν θα εμφανίζεται από την 
επόμενη ενεργοποίηση του Apple CarPlay. 
Μπορείτε να ορίσετε την οθόνη Πληροφορι-
ών Εκκίνησης να εμφανίζεται και πάλι στην 
οθόνη ρυθμίσεων Apple CarPlay.

 «Ρυθμίσεις Apple CarPlay» (κεφ. 7)
3.   Θα εμφανιστεί η οθόνη Apple CarPlay. Τώρα 

μπορείτε να διαχειρίζεστε τις  λειτουργίες 
του Apple CarPlay που εμφανίζονται στην 
οθόνη με την χρήση του συστήματος του αυ-
τοκινήτου. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Πατήστε τα κουμπιά όπως το  <MENU>  στο 

ταμπλό ελέγχου για να βγείτε από το Apple 
CarPlay. Εμφανίζεται η οθόνη που αντι-
στοιχεί στο κουμπί που εμφανίζεται.

 ● Ναι να επιστρέψετε στην οθόνη Apple 
CarPlay κάντε μία από τις ακόλουθες ενέρ-
γειες.
-  Ακουμπήστε [CarPlay] στην γραμμή εκκί-

νησης.
-  Ακουμπήστε [Apps] (εφαρμογές) στην 

οθόνη πληροφοριών και μετά ακουμπή-
στε [Apple CarPlay].

 ● Όταν το iPnone σας είναι κλειδωμένο, το 
Apple CarPlay μπορεί ακόμη να ενεργο-
ποιηθεί λειτουργώντας το iPhone και επι-
τρέποντας την ενεργοποίηση του Apple 
CarPlay όταν γίνεται το ερώτημα.

Λειτουργία Siri
 Με το Siri, ορισμένες από τις λειτουργίες στο 
iPhone μπορούν να ελεγχθούν με την φωνή. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργό το Siri στο 
iPhone σας.

Ενεργοποίηση:
Πατήστε και κρατήστε < > στο τιμόνι για 
να ξεκινήσει μία συνεδρία Siri.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Πατήστε < > για να τερματίσετε την 

λειτουργία Siri.
 ● Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινή-

του όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα 
παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύ-
βους του περιβάλλοντος (θόρυβοι κυκλο-
φορίας, ήχοι δόνησης κλπ) που μπορεί να 
αποτρέπουν το σύστημα από την σωστή 
αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

 ● Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν με το Siri, παρακαλούμε να δείτε 
τον ιστότοπο της Apple.

Λειτουργία τηλεφώνου
 Εάν θέλετε να κάνετε ένα τηλεφώνημα με το 
Apple CarPlay, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία: 
1.  Ακουμπήστε [Phone] στο πάνω μενού του 

Apple CarPlay.
2.  Χειριστείτε την οθόνη που εμφανίζεται για 

να κάνετε μία κλήση κλπ.
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Ρυθμίσεις του Apple CarPlay
1.   Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην γραμμή εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Apps] (εφαρμογές).
3.  Εμφανίζεται μία λίστα με τις μονάδες. 
Ακουμπήστε [ ] δίπλα στο όνομα της μονάδας Apple CarPlay για την οποία θέλετε να αλλάξετε την ρύθμιση.

Διαθέσιμα στοιχεία:
Ρύθμιση στοιχείου 1 Ρύθμιση στοιχείου 2 Ενέργεια
[Enable after USB 
Connection:]
(ενεργοποίηση μετά 
την σύνδεση του USB)

[Always] (πάντα) Ενεργοποιεί το Apple CarPlay αυτόματα όταν έχει συνδεθεί το iPhone στο σύστημα του αυτοκινήτου.
[Ask] (να ρωτάς)  Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών εκκίνησης Apple CarPlay όταν ένα iPhone έχει συνδεθεί στο σύστημα του 

αυτοκινήτου. 
[Never] (ποτέ) Το Apple CarPlay δεν θα ενεργοποιηθεί ακόμη και εάν ένα iPhone έχει συνδεθεί στο σύστημα του αυτοκινήτου.

[Nissan’s Help for Apple CarPlay] (Βοήθεια Nissan 
για το Apple CarPlay)

Εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Apple CarPlay.

[Delete] (διαγραφή) Διαγράφει το καταχωρημένο iPhone από την λίστα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Η πρόσβαση στα τραγούδια στο iPod μέσω του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου (όπου υπάρχει) δεν θα είναι διαθέσιμη 

όταν έχετε συνδεθεί στο Apple CarPlay. Για να έχετε πρόσβαση στην μουσική σας στο iPod χρησιμοποιήστε την λειτουργία Siri ή επιλέξτε την 
εικόνα της μουσικής από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης του Apple CarPlay. 

 ● Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Apple CarPlay από την οθόνη των Συνδέσεων.
  «Ρυθμίσεις εφαρμογών (όπου υπάρχει)» (κεφ. 3)
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Περιορισμοί του συστήματος Apple 
CarPlay
 Για να δουλέψουν σωστά όλες οι λειτουργίες 
του Apple CarPlay είναι απαραίτητο να έχετε 
ένα συμβατό iPhone, μία σύνδεση δικτύου 
και ένα πλάνο δεδομένων. 
Όταν λειτουργεί το Apple CarPlay, η απόδοση 
του συστήματος επηρεάζεται από την δύνα-
μη της σύνδεσης του δικτύου ή την απόδοση 
του ίδιου του τηλεφώνου. Εάν η απόδοση του 
συστήματος μειωθεί:

 ● Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέ-
φωνό σας.

 ● Κλείστε και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνό 
σας για να γίνει επανεκκίνηση.

Η λειτουργικότητα του Apple CarPlay μπορεί 
να μειωθεί ή να χαθεί εάν υπάρξουν αλλαγές 
στο λειτουργικό σύστημα, το hardware, το 
λογισμικό ή σε άλλες τεχνολογίες κεντρικές 
στην υποστήριξη του συστήματος που δεν 
υπάγονται στον έλεγχο της  NISSAN. Η αλλα-
γή στους κρατικούς κανονισμούς μπορεί επί-
σης να επηρεάσει την λειτουργία του Apple 
CarPlay.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ●  Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλή 
τοποθεσία και δέστε το χειρόφρενο πριν 
συνδέσετε το Android τηλέφωνό σας στο 
αυτοκίνητο ή χειριστείτε την ρύθμιση του 
συνδεμένου σας Android™ τηλεφώνου. 

 ● Εάν δεν μπορείτε να αφιερώσετε την 
πλήρη προσοχή σας στην λειτουργία 
του αυτοκινήτου ενώ χρησιμοποιείτε το 
Android Auto, βγείτε από τον δρόμο σε 
ασφαλή τοποθεσία και σταματήστε το 
αυτοκίνητό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Android 
Auto συνδέοντας ένα συμβατό τηλέφωνο 
Android στο αυτοκίνητό σας μέσω καλωδίου 
USB. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείτε 
το καλώδιο ΟΕΜ που σας δόθηκε μαζί με το 
Android τηλέφωνό σας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
  Όταν είστε συνδεμένοι στο Android Auto δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Bluetooth®. 
  Με το Android Auto, το σύστημα του αυτοκινή-
του σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη 
και χειριστήριο για ορισμένες από τις λει-
τουργίες του τηλεφώνου Android. Επίσης εί-
ναι δυνατός ο φωνητικός έλεγχος ορισμένων 
λειτουργιών του τηλεφώνου Android με χρή-
ση του Android Auto. Επισκεφθείτε το www.
android.com για πληροφορίες σχετικές με τις 
λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και λεπτομέ-
ρειες για την πολιτική απορρήτου του Google. 
 Συγκεκριμένες πληροφορίες του αυτοκινήτου 
(π.χ. τοποθεσία και ταχύτητα) μπορούν να μοι-
ραστούν με την μονάδα σας ενώ είναι σε λει-
τουργία το Android Auto. Μπορεί να υπάρχουν 
χρεώσεις του φορέα για την χρήση του Android 
Auto. 

Συμβατότητα
 Δείτε τον ιστότοπο του Android Auto για πε-
ρισσότερες πληροφορίες. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Σε ορισμένες χώρες, τα τηλέφωνα Android 

στην αγορά μπορεί να μην υποστηρίζο-
νται από το Android Auto. 

 ● Κατεβάστε από πριν την εφαρμογή 
Android Auto από το Google Play σε ένα 
συμβατό τηλέφωνο Android.

 ● Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώ-
νετε πάντα την μονάδα σας με την τελευ-
ταία έκδοση λογισμικού Android και έκδο-
ση της εφαρμογής του Android Auto. Όταν 
συνδέετε το Android τηλέφωνό σας στο 
σύστημα του αυτοκινήτου, θα ενημερωθεί 
αυτόματα το λογισμικό Android και η έκ-
δοση της εφαρμογής Android Auto.

 ● Το Android Auto θα πάρει την θέση του 
ηχοσυστήματος Bluetooth® και την λει-
τουργικότητα του τηλεφώνου Bluetooth® 
Hands-Free.

 ● Όταν ρυθμίζετε μία διαδρομή με το σύ-
στημα πλοήγησης (όπου υπάρχει), εάν 
ορίσετε έναν προορισμό με το Android 
Auto, η ρύθμισης διαδρομής του συστή-
ματος πλοήγησης θα ακυρωθεί.

 ● Το μενού τηλεφώνου και η πρόσβαση στο 
συνδεμένο τηλέφωνο μέσω του Συστήμα-
τος Φωνητικής Αναγνώρισης (όπου υπάρ-
χει) θα είναι απενεργοποιημένο όταν είναι 
συνδεμένο το Android Auto. Για να έχετε 
πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, χρησιμο-
ποιήστε την λειτουργία Google Assistant 
ή επιλέξτε την εικόνα του τηλεφώνου στο 
πάνω μενού της οθόνης Android Auto.

Android Auto™ (όπου υπάρχει)
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Αρχικές ρυθμίσεις Android Auto
 Πριν χρησιμοποιήσετε το Android Auto, θα 
πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Android 
Auto στο Android τηλέφωνό σας. 
 Για το κατέβασμα της εφαρμογής Android 
Auto ανατρέξτε στον ιστότοπο Google Play. 
 Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά μπορεί να 
χρειαστεί να χειριστείτε το τηλέφωνό σας 
Android.  
 Ανάλογα με την επιλογή, όπως για παράδειγ-
μα την έγκριση, ορισμένες από τις λειτουργί-
ες του Android Auto δεν είναι διαθέσιμες. 

Λειτουργία του Android Auto
Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου σας 
πριν συνδέσετε το τηλέφωνο Android.
1.  Συνδέστε το Android τηλέφωνό σας στην 

θύρα σύνδεσης USB.
  «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υπο-
δοχής AUX» (κεφ. 3)

2.   Ανάλογα με την σύνδεση θα εμφανιστεί η οθό-
νη πληροφοριών εκκίνησης. Ακουμπήστε [Yes] 
(ναι) για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 ●  Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται η οθόνη πλη-
ροφοριών εκκίνησης κάθε φορά που ενερ-
γοποιείτε το Android Auto, ενεργοποιήστε 
το [Don’t Ask Any More] (μην ρωτάς πλέον) 
στην οθόνη πληροφοριών εκκίνησης. Η οθό-
νη πληροφοριών εκκίνησης δεν θα εμφανί-
ζεται από την επόμενη ενεργοποίηση του 
Android Auto. Η οθόνη πληροφοριών εκκίνη-
σης μπορεί να οριστεί να εμφανίζεται πάλι 
στο μενού ρυθμίσεων Android Auto. 

 «Ρυθμίσεις Android Auto» (κεφ. 7)
 ●  Το Bluetooth® του τηλεφώνου σας θα 

ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ενεργο-

ποιείται το Android Auto. Διατηρήστε το 
Bluetooth® ανοικτό για να χρησιμοποιείτε 
τις λειτουργίες του τηλεφώνου. 

 ● Ορισμένες λειτουργίες του Android Auto 
δεν είναι διαθέσιμες εάν το Bluetooth® 
δεν είναι συνδεμένο.

3.  Θα εμφανιστεί η οθόνη αρχικού μενού του 
Android Auto. Τώρα μπορείτε να διαχειρίζε-
στε τις  λειτουργίες του Android Auto που 
εμφανίζονται στην οθόνη με την χρήση του 
συστήματος του αυτοκινήτου.

4.  Για να βγείτε από την οθόνη του Android 
Auto ακουμπήστε [ ] και μετά ακουμπή-
στε [Return to Nissan] (επιστροφή στη 
Nissan) στην οθόνη του Android Auto.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Εάν το [Return to Nissan] (επιστροφή στη 

Nissan) δεν εμφανίζεται στο Android τηλέ-
φωνό σας, ακουμπήστε [  ]πάλι.

 ● Όταν πατάτε τα κουμπιά, όπως το  <MENU>  
στο ταμπλό ελέγχου, εμφανίζεται η οθόνη 
που ανταποκρίνεται σε αυτά.

5.   Για να επιστρέψετε στην οθόνη Android Auto 
κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες. 

 ● Ακουμπήστε [ ] στην Γραμμή Εκκίνησης.
 ● Ακουμπήστε [Apps] (εφαρμογές) στην 

οθόνη πληροφοριών και μετά ακουμπή-
στε [Android Auto].

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν το Android Auto είναι ενεργοποιη-

μένο στο τηλέφωνο Android, οι λειτουρ-
γίες του τηλεφώνου όπως το να κάνετε ή 
να λαμβάνετε κλήσεις, μπορούν να γίνουν 
μόνο με το Android Auto.

 ● Ανάλογα με την μονάδα, το τηλέφωνο 
Android απαιτεί η λειτουργία ΜΤΡ να έχει 
επιλεγεί στην ρύθμιση μεταφοράς USB.

Λειτουργία Google AssistantTM

Ορισμένες από τις λειτουργίες στο τηλέφω-
νό σας Android μπορούν να ελεγχθούν με την 
φωνή όταν είναι ενεργό το Android Auto.

Ενεργοποίηση:
Πατήστε και κρατήστε  < >  στο τιμόνι για 
να ξεκινήσει μία συνεδρία Google Assistant.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Πατήστε < > για να τερματίσετε την 

φωνητική λειτουργία. 
 ●  Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινή-

του όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα 
παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύ-
βους του περιβάλλοντος (θόρυβοι κυκλο-
φορίας, ήχοι δόνησης κλπ) που μπορεί να 
αποτρέπουν το σύστημα από την σωστή 
αναγνώριση των φωνητικών εντολών. 

 ● Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν με φωνητική λειτουργία, παρακαλούμε 
να δείτε τον ιστότοπο της Android Auto.

Λειτουργία τηλεφώνου
Εάν θέλετε να κάνετε ένα τηλεφώνημα ενώ εί-
ναι ενεργοποιημένο το Android Auto, ακολου-
θήστε την παρακάτω διαδικασία..

1. Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη Android Auto.
2.  Χειριστείτε την οθόνη που εμφανίζεται για 

να κάνετε μία κλήση κλπ.
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Ρυθμίσεις Android Auto
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Apps] (εφαρμογές).
3. Εμφανίζεται μία λίστα με τις μονάδες.
Ακουμπήστε [ ] δίπλα στο όνομα της μονάδας Android Auto για την οποία θέλετε να αλλάξετε την ρύθμιση.
Διαθέσιμα στοιχεία:

Ρύθμιση στοιχείου 1 Ρύθμιση στοιχείου 2 Ενέργεια

[Enable after USB 
Connection]
(Ενεργοποίηση μετά 
την σύνδεση του 
USB)

[Always] (πάντα) Ενεργοποιεί το Android Auto αυτόματα όταν έχει συνδεθεί ένα τηλέφωνο Android στο σύ-
στημα του αυτοκινήτου.

[Ask] (να ρωτάς)  Εμφανίζει την οθόνη πληροφοριών εκκίνησης Android Auto όταν ένα τηλέφωνο Android έχει 
συνδεθεί στο σύστημα του αυτοκινήτου. 

[Never] (ποτέ) Το Android Auto δεν θα ενεργοποιηθεί ακόμη και εάν ένα τηλέφωνο Android έχει συνδεθεί 
στο σύστημα του αυτοκινήτου.

[Nissan’s Help for Android Auto] (Βοήθεια 
Nissan για το Android Auto)

Εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές για την λειτουργία του Android Auto.

[Delete] (διαγραφή Διαγράφει το καταχωρημένο τηλέφωνο Android από την λίστα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Android Auto από την οθόνη των Συνδέσεων. 

 «Ρυθμίσεις εφαρμογών» (κεφ. 3)
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Περιορισμοί του συστήματος 
Android Auto
 Για να δουλέψουν σωστά όλες οι λειτουργίες 
του Android Auto είναι απαραίτητο να έχετε 
ένα συμβατό τηλέφωνο Android, μία σύνδεση 
δικτύου και ένα πλάνο δεδομένων. 
Όταν λειτουργεί το Android Auto, η απόδοση 
του συστήματος επηρεάζεται από την δύνα-
μη της σύνδεσης του δικτύου ή την απόδοση 
του ίδιου του τηλεφώνου. Εάν η απόδοση του 
συστήματος μειωθεί:

 ● Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέ-
φωνό σας.

 ● Κλείστε όλες τις εφαρμογές και ανοίξτε 
τις πάλι.

 ● Κλείστε και ανοίξτε πάλι το τηλέφωνό 
σας για να γίνει επανεκκίνηση.

 Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί ότι η πιο 
πρόσφατη έκδοση τόσο του Android OS όσο 
και του Android Auto App έχουν εγκαταστα-
θεί στο κινητό τηλέφωνο. 
 Η λειτουργικότητα του Android Auto μπορεί 
να μειωθεί ή να χαθεί εάν υπάρξουν αλλαγές 
στο λειτουργικό σύστημα, το hardware, το 
λογισμικό ή σε άλλες τεχνολογίες κεντρικές 
στην υποστήριξη του συστήματος που δεν 
υπάγονται στον έλεγχο της NISSAN. Η αλλαγή 
στους κρατικούς κανονισμούς μπορεί επίσης 
να επηρεάσει την λειτουργία του Android 
Auto. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον προσω-
πικό βοηθό Apple Siri Eyes Free από το αυτο-
κίνητο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri 
Eyes Free από την λειτουργία Siri Eyes Free 
για να μειώσετε την απόσπαση του χρήστη 
σε αυτή την λειτουργία. Το Siri Eyes Free εί-
ναι διαθέσιμο για την αλληλεπίδραση από 
τον φωνητικό έλεγχο. Αφού συνδέσετε μία 
συμβατή συσκευή Apple μέσω Bluetooth® το 
Siri Eyes Free μπορεί να ενεργοποιηθεί με την 
χρήση του < > στο τιμόνι.
Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., 
καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ανάλογα  με την χώρα, η φωνητική λει-

τουργία δεν είναι διαθέσιμη και τα  < >  
στο τιμόνι μπορεί να μην λειτουργούν.

 ●  Ορισμένες λειτουργίες του Siri Eyes Free, 
όπως το άνοιγμα εφαρμογών, μπορεί να 
μην είναι διαθέσιμες όσο οδηγείτε. 

 ● Για καλύτερα αποτελέσματα, να ενημερώ-
νετε πάντα την μονάδα σας με την τελευ-
ταία έκδοση λογισμικού.

 ●  Διατηρείτε το εσωτερικό του αυτοκινή-
του όσο το δυνατό πιο ήσυχο. Κλείστε τα 
παράθυρα για να περιορίσετε τους θορύ-
βους του περιβάλλοντος (θόρυβοι κυκλο-
φορίας, ήχοι δόνησης κλπ) που μπορεί να 
αποτρέπουν το σύστημα από την σωστή 
αναγνώριση των φωνητικών εντολών. 

 ● Για λειτουργίες που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν με το Siri Eyes Free, παρακαλού-
με να δείτε τον ιστότοπο της Apple.

Απαιτήσεις
 Το Siri είναι διαθέσιμο στο iPhone 4S ή μετα-
γενέστερο. Οι μονάδες που έχουν κατασκευ-
αστεί πριν το iPhone 4S δεν υποστηρίζονται 
από το σύστημα Siri Eyes Free. 
 Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Apple για λε-
πτομέρειες για την συμβατότητα της μονάδας. 
 Το Siri θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο 
στο τηλέφωνο. Παρακαλούμε ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις του τηλεφώνου. 
Εάν η μονάδα έχει σύστημα κλειδώματος, το 
Siri θα πρέπει να είναι προσπελάσιμο από 
την κλειδωμένη οθόνη. Παρακαλούμε ελέγξτε 
τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του Siri Eyes Free
Η λειτουργία Siri Eyes Free μπορεί να ενεργο-
ποιηθεί χρησιμοποιώντας < > στο τιμόνι.
1.  Συνδέστε ένα ενεργοποιημένο για το Siri 

Eyes Free τηλέφωνο iPhone στο αυτοκίνητο.
  «Ρύθμιση Bluetooth®» (κεφ. 3)

2.   Αφού γίνει η σύνδεση Bluetooth® πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το < >   στο τι-
μόνι για να ενεργοποιήσετε την λειτουρ-
γία Siri Eyes Free function.

Λειτουργία του Siri Eyes Free
1.  Πατήστε και κρατήστε < > στο τιμόνι.
2.  Πείτε την εντολή σας και μετά ακούστε την 

απάντηση του Siri Eyes Free.

Αφού ξεκινήσει το Siri Eyes Free, πατήστε <
> στο τιμόνι πάλι μέσα σε πέντε δευτερό-

λεπτα από το τέλος της ανακοίνωσης του Siri 
Eyes Free για να επεκτείνετε την συνεδρία.

Siri Eyes Free (όπου υπάρχει)
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 Το σύστημα πλοήγησης έχει σχεδιαστεί πρω-
ταρχικά για να σας βοηθήσει να αναζητήσετε 
έναν προορισμό. Ωστόσο, ο οδηγός θα πρέ-
πει να χρησιμοποιεί το σύστημα κατάλληλα 
και με ασφάλεια. Οι πληροφορίες που αφο-
ρούν την κατάσταση των δρόμων, τις πινακί-
δες κυκλοφορίας και την διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών μπορεί να μην είναι πάντα ενημε-
ρωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την κα-
τάλληλη, ασφαλή και νόμιμη οδήγηση. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην βασίζεστε μόνο στην καθοδήγηση 
διαδρομής. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
όλοι οι ελιγμοί κατά την οδήγηση είναι 
νόμιμοι και ασφαλείς ώστε να αποφύγετε 
ατυχήματα.

Εμφάνιση της οθόνης πλοήγησης

5GB0760XZ

 Για να εμφανίσετε τον χάρτη παρούσας τοπο-
θεσίας που θα μπορούσατε να χρησιμοποιή-
σετε, πατήστε  <MENU>  και μετά ακουμπήστε 
[Map] (χάρτης) στην Γραμμή Εκκίνησης ή πα-
τήστε  <MAP> . 

Οι ρυθμίσεις προορισμού ή άλλες λειτουργί-
ες πλοήγησης είναι επίσης διαθέσιμες από 
την Γραμμή Εκκίνησης.

Γραμμή Εκκίνησης
Η Γραμμή Εκκίνησης που έχει σχέση με την 
λειτουργία του συστήματος πλοήγησης εμ-
φανίζεται στην οθόνη του χάρτη παρούσας 
θέσης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικί-
λουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαδρομής.

5GB0762XZ
Πριν ορίσετε τον προορισμό

5GB0761XZ
Αφού ορίσετε τον προορισμό

 Πληροφορίες ασφαλείας Οθόνη πλοήγησης
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Στοιχείο μενού Ενέργεια

[Add Home]/  [Go 
Home] (προ-
σθήκη σπιτιού 
/ πήγαινε 
σπίτι)

[Add Home] 
(προσθήκη σπιτιού):
 Όταν δεν έχει αποθηκευτεί 
η τοποθεσία του σπιτιού, 
τότε αυτή μπορεί να απο-
θηκευτεί στο σύστημα. 

  «Αποθήκευση θέσης 
σπιτιού ή εργασίας» 
(κεφ. 8)

[Go Home] (πήγαινε σπίτι):
 Όταν έχει αποθηκευτεί η 
θέση του σπιτιού, ορίζει την 
θέση αυτή ως προορισμό. 

  «Ορίζοντας την θέση 
του σπιτιού ή της 
εργασίας» (κεφ. 8)

[POI] (σημεία 
ενδιαφέροντος)

 Αναζητάει τα σημεία ενδια-
φέροντος για να τα ορίσει 
ως προορισμό. 

  «Εύρεση σημείων εν-
διαφέροντος» (κεφ. 8)

[Destination] 
προορισμός)

 Εμφανίζει το μενού του 
προορισμού. 

  «Ορισμός προορι-
σμού» (κεφ. 8)

[Zoom Out]
(σμίκρυνση)

Μικραίνει τον χάρτη.
  «Αλλαγή της κλίμακας 
του χάρτη» (κεφ. 8)

[Zoom In]
(μεγέθυνση)

Μεγεθύνει τον χάρτη.
  «Αλλαγή της κλίμακας 
του χάρτη» (κεφ. 8)

[Cancel]
(ακύρωση)

Ακυρώνει την καθοδήγηση 
διαδρομής.

  «Ακύρωση διαδρο-
μής» (κεφ. 8)

[Route]
(διαδρομή)

Εμφανίζει την οθόνη του 
μενού διαδρομής.

  «Μενού διαδρομής» 
(κεφ. 8)

Τύποι χάρτη
Είναι διαθέσιμες δύο απόψεις του χάρτη: 2D 
και 3D.

Λειτουργία χάρτη
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Χάρτης 2D
Ο χάρτης 2D εμφανίζει τον χάρτη σε περιβάλ-
λον δύο διαστάσεων, παρόμοια με έναν οδικό 
χάρτη.
Πληροφορίες στην οθόνη:
(1)  Βέλος και απόσταση:
Δείχνει την απόσταση έως το επόμενο σημείο 
καθοδήγησης και την κατεύθυνση της στρο-
φής σε αυτό το σημείο καθοδήγησης.

 Εάν η παρούσα θέση του αυτοκινήτου είναι 
εκτός του δρόμου, μπορεί να εμφανίζεται ένα 
βέλος που δείχνει την κατεύθυνση έως τον 
πλησιέστερο δρόμο αντί να δείχνει την επό-
μενη στροφή / απόσταση. 
(2) Όνομα επόμενου δρόμου:

 Εμφανίζει το όνομα του επόμενου δρόμου 
στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρο-
μής. 

(3)  Σημείο διέλευσης:
 Εμφανίζει την θέση του σημείου διέλευ-
σης στο οποίο το αυτοκίνητο θα σταμα-
τήσει πριν προχωρήσει προς τον τελικό 
προορισμό. Μπορούν να οριστούν έως 20 
σημεία διέλευσης το μέγιστο. 

(4)  [Destination] (προορισμός):
Δείχνει την θέση του τελικού προορισμού.

(5) Αποθηκευμένη τοποθεσία:
Εμφανίζει τις τοποθεσίες που έχουν απο-
θηκευτεί στο ευρετήριο.

  «Αποθήκευση τοποθεσίας» (κεφ. 8)
Οι εικόνες μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις σας.

(6)   Ένδειξη ορίου ταχύτητας:
 Εμφανίζει το όριο ταχύτητας του δρόμου 
στον οποίο βρίσκεται το αυτοκίνητο. 
 Όταν η προειδοποίηση ορίου ταχύτητας 
[Speed Limit Warning] είναι ενεργή [ΟΝ] και 
η ταχύτητα του αυτοκινήτου υπερβαίνει 
το όριο, η ένδειξη αναβοσβήνει και μπορεί 
να ακουστεί ένας ήχος μπιπ. 
Όταν η ένδειξη του ορίου ταχύτητας δεν 
εμφανίζεται στην μονάδα μέτρησης που 
έχει επιλεγεί από την οθόνη ρύθμισης της 
Μονάδας Μέτρησης (όπου υπάρχει), μπο-
ρεί να εμφανίζεται ένα όριο ταχύτητας 
στην επιλεγμένη μονάδα μέτρησης κάτω 
από την ένδειξη του ορίου ταχύτητας.

  «Ρυθμίσεις μονάδων μέτρησης 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 3)

5GB0824X
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Οι ρυθμίσεις για το όριο ταχύτητας μπο-
ρούν να αλλάξουν.

  «Ρυθμίσεις πλοήγησης» (κεφ. 8-45)

(7)[ ] :
Πατήστε για να εμφανιστεί το Μενού του 
Χάρτη.    

 «Οθόνη μενού χάρτη» (κεφ. 8)
(8)  Ένδειξη συνιστώμενης λωρίδας κυκλοφο-

ρίας:
 Όταν έχει οριστεί η διαδρομή, το βέλος και 
η συνιστώμενη λωρίδα κυκλοφορίας μπο-
ρεί να εμφανίζονται, ανάλογα με τον δρόμο. 
Μπλε: Πρωτεύουσα σύσταση
Λευκό: δευτερεύουσα σύσταση
Γκρι: δεν συνιστάται

(9)  Απόσταση που απομένει έως τον προορισμό:
 Δείχνει την κατά προσέγγιση απόσταση 
που απομένει έως τον προορισμό ή το ση-
μείο διέλευσης. Η ένδειξη αυτή θα εμφανι-
στεί όταν έχετε ορίσει έναν προορισμό και 
έχει ξεκινήσει η καθοδήγηση διαδρομής. 

(10) Χρόνος που απομένει / Χρόνος άφιξης:
 Δείχνει τον χρόνο που απομένει έως τον 
προορισμό / το σημείο διέλευσης ή μπο-
ρεί να ρυθμιστεί να εμφανίζει τον εκτι-
μώμενο χρόνο άφιξης. Η ένδειξη αυτή θα 
εμφανιστεί όταν έχετε ορίσει έναν προ-
ορισμό και έχει ξεκινήσει η καθοδήγηση 
διαδρομής. 
 Ο χρόνος που απομένει ή η ένδειξη του 
χρόνου άφιξης μπορεί να επιλεγεί σύμ-
φωνα με την προτίμησή σας.     

  «Προτιμήσεις διαδρομής» (κεφ. 8)
(11) Προτεινόμενη διαδρομή:

Εμφανίζεται σε έντονο μπλε στην διάρ-
κεια της καθοδήγησης διαδρομής.

(12) Όνομα δρόμου:
Εμφανίζει το όνομα του δρόμου στον 
οποίο κινείται αυτή την στιγμή το αυτο-
κίνητο.

(13)  Εικόνα αυτοκινήτου:
Δείχνει την παρούσα θέση του αυτοκινή-
του και την κατεύθυνση προς την οποία 
κινείται το αυτοκίνητο.

(14) Ένδειξη κλίμακας:
Δείχνει την κλίμακα του χάρτη.

(15)  Ένδειξη κατάστασης λήψης πληροφορι-
ών για την κίνηση (όπου υπάρχει):

 Η ένδειξη αυτή εμφανίζεται σε μία κατά-
σταση όπου μπορούν να ληφθούν πληρο-
φορίες για την κίνηση. 
Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη 
για τις πληροφορίες κυκλοφορίας.

  «Βλέποντας τις πληροφορίες για 
την κίνηση από λίστα» (κεφ. 8)

[PREMIUM TRAFFIC] (Κορυφαίες Πληροφορίες 
Κυκλοφορίας):
 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργό το [Use 
Premium Traffi  c] (χρήση των ποιοτικών πλη-
ροφοριών κυκλοφορίας) και είναι διαθέσιμες 
οι πληροφορίες για την κίνηση.     

  «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνη-
ση» (κεφ. 8)

[TMC] (για την Ευρώπη):
 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργό το [Use 
Premium Traffi  c] (χρήση των ποιοτικών πλη-
ροφοριών κυκλοφορίας) και είναι διαθέσιμες 
οι πληροφορίες για την κίνηση.     

  «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνη-
ση» (κεφ. 8)

(16) [ ]:
Δείχνει την ρύθμιση της κατεύθυνσης του 
χάρτη.
Ακουμπήστε για να αλλάξετε την άποψη 
του χάρτη και την κατεύθυνσή του.

  «Αλλαγή της άποψης του χάρτη και 
τις κατεύθυνσής του» (κεφ. 8-7)
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Χάρτης 3D
Ο χάρτης 3D εμφανίζει τον χάρτη από μία 
ανυψωμένη προοπτική. Στον χάρτη 3D είναι 
εύκολο να αναγνωρίσετε μία εικόνα της δια-
δρομής επειδή παρέχει μία πανοραμική άπο-
ψη για μία μεγάλη απόσταση..

5GB0764XZ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο χάρτης 3D εμφανίζεται πάντα με κεφαλή 
της παρούσας θέσης μπροστά.

Γραφικά κτηρίων
Τα γραφικά των κτηρίων είναι αποθηκευμένα 
στα δεδομένα του χάρτη για συγκεκριμένες 
περιοχές και μπορούν να εμφανιστούν όταν 
κάνετε μεγέθυνση του χάρτη.

5GB765XZ
Γραφικά κτηρίων 2D

5GB0831XZ
Γραφικά κτηρίων 3D (όπου υπάρχει)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σε μία περιοχή όπου τα γραφικά των κτηρίων 
δεν είναι αποθηκευμένα στα δεδομένα του 
χάρτη, εμφανίζεται ο κανονικός χάρτης όταν 
κάνετε μεγέθυνση.

Χρώμα δρόμου
Οι τύποι των δρόμων διαφοροποιούνται από 
το χρώμα.

Χρώμα Τύπος δρόμου
Κίτρινο και κόκκινο περί-
γραμμα

Αυτοκινητόδρομος

Κόκκινο ή πορτοκαλί Κύριος δρόμος
Κίτρινο ή λευκό Στενός δρόμος

 Μετακίνηση χάρτη 
Μπορείτε να κάνετε κύλιση στον χάρτη από 
τις λειτουργίες της οθόνης αφής. Οι λειτουρ-
γίες κύλισης στον χάρτη μπορεί να είναι πε-
ριορισμένες όσο οδηγείτε.
Ακουμπήστε:

5GB0707XZ
 Όταν ακουμπήσετε ένα σημείο πάνω στον 
χάρτη, εμφανίζεται το στόχαστρο και η θέση 
που ακουμπήσατε μετακινείται στο κέντρο 
της οθόνης. 
Αφού μετακινήσετε τον χάρτη, ακουμπήστε 
[ ] πάνω στην οθόνη του χάρτη ή πατήστε 
<MAP> για να εμφανιστεί η παρούσα τοποθε-
σία στην οθόνη του χάρτη.
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Ακουμπάτε παρατεταμένα:
Ακουμπήστε την κατεύθυνση στην οποία θέ-
λετε να μετακινηθείτε. Ο χάρτης συνεχίζει να 
κάνει κύλιση όσο ακουμπάτε την οθόνη.
Σύρετε:
Σύρετε την οθόνη για να κάνετε κύλιση στον 
χάρτη.

«Σπρώξιμο»/ «Τίναγμα»:
Κάντε «σπρώξιμο» ή «τίναγμα» της οθόνης 
για να κάνετε γρήγορη κύλιση του χάρτη.

Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη

5GB0767XZ
Για να αλλάξετε την κλίμακα του χάρτη, ακου-
μπήστε [Zoom out] (σμίκρυνση) ή [Zoom in] 
(μεγέθυνση) στην Γραμμή Εκκίνησης.

Άλλες λειτουργίες:
 ● Ενώ εμφανίζεται το στόχαστρο, η μπάρα 

της κλίμακας μπορεί να εμφανιστεί ακου-
μπώντας την ένδειξη της κλίμακας πάνω 
στον χάρτη..
Ακουμπώντας [ ] ή [ ] στην μπάρα της 
κλίμακας μπορεί να αλλάξει η κλίμακα του 
χάρτη για όσο εμφανίζεται η μπάρα της 
κλίμακας.

 ● Περιστρέφοντας < /OK> μπο-
ρούν επίσης να αλλάξουν την κλίμακα του 
χάρτη.

Ελεύθερο ζουμ:
Ανάλογα με την ρύθμιση, περιστρέφοντας 
< /OK> για να αλλάξει η κλίμακα του 
χάρτη μπορεί να ρυθμιστεί η κλίμακα κανονικά 
ή μπορεί να εμπλακεί το ελεύθερο ζουμ (καλύ-
τερη ρύθμιση κλίμακας σε μικρότερα βήματα).

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)

Αλλαγή της κλίμακας του χάρτη ενώ 
μετακινείτε τον χάρτη
Η κλίμακα του χάρτη μπορεί επίσης να αλλάξει 
αγγίζοντας κατευθείαν τον χάρτη.
Ακουμπήστε τον χάρτη για να εμφανιστεί το 
στόχαστρο πριν κάνετε την αλλαγή της κλίμακας.
«Τσίμπημα» προς τα μέσα

5GB0246X
Για να δείτε μία ευρύτερη περιοχή «τσιμπή-
στε» προς τα μέσα την οθόνη του χάρτη.

«Τσίμπημα» προς τα έξω

5GB0243X
Για να δείτε τον χάρτη σε λεπτομέρεια, «τσι-
μπήστε» προς τα έξω την οθόνη του χάρτη.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα με την κλίμακα του χάρτη, οι εικόνες 
πληροφοριών για την κίνηση μπορεί να μην 
εμφανίζονται πάνω στην οθόνη του χάρτη.

  «Πληροφορίες για την κίνηση πάνω 
στον χάρτη» (κεφ. 8)
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ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
Αλλαγή της άποψης και της 
κατεύθυνσης του χάρτη
Μπορείτε να αλλάξετε την άποψη του χάρτη και 
τον προσανατολισμό του ακουμπώντας [ ] 
στην οθόνη του χάρτη.
Η οθόνη θα αλλάξει σε Βορράς Επάνω, Κατεύ-
θυνση Αυτοκινήτου Επάνω και 3D κάθε φορά 
που ακουμπάτε το [ ] .

5GB0768XZ
Βοράς επάνω

5GB0769XZ
Κατεύθυνση Αυτοκινήτου Επάνω

5GB0764XZ
3D

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την άποψη 

του χάρτη από την οθόνη ρυθμίσεων άπο-
ψης χάρτη.

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
 ● Στην άποψη «Κατεύθυνση Αυτοκινήτου 

Επάνω» είναι διαθέσιμος ένας χάρτης ευ-
ρείας κλίμακας που εμφανίζει μία ευρύτε-
ρη περιοχή στην κατεύθυνση που κινείται 
το αυτοκίνητο.

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)

 Ορισμός μοιρασμένης οθόνης 
Με την ρύθμιση μοιρασμένης οθόνης μπο-
ρούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθό-
νη δύο διαφορετικοί χάρτες.

5GB0770XZ

1. Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη του χάρτη.
2.  Ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρ-

τη).
3.  Ακουμπήστε [Dual Map View] (διπλή άποψη 

χάρτη).
4.  Επιλέξτε [Split: 2D Map] (μοιρασμένος χάρ-

της 2D) ή [Split: 3D Map] (μοιρασμένος χάρ-
της 3D).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Οι ρυθμίσεις στον αριστερό μοιρασμένο χάρ-
τη μπορούν να αλλάξουν από το μενού ρυθμί-
σεων πλοήγησης.     

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
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Ρυθμίσεις χάρτη
Η ρύθμιση της άποψης του χάρτη γίνεται από το Μενού του Χάρτη στην ένδειξη της οθόνης αφής.
1. Ακουμπήστε  [ ] στην οθόνη του χάρτη παρούσας τοποθεσίας.
2. Ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του χάρτη [Map Settings] από το [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.

 «Ρυθμίσεις πλοήγησης» (κεφ. 8)
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Στοιχείο Μενού Ενέργεια

[Dual Map View]
(διπλή άποψη 
χάρτη)

[2D Map] (χάρτης 2D) Εμφανίζει τον χάρτη 2D

[3D Map] (χάρτης 3D) Εμφανίζει τον χάρτη 3D

[Split: 2D Map]
(μοιρασμένη: χάρτης 2D)

Εμφανίζει τον χάρτη 2D τόσο στην αριστερή όσο και στην δεξιά πλευρά της μοιρασμένης οθόνης.
Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα χάρτες 2D διαφορετικής κλίμακας και ρυθμίσεων.

[Split: 3D Map] (μοιρασμένη: χάρτης 3D) Εμφανίζει τον χάρτη 2D στην αριστερή πλευρά και τον χάρτη 3D στην δεξιά πλευρά της 
μοιρασμένης οθόνης.

[Left Side Info] 
(πληροφορίες στην 
αριστερή πλευρά)

[Intersection] (διασταύρωση) Εμφανίζει την μεγεθυμένη άποψη της επόμενης διασταύρωσης στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής.

 «Οθόνες καθοδήγησης διαδρομής» (κεφ. 8)

[Turn List] (λίστα στροφών) Εμφανίζει την λίστα στροφών στην αριστερή πλευρά της οθόνης όταν έχει οριστεί μία 
διαδρομή.

 «Οθόνες καθοδήγησης διαδρομής» (κεφ. 8)

[Full Map] (πλήρης χάρτης) Εμφανίζει την πλήρη οθόνη χάρτη.

[Map Icons] (εικόνες χάρτη) Επιλέξτε τις κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος για να εμφανιστούν στην οθόνη 
του χάρτη.

 «Εμφανίζοντας τις εικόνες του χάρτη» (κεφ. 8)
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Στοιχείο μενού Ενέργεια

[More 
Settings] 
/ [Others] 
(περισ-
σότερες 
ρυθμί-
σεις / 
άλλα)

[Map Orientation] (κατεύθυνση χάρτη) Η κατεύθυνση του χάρτη μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα στα [North Up] (Βοράς επάνω) ή [Heading 
Up] (κατεύθυνση επάνω). Το [Map Orientation] είναι διαθέσιμο μόνο όταν εμφανίζεται ο χάρτης 2D.

[Long Range] (μεγάλη απόσταση) Η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου τοποθετείται ελαφρά χαμηλότερα από το κέντρο της 
οθόνης για να εμφανίζεται μία μεγαλύτερη περιοχή στην κατεύθυνση που κινήστε.
Η μεγάλη απόσταση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η άποψη του χάρτη είναι στην λειτουργία 
[Heading Up] (κατεύθυνση επάνω).

[Left 
Split Map 
Settings] 
(ρυθμίσεις 
αριστερού 
μοιρασμέ-
νου χάρτη)

[Map Orientation] (κατεύ-
θυνση χάρτη)

Η κατεύθυνση του χάρτη για την αριστερή πλευρά της μοιρασμένης οθόνης μπορεί να επιλεγεί 
ανάμεσα στα [North Up] (Βοράς επάνω) ή [Heading Up] (κατεύθυνση αυτοκινήτου επάνω).

[Long Range]
(μεγάλη απόσταση)

 Με αυτό το στοιχείο ενεργό, η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου στην αριστερή οθόνη θα 
τοποθετείται ελαφρά χαμηλότερα από το κέντρο της οθόνης για να εμφανίζεται μία μεγαλύτερη 
περιοχή στην κατεύθυνση που κινήστε.   Η άποψη χάρτη μεγάλης απόστασης είναι διαθέσιμη μόνο 
όταν η άποψη του χάρτη είναι στην λειτουργία [Heading Up] (κατεύθυνση αυτοκινήτου επάνω). 

[Map Scale] (κλίμακα χάρτη) Ορίζει την κλίμακα του χάρτη στην αριστερή οθόνη.

[Audio Display on Map] (ένδειξη ηχοσυ-
στήματος στον χάρτη)

 Ανοίγει / κλείνει τις πληροφορίες του ηχοσυστήματος που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της 
οθόνης του χάρτη. 

[Map Colour] (χρώμα χάρτη) Ορίζει το χρώμα του χάρτη ανάμεσα στα [Standard] (στάνταρ), [Emphasise Roads] (έμφαση στους 
δρόμους), [Emphasise Text] (έμφαση στο κείμενο) και [Emphasise Traffi  c] (έμφαση στην κυκλοφο-
ρία) (όπου υπάρχει).

[Map Text 
Size] (μέγε-
θος κειμέ-
νου χάρτη

[Large] (μεγάλο)  Ορίζει το μέγεθος φόντου του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη του χάρτη. 

[Medium] (μεσαίο)

[Small] (μικρό)

[Select Text 
to Display on 
Map] (επιλέξ-
τε κείμενο 
που να 
εμφανιστεί 
στον χάρτη)

[Place Names] (ονόματα 
τοποθεσιών)

Επιτρέπει την εμφάνιση των ονομάτων των τοποθεσιών, των εγκαταστάσεων και των δρόμων 
πάνω στην οθόνη του χάρτη.

[Facility Names] (ονόματα 
εγκαταστάσεων}

[Road Names] (ονόματα 
δρόμων)

[Map Scrolling Information] (πληροφορί-
ες κύλισης χάρτη)

Μπορεί να οριστεί να εμφανίζονται οι πληροφορίες για την τοποθεσία στην οποία έχει τοποθε-
τηθεί το κέντρο του στόχαστρου κάνοντας κύλιση στον χάρτη.    

 «Εμφάνιση των πληροφοριών στην κύλιση του χάρτη» (κεφ. 8)
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Στοιχείο μενού Ενέργεια

[More Settings] (πε-
ρισσότερες ρυθμί-
σεις)

[Tracking Dots 
Displayed on Map]
(εμφάνιση κουκί-
δων εντοπισμού 
πάνω στον χάρτη)

[Record & Show Tracking Dots 
on Maps] (καταγραφή & εμ-
φάνιση κουκίδων πάνω στους 
χάρτες)

Ανοίγει και κλείνει την εμφάνιση των κουκίδων εντοπισμού 
πάνω στον χάρτη.

[Tracking Dot Distance] (εντο-
πισμός απόστασης κουκίδων)

Επιλέγει το διάστημα ανάμεσα στις κουκίδες εντοπισμού.

[Delete Track to Current 
Location] (διαγραφή παρακο-
λούθησης στην παρούσα θέση)

Διαγράφει τις κουκίδες εντοπισμού διαδρομής έως την πα-
ρούσα τοποθεσία.

[Small Step Zoom with Dial] (Μεγέθυνση σε μικρά 
βήματα με τον διακόπτη)

Ανοίγει / κλείνει την λειτουργία ελεύθερου ζουμ. Όταν η ρύθ-
μιση είναι ανοικτή, είναι δυνατό να ρυθμίσετε την κλίμακα σε 
μικρότερα βήματα από ότι με την κανονική ρύθμιση κλίμακας.

[Show all M-way Exits on Route] (εμφάνιση όλων των 
εξόδων από τον αυτοκινητόδρομο στην διαδρομή)

Ανοίγει / κλείνει τις πληροφορίες εξόδου από τον αυτοκινη-
τόδρομο.

[Auto. Show Turn List on M-way] (αυτόματη εμφάνι-
ση της λίστας στροφών στον αυτοκινητόδρομο)

Μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα η λίστα στροφών όταν οδη-
γείτε στον αυτοκινητόδρομο.

 «Λίστα στροφών» (κεφ. 8)

 [North Up when Zoomed Out] (όψη μπροστά όταν 
κάνετε σμίκρυνση) 

Όταν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργή, η κατεύθυνση του χάρτη 
αυτόματα αλλάζει σε [North Up] (Βοράς επάνω) όταν επιλέγε-
ται μία ευρύτερη κλίμακα χάρτη.

[Back to Map] (επιστροφή στον χάρτη) Πίσω στον χάρτη της παρούσας τοποθεσίας.
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 Ορισμός πληροφοριών πάνω στον 
χάρτη 
Ορισμένες πληροφορίες πάνω στον χάρτη 
μπορούν να εμφανίζονται ή να κρύβονται.

Εμφάνιση εικόνων στον χάρτη
 Εμφανίζει τις εικόνες στον χάρτη για συγκε-
κριμένα σημεία ενδιαφέροντος (όπως εστια-
τόρια, χώροι στάθμευσης κλπ). 
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3.  Ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη).
4. Ακουμπήστε [Map Icons] (εικόνες χάρτη).
5.  Ακουμπήστε την εικόνα που θέλετε. Η έν-

δειξη για την επιλεγμένη εικόνα θα ανάψει.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στις 

εικόνες του χάρτη [Map Icons] από το [ ] 
στην οθόνη του χάρτη.

 ●  Εάν στα δεδομένα του χάρτη είναι κατα-
χωρημένες οι εικόνες για κάποιες μάρκες, 
τότε στον χάρτη θα εμφανίζονται οι εικό-
νες για τις μάρκες αυτές αντί για τις γενι-
κές εικόνες χάρτη. 

 ● Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εικόνα 
για τους σταθμούς φόρτισης κάνοντας 
την παρακάτω διαδικασία..

1.  Πατήστε <MENU>.
2.   Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες), στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[EV Info] (πληροφορίες EV).

3.  Ακουμπήστε [EV Settings] (ρυθμίσεις EV).
4.  Ακουμπήστε [Show Charging Stations on 

Map] (εμφάνιση των σταθμών φόρτισης 
πάνω στον χάρτη).

Εικόνες σταθμών φόρτισης:
Οι τοποθεσίες των σταθμών φόρτισης εμφα-
νίζονται με τις παρακάτω εικόνες πάνω στον 
χάρτη.

Σταθμός κανονικής φόρτισης

Σταθμός ταχείας φόρτισης

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι σταθμοί φόρτισης που είναι καταχωρημέ-
νοι ότι παραμένουν ανοικτοί σε 24ωρη βάση, 
εμφανίζονται σε εικόνες με το «24» σημειωμέ-
νο δίπλα στην εικόνα του σταθμού φόρτισης.

24ωρος σταθμός κανονικής φόρτισης

24ωρος σταθμός ταχείας φόρτισης

Μοντέλα με Υπηρεσίες NissanConnect:
Όταν ενημερώνονται οι πληροφορίες τους 
σταθμού φόρτισης, οι ενημερωμένοι σταθ-
μοί φόρτισης θα εμφανίζονται ως εικόνες με 
τη λέξη «New» (νέο) δίπλα στην εικόνα του 
σταθμού φόρτισης.

Ενημερωμένος σταθμός κανονι-
κής φόρτισης

Ενημερωμένος σταθμός ταχείας 
φόρτισης

Εμφάνιση πληροφοριών κύλισης 
χάρτη

5GB0711ΧΖ
Μπορεί να οριστεί να εμφανίζονται οι πλη-
ροφορίες για την τοποθεσία στην οποία έχει 
τοποθετηθεί το κέντρο του στόχαστρου.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

γραμμή εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και 

ακουμπήστε [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρ-
τη).

3.  Ακουμπήστε [More Settings] (περισσότερες 
ρυθμίσεις).

4.  Ακουμπήστε [Map Scrolling Information] 
(πληροφορίες κύλισης χάρτη).

5.  Ακουμπήστε το στοιχείο για τις πληροφο-
ρίες που θέλετε.
Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία 
πληροφοριών.

 ● [Address Book Icons] (εικόνες ευρετηρίου)
 ● [Traffi  c Icons] (εικόνες κίνησης)
 ● [Destination / Waypoint Icons] (εικόνες 

προορισμού / σημείου διέλευσης)
 ● [Show Pop-Up for POIs] (εμφάνιση αναδυόμε-

νων οθονών για τα σημεία ενδιαφέροντος)
 ● [Latitude/Longitude Info] (πληροφορίες 

γεωγραφικού πλάτους / μήκους)
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργές, τοποθε-

τώντας το στόχαστρο πάνω στις εικόνες 
θα εμφανιστούν οι πληροφορίες σε ανα-
δυόμενο παράθυρο. Το γεωγραφικό πλά-
τος / μήκος οποιουδήποτε σημείου στον 
χάρτη όπου έχει τοποθετηθεί το στόχα-
στρο θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή 
γωνία της οθόνης του χάρτη.

 ● Όταν το [ ] εμφανίζεται στο αναδυόμενο 
παράθυρο, μπορεί να οριστεί ο προορι-
σμός ακουμπώντας τον.
Ακουμπώντας [ ] θα εμφανιστεί η οθόνη 
πληροφοριών της τοποθεσίας.
Στην οθόνη πληροφοριών της τοποθεσίας 
ακουμπήστε [Call] (κλήση) για να καλέσετε 
την επιλεγμένη θέση, εάν το στοιχείο είναι 
διαθέσιμο.
Ακουμπήστε [Go Here] (πήγαινε εδώ) για να 
ορίσετε την επιλεγμένη θέση ως προορισμό.

 ● Ακουμπήστε [<] ή [>] για να κάνετε κύλιση 
στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.

 Πληροφορίες για την κίνηση πάνω 
στον χάρτη  (όπου υπάρχει)
Μπορούν να εμφανιστούν πάνω στον χάρτη οι 
πληροφορίες για την κίνηση.

 «Πληροφορίες για την κίνηση πάνω στον 
χάρτη» (κεφ. 8)

Οθόνη μενού χάρτη
Ακουμπήστε [ ] ενώ εμφανίζεται η οθόνη 
χάρτη παρούσας θέσης ή η οθόνη κύλισης χάρ-
τη για να εμφανίσετε το μενού που ανταποκρί-
νεται σε αυτή την οθόνη.
 Το μενού αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να έχετε πρόσβαση γρήγορα σε χρήσιμες λει-
τουργίες, όπως ο ορισμός ενός προορισμού ή η 
αναζήτηση κοντινών σημείων ενδιαφέροντος. 
Οθόνη χάρτη παρούσας θέσης 

5GB0712XZ
Ένα ακουμπήστε το [ ] ενώ εμφανίζεται η 
οθόνη χάρτη παρούσας θέσης, είναι διαθέσι-
μες οι ακόλουθες επιλογές.

 ● [Save Location] (αποθήκευση τοποθεσίας):
Αποθηκεύει την παρούσα θέση του αυτο-
κινήτου στο Ευρετήριο.

  «Αποθήκευση τοποθεσίας με μετα-
κίνηση του χάρτη» (κεφ. 8)

 ● [Points of Interest] (σημεία ενδιαφέρο-
ντος):
Αναζητά τα Σημεία Ενδιαφέροντος και τα 
ορίσει ως προορισμούς.

  «Εύρεση Σημείων Ενδιαφέροντος» 
(κεφ. 8)

 ● [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη):
 Οι ρυθμίσεις της θέασης χάρτη μπορούν 
να αλλάξουν.     

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
 ● [Map Icons] (εικόνες χάρτη):

Οι εικόνες στον χάρτη μπορούν να εμφανί-
ζονται ή να κρύβονται ανά τύπο.

  «Εμφάνιση εικόνων στον χάρτη» 
(κεφ. 8)

 ●   [Traffi  c Info Settings] (ρυθμίσεις πληροφο-
ριών κυκλοφορίας) (όπου υπάρχει): 
Ορίζει τις διάφορες λειτουργίες για τις 
πληροφορίες για την κίνηση.    

  «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κί-
νηση» (κεφ.8)

 ● [Cancel Route] (ακύρωση διαδρομής):
Διαγραφή του παρόντος προορισμού και 
των σημείων διέλευσης.    .

 «Ακύρωση διαδρομής» (κεφ. 8)
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Οθόνη χάρτη τοποθεσίας με κύλιση

ΡΒΒ0014ΧΖ
Παράδειγμα

Εάν ακουμπήσετε το [ ]  ενώ έχει γίνει κύλι-
ση του χάρτη, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες 
επιλογές.

 ● [New Dest.] (νέος προορισμός):
Ορίζει την τοποθεσία στον χάρτη που 
υποδεικνύεται από το στόχαστρο ως ένα 
νέο προορισμό.    

  «Ορισμός σημείου στον χάρτη» (κεφ. 8)
 ● [Add to Route] (προσθήκη στην διαδρομή):

Προσθέτει την τοποθεσία στον χάρτη που 
υποδεικνύεται από το στόχαστρο ως ένα 
προορισμό ή ένα σημείο διέλευσης στην 
διαδρομή που έχει ήδη καθοριστεί.    

  «Ορισμός προορισμού ή σημείου δι-
έλευσης» (κεφ. 8)

 ● [Nearby POIs] (κοντινά σημεία ενδιαφέρο-
ντος):
Αναζητεί σημεία ενδιαφέροντος κοντά 
στην παρούσα θέση του αυτοκινήτου.

  «Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος» 
(κεφ. 8)

 ● [Save Location] (αποθήκευση τοποθεσίας):
 Αποθηκεύει την τοποθεσία στον χάρτη 
που υποδεικνύεται από το στόχαστρο στο 
Ευρετήριο.     

  «Αποθήκευση τοποθεσίας με μετα-
κίνηση χάρτη» (κεφ. 8)

 ● [Delete] (διαγραφή):
 Διαγράφει μία αποθηκευμένη τοποθεσία ή 
προορισμό (σημείο διέλευσης) όταν το στό-
χαστρο τοποθετείται πάνω από μία εικόνα.     

  «Διαγραφή μεμονομένου στοιχείου 
πάνω στον χάρτη» (κεφ. 8)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπήστε [ ] για να εμφανιστεί η Άπο-

ψη από τον Δορυφόρο του Google Map όταν 
είστε συνδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi (όπου 
υπάρχει). Ακουμπώντας [ ] ή [ ] στην 
οθόνη άποψης από τον δορυφόρο, μπορεί 
να αλλάξει η κλίμακα του χάρτη.

 ● Ακουμπήστε [ ] (όπου υπάρχει) για να 
εμφανιστεί η Άποψη του δρόμου του 
Google Street View όταν είστε συνδεμένοι 
σε δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει).n Η άποψη 
μπορεί να αλλάξει προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά ακουμπώντας [<] και [>].

Το σύστημα μπορεί να παρέχει καθοδήγηση 
διαδρομής μόλις ορίσετε μία διαδρομή.

Βασικές λειτουργίες

Εμφάνιση του μενού ορισμού 
προορισμού
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε έναν προο-
ρισμό. Επιλέξτε την μέθοδο που θέλετε για 
την εύρεση και ορισμό ενός προορισμού.

PBB0015XZ
Παράδειγμα

Πατήστε <MAP> (χάρτης) και μετά ακουμπή-
στε [Destination] (προορισμός) στην Γραμμή 
Εκκίνησης.
Η διαθεσιμότητα των μεθόδων ορισμού του 
προορισμού ποικίλει ανάλογα με τα μοντέλα 
και τις προδιαγραφές. Στοιχεία που εμφα-
νίζονται στην οθόνη μπορεί να μην λειτουρ-
γούν, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες.

 Ορισμός προορισμού 
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Διαθέσιμες μέθοδοι ορισμού προορισμού:
 Ρύθμιση στοιχείου Ενέργεια
[Enter POI/Address] (εισαγωγή σημείων εν-
διαφέροντος / διεύθυνση)

Αναζητάει έναν προορισμό εισάγοντας την διεύθυνση ή το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος. 
  «Αναζήτηση ελεύθερου κειμένου» (κεφ. 8)

[Go Home] (πήγαινε σπίτι) Αναζητάει μία διαδρομή από την παρούσα τοποθεσία στην προηγουμένως αποθηκευμένη τοποθεσία του 
σπιτιού.   «Ορισμός της θέσης του σπιτιού ή της δουλειάς ως προορισμού» (κεφ. 8)

[Street Address] (διεύθυνση οδού) Αναζητάει έναν προορισμό από την διεύθυνση.   «Αναζήτηση διεύθυνσης» (κεφ. 8)

[Points of Interest] (σημεία ενδιαφέροντος) Αναζητάει έναν προορισμό από διάφορα σημεία ενδιαφέροντος.       «Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος» 
(κεφ. 8)

[Address Book] (ευρετήριο) Αναζητάει έναν προορισμό από το Ευρετήριο του αυτοκινήτου.   «Αναζήτηση από το ευρετήριο» 
(κεφ. 8)

[Previous Destinations] (προηγούμενοι προ-
ορισμοί)

Κάνει αναζήτηση ενός προορισμού από τους προηγούμενους προορισμούς και από ένα προηγούμενο 
σημείο εκκίνησης.   «Αναζήτηση από προηγούμενους προορισμούς» (κεφ. 8)

[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης) Ορίζει έναν προορισμό από την λίστα των σταθμών φόρτισης.   «Αναζήτηση σταθμού φόρτισης» 
(κεφ. 8)

[Go to Work] (πήγαινε στην δουλειά) Αναζητάει μία διαδρομή από την παρούσα τοποθεσία στην προηγουμένως αποθηκευμένη τοποθεσία της ερ-
γασίας.   «Ορισμός της θέσης του σπιτιού ή της δουλειάς ως προορισμού» (κεφ. 8)

[Phone Number] (τηλεφωνικός αριθμός) Αναζητάει ένα σημείο ενδιαφέροντος από τον τηλεφωνικό αριθμό.   «Ορισμός από τον τηλεφωνικό 
αριθμό (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

Destinations by Google™] (προορισμοί από 
την Google™)

Ορίζει ως προορισμό μία τοποθεσία της οποίας η αναζήτηση έγινε μέσω Google.       «Ορισμός προο-
ρισμών από το Google (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

[Saved Routes] (αποθηκευμένες διαδρο-
μές)

Ορίζει μία διαδρομή από τα αποθηκευμένα δεδομένα διαδρομής.   «Ορισμός από τις αποθηκευμέ-
νες διαδρομές» (κεφ. 8)

[By Map] (από τον χάρτη) Αναζητάει ένα προορισμό από τον χάρτη.   «Ορισμός σημείου πάνω στον χάρτη» (κεφ. 8)

[Latitude/Longitude] (γεωγραφικό πλάτος 
/ μήκος)

Ορίζει έναν προορισμό από το γεωγραφικό πλάτος / μήκος.  «Ορισμός με γεωγραφικό πλάτος / 
μήκος» (κεφ. 8)

[Door-to-Door Navigation] (πλοήγηση από 
πόρτα σε πόρτα)

Ανοίγει και κλείνει την πλοήγηση από πόρτα σε πόρτα.   «Χρήση πλοήγησης από πόρτα σε πόρτα 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Αφού ορίσετε τον προορισμό, η θέση του 

προορισμού μπορεί να ρυθμιστεί και να 
αποθηκευτεί στο Ευρετήριο κλπ.

  «Επιλογές πριν ξεκινήσετε την καθο-
δήγηση διαδρομής» (κεφ. 8)

 ● Ο προορισμός μπορεί να διαγραφεί.
  «Ακυρώνοντας στην διαδρομή» (κεφ. 8)

                Αναζήτηση ελεύθερου κειμένου
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση μιας τοποθεσί-
ας ή μιας εγκατάστασης εισάγοντας το όνομα 
του Σημείου Ενδιαφέροντος ή την Διεύθυνση.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Enter POI / Address] (εισαγω-

γή σημείου ενδιαφέροντος / διεύθυνση).
4.  Εισάγετε το όνομα του σημείου ενδιαφέ-

ροντος ή την διεύθυνση. Αφού τελειώσετε 
την εισαγωγή ακουμπήστε [List] (λίστα). Τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζο-
νται στην λίστα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης των ονομάτων των σημείων 
ενδιαφέροντος, ακουμπήστε [ ].
Για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της ανα-
ζήτησης των διευθύνσεων, ακουμπήστε [ ] .

 ● Οι αναμενόμενες επιλογές εμφανίζονται 
στην οθόνη εισαγωγής ενώ εισάγετε το όνο-
μα της εγκατάστασης. Μπορείτε να κάνετε 
κύλιση στην λίστα ακουμπώντας [<] ή [>].

5.  Οι ακόλουθες προαιρετικές λειτουργίες εί-
ναι διαθέσιμες ακουμπώντας [Option] (επι-
λογή) στην λίστα.

 ● [Online] (όπου υπάρχει):
 Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, το 
σύστημα αναζητάει τα σημεία ενδιαφέ-
ροντος χρησιμοποιώντας πληροφορίες 
online εάν είναι συνδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 
(όπου υπάρχει). 

 ● [Along Route] (κατά μήκος της διαδρομής):
Εάν μία διαδρομή έχει ήδη οριστεί, το σύ-
στημα εμφανίζει μόνο τις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

 ● [Near Destination] (κοντά στον προορισμό):
 Εάν μία διαδρομή έχει ήδη οριστεί, το σύ-
στημα εμφανίζει μόνο τις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται κοντά στον προορισμό. 

 ● [Select a City] (επιλογή μίας πόλης):
 Μειώστε την λίστα καθορίζοντας την πόλη. 

 ● [Near Current Location] (κοντά στην πα-
ρούσα θέση):
Το σύστημα εμφανίζει μόνο τις εγκατα-
στάσεις που βρίσκονται κοντά στην πα-
ρούσα τοποθεσία.

 ● [Sort] (ταξινόμηση):
Η λίστα μπορεί να μικρύνει ακουμπώντας 
[By Distance] (ανά απόσταση) ή [By Name] 
(ανά όνομα).

6.  Επιστρέφει την οθόνη με τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης και ακουμπάτε τον προο-
ρισμό που θέλετε από την λίστα.

7.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδήγη-
ση της διαδρομής.

Αναζήτηση Online (όπου υπάρχει)
Όταν το αυτοκίνητό σας είναι συνδεμένο σε 
ένα δίκτυο Wi-Fi (όπου υπάρχει), η αναζήτηση 
Online μπορεί να αναζητήσει την τοποθεσία 
λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες πλη-

ροφορίες μέσω του δικτύου online.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Enter POI / Address] (εισαγω-

γή σημείου ενδιαφέροντος / διεύθυνση).
4.   Εισάγετε το όνομα του σημείου ενδιαφέ-

ροντος ή την διεύθυνση. Αφού τελειώσετε 
την εισαγωγή ακουμπήστε [List] (λίστα). Τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζο-
νται στην λίστα. 

5.  Ακουμπήστε [Option] (επιλογή)
6. Ακουμπήστε [Online]. Η ένδειξη θα ανάψει.
7. Το σύστημα συνδέεται στο online δίκτυο.
8.   Εμφανίζονται τα ενημερωμένα αποτελέ-

σματα της αναζήτησης. 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 
online αναζήτηση όταν ένα smartphone με ενερ-
γή την Πλοήγηση Από Πόρτα σε Πόρτα (όπου 
υπάρχει) είναι συνδεμένο στο αυτοκίνητο. Μπο-
ρεί εάν χρησιμοποιείται η Πλοήγησης Από Πόρ-
τα σε Πόρτα να υπάρχει ξεχωριστή χρέωση. 

  «Χρήση πλοήγησης από πόρτα σε πόρτα 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)
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Ορισμός του σπιτιού ή της 
εργασίας ως προορισμού
Το σπίτι ή η εργασία μπορούν να οριστούν 
γρήγορα ως προορισμός εάν η τοποθεσία 
έχει αποθηκευτεί από πριν.
1. Πατήστε <MAP> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Go Home] (πήγαινε σπίτι) ή 

[Go to Work] (πήγαινε στην δουλειά).
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εάν η τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας 
δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί, το σύστημα θα 
εμφανίσει ένα μήνυμα ρωτώντας εάν θέλετε 
να αποθηκεύσετε την τοποθεσία ενός σπιτι-
ού ή εργασίας. Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να 
αποθηκεύσετε την τοποθεσία του σπιτιού ή 
της εργασίας.

  «Αποθήκευση της θέσης του σπιτιού ή 
της εργασίας» (κεφ. 8)

4.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να έχετε επίσης πρόσβαση στο [Go 
Home] (πήγαινε σπίτι) από την Γραμμή Εκκί-
νησης.

Εύρεση διεύθυνσης
Το σύστημα υποστηρίζει την αναζήτηση ενός 
προορισμού από την διεύθυνση.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.

3.  Ακουμπήστε [Street Address] (διεύθυνση οδού).

5GB0773XZ
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4. Εισάγετε την διεύθυνση της οδού.
 ●  Ακουμπήστε [Country] (χώρα) για να επι-

λέξτε το όνομα της χώρας. 
 ● Ακουμπήστε [Postcode or City] (τκ ή πόλη) 

για να εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα ή 
το όνομα της πόλης. Εάν το όνομα της πό-
λης δεν είναι διαθέσιμο, ακουμπήστε [All 
Cities] (όλες οι πόλεις).

 ● Ακουμπήστε [Street] (οδός για να εισάγετε 
το όνομα της οδού.
Αφού τελειώσετε την εισαγωγή ακουμπή-
στε [List] (λίστα). Εμφανίζεται μία λίστα με 
τις οδούς.

 ● Ακουμπήστε [House Number] (αριθμός 
σπιτιού) για να εισάγετε τον αριθμό του 
σπιτιού. Εάν ο αριθμός του σπιτιού δεν εί-
ναι διαθέσιμος, ακουμπήστε [No House #] 
(χωρίς αριθμό σπιτιού).

 ● Ακουμπήστε [Intersection] για να εισάγετε 
μία διασταύρωση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ενώ εισάγετε τα δεδομένα, οι αναμενόμε-

νες λέξεις εμφανίζονται στην οθόνη εισα-
γωγής. Μπορεί να γίνει κύλιση στην λίστα 
ακουμπώντας [<] ή [>].

 ● Ακουμπήστε [Last 5 Cities] (τελευταίες 5 
πόλεις) για να εμφανιστούν οι τελευταίες 
5 πόλεις που ορίσατε ως προορισμό.

5.  Αφού εισάγετε την διεύθυνση, ακουμπήστε 
[ΟΚ].

6.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος
 Αυτό σας επιτρέπει να βρείτε μία εγκατάστα-
ση με βάση το όνομα ή την κατηγορία. Καθο-
ρίστε την περιοχή και την πόλη του προορι-
σμού για να το βρείτε πιο γρήγορα. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Οι θέσεις και οι ώρες εργασίες των εγκα-
ταστάσεων μπορούν να αλλάξουν, γεγονός 
που δεν θα εμφανίζεται στα δεδομένα του 
χάρτη. Να διασταυρώνετε πάντα αυτές τις 
πληροφορίες πριν πάτε σε μία εγκατάσταση 
ανάγκης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε 
την κατάλληλη υποστήριξη. Σε διαφορετική 
περίπτωση μπορεί να μην εξυπηρετηθείτε 
σε περίπτωση ανάγκης όταν φτάσετε στον 
προορισμό. 
Στην οθόνη πλοήγησης εμφανίζεται επίσης 
ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες που εμφανίζονται και ελέγξτε τα 
στοιχεία που απαιτείται..

Αναζήτηση για ένα Σημείο 
Ενδιαφέροντος από το όνομα
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [ΡΟΙ] (σημεία ενδιαφέροντος) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [By Name] (κατά όνομα): Εμφα-
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νίζεται μία οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Όταν έχει οριστεί μία διαδρομή, ακου-
μπήστε [Destination] (προορισμός) στην 
Γραμμή Εκκίνησης και επιλέξτε [Points of 
Interest] (σημεία ενδιαφέροντος) για να 
επιλέξετε [By Name] (κατά όνομα).

4.  Εισάγετε το όνομα της εγκατάστασης του 
προορισμού. Αφού τελειώσετε την εισαγω-
γή ακουμπήστε [List] (λίστα). Εμφανίζεται 
μία οθόνη λίστας

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Οι αναμενόμενες επιλογές εμφανίζονται 

στην οθόνη εισαγωγής ενώ εισάγετε το όνο-
μα της εγκατάστασης. Μπορείτε να κάνετε 
κύλιση στην λίστα ακουμπώντας [<] ή [>].

 ● Για να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέρο-
ντος με δύο ή περισσότερες λέξεις, ακουμπή-
στε [Space] (κενό διάστημα) για να εισάγετε 
ένα κενό διάστημα ανάμεσα σε κάθε λέξη.

 ● Θα έχετε τις πιο πρόσφατες πληροφορί-
ες ακουμπώντας [Online] (όπου υπάρχει), 
χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο δίκτυο 
Wi-Fi (όπου υπάρχει).

  «Αναζήτηση online (όπου υπάρχει)» 
(κεφ. 8).

5.  Οι ακόλουθες προαιρετικές λειτουργίες 
είναι διαθέσιμες ακουμπώντας [Option] 
(επιλογή) στην λίστα.

 ● [Along Route] (κατά μήκος της διαδρομής):
Εάν μία διαδρομή έχει ήδη οριστεί, το σύ-
στημα εμφανίζει μόνο τις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής.

 ● [Near Destination] (κοντά στον προορισμό):
 Όταν έχει οριστεί μία διαδρομή, έως 100 
σημεία ενδιαφέροντος εμφανίζονται σε 
λίστα κατά σειρά απόστασης από τον 

προορισμό. 
 ● [Select a City] (επιλογή μιας πόλης):

 Μειώστε την λίστα καθορίζοντας την πόλη. 
 ● [Near Current Location] (κοντά στην πα-

ρούσα θέση):
Όταν έχει οριστεί μία διαδρομή, έως 100 
σημεία ενδιαφέροντος εμφανίζονται σε 
λίστα κατά σειρά απόστασης από τον  πα-
ρόντα προορισμό.

 ● [Sort] (ταξινόμηση):
Η λίστα μπορεί να ταξινομηθεί [By Distance] 
(ανά απόσταση) ή [By Name] (ανά όνομα).

6.   Επιλέξτε την εγκατάσταση του προορι-
σμού που θέλετε από την λίστα.

7.   Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Αφού ορίσετε τον προορισμό, η θέση του 
προορισμού μπορεί να ρυθμιστεί και η το-
ποθεσία μπορεί να αποθηκευτεί στις αποθη-
κευμένες τοποθεσίες κλπ.

  «Επιλογές πριν αρχίσετε την καθοδήγη-
ση διαδρομής» (κεφ. 8).

Αναζήτηση Σημείων Ενδιαφέροντος 
ανά κατηγορία
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [ΡΟΙ] (σημεία ενδιαφέροντος) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [All Categories] (όλες οι κατη-

γορίες). 
4.  Ακουμπήστε την κατηγορία που θέλετε. 

Εμφανίζεται η λίστα των εγκαταστάσεων.
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Εάν η επιλεγμένη κατηγορία έχει υποκατηγο-
ρίες, θα εμφανιστεί μία λίστα. Επιλέξτε την 
υποκατηγορία που θέλετε. 
 Οι κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος που 
θα χρησιμοποιούνται πιο συχνά μπορούν να 
καταχωρηθούν στο μενού των Σημείων Ενδι-
αφέροντος.     

  «Προσαρμογή Σημείων Ενδιαφέροντος» 
(κεφ. 8).

5.  Ακουμπήστε [Option] (επιλογή) για να περι-
ορίσετε, να ταξινομήσετε ή να ανανεώσετε 
την λίστα.

  «Αναζήτηση για ένα Σημείο Ενδιαφέ-
ροντος από το όνομα» (κεφ. 8).

Θα έχετε τις πιο πρόσφατες πληροφορί-
ες ακουμπώντας [Online] (όπου υπάρχει), 
χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο δίκτυο 
Wi-Fi (όπου υπάρχει).

  «Αναζήτηση Online» (όπου υπάρχει) 
(κεφ. 8)

6.  Ακουμπήστε τον προορισμό της εγκατά-
στασης που θέλετε από την λίστα.

7.  Εμφανίζεται όλη η διαδρομή. Ακουμπήστε 
[Start] (εκκίνηση) για να αρχίσει η καθοδή-
γηση διαδρομής.
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Προσαρμογή Σημείων Ενδιαφέροντος
Οι κατηγορίες των Σημείων Ενδιαφέροντος 
που εμφανίζονται στο μενού των Σημείων 
Ενδιαφέροντος μπορούν να προσαρμοστούν.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [ΡΟΙ] (σημεία ενδιαφέροντος) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Customise POIs] (προσαρμο-

γή σημείων ενδιαφέροντος). 
4.  Ακουμπήστε τον αριθμό του στοιχείου που 

θα τροποποιηθεί.
5.   Ακουμπήστε την κατηγορία σημείων ενδια-

φέροντος που θέλετε. Η επιλεγμένη κατη-
γορία Σημείων Ενδιαφέροντος εμφανίζεται 
στο μενού των Σημείων Ενδιαφέροντος. 

 Αναζήτηση από το Ευρετήριο 
Οι τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά 
μπορούν να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο 
και να χρησιμοποιηθούν και πάλι για να ορι-
στούν ως προορισμοί.

  «Αποθήκευση τοποθεσίας» (κεφ. 8).
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός)

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3. Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
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4.  Ακουμπήστε την τοποθεσία που θέλετε 
από την λίστα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας) 

για να προσθέσετε μία νέα τοποθεσία.
 ● Ακουμπήστε [  ] για να εισάγετε την απο-

θηκευμένη διαδρομή.  «Εισαγωγή απο-
θηκευμένης τοποθεσίας» (κεφ. 8).

 ● Επιλέγοντας [Sort] (ταξινόμηση) εμφανί-
ζεται μία λίστα των διάφορων λειτουργι-
ών ταξινόμησης.

 – [Sort by Number] (ταξινόμηση κατά 
αριθμό):
Οι εισαγωγές του Ευρετηρίου εμφανί-
ζονται σε αύξουσα αριθμητική σειρά.

 – [Sort by Name] (ταξινόμηση κατά όνομα):
Οι εισαγωγές του Ευρετηρίου εμφανί-
ζονται σε αλφαβητική σειρά.

 – [Sort by Icon] (ταξινόμηση κατά εικόνα):
Επιλέγοντας μία συγκεκριμένη εικόνα, 
εμφανίζεται μία λίστα που περιέχει 
μόνο τις εισαγωγές του Ευρετηρίου 
που έχουν σχέση με αυτή την εικόνα.

 – [Sort by Group] (ταξινόμηση κατά ομάδα):
Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο γκρουπ 
(οικογένεια, φίλοι, διασκέδαση κλπ), εμ-
φανίζεται το επιλεγμένο γκρουπ στην 
κορυφή της λίστας.

5.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.

Αναζήτηση από τους προηγούμενους 
προορισμούς
Ένας προηγούμενος προορισμός ή ένα προη-
γούμενο σημείο εκκίνησης μπορεί να οριστεί 
ως προορισμός.
 Θα αποθηκευτούν αυτόματα έως 100 προηγού-
μενοι προορισμοί. Εάν ο αριθμός των προηγού-
μενων προορισμών υπερβαίνει τους 100, ο πιο 
παλιός διαγράφεται αυτόματα και προστίθεται 
ο νέος προορισμός. 
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.   Ακουμπήστε [Previous Destinations] (προ-

ηγούμενοι προορισμοί). Εμφανίζεται μία 
οθόνη λίστας. 

4.  Ακουμπήστε τον προηγούμενο προορισμό 
ή ένα προηγούμενο σημείο εκκίνησης από 
την λίστα.

5.   Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής. 

Εύρεση σταθμού φόρτισης
Το σύστημα υποστηρίζει την αναζήτηση 
σταθμών φόρτισης.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.   Ακουμπήστε [Charging Stations] (σταθμοί 

φόρτισης). Εμφανίζεται μία λίστα με τους 
σταθμούς φόρτισης. 
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ακουμπήστε [Filter] (φιλτράρισμα) ή [Option] 
(επιλογή) για να περιορίσετε, να ταξινομήσε-
τε ή να ανανεώσετε την λίστα.

 ● Ακουμπήστε [Filter] (φιλτράρισμα):
-      [Quick Charging Station Only] (μόνο σταθ-

μοί ταχείας φόρτισης):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης με 
ταχυφορτιστή.

-      [Show Available Charging Stations] (εμφά-
νιση των διαθέσιμων σταθμών φόρτισης):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι διαθέσιμοι.

-     [Free Only] (μόνο δωρεάν):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι δωρεάν.

-     [Plug Type] (τύπος πρίζας):
Επιλέξτε τον τύπο του βύσματος και θα 
εμφανίζονται οι σταθμοί φόρτισης που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο βύσματος.

-       [Select Payment Type] (επιλογή τρόπου 
πληρωμής):
Επιλέξτε την μέθοδο πληρωμής και θα 
εμφανίζονται οι σταθμοί φόρτισης που 
χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο πληρωμής

-      [Available within 30 minutes] (διαθέσιμοι 
μέσα σε 30 λεπτά):
Εμφανίζει τους σταθμούς φόρτισης που 
είναι διαθέσιμοι μέσα σε 30 λεπτά οδήγη-
σης από την παρούσα θέση.

 ● Ακουμπήστε [Option] (επιλογή):

-     [Online] (όπου υπάρχει):
Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό και 
είστε συνδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi (όπου 
υπάρχει), λαμβάνει τις πιο πρόσφατες 
πληροφορίες online.

 «Ρύθμισης Wi-Fi (όπου υπάρχει)» (κεφ. 3).
-     [Along Route] (κατά μήκος της διαδρομής):

Εμφανίζει μία λίστα σταθμών φόρτισης 
που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρο-
μής προς τον προορισμό.

-     [Near Destination] (κοντά στον προορισμό):
Εμφανίζει μία λίστα σταθμών φόρτισης 
που είναι κοντά στον προορισμό, όταν 
έχει οριστεί ένας προορισμός.

-     [Select a City] (επιλέξτε μία πόλη):
Εμφανίζει μία λίστα σταθμών φόρτισης 
όταν έχει εισαχθεί το όνομα μίας πόλης.

-      [New Current Location] (νέα παρούσα 
θέση):
Εμφανίζει μία λίστα με σταθμούς φόρτι-
σης που είναι κοντά στην παρούσα θέση 
του αυτοκινήτου.

4.  Ακουμπήστε από την λίστα τον σταθμό 
φόρτισης που θέλετε.

5.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] (εκκίνηση) για να αρχίσει η 
καθοδήγηση διαδρομής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο εξοπλισμός που εμφανίζεται στην οθόνη 
των πληροφοριών του σταθμού φόρτισης 
δεν είναι απαραίτητα συμβατός με το αυτο-
κίνητό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει 
από πριν εάν ο εξοπλισμός μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί με το αυτοκίνητό σας.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα μενού 
αναζήτησης σταθμών φόρτισης και από το 
[Charging Stations] (σταθμοί φόρτισης) στο 
μενού πληροφοριών EV.

  «Οθόνη μενού Πληροφοριών EV» (κεφ. 4).
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Ορισμός από τον αριθμό τηλεφώνου 
(όπου υπάρχει)
Εάν ο τηλεφωνικός αριθμός μίας εγκατάστασης 
είναι καταχωρημένος στα δεδομένα του χάρτη, 
είναι δυνατό να κάνετε αναζήτηση μίας εγκατά-
στασης εισάγοντας τον τηλεφωνικό αριθμό.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Εάν ο κωδικός περιοχής του συγκεκριμέ-

νου τηλεφωνικού αριθμού δεν υπάρχει στα 
δεδομένα του χάρτη, το σύστημα δεν μπο-
ρεί να κάνει αναζήτηση για την τοποθεσία. 

 ● Μόνο οι τοποθεσίες που συμπεριλαμβάνο-
νται στην βάση δεδομένων του χάρτη μπο-
ρούν να αναζητηθούν από τον τηλεφωνικό 
αριθμό. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κατοί-
κων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να αναζητήσετε μία τοποθεσία.

1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.   Ακουμπήστε [Phone Number] (αριθμός τη-

λεφώνου). Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής 
τηλεφωνικού αριθμού. 

4.  Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό συμπερι-
λαμβανομένου του κωδικού περιοχής. Αφού 
τελειώσετε την εισαγωγή ακουμπήστε [ΟΚ].

5.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδή-
γηση της διαδρομής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν υπάρχουν καταχωρημένες περισσότε-
ρες από μία τοποθεσίες για τον τηλεφωνικό 
αριθμό, εμφανίζεται μία οθόνη λίστας. Ακου-
μπήστε ένα στοιχείο στην λίστα για να επιλέ-
ξετε την τοποθεσία που θέλετε.

  Ορίζοντας προορισμούς από το 
Google  (όπου υπάρχει) 
Είναι δυνατό να ορίσετε προορισμούς κατε-
βάζοντας τις πληροφορίες της τοποθεσίας 
που έχετε αναζητήσει στο Google εισάγο-
ντας λέξεις κλειδιά.
1. Πατήστε <ΜΑΡ>.
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Destinations by Google TM ] 

(Προορισμοί από το Google). Εμφανίζεται 
μία λίστα με τις συνθήκες αναζήτησης.

4.  Εισάγετε την λέξη κλειδί και μετά ακου-
μπήστε [List] (λίστα) Εμφανίζεται μία λί-
στα των στοιχείων που έχετε κατεβάσει με 
αναζήτηση από το Google.

5.  Ακουμπήστε τον προορισμό που θέλετε 
από την λίστα.

6.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδήγη-
ση της διαδρομής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το σύστημα κατεβάζει τις πληροφορίες που κά-
νατε αναζήτηση στο Google μέσω της TCU (Μονά-
δα Ελέγχου Τηλεματικής). Η χρήση των λειτουρ-
γιών των Υπηρεσιών NissanConnect εξαρτάται 
από μία συνδρομή σε ισχύ και από το να είναι σε 
λειτουργική κατάσταση η μονάδα τηλεματικής, 
καθώς και από  το να είναι διαθέσιμα η συνδε-
σιμότητα του δικτύου, τα δεδομένα του χάρτη 
πλοήγησης και η λήψη του δορυφόρου GNSS.

Ορισμός από αποθηκευμένες 
διαδρομές
Είναι δυνατό να επιλέξετε την διαδρομή που 
θέλετε από τις αποθηκευμένες διαδρομές.
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Saved Routes] (αποθηκευμένες 

διαδρομές). Εμφανίζεται μία οθόνη με λίστα.
4.  Ακουμπήστε την διαδρομή που θέλετε από 

την λίστα.

5GB0808XZ
5. Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] για να εισάγετε την αποθηκευ-
μένη διαδρομή.    

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπήστε [ ] για να εισάγετε μία απο-

θηκευμένη διαδρομή.
  «Εισαγωγή αποθηκευμένης διαδρο-
μής» (κεφ. 8).

 ●  Η αποθηκευμένη διαδρομή συμπεριλαμβά-
νει μόνο τοποθεσίες (προορισμούς και ση-
μεία διέλευσης) και συνθήκες υπολογισμού 
διαδρομής, όχι την ίδια την διαδρομή. Για 
τον λόγο αυτό, όταν ορίζετε τον προορισμό 
χρησιμοποιώντας μία αποθηκευμένη δια-
δρομή, μπορεί να προταθεί μία διαφορετι-
κή διαδρομή εάν η παρούσα τοποθεσία του 
αυτοκινήτου είναι διαφορετική από εκείνη 
που ήταν όταν αποθηκεύτηκε η διαδρομή. 

 ● Για να αποθηκεύσετε την παρούσα διαδρομή 
ακουμπήστε [Save Current Route] (αποθήκευ-
ση παρούσας διαδρομής). Μια διαδρομή μπο-
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ρεί να αποθηκευτεί μόνο όταν συμπεριλαμ-
βάνει ένα ή περισσότερα σημεία διέλευσης.    

  «Αποθήκευση διαδρομής» (κεφ. 8).

Ορισμός σημείου πάνω στον χάρτη
 Είναι δυνατόν να ορίσετε ως προορισμό μία 
τοποθεσία για την οποία έχετε κάνει κύλιση 
στον χάρτη και να βάλετε το σύστημα να υπο-
λογίσει μία διαδρομή. 
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [By Map] (από τον χάρτη).
4.  Κάντε κύλιση στον χάρτη, βάλτε το στόχα-

στρο πάνω από την τοποθεσία που θέλετε 
και ακουμπήστε [ΟΚ].

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το σημείο που βρίσκεται το κέντρο του στό-
χαστρου πάνω στον τονισμένο δρόμο μπορεί 
να οριστεί ως ένας προορισμός.
5.  Εμφανίζεται όλη η διαδρομή. Ακουμπήστε 

[Start] (εκκίνηση) για να ξεκινήσει η καθο-
δήγηση διαδρομής.

Άλλες ρυθμίσεις
1.  Κάντε κύλιση στον χάρτη, βάλτε το στόχα-

στρο πάνω από την τοποθεσία που θέλετε 
και ακουμπήστε [ ].

2. Ακουμπήστε [New Dest.] (νέος προορισμός).
3.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-

μπήστε [Start] (εκκίνηση) για να ξεκινήσει 
η καθοδήγηση διαδρομής.

Ορισμός με γεωγραφικό πλάτος / 
μήκος
Ένας προορισμός μπορεί να οριστεί καθορί-
ζοντας το γεωγραφικό πλάτος και το γεω-
γραφικό μήκος της τοποθεσίας.

5GB0789XZ
1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε [Latitude/Longitude] (γεωγρα-

φικό πλάτος / μήκος). Εμφανίζεται μία οθό-
νη εισαγωγής αριθμών.

4.  Εισάγετε το γεωγραφικό πλάτος και το γεω-
γραφικό μήκος της τοποθεσίας που θα ορι-
στεί ως προορισμός και ακουμπήστε [ΟΚ].

5.  Η τοποθεσία εμφανίζεται στο κέντρο του 
χάρτη. Ακουμπήστε [ΟΚ].

6.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-
μπήστε [Start] (εκκίνηση) για να ξεκινήσει 
η καθοδήγηση διαδρομής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Για να αλλάξετε ανάμεσα στην εισαγωγή 

γεωγραφικού πλάτους και μήκους, μετακι-
νήστε τον κέρσορα ακουμπώντας [<] και [>].

 ●   Ακουμπήστε [Change] (αλλαγή) για να αλ-
λάξετε την μορφή του γεωγραφικού πλά-
τους και του γεωγραφικού μήκους. 

 ● Ακουμπήστε [West] (δύση) ή [East] (ανατο-
λή) για να ορίσετε το κατάλληλο γεωγρα-
φικό μήκος.

 ● Ακουμπήστε [North] (βορράς) ή [South] 
(νότος) για να ορίσετε το κατάλληλο γεω-
γραφικό πλάτος.

 ● Εάν η επιλεγμένη τοποθεσία δεν περιλαμ-
βάνεται στην περιοχή του χάρτη θα εμφα-
νιστεί ένα μήνυμα.

 Χρήση της Πλοήγησης Από Πόρτα 
σε Πόρτα  (όπου υπάρχει)
Ο προορισμός μπορεί να οριστεί χρησι-
μοποιώντας μία συνοδευτική εφαρμογή 
για smartphone και μεταφέροντας στο αυ-
τοκίνητο. Για λεπτομερείς πληροφορίες, 
δείτε τις οδηγίες χρήσης στην εφαρμογή 
NissanConnect.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●  Η εφαρμογή NissanConnect μπορεί να κατέ-

βει από το iTunes App Store ή το Google Play. 
 ● Πριν κάνετε είσοδο για την πρώτη χρήση 

της εφαρμογής απαιτείται ένας λογαρια-
σμός χρήστη.

1. Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
2.  Ακουμπήστε [Destination] (προορισμός) 

στην Γραμμή Εκκίνησης.
3.  Ακουμπήστε το [Door-to-Door Navigation] 

(Πλοήγηση Από Πόρτα Σε Πόρτα) και ελέγ-
ξτε ότι το [Sync with Door-to-Door Navi] 
(συγχρονισμός με την πλοήγηση Από Πόρ-
τα Σε Πόρτα) είναι ενεργό.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το [Sync with Door-to-Door Navi] (συγχρονι-
σμός με την πλοήγηση Από Πόρτα Σε Πόρτα) 
μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από την 
οθόνη ρυθμίσεων της πλοήγησης.

 «Ρυθμίσεις πλοήγησης» (κεφ. 8).
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4.  Ενεργοποιήστε την λειτουργία Πλοήγησης 
Από Πόρτα Σε Πόρτα στην εφαρμογή στο 
smartphone σας.

5.   Επιλέξτε έναν προορισμό χρησιμοποιώ-
ντας την λειτουργία Πλοήγησης Από Πόρτα 
Σε Πόρτα στην εφαρμογή NissanConnect 
στο smartphone σας.

Μεταφέρετε τις πληροφορίες του προορι-
σμού από το smartphone στο αυτοκίνητο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Το αυτοκίνητο αυτό έχει ενσωματωμένη μία 
μονάδα επικοινωνίας που ονομάζεται TCU 
(Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής). 

 «NissanConnect (όπου υπάρχει για Ευρώπη 
και Ουκρανία)» (κεφ. 7).
6.  Θα εμφανιστεί μία οθόνη επιβεβαίωσης. 

Ακουμπήστε [Go Here] (πήγαινε εδώ) και η 
θέση της τοποθεσίας που έχει μεταφερθεί 
θα εμφανιστεί σε ανασκόπηση στην ένδει-
ξη της οθόνης αφής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ακουμπήστε [Ignore] (αγνόησε) για να ακυρώ-
σετε την μεταφορά του προορισμού.
7.  Εμφανίζεται η παρούσα διαδρομή. Ακου-

μπήστε [Start] για να ξεκινήσει η καθοδήγη-
ση της διαδρομής.

Επιλογές πριν ξεκινήσει η 
καθοδήγηση διαδρομής
 Πριν ξεκινήσετε την καθοδήγηση διαδρομής, 
επιλέξτε τα μενού για τις λεπτομέρειες της 
διαδρομής ώστε να τροποποιήσετε την δια-
δρομή, να δείτε την λίστα των στροφών ή να 
αποθηκεύσετε την διαδρομή. 

ΡΒΒ0016ΧΖ
 ● [Start] (εκκίνηση):

Ξεκινάει η καθοδήγηση διαδρομής στον 
επιλεγμένο προορισμό.

 ● [Adds to Route] (προσθήκη στην διαδρομή):
Προσθέτει μία τοποθεσία σε μία διαδρο-
μή που έχει προηγουμένως οριστεί.

 ● [More Routes] (περισσότερες διαδρομές):
Προτείνει εναλλακτικές διαδρομές.

 – [Fastest] (πιο γρήγορη)
Επιλέγει μία διαδρομή που είναι πιο 
γρήγορη σε χρόνο.

 – [ECO] Επιλέγει μία διαδρομή για την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

 – [Shortest] (πιο σύντομη)
Επιλέγει μια διαδρομή που είναι πιο 
σύντομη σε απόσταση.

 ● [Turn List] (λίστα στροφών):
 Εμφανίζει μία λεπτομερή λίστα των στρο-
φών. Ο χάρτης μπορεί να εμφανιστεί 
και μπορείτε να αποφύγετε την στροφή 
ακουμπώντας ένα σημείο στροφής.     

 «Εμφάνιση της λίστας των στροφών» 
(κεφ. 8)

 ● [Move Location] (θέση μετακίνησης):
Εμφανίζει μία οθόνη χάρτη και επιτρέπει 
να ρυθμιστεί η τοποθεσία του προορι-
σμού.

 ● [More Options] (περισσότερες επιλογές):
 – [Place Info] (πληροφορίες τοποθεσίας):

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες 
για τον προορισμό. Ακουμπήστε [Go 
Here] (πήγαινε εδώ) για να ορίσετε τον 
προορισμό. Ακουμπήστε [Call] (κλήση) 
(όπου υπάρχει) για να κάνετε μία τηλε-
φωνική κλήση στην εγκατάσταση που 
έχει οριστεί ως προορισμός.

 – [Save Location] (αποθήκευση τοποθεσίας):
Αποθηκεύει την τοποθεσία στο Ευρε-
τήριο.

 – [Save Route] (αποθήκευση διαδρομής):
Αποθηκεύει την διαδρομή για μεταγε-
νέστερη χρήση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Οι πληροφορίες για την ισχύ της μπατα-

ρίας εμφανίζονται στην οθόνη αφού ακου-
μπήσετε το [More Routes] (περισσότερες 
διαδρομές). Η λειτουργία υπολογισμού 
της ισχύος της μπαταρίας που απομένει 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επι-
βεβαιώσετε τις αλλαγές στις συνθήκες 
που προκύπτουν αφού ξεκινήσει η οδήγη-
ση. Αξιοποιήστε αυτή την λειτουργία ως 
αναφορά όταν επιλέγετε διαδρομές για 
να οδηγήσετε.

 ● Αφού ξεκινήσετε την οδήγηση, δείτε την 
αυτονομία οδήγησης στον μετρητή και 
κάντε φόρτιση της μπαταρίας επιτρέπο-
ντας κάποια παρέκκλιση.
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 ● Στις ακόλουθες περιστάσεις η πραγματι-
κή ισχύς της μπαταρίας μπορεί να διαφέ-
ρει από την εκτίμηση ισχύος της μπαταρί-
ας που απομένει.

 – Συχνή επανάληψη απότομης επιτάχυν-
σης και απότομης επιβράδυνσης.

 –  Αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας του 
air conditioner .

 – Αλλαγή των συνθηκών κυκλοφορίας και 
των διαδρομών οδήγησης που διαφέ-
ρουν από αυτές που χρησιμοποιήθη-
καν για τον υπολογισμό.

 – Ισχυρός άνεμος, κρύο και συνθήκες και-
ρού με χιόνι.

 – Ελαστικά που δεν πληρούν τις προδια-
γραφές, χαμηλή πίεση αέρα, φθαρμένα 
ελαστικά, ελαστικά χωρίς καρφιά και 
άλλα.

 – Μειωμένη χωρητικότητα της μπαταρί-
ας Li-ion.

 – Τοποθέτηση εξοπλισμού που δεν πλη-
ρεί τις προδιαγραφές (σχάρες απο-
σκευών και άλλα)

 ● Ακουμπήστε το [1Type] για να εμφανι-
στούν εναλλακτικές διαδρομές υπολο-
γισμένες με μία συνθήκη αναζήτησης 
διαδρομής που επιλέγετε στην οθόνη 
ρύθμισης [Basic Route Type] (βασικός τύ-
πος διαδρομής).

 «Προτίμηση διαδρομής» (κεφ. 8)
Ακουμπήστε το [3 Types] για να εμφανι-
στούν εναλλακτικές διαδρομές υπολογι-
σμένες και με τις τρεις συνθήκες αναζή-
τησης διαδρομής ([Fastest] (πιο γρήγορη), 
[ECO] (οικονομική) και [Shortest] (πιο κο-
ντινή)).

Σχετικά με την καθοδήγηση 
διαδρομής
             Αφού ορίσετε την διαδρομή, επιλέξτε [Start] 
(εκκίνηση) για να ξεκινήσει η καθοδήγηση 
της διαδρομής.  Στην διάρκεια της καθοδή-
γησης διαδρομής, το σύστημα στα πλοηγεί 
μέσω των σημείων καθοδήγησης, χρησιμο-
ποιώντας οπτική και φωνητική καθοδήγηση.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Η οπτική και φωνητική καθοδήγηση 
διαδρομής του συστήματος πλοήγη-
σης είναι μόνο ως αναφορά. Τα περι-
εχόμενα της καθοδήγησης μπορεί να 
μην είναι κατάλληλα, ανάλογα με την 
περίσταση.

 ● Ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυ-
κλοφορίας όταν οδηγείτε στην προτει-
νόμενη διαδρομή (π.χ. οδήγηση σε μο-
νόδρομο).      «Καθοδήγηση διαδρομής» 
(κεφ. 8)

Φωνητική καθοδήγηση στην διάρκεια 
της καθοδήγησης διαδρομής
Τα βασικά για την φωνητική καθοδήγηση:
Η φωνητική καθοδήγηση ανακοινώνει σε 
ποια κατεύθυνση θα στρίψετε όταν πλησι-
άζετε μία διασταύρωση για την οποία είναι 
απαραίτητο να κάνετε στροφή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιστά-

σεις στις οποίες η καθοδήγηση διαδρο-
μής δεν ανταποκρίνεται στις πραγματι-
κές συνθήκες του δρόμου. Αυτό μπορεί να 
προκύψει λόγω ασυμβατότητας ανάμεσα 

στον πραγματικό δρόμο και τις πληρο-
φορίες στα δεδομένα του χάρτη ή επίσης 
μπορεί να οφείλεται και στην ταχύτητα 
του αυτοκινήτου.

 ● Σε περίπτωση που η καθοδήγηση διαδρο-
μής δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
συνθήκες του δρόμου, ακολουθήστε τις πλη-
ροφορίες που παίρνετε από τις πινακίδες 
κυκλοφορίας ή τα σήματα πάνω στον δρόμο.

 ● Όταν πλησιάζετε ένα σημείο καθοδήγησης 
(διασταύρωση ή στροφή) ή τον προορισμό 
/ σημείο διέλευσης στην διάρκεια της καθο-
δήγησης διαδρομής, η φωνητική καθοδήγη-
ση ανακοινώνει την απόσταση που απομένει 
και/ή την κατεύθυνση της στροφής. Πατή-
στε και κρατήστε το  <MAP>  για να επαναλη-
φθεί η φωνητική καθοδήγηση.

Καθοδήγηση διαδρομής
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Οθόνες καθοδήγησης διαδρομής
 Εμφανίζονται διάφορες οθόνες καθοδήγη-
σης στην ένδειξη της οθόνης αφής κατά την 
διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής. 
Οι ρυθμίσεις των οθονών καθοδήγησης μπο-
ρούν να αλλάξουν.

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
Καθοδήγηση διαδρομής στην οθόνη του 
χάρτη:

5GB0776XZ
Όταν αρχίζει η καθοδήγηση της διαδρομής 
εμφανίζονται το βέλος για την στροφή και η 
απόσταση έως το επόμενο σημείο καθοδήγη-
σης εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία 
της οθόνης του χάρτη. Το βέλος αυτό δείχνει 
την κατεύθυνση που θα στρίψετε στο επόμε-
νο σημείο καθοδήγησης (γωνία ή διασταύρω-
ση). Όταν πλησιάζετε ένα σημείο καθοδήγη-
σης εμφανίζεται μία μεγεθυμένη άποψη της 
διασταύρωσης. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου ανακοινώνονται τα ονό-
ματα των επόμενων δρόμων.

Μεγεθυμένη άποψη της διασταύρωσης:

ΡΒΒ0017ΧΖ
 Όταν πλησιάζεται ένα σημείο καθοδήγησης, 
το σύστημα αυτόματα αλλάζει σε άποψη 
μοιρασμένης οθόνης και εμφανίζει μία με-
γεθυμένη άποψη της διασταύρωσης στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης. Για να αλλάξε-
τε σε πλήρη οθόνη χάρτη ενώ εμφανίζεται η 
μεγεθυμένη άποψη διασταύρωσης πατήστε 
 <MAP> . Η απόσταση έως το σημείο καθοδή-
γησης και το όνομα του επόμενου δρόμου 
στον οποίο θα οδηγήσετε εμφανίζονται στο 
πάνω μέρος της οθόνης. 

Καθοδήγηση κόμβου:

5GB0778XZ
Όταν οδηγείτε σε ένα αυτοκινητόδρομο, όταν 
το αυτοκίνητο πλησιάζει έναν κόμβο το σύ-
στημα αυτόματα αλλάζει σε άποψη μοιρα-
σμένης οθόνης και εμφανίζει μία μεγεθυμένη 
άποψη του κόμβου στην αριστερή πλευρά 
της οθόνης. Όταν το αυτοκίνητο περάσει 
τον κόμβο, το σύστημα αυτόματα επιστρέ-
φει στην λειτουργία πλήρους οθόνης. Για να 
αλλάξετε σε πλήρη οθόνη χάρτη ενώ εμφανί-
ζεται η μεγεθυμένη άποψη κόμβου πατήστε 
 <MAP> .
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Λίστα στροφών:

5GB0779XZ
Όταν η λίστα στροφών [Turn List] είναι ενερ-
γή στο μενού των ρυθμίσεων χάρτη, μπορεί 
να εμφανιστεί μία λίστα των στροφών στην 
αριστερή πλευρά της οθόνης.

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8-9)
Για να αλλάξετε στην πλήρη οθόνη χάρτη πα-
τήστε <ΜΑΡ> (χάρτης).
 Η αριστερή οθόνη αυτόματα αλλάζει σε μεγε-
θυμένη άποψη της διασταύρωσης όταν πλη-
σιάζετε το σημείο καθοδήγησης. 
Με ενεργό το [Auto. Show Turn List on M-way] 
(αυτόματη εμφάνιση λίστας στροφών στο 
αυτοκινητόδρομο), η λίστα των στροφών θα 
εμφανιστεί αυτόματα όταν οδηγείτε σε αυ-
τοκινητόδρομους.

 «Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
 Επιλέγοντας ένα σημείο διέλευσης από την 
λίστα των πληροφοριών εξόδου: 
 Όταν εμφανίζονται οι πληροφορίες εξόδου 
στην λίστα στροφών, μπορείτε να ορίσετε 

ένα σημείο διέλευσης σε μία εγκατάσταση 
που βρίσκεται κοντά στην έξοδο του αυτοκι-
νητόδρομου.
Οι κατηγορίες εγκαταστάσεων που εμφανί-
ζονται με μία εικόνα στην λίστα στροφών δεν 
μπορούν να επιλεγούν. 

ΡΒB0025XZ
1.  Ακουμπήστε την έξοδο όπου εμφανίζεται η 

εικόνα των πληροφοριών εξόδου. Εμφανί-
ζεται η οθόνη της λίστας των κατηγοριών.

2.  Ακουμπήστε την κατηγορία των σημεί-
ων ενδιαφέροντος. Εμφανίζεται μία λίστα 
των εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά 
στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

3.  Ακουμπήστε την εγκατάσταση που θέλετε 
για τον προορισμό ή το σημείο διέλευσης.

4.  Ο προορισμός ή το σημείο διέλευσης έχει 
οριστεί και γίνεται η αναζήτηση διαδρο-
μής.  «Επιλογές πριν ξεκινήσετε την κα-
θοδήγηση διαδρομής» (κεφ. 8)

5.  Ακουμπήστε [Start] για να ξεκινήσει η κα-
θοδήγηση της διαδρομής.

Μενού διαδρομής

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 Να σταματάτε πάντα το αυτοκίνητο σε 
ασφαλές σημείο πριν τροποποιήσετε τις 
συνθήκες της διαδρομής. Τροποποιώντας 
τις συνθήκες της διαδρομής ενώ οδηγείτε 
μπορεί να προκληθεί ατύχημα. 

Στην διάρκεια της καθοδήγησης διαδρομής, 
οι συνθήκες της διαδρομής μπορούν να τρο-
ποποιηθούν και οι πληροφορίες της διαδρο-
μής να επιβεβαιωθούν. Ορίστε τις συνθήκες 
της διαδρομής σύμφωνα με την προσωπική 
σας προτίμηση.

ΡΒB0018XZ
Πατήστε  <MAP>  όταν έχει οριστεί ένας προ-
ορισμός και μετά ακουμπήστε [Route] (δια-
δρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης.
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού της διαδρομής.
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Διαθέσιμες ρυθμίσεις

Στοιχείο μενού Αποτέλεσμα
[Cancel Route] (ακύρωση διαδρομής) Ακυρώνει την παρούσα καθοδήγηση διαδρομής.  «Ακύρωση διαδρομής» (κεφ. 8)
[Turn List] (λίστα στροφών) Εμφανίζει λεπτομέρειες για την προτεινόμενη διαδρομή. «Εμφάνιση λίστας στροφών» 

(κεφ. 8-29)
[Detour] (παράκαμψη) Μπορεί να υπολογιστεί μία παράκαμψη για μία καθορισμένη απόσταση.  «Ορισμός δια-

δρομής παράκαμψης» (κεφ. 8)
[Route Preference] (προτίμηση διαδρομής) Ορίζει τις συνθήκες αναζήτησης της διαδρομής.  «Προτιμήσεις διαδρομής» (κεφ. 8)
[Recalculate] (επανυπολογισμός) Αφού αλλάξετε τις συνθήκες αναζήτησης κλπ, κάνει πάλι αναζήτηση της διαδρομής με το χέρι 

και βάζει στο σύστημα να υπολογίσει μία διαδρομή.  «Επανυπολογισμός διαδρομής» (κεφ. 8)
[Show Destination] 
(εμφάνιση προορι-
σμού)

[Move Location] (θέση 
μετακίνησης)

Εμφανίζει μία οθόνη χάρτη και επιτρέπει να ρυθμιστεί η τοποθεσία του προορισμού.

[Nearby POIs] (κοντινά 
σημεία ενδιαφέροντος)

Αναζητάει σημεία ενδιαφέροντος κοντά στον προορισμό, όπως εστιατόρια, βενζινάδικα κλπ. 
Η τοποθεσία μπορεί να οριστεί ως προορισμός ή σημείο διέλευσης.

[Save Location] (αποθή-
κευση τοποθεσίας)

Αποθηκεύει τον προορισμό στο Ευρετήριο.

[Edit/Add to Route] (εισαγωγή / προσθήκη 
στην διαδρομή)

Ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης μπορεί να εισαχθεί / να προστεθεί σε μία διαδρομή 
που έχει ήδη οριστεί.  «Εισαγωγή διαδρομής» (κεφ. 8)

[Guidance Settings] (ρυθμίσεις καθοδήγησης) Μπορούν να προσαρμοστούν διάφορες ρυθμίσεις καθοδήγησης.  «Ρυθμίσεις καθοδήγη-
σης» (κεφ. 8)

[Save Route] (αποθήκευση διαδρομής)  Η παρούσα διαδρομή (ένας προορισμός και σημεία διέλευσης) μπορούν να αποθηκευτούν.
Μπορούν να αποθηκευτούν το μέγιστο έως 10 διαδρομές. Οι αποθηκευμένες διαδρομές μπο-
ρούν εύκολα να ανακτηθούν για μελλοντική χρήση. Η αποθηκευμένη διαδρομή συμπεριλαμβά-
νει μόνο τις πληροφορίες της τοποθεσίας και όχι την ίδια την διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί 
να ποικίλει ανάλογα με τις πληροφορίες για την κίνηση (όπου υπάρχει) ή άλλες συνθήκες. 

[Map Scroll] (κύλιση χάρτη) Εμφανίζει την παρούσα οθόνη χάρτη στην οποία μπορεί να γίνει κύλιση για να επιβεβαιώ-
σετε την τοποθεσία του προορισμού, τα σημεία διέλευσης, την διαδρομή κλπ.
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[Simulation] (προσομοίωση)  Προσομοιώνει την καθοδήγηση διαδρομής. Η λειτουργία αυτή παρέχει μία λεπτομερή εικόνα 
της διαδρομής με φωνητική καθοδήγηση.  

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

[ ]: Παύει την προσομοίωση

[ ]: Επαναφέρει την προσομοίωση.

[ ]: Σταματάει την προσομοίωση.

[ ]: Αυξάνει την ταχύτητα αναπαραγωγής.

[ ]:  Μειώνει την ταχύτητα αναπαραγωγής.
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Ακύρωση διαδρομής
 Είναι δυνατό να διαγράψετε έναν προορισμό και 
όλα τα σημεία διέλευσης που έχουν ήδη οριστεί. 
1.  Ακουμπήστε <ΜΑΡ> (χάρτη) και μετά ακου-

μπήστε [Route] (διαδρομή ) στην Γραμμή Εκ-
κίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Cancel Route] (ακύρωση δια-
δρομής).

3.   Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. 
Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να διαγράψετε 
τον προορισμό και τα σημεία διέλευσης 
που έχουν επί του παρόντος οριστεί. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ακουμπώντας [Cancel] (ακύρωση) στην 

Γραμμή Εκκίνησης μπορείτε επίσης να δι-
αγράψετε τον προορισμό και τα σημεία 
διέλευσης.

 ● Οι διαγραμμένοι προορισμοί και σημεία 
διέλευσης δεν μπορούν να ενεργοποιη-
θούν εκ νέου.

Εμφάνιση της λίστας στροφών
Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της προτεινόμε-
νης διαδρομής.

5GB0780XZ
1.  Πατήστε  <MAP>  και μετά ακουμπήστε 

[Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Turn List] (λίστα στροφών).
Ορισμός δρόμου αποφυγής
Η παράκαμψη για την αποφυγή ενός δρόμου 
είναι διαθέσιμη όταν ακουμπάτε το όνομα του 
δρόμου στην ένδειξη της Λίστας Στροφών.
1.  Ακουμπήστε στην λίστα τον δρόμο που θέ-

λετε να αποφύγετε. Εμφανίζεται η θέση της 
επιλεγμένης διασταύρωσης.

2.  Ακουμπήστε [Avoid This Road] (απέφυγε 
αυτόν τον δρόμο).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ακουμπώντας [Show Map] (εμφάνιση χάρ-
τη) μπορείτε να επιβεβαιώσετε όλη την 
διαδρομή.

3.   Η ένδειξη επιστρέφει στην λίστα στροφών. 
Ακουμπήστε [Recalculate] (επανυπολογι-
σμός). Η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου. 
Ακουμπήστε [Cancel] (ακύρωση) για να 

ακυρώσετε την ρύθμιση αποφυγής.

Ορισμός διαδρομής παράκαμψης
Για να παρακάμψετε την προτεινόμενη δια-
δρομή, μπορεί να καθοριστεί μία απόσταση 
παράκαμψης.
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακουμπήστε 

[Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Detour] (παράκαμψη).
3.  Ακουμπήστε μία απόσταση παράκαμψης.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση:
 ● 200 μέτρα/400 γιάρδες (1/4 μίλια)
 ● 500 μέτρα/800 γιάρδες (1/4 μίλια)
 ● 1.0 χλμ (1.0 μίλι ) 
 ● 5.0 χλμ (3.0 μίλια)
 ● 10.0 χλμ (5.0 μίλια)

 Μετά τον υπολογισμό της παράκαμψης, 
το σύστημα εμφανίζει την διαδρομή πα-
ράκαμψης πάνω στον χάρτη. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ::
 ●  Η ρύθμιση της παράκαμψης μπορεί να 

ακυρωθεί ακουμπώντας [Cancel Detour] 
(ακύρωση παράκαμψης). 

 ● Όταν το αυτοκίνητο έχει παρεκκλίνει από 
την προτεινόμενη διαδρομή, δεν μπορεί 
να επιλεγεί η παράκαμψη [Detour].

 ● Εάν το σύστημα δεν μπορεί να υπολογίσει 
μία παράκαμψη με τις καθορισμένες συν-
θήκες, εμφανίζεται η προηγούμενη προ-
τεινόμενη διαδρομή.

 ● Εάν το αυτοκίνητο κινείται πολύ γρήγορα, 
η διαδρομή παράκαμψης μπορεί να ξεκι-
νήσει από μία τοποθεσία που το αυτοκί-
νητο έχει ήδη προσπεράσει.



131Πλοήγηση



132 Πλοήγηση

Προτίμηση διαδρομής
 Είναι δυνατό να ορίσετε τις συνθήκες για την αναζήτηση διαδρομής. 
1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και ακουμπήστε [Route Preference] (προτίμηση διαδρομής).
3. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 

Ρύθμιση στοιχείου Ενέργεια
[Basic Route Type]
(τύπος βασικής δια-
δρομής)

[Fastest Route] (ταχύτερη διαδρομή) Δίνει προτεραιότητα στην χρήση της ταχύτερης διαδρομής.
 [Energy – Saving] (εξοικονόμησης ενέργειας) Δίνει προτεραιότητα σε μία διαδρομή που χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια.
[Shorter Distance] (μικρότερη απόσταση)  Δίνει προτεραιότητα στην πιο σύντομη διαδρομή.  Η διαδρομή μπορεί 

να μην είναι ν συντομότερη επειδή το σύστημα δίνει προτεραιότητα σε 
δρόμους που είναι εύκολοι στην οδήγηση από άποψη ασφάλειας.

[Other Routing 
Choices] (άλλες επιλο-
γές διαδρομής)

[Minimise Motorways] (ελαχιστοποίηση αυτοκινητόδρομων) Ελαχιστοποιεί την χρήση αυτοκινητόδρομων.

[Minimise Toll Roads] (ελαχιστοποίηση δρόμων με διόδια) Ελαχιστοποιεί την χρήση δρόμων με διόδια.
[Time Restricted 
Roads] (δρόμοι με 
χρονικούς περιο-
ρισμούς)

[Use Restriction info] (χρήση πληροφορι-
ών περιορισμού)

Υπολογίζει την διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για 
χρονικούς περιορισμούς.

[Do not use Restriction info] (να μην γίνει 
χρήση πληροφοριών περιορισμού)

Υπολογίζει την διαδρομή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες για 
χρονικούς περιορισμούς.

[Avoid] (αποφυγή) Υπολογίζει την διαδρομή αποφεύγοντας την χρήση δρόμων με χρονι-
κούς περιορισμούς.

[Seasonal 
Restricted Roads] 
(δρόμοι με επο-
χικούς περιορι-
σμούς)

[Use Restriction info] (χρήση πληροφορι-
ών περιορισμού)

 Υπολογίζει την διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για 
εποχικούς περιορισμούς. 

[Do not use Restriction info] (να μην γίνει 
χρήση πληροφοριών περιορισμού)

Υπολογίζει την διαδρομή χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες για 
εποχικούς περιορισμούς.

[Avoid] (αποφυγή)  Υπολογίζει την διαδρομή αποφεύγοντας την χρήση δρόμων με εποχι-
κούς περιορισμούς. 

[Use Traffi  c 
Information] (χρή-
ση πληροφοριών 
για την κίνηση)

[Auto] (αυτόματο) Υπολογίζει την διαδρομή αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφο-
ρίες για την κίνηση.

[Accept] (αποδοχή) Εάν προκύψει ένα μποτιλιάρισμα ή περιστατικό, θα εμφανιστεί μία 
οθόνη επιβεβαίωσης πριν τον υπολογισμό.

[OFF] (κλειστό) Υπολογίζει την διαδρομή χωρίς να λάβει υπόψη τις πληροφορίες για 
την κίνηση.

[Use Avoid Area Settings] (χρήση ρυθμίσεων περιοχής αποφυγής) Όταν είναι ενεργοποιημένο, το σύστημα αποφεύγει τις από πριν καθο-
ρισμένες περιοχές αποφυγής.



133Πλοήγηση

Στοιχείο ρύθμισης Ενέργεια
[Other Routing 
Choices] (άλλες επιλο-
γές διαδρομής)

[Use Ferries] (χρήση φεριμπόουτ) Συμπεριλαμβάνει την χρήση φεριμπόουτ. 
[Use Car-Carrying Trains] (χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων) Συμπεριλαμβάνει την χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων.
[Use Unpaved Roads] (χρήση χωματόδρομων) Συμπεριλαμβάνει την χρήση χωματόδρομων.
[Use Learned Routes] (χρήση γνωστών διαδρομών)  Χρησιμοποιεί τους δρόμους που χρησιμοποιούνται πιο συχνά με την 

βοήθεια της τεχνολογίας αυτοεκμάθησης. 
[Customise More 
Routes] (προσαρμογή 
περισσότερων δια-
δρομών)

[3 Types] (3 τύποι)  Υπολογίζει 3 τύπους διαδρομής όταν επιβεβαιώνετε άλλες διαδρομές. 
[1 Type] (1 τύπος) Υπολογίζει διαδρομές με μία συνθήκη αναζήτησης διαδρομής που 

επιλέγεται στην οθόνη ρύθμισης [Basic Route Type] (βασικός τύπος 
διαδρομής)   «Προτιμήσεις διαδρομής» (κεφ. 8)

[Estimated Time] (εκτι-
μώμενος χρόνος)

[Destination] (προορισμός)  Εμφανίζει κατά την καθοδήγηση διαδρομής τον εκτιμώμενο χρόνο άφι-
ξης ή τον χρόνο που απομένει έως τον προορισμό. 

[Waypoint] (σημείο διέλευσης)  Εμφανίζει κατά την καθοδήγηση διαδρομής τον εκτιμώμενο χρόνο άφι-
ξης ή τον χρόνο που απομένει έως το σημείο διέλευσης. 

[Time Shown on Map] 
(χρόνος που εμφανίζε-
ται στον χάρτη)

[ETA] (εκτιμώμενος χρόνος άφιξης) Εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης.
[Remaining] (χρόνος που απομένει) Εμφανίζει τον χρόνο που απομένει έως την άφιξη.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο 

[Route Preference] (προτιμήσεις διαδρο-
μής) από το μενού της οθόνης διαδρομής.

 ● Εάν το αυτοκίνητο αποκλίνει πολύ από 
την προτεινόμενη διαδρομή, το σύστημα 
υπολογίζει μία νέα διαδρομή.

 ● Οι πληροφορίες για την κίνηση (όπου 
υπάρχει) που εμφανίζονται στην οθόνη 
του χάρτη δεν είναι στατιστικά στοιχεία 
πληροφοριών για την κίνηση.

 ● Εάν επιλέξετε το [Do Not Use Restriction 
Info] (μην χρησιμοποιηθούν πληροφορί-
ες περιορισμών) για την ρύθμιση [Time 
Restricted Roads] (δρόμοι με χρονικούς πε-
ριορισμούς), το σύστημα υπολογίζει μία δι-

αδρομή χωρίς να λάβει υπόψη τους κανονι-
σμούς σχετικά με την ώρα ή την ημέρα της 
εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό η προτεινό-
μενη διαδρομή μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
έναν δρόμο που υπόκειται σε κανονισμούς 
για την κυκλοφορία ανάλογα με την ώρα ή 
την ημέρα της εβδομάδας. Όταν οδηγείτε 
κατά μήκος της διαδρομής να ακολουθείτε 
πάντα όλους τους κανονισμούς για την κυ-
κλοφορία, ανεξάρτητα από το εάν το [Time 
Restricted Roads] (δρόμοι με χρονικούς πε-
ριορισμούς) είναι ενεργό ή όχι.

 ● Στην περιοχή όπου δεν μεταδίδονται πληρο-
φορίες για την κυκλοφορία, η ρύθμιση [Use 
Traffi  c Information] (χρήση πληροφοριών για 
την κυκλοφορία) είναι απενεργοποιημένη.

 ● Το σύστημα κάνει υπολογισμό για να μει-

ώσει τον χρόνο που απαιτείται για την 
πλήρη διαδρομή από την εκκίνηση έως 
τον προορισμό. Εάν δεν υπάρχουν κατάλ-
ληλες διαδρομές, το σύστημα μπορεί να 
οδηγήσει σε μία διαδρομή όπου υπάρχει 
μποτιλιάρισμα αντί για να οδηγήσει σε 
μία παράκαμψη.

 ● Το σύστημα μπορεί να μην οδηγήσει σε 
μία παράκαμψη εάν το μποτιλιάρισμα ή η 
διακοπή της κυκλοφορίας προκύψουν μα-
κριά από την παρούσα τοποθεσία.
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Επανυπολογισμός διαδρομής
Μπορείτε να κάνετε πάλι μία αναζήτηση δια-
δρομής με το χέρι αφού αλλάξετε τις συνθή-
κες αναζήτησης κλπ.
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακου-

μπήστε [Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκ-
κίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Recalculate] (επανυπολογι-
σμός). Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η δια-
δρομή υπολογίζεται εκ νέου.

3.  Ακουμπήστε [Start] (εκκίνηση) ή κάντε 
όποιες άλλες ενέργειες είναι απαραίτητες.

 «Επιλογές πριν ξεκινήσετε την καθο-
δήγηση διαδρομής» (κεφ. 8-22)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν έχετε ορίσει ένα σημείο διέλευσης 

πάνω στην διαδρομή, το σύστημα θα ανα-
ζητήσει μόνο μία διαδρομή, ακόμη και εάν 
γίνει εκ νέου υπολογισμός της διαδρομής.

 ● Όταν το αυτοκίνητο αποκλίνει από την 
προτεινόμενη διαδρομή, γίνεται και πάλι 
αναζήτηση της διαδρομής από την παρού-
σα τοποθεσία έως τον προορισμό μέσω 
της λειτουργίας Αυτόματου Επανυπολογι-
σμού Διαδρομής.

Εισαγωγή διαδρομής

5GB0791XZ
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακουμπή-

στε [Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή 

/ προσθήκη στην διαδρομή).
3.  Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις και ακου-

μπήστε [Calcualte] (υπολογισμός).
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
(1) [Add Destination] (προσθήκη προορισμού):

Ακουμπήστε για να προσθέσετε έναν νέο 
προορισμό.

(2) Παρόντας προορισμός:
Ακουμπήστε για να εισάγετε ή να διαγρά-
ψετε τον προορισμό. «Εισάγοντας / 
διαγράφοντας προορισμό ή σημείο διέ-
λευσης» (κεφ. 8)

(3)  Κριτήρια για τον υπολογισμό μιας διαδρο-
μής έως τον προορισμό / σημείο διέλευσης:
Ακουμπήστε για να αλλάξετε τις συνθήκες 
για τον υπολογισμό της διαδρομής.

 «Αλλάζοντας τις συνθήκες για τον 
υπολογισμό της διαδρομής» (κεφ. 8)

(4)  [Add Waypoint] (προσθήκη σημείου διέ-

λευσης):
Ακουμπήστε για να προσθέσετε ένα ση-
μείο διέλευσης.  «Ορισμός προορι-
σμού ή σημείου διέλευσης» (κεφ. 8)

(5) Παρόν σημείο διέλευσης:
Ακουμπήστε για να εισάγετε ή να διαγρά-
ψετε ένα σημείο διέλευσης.

 «Εισάγοντας / διαγράφοντας προορι-
σμό ή σημείο διέλευσης» (κεφ. 8)

(6) [Calculate] (υπολογισμός):
Αφού εισάγετε την διαδρομή, ακουμπή-
στε για να κάνετε επανυπολογισμό μίας 
διαδρομής με τις νέες συνθήκες.

Ορισμός προορισμού ή σημείου 
διέλευσης
Ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης μπορεί 
να προστεθεί σε μία διαδρομή που έχει ήδη 
οριστεί. Σε έναν προορισμό μπορούν να ορι-
στούν έως 20 σημεία διέλευσης.
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> και μετά ακουμπήστε 

[Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή 

/ προσθήκη στην διαδρομή).

5GB0781XZ
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3.  Ακουμπήστε [Add Destination] (προσθήκη 
προορισμού) ή [Add Waypoint] (προσθήκη 
σημείου διέλευσης).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν επιλέξετε το [Add Destination] (προσθή-
κη προορισμού), ο παρόν προορισμός αλλά-
ζει σε σημείο διέλευσης.
4.  Ορίστε ένα προορισμό ή σημείο διέλευσης. Η 

μέθοδος αναζήτησης για ένα σημείο διέλευ-
σης είναι ίδια με αυτή για έναν προορισμό.     

 «Ορισμός προορισμού» (κεφ. 8)
5.  Ακουμπήστε [Add to Route] (προσθήκη 

στην διαδρομή) για να προστεθεί η τοπο-
θεσία στην διαδρομή.

6.  Εμφανίζονται οι πληροφορίες της διαδρο-
μής έχοντας προστεθεί και η επιλεγμένη 
τοποθεσία. Εάν απαιτείται ρυθμίστε τις 
συνθήκες υπολογισμού της διαδρομής.    

 «Αλλάζοντας τις συνθήκες υπολογι-
σμού της διαδρομής» (κεφ. 8-33)

7.  Ακουμπήστε [Calculate] (υπολογισμός) για 
να επιβεβαιώσετε την αλλαγή διαδρομής. 
Θα γίνει επανυπολογισμός της διαδρομής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η προηγούμενη διαδρομή θα διαγραφεί 

αυτόματα.
 ●  Μπορούν επίσης να προστεθούν προορισμοί 

ή σημεία διέλευσης από το Μενού του Χάρτη.     
 «Οθόνη τοποθεσίας με κύλιση του 

χάρτη» (κεφ. 8)

Εισάγοντας / διαγράφοντας 
προορισμό ή σημείο διέλευσης
Ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης που 
έχει ήδη οριστεί μπορεί να τροποποιηθεί ή 
να διαγραφεί.
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακου-

μπήστε [Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκ-
κίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή 
/ προσθήκη στην διαδρομή).

3.  Ακουμπήστε έναν προορισμό ή σημείο διέ-
λευσης που έχει ήδη οριστεί.

5GB0809XZ
4.  Ακουμπήστε για να κάνετε τις ακόλουθες 

ρυθμίσεις:

Διαθέσιμες ρυθμίσεις
 ● [Delete] (διαγραφή):

Ένας προορισμός ή σημείο διέλευσης που 
έχει ήδη οριστεί μπορεί να διαγραφεί.

 ● [Change Order] (αλλαγή σειράς):
Μπορεί να αλλάξει η σειρά ενός προορισμού 
ή σημείων διέλευσης που έχουν ήδη οριστεί.

 ● [Move Destination] (μετακίνηση προορι-
σμού):

 Η θέση του προορισμού ή του σημείου 
διέλευσης μπορεί να ρυθμιστεί μετακινώ-
ντας το στόχαστρο κατά μήκος του χάρτη 
στην ένδειξη της οθόνης αφής. 

5.  Ακουμπήστε [Calculate] (υπολογισμός) για 
να εφαρμόσετε την αλλαγή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Εάν ο προορισμός διαγραφεί, η καθοδήγηση 
διαδρομής θα ακυρωθεί. 
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Αλλάζοντας τις συνθήκες 
υπολογισμού διαδρομής
Κάθε τμήμα της διαδρομής ανάμεσα στα ση-
μεία διέλευσης μπορεί να έχει διαφορετικές 
συνθήκες υπολογισμού διαδρομής.

ΡΒB0019XZ
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακου-

μπήστε [Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκ-
κίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή 
/ προσθήκη στην διαδρομή)

3.   Ακουμπήστε την συνθήκη της διαδρομής 
που εμφανίζεται στο τμήμα της διαδρομής 
έως τον προορισμό ή το σημείο διέλευσης 
που θέλετε. 

4.  Ακουμπήστε την συνθήκη που θέλετε.

 «Προτιμήσεις διαδρομής» (κεφ. 8)
Οι συνθήκες αλλάζουν και η οθόνη επι-
στρέφει στην οθόνη εισαγωγής διαδρομής.

5.  Ακουμπήστε [Calculate] (υπολογισμός) για 
να εφαρμόσετε την αλλαγή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η διαδρομή μπορεί να μην είναι η συντομότε-
ρη επειδή το σύστημα δίνει προτεραιότητα σε 
δρόμους που είναι εύκολοι στην οδήγηση από 
άποψη ασφάλειας.
Αλλάζοντας την σειρά του προ-
ορισμού και των σημείων διέλευσης
 Μπορεί να αλλάξει η σειρά ενός προορισμού 
ή σημείων διέλευσης που έχουν ήδη οριστεί. 

5GB0802XZ
1.  Πατήστε <ΜΑΡ> (χάρτης) και μετά ακου-

μπήστε [Route] (διαδρομή) στην Γραμμή Εκ-
κίνησης.

2.  Ακουμπήστε [Edit/Add to Route] (εισαγωγή 
/ προσθήκη στην διαδρομή).

3.  Ακουμπήστε έναν προορισμό ή σημείο διέ-
λευσης που έχει ήδη οριστεί.

4.  Ακουμπήστε [Change Order] (αλλαγή σειράς).
5.   Ακουμπήστε τον προορισμό ή το σημείο 

διέλευσης που θέλετε για να αντικαταστή-
σετε τον προορισμό ή το σημείο διέλευσης 
που είχατε επιλέξτε προηγουμένως. 

6.  Ακουμπήστε [Calculate] (υπολογισμός) για 
να εφαρμόσετε την αλλαγή.
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Ρυθμίσεις Καθοδήγησης
 Είναι διαθέσιμες διάφορες ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις πληροφορίες καθοδήγησης που παρέχονται από το σύστημα. 
1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και ακουμπήστε [Guidance Settings] (ρυθμίσεις καθοδήγησης). 
3. Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.
 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 

Ρύθμιση στοιχείου Ενέργεια

[Guidance Volume] (ένταση ήχου καθοδήγησης) Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου για την φωνητική καθοδήγηση.

[Guidance Voice] (φωνή καθοδήγησης) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την φωνητική καθοδήγηση.

[Traffi  c Announcement] (αναγγελία κυκλοφορίας)  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις αναγγελίες κυκλοφορίας.   Όταν το στοιχείο αυτό είναι ενερ-
γοποιημένο, το σύστημα παρέχει μία αναγγελία πληροφοριών κυκλοφορίας ή γεγονότων στην 
διαδρομή. Η ένδειξη ανάβει εάν έχει ενεργοποιηθεί η αναγγελία κυκλοφορίας.

[Toll Booth Guide] (καθοδήγηση σταθμού διοδίων) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την λειτουργία για να ειδοποιήσει ότι το αυτοκίνητο 
πλησιάζει σε σταθμό διοδίων.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο 

[Guidance Settings] (ρυθμίσεις καθοδήγη-
σης) από την οθόνη του μενού διαδρομής

 «Μενού διαδρομής» (κεφ. 8)
 ● Ακόμη και όταν το [Traffi  c Announcement] 

(αναγγελίες κυκλοφορίας) είναι ενεργό, οι 
πληροφορίες κυκλοφορίας δεν ανακοινώ-
νονται στην περιοχή όπου δεν μεταδίδο-
νται πληροφορίες για την κίνηση.

 ● Η φωνητική καθοδήγηση μπορεί επίσης 
να ρυθμιστεί γυρίζοντας τα <VOL/ > ή 
πατώντας < >στο τιμόνι ενώ αναγγέλ-
λεται η φωνητική καθοδήγηση.
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Για να ενεργοποιήσετε την Ποιοτική Ενημέ-
ρωση για την Κίνηση, ορίστε το [Use Premium 
Traffi  c] στο ΟΝ.

 «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνη-
ση» (κεφ. 8)

Ποιοτικές Πληροφορίες για την 
Κίνηση
 Μπορείτε να έχετε πληροφορίες για την κί-
νηση σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα 
Ποιοτικών Πληροφοριών για την Κίνηση που 
διαθέτει περισσότερη κάλυψη των δρόμων. 
 Οι τύποι των περιστατικών που εμφανίζο-
νται στην οθόνη είναι ίδιοι με τις πληροφο-
ρίες RDS-TMC. 
Οι Ποιοτικές Πληροφορίες για την Κίνηση εί-
ναι διαθέσιμες γυρίζοντας το [Use Premium 
Traffi  c] (χρήση ποιοτικής ενημέρωσης για 
την κίνηση) στο ΟΝ και συνδέοντας μία μο-
νάδα Wi-Fi (όπου υπάρχει) ή συνδέοντας ένα 
Smartphone μέσω Wi-Fi ή μέσω TCU (Μονάδας 
Ελέγχου Τηλεματικής) (όπου υπάρχει).

 «Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνη-
ση» (κεφ. 8)

Βλέποντας τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για την κίνηση
Βλέποντας τα περιστατικά για την 
κίνηση από λίστα
1.  Πατήστε  <MENU>  και μετά ακουμπήστε 

[Info] (πληροφορίες) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Traffi  c Information] (πληροφορί-

ες κυκλοφορίας) ή [Premium Traffi  c] (Ποιοτικές 
Πληροφορίες Κίνησης). Εμφανίζεται μία λίστα 
όλων των διαθέσιμων τύπων πληροφοριών.

Διαθέσιμα 
στοιχεία

Λειτουργία

[Show Traffi  c 
on the Route] 
(εμφάνιση κυ-
κλοφορίας πάνω 
στην διαδρομή)

 Εμφανίζει μία λίστα των πλη-
ροφοριών για την κίνηση που 
βρίσκονται στην διαδρομή από 
την παρούσα θέση του αυτο-
κινήτου έως τον προορισμό. 
Είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχει 
οριστεί μία διαδρομή. 

[Nearby Traffi  c 
Info] (πληρο-
φορίες για την 
κίνηση κοντά)

Εμφανίζει μία λίστα με τις 
διαθέσιμες πληροφορίες γύρω 
από την παρούσα θέση του 
αυτοκινήτου.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τα [Traffi  c Information] (πληροφορίες κυκλο-
φορίας) ή [Premium Traffi  c] (Ποιοτικές Πληρο-
φορίες Κίνησης) είναι διαθέσιμα μόνο όταν 
λαμβάνονται πληροφορίες για την κίνηση.
3.  Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε. Εμ-

φανίζεται μία λίστα με τα διαθέσιμα περι-
στατικά.
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4.  Ακουμπήστε ένα περιστατικό από την 

λίστα για να ελέγξετε τις λεπτομερείς 
πληροφορίες και τον χάρτη. Ακουμπήστε 
[Avoid] (αποφυγή) για να αναζητήστε μία 

άλλη εναλλακτική διαδρομή.

Εμφάνιση επειγουσών 
πληροφοριών για την κίνηση
 Όταν έχει βρεθεί ένα επείγον περιστατικό 
γύρω από την παρούσα θέση του αυτοκινή-
του, εμφανίζεται αυτόματα ένα μήνυμα στην 
ένδειξη της οθόνης αφής με μία φωνητική 
αναγγελία. 
Το μήνυμα περιλαμβάνει την εικόνα, τον τύπο 
του περιστατικού, τις πληροφορίες για το 
περιστατικό και την ευθεία απόσταση του 
περιστατικού από την παρούσα θέση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν υπάρχουν πολλαπλά επείγοντα πε-

ριστατικά, εμφανίζεται το περιστατικό με 
την μικρότερη ευθεία απόσταση από την 
παρούσα θέση.

 ● Εάν το επείγον περιστατικό είναι πάνω 
στην συνιστώμενη διαδρομή και βρεθεί 
μία παράκαμψη, εμφανίζεται η οθόνη ειδο-
ποίησης παράκαμψης όταν το αυτοκίνητο 
πλησιάσει το σημείο της παράκαμψης.

Βλέποντας τις πληροφορίες για 
την κίνηση (όπου υπάρχει)
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Πληροφορίες για την κίνηση πάνω 
στον χάρτη
Οι πληροφορίες για την κίνηση εμφανίζονται 
τόσο σε οθόνη χάρτη 2D όσο και 3D..
Πληροφορίες οθόνης
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Παράδειγμα

(1) Συνθήκες δρόμου:

Ελεύθερη ροή Πράσινο

Αργή κυκλοφορία Κίτρινο

Μεγάλη κίνηση Κόκκινο

Κλειστός δρόμος και 
το τμήμα επηρεάζεται 
από σοβαρό περιστατι-
κό κίνησης

Πορτοκαλί και 
λευκές ρίγες

Κυκλοφορία σε ουρά Πορτοκαλί

(2) Εικόνες πληροφοριών για την κυκλοφορία:
Εάν δεν έχετε ορίσει ήδη μία διαδρομή, όλες 
οι εικόνες πληροφοριών στην οθόνη του χάρ-

τη εμφανίζονται με γκρι. Όταν έχει ήδη ορι-
στεί μία διαδρομή, οι εικόνες στην διαδρομή 
εμφανίζονται με χρώμα και οι εικόνες εκτός 
διαδρομής εμφανίζονται με γκρι.

Σταματημένη κυκλοφορία

Αργή κυκλοφορία

Κυκλοφορία με ελεύθερη ροή

Δρόμος κλειστός

Ατύχημα

Έργα στον δρόμο

Στενές λωρίδες

Όλα τα άλλα περιστατικά

(3) Απόσταση και χρόνος που απομένει:
 Η απόσταση και ο χρόνος που απομένει υπο-
λογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις πληρο-
φορίες κυκλοφορίας στην διαδρομή. 
 Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται ο 
χρόνος που απομένει έως τον προορισμό ή ο 
εκτιμώμενος χρόνος άφιξης στον προορισμό.     

 «Προτιμήσεις διαδρομής» (κεφ. 8)
(4) Ένδειξη κυκλοφορίας:

PREMIUM TRAFFIC (Κορυφαίες Πληροφο-
ρίες Κυκλοφορίας)
Εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμη και 
λαμβάνεται Ποιοτική Ενημέρωση για την 
Κίνηση

TMC
Εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμο και 
λαμβάνεται το RDS-TMC.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι εικόνες για την κίνηση εμφανίζονται σε 
επίπεδο κλίμακας 25 μέτρων (1/64 μιλίου) – 
12.5 χλμ (7.5 μίλια). Ορισμένες εικόνες για την 
κυκλοφορία εμφανίζονται μόνο πάνω στον 
χάρτη σε επίπεδα μεγαλύτερης λεπτομέρειας.
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Ρυθμίσεις πληροφοριών για την 
κυκλοφορία:
Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των 
πληροφοριών για την κίνηση μπορούν να αλ-
λάξουν.
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1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3.  Ακουμπήστε [Traffi  c Info Settings] (ρυθμί-

σεις για τις πληροφορίες κυκλοφορίας).
4.  Ακουμπήστε την ρύθμιση που θέλετε. Η έν-

δειξη για την επιλεγμένη ρύθμιση θα ανάψει.

Στοιχεία διαθέσιμα για ρύθμιση
 ●  [Use Premium Traffi  c] (χρήση των κορυφαί-

ων πληροφοριών κυκλοφορίας) 
Ανοίγει και κλείνει την Ποιοτική Ενημέρω-
ση για την Κίνηση.

 ●  [Filter Traffi  c Icons] (Φιλτράρισμα εικόνων 
για την κίνηση): 
Επιλέγει ποιοι τύποι περιστατικών κίνη-
σης (π.χ. ατύχημα) θα εμφανίζονται στην 

οθόνη του χάρτη.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Μπορείτε να έχετε επίσης πρόσβαση στο 

[Traffi  c Info Settings] (ρυθμίσεις πληροφο-
ριών κίνησης) από την οθόνη του χάρτη 
παρούσας θέσης

 «Οθόνη χάρτη παρούσας θέσης» (κεφ. 
8)

 ● Ακόμη και εάν το [Traffi  c Announcement] 
(αναγγελία κυκλοφορίας) είναι στο OFF, 
η καθοδήγηση διαδρομής δεν θα επηρε-
αστεί. Επίσης, δεν θα απενεργοποιηθεί η 
αναγγελία για πληροφορίες σε περίπτω-
ση ανάγκης.    

 «Ρυθμίσεις καθοδήγησης» (κεφ. 8)

Αποθήκευση τοποθεσίας
Οι τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά 
μπορούν να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο. 
Μπορείτε εύκολα να ανακτήσετε τις αποθη-
κευμένες διευθύνσεις ώστε να τις ορίσετε ως 
προορισμό ή σημείο διέλευσης. Το ευρετήριο 
μπορεί να αποθηκεύσει έως 200 τοποθεσίες.
Αποθήκευση της τοποθεσίας του 
σπιτιού ή της εργασίας
Η τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας 
μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημα..
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1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και 

ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
3.   Ακουμπήστε [Add Home Location] (προ-

σθήκη τοποθεσίας σπιτιού) ή [Add Work 
Location] (προσθήκη τοποθεσίας εργασίας). 

4.  Ακουμπήστε την κατάλληλη μέθοδο για 
να ορίσετε την τοποθεσία. Δείτε τις μεθό-
δους αναζήτησης που χρησιμοποιούνται 
για την ρύθμιση του προορισμού.    

 «Ορισμός προορισμού» (κεφ. 8)
5. Ακουμπήστε [ΟΚ].

Αποθήκευση μιας τοποθεσίας / 
διαδρομής
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6.  Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διεύθυνση της 
τοποθεσίας αποθηκεύεται στο Ευρετήριο.

7.  Ρυθμίστε και εισάγετε τα περιεχόμενα του 
αποθηκευμένου στοιχείου όπως απαιτεί-
ται. Ακουμπήστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση.    

 «Εισαγωγή αποθηκευμένης τοποθεσίας» 
(κεφ. 8)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Εάν ακουμπήσετε [Go Home (Save Location)] 
(πήγαινε σπίτι (αποθήκευση τοποθεσίας)) 
ή [Go to Work (Save Location)] (πήγαινε στην 
δουλειά (αποθήκευση τοποθεσίας)), στην 
οθόνη προορισμού ενώ δεν έχει ακόμη απο-
θηκευτεί η διεύθυνση του σπιτιού ή της ερ-
γασίας, το σύστημα θα εμφανίσει ένα μήνυ-
μα ρωτώντας εάν θέλετε να αποθηκεύσετε 
την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας. 
Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να αποθηκεύσετε 
την τοποθεσία του σπιτιού ή της εργασίας.

Αποθήκευση τοποθεσίας με αναζήτηση
Είναι δυνατό να αποθηκεύσετε μία τοποθε-
σία με αναζήτηση με διάφορους τρόπους.
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1.  Ακουμπήστε [Settings] στην Γραμμή Εκκίνη-

σης.

2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3. Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
4.  Ακουμπήστε [Saved Locations] (αποθηκευ-

μένες τοποθεσίες).
5.  Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας).
6.   Ακουμπήστε την κατάλληλη μέθοδο για να 

ορίσετε την τοποθεσία. Δείτε τις μεθόδους 
αναζήτησης που χρησιμοποιούνται για την 
ρύθμιση του προορισμού.     

 «Ορισμός προορισμού» (κεφ. 8)
7. Ακουμπήστε [ΟΚ].
8.  Εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διεύθυνση 

του προορισμού αποθηκεύεται στο ευρε-
τήριο.

9. Ρυθμίστε και εισάγετε τα περιεχόμενα του 
αποθηκευμένου στοιχείου όπως απαιτείται.
Ακουμπήστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση.

 «Εισαγωγή αποθηκευμένης τοποθεσί-
ας» (κεφ. 8)

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν η τοποθεσία είναι αποθηκευμένη 

στο [Saved Locations] (αποθηκευμένες το-
ποθεσίες), το [Address Book] (ευρετήριο) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε 
αναζήτηση μίας τοποθεσίας.

 «Αναζήτηση από το ευρετήριο» (κεφ. 
8-19)

 ● Όταν έχουν ήδη αποθηκευτεί 200 τοπο-
θεσίες, μία νέα τοποθεσία δεν μπορεί να 
αποθηκευτεί έως ότου να διαγραφεί μία 
ήδη αποθηκευμένη τοποθεσία.

Αποθήκευση τοποθεσίας με 
μετακίνηση στον χάρτη
1.  Μετακινηθείτε στην τοποθεσία που θέλετε 

στον χάρτη και ακουμπήστε [  ] στην έν-
δειξη της οθόνης αφής.
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2.   Ακουμπήστε [Save Location] (αποθήκευση 

τοποθεσίας). Εμφανίζεται ένα μήνυμα. 
3.  Η εικόνα που αντιπροσωπεύει την απο-

θηκευμένη τοποθεσία εμφανίζεται πάνω 
στον χάρτη. Πατήστε  <MAP>  για να επι-
στρέψετε στην οθόνη χάρτη παρούσας το-
ποθεσίας.
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Αποθήκευση διαδρομής
 Μπορούν να αποθηκευτούν το μέγιστο έως 10 
υπολογισμένες διαδρομές. Οι αποθηκευμένες 
διαδρομές μπορούν εύκολα να ανακτηθούν και 
να οριστούν ως προτεινόμενες διαδρομές. 
 Μία διαδρομή απαιτεί τουλάχιστον ένα σημείο 
διέλευσης προκειμένου να αποθηκευτεί. 
1.  Πατήστε  <MAP>  και μετά ακουμπήστε [Route] 

(διαδρομή) στην Γραμμή Εκκίνησης..
2.  Ακουμπήστε [Save Route] (αποθήκευση δι-

αδρομής). Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό 
μήνυμα. Εάν ερωτηθείτε, ακουμπήστε [Yes] 
(ναι) για να αποθηκεύσετε την παρούσα δι-
αδρομή.

Άλλες ρυθμίσεις
Μία διαδρομή μπορεί επίσης να αποθηκευτεί 
με την χρήση της παρακάτω διαδικασίας.
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3.  Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
4.  Ακουμπήστε [Saved Routes] (αποθηκευμέ-

νες διαδρομές).
5.    Ακουμπήστε [Save Current Route] (αποθή-

κευση παρούσας διαδρομής). Εμφανίζεται 
ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. Εάν ερωτηθεί-
τε, ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να αποθηκεύ-
σετε την παρούσα διαδρομή. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●   Για να αποθηκευτεί η διαδρομή θα πρέπει να 

οριστεί τουλάχιστον 1 σημείο διέλευσης.  
 ● Μία αποθηκευμένη διαδρομή συμπεριλαμ-

βάνει μόνο τοποθεσίες (προορισμούς και 
σημεία διέλευσης) και συνθήκες υπολογι-
σμού διαδρομής, όχι την ίδια την διαδρομή.

 ● Η διαδρομή αποθηκεύεται στην πρώτη δι-
αθέσιμη θέση στην λίστα των αποθηκευ-
μένων διαδρομών.

 ● Όταν έχουν ήδη αποθηκευτεί 10 διαδρο-
μές στο ευρετήριο, μία νέα διαδρομή δεν 
μπορεί να αποθηκευτεί έως ότου να δια-
γράψετε μία άλλη διαδρομή.

«Διαγραφή ενός αποθηκευμένου στοι-
χείου» (κεφ. 8)

Αποθήκευση περιοχής αποφυγής
 Μπορείτε να αποθηκεύσετε μία Περιοχή Απο-
φυγής. Η Περιοχή Αποφυγής είναι μία περιο-
χή που μπορεί να εξαιρεθεί από μία διαδρο-
μή, όπως για παράδειγμα ένας δρόμος που 
είναι πάντα μποτιλιαρισμένος.
Όταν αποθηκευτούν οι Περιοχές Αποφυγής, 
το σύστημα αποφεύγει αυτές τις περιοχές 
όταν υπολογίζει μία διαδρομή. Μπορούν να 
αποθηκευτούν έως 10 Περιοχές Αποφυγής. 
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3.  Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
4.  Ακουμπήστε [Avoid Area] (περιοχή αποφυγής).
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5. Ακουμπήστε [Add New] (προσθήκη νέας).
Ακουμπήστε την κατάλληλη μέθοδο για να 
αναζητήσετε μία τοποθεσία.

«Ορισμός προορισμού» (κεφ. 8)
6. Ακουμπήστε [ΟΚ].
7.  Ρυθμίστε τις πληροφορίες της Περιοχής 

Αποφυγής όπως απαιτείται.
«Εισαγωγή Περιοχής Αποφυγής» (κεφ. 8)

8.  Ακουμπήστε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τις 
πληροφορίες της Περιοχής Αποφυγής.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Μπορούν να αποθηκευτούν έως 10 Περιοχές 
Αποφυγής το μέγιστο. Όταν έχουν ήδη απο-
θηκευτεί 10 Περιοχές Αποφυγής, δεν μπορεί 
να αποθηκευτεί μία νέα Περιοχή Αποφυγής 
έως ότου να διαγραφεί μία ήδη καταχωρημέ-
νη Περιοχή Αποφυγής.     

«Διαγραφή αποθηκευμένου στοιχείου» 
(κεφ. 8)
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Εισαγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών
 Τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα μπορούν να εισαχθούν. 
Εισαγωγή αποθηκευμένης τοποθεσίας
1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού. 
Ρύθμιση στοιχείου Ενέργεια
[Home 
Location]* 
(θέση σπιτι-
ού)*

[Edit] εισα-
γωγή)

[Show Icon on Map] (εμφάνι-
ση εικόνας στον χάρτη)

Εμφανίζει την εικόνα του σπιτιού στον χάρτη.

[Icon] (εικόνα) Επιλέγει για εικόνα σπιτιού το σχέδιο που προτιμάτε.
[Sound] (ήχος) Ορίζει τον τύπο της ειδοποίησης που ηχεί όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει στο σπίτι.
[Direction] (κατεύθυνση) Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει από μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση στο σπίτι.
[Distance] (απόσταση) Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μία συγκεκριμένη από-

σταση από το σπίτι.
[Phone Number] (τηλεφωνι-
κός αριθμός)

Αποθηκεύει τον τηλεφωνικό αριθμό του σπιτιού.

[Move Location] (Μετακίνηση τοποθεσίας) Ρυθμίζει την αποθηκευμένη τοποθεσία του σπιτιού.
[Delete] (Διαγραφή) Διαγράφει την αποθηκευμένη τοποθεσία του σπιτιού.
[OK] Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες του σπιτιού που έχετε εισάγει.

[Work 
Location]* 
(θέση εργα-
σίας)*

[Edit] (εισα-
γωγή)

[Show Icon on Map] (εμφάνι-
ση εικόνας στον χάρτη)

Εμφανίζει την εικόνα της εργασίας στον χάρτη.

[Icon] (εικόνα) Επιλέγει για εικόνα εργασίας το σχέδιο που προτιμάτε.
[Sound] (ήχος) Ορίζει τον τύπο της ειδοποίησης που ηχεί όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει στην εργασία.
[Direction] (κατεύθυνση) Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει από μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση στην εργασία.
[Distance] (απόσταση) Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει μία συγκεκριμένη από-

σταση από την εργασία.
[Phone Number] (τηλεφωνι-
κός αριθμός)

Αποθηκεύει τον τηλεφωνικό αριθμό της εργασίας.

[Move Location] (Μετακίνηση τοποθεσίας) Ρυθμίζει την αποθηκευμένη τοποθεσία της εργασίας.
[Delete] (Διαγραφή) Διαγράφει την αποθηκευμένη τοποθεσία της εργασίας.
[OK] Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες της εργασίας που έχετε εισάγει.

Εισαγωγή των αποθηκευμένων 
πληροφοριών
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[Saved 
Locations] 
(αποθηκευ-
μένες τοπο-
θεσίες)

[Sort] (ταξι-
νόμηση)

[Sort by Number] (ταξινόμηση κατά 
αριθμό)

Ταξινομεί τις αποθηκευμένες τοποθεσίες. 
«Αναζήτηση από το ευρετήριο» (κεφ. 8)

[Sort by Name] (ταξινόμηση κατά όνομα)
[Sort by Icon] (ταξινόμηση κατά εικόνα)
[Sort by Group] (ταξινόμηση κατά ομάδα)

[Add New] (προσθήκη νέας) Προσθέτει μία νέα τοποθεσία.  «Αποθήκευση τοποθεσίας με αναζήτηση» (κεφ. 
8)

Αποθηκευ-
μένη λίστα 
τοποθε-
σιών

[Edit] (εισα-
γωγή)

[Show Icon on Map] (εμφά-
νιση εικόνας στον χάρτη)

 Εμφανίζει την εικόνα της αποθηκευμένης τοποθεσίας πάνω στον χάρτη. 

[Name] (όνομα) Καταχωρεί ένα όνομα της εισαγωγής.
[Voice Tag] (φωνητική 
ετικέτα)

Καταχωρεί μία φωνητική ετικέτα για την εισαγωγή που επιτρέπει η εισαγωγή 
να χρησιμοποιείται με το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης.

[Icon] (εικόνα) Επιλέγει μία εικόνα για την εισαγωγή.
[Sound] (ήχος) Ορίζει τον τύπο της ειδοποίησης που ηχεί όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει στην 

τοποθεσία.
[Direction] (κατεύθυνση)  Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει από μία συγκε-

κριμένη κατεύθυνση στο σπίτι. 
[Distance] (απόσταση)  Ορίζει τον ήχο της ειδοποίησης όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε μία συγκε-

κριμένη απόσταση από την τοποθεσία. 
[Phone Number] (τηλεφω-
νικός αριθμός)

Καταχωρεί έναν τηλεφωνικό αριθμό για την τοποθεσία.

[Group] (ομάδα) Καταχωρεί μία ομάδα για την εισαγωγή.
[Entry Numbers] (αριθμοί 
εισαγωγής)

Καταχωρεί έναν αριθμό εισαγωγής για την τοποθεσία.

[Move Location] (μετακίνηση τοποθεσίας) Ρυθμίζει τις πληροφορίες της αποθηκευμένης τοποθεσίας.
[Delete] (διαγραφή) Διαγράφει τις πληροφορίες της αποθηκευμένης τοποθεσίας.
[OK] Επιβεβαιώνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες της τοποθεσίας που έχετε 

εισάγει.
*: Όταν η τοποθεσία για το σπίτι ή την εργασία δεν έχει αποθηκευτεί, εμφανίζονται τα [Add Home Location] (προσθήκη τοποθεσίας σπιτι-
ού) ή [Add Work Location] (προσθήκη τοποθεσίας εργασίας) και μπορείτε να αποθηκεύσετε από το μενού μία τοποθεσία για το σπίτι ή την 
εργασία.
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Εισαγωγή αποθηκευμένης 
διαδρομής
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και 

ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
3.  Ακουμπήστε [Saved Routes] (αποθηκευμέ-

νες διαδρομές).
4.   Ακουμπήστε από την λίστα την αποθηκευ-

μένη διαδρομή που θέλετε. Θα εμφανιστεί 
η οθόνη ρυθμίσεων των Αποθηκευμένων 
Διαδρομών. 

Ρύθμιση 
στοιχείου

Ενέργεια

[Rename] (με-
τονομασία)

Αλλάζει το όνομα της απο-
θηκευμένης διαδρομής.

[Replace] 
(αντικατά-
σταση)

Γράφει την παρούσα 
διαδρομή πάνω από την 
αποθηκευμένη διαδρομή.

[Delete] (δια-
γραφή)

Διαγράφει την αποθηκευ-
μένη διαδρομή.

[OK] Εφαρμόζει τις νέες ρυθ-
μίσεις.

 Εισαγωγή περιοχής αποφυγής 
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[Navigation] (πλοήγηση).

2.  Ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο) 
και μετά ακουμπήστε [Avoid Area] (περιοχή 
αποφυγής).

3.  Ακουμπήστε από την λίστα την Περιοχή 
Αποφυγής που θέλετε. Θα εμφανιστεί η 
οθόνη ρυθμίσεων της Περιοχής Αποφυγής.

Ρύθμιση 
στοιχείου

Ενέργεια

[Rename] (με-
τονομασία)

Αλλάζει το όνομα της 
Περιοχής Αποφυγής.

[Move 
Location] 
(μεταφορά 
τοποθεσίας)

Ρυθμίζει την θέση της 
Περιοχής Αποφυγής.

[Resize Area] 
(αλλαγή 
μεγέθους 
περιοχής)

Ρυθμίζει το μέγεθος της 
Περιοχής Αποφυγής.

[Motorway] 
(αυτοκινητό-
δρομος)

Ορίζει η Περιοχή Αποφυ-
γής να περιλαμβάνει ή όχι 
τους αυτοκινητόδρομους. 
Το χρώμα της Περιοχής 
Αποφυγής αλλάζει ανάλο-
γα με την ρύθμιση.
Αυτοκινητόδρομοι ενερ-
γοί (ΟΝ): Πράσινο
Αυτοκινητόδρομοι ανε-
νεργοί (OFF): Μπλε

[Delete] (δια-
γραφή)

Διαγράφει μία Περιοχή 
Αποφυγής.

[OK] Εφαρμόζει την ρύθμιση 
που έχει γίνει.

 Διαγραφή αποθηκευμένου 
στοιχείου 
Οι τοποθεσίες και οι διαδρομές στο Ευρετή-
ριο μπορούν να διαγραφούν.
Είναι διαθέσιμη η διαγραφή ενός μεμονωμέ-
νου στοιχείου και η διαγραφή όλων των απο-
θηκευμένων στοιχείων.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τα διαγραμμένα στοιχεία δεν μπορούν να 
επανέλθουν. Πριν διαγράψετε ένα στοιχείο 
να βεβαιώνεστε πάντα ότι το στοιχείο αυτό 
δεν το χρειάζεστε πλέον.

Μεμονωμένη διαγραφή 
αποθηκευμένου στοιχείου
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

Γραμμή Εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση) και 

ακουμπήστε [Address Book] (ευρετήριο).
3.  Ακουμπήστε [Delete Saved Items] (διαγρα-

φή αποθηκευμένων στοιχείων).
Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και 
ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να επιβεβαιώ-
σετε την διαγραφή.
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Βήμα 1 Βήμα 2 Ενέργεια

[Delete Home Location] (διαγραφή τοποθεσίας σπιτιού) Διαγράφει την τοποθεσία 
του σπιτιού.

[Delete Work Location] (διαγραφή τοποθεσίας εργασίας) Διαγράφει την τοποθεσία 
της εργασίας.

[Delete 
Address Book] 
(διαγραφή 
ευρετηρίου)

[Delete All] (διαγραφή όλων) Διαγράφει όλες τις αποθη-
κευμένες τοποθεσίες.

[Delete One] (διαγραφή ενός) Διαγράφει μία επιλεγμένη 
αποθηκευμένη τοποθεσία.

[Delete Saved 
Routes] (δια-
γραφή απο-
θηκευμένων 
διαδρομών)

[Delete All] (διαγραφή όλων) Διαγράφει όλες τις αποθη-
κευμένες διαδρομές.

[Delete One] (διαγραφή ενός) Διαγράφει μία επιλεγμένη 
αποθηκευμένη διαδρομή.

[Delete Avoid 
Areas] (διαγρα-
φή Περιοχών 
Αποφυγής)

[Delete All] (διαγραφή όλων) Διαγράφει όλες τις Περιοχές 
Αποφυγής.

[Delete One] (διαγραφή ενός) Διαγράφει μία επιλεγμένη 
Περιοχή Αποφυγής.

[Delete 
Previous 
Destinations] 
(διαγραφή 
προηγούμενων 
προορισμών)

[Delete All Previous Destinations] (διαγρα-
φή όλων των προηγούμενων προορισμών)

Διαγράφει όλους τους προη-
γούμενους προορισμούς.

[Delete One Previous Destination] (διαγρα-
φή ενός προηγούμενου προορισμού)

Διαγράφει έναν επιλεγμένο 
προηγούμενο προορισμό.

[Delete Previous Starting Point] (διαγραφή 
προηγούμενου σημείου εκκίνησης)

Διαγράφει το προηγούμενο 
σημείο εκκίνησης.

[Delete Learned Routes] (διαγραφή διαδρομών που έχει 
γίνει εκμάθηση)

Διαγράφει τις διαδρομές που 
τους έχει γίνει εκμάθηση.

Διαγραφή μεμονωμένου στοιχείου 
στον χάρτη
1.  Ευθυγραμμίστε το στόχαστρο πάνω από 

την αποθηκευμένη περιοχή που θα διαγρα-
φεί μετακινώντας τον χάρτη και μετά ακου-
μπήστε [  ].

5GB0747XZ
2. Ακουμπήστε [Delete] (διαγραφή).
3.  Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. 

Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του μηνύ-
ματος και ακουμπήστε [Yes] (ναι).
Το αποθηκευμένο στοιχείο διαγράφεται 
από το Ευρετήριο.
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 Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να προσαρ-
μοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του 
χρήστη. 
1.  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην 

γραμμή εκκίνησης.
2.  Ακουμπήστε [Navigation] (πλοήγηση).
3.  Ακουμπήστε το στοιχείο που θέλετε να 

ρυθμίσετε.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις 
προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμα στοιχεία:
 ● [Map Settings] (ρυθμίσεις χάρτη)

Ρυθμίζει την μέθοδο εμφάνισης και την 
κατεύθυνση του χάρτη.

«Ρυθμίσεις χάρτη» (κεφ. 8)
 ● [Guidance Settings] (ρυθμίσεις καθοδή-

γησης)
Ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες για την 
καθοδήγηση διαδρομής.

«Ρυθμίσεις καθοδήγησης» (κεφ. 8)
 ● [Route Preference] (προτιμήσεις διαδρομής)

Αλλάζει τις προτιμήσεις της διαδρομής.    
«Προτίμηση διαδρομής» (κεφ. 8)

 ● [Traffi  c Info Settings] (ρυθμίσεις πληρο-
φορικών κίνησης)
Ορίζει τις διάφορες λειτουργίες για τις 
πληροφορίες για την κίνηση.

«Ρυθμίσεις πληροφοριών για την κίνη-
ση» (κεφ. 8)

 ● [Safety Guide Settings] (ρυθμίσεις οδη-
γού ασφαλείας)

Στοιχείο 
ρύθμισης

Ενέργεια

[Speed Limit 
Indication on 
Map] (ένδειξη 
ορίου ταχύ-
τητας στον 
χάρτη)

 Όταν αυτό το στοιχείο είναι 
ενεργό, η ένδειξη του ορίου ταχύ-
τητας θα εμφανιστεί στην δεξιά 
πλευρά στην οθόνη του χάρτη 
όταν υπάρχει όριο ταχύτητας 
στον δρόμο που κινείται το αυτο-
κίνητο.  «Χάρτης 2D» (κεφ. 8)

[Speed Limit 
Warning] 
(προειδοποί-
ηση ορίου 
ταχύτητας)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι 
ενεργό, η ένδειξη του ορίου 
ταχύτητας θα αναβοσβήνει και 
θα κάνει έναν θόρυβο για να 
προειδοποιήσει τον οδηγό όταν 
η ταχύτητα του αυτοκινήτου 
υπερβαίνει το όριο ταχύτητας.

 «Χάρτης 2D» (κεφ. 8)

[Speed Limit 
Sens.] (ευαι-
σθησία ορίου 
ταχύτητας)

Ρυθμίζει την ευαισθησία του 
ορίου ταχύτητας για το [Speed 
Limit Warning] (προειδοποίηση 
ορίου ταχύτητας).

 ● [Address Book] (ευρετήριο)
Αποθηκεύει τοποθεσίες και διαδρομές. Τα 
αποθηκευμένα στοιχεία μπορούν να εισα-
χθούν ή να διαγραφούν.

«Αποθήκευση μίας τοποθεσίας / δια-
δρομής» (κεφ. 8)

 ● [Customise POIs] (προσαρμογή σημείων 
ενδιαφέροντος)
Ορίζει τις κατηγορίες των σημείων ενδια-
φέροντος που θα εμφανίζονται στην σχε-
τική οθόνη για τα σημεία ενδιαφέροντος.

 «Προσαρμογή σημείων ενδιαφέρο-

ντος» (κεφ. 8)
 ● [Adjust Current Location] (ρύθμιση πα-

ρούσας θέσης)
 Εάν η εικόνα του αυτοκινήτου που δείχνει 
την παρούσα θέση του δεν είναι στην σω-
στή τοποθεσία, η τοποθεσία της εικόνας 
του αυτοκινήτου στην οθόνη του χάρτη 
μπορεί να ρυθμιστεί. 

 ● [Delete Saved Items] (διαγραφή αποθη-
κευμένων στοιχείων)
Διαγράφει μία αποθηκευμένη τοποθεσία 
ή διαδρομή.

«Διαγραφή μεμονωμένου αποθηκευ-
μένου στοιχείου» (κεφ. 8)

 ● [Delete Previous Destinations] (διαγραφή 
προηγούμενων προορισμών)
Διαγράφει όλους ή έναν προηγούμενο προ-
ορισμό ή το προηγούμενο σημείο εκκίνησης.

«Διαγραφή μεμονωμένου αποθηκευ-
μένου στοιχείου» (κεφ. 8)

 ● [Sync with Door-to-Door Navi] (συγχρονι-
σμός με πλοήγηση από πόρτα σε πόρτα)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πλοήγη-
ση από πόρτα σε πόρτα.

«Χρήση της πλοήγησης από πόρτα σε 
πόρτα (όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

 ● [Reset All Navigation Settings to Default] 
(επαναφορά όλων των ρυθμίσεων πλοή-
γησης στις εργοστασιακές)
 Αυτό επαναφέρει τις διάφορες ρυθμίσεις 
(ένδειξη, ένταση ήχου κλπ) στις εργοστα-
σιακές ρυθμίσεις. 

 ● [EV Settings] (ρυθμίσεις EV)
Από αυτό το μενού μπορούν να γίνουν διά-
φορες ειδικές για το EV ρυθμίσεις.

«Ρυθμίσεις μοναδικών λειτουργιών 
EV» (κεφ. 4)

 Ρυθμίσεις πλοήγησης 
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Γενικές πληροφορίες για το 
σύστημα πλοήγησης
Παρούσα θέση αυτοκινήτου
Εμφάνιση της παρούσας θέσης του 
αυτοκινήτου
Αυτό το σύστημα πλοήγησης συνδυάζει τα 
δεδομένα που προέρχονται από το όχημα 
(από τον περιμετρικό αισθητήρα) και από το 
Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφόρων Πλοήγησης 
(GNSS) και υπολογίζει την τρέχουσα θέση του 
οχήματος. Στην συνέχεια, η θέση αυτή εμφα-
νίζεται μέσω της καθοδήγησης διαδρομής 
προς ένα προορισμό.
Τί είναι το Παγκόσμιο Σύστημα 
Δορυφόρων Πλοήγησης (GNSS)?
Το GNSS είναι ένας γενικός όρος για τα συ-
στήματα εντοπισμού θέσης που χρησιμο-
ποιούν σήματα από δορυφόρους. Αυτό το 
σύστημα πλοήγησης λαμβάνει ραδιοσήματα 
από τρεις ή περισσότερους διαφορετικούς 
δορυφόρους και εντοπίζει την θέση του οχή-
ματος χρησιμοποιώντας την αρχή της τριγω-
νομέτρησης.
Ρύθμιση Εντοπισμού Θέσης:
Όταν το σύστημα κρίνει ότι ο εντοπισμός 
θέσης το αυτοκινήτου δεν είναι ακριβής με 
βάση τους υπολογισμούς της ταχύτητας του 
αυτοκινήτου και των δεδομένων που υπο-
λογίζει ο περιμετρικός αισθητήρας, το σύ-
στημα αυτόματα θα ρυθμίσει την θέση της 
εικόνας του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας 
σήματα GNSS.

Λήψη σημάτων από τους δορυφόρους GNSS:
 Η λήψη των σημάτων GNSS μπορεί να είναι 
ασθενής, ανάλογα με το περιβάλλον. Τα οχή-
ματα στις ακόλουθες περιοχές / στα ακόλου-
θα περιβάλλοντα μπορεί να μην λαμβάνουν 
σήματα GNSS. 

NAI0422
 ● Μέσα σε τούνελ ή γκαράζ.

NAI0423
 ● Σε περιοχές με πολλά ψηλά κτήρια.

ΝΑΙ0424
 ● Κάτω από αυτοκινητόδρομους πολλών 

επιπέδων.

ΝΑΙ0425
 ● Σε περιοχές με πολλά ψηλά δέντρα.
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ΝΑΙ0713
 ● Σε φαράγγια.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 Η κεραία GNSS βρίσκεται πάνω στο ταμπλό 
των οργάνων στο εσωτερικό του αυτοκινή-
του. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικεί-
μενο, ιδιαίτερα κινητά τηλέφωνα ή πομπο-
δέκτες στο ταμπλό των οργάνων. Επειδή η 
ισχύς του σήματος του GNSS είναι ασθενής, 
τα τηλέφωνα και οι πομποδέκτες θα επηρεά-
σουν ή θα διακόψουν τελείως το σήμα. 

Λάθος ένδειξη της θέσης του 
αυτοκινήτου
Οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορεί να επηρε-
άσουν την ακρίβεια της ένδειξης της θέσης 
του αυτοκινήτου ή της κατεύθυνσης κίνησης. 
Η ακρίβεια θα επανέλθει στο κανονικό όταν 
οι συνθήκες οδήγησης επιστρέψουν στο κα-
νονικό.

ΝΑΙ0426
 ● Όταν υπάρχει κοντά παρόμοιος δρόμος.

ΝΑΙ0427
 ● Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε μία περιο-

χή με ένα σύστημα που έχει μοτίβο πλέγ-
ματος στον δρόμο.

ΝΑΙ0428
 ● Όταν το αυτοκίνητο περνάει από μία με-

γάλη διασταύρωση σε σχήμα Υ.

ΝΑΙ0429
 ● Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε ένα δρόμο 

συνεχόμενο με αργή καμπύλη.
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ΝΑΙ0430
 ● Όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμο με 

επαναλαμβανόμενες καμπύλες σχήματος 
S.

ΝΑΙ0431
 ● Όταν το αυτοκίνητο είναι σε μία γέφυρα 

σχήματος βρόγχου.

ΝΑΙ0432
 ● Όταν το αυτοκίνητο είναι σε δρόμο καλυμ-

μένο με χιόνι ή χωρίς άσφαλτο.

ΝΑΙ0433
 ● Όταν στρίβετε επαναλαμβανόμενα αρι-

στερά ή δεξιά ή οδηγείτε σε ζιγκ-ζαγκ.

ΝΑΙ0434
 ● Όταν το αυτοκίνητο περιστρέφεται πάνω 

σε επιφάνεια στάθμευσης ενώ ο διακό-
πτης της παροχής είναι τοποθετημένος 
στην θέση OFF.

ΝΑΙ0435
 ● Όταν οδηγείτε σε δρόμο που δεν εμφανί-

ζεται στην οθόνη του χάρτη ή σε δρόμο 
που έχει αλλάξει λόγω πρόσθετων κατα-
σκευών ή για άλλους λόγους.
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ΝΑΙ0436
 ● Όταν η ακρίβεια του GNSS είναι χαμηλή.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ●   Η εικόνα του αυτοκινήτου μπορεί να μην 

είναι σωστά ευθυγραμμισμένη όταν ξεκι-
νάτε το αυτοκίνητο αμέσως μόλις ανάψει 
το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την 
οδήγηση (READY). 

 ●    Επίσης η εικόνα του αυτοκινήτου μπορεί 
να μην είναι σωστά ευθυγραμμισμένη εάν 
είναι τοποθετημένες διαφορετικές δια-
στάσεις ελαστικών ή αλυσίδες ελαστικών. 

 ●    Το σύστημα έχει μία λειτουργία που διορ-
θώνει αυτόματα την θέση της εικόνας του 
αυτοκινήτου όταν αυτή δεν είναι σωστά 
ευθυγραμμισμένη με την πραγματική θέση. 

 ●    Η διόρθωση της θέσης του αυτοκινήτου 
από το GNSS μπορεί να μην δουλέψει όταν 
το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. 

 ●  Εάν η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου 
δεν επιστρέψει στο κανονικό ακόμη και 
αφού οδηγήσετε για λίγο, διορθώστε την 
με το χέρι.

Περιοχές με Λεπτομερή Κάλυψη Χάρτη 
(MCA) για το σύστημα πλοήγησης
         Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να σας 
βοηθά να προσεγγίζετε τον προορισμό σας, 
αλλά και να εκτελείτε άλλες λειτουργίες που 
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ωστόσο, 
εσείς, ο οδηγός, πρέπει να χρησιμοποιείτε το 
σύστημα σωστά και με ασφάλεια. Οι πληροφο-
ρίες σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου, τα 
κυκλοφοριακά σήματα και την διαθεσιμότητα 
των υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι πάντα 
ενημερωμένες. Το σύστημα δεν υποκαθιστά 
την ασφαλή, σωστή και νόμιμη οδήγηση. 
 Τα δεδομένα του χάρτη καλύπτουν επιλεγμέ-
νες μητροπολιτικές περιοχές. 
Τα δεδομένα χάρτη περιλαμβάνουν δύο τύπους 
δεδομένων: Τις «Περιοχές λεπτομερούς κάλυ-
ψης» (Detailed coverage areas) που παρέχουν 
όλα τα λεπτομερή δεδομένα δρόμου και άλλες 
περιοχές με  την ένδειξη «Μόνο κεντρικοί δρό-
μοι» (Main roads only).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τα λεπτομερή δεδομένα χάρτη δεν είναι δια-
θέσιμα σε πολλές περιοχές και είναι γενικά 
περιορισμένα στην επιλογή κύριων μητρο-
πολιτικών περιοχών.
Υπολογισμός διαδρομής 

 ●   Η προτεινόμενη διαδρομή μπορεί να μην εί-
ναι η συντομότερη και να μην λαμβάνονται 
υπόψη άλλες περιστάσεις όπως τα μποτιλι-
αρίσματα. 

 ●    Επειδή είναι αναπόφευκτο να υπάρξει δια-
φορά ανάμεσα στις συνθήκες του δρόμου 
και τις περιστάσεις ανάμεσα στην στιγμή 
που χρησιμοποιείτε το σύστημα και αυτήν 

που οι πληροφορίες για τα δεδομένα του 
χάρτη είχαν παραχθεί, μπορεί να υπάρξουν 
διαφορές στους δρόμους και τους κανονι-
σμούς. Σε αυτές τις περιστάσεις οι πραγμα-
τικές συνθήκες του δρόμου και περιστάσεις 
έχουν προτεραιότητα πάνω στις πληροφο-
ρίες των δεδομένων του χάρτη. 

 ●    Στην διάρκεια υπολογισμού της διαδρομής, 
ο χάρτης δεν θα κάνει κύλιση αλλά η εικόνα 
του αυτοκινήτου θα κινηθεί σύμφωνα με την 
πραγματική κίνηση του αυτοκινήτου. 

 ●    Στην διάρκεια του υπολογισμού της δια-
δρομής τα κουμπιά όπως το  <MAP>  και το 
 <MENU>  θα είναι απενεργοποιημένα. 

 ●    Σε ορισμένες περιστάσεις, αφού ολοκληρω-
θεί ο υπολογισμός, μπορεί η διαδρομή που 
έχει υπολογιστεί να μην εμφανίζεται αμέσως. 

 ●    Τα σημεία διέλευσης που έχετε προσπερά-
σει δεν θα ληφθούν υπόψη για τον επανυπο-
λογισμό της διαδρομής. 

 ●    Εάν κάνετε κύλιση στον χάρτη ενώ σχεδιά-
ζεται η προτεινόμενη διαδρομή, θα πάρει 
περισσότερο χρόνο η ολοκλήρωση του σχε-
διασμού. 

 ●   Ο υπολογισμός της διαδρομής μπορεί να μην 
ολοκληρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις. 

 – Εάν δεν υπάρχει κύριος δρόμος μέσα σε 
ακτίνα 2.5 χλμ (1.5 μίλια) από το αυτοκίνη-
το, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη 
που θα το λέει αυτό. Προσπαθήστε να κά-
νετε νέο υπολογισμό όταν το αυτοκίνητο 
είναι πιο κοντά σε έναν κύριο δρόμο.

 – Εάν δεν υπάρχει κύριος δρόμος μέσα σε 
ακτίνα 2.5 χλμ (1.5 μίλια) από τον προορι-
σμό ή το σημείο διέλευσης, θα εμφανι-
στεί ένα μήνυμα που θα το λέει αυτό στην 
οθόνη. Προσπαθήστε να ορίσετε την το-
ποθεσία πιο κοντά σε έναν κύριο δρόμο.
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 – Εάν το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά στον 
προορισμό ή εάν δεν υπάρχουν δρόμοι 
στον προορισμό, θα εμφανιστεί ένα μή-
νυμα στην οθόνη που θα το λέει αυτό.

 – Εάν είναι αδύνατον να φτάσετε στον 
προορισμό ή το σημείο διέλευσης 
λόγω κυκλοφοριακών κανονισμών κλπ.

 – Εάν η μόνη διαδρομή για να φτάσετε 
στον προορισμό ή τα σημεία διέλευσης 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.

 ● Όταν εμφανίζεται η διαδρομή, μπορεί να 
προκύψουν τα ακόλουθα.

 – Εάν υπολογίσετε μία διαδρομή σε έναν 
κύριο δρόμο, το σημείο εκκίνησης της δι-
αδρομής μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς 
με την παρούσα θέση του αυτοκινήτου.

 – Το σημείο τερματισμού της διαδρομής 
μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς με τον 
προορισμό.

 – Εάν υπολογίσετε μία διαδρομή σε έναν 
κύριο δρόμο, το σύστημα μπορεί να εμ-
φανίσει μία διαδρομή από έναν άλλο κύ-
ριο δρόμο. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή 
η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου δεν 
είναι ακριβής. Σε αυτή την περίπτωση, 
παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές 
σημείο και ορίστε την εικόνα του αυτο-
κινήτου ή συνεχίσετε να οδηγείτε για 
να δείτε εάν η θέση της εικόνας του αυ-
τοκινήτου θα ρυθμιστεί αυτόματα πριν 
τον επανυπολογισμό της διαδρομής.

 – Υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες το 
σύστημα δείχνει μια άμεση διαδρομή 
για να φτάσετε στον προορισμό ή τα 
σημεία διέλευσης, εάν τα ορίσετε από 
τις αποθηκευμένες εγκαταστάσεις 
ή τις  πληροφορίες εγκαταστάσεων. 

Προκειμένου να το διορθώσετε αυτό 
θα πρέπει να είστε προσεκτικός για 
την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, ειδι-
κά όταν οι λωρίδες κυκλοφορίας με τις 
διαφορετικές κατευθύνσεις κίνησης 
εμφανίζονται ξεχωριστά σαν διασταυ-
ρώσεις ή περιοχές εξυπηρέτησης.

 – Το σύστημα αυτό δεν κάνει διάκριση 
ανάμεσα στον περιορισμένο έλεγ-
χο της κίνησης και τον πλήρη έλεγχο 
(μπλοκάρισμα). Μπορεί να δείχνει μία 
άμεση διαδρομή ακόμη και εάν ο δρό-
μος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 – Μπορεί να προταθεί μία διαδρομή που 
χρησιμοποιεί μία γραμμή φερυ-μπώτ 
ακόμη και εάν η προτίμησή σας για τα 
φεριμπότ είναι στο OFF (να μην χρησι-
μοποιούνται).

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το σύστημα θα ανακοινώνει τα ονόματα των 
δρόμων όταν η γλώσσα του συστήματος έχει 
οριστεί στα Αγγλικά.
Επανάληψη φωνητικής καθοδήγησης
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της 
καθοδήγησης διαδρομής, από την στιγμή που 
θα έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός διαδρο-
μής έως ότου το αυτοκίνητο να φτάσει στον 
προορισμό. Πατήστε και κρατήστε το <MAP>. 
Η φωνητική καθοδήγηση θα επαναληφθεί.
Σημειώσεις για την φωνητική 
καθοδήγηση

 ● Η φωνητική καθοδήγηση σε αυτό το σύ-
στημα θα πρέπει να θεωρείται ως συ-
μπληρωματική λειτουργία. Όταν οδηγείτε 

το αυτοκίνητο, ελέγξτε την διαδρομή στον 
χάρτη και ακολουθήστε τους πραγματι-
κούς δρόμους και τους κανονισμούς για 
την κυκλοφορία.

 ● Η φωνητική καθοδήγηση ενεργοποιείται 
μονό για διασταυρώσεις με συγκεκριμέ-
νες συνθήκες. Μπορεί να υπάρξουν πε-
ριπτώσεις που το αυτοκίνητο πρέπει να 
στρίψει αλλά δεν παρέχεται φωνητική 
καθοδήγηση.

 ● Τα περιεχόμενα της φωνητικής καθοδήγη-
σης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την 
κατεύθυνση της στροφής και τον τύπο 
της διασταύρωσης.

 ● Ο χρόνος παροχής της φωνητικής καθο-
δήγησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 
την περίσταση.

 ● Όταν το αυτοκίνητο έχει παρεκκλίνει από 
την προτεινόμενη διαδρομή, η φωνητική κα-
θοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη. Το σύστημα 
δεν θα το ανακοινώσει αυτό. Δείτε τον χάρτη 
και υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή. 
“Επανυπολογισμός διαδρομής” (κεφ. 8)

 ● Η φωνητική καθοδήγηση μπορεί να μην 
ανταποκριθεί με ακρίβεια στους αριθ-
μούς των δρόμων και τις κατευθύνσεις σε 
διασταυρώσεις στον αυτοκινητόδρομο.

 ● Τα ονόματα των οδών που εμφανίζονται 
μπορεί ορισμένες φορές να διαφέρουν 
από τα πραγματικά ονόματα.

 ● Η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέ-
σιμη όταν το [Guidance Voice] (φωνή καθο-
δήγησης) είναι απενεργοποιημένο.

«Ρυθμίσεις έντασης ήχου και ήχου 
πλήκτρων» (κεφ. 3)

 ● Η φωνητική καθοδήγηση θα ξεκινήσει 
όταν το αυτοκίνητο μπαίνει στην προτει-
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νόμενη διαδρομή. Δείτε τον χάρτη για τις 
κατευθύνσεις προς το σημείο εκκίνησης 
της διαδρομής.

 ● Όταν πλησιάζετε ένα σημείο διέλευσης, η 
φωνητική καθοδήγηση θα ανακοινώσει ότι 
το αυτοκίνητο πλησιάζει στο σημείο διέ-
λευσης και η καθοδήγηση θα αλλάξει στο 
επόμενο τμήμα της διαδρομής. Όταν η φω-
νητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη, 
δείτε τον χάρτη για τις κατευθύνσεις. Όταν 
η φωνητική καθοδήγηση δεν είναι διαθέσι-
μη, δείτε τον χάρτη για τις οδηγίες.

 ● Σε ορισμένες περιπτώσεις, η φωνητική κα-
θοδήγηση τελειώνει πριν την άφιξη στον 
προορισμό. Δείτε την εικόνα του προορι-
σμού στον χάρτη για να φτάσετε σε αυτόν.

 ● Η φωνητική καθοδήγηση μπορεί να είναι με-
ρικά λειτουργική ή να μην λειτουργεί λόγω 
της γωνίας των οδών σε μία διασταύρωση.

 ● Οι πληροφορίες εξόδου από τον αυτοκι-
νητόδρομο μπορεί να διαφέρουν από τις 
πληροφορίες στις πινακίδες εξόδου.

 ● Επειδή δεν είναι δυνατό να ληφθούν υπό-
ψη τα δεδομένα που αφορούν δρόμους 
που είναι εποχιακά διαθέσιμοι ή όχι, μπο-
ρεί να παρουσιαστεί μία διαδρομή που 
δεν ταιριάζει στους πραγματικούς περι-
ορισμούς της κυκλοφορίας. Βεβαιωθείτε 
ότι ακολουθείτε τους πραγματικούς περι-
ορισμούς στην κυκλοφορία όταν οδηγείτε.

 Σχετικά με το κανάλι κυκλοφορίας 
SUNA (για την Αυστραλία) 
 Σύντομη μορφή Όρων 
 Κανάλι Κυκλοφορίας SUNA 
Ενεργοποιώντας, χρησιμοποιώντας και/ή κά-
νοντας πρόσβαση στο Κανάλι Κίνησης SUNA, 

την Πρόβλεψη SUNA ή άλλο περιεχόμενο ή 
υλικό που παρέχεται από την Intelematics 
(μαζί Προϊόντα SUNA και/ή Υπηρεσίες), θα 
πρέπει να αποδεχθείτε συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις. Τα ακόλουθα είναι 
μία σύντομη περίληψη των όρων και προϋπο-
θέσεων που έχουν εφαρμογή για εσάς. Για να 
δείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις 
σχετικές με την χρήση των Προϊόντων και/ή 
των Υπηρεσιών SUNA,, παρακαλούμε συμβου-
λευθείτε τον ιστότοπο www.sunatraffi  c.com.
au/termsandconditions/ 
 1. Αποδοχή 
 Χρησιμοποιώντας τα Προϊόντα και/ή τις 
Υπηρεσίες SUNA θα θεωρηθεί ότι έχετε δε-
χτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανα-
φέρονται λεπτομερώς στον Ιστότοπο. Η 
Intelematics διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
κατά διαστήματα τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις στο σύνολο ή τμηματικά και οι προ-
σθήκες θα έχουν εφαρμογή αμέσως μόλις δη-
μοσιευθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
προσθηκών στον Ιστότοπο. Η συνέχιση της 
χρήσης των Προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών 
της SUNA θα αντιπροσωπεύει την συμφωνία 
σας με την δέσμευση από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις όπως ποικίλουν. 
 2. Πνευματική Ιδιοκτησία 
 Τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες SUNA προο-
ρίζονται για προσωπική χρήση. Δεν θα κατα-
γράψετε ή αναμεταδόσετε το περιεχόμενο, ή 
δεν θα χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο σε 
σχέση με οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 
για την κυκλοφορία ή υπηρεσία καθοδήγησης 
διαδρομής ή μονάδα που δεν έχει εγκριθεί από 
την Intelematics. Δεν σας παρέχεται κανένα δι-

καίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε Δικαίωμα 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομέ-
νης της πνευματικής ιδιοκτησίας) στα δεδομέ-
να που χρησιμοποιούνται για την παροχή των 
Προϊόντων και/ή των Υπηρεσιών SUNA. 
 3. Κατάλληλη χρήση 
 Τα Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες SUNA προο-
ρίζονται ως βοήθεια στην προσωπική παρα-
κολούθηση και δεν παρέχουν σε όλες τις περι-
στάσεις κατανοητές ή ακριβείς πληροφορίες. 
Σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί να αντιμε-
τωπίσετε πρόσθετη καθυστέρηση σαν αποτέ-
λεσμα στης χρήσης των Προϊόντων και/ή των 
Υπηρεσιών SUNA. Αναγνωρίζετε ότι δεν προο-
ρίζεται ή είναι κατάλληλο για χρήση σε εφαρ-
μογές όπου ο χρόνος άφιξης ή οι κατευθύνσεις 
οδήγησης μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην 
ασφάλεια του κοινού ή την δική σας.  
 4. Χρήση των Προϊόντων και Υπηρεσιών SUNA 
ενώ οδηγείτε 
 Εσείς και οι άλλοι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί 
του οχήματος στο οποίο τα Προϊόντα και/ή οι 
Υπηρεσίες SUNA έχουν τοποθετηθεί και είναι 
ενεργά, παραμένετε συνέχεια υπεύθυνοι για 
την τήρηση των σχετικών νόμων και κωδίκων 
για την ασφαλή οδήγηση.
Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να χειρίζεστε ενερ-
γά τα Προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες SUNA μόνο 
όταν το Αυτοκίνητο είναι τελείως ακινητοποι-
ημένο και αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. 
 5. Συνέχιση Υπηρεσιών και Λήψη του Καναλιού 
για την Κυκλοφορία της SUNA 
 Θα κάνουμε λογικές προσπάθειες για να παρέ-
χουμε το Κανάλι Κυκλοφορίας SUNA 24 ώρες 
την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο. Το Κανάλι Κυ-
κλοφορίας TUNA  μπορεί περιστασιακά να μην 
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είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους ή για 
προγραμματισμένη συντήρηση. Θα προσπα-
θήσουμε να κάνουμε συντήρηση όταν η κυκλο-
φοριακή κίνηση είναι ελαφριά. Διατηρούμε το 
δικαίωμα να αποσύρουμε τα Προϊόντα και/ή 
τις Υπηρεσίες SUNA οποιαδήποτε στιγμή. 
 Επίσης, δεν μπορούμε να διαβεβαιώσουμε την 
αδιάκοπη λήψη του Καναλιού Κυκλοφορίας 
SUNA του σήματος RDS-TMC σε οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη τοποθεσία. 
6. Περιορισμός Ευθύνης
 Εάν κάνετε πρόσβαση και/ή χρησιμοποιήσετε 
τα Προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες SUNA στην 
Αυστραλία και εκτός από οποιαδήποτε εκπρο-
σώπηση και εγγύηση που εφαρμόζεται από 
το νόμο σε αυτή την συμφωνία ή τα οποία σας 
δίνονται διαφορετικά από το νόμο (συμπερι-
λαμβανομένων οποιονδήποτε εγγυήσεων για 
τους καταναλωτές παρέχονται κάτω από το 
πρόγραμμα 2 της Πράξης για τον Ανταγωνισμό 
και τους Καταναλωτές της Αυστραλίας (2010) 
(Νόμος Καταναλωτή της Αυστραλίας), που δεν 
μπορούν νόμιμα να εξαιρεθούν ή να τροπο-
ποιηθούν, το Κανάλι Κυκλοφορίας SUNA σας 
παρέχεται «ως έχει» με τα σφάλματά του και 
ούτε η Intelematics ούτε οι προμηθευτές της 
ή ο κατασκευαστής της μονάδας σας (συλλο-
γικά Προμηθευτές), παρέχουν οποιεσδήποτε 
εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το Κα-
νάλι Κυκλοφορίας SUNA. Εάν έχετε πρόσβαση 
και/ή χρησιμοποιήσετε τα Προϊόντα και/ή τις 
Υπηρεσίες SUNA στη Νέα Ζηλανδία και όπου τα 
Προϊόντα και/ή οι Υπηρεσίες SUNA παρέχονται 
για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, 
θα έχουν εφαρμογή οι εγγυήσεις για τον κατα-
ναλωτή που παρέχονται κάτω από το Άρθρο 1 
και 4 των Εγγυήσεων Καταναλωτή, Πράξη 1993 

(Νόμος Καταναλωτή Νέας Ζηλανδίας). Εκτός 
από τις εγγυήσεις εκείνες που δεν μπορούν 
να εξαιρεθούν ή να τροποποιηθούν, κανείς 
από τους Intelematics, τον Κατασκευαστή της 
Μονάδας ή οποιονδήποτε Πάροχο Δεδομένων 
κάνει ή παρέχει οποιεσδήποτε άλλες αντιπρο-
σωπείες ή εγγυήσεις σε σχέση με το Κανάλι Κυ-
κλοφορίας SUNA. 
Εκτός από οποιαδήποτε υπαιτιότητα που δεν 
μπορεί να εξαιρεθεί νόμιμα (συμπεριλαμβα-
νομένης οποιασδήποτε υπαιτιότητας σύμφω-
να με τους Νόμους για τους Καταναλωτές της 
Αυστραλίας ή της Νέας Ζηλανδίας), σε καμία 
περίπτωση η Intelematics ή οποιοσδήποτε 
από τους προμηθευτές δεν θα είναι υπόλο-
γος σε εσάς για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές, 
οποιαδήποτε κόστη (συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε παρεπόμενης, άμεσης ή περι-
στασιακής ζημιάς), ανεξάρτητα από το πως 
προκύπτουν.
Για την αποφυγή αμφιβολίας, τίποτα σε αυτή 
την συμφωνία δεν έχει σκοπό να τροποποιή-
σει ή να εξαιρέσει τις αντιπροσωπεύσεις ή τις 
εγγυήσεις και τα άλλα νόμιμα δικαιώματα που 
σας παρέχονται κάτω από τους Νόμους για 
τους Καταναλωτές της Αυστραλίας ή της Νέας 
Ζηλανδίας ή οποιουσδήποτε άλλους νόμους ή 
δικαιοδοσίες

ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ (όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή
ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ: 
Εάν επιλέξετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο.

μέσα στην ακτίνα ενός TCU (Μονάδα Ελέγ-
χου Τηλεματικής) (όπου υπάρχει) ή μίας 
σύνδεσης Wi-Fi (όπου υπάρχει), παρκάρετε 
το αυτοκίνητο σε ασφαλή τοποθεσία
1. Δέστε το χειρόφρενο.
2.  Παραμείνετε στο αυτοκίνητο για όσο η 

ενημέρωση είναι σε εξέλιξη.
3.  Μην αφήνετε παιδιά, κατοικίδια ή άτο-

μα που απαιτούν την φροντίδα άλλων 
μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο ενώ γί-
νεται ενημέρωση του λογισμικού.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το αυτοκίνητο δεν απαιτείται να είναι παρ-
καρισμένο στην διάρκεια της διαδικασίας 
ενημέρωσης του χάρτη.
Τα δεδομένα του χάρτη μπορούν να ενημερω-
θούν μέσω  USB,  Wi-Fi (όπου υπάρχει) ή μίας TCU 
(Μονάδας Ελέγχου Τηλεματικής) (όπου υπάρχει).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για περισσότερες επιλογές του μενού και 
ρυθμίσεις, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε 
την εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο Nissan 
Driver’s Guide.
Ενημέρωση με μονάδα μνήμης USB
Τα δεδομένα του χάρτη πλοήγησης μπορούν 
να ενημερωθούν με τις πιο πρόσφατες πλη-
ροφορίες, κατεβάζοντας μία νέα βάση δεδο-
μένων του χάρτη σε μία μονάδα μνήμης USB 
και εγκαθιστώντας την στο αυτοκίνητο.
 Για την ενημέρωση του χάρτη, χρησιμοποιή-
στε USB με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 Υποστηριζόμενα μέσα: USB2.0 
 Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: FAT32 
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1.   Πατήστε  <MENU> . 
2.     Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες), στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[System Information] (πληροφορίες συστή-
ματος). 

3.     Τύπος Α: 
  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση 
χάρτη) και μετά ακουμπήστε [Update via 
USB Device] (ενημέρωση μέσω μονάδας 
USB). 
  Τύπος Β: 
  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση 
χάρτη). 

4.     Ακουμπήστε [Save Map Information to USB 
Device] (αποθήκευση πληροφοριών του 
χάρτη στην μονάδα USB). 

5.    Εισάγετε κενή μονάδα USB στην θύρα σύν-
δεσης USB. 

«ΘΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΥΠΟ-
ΔΟΧΗΣ AUX (εξωτερικών πηγών ήχου) 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 3) 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
  Εάν υπάρχουν ήδη δεδομένα μέσα στο USB 
αυτά μπορεί να διαγραφούν. 

6. Ακουμπήστε [Start] (εκκίνηση).
  7.  Ακουμπήστε [ΟΚ] αφού αποθηκεύσετε τις 

πληροφορίες του χάρτη στο USB. 
8.     Μπείτε στον σχετικό ιστότοπο με τον προ-

σωπικό σας υπολογιστή. Κατεβάστε και 
εγκαταστήστε το εργαλείο ενημέρωσης 
του χάρτη στον προσωπικό σας υπολογι-
στή. (Για λεπτομέρειες συμβουλευθείτε 
ένα Μέλος του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου 
της Nissan). 

9.     Κατεβάστε τα ενημερωμένα δεδομένα και 
αποθηκεύστε τα στην μονάδα USB με το ερ-
γαλείο ενημέρωσης χάρτη. 

10.    Πατήστε  <MENU> . 
11.     Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες), στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[System Information] (πληροφορίες συστή-
ματος). 

12.      Τύπος Α: 
  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση 
χάρτη) και μετά ακουμπήστε [Update via 
USB Device] (ενημέρωση μέσω μονάδας 
USB). 
  Τύπος Β: 
  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση 
χάρτη). 

13.    Ακουμπήστε [Install Map Update from USB 
Device] (εγκατάσταση ενημέρωσης χάρτη 
από την μονάδα USB). 

 14.  Τοποθετήστε την μονάδα USB μέσα στην 
θύρα USB. 
 Εμφανίζεται ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα. 
Επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του μηνύ-
ματος και ακουμπήστε [Yes] (ναι). 

15.     Ακουμπήστε [ΟΚ] αφού ολοκληρωθεί η 
ενημέρωση. 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:             
 ●    Δεν μπορεί να γίνει χρήση του συστήμα-

τος πλοήγησης όσο ενημερώνονται οι 
χάρτες. 

 ●    Τα δεδομένα του χάρτη θα πρέπει να ενη-
μερώνονται με το σύστημα EV σε λειτουρ-
γία για να μην ξεφορτίσει η μπαταρία του 
αυτοκινήτου (μπαταρία 12V). 

 ●    Η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει ακου-
μπώντας [Settings] (ρυθμίσεις) στην 
Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπώντας 
[System Update] (ενημέρωση συστήματος).   

Ενημέρωση με την χρήση ασύρματου 
δικτύου LAN (Wi-Fi) (όπου υπάρχει)
Τα δεδομένα του χάρτη μπορούν να ενη-
μερωθούν με την χρήση της σύνδεσης Wi-
Fi του αυτοκινήτου. Οι επικοινωνίες Wi-Fi 
μπρούν να γίνουν με την χρήση δικτύου Wi-Fi, 
smartphone κλπ.

«Ρυθμίσεις Wi-Fi (όπου υπάρχει)» (κεφ. 3)
1.  Συνδέστε το αυτοκίνητο σε ένα διαθέσιμο 

δίκτυο Wi-Fi.
2. Πατήστε <MENU>.
3.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην 

Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε 
[System Information] (πληροφορίες συστή-
ματος).

4.  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).
5.  Ακουμπήστε [Update via Wi-Fi] (ενημέρωση 

μέσω Wi-Fi).
6.  Επιλέξτε την περιοχή που θα ενημερωθεί 

και ακουμπήστε [Start] (εκκίνηση).
7.  Ακουμπήστε [ΟΚ] αφού ολοκληρώσετε την 

ενημέρωση.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Η ενημέρωση μπορεί να ακυρωθεί ενώ γί-

νεται, ακουμπώντας [Cancel] (ακύρωση) 
που εμφανίζεται στην διάρκεια της ενη-
μέρωσης του χάρτη.

 ● Το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να 
λειτουργήσει όσο γίνεται ενημέρωση του 
χάρτη.

 ● Μην σβήνετε την παροχή του smartphone 
όσο κάνετε ενημέρωση.

 ● Τα δεδομένα του χάρτη θα πρέπει να ενη-
μερώνονται ενώ λειτουργεί το σύστημα 
EV για να αποφύγετε να αδειάσει η μπα-
ταρία του αυτοκινήτου (12V).
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 ● Ακουμπήστε [Vehicle Hotspot] (όπου υπάρ-
χει) και ενεργοποιήστε την ένδειξη για να 
ενεργοποιήσετε την επικοινωνία με το Wi-
Fi hotspot.

 ● Το μέγεθος των δεδομένων που κατεβαίνουν 
για την ενημέρωση του χάρτη για μία χώρα 
ή μία περιφερειακή ζώνη μπορεί να ποικί-
λει ανάμεσα στα 100ΜΒ και 1GB. Το μέγεθος 
των δεδομένων σε περίπτωση ενημέρωσης 
περισσότερων χωρών ή περιφερειακών ζω-
νών μπορεί να είναι πάνω από 1GB. Χρησιμο-
ποιώντας την λειτουργία Wi-Fi hotspot του 
smartphone σας για τις ενημερώσεις του 
χάρτη μπορεί να προκύψουν πρόσθετες χρε-
ώσεις δεδομένων από τον πάροχο του δικτύ-
ου σας. Παρακαλούμε να συνδέστε στο δίκτυο 
Wi-Fi του σπιτιού σας για να αποφύγετε πρό-
σθετες χρεώσεις τηλεφωνικών δεδομένων. 

 ● Η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει ακουμπώ-
ντας [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή 
Εκκίνησης και μετά ακουμπώντας [System 
Update] (ενημέρωση του συστήματος).

 ● Η ενημέρωση γίνεται στο υπόβαθρο και οι 
ενημερώσεις αντικατοπτρίζονται στα δε-
δομένα του χάρτη την επόμενη φορά που 
κάνετε εκκίνηση του συστήματος.

Αυτόματη ενημέρωση χάρτη (όπου 
υπάρχει)
Τα δεδομένα του χάρτη μπορούν να ενημε-
ρωθούν με την χρήση TCU (Μονάδα Ελέγχου 
Τηλεματικής).
1. Πατήστε <MENU>.
2.  Ακουμπήστε [Info] (πληροφορίες) στην Γραμ-

μή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [System 
Information] (πληροφορίες συστήματος).

3.  Ακουμπήστε [Map Update] (ενημέρωση χάρτη).
4.  Ακουμπήστε [Map Update Settings] (ρυθμί-

σεις ενημέρωσης χάρτη).
5.  Επιλέξτε μία περιοχή του χάρτη που θέλε-

τε να ενημερώσετε. Εμφανίζεται ένα μήνυ-
μα επιβεβαίωσης. Την επόμενη φορά που 
εκκινείτε το σύστημα, θα εμφανιστεί ένα 
ενημερωτικό μήνυμα εάν είναι διαθέσιμα 
δεδομένα για την ενημέρωση του χάρτη.

6.  Ακουμπήστε [Yes] (ναι) για να ενημερώσετε 
τα δεδομένα του χάρτη.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Η ενημέρωση γίνεται στο υπόβαθρο και οι 
ενημερώσεις εμφανίζονται στα δεδομένα 
του χάρτη την επόμενη φορά που βάζετε 
μπροστά το σύστημα.

Διατάξεις άδειας τελικού χρήστη 
για τα αυτοκίνητα
Η παρούσα Σύμβαση Άδειας Τελικού Χρήστη 
(“EULA”) είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και 
την TomTom International B.V. (“TomTom”). Συμ-
φωνείτε ότι η παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη 
είναι σε ισχύ. Η παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη 
έχει εφαρμογή στην χρήση των δεδομένων Χάρτη 
της TomTom, το λογισμικό, τις υπηρεσίες Κυκλο-
φορίας και Ταξιδιού ή οποιαδήποτε άλλα προϊό-
ντα της TomTom (μαζί με τις “Υπηρεσίες”).
 Παρακαλούμε διαβάστε την Άδεια Τελικού Χρή-
στη προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας τις υπηρε-
σίες συμφωνείτε σε όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις αυτής της Άδειας Τελικού Χρήστη. 
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχε-
τε συμφωνήσει να τηρήσετε τους όρους αυτής 
της Άδειας Τελικού Χρήστη, η Tom Tom με το πα-
ρόν σας παρέχει μία μη αποκλειστική άδεια να 
χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μόνο σε σύνδεση 
με το αυτοκίνητο.
Εάν παρασχεθούν αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή 
συμπληρώσεις στις Υπηρεσίες, η χρήση τους διέ-

πεται από αυτή την Άδεια Τελικού Χρήστη. 
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Σας απαγορεύεται να νοικιάσετε, 
δανείσετε, παρουσιάσετε δημόσια, κάνετε παρά-
σταση ή μεταδώσετε με κάθε άλλο τρόπο διανο-
μής των Υπηρεσιών. Με διαφορετικό τρόπο από 
ότι επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
δεν θα κάνετε ο ίδιος και δεν θα επιτρέψετε σε 
οποιονδήποτε αντιγραφή ή μετατροπή των Υπη-
ρεσιών ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος 
ή δεν θα αντιστρέψετε, κάνετε decompile ή απο-
συναρμολόγηση των Υπηρεσιών. 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδι-
οκτησίας και τα λοιπά δικαιώματα βιομηχανικά 
και/ή ιδιοκτησιακά που έχουν σχέση με τις Υπη-
ρεσίες είναι ιδιοκτησία της TomTom και / ή των 
προμηθευτών της. Η Tom Tom σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Άδειας Τελικού Χρή-
στη. Όλα τα δικαιώματα που δεν δεν αποδίδονται 
συγκεκριμένα στην παρούσα Άδεια Τελικού Χρή-
στη διατηρούνται από την TomTom. Στο εύρος 
που έχει εφαρμογή, συμφωνείτε ότι δεν έχετε 
δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε 
πηγή κώδικα ή σε κωδικοποίηση χωρίς κλειδί.
 ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Υπηρεσί-
ες μπορεί να κάνουν χρήση λογισμικού τρίτων. 
Παρά τα άρθρα 2 και 3, η χρήση ορισμένου υλικού 
των τρίτων που συμπεριλαμβάνεται στο λογισμι-
κό μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς όρους 
και προϋποθέσεις. Οι επίσημες επισημάνσεις 
για την προστασία από αντιγραφή και οι ειδικές 
συνθήκες αδειοδότησης για τους κωδικούς του 
λογισμικού και αλγορίθμων τρίτων βρίσκονται 
μέσω του http://www.tomtom.com. Με το παρόν 
συμφωνείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις 
του λογισμικού τρίτων. 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ:
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOMTOM ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕ-
ΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
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ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΤΟΜ ΠΛΗ-
ΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΤΟΜΤΟΜ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑ-
ΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΜΤΟΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΣΦΑΛΜΑ. 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗΝ ΣΑΣ ΟΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, 
ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ/ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. 
   ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Η ΤΟΜ ΤΟΜ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΩΣ 
ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, 
ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ (ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ) ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΕΛΩΝ Ή ΣΥΝ-
ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑ Ή ΕΦΑΜΟΡ-
ΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΡΚΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 
  ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑ-
ΖΟΥΝ ΟΠΟΙΟΔΗΟΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΣΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΟΠΟΙΕΣΔΗ-
ΠΟΤΕ ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΒΡΕΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟ Η ΑΝΙΣΧΥΡΟ,  Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΠΑΡ’ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑ-
ΞΙΔΙ ΣΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΔΗΓΕΙΤΕ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑ-
ΜΕΝΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗ-
ΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΥΤΕ Η ΤΟΜΤΟΜ ΟΥΤΕ ΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ, ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
Ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ 
ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ 
Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΖΗ-
ΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ) ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΤΟΜΤΟΜ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΟΝ ΒΑΘ-
ΜΟ ΠΟΥ Η ΤΟΜΤΟΜ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ 6.1, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΤΟΜ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙ-
ΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ. 
 ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΔΕΝ:
(Ι) ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕ-
ΣΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ, (ΙΙ) ΕΞΑΙΡΟΥΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑ-
ΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ 

Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΕ ΙΣΧΥ. 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:
 Χωρίς ζημιά σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, η 
ΤΟΜΤΟΜ μπορεί άμεσα να τερματίσει αυτή την 
Άδεια Τελικού Χρήστη εάν αποτύχετε να συμμορ-
φωθείτε με οποιονδήποτε από τους όρους και 
τις  προϋποθέσεις της. Οι διατάξεις αυτής της 
Σύμβασης, οι οποίες από την φύση τους προορί-
ζονται να επιμείνουν στον τερματισμό, θα παρα-
μείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό αυτής της 
Άδειας Τελικού Χρήστη. 
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ: 
 Η Tom Tom και άλλα τρίτα μέρη που έχουν εμπλα-
κεί προκειμένου να σας είναι διαθέσιμες αυτές οι 
Υπηρεσίες δεν είναι υπεύθυνοι για τα περιεχόμε-
να των ιστότοπων ή των υπηρεσιών τρίτων μερών, 
οποιουσδήποτε συνδέσμους που περιέχονται σε 
ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσιών ή οποιεσδήπο-
τε αλλαγές ή ενημερώσεις σε ιστότοπους τρίτων 
μερών ή υπηρεσιών που παραδίδονται από τις 
Υπηρεσίες ή διαφορετικά.
Η Τom Tom (και όπου έχει εφαρμογή, κάθε ένα από 
τα τρίτα μέρη) παρέχει σε εσάς αυτούς τους συνδέ-
σμους και πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μερών 
και υπηρεσίες μόνο για ευκολία και η συμπερίληψη 
οποιουδήποτε συνδέσμου ή πρόσβασης δεν ση-
μαίνει επικύρωση από την Τom Tom ή οποιαδήπο-
τε Τρίτα Μέρη του ιστότοπου του τρίτου μέρους ή 
της υπηρεσίας. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς αυ-
τών των συνδέσμων ή των ιστότοπων τρίτων μερών 
και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τέτοι-
ους ιστότοπους τρίτων μερών και συνδέσμους θα 
είναι δική σας ευθύνη και με δικό σας κίνδυνο και 
δεν θα πρέπει να τους χρησιμοποιείτε με οποιον-
δήποτε παράνομο ή δόλιο τρόπο. 
 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με 
την παρούσα Άδεια Τελικού Χρήστη ή θέλετε να 
επικοινωνήσετε με την Tom Tom για οποιονδή-
ποτε λόγο, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο της στο:  http://www.tomtom.com.  
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Ενεργοποίηση
Όταν ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση 
ACC ή ΟΝ, ενεργοποιείται η φωνητική ανα-
γνώριση. Όταν η ενεργοποίηση έχει ολοκλη-
ρωθεί, το σύστημα είναι έτοιμο να δεχτεί 
φωνητικές εντολές. Εάν χειριστείτε το <
> στο τιμόνι πριν ολοκληρωθεί η ενεργοποί-
ηση, η ένδειξη θα εμφανίσει ένα μήνυμα να 
περιμένετε έως ότου το σύστημα να είναι 
έτοιμο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ανάλογα  με την χώρα, η φωνητική λειτουργία 
δεν είναι διαθέσιμη και τα   < >  στο τιμόνι 
μπορεί να μην λειτουργούν.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ
Για να έχετε την καλύτερη απόδοση της ανα-
γνώρισης από την φωνητική αναγνώριση, τη-
ρείτε τα παρακάτω:

 ● Το εσωτερικό του αυτοκινήτου θα πρέπει 
να είναι όσο γίνεται πιο ήσυχο. Κλείστε τα 
παράθυρα για να ελαχιστοποιήσετε τους 
θορύβους του περιβάλλοντος (θόρυβος 
κίνησης, ήχοι δόνησης κλπ) και μειώστε 
το επίπεδο του ανεμιστήρα του καλορι-
φέρ / air conditioner για να μειώσετε τον 
θόρυβο που μπορεί να μην επιτρέπει στο 
σύστημα να αναγνωρίσει σωστά τις φωνη-
τικές εντολές.

 ● Περιμένετε έως ότου να ηχήσει ο τόνος 
πριν πείτε μια εντολή.

 ● Να μιλάτε με φυσιολογική φωνή, όπως κά-
νετε διάλογο και χωρίς παύσεις ανάμεσα 
στις λέξεις.

 ● Το σύστημα δεν μπορεί να αναγνωρίσει 
τις φωνητικές εντολές που δίνονται από 
τα καθίσματα των επιβατών.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
1.  Πατήστε < > στο τιμόνι.

ΡΒE0003XZ
Παράδειγμα

2.  Εμφανίζεται στην οθόνη μία λίστα με εντο-
λές και το σύστημα παρέχει την προτροπή 
του φωνητικού μενού.
Οι διαθέσιμες κατηγορίες εντολών εμφα-
νίζονται στην αριστερή πλευρά της οθό-
νης. Πείτε ή ακουμπήστε μία κατηγορία 
εντολών από την λίστα.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Ορισμένες από τις εντολές για κάθε κα-

τηγορία εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά 
της οθόνης και μπορείτε επίσης να τις 
πείτε χωρίς να επιλέξετε μία κατηγορία.

 ● Αφού εκτελέσετε την εντολή της κατηγο-
ρίας, μόνο οι εντολέ που έχουν σχέση με 
την επιλεγμένη κατηγορία μπορούν να 
αναγνωριστούν.

 «Λίστα εντολών» (κεφ. 9)
3.  Αφού ηχήσει ο τόνος και η εικόνα στην 

οθόνη αλλάξει από  σε , πείτε μία 
εντολή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
μία εντολή ακουμπώντας κατευθείαν 
την οθόνη, χρησιμοποιώντας τα < >/<

> στο τιμόνι ή χρησιμοποιώντας τα 
<TUNE•SCROLL/OK>/< /OK> 
στο ταμπλό ελέγχου.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης θα παύ-
σει την λειτουργία του όταν δεν δώσετε κα-
μία εντολή μετά από μερικές προτροπές. Για 
να επαναφέρετε την λειτουργία, πατήστε <

> στο τιμόνι.
4.  Συνεχίστε να ακολουθείτε τις προτροπές 

του φωνητικού μενού και πείτε τις φω-
νητικές εντολές αφού ηχήσει ο τόνος και 
έως ότου να εκτελεστεί η λειτουργία που 
θέλετε.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Για να βγείτε από το Σύστημα Φωνητικής 

Αναγνώρισης, πατήστε και κρατήστε το <
> / < > στο τιμόνι.

 ● Ακουμπώντας [ ] στην οθόνη αφής ή 
πατώντας <BACK> στο ταμπλό των οργά-
νων επαναλαμβανόμενα μπορείτε επίσης 
να τερματίσετε την σύνοδο της φωνητι-
κής αναγνώρισης.

 ● Ανάλογα με την γλώσσα, το Σύστημα Φω-
νητικής Αναγνώρισης μπορεί να μην είναι 
σε θέση να χρησιμοποιηθεί.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
(όπου υπάρχει)
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Πρακτικές συμβουλές
 ● Πείτε μία εντολή μετά τον τόνο.
 ● Εάν η εντολή δεν αναγνωρίζεται, το σύ-

στημα θα σας προτρέψει να πείτε την 
εντολή πάλι. Επαναλάβετε την εντολή με 
καθαρή φωνή.

 ● Ακουμπήστε [ ] στην οθόνη αφής ή πα-
τήστε < > στο τιμόνι για να επιστρέ-
ψετε στην προηγούμενη οθόνη.

 ● Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της 
ανταπόκρισης του συστήματος, πατήστε 
< > ή γυρίστε το <VOL/ > ενώ το 
σύστημα κάνει την αναγγελία.

Διακοπή της Φωνητικής Προτροπής:
Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να 
διακόψετε την φωνητική ανταπόκριση για να 
πείτε την επόμενη εντολή πατώντας < > 
στο τιμόνι. Αφού διακόψετε το σύστημα, πε-
ριμένες για έναν τόνο πριν πείτε την εντολή 
σας.

Τηλεφώνημα με μία εντολή:
Για να χρησιμοποιήστε το σύστημα πιο γρή-
γορα όταν κάνετε μία κλήση, μπορείτε να 
πείτε την εντολή του δεύτερου επιπέδου 
προσπερνώντας το να πείτε την εντολή του 
πρώτου επιπέδου. Για παράδειγμα, πατήστε 
< > στο τιμόνι και πείτε “Redial” (επανάλη-
ψη κλήσης) μετά τον τόνο χωρίς πριν να πείτε 
“Phone” (τηλέφωνο).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν το [Speak Over Prompts] (ομιλία πάνω 
από τις οδηγίες) (όπου υπάρχει) είναι ενεργό, 
ο οδηγός μπορεί να πει φωνητικές εντολές 
χωρίς να πατήσει το < > και ενώ το σύστη-
μα δίνει ακόμη φωνητικές οδηγίες.

  «Ρυθμίσεις της Φωνής του Συστήμα-

τος» (κεφ. 9)

Πώς να δείτε την οθόνη φωνητικής 
εντολής
1.  Πατήστε < > στο τιμόνι για να εμφανίσε-

τε την πρώτη οθόνη της λίστα φωνητικών 
εντολών.

2.  Πείτε μία εντολή ή επιλέξτε ένα στοιχείο 
στην λίστα φωνητικών εντολών. Εμφανίζε-
ται η δεύτερη οθόνη.

3.  Πείτε μία εντολή ή επιλέξτε ένα στοιχείο 
στην λίστα των φωνητικών εντολών. Η 
εντολή εκτελείται ή εμφανίζεται η επόμε-
νη οθόνη για περαιτέρω εντολή.

4.  Ακολουθήστε τις προτροπές για να ολο-
κληρώσετε τις εντολές.

Οθόνες φωνητικής εντολής:

ΡΒE0004XZ
Παράδειγμα

(1)  Εμφανίζει μία λίστα των διαθέσιμων κα-
τηγοριών. Πείτε μία κατηγορία εντολών ή 
ακουμπήστε το στοιχείο της αντίστοιχης 
κατηγορίας.

(2)  Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) ή πείτε 
“Settings” για να εμφανίσει το σύστημα τις 

φωνητικές ρυθμίσεις.
(3)  Εμφανίζει μία λίστα των διαθέσιμων εντο-

λών για την επιλεγμένη κατηγορία. Πείτε 
την εντολή που προτιμάτε.

(4)  Ακουμπήστε [Help] (βοήθεια) ή πείτε “Help” 
για να ακούσετε αναγγελίες βοήθειας σχε-
τικά με την χρήση του συστήματος.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Πατήστε < > στο τιμόνι για να σταματήσε-
τε τις αναγγελίες βοήθειας.

5GE0072XZ
Παράδειγμα

(5) Η εντολή που είχε επιλεγεί προηγουμένως.
(6) Λίστα εντολών

Μπορειτε να πείτε μία εντολή από την 
λίστα ή  να ακουμπήσετε το αντίστοιχο 
στοιχείο. Οι λέξεις που θέλετε πρέπει να 
ειπωθούν για το τμήμα της εντολής που 
βρίσκεται σε < >.

(7) [Previous] / [Next] (προηγούμενο / επόμενο)
Πείτε σαν μία εντολή ή ακουμπήστε για να 
πάτε στην προηγούμενη / επόμενη οθόνη.
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5GE0064XZ
(8)  Πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 5 ή 

ακουμπήστε ένα στοιχείο στην οθόνη λί-
στας για να επιλέξετε το στοιχείο.

Πώς να πείτε αριθμούς
Το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης απαιτεί 
από τον χρήστη να λέει τους αριθμούς με ένα 
συγκεκριμένο τρόπο όταν δίνει φωνητικές 
εντολές.
Γενικός κανόνας:
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μεμονω-
μένα ψηφία “0” (zero) (μηδέν) έως “9” (εννέα). (Για 
παράδειγμα, για τον αριθμό “600”, λέγοντας “six 
zero zero” (έξι μηδέν μηδέν) μπορεί να αναγνω-
ριστεί από το σύστημα αλλά το “six hundred” 
(εξακόσια) δεν μπορεί να αναγνωριστεί).

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Για την καλύτερη αναγνώριση πείτε “zero” για 
τον αριθμό “0” και “oh” για το γράμμα “o”.

Παραδείγματα φωνητικών εντολών
Εδώ περιγράφονται, ως παραδείγματα, ορι-
σμένες πρόσθετες βασικές λειτουργίες που 
μπορούν να γίνουν με φωνητικές εντολές.
Παράδειγμα 1 Κάνοντας μία κλήση λέγοντας 
έναν τηλεφωνικό αριθμό:
1.  Πατήστε < > στο τιμόνι στην κολώνα τι-

μονιού.
2.  Περιμένετε η ένδειξη να αλλάξει σε . Πεί-

τε “Phone” (τηλέφωνο).

5GE0073XZ
Παράδειγμα

3. Πείτε “Dial <αριθμός>”.

5GE006XZ
Παράδειγμα

4.  Ο τηλεφωνικός αριθμός που αναγνωρίζε-
ται από το σύσητμα εμφανίζεται στην οθό-
νη. Εάν ο αριθμός είναι σωστός, πείτε “Dial”.

5.  Το σύστημα θα κάνει μία τηλεφωνική κλήση 
στον τηλεφωνικό αριθμό που είπατε.

Παράδειγμα 2 Συντονίζοντας έναν σταθμό 
των FM:
1.  Πατήστε < > στο τιμόνι στην κολώνα τι-

μονιού.
2.  Περιμένετε η ένδειξη να αλλάξει σε . Πεί-

τε “Audio” (ηχοσύστημα).
3.  Πείτε “Tune <συχνότητα> FM”. Το σύστημα 

θα συντονίσει τον σταθμό ραδιοφώνου 
των FM και θα εμφανιστέι η οθόνη του ηχο-
συστήματος.
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Λίστα εντολών
Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης, μπορείτε να πείτε εντολές στην σειρά 1ης εντολής, 2ης εντολής και 3ης εντο-
λής. Μπορείτε επίσης να λειτουργήσετε το σύστημα λέγοντας κατευθείαν την 2η και την 3η εντολή.
Διαφορετικοί αριθμοί και λέξεις όπως ονόματα μπορούν να έχουν εφαρμογή εντός των αγκυλών <> όταν λέτε μία εντολή.
Οι διαθέσιμες εντολές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις προδιαγραφές.

Γενικές Εντολές

Εντολή Ενέργεια
Help (βοήθεια) Ανακοινώνει πώς να χρησιμοποιήσετε την φωνητική καθοδήγηση.
Next (επόμενο) Πηγαίνει στην επόμενη σελίδα.
Previous (προηγούμενο) Πηγαίνει στην προηγούμενη σελίδα.
Settings (ρυθμίσεις) Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του φωνητικού συστήματος.
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Εντολές τηλεφώνου

Εντολή Ενέργεια

Call <όνομα> Κάνει μία κλήση σε μία επαφή που είναι αποθηκευμένη στην ταχεία κλήση ή το ευρετήριο.

Dial <αριθμός> Κάνει μία κλήση σε ένα τηλεφωνικό αριθμό που λέτε

Read text Μπορείτε να ακούσετε τα πρόσφατα μηνύματα κειμένου που λάβατε.

Send text Μπορείτε να επιλέξετε ένα μήνυμα κειμένου από μία λίστα και να το στείλετε στο όνομα της επαφής.

Recent Calls Κάνει μία κλήση από το ιστορικό κλήσεων.

Quick Dial Κάνει μία κλήση σε μία επφαή που είναι αποθηκευμένη στις Ταχείες Κλήσεις.

Select Phone Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να επιλέξετε ένα τηλέφωνο από την λίστα των καταχωρημένων μονάδων.

Redial Κάνει μία κλήση στον αριθμό που καλέσατε τελευταίο.

Call <όνομα> Mobile Κάνει μία κλήση σε μία επαφή που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο του κινητού τηλεφώνου.

Call <όνομα> Work Κάνει μία κλήση σε μία επφαή που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο επιλέγοντας από την εργασία.

Call <όνομα> Home Κάνει μία κλήση σε μία επαφή που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο επιλέγοντας από την οικία.

Call <όνομα> Other Κάνει μία κλήση σε μία επαφή που είναι αποθηκευμένη στο ευρετήριο επιλέγοντας από τα άλλα.

Call <σχέση> Κάνει μία κλήση σε μία επφαή που είναι αποθηκευμένη στην Ταχεία Κλήση επιλέγοντας από την σχέση.

Call <όνομα ταχείας κλήσης> Κάνει μία κλήσει στον τηλεφωνικό αριθμό του ονόματος της Ταχείας Κλήσης που είπατε.

Siri Ενεργοποιεί το Siri Eyes Free.

Voice Assistant Ενεργοποιεί το Talk to Google.

Πρακτικές συμβουλές για την λειτουργία των εντολών του τηλεφώνου:
 ● Μετά την εντολή «Κάλεσε» (Call), μπορείτε να πείτε ένα όνομα που είναι καταχωρημένο στο ευρετήριο για αναγνώριση, ενώ μπορείτε να 

πείτε έναν τηλεφωνικό αριθμό μετά την εντολή¨»Κάλεσε» (Dial). Δεν μπορείτε να πείτε ονόματα από το ευρετήριο αφού έχετε ήδη πει την 
εντολή «Κάλεσε» (Dial).

 ● Το σύστημα έχει την λειτουργία ανάγνωσης μηνυμάτων κειμένου αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάγνωση μπορεί να μην γίνει σωστά.
 ● Ακόμη και εάν έχετε καταχωρήσει προσφωνήσεις όπως «Μαμά» ή «Μπαμπάς» στο κινητό τηλέφωνο, το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης 

αναγνωρίζει μόνο ονόματα. Για να αναγνωρίσει το σύστημα τις προσφωνήσεις, καταχωρήστε τις εισαγωγές στην Ταχεία Κλήση [Quick Dial] 
από το μενού του τηλεφώνου.

 «Ταχεία κλήση» (κεφ. 6).
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Εντολές Πλοήγησης

Εντολή Ενέργεια

Πήγαινε στην <διεύθυνση> 
(Go to <διεύθυνση>)

Χρησιμοποιείται για να γίνει αναζήτηση για μία διεύθυνση.

Βρες <όνομα> (fi nd <όνομα>) Πείτε το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος για να γίνει αναζήτηση για αυτό ως προορισμού.

Nearby <κατηγορία σημείου 
ενδιαφέροντος>

Πείτε την κατηγορία του σημείου ενδιαφέροντος για να αναζητήσετε μία κοντινή εγκατάσταση.

Go Home Ορίζει μία διαδρομή στην τοποθεσία του σπιτιού σας.

Address Book Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να εμφανιστούν οι τοποθεσίες που είναι καταχωρημένες στο Ευρετήριο για 
αναζήτηση του προορισμού.

 Αλλαγή χώρας (change country) Αλλάζει την χώρα που γίνεται αναζήτηση.

City Centre Ορίζει μία διαδρομή σε ένα κέντρο πόλης.

POI by Category Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να εμφανιστεί μία λίστα των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος.

 Destination History Ορίζει μία διαδρομή σε έναν προορισμό που έχετε εισάγει προηγουμένως.

Cancel Route Ακυρώνει την διαδρομή και διαγράφει τον προορισμό / σημεία διέλευσης.

Find <όνομα> <πόλη> Πείτε το όνομα του σημείου ενδιαφέροντος και την πόλη για να γίνει αναζήτηση για αυτό ως προορισμού.

Nearby <μάρκα / αλυσίδα> Πείτε την μάρκα / αλυσίδα του σημείου ενδιαφέροντος για να γίνει αναζήτηση μίας κοντινής εγκατάστασης.

Go to Work Ορίζει μία διαδρομή στην θέση της εργασίας σας.

Recalculate Route Κάνει νέο υπολογισμό της διαδρομής.

Zoom in <1-13> Αυξάνει την μεγέθυνση του χάρτη κατά τον αριθμό των βημάτων που καθορίζεται.

Zoom out <1-13> Μειώνει την μεγέθυνση του χάρτη κατά τον αριθμό των βημάτων που καθορίζεται.

Zoom to Street Level Αλλάζει στον χάρτη της οδού.

Show North Up Ορίζει τον πλήρη χάρτη 2D με τον Βορά επάνω.

Show Heading Up Ορίζει τον πλήρη χάρτη 2D με την κατεύθυνση του αυτοκινήτου επάνω.
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Εντολή Ενέργεια

Show Full Map Εμφανίζει έναν πλήρη χάρτη.

Show Split Map Εμφανίζει έναν μοιρασμένο χάρτη.

Show 2D Map Αλλάζει τον παρόντα χάρτη σε χάρτη 2D.

Show 3D Map Αλλάζει τον παρόντα χάρτη σε χάρτη 3D.

Repeat Instruction Λέει την παρούσα καθοδήγηση πλοήγησης.

Voice Guidance On Ενεργοποιεί την φωνητική καθοδήγηση

Voice Guidance Off Απενεργοποιεί την φωνητική καθοδήγηση

Show POI Icons Επιλέγει μία κατηγορία παό τις εικόνες σημείων ενδιαφέροντος που θέλετε να εμφανίσετε στον χάρτη. Οι επιλεγμένες 
εικόνες σημείων ενδιαφέροντος θα εμφανιστούν στην οθόνη του χάρτη.

Remove POI Icons Επιλέγει μία κατηγορία της εικόνας σημείων ενδιαφέροντος που θέλετε να διαγράψετε από τον χάρτη. Οι επιλεγμένες 
εικόνες σημείων ενδιαφέροντος θα διαγραφούν από την οθόνη του χάρτη.

Distance Detour Ορίζει μία παράκαμψη σύμφωνα με την απόσταση που επιλέχθηκε από την λίστα.

Πρακτικές συμβουλές για την λειτουργία των εντολών πλοήγησης:
 ● Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας και την περιοχή όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο, το σύστημα μπορεί να μην αναγνωρίσει τις γενικές 

εντολές πλοήγησης.
 ● Σημεία Ενδιαφέροντος:

- Οι εντολές Σημείων Ενδιαφέροντος αναζητούν τα Σημεία Ενδιαφέροντος που είναι καταχωρημένα στο σύστημα πλοήγησης.
-  Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι κύριες κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος για τις αναζητήσεις με το «Βρες» (Find) με την 

λειτουργία της φωνητικής εντολής ενώ, όλες οι καταχωρημένες κατηγορίες μπορούν να αναγνωριστούν με την αναζήτηση για Κοντινά 
(Nearby) σημεία ενδιαφέροντος.

 ● Διεύθυνση οδού:
-  Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε γράμματα του αλφάβητου όταν λέτε τον αριθμό ενός σπιτιού. Όταν δεν μπορεί να βρεθεί ο καθορισμένος 

αριθμός ενός σπιτιού, θα εμφανιστεί μία τοποθεσία που αντιπροσωπεύει την διεύθυνση.
- Για καλύτερη αναγνώριση, να μιλάτε με φυσιολογική φωνή, όπως κάνετε διάλογο και χωρίς παύσεις ανάμεσα στις λέξεις.
-  Όταν το σύστημα αναγνωρίσει την εντολή λάθος, διορθώστε τις συνθήκες αναζήτησης χρησιμοποιήστε εντολές όπως «άλλαξε πόλη» 

(change city), «άλλαξε οδό» (change street) ή «άλλαξε αριθμό σπιτιού» (change house number).
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Εντολές Ηχοσυστήματος

Εντολή Ενέργεια

Tune <συχνότητα> FM Συντονίσζει στην μπάντα των FM, επιλέγοντα τον σταθμό της συχνότητας που προτιμάτε.

Play Artist <όνομα> Παίζει την μουσική του επιλεγμένου καλλιτέχνη.

Play <AM, FM κλπ> Παίζει την πηγή μουσικής που επιλέξατε.

Tune <συχνότητα> ΑΜ Συντονίζει στην μπάντα των ΑΜ, επιλέγοντας τον σταθμό της επιλεγμένης συχνότητας.

Play Song <όνομα> Παίζει μουσική επιλέγοντας το τραγούδι.

Play Album <όνομα> Παίζει μουσική επιλέγοντα το άλμπουμ.

Playlist <όνομα> Παίζει μουσική επιλέγοντας την λίστα αναπαραγωγής.

Play Genre <όνομα> Παίζει μουσική επιλέγοντας το στυλ.

Play All Songs Παίζει όλα τα τραγούδια.

Show Music List Εμφανίζει την λίστα μουσικής.

Tune <όνομα> FM (όπου υπάρχει) Συντονίζεται στην μπάντα των FM επιλέγοντας το όνομα του σταθμού.

Tune <όνομα> ΑΜ (όπου υπάρχει) Συντονίζεται στην μπάντα των ΑΜ επιλέγοντας το όνομα του σταθμού.

FM Preset <1-12> Παίζει τον προεπιλεγμάνο σταθμό των FM που λέτε.

AM Preset <1-12> Παίζει τον προεπιλεγμένο σταθμό των ΑΜ που λέτε.

Tune <όνομα> DAB (όπου υπάρχει) Συντονίζεται στην μπάντα DAB, επιλέγοντας το όνομα του σταθμού.

DAB Preset <1-12> (όπου υπάρχει) Παίζει τον προεπιλεγμένο σταθμό του DAB που λέτε.

Πρακτικές συμβουλές για την λειτουργία των εντολών ηχοσυστήματος:
 ● Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός μίας μονάδας ήχου που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth® μέσω του Συστήματος Φωνητικής Αναγνώρισης.  Η 

αλλαγή πηγής είναι διαθέσιμη μονό για το σύστημα ήχου Bluetooth®. 
 ●    Το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης μπορεί να μην λειτουργήσει όταν οι πληροφορίες του τραγουδιού είναι πολλές (όνομα καλλιτέχνη, 

τίτλος άλμπουμ, τίτλος τραγουδιού, λίστες αναπαραγωγής κλπ). 
 ●      Όταν παίζουν αρχεία USB με το Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης, μην προφέρετε την επέκταση που είναι προσαρτημένη στο όνομα του 

αρχείου (όπως «.mp3»). 
 ●      Οι τίτλοι τραγουδιών που είναι καταχωρημένοι στις ετικέτες ID3 δεν μπορούν να τις προφέρετε για την λειτουργία της φωνητικής ανα-

γνώρισης. 
 ●    Ορισμένες εντολές του ηχοσυστήματος δεν μπορούν να αναγνωριστούν όταν είναι συνδεμένο το τηλέφωνο Android και χρησιμοποιείται 

σαν μονάδα ήχου USB. 
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Εντολές Πληροφοριών

Εντολή Ενέργεια

Traffi  c Εμφανίζει τις πληροφορίες για την κίνηση.

Where am I? Εμφανίζει πληροφορίες για την παρούσα θέση.
Ανάλογα με τα μοντέλα, οι φωνητικές εντολές που έχουν σχέση με το NissanConnect μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες..

Εντολές Zero Emission (πληροφορίες EV)

Εντολή Ενέργεια

All Charging Stations Αναζητάει όλους τους σταθμούς φόρτισης.

Quick Charging Stations Αναζητάει τους σταθμούς ταχείας φόρτισης.

Driving Range Εμφανίζει την οθόνη με την απόσταση οδήγησης.

Energy Usage Εμφανίζει τις πληροφορίες για την Χρήση της Ενέργειας.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗΣ
Οι ρυθμίσεις του συστήματος φωνής μπορούν να αλλάξουν.
1. Ακουμπήστε [Settings] (ρυθμίσεις) στην Γραμμή Εκκίνησης.
2. Ακουμπήστε [System Voice] (φωνή συστήματος).
3. Ακουμπήστε το στοιχείου που θέλετε να ρυθμίσετε.
Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για ρύθμιση μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές και τις εκδόσεις του λογισμικού.

Διαθέσιμο στοιχείο Ενέργεια

[Initial Voice Prompt] (αρχική προτροπή φωνής) Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, ανακοινώνονται φωνητικές προτροπές.

[Short Voice Prompts] (σύντομες προτροπές 
φωνής)

Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, θα παρέχεται σύντομη και ελαχιστοποιημένη φωνητι-
κή ανταπόκριση.

[Best Match Lists]
(καλύτερες λίστες 
ταιριάσματος)

[Phonebook] (ευρετήριο) Όταν αυτά τα στοιχεία είναι ενεργά, τα αποτελέσματα της φωνητικής αναγνώρισης εμφα-
νίζονται στην λίστα προκειμένου να υπάρχει αξιόπιστη αναγνώριση.[Music Commands]

(μουσικές εντολές)

[Voice Preference] (προτίμηση φωνής) Η ρύθμιση της φωνής καθοδήγησης μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα σε αντρική και γυναικεία 
φωνή. Ανάλογα με την ρύθμιση της γλώσσας, η καθοδήγηση φωνής δεν μπορεί να αλλάξει.

[Speech Rate] (ρυθμός ομιλίας) Ρυθμίζει τον ρυθμό ομιλίας της προτροπής.

[Speak Over Prompts] Όταν αυτό το στοιχείο είναι ενεργό, ο οδηγός μπορεί να πει φωνητικές εντολές χωρίς να 
πατάει το <  > ενώ το σύστημα ακόμη δίνει φωνητικές κατευθύνσεις.
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ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή. Η θερμοκρασία της καμπίνας είναι πολύ χαμηλή. Περιμένετε έως ότου να γίνει μέτρια η θερ-
μοκρασία της καμπίνας. 

Έχετε ορίσει την φωτεινότητα στο μέγιστο σκο-
τεινό.

Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
 “Ρυθμίσεις οθόνης” (κεφ. 3)

Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή. Έχετε ορίσει την φωτεινότητα στο μέγιστο φωτει-
νό.

Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
 “Ρυθμίσεις οθόνης” (κεφ. 3)

Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μικρό μαύ-
ρο σημάδι ή ένα μικρό φωτεινό σημάδι

Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών 
υγρών κρυστάλλων.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Εμφανίζεται στην οθόνη ένα σχέδιο 
από τελείες ή λωρίδες.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται 
από τους πίνακες νέον, τα ηλεκτρικά καλώδια υψη-
λής τάσης, τα ραδιοφωνικά κύματα ή οι μονάδες 
ραδιοφώνου των άλλων οχημάτων μπορεί να επη-
ρεάζουν την οθόνη.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Εμφανίζεται καθυστέρηση των εικόνων 
στην οθόνη.

Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών 
υγρών κρυστάλλων.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Η κίνηση των εικόνων στην οθόνη είναι 
αργή.

Η θερμοκρασία της καμπίνας είναι μικρότερη από 
τους 10°C (50°F)

Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία της κα-
μπίνας να ανέβει ανάμεσα στους 10°C (50°F) 
και τους 50°C (122°F).

Όταν κοιτάτε από γωνία την οθόνη 
αυτή εμφανίζεται φωτεινή ή σκοτεινή.

Αυτό είναι ένα τυπικό φαινόμενο των οθονών 
υγρών κρυστάλλων.

Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
 “Ρυθμίσεις οθόνης” (κεφ. 3)

Η οθόνη γίνεται μπλε ή εμφανίζεται ένα 
μήνυμα σφάλματος στην οθόνη αφής.

Έχει προκύψει σφάλμα του συστήματος. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξουσιο-
δοτημένο συνεργείο Nissan ή πιστοποιημένο 
συνεργείο  για έναν έλεγχο.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Αυτονομία Οδήγησης

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η αυτονομία οδήγησης δεν μπορεί να εμ-
φανιστεί.

Ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ACC. Η αυτονομία οδήγησης μπορεί να εμφανιστεί όταν 
ο διακόπτης παροχής είναι στην θέση ΟΝ ή όταν 
το ενδεικτικό φως ετοιμότητας για την οδήγηση 
(READY) είναι αναμμένο. .

Δεν μπορεί να εμφανιστεί επειδή η από-
σταση έως το άδειασμα είναι πολύ μικρή.

Φορτίστε την μπαταρία Li-ion. Εάν η απόσταση 
έως το άδειασμα αυξηθεί, θα εμφανιστεί η αυτο-
νομία οδήγησης

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η ρύθμιση για την ένδειξη των εικό-
νων σταθμών φόρτισης είναι στο OFF 
αλλά οι εικόνες συνεχίζουν να εμφανί-
ζονται πάνω στον χάρτη.

Ο σταθμός φόρτισης που εμφανίζεται 
έχει οριστεί ως αποθηκευμένη τοποθε-
σία.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Έγινε αναζήτηση για σταθμούς φόρτι-
σης λόγω της σύστασης για φόρτιση 
της μπαταρίας (όπου υπάρχει) αλλά 
δεν μπορέσατε να βρείτε κάποιον.

Σε μία περιοχή όπου ο αριθμός των φορ-
τιστών είναι μικρός, μπορεί να μην είναι 
δυνατόν να βρείτε σταθμό φόρτισης κο-
ντά στο αυτοκίνητο.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Δεν εμφανίζονται πληροφορίες των 
σταθμών φόρτισης.

Δεν παρέχονται πληροφορίες για όλους 
τους σταθμούς φόρτισης και έτσι μπο-
ρεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
πληροφορίες δεν εμφανίζονται.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
Επικοινωνήστε από πριν με τους σταθμούς φόρτισης 
για να δείτε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Οι πληροφορίες για τους σταθμούς 
φόρτισης που εμφανίζονται είναι λά-
θος.

Τα δεδομένα του χάρτη είναι παλιά. Ενημερώστε τα δεδομένα του χάρτη.
  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη (όπου 
υπάρχει)» (κεφ. 8)

Μοντέλα με NissanConnect:
Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης πάνω 
στον χάρτη ενημερώνονται κατά περιόδους αυτόματα. 

Οι πληροφορίες του σταθμού φόρτι-
σης που παρέχονται από το σύστημα 
ήταν λάθος και δεν μπορούσε να φορ-
τίσει την μπαταρία Li-ion.

Τα δεδομένα του χάρτη είναι παλιά. Ενημερώστε τα δεδομένα του χάρτη.
  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη (όπου 
υπάρχει)» (κεφ. 8)

Μοντέλα με NissanConnect:
Οι πληροφορίες για τους σταθμούς φόρτισης πάνω 
στον χάρτη ενημερώνονται κατά περιόδους αυτόματα.

Οι εγκαταστάσεις του σταθμού φόρτι-
σης έχουν αλλάξει, ή δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το καλώδιο φόρτισης που 
έχετε σαν εξοπλισμό

Επικοινωνήστε από πριν τηλεφωνικά με τους σταθμούς 
φόρτισης για να επιβεβαιώσετε εάν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν οι εγκαταστάσεις
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή αιτία

 Η διακύμανση στην τιμή της αυτονομίας 
οδήγησης με βάση την συνθήκη ενεργο-
ποίησης του ελέγχου κλιματισμού που 
εμφανίζεται στην οθόνη πληροφοριών 
χρήσης της ενέργειας ως +0χλμ (+0 μίλια) 
ή -0χλμ (-0 μίλια). 

 Η ισχύς που χρησιμοποιείται από το σύ-
στημα ελέγχου κλιματισμού θα μειωθεί σε 
ανταπόκριση προς την ισχύ που χρησιμο-
ποιείται από τον κινητήρα έλξης και η δι-
αφορά της αύξησης / μείωσης της αυτονο-
μίας οδήγησης θα είναι κάτω από ±1 χλμ (±1 
μίλι). Επίσης, όταν η διαθέσιμη φόρτιση της 
μπαταρίας Li-ion είναι χαμηλή, η αύξηση / 
μείωση της αυτονομίας οδήγησης θα γίνει 
επίσης μικρότερη.  

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ AM
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η λήψη των AM μειώνεται τη νύχτα. Απαιτείται από τους σταθμούς των AM να χαμηλώνουν 
την ισχύ τους τη νύχτα.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Ο ήχος προσπερνάει, βαθαίνει ή κάνει ηχώ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει σωστά ευθυ-
γραμμισμένο ψηφιακό ή αναλογικό ήχο.

Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε άλλον 
σταθμό. Αναφέρετε το σταθμό με την φτωχή από-
δοση.

Το επίπεδο της έντασης ήχου είναι ασταθές. Το επίπεδο ευθυγράμμισης είναι ακατάλληλο. Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε άλλον 
σταθμό και ελέγξτε την διαθεσιμότητα του σταθ-
μού στην περιοχή. Αναφέρετε τον σταθμό με την 
φτωχή ευθυγράμμιση. 

Ο ήχος σβήνει / δυναμώνει. Υπερβολική εναλλαγή ανάμεσα σε DAB και FM. Επαληθεύστε την απόδοση μετάβασης σε διάφο-
ρους σταθμούς στην περιοχή. Αναφέρετε τους 
σταθμούς με φτωχή ευθυγράμμιση. 

Γίνεται υπερβολική εναλλαγή ανάμεσα σε 
DAB και FM.

Ο δέκτης είναι τοποθετημένος κοντά στο άκρο 
της περιοχής κάλυψης DAB.

Επαληθεύστε την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθ-
μού στην περιοχή σας.

Η ποιότητα ήχου του DAB δεν είναι καλύτερη 
από ότι στα FM/AM.

Η επεξεργασία του ήχου του ψηφιακού συστή-
ματος από τον σταθμό μπορεί πιθανά να μειώσει 
την ποιότητα του ψηφιακού ήχου.

Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο 
σταθμό. Αναφέρετε τον σταθμό με την φτωχή από-
δοση.

Οι τοπικοί σταθμοί συνεχίζουν να χάνονται. Η ψηφιακή κάλυψη είναι ελαφρά μικρότερη από 
την κάλυψη του αναλογικού σήματος.

Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο 
σταθμό.

Η σκίαση (Πόλη/Σχηματισμός εδάφους) μπορεί 
να προκαλέσει μειωμένη ψηφιακή κάλυψη.

Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο 
σταθμό.

Ορισμένα πεδία δεδομένων είναι κενά. Οι πληροφορίες κειμένου στέλνονται κατά την 
κρίση του μεταδότη.

Επαληθεύστε την σωστή λειτουργία σε έναν άλλο 
σταθμό. Αναφέρετε το πρόβλημα του σταθμού.

Οι πληροφορίες κειμένου κόβονται. Η οθόνη περιορίζεται σε έναν σταθερό αριθμό 
χαρακτήρων και στέλνονται περισσότερα δεδο-
μένα από όσα μπορούν να εμφανιστούν.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ηχοσύστημα



177Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η ρύθμιση της σύνδεσης DAB-RDS είναι 
ενεργή αλλά δεν παίζει έναν εναλλακτι-
κός σταθμός και το σήμα δεν εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Ο δέκτης περιμένει να επανέλθει το αρχικό 
σήμα και αναζητάει ένα διαθέσιμο εναλλακτι-
κό σήμα.

Περιμένετε για το σήμα να επανέλθει ή για τον 
δέκτη να λάβει ένα εναλλακτικό σήμα.

Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που 
δείχνει ότι η υπηρεσία δεν είναι διαθέσι-
μη.

Η επιλεγμένη υπηρεσία ή το σύνολο δεν είναι 
διαθέσιμα.

Επιλέξτε μία διαφορετική υπηρεσία ή σύνολο.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
 ● Όταν έχει γίνει προεπιλογή σταθμού ενώ παίζει μία δευτερεύουσα υπηρεσία, θα καταχωρηθεί η αρχική υπηρεσία.
 ● Οι δευτερεύουσες υπηρεσίες δεν εμφανίζονται στην λίστα των σταθμών
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iPod PLAYER

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει ένα iPod. Το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει συνδεθεί σωστά ή 
το iPod δεν λειτουργεί σωστά.

Συνδέστε πάλι το καλώδιο σύνδεσης. Εάν το σύστημα 
δεν αναγνωρίζει το iPod αφού κάνετε την παραπάνω 
διαδικασία, σβήστε και ανοίξτε πάλι το iPod.

Το iPod που θα συνδεθεί δεν είναι συμβατό με το 
σύστημα.

Ελέγξτε τα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις fi rmware 
που είναι διαθέσιμα για το σύστημα.

Το συνδεμένο καλώδιο προέκτασης USB δεν είναι 
συμβατό με το σύστημα.

Αντικαταστήστε το καλώδιο προέκτασης του USB 
εάν το σύστημα συνεχίζει να μην αναγνωρίζει το iPod 
αφού κάνετε αρκετές αποσυνδέσεις και συνδέσεις 
του καλωδίου προέκτασης.

Το καλώδιο συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε γρήγορα 
από την θύρα σύνδεσης του USB.

Συνδέετε και αποσυνδέετε το καλώδιο σύνδεσης USB 
αργά.

Το iPod δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το iPod έχει συνδεθεί στο ηχοσύστημα του αυτο-
κινήτου ενώ ήταν συνδεμένα σε αυτό τα ακουστι-
κά κλπ.

Αφαιρέστε όλον τον εξοπλισμό από το iPod αφού το 
αποσυνδέσετε από το σύστημα και στην συνέχεια 
συνδέστε το στο σύστημα και πάλι.

Το iPod δεν λειτουργεί κανονικά. Αποσυνδέστε το iPod από το ηχοσύστημα του αυτο-
κινήτου και μετά συνδέσετε το και πάλι στο σύστημα.

Το σύστημα αναπαράγει ένα άλμπουμ / αρχείο 
που συμπεριλαμβάνει ένα συγκεκριμένο γραφικό 
άλμπουμ.

Αποσυνδέστε το IPod από το ηχοσύστημα του αυ-
τοκινήτου και μετά σβήστε το και ανοίξτε το πάλι. 
Απενεργοποιήστε το γραφικό του άλμπουμ και μετά 
συνδέστε το iPod στο σύστημα.
 «Μενού iPod» (κεφ. 5)

Ένα iPod δεν ανταποκρίνεται Υπάρχουν πολλά αρχεία σε μία κατηγορία. Μειώστε τον αριθμό των αρχείων σε μία κατηγορία 
(λιγότερα από 65500 αρχεία).

Είναι ενεργή η λειτουργία ανάμιξης. Απενεργοποιήστε την λειτουργία ανάμιξης εάν είναι 
αποθηκευμένα πολλά αρχεία στο iPod.

Δεν μπορεί να παίξει η μουσική. Δεν έχει συνδεθεί ένα βύσμα στο iPod. Συνδέστε σταθερά το βύσμα στο iPod.

Η αναπαραγωγή διακόπτεται. Ο ήχος διακόπτεται λόγω δόνησης που προκαλεί-
ται από την ασταθή θέση που βρίσκεται το iPod.

Τοποθετήστε το iPod σε σταθερό σημείο όπου δεν 
θα αναποδογυρίσει.
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Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η φόρτιση της μπαταρίας ενός iPod διαρ-
κεί περισσότερο.

Η φόρτιση της μπαταρίας του iPod μπορεί να δι-
αρκέσει περισσότερο όταν το iPod παίζει στην 
διάρκεια της φόρτισης.

Εάν το iPod χρειάζεται φόρτιση, συνιστάται να στα-
ματήσετε την αναπαραγωγή της μουσικής.

Δεν είναι διαθέσιμη η φόρτιση της μπα-
ταρίας του iPod.

Το καλώδιο που είναι συνδεμένο στο iPod μπορεί 
να είναι χαλασμένο ή να μην έχει συνδεθεί σωστά.

Ελέγξτε το καλώδιο που χρησιμοποιείτε.

Δεν μπορούν να δουλέψουν οι λειτουργίες 
με την χρήση ενός iPod που είναι συνδε-
μένο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

-
Η λειτουργία του iPod θα πρέπει να γίνεται με την 
χρήση του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου όταν το 
iPod θα έχει συνδεθεί σε αυτό.

Ο ήχος προσπερνάει. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος (θόρυβος κλπ) 
μπορεί να προκαλούν το πρόβλημα προσπέρασης 
του ήχου.

Αυτό δεν δείχνει κάποια δυσλειτουργία.

Χρησιμοποιείται ένα καλώδιο επέκτασης (USB). Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB.
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ΜΟΝΑΔΑ USB
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Το σύστημα δεν 
αναγνωρίζει 
την μονάδα 
USB.

Χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης USB. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB.

Χρησιμοποιείται κόμβος USB. Μην χρησιμοποιείτε κόμβο USB.

Η μονάδα USB συνδέθηκε ή αποσυνδέθηκε πολύ γρήγορα στην θύρα USB. Συνδέστε ή αποσυνδέστε αργά την μονάδα USB.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BLUETOOTH®
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Δεν μπορεί να γίνει καταχώ-
ρηση.

Η συσκευή ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με 
το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

Ελέγξτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας ήχου Bluetooth®.

Έχει απενεργοποιηθεί το Bluetooth® στην μονάδα. Ελέγξτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στην 
μονάδα.

Ο κωδικός ΡΙΝ είναι λάθος. Ελέγξτε τον κωδικό ΡΙΝ της μονάδας ήχου Bluetooth® που θα κα-
ταχωρηθεί. 

Ελέγξτε ότι ο κωδικός ΡΙΝ για την μονάδα ήχου Bluetooth® είναι συ-
νεπής με εκείνον του ηχοσυστήματος του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιείται μία άλλη μονάδα Bluetooth® 
μέσα στο αυτοκίνητο.

Σβήστε την άλλη μονάδα  Bluetooth® έως ότου να ολοκληρωθεί η 
καταχώρηση.

Δεν μπορεί να παίξει η μου-
σική

Η μονάδα ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με 
το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

Ελέγξτε το βιβλίο οδηγιών χρήσης της μονάδας ήχου Bluetooth®.

Το σύστημα δεν έχει οριστεί στην λειτουργία μο-
νάδας ήχου Bluetooth®.

Πατήστε <AUDIO> και επιλέξτε την λειτουργία ήχου του 
Bluetooth®.

 «Επιλέγοντας την πηγή ήχου» (κεφ. 5).

Ένας αντάπτορας του Bluetooth® είναι σβηστός. Ενεργοποιήστε τον αντάπτορα του Bluetooth® όταν χρησιμοποι-
είται για μία μονάδα ήχου Bluetooth®.
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Η αναπαραγωγή σταματάει. Η μονάδα ήχου Bluetooth® δεν είναι συμβατή με 
το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε μία μονάδα συμβατή με το σύστημα. Ζητήστε 
πληροφορίες από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.

Είναι ενεργή μία κλήση στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ο ήχος μπορεί να κάνει διακοπές όταν λειτουργεί 
μία μονάδα ήχου Bluetooth®.

Πατήστε <AUDIO> και επιλέξτε την λειτουργία ήχου Bluetooth®. 
Στην συνέχεια χειριστείτε μία λειτουργία στην οθόνη αφής του 
συστήματος του αυτοκινήτου αντί να κάνετε την λειτουργία 
μέσω της μονάδας ήχου Bluetooth®.

Δεν μπορεί να γίνει χειρι-
σμός του ηχοσυστήματος.

Χρησιμοποιείτε μία μονάδα ήχου Bluetooth® που 
δεν υποστηρίζει χειρισμούς του ηχοσυστήματος.

Χρησιμοποιήστε μία μονάδα συμβατή με το σύστημα. Ζητήστε 
πληροφορίες από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδι-
κευμένο συνεργείο σχετικά με την συμβατότητα των μοντέλων.

Προκύπτει σφάλμα όταν συνδέεστε στο προφίλ 
του ηχοσυστήματος Bluetooth®.

Σβήστε και ανοίξτε την παροχή του ηχοσυστήματος Bluetooth® 
και μετά κάντε και πάλι την σύνδεση με το σύστημα.
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Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση
Ένα κινητό τηλέφωνο δεν 
μπορεί να καταχωρηθεί.

Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με το σύστημα 
τηλεφώνου hands-free του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. 
Ρωτήστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα των 
μοντέλων.

Η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου έχει γίνει λά-
θος.

Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε και 
πάλι το κινητό τηλέφωνο.

Ένα κινητό τηλέφωνο δεν 
μπορεί να συνδεθεί ή απο-
συνδέεται αφού έχει ολο-
κληρωθεί η καταχώρησή 
του.

Η ρύθμιση Bluetooth® του συστήματος τηλεφώνου 
Bluetooth® hands-free του αυτοκινήτου είναι απενερ-
γοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την ρύθμιση Bluetooth® του συστήματος.

Η ρύθμισης Bluetooth® του κινητού τηλεφώνου είναι 
απενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε την ρύθμιση Bluetooth® του κινητού τηλεφώνου.

Η στάθμη μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου που 
απομένει είναι χαμηλή.

Φορτίστε την μπαταρία του κινητού τηλεφώνου.

Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth® μπορεί να διακόπτε-
ται ανάλογα με την θέση του κινητού τηλεφώνου.

Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο σε θέση που περικυκλώνεται 
από μέταλλο ή μακριά από το σύστημα τηλεφώνου hands-free 
του αυτοκινήτου. Μην βάζετε το κινητό τηλέφωνο κοντά στα κα-
θίσματα ή το σώμα σας.

Η καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου δεν έχει ολο-
κληρωθεί.

Κάντε καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου.

Η κλήση σε έναν συγκεκρι-
μένο τηλεφωνικό αριθμό 
αποτυγχάνει.

Εάν το σύστημα προσπαθήσει αρκετές φορές να κά-
νει ένα τηλεφώνημα στον ίδιο αριθμό (για παράδειγ-
μα το άλλο μέρος δεν απαντάει στο τηλεφώνημα, 
είναι εκτός περιοχής κάλυψης ή η κλήση σταμάτησε 
πριν απαντήσει το άλλο μέρος), το σύστημα μπορεί 
να απορρίψει ένα αίτημα για να γίνει κλήση στον τη-
λεφωνικό αριθμό. 

Σβήστε το κινητό τηλέφωνο και ανοίξτε το πάλι για να επαναφέ-
ρετε την σύνδεση.

Το σύστημα δεν αναγνωρί-
ζει την σύνδεση ενός κινη-
τού τηλεφώνου. Το σύστημα 
δεν λαμβάνει και δεν κάνει 
κλήσεις.

Το τηλέφωνο δεν είναι συμβατό με το σύστημα τηλε-
φώνου hands-free του αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. 
Ρωτήστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με την συμβατότητα των 
μοντέλων.

Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεμένο. Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε 
πάλι το κινητό τηλέφωνο.

Η λειτουργία του κινητού περιορίζεται από τις λει-
τουργίες (όπως φραγή κλήσεων κλπ) του καταχωρη-
μένου κινητού τηλεφώνου. 

Αφαιρέστε τις ρυθμίσεις που περιορίζουν την χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου και μετά κάντε πάλι την καταχώρηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ BLUETOOTH® HANDS-FREE
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Το άλλο μέρος δεν μπορεί να 
ακούσει την φωνή σας.
Το άλλο μέρος μπορεί να 
ακούσει την φωνή σας αλλά 
με διακοπές.

Έχετε ενεργοποιήσει την σίγαση. Βεβαιωθείτε ότι η σίγαση είναι ανενεργή.
Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεμένο. Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε 

πάλι το κινητό τηλέφωνο.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air 
conditioner είναι πολύ γρήγορη.

Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air 
conditioner.

Το επίπεδο του εξωτερικού θορύβου είναι υπερβολι-
κό. (Για παράδειγμα, δυνατή βροχή, κατασκευή έργων, 
στο εσωτερικό σήραγγας, άλλα οχήματα κλπ).

Κλείστε τα παράθυρα για να απομονώσετε τον εξωτερικό θόρυ-
βο.

Ο θόρυβος που δημιουργείται από την οδήγηση του 
αυτοκινήτου είναι πολύ δυνατός.

Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Η ένταση του εισερχόμενου ήχου είναι πολύ δυνατή 
/ απαλή. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το <VOL/   

>   ή το <  > .

Η ένταση του εξερχόμενου ήχου είναι πολύ δυνατή / 
απαλή.

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από την οθόνη ρύθμισης της 
έντασης του ήχου.

 «Ρυθμίσεις έντασης ήχου και ήχος πλήκτρων» (κεφ. 3)
Η φωνή διακόπτεται ή 
ακούγεται θόρυβος στην δι-
άρκεια της κλήσης.

Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth® μπορεί να διακοπεί 
ανάλογα με την θέση του κινητού τηλεφώνου.

Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέφωνο σε περιοχή που περικυ-
κλώνεται από μέταλλο ή μακριά από το σύστημα τηλεφώνου 
hands-free του αυτοκινήτου. Μην τοποθετείτε το κινητό τηλέ-
φωνο κοντά στα καθίσματα ή το αυτοκίνητο.

Όταν χειρίζεστε ένα κινητό 
τηλέφωνο για να κάνετε μία 
κλήση η λειτουργία hands-
free δεν είναι διαθέσιμη.

Ορισμένα μοντέλα κινητού τηλεφώνου δεν αλλάζουν 
στην λειτουργία hands-free όταν τα χειρίζεστε για να 
κάνετε μία κλήση.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία. Κάντε μία άλλη κλήση χρησιμο-
ποιώντας την λειτουργία hands-free.

Δεν μπορείτε να ακούσετε 
την φωνή του άλλου μέρους.
Δεν υπάρχει ήχος κλήσης.

Το επίπεδο ήχου έχει οριστεί στο ελάχιστο. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
 «Ρυθμίσεις έντασης ήχου και ήχος πλήκτρων» (κεφ. 3)

Δεν είναι συνδεμένο ένα κινητό τηλέφωνο. Ελέγξτε την διαδικασία καταχώρησης και μετά καταχωρήστε 
πάλι το κινητό τηλέφωνο.

Κάθε ένταση ήχου (ήχος 
κλήσης, εισερχόμενη ή εξερ-
χόμενη φωνή) είναι διαφο-
ρετική.

Κάθε ένταση ήχου δεν είναι ρυθμισμένη σωστά. Ρυθμίστε κατάλληλα την κάθε ένταση ήχου.
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Η ένδειξη της κεραίας είναι 
διαφορετική ανάμεσα στην 
οθόνη αφής και την οθόνη 
του κινητού τηλεφώνου. Δεν 
είναι διαθέσιμη η πραγμα-
τοποίηση εισερχόμενης ή 
εξερχόμενης κλήσης ακόμη 
και εάν η ένδειξη της κεραί-
ας δείχνει ότι είναι δυνατό 
να κάνετε κλήση.

Η ένδειξη της κεραίας ποικίλει ανάλογα με το μοντέ-
λο του κινητού τηλεφώνου.

Αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία. Η ένδειξη της κεραίας και 
το επίπεδο της μπαταρίας που απομένει και εμφανίζεται στην 
οθόνη αφής μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που εμφα-
νίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Χρησιμοποιήστε τα 
ως αναφορά.

Δεν μπορεί να ακουστεί 
καθαρά μία φωνή όταν 
χρησιμοποιείτε ένα κινητό 
τηλέφωνο πίσω από ψηλά 
κτήρια.

Ορισμένες κατασκευές όπως τα ψηλά κτήρια κλπ 
μπορεί να προκαλέσουν ακανόνιστη αντανάκλαση των 
ραδιοκυμάτων ή να αποκλείσουν τελείως τα ραδιοκύ-
ματα που χρησιμοποιούνται για τα κινητά τηλέφωνα.

Μετακινηθείτε σε ένα μέρος χωρίς ψηλά κτήρια.

Ακούγεται θόρυβος όταν 
χρησιμοποιείτε ένα κινητό 
τηλέφωνο κάτω / κοντά σε 
περιοχές με ανυψωμένους 
σιδηρόδρομους, καλώδια 
ρεύματος υψηλής τάσης, 
φανάρια κυκλοφορίας, πι-
νακίδες νέον κλπ.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δημιουργούνται 
από τις ραδιοφωνικές μονάδες μπορεί να επηρεά-
σουν αρνητικά το κινητό τηλέφωνο.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ακούγεται θόρυβος στον 
ήχο από το ηχοσύστημα 
όταν χρησιμοποιείτε ένα κι-
νητό τηλέφωνο.

Τα ραδιοκύματα που δημιουργούνται από ένα κινητό 
τηλέφωνο μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ήχο 
από το ηχοσύστημα.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ο ήχος αναπηδά ή επιβρα-
δύνει

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να έχει ενεργό το ασύρ-
ματο δίκτυο LAN (Wi-Fi).

Απενεργοποιήστε το ασύρματο LAN (Wi-Fi).

Δεν μπορεί να κατέβει το 
ευρετήριο.

Προέκυψε ένα σφάλμα στην διάρκεια της σύνδεσης 
του τηλεφώνου.

Παρακαλούμε διαγράψτε τις πληροφορίες σύνδεσης του 
Bluetooth® τόσο από το κινητό τηλέφωνο όσο και από το σύστη-
μα του αυτοκινήτου πριν το καταχωρήσετε και πάλι.

Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το κατέβασμα του ευ-
ρετηρίου.

Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο συμβατό με το σύστημα. 
Ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμέ-
νο συνεργείο πληροφορίες σχετικές με την συμβατότητα του 
τηλεφώνου.
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Σύμπτωμα Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης

Δεν μπορώ να ξεκινήσω το Apple CarPlay αν και έχει συνδεθεί στο 
αυτοκίνητο.

Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεμένο στην θύρα σύνδεσης USB. Συνδέστε 
σωστά το καλώδιο USB στην θύρα σύνδεσης USB.

 «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υποδοχής AUX» (κεφ. 3)

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο Mfi ) για 
να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB και ελέγξτε 
ότι το καλώδιο δεν είναι κομμένο.

Η ρύθμιση Apple CarPlay δεν είναι ενεργή στο iPhone σας. Ενεργοποιή-
στε το “CarPlay” στο iPhone.

Η μονάδα δεν είναι συμβατή με το Apple CarPlay. Ελέγξτε τις απαιτήσεις 
συμβατότητας.

Η απόδοση του Apple CarPlay μειώνεται. Για παράδειγμα, αργή 
σύνδεση ή αρχή λειτουργία των εφαρμογών ή 
Ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν προσπαθήσετε να έχε-
τε πρόσβαση στις λειτουργίες του Apple CarPlay. Μία κενή οθόνη 
εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να έχετε πρόσβαση στους χάρτες.

Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμβατό iPhone, σύνδεση κινητού και ενεργό 
πλάνο δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Apple Lightning (πιστοποιημένο Mfi ) για 
να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην θύρα σύνδεσης USB.

Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Αποσυνδέστε και συνδέ-
στε πάλι το τηλέφωνό σας.

Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Σβήστε και ανοίξτε πάλι 
το κινητό για να κάνετε επανεκκίνηση.

Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri όταν χρησιμοποιείτε το 
< > στο τιμόνι.

Το καλώδιο του USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε 
και συνδέστε πάλι το καλώδιο του USB.

Η ρύθμιση του Siri δεν είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο. Ενεργοποι-
ήστε το Siri στο τηλέφωνό σας.

Μοντέλα με Σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης:
Ελέγξτε ότι πατάτε και κρατάτε το < > αντί να το πατάτε απλά για να 
ξεκινήσετε την λειτουργία Siri.

APPLE CARPLAY (όπου υπάρχει)
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Σύμπτωμα Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης
Δεν μπορώ να ξεκινήσω το Android 
Auto αν και έχει συνδεθεί στο αυτο-
κίνητο.

Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεμένο στην θύρα σύνδεσης USB. Συνδέστε σωστά το καλώδιο USB στην 
θύρα σύνδεσης USB.

 «Θύρα σύνδεσης USB και πρίζα υποδοχής AUX» (κεφ. 3)
Το [Enable after USB Connection] (ενεργοποίηση μετά την σύνδεση του USB) είναι στο [Never] (ποτέ). 
Αλλάξτε την ρύθμιση στο [Always] (πάντα) ή [Ask] (να ρωτάς).

 «Ρυθμίσεις Android Auto» (κεφ. 7)

Για να ενεργοποιήσετε το Android Auto ακουμπήστε [ ] στην Γραμμή Εκκίνησης ή ακουμπήστε [Apps] 
στην οθόνη πληροφοριών και μετά ακουμπήστε [Android Auto].

 «Επιλογή μενού από την Γραμμή Εκκίνησης» (κεφ. 3)
 «Μενού πληροφοριών» (κεφ. 7)

 Η μονάδα δεν είναι συμβατή με το Android Auto. Ελέγξτε τις απαιτήσεις συμβατότητας. 
Το Android τηλέφωνό σας μπορεί να μην αναγνωριστεί εάν η μπαταρία του είναι χαμηλή. Φορτίστε το 
Android τηλέφωνό σας και μετά προσπαθήστε πάλι.

Η απόδοση του Android Auto μειώνε-
ται. Για παράδειγμα, αργή σύνδεση ή 
αρχή λειτουργία των εφαρμογών ή 
Ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται 
όταν προσπαθήσετε να έχετε πρό-
σβαση στις λειτουργίες του Android 
Auto. Μία κενή οθόνη εμφανίζεται 
όταν προσπαθείτε να έχετε πρόσβα-
ση στους χάρτες.

Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμβατό τηλέφωνο Android, σύνδεση κινητού και ενεργό πλάνο δεδομένων.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο OEM για τηλέφωνο Android για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην 
θύρα σύνδεσης USB.

Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το τηλέφωνό σας.

Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Κλείστε όλες τις εφαρμογές και ανοίξτε τις πάλι.

Απόδοση του τηλεφώνου ή σύνδεση κινητής. Κλείστε και ανοίξτε πάλι το κινητό για να κάνετε επα-
νεκκίνηση.

Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την φω-
νητική λειτουργία όταν χρησιμοποι-
είτε το < > (όπου υπάρχει) στο τι-
μόνι.

Το καλώδιο του USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι το καλώδιο 
του USB.
Η φωνητική λειτουργία δεν μπορεί να γίνει ενώ οδηγείτε. Ενεργοποιήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις 
στο Android τηλέφωνό σας.

Ελέγξτε ότι πατάτε και κρατάτε το < > (όπου υπάρχει) αντί να το πατάτε απλά για να ξεκινήσετε την 
φωνητική λειτουργία.

ANROID AUTO (όπου υπάρχει)
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Σύμπτωμα Αιτία και Μέτρο Αντιμετώπισης
Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri Eyes Free χρη-
σιμοποιώντας το < > (όπου υπάρχει) στο τιμόνι.

Ελέγξτε εάν έχει γίνει σύνδεση μέσω Bluetooth® ανάμεσα στο iPhone και το σύστημα.
Ελέγξτε εάν το Siri είναι ενεργοποιημένο στην μονάδα σας. Στο τηλέφωνό σας πηγαίνετε 
στην ρύθμιση Siri.
Ελέγξτε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Siri από την οθόνη κλειδώματος της μονάδας. 
Αυτό μπορεί να οριστεί από το μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας.
Ανάλογα  με την χώρα, η φωνητική λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη και τα 
  < >    στο τιμόνι μπορεί να μην λειτουργούν.

Η μονάδα ήχου δεν αλλάζει αυτόματα σε iPod ή σε ηχοσύ-
στημα Bluetooth®.

Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε τις τοπικές εφαρμογές μουσικής. Η από-
δοση της λειτουργίας ελέγχου της μουσικής μπορεί να ποικίλει όταν χρησιμοποιείτε 
Podcasts, Audiobook ή άλλες μουσικές εφαρμογές τρίτων.
Για καλύτερα αποτελέσματα να παίζετε μέσα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην μονάδα σας. 
Η εκτροπή μουσικής ή η αναπαραγωγή από αποθήκευση σε cloud μπορεί να μειώσει την 
απόδοση.

Αλλάξτε την πηγή με το χέρι.
 «Επιλογή πηγής ήχου» (κεφ. 5)

Δεν λειτουργούν η αναπαραγωγή, η παύση, το επόμενο 
τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι ή ο χρονοδιακό-
πτης αναπαραγωγής.

Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε τις τοπικές εφαρμογές μουσικής. Η από-
δοση της λειτουργίας ελέγχου της μουσικής μπορεί να ποικίλει όταν χρησιμοποιείτε 
Podcasts, Audiobook ή άλλες μουσικές εφαρμογές τρίτων που ελέγχονται από την μονάδα.

Δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική / ήχο να παίζει από 
το συνδεμένο iPhone.

Ελέγξτε ότι η πηγή ήχου έχει οριστεί στο Bluetooth® ή το iPod. Για την λειτουργία iPod 
απαιτείται μία σύνδεση USB.

Μοντέλα με σύστημα πλοήγησης:
Δεν μπορείτε να ακούσετε την κατεύθυνση της καθοδή-
γησης από στροφή σε στροφή από ένα συνδεμένο iPhone.

Ελέγξτε ότι η πηγή ήχου έχει οριστεί στο Bluetooth® ή το iPod. Για την λειτουργία iPod 
απαιτείται μία σύνδεση USB.

Δεν μπορείτε να λάβετε ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμέ-
νου στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου.

Ελέγξτε εάν η ρύθμιση ειδοποιήσεων είναι ενεργή στο τηλέφωνό σας.

Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε ειδοποιήσεις μηνυμά-
των κειμένου με την χρήση του Siri Eyes Free.

Αφού λάβετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου, ακολουθήστε την καθοδήγηση στην οθόνη. 
Πατήστε και κρατήστε το < > (όπου υπάρχει) στο τιμόνι για την λειτουργία του Siri Eyes 
Free. Όταν ξεκινήσει το Siri Eyes Free, πείτε την κατάλληλη εντολή για να απαντήσετε στο 
μήνυμα χρησιμοποιώντας το Siri Eyes Free.

SIRI EYES FREE (όπου υπάρχει)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα. Η φωτεινότητα είναι στην πιο χαμηλή 
ρύθμιση.

Ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης.
 «Ρυθμίσεις οθόνης» (κεφ. 3)

Η οθόνη είναι σβηστή. Πατήστε < > για να ανοίξετε την οθόνη.

Η ένταση ήχου της φωνητικής καθο-
δήγησης είναι πολύ υψηλή ή πολύ 
χαμηλή.

Η ένταση ήχου δεν έχει οριστεί σωστά ή 
η ρύθμιση της φωνητικής καθοδήγησης 
είναι σβηστή.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου της φωνητικής καθοδήγησης 
ή ενεργοποιήστε την ρύθμιση της φωνητικής καθοδήγη-
σης.

  «Ρυθμίσεις έντασης ήχου και ήχος πλήκτρων» (κεφ. 
3)

Δεν εμφανίζεται χάρτης στην οθόνη. Εμφανίζεται μία οθόνη διαφορετική από 
την οθόνη του χάρτη.

Ακουμπήστε [Map] (χάρτης) στην Γραμμή Εκκίνησης ή πα-
τήστε <MAP> (χάρτης).

Η οθόνη είναι πολύ σκοτεινή. Η κίνη-
ση είναι αργή.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτο-
κινήτου είναι χαμηλή.

Περιμένετε έως ότου ζεσταθεί το εσωτερικό του αυτο-
κινήτου.

Ορισμένα pixels στην οθόνη είναι πιο 
σκοτεινά ή πιο φωτεινά από τα άλλα.

Αυτή η συνθήκη είναι ένα εγγενές χαρακτη-
ριστικό των οθονών υγρών κρυστάλλων.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ορισμένα στοιχεία του μενού δεν 
μπορούν να επιλεγούν

Ορισμένα στοιχεία του μενού δεν είναι 
διαθέσιμα όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και μετά 
χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης.

 Εικόνα αυτοκινήτου 

Σύμπτωμα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση

Τα ονόματα των δρόμων και των 
τοποθεσιών διαφέρουν ανάμεσα 
στην άποψη 2D και 3D

Αυτό συμβαίνει επειδή η ποσότητα των πλη-
ροφοριών που εμφανίζονται μειώνεται ώστε 
να μην είναι δύσκολη η ανάγνωση της οθόνης. 
Υπάρχει επίσης μία πιθανότητα τα ονόματα 
των δρόμων ή των τοποθεσιών να εμφανίζεται 
αρκετές φορές και τα ονόματα που εμφανίζο-
νται στην οθόνη να είναι διαφορετικά λόγω 
της διαδικασίας επεξεργασίας.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία

ΠΛΟΗΓΗΣΗ (όπου υπάρχει)
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Το εικονίδιο του οχήματος δεν εμ-
φανίζεται στην σωστή θέση

Το αυτοκίνητο μετακινήθηκε μετά την ενεργο-
ποίηση του διακόπτη της μίζας, π.χ. με φερι-
μπότ ή με νταλίκα μεταφοράς..

Οδηγήστε για λίγο σε ένα δρόμο όπου είναι δυνατή η 
λήψη σημάτων του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφό-
ρων Πλοήγησης (GNSS).

Η θέση και η κατεύθυνση του εικονιδίου του 
οχήματος ενδέχεται να μην είναι σωστές ανά-
λογα με τις εξωτερικές συνθήκες οδήγησης και 
τα επίπεδα ακρίβειας του εντοπισμού θέσης 
από το σύστημα πλοήγησης

Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Οδηγήστε για λίγο 
για να διορθωθεί αυτόματα η θέση και η κατεύθυνση 
του εικονιδίου του οχήματος. 

«Παρούσα θέση οχήματος» (σελ. 8)

Η οδήγηση με αλυσίδες χιονιού ή ελαστικά που 
έχουν αντικατασταθεί μπορεί να έχει σαν απο-
τέλεσμα την λάθος εμφάνιση της θέσης της 
εικόνας του αυτοκινήτου λόγω λανθασμένου 
υπολογισμού από τον αισθητήρα ταχύτητας.

Οδηγήστε το αυτοκίνητο για μία χρονική περίοδο (με 
περίπου 30 χλμ/ώρα (19 μίλια την ώρα) για περίπου 30 
λεπτά) για να διορθωθεί αυτόματα η θέση της εικόνας 
του αυτοκινήτου.
Εάν αυτό δεν διορθώσει την θέση της εικόνας του αυ-
τοκινήτου συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξουσι-
οδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνερ-
γείο.

Τα δεδομένα του χάρτη έχουν λάθος ή είναι 
ανεπαρκή (η θέση της εικόνας του αυτοκινήτου 
είναι πάντα σε λάθος θέση στην ίδια περιοχή)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τους δρόμους θα 
υπάρχουν στην επόμενη έκδοση των δεδομένων του 
χάρτη.

 «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» 
(κεφ. 8)

Όταν το όχημα ταξιδεύει σε ένα νέο 
δρόμο, το εικονίδιο του οχήματος 
βρίσκεται σε άλλο κοντινό δρόμο

Το σύστημα αυτόματα τοποθετεί το εικονίδιο του 
αυτοκινήτου στον πλησιέστερο διαθέσιμο δρόμο, 
επειδή ο νέος δρόμος δεν είναι αποθηκευμένος 
στα δεδομένα του χάρτη

Ενημερωμένες πληροφορίες για τους δρόμους θα υπάρ-
χουν στην επόμενη έκδοση των δεδομένων του χάρτη.

 «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» (κεφ. 
8)

Η οθόνη δεν αλλάζει σε οθόνη νύχτας 
ακόμη και αφού ανάψετε τους προβο-
λείς

Την τελευταία φορά που είχατε ανάψει τους προ-
βολείς είχε οριστεί η οθόνη ημέρας

Ρυθμίστε την οθόνη στην οθόνη λειτουργίας νύχτας χρη-
σιμοποιώντας το < > όταν ανοίγετε τους προβολείς.

 «Ρυθμίσεις οθόνης» (κεφ. 3)
Δεν είναι δυνατή η κύλιση στο χάρτη, 
ακόμη και κατά την μετακίνηση του 
οχήματος

Δεν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη της τρέχουσας 
θέσης.

Ακουμπήστε [Map] (χάρτης) στην Γραμμή Εκκίνησης ή πατή-
στε <MAP> (χάρτης).

Το εικονίδιο του οχήματος δεν εμφα-
νίζεται

Δεν εμφανίζεται η οθόνη χάρτη της τρέχουσας 
θέσης.

Ακουμπήστε [Map] (χάρτης) στην Γραμμή Εκκίνησης ή πατή-
στε <MAP> (χάρτης).
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Σύμπτωμα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση

Στον αυτόματο νέο υπολογισμό 
διαδρομής δεν συμπεριλαμβά-
νονται τα σημεία διέλευσης.

Τα σημεία διέλευσης που έχετε ήδη περάσει 
δεν συμπεριλαμβάνονται στον αυτόματο νέο 
υπολογισμό διαδρομής.

Εάν θέλετε να πάτε πάλι σε αυτό το σημείο διέλευσης, ει-
σάγετε την διαδρομή.

Δεν εμφανίζονται οι πληροφο-
ρίες διαδρομής

Δεν έχει γίνει ακόμη υπολογισμός διαδρομής Ορίστε τον προορισμό και κάντε υπολογισμό διαδρομής

Το αυτοκίνητο δεν είναι πάνω στην συνιστώ-
μενη διαδρομή

Οδηγήστε στην συνιστώμενη διαδρομή

Η καθοδήγηση διαδρομής είναι κλειστή. Ανοίξτε την καθοδήγηση διαδρομής

Οι πληροφορίες της διαδρομής δεν παρέχονται 
για συγκεκριμένους τύπους δρόμων

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Ο αυτόματος επανυπολογι-
σμός διαδρομής (ή υπολογι-
σμός παράκαμψης) προτείνει 
την ίδια διαδρομή με αυτή που 
είχε προταθεί προηγουμένως

Οι υπολογισμοί διαδρομής έλαβαν υπόψη τις 
συνθήκες προτεραιότητας αλλά υπολογίστηκε 
η ίδια διαδρομή

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία

Δεν μπορεί να προστεθεί ένα 
σημείο διέλευσης

Έχουν ήδη οριστεί 20 σημεία διέλευσης στην 
διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
έχει ήδη περάσει το αυτοκίνητο

Έως 20 σημεία διέλευσης μπορούν να οριστούν το μέγιστο 
πάνω σε μία διαδρομή. Για να πάτε σε 21 ή περισσότερα ση-
μεία διέλευσης κάντε υπολογισμούς διαδρομής πολλαπλές 
φορές, όπως απαιτείται.

Δεν εμφανίζεται η συνιστώμε-
νη διαδρομή

Δεν μπορούν να υπολογιστούν οι δρόμοι κοντά 
στον προορισμό

Ορίστε τον προορισμό σε έναν κύριο ή κανονικό δρόμο και 
υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή.

Το σημείο εκκίνησης και ο προορισμός είναι 
πολύ κοντά

Ορίστε έναν πιο μακρινό προορισμό

Το σημείο εκκίνησης και ο προορισμός είναι 
πολύ μακριά

Χωρίστε το ταξίδι σας, επιλέγοντας ένα ή δύο ενδιάμεσους 
προορισμούς και κάντε υπολογισμούς διαδρομής πολλα-
πλές φορές.

Υπάρχουν δρόμοι με χρονικούς περιορισμούς 
(με βάση την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα) 
κοντά στην παρούσα θέση του αυτοκινήτου ή 
τον προορισμό.

Επιλέξτε [Do Not Use Restriction Info] (μην χρησιμοποιείτε 
πληροφορίες περιορισμού) στην ρύθμιση [Time Restricted 
Roads] (δρόμοι με χρονικό περιορισμό).  «Προτιμήσεις 
διαδρομής» (κεφ. 8)
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Σύμπτωμα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση
Ένα τμήμα της διαδρομής δεν 
εμφανίζεται.

Η προτεινόμενη διαδρομή συμπεριλαμβάνει στενούς 
δρόμους.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Το τμήμα της διαδρομής που 
έχει ήδη περάσει το αυτοκί-
νητο έχει διαγραφεί.

Η διαχείριση μιας διαδρομής γίνεται κατά τμήματα ανά-
μεσα στα σημεία διέλευσης. Εάν το αυτοκίνητο πέρασε 
το πρώτο σημείο διέλευσης, το τμήμα ανάμεσα στο ση-
μείο εκκίνησης και το σημείο διέλευσης διαγράφεται 
(μπορεί να μην διαγραφεί ανάλογα με την περιοχή).

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Προτείνεται μία διαδρομή 
που δεν είναι άμεση

Εάν υπάρχουν περιορισμοί (όπως μονόδρομοι) σε δρό-
μους κοντά στο σημείο εκκίνησης ή τον προορισμό, το 
σύστημα μπορεί να προτείνει μία έμμεση διαδρομή

Ρυθμίστε την θέση του σημείου εκκίνησης ή προο-
ρισμού

Το σύστημα μπορεί να προτείνει μία έμμεση διαδρομή 
επειδή ο υπολογισμός διαδρομής δεν λαμβάνει υπόψη 
ορισμένες περιοχές, όπως στενοί δρόμοι.

Ορίστε τον προορισμό σε έναν κύριο ή κανονικό 
δρόμο και υπολογίστε εκ νέου την διαδρομή

Οι πληροφορίες του ορό-
σημου δεν ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές πληροφο-
ρίες

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή ή λάθος δεδο-
μένα χάρτη.

Ενημερωμένες πληροφορίες για τους δρόμους θα υπάρ-
χουν στην επόμενη έκδοση των δεδομένων του χάρτη.

  «Πώς να ενημερώσετε τα δεδομένα του χάρτη» 
(κεφ. 8)

Η συνιστώμενη διαδρομή δεν 
συνδέεται ακριβώς με το ση-
μείο εκκίνησης ή προορισμού

Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον υπολογισμό της δια-
δρομής κοντά σε αυτές τις τοποθεσίες

Ορίστε το σημείο εκκίνησης και τον προορισμό σε 
έναν κύριο δρόμο και κάντε υπολογισμό διαδρομής.
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Σύμπτωμα Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση

Η φωνητική καθοδήγηση δεν 
είναι διαθέσιμη

Το όχημα έχει παρεκκλίνει από την προτεινόμενη 
διαδρομή

Επιστρέψτε στην προτεινόμενη διαδρομή ή πραγματο-
ποιήστε νέο υπολογισμό διαδρομής.

Η φωνητική καθοδήγηση είναι απενεργοποιημένη Ενεργοποιήστε την φωνητική καθοδήγηση.

Η καθοδήγηση διαδρομής είναι κλειστή Ανοίξτε την καθοδήγηση διαδρομής

Τα περιεχόμενα καθοδήγη-
σης δεν ανταποκρίνονται 
στα πραγματικά στοιχεία

Τα περιεχόμενα της φωνητικής καθοδήγησης εν-
δέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το είδος των 
διασταυρώσεων όπου γίνονται οι στροφές.

Πρέπει να τηρείτε όλους τους κανόνες και τους κανονι-
σμούς κυκλοφορίας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (όπου υπάρχει)

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Δεν εμφανίζονται οι πληρο-
φορίες για την κίνηση

Η ρύθμισης των πληροφοριών για την κίνηση είναι 
ανενεργή.

Ενεργοποιήστε την ρύθμιση των πληροφοριών για 
την κίνηση.

 «Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης» (κεφ. 8)

Το αυτοκίνητο είναι σε μία περιοχή όπου δεν είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες για την κίνηση.

Κάντε κύλιση σε μία περιοχή όπου είναι διαθέσιμες 
οι πληροφορίες για την κίνηση.

Η κλίμακα του χάρτη έχει οριστεί σε σημείο όπου 
δεν μπορούν να εμφανιστούν οι εικόνες.

Ελέγξτε ότι η κλίμακα του χάρτη έχει οριστεί σε ένα 
επίπεδο όπου εμφανίζονται οι εικόνες.

  «Πληροφορίες κίνησης πάνω στον χάρτη» (κεφ. 
8)

Η ρύθμιση της αυτόματης 
αναζήτησης διαδρομής πα-
ράκαμψης είναι ενεργή αλλά 
η προτεινόμενη διαδρομή πα-
ράκαμψης δεν αποφεύγει πε-
ριοχές με μποτιλιάρισμα.

Δεν έχει βρεθεί μια πιο γρήγορη διαδρομή, με βάση 
το δίκτυο των δρόμων και τις πληροφορίες για την 
κίνηση που είναι διαθέσιμα.

Η αυτόματη αναζήτηση παράκαμψης δεν προορίζεται 
για να αποφεύγει τα μποτιλιαρίσματα. Αναζητάει μια 
πιο γρήγορη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη συνθή-
κες όπως είναι τα μποτιλιαρίσματα. Ακολουθήστε την 
προτεινόμενη διαδρομή.

  «Βλέποντας τις πληροφορίες για την κίνηση 
(όπου υπάρχει)» (κεφ. 8)

Η διαδρομή δεν αποφεύγει 
ένα τμήμα του δρόμου με 
πληροφορίες κίνησης που 
δηλώνουν ότι είναι κλειστό 
λόγω έργων στον δρόμο.

Το σύστημα πλοήγησης δεν αποφεύγει δρόμους 
υπό κατασκευή εάν η ημέρα και ώρα των πραγμα-
τικών έργων διαφέρει από αυτό που είχε δηλωθεί.

Τηρείτε τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου και 
ακολουθείτε τις οδηγίες στον δρόμο για να κάνετε μία 
παράκαμψη όταν είναι απαραίτητο. Εάν ο δρόμος είναι 
κλειστός, χρησιμοποιήστε την λειτουργία της παρά-
καμψης και ορίστε την απόσταση της παράκαμψης για 
να αποφύγετε το τμήμα του δρόμου που είναι κλειστό.
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Το σύστημα δεν λειτουργεί ή δεν με-
ταφράζει σωστά την εντολή

Το εσωτερικό του αυτοκινήτου έχει πολύ θόρυ-
βο.

Κλείστε τα παράθυρα και ζητήστε από τους άλλους 
επιβάτες να κάνουν ησυχία.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλοριφέρ / air 
conditioner είναι πολύ γρήγορη.

Μειώστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα του καλορι-
φέρ / air conditioner.

Ο θόρυβος που δημιουργείτε από την οδήγηση 
του αυτοκινήτου είναι πολύ δυνατός.

Μειώστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Είπατε την φωνητική εντολή με χαμηλή φωνή. Πείτε την εντολή με πιο δυνατή φωνή.

Είπατε την εντολή πολύ νωρίς. Πείτε την εντολή αφού επιβεβαιώσετε το εξής: έχει 
ανακοινωθεί μία φωνητική καθοδήγηση, ένας τόνος 
ηχεί και η εικόνα στην οθόνη αλλάζει από γκρι σε 
πορτοκαλί.

Είπατε την εντολή πολύ αργά. Μιλήστε με φυσική φωνή χωρίς παύση ανάμεσα 
στις λέξεις.

Το σύστημα σας ζητάει να επαναλά-
βετε μία εντολή.

Η προφορά δεν είναι καθαρή. Μιλήστε καθαρά.

Είπατε την εντολή πολύ αργά μετά τον τόνο. Πείτε την εντολή μέσα σε 5 δευτερόλεπτα αφού 
επιβεβαιώσετε τα εξής: έχει ανακοινωθεί μία φω-
νητική καθοδήγηση, ένας τόνος ηχεί και η εικόνα 
στην οθόνη αλλάζει από γκρι σε πορτοκαλί.

Είπατε μία ακατάλληλη εντολή Πείτε την εντολή ή τον αριθμό που εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Πείτε μία εντολή που εμφανίζεται στην λίστα εντο-
λών.

Το σύστημα δεν αναγνωρίζει σωστά 
έναν αριθμό που είπατε

Είπατε πολλούς αριθμούς μαζί. Βάλτε παύση ανάμεσα στα κατάλληλα ψηφία για 
την σωστή αναγνώριση από το σύστημα. Όταν λέτε 
έναν αριθμό τηλεφώνου, βάλτε παύση ανάμεσα 
στους κωδικούς περιοχής, κλήσης κλπ.
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Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Δεν μπορεί να γίνει χειρισμός της 
μονάδας USB με φωνητικές εντολές

Ανάλογα με την μονάδα, το iPhone ή iPod μπορεί 
να αναγνωριστεί ως μονάδα USB.

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

Η οθόνη λειτουργίας του USB/iPod 
είναι γκριζαρισμένη.

Δεν είναι συνδεμένη η μονάδα ήχου. Συνδέστε μία μονάδα ήχου στο σύστημα.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλμα-
τος όταν προσπαθείτε να επιλέξετε 
ένα τραγούδι και να χειριστείτε το 
USB/iPod.

Οι πληροφορίες τραγουδιού επεξεργάζονται 
για καταχώρηση από το σύστημα.

Οι πληροφορίες τραγουδιού θα φορτωθούν στο σύ-
στημα όταν καταχωρηθεί μία νέα μονάδα ήχου για 
πρώτη φορά ή όταν οι πληροφορίες τραγουδιού 
στην μονάδα που έχει ήδη καταχωρηθεί έχουν αλ-
λάξει. Παρακαλούμε περιμένετε για να ολοκληρωθεί 
η φόρτωση, γεγονός που θα διαρκέσει από λίγα λε-
πτά έως μία ώρα.

Ένα αριθμός τραγουδιών που υπερβαίνει την 
ποσότητα που μπορεί να περιέχει η μονάδα 
έχει αποθηκευτεί στην συνδεμένη μονάδα ήχου.

Μειώστε τον αριθμό των τραγουδιών που είναι 
αποθηκευμένα στην μονάδα ήχου.

Δεν είναι αποθηκευμένο κανένα τραγούδι στην 
μονάδα ήχου.

Αποθηκεύστε τραγούδια στην συνδεμένη μονάδα 
ήχου. Η αποθήκευση τραγουδιών με πληροφορίες 
όπως είναι το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του 
άλμπουμ, το όνομα του τραγουδιού, η λίστα αναπα-
ραγωγής κλπ θα κάνουν διαθέσιμη την αναζήτηση 
του τραγουδιού με φωνητική αναγνώριση.

 Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρι-
σης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας το  < >    στο τι-
μόνι. 

 Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης δεν μπο-
ρεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το  <
>    στο τιμόνι. 

Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
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