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השימוש במדריך זה
קרא מדריך זה בעיון מאחר שהמידע בו יאפשר לך ללמוד כיצד להפעיל
את המערכות באופן נכון ובטיחותי וליהנות מהנהיגה.
חברת  SAICמתמידה להעניק שיפורים למוצריה ,ושומרת לעצמה את
הזכות לבצע שינויים במוצר ללא הודעה מראש לאחר הדפסת מדריך
הוראות זה .האיורים והתמונות במדריך זה נועדו לצורך המחשה בלבד.
קרא את המדריך לפני שימוש במערכת הניווט והמולטימדיה ,ומלא אחר
הוראות ההפעלה.
חוברת זו מציגה את המידע וההמלצות החיוניים להכרת המערכת תוך
שמירה מלאה על הבטיחות .מומלץ מאוד לעיין בה וכן בספר הוראות
הפעלה לנהג.
לתשומת ליבך! יתכן וכי חלק מהפונקציות המתוארות בחוברת זו אינן
זמינות או קיימות ברכבך ,וזאת בהתאם למדינת השיווק ,לרמת הגימור,
לגרסה ולמאפיינים המתאימים למפרט הזמנתך.
בעת מכירת הרכב ,העבר חוברת זו לבעלים החדשים.

מידע בטיחותי חשוב
•

אל תנסה להתאים ,לתקן או לשנות בעצמך את מערכת הניווט
והמולטימדיה ,מכיוון שהמכשיר מכיל רכיבים תחת מתח גבוה
שעלולים לגרום להלם חשמלי .לבדיקה ,כוונון או תיקון ,פנה למרכז
שירות מורשה  MG EHS PHEVאו למוסך מוסמך*.

•

מנע מגע של מערכת הניווט והמולטימדיה עם נוזלים .אם נוזל או
עצם זר חודר לתוך מערכת הניווט והמולטימדיה ,עצור ברגע שניתן
לעשות זאת בדרך בטיחותית ,סגור מיד את מתג ההתנעה ופנה
למרכז שירות מורשה  MG EHS PHEVאו למוסך מוסמך* .אל
תשתמש במערכת הניווט והמולטימדיה בנסיבות אלה כי התוצאה
יכולה לגרום להתלקחות ,הלם חשמלי או תקלה אחרת.

•

אם אתה מבחין בעשן ,רעשים מוזרים או ריחות ממערכת הניווט
והמולטימדיה ,או בכל סימן לא רגיל אחר על הצג ,סגור מיד את
מתג ההתנעה ופנה למרכז שירות מורשה  MG EHS PHEVאו למוסך
מוסמך* .שימוש במערכת הניווט והמולטימדיה בנסיבות אלה עלול
להביא לנזק בלתי הפיך למערכת.

•

אסור לתפעל את מערכת הניווט והמולטימדיה בזמן שהרכב
בתנועה .יצרן הרכב לא יהיה אחראי לתוצאות כלשהן של פעולה כזו.
החנה את הרכב במקום בטוח והפעל את בלם החניה לפני ביצוע
הכוונונים הדרושים או לפני צפייה בסרטוני וידיאו.

הודעת זכויות יוצרים
אין לשכפל ,להעתיק ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או
בכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי ,מכני או אחר ,כל חלק שהוא ממדריך זה
ללא קבלת רשות מפורשת מחברת .SAIC
* מוסך מוסמך פירושו ,מוסך מוסמך לתיקון ואחזקה של רכב חשמלי/היברידי.
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השימוש במדריך זה
•

טמפרטורות גבוהות במיוחד או נמוכות במיוחד יפריעו לפעולה
תקינה .אם המנוע כבוי והרכב חונה זמן ממושך במקום חשוף
לשמש או קור ,הוא יכול להפוך לחם מאוד או קר מאוד .בסביבה זו,
המערכת לא תפעל בצורה תקינה .ברגע שהטמפרטורה בתוך הרכב
חוזרת להיות רגילה ,המערכת תשוב לפעול כרגיל .אם הדבר אינו
קורה ,פנה למרכז שירות מורשה  MG EHS PHEVאו למוסך מוסמך*
לסיוע.

•

שימוש במערכת הניווט והמולטימדיה כשהמנוע כבוי או במצב
 READYעלול לרוקן את המצבר.

•

אם המצבר מנותק או ריק ,הנתונים השמורים בזיכרון מערכת הניווט
והמולטימדיה יימחקו.

•

בזמן שימוש בטלפון נייד ,הרחק את האנטנה של הטלפון הנייד
מהמסך כדי למנוע הפרעה לאות הווידיאו בצורת כתמים ,פסי צבע
וכד׳ על המסך.

* מוסך מוסמך פירושו ,מוסך מוסמך לתיקון ואחזקה של רכב חשמלי/היברידי.
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הוראות
•

מדריך זה כולל מידע חשוב ,אזהרות והוראות עבור מערכת הניווט
והמולטימדיה .למידע נוסף בנוגע לבטיחות שלך ושל נוסעיך ,עיין
בספר הוראות ההפעלה לנהג שסופק עם רכבך.

•

אל תתקין בידוד חום או מוצרים דומים על השמשה הקדמית ,אחרת
אותות  GPSאו אינטרנט עשויים להשתבש.

•

המיקום לפי  GPSשמספקת מערכת הניווט והמולטימדיה מיועד רק
לצורך אינדיקציה .במקרה של פעולה לא תקינה ,סע בהתאם לתנאי
הדרך במציאות.

•

אותות התקשורת תלויים בטווח הכיסוי של ספק השירות .אם אין
קליטה ,חלק מהשירותים הנסמכים על התקשורת יהיו מוגבלים.

•

שמור על עוצמת הקול ברמה הולמת בעת נהיגה ,כך שתוכל לשים
לב למתרחש בדרך ולמצב הרכב.

•

בעת השאלה או מכירה של הרכב ,יש לצרף את מדריך זה.

השימוש במדריך זה
אמצעי זהירות בשימוש במסך

סמלים

•

כדי להגן על המסך מנזק ,לחץ תמיד על מתגי הלוח באצבע (ניתן
להשתמש בעט מגע לכיול מיוחד).

הסמלים הבאים המופיעים במדריך זה נועדו להסב את תשומת לבך
ולספק מידע מסוים.

•

דאג לא לחשוף את המסך לקרני שמש ישירות .חשיפה ממושכת
לקרני השמש תגרום לתקלה של המסך כתוצאה מהעלייה
בטמפרטורה.

הערה

•

כאשר טמפרטורת הסביבה היא מחוץ לתחום של טמפרטורות
העבודה ( -30°Cעד  )+85°Cאל תשתמש במסך ,כי הוא לא יתפקד
נכון וייתכן שיינזק.

•

אל תשתמש בכוח מוגזם בעת לחיצה על מסך המגע .הדבר עלול
להביא לנזק או לשריטות.

•

לניגוב אבק מהמסך או לניקוי המסך ,כבה תחילה את המערכת
ולאחר מכן נגב עם מטלית רכה ויבשה .בזמן הניגוב ,הקפד לא
לשרוט את פני השטח .אל תשתמש בחומרי ניקוי כימיים מגרים או
שוחקים.

עדכון מפה (תקף בהתאם למדינת השיווק ולאופציה הקיימת בה)
			
לעדכון מפות ושירותי הניווט ,גלוש לאתר הבא:
https://mgtouch.naviextras.com

הערה :מתארת מידע שימושי.
כוכבית
כוכבית (*) לאחר טקסט מציינת תכונה ,רכיב או אביזר אופציונלי
שזמינים רק בדגמים מסוימים.
כוכבית (*) לאחר מוסך מוסמך פירושו ,מוסך מוסמך לתיקון ואחזקה של
רכב חשמלי/היברידי.

הערה :התמונות במדריך זה הן להמחשה בלבד.
הערה :במקביל לשיפור המוצר ,מפרטים ותכנונים עשויים
להשתנות ללא הודעה מראש.
הערה :כל הזכויות הקשורות למפה שמורות ליצרן הרכב .ללא
קבלת רשות מיצרן הרכב ,כל שעתוק או שימוש במסמך זה ,בכל
צורה שהיא ,בשלמותו או בחלקו ,אסורים בהחלט.
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השימוש במדריך זה
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תפעול בסיסי
תפעול בסיסי

המסך הראשי של המערכת

לוח הבקרה

 .1לחצן הגדרות הרכב
לחיצה קצירה לכניסה לממשק הגדרות הרכב.
 .2לחצן

בית ()HOME

 .1רדיו/מוזיקה

לחיצה קצרה לחזרה למסך הראשי.
 .3לחצן הנמכת עוצמת הקול

לחץ לכניסה אל ממשק רדיו/מוזיקה.
 .2ניווט

לחץ להנמכת עוצמת הקול.
 .4לחצן הגברת עוצמת הקול
לחץ להגברת עוצמת הקול.

()Music/Radio

לחץ לכניסה אל ממשק הניווט.
.3

חימום ,אוורור ומיזוג אוויר
לחץ לכניסה לממשק חימום ,אוורור ו.AC-
7

תפעול בסיסי
 .4תפקודים אחרים

•

לחץ על  /או החלק שמאלה או ימינה מתחתית המסך לצפייה
בתפקודים הבאים:
•

לחץ על
•

•

לכניסה לממשק ההגדרות.
לכניסה לממשק מצלמת  360°מעלות.
לכניסה לממשק .*Apple CarPlay

Android Auto

לחץ על
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לכניסה לממשק הרכב.

Apple Carplay

לחץ על

•

לכניסה לממשק מצלמת .Android Auto

לכניסה לממשק הווידיאו.

( Display Offכיבוי תצוגה)
לחץ על

מצלמת  360°מעלות
לחץ על

•

.Bluetooth

( Set upהגדרה)
לחץ על

•

•

לכניסה לממשק התמונות.

( Videoוידיאו)
לחץ על

( Carרכב)
לחץ על

•

לחץ על

( Phoneטלפון)
לכניסה לממשק טלפון

( Picturesתמונות)

לכיבוי התצוגה; גע שוב להפעלה מחדש של התצוגה.

תפעול בסיסי
הפעלה/כיבוי

מצב המתנה

הפעלה

כאשר לחצן  Start/Stopבמצב  ,ONלחיצה ארוכה על לחצן הבית
תעביר את מערכת המולטימדיה למצב המתנה ,הפעולה של מערכת
המולטימדיה עשויה להיות מושהית.

אם מכבים את מערכת החשמל של הרכב בזמן שהמערכת במצב
השמעה/הצגה ,המערכת תופעל באופן אוטומטי עם חידוש אספקת
החשמל.
אם מכבים את מערכת החשמל של הרכב בזמן שהמערכת במצב כבוי,
לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה בלוח הבקרה של המערכת כדי
להפעיל את המערכת לאחר חידוש אספקת החשמל.
כשהמערכת במצב מופעל ( ,)ONלחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה
בלוח הבקרה של המערכת .המערכת תופעל מחדש באופן אוטומטי.

במצב המתנה ,כל הצלילים יושתקו .לביטול מצב ההמתנה ,לחץ לחיצה
קצרה על לחצן .HOME
את מצב ההמתנה ניתן לבטל גם באמצעות הפעולות הבאות:
•

המערכת מדלגת באופן אוטומטי למסך האחורי בזמן חניה.

•

כבה את מתג ההתנעה  ,Start/Stopוהמערכת תכבה מיד.

כיבוי
לחיצה על לחצן
המולטימדיה.

Start/Stop

למצב

OFF

תכבה אוטומטית את מערכת
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תפעול בסיסי
בקרים בגלגל ההגה

התחנה הקודמת ,או לחיצה ארוכה ממושכת כדי שהמערכת תבצע
חיפוש מחזורי ולאחר מכן תעצור בתחנה הנוכחית ותמשיך להשמיע
אותה.
 .2מתג
השתקה/ביטול השתקה.
 .3מתג הגברת עוצמת הקול
 .4מתג

 .1מתג
במהלך השמעת קובצי שמע ,לחץ לחיצה קצרה כדי לחזור לתחילת
הקטע (למעט במצב השמע דרך  ,)Bluetoothלחיצה קצרה נוספת
כדי לעבור לקטע הקודם ולחיצה ארוכה להרצה מהירה אחורה
(למעט במצב השמע דרך  .)Bluetoothבמהלך הפעלת סרטון ,לחץ
לחיצה קצרה כדי לעבור לסרטון הקודם ולחיצה ארוכה להרצה
מהירה אחורה .במהלך השמעת תחנת רדיו ,לחץ לחיצה קצרה כדי
לעבור לתחנה הקודמת ,או לחיצה ארוכה כדי לחפש ולהשמיע את
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במהלך השמעת/הצגת קובץ שמע/וידיאו ,לחץ לחיצה קצרה כדי
לעבור לקטע/סרטון הבא (למעט במצב השמע דרך
ולחיצה ארוכה להרצה מהירה קדימה .במהלך השמעת תחנת רדיו,
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לתחנה הבאה ,או לחיצה ארוכה כדי
לחפש ולהשמיע את התחנה הבאה ,או לחיצה ארוכה ממושכת
כדי שהמערכת תבצע חיפוש מחזורי ולאחר מכן תעצור בתחנה
הנוכחית ותמשיך להשמיע אותה.
,)Bluetooth

 .5מתג
לחץ לחיצה קצרה כדי לנתק במצב חיוג/שיחה; לחץ לחיצה
ארוכה כדי לדחות שיחה נכנסת .כדי לענות לחץ לחיצה קצרה.

		

תפעול בסיסי
 .6מתג החלשת עוצמת הקול
 .7כפתור

SRC

עבור לשמע מהמדיה הזמינה הבאה.
 .8כפתור "*"
את הכפתור "*" ניתן להגדיר כמקש הקיצור למסך טלפון חכם/
הגדרות הרכב/ראשי.
 .9כפתור זיהוי קולי
הפעל/בטל תפקוד .בכפתור זה ייעשה שימוש רק לאחר שתפקוד
 VEHICLE-MOBILE PHONE INTERCONNECTIONהופעל.

כוונון עוצמת הקול
•

את עוצמת הקול של תפקודי השמע השונים ניתן לכוונן באמצעות
כפתור עוצמת הקול והבקרים בגלגל ההגה .במהלך כוונון עוצמת
הקול ,המערכת תציג באופן אוטומטי חלון קופץ עם חיווי עוצמת
הקול .החיווי יציג את הכוונון הנוכחי של עוצמת הקול וישתנה
בהתאם לבקשת הבקרה.

הערה :כפתור כוונון עוצמת הקול והבקרים בגלגל ההגה יכולים
לכוונן את עוצמת הקול בתפקודי המדיה והתקשורת בלבד.
הערה :את עוצמת ההשמעה של שמע  Bluetoothניתן לכוון
דרך ההתקן עצמו ,בנוסף לכוונון דרך נגן המולטימדיה.
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תפעול בסיסי
חיבור/ניתוק של התקן USB
הכנסת התקן USB

הכנס התקן  USBלשקע ה USB -כדי לחבר אותו.
הסרת התקן USB

בדוק וודא כי אין גישה לנתונים ,ולאחר מכן משוך החוצה את התקן
ה.USB-

הערה :מידע שנשמר בהתקן זיכרון ה USB-שבשימוש או היה
בשימוש במערכת ,שאבד או נפגם ,בדרך כלל לא יהיה ניתן לשחזור.
חברת  SAICאינה אחראית לכל אובדן של מידע או השחתה שלו.
הערה :התקני  USBמסוימים אינם ניתנים לזיהוי.
הערה :מכשיר המולטימדיה לא יגיע לביצועים מיטביים בשימוש
בהתקני  USBמסוימים.
הערה :התקן ה USB-עשוי לא להיות מזוהה בעת שימוש במפצל
 USBאו כבל מאריך.
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טלפון Bluetooth
Bluetooth
•

לא מובטחת התחברות לכל הטלפונים הניידים בעלי טכנולוגיה
אלחוטית מסוג .Bluetooth

•

הטלפון הנייד שבו אתה משתמש חייב להיות תואם למערכת
המולטימדיה כדי שכל תפקודי טלפון ה Bluetooth -של המערכת
יפעלו כהלכה.

•

בזמן שימוש בתפקוד ה ,Bluetooth-ייתכן שמערכת המולטימדיה לא
תוכל להפעיל את כל התפקודים בטלפון הנייד.

•

כאשר משדרים קול ונתונים באמצעות תפקוד ה ,Bluetooth-אסור
שהמרחק בקו ישר בין מערכת המולטימדיה והטלפון הנייד יעלה
על  10מטרים .עם זאת ,מרחק השידור בפועל עשוי להיות קצר
מהמרחק המוערך ,בהתאם לסביבת השימוש.

•

אם בטלפון הנייד נבחר המצב "פרטי" ,מצב הדיבורית יושבת.

•

כיבוי מערכת המולטימדיה מביא גם לניתוק חיבור ה.Bluetooth-

•

אם חיבור ה Bluetooth -נותק או אירעה שגיאה במהלך התקשורת
בתנאים קיצוניים מסוימים ,ייתכן שמערכת המולטימדיה לא תוכל
להיצמד ולהתחבר לטלפון הנייד .במקרה כזה ,מומלץ לנקות את
המכשירים הצמודים בטלפון הנייד ואת רשימת המכשירים במערכת
המולטימדיה ,ולבצע שוב צימוד.
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טלפון Bluetooth
צימוד וחיבור לBluetooth -
אם  Bluetoothלא הופעל ,לא יוצג סמל  Bluetoothבשורת המצב.
אם  Bluetoothהופעל אבל לא מחובר ,התקן מוצג בשורת המצב.
אם  Bluetoothמופעל ומחובר התקן כלשהו ,מוצג בשורת המצב.
השלבים של צימוד וחיבור הם:
•
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לחץ על [ ]Bluetoothתחת ( Settingהגדרות) במסך הראשי כדי
כדי לפתוח את
להיכנס למצב הגדרות ה .Bluetooth-לחץ על
תפקוד ה.Bluetooth-

•

המערכת תציג את שם המכשיר וכתובת ה.Bluetooth -

•

הפעל את תפקוד ה Bluetooth -של המערכת ובקש לבצע התחברות
מצד הטלפון הנייד לצורך צימוד עם הטלפון הנייד .אם הטלפון הנייד
מבקש להקליד את קוד הצימוד ,הקלד את קוד הצימוד שהוגדר
במערכת המולטימדיה .לאחר השלמת הצימוד ,התקן מוצג .אם
הצימוד נכשל ,חזור על התהליך שתואר לעיל.

•

לחיבור הטלפון הנייד דרך  ,Bluetoothולחץ על
לחץ על
להסרת הטלפון הנייד מהרשימה
לניתוק ה .Bluetooth-לחץ על
של הטלפונים המחוברים.

טלפון Bluetooth
לוח מקשים
לחץ על [ ]Keypadבממשק טלפון ה Bluetooth-לכניסה ללוח המקשים.

 .4ביצוע שיחה
לביצוע שיחה .כאשר טלפון
לחץ על
לסיום שיחה.
על

הBluetooth-

מחובר ,לחץ

 .5אזור לוח המקשים
הכנסת ספרות וסמלים.

 .1רשימת כתובות/אנשי קשר מחוברים
 .2תיבת הזנה
 .3לחצן חזרה/מחיקה
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טלפון Bluetooth
אנשי קשר
לחץ על [ ]Contactsבממשק טלפון ה Bluetooth-לכניסה לממשק
אנשי הקשר.

תפקוד ההורדה האוטומטית ניתן להפסקה ולהפעלה בממשק
הגדרות חיבורים.
לחץ על

בממשק אנשי הקשר להורדה ידנית של אנשי הקשר.

 .2שם איש קשר
 .3חיפוש איש קשר
לחץ על [ ]Contacts Searchבממשק ,הכנס את האותיות הראשונות
של השם לחיפוש ,ולאחר שהחיפוש הושלם לחץ על איש קשר
לביצוע שיחה.
 .4מספר טלפון
 .5סוג מספר הטלפון

 .1הורדת אנשי קשר
כאשר הטלפון הנייד שלך מחובר דרך  ,Bluetoothברירת המחדל של
מערכת המולטימדיה היא הורדה אוטומטית של אנשי הקשר.
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כדי
או
כאשר לאיש קשר יש כמה מספרי טלפון לחץ על ,
להחליף את סוג מספר הטלפון ולבחור מספר טלפון לביצוע שיחה.
 .6חיפוש מהיר של איש קשר
לחץ על האות בצד שמאל של הממשק או החלק במסך לאיתור
מהיר של איש קשר המתחיל באות זו.

טלפון Bluetooth
הערה :בטלפונים ניידים מסוימים ,לפני סנכרון אנשי הקשר תופיע
תיבת דו-שיח ובה שאלה אם לסנכרן את ספר הטלפונים.
הערה :מאחר שהמערכת עלולה שלא להתאים לכל הטלפונים
הניידים הקיימים בשוק ,מצב של אי-סנכרון ספר הטלפונים של
התקן ה Bluetooth-עשוי להתרחש בטלפונים שאינם נתמכים.
הערה :אנשי קשר חדשים שמתווספים לא יוצגו עד שלא יבוצע
הסנכרון הבא.

היסטוריית שיחות
[]Call History

לחץ על
היסטוריית השיחות.

בממשק טלפון

הBluetooth-

לכניסה לממשק

לחץ על הרשומה הרצויה בהיסטוריית השיחות השמורה ,לחיוג לאיש
הקשר.
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טלפון Bluetooth
 .1סוג היסטוריית שיחות
שיחות שחויגו:
שיחות נכנסות:
שיחות שלא נענו:

ביצוע שיחה
אתה יכול לבצע שיחה בדרכים הבאות:
•

חיוג באמצעות לוח המקשים :למידע נוסף ,עיין בנושא "לוח מקשים"
בפרק זה.

•

התקשרות למספר ברשימת אנשי קשר :למידע נוסף ,עיין בנושא
"אנשי קשר" בפרק זה.

 .2שם איש קשר /מספר טלפון

•

 .3אורך השיחה

•

היסטוריית השיחות מאורגנת לפי זמן ותאריך בסדר כרונולוגי הפוך.
חיבור Bluetooh
לחץ על [ ]Bluetooth Connectionלכניסה לממשק טלפון ה.Bluetooth-
עיין "צימוד וחיבור  "Bluetoothבפרק זה.

התקשרות למספר בהיסטוריית השיחות :למידע נוסף ,עיין בנושא
"היסטורית שיחות" בפרק זה.
ביצוע שיחה ישירות מהטלפון הנייד.

סיום שיחה
אתה יכול לסיים שיחה בדרכים הבאות:
•

•
•

לחץ על

לניתוק.

לחץ לחיצה קצרה על לחצן

בגלגל ההגה.

סיום שיחה ישירות מהטלפון הנייד.

הערה :הפעלת הטלפון הנייד בעת נהיגה אינה חוקית .אם אתה
רוצה לבצע שיחה או לענות לשיחה ישירות באמצעות הטלפון
הנייד ,ודא שאתה עוצר בצד הדרך במקום מתאים היכן שבטוח
וחוקי להפעיל את הטלפון הנייד.
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טלפון Bluetooth
מעבר למצב פרטי

שיחה נכנסת
מענה לשיחה נכנסת
•

לחץ על

•

לחץ לחיצה קצרה על לחצן

•

ענה לשיחה נכנסת מהטלפון הנייד.

למענה לשיחה נכנסת.
בגלגל ההגה למענה לשיחה נכנסת.

דחיית שיחה נכנסת
•

לחץ על

•

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן

•

דחה את השיחה נכנסת מהטלפון הנייד.

לדחיית שיחה נכנסת.
בגלגל ההגה לדחיית שיחה נכנסת.

הערה :הפעלת הטלפון הנייד בעת נהיגה אינה חוקית .אם אתה
רוצה לבצע שיחה או לענות לשיחה ישירות באמצעות הטלפון
הנייד ,ודא שאתה עוצר בצד הדרך במקום מתאים היכן שבטוח
וחוקי להפעיל את הטלפון הנייד.

במהלך השיחה ,לחץ על
היא מצב רמקול).

כדי להיכנס למצב פרטי (ברירת המחדל

במהלך השיחה ,לחץ על

כדי לחזור למצב רמקול.

במהלך השיחה ,לחץ על
והפעלה של המיקרופון.

כדי להחליף בין התפקודים השתקה

במצב פרטי ,תוכל להמשיך בשיחה מהטלפון הנייד; הרמקולים
והמיקרופון של מערכת המולטימדיה יהיו מושתקים ,אבל חיבור הצימוד
באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית  Bluetoothיישאר.
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טלפון Bluetooth
הערה :הפעלת הטלפון הנייד בעת נהיגה אינה חוקית .אם אתה
רוצה לבצע שיחה או לענות לשיחה ישירות באמצעות הטלפון
הנייד ,ודא שאתה עוצר בצד הדרך במקום מתאים היכן שבטוח
וחוקי להפעיל את הטלפון הנייד.
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מולטימדיה
מולטימדיה

DAB

אמצעי זהירות בעת שימוש בהתקן אחסון חיצוני
•

המערכת תומכת בהתקן אחסון מסוג  USBו.Bluetooth -

•

אם התקן ה USB -אינו בשימוש ,אל תשאיר אותו מחובר ,כדי שלא
לגרום לירידה באיכות החיבור.

•

אל תוציא את התקן ה USB -בזמן שהמדיה מושמעת/מוצגת.
אי -ציות להוראה זו עלול לגרום לשיבוש של הנתונים.

•

שמור על שקע ה USB -במצב יבש ונקי מלכלוך ,כיוון ששקע רטוב
וסתום יהיה בלתי שמיש.

רדיו
לחץ על מצב רדיו/מוזיקה במסך הראשי ולאחר מכן לחץ שוב על []Radio
(רדיו).
כדי להאזין לשידור בערוצים שונים ,לחץ על [ ]DAB] ,[FMאו [ ]AMבמצב
ההשמעה כדי להחליף בין ערוצי רדיו ומצב  .DABניתן להחליף בין ערוצי
הרדיו השונים גם על ידי לחיצה על המתג .SRC

 .1שם או תדר התחנה הנוכחית
לחץ על ] [DAB] ,[FMאו [ ]AMלהפעלת הערוץ.
 .2הצגת השירים המועדפים.
 .3מדריך תוכניות אלקטרוני
 .4רשימת קטגוריות

DAB

 .5מידע על רדיו
לחיצה על הלחצן תציג מידע על הרדיו בטקסט או בתמונה.
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מולטימדיה
FM/AM

 .6רשימת תחנות
 .7רשימה של התחנות המועדפות
 .8הוספת תחנה/הסרה של תחנה מהמועדפים
 .9התחנה הבאה
לחיצה קצרה תפעיל חיפוש אוטומטי של התחנה הבאה.
לחיצה ארוכה תחפש ידנית את התחנה הבאה.
 .10התחנה הקודמת
לחיצה קצרה תפעיל חיפוש אוטומטי של התחנה הקודמת.
לחיצה ארוכה תחפש ידנית את התחנה הקודמת.

		

 .1שם או תדר התחנה הנוכחית
לחץ על ] [DAB] ,[FMאו [ ]AMלהפעלת הערוץ.
 .2מצב תחנה מועדפת
מציין כי התחנה נוספה למועדפים .אם
הדבר שהתחנה אינה כלולה במועדפים.
22

מוצג ,פירוש

מולטימדיה
מוזיקה דרך USB

 .3הצגת התחנות המועדפות
 .4מידע על רדיו

הכנס התקן  USBלשקע ה .USB-המערכת תטען באופן אוטומטי את
המוזיקה מההתקן.

לחיצה על הלחצן תציג מידע על הרדיו בטקסט או בתמונה.
 .5רשימת תחנות

לחץ על תפקוד הרדיו/מוזיקה במסך הראשי ולאחר מכן לחץ על [USB
( ]Musicמוזיקה דרך  )USBכדי להיכנס למצב השמעת מוזיקה דרך .USB

 .6רשימה של התחנות המועדפות
 .7הוספת תחנה/הסרה של תחנה מהמועדפים
 .8התחנה הבאה
לחיצה קצרה תפעיל חיפוש אוטומטי של התחנה הבאה.
לחיצה ארוכה תחפש ידנית את התחנה הבאה.

		

 .9התחנה הקודמת
לחיצה קצרה תפעיל חיפוש אוטומטי של התחנה הקודמת.
לחיצה ארוכה תחפש ידנית את התחנה הקודמת.
לחץ על [( ]Audioשמע) במסך זה והמערכת תעבור למסך הגדרות
שמע.
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מולטימדיה
 .1התקן

USB

 .8מצב השמעה חוזרת

כאשר מחוברים שני התקני  ,USBאתה יכול לבחור לנגן מוזיקה
מהתקן  USB1או .USB2
 .2תמונת האלבום

 .9הרצועה הבאה

 .3ניגון/השהיה
 .4פס התקדמות נגינת רצועה
ההתקדמות בהשמעת הרצועה מוצגת על ידי הטבעת האדומה.
גרור את פס ההתקדמות כדי לדלג לנקודת השמעה מסוימת.
 .5שם השיר/האמן/האלבום
 .6רשימת מוזיקה דרך

USB

לחץ כדי להיכנס למצב רשימת התיקיות המתאימה ,ולאחר מכן
לחץ כדי לבחור ולהשמיע את הקטע הרצוי.
 .7מצב ניגון אקראי
ניתן להחליף בין ניגון אקראי ,ניגון אקראי של תיקייה והפסקת ניגון
אקראי.
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ניתן להחליף בין השמעה חוזרת לשיר ,השמעה חוזרת לתיקייה,
השמעה חוזרת כוללת והפסקת השמעה חוזרת.

לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לקטע הבא; לחץ לחיצה ארוכה להרצה
מהירה קדימה.
 .10הרצועה הקודמת
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לרצועה הקודמת; לחץ לחיצה קצרה
במהלך השמעה כדי לחזור לתחילת הרצועה; ולחץ לחיצה ארוכה
להרצה מהירה אחורה.
 .11זמן שחלף
לחץ על [ ]Audioבמסך זה והמערכת תעבור למסך הגדרות שמע.

מולטימדיה
שמע דרך Bluetooth

 .1הפעלה/השהיה

חבר התקן  Bluetoothלפני השמעת שמע דרך  .Bluetoothלפרטים ,עיין
בסעיף "צימוד וחיבור  "Bluetoothבפרק "טלפון ."Bluetooth

 .2שם המבצע/האמן/האלבום

לאחר שהתקן ה Bluetooth-חובר למערכת ,לחץ על תפקוד הרדיו/
מוזיקה במסך הראשי ,ולאחר מכן לחץ על ]( [BT Musicשמע דרך (Bluetoot
כדי להיכנס למצב השמעת שמע דרך .Bluetooth

 .3הקטע הבא
 .4הקטע הקודם
במסך זה ,לחץ על ] [Audioשמע ,והמערכת תדלג למסך הגדרות שמע.
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מולטימדיה
 USBוידיאו
הכנס התקן  USBלשקע ה .USB-המערכת תטען באופן אוטומטי את
קובצי הווידיאו שבהתקן.

הערה :בגלל הבדלים ביחס הדחיסה ובקצב הסיביות של תבניות
המולטימדיה שהורדו מהאינטרנט וגורמים אחרים ,ייתכן שלא יהיה
ניתן לפענח ולהציג את כל הקבצים ,והאיכות יכולה להשתנות.
הערה :לשמירה על הבטיחות תוך כדי נהיגה ,כאשר מהירות הרכב
עולה ,מצב הבטיחות של תפקוד הווידיאו מופעל אוטומטית כדי
שלא לאפשר צפייה בסרטונים.
הערה :לא ניתן לצפות בסרטון במהלך שיחה.
לחץ על ]) [Videoוידיאו) במסך הראשי כדי להיכנס למצב יישום
הווידיאו.
הערה :בזמן צפייה בסרטון ,לחץ על המסך כדי להציג את מצב פס
התפריט ולחץ שוב כדי לצאת ממצב זה.

 .1זמן שחלף
 .2הסרטון הקודם
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לסרטון הקודם ,ולחיצה ארוכה
להרצה מהירה אחורה.
 .3פס התקדמות ההצגה
גרור את פס ההתקדמות קדימה או אחורה כדי לחזור או לדלג
לנקודה מסוימת בקטע.
 .4הפעלה/השהיה
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מולטימדיה
תמונות

 .5הסרטון הבא
לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לסרטון הבא ,ולחיצה ארוכה
להרצה מהירה קדימה.

		

 .6רשימת סרטונים
קובץ הווידיאו המתאים ניתן להצגה ולהפעלה ,וכן קובץ 			
הווידיאו המוצג בתיקייה.
 .7משך כולל של סרטון
 .8התקן

USB

הכנס התקן  USBלשקע ה ,USB-והמערכת תטען את התמונות
אוטומטית לאחסון ההתקן.
לחץ על ]) [Pictureתמונה( במסך הראשי כדי להיכנס למצב יישום
התמונות.
לחץ על קובץ התמונה כדי להציג את התמונה במסך מלא.

הערה :בזמן צפייה בתמונות ,לחץ על המסך כדי להציג את מצב
פס התפריט ולחץ שוב כדי לצאת ממצב זה.

כאשר מחוברים שני התקני  ,USBאתה יכול לבחור לנגן מוזיקה
מהתקן  USB1או .USB2
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מולטימדיה
מצב עיון בתמונות

 .6התקן

USB

כאשר מחוברים שני התקני  ,USBאתה יכול לבחור לנגן מוזיקה
מהתקן  USB1או .USB2

הערה :המערכת תומכת בהצגה של תמונות המאוחסנות בהתקן
ה .USB-בגלל הבדלים ברזולוציה של התמונות ,ביחס הדחיסה של
קובצי התמונה ובגורמים אחרים ,לא את כל התמונות ניתן לפענח
ולהציג.
הערה :בצע תנועה מהירה שמאלה או ימינה על המסך כדי לעבור
לתמונה הבאה או הקודמת.
 .1מצגת
 .2זום הגדלה )(Zoom In
 .3זום הקטנה ((Zoom Out
 .4תמונה ממוזערת
 .5רשימת תמונות
ניתן להציג ולכלול את קובץ התמונה המתאים בתפקוד המצגת ,וכן
ניתן להציג ולכלול בו את קובץ התמונה המוצג בתיקייה.

28

תקשורת רכב-טלפון נייד*
תקשורת רכב-טלפון נייד
* תקף רק לגרסאות דגם שקיים בהן תפקוד תקשורת רכב-טלפון נייד.
המערכת תקפה רק לגרסאות דגם שקיים בהן תפקוד תקשורת
רכב-טלפון נייד "חכם" ( )Smart Phoneבהם מתוקנת האפליקציה
הרלוונטית בהתאמה  .Apple CarPlay/ Android Autoהשירותים
במערכת התקשורת ניתנים לשימוש "כפי שהם" ( )as isו"ככל
שיהיו זמינים במכשיר הטלפון" (" )"as availableעל ידי ספקי
האפליקציות הנ"ל.
®Apple CarPlay
® Apple CarPlayיכולה לשלב בין תפקודי הטלפון הנייד ,הכוללים מפה,
מוזיקה ,שיחות טלפון ,מסרונים ,פודקאסט ,זיהוי קולי וכד׳ לבין מערכת
המולטימדיה המותקנת ברכב.

שיטת התחברות
 .1ודא כי קיים תפקוד  CarPlayב iPhone-שלך וכי הוא מופעל.
 .2השתמש בכבל חיבור USB
למערכת המולטימדיה ברכב.

מאושר כדי לחבר את הטלפון הנייד

 .3במסך הראשי ,לחץ על
.CarPlay

[]Apple CarPlay

לכניסה למסך

Apple

 .4לאחר החיבור המוצלח בין הרכב והטלפון הנייד ,ניתן להפעיל את
ה iPhone -ממסך מערכת המולטימדיה.
 .5לחץ על מקש
המערכת.

HOME

בלוח הבקרה כדי לחזור למסך הראשי של

®Android Auto
® Android Autoמאפשר תקשורת נתונים בין הטלפון הנייד למערכת
המולטימדיה של הרכב ,כולל מפות ,מוזיקה ,טלפון ,מסרונים וזיהוי קולי.
בעת השימוש הראשוני ,הורד והתקן את
האפליקציות.

®Android Auto

מחנות

בעת השימוש חבר את הטלפון הנייד למערכת המולטימדיה ברכב
באמצעות כבל  .USBבמסך הראשי ,לחץ על [ ]Android Autoלכניסה
למסך ® .Android Autoהפעל בהתאם להוראות המוצגות .לאחר סיום
החיבור בהצלחה תוכל להשתמש בתפקוד.
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הגדרות ברכב
הגדרות הרכב

הגדרות היצרן

לחץ על [( ]Carרכב) בלוח הבקרה או במסך הראשי לכניסה למסך
הגדרות הרכב.

לחץ על []Factory Setting
למסך חזרה להגדרות יצרן.

מערכות סיוע לנהיגה
לחץ על [( ]Driving Assistמערכות סיוע לנהיגה) במסך הגדרות הרכב
לכניסה למסך מערכות סיוע לנהיגה ,כדי להגדיר את מערכות סיוע
לנהיגה.

נוחות ונוחיות
לחץ על [( ]Comfort & Convenienceנוחות ונוחיות) במסך הגדרות הרכב
לכניסה להגדרות נוחות ונוחיות היכן שניתן להגדיר תאורה ותפקודים
אחרים.

תחזוקת נהיגה
לחץ על [( ]Driving & Maintenanceתחזוקה ונהיגה) במסך הגדרות הרכב
לכניסה למסך הגדרות תחזוקת נהיגה ,כדי להגדיר כמה מערכות בקרה
לנהיגה.
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(הגדרות יצרן) במסך הגדרות הרכב לכניסה

לחץ על [( ]Resetאיפוס) במסך הגדרות יצרן והודעת איפוס מופיעה .בחר
בהתאם לרצוי לך .השתמש בתפקוד זה בזהירות רבה.

הגדרות
הגדרות

הגדרות תצוגה

לחץ על [( ]Setupהגדרה) במסך הראשי לכניסה למסך הגדרות הרכב.

לחץ על [( ]Displayתצוגה) במסך ההגדרות לכניסה למסך הגדרות
תצוגה .באפשרותך לשנות את השפה .הבהירות ,תאורת הרקע וכו'.

לחץ על [( ]Audioשמע) במסך ההגדרות לכניסה למסך הגדרות שמע.
ניתן לבחור בין עוצמת קול ,אקולייזר ושדה צליל.

הגדרות המערכת

הגדרות שמע

הגדרות RDS/DAB
לחץ על [ ]RDS/DABבמסך ההגדרות לכניסה למסך הגדרות
אתה יכול להגדיר תפקודים עבור .RDS/DAB

.RDS/DAB

הגדרות זמן ותאריך
לחץ על [( ]Timeזמן) במסך הגדרות לכניסה למסך הגדרות זמן ותאריך,
להגדרת הזמן והתאריך.
הגדרות Bluetooth
לחץ על [ ]Bluetoothבמסך ההגדרות לכניסה למסך הגדרות זמן ותאריך,
להגדרת הזמן והתאריך .לפרטים עיין ב"צימוד וחיבור  "Bluetoothבפרק
זה.

לחץ על [( ]Systemהגדרות) במסך ההגדרות לכניסה למסך הגדרות
התצוגה.
•

אתה יכול לצפות בקובץ העזרה ,גרסת התוכנה ,גרסת החומרה,
קידוד המכשיר ומידע אחר על המערכת.

•

לחץ על [( ]Startהתחל) לכניסה למסך הגדרות היצרן ,אתה יכול
לבחור להחזיר להגדרות יצרן ,הגדרות שמע ,רדיו ,רשימות ואחרים
בהתאם לנדרש .אחרי האיפוס להגדרות היצרן ,מערכת המולטימדיה
של הרכב מאופסת להגדרות המקוריות שלה ,וכל הנתונים במערכת
המולטימדיה יימחקו .השתמש באפשרות זו בזהירות.
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ניווט*
* נכון למועד הפקת חוברת זו ,מערכת הניווט אינה כוללת מפה
של ישראל ולכן אינה זמינה או רלוונטית בארץ .במידה ויצרן הרכב
 MG EHS PHEVיעדכן את פונקציית מערכת הניווט שתכלול את
מפת ישראל ,עדיין השימוש יהיה בלועזית בלבד.

הערה למשתמש
מערכת הניווט מצוידת במקלט  GPSמובנה המסייע למצוא את המסלול
ליעד .מערכת הניווט לא תשדר את מיקומי ה GPS-של רכבך ,כך
שאנשים אחרים לא יוכלו לאתר אותך.
השתמש בה רק כאשר אתה יכול לצפות במסך בבטחה .אם אתה הנהג,
אנו ממליצים לך להפעיל את מערכת הניווט והמולטימדיה לפני הנסיעה
ולתכנן את הנתיב לפני תחילת הנסיעה .אם יש צורך לשנות את המסלול,
עצור בצד במקום מתאים ובטוח לפני ביצוע השינויים הנדרשים במערכת
הניווט.
עליך לציית לתמרורים ולנסוע בהתאם למצב הדרך .אם אתה סוטה
מהמסלול המומלץ ,מערכת הניווט והמולטימדיה תשנה את הנתיב
בהתאם.
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הקדמה לתצוגה
הגדרת תצוגה ראשונית
בעת שימוש בתוכנת הניווט בפעם הראשונה ,יתבצע הליך הגדרה
ראשוני אוטומטית .בצע את ההוראות הבאות:
 .1קרא את הסכם הרישיון למשתמש קצה .לחץ על [( ]Acceptקבל)
לכניסה לתצוגת ניווט.
 .2אשף תצורה יחל לפעול .לחץ על [( ]Nextהבא) להמשך.
 .3בחר שפה עבור הודעות הנחיה קוליות ,הגדרות יחידות מידה
ואפשרויות תכנון נתיב.
 .4ההגדרה הראשונית הסתיימה כעת ,לחץ על [( ]Finishסיום).
אשף התצורה ניתן להפעלה מחדש מאוחר יותר מתפריט הגדרות.
לאחר ההגדרה הראשונית ,תצוגת הניווט מופיעה ואתה יכול להתחיל
להשתמש במערכת הניווט.

ניווט*
מסך ניווט
מסך הניווט הראשי מציג את המסלול המתוכנן במפה .מערכת הניווט
 MG Touchעובדת עם מפות דיגיטליות שאינן העתק ממוחשב פשוט
של מפות נייר רגילות .בדומה למפה מנייר ,המצב הדו-ממדי ( )2Dשל
המפות הדיגיטליות מציג את הרחובות והדרכים .גובה גם כן מוצג בצבע.
מסך הניווט מציג את לחצני המסך הבאים ,שדות הנתונים ומידע על
המסלול במפה בעת הניווט:
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ניווט*
אם אתה לא בוחר מסלול ליעד ,תוכל לראות את מספרי הבתים
הסמוכים ,אם הם זמינים.
 .4תפריט ניווט
לחץ לפתיחת תפריט הניווט.
 .5מסלול מתוכנן
המסלול המתוכנן מוצג בקו ירוק בוהק.
 .6מידע על נתיב
 .1תצוגה מקדימה של הפנייה הבאה
מציגה את הסוג של הפנייה הבאה והמרחק ממנה .לחץ על הסמל
של התמרון לפתיחת מסך מסלול נסיעה.
 .2תצוגה מקדימה של הפנייה השנייה
מציגה את הפנייה הבאה השנייה אם היא ליד הראשונה.
 .3הרחוב הבא
מציג את שם הרחוב הבא.
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בכבישים רב-נתיביים ,הוא מציג את הנתיבים שמלפנים ואת כיוון
התנועה בהם .החצים המודגשים מציגים נתיבים בכיוון היעד שלך.
 .7סמן מיקום נוכחי
המיקום הנוכחי מוצג כברירת מדל בחץ כחול .כאשר אין מיקום
 ,GPSסמן המיקום הנוכחי הוא שקוף והוא מציג את המיקום הידוע
האחרון של הרכב.

ניווט*
 .8שדות נתונים
שלושה שדות נתונים מציגים את המידע הבא:
•

זמן משוער להגעה ליעד.

•

זמן נסיעה נותר.

•

המרחק הנותר ליעד.
גע באזור זה לגישה למסך מחשב הדרך עם מידע נוסף על הנסיעה
הנוכחית בלוח המחוונים ובסיכום הנסיעה.
אתה יכול לשנות את ערכי ברירת המחדל במסך ההגדרות או
בלחיצה והחזקה של האזור שבו שדות הנתונים מוצגים.
אם לא בחרת יעד ,תוכל לראות את כיוון הנסיעה במקום שלושה
שדות נתונים.

 .9סימוני דרך
מציגים את היעדים הזמינים ואת מספרי הבתים .אם ברצונך
להסתיר את סימוני הדרך הנוכחיים המוצגים ,לחץ על אחד מהם
ותחזור התצוגה הרגילה עד שנתוני סימון דרך חדשים נקלטים.
 .10שם הרחוב
מציג את שם הרחוב הנוכחי .בלחיצה עליו ,ניתן לפתוח את מסך
( Where Am Iהיכן אני).
 .11עצמים תלת-ממדיים

()3D

מוצגים גבעות ,הרים ,דרכים ,נקודות ציון ומבנים בתצוגה
תלת-ממדית.
 .12אזהרת מגבלת מהירות
מציגה את מגבלת המהירות בקטע הדרך הנוכחי.
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ניווט*
תצוגת הסתעפויות

תצוגת מנהרה

אם אתה מתקרב ליציאה מכביש מהיר והמידע הנחוץ קיים ,המפה
מוחלפת בתצוגה תלת-ממדית של ההסתעפות .הנתיבים שאתה צריך
לנסוע בהם מוצגים עם חצים .בקצה העליון של המסך יוצגו תמרורים
המציגים מידע נוסף.

בעת כניסה למנהרה ,המפה מוחלפת בתמונת מנהרה כללית כדי שלא
תוסח מתצוגת הכבישים והמבנים.

אם אתה רוצה להסתיר את ההסתעפות המוצגת כעת ולחזור למסך
הניווט ,הקש על התמונה.
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הסקירה של המנהרה מלמעלה למטה מוצגת בחלון נפרד כדי לסייע לך
להתמצא .המרחק הנותר לנסיעה במנהרה מוצג גם הוא .לאחר היציאה
מהמנהרה ,תחזור תצוגת המפה הקודמת.

ניווט*
תפריט ניווט
אפשרויות התפריט הבאות מוצגות בעת ניווט עם מסלול מתוכנן:

.3

( Multipoint Routeמסלול מרובה יעדים)
צור מסלול מיעד בודד או מכמה נקודות יעד .אתה יכול לתכנן מסלול
בנפרד ממיקום ה GPS -הנוכחי בהגדרת נקודת התחלה חדשה.

 .4מידע שימושי
גישה לאפשרויות נוספות ובדיקת מידע הקשור לניווט.
 .5הגדרות
התאמה אישית של האופן שבו תוכנת הניווט פועלת.
 .6אודות
 .1יציאה
הפסק את הניווט וצא מהתוכנה.
.2

בלשונית "אודות" מוצג מידע על המוצר .קרא את רישיון משתמש
הקצה של התוכנה ובסיס הנתונים או בדוק את המפה ותוכן אחר
של היישום .ניתן גם לראות נתוני שימוש בתוכנית.

( New Routeמסלול חדש)
בחר את היעד בהזנת כתובת או את הקואורדינטות שלה או בבחירת
מקום ,מיקום שמור או מסלול שמור .אתה יכול לצפות ביעדים
האחרונים מההיסטוריה.
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ניווט*
כאשר קיים מסלול מתוכנן ,אפשרויות התפריט הבאות גם זמינות:

 .3תקציר מסלול
צפה במסלול לכל אורכו במפה ובדוק את משתני המסלול ואת
החלופה למסלול .לחץ על
אפשרויות גישה נוספות ,כמו
סימולציה או העדפות מסלול.
( Delete Route .4מחיקת מסלול)
מחק את הנקודה הבאה במסלול או את כל המסלול.
 .5פרופילי משתמש
אתה יכול לצור פרופילים חדשים או לערוך את הפרופילים הקיימים.
אם מספר נהגים משתמשים במערכת הניווט ,הם יכולים להשתמש
בפרופילים משלהם עם הגדרות משלהם.

 .1הוספת נקודה במסלול
הוסף יעד ביניים במסלול שלך.
 .2מעקפים וחלופות
הצג מסלולים חלופיים כדי להימנע ממסלול מלפנים או להימנע
מדרך מסוימת במסלול שלך.
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 .6השהיה/חידוש של הניווט
 .7העברה למצב ( 2Dדו-ממדי)( 2D North ,דו-ממדי מוצפן) או בחזרה
למצב ( 3Dתלת-ממדי).
 .8מיקומים שמורים
ניתן לשמור מיקום כיעד מועדף או לערוך מיקום שמור.

ניווט*
הגדרות יעד

אם אזור החיפוש החדש הוא במדינה אחרת ,התחל בהזנת המדינה
והעיר.

בחירת יעד
ישנן כמה דרכים לבחירת יעד .לחץ על
הניווט.

במסך הניווט לגישה לתפריט

שימוש בחיפוש משולב
 .1לחץ על [( ]New Routeמסלול חדש)( ]Search in All[ ,חפש בכולם).

 .3כאשר מוצג אזור החיפוש התואם ,הזן את השם ,הכתובת או
הקטגוריה של היעד שברצונך לאתר.
 .4המערכת תתחיל בחיפוש אוטומטי .אתה יכול לראות את כל
התוצאות ברשימה ללא קשר לסוגם .כתובות מקומות ,קטגוריות
מקום ,אתרים שמורים ויעדים אחרונים מוצגים ברשימה מעורבת
אחת .תוכל לבחור מיד תוצאה שברצונך להשתמש בה כיעד או
לצמצם את התוצאות לסוג אחד.

הזנת כתובת
להזנה של כתובת היעד ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1בתפריט Navigation
ו( ]Address[-כתובת).

 .2תוכל לראות את שדה ההזנה בחלק העליון של המסך .מצדו הימני
תראה את אזור החיפוש ,העיר שסביבה מתבצע החיפוש.
אזור ברירת המחדל לחיפוש הוא מיקומך הנוכחי.

(ניווט) לחץ על

[]New Route

(מסלול חדש)

 .2כברירת מחדל ,מערכת הניווט  MG Touchמציעה את המדינה והעיר
שבהן אתה נמצא (או אם אין קליטת  ,GPSאת המדינה והעיר
מהמיקום הידוע האחרון של רכבך).
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ניווט*
 .3לפי הצורך ,שנה את המדינה בביצוע הפעולות הבאות:

 .5אם דרוש ,בחר רחוב באותה דרך .לאחר בחירת הרחוב ,במקום
הקלדת מספר הבית ,לחץ על [( ]Go to Streetסע לרחוב).
מרכז הרחוב נבחר כיעד.
 .6לחץ על שורת מספר הבית או על רחוב חוצה וחפש ברשימה רחובות
חוצים או התחל להקליד שם רחוב בשורה .בחר רחוב אחד מהרשימה
כיעד.

שימוש במיקוד
א .לחץ על שורת המדינה.

תוכל לבחור כל סוג של יעד באמצעות הזנת המיקוד במקום שם העיר.
לבחירת מיקוד ,בצע את הפעולות הבאות:

ב .תוכל לבחור מדינה משורת ההצעות או להתחיל להקליד את שם
המדינה בלוח המקשים.

 .1בתפריט הניווט ,לחץ על
[( ]Addressכתובת).

ג .השמות שתואמים לתווים שמוקלדים יופיעו ברשימה .לפתיחת
ובחר בעיר.
הרשימה ,לחץ על

 .2לפי הצורך ,שנה את המדינה כפי שתואר קודם לכן.

 .4לפי הצורך ,בחר עיר חדשה באותה דרך .לאחר בחירת העיר ,במקום
הקלדת שם עיר ,לחץ על [( ]Go to Townסע לעיר) .מרכז העיר
המוצגת במסך הופך ליעד.
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הלחצניםRoute[:

( ]Newמסלול חדש),

 .3הכנס שם עיר חדשה ואת המיקוד שלה בביצוע הצעדים הבאים:
א .לחץ על שורת המיקוד.
ב .התחל בהקלדת המיקוד באמצעות המקלדת.

ניווט*

ג.

 .2קטגוריות החיפוש המוגדרות מראש מוצגות :מרכז שירות מורשה
 ,MG EHS PHEVלינה והארחה וכו'.

מצא את העיר הרצויה לך .המשך בחיפוש כפי שתואר קודם לכן.

השתמש בקטגוריות חיפוש מהיר
מאפיין חיפוש מהיר מסייע למצוא במהירות את המקומות שנבחרים
לעתים קרובות.
 .1הפעל את תפקוד חיפוש מהיר:
•

בתפריט הניווט ,לחץ על הלחצנים( ]New Route[ :מסלול
חדש)( ]Places[ ,מקומות).

		

אם המסלול המתוכנן קיים ,ניתן לחפש את הקטגוריות לאורך
המסלול או סביב היעד.
אם אין מסלול מתוכנן (לא נבחר יעד) ,החיפושים מבוצעים סביב
מיקומך .אם המיקום הנוכחי אינו זמין (אין אות  ,)GPSחיפוש
המקומות מתבצע סביב היעד הקודם.
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ניווט*
 .3לחץ על לחצני החיפוש המהיר לקבלת רשימת מקומות.
המקומות ברשימה ניתנים להצגה לפי המרחק מהמיקום הנוכחי
או הקודם ,או לפי האורך של המעקף הנדרש .אם אתה צריך לסדר
 .למיון התוצאות לפי ספקים ,לחץ
מחדש את הרשימה ,לחץ על
על [( ]ALLהכל).

 .1בתפריט הניווט ,לחץ על הלחצנים הבאים:
[( ]New Routeמסלול חדש)( ]Places[ ,מקומות).
 .2לחץ על [( ]Search by Name or Categoryחפש לפי שם או קטגוריה).
 .3בחר את האזור שברצונך לחפש סביבו:
•

לחץ על [( ]Around Hereבסביבה) ,ברירת המחדל היא אזור החיפוש
סביב המיקום הנוכחי (או אם אינו זמין ,סביב המיקום הידוע האחרון).
במקרה זה ,רשימת התוצאות הבאה מסודרת לפי המרחק ממיקום
זה.

•

לחץ על [( ]Along Routeלאורך המסלול) לחיפוש לאורך המסלול
המתוכנן ,ולא סביב הנקודה המצוינת .פעולה זו שימושית כאשר
אתה מחפש נקודות עצירה מאוחר יותר ,שעבורן יידרש רק עיקוף
מינימלי ,כגון חיפוש מסעדות קרובות (רשימת התוצאות מסודרת
לפי אורך המעקף הנדרש).

•

לחץ על [( ]Around Destinationסביב היעד) לחיפוש מקום סביב היעד
המתוכנן (רשימת התוצאות מסודרת לפי המרחק מהיעד).

•

לחץ על [( ]In a townבעיר) לחיפוש מקום בעיר הנוכחית (רשימת
התוצאות מסודרת לפי המרחק ממרכז העיר).

( .4אופציונלי) לפי הצורך ,לחץ על [( ]Search by nameחיפוש לפי שם)
לסינון נוסף של התוצאות.
 .5עיין ברשימה ולחץ על את אחד מהפריטים בה .מוצגת מפה במסך
מלא עם הנקודה שנבחרה במרכז .השם והכתובת של המיקום
מוצגים בקצה העליון של המסך.
לצפייה בפרטי המקום הנבחר ,או שמור את המיקום.
 .6לחץ על
אם יש מספר טלפון שמור למקום זה ,תוכל להתקשר למספר זה.

חיפוש לפי קטגוריה
לחיפוש מקומות לפי הקטגוריות וקטגוריות המשנה שלהם ,בצע את
הפעולות הבאות:

( .4אופציונלי) אם אתה בוחר [( ]In a townבעיר) ,בחר עיר לחיפוש.
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ניווט*
 .5בחר באחת מהקטגוריות הראשיות ,ולאחר מכן עיין בקטגוריות
המשנה למציאת היעד.

לחץ על

לסידור מחדש של הרשימה.

בחירת מיקום שמור
לבחירת מיקום שכבר שמרת ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1בתפריט הניווט ,לחץ על הלחצנים הבאים:
חדש)( ]Saved Location[ ,מיקום שמור).

[]New Route

(מסלול

 .2מוצגת רשימה של המיקומים השמורים .היא מכילה שתי קטגוריות
מוגדרות מראש( Home :בית) ו( Work -עבודה).
 .6תוכל להפסיק את תצוגת הקטגוריה להצגת רשימה סביב המקומות
הנבחרים או לאורך המסלול.
( .7אופציונלי) המקומות ברשימה ניתנים לסידור לפי הקטגוריה
הבאה:
שם.
•
מרחק ממיקום נוכחי או ידוע אחרון.
•
המרחק מהעיר שנבחרה.
•
המרחק מהיעד.
•
אורך העיקוף הנדרש.
•

לחץ על המיקום שברצונך להגדיר כיעד .לפי הצורך ,עיין ברשימה
		
לצפייה בתוצאות נוספות.
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ניווט*
כדי לערוך ,כך שניתן לשנות שם
( .3אופציונלי) לפי הצורך ,לחץ על
של המיקומים השמורים או מחק אחדים מהם.

מחיקת פריט היסטוריה
היעדים ששימשו לפני כן מוצגים ברשימת ההיסטוריה .היסטוריה חכמה
מציעה את המיקומים אלה מהיעדים הקודמים באמצעות שימוש
במשתנים כגון זמן נוכחי ,זמן בשבוע ומיקום נוכחי .ככל שתשתמש יותר
במערכת הניווט ,כך חיזוי היעד הרצוי ישתפר.
 .1בתפריט הניווט ,לחץ על [( ]Route Newיעד חדש).
 .2שני פריטים של היסטוריה חכמה מוצגים במסך ...New Route to
(מסלול חדש אל )...לצורך גישה קלה .תוכל לבחור באחד מהם כיעד.
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 .3לפתיחת כל פריטי ההיסטוריה ,לחץ על (היסטוריה).
רשימת היעדים האחרונים תיפתח .הרשימה תתחיל עם שלושת
היעדים שנבחרו על בסיס המסלולים הקודמים (היסטוריה חכמה).
שאר היעדים מסודרים לפי הזמן שבו הם נבחרו לאחרונה .לפי הצורך,
עיין ברשימה לצפייה ביעדים קודמים.

ניווט*
הזנת קואורדינטות
לבחירת היעד בהזנת הקואורדינטות שלו ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1בתפריט הניווט ,לחץ על
(קואורדינטות).

[]Route New

(יעד חדש)

ו]Coordinates[-

 .2תוכל להזין את ערכי קווי הרוחב והאורך בתבניות הבאות :מעלות
עשרוניות ,מעלות ודקות עשרוניות או מעלות ,דקות ושניות
עשרוניות.

לאחר בחירת היעד ,מוצגת מפה במסך מלא עם הנקודה שנבחרה
במרכז .לפי הצורך ,לחץ במקום אחר במפה לשינוי היעד .הסמן
[( ]Select as destinationבחר כיעד)
מוצג במיקום החדש .לחץ על
לאישור היעד .תוכל לבחור נקודה סמוכה על המפה או גע לבחירת יעד
חדש .המסלול החדש מחושב והמפה מציגה אותו ,היכן שתוכל לבדוק
את נתוני הנתיב ואת חלופות הנתיב.
לחץ על
לשינוי משתני המסלול ,או לחץ על [( ]Start Navigationהתחל
ניווט) להתחלת הנסיעה.

שמירת המיקום
להוספת מיקום כלשהו למיקומים השמורים (רשימת היעדים שבשימוש
הרב ביותר) ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1בחר יעד כפי שתואר קודם לכן .הוא יכול להיות כתובת ,מקום ,מיקום
כלשהו במפה ,יעד בשימוש קודם מההיסטוריה וכו'.
 .2כאשר מוצגת מפה במסך מלא עם הנקודה שנבחרה במרכז ,לחץ
על .

( .3אופציונלי) לפי הצורך ,לחץ על
קואורדינטות בתבנית .UTM

[]UTM Coordinates

להזנת

 .3לחץ על [( ]Save Locationשמור מיקום).
לשמירת המיקום .לחץ על
 .4לחץ על
מיקום בית או עבודה.

או על

כדי לשמור
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ניווט*
עריכת המסלול
תכנון מסלול מרובה יעדים
במסך ניווט לגישה לתפריט הניווט .בתפריט הניווט ,לחץ על
לחץ על
[( ]Multipoint Routeמסלול מרובה יעדים).

 .1השורה הראשונה מלמטה היא תחילת הנתיב ,בדרך כלל מיקום
ה GPS-הנוכחי .לחץ על [( ]Current GPS Positionמיקום  GPSנוכחי),
בחר [( ]Set Starting Pointהגדר נקודת התחלה) ואשר את הפעולה
בהודעת האזהרה.
 .2מסך ( ...Change Start toשנה התחלה ל )...מוצג .בחר את נקודת
ההתחלה של המסלול באותו אופן כמו בחירת יעד.
		
 .3תוכל לראות את נקודת ההתחלה החדשה במפה.
לחץ על [( ]Set Start Pointהגדר נקודת התחלה) .מסך מסלול מרובה
יעדים יופיע ,ובו ניתן להוסיף יעד למסלול שלך.

הגדרת יעד
 .1לחץ על

הגדרת נקודת התחלה חדשה
עבור ניווט רגיל ,כל המסלולים מחושבים מהמיקום הנוכחי .תוכל לעצור
את הניווט ולבדוק מסלולים אפשריים ,לבצע הדמיה שלהם או לראות את
אורכם לפי זמן ומרחק .לאחר מכן תוכל להגדיר את נקודת ההתחלה של
המסלול ליעד ,שאינה מיקום ה GPS-הנוכחי.
46

לבחירת יעד.

 .2מסך ( ...New Route toמסלול חדש ל )...יופיע ובו תוכל לבחור את יעד
המסלול באותו אופן שמתואר בסעיפים הקודמים.
.3

כאשר המיקום הנבחר מופיע במפה ,לחץ על []Select as Destination

(בחר כיעד) וחזור לרשימה .לפי הצורך ,ניתן להוסיף יעדי ביניים.

ניווט*
הוספת נקודה במסלול

•

לחץ על שם יעד הביניים להזזתו מעלה או מטה ברשימה ,לשמירת
המיקום או למחיקתו מהרשימה.

אם כבר יש לך מסלול מתוכנן ובחרת יעד חדש כפי שתואר לפני כן,
המסלול ליעד הקודם נמחק והמסלול החדש מחושב מחדש.

•

אם ברשותך מסלול עם לפחות יעד ביניים אחד ,תוכל לבחור נקודה
מהרשימה ישירות מהתפריט הראשי .לחץ על []Delete Waypoint
(מחק נקודה במסלול) ,לאישור מחיקה.

להוספת יעד ביניים למסלול המתוכנן ,בצע אחת מהפעולות הבאות:
• גע במפה במיקום כלשהו לסקירה שלה .לאחר בחירה של מיקום
ובחר [( ]Select as Waypointבחר כנקודה במסלול)
במפה ,לחץ על
להוספת המיקום הנבחר למסלול כיעד ביניים .היעדים האחרים
במסלול לא משתנים.
.
• ממצב [( ]Multipoint Routeמסלול מרובה יעדים) ,לחץ על
תפריט ( ...Add to Routeהוסף למסלול) יוצג שוב ,היכן שניתן לבחור
נקודת חדשה במסלול באותו אופן שבו הגדרת יעד לפני כן.

שינוי רשימת היעדים
לעריכת המסלול ,בצע את הפעולות הבאות:
•

לחץ על

למחיקת כל היעדים ,או לשיפור הנקודות או המסלול.

לאחר תכנון המסלול ,לחץ על [( ]Calculate Routeחשב מסלול) והמסלול
המתוכנן יחושב אוטומטית.

שמירת המסלול המתוכנן
לשמירת המסלול המתוכנן ,בצע את הפעולות הבאות:
 .1בחר יעד כמתואר לפני כן ולחץ על
כיעד).
 .2לחץ על

[]Select as Destination

(בחר

ועל [( ]Save Routeשמור מסלול).

 .3הקלד שם ולחץ על

.

 .4המסלול נשמר וזמין ב( ]New Route[-מסלול חדש)
[( ]Saved Routesמסלולים שמורים).

			

בבחירת מסלול שנשמר קודם לכן ,מערכת הניווט  MG Touchמחשבת
מחדש את המסלול באמצעות היעד השמור ו/או הנקודות במסלול.
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הגדרת מעקף

תקציר מסלול

		
במסך הניווט לגישה לתפריט הניווט ועל
לחץ על
[( ]Detour & Alternativesמעקף וחלופות) .תוכל להגדיר מעקף עבור
המסלול בביצוע הפעולות הבאות:

לסקירת מפה של המסלול המתוכנן ולבדיקת משתנים אחרים של
המסלול המתוכנן ,בצע את הפעולות הבאות:

•

לחץ על [( ]Avoid Special Sectionsהימנע מקטעים מיוחדים)
לפתיחת רשימת קטעים מיוחדים של המסלול המתוכנן ,כגון
קטעי כביש מהיר ,כביש אגרה או נסיעה במעבורת .לחץ על אחד
מהפריטים במסלול הנסיעה כדי להימנע מקטע מסוים.

•

לחץ על [( ]Avoid Specific Roadהימנע מדרך מסוימת) לפתיחת
רשימה של דרכים במסלול המתוכנן .לחץ על אחד הפריטים האלה
במסלול הנסיעה כדי להימנע מדרך מסוימת.

•

לחץ על [( ]Avoid Route Aheadהימנע מהדרך שלפניך) כדי להימנע
מהחלק שלפניך במסלול המתוכנן .תוכל להגדיר את המרחק
שעבורו אתה רוצה להימנע מהדרך שלפניך.

•

לחץ על [( ]Restore Original Routeשחזר מסלול מקורי) למחיקת כל
המעקפים שהגדרת במסלול המתוכנן.
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 .1לחץ על

במסך הניווט לגישה לתפריט הניווט.

 .2בתפריט הניווט ,לחץ על [( ]Route Summaryתקציר מסלול).
 .3המסלול המתוכנן מוצג במלואו במפה עם המידע הבא:
•
•

האורך הכולל של המסלול.
זמן הנסיעה הכולל של המסלול.

.4
		
• לחץ על [( ]Route Infoמידע מסלול) לבדיקת מידע מפורט
על המסלול .אם תלחץ על [( ]ALLהכל) בצד ימין של המסך ,תוכל

ניווט*

•

לצמצם את מידע המסלול ,לדוגמה להציג רק קטעי כבישים מהירים
או כבישי אגרה.

מידע שימושי

לחץ על [( ]Alternativesחלופות) ,לצפייה במסלולים חלופיים ובחר
את המסלול המתאים ביותר.

תפריט המידע השימושי מספק תפקודים שונים נוספים באמצעות
[.]Useful Information
לחיצה על

לצפייה בהצעות נוספות ,לחץ על [( ]More Resultsתוצאות נוספות)
וגלול מטה למסלולים חלופיים עם תוכניות נתיב אחרות .בחר אחת
מחלופות הנתיב ולחץ על [( ]Selectבחר) לחזרה למסך הקודם.
המערכת תחשב מחדש את המסלול .לחץ על []Start Navigation
(התחל ניווט) לתחילת הנסיעה.
 .5לחץ על
בתקציר המסלול לביצוע פעולות נוספות ,לדוגמה
עריכת העדפות המסלול שלך או הצגת מסלול הנסיעה.

 .1המיקום שלי
מוצג מידע על המיקום הנוכחי (קווי אורך ,קווי רוחב ,העיר הקרובה,
הצומת הבאה וכן הלאה) או המיקום הידוע האחרון אם קליטת
ה GPS-אינה זמינה.
לחץ על
ועל [( ]Save Locationשמור מיקום) להוספת המיקום
הנוכחי למיקומים השמורים ולבדיקת מידע על המדינה.
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ניווט*
.2

עזרה בקרבת מקום

תפריט הגדרות

מוצעות אפשרויות סיוע הסמוכות למיקומך .ניתן לחפש מקומות
בקטגוריות חיפוש מוגדרות מראש סביב מיקומך הנוכחי (או סביב
המיקום הידוע האחרון ,אם המיקום הנוכחי אינו זמין).

תוכל להתאים את הגדרות התוכנית ולשנות את אופן הפעולה של
ועל [( ]Settingsהגדרות).
מערכת  ,MG Touchבלחיצה על

לחץ על לחצני החיפוש המהיר לקבלת רשימה של סוגי המקומות.
 ,ניתן לסדר את המקומות ברשימה לפי המרחק
לחץ על
מהמיקום הנוכחי או האחרון ,או לפי שם.
.3

מידע על מדינות
מוצגת רשימה של מדינות עם נתוני נהיגה שימושיים של המדינה
הנבחרת (לדוגמה מגבלות מהירות ,רמת אלכוהול מרבית בדם).

.4

זריחה ושקיעה
מוצגים סימני הזריחה והשקיעה עבור כל הנקודות במסלול.

.5

מידע

GPS

מוצג מידע  GPSעם מיקום הלוויין ועוצמת האות.
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הגדרות העדפות מסלול
•

שיטת תכנון המסלול :משפרת את חישוב המסלול במצבים וסוגי
רכב שונים בשינוי שיטת התכנון.

•

סוגי כבישים :בחר את סוגי הדרכים המועדפים עבור המסלול.
כדי שהמסלול יתאים לצרכיך ,אתה יכול להגדיר את סוגי הכבישים
שייכללו או לא ייכללו במסלול.

הגדרות צליל
מאפשרות גישה להגדרות הבאות:
•

קול :כוונון עוצמת הקול עבור צלילי הנחיה או השתקתם.

•

התרעות :כוונון עוצמת השמע עבור התרעות צליליות או השתקתן.

•

צלצול :הפסקת הצליל המושמע לפני הנחיות קוליות או כוונון
העוצמה שלו.

ניווט*
•

מקשים :כוונון עוצמת הקול או השתקה של הצליל המושמע כאשר
מקש נלחץ.

•

הנחיה קולית :נטרול הנחיות קוליות .התפקוד זמין כברירת מחדל.

•

אמירת שמות רחובות בשפת דיבור מקומית.

•

•

-

אמירת שם הרחוב בשפה המקומית ובחירת שפת
הנחיה קולית.

-

אמירת שמות הרחובות בלבד.

-

הודעה על תמרונים בלבד.

•

מגדירה את רמת הפירוט של ההוראות הקוליות ,כלומר עד כמה הן
מפורטות ,ואת תדירות הופעתן.

		

אמירת שמות הרחובות בשפת זרה.
-

ניסיון לקריאת שמות הדרכים בארץ זרה.

-

אמירת שמות הדרכים בלבד.

-

הודעה על תמרונים בלבד.

הודעה מוקדמת על תמרונים :מגדירה מתי ברצונך לקבל התרעה
מיידית עבור התמרון הבא לאחר כל סיבוב ,או להפסיק לקבל מידע
כאשר הפניה קרובה.

רמת הפירוט

-

מזערית :ההוראה הקולית ניתנת לפני התמרון הבא.

-

בינונית :ההוראה הקולית ניתנת בעת התקרבות לתמרון הבא
והיא חוזרת מיד לפני התמרון.

-

		
תכופה :ההוראה הקולית ניתנת בפעם הראשונה רחוק
מהתמרון הבא ,חוזרת בעת התקרבות לתמרון וחוזרת שוב 		
מיד לפני התמרון.

•

השמעת תקציר מסלול :מאפשרת קריאת תקציר מהיר של המסלול
כאשר הוא מחושב.

•

השמעת מידע מדינה :מאפשרת קריאת מידע על המדינה שנכנסת
אליה ,לאחר מעבר הגבול.

•

השמעת דיווח תנועה :מאפשרת קריאת הודעות תנועה בזמן אמת.

•

השמעת הודעות מערכת :מאפשרת השמעת הודעות מערכת.
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ניווט*
הגדרות אזהרה

הגדרות מסך ניווט

תוכל להפעיל או לשנות את מגבלת המהירות ,נקודות האזהרה והגדרות
התמרורים.

הגדרות אלה מאפשרות כוונון עדין של מסך הניווט .תוכל לשנות את
האופן שבו התוכנה מסייעת לניווט באמצעות סוגים שונים של מידע
הקשור למסלול במסך הניווט.

•

מגבלת מהירות :מערכת הניווט  MG Touchתוכל להזהיר אותך אם
תחרוג ממגבלת המהירות .מידע זה עשוי לא להיות זמין באזורך או
עשוי לא להיות מדויק עבור כל הדרכים במפה .המהירות המרבית
המוגדרת בפרופיל הרכב תשמש גם לאזהרה זו .מערכת הניווט MG
 Touchתוכל להזהיר אותך אם אתה תחרוג מערך מוגדר מראש ,גם
אם מגבלת המהירות החוקית גבוהה יותר.

•

נקודות התרעה :לחץ עליהן כדי לקבל התרעה כאשר אתה מתקרב
למצלמת מהירות או לנקודות התרעה אחרות ,כגון אזורי בתי ספר
או מפגש מסילת רכבת .עליך לוודא שהשימוש בתפקוד זה חוקי
במדינה שבה אתה מתכוון לנהוג.

•

תמרורים :מפות עשויות להכיל נתוני התרעה לנהג שעשויים להיות
מוצגים במערכת הניווט באופן דומה לתמרורים במציאות .לחץ
עליהם כדי לאפשר או לנטרל את ההתרעה למקטעי דרך אלה .עבור
כל קטגוריה של שלטי אזהרה ,הגדר את סוג ההתרעה (חזותית או
קולית וחזותית) ואת המרחק מהסכנה שבו תתקבל ההתרעה.
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•

מראה המפה :לחץ על [( ]Map Appearanceמראה המפה) להתאמה
של מסך הניווט לצרכיך ,בחר צבעי ערכת נושא מהרשימה לשימוש
ביום או בלילה ,הצגה או הסתרה של תצוגה תלת-ממדית של
מבנים ,ציוני דרך וניהול הגדרות הנראות של המקומות שלך (כיצד
הם מוצגים במפה).

•

שדות נתונים :אם אתה מנווט במסלול מתוכנן ,תוכל להגדיר שלושה
שדות נתונים המוצגים במסך הנתונים .תוכל לבחור זמן הגעה ליעד,
מרחק ליעד ,זמן עד להגעה ליעד ביניים ,מרחק ליעד ביניים ,כיוון או
גובה .ללא מסלול מתוכנן ,ישנו רק שדה מידע אחד שאותו תוכל
להגדיר להצגת הכיוון או הגובה.

•

סרגל התקדמות במסלול :מציג או מסתיר את סרגל התקדמות
במסלול .אם הוא מופעל ,פס כתום מוצג בצד המסך וחץ כחול עליון
מציג את ההתקדמות.

ניווט*
•

הצעת כביש מהיר :הפעל לקבלת מידע על כביש מהיר או הפסק אם
המידע אינו נחוץ.

•

הצעת עקיפה של עומסי תנועה :במצבים מסוימים ,המערכת תציע
מעקף כאשר יש עומס תנועה כבד.

•

תצוגת שירות :בחר את סוגי השירות שיוצגו ביציאה מכבישים
מהירים .בחר מקטגוריות מקומות.

•

הצעת מסלולים חלופיים בזמן אמת :במצבים מסוימים ,המערכת
תציע מסלולים חלופיים כאשר יש עומס תנועה כבד.

•

סקירה אוטומטית :הקטנת תצוגה וסקירה של האזור מסביב אם
הפנייה הבאה רחוקה ואתה נוסע בכביש מהיר .כאשר אתה מתקרב
לאזור הנחיית ניווט ,תחזור תצוגת המפה הרגילה.

•

הצעת חניה באזור היעד :במצבים מסוימים ,המערכת תציע
מקומות חניה בעת התקרבות ליעד.

•

סימוני דרך :כאשר מידע מתאים זמין ,נתוני נתיב זהים לאלו המוצגים
בתמרורים האמיתיים שמעל לדרך מוצגים בחלק העליון של המפה.
תוכל להפסיק או להפעיל את מאפיין זה.

•

הצעת מסלול חלופי בעת מעקף :במצבים מסוימים ,המערכת תציע
מסלול חלופי כאשר אתה סוטה מהנתיב המתוכנן ויוצא בפתאומיות
מהכביש המהיר.

•

תצוגת הסתעפויות :אם אתה מתקרב ליציאה מכביש מהיר
והמידע הנחוץ קיים ,המפה מוחלפת בתצוגה תלת-ממדית של
ההסתעפות .לחץ עליה להפעלת מאפיין זה או אפשר תצוגת מפה
של כל המסלול.

•

תצוגת מנהרה :בעת כניסה למנהרות ,תצוגת משטחי הכביש
והמבנים עשויה להפריע .הקש עליה להצגת תמונת מנהרה כללית
במקום המפה .מוצגת סקירה של המנהרה מלמעלה למטה והמרחק
הנותר לנסיעה בה.

הגדרות מקומיות
הגדרות אלו מאפשרות לך להתאים אישית את שפת היישום ,את
הגדרות יחידות המידה ואת פורמט התצוגה.
•

שפה התרעה קולית :מציגה את השפה הנוכחית של פרופיל
ההתרעה הקולית .לחץ עליה לבחירת פרופיל חדש מהרשימה
של שפות זמינות ודוברים ,לחץ על אחת מהן לשמיעה של דוגמת
כאשר בחרת שפת השמעה.
הודעה קולית .לחץ על
53

ניווט*
•

יחידות מידה ותבניות :תוכל להגדיר את יחידות המידה ואת תבנית
הזמן/התאריך שבשימוש .מערכת הניווט  MG Touchעשויה לא
לתמוך בכל יחידות המידה בכמה שפות הנחיה.

הגדרות רכב חשמלי
נכון לעכשיו רק תחנות טעינה בעלות מטענים ותקעים תואמים יוצגו
ברשימת נקודות עניין ( )POIשל תחנות טעינה.
אם ברצונך להרחיב את הרשימה ,גע ב ]Add Plug Type[-להוספת סוגי
תקעים נוספים שעשויים להיות תואמים לרכבך.

פתרון בעיות
חלק זה מציג כמה פתרונות לבעיות שעשויות להתעורר במהלך הפעלת
מערכת הניווט .MG Touch

אות  GPSלא נקלט
הבעיה :המיקום הנוכחי אינו זמין ,מפני שלא ניתן לקלוט אות .GPS
סיבה  :1אות  GPSהוא חלש ואינו ניתן לקליטה אם אתה בין בניינים
גבוהים ,בחניונים תת-קרקעיים או במנהרות כיוון שהאות חלש או
מתעוות במעבר דרך אזורי מיסוך.

התחל אשף הגדרה

פתרון  :1עבור למקום שבו ניתן לראות את השמיים או לפחות חלק
מהם.

משנה את משתני התוכנה הבסיסיים שהוגדרו בתהליך ההגדרה
הראשונית.

סיבה  :2ייתכן שיידרשו מספר דקות לקליטת אות  GPSבעת השימוש
הראשוני במערכת הניווט  ,MG Touchאו כאשר המיקום הידוע האחרון
שלך רחוק יותר ממיקומך הנוכחי.
פתרון  :2המתן מספר שניות לקליטת אות .GPS
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לא נמצאה כתובת
הבעיה :מערכת הניווט  MG Touchאינה מאתרת את הכתובת שהזנת.
הסיבה :המפה הדיגיטלית עשויה לא לכלול את כל הכתובות.

 .1לחץ על
מסלול).

,

[]Settings

(הגדרות) ו-

[]Route Preference

(העדפות

 .2לחץ על [( ]Route Planning Methodשיטת תכנון מסלול) ובחר את
המסלול המועדף ,לדוגמה [( ]Fastמהיר) או [( ]Easyקל).

פתרון  :1אם מספר הבית אינו ידוע או מערכת הניווט  MG Touchאינה
מוצאת אותו ,בחר רק את שם הרחוב .בדרך זאת ,מערכת הניווט MG
 Touchתנווט אותך למרכז הרחוב ,היכן שתוכל למצוא את הכתובת
המדויקת ביתר קלות.

הבעיה :אזהרת מגבלת מהירות פועלת כאשר הרכב נוסע במהירות
המותרת.

פתרון  :3חפש לפי קואורדינטות או מקום קרוב.

הסיבה :נתוני המפה הדיגיטלית שאזהרת המהירות משתמשת בהם
עשויים להיות שונים ממגבלת המהירות במיקומך.

פתרון  :2חפש כתובת אחרת הקרובה ליעד.

נטרול אזהרת מגבלת מהירות

הפתרון :נטרל את אזהרת המהירות בביצוע הפעולות הבאות:

המסלול המתוכנן אינו מיטבי
הבעיה :המסלול המתוכנן ארוך מדי או כולל מספר דרכים צדדיות.
הסיבה :שיטת תכנון המסלול ב( ]Settings[ -הגדרות),
( ]Preferencesהעדפות מסלול) אינה מוגדרת לפי המשתנים המיטביים.

[Route

 .1לחץ על

( ]Settings[ ,הגדרות) ו( ]Warnings[ -אזהרות).
[]Warn When Speeding

 .2לחץ על [( ]Speed Limitמגבלת מהירות),
(הזהר בעת האצה) ו( ]Disabled[ -מנוטרלת).

הפתרון :בחר את שיטת תכנון המסלול המועדפת בביצוע הפעולות
הבאות:
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לחצני לוח המקשים אפורים
הבעיה :כמה מלחצני לוח המקשים אפורים ואינם ניתנים לשימוש.
הסיבה :מערכת הניווט  MG Touchכוללת מקלדת חכמה לחיפוש כתובות,
כלומר רק הלחצנים הנדרשים להקלדת שם הזמין במפה פעילים.
הפתרון :בדוק אם הזנת את השם נכון .אם השם נכון ,הכתובת שאתה
מחפש אינה זמינה בנתוני המפה הדיגיטלית.

המפה מוסתרת מאחורי תמונה של ההצטלבות
הבעיה :המפה אינה נראית כי היא מוסתרת מאחורי תמונה של
ההצטלבות.
הסיבה :אם אתה מתקרב ליציאה מכביש מהיר או לפיצול דרכים והמידע
הנחוץ קיים ,המפה מוחלפת בתצוגה תלת-ממדית של ההצטלבות.
הנתיבים שאתה צריך לנסוע בהם מוצגים עם חצים.
הפתרון :אם ברצונך להסתיר את ההצטלבות המוצגת כעת ולחזור
לתצוגת הניווט ,לחץ על התמונה .להפסקת תפקוד זה ,בצע את
הפעולות הבאות:
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 .1לחץ על

( ]Settings[ ,הגדרות) ו( ]Navigation View[-תצוגת ניווט).

 .2לחץ על [( ]Junction Viewתצוגת הסתעפויות)		.
כעת ,תצוגת ההסתעפויות לא תופיע שוב.

שירות לקוחות רב-ערוצי לשירותך
דוא״לcs@lubinski.co.il :
אינטרנטwww.lubinski.co.il :
וואטסאפ052-5645555 :
טל׳*3038 :
www.mg-israel.co.il
KMGZSW1850
KMGZSW1850

רשימת מרכזי השירות המורשים זמינה באתר:
www.mg-israel.co.il

KMGZSW1850
KMGZSW1850
KMGZSW1850
KMGZSW1850

חוברת ניווט ומולטימדיה זו מהווה חלק בלתי נפרד מרכבך.
גרסת החוברת בעברית מבוססת על חוברת היצרן באנגלית אשר מהווה את מקור המידע הבלעדי.
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