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Bendra informacija
Naudodama naujausią technologiją,
informacijos ir pramogų sistema jūsų
automobilyje teikia informaciją ir
pramogas.
Jei pageidaujate atnaujinti ir
naujovinti savo sistemą arba
programinę įrangą, apsilankykite pas
savo atstovą.
Radiju galima naudotis itin paprastai,
užregistruojant iki 35 FM arba AM
stočių 1–5 užprogramuotuose
mygtukuose, kiekviename iš septynių
puslapių.
Informacijos ir pramogų sistema gali
atkurti failus iš USB laikmenos arba
„iPod“ / „iPhone“.
„Bluetooth“ telefono ryšio funkcija
leidžia naudotis belaidžiais laisvų
rankų funkciją palaikančių telefonų
skambučiais, o taip pat telefono
muzikos grotuvu.
Prie pagalbinės garso įvesties
prijunkite nešiojamą muzikos grotuvą
ir mėgaukitės puikiu informacijos ir
pramogų sistemos garsu.

■ „Apžvalgos“ skirsnyje pateikiama
paprasta informacijos ir pramogų
sistemos funkcijų apžvalga bei
apibendrinamoji informacija apie
visus reguliavimo įtaisus.

■ Veikimo skyriuje paaiškinama apie
informacijos ir pramogų sistemos
pagrindinius valdymo įtaisus.

Atbaidymo nuo vagystės
funkcija
Informacijos ir pramogų sistemoje yra
elektroninė saugos sistema,
padedanti apsisaugoti nuo vagystės.
Informacijos ir pramogų sistema
veikia tik tame automobilyje, kuriame
buvo įrengta: jos negalima naudoti
kitame automobilyje.
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Valdymo elementų
apžvalga
Valdymo skydelis

1 tipas: FM/AM + USB / „iPod“ +
AUX + „Bluetooth“ +
nuotraukos + filmai +
„Smartphone Link“

2 tipas: FM/AM + RDS + USB /
„iPod“ + AUX + „Bluetooth“
+ nuotraukos + filmai +
„Smartphone Link“

Pastaba
Priklausomai nuo regiono funkcija
„Smartphone Link“ gali neveikti.
1. Rodinys

Leidimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.

2. ∧ VOL ∨ mygtukai (garsumas)
Garsumui padidinti spustelėkite ∧.
Garsumui sumažinti spustelėkite
∨.

3. Mygtukas m (maitinimas)
Nuspauskite ir palaikykite šį
mygtuką, kad įjungtumėte /
išjungtumėte maitinimą.

4. Mygtukas ; (pradinis)
Spustelėkite šį mygtuką, kad
patektumėte į pradinį meniu.

Nuotolinis valdiklis ant vairo

1. Mygtukas 7w (skambinimas)
◆ Jei informacijos ir pramogų

sistemoje nėra susietų
„Bluetooth“ prietaisų,
prijungiamas „Bluetooth“
prietaisas.

◆ Jei informacijos ir pramogų
sistemoje yra susietas
„Bluetooth“ prietaisas,
spustelėkite mygtuką, kad
atsilieptumėte į skambutį arba
patektumėte į perskambinimo
pasirinkimo režimą.
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Jei prijungtas telefonas dera su
kalbos atpažinimo funkcija,
nuspauskite ir palaikykite
mygtuką, kad suaktyvintumėte
telefono SR (kalbos
atpažinimo) režimą.

2. Mygtukas xn (nutildyti / padėti
ragelį)
Bet kuriuo muzikos paleidimo
režimu paspauskite šį mygtuką ir
įjunkite arba išjunkite nutildymo
funkciją.
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite atmesti įeinančius
skambučius arba užbaigti
vykstantį pokalbį.

3. SRC mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką šaltiniui
pakeisti.
Mygtukas R/S (paieška)
◆ Paspaudimas FM/AM režimu:

priimama ankstesnė arba kita
nustatytoji radijo stotis.

◆ Paspaudimas MP3, USB
režimu: atkuriamas ankstesnis
arba kitas failas.

◆ Paspaudimas „iPod“ / „iPhone“
režimu: grojama ankstesnė
arba kita daina.

◆ Paspaudimas „Bluetooth“
muzikos režimu: grojama
ankstesnė arba kita muzika.

◆ Paspaudimas ir laikymas FM/
AM režimu: greitai
peržvelgiamos radijo stotys.
Atleidus mygtuką, automatiškai
ieškoma galimų priimti
transliacijų.

◆ Nuspaudus ir laikant MP3,
USB, „iPod“ / „iPhone“ režimais:
greitai nuskaitoma pirmyn arba
atgal. Atleidus mygtuką,
grąžinamas normalus
atkūrimas.

4. Mygtukai + (garsumas)
Spustelėkite mygtuką ＋
garsumui padidinti.
Spauskite mygtuką － garsumui
sumažinti.

Veikimas
Sistemos įjungimas / išjungimas
■ Nuspauskite ir palaikykite valdymo

skydelio elementą m, kad
įjungtumėte maitinimą. Bus
pagrotas paskutinis kūrinys arba
paleistas paskutinis filmas.

■ Nuspauskite ir palaikykite valdymo
skydelio elementą m, kad
išjungtumėte maitinimą. Ekrane
pasirodo laikas, data ir
temperatūra.
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Pastaba
Temperatūra rodoma pasukus
uždegimo jungiklį (automobilio
užvedimo raktelį) į įjungtą padėtį.

Automatinis įjungimas /
išjungimas
Kai uždegimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) yra padėtyje ACC
(akumuliatorius) arba ON (įjungta),
informacijos ir pramogų sistema
įjungiama automatiškai.
Kai uždegimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) yra padėtyje OFF
(išjungta) ir naudotojas atidaro
automobilio dureles, informacijos ir
pramogų sistema automatiškai
išjungiama.
Pastaba
Naudotojui valdymo skydelyje
nuspaudus ir laikant m, kai
uždegimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) yra išjungtoje
padėtyje, informacijos ir pramogų
sistema įjungiama. Vis dėlto po
maždaug 10 minučių informacijos ir
pramogų sistema išsijungia
automatiškai.

Garsumo valdymas
Valdymo skydelyje spustelėkite
∧ VOL ∨, kad nustatytumėte garsumą.
Parodomas esamas garsumas.

■ Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite +, kad
nustatytumėte garsumą.

■ Įjungus informacijos ir pramogų
sistemą, garsumo lygis bus
nustatytas į ankstesnę parinktį (kai
jis mažesnis nei maks. pradinis
garsumas).

■ Jei informacijos ir pramogų
sistemos įjungimo metu garsumo
lygis didesnis nei maksimalus

pradinis garsumo lygis, sistema jį
automatiškai sumažina iki
maksimalaus pradinio garsumo
lygio.

GARSO NUTILDYMAS
Valdymo skydelyje spustelėkite
∧ VOL ∨ ir tada paspauskite p, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte
nutildymo funkciją.

Automatinis garso reguliavimas
Pradėjus veikti greičio
kompensavimo garsumo sąrankai,
garsumas automatiškai
reguliuojamas pagal automobilio
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greitį, tokiu būdu kompensuojant
variklio ir padangų skleidžiamą
triukšmą.
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos > Radijo

nuostatos > Automatinis
garsumas.

(Tik 1 tipo modeliai)

(Tik 2 tipo modeliai)
3. Nustatykite Išjungta / žemas /

vidutinis / aukštas, spaudinėdami
< arba >.

Pradinio meniu naudojimas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.

2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ Spustelėkite Garsas, kad

parinktumėte FM/AM, USB /
„iPod“ / „Bluetooth“ muzikos
grojimą arba pagalbinį garso
įvadą (AUX).

◆ Spustelėkite Nuotraukos ir
filmai, kad peržiūrėtumėte
nuotraukas, filmus arba
pagalbinio vaizdo įvado (AUX)
turinį.

◆ Spustelėkite Telefonas, jei
norite suaktyvinti telefono
funkcijas (jei prijungtas).
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◆ Spustelėkite Smartphone Link,
kad suaktyvintumėte programą
prijungtame išmaniajame
telefone. Ši funkcija gali būti
nesuderinama, tai priklauso
nuo regiono. Deranti programa
priklauso nuo regiono.

◆ Spustelėkite Nuostatos, kad
patektumėte į sistemos
sąrankos meniu.

Funkcijos parinkimas

Garso aparatūra
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Garsas.
Ekrane spustelėkite Šaltinis S.

(Tik 1 tipo modeliai)

(Tik 2 tipo modeliai)

◆ Kad parinktumėte AM radiją,
spustelėkite AM.

◆ Kad parinktumėte FM radiją,
spustelėkite FM.

◆ Kad parinktumėte DAB radiją,
spustelėkite DAB (tik 2 tipo
modelis).

◆ Kad parinktumėte USB,
spustelėkite USB.

◆ Kad parinktumėte „iPod“ /
„iPhone“, spustelėkite iPod.

◆ Kad parinktumėte pagalbinį
garso įvadą (AUX), spustelėkite
AUX.

◆ Spustelėkite Bluetooth, jei
pageidaujate per „Bluetooth“
groti muziką.

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.
Jei prie informacijos ir pramogų
sistemos neprijungtas atkūrimo
šaltinis (USB / „iPod“ / AUX /
„Bluetooth“), ši funkcija
nepasiekiama.
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Nuotraukos ir filmai
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuotraukos ir filmai.
3. Ekrane spustelėkite Šaltinis S.

◆ Spustelėkite USB (nuotraukos),
kad peržiūrėtumėte USB
laikmenoje esančius nuotraukų
failus.

◆ Spustelėkite USB (filmai), kad
peržiūrėtumėte USB
laikmenoje esančius filmų
failus.

◆ Spustelėkite AUX (filmai), kad
peržiūrėtumėte filmų failus,
esančius prijungtame
pagalbiniame vaizdo (AUX)
prietaise.

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.
Jei prie informacijos ir pramogų
sistemos neprijungtas atkūrimo
šaltinis (USB (nuotraukos)/USB
(filmai)/AUX (filmai)), ši funkcija
nepasiekiama.

„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas
Norint naudotis „Bluetooth“ „laisvų
rankų“ funkcija, reikia prijungti
„Bluetooth“ telefoną prie informacijos
ir pramogų sistemos.

1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.

2. Pradiniame meniu spustelėkite
Telefonas.

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.
Jei jūsų „Bluetooth“ telefonas
neprijungtas prie informacijos ir
pramogų sistemos, ši funkcija
neveikia. Išsamios informacijos
rasite skirsnyje „Susiejimas ir
prijungimas „Bluetooth“ ryšiu“
3 47.
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„Smartphone Link“
Pastaba
Priklausomai nuo regiono ši funkcija
gali neveikti.

Įdiekite į savo išmanųjį telefoną
programą, kad galėtumėte valdyti šią
funkciją ir tada per USB prievadą arba
„Bluetooth“ prijunkite išmanųjį
telefoną prie informacijos ir pramogų
sistemos.
■ „iPhone“: prijungimas per USB
■ Telefonas su „Android“: „Bluetooth“

belaidė technologija
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Smartphone Link.

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.

Nustatymai
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.

Pritaikymas
Bendrosios nuostatų meniu
operacijos
Siekiant naudotis patogiau,
informacijos ir pramogų sistemą
galima pritaikyti.
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
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2. Spustelėkite Nuostatos.

3. Pasirinkite pageidaujamą
nuostatų vertę.

Pastaba
Nuostatų meniu ir funkcijos
priklauso nuo jūsų automobilio
komplektacijos.

Laiko ir datos nuostatos
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos > Laiko ir

datos nuostatos.

◆ Nustatykite laiko formatą:
Pasirinkite 12 arba 24 valandų
rodinį.

◆ Nustatykite datos formatą:
Nustatykite datos rodymo
formatą.
- [MMMM/mm/dd]: 2012/01/31
- [dd/mm/MMMM]: 31/01/2012
- [mm/dd/MMMM]: 01/31/2012

◆ Nustatykite laiką ir datą:
rankiniu būdu nustatykite
valandas, minutes ir metus /
mėnesį / dieną, spaudinėdami
∧, ∨ ir Gerai.

◆ Automatinis laikrodžio
sinchronizavimas: spustelėkite
Įjungta, kad būtų parodytas
laikrodis, naudojantis RDS laiką
ir datą bei GPS laiką ir datą.
Spustelėkite Išjungta, kad
rodytumėte laikrodį, naudojantį
GPS laiką ir datą.

Pastaba
Pirmiausia nustatykite laiką, kad
sistema jį galėtų rodyti.

Radijo nuostatos
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos > Radijo

nuostatos.
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◆ Automatinis garsumas:
automatiškai valdo garsumą
pagal automobilio važiavimo
greitį. Nustatykite Išjungti /
žemas / vidutinis / aukštas.

◆ Radijo dažnių juosta: jei norite
matyti stočių dažnių juostą ir
naudodamiesi ja pasirinkti
stotis, nurodykite Įjungta arba
Išjungta.

◆ RDS parinktis: pereinama į
RDS parinkčių meniu.
- RDS: nustatykite RDS parinktį
Įjungta arba Išjungta.
- Regioninis: nustatykite
regioninių (REG) programų

transliavimo parametrą Įjungta
arba Išjungta.
- Radijo tekstas: kad
pamatytumėte transliuojamą
radijo tekstą, pasirinkite Įjungta
arba Išjungta.
- PSN slinkimo stabdymas:
pasirinkite Įjungta arba
Išjungta.
- TP garsumas: pasirinkite
intervale nuo -12 dB iki 12 dB.
- TA: nurodykite Įjungta arba
Išjungta.

◆ DAB parinktis: pereinama į DAB
parinkčių meniu (tik 2 tipo
modelis).
- DAB kategorijos nuostatos:
pasirinkite norimą kategoriją.
Nustatykite Visos / pop /
muzika / klasika.
- DAB paslaugų susiejimas:
pasirinkite Įjungta arba
Išjungta.
- Dinaminio diapazono
kontrolė: pasirinkite Įjungta
arba Išjungta.

- Dažnių ruožas: nurodykite Tik
III ruožas / abu / tik „L“ ruožas.
- Radijo tekstas: kad
pamatytumėte transliuojamą
radijo tekstą, pasirinkite Įjungta
arba Išjungta.
- Skaidrių peržiūra: pasirinkite
Įjungta arba Išjungta.

◆ Radijo gamyklinės nuostatos:
grąžinkite pradines sąrankos
vertes į numatytąsias
gamyklines nuostatas.

Ryšio nuostatos
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos > Ryšio

nuostatos.
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◆ „Bluetooth“ nuostatos:
pereinama į meniu „Bluetooth“
nuostatos.
- Susieti prietaisą: pasirinkite
pageidaujamą prietaisą ir
prijunkite / atskirkite arba
pašalinkite jį.
- Keisti PIN kodą: rankiniu būdu
pakeiskite / nustatykite PIN
kodą.
- Surandamas: kad galėtumėte
užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš
savo „Bluetooth“ telefono,
parinkite Įjungta arba Išjungta.

- Prietaiso informacija:
peržvelkite prietaiso
informaciją.

◆ Keisti skambučio melodiją:
pasirinkite pageidaujamą
skambučio melodiją.

◆ Skambučio melodijos
garsumas: pakeiskite
skambučio melodijos garsumą.

Kalba
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos > Kalba.
3. Parinkite kalbą, kuri bus rodoma

informacijos ir pramogų
sistemoje.

Teksto slinkimas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos.
3. Spauskite S.
4. pasirinkite Įjungta arba Išjungta.
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◆ Įjungta: jei garso ekrane
pateikiamas ilgas tekstas, jis
slenka.

◆ Išjungta: tekstas perslenkamas
vieną kartą ir parodoma jo
sutrumpinta forma.

Palietimo pyptelėjimo garsumas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos.
3. Spauskite S.
4. pasirinkite Įjungta arba Išjungta.

◆ Įjungta: naudotojui spustelėjus
ekraną, pasigirsta pyptelėjimas.

◆ Išjungta: atšaukiama pypsėjimo
funkcija.

Maksimalus garsumas įjungiant
Garsumo lygis nustatomas pagal
garsumo vertę, kurią naudotojas
parenka įjungdamas informacijos ir
pramogų sistemą.
Prieš išjungiant uždegimą
informacijos ir pramogų sistema
veikia tik jei naudotojo nustatyta vertė
yra didesnė nei maksimali paleidimo
garsumo nuostatų vertė.

1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.

2. Spustelėkite Nuostatos.
3. Spauskite S.
4. Pasirinkite 9–21.

Sistemos versija
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos.
3. Spauskite S.
4. Parinkite Sistemos versiją.
5. Patikrinkite sistemos versiją.
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„DivX(R) VOD“
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Spustelėkite Nuostatos.
3. Spauskite S.
4. Parinkite DivX(R) VOD.

Apie „DivX“ vaizdo įrašus: „DivX“® –
tai „DivX, LLC“ („Rovi Corporation“
filialo) sukurtas skaitmeninis vaizdo
formatas. Šis prietaisas turi oficialų
„DivX Certified“® pažymėjimą, jis gali
atkurti „DivX“ vaizdo įrašus.
Papildomos informacijos ir
programinės įrangos priemonių,
skirtų konvertuoti jūsų failus į „DivX“
vaizdo įrašus, rasite adresu divx.com.
Apie „DivX“ vaizdo užsakomąsias
paslaugas: Šis „DivX Certified“®
prietaisas turi būti užregistruotas, kad
galėtų atkurti įsigytus „DivX“
užsakomuosius filmus. Kad
gautumėte registracijos kodą, savo

prietaiso sąrankos meniu suraskite
„DivX VOD“ skirsnį. Papildomos
informacijos apie tai, kaip užbaigti
registraciją, rasite vod.divx.com.
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Radijas

Naudojimas .................................. 17
Fiksuota antena ........................... 24
Daugiajuostė antena .................... 25

Naudojimas
1 tipas FM/AM + USB / „iPod“ + AUX

+ „Bluetooth“ + nuotraukos +
filmai + „Smartphone Link“

2 tipas FM/AM + DAB + USB / „iPod“
+ AUX + „Bluetooth“ +
nuotraukos + filmai +
„Smartphone Link“

Pastaba
Priklausomai nuo regiono funkcija
„Smartphone Link“ gali neveikti.

FM/AM/DAB radijo klausymasis
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Garsas.
3. Ekrane spustelėkite Šaltinis S.

(Tik 1 tipo modeliai)

(Tik 2 tipo modeliai)
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4. Ekrane spustelėkite FM, AM arba
DAB. Parodomas paskutinės
klausytos radijo stoties FM, AM
arba DAB radijo dažnių ruožas.

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.

Automatinė transliuojančių
radijo stočių paieška
■ Spustelėkite t SEEK v, kad

automatiškai ieškotumėte gerą
signalą transliuojančių radijo
stočių.

■ Nuspauskite ir nutempkite kairėn
arba dešinėn nuo radijo stoties, kad
automatiškai ieškotumėte
pasiekiamos stiprų signalą
transliuojančios radijo stoties.

Rankinė transliuojančių radijo
stočių paieška
Spaudinėkite k TUNE l, kad
rankiniu būdu surastumėte
pageidaujamą transliuojančią stotį.

Transliuojančių stočių paieška
naudojantis užprogramuotais
mygtukais

Užprogramuotų mygtukų įrašymas
1. Pasirinkite dažnių ruožą (FM, AM

arba DAB), kuriame esančią stotį
norite įrašyti.

2. Pasirinkite norimą stotį.

3. Spustelėkite < arba >, kad
parinktumėte pageidaujamą
įrašytų mėgstamiausiųjų puslapį.

4. Laikykite nuspaudę bet kurį iš
programuojamų mygtukų, kad
esamą radijo stotį priskirtumėte
tam mygtukui pasirinktame
mėgstamiausiųjų puslapyje.
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◆ Galima įrašyti iki 7
mėgstamiausiųjų puslapių, o
kiekviename puslapyje gali būti
saugoma iki penkių radijo
stočių.

◆ Norint pakeisti mygtuku
užprogramuotą radijo stotį,
paprasčiausiai reikia surasti kitą
pageidaujamą radijo stotį,
nuspausti ir palaikyti mygtuką.

Užprogramuotų radijo stočių
klausymasis tiesiogiai
1. Spaudinėkite < arba >, kad

parinktumėte pageidaujamą FAV
(mėgstamiausiųjų) puslapį.

2. Spustelėkite užprogramuotą
mygtuką, kad būtų įjungta jam
priskirta radijo stotis.

Automatinis įrašymas
Stipriausią signalą transliuojančios
stotys įrašomos automatiškai,
atitinkama tvarka.
1. Pasirinkite dažnių ruožą (FM, AM

arba DAB).

2. Spustelėkite AS.

3. Spaudinėkite < arba >, kad
parinktumėte pageidaujamą AS
(automatinio įrašymo) puslapį.

4. Spustelėkite užprogramuotą
mygtuką, kad būtų įjungta jam
priskirta radijo stotis.

Pastaba
Kad atnaujintumėte FM/AM/DAB
automatinio įrašymo funkciją,
nuspauskite mygtuką AS ir
palaikykite jį.

Naudotojui nuspaudus AS funkciją
FM/AM/DAB radijo ekrane, kai
neįrašyta jokių radijo stočių,
atnaujinama FM/AM automatinio
įrašymo funkcija.
DAB režimu kategorijų sąraše
rodoma tik parinkta kategorija.

Stoties informacijos peržiūra
FM/AM/DAB radijo ekrane
spustelėkite stotį.

Tarp rodomos informacijos yra
Dažnis, PTY kodas (programos tipas)
ir Radijo tekstas.
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Pastaba
Viena iš RDS (radijo duomenų
sistemos) paslaugų – PTY
(programos tipo) funkcija – leidžia
rinktis įvairių rūšių programas
(naujienų, sporto, muzikos ir kt.).

Radijo meniu naudojimas

Bendrosios radijo meniu operacijos
1. Pasirinkite dažnių ruožą (FM, AM

arba DAB).
2. FM/AM/DAB radio ekrane

spustelėkite MENIU.

3. Spustelėkite pageidaujamą
meniu, kad būtų parinktas
atitinkamas punktas arba
parodytas punkto išsamusis
meniu.

4. Jei norite grįžti į ankstesnį meniu,
spustelėkite q.

Mėgstamiausiųjų sąrašas (FM/AM/
DAB meniu)
1. FM meniu/AM meniu/DAB meniu

spustelėkite Mėgstamiausiųjų
sąrašas, kad būtų parodytas
mėgstamiausiųjų sąrašas.
Parodoma Mėgstamiausiųjų
sąrašo informacija.

2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.

FM/AM/DAB stočių sąrašas (FM/AM/
DAB meniu)
1. FM meniu/AM meniu/DAB meniu

spustelėkite FM stočių sąrašas/
AM stočių sąrašas/DAB stočių
sąrašas, kad būtų parodytas
atitinkamas radijo stočių sąrašas.
Parodoma stočių sąrašo
informacija.
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2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.

FM/DAB kategorijų sąrašas (FM/DAB
meniu)
1. FM meniu/DAB meniu

spustelėkite FM kategorijų
sąrašas/DAB kategorijų sąrašas.
Pateikiama FM kategorijų sąrašo/
DAB kategorijų sąrašo
informacija.

(Tik 1 tipo modeliai)

(Tik 2 tipo modeliai)
2. Perslinkite sąrašą su R arba S.

Parinkite pageidaujamą stotį.

Pastaba
FM kategorijų sąrašas pasiekiamas
tik naudojantis RDS (radijo
duomenų sistema).
DAB režimu kategorijų sąraše
rodoma tik parinkta kategorija.

FM/AM/DAB stočių sąrašo (FM/AM/
DAB meniu) naujinimas
1. FM meniu/AM meniu/DAB meniu

spustelėkite Atnaujinti FM stočių
sąrašą/Atnaujinti AM stočių
sąrašą/Atnaujinti DAB stočių
sąrašą.
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Pradedamas FM stočių sąrašo/
AM stočių sąrašo/DAB stočių
sąrašo naujinimo procesas.

2. Naujinant FM stočių sąrašą/AM
stočių sąrašą/DAB stočių sąrašą
spustelėkite Atšaukti, kad būtų
sustabdytas pakeitimų įrašymo
procesas.

Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)
Meniu Tembro nustatymai garso
ypatybes galima nustatyti skirtingai,
atsižvelgiant į FM/AM/DAB garso ir
kiekvieno muzikos grotuvo funkcijas.
1. FM meniu/AM meniu/DAB meniu

spustelėkite Tembro nustatymai,
kad patektumėte į garso sąrankos
režimą.
Parodomas meniu Tembro
nustatymai.

◆ EQ (glodintuvo) režimas:
Mygtukais < ar > parinkite arba
išjunkite garso stilių (rankinis,
pop, rokas, kantri, klasika,
pokalbiai).

◆ Spustelėkite „+“ arba „-“, kad
rankiniu būdu parinktumėte
pageidaujamą garso stilių.

◆ Bosas: žemųjų dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.

◆ Vid. (vidurinieji dažniai):
vidutinio aukštumo dažnių lygį
nustatykite nuo -12 iki +12.

◆ Diskantas: aukštųjų dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.

◆ Faderis: nustatykite balansą
tarp priekinių / galinių
garsiakalbių.

◆ Balansas: nustatykite balansą
tarp kairiųjų / dešiniųjų
garsiakalbių.

◆ Atstatyti: grąžinkite pradines
nuostatų vertes į numatytąsias.

2. Spustelėkite Gerai.

DAB pranešimai (DAB meniu)
(Tik 2 tipo modeliai)
1. DAB meniu spustelėkite DAB

pranešimai, kad būtų pateiktas
sąrašas DAB pranešimai.
Pateikiama sąrašo informacija.
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2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.

3. Spustelėkite Gerai.

EPG esamoji programa (DAB
meniu)
(Tik 2 tipo modeliai)
1. DAB meniu spustelėkite EPG

esamoji programa, kad
parodytumėte EPG esamąją
programą. Pateikiama programos
informacija.

2. Spustelėkite Gerai.

EPG stočių sąrašas (DAB
meniu)
(Tik 2 tipo modeliai)
1. DAB meniu spustelėkite EPG

stočių sąrašas, kad parodytumėte
EPG stočių sąrašą.
Pateikiama sąrašo informacija.

2. Jei pageidaujate pamatyti išsamią
informaciją, spustelėkite
Informacija.
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„Intellitext“ (DAB meniu)
(Tik 2 tipo modeliai)
1. DAB meniu spustelėkite

Intellitext, kad būtų pateiktas
„Intellitext“ sąrašas.

2. Spustelėkite pageidaujamą
elementą.

3. Išsamiai informacijai peržiūrėti
spustelėkite vieną iš elementų.

Informacija (DAB meniu)
(Tik 2 tipo modeliai)
DAB meniu spustelėkite Informacija,
kad būtų parodyta informacija apie
esamąsias DAB paslaugas.

Fiksuota antena
Norėdami nuimti stogo anteną, sukite
ją prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami
uždėti stogo anteną, sukite ją pagal
laikrodžio rodyklę.
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Įspėjimas

Įsitikinkite, kad nuėmėte anteną,
prieš įvažiuodami į vietas su
žemomis lubomis, kitaip ji bus
pažeista.
Jei įvažiuosite į automatinę
automobilių plovyklą nenusiėmę
antenos, ji gali sulūžti arba
apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.

Norėdami užtikrinti tinkamą
transliaciją, tvirtai įsukite anteną ir
nustatykite ją į vertikalią padėtį.

Daugiajuostė antena
Daugiajuostė antena įrengta ant
automobilio stogo. Antena
naudojama AM-FM radijui, DAB
radijui (tik 2 tipo modelis) ir GPS
sistemoms (jei automobilyje įdiegtos
šios funkcijos). Pasirūpinkite, kad
šalia antenos nebūtų kliūčių ir ji galėtų
sklandžiai priimti signalą.
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Bendroji informacija
Garso sistema
Informacijos ir pramogų sistema gali
groti muzikos failus, esančius USB
laikmenoje arba „iPod“ / „iPhone“.

Įspėjimas dėl MP3/WMA/OGG/WAV
muzikos failų
■ Šis prietaisas gali atkurti muzikos

failus su plėtiniais „.mp3“, „.wma“,
„.ogg“, „.wav“ (mažosiomis
raidėmis)
arba .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(didžiosiomis raidėmis).

■ Šiuo prietaisu atkuriami toliau
apibūdinti MP3 failai.
- Bitų sparta: 8 ~ 320 kb/sek.
- Kvantavimo dažnis: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz („MPEG-1 Audio
Layer-3“), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz („MPEG-2 Audio Layer-3“)

■ Nors šis prietaisas gali atkurti failus,
kurių bitų sparta siekia nuo
8 kb/sek. iki 320 kb/sek.,
128 kb/sek. spartą viršijantys failai
pasižymi aukštesne garso kokybe.

■ Šis prietaisas gali rodyti MP3 failų
ID3 žymių informaciją (1.0, 1.1, 2.2,
2.3 arba 2.4 versijų), pvz., albumo
pavadinimą ar atlikėjo vardą.

■ Norint pamatyti albumą (disko
pavadinimą), garso takelį (garso
takelio pavadinimą) ir atlikėją
(garso takelio atlikėjas), failas turi
būti suderinamas su ID3 žymės V1
ir V2 formatais.

Įspėjimai dėl USB laikmenų ir „iPod“ /
„iPhone“
■ Jei USB kaupiklis su standžiuoju

disku arba CF/SD atminties kortelė
bus prijungti per USB adapterį,
sklandus veikimas
negarantuojamas. Naudokite USB
arba „Flash“ atminties tipo
laikmeną.

■ Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
statinio elektros krūvio, kai jungsite
arba atjungsite USB. Jei bandysite
prijungti arba atjungti daug kartų
per trumpą laiką, gali kilti problemų
naudojantis prietaisu.
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■ Veikimas neužtikrinamas, jei USB
prietaiso jungties lizdas yra
nemetalinis.

■ Jungiant „i-Stick“ tipo USB
laikmenas, dėl automobilio
vibracijos gali kilti problemų, todėl
jų veikimo negarantuojame.

■ Elkitės atsargiai, kad objektu arba
patys neprisiliestumėte prie USB
jungties lizdo.

■ USB laikmenos bus atpažintos tik
suformavus jas FAT16/32 arba
„exFAT“ failų sistema. NTFS ir kitos
failų sistemos neatpažįstamos.

■ Priklausomai nuo USB laikmenos
tipo bei talpos ir įrašyto failo tipo,
failų atpažinimo trukmė gali skirtis.
Kalbant apie šį produktą, problemų
nekils, todėl palaukite, kol failai bus
apdoroti.

■ Failai kai kai kuriuose USB
laikmenose gali būti neatpažinti dėl
suderinamumo problemų.

■ Kol jie veikia, USB laikmenos
neatjunkite. Taip galite sugadinti
produktą arba pakenkti USB
laikmenos veikimui.

■ Kai automobilio degimas išjungtas,
atjunkite prijungtą USB laikmeną.
Jei degimas įjungtas prijungus USB
laikmeną, USB laikmena gali būti
sugadinta arba kai kuriais atvejais
veikti netinkamai.

■ USB laikmenas prie šio prietaiso
galima jungti muzikai / filmams
leisti, nuotraukoms peržiūrėti arba
programinei įrangai naujovinti.

■ Prietaiso USB lizdo negalima
naudoti papildomiems USB
įrenginiams įkrauti, nes šiluma,
išsiskirianti naudojant USB lizdą,
gali sutrikdyti jų veikimą arba
sugadinti šį gaminį.

■ Kai loginė tvarkyklė atskirta nuo
USB laikmenos, tik aukščiausio
lygio loginėje tvarkyklėje esantys
failai gali būti paleisti kaip USB
muzikiniai failai. Dėl šios
priežasties atkuriami muzikos failai
turi būti laikomi įrenginio
aukščiausio lygio diske.
Konkrečiose USB laikmenose
esantys muzikos failai gali nebūti

normaliai atkurti, jei programa
įkeliama suskaidžius atskirą USB
įrenginio diską dalmenimis.

■ Muzikinių failų, kuriems taikoma
DRM (skaitmeninis teisių
valdymas), paleisti negalima.

■ Šis prietaisas dera su USB
laikmenomis, kuriose yra iki 2 500
muzikos failų, 2 500 nuotraukų, 250
filmų failų, 2 500 aplankų ir 10
aplankų lygių. Kai laikmenos viršija
tokį apribojimą, įprasto naudojimo
garantuoti negalima.
„iPod“ / „iPhone“ gali groti visus
derančius muzikos failus. Vis dėlto
muzikos failų sąrašuose iki 2 500
failų ekrane rodomi surūšiuoti
abėcėlės tvarka.

■ Toliau nurodyti „iPod“ / „iPhone“
modeliai, kuriuos galima prijungti
prie šios informacijos ir pramogų
sistemos bei kurie su ja dera.
- „iPod 2G Nano“ / „iPod 3G Nano“ /
„iPod 4G“ ir „5G Nano“
- „iPod“ 120 GB ir 160 GB „Classic“
- „iPod“ 1G, 2G ir „3G Touch“
- „iPhone“ 3G ir 3GS
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- „iPhone 4/4S“
■ „iPod“ / „iPhone“ galima jungti tik su

jais derančiais kabeliais.
Draudžiama naudoti kitokius
jungimo laidus.

■ Kai kuriais retais atvejais „iPod“ /
„iPhone“ gali būti apgadintas, jei
uždegimas išjungiamas neatjungus
prietaiso nuo sistemos. Kai „iPod“ /
„iPhone“ nenaudojate, laikykite jį
atjungtą nuo šios sistemos, išjungę
automobilio uždegimą.

■ Kai „iPod“ / „iPhone“ prijungtas prie
USB prievado „iPod“ / „iPhone“
kabeliu, „Bluetooth“ muzikos
grojimo funkcija neveikia.

■ Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ prie
USB prievado „iPod“ / „iPhone“
kabeliu, kad galėtumėte atkurti
minėtuose prietaisuose laikomus
muzikos failus. Jei „iPod“ / „iPhone“
bus prijungtas prie AUX įvesties
lizdo, muzikos failai nebus atkurti.

■ Jei norite atkurti „iPod“ / „iPhone“
laikomus filmų failus, junkite
minėtus prietaisus jų specialiu AUX
kabeliu prie AUX įvesties lizdo. Jei

„iPod“ / „iPhone“ bus prijungtas prie
USB prievado, filmas nebus
atkurtas.

■ „iPod“ / „iPhone“ atkūrimo funkcijos
ir informacijos rodymo punktai,
naudojami šioje informacijos ir
pramogų sistemoje, gali skirtis nuo
„iPod“ / „iPhone“: gali būti kitokia
grojimo tvarka, metodas, kitaip gali
būti pateikiama informacija.

■ Žr. šią lentelę, kur pateikiami
suklasifikuoti punktai, susiję su
paieškos funkcija, esančia „iPod“ /
„iPhone“.

Nuotraukų sistema
Informacijos ir pramogų sistema gali
rodyti nuotraukų failus, esančius USB
laikmenoje.

Įspėjimai dėl nuotraukų failų
■ Failo dydis:

- JPG: 64–5 000 pikselių (plotis),
64–5 000 pikselių (aukštis)
- BMP, PNG, GIF: 64–1 024
pikselių (plotis) ir 64–1 024 pikselių
(aukštis)

■ Failų plėtiniai:
„.jpg“, „.bmp“, „.png“,
„.gif“ (animuoti GIF nedera)

■ Kai kurie failai gali būti neparodyti
dėl kitokio įrašymo formato arba
failo būklės.

Filmų sistema
Informacijos ir pramogų sistema gali
rodyti filmų failus, esančius USB
laikmenoje.



Išoriniai prietaisai 29

Įspėjimai dėl filmų failų
■ Galima skyra: 720 x 576 (plotis x

aukštis) pikselių.
■ Kadrų dažnis: iki 30 k. s.
■ Atkuriami filmų failai:

„.avi“, „.mpg“, „.mp4“, „.divx“,
„.xvid“, „.wmv“
Priklausomai nuo kodeko formato,
kai kurie atkuriami filmų failai gali
būti nepaleidžiami.

■ Atkuriamas subtitrų formatas:
„.smi“

■ Atkuriami kodekų formatai: „divx“,
„xvid“, „mpeg-1“, „mpeg-4“
(„mpg4“, „mp42“, „mp43“), „wmv9“
(„wmv3“)

■ Atkuriami garso formatai: MP3,
AC3, AAC, WMA

■ Maksimali vaizdo bitų sparta:
- „mpeg-1“: 8 Mb/sek.
- „mpeg-4“ („mpg4“, „mp42“,
„mp43“): 4 Mb/sek.
- „wmv9“: 3 Mb/sek.
- „divx 3“: 3 Mb/sek.
- „divx 4/5/6“: 4,8 Mb/sek.

- „xvid“: 4,5 Mb/sek.
■ Maksimali garso bitų sparta:

- „mp3“: 320 kb/sek.
- „wma“: 320 kb/sek.
- „ac-3“: 640 kb/sek.
- „aac“: 449 kb/sek.

■ Filmų failų su DRM (skaitmeninio
teisių valdymo) apsauga paleisti
negalima.

Pagalbinio prietaiso sistema
Informacijos ir pramogų sistema gali
atkurti muzikos arba filmų failus iš
prietaiso, prijungto prie pagalbinio
įvado.
■ Jei pagalbinis prietaisas jau

prijungtas, spustelėkite ;
> Garsas > Šaltinis S > AUX, kad
pagrotumėte pagalbinio šaltinio
muziką.

■ AUX kabelio tipas
- 3 kontaktų kabelis: AUX garso
kabelis

- 4 kontaktų kabelis: AUX filmų
kabelis (AUX kabelis, skirtas
„iPod“ / „iPhone“)
4 kontaktų kabelis dera atkuriant
filmo failą.
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„Bluetooth“ sistema
■ Derantys profiliai: HFP, A2DP,

AVRCP, PBAP
■ Priklausomai nuo mobiliojo

telefono ar „Bluetooth“ prietaiso
muzikos grojimas per „Bluetooth“
gali neveikti.

■ Mobiliajame telefone arba
„Bluetooth“ įtaise suraskite
„Bluetooth“ įtaiso tipą, kad
galėtumėte nustatyti/jungti įtaisą
kaip stereo garso ausines.

■ Sėkmingai prijungus stereofonines
ausines, ekrane pasirodo
muzikinės natos piktograma n.

■ „Bluetooth“ grojamas garsas bus
perduodamas per informacijos ir
pramogų sistemą.

■ Muzika „Bluetooth“ ryšiu gali būti
grojama tik prijungus „Bluetooth“
prietaisą. Norint groti muziką
„Bluetooth“ ryšiu, reikia prijungti
„Bluetooth“ telefoną prie
informacijos ir pramogų sistemos.

Pastaba
Papildomos informacijos rasite
skirsnyje „Susiejimas ir prijungimas
„Bluetooth“ ryšiu“ 3 47

■ Jei grojant muziką iš telefono
nutraukiamas „Bluetooth“ ryšys,
kartu nutrūksta ir muzikos grojimas.
Kai kurie „Bluetooth“ telefonai
nedera su srautinio muzikos
transliavimo funkcija. Vienu metu
gali būti naudojama tik viena
„Bluetooth“ funkcija: „laisvų rankų“
pokalbių arba telefono muzikos
grojimo. Pavyzdžiui, jei grodami
muziką įjungsite „Bluetooth“ „laisvų
rankų“ funkciją, muzikos grojimas
nutrūks. Jei mobiliajame telefone

nėra įrašytų muzikos failų, per
automobilio garso sistemą muzikos
groti nepavyks.

■ Kad būtų galima groti „Bluetooth“
muziką, prijungus kaip
stereofonines ausines ji mobiliojo
telefono arba „Bluetooth“ prietaiso
muzikos grotuvo režimu turi būti
pagrota bent vieną kartą. Sugrojus
bent kartą, muzikos grotuvas
automatiškai pradės groti įjungus
atkūrimo režimą ir automatiškai
sustos išjungus muzikos grotuvo
režimą. Jei mobiliojo ryšio telefonas
arba „Bluetooth“ prietaisas veikia
ne laukimo ekrano režimu, atskirais
atvejais jis gali nepradėti
automatiškai veikti „Bluetooth“
muzikos grojimo režimu.

■ Grodami muziką per „Bluetooth“,
pernelyg greitai nekeiskite kūrinių.

■ Gali užtrukti, kol duomenys bus
perduoti iš mobiliojo ryšio telefono į
informacijos ir pramogų sistemą.
Informacijos ir pramogų sistema
išveda garsą iš mobiliojo ryšio
telefono arba „Bluetooth“ įtaiso, kai
tik jis yra perduodamas.
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■ Jei mobiliojo ryšio telefonas arba
„Bluetooth“ prietaisas nėra
nustatytas į laukimo ekrano režimą,
nepaisant įjungto „Bluetooth“
muzikos grojimo režimo jis gali
nepradėti groti automatiškai.

■ „Bluetooth“ muzikos grojimo režimu
informacijos ir pramogų sistema
perduoda užsakymą groti iš
mobiliojo telefono. Jei tai atliekama
kitu režimu, įtaisas perduoda
nurodymą sustabdyti. Priklausomai
nuo mobiliojo telefono parinkčių,
toks nurodymas groti / sustabdyti
gali būti suaktyvintas tik po kurio
laiko.

■ Jei „Bluetooth“ muzikos grojimo
funkcija neveikia, patikrinkite, ar
mobilusis telefonas nustatytas į
laukimo ekrano režimą.

■ Kartais muzikos atkūrimo per
„Bluetooth“ metu garsas gali
nutrūkti.

„Smartphone Link“

Suderinamumas su išmaniaisiais
telefonais pagal programas
„iPod“ / „iPhone“
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ per USB
prievadą, kad galėtumėte naudotis
„iPod“ / „iPhone“ programa.
Telefonas su „Android“
Norint naudotis „Android“ telefono
programa, telefoną su „Android“ bei
informacijos ir pramogų sistemą
reikia sujungti „Bluetooth“ belaidžio
ryšio technologija.
Interneto svetainės, kurioje
pateikiama išsamesnės informacijos
Austrija (vokiečių k.):
www.chevrolet.at/MyLink
Armėnija (armėnų k.):
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armėnija (rusų k.):
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaidžanas (azerbaidžaniečių k.):
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaidžanas (rusų k.):
www.ru.chevrolet.az/MyLink

Baltarusija (rusų k.):
www.chevrolet.by/MyLink
Belgija (flamandų k.):
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgija (prancūzų k.):
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnija ir Hercegovina (kroatų k.):
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgarija (bulgarų k.):
www.chevrolet.bg/MyLink
Kroatija (kroatų k.):
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Kipras (graikų / anglų k.):
www.chevrolet.com.cy
Čekijos Respublika (čekų k.):
www.chevrolet.cz/MyLink
Danija (danų k.):
www.chevrolet.dk/MyLink
Estija (estų k.):
www.chevrolet.ee/MyLink
Suomija (suomių k.):
www.chevrolet.fi/MyLink
Prancūzija (prancūzų k.):
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www.chevrolet.fr/MyLink
Gruzija (gruzinų k.):
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruzija (rusų k.):
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Vokietija (vokiečių k.):
www.chevrolet.de/MyLink
Graikija (graikų k.):
www.chevrolet.gr/MyLink
Vengrija (vengrų k.):
www.chevrolet.hu/MyLink
Islandija (anglų k.):
www.benny.is
Airija (anglų k.):
www.chevrolet.ie/MyLink
Italija (italų k.):
www.chevrolet.it/MyLink
Kazachstanas (kazachų k.):
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazachstanas (rusų k.):
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Latvija (latvių k.):
www.chevrolet.lv/MyLink

Lietuva (lietuvių k.):
www.chevrolet.lt/MyLink
Liuksemburgas (prancūzų k.):
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonija (makedonų k.):
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta (graikų / anglų k.):
www.chevrolet.com.mt
Moldova (rumunų k.):
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova (rumunų k.):
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Olandija (olandų k.):
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvegija (norvegų k.):
www.chevrolet.no/MyLink
Lenkija (lenkų k.):
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugalija (portugalų k.):
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumunija (rumunų k.):
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusija (rusų k.):

www.chevrolet.ru/MyLink
Serbija (serbų k.):
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakija (slovakų k.):
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovėnija (serbų k.):
www.chevrolet.si/MyLink
Ispanija (ispanų k.):
www.chevrolet.es/MyLink
Švedija (švedų k.):
www.chevrolet.se/MyLink
Šveicarija (vokiečių k.):
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Šveicarija (prancūzų k.):
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Šveicarija (italų k.):
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turkija (turkų k.):
www.chevrolet.com.tr/MyLink
JK (anglų k.):
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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„iPod“ / „iPhone“ klaidų pranešimai ir
sprendimai
Jei informacijos ir pramogų sistemai
nepavyksta suaktyvinti programos
jūsų „iPod“ / „iPhone“ prietaise,
prijungtame per USB prievadą,
pateikiamas toliau nurodytas klaidos
pranešimas.

■ Jūsų „iPhone“ telefonas
užrakintas. => Atrakinkite savo
„iPhone“.

■ Atverta kita aktyvi programa. =>
Užverkite kitą aktyvią programą.

■ Jūs neįdiegėte programos į savo
„iPhone“ telefoną. => Įdiekite
programą į savo „iPhone“.

Jei jūsų „iPhone iOS“ versija
ankstesnė nei 4.0, pateikiamas toliau
iliustruojamas klaidos pranešimas.

Suaktyvinkite savo „iPhone“
programą ir tada spustelėkite
informacijos ir pramogų sistemos
pageidaujamos programos meniu.

Jei informacijos ir pramogų sistemai
nepavyksta suaktyvinti programos
jūsų išmaniajame telefone,
prijungtame naudojantis „Bluetooth“
belaide technologija, pateikiamas
toliau nurodytas klaidos pranešimas.

■ Atstatykite visas su telefonu
susijusias nuostatas ir spustelėkite
pageidaujamą informacijos ir
pramogų sistemos programos
meniu.

■ Iš naujo prijunkite savo išmanųjį
telefoną prie informacijos ir
pramogų sistemos, naudodamiesi
„Bluetooth“ belaide technologija ir
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spustelėkite pageidaujamą
informacijos ir pramogų sistemos
programos meniu.

■ Išmaniajame telefone išjungus
programą, normalus veikimo
režimas paprastai grąžinamas ne iš
karto. Pamėginkite suaktyvinti
programą po maždaug 10–20
sekundžių.

Jei „iPhone“ yra prijungtas prie
Informacijos ir pramogų sistemos per
USB prievadą ir Informacijos ir
pramogų sistema yra sujungta su kitu
prietaisu „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu,
galima persijungti tarp dviejų
programų („iPhone“ ir „Bluetooth“
telefono), naudojantis ekrane
pateikiamu išmaniųjų telefonų
sąrašu.

Spustelėkite „iPhone“ arba
„Bluetooth“ telefoną, kad
suaktyvintumėte programą per
pageidaujamą prietaisą.

Meniu „Smartphone Link“ programų
piktogramų rodymas / slėpimas
1. Spustelėkite ; > Smartphone

Link. Pateikiamas meniu
„Smartphone Link“.

2. Spustelėkite Nuostatos.
Pateikiamas programos nuostatų
meniu.
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3. Spustelėkite pageidaujamos
programos piktogramą, kad
paslėptumėte ją meniu
„Smartphone Link“. Spustelėkite
pageidaujamos programos
piktogramą, kad parodytumėte
meniu „Smartphone Link“
paslėptą piktogramą.

4. Spustelėkite Gerai.
Jei meniu „Smartphone Link“ yra
suaktyvinta programa, pradinio
meniu arba atkūrimo ekrano
viršutinėje padėtyje suaktyvinama
žyma g.

Muzikos grojimas
USB grotuvas

Muzikos failų atkūrimas iš USB
laikmenos
Prijunkite USB laikmeną su muzikos
failais prie USB prievado.
■ Informacijos ir pramogų sistemai

baigus skaityti USB laikmenos
informaciją, turinys bus
automatiškai pradėtas atkurti.

■ Prijungus neperskaitomą USB
laikmeną, pasirodo klaidos
pranešimas, o informacijos ir
pramogų sistema automatiškai
persijungia į ankstesnę garso
funkciją.

Pastaba
Jei USB laikmena jau prijungta,
paspauskite ; > Garsas > Šaltinis
S > USB, kad pagrotumėte USB
muzikos failus.

USB muzikos failų grojimo
nutraukimas
1. Spustelėkite Šaltinis S.
2. Parinkite kitą funkciją,

spustelėdami AM, FM, AUX arba
Bluetooth.

Pastaba
Jei pageidaujate atjungti USB
laikmeną, pasirinkite kitą funkciją ir
tada atjunkite USB laikmeną.

Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite =.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
l.

Kito failo leidimas
Spustelėkite v, kad būtų paleistas
kitas failas.

Ankstesnio failo leidimas
Per pirmąsias 5 atkūrimo sekundes
spustelėkite t, kad būtų paleistas
ankstesnis failas.

Grįžimas į esamo failo pradžią
Po 5 sekundžių atkūrimo spustelėkite
t.
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Nuskaitymas pirmyn arba atgal
Atkūrimo metu laikykite nuspaustą
mygtuką t arba v, kad greitai
atsuktumėte atgal arba persuktumėte
pirmyn. Atleiskite mygtuką, kad
tęstumėte atkūrimą normaliu greičiu.

Ciklinis failo leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite r.
■ 1: esamas failas leidžiamas

cikliškai.
■ VISI: visi failai leidžiami cikliškai.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.

Atsitiktinis failų leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.
■ ĮJUNGTA: visi failai leidžiami

atsitiktine tvarka.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.

Informacijos apie leidžiamą failą
peržiūra
Atkūrimo metu spustelėkite
pavadinimą, kad būtų pateikta
informacijos apie leidžiamą failą.

■ Rodoma informacija apima
pavadinimą, failo pavadinimą,
aplanko pavadinimą ir atlikėjo /
albumo pavadinimą, įrašytus kartu
su daina.

■ Informacijos ir pramogų sistemoje
neleidžiama modifikuoti ar
koreguoti neteisingos informacijos.

■ Dainų, užrašytų specialiaisiais
ženklais arba nepasiekiamomis
kalbomis, informacija gali būti
vaizduojama kaip d.

USB muzikos meniu naudojimas
1. Atkūrimo metu spustelėkite

MENIU. Parodomas bendras
dainų skaičius ir jis išskirstomas
pagal aplankus, atlikėjus,
albumus ir žanrus.

2. Spustelėkite pageidaujamą
grojimo režimą.

Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite

MENIU.
2. Perslinkite sąrašą su R ir S.

Spustelėkite Tembro nustatymai.
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3. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 17.

„iPod“ / „iPhone“ grotuvas
Yra tik modeliuose, derančiuose su
„iPod“ / „iPhone“.

„iPod“ / „iPhone“ muzikos failų
grojimas
Prijunkite „iPod“ / „iPhone“ su
muzikos failais prie USB prievado.
■ Informacijos ir pramogų sistemai

baigus skaityti „iPod“ / „iPhone“
informaciją, prietaisas automatiškai
tęsia atkūrimą nuo ankstesnio
taško.

■ Prijungus neperskaitomą „iPod“ /
„iPhone“, pasirodo atitinkamas
klaidos pranešimas, o informacijos
ir pramogų sistema automatiškai
persijungia į ankstesnę garso
funkciją.

Pastaba
Jei „iPod“ / „iPhone“ jau prijungtas,
spustelėkite ; > Garsas > Šaltinis
S > „iPod“, kad paleistumėte „iPod“ /
„iPhone“ turinį.

„iPod“ / „iPhone“ grojimo nutraukimas
1. Spustelėkite Šaltinis S.
2. Parinkite kitą funkciją,

spustelėdami AM, FM, AUX arba
Bluetooth.

Pastaba
Jei pageidaujate atjungti „iPod“ /
„iPhone“, pasirinkite kitą funkciją ir
tada atjunkite „iPod“ / „iPhone“.

Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite =.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
l.

Kitos dainos grojimas
Spustelėkite v, kad būtų pagrota
kita daina.

Ankstesnės dainos grojimas
Per pirmąsias 2 atkūrimo sekundes
spustelėkite t, kad būtų pagrota
ankstesnė daina.

Grįžimas į esamos dainos pradžią
Po 2 sekundžių atkūrimo spustelėkite
t.
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Nuskaitymas pirmyn arba atgal
Atkūrimo metu laikykite nuspaustą
mygtuką t arba v, kad greitai
atsuktumėte atgal arba persuktumėte
pirmyn. Atleiskite mygtuką, kad
tęstumėte atkūrimą normaliu greičiu.

Ciklinis failo leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite r.
■ 1: esamas failas leidžiamas

cikliškai.
■ VISI: visi failai leidžiami cikliškai.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.

Atsitiktinis failų leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.
■ ĮJUNGTA: visi failai leidžiami

atsitiktine tvarka.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.

Informacijos apie grojamą dainą
peržiūra
Atkūrimo metu spustelėkite
pavadinimą, kad būtų pateikta
informacijos apie grojamą dainą.

■ Rodoma informacija apima
pavadinimą ir atlikėjo / albumo
pavadinimą, įrašytus kartu su
daina.

■ Informacijos ir pramogų sistemoje
neleidžiama modifikuoti ar
koreguoti neteisingos informacijos.

■ Dainų, užrašytų specialiaisiais
ženklais arba nepasiekiamomis
kalbomis, informacija gali būti
vaizduojama kaip d.

„iPod“ meniu naudojimas
1. Atkūrimo metu spustelėkite

MENIU. Dainų kiekiai pateikiami
pagal grojaraščius/atlikėjus/
albumus/dainas/žanrus/
kompozitorius ir garso knygas.

2. Spustelėkite pageidaujamą
grojimo režimą.

Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite

MENIU.
2. Perslinkite sąrašą su R ir S.

Spustelėkite Tembro nustatymai.
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3. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 17.

Pagalbinis prietaisas

Muzikos šaltinio atkūrimas iš
pagalbinio prietaiso
Prijunkite pagalbinį įrenginį su
muzikos šaltiniu prie įvesties lizdo
AUX. Informacijos ir pramogų
sistemai baigus skaityti pagalbinio
įrenginio informaciją, ji automatiškai
atkuriama.

Tembro nustatymai
1. Atkurdami muziką iš pagalbinio

šaltinio, spustelėkite Nuostatos.

2. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 17.

Bluetooth (Bluetooth)

Muzikos grojimas per „Bluetooth“
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Garsas.
3. Ekrane spustelėkite Šaltinis S.
4. Spustelėkite Bluetooth, kad

pasirinktumėte prijungto prietaiso
muzikos grojimo per „Bluetooth“
režimą.
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Pastaba
Jei „Bluetooth“ įtaisas neprijungtas,
funkcijos pasirinkti negalima.

Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite 6=. Kad
tęstumėte atkūrimą, paspauskite 6=
dar kartą.

Kitos dainos grojimas
Spustelėkite v, kad būtų pagrota
kita muzika.

Ankstesnės dainos grojimas
Per pirmąsias 2 atkūrimo sekundes
spustelėkite t, kad būtų pagrota
ankstesnė muzika.

Grįžimas į esamos dainos pradžią
Po 2 sekundžių atkūrimo spustelėkite
t.

Paieška
Nuspauskite ir palaikykite t arba
v, kad greitai persuktumėte pirmyn
arba atsuktumėte atgal.

Pakartotinis muzikos grojimas
Atkūrimo metu spustelėkite r.
■ 1: esama muzika grojama cikliškai.
■ VISI: visa muzika grojama cikliškai.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.
Pastaba
Priklausomai nuo mobiliojo telefono,
ši funkcija gali neveikti.

Atsitiktinis muzikos grojimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.
■ ĮJUNGTA: visa muzika grojama

atsitiktine tvarka.
■ IŠJUNGTA: grąžinamas normalus

atkūrimas.

Pastaba
Priklausomai nuo mobiliojo telefono,
ši funkcija gali neveikti.

Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite k.

2. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 17.

Nuotraukų rodymas
Nuotraukų peržiūra
1. Prijunkite USB laikmeną su

nuotraukų failais prie USB
prievado.
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Pasirodys nuotraukos.

2. Spustelėkite ekraną, kad
pamatytumėte vaizdą per visą
ekraną. Jei norite grįžti į ankstesnį
rodinį, spustelėkite ekraną dar
kartą.

Pastaba
Jei USB laikmena jau prijungta,
spustelėkite ; > Nuotraukos ir
filmai > Šaltinis S > USB
(nuotraukos), kad peržvelgtumėte
nuotraukų failus.

Jūsų saugumui automobiliui pradėjus
važiuoti kai kurios funkcijos
išjungiamos.

Skaidrių peržiūra
Nuotraukos ekrane spustelėkite t.
■ Bus paleista skaidrių peržiūra.
■ Spustelėkite ekraną, kad

atšauktumėte rodomą skaidrių
peržiūrą.

Ankstesnės arba kitos
nuotraukos peržiūra
Nuotraukos ekrane spustelėkite d
arba c, kad peržiūrėtumėte
ankstesnę arba kitą nuotrauką.

Nuotraukos pasukimas
Nuotraukos rodinyje spustelėkite u
arba v, kad pasuktumėte ją pagal
arba prieš laikrodžio rodyklę.

Nuotraukos padidinimas
Nuotraukos ekrane spustelėkite w,
kad ją padidintumėte.

USB nuotraukos meniu
naudojimas
1. Nuotraukos rodinyje spustelėkite

MENIU: bus parodytas USB
nuotraukos meniu.
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2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ Nuotraukų failų sąrašas:

parodomas visas nuotraukų
failų sąrašas.

◆ Rūšiuoti pagal pavadinimą:
nuotraukos surūšiuojamos
pagal pavadinimą.

◆ Rūšiuoti pagal datą: nuotraukos
surūšiuojamos pagal datą.

◆ Skaidrių peržiūros trukmė:
pasirinkite skaidrių peržiūros
intervalą.

◆ Laikrodžio / temperatūros
rodinys: norint parodyti laikrodį
ir temperatūrą per visą ekraną,
reikia pasirinkti Įjungta arba
Išjungta.

◆ Ekrano nustatymas: suderinkite
šviesumą ir kontrastą.

3. Nustatę spustelėkite q.

Filmų leidimas
Filmo failo leidimas
1. Prijunkite USB laikmeną su filmų

failais prie USB prievado.
Filmas bus paleistas.

2. Spustelėkite ekraną, kad
paslėptumėte / parodytumėte
valdymo juostą. Jei norite grįžti į
ankstesnį ekraną, spustelėkite
ekraną dar kartą.

Pastaba
Jei USB laikmena jau prijungta,
spustelėkite ; > Nuotraukos ir
filmai > Šaltinis S > USB (filmai), kad
paleistumėte filmo failą.

Filmo leidimo funkcija neveikia
važiuojant (remiantis kelių eismo
taisyklėmis, ji veikia tik pastačius
automobilį).
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Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite /.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
c.

Kito filmo leidimas
Spustelėkite c, kad būtų paleistas
kitas filmas.

Ankstesnio filmo leidimas
Per pirmąsias 5 atkūrimo sekundes
spustelėkite d, kad būtų paleistas
ankstesnis filmas.

Grįžimas į esamo filmo pradžią
Po 5 sekundžių atkūrimo spustelėkite
d.

Nuskaitymas pirmyn arba atgal
Atkūrimo metu laikykite nuspaustą
mygtuką d arba c, kad greitai
atsuktumėte atgal arba persuktumėte
pirmyn. Atleiskite mygtuką, kad
tęstumėte atkūrimą normaliu greičiu.

Peržiūra viso ekrano režimu
Filmo ekrane spustelėkite x, kad
būtų parodytas vaizdas per visą
ekraną.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną,
spustelėkite x dar kartą.

USB filmo meniu naudojimas
1. Filmo ekrane spustelėkite

MENIU: bus parodytas USB filmo
meniu.

2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ Filmų failų sąrašas: parodomi

visų filmų failų sąrašai.
◆ Laikrodžio / temperatūros

rodinys: norint parodyti laikrodį
ir temperatūrą per visą ekraną,
reikia pasirinkti Įjungta arba
Išjungta.
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◆ Ekrano nustatymas: suderinkite
šviesumą ir kontrastą.

◆ Tembro nustatymai: parinkite
garso nuostatas. Išsamesnės
informacijos rasite skirsnyje
„Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)“ 3 17.

3. Nustatę spustelėkite q.

Subtitrų kalba
Jei filmo faile yra subtitrų kalba,
naudotojas gali ją pamatyti.
1. Filmo ekrane spustelėkite k.

2. Paspauskite < arba >.

3. Spauskite l.
Pastaba
Naudotojas gali nustatyti vieną iš
subtitrų kalbų, derančių su „DivX“
filmo failu.
Jei subtitrų kalbos numatytos,
naudotojas gali nustatyti subtitrų
kalbą arba subtitrus išjungti.
Pastaba
Atkuriamas subtitrų formatas: „.smi“
Subtitrų („.smi“) failo pavadinimas
turi sutapti su filmo failo pavadinimu.

Įgarsinimo kalba
Jei filmo faile yra įgarsinimo kalba,
naudotojas gali ją parinkti.
1. Filmo ekrane spustelėkite k.
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2. Paspauskite < arba >.

3. Spauskite l.
Pastaba
Naudotojas gali nustatyti vieną iš
subtitrų kalbų, derančių su „DivX“
filmo failu.
Jei subtitrų kalbos numatytos,
naudotojas gali nustatyti subtitrų
kalbą arba subtitrus išjungti.

Filmų leidimas iš pagalbinio
įrenginio
Prijunkite pagalbinį įrenginį su filmo
šaltiniu prie įvesties lizdo AUX.
Informacijos ir pramogų sistemai

baigus skaityti pagalbinio įrenginio
informaciją, ji automatiškai
atkuriama.

Pastaba
Jei jau prijungtas pagalbinis (AUX)
prietaisas, spustelėkite ;
> Nuotraukos ir filmai > Šaltinis S >
AUX (filmai), kad paleistumėte
pagalbiniame prietaise įrašytą filmą.
Jei norite naudoti „iPod“ / „iPhone“,
prijunkite šį prietaisą prie AUX
įvesties lizdo AUX kabeliu, skirtu
„iPod“ / „iPhone“, kad atkurtumėte
šiame prietaise įrašytą filmo failą.

Filmo leidimo funkcija neveikia
važiuojant (remiantis kelių eismo
taisyklėmis, ji veikia tik pastačius
automobilį).

AUX filmo meniu naudojimas
1. AUX filmo ekrane spustelėkite

MENIU: bus parodytas AUX
meniu.
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2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ Tembro nustatymai: parinkite

garso nuostatas. Išsamesnės
informacijos rasite skirsnyje
„Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)“ 3 17.

◆ Laikrodžio / temperatūros
rodinys: norint parodyti laikrodį
ir temperatūrą per visą ekraną,
reikia pasirinkti Įjungta arba
Išjungta.

◆ Ekrano nuostatos: suderinkite
šviesumą ir kontrastą.

3. Nustatę spustelėkite q.
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Telefonas

„Bluetooth“® ................................ 47
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ........................................... 52

„Bluetooth“®
„Bluetooth“ belaidė technologija
„Bluetooth“ belaidė technologija
leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp
dviejų prietaisų, derančių su
„Bluetooth“ funkcija. Po pradinio
susiejimo du prietaisai vėliau gali
susijungti automatiškai (kaskart juos
įjungus). „Bluetooth“ leidžia belaidžiu
būdu nedideliu atstumu perduoti
informaciją tarp „Bluetooth“ telefonų,
delninių kompiuterių ir kitų prietaisų,
išnaudojant 2,45 GHz dažnio
trumpojo nuotolio belaidžio ryšio
technologijas. Sujungę mobilųjį
telefoną su sistema, būdami šiame
automobilyje keleiviai gali skambinti
su „laisvų rankų“ įranga, perduoti
duomenis ir groti garso transliacijos
failus.
Pastaba
Kai kuriose vietose gali galioti
„Bluetooth“ belaidės technologijos
apribojimai.

Dėl „Bluetooth“ įrenginių įvairovės ir
jų programinės aparatinės įrangos
versijų jūsų įrenginys
besijungdamas „Bluetooth“ ryšiu gali
reaguoti kitaip.
Informacijos apie telefono
„Bluetooth“ funkciją rasite prietaiso
vadove.

„Bluetooth“ susiejimas ir
prijungimas
Norint naudotis „Bluetooth“ ryšiu,
būtina įjungti prietaiso „Bluetooth“
funkciją. Žr. savo „Bluetooth“
prietaiso naudotojo vadovą.

Jei informacijos ir pramogų sistemoje
nėra susieto prietaiso
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Telefonas ir tada paspauskite
Taip.
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3. Spustelėkite Ieškoti „Bluetooth“
prietaiso, kad būtų atlikta
„Bluetooth“ telefonų paieška.

4. Paieškos sąrašo ekrane
spustelėkite pageidaujamą
prietaisą, kad jį susietumėte.
◆ Jei dera saugiojo paprastojo

susiejimo (SSP) funkcija,
pasirodžiusiame informacijos ir
pramogų sistemos „Bluetooth“
prietaiso ekrane spustelėkite
Taip.

◆ Jei SSP funkcija nedera, savo
„Bluetooth“ prietaise įveskite
PIN kodą, parodytą
informaciniame ekrane.

5. Sėkmingai susiejus „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir
pramogų sistemą, pastarosios
ekrane parodomas telefono
rodinys.
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Jei ryšio užmegzti nepavyksta,
informacijos ir pramogų sistemos
ekrane pateikiamas trikties
pranešimas.

Pastaba
Sėkmingai susiejus jūsų „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir pramogų
sistemą, telefonų knyga
atsisiunčiama automatiškai. Vis
dėlto prijungus atitinkamo tipo
telefoną, telefonų knyga gali nebūti
automatiškai atsisiųsta. Tokiu atveju
reikia atsisiųsti telefonų knygą
naudojantis telefono meniu.

Pastaba
Jei konkretus „Bluetooth“ prietaisas
anksčiau buvo prijungtas prie
informacijos ir pramogų sistemos,
sistema jungiasi automatiškai. Vis
dėlto jei jūsų „Bluetooth“ prietaiso
„Bluetooth“ ryšio funkcija bus
išjungta, informacijos ir pramogų
sistema parodys trikties pranešimą.

Jei informacijos ir pramogų sistemoje
yra susietas prietaisas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.
3. Spustelėkite Ryšio nuostatos >

„Bluetooth“ nuostatos > Susieti
prietaisą.

4. Prietaisų susiejimo ekrane
spustelėkite norimą susieti
prietaisą ir pereikite prie 6
veiksmo. Jei prietaisų susiejimo
ekrane nėra jūsų pageidaujamo
susieti prietaiso, spustelėkite
Ieškoti „Bluetooth“ prietaiso, kad
būtų atlikta pageidaujamo
prietaiso paieška.

5. Paieškos sąrašo ekrane
spustelėkite pageidaujamą
prietaisą, kad jį susietumėte.
◆ Jei dera saugiojo paprastojo

susiejimo (SSP) funkcija,
pasirodžiusiame informacijos ir
pramogų sistemos „Bluetooth“
prietaiso ekrane spustelėkite
Taip.
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◆ Jei SSP funkcija nedera, savo
„Bluetooth“ prietaise įveskite
PIN kodą, parodytą
informaciniame ekrane.

6. Sėkmingai susiejus „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir
pramogų sistemą, prietaiso
susiejimo ekrane pasirodo nh.

◆ Prijungtas telefonas
pažymimas y.

◆ Žyma nh reiškia, kad yra
įjungtos „laisvų rankų“ ir
telefono muzikos transliavimo
funkcijos.

◆ Žyma h reiškia, kad įjungta tik
„laisvų rankų“ funkcija.

◆ Žyma n reiškia, kad įjungta tik
muzikos transliavimo per
„Bluetooth“ funkcija.

Pastaba
Sėkmingai susiejus jūsų „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir pramogų
sistemą, telefonų knyga
atsisiunčiama automatiškai. Vis
dėlto prijungus atitinkamo tipo
telefoną, telefonų knyga gali nebūti
automatiškai atsisiųsta. Tokiu atveju
reikia atsisiųsti telefonų knygą
naudojantis telefono meniu.
Pastaba
Informacijos ir pramogų sistemoje
galima užregistruoti iki penkių
„Bluetooth“ įtaisų.
Pastaba
Įvykus ryšio trikčiai, informacijos ir
pramogų sistemoje parodomas
trikties pranešimas.

Prijungto „Bluetooth“ prietaiso
patikra
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.
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3. Spustelėkite Ryšio nuostatos >
„Bluetooth“ nuostatos > Susieti
prietaisą.

4. Susietas ir prijungtas prietaisas
žymimas h.

„Bluetooth“ prietaiso atjungimas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.
3. Spustelėkite Ryšio nuostatos >

„Bluetooth“ nuostatos > Susieti
prietaisą.

4. Spustelėkite pageidaujamo
atjungti prietaiso pavadinimą.

5. Spustelėkite Gerai.

„Bluetooth“ prietaiso
prijungimas
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.
3. Spustelėkite Ryšio nuostatos >

„Bluetooth“ nuostatos > Susieti
prietaisą.

4. Spustelėkite pageidaujamo
prijungti prietaiso pavadinimą.

5. Spustelėkite Gerai.

„Bluetooth“ prietaiso šalinimas
Jei jums nebereikia naudoti
„Bluetooth“ prietaiso, jį galima
pašalinti.
1. Valdymo skydelyje

spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu spustelėkite

Nuostatos.
3. Spustelėkite Ryšio nuostatos >

„Bluetooth“ nuostatos > Susieti
prietaisą.
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4. Spustelėkite Šalinti.

5. Spustelėkite Taip.

Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
Skambinimas įvedant telefono
numerį
1. Klaviatūra įveskite telefono

numerį į telefono ekraną.

2. Ekrane spustelėkite y arba vairo
nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite yw.

Pastaba
Jei paspausite ne tą numerį,
spustelėkite ⇦, kad pašalintumėte
įvestą numerį (po vieną skaitmenį)
arba nuspauskite ir palaikykite ⇦,
kad pašalintumėte visus įvesto
numerio skaitmenis.

Pokalbio perjungimas į mobilųjį
telefoną (privatusis režimas)
1. Jei pageidaujate perjungti pokalbį

į mobilųjį telefoną ir nesinaudoti
„laisvų rankų“ įranga, spustelėkite
m.

2. Jei norite pokalbį grąžinti atgal į
laisvų rankų įrangą, spustelėkite
m dar kartą. Pokalbis
perjungiamas į automobilio „laisvų
rankų“ įrangą.
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Mikrofono įjungimas /
išjungimas
Jūs galite įjungti / išjungti mikrofoną,
spustelėdami n.

Skambinimas pakartotinai
renkant numerį
Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite yw, kad
parodytumėte skambučių sąrašą
arba laikykite nuspaustą ekrane
pateikiamą piktogramą y.
Pastaba
Jei nėra skambučių istorijos,
perskambinimo funkcija
nepasiekiama.

Skambučių priėmimas
(atsiliepimas)
1. Kai telefono skambutis priimamas

per prie „Bluetooth“ prijungtą
mobilųjį telefoną, skambėjimas
bus nutrauktas, o telefonas
skambės rodant tiesiogiai
susijusią informaciją.

2. Jei norite kalbėtis telefonu,
spustelėkite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupės
mygtuką yw arba ekrane
paspauskite Priimti.
Jei norite atmesti skambutį,
spustelėkite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupės
mygtuką @n arba ekrane
paspauskite Atmesti.

Telefono knygos meniu
naudojimas
1. Telefono ekrane spustelėkite

Telefonų knyga.
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2. Mygtukais R ir S perslinkite
sąrašą.

3. Pasirinkite telefonų knygos įrašą,
kuriam norite paskambinti.

4. Spustelėkite rinktiną numerį.

Telefonų knygos įrašų paieška
1. Telefono ekrane spustelėkite

Telefonų knyga.

2. Telefonų knygos ekrane
spustelėkite o.
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3. Klaviatūra įveskite ieškomą
vardą. Išsamesnės informacijos
rasite skirsnyje „Vardo paieška“
3 52.

4. Pasirinkite telefonų knygos įrašą,
kuriam norite paskambinti.

5. Spustelėkite rinktiną numerį.
Pastaba
Sėkmingai susiejus jūsų „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir pramogų
sistemą, telefonų knyga
atsisiunčiama automatiškai. Vis
dėlto prijungus atitinkamo tipo
telefoną, telefonų knyga gali nebūti

automatiškai atsisiųsta. Tokiu atveju
reikia atsisiųsti telefonų knygą
naudojantis telefono meniu.

Vardo paieška
Pvz., naudotojas ieško vardo „Alex“:
1. Spustelėkite abc, kad

parinktumėte pirmąjį ženklą.
Telefonų knygos ekrane pasirodo
vardai su raidėmis „a“, „b“ arba
„c“.

2. Spustelėkite jkl, kad parinktumėte
antrąjį ženklą.
Telefonų knygos ekrane pasirodo
vardai su raidėmis „j“, „k“ arba „l“.

3. Spustelėkite def, kad
parinktumėte trečiąjį ženklą.
Telefonų knygos ekrane pasirodo
vardai su raidėmis „d“, „e“ arba „f“.

4. Spustelėkite wxyz, kad
parinktumėte ketvirtąjį ženklą.
Telefonų knygos ekrane pasirodo
vardai su raidėmis „w“, „x“, „y“
arba „z“.

5. Įvedant daugiau vardo raidžių,
galimų vardų sąrašas trumpėja.

Skambinimas naudojantis
skambučių istorija
1. Telefono ekrane spustelėkite

Skambučių istorija.
2. Spustelėkite a, b arba c.

(Rinkti numeriai)
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(Praleisti skambučiai)

(Priimti skambučiai)
3. Pasirinkite telefonų knygos įrašą,

kuriam norite paskambinti.

Skambinimas naudojantis
sparčiojo rinkimo numeriais
Klaviatūroje telefono ekrane
nuspauskite ir palaikykite sparčiojo
rinkimo numerį.
Sparčiojo rinkimo skambučiams
galima naudoti tik mobiliajame
telefone įrašytus telefono numerius.
Galimi iki 2 skaitmenų sparčiojo
rinkimo numeriai.
Jei sparčiojo rinkimo numeris yra iš 2
skaitmenų, skambinimui reikia
nuspausti ir palaikyti antrąjį
skaitmenį.
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Įvadas

Bendra informacija ....................... 60
Atbaidymo nuo vagystės
funkcija ......................................... 61
Valdymo elementų apžvalga ....... 62
Veikimas ...................................... 68
Pritaikymas .................................. 72

Bendra informacija
Informacijos ir pramogų sistema jūsų
automobilyje siūlo priimti informaciją
ir mėgautis pramogomis naudojantis
naujausiomis technologijomis.
Radiju galima patogiai naudotis,
priskiriant iki 36 FM, AM ir DAB
(skaitmeninių garso transliacijų)
radijo stočių PRESET
(programavimo) mygtukams [1~6]
kiekviename iš šešių puslapių. DAB –
vienintelis pasirinkimas 1/2-A tipo
modelyje.
Integruotas kompaktinių diskų
grotuvas gali paleisti garso
kompaktinius diskus bei MP3 (WMA)
diskus, kai tuo tarpu USB grotuvas
gali paleisti įrašus iš prijungtų USB
laikmenų arba „iPod“ produktų.
„Bluetooth“ telefono ryšio funkcija
leidžia naudotis belaidžiais laisvų
rankų funkciją palaikančių telefonų
skambučiais, o taip pat telefono
muzikos grotuvu. Telefono
„Bluetooth“ ryšio funkcija galima tik
1/2-A tipo modelyje.

Prie išorinės garso įvesties prijunkite
nešiojamą muzikos grotuvą ir
mėgaukitės informacijos ir pramogų
sistemos puikiu garsu.
Skaitmeninis garso procesorius
pateikia keletą iš anksto nustatytų
glodintuvo režimų, kurie skirti garsui
optimizuoti.
Sistemą galima lengvai reguliuoti
kruopščiai pagamintu reguliavimo
įtaisu, išmaniuoju rodymo įtaisu bei
daugiafunkciniu meniu rinkimo
reguliatoriumi.
■ „Apžvalgos“ skirsnyje pateikiama

paprasta informacijos ir pramogų
sistemos funkcijų apžvalga bei
apibendrinamoji informacija apie
visus reguliavimo įtaisus.

■ Veikimo skyriuje paaiškinama apie
informacijos ir pramogų sistemos
pagrindinius valdymo įtaisus.
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Ekrano rodinys Ekrano rodinys gali skirtis nuo vadove
pateikto vaizdo, kadangi daugelia
ekrano rodinių skiriasi priklausomai
nuo įtaiso sąrankos bei automobilio
techninių duomenų.

Atbaidymo nuo vagystės
funkcija
Informacijos ir pramogų sistemoje yra
elektroninė saugos sistema,
padedanti apsisaugoti nuo vagystės.
Informacijos ir pramogų sistema
veikia tik automobilyje, kuriame buvo
pirmą kartą įdiegta ir vagys negali ja
pasinaudoti.
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Valdymo elementų apžvalga
1 tipas
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1-A tipas: radijas/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/„iPod“ + „Bluetooth“
1-B tipas: radijas + CD/MP3 + AUX
1. Rodinys

Grojimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.

2. POWER/VOLUME mygtukas su
valdymo rankenėle
◆ Paspausdami šį mygtuką,

įjunkite arba išjunkite energijos
tiekimą.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte bendrą
garsumą.

3. PRESET [1 ~ 6 ] mygtukai
◆ Laikykite nuspaudę vieną iš šių

mygtukų, kai į esamų
mėgstamiausiųjų puslapį
norėsite įtraukti esamą radijo
stotį.

◆ Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite pasirinkti
šiam mygtukui priskirtą kanalą.

4. IŠSTUMTI mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką ir išimkite
diską.

5. Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami arba
iš kurios išimami diskai.

6. FAVOURITE [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti išsaugotų
mėgstamiausių kanalų puslapį.

7. INFORMATION [INFO] mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

naudodami CD/MP3/USB/iPod
paleidimo režimus, norėsite
peržiūrėti failo informaciją.

◆ Naudodamiesi radijo funkcija,
peržiūrėkite informaciją apie
radijo stotį ir šiuo metu paleistą
dainą.

8. dSEEKc mygtukai
◆ Naudodamiesi radiju arba DAB,

spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kad galėtumėte rasti
stotis, transliuojamas be
trikdžių. Galite rankiniu būdu,

laikydami nuspaudę šiuos
mygtukus, nustatyti
transliavimo dažnį.

◆ CD/MP3/USB/iPod paleidimo
režimais, norėdami iš karto
paleisti ankstesnį arba kitą
garso takelį, spauskite šiuos
mygtukus.
Norėdami greitai pasislinkti
atgal / pirmyn per šiuo metu
paleistas dainas, galite laikyti
nuspaudę šiuos mygtukus.

9. CD/AUX mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti CD/MP3/AUX
arba USB/„iPod“/„Bluetooth“
garso funkciją.

10. RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte FM/AM radiją arba
DAB.

11. TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP (eismo
programą).
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12. CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.

13. TONE mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.

14. Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite įjungti šiuo metu
veikiantį meniu arba pasirinkti /
panaudoti sąrankos turinį ir
sąrankos reikšmes.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite pereiti / pakeisti
sąrankos turinį arba sąrankos
vertes.

15. AUX prievadas
Prie šio prievado junkite išorinį
garso įtaisą.

16. P  mygtukas
◆ Atšaukite įvesties turinį arba

grįžkite į ankstesnį meniu.
17. TELEFONAS/NUTILDYTI

mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite įjungti „Bluetooth“
telefono režimą (tik 1-A tipo
modelyje) arba įjunkite arba
išjunkite nutildymo funkciją (tik
1-B tipo modelyje).

◆ Laikykite nuspaudę mygtuką,
kai norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją (tik 1-A tipo
modelyje).

 BACK
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2 tipas
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2-A tipas: radijas + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-B tipas: radijas + CD/MP3 + AUX
1. Rodinys

Grojimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.

2. POWER/VOLUME mygtukas su
valdymo rankenėle
◆ Paspausdami šį mygtuką,

įjunkite arba išjunkite energijos
tiekimą.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte bendrą
garsumą.

3. PRESET [1 ~ 6 ] mygtukai
◆ Laikykite nuspaudę vieną iš šių

mygtukų, kai į esamų
mėgstamiausiųjų puslapį
norėsite įtraukti esamą radijo
stotį.

◆ Spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kai norėsite pasirinkti
šiam mygtukui priskirtą kanalą.

4. IŠSTUMTI mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką ir išimkite
diską.

5. Disko anga
Tai yra anga į kurią dedami arba
iš kurios išimami diskai.

6. FAVOURITE [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti išsaugotų
mėgstamiausių kanalų puslapį.

7. INFORMATION [INFO] mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

naudodami CD/MP3/USB/iPod
paleidimo režimus, norėsite
peržiūrėti failo informaciją.

◆ Naudodamiesi radijo funkcija,
peržiūrėkite informaciją apie
radijo stotį ir šiuo metu paleistą
dainą.

8. dSEEKc mygtukai
◆ Naudodamiesi radiju,

spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kad galėtumėte rasti
stotis, transliuojamas be
trikdžių. Galite rankiniu būdu,

laikydami nuspaudę šiuos
mygtukus, nustatyti
transliavimo dažnį.

◆ CD/MP3/USB/iPod paleidimo
režimais, norėdami iš karto
paleisti ankstesnį arba kitą
garso takelį, spauskite šiuos
mygtukus.
Norėdami greitai pasislinkti
atgal / pirmyn per šiuo metu
paleistas dainas, galite laikyti
nuspaudę šiuos mygtukus.

9. CD/AUX mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti CD/MP3/AUX
arba USB/„iPod“/„Bluetooth“
garso funkciją.

10. RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte FM arba AM
dažnių ruožą.

11. TP mygtukas
Naudodami FM RDS funkciją,
įjunkite arba išjunkite TP (eismo
programą).
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12. CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.

13. TONE mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite reguliuoti / pasirinkti
garso sąrankos režimą.

14. Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite įjungti šiuo metu
veikiantį meniu arba pasirinkti /
panaudoti sąrankos turinį ir
sąrankos reikšmes.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite pereiti / pakeisti
sąrankos turinį arba sąrankos
vertes.

15. AUX prievadas
Prie šio prievado junkite išorinį
garso įtaisą.

16. PBACK mygtukas
◆ Atšaukite įvesties turinį arba

grįžkite į ankstesnį meniu.
17. TELEFONAS/NUTILDYTI

mygtukas
◆ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite įjungti „Bluetooth“
telefono režimą (tik 2-A tipo
modelyje) arba įjunkite arba
išjunkite nutildymo funkciją (tik
2-B tipo modelyje).

◆ Laikykite nuspaudę mygtuką,
kai norėsite įjungti arba išjungti
nutildymo funkciją (tik 2-A tipo
modelyje).

Garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo

1 tipo garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo: parinktis

1. Nutildyti/padėti mygtukas
Bet kuriuo muzikos paleidimo
režimu paspauskite mygtuką ir
įjunkite arba išjunkite nutildymo
funkciją. Įjungtu režimu galite
spustelėti šį mygtuką, kad
atmestumėte skambutį arba
užbaigtumėte pokalbį.
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2. Skambinti mygtukas
◆ Spustelėkite mygtuką, kai

norėsite atsiliepti arba įjungti
pakartotinio rinkimo pasirinkimo
režimą.

◆ Laikykite nuspaudę mygtuką,
kad įjungtumėte rinktų
skambučių registrą, arba
pasislinkite atgal ir į priekį iš
laisvų rankų režimo ir privataus
skambučių režimo pokalbio
metu.

3. Šaltinis [dSRCc] mygtukas /
valdymo rankenėlė
◆ Spustelėkite mygtuką, kad

pasirinktumėte garso paleidimo
režimą.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite keisti užregistruotas
radijo stotis arba paleistą
muziką.

4. Garsumas [+ -] mygtukai
◆ Spauskite + mygtuką garsumui

padidinti.
◆ Spauskite - mygtuką garsumui

sumažinti.

2 tipo garso sistemos valdymo
mygtukai ant vairo: parinktis

1. Nutildyti/padėti mygtukas
Spustelėkite mygtuką, kai
norėsite įjungti ir išjungti
nutildymo funkciją.

2. Neveikia
3. Šaltinis [dSRCc] mygtukas /

valdymo rankenėlė

◆ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte garso paleidimo
režimą.

◆ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite keisti užregistruotas
radijo stotis arba paleistą
muziką.

4. Garsumas [+ -] mygtukai
◆ Spauskite + mygtuką garsumui

padidinti.
◆ Spauskite - mygtuką garsumui

sumažinti.

Veikimas
Mygtuką ir valdymo įtaisas
Informacijos ir pramogų sistema yra
valdoma funkcijų mygtukais,
daugiafunkcine rinkimo valdymo
rankenėle bei meniu, rodomame
ekrane.
Sistemoje naudojami toliau nurodyti
mygtukai ir valdymo prietaisai.
■ Informacijos ir pramogų sistemos

mygtukai ir valdymo rankenėlė
■ Vairo nuotolinio valdymo mygtukai
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Sistemos įjungimas / išjungimas

Spustelėkite mygtuką GALIA/
GARSUMAS, kad įjungtumėte
sistemą.
Įjungus energiją, pirmiausia bus
įjungta anksčiau parinkta translacijų
stotis arba daina. (Tačiau,
priklausomai nuo įtaiso, „Bluetooth“
melodija gali skirtis.)
Spustelėkite mygtuką GALIA/
GARSUMAS, kad išjungtumėte
sistemą.

Automatinis išjungimas
Kai degimo jungiklis (automobilio
užvedimo raktelis) nustatytas į
išjungimo padėtį, įjungus informacijos
ir pramogų sistemą mygtuku GALIA/
GARSUMAS, ji automatiškai bus
išjungta po dešimties minučių nuo
naudotojo paskutiniojo veiksmo.

Garsumo valdymas

Sukite GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumą.

■ Naudodami vairo nuotolinio
valdymo rankenėlę, spustelėkite
mygtuką GARSUMAS [+/-], kad
sureguliuotumėte garsumą.

■ Parodomas esamas garsumas.
■ Įjungus informacijos ir pramogų

sistemą, garsumo lygis bus
nustatytas į ankstesnę parinktį (kai
jis mažesnis nei maks. pradinis
garsumas).

Automatinis garsumo valdymas
Pradėjus veikti greičio
kompensavimo garsumo sąrankai,
garsumas automatiškai
reguliuojamas pagal automobilio
greitį, tokiu būdu kompensuojant
didėjantį variklio ir padangų
skleidžiamą triukšmą (žr. Nuostatos
→ Radijo nuostatos → Automatinis
garsumas).

Garsumo ribojimas esant
aukštai temperatūrai
Jei radijo viduje temperatūra aukšta,
informacijos ir pramogų sistema ribos
reguliuojamą maks. garsumą.
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Jei reikia, garsumas automatiškai
sumažės.

Tembro nustatymai
Tembro nustatymų meniu garsumo
ypatybes galima nustatyti skirtingai,
atsižvelgiant į FM/AM/DAB radijo ir
kiekvieno garso grotuvo funkcijas.

Naudodami tiesiogiai susijusį veikimo
režimą, spustelėkite mygtuką TONE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo
režimą, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą tembro valdymo
reikšmę, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Šiuo metu pasirinktą elementą galima
įjungti tembro konfigūracijos režimu
ilgiau spustelint mygtuką MENU-
TUNE arba ilgiau spustelint mygtuką
TONE įjungti visus tembro
konfigūracijos režimo elementus.

Tembro nustatymai
■ Žemieji dažniai: žemųjų dažnių lygį

reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Vidutinio aukštumo dažniai:

vidutinio aukštumo dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.

■ Aukštieji dažniai: aukštųjų dažnių
lygį reguliuokite nuo -12 iki +12.

■ Priekio/galo garso balansas:
priekio/galo garsiakalbio balansą
reguliuokite nuo priekio (15) iki galo
(15) šešių garsiakalbių sistemos
automobilio modelyje.

■ Balansas: kairiojo / dešiniojo
garsiakalbio balansą reguliuokite
nuo kairės (15) iki dešinės (15).

■ EQ (glodintuvas): pasirinkite arba
išjunkite garso stilių (IŠJUNGTA ↔
Pop ↔ Rokas ↔ Klasika ↔ Pokalbiai
↔ Kantri).
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Pasirinkite funkciją

FM/AM arba DAB radijas

Spustelėkite mygtuką RADIO BAND,
kad pasirinktumėte FM/AM arba DAB
radiją.
Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte FM meniu, AM
meniu arba DAB meniu, kuriuose
rasite transliuojamų stočių
pasirinkimo galimybių.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth garso
atkūrimo arba išorės garso (AUX)
įvestis

Paspaudinėkite mygtuką CD/AUX,
kad persijungtumėte tarp garso
grotuvo funkcijų: AUX funkcijos CD/
MP3 diskams atkurti arba prijungto
USB įrenginio, „iPod“ ar „Bluetooth“
grotuvo (MP3/CD → USB → „iPod“ →
BT garsas → AUX → CD/MP3 → ...)
Vairo nuotolinio valdymo rankenėlėje
spustelėkite Šaltinis [dSRCc], kad
pasirinktumėte pageidaujamą
režimą.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad atidarytumėte meniu su tiesiogiai
susijusios funkcijos parinktimis arba
tiesiogiai susijusio įtaiso meniu
(išskyrus „Bluetooth“ garsą).
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„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas

Spustelėkite mygtuką TELEFONAS/
NUTILDYTI, kad pasirinktumėte
„Bluetooth“ laisvų rankų ypatybę
palaikančio telefono funkciją (tik 1/2-
A tipo modeliuose).

Spustelėkite mygtuką TELEFONAS/
NUTILDYTI, kad atvertumėte
„Bluetooth“ su aktualios funkcijos
parinktimis.

Pritaikymas
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Srityje Nuostatos naudojami toliau
nurodyti mygtukai ir valdymo
rankenėlė.
(12) CONFIG mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.

(14) MENU-TUNE mygtukas su
valdymu
■ Sukite valdymo rankenėlę, kai

norėsite pereiti į meniu arba
sąrankos punktą.

■ Spustelėkite mygtuką, kad
pasirinktumėte / įjungtumėte
išsamų esamo meniu arba
sąrankos punkto valdymo ekraną.

(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.

Kaip naudotis Nuostatų meniu
pritaikymui
■ Priklausomai nuo automobilio

modelio, kai kurie sąrankos meniu
ir funkcijos gali skirtis.

■ Nuoroda: Toliau pateikiama meniu
Nuostatos informacinė lentelė.
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[Pavyzdys] Nuostatos → Laikas ir
data → Nustatyti datą: 2012 m. sausio
23 d.

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Vadovaudamiesi meniu Nuostatos,
informacine lentele (žr. toliau), sukite
MENU-TUNE valdymo elementą iki
norimo nuostatų meniu, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

■ Parodo susijusio nuostatų meniu
arba veikimo būsenos išsamų
sąrašą.

■ Jei prieinamas kitas išsamus
sąrašas tiesiogiai susijusiame
išsamiame sąraše, šį veiksmą
galite pakartoti.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
pageidaujamą sąrankos reikšmę
arba veikimo būseną, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.



74 Įvadas

■ Jei tiesiogiai susijęs išsamus
sąrašas sudarytas iš kelių punktų,
šį veiksmą kartokite.

■ Nustatykite / įveskite tiesiogiai
susijusią sąrankos reikšmę, kitaip
veikimo būsena pasikeis.

Nuostatų informacinė lentelė
[Kalbos]

Pasirinkite norimą kalbą.

[Laikas, data]

Laiko nustatymas: Rankiniu būdu
nustatykite esamo laiko valandas ir
minutes.
■ Nustatykite datą: Rankiniu būdu

nustatykite esamus metus /
mėnesį / datą.

■ Nustatykite laiko formatą:
Pasirinkite 12 arba 24 valandų
rodinį.

■ Nustatykite datos formatą:
Nustatykite datos rodymo formatą.
YYYY.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2012
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MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2012
■ RDS laikrodžio sinchronizacija:

nustatykite Įjungta arba Išjungta
[Radijo nuostatos]

■ Automatinis garso reguliavimas:
nustatykite Išjungta / žemas /
vidutinis / aukštas

■ Maksimalus garsumas įjungimo
metu:
Rankiniu būdu nustatykite
maksimalų garsumą įjungimo
metu.

■ Radijo mėgstamiausieji:
Rankiniu būdu nustatykite savo
mėgstamiausiųjų puslapio
numerius.

■ AS stotys: parinkite funkciją
Automatiškai įrašyti stotis visoms
radijo stotims surasti.

■ RDS parinktys: nustatykite RDS
parinktis.
- RDS: Įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
RDS funkciją).
- Regioninis: Įjungta / išjungta
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
Regioninę funkciją).
- Teksto slinkties sustabdymas:
Įjungta / išjungta (suaktyvinkite
arba išaktyvinkite Teksto slinkties
sustabdymo funkciją).
- TA garsumas: Nustatykite TA
garsumą.

■ DAB nuostatos: parinkite DAB
nuostatas.
- Automatinis ansamblių
susiejimas: Įjungti / išjungti
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite

Automatinio ansamblių susiejimo
funkciją).
- Automatinis DAB-FM susiejimas:
Įjungti / išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Automatinio DAB-FM
susiejimo funkciją).
- Dinaminis garso pritaikymas:
Įjungti / išjungti (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite Dinaminio garso
pritaikymo funkciją).
- Dažnių ruožo parinkimas:
nustatykite Abu, Dažnių ruožas „L“
arba III dažnių ruožas.

[Bluetooth nuostatos]
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„Bluetooth“: parodykite meniu
Bluetooth nuostatos.
■ Įjungimas: parinkite Įjungta arba

Išjungta.
■ Prietaisų sąrašas: Pasirinkite

pageidaujamą įtaisą ir pasirinkite /
prijunkite / atskirkite arba ištrinkite.

■ Susieti prietaisą: Pabandykite
prijungti naują „Bluetooth“ įtaisą.

■ Pakeisti „Bluetooth“ kodą: Rankiniu
būdu keiskite / nustatykite
„Bluetooth“ kodą.

■ Atstatyti gamyklinius nustatymus:
atstatykite pradines sąrankos
reikšmes į numatytąsias.
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Radijas

Naudojimas .................................. 77
Radijo duomenų sistema (RDS) . . 84
Fiksuota antena ........................... 88

Naudojimas
Prieš pradedant naudotis FM,
AM arba DAB radiju

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
(10) RADIO BAND mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte FM, AM arba DAB
radiją.
(14) MENU-TUNE mygtukas su
valdymu
■ Sukite šį mygtuką / valdymo

rankenėlę, kad rankiniu būdu
surastumėte transliacijos dažnį.

■ Spustelėkite šį mygtuką / valdymo
rankenėlę, kad įjungtumėte meniu
ekraną iš dabartinio režimo.

(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį ekraną / meniu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spustelėkite šį mygtuką, kai

norėsite automatiškai ieškoti
galimų radijo arba DAB stočių.

■ Laikykite nuspaudę šį mygtuką, kai
norėsite keisti radijo arba DAB
dažnį, paskui atleiskite mygtuką,
kad būtų nustatomas esamas
dažnis.

(6) MĖGSTAMIAUSIEJI [FAV1-2-3]
mygtukas
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pereitumėte per įrašytų
mėgstamiausiųjų radijo arba DAB
stočių puslapius.
(3) UŽPROGRAMUOTI [1 ~ 6]
mygtukai
■ Laikykite nuspaudę vieną iš šių

PRESET (programavimo)
mygtukų, kad tam mygtukui
priskirtumėte esamą radijo stotį.

■ Spustelėkite šį mygtuką, kai
norėsite pasirinkti stotį, priskirtą
PRESET (užprogramuotam)
mygtukui.

(11) TP mygtukas
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Naudodami FM RDS funkciją,
nustatykite parametro TP (eismo
programa) vertę Įjungta arba Išjungta.
(7) INFORMACIJA [INFO] mygtukas
Peržvelkite informaciją apie
transliuojamas radijo arba DAB stotis.

Radijo arba DAB stoties
klausymasis

Radijo arba DAB režimo pasirinkimas

Spaudinėkite mygtuką RADIO
BAND, kad pasirinktumėte FM, AM
arba DAB dažnių ruožą.

Bus priimta anksčiau pasirinkta
transliavimo stotis.

Automatinė radijo stoties paieška

Spustelėkite dSEEKc mygtukus, kai
norėsite automatiškai ieškoti esamų
radijo stočių, kurios transliuojamos be
trikdžių.

Automatinė DAB paslaugos
komponento paieška

Spustelėkite mygtukus dSEEKc,
kad esamame ansamblyje
automatiškai ieškotumėte
pasiekiamų DAB paslaugos
komponentų.
Jei norite peršokti prie ankstesnio /
kito ansamblio, spustelėkite
mygtukus dSEEKc.
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Radijo stoties paieška

Laikykite nuspaudę dSEEKc
mygtukus, kai norėsite greitai keisti
dažnį, o suradę pageidaujamą dažnį,
mygtuką atleiskite.

DAB ansamblio paieška

Nuspauskite ir palaikykite mygtukus
dSEEKc, kad automatiškai
surastumėte pasiekiamą ir be trikdžių
priimamą DAB paslaugos
komponentą.

DAB paslaugos susiejimas

(DAB-DAB įj. / DAB-FM išj.)

(DAB-DAB išj. / DAB-FM įj.)
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(DAB-DAB įj. / DAB-FM įj.)
Suaktyvinus funkciją Automatinis
DAB-FM susiejimas, jei DAB
paslaugos signalas silpnas,
informacijos ir pramogų sistema
automatiškai priima susietą
paslaugos komponentą (žr.
Nuostatos → Radijo nuostatos → DAB
nuostatos → Automatinis DAB-FM
susiejimas).

Rankinė radijo stoties paieška

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kai norėsite rankiniu būdu
surasti pageidaujamą transliavimo
dažnį.

Rankinė DAB stoties paieška

DAB režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
DAB meniu.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą punktą DAB rankinė
paieška, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad rankiniu būdu
surastumėte pageidaujamą
transliacijos dažnį, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
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DAB stočių sąrašo naudojimas

Pasukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad parodytumėte DAB stočių
sąrašą.
■ Bus parodyta DAB stočių sąrašo

informacija.
■ Jei DAB stočių sąrašas tuščias, bus

automatiškai pradėtas DAB stočių
sąrašo naujinimo procesas.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos kanalą.

DAB informacijos rodymas

Spaudinėkite mygtuką
INFORMACIJA [INFO], kad
parinktumėte pageidaujamą DAB
stočių informacijos rodymo režimą.
Bus parodytas pasirinkto FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
stočių puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.

Naudokitės PRESET
(užprogramuotais) mygtukais

PRESET (užprogramuoto) mygtuko
registravimas

Norėdami parinkti pageidaujamą
įrašytų mėgstamiausiųjų stočių
puslapį, spustelėkite mygtuką
FAVOURITE [FAV1-2-3].
Laikykite nuspaudę bet kurį iš
UŽPROGRAMUOTŲJŲ [1–6]
mygtukų, kad esamą radijo arba DAB
stotį priskirtumėte tam pasirinkto
mėgstamiausiųjų puslapio mygtukui.



82 Radijas

■ Galima įrašyti iki 3
mėgstamiausiųjų stočių puslapių, o
kiekviename puslapyje gali būti
laikoma iki šešių radijo arba DAB
stočių.

■ Galite nustatyti naudojamo
mėgstamiausiųjų stočių puslapio
numerį. Tai atliekama per
Nuostatos → Radijo nuostatos →
Radijo mėgstamiausieji (maks.
mėgstamiausiųjų puslapių
skaičius).

■ Jei nauja stotis priskiriama
anksčiau užregistruotam PRESET
[1 ~ 6] mygtukui, jo ankstesnis
turinys pašalinamas pakeičiamas
nauja radijo arba DAB stotimi, ją
įrašant.

PRESET (užprogramuoto) mygtuko
klausymasis tiesiogiai

Paspaudinėkite mygtuką
FAVOURITE [FAV1-2-3], kad
parinktumėte pageidaujamą
užprogramuotų stočių FAV
(mėgstamiausiųjų) puslapį.
Bus parodytas pasirinkto FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
stočių puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.
Spustelėkite mygtuką PRESET [1 ~
6], kad tiesiogiai įjungtumėte radijo /
DAB stotį, priskirtą tam mygtukui.

Radijo arba DAB meniu
naudojimas

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas radijo meniu DAB
meniu.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte prie
pageidaujamo meniu elemento,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte tiesiogiai
susijusį elementą arba įjungtumėte
pageidaujamo elemento išsamųjį
meniu.
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FM/AM/DAB meniu →
Mėgstamiausiųjų sąrašas

FM meniu / AM meniu / DAB menu
sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
Mėgstamiausiųjų sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
Bus parodyta Mėgstamiausiųjų
sąrašo informacija.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą Mėgstamiausiųjų
sąrašą, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad priimtumėte
tiesiogiai susijusį transliacijos kanalą.

FM/AM meniu → FM/AM stočių
sąrašas

FM meniu/AM meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
parinktumėte punktą FM stočių
sąrašas/AM stočių sąrašas. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
Bus pateikta FM stočių sąrašo/AM
stočių sąrašo informacija.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos kanalą.

FM/DAB meniu → FM/DAB kategorijų
sąrašas

FM meniu/DAB meniu sukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte prie punkto FM
kategorijų sąrašas/DAB kategorijų
sąrašas. Tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
Bus pateiktas FM kategorijų sąrašas/
DAB kategorijų sąrašas.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
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spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos dažnį.

DAB meniu → DAB pranešimai

DAB meniu sukite MENU-TUNE
valdymo rankenėlę, kad patektumėte
į punktą DAB pranešimai, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
Bus pateiktas punktas DAB
pranešimai.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamus sąrašus, paskui

spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos dažnį.

FM/AM/DAB meniu → Naujinti FM/
AM/DAB stočių sąrašą

FM meniu/AM meniu/DAB meniu
pasukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE ir pereikite į punktą Naujinti FM
stočių sąrašą/Naujinti AM stočių
sąrašą/Naujinti DAB stočių sąrašą.
Tada spustelėkite mygtuką MENU-
TUNE.

■ Bus pradėtas FM stočių sąrašo/AM
stočių sąrašo/DAB stočių sąrašo
naujinimo procesas.

■ FM stočių sąrašo/AM stočių
sąrašo/DAB stočių sąrašo
naujinimo metu spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE arba P
BACK, kad sistema neįrašytų
pakeitimų.

Radijo duomenų sistema
(RDS)
■ Radijo duomenų sistema (RDS) yra

FM stočių paslauga, kuri padeda
žymiai lengviau rasti radijo stotis ir
jas priimti be trikdžių.
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■ RDS stotis nurodo programos
pavadinimas, kuris rodomas su
transliacijos dažniu.

RDS transliavimo informacijos
peržiūra
Priimdami RDS transliaciją,
spustelėkite mygtuką
INFORMATION [INFO], kad
patikrintumėte gaunamą RDS
transliavimo informaciją.

RDS konfigūravimas

Spustelėkite mygtuką CONFIG, kad
parodytumėte meniu Nuostatos.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte į punktą
Radijo nuostatos, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte punktą
RDS parinktys, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

RDS įjungimas ir išjungimas
Nustatykite RDS parinkties vertę:
Įjungta arba Išjungta.

RDS funkcijos suaktyvinimo
pranašumai:
■ Ekrane vietoje transliacijos dažnio

rodomas stoties pavadinimas.
■ Su AF (alternatyviojo dažnio)

funkcija informacijos ir pramogų
sistema visada suderinama
geriausiam nustatytos stoties
transliacijos dažniui.

Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte RDS: išjungta, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad RDS funkciją įjungtumėte.
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Regioninių programų įjungimas
ir išjungimas
Kad būtų galima klausytis regioninės
programos, RDS funkcija turi būti
įjungta.
Kartais kai kurios RDS stotys
atskiruose regionuose skirtingais
dažniais transliuoja skirtingas
programas.
Nustatykite parametro Regioninis
(REG) vertę Įjungta arba Išjungta.
Alternatyvūs dažniai (AF)
pasirenkami tik su tomis pačiomis
regioninėmis programomis.
Jei regioninių programų funkcija
išjungta, alternatyvieji stočių dažniai
bus pasirenkami nepaisant regioninių
programų.

Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte Regioninis: išjungta,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad regioninių programų
funkciją įjungtumėte.

Teksto slinkties sustabdymo
įjungimas ir išjungimas
Įjunkite arba išjunkite funkciją Teksto
slinkties sustabdymas (kad būtų
parodyta informacija apie programą):

Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte Teksto slinkties
sustabdymas: išjungta, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įjungtumėte funkciją Teksto
slinkties sustabdymas.

Eismo pranešimų garsumas
(TA)
Min. eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto.
Min. eismo pranešimų garsumą
galima didinti arba mažinti palyginus
su įprastu muzikos garsumu.
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Meniu RDS parinktys sukite MENU-
TUNE valdymo rankenėlę, kad
pereitumėte į punktą TA garsumas.
Paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
parametro TA garsumas lygį, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Eismo pranešimų paslauga
TP = eismo programa
Eismo paslaugos stotys yra RDS
stotys, transliuojančios eismo
pranešimus.

Įjunkite arba išjunkite informacijos ir
pramogų sistemos eismo pranešimų
budėjimo funkciją:

Sistemai veikiant ne telefono režimu,
spustelėkite mygtuką TP, kad
suaktyvintumėte arba
išaktyvintumėte eismo programos
paslaugą.
■ Jei eismo pranešimų paslauga

įjungta, [ ] bus rodoma
pagrindiniame radijo meniu.

■ Jei esama stotis nėra eismo
pranešimus transliuojanti stotis,
tuomet automatiškai bus pradėta
vykdyti kitos eismo pranešimus
transliuojančios radijo stoties
paieška.

■ Suradus eismo pranešimus
transliuojančią stotį, pagrindiniame
radijo meniu pasirodo [TP].

■ Jei eismo pranešimų paslauga
įjungta, CD/MP3/USB/„iPod“/
„Bluetooth“ muzikos arba AUX
grojimas bus nutrauktas, kol bus
priimamas eismo pranešimas.
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Eismo pranešimų blokavimas
Užblokuokite eismo pranešimus,
pvz., CD/MP3 grojimo arba radijo
klausymo metu:

Ne telefono režimu spauskite
mygtuką TP.
Įjunkite eismo pranešimų paslaugą ir
iki minimumo sumažinkite
informacijos ir pramogų sistemos
garsumą.
Eismo pranešimas bus nutrauktas,
tačiau eismo pranešimų paslauga liks
įjungta.

Esamų eismo pranešimų
blokavimas
Užblokuokite esamus eismo
pranešimus, pvz., TA radijo
transliacijų priėmimo metu:

Ne telefono režimu spauskite
mygtuką TP.

Fiksuota antena

Norėdami nuimti stogo anteną, sukite
ją prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami
uždėti stogo anteną, sukite ją pagal
laikrodžio rodyklę.
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Įspėjimas

Įsitikinkite, kad nuėmėte anteną,
prieš įvažiuodami į vietas su
žemomis lubomis, kitaip ji bus
pažeista.
Jei įvažiuosite į automatinę
automobilių plovyklą nenusiėmę
antenos, ji gali sulūžti arba
apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.

Norėdami užtikrinti tinkamą
transliaciją, tvirtai įsukite anteną ir
nustatykite ją į vertikalią padėtį.
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CD grotuvas
Šios sistemos CD/MP3 grotuvas gali
paleisti garso CD ir MP3 (WMA)
diskus.

Prieš naudojantis CD grotuvu

Svarbi informacija apie kompaktines
plokšteles ir MP3 (WMA) diskus

Įspėjimas

Bet kuriuo atveju į šį CD/MP3
(WMA) grotuvą nedėkite jokių
DVD diskų, minidiskų (8 cm
skersmens) ar netaisyklingos
formos diskų.
Neklijuokite ant disko paviršiaus
lipdukų. Tokie diskai gali įstrigti CD
grotuve ir apgadinti renginį. Taip
nutikus įrenginį reikės pakeisti, o
tai brangiai kainuos.

■ Garsinis CD diskas su autorių teisių
apsaugos funkcija, kuris
nesuderinamas su garsinio CD
standartu, gali veikti netinkamai
arba neveikti visai.

■ CD-R ir CD-RW diskus, įrašytus
rankiniu būdu, paprasčiau naudoti
nei originalius CD diskus. Rankiniu
būdu įrašytus CD-R ir CD-RW
diskus būtina naudoti ypač
atsargiai. Žr. šią informaciją.

■ Rankiniu būdu įrašyti CD-R ir CD-
RW diskai gali groti netinkamai
arba negroti visai. Tokiais atvejais
tai ne įtaiso problema.

■ Keisdami diskus, elkitės atsargiai ir
ant grojamos pusės nepalikite
pirštų atspaudų.

■ Išimę diską iš CD/MP3 grotuvo,
būtinai iš karto jį dėkite į disko
movą, kad jis nebūtų sugadintas
arba neapdulkėtų.

■ Diskui susitepus dulkėmis arba
skysčiu, jis gali užteršti CD/MP3
grotuvo lęšį įtaiso viduje.

■ Saugokite diską nuo šilumos
šaltinių ir nepalikite tiesioginiuose
saulės spinduliuose.

Diskų, kuriuos galima naudoti, tipas
■ Šis produktas gali paleisti garsinius

CD/MP3 (WMA) diskus.
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◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CD-

ROM
■ Toliau nurodytų MP3 (WMA) failų

paleisti negalima.
◆ Failai, užkoduoti MP3i (MP3

interaktyvusis) arba MP3 PRO
standartais

◆ MP3 (WMA) failas, užkoduotas
netaikant standartų

◆ MP3 failai, kurie nėra paruošti
MPEG1 Layer3 formatu

Įspėjimai dėl disko naudojimo
■ Nenaudokite jokių diskų, aprašytų

toliau. Naudojant šiuos diskus
grotuve gali kilti problemų
◆ Diskai su lipdukais, etiketėmis ir

apsauginiu elementu
◆ Diskai, ant kurių pritvirtinta

etiketė, išspausdinta rašaliniu
spausdintuvu

◆ Diskai, kuriuose įrašyta daugiau
informacijos negu telpa, todėl
duomenys viršija standartinę
talpą

◆ Diskai su įtrūkimais arba
įbrėžimais, taip pat – sulankstyti
diskai tinkamai neatkuriami

◆ 8 cm diskas arba neapvalus
diskas (keturkampis,
penkiakampis, ovalus)

■ Į diskų angą dėkite tik diskus,
kadangi galite ją sugadinti arba kilti
gedimas.

■ Diskų grotuvas gali veikti
netinkamai, jei šaltu oru įjungtas
šildytuvas. Taip yra dėl įtaiso viduje
susidariusios drėgmės. Jei taip
nutiko, laikykite produktą išjungtą
apie vieną valandą iki naudojimo.

■ Automobiliui drebant, kai
važiuojama nelygiais keliais,
atkūrimas gali būti sustabdytas.

■ Nebandykite per jėgą ištraukti arba
įdėti diskų, arba juos blokuoti
ranka, kai išstumiami.

■ Dėkite diską išspausdinta puse į
viršų. Jei įdėsite kita puse, jo
paleisti nebus galima.

■ Laikydami diską, nelieskite pusės, į
kurią įrašoma, ranka (pusės be
jokių spaudinių arba papuošimų).

■ Nenaudojamus diskus dėkite į
dėžutes, laikykite juos vietoje,
kurios nepasiekia tiesioginiai
saulės spinduliai arba aukšta
temperatūra.

■ Nesutepkite diskų jokiomis
cheminėmis medžiagomis.
Nešvarius diskus valykite drėgnu,
minkštu skudurėliu, braukdami nuo
centro į kraštą.

Įspėjimas dėl CD-R/RW naudojimo
■ Galima naudoti tik užbaigtus CD-R/

RW diskus.
■ Priklausomai nuo programos

sąrankos ir aplinkos, diskų, kurie
sukurti ne kompiuteriu, paleisti gali
nepavykti.

■ CD-R/CD-RW diskai (ypač didelės
talpos diskai) gali neveikti, jei jie
buvo tiesiogiai veikiami tiesioginių
saulės spindulių arba aukštos
temperatūros, arba jei ilgą laiką
buvo laikomi automobilyje.

■ Ant CD-R/CD-RW diskų užrašytas
pavadinimas ir kita tekstinė
informacija įtaise gali būti
nerodoma.
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■ CD-RW diskams reikalingas
ilgesnis įkėlimo laikas nei CD arba
CD-R diskams.

■ Sugadintų muzikinių failų gali
nepavykti paleisti arba paleidimo
metu jie gali būti pašalinti.

■ Kai kurių diskų, pasižyminių
autoriaus teisių apsaugos funkcija,
gali būti negalima paleisti.

■ MP3 (WMA) diske kiekviename iš
10 aplankų lygių gali būti iki 512
failų. Atkurti galima iki 999 failų.

■ Ši sistema gali atpažinti tik MP3
(WMA) diskus, įrašytus ISO-9660,
1/2 lygmeniu, arba „Joliet“ failų
sistema (ji nedera su UDF failų
sistema).

■ MP3/WMA failai nesuderinami su
įrašymo į paketą duomenų
perdavimo funkcija.

■ Diskas, kuriame įrašyti MP3/WMA
failai ir garsiniai duomenys
(CDDA), gali būti nepaleistas, jei tai
yra CD-Extra arba įvairiarūšis CD.

■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti įrašant
diską, nurodyti toliau (įskaitant
keturių skaitmenų failo plėtinius
(.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo: maks.

◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks.

◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo

pavadinimas: iki 28 ženklų
(1 baitas)

Įspėjimas dėl MP3/WMA muzikinių
failų naudojimo
■ Šis produktas gali paleisti MP3

(WMA) failus su .mp3, .wma
(mažosiom raidėm) ir .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.

■ Šis prietaisas gali atkurti tokius
MP3 failus:

◆ Bitų sparta: 8 ~ 320 kb/sek
◆ Kvantavimo dažnis: 48 kHz, 44,1

kHz, 32 kHz (MPEG-1), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)

■ Šis prietaisas gali groti 8–320 kb/
sek. bitų spartos failus. Kai grojami
failai, kurių sparta didesnė nei 128
kb/sek., gaunamas aukštos
kokybės garsas.

■ Šis prietaisas gali rodyti MP3 failų
ID3 žymių (1.0, 1.1, 2.2, 2.3 arba
2.4 versijos) informaciją, pvz.,
albumo pavadinimą ir atlikėją.

■ Norint pamatyti albumą (disko
pavadinimą), garso takelį (garso
takelio pavadinimą) ir atlikėją
(garso takelio atlikėjas), failas turi
būti suderinamas su ID3 žymės V1
ir V2 formatais.

■ Naudodamas VBR, šis produktas
gali paleisti MP3 failus. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas,
rodoma likusi trukmė gali skirtis nuo
faktinės.

12 simbolių

31 simbolis
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Muzikinių failų paleidimo tvarka CD/MP3 paleidimas

Pagrindiniai mygtukai / valdikliai
(9) CD/AUX  mygtukas
Pasirinkite CD/MP3 grotuvą.
(14) Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
■ Spauskite mygtuką / sukite

valdymo rankenėlę, kad
pereitumėte į garso takelių sąrašo,
meniu arba MP3 (WMA) garso
takelio informacijos punktą.

■ Spauskite mygtuką / valdymo
rankenėlę, kad būtų parodytas
meniu ekranas, kuris pateikiamas
esamam punktui arba esamu
režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
garso takelis.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite greitai
atsukti arba pasukti pirmyn garso
takelį. Mygtuką atleiskite, kai
norėsite tęsti atkūrimą įprastu
greičiu.

(4) IŠSTUMTI mygtukas
Išstumia diską.
(7) Mygtukas INFORMATION [INFO]
parodo informaciją apie grojamą
kūrinį.

Disko įdėjimas ir grojimas

Diską, kurį norite groti, išspausdinta
puse aukštyn įdėkite į disko angą.
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■ Perskaičius disko informaciją, jis
automatiškai pradedamas groti nuo
1 kūrinio.

■ Įdėjus neperskaitomą diską, jis
automatiškai išstumiamas,
parodant klaidos pranešimą.
Tuomet sistema bus perjungta į
anksčiau naudotą funkciją arba FM
radiją.

Kai diskas, kurį norima paleisti, jau
įdėtas, kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką CD/AUX, kad
pasirinktumėte CD/MP3 grojimą.
■ Jei nėra grotino disko, ekrane

parodomas pranešimas CD
neįdėtas ir funkcija neparenkama.

■ Automatiškai bus paleistas
anksčiau grotas garso takelis.

Disko išstūmimas

Norėdami išstumti diską, spauskite
IŠSTŪMIMO mygtuką ir išimkite
diską.
■ Išėmus diską, automatiškai

perjungiama anksčiau naudota
funkcija arba FM radijas.

■ Diskas bus automatiškai vėl įdėtas,
jei po kurio laiko nebus išimtas.
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Grojančio garso takelio keitimas

Spauskite dSEEKc mygtukus garso
atkūrimo režimu, kad paleistumėte
ankstesnį arba kitą garso takelį.
Jei ant vairo įrengta nuotolinio
valdymo rankenėlė, galima lengvai
keisti kūrinius sukant Šaltinio
[dSRCc] valdymo rankenėlę.

Arba sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasislinktumėte iki
grojamo garso takelių sąrašo, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad iš karto jį pakeistumėte.

Paleidimo padėties keitimas

Paleidimo režimu laikykite nuspaudę
mygtukus dSEEKc, jais galėsite
atsukti arba greitai į priekį prasukti
dainą. Atleiskite mygtuką, kai norėsite
tęsti dainos atkūrimą įprastu greičiu.
Atsukimo arba greito sukimo į priekį
metu garsumas šiek tiek sumažėja,
taip pat rodoma paleidimo trukmė.
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Paleisto garso takelio informacijos
peržiūra

Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
INFORMATION [INFO], kad būtų
parodyta informacija apie grojamą
kūrinį.
Jei nėra informacijos apie grojamą
kompaktinės plokštelės kūrinį,
sistema parodo pranešimą Nėra
informacijos.

Kai paleisti MP3 (WMA) garso
takeliai, daugiau informacijos galima
gauti garso takelių informaciniame
ekrane sukant MENU-TUNE valdymo
rankenėlę.
■ Rodoma informacija apima failo

pavadinimą, aplanko pavadinimą ir
ID3 žymės informaciją, išsaugotą
kartu su daina.
Jei prieš į diską įrašant MP3 (WMA)
failus buvo patalpinta neteisinga
ID3 žymės informacija (pvz.,
atlikėjas, dainos pavadinimas),
informacijos ir pramogų sistemoje
tokia informacija bus rodoma kokia
yra.

Neteisingos ID3 žymės
informacijos informacijos ir
pramogų sistemoje negalima keisti
arba taisyti (ID3 žymes galima
taisyti tik kompiuteryje).

■ Jei dainų informacija pateikta
specialiaisiais ženklais arba
nepasiekiama kalba, vietoj jos gali
būti rodomi brūkšneliai ---- arba ji
gali būti nerodoma išvis.

CD meniu naudojimas

Paleidimo režimo keitimas
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Paleidimo režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodytas
CD meniu.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte atsitiktinio
išrinkimo arba paleidimo kartojimo
funkciją, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte atitinkamas funkcijas.

CD meniu → Kūrinių sąrašas

Kai atkuriama kompaktinė plokštelė,
CD meniu pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
parinktumėte kūrinių sąrašą ir tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad surastumėte
pageidaujamą garso takelių sąrašą,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE, kad būtų paleistas pasirinktas
garso takelis.

CD meniu → Aplankai

Paleidę MP3 (WMA) diskus, CD
meniu sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte punktą
Aplankai ir tada spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą aplanką, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
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Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad surastumėte
pageidaujamą garso takelį, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų paleistas pasirinktas garso
takelis iš pasirinkto aplanko.

CD meniu → Paieška...

Paleidę MP3 (WMA) diskus, CD
meniu sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte į punktą
Paieška... ir tada spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
■ Sistemai perskaičius disko

informaciją, pateikiama pirmoji
grojaraščio [iP] daina.

■ Jei grojaraštyje [iP] nėra muzikos
failų, pateikiamos pirmosios
kiekvieno atlikėjo [iA] dainos.

■ Tačiau gali užtrukti, kol diskas bus
nuskaitytas, tai lemia muzikinių
failų skaičius.

Vėl spustelėkite mygtuką MENU-
TUNE, rodomame paieškos punkte
sukite MENU-TUNE valdiklį, kad
pasirinktumėte pageidaujamą
paleidimo režimą.
Dainų skaičius rodomas atitinkamai
pagal grojaraštį [iP] / atlikėją [iA] /
albumą [iL] / dainos pavadinimą [iS] /
žanrą [iG].
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Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
išsamios klasifikacijos punktą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad surastumėte
pageidaujamą garso takelį /
pavadinimą, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE, kad būtų
paleistas pasirinktas garso takelis.

Papildomos priemonės
USB grotuvas

Įspėjimai dėl USB įtaisų naudojimo
■ Prijungus standųjį diską, CF arba

SD atminties kortelę per USB
adapterį, neužtikrinamas tinkamas
veikimas. Naudokite „flash“
atminties tipo USB laikmeną.

■ Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
statinio elektros krūvio, kai jungsite
arba atjungsite USB. Jei bandysite
prijungti arba atjungti daug kartų
per trumpą laiką, gali kilti problemų
naudojantis įtaisu.

■ Norėdami atskirti USB įrenginį,
mygtuku MENU-TUNE pasirinkite
USB meniu → Pašalinti USB, kad
atjungtumėte USB įrenginį.

■ Veikimas neužtikrinamas, jei USB
įtaiso jungties lizdas yra
nemetalinis.

■ Jungiant „i-Stick“ tipo USB įtaisais,
dėl automobilio virpesių gali kilti
problemų, todėl jų veikimo
negarantuojame.

■ Elkitės atsargiai, kad objektu arba
patys neprisiliestumėte prie USB
jungties lizdo.

■ Atpažįstamos tik FAT16/32 failų
formatu suformuotos USB
laikmenos. Galima naudoti tik
prietaisus, kurių paskirtasis bloko
yra 512 baitų sektoriui arba 2 048
baitų sektoriui. NTFS ir kitos failų
sistemos neatpažįstamos.

■ Priklausomai nuo USB laikmenos
tipo bei talpos ir įrašyto failo tipo,
failų atpažinimo trukmė gali skirtis.
Kalbant apie šį produktą, problemų
nekils, todėl palaukite, kol failai bus
apdoroti.

■ Dėl suderinamumo problemų kai
kuriose USB laikmenose esantys
failai gali būti neatpažinti, o prijungti
per atminties kortelių skaitytuvą
arba USB šakotuvą neleidžiama.
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Patikrinkite įtaiso veikimą
automobilyje, tik paskui juo
naudokitės.

■ Kai įtaisai, tokie kaip MP3 grotuvas,
mobilusis telefonas arba
skaitmeninis fotoaparatas jungiami
per mobilųjį diską, jie gali veikti
netinkamai.

■ Kol jie veikia, USB laikmenos
neatjunkite. Taip galite sugadinti
produktą arba pakenkti USB
laikmenos veikimui.

■ Kai automobilio degimas išjungtas,
atjunkite prijungtą USB laikmeną.
Jei degimas įjungtas prijungus USB
laikmeną, USB laikmena gali būti
sugadinta arba kai kuriais atvejais
veikti netinkamai.

Įspėjimas

USB atminties įrenginius į šį
gaminį galima jungti tik muzikos
failams leisti.
Šio gaminio USB lizdo negalima
naudoti papildomiems USB
įrenginiams įkrauti, nes šiluma,

išsiskirianti naudojant USB lizdą,
gali sutrikdyti jų veikimą arba
sugadinti šį gaminį.

■ Kai loginė tvarkyklė atskirta nuo
USB laikmenos, tik aukščiausio
lygio loginėje tvarkyklėje esantys
failai gali būti paleisti kaip USB
muzikiniai failai. Štai kodėl
muzikiniai failai, kuriuos norima
paleisti, turi būti saugomi
aukščiausio lygio įtaiso tvarkyklėje.
Konkrečiose USB laikmenose
esantys muzikos failai gali nebūti
normaliai atkurti, jei programa
įkeliama suskaidžius atskirą USB
įrenginio diską dalmenimis.

■ Muzikinių failų, kuriems taikoma
DRM (skaitmeninis teisių
valdymas), paleisti negalima.

■ Šis produktas gali palaikyti USB
laikmenas, esančias iki 16
gigabaitų talpos, talpinančias iki
999 failų, 512 aplankų ir apimančių
10 aplanko struktūros pakopų. Kai
laikmenos viršija tokį apribojimą,
įprasto naudojimo garantuoti
negalima.

Įspėjimas dėl USB muzikinių failų
naudojimo
■ Paleidimo metu sugadinti

muzikiniai failai gali būti pašalinti
arba visai nepaleisti.

■ Aplankai ir muzikos failai rodomi
tokia tvarka: „Ženklas → Skaičius →
Kalba“

■ „Joliet“ failų sistemoje atpažįstama
iki 64 ženklų, naudojamų aplankų
arba failų pavadinimams sudaryti.

Apie MP3 (WMA) muzikinius failus
■ Sistema gali atkurti toliau nurodytų

tipų MP3 failus.
◆ Bitų sparta: 8 ~ 320 kb/sek
◆ Atrankos dažnis:

48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)

■ Šis produktas rodo MP3 (WMA)
failus su mp3, .wma (mažosiom
raidėm) arba .MP3, .WMA
(didžiosiom raidėm) failų
pavadinimų plėtiniais.
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■ Šis produktas gali rodyti ID3 žymės
(1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 versijos)
informaciją apie MP3 failų albumą,
atlikėją, t. t.

■ Failų / aplankų pavadinimai,
kuriuos galima naudoti
priklausomai nuo laikmenos tipo,
nurodyti toliau (įskaitant keturių
ženklų failo plėtinį (.mp3)).
◆ ISO 9660, 1 lygmuo:

maks. 12 simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks.

31 simbolis
◆ „Joliet“: iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo

pavadinimas: maks. 28 žeklai
(1 baito)

■ Šis produktas gali paleisti MP3
failus, naudojančius VBR. Kai
paleistas VBR tipo MP3 failas, likusi
rodoma trukmė gali skirtis nuo
faktinės.

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint paleisti USB muzikinius failus,
naudojami tokie pagrindiniai
mygtukai ir valdikliai.

(9) CD/AUX mygtukas
Kai USB įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte USB paleidimo
režimą.
(14) Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
■ Sukite valdymo rankenėlę, kad

pereitumėte į garso takelių sąrašą,
meniu arba MP3 (WMA) garso
takelio informaciją.

■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
garso takelis.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite atsukti arba
greitai prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų grojama įprastu
greičiu.

(7) INFORMATION [INFO] mygtukas
Parodo informacijos apie atkuriama
kūrinį.

(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.

USB laikmenos prijungimas

Ištraukite ir atidarykite dangtelį, esantį
virš prietaisų skydo, kai norėsite
prijungti USB laikmeną su įrašytais
muzikiniais failais ir juos paleisti per
USB jungimo lizdą.
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■ Produktui nuskaičius informaciją iš
USB laikmenos, ji bus paleista
automatiškai.

■ Jei prijungta USB laikmena, kurios
nuskaityti negalima, bus parodytas
klaidos pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į anksčiau
naudotą funkciją arba FM radijo
funkciją.

Jei USB laikmena, kurią norima
paleisti, jau prijungta, kelis kartus iš
eilės spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite USB grotuvą.
Jis bus automatiškai paleistas nuo
ankstesnės paleidimo vietos.

USB grotuvo funkcijos yra
naudojamos panašiai į CD/MP3
atkūrimą.
USB muzikinių failų paleidimo
išjungimas
Spustelėkite mygtuką RADIO BAND
arba CD/AUX, kad pasirinktumėte
kitas funkcijas.
Norėdami nutraukti grojimą ir atjungti
USB laikmeną, naudokite punktą
USB meniu → Šalinti USB, kad
saugiai atjungtumėte USB laikmeną.

USB meniu naudojimas
USB meniu dainų atsitiktinio
išrinkimo / kartojimo / aplankų /
paieškos... instrukcijos yra panašios į
CD/MP3 grotuvo CD meniu: pridėtas
tik punktas Šalinti USB. Žr. CD/MP3
grotuvo CD meniu funkcijas.

USB meniu → Šalinti USB

Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų pateiktas
USB meniu. Pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į punktą Šalinti USB ir
tada spustelėkite mygtuką MENU-
TUNE pateikti pranešimui, kad dabar
saugu atjungti USB įrenginį.
USB įtaisą atjunkite nuo USB jungties
lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.
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„iPod“ grotuvas
Yra tik modeliuose, palaikančiuose
„iPod“ funkciją.

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Norint paleisti „iPod“ muzikinius
failus, naudojami tokie pagrindiniai
mygtukai ir valdikliai.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai „iPod“ įtaisas prijungtas, kelis
kartus iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte „iPod“ paleidimo
režimą.
(14) Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
■ Sukite valdymo rankenėlę, kad

pasislinktumėte ir įjungtumėte
paleistų garso takelių sąrašą.

■ Spauskite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas, kuris
pateikiamas esamam punktui arba
esamu režimu.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite šiuos mygtukus, kad

būtų paleistas ankstesnis arba kitas
garso takelis.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite atsukti arba
greitai prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų grojama įprastu
greičiu.

(7) INFORMATION [INFO] mygtukas
Parodo informacijos apie atkuriama
kūrinį.
(16) P BACK mygtukas
Atšaukite anstesnį elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.

„iPod“ grotuvo prijungimas

Ištraukite ir atidarykite dangtelį, esantį
virš prietaisų skydo keleivio sėdynės
pusėje, kai norėsite prijungti „iPod“ su
įrašytais muzikiniais failais ir juos
paleisti per USB jungimo lizdą.
■ Prie šios sistemos galima

sėkmingai prijungti toliau nurodytus
„iPod“ modelius.
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/

iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
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■ „iPod“ prie šio produkto junkite tik
jungimo laidais, kuriuso palaiko
„iPod“ produktai. Draudžiama
naudoti kitokius jungimo laidus.

■ Kai kuriais atvejais „iPod“
produktas gali būti sugadintas, jei
degimas išjungiamas, jį prijungus
prie produkto.
Kai „iPod“ produkto nenaudojate,
laikykite jį atskirai nuo šio produkto,
išjungę automobilio degimą.

■ Produktui nuskaičius informaciją iš
„iPod“, ji bus paleista automatiškai.

■ Jei prijungtas „iPod“ įtaisas, kurio
nuskaityti negalima, bus parodytas
tiesiogiai susijęs klaidos

pranešimas, o produktas
automatiškai perjungtas į anksčiau
naudotą funkciją arba FM radijo
funkciją.

Jei„iPod“ įtaisas, kurį norima paleisti,
jau prijungtas, kelis kartus iš eilės
spauskite mygtuką CD/AUX ir
pasirinkite „iPod“ grotuvą.
■ Jis bus automatiškai paleistas nuo

ankstesnės paleidimo vietos.
■ „iPod“ grotuvo, naudojamo kartu su

šiuo produktu, paleidimo funkcijos
ir informaciniai punktai gali skirtis

nuo esančių „iPod“ - gali būti
paleidžiama kitokia tvarka ir
rodoma kitokia informacija.

■ Žr. šią lentelę, kur pateikiami
suklasifikuoti punktai, susiję su
paieškos funkcija, esančia „iPod“
produkte.

Funkcijos, kuriomis paleidžiamas
„iPod“, yra naudojamos panašiai kaip
ir CD/MP3 atkūrimo metu.

„iPod“ paleidimo išjungimas
Norėdami baigti paleidimą, spauskite
mygtuką RADIO BAND arba CD/
AUX ir pasirinkite kitas funkcijas.
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„iPod“ meniu naudojimas
„iPod“ meniu nurodymai dėl dainų
atsitiktinio išrinkimo / kartojimo /
aplankų / paieškos... (įskaitant garso
knygas ir kompozitorius) yra panašūs
į pateiktuosius CD/MP3 grotuvo CD
meniu: įtrauktas tik punktas Atjungti
„iPod. Žr. į kiekvieną CD/MP3 punktą
dėl naudojimosi.
„iPod“ meniu → Atjungti „iPod“

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE
grojimo režimu, kad būtų parodytas
„iPod“ meniu.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pereitumėte į
elementą Atjungti „iPod“, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad būtų parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
prietaisą.
„iPod“ įtaisą atjunkite nuo USB
jungties lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

Išorės garso (AUX) įvestis
Yra tik modeliuose, palaikančiuose
išorės garso jungtį.

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Šie pagrindiniai mygtukai ir valdymo
įtaisai yra naudojami norint mėgautis
informacijos ir pramogų sistemos
sodriu garsu, kuris ateina per
prijungtą išorės garso įtaisą.
(9) CD/AUX mygtukas
Kai išorės garso įtaisas prijungtas,
kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką ir pasirinkite išorės garso
(AUX) įvesties režimą.

(2) GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlė
Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte garsumą.

Išorės garso jungimas
Išorės garso įrangos garso išvestį
junkite prie AUX įvesties lizdo (1 arba
2).
■ AUX 1: yra informacijos ir pramogų

įtaise
AUX 2: yra daiktadėžėje keleivio
sėdynės pusėje
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■ Informacijos ir pramogų sistema
automatiškai persijungs į išorės
garso (AUX) įvesties režimą,
prijungus išorės garso įtaisą.

Spustelėkite mygtuką CD/AUX, kad
perjungtumėte į išorės garso įvesties
režimą, jei išorės garso sistema jau
prijungta.
Sukite valdymo rankenėlę POWER/
VOLUME, kad nustatytumėte
garsumą.
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Telefonas

„Bluetooth“® .............................. 107
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ......................................... 112

„Bluetooth“®
Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Šie pagrindiniai mygtukai ir valdikliai
yra naudojami norint paleisti
muzikines rinkmenas arba naudoti
skambučių funkcijas per „Bluetooth“
įtaisą.
(9) CD/AUX mygtukas
Prijungus „Bluetooth“ įtaisą su
muzikos grotuvo funkcija, kelis kartus
iš eilės spauskite mygtuką, kad
pasirinktumėte Bluetooth“ garso
atkūrimo režimą.
(14) Mygtukas-valdymo rankenėlė
MENU-TUNE
■ „Bluetooth“ telefono režimu

spustelėkite mygtuką, kad būtų
parodytas meniu ekranas.

■ Sukite valdymo rankenėlę, kai
norėsite pereiti į meniu arba
sąrankos reikšmę.

(8) dSEEKc mygtukai
■ Spauskite mygtukus „Bluetooth“

garso atkūrimo režimu, kad
paleistumėte ankstesnį arba kitą
garso takelį.

■ Laikykite nuspaudę šiuos
mygtukus, kai norėsite atsukti arba
greitai prasukti į priekį, paskui
atleiskite, kad būtų grojama įprastu
greičiu.

„Bluetooth“ prijungimas

„Bluetooth“ įtaiso registravimas
Registruokite „Bluetooth“ įtaisą, kuris
bus jungiamas prie informacijos ir
pramogų sistemos.
Pirmiausia „Bluetooth“ nuostatų
meniu nustatykite prijungtiną
„Bluetooth“ prietaisą, kad kiti
prietaisai galėtų jo ieškoti.



108 Telefonas

Spustelėkite mygtuką CONFIG ir
mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pereikite į Nuostatos →
„Bluetooth“ nuostatos → „Bluetooth“ →
Susieti prietaisą, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
■ „Bluetooth“ prietaisus galima

užregistruoti ne tik mygtuku
CONFIG, bet ir per Telefono meniu
→ „Bluetooth“ nuostatos →
„Bluetooth“ → Įtraukti prietaisą.

■ Jei „Bluetooth“ prietaisas jau
prijungtas prie informacijos ir
pramogų sistemos, pateikiamas
pranešimas „Bluetooth“ ryšys
užimtas.

■ Ryšio laukimo ekranas bus
parodytas kartu su pranešimu ir
saugos kodu (pradinė vertė yra
0000, ją galima pakeisti per
Nuostatos → „Bluetooth“ nuostatos
→ „Bluetooth“ → Keisti „Bluetooth“
kodą).

Informacijos ir pramogų sistema
randama ieškant „Bluetooth“ įtaiso,
kuris bus jungiamas.
Per „Bluetooth“ įtaisą įveskite
informacijos ir pramogų sistemos
saugos kodą.
Jei prie informacijos ir pramogų
sistemos prijungtino prietaiso
registracija įvykdoma sėkmingai,
ekrane parodoma informacija apie
„Bluetooth“ prietaisą.

■ Informacijos ir pramogų sistemoje
galima užregistruoti iki penkių
„Bluetooth“ įtaisų.

■ Kai kuriuose „Bluetooth“
prietaisuose tai galima naudoti tik
nustačius punktą Visada prijungti.
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„Bluetooth“ prietaisų prijungimas,
šalinimas ir atskyrimas

Įspėjimas

Jeigu „Bluetooth“ įrenginys jau
prijungtas, pirmiausiai tą įrenginį
reikia atjungti.

Pirmiausia „Bluetooth“ nuostatų
meniu nustatykite prijungtiną
„Bluetooth“ prietaisą, kad kiti
prietaisai galėtų jo ieškoti.
Spustelėkite mygtuką CONFIG ir
mygtuku MENU-TUNE su valdymo
rankenėle pereikite į Nuostatos →

„Bluetooth“ nuostatos → „Bluetooth“ →
Prietaisų sąrašas, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Mygtuku MENU-TUNE su valdymo
rankenėle pasislinkite iš užregistruoto
„Bluetooth“ įtaiso prie norimo prijungti
įtaiso, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Galite užregistruoti mygtuku MENU-
TUNE su valdymo rankenėle,
pasislinkdami, kad pasirinktumėte
elementą, pasislinkdami, kad
ištrintumėte norimą elementą,
galiausiai paspausdami mygtuką
MENU-TUNE.
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Jei norite atjungti šiuo metu prijungtą
„Bluetooth“ prietaisą, prietaisų sąrašo
ekrane parinkite prijungtą prietaisą:
pasirodys užrašas Atjungti. Tada
spustelėkite mygtuką MENU-TUNE.

Įspėjimai dėl „Bluetooth“
registravimo/jungimo
■ Jei nepavyksta užmegzti

„Bluetooth“ ryšio, pašalinkite visą
prietaisų sąrašą iš prijungtino
„Bluetooth“ prietaiso ir bandykite
vėl. Jei viso įtaisų sąrašo ištrynimas
nepadėjo, tuomet išimkite ir iš
naujo įdėkite bateriją, prijunkite iš
naujo.

■ Jei prijungus „Bluetooth“ įtaisą kilo
problemų, mygtuku MENU-TUNE
su valdymo rankenėle parinkite
Nuostatos → „Bluetooth“ nuostatos
→ Atkurti gamyklines nuostatas.
Paleiskite „Bluetooth“ prietaisą,
kuriam jungiantis su informacijos ir
pramogų sistema kilo klaidos
sukeltų problemų.

■ Kartais „Bluetooth“ gali būti
prijungtas tik per laisvų rankų arba
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
funkcijas, nepaisant to, jog
prijungtos stereo garso ausinės.
Tokiu atveju pabandykite
„Bluetooth“ įtaisu iš naujo prijungti
informacijos ir pramogų sistemą.

■ Naudojant „Bluetooth“ įtaisus,
nepalaikančius sterero garso
ausinių, „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo funkcijos naudoti
negalima.

■ Nėra galimybės klausytis muzikos
per „Bluetooth“, jei „iPhone“
prijungtas per USB jungtį. Taip yra
dėl unikalių mobiliojo ryšio telefono
techninių duomenų.

„Bluetooth“ garso įrašas

Kaip paleisti „Bluetooth“ garso įrašą
■ Mobiliojo ryšio telefonas arba

„Bluetooth“ įtaisas, palaikantis
A2DP (išplėstinio garso
paskirstymo profilio) versijas
(aukštesnes nei 1.2), turi būti
užregistruotas ir prijungtas prie
produkto.

■ Mobiliajame telefone arba
„Bluetooth“ įtaise suraskite
„Bluetooth“ įtaiso tipą, kad
galėtumėte nustatyti/jungti įtaisą
kaip stereo garso ausines.
Muzikinės natos piktograma [n] bus
parodyta ekrano apatiniame
dešiniajame kampe, sėkmingai
prijungus stereo garso ausines.

■ Nejunkite mobiliojo telefono prie
„Bluetooth“ ryšio terminalo. Jei jis
bus jungiamas CD/MP3 ir
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimu, gali įvykti klaida.
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„Bluetooth“ garso įrašo paleidimas

Kelis kartus iš eilės spauskite
mygtuką CD/AUX ir pasirinkite
prijungto „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo režimą.
Jei „Bluetooth“ įtaisas neprijungtas,
funkcijos pasirinkti negalima.
Įjungus mobilųjį telefoną arba
„Bluetooth“ įtaisą, bus paleistos
muzikinės rinkmenos.

■ „Bluetooth“ grojamas garsas bus
perduodamas per informacijos ir
pramogų sistemą.

■ Kalbant apie „Bluetooth“ garso
įrašus, muzika iš mobiliojo ryšio
telefono arba „Bluetooth“ įtaiso
(prijungus kaip stereo garso
ausines) muzikos grotuvo režimu
bus paleista bent kartą. Sugrojus
bent kartą, muzikos grotuvas
automatiškai pradės groti įjungus
atkūrimo režimą ir automatiškai
išsijungus pasibaigus muzikos
grotuvo režimui. Jei mobiliojo ryšio
telefonas arba „Bluetooth“ įtaisas
nėra nustatytas į laukimo ekrano
režimą, įtaisai gali nepradėti veikti
automatiškai „Bluetooth“ garso
įrašo paleidimo režimu.

Spustelėkite mygtukus dSEEKc, kai
norėsite įjungti ankstesnį arba kitą
garso takelį, arba šiuos mygtukus
laikykite nuspaudę, kad greitai
pasuktumėte į priekį arba atgal.
■ Ši funkcija veikia tik su „Bluetooth“

įtaisais, palaikančiais AVRCP
(garso-vaizdo nuotolinio valdymo
profilį) (1.0 arba geresnės versijos).

(Priklausomai nuo „Bluetooth“
įtaiso nuostatų, kai kurie įtaisai gali
rodyti, kad AVRCP jungiama kaip
pradinis ryšys).

■ Informacija apie grojantį garso
takelį ir jo padėtį nebus parodyta
informacijos ir pramogų sistemos
ekrane.

Įspėjimai dėl „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo
■ Kai paleistas „Bluetooth“ garso

įrašas, garso takelio nekeiskite per
greitai.
Gali užtrukti, kol duomenys bus
perduoti iš mobiliojo ryšio telefono į
informacijos ir pramogų sistemą.

■ Informacijos ir pramogų sistema
perduoda nurodytą groti iš
mobiliojo ryšio telefono „Bluetooth“
garso įrašo paleidimo režimu. Jei
tai atliekama kitu režimu, įtaisas
perduoda nurodymą sustabdyti.
Priklausomai nuo mobiliojo
telefono parinkčių, komanda groti /
sustabdyti gali būti suaktyvinta tik
po atitinkamos delsos.
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■ Jei mobiliojo ryšio telefonas arba
„Bluetooth“ įtaisas nėra nustatytas į
laukimo ekrano režimą, nepaisant
„Bluetooth“ garso įrašo paleidimo
režimo, tai gali būti nepaleista
automatiškai.
Jei „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimas neveikia, patikrinkite, ar
mobilusis telefonas nustatytas į
laukimo ekrano režimą.

■ Kartais „Bluetooth“ garso įrašo
paleidimo metu garsas gali nutrūkti.
Informacijos ir pramogų sistema
išveda garsą iš mobiliojo ryšio
telefono arba „Bluetooth“ įtaiso, kai
tik jis yra perduodamas.

„Bluetooth“ klaidos pranešimai ir
priemonės
■ „Bluetooth“ išjungtas

Patikrinkite, ar įjungta „Bluetooth“
suaktyvinimo funkcija. „Bluetooth“
funkciją galima naudoti suaktyvinus
„Bluetooth“.

■ „Bluetooth“ užimtas
Patikrinkite, ar yra prijungtų
„Bluetooth“ įtaisų. Norėdami
prijungti kitą įtaisą, pirmiausia

atjunkite bet kurį prijungtą įtaisą,
tuomet prijunkite naują.

■ Įtaisų sąrašas užpildytas
Patikrinkite, ar užregistruota
mažiau nei 5 įtaisai. Galima
užregistruoti ne daugiau nei 5
įtaisus.

■ Telefonų knygos nėra
Šis pranešimas parodomas
tuomet, jei mobiliojo ryšio telefonas
nepalaiko konktaktų persiuntimo
funkcijos. Jei šis pranešimas
parodomas po keleto bandymų,
tuomet įtaisas nepalaiko kontaktų
persiuntimo funkcijos.

Įspėjimas

Šis pranešimas bus rodomas
tuomet, kai perduodant
informaciją esant prietaiso klaidai,
palaikomas ir kontaktų
perdavimas. Jeigu taip atsitiktų,
dar kartą atnaujinkite prietaisą.

■ Telefonų knyga tuščia
Šis pranešimas parodomas, jei
mobiliojo ryšio telefone nėra

išsaugota telefono numerių. Jis taip
pat bus parodytas, jei telefono
registro persiuntimo funkcija
palaikoma, tačiau šio būdo
nepalaiko informacijos ir pramogų
sistema.

Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
Skambučių priėmimas
(atsiliepimas)



Telefonas 113

Kai telefono skambutis priimamas per
prie „Bluetooth“ prijungtą mobilųjį
telefoną, skambėjimas bus
nutrauktas, o telefonas skambės
rodant tiesiogiai susijusią informaciją.

Įspėjimas

Savo skambėjimo toną galima
perkelti, priklausomai nuo
mobiliųjų telefonų modelių. Jeigu
garsas per tylus, pareguliuokite
mobiliojo telefono skambėjimo
tono garso lygį.

Norėdami kalbėti telefonu,
spustelėkite skambinimo mygtuką
vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje arba sukite MENU-TUNE
valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte atsiliepimo funkciją,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.

■ Jei norite atmesti skambutį, vairo
nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite mygtuką
Nutildyti / padėti ragelį arba kartu su
valdymo rankenėle spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE ir pasirinkite
Atmesti.

■ Kalbant telefonu įmanoma blokuoti
perduodamą garsą, pasirinkus
punktą Nutildyti mikrofoną,
naudojantis valdymo rankenėle-
mygtuku MENU-TUNE.
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■ Telefoninio pokalbio metu laikykite
nuspaustą vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės skambinimo
mygtuką, kad įjungtumėte
privataus skambučio režimą (kai
kuriuose telefonuose privataus
skambučio režimo gali nebūti,
priklausomai nuo telefono
parinkčių).

■ Kai skambutis priimamas prijungus
informacijos ir pramogų sistemą ir
„Bluetooth“, kai kurie telefonai nėra
automatiškai perjungiami į
privataus skambučio režimą. Tai
lemia kiekvieno mobiliojo telefono
pradiniai techniniai duomenys.

■ Kai yra įmanoma naudotis
techninės priežiūros paslaugomis,
teikiamomis per pokalbius su
trečiosiomis šalimis, kurias palaiko
ryšių paslaugų tiekėjas per
programą, skambučio per
informacijos ir pramogų sistemą
metu galima skambinti.

■ Kai vyksta pokalbis su vienu ar
daugiau pašnekovų, rodomas
turinys gali skirtis nuo praktinės
informacijos.

Pokalbio užbaigimas

Kad užbaigtumėte pokalbį,
spustelėkite vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės mygtuką Nutildyti /
padėti ragelį arba pasukite mygtuką
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Padėti ragelį. Tada reikia spustelėti
MENU-TUNE.

Skambinimas pakartotinai
renkant numerį

Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite skambinimo
mygtuką, kad būtų parodytas
pakartotinio rinkimo nuorodų ekranas



Telefonas 115

arba laikykite nuspaustą mygtuką,
kad būtų parodytas skambintojų
žurnalo ekranas.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte Taip
arba adresatus. Tada spauskite
mygtuką MENU-TUNE arba
skambinimo mygtuką, kad
paskambintumėte.

■ Jei mobiliojo ryšio telefonas
nenustatytas į laukimo režimą, jis
gali nepalaikyti pakartotinio rinkimo
funkcijos. Tai lemia mobiliojo ryšio
telefono parinktys.

■ Pakartotinai renkant numerį,
prijungto telefono numeris nebus
rodomas.

■ Priklausomai nuo mobiliojo ryšio
telefono, yra atvejų, kai
skambinama per priimtų arba
praleistų skambučių istoriją, o ne
naudojant pakartotinio rinkimo
režimą. Tai lemia mobiliojo ryšio
telefono parinktys.

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kol telefonas prijungtas, jog būtų
rodomos prijungimo funkcijos, kaip
parodyta anksčiau.

Norėdami pasinaudoti pasirodžiusio
meniu funkcijomis, spauskite / sukite
mygtuką-valdymo rankenėlę MENU-
TUNE.
Jei norite persijungti į privatų režimą,
kalbėdami telefonu nuspauskite vairo
valdymo elementų grupės
skambinimo mygtuką.

Skambinimas įvedant numerį

Norėdami skambinti įvedę telefono
numerį, spustelėkite mygtuką MENU-
TUNE ir sukite valdymo rankenėlę,
kad pasirinktumėte Įvesti numerį,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.
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Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte
pageidaujamas raides, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įvestumėte numerį.
■ Kartokite šį veiksmą, kad

įvestumėte visus telefono
numerius.

■ Spustelėkite mygtuką P BACK, kad
ištrintumėte raides paraidžiui, arba
laikykite nuspaudę mygtuką, kad
ištrintumėte visą įvestą turinį.

■ Vadovaukitės šiuo turiniu,
norėdami redaguoti įvestą turinį.

1. Perkelti: Perkelti įvesties vietą
2. Ištrinti: Ištrinti įvestą simbolį
3. Telefonų knyga: Ieškoti kontaktų

(naudojama atnaujinus telefono
numerius)

4. Rinkti: Pradėti rinkimą

Įvedę visą telefono numerį, sukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pradėtumėte rinkti numerį [y],
paskui spauskite mygtuką-valdymo
rankenėlę, kad paskambintumėte.

Norėdami baigti skambutį, sukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pasirinktumėte skambučio
baigimo funkciją, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Telefono meniu naudojimas

Telefono meniu → Telefonų knyga →
Ieškoti

Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
pasukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte punktą
Telefonų knyga, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.



Telefonas 117

Ekrane bus parodytas pranešimas,
nebus galima naudoti jokių kontaktų,
o jūs būsite grąžinti į ankstesnį meniu.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte Paieška,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte Vardas
arba Pavardė, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte ieškori
terminų / diapazono, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE iš paieškos rezultatų ekrano,
kad pasirinktumėte pageidaujamą
elementą, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad peržiūrėtumėte to
elemento informaciją.

Norėdami skambinti tiesiogiai
susijusiu numeriu, spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje
apie skambinimo procedūrą.
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Telefono meniu → Telefonų knyga →
Atnaujinti

Atnaujinkite prijungto mobiliojo ryšio
telefono konktaktus sistemos
kontaktais.
Mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite Telefono meniu →
Telefonų knyga → Atnaujinti, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte Taip arba
Ne, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte arba
atšauktumėte naujinimą.
Pastaba dėl kontaktų naujinimo
■ Šią funkciją galima naudoti

mobiliojo ryšio telefonuose,
palaikančiuose kontaktų naujinimo
ir skambučių istorijos perdavimo
funkciją (jei produktas prijungtas
prie mobiliojo ryšio telefono,
nepalaikančio šių funkcijų,
skambučių istorija gali būti matoma
per informacijos ir pramogų
sistemą).

■ Naujinimas nėra palaikomas
daugiau nei 1 000 kontaktinių
numerių.

■ Atkreipkite dėmesį, kad naujinant
adresatus „laisvų rankų“ ir
„Bluetooth“ garso atkūrimas bus
nutrauktas (kitas funkcijas, išskyrus
„laisvų rankų“ ir „Bluetooth“, galima
naudoti).

■ Norint atnaujinti savo kontaktus,
galima pateikti užklausą dėl
kontaktų perdavimo patvirtinimo.
Jei laukimo ekranas ilgą laiką
nesikeičia, galite patikrinti, ar
mobilusis telefonas teikia užklausą
dėl patvirtinimo. Kai teikiama
patvirtinimo užklausa iš mobiliojo
telefono, visi „Bluetooth“ ryšiai bus
nutraukti (jei nepripažinta), o
prietaisas bus vėl prijungtas.

■ Gaunant skambučių istoriją galima
teikti užklausą dėl skambučių
istorijos iš mobiliojo telefono
perdavimo patvirtinimo. Jei laukimo
ekranas ilgą laiką nesikeičia,
patikrinkite, ar mobilusis telefonas
teikia užklausą dėl patvirtinimo.
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Kai teikiama patvirtinimo užklausa
iš mobiliojo telefono, visi
„Bluetooth“ ryšiai bus nutraukti (jei
nepripažinta), o prietaisas bus vėl
prijungtas.

■ Jei kilo problema dėl mobiliojo ryšio
telefone išsaugotos informacijos,
kontaktai gali būti neatnaujinti.

■ Informacijos ir pramogų sistema
naudoja tik informaciją, koduojamą
UTF-8 formatu.

■ Jei konktaktų naujinimo arba
skambučių istorijos perdavimo
metu suaktyvinamos kitos
operacijos (žaidimai, paieška
žemėlapiuose, navigacija, t.t.),
naujinimas/perdavimo procesas
gali nevykti.
Taip yra todėl, kad mobiliojo ryšio
telefone veikiančios programos
daro poveikį duomenų perdavimui.

■ Atlikus kontaktų naujinimą arba
skambučių istorijos perdavimą, visi
laisvų rankų ir „Bluetooth“ garso
atkūrimo režimai bus atjungti ir vėl
prijungti automatiškai.

■ Jei kalbant telefonu išsijungia
informacijos ir pramogų sistema,
pokalbis persiunčiamas į mobiliojo
ryšio telefoną. Naudojant kai
kuriuos telefonus, gali reikėti iš
anksto nustatyti skambučių
peradresavimo funkciją
(priklausomai nuo telefono tipo).

■ Naudotojui tiesiogiai atsijungus
(naudojant informacijos ir pramogų
sistemą arba mobiliojo ryšio
telefoną), automatinio prisijungimo
funkcija neveiks.
Automatinis prijungimas: ši funkcija
automatiškai randa ir prijungia
paskutinį kartą prijungtą įtaisą.

■ Pasirinkus, telefono kontaktuose
ne visada gali būti rodomi visi
sąrašai. Informacijos ir pramogų
sistema rodo tik tai, kad buvo
perduota iš mobiliojo ryšio telefono.

■ Kontaktų naujinimo funkcija vienam
adresatui gali priimti tik keturis
numerius (Mobiliojo telefono,
Darbo, Namų ir Kitą).

■ Naujinant kontaktus ir pakeitus
kalbos nustatymą, visi ankstesni
naujiniai bus pašalinti.

■ Jei mobiliojo ryšio telefonas nėra
nustatytas į laukimo ekraną, į šią
informacijos ir pramogų sistemą
skambinti nebus galima.

■ Jei mobiliojo ryšio telefono
operacinė sistema atnaujinta, ji gali
pakeisti tai, kaip veikia telefono
„Bluetooth“ funkcija.

■ Specialieji ženklai ir nederančios
kalbos rodomos ženklais „____“.

■ Adresatuose be jokio vardo /
pavardės užregistruoti skambučiai
pažymimi Adresatas neturi
numerio.

■ Informacijos ir pramogų sistema
rodys konktaktus, skambučių
istoriją ir pakartotinio rinkimo
informaciją, kai tik ji bus persiųsta iš
mobiliojo ryšio telefono.
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Telefono meniu → Telefonų knyga →
Trinti viską

Bus ištrintas kiekvienas telefono
numeris, išsaugotas sistemos
kontaktuose.
Mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite Telefono meniu →
Telefonų knyga → Šalinti visus,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę MENU-
TUNE, kad pasirinktumėte Taip arba
Ne, paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte arba
atšauktumėte visų adresatų šalinimą.

Telefono meniu → Skambučių sąrašai

Patikrinti, naudoti arba ištrinti
kontaktus.
Mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite Telefono meniu →
Skambučių sąrašai, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Naudodami mygtuką MENU-TUNE
kartu su valdymo rankenėle,
pasirinkite išsami skambučių istorija,
paskui spauskite mygtuką MENU-
TUNE.

Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad patikrintumėte
skambučių istoriją ir
paskambintumėte.
Spustelėkite mygtuką MENU-TUNE,
kad paskambintumėte iš skambučių
istorijos pasirinktu numeriu.
■ Jei pasirinkus skambučių registrą

per ilgai rodomas ekranas
Palaukite, patikrinkite, ar mobilusis
telefonas neprašo patvirtinimo
perduoti skambučių numerius.
Atlikus mobiliojo telefono
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patikrinimo procedūras, adresatai ir
skambučių registras perduodami
informacijos ir pramogų sistemą.

■ Skambučių registras iš mobiliojo
telefono ir registras, kurį matote
informacijos ir pramogų sistemoje,
gali skirtis. Ši informacijos ir
pramogų sistema rodo informaciją,
perduotą iš mobiliojo ryšio telefono,
kokia tuo metu yra.

Telefono meniu → „Bluetooth“
nuostatos

Nustatykite „Bluetooth“ funkciją.

Mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite Telefono meniu →
„Bluetooth“ nuostatos, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ funkciją,
registruokite / prijunkite / ištrinkite
„Bluetooth“ įtaisą arba keiskite
„Bluetooth“ kodą, mygtuku MENU-
TUNE su valdymo rankenėle
pasirinkite „Bluetooth“, paskui
mygtuku MENU-TUNE su valdymo
rankenėle nustatykite pageidaujamą
elementą.

Norėdami nustatyti skambinimo
melodiją ir jos garsumą, kuris
naudojamas per „Bluetooth“ funkciją,

mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite Garsas ir signalas,
paskui mygtuku MENU-TUNE
nustatykite pageidaujamus
elementus.
■ Gali būti, kad skambinimo

melodijos, kurias jau turite, bus
persiųstos į informacijos ir pramogų
sistemą (priklausomai nuo
mobiliojo ryšio telefono). Tokiuose
mobiliojo ryšio telefonuose
pasirinktos skambinimo melodijos
naudoti negalima.

■ Mobiliųjų telefonų, į kuriuos
persiunčiate skambinimo
melodijas, skambinimo melodijos
garsumas bus parinktas pagal
buvusį mobiliajame telefone. Jei
garsumas per mažas, reguliuokite
mobiliojo ryšio telefono
skambinimo melodijos garsumą.
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Norėdami grąžinti numatytąsias
„Bluetooth“ nuostatų vertes,
mygtuku-valdymo rankenėle MENU-
TUNE pasirinkite pradinės sąrankos
atkūrimo punktą, paskui mygtuku
MENU-TUNE pasirinkite Taip.
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