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Bendra informacija
Informacijos ir pramogų sistema jūsų
automobilyje siūlo priimti informaciją
ir mėgautis pramogomis naudojantis
naujausiomis technologijomis.
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.
Pastaba
Šiame vadove apibūdinamos visos
parinktys ir funkcijos, pasiekiamos
įvairiose informacijos ir pramogų
sistemose. Atitinkami aprašymai,
įskaitant ekranų ir meniu funkcijų
aprašymus, gali netikti jūsų
automobiliui, kadangi gali būti kitoks
jo modelio variantas, valstybės
specifikacijos, specialioji įranga ar
priedai.

Atbaidymo nuo vagystės
funkcija
Informacijos ir pramogų sistemoje yra
elektroninė saugos sistema,
padedanti apsisaugoti nuo vagystės.

Įvadas
Informacijos ir pramogų sistema
veikia tik tame automobilyje, kuriame
buvo įrengta: jos negalima naudoti
kitame automobilyje.

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

Valdymo elementų
apžvalga

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

„MyLink“, tekstinė

Pastaba
Priklausomai nuo regiono funkcija
„Smartphone Link“ gali neveikti.
1. Rodinys
Leidimo / priėmimo / meniu
būsenos ir informacijos rodymas.
2. Mygtukai ∧ VOL ∨ (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.
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Įvadas

Nuotolinis valdiklis ant vairo

1. Mygtukas q/w (skambinti)
◆ 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.

Jei prijungtas telefonas dera su
kalbos atpažinimo funkcija,
nuspauskite ir palaikykite
mygtuką, kad suaktyvintumėte
telefono SR (kalbos
atpažinimo) režimą.
2. Mygtukas x/n (nutildyti / padėti
ragelį)
Bet kuriuo muzikos paleidimo
režimu paspauskite šį mygtuką ir
įjunkite arba išjunkite nutildymo
funkciją.
Spustelėkite šį mygtuką, kad
atmestumėte priimamus
skambučius, užbaigtumėte
vykstantį pokalbį arba telefono SR
režimą.
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.

Įvadas

Veikimas
Sistemos įjungimas / išjungimas
■ Nuspauskite ir palaikykite valdymo
skydelio mygtuką m, kad
įjungtumėte maitinimą. Bus
pagrotas paskutinis kūrinys arba
paleistas paskutinis filmas.
■ Nuspauskite ir palaikykite valdymo
skydelio mygtuką m, kad
išjungtumėte maitinimą. Ekrane
pasirodo laikas, data ir
temperatūra.

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 mygtuką 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.
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Garsumo valdymas

Valdymo skydelyje paspauskite ∧
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
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Įvadas

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

GARSO NUTILDYMAS

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

greitį, tokiu būdu kompensuojant
variklio ir padangų skleidžiamą
triukšmą.
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Paspauskite settings (nuostatos)
> radio settings (radijo
nuostatos) > auto volume
(automatinis garsumas).
(Tik 2 tipo modeliai)
3. Nustatykite Off (Išjungta)/Low
(Mažas)/Medium (Vidutinis)/High
(Didelis), paspausdami < arba >.

Pradinio meniu naudojimas
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
(Tik 1 tipo modeliai)

Automatinis garso reguliavimas

Pradėjus veikti greičio
kompensavimo garsumo sąrankai,
garsumas automatiškai
reguliuojamas pagal automobilio

Įvadas
◆ Paspauskite smartphone link
(ryšys su išmaniuoju telefonu),
kad suaktyvintumėte programą
prijungtame išmaniajame
telefone. Ši funkcija gali būti
nesuderinama, tai priklauso
nuo regiono. Deranti programa
priklauso nuo regiono.
◆ Paspauskite settings
(nuostatos), kad patektumėte į
sistemos sąrankos meniu.
2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ Paspauskite audio (garso
įranga), kad parinktumėte FM/
AM, USB / „iPod“ / „Bluetooth“
muzikos grojimą arba pagalbinį
garso įvadą (AUX).
◆ Paspauskite picture & movie
(nuotrauka ir filmas), kad
peržiūrėtumėte nuotraukas,
filmus arba pagalbinio vaizdo
įvado (AUX) turinį.
◆ Paspauskite phone (telefonas),
jei norite suaktyvinti telefono
funkcijas (jei prijungtas).

Funkcijos parinkimas

(Tik 1 tipo modeliai)

Garso aparatūra
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
audio (garso įranga).
Ekrane paspauskite Source
(Šaltinis) S.

(Tik 2 tipo modeliai)
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Įvadas
◆ Kad parinktumėte AM radiją,
paspauskite AM.
◆ Kad parinktumėte FM radiją,
paspauskite FM.
◆ Kad parinktumėte DAB radiją,
paspauskite DAB (tik 2 tipo
modelis).
◆ Kad parinktumėte USB,
paspauskite USB.
◆ Kad parinktumėte „iPod“ /
„iPhone“, paspauskite iPod.
◆ Kad parinktumėte pagalbinį
garso įvadą (AUX), paspauskite
AUX.
◆ Paspauskite Bluetooth
(„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.

Nuotraukos ir filmai
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
picture & movie (nuotrauka ir
filmas).
3. Ekrane paspauskite Source
(Šaltinis) S.

◆ Paspauskite USB (movie) (USB
(filmai)), kad peržiūrėtumėte
USB laikmenoje esančius filmų
failus.
◆ Paspauskite AUX (movie) (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 joks atkūrimo
šaltinis (USB (picture) (USB
(nuotraukos))/USB (movie) (USB
(filmai))/AUX (movie) (AUX
(filmai))), ši funkcija nepasiekiama.

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

„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas
Norint naudotis „Bluetooth“ „laisvų
rankų“ funkcija, reikia prijungti
„Bluetooth“ telefoną prie informacijos
ir pramogų sistemos.
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.

Įvadas
2. Pradiniame meniu paspauskite
phone (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 51.
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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. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Pradiniame meniu paspauskite
smartphone link (ryšys su
išmaniuoju telefonu).

Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.
Nustatymai
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Pradiniame meniu paspauskite
settings (nuostatos).
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Įvadas

Pritaikymas
Bendrosios nuostatų meniu
operacijos

Siekiant naudotis patogiau,
informacijos ir pramogų sistemą
galima pritaikyti.
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).

3. Pasirinkite pageidaujamą
nuostatų vertę.
Pastaba
Nuostatų meniu ir funkcijos
priklauso nuo jūsų automobilio
komplektacijos.

Laiko ir datos nuostatos
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Paspauskite settings (nuostatos)
> time & date settings (laiko ir
datos nuostatos).

◆ set time format (nustatyti laiko
formatą): pasirinkite 12 arba 24
valandų rodinį.
◆ set date format (nustatyti datos
formatą): nustatykite datos
rodymo formatą.
- [MMMM/mm/dd]: 2012/01/31
- [dd/mm/MMMM]: 31/01/2012
- [mm/dd/MMMM]: 01/31/2012
◆ set time and date (nustatyti
laiką ir datą): rankiniu būdu
nustatykite valandas, minutes ir

Įvadas
metus / mėnesį / dieną,
spaudinėdami ∧ ir ∨. Tada
paspauskite OK (Gerai).
◆ automatic clock sync
(automatinis laikrodžio sinchro‐
nizavimas): paspauskite On
(Įjungta), kad būtų parodytas
laikrodis, naudojantis RDS laiką
ir datą bei GPS laiką ir datą.
Paspauskite Off (Išjungta), kad
parodytumėte laikrodį,
naudojantį GPS laiką ir datą.
Pastaba
Pirmiausia nustatykite laiką, kad
sistema jį galėtų rodyti.

Radijo nuostatos
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Paspauskite settings (nuostatos)
> radio settings (radijo nuostatos).

◆ auto volume (automatinis
garsumas): automatiškai valdo
garsumą pagal automobilio
važiavimo greitį. Nustatykite Off
(Išjungta)/Low (Mažas)/
Medium (Vidutinis)/High
(Didelis).
◆ radio favorites (radijo
parankiniai): radijo (FM/AM)
ekrane parenka FAV
(parankinių) puslapį. Jei
nustatysite 5 FAV Page (5 FAV
puslapiai), bus rodoma iki 5
FAV (parankinių) puslapių.
◆ radio tune bar (radijo stočių
paieškos juosta): jei norite
matyti stočių dažnių juostą ir
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naudodamiesi ja pasirinkti
stotis, nurodykite On (Įjungta)
arba Off (Išjungta).
◆ RDS option (RDS parinktis):
pereinama į RDS parinkčių
meniu.
- RDS: nustatykite parinkties
RDS vertę On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
- regional (regioninis):
nustatykite regioninių (REG)
programų transliavimo
parametro vertę On (Įjungta)
arba Off (Išjungta).
- radio text (radijo tekstas): kad
pamatytumėte transliuojamą
radijo tekstą, pasirinkite On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
- PSN scroll freeze (PSN
slinkimo sustabdymas):
pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
- TP volume (TP garsumas):
nurodykite nuo 0 iki 63.
- TA: pasirinkite On (Įjungta)
arba Off (Išjungta).
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Įvadas
◆ DAB option (DAB parinktis):
pereinama į DAB option (DAB
parinktis) meniu (tik 2 tipo
modelis).
- DAB category settings (DAB
kategorijos nuostatos):
pasirinkite norimą kategoriją.
Nustatykite All (Visi)/pop/music
(muzika)/classic (klasika)/
information (informacija)/rock
(rokas).
- service linking DAB (paslaugų
susiejimo DAB): pasirinkite On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
- dynamic range ctrl (dinaminio
diapazono valdymas):
pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
- frequency band (dažnių
ruožas): pasirinkite Band lll only
(Tik III dažnių ruožas)/Both
(Abi)/L-Band only (Tik L dažnių
ruožas).
- radio text (radijo tekstas): kad
pamatytumėte transliuojamą
radijo tekstą, pasirinkite On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).

- slideshow (skaidrių peržiūra):
pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
◆ radio factory settings
(gamyklinės radijo nuostatos):
grąžinkite pradines sąrankos
vertes į numatytąsias
gamyklines nuostatas.

Ryšio nuostatos
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Paspauskite settings (nuostatos)
> connection settings (ryšio
nuostatos).

◆ bluetooth settings („bluetooth“
nuostatos): pereina į meniu
bluetooth settings („bluetooth“
nuostatos).
- pair device (susieti įrenginį):
pasirinkite pageidaujamą
prietaisą ir prijunkite / atskirkite
arba panaikinkite jį.
- change PIN code (keisti PIN
kodą): rankiniu būdu
pakeiskite / nustatykite PIN
kodą.
- discoverable (atrandamas):
kad galėtumėte užmegzti
„Bluetooth“ ryšį iš savo
„Bluetooth“ telefono, parinkite
On (Įjungta) arba Off (Išjungta).
- device info (informacija apie
įrenginį): peržvelkite prietaiso
informaciją.

Įvadas
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◆ change ringtone (keisti
skambučio melodiją):
pasirinkite pageidaujamą
skambučio melodiją.
◆ ringtone volume (skambučio
melodijos garsumas):
pakeiskite skambučio melodijos
garsumą.

Kalba
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Paspauskite settings (nuostatos)
> language (kalba).
3. Parinkite kalbą, kuri bus rodoma
informacijos ir pramogų
sistemoje.

Teksto slinkimas
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).
3. Spauskite S.
4. Pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).

◆ On (Įjungta): jei garso ekrane
pateikiamas ilgas tekstas, jis
slenka.
◆ Off (Išjungta): tekstas
perslenkamas vieną kartą ir
parodoma jo sutrumpinta
forma.

Palietimo pyptelėjimo garsumas
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).
3. Spauskite S.
4. Pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
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Įvadas
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).
3. Spauskite S.
4. Pasirinkite nuo 9 iki 21.

◆ On (Įjungta): naudotojui
paspaudus ekraną, pasigirsta
pyptelėjimas.
◆ Off (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.

„DivX(R) VOD“

Sistemos versija
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).
3. Spauskite S.
4. Pasirinkite system version
(sistemos versija).
5. Patikrinkite sistemos versiją.

1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Spauskite settings (nuostatos).
3. Spauskite S.
4. Parinkite DivX(R) VOD.

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

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
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Radijas

Radijas
Naudojimas .................................. 20
Fiksuota antena ........................... 27
Daugiajuostė antena .................... 28

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.

(Tik 1 tipo modeliai)

FM/AM/DAB radijo klausymasis
1. Paspauskite mygtuką ; valdymo
skydelyje.
2. Pradiniame meniu paspauskite
audio (garso įranga).
3. Ekrane paspauskite Source
(Šaltinis) S.

(Tik 2 tipo modeliai)

Radijas
4. Ekrane paspauskite FM, AM arba
DAB. Parodomas paskutinės
klausytos radijo stoties FM, AM
arba DAB radijo dažnių ruožas.

Automatinė transliuojančių
radijo stočių paieška

■ Paspauskite t SEEK (IEŠKOTI)
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.
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3. Spustelėkite < arba >, kad
parinktumėte pageidaujamą
įrašytų mėgstamiausiųjų puslapį.

Rankinė transliuojančių radijo
stočių paieška
Pastaba
Spustelėkite q, kad grįžtumėte į
pradinį meniu.

Spaudinėkite k TUNE (DERINTI) 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.

4. Laikykite nuspaudę bet kurį iš
programuojamų mygtukų, kad
esamą radijo stotį priskirtumėte
tam mygtukui pasirinktame
mėgstamiausiųjų puslapyje.
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Radijas
◆ 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 norimą dažnių ruožą
(FM, AM arba DAB).

2. Spauskite AS.

Naudotojui nuspaudus AS 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.

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.

Tarp pateikiamos informacijos rasite
Frequency (Dažnis), PTY code (PTY
kodas) (programos tipą) ir radio text
(radijo tekstas).

Radijas
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 norimą dažnių ruožą
(FM, AM arba DAB).
2. FM/AM/DAB radijo ekrane
paspauskite MENU (MENIU).
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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. Ekrane FM menu (FM meniu)/AM
menu (AM meniu)/DAB menu
(DAB meniu) paspauskite favorite
list (parankinių sąrašas), kad būtų
pateiktas parankinių sąrašas.
Pateikiama informacija favorite
list (parankinių sąrašas).

2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.
FM/AM/DAB stočių sąrašas (FM/AM/
DAB meniu)
1. Ekrane FM menu (FM meniu)/AM
menu (AM meniu)/DAB menu
(DAB meniu) paspauskite FM
station list (FM stoties sąrašas)/
AM station list (AM stoties
sąrašas)/DAB station list (DAB
stočių sąrašas), kad būtų
pateiktas atitinkamų stočių
sąrašas.
Parodoma stočių sąrašo
informacija.
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Radijas
Pastaba
FM category list (FM kategorijų
sąrašas) pasiekiamas tik
naudojantis RDS (radijo duomenų
sistema).
DAB režimu kategorijų sąraše
rodoma tik parinkta kategorija.

2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.
FM/DAB kategorijų sąrašas (FM/DAB
meniu)
1. Ekrane FM menu (FM meniu)/
DAB menu (DAB meniu)
paspauskite FM category list (FM
kategorijų sąrašas)/DAB category
list (DAB kategorijos sąrašas).
Pateikiama informacija FM
category list (FM kategorijų
sąrašas)/DAB category list (DAB
kategorijos sąrašas).

(Tik 1 tipo modeliai)

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

FM/AM/DAB stočių sąrašo (FM/AM/
DAB meniu) naujinimas
1. Ekrane FM menu (FM meniu)/AM
menu (AM meniu)/DAB menu
(DAB meniu) paspauskite update
FM station list (atnaujinti FM
stočių sąrašą)/update AM station
list (atnaujinti AM stočių sąrašą)/
update DAB station list (atnaujinti
DAB stočių sąrašą).

Radijas
Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)

Prasidės FM station list (FM
stoties sąrašas)/AM station list
(AM stoties sąrašas)/DAB station
list (DAB stočių sąrašas)
naujinimo procesas.
2. FM station list (FM stoties
sąrašas)/AM station list (AM
stoties sąrašas)/DAB station list
(DAB stočių sąrašas) naujinimo
metu paspauskite Cancel
(Atšaukti), kad nebūtų įrašomi
pakeitimai.

Meniu tone settings (tembro
nuostatos) garso ypatybes galima
nustatyti skirtingai, atsižvelgiant į FM/
AM/DAB garso ir kiekvieno muzikos
grotuvo funkcijas.
1. Ekrane FM menu (FM meniu)/AM
menu (AM meniu)/DAB menu
(DAB meniu) paspauskite tone
settings (tembro nuostatos), kad
atvertumėte garso sąrankos
režimą.
Rodomas tone settings (tembro
nuostatos) meniu.

25

◆ 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. Spauskite OK (Gerai).
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Radijas

Pastaba
Tembro nuostatų EQ režimu galima
pasirinkti tik „Rankinis“ ir „Kalbėti“
(priklausomai nuo garso sistemos).

DAB pranešimai (DAB meniu)

(Tik 2 tipo modeliai)
1. Ekrane DAB menu (DAB meniu)
paspauskite DAB
announcements (DAB
pranešimai), kad būtų pateiktas
sąrašas DAB announcements
(DAB pranešimai).
Pateikiama sąrašo informacija.

2. Perslinkite sąrašą su R arba S.
Parinkite pageidaujamą stotį.
3. Spauskite OK (Gerai).

EPG esamoji programa (DAB
meniu)

(Tik 2 tipo modeliai)
1. Ekrane DAB menu (DAB meniu)
paspauskite EPG current
program (EPG esamoji
programa), kad būtų parodyta
EPG esamoji programa.
Pateikiama programos
informacija.

EPG stočių sąrašas (DAB
meniu)

(Tik 2 tipo modeliai)
1. Ekrane DAB menu (DAB meniu)
paspauskite EPG station list
(EPG stočių sąrašas), kad būtų
parodyta EPG station list (EPG
stočių sąrašas).
Pateikiama sąrašo informacija.

2. Jei pageidaujate pamatyti išsamią
informaciją, paspauskite Info
(Informacija).
2. Spauskite OK (Gerai).

Radijas
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Informacija (DAB meniu)

(Tik 2 tipo modeliai)
Ekrane DAB menu (DAB meniu)
paspauskite info (informacija), kad
būtų parodyta informacija apie
esamąsias DAB paslaugas.

„Intellitext“ (DAB meniu)

(Tik 2 tipo modeliai)
1. Ekrane DAB menu (DAB meniu)
paspauskite intellitext (intelliteks‐
tas), kad būtų pateiktas
„Intellitext“ sąrašas.

2. Spustelėkite pageidaujamą
elementą.

Fiksuota antena
Norėdami nuimti stogo anteną, sukite
ją prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami
uždėti stogo anteną, sukite ją pagal
laikrodžio rodyklę.
3. Išsamiai informacijai peržiūrėti
spustelėkite vieną iš elementų.
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Radijas
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.

Išoriniai prietaisai

Išoriniai prietaisai

Bendroji informacija
Garso sistema

Bendroji informacija ..................... 29
Muzikos grojimas ......................... 38
Nuotraukų rodymas ..................... 44
Filmų leidimas .............................. 45
Išmaniųjų telefonų programų
naudojimas .................................. 49

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.
- Sparta bitais: 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 sparta bitais siekia nuo
8 kb/sek. iki 320 kb/sek.,
128 kb/sek. spartą viršijantys failai
pasižymi aukštesne garso kokybe.
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■ 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.

30

Išoriniai prietaisai

■ 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
prietaiso 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
prietaiso 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.
Kai kurie „iPod“ / „iPhone“ modeliai
gali nederėti su šio prietaiso
jungiamumo savybėmis ar
funkcijomis.
„iPod“ / „iPhone“ galima jungti tik su
jais derančiais kabeliais.
Draudžiama naudoti kitokius
jungimo laidus.

Išoriniai prietaisai
■ Kai kuriais retais atvejais „iPod“ /
„iPhone“ gali būti apgadintas, jei
uždegimas bus įjungtas 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“.
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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.

Nuotraukų sistema

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

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“
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■
■

■
■

■

Išoriniai prietaisai

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.

Papildomo prietaiso sistema

Informacijos ir pramogų sistema gali
atkurti muzikos arba filmų failus iš
prietaiso, prijungto prie pagalbinio
įvado.
■ Jei papildomas prietaisas jau
prijungtas, paspauskite ; > audio
(garso įranga) > Source (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.

Išoriniai prietaisai
„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 51
■ 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

■
■

■

■
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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.
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
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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“
USB jungtis
Telefonas su
„Android“

„Bluetooth“
belaidė techno‐
logija

■ Jei turite „iPhone“, norėdami
naudotis programa prijunkite jį per
USB prievadą.
■ Jei naudojate telefoną su „Android“,
norėdami naudotis programa
sujunkite jį su informacijos ir
pramogų sistema per belaidę
technologiją „Bluetooth“.

2. Paspauskite settings (nuostatos).
Pateikiamas programos nuostatų
meniu.

Meniu „Smartphone Link“ programų
piktogramų rodymas / slėpimas
1. Paspauskite ; > smartphone link
(ryšys su išmaniuoju telefonu).
Pateikiamas meniu „Smartphone
Link“.
3. Spustelėkite pageidaujamos
programos piktogramą, kad
paslėptumėte ją meniu
„Smartphone Link“. Spustelėkite
pageidaujamos programos
piktogramą, kad parodytumėte ją,
paslėptą ryšio su išmaniuoju
telefonu meniu.
4. Spauskite OK (Gerai).

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

■ Your iPhone is locked. (Jūsų
„iPhone“ užrakintas.) => atrakinkite
savo „iPhone“.
■ You have another active
application open. (Yra atverta kita
aktyvi programa.) => užverkite kitą
aktyvią programą.
■ You haven't installed this
application on your iPhone. (Šios
programos neįdiegėte į savo
„iPhone“.) => įdiekite programą į
savo „iPhone“.
Jei jūsų „iPhone iOS“ versija
ankstesnė nei 4.0, pateikiamas toliau
iliustruojamas klaidos pranešimas.
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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.
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■ Iš naujo prijunkite savo išmanųjį
telefoną prie informacijos ir
pramogų sistemos, naudodamiesi
„Bluetooth“ belaide technologija ir
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 pageidaujate persijungti į kitą
programą, kol viena programa veikia
jūsų „iPod“ / „iPhone“ įrenginyje,
prijungtame prie USB prievado,
„iPod“ / „iPhone“ pradžios mygtuku
pereikite į pradžios meniu, tada
informacijos ir pramogų sistemos
ryšio su išmaniuoju įrenginiu meniu
spustelėkite programos piktogramą.
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.

Paspauskite „iPhone“ arba
„Bluetooth“ phone (telefonas), kad
suaktyvintumėte programą per
pageidaujamą prietaisą.
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.):

Išoriniai prietaisai
www.chevrolet.dk/MyLink
Estija (estų k.):
www.chevrolet.ee/MyLink
Suomija (suomių k.):
www.chevrolet.fi/MyLink
Prancūzija (prancūzų k.):
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.chevrolet.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 (rusų 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
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Turkija (turkų k.):
www.chevrolet.com.tr/MyLink
JK (anglų k.):
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Pastaba
Jei pageidaujate atjungti USB
laikmeną, pasirinkite kitą funkciją ir
tada atjunkite USB laikmeną.
Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite =.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
l.

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 ; > audio (garso
įranga) > Source (Šaltinis) S >
USB, kad pagrotumėte USB
muzikos failus.
USB muzikos failų grojimo
nutraukimas
1. Spauskite Source (Šaltinis) S.
2. Pasirinkite kitą funkciją,
spausdami AM, FM, AUX arba
Bluetooth („Bluetooth“).

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.
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.

Išoriniai prietaisai
Ciklinis failo leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite r.
■ 1: pakartotinai leidžia esamąjį failą.
■ All (Visi): pakartotinai leidžia visus
failus.
■ Off (Išjungta): grąžina normalų
atkūrimą.
Atsitiktinis failų leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.
■ On (Įjungta): atsitiktine tvarka
leidžia visus failus.
■ Off (Išjungta): grąžina normalų
atkūrimą.
Informacijos apie leidžiamą failą
peržiūra
Atkūrimo metu spustelėkite
pavadinimą, kad būtų pateikta
informacijos apie leidžiamą failą.
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USB muzikos meniu naudojimas
1. Atkūrimo metu spustelėkite
MENU (MENIU). Parodomas
bendras dainų skaičius ir jis
išskirstomas pagal aplankus,
atlikėjus, albumus ir žanrus.

■ 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.

2. Spustelėkite pageidaujamą
grojimo režimą.
Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite
MENU (MENIU).
2. Perslinkite sąrašą su R ir S.
Spauskite tone settings (tembro
nuostatos).
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■ Prijungus neperskaitomą „iPod“ /
„iPhone“, pasirodo atitinkamas
klaidos pranešimas, o informacijos
ir pramogų sistema automatiškai
persijungia į ankstesnę garso
funkciją.

„iPod“ / „iPhone“ grotuvas

„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.

Pastaba
Jei pageidaujate atjungti „iPod“ /
„iPhone“, pasirinkite kitą funkciją ir
tada atjunkite „iPod“ / „iPhone“.
Pauzė
Atkūrimo metu spustelėkite =.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
l.

3. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 20.
Yra tik modeliuose, derančiuose su
„iPod“ / „iPhone“.

„iPod“ / „iPhone“ grojimo nutraukimas
1. Spauskite Source (Šaltinis) S.
2. Pasirinkite kitą funkciją,
spausdami AM, FM, AUX arba
Bluetooth („Bluetooth“).

Pastaba
Jei „iPod“ / „iPhone“ jau prijungtas,
paspauskite ; > audio (garso
įranga) > Source (Šaltinis) S >
iPod, kad paleistumėte „iPod“ /
„iPhone“ turinį.

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.

Išoriniai prietaisai
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: pakartotinai leidžia esamąjį failą.
■ VISI: pakartotinai leidžia visus
failus
■ OFF (IŠJUNGTA): grąžina normalų
atkūrimą.
Atsitiktinis failų leidimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.
■ ON (ĮJUNGTA): atsitiktine tvarka
leidžia visus failus
■ OFF (IŠJUNGTA): grąžina normalų
atkūrimą.
Informacijos apie grojamą dainą
peržiūra
Atkūrimo metu spustelėkite
pavadinimą, kad būtų pateikta
informacijos apie grojamą dainą.
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playlists (grojaraščiai)/artists
(atlikėjai)/albums (albumai)/
songs (dainos)/genres (žanrai)/
composer (kompozitorius)/
audiobooks (garso knygos).

■ 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. Susijusių dainų skaičius
pateikiamas pagal kategorijas:

2. Spustelėkite pageidaujamą
grojimo režimą.
Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite
MENU (MENIU).
2. Perslinkite sąrašą su R ir S.
Spauskite tone settings (tembro
nuostatos).
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3. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 20.

Papildomas prietaisas
Muzikos šaltinio atkūrimas iš
papildomo prietaiso
Prijunkite papildomą prietaisą su
muzikos šaltiniu prie įvesties lizdo
AUX. Informacijos ir pramogų
sistemai baigus skaityti papildomo
prietaiso informaciją, ji automatiškai
atkuriama.

Tembro nustatymai
1. Atkurdami muziką iš pagalbinio
šaltinio, paspauskite tone settings
(tembro nuostatos).

2. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 20.

Bluetooth
Muzikos grojimas per „Bluetooth“
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
audio (garso įranga).
3. Ekrane paspauskite Source
(Šaltinis) S.

Išoriniai prietaisai
4. Paspauskite Bluetooth
(„Bluetooth“), kad pasirinktumėte
prijungto prietaiso muzikos
grojimo per „Bluetooth“ režimą.

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.

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.
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■ On (Įjungta): atsitiktine tvarka groja
visą muziką.
■ Off (Išjungta): grąžina normalų
atkūrimą.
Pastaba
Priklausomai nuo mobiliojo telefono,
ši funkcija gali neveikti.
Tembro nustatymai
1. Atkūrimo metu spustelėkite k.

Pakartotinis muzikos grojimas
Atkūrimo metu spustelėkite r.
■ 1: pakartotinai groja esamą muziką.
■ All (Visi): pakartotinai groja visą
muziką.
■ Off (Išjungta): grąžina normalų
atkūrimą.
Pastaba
Priklausomai nuo mobiliojo telefono,
ši funkcija gali neveikti.
Atsitiktinis muzikos grojimas
Atkūrimo metu spustelėkite s.

2. Išsamesnės informacijos rasite
skirsnyje „Tembro nustatymai
(FM/AM/DAB meniu)“ 3 20.
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Nuotraukų rodymas
Nuotraukų peržiūra
1. Prijunkite USB laikmeną su
nuotraukų failais prie USB
prievado.
Pasirodys nuotraukos.

Pastaba
Jei USB laikmena jau prijungta,
paspauskite ; > picture & movie
(nuotrauka ir filmas) > Source
(Šaltinis) S > USB (picture) (USB
(nuotraukos)), kad peržiūrėtumėte
nuotraukų failus.
Jūsų saugumui automobiliui pradėjus
važiuoti kai kurios funkcijos
išjungiamos.

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

USB nuotraukos meniu
naudojimas
Skaidrių peržiūra

Nuotraukos ekrane spustelėkite t.

1. Nuotraukų ekrane paspauskite
MENU (MENIU). Pasirodo USB
picture menu (nuotraukos meniu).

Išoriniai prietaisai
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◆ clock/temp. display (laikr./temp.
rodymas): norint parodyti
laikrodį ir temperatūrą per visą
ekraną, reikia pasirinkti On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
◆ display settings (ekrano
nuostatos): suderinkite
šviesumą ir kontrastą.
3. Nustatę spustelėkite q.

2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ picture file list (nuotraukų failų
sąrašas): parodomas visas
nuotraukų failų sąrašas.
◆ sort by title (rikiuoti pagal
pavadinimą): nuotraukos
surūšiuojamos pagal
pavadinimą.
◆ sort by date (rikiuoti pagal
datą): nuotraukos
surūšiuojamos pagal datą.
◆ slide show time (skaidrių
peržiūros trukmė): pasirinkite
skaidrių peržiūros intervalą.

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,
paspauskite ; > picture & movie
(nuotrauka ir filmas) > Source
(Šaltinis) S > USB (movie) (USB
(filmai)), kad paleistumėte filmo failą.
Filmo leidimo funkcija neveikia
važiuojant (remiantis kelių eismo
taisyklėmis, ji veikia tik pastačius
automobilį).
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Išoriniai prietaisai
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
Pauzė

Atkūrimo metu spustelėkite /.
Kad tęstumėte atkūrimą, paspauskite
c.

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

Kito filmo leidimas

USB filmo meniu naudojimas

Spustelėkite c, kad būtų paleistas
kitas filmas.

Ankstesnio filmo leidimas

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

1. Filmo ekrane paspauskite MENU
(MENIU): bus parodytas USB
filmo meniu.

2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ movie file list (filmų failų
sąrašas): parodomi visų filmų
failų sąrašai.
◆ clock/temp. display (laikr./temp.
rodymas): norint parodyti
laikrodį ir temperatūrą per visą
ekraną, reikia pasirinkti On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
◆ display settings (ekrano
nuostatos): suderinkite
šviesumą ir kontrastą.
◆ tone settings (tembro
nuostatos): atlikite garso
sąranką. Išsamesnės

Išoriniai prietaisai
informacijos rasite skirsnyje
„Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)“ 3 20.
3. Nustatę spustelėkite q.

2. Paspauskite < arba >.

Įgarsinimo kalba
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Jei filmo faile yra įgarsinimo kalba,
naudotojas gali ją parinkti.
1. Filmo ekrane spustelėkite k.

Subtitrų kalba

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

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.

48

Išoriniai prietaisai

2. Paspauskite < arba >.

3. Spauskite l.
Pastaba
Naudotojas gali nustatyti vieną iš
garso kalbų, derančių su „DivX“ filmo
failu.

Filmų leidimas iš papildomo
prietaiso

Prijunkite papildomą prietaisą su
filmo šaltiniu prie įvesties lizdo AUX.
Informacijos ir pramogų sistemai
baigus skaityti papildomo prietaiso
informaciją, ji automatiškai
atkuriama.

Pastaba
Jei pagalbinis prietaisas jau
prijungtas, paspauskite ; > picture
& movie (nuotrauka ir filmas) >
Source (Šaltinis) S > AUX (movie)
(AUX (filmai)), kad paleistumėte
pagalbinio prietaiso 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 paspauskite
MENU (MENIU). Pasirodo AUX
menu (AUX meniu).

Išoriniai prietaisai

Išmaniųjų telefonų
programų naudojimas
Pastaba
Kai kurie vaizdai ir paaiškinimai gali
skirtis priklausomai nuo telefono
operacinės sistemos, versijos ir
(arba) programos (programėlės)
versijos. Šiame skirsnyje
paaiškintas bendrasis veikimas.
2. Spustelėkite pageidaujamą
meniu.
◆ tone settings (tembro
nuostatos): atlikite garso
sąranką. Išsamesnės
informacijos rasite skirsnyje
„Tembro nustatymai (FM/AM/
DAB meniu)“ 3 20.
◆ clock/temp. display (laikr./temp.
rodymas): norint parodyti
laikrodį ir temperatūrą per visą
ekraną, reikia pasirinkti On
(Įjungta) arba Off (Išjungta).
◆ Ekrano nuostatos: suderinkite
šviesumą ir kontrastą.
3. Nustatę spustelėkite q.
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smartphone link (ryšys su
išmaniuoju telefonu). Pateikiamas
meniu „Smartphone Link“.

Kaip prijungti programą prie
„MyLink“
1. Įdiekite programą savo
išmaniajame telefone.
2. Prijunkite savo išmanųjį telefoną
prie informacijos ir pramogų
sistemos per USB prievadą arba
„Bluetooth“ belaidę technologiją.
„iPhone“: prijungimas per USB
Telefonas su „Android“:
„Bluetooth“ belaidė technologija
3. Suaktyvinkite programą.
4. Kad paleistumėte programą
informacijos ir pramogų sistemos
ekrane, paspauskite ; >

5. Spustelėkite programos
piktogramą. Pateikiamas
programos ekranas.
6. Pateikiamas programos ekranas.
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Pastaba
Papildomos informacijos apie
programas, pvz., „BringGo“, rasite
navigacijos sistemos savininko
vadove, kuris pateikiamas interneto
svetainėje www.BringGoNav.com.

Telefonas

Telefonas

„Bluetooth“®
„Bluetooth“ belaidė technologija

„Bluetooth“® ................................ 51
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ........................................... 56

„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.
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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. Pradžios meniu paspauskite
phone (telefonas) ir tada
paspauskite Yes (Taip).
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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 paspauskite
Yes (Taip).

3. Paspauskite Search Bluetooth
Device (Ieškoti „Bluetooth“
įrenginio), kad pradėtumėte
„Bluetooth“ telefonų paiešką.

5. Sėkmingai susiejus „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir
pramogų sistemą, pastarosios
ekrane parodomas telefono
rodinys.

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

Telefonas
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.
Rekomenduojama pirmą kartą
susiejant telefoną „Visada“ priimti
telefonų knygelės užklausą.
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 paspauskite
settings (nuostatos).
3. Paspauskite connection settings
(ryšio nuostatos) > bluetooth
settings („bluetooth“ nuostatos) >
pair device (susieti įrenginį).
4. Prietaisų susiejimo ekrane
paspauskite norimą susieti
prietaisą ir pereikite prie 6
veiksmo. Jei prietaisų susiejimo
ekrane nėra jūsų pageidaujamo
susieti prietaiso, paspauskite
Search Bluetooth Device (Ieškoti
„Bluetooth“ įrenginio), kad būtų
atlikta pageidaujamo prietaiso
paieška.
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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 paspauskite
Yes (Taip).
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6. Sėkmingai susiejus „Bluetooth“
prietaisą bei informacijos ir
pramogų sistemą, prietaiso
susiejimo ekrane pasirodo nh.

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

◆ 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.
Rekomenduojama pirmą kartą
susiejant telefoną „Visada“ priimti
telefonų knygelės užklausą.
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 paspauskite
settings (nuostatos).

Telefonas
3. Paspauskite connection settings
(ryšio nuostatos) > bluetooth
settings („bluetooth“ nuostatos) >
pair device (susieti įrenginį).
4. Susietas ir prijungtas prietaisas
žymimas g.

4. Spustelėkite pageidaujamo
atjungti prietaiso pavadinimą.

4. Spustelėkite pageidaujamo
prijungti prietaiso pavadinimą.

5. Spauskite OK (Gerai).

5. Spauskite OK (Gerai).

„Bluetooth“ prietaiso
prijungimas
„Bluetooth“ prietaiso atjungimas
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
settings (nuostatos).
3. Paspauskite connection settings
(ryšio nuostatos) > bluetooth
settings („bluetooth“ nuostatos) >
pair device (susieti įrenginį).

1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
settings (nuostatos).
3. Paspauskite connection settings
(ryšio nuostatos) > bluetooth
settings („bluetooth“ nuostatos) >
pair device (susieti įrenginį).
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„Bluetooth“ prietaiso šalinimas

Jei jums nebereikia naudoti
„Bluetooth“ prietaiso, jį galima
pašalinti.
1. Valdymo skydelyje
spustelėkite ;.
2. Pradiniame meniu paspauskite
settings (nuostatos).
3. Paspauskite connection settings
(ryšio nuostatos) > bluetooth
settings („bluetooth“ nuostatos) >
pair device (susieti įrenginį).
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Pokalbio perjungimas į mobilųjį
telefoną (privatusis režimas)

4. Spauskite Del (Naikinti).

1. Jei pageidaujate perjungti pokalbį
į mobilųjį telefoną ir nesinaudoti
„laisvų rankų“ įranga, spustelėkite
m.

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

2. Jei norite pokalbį grąžinti atgal į
laisvų rankų įrangą, paspauskite
m dar kartą. Pokalbis
perjungiamas į automobilio „laisvų
rankų“ įrangą.

Mikrofono įjungimas /
išjungimas

Jūs galite įjungti / išjungti mikrofoną,
spustelėdami n.

Telefonas
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Skambinimas pakartotinai
renkant numerį

Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite q / w, 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,
paspauskite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupės
mygtuką q/w arba ekrane
paspauskite Accept (Priimti).
Jei norite atmesti skambutį,
paspauskite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupės
mygtuką x/n arba ekrane
paspauskite Reject (Atmesti).

Telefono knygos meniu
naudojimas
1. Telefono ekrane paspauskite
phone book (telefonų knygelė).
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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 paspauskite
phone book (telefonų knygelė).

2. Ekrane phone book (telefonų
knygelė) paspauskite o.

Telefonas
3. Klaviatūra įveskite ieškomą
vardą. Išsamesnės informacijos
rasite skirsnyje „Vardo paieška“
3 56.
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.
Rekomenduojama pirmą kartą
susiejant telefoną „Visada“ priimti
telefonų knygelės užklausą.
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.

59

Skambinimas naudojantis
skambučių istorija
1. Telefono ekrane paspauskite call
history (skambučių
retrospektyva).
2. Spustelėkite a, b arba c.

(Rinkti numeriai)
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Skambinimas naudojantis
sparčiojo rinkimo numeriais

(Praleisti skambučiai)

(Priimti skambučiai)
3. Pasirinkite telefonų knygos įrašą,
kuriam norite paskambinti.

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.

Telefonas
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Rodyklė
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Įvadas
Bendra informacija ....................... 64
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funkcija ......................................... 65
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Veikimas ...................................... 72
Pritaikymas .................................. 76

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.
Pastaba
Šiame vadove apibūdinamos visos
parinktys ir funkcijos, pasiekiamos
įvairiose informacijos ir pramogų
sistemose. Atitinkami aprašymai,
įskaitant ekranų ir meniu funkcijų
aprašymus, gali netikti jūsų

Įvadas
automobiliui, kadangi gali būti kitoks
jo modelio variantas, valstybės
specifikacijos, specialioji įranga ar
priedai.

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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Įvadas

Valdymo elementų apžvalga
1 tipas

Įvadas
1-A tipas: radijas/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/„iPod“ + „Bluetooth“
1-B tipas: radijas + CD/MP3 + AUX
1. Rodinys
Leidimo / 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. d SEEK c mygtukai
◆ Naudodamiesi radiju arba DAB,
spustelėkite vieną iš šių
mygtukų, kad galėtumėte rasti
stotis, transliuojamas be
trikdžių. Galite rankiniu būdu,
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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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Įvadas

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 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).

Įvadas
2 tipas
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Įvadas

2-A tipas: radijas + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-B tipas: radijas + CD/MP3 + AUX
1. Rodinys
Leidimo / 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. d SEEK c 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).

Įvadas
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).
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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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Įvadas

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 [d SRC c] 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 [d SRC c] 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

Įvadas
Sistemos įjungimas / išjungimas

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
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■ 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
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.

Pradėjus veikti greičio
kompensavimo garsumo sąrankai,
garsumas automatiškai
reguliuojamas pagal automobilio
greitį, tokiu būdu kompensuojant
variklio ir padangų skleidžiamą
triukšmą (žr. Settings (Nustatymai) →
Radio settings (Radijo nustatymai) →
Auto volume control (Automatinis
garso reguliavimas)).

Sukite GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlę, kad sureguliuotumėte
garsumą.

Garsumo ribojimas esant
aukštai temperatūrai

Jei radijo viduje temperatūra aukšta,
informacijos ir pramogų sistema ribos
reguliuojamą maks. garsumą.
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Įvadas

Jei reikia, garsumas automatiškai
sumažės.

Tembro nustatymai

Ekrane Tone settings (Tembro
parametrai) garso ypatybes galima
nustatyti skirtingai, atsižvelgiant į FM/
AM/DAB radijo ir kiekvieno muzikos
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
■ Bosas: žemųjų dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Vidutinio aukštumo dažniai:
vidutinio aukštumo dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Diskantas: aukštųjų dažnių lygį
reguliuokite nuo -12 iki +12.
■ Faderis: 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).

Įvadas
Pasirinkite funkciją
FM/AM arba DAB radijas

Spustelėkite mygtuką RADIO BAND,
kad pasirinktumėte FM/AM arba DAB
radiją.
Paspauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad atvertumėte FM menu (FM
meniu), AM menu (AM meniu) arba
DAB menu (DAB meniu), kur rasite
parinkčių transliavimo stotims
nurodyti.
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CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth garso
atkūrimo arba išorės garso (AUX)
įvestis

Paspaudinėkite mygtuką CD/AUX,
kad persijungtumėte per garso
grotuvo funkcijas, CD/MP3 diskų
AUX funkciją, prijungtus USB arba
„iPod“ įrenginius arba „Bluetooth“
garso grotuvą. (MP3/CD → AUX →
USB arba iPod → Bluetooth
(„Bluetooth“) → CD/MP3 →....)
Ant vairo įrengta nuotolinio valdymo
rankenėle spustelėkite d SRC c, kad
pasirinktumėte pageidaujamą
režimą.

Paspauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad atidarytumėte meniu su tiesiogiai
susijusios funkcijos parinktimis arba
tiesiogiai susijusio įtaiso meniu
(išskyrus „Bluetooth“ garso sistemą).
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Įvadas

„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją
palaikantis telefonas

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

Paspauskite mygtuką PHONE/
MUTE, kad atvertumėte Bluetooth
(„Bluetooth“) su aktualios funkcijos
parinktimis.

Norėdami patekti į meniu Settings
(Nustatymai), spustelėkite šį
mygtuką.
(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.

Pritaikymas

Kaip naudotis Nuostatų meniu
pritaikymui

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
rankenėlė
Settings (Nustatymai) naudojami
toliau nurodyti mygtukai ir valdymo
rankenėlė.
(12) CONFIG mygtukas

■ Priklausomai nuo automobilio
modelio, kai kurie sąrankos meniu
ir funkcijos gali skirtis.
■ Nuoroda: Toliau pateikiama meniu
Settings (Nustatymai) informacinė
lentelė.

Įvadas
[Pavyzdys] Nuostatos → Laikas ir data
→ Nustatyti datą: 2012 m. sausio 23 d.

Norėdami pamatyti meniu Settings
(Nustatymai), spustelėkite mygtuką
CONFIG.
Vadovaudamiesi meniu Settings
(Nustatymai), informacine lentele (žr.
toliau), sukite valdymo elementą
MENU-TUNE 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.
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Įvadas
Nuostatų informacinė lentelė
[Kalbos]

■ Jei tiesiogiai susijęs išsamus
sąrašas sudarytas iš kelių punktų,
šį veiksmą kartokite.
■ Nustatykite / įveskite tiesiogiai
susijusią sąrankos reikšmę, kitaip
veikimo būsena pasikeis.

Pasirinkite norimą kalbą.

[Laikas, data]

Set time (Nustatyti laiką): rankiniu
būdu nustatykite esamo laiko
valandas ir minutes.
■ Set date (Nustatyti datą): rankiniu
būdu nustatykite esamus metus /
mėnesį / datą.
■ Set time format (Nustatyti laiko
formatą): pasirinkite 12 arba 24
valandų rodinį.
■ Set date format (Nustatyti datos
formatą): nustatykite datos rodymo
formatą.
YYYY.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2012

Įvadas
MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization (RDS
laikrodžio sinchronizavimas):
pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta)
[Radijo nuostatos]

■ Auto volume control (Automatinis
garso reguliavimas): nustatykite Off
(Išjungta)/Low (Mažas)/Medium
(Vidutinis)/High (Didelis).
■ Maximum startup volume
(Maksimalus paleidimo garsumas):
Rankiniu būdu nustatykite
maksimalų garsumą įjungimo
metu.

■ Radio favourites (Mėgstamiausios
radijo stotys):
Rankiniu būdu nustatykite savo
mėgstamiausiųjų puslapio
numerius.
■ AS-Stations (AS stotys): parinkite
automatinio stočių įrašymo funkciją
visoms radijo stotims surasti.
■ RDS options (RDS pasirinktys):
nustatykite RDS options (RDS
pasirinktys).
- RDS: On (Įjungta)/Off (Išjungta)
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją RDS).
- Regional (Regioninis): On
(Įjungta)/Off (Išjungta)
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją Regional (Regioninis)).
- Text scroll freeze (Tekstinio
vaizdo fiksavimas): On (Įjungta)/Off
(Išjungta) (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite funkciją Text scroll
freeze (Tekstinio vaizdo
fiksavimas)).
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- TA volume (TA garsas):
nustatykite TA volume (TA garsas).
■ DAB settings (DAB nustatymai):
nustatykite DAB settings (DAB
nustatymai).
- Auto ensemble linking
(Automatinė ansamblio sąsaja): On
(Įjungta)/Off (Išjungta)
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją Auto ensemble linking
(Automatinė ansamblio sąsaja)).
- Auto linking DAB-FM (Automatinė
sąsaja DAB–FM): On (Įjungta)/Off
(Išjungta) (suaktyvinkite arba
išaktyvinkite funkciją Auto linking
DAB-FM (Automatinė sąsaja DAB–
FM)).
- Dynamic audio adaption
(Dinaminis garso pritaikymo
įrankis): On (Įjungta)/Off (Išjungta)
(suaktyvinkite arba išaktyvinkite
funkciją Dynamic audio adaption
(Dinaminis garso pritaikymo
įrankis)).
- Band selection (Dažnių ruožo
pasirinkimas): nustatykite Both
(Abi), L-Band (L dažnių ruožas)
arba Band III (III dažnių ruožas).
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[Bluetooth nuostatos]

Bluetooth („Bluetooth“): įveskite
Bluetooth settings („Bluetooth“
nuostatos).
■ Activation (Suaktyvinimas):
pasirinkite On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
■ Device list (Įrenginių sąrašas):
pasirinkite pageidaujamą įtaisą ir
pasirinkite / prijunkite / atskirkite
arba panaikinkite.
■ Pair device (Poravimo įrenginys):
pabandykite prijungti naują
„Bluetooth“ prietaisą.

■ Change Bluetooth code (Pakeisti
„Bluetooth“ kodą): rankiniu būdu
pakeiskite / nustatykite „Bluetooth“
kodą.
■ Restore factory settings (Atstatyti
gamyklos nustatymus): atstatykite
numatytąsias pradines sąrankos
vertes.

Radijas

Radijas
Naudojimas .................................. 81
Radijo duomenų sistema (RDS) . . 89
Fiksuota antena ........................... 93

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.
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(8) d SEEK c 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, įjunkite
arba išjunkite funkciją TP (eismo
programa): On (Įjungta) / Off
(Išjungta).
(7) INFORMACIJA [INFO] mygtukas
Peržvelkite informaciją apie
transliuojamas radijo arba DAB stotis.

Bus priimta anksčiau pasirinkta
transliavimo stotis.

Automatinė DAB paslaugos
komponento paieška

Automatinė radijo stoties paieška

Radijo arba DAB stoties
klausymasis
Radijo arba DAB režimo pasirinkimas

Spustelėkite d SEEK c mygtukus,
kai norėsite automatiškai ieškoti
esamų radijo stočių, kurios
transliuojamos be trikdžių.

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

Spustelėkite mygtukus d SEEK c,
kad esamame ansamblyje
automatiškai ieškotumėte
pasiekiamų DAB paslaugos
komponentų.
Jei norite peršokti prie ankstesnio /
kito ansamblio, spustelėkite
mygtukus d SEEK c.

Radijas
Radijo stoties paieška

DAB ansamblio paieška

DAB paslaugos susiejimas

Laikykite nuspaudę d SEEK c
mygtukus, kai norėsite greitai keisti
dažnį, o suradę pageidaujamą dažnį,
mygtuką atleiskite.

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

(DAB-DAB įj. / DAB-FM išj.)

(DAB-DAB išj. / DAB-FM įj.)
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(DAB-DAB įj. / DAB-FM įj.)
Jei, jums nustatant punktą Auto
linking DAB-FM (Automatinė sąsaja
DAB–FM), DAB paslaugos signalas
yra silpnas, informacijos ir pramogų
sistema automatiškai priima susietą
paslaugos komponentą (žr. Settings
(Nustatymai) → Radio settings (Radijo
nustatymai) → DAB settings (DAB
nustatymai) → Auto linking DAB-FM
(Automatinė sąsaja DAB–FM)).

Rankinė radijo stoties paieška

Rankinė DAB stoties paieška

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

DAB režimu spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad būtų parodyta
DAB menu (DAB meniu).
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
DAB manual tuning (DAB rankinis
reguliavimas), paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad rankiniu būdu
surastumėte pageidaujamą
transliacijos dažnį, paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.

Radijas
DAB stočių sąrašo naudojimas

spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos kanalą.
DAB informacijos rodymas

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parodytumėte
DAB stations list (DAB stočių
sąrašas).
■ Bus pateiktas DAB stations list
(DAB stočių sąrašas).
■ Jei DAB stations list (DAB stočių
sąrašas) tuščias, automatiškai
pradedamas punkto DAB stations
list (DAB stočių sąrašas)
naujinimas.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui

Spaudinėkite mygtuką
INFORMACIJA [INFO], kad
parinktumėte pageidaujamą DAB
stočių informacijos rodymo režimą.
Bus parodytas pasirinkto FAV
(mėgstamiausiųjų) užprogramuotų
stočių puslapio transliavimo
informacijos 1 numeris.
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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.
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■ Galima įrašyti iki 3
mėgstamiausiųjų stočių puslapių, o
kiekviename puslapyje gali būti
laikoma iki šešių radijo arba DAB
stočių.
■ Galite nustatyti naudojamo
parankinių stočių puslapio numerį.
Tai atliekama per Settings
(Nustatymai) → Radio settings
(Radijo nustatymai) → Radio
favourites (Mėgstamiausios radijo
stotys) (maks. parankinių 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

Radijo arba DAB meniu
naudojimas

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.

Paspauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad parodytumėte radijo meniu arba
DAB menu (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.

Radijas
FM/AM/DAB meniu →
Mėgstamiausiųjų sąrašas

paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad priimtumėte
tiesiogiai susijusį transliacijos kanalą.
FM/AM meniu → FM/AM stočių
sąrašas
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Bus pateikta informacija FM stations
list (FM stočių sąrašas)/AM stations
list (AM stočių sąrašas).
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

Būdami ekrane FM menu (FM
meniu)/AM menu (AM meniu)/DAB
menu (DAB meniu), pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pasirinktumėte Favourites list
(Mėgstamiausių stočių sąrašas) ir
tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Bus pateiktas Favourites list
(Mėgstamiausių stočių sąrašas).
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
pageidaujamą punktą Favourites list
(Mėgstamiausių stočių sąrašas),

Būdami ekrane FM menu (FM
meniu)/AM menu (AM meniu),
pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
FM stations list (FM stočių sąrašas)/
AM stations list (AM stočių sąrašas) ir
tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Būdami ekrane FM menu (FM
meniu)/DAB menu (DAB meniu),
pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į FM
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category list (FM kategorijų sąrašas)/
DAB category list (DAB kategorijos
sąrašas) ir tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Bus pateikta FM category list (FM
kategorijų sąrašas)/DAB category list
(DAB kategorijos sąrašas).
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad parinktumėte
pageidaujamą sąrašą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad priimtumėte tiesiogiai susijusį
transliacijos dažnį.
DAB meniu → DAB pranešimai

Būdami ekrane DAB menu (DAB
meniu), pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į DAB
announcements (DAB pranešimai) ir
tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Bus pateikta DAB announcements
(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

Būdami ekrane FM menu (FM
meniu)/AM menu (AM meniu)/DAB
menu (DAB meniu), pasukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į Update FM stations
list (Atnaujinti FM stočių sąrašą)/
Update AM stations list (Atnaujinti AM
stočių sąrašą)/Update DAB stations
list (Atnaujinti DAB stočių sąrašą),
tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Radijas
■ Prasidės FM stations list (FM stočių
sąrašas)/AM stations list (AM
stočių sąrašas)/DAB stations list
(DAB stočių sąrašas) naujinimo
procesas.
■ FM stations list (FM stočių
sąrašas)/AM stations list (AM
stočių sąrašas)/DAB stations list
(DAB stočių sąrašas) naujinimo
metu paspauskite mygtuką
MENU-TUNE arba mygtuką
P BACK, kad nutrauktumėte
pakeitimų įrašymo procesą.

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 konfigūravimas

■ 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.

Norėdami pamatyti Settings
(Nustatymai) meniu, vieną kartą
paspauskite CONFIG mygtuką.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pereitumėte į
Radio settings (Radijo nustatymai),
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
RDS options (RDS pasirinktys),
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
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RDS įjungimas ir išjungimas

Nustatykite RDS parinktį On
(Įjungta) arba Off (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 options (RDS
pasirinktys) sukite MENU-TUNE
valdymo rankenėlę, kad

pasirinktumėte RDS Off (Išjungta),
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte RDS
funkciją.

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 parinkties Regional
(Regioninis) vertę On (Įjungta) arba
Off (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 options (RDS
pasirinktys) sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Regional (Regioninis) Off (Išjungta),
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte
regioninę funkciją.

Teksto slinkties sustabdymo
įjungimas ir išjungimas

Įjunkite arba išjunkite funkciją Text
scroll freeze (Tekstinio vaizdo
fiksavimas) (kad būtų parodyta
informacija apie programą):

Radijas
Min. eismo pranešimų garsumą
galima didinti arba mažinti palyginus
su įprastu muzikos garsumu.

Meniu RDS options (RDS
pasirinktys) sukite MENU-TUNE
valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte Text scroll freeze
(Tekstinio vaizdo fiksavimas) Off
(Išjungta), paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE, kad įjungtumėte
funkciją Text scroll freeze (Tekstinio
vaizdo fiksavimas).

Eismo pranešimų garsumas
(TA)

Min. eismo pranešimų (TA) priėmimo
garsumą galima nustatyti iš anksto.

Būdami meniu RDS options (RDS
pasirinktys), pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
pereitumėte į TA volume (TA garsas)
ir tada paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad nustatytumėte lygį
TA volume (TA garsas), paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

Eismo pranešimų paslauga

TP = eismo programa
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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.
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Eismo pranešimų blokavimas
Užblokuokite eismo pranešimus,
pvz., CD/MP3 grojimo arba radijo
klausymo metu:

■ 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.

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.

Radijas

Fiksuota antena

apgadinti stogą. Prieš įvažiuodami
į automatinę plovyklą, nuimkite
anteną.
Norėdami užtikrinti tinkamą
transliaciją, tvirtai įsukite anteną ir
nustatykite ją į vertikalią padėtį.

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

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
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Muzikos grotuvai

CD grotuvas

CD grotuvas ................................. 94
Papildomos priemonės .............. 103

Prieš naudojantis CD grotuvu

Šios sistemos CD/MP3 grotuvas gali
paleisti garso CD ir MP3 (WMA)
diskus.

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 CDRW diskai gali būti grojami
netinkamai arba nebūti grojami
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.

Muzikos grotuvai
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ 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
Perspėjimai dėl diskų 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).
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■ 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.
Perspėjimai dėl CD-R/RW diskų
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 veikiami tiesioginių saulės
spindulių arba aukštos
temperatūros, arba jei ilgą laiką
buvo laikomi automobilyje.
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■ Ant CD-R/CD-RW diskų užrašytas
pavadinimas ir kita tekstinė
informacija įtaise gali būti
nerodoma.
■ 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. 12 simbolių
◆ ISO 9660, 2 lygmuo: maks.
31 simbolis
◆ „Joliet“: Iki 64 ženklų (1 baitas)
◆ „Windows“ ilgasis failo
pavadinimas: Iki 28 ženklų
(1 baitas)
Perspėjimai dėl MP3/WMA muzikos
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.

Muzikos grotuvai
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) d SEEK c 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.
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(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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Disko išstūmimas

■ Perskaičius disko informaciją, jis
automatiškai pradedamas groti nuo
1 kūrinio.
■ Įdėjus neperskaitomą diską, jis
automatiškai išstumiamas,
parodant klaidos pranešimą.
Tuomet sistema perjungiama 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 įdėto disko, ekrane
parodomas pranešimas No CD
inserted (Neįdėta jokio CD) ir
funkcijos parinkti neleidžiama.
■ Automatiškai bus paleistas
anksčiau grotas garso takelis.

Norėdami išstumti diską, spauskite
IŠSTŪMIMO mygtuką ir išimkite
diską.
■ Išėmus diską, automatiškai
įjungiama anksčiau naudota
funkcija arba FM radijas.
■ Diskas bus automatiškai vėl įdėtas,
jei po kurio laiko nebus išimtas.

Muzikos grotuvai
Grojančio garso takelio keitimas

Spauskite dSEEKc mygtukus garso
atkūrimo režimu, kad paleistumėte
ankstesnį arba kitą garso takelį.
Ant vairo įrengtu nuotolinio valdymo
rankenėle galima lengvai keisti
kūrinius sukant valdymo rankenėlę d
SRC c.
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Grojamos vietos keitimas

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

Paleidimo režimu laikykite nuspaudę
mygtukus d SEEK c, 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

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

Grojimo režimu spustelėkite mygtuką
INFORMATION [INFO], kad būtų
parodyta informacija apie grojamą
kūrinį.
Jei nėra informacijos apie grojamą
kompaktinės plokštelės kūrinį,
sistema parodo pranešimą No
information (Informacijos nėra).

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.

Paleidimo režimo keitimas

Muzikos grotuvai
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
pasirinktumėte atitinkamų funkcijų
vertes On (Įjungta) arba Off
(Išjungta).
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CD meniu → Kūrinių sąrašas

CD meniu → Aplankai

Kai atkuriama kompaktinė plokštelė,
CD meniu pasukite valdymo
rankenėlę MENU-TUNE, kad
parinktumėte kūrinių sąrašą ir tada
paspauskite 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.

Kai atkuriami MP3 (WMA) diskai, CD
meniu pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad parinktumėte
Folders (Katalogai) ir tada
paspauskite mygtuką MENU-TUNE.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
pageidaujamą aplanką, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
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CD meniu → Paieška...

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

Kai atkuriami MP3 (WMA) diskai, CD
meniu pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, pereikite į Search...
(Ieškoti...) ir tada paspauskite
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].

Muzikos grotuvai
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
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte
išsamios klasifikacijos punktą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

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 prietaisu.
■ Kad atjungtumėte USB įrenginį,
mygtuku MENU-TUNE atverkite
Menu USB (USB meniu) → Remove
USB (Atjungti USB).
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■ 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
prietaiso 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
prietaiso 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.

Įspėjimai dėl USB muzikos 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.

Muzikos grotuvai
■ 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) d SEEK c 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.
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(16) P BACK mygtukas
Atšaukite įvesties elementą arba
grįžkite į ankstesnį meniu.
USB laikmenos prijungimas

Jei ant jungties virš prietaisų skydelio
yra dangtelis, atidarykite jį, kad
galėtumėte prijungti USB kaupiklį su
muzikos failais ir groti juos per USB
prievadą.
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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.
Kad užbaigtumėte leidimą ir
atjungtumėte USB laikmeną,
pasinaudokite meniu funkcija Menu
USB (USB meniu) → Remove USB
(Atjungti USB). Taip USB laikmeną
atjungsite saugiai.
USB meniu naudojimas
Shuffle songs (Groti dainas atsitiktine
tvarka)/Repeat (Kartoti)/Folders
(Katalogai)/Search... (Ieškoti...)
instrukcijos iš Menu USB (USB
meniu) yra panašios į CD/MP3
grotuvo CD menu (Kompaktinės
plokštelės meniu): įtrauktas tik
elementas Remove USB (Atjungti
USB). Žr. CD/MP3 grotuvo funkcijas
iš CD menu (Kompaktinės plokštelės
meniu).

USB meniu → Šalinti USB

Paspauskite mygtuką MENU-TUNE
grojimo režimu, kad būtų parodyta
Menu USB (USB meniu). Sukite
valdymo rankenėlę MENU-TUNE,
kad pereitumėte į elementą Remove
USB (Atjungti USB), paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE, kad būtų
parodytas pranešimas,
informuojantis, jog saugu atjungti
USB įtaisą.
USB įtaisą atjunkite nuo USB jungties
lizdo.
Grįžkite prie anksčiau naudotos
funkcijos.

Muzikos grotuvai
„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) d SEEK c 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.
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„iPod“ grotuvo prijungimas

Jei ant jungties virš prietaisų skydelio
yra dangtelis, atidarykite jį, kad
galėtumėte prijungti „iPod“ įrenginį su
muzikos failais ir groti juos per USB
prievadą.
■ 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.

Muzikos grotuvai
„iPod“ meniu naudojimas
iPod Menu („iPod“ meniu) instrukcijos
Shuffle songs (Groti dainas atsitiktine
tvarka)/Repeat (Kartoti)/Search...
(Ieškoti...) (įskaitant garso knygas ir
kompozitorius) yra panašios į CD/
MP3 grotuvo CD menu (Kompaktinės
plokštelės meniu), tik įtrauktas
punktas Eject iPod (Išimti „iPod“). Žr.
į kiekvieną CD/MP3 punktą dėl
naudojimosi.
„iPod“ meniu → Atjungti „iPod“

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

Išorės garso (AUX) įvestis

Yra tik modeliuose, palaikančiuose
išorės garso jungtį.

Paspauskite mygtuką MENU-TUNE
grojimo režimu, kad būtų parodyta
iPod Menu („iPod“ meniu).

Pagrindiniai mygtukai / valdymo
elementai
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.
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(2) GALIA/GARSUMAS valdymo
rankenėlė
Sukite valdymo rankenėlę, kad
sureguliuotumėte garsumą.
Išorinio garso įrenginio prijungimas
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.

Telefonas
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„Bluetooth“® .............................. 111
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ......................................... 117

„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.
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(8) d SEEK c 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 settings
(„Bluetooth“ nuostatos) meniu
nustatykite prijungtiną „Bluetooth“
prietaisą, kad kiti prietaisai galėtų jo
ieškoti.
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Paspauskite mygtuką CONFIG ir
mygtuku-valdymo rankenėle
MENU-TUNE pereikite į Settings
(Nustatymai) → Bluetooth settings
(„Bluetooth“ nuostatos) → Bluetooth
(„Bluetooth“) → Pair device (Poravimo
įrenginys), paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.
■ „Bluetooth“ prietaisus galima
registruoti ne tik mygtuku CONFIG,
bet ir per meniu Phone Menu
(Telefono meniu) → Bluetooth
settings („Bluetooth“ nuostatos) →
Bluetooth („Bluetooth“) → Add
device (Handsfree) (Prijungti
įrenginį (laisvų rankų)).

■ Jei „Bluetooth“ prietaisas jau
prijungtas prie informacijos ir
pramogų sistemos, pateikiamas
pranešimas Bluetooth is busy
(„Bluetooth“ užimtas).
■ Bus pateiktas ryšio budėjimo
ekranas ir pranešimas su saugos
kodu (pradinė vertė yra 0000, ją
galima pakeisti per punktą Settings
(Nustatymai) → Bluetooth settings
(„Bluetooth“ nuostatos) → Bluetooth
(„Bluetooth“) → Change Bluetooth
code (Pakeisti „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 kuriuos „Bluetooth“ įrenginius
galima naudoti tik nustačius visada
prijungtą elementą.

Telefonas
„Bluetooth“ prietaisų prijungimas,
šalinimas ir atskyrimas

Paspauskite mygtuką CONFIG ir
mygtuku-valdymo rankenėle
MENU-TUNE pereikite į Settings
(Nustatymai) → Bluetooth settings
(„Bluetooth“ nuostatos) → Bluetooth
(„Bluetooth“) → Device list (Įrenginių
sąrašas), 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.

Įspėjimas
Jeigu „Bluetooth“ įrenginys jau
prijungtas, pirmiausiai tą įrenginį
reikia atjungti.
Pirmiausia Bluetooth settings
(„Bluetooth“ nuostatos) meniu
nustatykite prijungtiną „Bluetooth“
prietaisą, kad kiti prietaisai galėtų jo
ieškoti.
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Mygtuku MENU-TUNE su valdymo
rankenėle pasislinkite iš užregistruoto
„Bluetooth“ įtaiso prie norimo prijungti
įtaiso, paskui spauskite 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“ prietaisą
kilo problemų, mygtuku
MENU-TUNE parinkite punktą
Settings (Nustatymai) → Bluetooth
settings („Bluetooth“ nuostatos) →
Restore factory settings (Atstatyti
gamyklos nustatymus).
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.
■ Jei „iPhone“ prijungtas per USB
jungtį, galimybės klausytis muzikos
per „Bluetooth“ nėra. 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

Telefonas
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.
„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 d SEEK c,
kai norėsite įjungti ankstesnį arba kitą
garso takelį, arba šiuos mygtukus
laikykite nuspaudę, kad greitai
pasuktumėte į priekį arba atgal.
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■ 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.
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Priklausomai nuo mobiliojo
telefono parinkčių, toks nurodymas
groti / sustabdyti gali būti
suaktyvintas tik po kurio laiko.
■ 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 deactivated („Bluetooth“
išaktyvintas)
Patikrinkite, ar įjungta „Bluetooth“
suaktyvinimo funkcija. „Bluetooth“

funkciją galima naudoti suaktyvinus
„Bluetooth“.
■ Bluetooth is busy („Bluetooth“
užimtas)
Patikrinkite, ar yra prijungtų
„Bluetooth“ įtaisų. Norėdami
prijungti kitą įtaisą, pirmiausia
atjunkite bet kurį prijungtą įtaisą,
tuomet prijunkite naują.
■ Device list is full (Įrenginio sąrašas
pilnas)
Patikrinkite, ar užregistruota
mažiau nei 5 įtaisai. Galima
užregistruoti ne daugiau nei 5
įtaisus.
■ No phone book available (Telefonų
knygelės 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.
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Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
Skambučių priėmimas
(atsiliepimas)

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.

Kai telefono skambutis priimamas per
prie „Bluetooth“ prijungtą mobilųjį
telefoną, skambėjimas bus
nutrauktas, o telefonas skambės
rodant tiesiogiai susijusią informaciją.
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■ Jei norite atmesti skambutį,
paspauskite vairo nuotolinio
valdymo elementų grupės mygtuką
Mute Mic (Nutildyti mikrofoną)/
Hang up (Baigti pokalbį) arba
valdymo rankenėle MENU-TUNE
pasirinkite Decline (Atmesti).
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■ Kalbant telefonu įmanoma blokuoti
perduodamą garsą, pasirinkus
punktą Mute Mic (Nutildyti
mikrofoną), naudojantis valdymo
rankenėle-mygtuku MENU-TUNE.

■ 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,
paspauskite vairo nuotolinio valdymo
elementų grupės mygtuką Mute Mic
(Nutildyti mikrofoną)/Hang up (Baigti
pokalbį) arba pasukite mygtuką
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Hang up (Baigti pokalbį). Tada reikia
paspausti MENU-TUNE.

Telefonas
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Skambinimas pakartotinai
renkant numerį

Vairo nuotolinio valdymo elementų
grupėje spustelėkite skambinimo
mygtuką, kad būtų parodytas
pakartotinio rinkimo nuorodų ekranas
arba laikykite nuspaustą mygtuką,
kad būtų parodytas skambintojų
žurnalo ekranas.
Sukite MENU-TUNE valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte Yes
(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.
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Skambinimas įvedant numerį

Norėdami skambinti įvedę telefono
numerį, paspauskite mygtuką
MENU-TUNE ir sukite valdymo
rankenėlę, kad pasirinktumėte Enter
number (Įvesti numerį), paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.

1. Perkelti: Perkelti įvesties vietą
2. Ištrinti: Ištrinti įvestą simbolį
3. Telefonų knyga: Ieškoti kontaktų
(naudojama atnaujinus telefono
numerius)
4. Rinkti: Pradėti rinkimą

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.

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

Telefonas
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

Paspauskite mygtuką MENU-TUNE ir
pasukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Phone book (Telefonų knyga), tada
paspauskite mygtuką MENU-TUNE.

Ekrane bus parodytas pranešimas,
nebus galima naudoti jokių kontaktų,
o jūs būsite grąžinti į ankstesnį meniu.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Search (Paieška), paskui spauskite
mygtuką MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
First Name (Vardą) arba Last Name
(Pavardę), paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
ieškori terminų / diapazono, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE.
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Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE iš paieškos rezultatų
ekrano, kad pasirinktumėte
pageidaujamą elementą, paskui
spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad peržiūrėtumėte to elemento
informaciją.
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Telefono meniu → Telefonų knyga →
Atnaujinti

Norėdami skambinti tiesiogiai
susijusiu numeriu, spustelėkite
mygtuką MENU-TUNE.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje
apie skambinimo procedūrą.

Atnaujinkite prijungto mobiliojo ryšio
telefono konktaktus sistemos
kontaktais.
Valdymo rankenėle-mygtuku
MENU-TUNE pasirinkite Phone
Menu (Telefono meniu) → Phone
book (Telefonų knyga) → Update
(Atnaujinti) ir paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.

Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Yes (Taip) arba No (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,

Telefonas

■
■

■

■

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.
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.
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■ 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.
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■ 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
užregistruoti skambučiai pažymimi
prierašu No number in contact
(Adresate nėra numerio).
■ Informacijos ir pramogų sistema
rodys konktaktus, skambučių
istoriją ir pakartotinio rinkimo
informaciją, kai tik ji bus persiųsta iš
mobiliojo ryšio telefono.

Telefono meniu → Telefonų knyga →
Trinti viską

spauskite mygtuką MENU-TUNE,
kad įjungtumėte arba atšauktumėte
visų adresatų šalinimą.
Telefono meniu → Skambučių sąrašai

Bus ištrintas kiekvienas telefono
numeris, išsaugotas sistemos
kontaktuose.
Valdymo rankenėle-mygtuku
MENU-TUNE pasirinkite Phone
Menu (Telefono meniu) → Phone
book (Telefonų knyga) → Delete all
(Ištrinti visus) ir paspauskite mygtuką
MENU-TUNE.
Sukite valdymo rankenėlę
MENU-TUNE, kad pasirinktumėte
Yes (Taip) arba No (Ne), paskui

Patikrinti, naudoti arba ištrinti
kontaktus.
Valdymo rankenėle-mygtuku
MENU-TUNE pasirinkite Phone
Menu (Telefono meniu) → Call lists
(Skambučių sąrašai) ir paspauskite
mygtuką MENU-TUNE.
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Naudodami mygtuką MENU-TUNE
kartu su valdymo rankenėle,
pasirinkite išsami skambučių istorija,
paskui spauskite mygtuką
MENU-TUNE.

patvirtinimo perduoti skambučių
numerius. Atlikus mobiliojo telefono
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

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 žurnalą
per ilgai rodomas ekranas Please
wait (Palaukite), patikrinkite, ar
mobilusis telefonas neprašo

Nustatykite „Bluetooth“ funkciją.
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Valdymo rankenėle-mygtuku
MENU-TUNE pasirinkite Phone
Menu (Telefono meniu) → Bluetooth
settings („Bluetooth“ nuostatos) ir
paspauskite 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.
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Norėdami nustatyti skambinimo
melodiją ir jos garsumą, kuris
naudojamas per „Bluetooth“ funkciją,
mygtuku-valdymo rankenėle
MENU-TUNE pasirinkite Sound &
Signals (Garsas ir signalai), 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.

Norėdami grąžinti numatytąsias
Bluetooth settings („Bluetooth“
nuostatos) vertes, mygtuku-valdymo
rankenėle MENU-TUNE pasirinkite
pradinės sąrankos atkūrimo punktą,
paskui mygtuku MENU-TUNE
pasirinkite Yes (Taip).

Telefonas
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Įvadas

Šiame vadove pateikti pavadinimai,
logotipai, emblemos, šūkiai,
automobilių modelių pavadinimai ir
automobilio kėbulo dizainas, įskaitant
(tačiau neapsiribojant) GM, GM
logotipą, CHEVROLET,
CHEVROLET emblemą, CRUZE ir
CRUZE logotipą yra prekių ir (arba)
paslaugų ženklai, priklausantys
„General Motors LLC“, jos filialams,
dukterinėms bendrovėms arba
licencijuotojams.
Šiame vadove pateikta informacija
papildo savininko vadovą.
Šiame vadove aprašomos funkcijos,
kurių jūsų konkrečiame automobilyje
gali nebūti, kadangi jos yra
papildomos (kurių neužsisakėte) arba
po šio savininko vadovo išleidimo

buvo atlikta pakeitimų. Žr. jūsų
konkretaus automobilio pirkimo
dokumentaciją arba įsitikinkite, kad
konkrečios funkcijos įdiegtos jūsų
automobilyje.
Laikykite šį vadovą kartu su savininko
vadovu automobilyje, kad prireikus
galėtumėte juo pasinaudoti. Pardavę
automobilį, šį vadovą palikite
automobilyje.

Bendra informacija
Perskaitykite tolesnius puslapius, kad
gerai susipažintumėte su
informacijos ir pramogų sistema.
Informacijos ir pramogų sistema turi
integruotų funkcijų, skirtų padėti jums
saugiai vairuoti, kurios jums
vairuojant tam tikras funkcijas
atjungia. Automobiliui judant,
išblukinti funkcijų punktai
nepasiekiami.

Įvadas
Automobiliui sustojus, veiks visos
funkcijos. Prieš važiuodami:
■ Susipažinkite su informacijos ir
pramogų sistemos veikimu,
skydelyje esančiais mygtukais ir
jutikliniais ekrano mygtukais.
■ Nustatykite garsą,
užprogramuodami parankines
stotis, tembrą ir suderindami
garsiakalbius.
■ Iš anksto įveskite telefonų
numerius, kad galėtumėte lengvai
juos rinkti vieno mygtuko
paspaudimu arba viena balso
komanda (jei automobilyje yra
telefono naudojimo galimybė).

9 Perspėjimas
Jei per dažnai ar ilgam nukreipsite
žvilgsnį nuo kelio, naudodamiesi
informacijos ir pramogų arba
navigacijos sistema, rizikuosite
sukelti avariją. Taip gali būti
sužaloti arba žūti žmonės.
Vairuodami neskirkite per daug
dėmesio šioms užduotims. Kuo

mažiau žvilgčiokite į automobilio
ekranus ir sutelkite visą dėmesį į
kelią. Kai tik įmanoma, naudokite
balso komandas.
Automobilis turi liekamojo priedų
maitinimo (RAP) režimą. Naudojantis
RAP, garso sistema gali groti net ir
išjungus uždegimą.

Itin blizgių paviršių ir automobilio
informacijos bei radijo ekranų
valymas

Jei automobilyje yra itin blizgių
paviršių arba ekranų, jiems nuvalyti
naudokite mikropluošto šluostę. Prieš
šluostydami mikropluošto šluoste,
minkštu šepetėliu pašalinkite
nešvarumus, kurie galėtų subraižyti
paviršių. Tada švelniai nuvalykite
mikropluošto šluoste. Jokiu būdu
nenaudokite langų valiklių ar tirpiklių.
Periodiškai (atskirai) išplaukite
mikropluošto šluostę švelnaus muilo
tirpalu. Nenaudokite baliklio ar
skalbinių minkštiklio. Prieš
naudodami pakartotinai, gerai
nuskalaukite ir palikite išdžiūti.

131

Įspėjimas
Prie ekrano netvirtinkite įrenginio
su siurbtuku. Kitaip galite
apgadinti įrangą, o tokiems
pažeidimams automobilio
garantija netaikoma.

Programinės įrangos naujiniai

Dėl galimų programinės įrangos
naujinių ateityje kreipkitės į savo
atstovą.

Apžvalga
Informacijos ir pramogų sistema
valdoma mygtukais, jutikliniu ekranu,
valdymo elementais ant vairo ir balso
atpažinimo sistema. Balso
atpažinimas 3 189.
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Valdymo elementų apžvalga
„MyLink“, piktograminė sistema su navigacija ar be jos

Įvadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Užprogramuoti mygtukai (1–6)
DEST (kelionės tikslas)
NAV (navigacija)
Aštuonkryptis rinkiklis
(žemėlapiams naršyti)
CONFIG (konfigūruoti)
RPT NAV (kartoti navigaciją)
CLOCK
INFO (informacija)
TONE
AS (automatinis įrašymas)
m (maitinimas / garsumas)
t (ankstesnis / atsukti atgal)
HOME (pradžios puslapis)
r (groti / pristabdyti)
SRCE (šaltinis)
y/@ (telefonas / nutildymas)
v (kitas / persukti pirmyn)
FAV (1–6 parankinių puslapiai)
BACK
d (išstumti)
MENU/SEL (meniu / pasirinkti)

Naudojimas
Informacijos ir pramogų
sistemos valdymo mygtukai

Prietaiso skydelyje esantys mygtukai
naudojami svarbiausioms funkcijoms
įjungti naudojant informacijos ir
pramogų sistemą.
m (maitinimas / garsumas):
1. Spauskite, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte sistemą.
2. Sukite, kad nustatytumėte garso
lygį.
r (groti / pristabdyti): paspauskite
r, norėdami pradėti, pristabdyti
arba vėl paleisti atkūrimą.
Kompaktinės plokštelės grojimas̴
3 149
SRCE (šaltinis): spustelėkite, kad
perjungtumėte garso šaltinius, pvz.,
AM/FM radiją, DAB, CD ir AUX.
TONE: paspauskite, kad atvertumėte
garso meniu ekraną ir suderintumėte
žemuosius, viduriniuosius bei
aukštuosius garso dažnius.
Tembro nuostatos 3 141
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INFO (informacija): spustelėkite, kad
persijungtumėte per garso arba
navigacijos informacijos ekraną.
CONFIG (konfigūruoti): spauskite,
norėdami nustatyti radijo,
navigacijos, ekrano, telefono,
automobilio ir laiko funkcijas.
Konfigūravimo meniu 3 183
HOME: pradžios puslapis 3 135
MENU/SEL (meniu / pasirinkti):
pasukite, kad pažymėtumėte
funkciją. Paspauskite, kad
įjungtumėte pažymėtą funkciją.
y/@ (telefonas / nutildyti): „Bluetooth“
valdymo elementai 3 196
NAV (navigacija):
1. Paspauskite, kad žemėlapio
ekrane būtų parodyta faktinė
automobilio buvimo vieta.
2. Spaudinėkite toliau, kad
keistumėte viso žemėlapio ir
padalintuosius rodinius.
RPT NAV (navigacijos kartojimas):
paspauskite, jei norite, kad būtų
pakartotas paskutinis balso sufleris.
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DEST (kelionės tikslas): paspauskite,
jei norite, kad būtų pakartotas
paskutinis orientavimo balso sufleris.
■ Spustelėkite kelionės tikslui įvesti.
■ Jei kelionės tikslas jau įvestas,
spustelėkite, kad pasiektumėte
kelionės tikslo meniu.
Kelionės tikslas 3 172
BACK: paspauskite, kad
sugrįžtumėte į ankstesnį meniu
ekraną.
Jeigu puslapis buvo atverstas
tiesiogiai paspaudus skydelio
mygtuką arba pradžios puslapio
ekraninį mygtuką, spustelėjus BACK
(ATGAL) bus sugrįžta į pradžios
puslapį.
FAV (1–6 parankinių puslapiai):
paspauskite, kad virš išankstinių
nuostatų mygtukų būtų parodytas
atversto puslapio numeris. Kiekvieno
sąrašo išsaugotos stotys rodomos
jutikliniuose išankstinių nuostatų
mygtukuose, esančiuose ekrano
apačioje. Nustatytųjų parankinių
(FAV) sąrašų skaičių galima pakeisti
per konfigūracijos meniu.

v (kitas / persukti pirmyn):
1. Spauskite, norėdami rasti kitą
kūrinį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad greitai persuktumėte garso
takelį.
3. Atleiskite mygtuką, kad atkūrimas
vėl būtų leidžiamas įprastu
greičiu.
Kompaktinės plokštelės grojimas̴
3 149
4. Įjungę AM, FM arba DAB radiją,
paspauskite, kad rastumėte kitą
stiprų signalą transliuojančią stotį.
t (ankstesnis / atsukti atgal):
1. Paspauskite, kad paleistumėte
dabartinį arba ankstesnį garso
takelį nuo pradžios. Jeigu garso
takelis buvo leidžiamas trumpiau
nei penkias sekundes, bus
ieškomas ankstesnis garso
takelis. Jeigu ilgiau nei penkias
sekundes, bus nuo pradžių
paleistas dabartinis garso takelis.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad greitai atsuktumėte kūrinį
atgal. Atleiskite mygtuką, kad

atkūrimas vėl būtų leidžiamas
įprastu greičiu.
Kompaktinės plokštelės grojimas̴
3 149
3. Įjungę AM, FM arba DAB radiją,
paspauskite, kad rastumėte
ankstesnę stiprų signalą
transliuojančią stotį.
Užprogramuoti mygtukai (1–6):
užprogramuotus mygtukus,
sunumeruotus nuo 1 iki 6, galima
naudoti įrašytoms AM, FM ir DAB
radijo stotims pasirinkti.
Aštuonkryptis rinkiklis: norėdami
naršyti žemėlapį, spaudinėkite
rodykles
CLOCK: spustelėkite, kad
nustatytumėte laiką.
d (išstumti): spustelėkite, kad
išstumtumėte diską iš CD grotuvo.

Įvadas
Jutiklinio ekrano mygtukai

Jutiklinio ekrano mygtukai pateikiami
ekrane; jeigu funkcija veikia, jos
mygtukas ekrane yra ryškus. Kai
kurie ekrano mygtukai gali būti
perjungiami: jeigu funkcijos mygtukas
ryškus, jis veikia, jeigu pilkos spalvos
– neveikia.

Valdymo mygtukai ant vairo

Kai kurias garso sistemos funkcijas
galima valdyti naudojantis ant vairo
įrengtais valdymo elementais (jei
yra).

q/w (paspauskite, kad galėtumėte
kalbėti): spustelėkite, kad
atsilieptumėte į priimamą skambutį
arba galėtumėte pradėti bendrauti su
„Bluetooth“ arba balso atpažinimo
sistema.
x/n (nutildyti / užbaigti pokalbį):
paspauskite, kad atmestumėte
priimamą skambutį arba
užbaigtumėte vykstantį pokalbį.
Spustelėkite, kad naudodamiesi
informacijos ir pramogų sistema
nutildytumėte automobilio
garsiakalbius. Paspauskite dar kartą,
kad vėl įjungtumėte garsą.
Spustelėkite, kad atšauktumėte balso
atpažinimo funkciją.
d SRC c (reguliavimo ratukas):
spustelėkite, kad pasirinktumėte
garso šaltinį.
Reguliavimo ratuku pasirinkite kitą
arba ankstesnę parankinę radijo stotį,
CD, MP3 kūrinį, USB arba „Bluetooth“
garso sistemą.
Mygtukais d SRC pereikite prie kitos
dainos arba parodykite su „Stitcher“.
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+X− (garsumas): norėdami padidinti
garsumą, spauskite „+“. Norėdami
sumažinti, spauskite „−“.

Veikimas
Informacijos ir pramogų sistema
valdoma paspaudžiant ekraną ir
naudojantis rankenėlėmis bei kitais
mygtukais.
Informacijos ir pramogų sistemos
funkcijas galima valdyti naudojantis
ant vairo įrengtais valdymo
elementais ir balso atpažinimo
funkcija.
Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą q/w, kad
suaktyvintumėte balso atpažinimo
funkciją.
Balso atpažinimas 3 189
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Įvadas

Pradžios puslapis

Pradžios puslapio tinkinimas

Jutiklinio ekrano mygtukai
Iš pradžios puslapio galima pasiekti
daug funkcijų.
Back (Atgal): paspauskite, kad
grįžtumėte į ankstesnį puslapį.
Home (Namai): paspauskite, kad
grįžtumėte į pradžios puslapį.
Fav (Par): paspauskite, kad būtų
parodytas įrašytų (parankinių) AM,
FM arba DAB stočių puslapis.
Spaudinėjant Fav, slenkama per
parankinių puslapius.
More (Daugiau) l: paspauskite, kad
pereitumėte į kitą puslapį.

Pirmąjį pradžios puslapį galima
sutinkinti.
Kaip įtraukti ekraninių mygtukų:
1. Spustelėkite Menu (Meniu).
2. Spauskite Customise (Tinkinti).
3. Spustelėkite ekraninį mygtuką,
kad įtrauktumėte arba
pašalintumėte iš pirmojo pradžios
puslapio. Ženklas H nurodo, kad
punktas bus rodomas.
Maksimalus mygtukų skaičius
pirmajame pradžios puslapyje –
aštuoni.
4. Spauskite Done (Atlikta).

Kaip perkelti ekraninius mygtukus:
1. Spauskite Sort (Rikiuoti).
2. Spustelėkite piktogramą, kurią
norite sukeisti su kita piktograma.
3. Pasirinkite piktogramą, su kuria
norite sukeisti.
4. Spauskite Done (Atlikta).
Kaip atkurti 1 pradžios puslapio
numatytąsias nuostatas:
1. Spauskite Menu (Meniu).
2. Spauskite Restore Home Page
Defaults (Atkurti pradinio puslapio
numatytąsias nuostatas).
3. Paspauskite Yes (Taip) arba
Cancel (Atšaukti).
Pradžios puslapio funkcijos
Kai funkcija pasiekiama, paspausti
ekraniniai mygtukas pažymimi.
Automobiliui judant, įvairios funkcijos
neveikia.

Įvadas
Jūsų navigacijos sistemos
naudojimas 3 166, žemėlapiai
3 168, navigacijos ženklai 3 170,
meniu konfigūravimas 3 183
Norėdami matyti veikiančio šaltinio
puslapį, paspauskite ekraninį
mygtuką Now Playing (Dabar
grojama). Galimi šaltiniai: AM, FM,
DAB, CD, USB / „iPod“, „Stitcher“ ir
AUX.
AM-FM radijas 3 143, CD grotuvas
3 148, internetinis radijas „Stitcher“
3 162, papildomi prietaisai 3 151

Paspauskite ekraninį mygtuką
Navigation (Navigacija), kad
parodytumėte jūsų automobilio
buvimo vietos žemėlapį.

Paspauskite ekraninį mygtuką
Destination (Kelionės tikslas), kad
parodytumėte kelionės tikslo įvedimo
pradžios puslapį arba kelionės tikslo
meniu. Pasiekiami ekraniniai
mygtukai suteikia paprastą prieigą
prie įvairių būdų kelionės tikslui įvesti.
Kelionės tikslas 3 172

Norėdami matyti telefono pagrindinį
puslapį, paspauskite ekraninį
mygtuką Phone (Telefonas).
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Telefonas 3 196

Norėdami matyti konfigūravimo
pagrindinį puslapį, paspauskite
ekraninį mygtuką Config (Konfig.).
Šiame ekrane galima nustatyti
įvairias funkcijas, pvz., laiko ir datos,
radijo, telefono, navigacijos,
automobilio ir ekrano.
Konfigūravimo meniu 3 183

Norėdami matyti tembro pagrindinį
puslapį, paspauskite ekraninį
mygtuką Tone (Tembras).
Spausdami ekraninius mygtukus,
pareguliuokite tembrą ir
garsiakalbius, kad pakeistumėte
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Įvadas

aukštųjų, viduriniųjų, žemųjų tonų
garso lygius, nustatytumėte faderio ir
balanso funkcijas.
Tembro nuostatos 3 141

Paspauskite ekraninį mygtuką
Pictures (Nuotraukos), kad
peržiūrėtumėte nuotraukas, laikomas
jūsų USB įrenginyje arba SD
kortelėje. SD kortelėje laikomas
nuotraukas galima peržiūrėti tik per
USB adapterį.
Nuotraukos 3 154

Spauskite ekraninį mygtuką AM, kad
būtų atvertas AM pagrindinis puslapis
ir pradėta groti esamoji arba
paskutinė klausyta AM stotis.
AM-FM bangų radijas 3 143

Spauskite ekraninį mygtuką FM, kad
būtų atvertas FM pagrindinis puslapis
ir pradėta groti esamoji arba
paskutinė klausyta FM stotis.
AM-FM bangų radijas 3 143

Spauskite ekraninį mygtuką DAB, kad
būtų atvertas DAB pagrindinis
puslapis ir pradėta groti esamoji arba
paskutinė klausyta DAB stotis.

Skaitmeninis radijas 3 145

Paspauskite ekraninį mygtuką
Stitcher (jei yra), kad parodytumėte
„Stitcher“ pradžios puslapį ir per
garso sistemą transliuotumėte
naujienas, sporto varžybas bei
pramogines laidas.
Internetinis radijas „Stitcher“ 3 162

Spauskite ekraninį mygtuką CD, kad
būtų atvertas CD pagrindinis puslapis
ir pradėtas groti esamasis arba
paskutinis klausytas CD kūrinys.
CD grotuvas 3 148

Įvadas

Paspauskite ekraninį mygtuką S
Bluetooth („Bluetooth“), kad
parodytumėte „Bluetooth“ garso
pagrindinį puslapį ir pagrotumėte
muziką per „Bluetooth“ įrenginį.
„Bluetooth“ muzika 3 158

Spauskite ekraninį mygtuką iPod, kad
būtų atvertas „iPod“ pagrindinis
puslapis ir pradėtas groti esamasis
arba paskutinis klausytas kūrinys.
Išoriniai prietaisai 3 160

Spauskite ekraninį mygtuką USB, kad
būtų atvertas USB pagrindinis
puslapis ir pradėtas groti esamasis
arba paskutinis klausytas kūrinys.
USB prievadas 3 152
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Paspauskite ekraninį mygtuką Quick
Info (Glaustoji informacija), kad
pasiektumėte informaciją apie garso
grojimą.
Trumpoji informacija 3 143
Paspauskite ekraninį mygtuką
Messages (Pranešimai) (jei yra), kad
parodytumėte teksto žinučių gavimo
dėžutę.
Teksto žinutės 3 203

Paspauskite ekrano mygtuką AUX,
kad įjungtumėte bet kurį prijungtą
papildomą prietaisą.
Papildomi prietaisai 3 151
Jei ši funkcija įdiegta, ją galima
pasiekti per piktogramą Apps Button
(Programėlių mygtukas), esančią
radijo pradžios puslapyje. Norint
atsisiųsti ir naudoti programėles,
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Įvadas

reikia išmaniojo telefono ar kito
mobiliojo įrenginio sukuriamos „WiFi“ interneto prieigos bei jo duomenų
perdavimo plano. Daugelyje
išmaniųjų telefonų suaktyvinimo
komanda pasiekiama nuostatų
meniu, skiltyje „Mobiliojo tinklo
bendrinimas“, „Asmeninė interneto
prieiga“, „Mobilioji interneto prieiga“,
„Wi-Fi“ interneto prieiga“ ar pan.
Išmaniajame telefone suaktyvinus
„Wi-Fi“ funkciją, reikia radijo pradžios
puslapyje spustelėti piktogramą Apps
Button (Programėlių mygtukas).
Vykdykite suflerių instrukcijas, kad
sukonfigūruotumėte interneto prieigą
ir nustatytumėte paskyrą.

Pagrindiniai veiksmai

Pagrindiniai veiksmai
Pagrindiniai veiksmai ................. 141
Tembro nustatymai .................... 141

Pagrindiniai veiksmai

Radiją galima bet kada išjungti
maitinimo mygtuku.

Radijo klausymas

Garso šaltinis

m (maitinimas / garsumas):
■ Paspauskite, norėdami įjungti arba
išjungti radiją.
■ Pasukite, kad padidintumėte arba
sumažintumėte aktyvaus šaltinio
garsumą.
Garso lygį galima reguliuoti ir vaire
įrengtais valdikliais.
Valdymo elementai ant vairo 3 133

Radijo valdymas

Radijas veikia pasukus uždegimo
raktelį į padėtį ON/RUN arba ACC/
ACCESSORY. Pasukus uždegimo
raktelį iš padėties ON/RUN į LOCK/
OFF, radijas dar veiks 10 minučių
arba iki vairuotojo durelių atidarymo.
Radiją galima įjungti spustelint radijo
mygtuką m: tokiu atveju jis bus
įjungtas 10 minučių laikotarpiui.
Atidarius vairuotojo dureles, radijas
neišsijungia.
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Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE arba SRC,
kad parodytumėte ir perslinktumėte
per pasiekiamus šaltinius: AM, FM,
DAB, „Stitcher“ (jei yra), CD, USB,
AUX bei „Bluetooth“ garso sistemą.

Tembro nustatymai
Kad pasiektumėte tembro nuostatas,
pradžios puslapyje paspauskite
TONE arba mygtuką Tone
(Tembras). Tembro nuostatos
priklauso nuo konkretaus šaltinio.
Kaip suderinti nuostatas:
■ Bosas: norėdami pakeisti lygį,
spustelėkite + arba −.
■ Vid. (vidurinieji dažniai): norėdami
pakeisti lygį, spustelėkite + arba −.
■ Diskantas: norėdami pakeisti lygį,
spustelėkite + arba −.
Glodintuvas: spustelėkite arba
pasukite rankenėlę MENU/SEL,
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Pagrindiniai veiksmai

kad ciklu pakeistumėte nustatytojo
glodintuvo parinktis.
■ Faderis: paspauskite mygtuką F
arba R, kad garsiau grotų priekiniai
arba galiniai garsiakalbiai. Vidurinė
padėtis suvienodina priekinių ir
galinių garsiakalbių garso lygį.
■ Balansas: paspauskite mygtuką L
arba R, kad garsiau grotų kairieji
arba dešinieji garsiakalbiai.
Vidurinė padėtis suvienodina
kairiųjų ir dešiniųjų garsiakalbių
garso lygį.

Radijas

Radijas
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Bendroji informacija

Stočių paieška

Trumpoji informacija

Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE arba SRC,
kad pasirinktumėte AM, FM arba
DAB.
Norėdami rasti radijo stotį, sukite
rankenėlę MENU/SEL. Jei norite
pasirinkti nustatytąją radijo stotį,
spustelėkite FAV, kad perslinktumėte
per parankinių puslapius ir tada
paspauskite užprogramuotos radijo
stoties mygtuką arba ekraninį
mygtuką.

Bendroji informacija ................... 143
Stočių paieška ........................... 143
Mėgstamiausiųjų sąrašai ........... 144
Radijo duomenų sistema (RDS) 145
Skaitmeninis radijas ................... 145
Radijo transliacijų priėmimas ..... 146
Trumpoji informacija leidžia greitai
pasiekti informaciją apie tam tikrus
elementus.
Kad pasiektumėte, pradžios
puslapyje paspauskite Quick Info
(Glaustoji informacija) arba
paspauskite skydelio mygtuką INFO.
Priklausomai nuo sistemos ir
konkrečiame regione pasiekiamų
parinkčių, kai kurios parinktys gali būti
papilkintos. Pavyzdys: informacija
apie garso sistemą, nurodanti šiuo
metu grojamos dainos duomenis.

Stoties paieška

Norėdami rasti stotį, spauskite t
arba v.
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Radijas

AM
1. Pradžios puslapyje paspauskite
ekraninį mygtuką AM; pasirinkite
AM, spausdami ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE ar SRC
arba naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija (jei yra)
ištarkite „Tune AM“ (ieškoti AM) ar
„AM“.
2. Paspauskite ekraninį mygtuką
Menu (Meniu), kad parodytumėte
AM stotis arba kategorijas.
3. Spustelėkite, kad nurodytumėte
parinktį. Jei norite atnaujinti stočių
sąrašą, paspauskite Refresh
(Atnaujinti).

FM
1. Pradžios puslapyje paspauskite
ekraninį mygtuką FM; pasirinkite
FM, spausdami ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE ar SRC
arba naudodamiesi balso
atpažinimo funkcija (jei yra)
ištarkite „Tune FM“ (ieškoti FM) ar
„FM“.
2. Paspauskite ekraninį mygtuką
Menu (Meniu), kad parodytumėte
FM stotis arba kategorijas.
3. Spustelėkite, kad nurodytumėte
parinktį. Jei norite atnaujinti stočių
sąrašą, paspauskite Refresh
(Atnaujinti).

Mėgstamiausiųjų sąrašai
Iš anksto nustatytų radijo stočių
išsaugojimas

Galima įrašyti iki 36 užprogramuotų
stočių. Galima derinti AM, FM arba
DAB stotis.
1. AM, FM arba DAB pagrindiniame
puslapyje paspauskite ir
palaikykite bet kurį iš 1−6 mygtukų

arba vieną iš ekrano apačioje
pateiktų ekraninių užprogramuotų
mygtukų. Po kelių sekundžių
pasigirs garso signalas ir
ekraniniame mygtuke pasirodys
nauja užprogramavimo
informacija.
2. Pakartokite šį veiksmą su
kiekviena laisva programavimo
vieta.

Įvairių dažnių juostų išankstinės
nuostatos

Kiekviename parankinių puslapyje
galima įrašyti po šešias
užprogramuotas stotis. Viename
puslapyje įrašytos užprogramuotos
radijo stotys gali būti iš skirtingų
dažnio ruožų.
Kad perslinktumėte per puslapius,
paspauskite FAV arba ekraninį
mygtuką Fav (Par), pateikiamą
viršutinėje juostoje. Virš išankstinių
nuostatų mygtukų rodomas atversto
puslapio numeris.
Užprogramuotuose mygtukuose
parodomos įrašytos kiekvieno
parankinių puslapio radijo stotys.

Radijas
Kaip pakeisti rodomų parankinių
puslapių skaičių:
1. Pradžios puslapyje paspauskite
Config (Konfig.).
2. Spauskite Radio Settings (Radijo
nuostatos).
3. Spauskite Number of Favourite
Pages (Parankinių puslapių
skaičius).

Iš anksto nustatytos radijo
stoties įjungimas

Norėdami iškviesti parankinių
puslapyje esančią užprogramuotą
radijo stotį, rinkitės vieną iš šių būdų:
■ Paspauskite ekraninį mygtuką Fav
(Par), esantį viršutinėje juostoje,
kad parodytumėte užprogramuotų
stočių iškylantįjį langą. Paspauskite
vieną iš užprogramuotų mygtukų,
kad įjungtumėte pasirinktą
užprogramuotą stotį.
■ AM, FM arba DAB pagrindiniame
puslapyje paspauskite vieną iš
užprogramuotų ekraninių mygtukų,
kad įjungtumėte pasirinktą stotį.

Radijo duomenų sistema
(RDS)
RDS funkcijas galima naudoti tik su
FM stotimis, kurios transliuoja RDS
informaciją. Naudodamas RDS,
radijas gali rodyti radijo stočių
pranešimus.
Sistema veikia priimdama konkrečią
informaciją iš tokių stočių. Jei tokios
informacijos nėra, sistema neveikia.
Esamai FM stočiai transliuojant
informaciją, garso sistemos ekrane
rodomas radijo stoties pavadinimas
arba kita informacija.

Skaitmeninis radijas
DAB (skaitmeninio radijo) funkcijas
galima naudoti tik su FM stotimis,
kurios transliuoja DAB informaciją.
DAB radijas gali:
■ Ieškoti stočių, transliuojančių
pasirinkto tipo programą.
■ Priimti svarbius vietinius ir
nacionalinius avarinius
pranešimus.
■ Rodyti radijo stočių pranešimus.
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DAB stotis nurodo programos
pavadinimas, kuris rodomas vietoj
transliacijos dažnio.
Sistema veikia priimdama konkrečią
informaciją iš tokių stočių. Jei tokios
informacijos nėra, sistema neveikia.
Retais atvejais radijo stotis gali
transliuoti neteisingą informaciją, dėl
kurių gali sutrikti radijo funkcijų
veikimas. Taip nutikus, reikia
susisiekti su radijo stotimi.
DAB sistema būna įjungta nuolat.
Kai esama FM stotis transliuoja
informaciją, garso sistemos ekrane
rodomas stoties pavadinimas arba
kita informacija. DAB gali pateikti
programos tipą (PTY) pagal esamą
programavimo sistemą ir
transliuojamos programos
pavadinimą.

Bendra informacija

■ Su DAB vienu dažniu gali būti
transliuojamos kelios radijo
programos (paslaugos).
■ Be aukštos kokybės skaitmeninių
radijo transliacijų DAB taip pat gali
transliuoti ir su programa susijusius
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■

■

■

■

Radijas

duomenis bei daugybę kitų
duomenų paslaugų, įskaitant
kelionės ir eismo informaciją.
Garso atkūrimas užtikrinamas tol,
kol įrengtas DAB imtuvas gali
priimti transliuojančios stoties
siunčiamą signalą (net jei signalas
yra labai silpnas).
AM arba FM stotims būdingos
nutildymo (garso silpnėjimo)
funkcijos nėra; DAB signalas
atkuriamas pastoviu garso lygiu.
Jei DAB signalas nėra pakankamai
aiškus, kad jį galėtų apdoroti
imtuvas, priėmimas visai
nutraukiamas.
Trukdžių, atsirandančių dėl
gretimais dažniais transliuojančių
stočių (reiškinys, būdingas AM ir
FM priėmimui), nepasitaiko su DAB
transliacijomis.

■ Jei DAB signalas atsispindi nuo
natūralių kliūčių ar pastatų, DAB
priėmimo kokybė pagerėja, o AM ir
FM transliacijų priėmimas tokiu
atveju žymiai pablogėja.
■ Įjungus DAB priėmimo funkciją,
Informacijos ir pramogų sistemos
FM imtuvas lieka aktyvus foniniu
režimu ir nuolat ieško geriausią
signalą transliuojančių FM radijo
stočių. Suaktyvinus TP 3 145,
imami leisti šiuo metu stipriausiu
signalu transliuojančios FM radijo
stoties eismo pranešimai.
Išaktyvinkite TP, jei nenorite, kad
DAB transliaciją pertrauktų FM
eismo pranešimai.

DAB pranešimai

Be daugelio muzikinių programų DAB
stotys transliuoja įvairių kategorijų
pranešimus. Esant pranešimų, radijo
arba CD / MP3 grojimas
nutraukiamas.

Norėdami pasirinkti kelias pranešimų
kategorijas vienu metu:
1. Pasirinkite DAB announcements
(DAB pranešimai).
2. Suaktyvinkite pageidaujamas
pranešimų kategorijas.

Radijo transliacijų
priėmimas
Į priedams skirtą elektros lizdą
įjungus mobiliojo telefono kroviklius,
papildomus automobilinius priedus ar
išorinius elektroninius prietaisus,
įprastai klausantis radijo transliacijų
gali kilti dažnio trukdžių arba atsirasti
šnypštimo. Jeigu kyla dažnio trukdžių
arba atsiranda statinė elektra,
atjunkite priedą nuo priedams skirto
elektros lizdo.

Radijas
FM

FM signalų veikimo zona siekia tik
maždaug 16–65 km (10–40 myl.).
Nors radijo imtuve yra įrengta
automatinės apsaugos nuo trukdžių
elektros grandinė, visgi gali atsirasti
statinė elektra, ypač tuo atveju, kai
šalia yra aukštų pastatų arba kalvų,
dėl kurių garsas gali atsirasti ir vėl
dingti.

AM

Daugelio AM stočių veikimo zona yra
didesnė nei FM, ypač naktį. Didesnė
veikimo zona gali sąlygoti stočių
dažnių trukdžius dėl kitų
transliuojamų stočių signalų. Radijo
priėmimą gali trikdyti statinė elektra,
atsiradusi kilus audroms, važiuojant
šalia elektros linijų. Tokius atveju
pabandykite sumažinti radijo
aukštuosius tonus.

Mobiliojo telefono naudojimas

Naudojantis mobiliuoju telefonu, pvz.,
skambinant ar priimant skambučius,
įkraunant telefoną ar tiesiog turint
įjungtą telefoną salone, gali kilti radijo
šnypštimo trukdžių. Taip nutikus,
atjunkite telefoną arba išvis jį
išjunkite.
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CD grotuvas
Bendroji informacija ................... 148
Kompaktinės plokštelės
grojimas ..................................... 149

Bendroji informacija
CD grotuvas gali groti:
■ Daugelį garso kompaktinių diskų
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3 neapsaugotus WMA ir AAC
formatus
Grojant bet kokį derantį įrašomąjį
diską, garso kokybė gali suprastėti
dėl disko ypatumų, įrašymo būdo,
įrašytos muzikos kokybės arba disko
netinkamo naudojimo.
Tokiu atveju gali padažnėti muzikos
šokčiojimas, įrenginiui gali sunkiau
pavykti nuskaityti kūrinius, juos rasti ir
(arba) įkelti ar išstumti diską. Jeigu
atsirastų tokių problemų, patikrinkite
diską, ar jis nepažeistas, ir
pabandykite paleisti gerą diską.
Norėdami nesugadinti CD grotuvo:
■ Nenaudokite subraižytų arba
pažeistų diskų.
■ Nelipdykite ant diskų jokių lipdukų.
Lipdukai gali užstrigti grotuve.
■ Į grotuvą dėkite tik po vieną diską
vienu metu.

■ Nekiškite į diskams skirtą angą
jokių pašalinių daiktų, saugokite ją
nuo skysčių ir purvo.
■ Ant disko rašykite žymekliu.

Diskų įdėjimas ir išėmimas

Norėdami įdėti diską:
1. Užveskite variklį.
2. Įdėkite diską į diskams skirtą angą
(tinkama puse aukštyn). Grotuvas
pats įtrauks diską. Jeigu diskas
yra pažeistas arba netinkamai
įdėtas, įvyksta klaida ir diskas
išstumiamas.
Įdėtas diskas paleidžiamas
automatiškai.
Norėdami diską iš CD grotuvo išimti,
paspauskite d. Jeigu diskas greitu
metu neišimamas, jis automatiškai
įtraukiamas atgal į grotuvą.

CD grotuvas

Kompaktinės plokštelės
grojimas

1. Pradžios puslapyje spauskite
ekrano mygtuką CD arba šaltinio
iškylančiajame lange pasirinkite
CD, kad būtų atverstas CD
pagrindinis puslapis.
2. Norėdami pamatyti meniu
parinktis, paspauskite ekraninį
mygtuką Menu (Meniu).
3. Spauskite, jei norite parinkties.
CD pagrindiniame puslapyje
rodomas kūrinio numeris ir dainos,
atlikėjo bei albumo informacija (jei
yra).
Norėdami paleisti diską, naudokite
šiuos radijo valdymo elementus:

r (groti / pristabdyti): spauskite,
kad pristabdytumėte arba vėl
pratęstumėte atkūrimą.
t (ankstesnis / atsukti atgal):
■ Paspauskite, kad paleistumėte
dabartinį arba ankstesnį garso
takelį nuo pradžios. Jeigu garso
takelis buvo leidžiamas trumpiau
nei penkias sekundes, įjungiamas
ankstesnis garso takelis. Jeigu
ilgiau nei penkias sekundes, bus
nuo pradžių paleistas dabartinis
garso takelis.
■ Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad greitai atsuktumėte garso takelį
atgal. Atleiskite mygtuką, kad
atkūrimas vėl būtų leidžiamas
įprastu greičiu. Rodomas praėjęs
laikas.
v (kitas / persukti pirmyn):
■ Spauskite, norėdami paleisti kitą
garso takelį.
■ Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad greitai persuktumėte garso
takelį. Atleiskite mygtuką, kad
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atkūrimas vėl būtų leidžiamas
įprastu greičiu. Rodomas praėjęs
laikas.
Rankenėlė MENU/SEL: sukite
dešinėn arba kairėn, kad
pasirinktumėte kitą arba ankstesnį
kūrinį. Spauskite šią rankenėlę, kad
pasirinktumėte punktą iš sąrašo.
Jeigu iš meniu pasirenkamas kūrinys,
sistema paleidžia jį ir vėl įjungia CD
ekraną.

Klaidų pranešimai

Jei pasirodo Disc Error (Disko
klaida) ir (arba) išstumiamas diskas,
galimos tokios priežastys:
■ Diskas yra netinkamo arba
neatpažįstamo formato.
■ Diskas labai įkaito. Pabandykite vėl
įdėti diską, kai jis atvės.
■ Automobilis važiuoja labai nelygiu
keliu. Pabandykite įdėti diską, kai
kelias bus lygesnis.
■ Diskas labai nešvarus, subraižytas,
šlapias arba įdėtas apverstas.
■ Labai drėgnas oras. Pabandykite
įdėti diską vėliau.
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■ Įrašant diską, įvyko klaida.
■ Etiketė užstrigo CD grotuve.
Jeigu kompaktinis diskas negrojamas
tinkamai, pabandykite paleisti CD,
kuris tikrai yra geras.
Jeigu klaidos kartojasi, kreipkitės į
savo atstovą.

AUX įvesties

AUX įvesties
Bendra informacija ..................... 151
Papildomų prietaisų
prijungimas ................................ 151

Bendra informacija
Šio automobilio centriniame valdymo
pulte yra pagalbinis įvesties lizdas. Į jį
galima jungti šiuos papildomus garso
šaltinius:
■ nešiojamąjį kompiuterį;
■ MP3 grotuvą;
■ garsajuosčių grotuvą.
Šis lizdas nėra garso išvesties lizdas.
Nejunkite į pagalbinį įvesties lizdą
ausinių. Papildomą prietaisą junkite
tada, kai nustatyta pavarų dėžės
padėtis P (stovėjimas).

Papildomų prietaisų
prijungimas
Prijunkite papildomo prietaiso 3,5 mm
(1/8 col.) jungties kabelį prie
pagalbinio įvesties lizdo. Prijungus
prietaisą, sistema automatiškai
pradeda garso atkūrimą iš prietaiso
per automobilio kolonėles.
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Jei papildomas prietaisas jau
prijungtas, tačiau šiuo metu aktyvus
kitas šaltinis, atlikite vieną iš šių
veiksmų:
■ Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE arba
SRC, kad perslinktumėte visus
pasiekiamus garso šaltinių
ekranus, kol bus parinktas AUX
šaltinio ekranas.
■ Naudodamiesi balso atpažinimo
sistema, ištarkite „Play Front AUX“
(groti iš priekinio AUX lizdo), kad
būtų pradėtas groti papildomas
prietaisas.
Balso atpažinimas 3 189
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USB prievadas
Bendra informacija ..................... 152
USB prietaisų prijungimas ......... 154
Išsaugotų garso failų grojimas ... 154

Bendra informacija
USB MP3 grotuvas ir USB
įrenginiai

■ Prijungiami USB MP3 grotuvai ir
USB įrenginiai turi atitikti USB
masinės laikmenos specifikaciją
(USB MSC).
■ Standieji diskai nėra palaikomi.
■ Radijas neatkuria nuo įrašymo
apsaugotos muzikos.
■ Derančios failų sistemos: FAT32,
NTFS, „Linux“ ir HFS+.
■ Duomenims, įrašytiems USB MP3
grotuve ar USB prietaise, taikomi
apribojimai:
◆ Maksimalus aplankų struktūros
gylis: aštuoni lygiai.
◆ Maksimalus MP3/WMA failų,
kuriuos galima rodyti, skaičius:
10 000.
◆ Grojaraščio įrašai turi būti
susijusių kelių formoje.
◆ Sistemos atributo, turinčio
muzikinių duomenų, aplankų/
failų sistemai nustatyti negalima.

Mobilųjį telefoną prie radijo galima
prijungti kaip USB laikmeną, jei tik
mobilusis telefonas dera su USB
masinės laikmenos klasės
reikalavimais arba jame įjungta
suderinamumo su USB disku
funkcija.

USB medijos formatai

USB prievadas dera su šiais medijos
formatais:
■ MP3
■ Neapsaugotas WMA
■ Neapsaugotas AAC
Gali derėti ir kiti formatai.

„Gracenote“®

Radijuje integruota technologija
„Gracenote“ padeda valdyti ir naršyti
USB prietaiso muzikos kolekciją.
Prijungus USB prietaisą prie radijo,
„Gracenote“ identifikuoja muzikos
kolekciją ir ekrane parodo teisingus
albumo, atlikėjo, žanro pavadinimus
bei albumo viršelio nuotrauką. Jei
informacijos trūksta, „Gracenote“ ją
papildo.

USB prievadas
Paieška muzikos bibliotekoje
naudojantis balso atpažinimo funkcija
(jei yra)
Balso atpažinimas: „Gracenote“
patobulina muzikos paiešką ir
navigaciją, identifikuodama grupių,
atlikėjų, albumų pavadinimus bei
slapyvardžius, kuriuos sunku ištarti ar
kurie pasižymi neįprasta rašyba.
Pavyzdžiui, „Gracenote“ padeda
sistemai suprasti tokius atlikėjų
pavadinimus kaip INXS ar Mötley
Crüe.Be to, ji leidžia naudoti tokius
pavadinimus kaip The Boss, G.N.R,
The Fab Four ir tūkstančius kitų
garsių atlikėjų slapyvardžių bei
priskirti juos balso komandoms,
suteikiančioms galimybę pasiekti
muziką.
Balso atpažinimas 3 189
Normalisation (Normalizavimas):
normalizavimo funkcija padeda
padidinti balso atpažinimo tikslumą,
kai pavadinimai skamba panašiai. Be
to, ji padeda sugrupuoti ilgus žanrų
sąrašus į 10 bendrų žanrų.
Pavyzdžiui, medijos bibliotekoje gali
būti daug roko žanrų: normalizuojant

jie visi bus sugrupuoti į vieną roko
žanrą. Pagal numatytąją parinktį
normalizavimo funkcija būna išjungta.

Kaip įjungti normalizavimo funkciją:
1. Pradžios puslapyje paspauskite
CONFIG arba Config (Konfig.).
2. Paspauskite Radio Settings
(Radijo nuostatos), tada
paspauskite Gracenote Options
(„Gracenote“ parinktys).
3. Paspauskite Normalisation (Nor‐
malizavimas), norėdami įjungti jį
arba išjungti.
Albumų viršeliai: „Gracenote“ įdėtoje
duomenų bazėje laikomi USB
prietaise esančios muzikos albumų
viršeliai arba informacija apie juos. Jei
„Gracenote“ atpažino kūrinį, tačiau jis
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neturi albumo viršelio, „Gracenote“
panaudoja įdėtoje duomenų bazėje
laikomą viršelį ir parodo jį radijuje. Vis
dėlto naudotojo nustatytas viršelio
vaizdas visada naudojamas
pirmiausia. Jei viršelio vaizdo
nerandama, „Gracenote“ naudoja
bendrinį žanro grafinį vaizdą arba
atlikėjų nuotraukas.
Daugiau panašių
„Gracenote“ duomenų bazėje laikomi
muzikos atributai, pvz., žanras,
muzikos era, regionas, atlikėjo tipas,
nuotaika ir pan. Naudojantis šia
informacija, galima sukurti iki 30
panašių į grojamą dainų sąrašą. Vėl
prijungus įrenginį, toks grojaraštis
įrašomas į grojaraščių meniu. Jei
dainos pašalinamos iš įrenginio,
sistema paprasčiausiai jas praleidžia
ir ima groti kitą pasiekiamą dainą.
Kad sukurtumėte panašių dainų
grojaraštį, pasinaudokite jutikliniu
ekranu arba balso atpažinimo
funkcija.
Balso atpažinimo komandos 3 189
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„Gracenote“ indeksavimas
Kol „Gracenote“ atlieka indeksavimo
procedūrą, informacijos ir pramogų
sistemos funkcijos išlieka
pasiekiamos (įskaitant galimybę
meniu pasirinkti muziką). Balso
atpažinimo funkcijos naudoti muzikai
rasti neleidžiama, kol radijas nebaigia
įrenginio indeksavimo procedūros.
Jei įrenginyje daugiau muzikos, jo
indeksavimas gali trukti ilgiau.
Įrenginys imamas indeksuoti,
prijungus jį prie radijo pirmą kartą. Iš
ekrano dingus indeksavimo
procedūros pranešimui, radijas jau
gali vykdyti muzikos paiešką. Kito
prisijungimo ar uždegimo ciklo metu
ekrane trumpam pasirodo
indeksavimo pranešimas. Taip
radijas įrenginyje atlieka pakeitimų
paiešką ir parengia muzikos sąrašą.
Jei pakeitimų nėra, muzikos paieškos
naudojantis balso atpažinimo funkcija
galimybė pasiekiama iškart. Radijas
gali suindeksuoti ir įrašyti du
įrenginius, kiekviename kurių gali būti
iki 10 000 dainų.

USB trikčių šalinimas

Jei įrenginys neatpažįstamas arba
nepateikiamas informacinis muzikos
ekranas, atkurkite radijo
numatytąsias parinktis:
1. Spauskite CONFIG.
2. Spauskite Vehicle Settings
(Automobilio nuostatos).
3. Spauskite Return to Factory
Settings (Grąžinti gamyklines
nuostatas).
4. Spauskite Yes (Taip).

USB prietaisų prijungimas
Prie USB prievado galima prijungti
USB masinį kaupiklį arba sertifikuotą
„Windows Vista“® / su medijos
perdavimo protokolu (MTP) derantį
įrenginį.
USB prievadas yra centriniame
valdymo pulte.
Prijungus USB įrenginį, ekrane
rodoma USB piktograma.

Išsaugotų garso failų
grojimas
Norėdami paleisti USB įrenginį,
atlikite vieną iš šių veiksmų:
■ Prijunkite USB prietaisą ir
atkūrimas prasidės automatiškai.
■ Paspauskite pradžios puslapyje
esantį ekraninį mygtuką Now
Playing (Dabar grojama).
■ Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą SRCE arba
SRC, kad perslinktumėte iki USB
šaltinio ekrano.
■ Spustelėkite ant vairo įrengtą
valdymo elementą q/w, kad
pagrotumėte CD, atlikėją, albumą,
tam tikrą dainą arba dainų žarną.
Balso atpažinimas 3 189
Dera šie grojaraščių formatai:
■ M3U (standartinis ir išplėstinis)
■ „iTunes“
■ PLS (standartinis)
■ WAX
■ ASX
■ RMP

USB prievadas
USB šaltiniui veikiant, norėdami
naudoti USB funkciją, pasinaudokite
šiais mygtukais ir valdymo
elementais:
Rankenėlė MENU/SEL: pasukite, kad
perslinktumėte per sąrašą. Sukite
greitai, kad abėcėlės tvarka sparčiai
perslinktumėte per didelį sąrašą.
r (groti / pristabdyti): spauskite,
norėdami pradėti, pristabdyti arba vėl
paleisti atkūrimą.
t (ankstesnis / atsukti atgal):
■ Paspauskite, kad paleistumėte
dabartinį arba ankstesnį garso
takelį nuo pradžios. Jeigu garso
takelis buvo leidžiamas trumpiau
nei penkias sekundes, bus
paleistas ankstesnis garso takelis.
Jeigu jis bus leistas ilgiau nei
penkias sekundes, vėl bus nuo
pradžių paleistas dabartinis garso
takelis.
■ Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad garso takelis būtų atsukamas
dideliu greičiu. Atleiskite, kad
atkūrimas vėl būtų leidžiamas
įprastu greičiu. Rodomas praėjęs
laikas.

v (kitas / persukti pirmyn):
■ Spauskite, norėdami paleisti kitą
garso takelį.
■ Paspauskite ir laikykite nuspaudę,
kad garso takelis būtų sukamas
pirmyn dideliu greičiu. Atleiskite,
kad atkūrimas vėl būtų leidžiamas
įprastu greičiu. Rodomas praėjęs
laikas.

USB meniu

USB meniu pasiekiami tokie punktai:
Shuffle (Maišyti): paspauskite, kad
garso takeliai būtų leidžiami atsitiktine
eilės tvarka. Paspauskite dar kartą,
norėdami sumaišymo funkciją
išjungti.
Play More Like This (Groti daugiau
panašių):
1. Spustelėkite, kad automatiškai
sukurtumėte į grojamą panašių
dainų grojaraštį.
2. Radijas parodys pranešimą
„Playlist Creation Succeeded“
(Grojaraštis sukurtas sėkmingai)
ir esama daina bus grojama
toliau.
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Jei dainos nepavyksta rasti
„Gracenote“ duomenų bazėje,
gali pasirodyti pranešimas Playlist
Creation Failed (Nepavyko sukurti
grojaraščio).
Delete Automatic Playlist (Naikinti
automatinį grojaraštį): paspauskite,
kad panaikintumėte „Daugiau
panašių“ tipo grojaraštį.
Folders (Katalogai): paspauskite, kad
atidarytumėte aplankų sąrašą ir
matytumėte aplanko struktūroje
esančius failus.
Play Lists (Grojaraščiai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
USB įrenginyje esančius
grojaraščius.
2. Pasirinkite grojaraštį, kad
galėtumėte peržiūrėti visų jame
esančių dainų sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad
būtų pradėtas atkūrimas.
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Artists (Atlikėjai):
1. Paspauskite, kad peržiūrėtumėte
USB įrenginyje įrašytų atlikėjų
sąrašus.
2. Pasirinkite atlikėjo vardą, kad
peržiūrėtumėte visų to atlikėjo
albumų sąrašą.
3. Pasirinkite albumą.
4. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pagrota.
Albums (Albumai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
USB įrenginyje esančius
albumus.
2. Pasirinkite albumą, kad
galėtumėte peržiūrėti visų jame
esančių dainų sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad
būtų pradėtas atkūrimas.

Genres (Žanrai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
USB įrenginyje esančius žanrus.
2. Pasirinkite žanrą, kad galėtumėte
peržiūrėti visų to žanro dainų
sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad
būtų pradėtas atkūrimas.
Song Titles (Dainų pavadinimai):
1. Paspauskite, kad galėtumėte
parodyti visų USB įrenginyje
esančių dainų sąrašą.
2. Pasirinkite žanrą, kad galėtumėte
peržiūrėti visų to žanro dainų
sąrašą.
3. Dainos rodomos diske įrašyta
eilės tvarka. Norėdami, kad daina
būtų paleista, pasirinkite ją iš
sąrašo.

Nuotraukos

Nuotraukas galima peržiūrėti tik per
USB įrenginius. Jei nuotraukos
laikomos SD kortelėje, persiųskite jas
į USB įrenginį arba USB-SD adapterį.
Apie 4 megapikselius viršijantys failai
gali būti neparodyti. Dera tik JPEG,
BMP, GIF ir PNG failai.
1. Paspauskite pradžios puslapyje
esantį ekraninį mygtuką Pictures
(Nuotraukos).
2. Kad rastų nuotraukų aplankus,
sistema atlieka paiešką. Kol
vyksta paieška, rodomas
pranešimas Please wait
(Palaukite).

Failų sistema ir pavadinimas

Dainos, atlikėjai, albumai ir žanrai yra
imami iš dainų failuose laikomos
informacijos ir rodomi tik jei ten
randami. Jei dainos informacijos
nėra, radijas parodo failo pavadinimą.

3. Pasirodo sąrašas. Pasirinkite
nuotrauką, kurią norite pamatyti.

USB prievadas

4. Pasirodžius nuotraukai,
pateikiamos tokios parinktys:
Info (Informacija): paspauskite, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte failų
pavadinimų informaciją.
N: spustelėkite, kad parodytumėte
ankstesnę nuotrauką (jei neįjungtas
skaidrių peržiūros režimas).
l: spustelėkite, kad persijungtumėte
tarp skaidrių peržiūros ir rankinio
režimų.
O: spustelėkite, kad parodytumėte kitą
nuotrauką (jei neįjungtas skaidrių
peržiūros režimas).
v: spustelėkite, kad rankiniu būdu
pasuktumėte nuotrauką 90 laipsnių
kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Menu (Meniu): paspauskite, kad
atvertumėte nuotraukų žiūryklės
nuostatų ekraną. Pateikiamos
parinktys Picture Viewer Main
(Nuotraukų žiūryklės pagrindinis
langas), Slideshow Timer (Skaidrių
peržiūros laikmatis) ir Shuffle Images
(Maišyti vaizdus), skirtos sistemoje
įrašytų vaizdų peržiūrai konfigūruoti.
Jei rodomas nuotraukų ekranas
nenaudojamas šešias sekundes,
viršutinės ir apatinės juostų parinktys
išnyksta. Jei norite vėl pamatyti
viršutinę ir apatinę juostas, palieskite
ekraną.
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„Bluetooth“ muzika
Bendroji informacija ................... 158
„Bluetooth“ muzikos sąranka ..... 158
Eksploatacija .............................. 158

Bendroji informacija
Muzika gali būti grojama iš susieto
„Bluetooth“ įrenginio (jei yra įranga).
Telefono / įrenginio susiejimas
3 196

„Bluetooth“ muzikos
sąranka
Kaip groti muziką per „Bluetooth“
įrenginį:
1. Įjunkite įrenginį, susiekite jį ir
prijunkite.
Telefono / įrenginio susiejimas
3 196
2. Muziką galima groti atliekant
vieną iš šių veiksmų:
◆ Paspauskite pradžios puslapyje
esantį ekraninį mygtuką
Bluetooth („Bluetooth“).
◆ Spaudinėkite SRCE, kol
pasirodys „Bluetooth“ garso
sistema.
◆ Spaudinėkite mygtuką SRC ant
vairo, kol bus parinkta
„Bluetooth“ garso sistema.

Valdymo mygtukais ant vairo
3 133
◆ Pasinaudokite balso
atpažinimo funkcija.
Balso atpažinimas 3 189

Eksploatacija
Muziką galima valdyti informacijos ir
pramogų sistemos valdymo
elementais arba įrenginio valdymo
elementais.
Per „Bluetooth“ garso sistemą
prijungus prie automobilio telefoną,
šio pranešimai ir garsai gali būti per jį
nebegirdimi, kol galiausiai „Bluetooth“
ryšys bus nutrauktas. Pranešimų
funkcijos priklauso nuo telefono. Žr.
telefono gamintojo informaciją, kur
pateikiama informacijos apie
pranešimų suderinamumą.

„Bluetooth“ garso meniu

Paspauskite ekraninį mygtuką Menu
(Meniu). Gali pasirodyti tokia
informacija:

„Bluetooth“ muzika
Shuffle (Maišyti): paspauskite
rankenėlę MENU/SEL, kad
įjungtumėte maišymo funkciją arba ją
išjungtumėte. Su maišymo funkcija
dera ne visi įrenginiai.
Pasirinkus „Bluetooth“ garso funkciją,
„Bluetooth“ įrenginio vidinis muzikos
grotuvas gali nepasileisti
(priklausomai nuo įrenginio būsenos).
Visi įrenginiai skirtingai pasileidžia ir
groja muziką. Kad per radiją būtų
tinkamai atkuriamas „Bluetooth“
garsas, užtikrinkite, kad įrenginyje
būtų grojamas tinkamas garso
šaltinis. Automobiliui nejudant,
įrenginyje paleiskite atkūrimą.
Šaltiniu pasirinkus „Bluetooth“ garso
sistemą, radijas gali imti rodyti
pristabdytą „Bluetooth“ garso ekraną
ir sistema gali negroti muzikos. Kad
paleistumėte atkūrimą, spustelėkite
įrenginio grojimo mygtuką arba r.
Veiksmai priklauso nuo to, kaip
įrenginys palaiko ryšį su sistema per
„Bluetooth“.
Kai kurie telefonai dera su „Bluetooth“
muzikos informacijos siuntimo
rodymui per radiją galimybe. Radijui

priėmus šią informaciją, jis patikrina,
ar yra pasiekiamas albumo viršelis ir
jį parodo.
Per radiją grojant muziką iš
„Bluetooth“ įrenginio, reikia užtikrinti,
kad „Bluetooth“ įrenginys būtų
atrakintas ir pradžios ekrane būtų
rodoma pageidaujama muzikos
programa.
Naudojantis įrenginiais „iPhone“ /
„iPod Touch“ ir „iPad“, „Bluetooth“
garso funkcija neveiks, jei įrenginys
tuo pat metu bus prijungtas per USB
ir „Bluetooth“.
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Muzikos grojimas
Grojimas iš iPod®

Muzikos grojimas ....................... 160
Išmaniųjų telefonų programų
naudojimas ................................ 162

Ši funkcija veikia šiuose iPod
modeliuose:
■ „iPod Classic“® (6 kartos)
■ „iPod Nano“® (3G, 4G, 5G ir 6G)
■ „iPod Touch“® (1G, 2G, 3G ir 4G)
Toliau nurodytose situacijose gali
iškilti valdymo ir veikimo problemų:
■ prijungiant iPod, kuriame įdiegta
naujesnė programinės įrangos
versija, nei palaiko informacijos ir
pramogų sistema;
■ Prijungiant iPod, kuriame įdiegta
kitų tiekėjų programinė įranga.
Kaip prijungti „iPod“:
1. Prijunkite vieną standartinio
„iPod“ USB kabelio galą prie
„iPod“ doko jungties.
2. Kitą galą prijunkite prie
centriniame valdymo pulte
esančio USB prievado.

Radijo ekrane parodoma „iPod“
įrenginyje esančios muzikos
informacija ir muzika pradedama groti
per automobilio garso sistemą.
Automobiliui veikiant, „iPod“ įrenginio
baterija automatiškai įkraunama.
Išjungus uždegimą, „iPod“ išsijungia
ir įkrovimo procesas nutrūksta.
Jeigu jūsų naudojamas „iPod“
modelis nedera, jo vis tiek galima
klausytis automobilyje, standartiniu
3,5 mm (1/8 col.) stereofoninio garso
kabeliu prijungus prie pagalbinio
įvesties lizdo.
„iPod“ meniu

Pasinaudokite „iPod“ meniu ir
pasirinkite šiuos punktus:
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Shuffle (Maišyti): paspauskite, kad
garso takeliai būtų leidžiami atsitiktine
eilės tvarka. Paspauskite dar kartą,
norėdami sumaišymo funkciją
išjungti.
Play More Like This (Groti daugiau
panašių): leidžia radijui sukurti
grojaraščius su į grojamą kūrinį
panašiomis dainomis / kūriniais.
Radijas sukurs grojaraštį, kuriame yra
iki 30 panašių dainų. Grojaraštis bus
pateiktas meniu grojaraščių
kategorijoje ir jo bus galima
pasiklausyti ateityje.
1. Paspauskite, kad automatiškai
sukurtumėte į grojamą panašių
dainų grojaraštį.
2. Radijas parodys pranešimą
„Playlist Creation Succeeded“
(Grojaraštis sukurtas sėkmingai)
ir esama daina bus grojama
toliau.
Delete Automatic Playlist (Naikinti
automatinį grojaraštį): paspauskite,
kad panaikintumėte „Daugiau
panašių“ tipo grojaraštį.

Play Lists (Grojaraščiai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančius
grojaraščius.
2. Pasirinkite grojaraščio
pavadinimą, kad galėtumėte
peržiūrėti visų jame esančių dainų
sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.
Artists (Atlikėjai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančius
atlikėjus.
2. Pasirinkite atlikėjo vardą, kad
peržiūrėtumėte visų to atlikėjo
albumų su dainomis sąrašą.
3. Pasirinkite albumą.
4. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.
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Albums (Albumai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančius
albumus.
2. Pasirinkite albumą, kad
galėtumėte peržiūrėti visų jame
esančių dainų sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.
Genres (Žanrai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančius žanrus.
2. Pasirinkite žanro pavadinimą, kad
galėtumėte peržiūrėti to žanro
atlikėjų sąrašą.
3. Pasirinkite atlikėją, kad
peržiūrėtumėte albumus arba All
Albums (Visi albumai), kad
peržiūrėtumėte visus to žanro
albumus.
4. Pasirinkite atlikėją, kad
peržiūrėtumėte albumus.
5. Pasirinkite albumą, kad
peržiūrėtumėte dainas.
6. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.
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Song Titles (Dainų pavadinimai):
1. Paspauskite, kad galėtumėte
peržiūrėti visų „iPod“ įrenginyje
esančių dainų sąrašą.
2. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.
Podcast (Tinklalaidė):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančias
tinklalaides.
2. Kad pradėtumėte atkurti,
pasirinkite tinklalaidės
pavadinimą.
Composers (Kompozitoriai):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančius
kompozitorius.
2. Pasirinkite kompozitoriaus vardą,
kad peržiūrėtumėte visų to
kompozitoriaus dainų sąrašą.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.

Audio Books (Garso knygos):
1. Paspauskite, norėdami peržvelgti
„iPod“ įrenginyje esančias garso
knygas.
2. Pasirinkite iš sąrašo garso knygą,
kad ji būtų atkurta.
3. Pasirinkite iš sąrašo dainą, kad ji
būtų pradėta atkurti.

Grojimas iš „iPhone“ arba „iPad“

Ši funkcija veikia tokiuose „iPhone“
bei „iPad“ modeliuose:
■ „iPhone“® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S ir 5)
■ „iPad“® (1G, 2G)
Vykdykite tas pačias instrukcijas kaip
ir naudojantis „iPod“ (žr. pirmiau).
Norėdami muzikai groti pasinaudoti
balso atpažinimo funkcija, išgarkite
„Groti USB“, „Groti atlikėją“, „Groti
albumą“, „Groti dainą“ arba „Groti
žanrą“.
Balso atpažinimas 3 189

„iPhone“, „iPod Touch“ ir iPad“
trikčių šalinimas

Prijungus „iPhone“, „iPod Touch“
arba „iPad“ per USB ir „Bluetooth“,
radijuje pasirinkus „iPod“ šaltinį garso
gali nesigirdėti. Jei, klausantis „iPod“
šaltinio, priimamas telefoninis
skambutis ir po to dingsta „iPod“
garsas, įrenginio ekrane spustelėkite
„Airplay“ piktogramą ir pasirinkite
doko jungtį arba atjunkite įrenginio
doko jungtį ir vėl ją prijunkite.
Kai kurios funkcijos gali skirtis: tai
priklauso nuo įrenginio operacinės
sistemos versijos.

Išmaniųjų telefonų
programų naudojimas
Internetinis radijas „Stitcher“

„Stitcher SmartRadio“™ – tai
internetinio radijo paslauga, per garso
sistemą transliuojanti naujienas,
sporto varžybas ir pramogines laidas.
Sukurkite pritaikytas užsakomąsias
stotis arba atraskite naujų laidų,
naudodamiesi „Stitcher“ nustatytųjų
stočių funkcija. Kad nustatytumėte
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paskyrą, atsisiųskite programą iš
„Android Market“ ar „iTunes Store“
arba atverkite www.stitcher.com.
Šiai programai reikalingas telefonas
ar planšetinis kompiuteris su
interneto ryšiu. Naudojamas
asmeninio mobiliojo telefono
duomenų perdavimo planas.
Užtikrinkite, kad įrenginyje būtų
įdiegta naujausia versija ir padidintas
jo garsumas.
Ši programa nedera su „BlackBerry“
telefonais.
Kaip įdiegti „Stitcher“:
■ Telefone arba planšetiniame
kompiuteryje su „Android“ ir
interneto prieiga pereikite į „Android
Play Store“, suraskite „Stitcher“ ir
įdiekite programėlę į telefoną (ne į
SD kortelę).
■ „iPhone“, „iPad“ arba „iPod Touch“
įrenginyje nueikite į „iTunes“
parduotuvę ir suraskite „Stitcher“.

„Stitcher“ paleidimas
Prijunkite „iPhone“, „iPad“ arba „iPod
Touch“ prie USB prievado. Jei turite
„Android“ įrenginį, prijunkite jį per
„Bluetooth“.
USB prievadas 3 154
„Bluetooth“ 3 196
Naudojantis pirmą kartą, prieš
jungiant prie automobilio reikia
nustatyti stotis. Jei įrenginyje įdiegta
naujausia programos versija,
pradžios puslapyje ir šaltinio
iškylančiajame lange pateikiama
Stitcher piktograma.
„iPhone“, „iPod Touch“ arba „iPad“
naudojimas
1. Prijunkite įrenginį prie USB
prievado. Telefono ekranas turi
būti atrakintas.
2. Paleiskite programą:
◆ Spustelėkite programą
įrenginyje.
◆ Pradžios puslapyje paspauskite
Stitcher.
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◆ Spustelėkite q/w ir ištarkite
„Stitcher“ arba „Ieškoti
„Stitcher“.
◆ Priimkite visus įrenginio ekrane
pateikiamus pranešimus.
3. Jei „Stitcher“ nepradeda groti,
pasirinkite kategoriją ir tada
nurodykite stotį.
Paleidus „Stitcher“, norint pasiekti
šios programos funkcijas reikia
paspausti ant vairo įrengtą valdymo
elementą SRCE arba SRC.
Jei, paspaudus ekraninį mygtuką
Stitcher, nieko nenutinka, atsisiųskite
naujausią „Stitcher“ programą ir
bandykite vėl.
Prijungus „iPhone“, „iPad“ arba „iPod
Touch“ prie USB prievado, Stitcher
visada pažymima pradžios puslapyje.
Kad pradėtumėte naudotis,
prisijunkite prie savo paskyros.
Jei pasirodo pranešimas Please See
Device (Žr. įrenginį), įrenginio ekrane
gali būti pateiktas prisijungimo
ekranas.
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Jei pasirodo pranešimas Please
Unlock the Phone or Restart the App
and Try again (Atrakinkite telefoną
arba paleiskite programėlę iš naujo ir
bandykite vėl), galbūt telefonas
užrakintas. Atrakinkite telefoną,
užverkite programėlę, paleiskite šią iš
naujo ir įsitikinkite, kad telefono /
įrenginio ekrane pasirodė pradžios
puslapis.
Telefono su „Android“ naudojimas
1. Susiekite „Android“ telefoną
„Bluetooth“ ryšiu.
2. Kad paleistumėte, pasinaudokite
viena iš šių parinkčių:
◆ Spustelėkite programą
įrenginyje.
◆ Pradžios puslapyje pasirinkite
Stitcher.
◆ Spustelėkite q/w ir ištarkite
„Stitcher“ arba „Ieškoti
„Stitcher“.
3. Jei „Stitcher“ nepradeda groti,
pasirinkite kategoriją ir tada
nurodykite stotį.

Paleidus „Stitcher“, norint pasiekti
šios programos funkcijas reikia
paspausti ant vairo įrengtą valdymo
elementą SRCE arba SRC.
Jei, paspaudus ekraninį mygtuką
Stitcher, nieko nenutinka, atsisiųskite
naujausią „Stitcher“ programą ir
bandykite vėl.
Jei pasirodo pranešimas Please See
Device (Žr. įrenginį), įrenginio ekrane
gali būti pateiktas prisijungimo
ekranas.
Jei pasirodo pranešimas Please
Unlock the Phone or Restart the App
and Try again (Atrakinkite telefoną
arba paleiskite programėlę iš naujo ir
bandykite vėl), galbūt jūsų telefonas
užrakintas.
Atrakinkite telefoną, užverkite
programėlę, paleiskite programėlę iš
naujo ir užtikrinkite, kad būtų geras
ryšys.

„Stitcher“ trikčių šalinimas
Nepavyksta prijungti įrenginio prie
automobilio
Jei įrenginio nepavyksta prijungti prie
USB prievado arba per „Bluetooth“:
1. Išjunkite variklį.
2. Atidarykite ir uždarykite vairuotojo
dureles, palaukite apie 30
sekundžių ir pamėginkite prijungti
įrenginį vėl.
„Stitcher“ gali pradėti veikti
netinkamai dėl telefono
akumuliatoriaus energijos taupymo ir
užduočių tvarkymo programų.
Pašalinkite tas programėles iš
telefono arba pašalinkite „Stitcher“ ir
„Bluetooth“ iš užduočių sąrašų.
Nepavyksta paleisti „Stitcher“
Jei įrenginiui nepavyksta paleisti
„Stitcher“:
■ Patikrinkite, ar įdiegta naujausia
„Stitcher“ versija.
■ Patikrinkite, ar prisijungta prie
aktyvios „Stitcher“ paskyros.
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■ Jei naudojate „Android“ įrenginį,
patikrinkite, ar jis susietas su
automobiliu ir ar ekrane rodoma
„Bluetooth“ piktograma.
■ Jei naudojate „iPhone“, „iPod
Touch“ arba „iPad“, patikrinkite, ar
USB kabelis prijungtas prie USB
prievado, ar atrakintas ekranas ir ar
rodomas pradžios puslapis.
Įrenginyje užverkite „Stitcher“ ir
paleiskite programą vėl. Jei
įrenginyje gali veikti kelios
programos, norint užverti „Stitcher“
gali prireikti papildomo veiksmo. Žr.
telefono gamintojo naudotojo
vadovą.
Dingo garsas
„Stitcher“ garsas gali dingti dėl tokių
priežasčių:
■ Silpnas arba dingęs duomenų
ryšys.
■ Įrenginį reikia įkrauti.
■ Programą reikia paleisti iš naujo.
■ Dingo ryšys tarp telefono ir radijo.

■ Jei prie Bluetooth ir doko jungties
prijungtas bet koks „iPhone“, „iPod
Touch“ ar „iPad“ įrenginys,
nuspauskite įrenginio piktogramą
„Airplay“ ir pasirinkite doko jungtį
arba atjunkite ir vėl prijunkite doko
jungtį prie įrenginio.
■ Per mažas garsumas. Padidinkite
įrenginio garsumą.
Jei dingsta ryšys tarp programos ir
įrenginio, pateikiamas pranešimas
Please Unlock the Phone or Restart
the App and Try again (Atrakinkite
telefoną arba paleiskite programėlę iš
naujo ir bandykite vėl). Paspauskite
OK (Gerai), kad pabandytumėte vėl.
USB prietaisų prijungimas 3 154
„Bluetooth“ įrenginių susiejimas
3 196
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Naudojimas
Kad pasiektumėte navigacijos
žemėlapį, spustelėkite skydelyje arba
pradžios puslapyje esantį mygtuką
NAV.
Spustelėkite mygtuką NAV gar kartą,
kad persijungtumėte tarp
alternatyviųjų įprasto padalijimo ir
viso žemėlapio rodinių.

Ekraninis mygtukas Menu (Meniu),
esantis apatinėje kairėje ekrano
pusėje, leidžia pasiekti navigacijos
meniu.

Jutiklinio ekrano mygtukai

Rodomi tokie jutikliniai mygtukai:

Krypties indikatorius

Paspauskite Heading Indicator
(Krypties indikatorius), kad
parodytumėte žemėlapio rodinį.
Galimos trys indikatoriaus nuostatos:
■ 2D North Up (2D, šiaurė aukštyn):
šiaurės kryptis rodo šiaurę
žemėlapio ekrano viršuje nepaisant
automobilio važiavimo krypties.
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LV maršrute
Spustelėkite, kad būtų parodytas
maršrute į kelionės tikslą ar šalia jo
esančių LV paieškos sąrašas.
Pasirinkite norimą LV.

■ 2D Heading Up (2D, važiavimo
kryptis aukštyn): parodo
automobilio važiavimo kryptį.
Tamsaus trikampio rodyklė rodo į
šiaurę.
■ 3D Heading Up (3D, važiavimo
kryptis aukštyn): kaip ir 2D pagal
važiavimo kryptį, tik čia žemėlapis
yra trimatis.

Kitas būdas pakeisti žemėlapių rodinį
– spustelėti žemėlapio režimo
piktogramą.

Žemėlapio režimai

Gretimos LV

LV rodymas žemėlapyje

Spustelėkite, kad galėtumėte
sutinkinti, kurios pagrindinių LV
kategorijos turi būti rodomos
žemėlapyje.
Spustelėkite, kad pakeistumėte
žemėlapių rodinį, kai naudojatės
navigacijos funkcija. Sistema siūlo
keletą pilnų ir padalintų rodinių. Kai
kuriuos rodinius galima pasirinkti tik
esant aktyviam maršruto orientavimo
režimui.

Spustelėkite, kad būtų pateiktas
gretimų LV sąrašas. Pasirinkite
pageidaujamą LV.

Maršruto trukmės / kelionės tikslo
sukeitimas
Paspauskite, kad galėtumėte
sutinkinti atvykimo laiką / kelionės
trukmę ir tarpinio punkto / kelionės
tikslo informaciją, rodomą
pagrindiniame žemėlapio ekrane.
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Informacija apie buvimo vietą
Spustelėkite, kad būtų parodytas
padalintas ekranas su išsamia
informacija apie automobilio buvimo
vietą. Šią funkciją galima pasiekti ir
spustelint automobilio informacijos
kortelę, esančią apatinėje centrinėje
ekrano dalyje. Vietą galima įrašyti į
adresų knygelę, padalintame ekrane
paspaudžiant Save (Įrašyti).
Informacija apie kelionės tikslą
Paspauskite, kad būtų parodytas
padalintas žemėlapio ekranas,
rodantis kitą tarpinį punktą / kelionės
tikslą. Vietą galima įrašyti į adresų
knygelę, padalintame ekrane
paspaudžiant Save (Įrašyti).

Raidinė skaitinė klaviatūra

Navigacijos ekrane abėcėlės raidės,
ženklai, skyrybos ženklai ir skaičiai
pateikiami raidinės skaitmeninės
klaviatūros forma. Raidinė
skaitmeninė klaviatūra ekrane
rodoma tada, kai reikia įvesti
duomenis.

QWERTY or ABCDEF (QWERTY
arba ABCDEF): spustelėkite, kad
persijungtumėte tarp QWERTY arba
ABCDEF klaviatūros ženklų
išdėstymo.
Symbols (Ženklai): naudojama
ženklams pasirinkti.
Space (Vieta): įveskite tarpus tarp
pavadinimo ženklų ar žodžių.
Delete (Šalinti): paspauskite, kad
panaikintumėte neteisingai įvestą
ženklą.

Žemėlapiai
Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė
informacija apie žemėlapių duomenų
bazę.
Duomenys laikomi vidinėje „Flash“
atmintyje, kurią naudoja navigacijos
sistema.

Išsamios teritorijos

Žemėlapio duomenų bazėje laikomi
išsamių teritorijų kelių tinklo atributai.
Tokiuose atributuose laikoma
informacija, pvz., gatvių pavadinimai,
adresai ir posūkių apribojimai.
Išsamioje teritorijoje pateikiama
informacijos apie visas pagrindines
automagistrales, aptarnavimo kelius
ir gyvenviečių kelius. Išsamiose
teritorijose yra informacijos apie
lankytinas vietas (LV), pvz.,
restoranus, oro uostus, bankus,
ligonines, policijos nuovadas,
degalines, turistų traukos objektus ir
istorinius paminklus. Žemėlapio
duomenų bazėje gali nebūti duomenų
apie naujai pastatytas teritorijas arba
žemėlapio duomenų bazės
korekcijas. Išsamiose teritorijose
navigacijos sistema teikia visas
maršruto orientavimo paslaugas.

Žemėlapių nustatymai

Sistema leidžia pasirinkti žemėlapio
rodinio mastelį. Be to, jums vairuojant
žemėlapis slenka automatiškai
(priklausomai nuo važiavimo
krypties).

Navigacija
Žemėlapių masteliai

britų ir metrinę matų sistemas vieną
kita, rasite savininko vadovo temoje
„Vairuotojo informacijos centras
(DIC)“.
Slinkimo funkcijos

Žemėlapio mastelį galima keisti
dviem būdais:
■ Sukite rankenėlę MENU/SEL
pagal arba prieš laikrodžio rodyklę,
kad atitolintumėte arba
priartintumėte vaizdą.
■ Kad pakeistumėte priartinimo lygį,
spustelėkite atitinkamą žemėlapio
mastelio mygtuką + arba −
(apatiniuose žemėlapio ekrano
kampuose).
Per kelias sekundes nepakeitus
mastelio keitimo lygio, žemėlapio
mastelio juosta dingsta.
Mastelį galima nustatyti britų
sistemos arba metriniais vienetais.
Informacijos apie tai, kaip pakeisti

■ Norėdami peržiūrėti žemėlapį,
paspauskite bet kurį žemėlapio
ekrano tašką: pasirodys slinkties
simbolis.
■ Palieskite žemėlapį, kad ta vieta
būtų rodoma ekrano centre.
■ Paspauskite ir palaikykite ekraną
bet kuria kryptimi už slinkimo
ženklo ribų, kad perslinktumėte
žemėlapį ta kryptimi.
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■ Slinkimo greitis padidėja
paspaudus arčiau ekrano krašto.
■ Skydelyje paspauskite NAV, kad
išjungtumėte žemėlapio slinkimo
funkciją ir ekrane vėl būtų rodoma
dabartinė automobilio buvimo vieta
žemėlapyje.

Spustelėkite keitimo rodykles,
pateikiamas žemėlapio ekrano
viršuje, kad įprastą viršutinę juostą
(pradžios ir parankinių rodinio)
perjungtumėte į garso informacijos
juostą.

Žemėlapio duomenų naujiniai

Automobilyje esančiuose
žemėlapiuose panaudota naujausia
automobilio pagaminimo metu
pasiekiama informacija. Pasikeitus
žemėlapių informacijai, žemėlapių
duomenys reguliariai atnaujinami.
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Kilus bet kokių klausimų dėl
navigacijos sistemos veikimo arba
atnaujinimo, kreipkitės į savo atstovą.

Automobilio simbolis rodo esamą
automobilio buvimo vietą žemėlapyje
ir automobilio važiavimo kryptį.

Duomenų bazės dengimo
paaiškinimai

Aprėpties zonos priklauso nuo
konkrečios vietovės žemėlapių
detalumo. Kai kurios vietovės yra
sukartografuotos detaliau nei kitos.
Jeigu taip atsitiktų, tai nėra sistemos
gedimas. Atnaujinus žemėlapių
duomenis, gali būti pateikti detalesni
pirmiau ribotai kartografuotų vietovių
žemėlapiai.

Kelionės tikslo simboliu pažymimas
galutinis kelionės tikslas suplanavus
maršrutą.

Simbolių apžvalga

Jeigu į esamą maršrutą įtraukiami
tarpiniai punktai, kiekviename
tarpiniame punkte rodoma iki jo likusi
apskaičiuota trukmė ir atstumas.

Toliau pateikiami žemėlapyje
dažniausiai rodomi ženklai.
Tarpinio punkto ženklas žymi vieną ar
kelis nustatytus tarpinius punktus.
Tarpinis punktas – tai trumpas
sustojimas, įtrauktas į planinį
maršrutą.
Taip pat rodoma apskaičiuota trukmė
ir atstumas iki kelionės tikslo.

Šis simbolis rodo, kad žemėlapio
vaizdas nukreiptas šiaurės kryptimi:
Šiaurės kryptis rodo šiaurę žemėlapio
ekrano viršuje nepaisant automobilio
važiavimo krypties.
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Pasirinkite šį ekraninį ženklą,
norėdami pakeisti rodinį į vaizdą
važiavimo kryptimi arba 3D.

Šis ženklas rodo, kad žemėlapis
orientuotas važiavimo kryptimi.
Automobilio važiavimo kryptimi
orientuoto žemėlapio ekrano viršuje
rodoma automobilio važiavimo
kryptis. Užtušuotas trikampis rodo
šiaurę.
Paspauskite šį ekraninį ženklą, kad
perjungtumėte į 3D režimą.
Ženklas 3D reiškia tą patį kaip ir
važiavimo krypties ženklas, tik šiuo
atveju žemėlapis yra trimatis.

GPS neveikimo simbolis ekrane
rodomas tada, kai nėra visuotinės
padėties nustatymo sistemos (GPS)
palydovo signalo.
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Šis žemėlapio ekrane rodomas
ženklas informuoja apie maršrute
galiojantį greičio apribojimą. Greičio
apribojimų duomenys ne visada būna
tikslūs, kadangi kelio ženklai yra
perstatomi ir žemėlapių duomenys
sensta. Visada laikykitės kelio
ženkluose nurodytų greičio
apribojimų.

Vairavimas pagal maršrutą
Artimiausio manevro perspėjimas
Atėjus laikui, sistema informuoja, kad
artėja kitas manevras.

Šis ženklas, pateikiamas žemėlapio
ekrano apačioje, leidžia pakeisti
esamą žemėlapio režimą.

Važiavimas greitkeliu.
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galima pasirinkti kelias parinktis. Kai
kurie kelionės tikslo įvedimo punktai,
pvz., Previous Destinations
(Ankstesni kelionių tikslai), Address
Book (Adresų knygelė) ir My Home
(Mano pradinis) gali būti papilkinti, jei
kelionės tikslas neįvestas ar
neįrašytas.

Važiavimas rajoniniais keliais.

Jei šalis buvo nustatyta, ji pateikta ir
norite ją pakeisti, paspauskite
ekraninį mygtuką, esantį dešiniau nuo
miesto pavadinimo.
Kad pavadinimą būtų lengviau
pasirinkti, sistema paryškina tik tuos
ženklus, kurie yra po jau įvestojo.

Adreso įvedimas

Kelionės tikslas

Jei maršruto orientavimo funkcija
neaktyvi, pradžios puslapyje
paspauskite ekraninį mygtuką
Destination (Kelionės tikslas), kad
pasiektumėte kelionės tikslo įvedimo
ekraną. Norint suplanuoti maršrutą
įvedant kelionės paskirties vietas,

Paspauskite ekraninį mygtuką
Address Entry (Adreso įvedimas),
kad patektumėte į adreso ekraną.
Nustatykite maršrutą, įvesdami
šalies, miesto, gatvės pavadinimą,
namo numerį ar sankryžą.
Jei pirmiau nebuvo įvesta šalis,
miesto laukas nepasiekiamas.
Paspauskite ekraninį mygtuką
dešiniau nuo miesto pavadinimo ir
pasirinkite šalį.

Country (Šalis): įveskite šalies
pavadinimą.
City (Miestas): įveskite miesto
pavadinimą.
Street (Gatvė): įveskite gatvės
pavadinimą.
House Number (Namo numeris):
įveskite teisingą adreso numerį.
Junction (Sankryža): įveskite gatvės,
kuri susikerta su pasirinkta gatve,
pavadinimą.

Navigacija
Pirmiausiai įveskite miesto
pavadinimą:
1. Įveskite miesto pavadinimą.
2. Įveskite gatvės pavadinimą.
Norėdami panaikinti neteisingai
įvestą ženklą, pasinaudokite
ekraniniu mygtuku Delete
(Šalinti).
Jeigu yra šeši arba mažiau
pavadinimų, ekrane rodomas
sąrašas. Jeigu pavadinimų yra
daugiau nei šeši, pateikiamas
atitikmenų skaitiklis ir galimų
gatvių skaičius. Norėdami
peržiūrėti sąrašą ir pasirinkti
gatvę, paspauskite ekraninį
mygtuką List (Sąrašas).
3. Įveskite namo numerį.
4. Bet kuriuo metu paspauskite
ekraninį mygtuką Done (Atlikta):
sistema pamėgins surasti
kelionės tikslą pagal įvestą
informaciją ir tada parodys jį
ekrane.

5. Paspauskite ekrano mygtuką
Start Guidance (Pradėti
orientuoti) ir maršrutas bus
apskaičiuotas.
Kelionės tikslo kitose šalyse įvedimas
Norint pakeisti kelionės tikslo adresą
iš vienos šalies į kitą, navigacijos
sistemoje reikia pakeisti šalį.
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Kaip pakeisti šalies adresą:
1. Paspauskite pradžios puslapyje
esantį ekraninį mygtuką
Destination (Kelionės tikslas).
2. Paspauskite ekraninį mygtuką
Address (Adresas), kad
patektumėte į adreso įvedimo
ekraną.
3. Pereikite į šalies eilutės parinktį ir
nurodykite ją. Parodomas šalies
įvedimo ekranas. Nurodykite
šalies eilutės parinktį.
Pateikiamas pasiekiamų šalių
sąrašas.
4. Pasirinkite norimą šalį.
5. Įveskite šalį.
Kelionės tikslą kitose šalyse galima
pakeisti ir naudojantis balso
atpažinimo sistema.
Balso atpažinimas 3 189
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Lankytinos vietos (LV)

Paspauskite kelionės tikslo įvedimo
puslapyje esantį ekraninį mygtuką
Points of (Taškų iš) Interest
(Pomėgis). Planuojant maršrutą,
galima nurodyti kelias parinktis.

LV sąrašas leidžia pasirinkti kelionės
tikslą ieškant pagal kategoriją,
pavadinimą ar telefono numerį.

Įvedimas pagal LV pavadinimą:

1. Pasirinkite Name (Pavadinimas).
2. Užtikrinkite, kad būtų nurodyta
teisinga šalis ir miestas, tada
pasirinkite Search (Paieška).
3. Įveskite LV pavadinimą.
4. Pasirinkite kelis ženklus arba visą
pavadinimą, pasinaudodami
skaičių ir raidžių klaviatūra.
5. Spustelėkite ekraninį mygtuką
List (Sąrašas). Jei sąraše – šeši ar
mažiau elementų, LV sąrašas
pateikiamas iškart.
6. Spustelėkite pageidaujamą LV.

7. Paspauskite ekrano mygtuką
Start Guidance (Pradėti
orientuoti) ir maršrutas bus
apskaičiuotas.

Ankstesni tikslai

Iš ankstesnių kelionės tikslų sąrašo
pasirinkite kelionės tikslą. Galima
atkurti iki 15 anksčiau įvestų taškų.
Jeigu sąrašas yra pilnas, įvedus
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naujas paskirties vietas, automatiškai
ištrinamos seniausios paskirties
vietos.

Adresų knygelė

Jei į adresų knygelę nėra įrašyta jokio
kelionės tikslo, įrašykite jį:
1. Pradžios puslapyje paspauskite
Destination (Kelionės tikslas).
2. Naudodami bet kurį iš kelionės
tikslo įvedimo metodų (adreso, LV
įvedimo, kt.) įveskite adresą.
3. Kelionės tikslo patvirtinimo
ekrane pasirinkite Save (Įrašyti).
4. Sistema pateikia parinktis Name
(Pavadinimas), Number
(Numeris), Icon (Piktograma) ir

Done (Atlikta). Paspauskite Done
(Atlikta), kad įrašytumėte kelionės
tikslą.
5. Kad pritinkintumėte adresų
knygelės įrašą, pasirinkite Name
(Pavadinimas), Number
(Numeris) arba Icon
(Piktograma).
Jei kelionės tikslas jau įrašytas į
adresų knygelę, pradžios puslapyje
paspauskite Destination (Kelionės
tikslas), kad parodytumėte adresų
knygelės ekraninį mygtuką.
Pasirinkite kelionės tikslą,
pasirinkdami adresų knygoje
išsaugotą adresą.
1. Paspauskite ekrano mygtuką
Address Book (Adresų knygelė).
Ekrane pasirodys adresų knygų
įrašų sąrašas.
2. Pasirinkite kelionės tikslą iš
sąrašo.
3. Paspauskite ekrano mygtuką
Start Guidance (Pradėti
orientuoti) ir maršrutas bus
apskaičiuotas.
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Kaip suredaguoti adresų knygelės
įrašus:
1. Adresų knygelėje pasirinkite
punktą.
2. Kelionės tikslo patvirtinimo
ekrane pasirinkite Edit
(Redaguoti).
3. Sistema pateikia parinktis Name
(Pavadinimas), Number
(Numeris), Icon (Piktograma) ir
Delete (Šalinti). Paspauskite
Delete (Šalinti), kad
panaikintumėte kelionės tikslą iš
adresų knygelės.
4. Kad pritinkintumėte adresų
knygelės įrašą, pasirinkite Name
(Pavadinimas), Number
(Numeris) arba Icon
(Piktograma).

Platumos / ilgumos koordinatės
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Pasirinkite kelionės tikslą pagal
platumos ir ilgumos koordinates.

3. Jei informacija teisinga,
paspauskite ekraninį mygtuką
Search (Paieška).
4. Paspauskite ekrano mygtuką
Start Guidance (Pradėti
orientuoti). Apskaičiuojamas
maršrutas.

Parankiniai maršrutai
Kaip įvesti vietą platumos ir ilgumos
koordinačių formatu:
1. Pradžios puslapyje paspauskite
Destination (Kelionės tikslas).
Norėdami pamatyti pirmiau
nurodytą ekraną, paspauskite
ekraninį mygtuką Latitude
(Platuma) Longitude (Ilguma).
2. Kad pakeistumėte, pasirinkite
Latitude (Platuma) arba
Longitude (Ilguma). Įveskite
koordinates laipsniais, minutėmis
ir sekundėmis. Tada paspauskite
Done (Atlikta), kad įrašytumėte ir
išeitumėte.

Parankinio maršruto įtraukimas:
1. Paspauskite mygtuką Destination
(Kelionės tikslas), kad būtų
parodytas ekraninis mygtukas
Favourite Routes (Parankiniai
maršrutai).
2. Norėdami parodyti New Favourite
Route (Naujas parankinis
maršrutas), paspauskite ekraninį
mygtuką Favourite Route
(Parankinis maršrutas).

3. Kad įvestumėte parankinio
maršruto pavadinimą, pasirinkite
New Favourite Route (Naujas
parankinis maršrutas).
4. Paspauskite OK (Gerai): ekrane
grąžinamas parankinių maršrutų
sąrašas.
5. Pasirinkite parankinį maršrutą ir
vienu iš kelionės tikslo nustatymo
būdų (pvz., adreso įvedimo, LV
įvedimo ir pan.) įtraukite tarpinį
punktą.
Parankinio maršruto pasirinkimas:
1. Paspauskite mygtuką Destination
(Kelionės tikslas), kad būtų
parodytas ekraninis mygtukas
Favourite Routes (Parankiniai
maršrutai).
2. Paspauskite ekraninį mygtuką
Favourite Routes (Parankiniai
maršrutai), kad būtų parodytas
pasiekiamų parankinių maršrutų
sąrašas.
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3. Perslinkite ir pasirinkite parankinį
maršrutą.
4. Paspauskite ekrano mygtuką
Start Guidance (Pradėti
orientuoti). Apskaičiuojamas
maršrutas.
Parankinio maršruto naikinimas:
1. Paspauskite mygtuką Destination
(Kelionės tikslas), kad būtų
parodytas ekraninis mygtukas
Favourite Routes (Parankiniai
maršrutai). Spustelėkite šį
mygtuką, kad parodytumėte
pasiekiamų parankinių maršrutų
sąrašą.
2. Perslinkite ir parinkite maršrutą,
kurį ketinate panaikinti.
3. Spauskite Edit (Redaguoti).
4. Spauskite Delete Favourite Route
(Naikinti parankinį maršrutą).
Maršruto pavadinimo keitimas:
1. Paspauskite mygtuką Destination
(Kelionės tikslas), kad būtų
parodytas ekraninis mygtukas
Favourite Routes (Parankiniai
maršrutai). Spustelėkite šį

2.
3.
4.
5.

mygtuką, kad parodytumėte
pasiekiamų parankinių maršrutų
sąrašą.
Paspauskite ekrano mygtuką Edit
(Redaguoti).
Pasirinkite Edit Name (Redaguoti
pavadinimą).
Naudodami klaviatūrą, įveskite
pavadinimą.
Paspauskite ekrano mygtuką
Done (Atlikta). Naujasis
pavadinimas bus įtrauktas į
parankinių maršrutų meniu.
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kelionės tikslą. Kelionės tikslų
patvirtinimo ekrane pasirinkite Save
as Home (Įrašyti kaip namus).
Jai jau yra namams priskirtas
kelionės tikslas, paspauskite
mygtuką Destination (Kelionės
tikslas), kad parodytumėte ekraninį
mygtuką My Home (Mano pradinis).
Spustelėkite šį mygtuką, kad
pradėtumėte orientuoti maršrutą.

Pasirinkimas iš žemėlapio

Mano namai

Jei dar neįvestas namų kelionės
tikslas, įrašykite jį paspausdami
mygtuką Destination (Kelionės
tikslas). Naudodami bet kurį iš
kelionės tikslo įvedimo metodų
(adreso, LV įvedimo, kt.) įveskite

■ Paspauskite mygtuką Destination
(Kelionės tikslas), kad būtų
parodytas ekraninis mygtukas
Select from Map (Pasirinkti iš
žemėlapio). Spustelėkite šį
mygtuką, kad būtų parodytas
žemėlapio ekranas su jame
sucentruotu slinkties ženklu.
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■ Spauskite ekraninį mygtuką Zoom
+ (Priartinti)/Zoom - (Atitolinti) ir
paspauskite žemėlapį, kad
nustatytumėte norimą pasirinkti
kelionės tikslą. Paspauskite ir
laikykite nuspaudę pirštu žemėlapį,
kad būtų įjungta greitojo slinkimo
funkcija.
■ Ekrano apačioje paspauskite
mygtuką Go (Pereiti), kad
parodytumėte kelionės tikslo
patvirtinimo ekraną.
■ Paspauskite ekrano mygtuką Start
Guidance (Pradėti orientuoti).
Apskaičiuojamas maršrutas.

2. Įveskite reikiamą informaciją,
pirmiausia pasirinkdami vietos
eilutę, kad atvertumėte vietų
meniu.

Kelionės gido LV sąraše galima atlikti
kelionės tikslų paiešką pagal
kategoriją arba pavadinimą.

Įvedimas pagal LV kategoriją

Travel guide (kelionės gidas)

Paspauskite kelionės tikslo įvedimo
puslapyje esantį ekraninį mygtuką
Travel Guide (Kelionių gidas).
Planuojant maršrutą, galima nurodyti
kelias parinktis.

1. LV sąrašo meniu pasirinkite
Category (Kategorija), kad
pasiektumėte LV pasirinkimo
ekrano rodinį.

3. Nurodykite eilutės parinktį, pvz.,
Nearby (Šalia).
4. LV pasirinkimo meniu nurodykite
kategoriją, kad pasiektumėte LV
sąrašą.
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5. Nurodykite eilutės parinktį, pvz.,
All POIs (Visos LV).
6. LV pasirinkimo meniu nurodykite
Sort Method (Rikiavimo
metodas), kad pasiektumėte
paieškos tvarkos meniu.
Nurodykite vieną iš dviejų
pasiekiamų parinkčių. Galimos
šios parinktys: By Distance (Pagal
atstumą) arba By Name (Pagal
pavadinimą).
7. Pasirinkite Search (Paieška).
8. Pasirinkite norimą LV.
Įvedimas pagal LV pavadinimą:

1. Pasirinkite Name (Pavadinimas).
2. Užtikrinkite, kad būtų nurodyta
teisinga šalis, valstija / provincija
ir miestas, tada pasirinkite Search
(Paieška).
3. Įveskite LV pavadinimą.
4. Pasirinkite kelis ženklus arba visą
pavadinimą, pasinaudodami
skaičių ir raidžių klaviatūra.
5. Paspauskite ekraninį mygtuką
Done (Atlikta). Jei sąraše – šeši ar
mažiau elementų, LV sąrašas
pateikiamas iškart.
6. Spustelėkite pageidaujamą LV.
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Kelionės gido lankytinos vietos
apraše bus pateikta daugiau išsamios
informacijos apie padarytą išranką.
Tai gali būti:
■ trumpas aprašymas;
■ adresas;
■ numeris;
■ darbo valandos;
■ kaina;
■ interneto svetainė.
Atskirų vietų ar šalių nuotraukų gali
nebūti.

Kelionės tikslo patvirtinimas

Kelionės tikslo patvirtinimo ekrane
pateikiamos kelios parinktys:
Start Guidance (Pradėti orientuoti):
paspauskite, kad būtų pradėtas
skaičiuoti maršrutas iki rodomo
kelionės tikslo.
Show on Map (Rodyti žemėlapyje):
paspauskite, kad persijungtumėte į
žemėlapio rodinį su sucentruotu
kelionės tikslu.
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Route Options (Maršruto parinktys):
paspauskite, kad pakeistumėte
maršruto parinktis. Žr. maršruto
parinktis toliau.
Call (Skambinti): paspauskite, kad
pradėtumėte telefoninį skambutį
rodomu telefono numeriu (jei yra
telefono funkcija).
Save as Home (Nustatyti pradiniu):
paspauskite, kad įrašytumėte rodomą
kelionės tikslą savo namų kelionės
tikslu. Namų kelionės tikslas adresų
knygelėje įkeliamas į kelionės tikslų
sąrašo viršų.
Save (Įrašyti) / Edit (Redaguoti):
paspauskite, kad rodomą kelionės
tikslą įrašytumėte adresų knygelėje.
Jei rodomas kelionės tikslas jau yra
adresų knygelėje, tarp meniu
elementų bus rodomas redagavimo
punktas.

Maršruto parinktys

Spustelėkite, kad būtų parodytos
įvairios maršruto parinktys.
Alternative Routes (Alternatyvieji
maršrutai): jei parinktis įjungta,
pasirinkus Start Guidance (Pradėti
orientuoti) sistema pateikia
papildomą ekraną. Prieš
pasirinkdami Go (Pereiti), nurodykite
apskaičiuotus maršrutus Fastest
(Greičiausias), Shortest
(Trumpiausias) arba Eco
(Ekonominis).
Fastest (Greičiausias):
apskaičiuojamas greičiausias
maršrutas.
Shortest (Trumpiausias):
apskaičiuojamas trumpiausias
maršrutas.

Eco (Ekonominis): apskaičiuojamas
maršrutas, kuriuo vykstant bus
sudeginta mažiausiai degalų
(priklausomai nuo greičio ir atstumo).
Maršrutų parinkčių meniu pateikiami
maršrutų pageidavimai. Pagal
numatytąją parinktį visi jie būna
įjungti.
Tai nurodo varnelė, padėta šalia
kiekvieno pageidavimo. Skaičiuojant
maršrutą, naudojami visi šie
pageidavimai. Jei nuo bet kurio iš šių
pageidavimų nuimama varnelė,
maršrutas apskaičiuojamas jų
neįtraukiant.
Use Highways (Naudotis greitkeliais):
nuimkite varnelę, jei norite vengti
automagistralių.
Use Toll Road (Naudotis mokamais
keliais): nuimkite varnelę, jei norite
vengti mokamų kelių.
Use Ferries (Naudotis keltais):
nuimkite varnelę, jei norite vengti
keltų.
Use Tunnels (Naudotis tuneliais):
nuimkite varnelę, jei norite vengti
tunelių.
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Use Time Restricted (Naudotis riboto
laiko): nuimkite varnelę, jei norite
vengti ribotos prieigos kelių.
Use Car Train (Naudotis
automobiliniu traukiniu): nuimkite
varnelę, jei norite vengti automobilių
transportavimo traukinių.

Kelionės tikslų sąrašas

Aktyvaus maršruto orientavimo
meniu
Nurodykite Destination List (Kelionės
tikslų sąrašas), kad peržvelgtumėte
tarpinių punktų tvarkymo parinktis.
Posūkių sąrašas

esantį ekraninį mygtuką Avoid
(Vengti), kad išvengtumėte kelių
segmento. Galima įtraukti iki aštuonių
vengtinų segmentų.
Vengimų sąrašas
Pasirinkite Avoid List (Vengimų
sąrašas), kad būtų parodytas
vengiamų kelio segmentų sąrašas su
parinktimi pašalinti vengtinus punktus
iš sąrašo.
Balso sufleris
Pasirinkite Voice Prompt (Balso
sufleris), kad peržiūrėtumėte parinktis
ir išjungtumėte arba sutvarkytumėte
navigacijos balso suflerius.
Apylanka
Paspauskite Detour (Apvažiavimas),
kad parodytumėte maršruto
aplinkkelio parinktis. Nurodykite, ar
norite aplinkkelio visam maršrutui, ar
tik tam tikrai atkarpai.

Įvedus kelionės tikslą, galima atlikti
kelias funkcijas. Paspauskite ekraninį
mygtuką Destination (Kelionės
tikslas).
Orientavimo atšaukimas
Paspauskite Cancel Guidance
(Atšaukti orientavimą), kad
atšauktumėte esamą maršrutą.
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Pasirinkite Turn List (Posūkių
sąrašas), kad peržvelgtumėte viso
maršruto manevrų sąrašą.
Paspauskite šalia vieno iš manevrų

Maršruto parinktys
Šią funkciją galima pasiekti iš
kelionės tikslo patvirtinimo meniu ir
kelionės tikslo meniu (kai aktyvi
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maršruto orientavimo funkcija). Žr.
pirmiau šiame skirsnyje aprašomą
kelionės tikslo patvirtinimo skiltį.
Tarpiniai punktai
Į esamą maršrutą galima įtraukti iki
trijų tarpinių punktų. Tarpinius
punktus galima rikiuoti (perkelti) arba
panaikinti.

Kaip įtraukti tarpinį punktą:
1. Tarpinių punktų sąrašo meniu
paspauskite Add Waypoint
(Įtraukti tarpinį punktą).

2. Įveskite tarpinį punktą,
naudodami bet kurį iš kelionės
tikslo pridėjimo būdų. Sistema
apskaičiuoja ir pažymi maršrutą, o
tada galima pagal jį važiuoti.
3. Jei pageidaujate įtraukti daugiau
tarpinių punktų, paspauskite Add
Waypoint (Įtraukti tarpinį punktą),
kad įtrauktumėte tarpinį punktą į
maršrutą pageidaujama tvarka.
Kaip panaikinti tarpinį punktą:
1. Maršruto meniu paspauskite
Destination List (Kelionės tikslų
sąrašas).
2. Spauskite Delete Waypoint
(Naikinti tarpinį punktą).

3. Nurodykite tarpinius punktus,
kuriuos norite panaikinti.
Paspauskite ekrano mygtuką
Delete (Šalinti).
Tarpinių punktų rikiavimo funkcija
leidžia pertvarkyti kelionės tikslų
sąrašą.
Kaip surikiuoti tarpinį punktą:
1. Maršruto meniu paspauskite
Destination List (Kelionės tikslų
sąrašas).
2. Spauskite Sort Waypoints
(Rikiuoti tarpinius punktus).
3. Pasirinkite tarpinį punktą, kurį
norite perkelti.
4. Nurodykite vietą, į kurią norite
perkelti tarpinį punktą.
Vietoj atskirų tarpinių punktų
naikinimo pasirinkite Delete all
Waypoints (Naikinti visus tarpinius
punktus), jei norite vienu kartu
panaikinti kelis tarpinius punktus.
Kad įrašytumėte kelionės tikslų
sąrašą parankiniu maršrutu,
pasirinkite Save (Įrašyti) parankiniu.
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Meniu konfigūravimas
Konfigūracijos meniu naudojamas
funkcijoms ir pageidavimams derinti,
pvz., garso, radijo, navigacijos,
ekrano ar laiko nuostatoms.

1. Ekrano pradžios puslapyje
paspauskite mygtuką Config
(Konfig.) arba paspauskite
skydelio mygtuką CONFIG.

Žr. savininko vadovą, kur rasite
informacijos, kaip pakeisti daugelį
automobilio nuostatų.

Kalbos

Kad atvertumėte meniu parinktis,
pradžios puslapyje paspauskite
mygtuką Config (Konfig.) arba
skydelyje paspauskite mygtuką
CONFIG. Peržiūrėkite esamas
parinktis, sukdami MENU/SEL
rankenėlę arba spusčiodami slinkimo
juostą. Kad parodytumėte kalbas,
paspauskite rankenėlę MENU/SEL
arba paspauskite Languages
(Kalbos). Pasirinkite norimą kalbą.

Laiko ir datos nuostatos

2. Spauskite slinkties juostą, kol
pasirodys pageidaujama
parinktis. Pasirinkite
pageidaujamas keisti nuostatas.
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Paspauskite ekraninį mygtuką Time
and Date (Laikas ir data), kad
parodytumėte laiko ir datos meniu.
Automatic Clock Update (Automatinis
laikrodžio naujinimas): įjungus šią
funkciją, ji automatiškai nustato
laikrodį.
Set Time (Nustatyti laiką):
paspauskite + arba −, kad
padidintumėte arba sumažintumėte
laikrodžio valandų ir minučių skaičių.
Set Date (Nustatyti datą):
paspauskite + arba −, kad
padidintumėte arba sumažintumėte
dieną.
12 hr / 24 hr Format (12/24 val.
formatas): norėdami nustatyti
standartinį laiką, spauskite ekrano
mygtuką 12 Hour (12 val.); norėdami
nustatyti karinį laiko formatą,
spauskite ekrano mygtuką 24 Hour
(24 val.).
Norėdami įrašyti pakeitimus,
paspauskite ekraninį mygtuką Back
(Atgal).
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Radijo nuostatos

Kad atvertumėte meniu parinktis,
pradžios puslapyje paspauskite
mygtuką Config (Konfig.) arba
skydelyje paspauskite mygtuką
CONFIG. Peržiūrėkite esamas
parinktis, sukdami rankenėlę
MENU/SEL arba spaudinėdami
slinkimo juostą. Norėdami atverti
radijo nuostatų meniu, paspauskite
rankenėlę MENU/SEL arba Radio
Settings (Radijo nuostatos).
Paspauskite šią funkciją, kad
pakeistumėte rodomą radijo
informaciją, nustatytuosius puslapius
ir automatinio garsumo valdymo
galimybę.
Radijo nuostatos:
Auto Volume (Automatinis
garsumas): pasirinkite jautrumo lygį
Off (Išjungta), Low (Mažas), Medium
(Vidutinis) arba High (Didelis), kad
garsumas būtų reguliuojamas
automatiškai ir būtų maksimaliai
pašalintas pašalinis triukšmas, kurį
gali sukelti pasikeitusi kelio danga,
vairavimo greitis arba atidaryti langai.
Ši funkcija veikia geriausiai esant

mažoms garso lygio nuostatoms, kai
foninis triukšmas paprastai viršija
garso sistemos garsumą.
„Gracenote“ parinktys: spustelėkite,
kad įjungtumėte / išjungtumėte
normalizaciją, naudojamą siekiant
patobulinti balso atpažinimo ir
medijos grupavimo funkciją.
CD grotuvas 3 148, USB 3 152,
papildomi prietaisai 3 151,
„Bluetooth“ muzika 3 158
Startup Volume (Pradinis garsumas):
paspauskite, kad nustatytumėte
maksimalų garsumo lygį, kuriuo bus
leidžiamas radijas net ir tuomet, jeigu
išjungus radiją garsas buvo didesnis.
Number of Favourite Pages
(Parankinių puslapių skaičius):
paspauskite, kad pasirinktumėte
rodomą FAV puslapių skaičių.
Software Version Information
(Informacija apie programinės
įrangos versiją): paspauskite, kad
parodytumėte informacijos apie
sistemą ir atnaujintumėte programinę
įrangą (jei galima).

Telefono nustatymai
Telefonas 3 196

Navigacijos nuostatos (jei yra)
Per konfigūracijos meniu galima
pasirinkti įvairias navigacijos
sistemos nuostatas. Kai kurias
parinktis galima naudoti tik
suplanavus maršrutą.

Balso sufleris
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Balso suflerių meniu leidžia atlikti
balso suflerių funkcijos pakeitimus.
Navigation Voice Prompts
(Navigacijos balso sufleriai): varnelė
skirta įjungti navigacijos sistemos
balso suflerius. Varnelė skirta išjungti
balso suflerius važiuojant planiniu
maršrutu.
Navigation Volume (Navigacijos
garsumas): pasirinkite, jei norite
pakeisti navigacijos suflerių garsumą.

naikinimo nuorodą, kad tęstumėte.
Parodomas patvirtinimo ekranas,
klausiantis, ar panaikinti, ar atšaukti.

Rodyti nuostatas

Orientavimo perspėjimai

Įrašytų kelionės tikslų naikinimas
Spustelėkite, jei norite, kad
žemėlapyje arba pagrindiniuose
ekranuose (pvz., garso, telefono ir kt.)
būtų rodomi orientavimo iškylantieji
perspėjimai: pasirodo varnelė,
nurodanti, kad orientavimo
perspėjimų režimas įjungtas.
Spustelėkite, kad panaikintumėte
visus įrašytus kelionės tikslus.
Pasirodo įrašytų kelionės tikslų
naikinimo pomeniu. Nurodykite
pageidaujamas naikinimo parinktis ir
spustelėkite apačioje pateikiamą
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Automobilio nuostatos

Žr. savininko vadove pateikiamą
temą „Automobilio pritaikymas“.

Gali būti rodomos šios parinktys:
Home Page Menu (Pradinio puslapio
meniu): paspauskite, kad
sutinkintumėte pirmąjį pradžios
puslapių grupės puslapį.
Rear Camera Options (Galinės
kameros parinktys): paspauskite
galinės kameros parinktims nustatyti.
Display Off (Ekranas išjungtas):
paspauskite, kad išjungtumėte
ekraną. Ekranas bus vėl įjungtas,
nuspaudus bet kurį radijo mygtuką
arba palietus ekraną (jei jis jutiklinis).
Map Settings (Žemėlapio nuostatos):
paspauskite, kad atvertumėte
pomeniu ir pakeistumėte automatinio
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priartinimo funkciją, įjungtumėte
greičio apribojimo rodinį ant
žemėlapio arba pakeistumėte
žemėlapio rodymo nuostatas.
Map Display (Žemėlapio ekranas):
paspauskite, kad pakeistumėte
ekrano foninį apšvietimą.
■ Automatinė nuostata automatiškai
reguliuoja ekrano foninį apšvietimą
priklausomai nuo išorės apšvietimo
sąlygų.
■ Dienos nuostata žemėlapio foną
pašviesina.
■ Nakties nuostata žemėlapio foną
patamsina.
Kad pakeistumėte bendrąją ekrano
šviesumo nuostatą, pasinaudokite
automobilio prietaisų skydelio
apšvietimo valdymo elementu.

Globalioji vietos nustatymo
sistema
Automobilio buvimo vieta nustatoma
naudojant palydovo signalus, įvairius
automobilio signalus ir žemėlapių
duomenis.

Kartais tam tikri trukdžiai, pvz.,
palydovo būsena, kelio konfigūracija,
automobilio būsena ir (arba) kitos
aplinkybės, gali trukdyti navigacijos
sistemai nustatyti tikslią automobilio
buvimo vietą.
GPS rodo faktinę automobilio buvimo
vietą pagal GPS palydovų
siunčiamus signalus. Kai automobilis
signalų iš palydovų negauna,
žemėlapio ekrane rodomas simbolis.
Navigacijos ženklai 3 170
Ši sistema gali neveikti arba gali
atsirasti trukdžių esant toliau
nurodytoms sąlygoms:
■ Signalus užstoja aukšti pastatai,
medžiai, dideli sunkvežimiai arba
tunelis.
■ Palydovai yra remontuojami arba
tobulinami.
Jei GPS neveikia tinkamai,
papildomos informacijos rasite čia:
Maršruto orientavimo problemos
3 187
Navigacijos sistemos aptarnavimas
3 188

Automobilio vietos
nustatymas
Kartai automobilio buvimo vieta
žemėlapyje gali būti nustatyta
netiksliai dėl vienos ar kelių iš šių
priežasčių:
■ Keičiama kelių sistema.
■ Automobilis važiuoja slidžia kelio
danga, pavyzdžiui, smėliu, žvyru ar
sniegu.
■ Automobilis važiuoja vingiuotais
keliais arba ilgais tiesiais keliais.
■ Automobilis artėja prie aukšto
pastato arba didelės transporto
priemonės.
■ Lygiagrečiai su greitkeliu nutiestos
kitos gatvės.
■ Automobilis gabenamas autovežiu
arba keltu.
■ Netinkamai nustatytas esamos
buvimo vietos kalibravimas.
■ Automobilis važiuoja dideliu
greičiu.
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■ Automobilis daugiau nei vieną kartą
keičia kryptį arba automobilių
stovėjimo aikštelėje yra sukamas
ant sukamosios plaftormos.
■ Automobilis įvažiuoja ir (arba)
išvažiuoja iš automobilių stovėjimo
aikštelės, garažo arba stovėjimo
aikštelės su stogu.
■ Negaunamas GPS signalas.
■ Ant automobilio sumontuota stogo
bagažinė.
■ Sumontuotos ratų grandinės.
■ Pakeistos arba nusidėvėjusios
padangos.
■ Netinkamas oro slėgis padangose.
■ Navigacijos psistema naudojama
pirmą kartą po žemėlapių duomenų
atnaujinimo.
■ Kelioms dienoms buvo atjungtas 12
voltų įtampos akumuliatorius.
■ Automobiliu važiuojama esant
intensyviam eismui, labai lėtai ir
reguliariai sustabdoma bei vėl
pradedama judėti.

Problemos su maršruto
orientavimu
Netinkamas maršruto orientavimas
gali įvykti esant vienai ar kelioms iš
šių sąlygų:
■ Nepasukus nurodytu keliu.
■ Maršruto orientavimas gali neveikti
naudojant automatinį maršruto
perskaičiavimą kitam posūkiui į
dešinę arba kairę.
■ Naudojant automatinį maršruto
perskaičiavimą, maršrutas gali būti
nepakeistas.
■ Sukant sankryžoje nėra maršruto
orientavimo.
■ Retkarčiais gali būti pateikti keli tų
pačių vietovių pavadinimai.
■ Važiuojant dideliu greičiu, gali ilgai
užtrukti, kol bus nustatytas
automatinis maršruto
perskaičiavimas.
■ Automatinis maršruto
perskaičiavimas gali rodyti grįžimo
į nustatytą tarpinį punktą maršrutą,
jeigu važiuodami kelionės tikslo link
aplenksite nustatytą tarpinį punktą.
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■ Maršrutu automobiliui neleidžiama
važiuoti dėl laiko, sezoninių arba
kokių nors kitų apribojimų ar
taisyklių.
■ Kai kurie maršrutai gali būti
nenustatomi.
■ Maršrutas į kelionės paskirties vietą
gali būti nerodomas, jeigu yra naujų
kelių, jeigu keliai buvo neseniai
pakeisti arba jeigu tam tikri keliai
žemėlapiuose yra nepavaizduoti.
Žemėlapiai 3 168
Norėdami, kad automobilio vieta
žemėlapyje būtų perkalibruota,
pastatykite automobilį neišjungę
variklio ir palaukite dvi–penkias
minutes, kol automobilio buvimo vieta
bus atnaujinta. Automobilį būtinai
pastatykite saugioje vietoje, iš kurios
aiškiai matytųsi dangus, atokiai nuo
aukštų kliūčių.
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Navigacijos sistemos
aptarnavimas
Jeigu navigacijos sistemai reikia
techninės priežiūros ir jau atlikote
visus čia aprašytus veiksmus, bet vis
tiek kyla problemų, kreipkitės
pagalbos į savo atstovą.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimas
Balso atpažinimas ...................... 189

Balso atpažinimas
Balso atpažinimo galimybė leidžia
informacijos ir pramogų sistemos
funkcijas valdyti nenaudojant rankų.
Balso atpažinimo funkciją galima
naudoti tada, kai įjungtas radijas arba
suaktyvintas liekamojo priedų
maitinimo (RAP) režimas. Žr.
savininko vadovo temą „Liekamasis
priedų maitinimas (RAP)“. Sistema
palaiko minimalų garso lygį.

Balso atpažinimo funkcijos
naudojimas
1. Spauskite ant vairo įrengtą
valdymo elementą q/w. Garso
sistema nutildoma. Pasigirsta
balso sufleris: „Ištarkite
komandą“.Prieš kalbėdami
palaukite garsinio signalo.
Jei signalas nepasigirsta,
įsitikinkite, kad padidintas
garsumas.
Kai balso atpažinimo sistema
aktyvi, ekrano viršutiniame
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kairiajame kampe rodomas
ženklas w.
2. Aiškiai pasakykite vieną iš išgirstų
komandų, toliau nurodytų šiame
skyriuje.
Dukart ant vairo spustelėkite q/w,
kad praleistumėte balso suflerio
pranešimus.

Balso atpažinimo atšaukimas
1. Spustelėkite ir atleiskite valdymo
elementą x/n ant vairo, kad
atšauktumėte komandą (jei
sistemos atsakymas neatitinka
balso komandos) arba ištarkite
„Viso geriausio“ ar „Atšaukti“.
2. Sistema atsako: „Viso geriausio“.

Naudingi patarimai apie balso
komandas
■ Jeigu galima pasirinkti iš kelių
komandų, nurodykite sau
tinkamiausią.
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Balso atpažinimas

■ Skliausteliuose pateikiami žodžiai
yra pasirinktiniai. Pavyzdžiui, norint
įvykdyti komandą „Ieškoti FM
(dažnis)“, galima ištarti „Ieškoti FM
87,7“ arba „Ieškoti FM“.
■ Atpažinusi komandą, sistema
atlieka funkciją arba paprašo
patvirtinti pasirinkimą.
■ Jei sistema komandos neatpažįsta,
ji ištaria „Atsiprašome“.
■ Jei sistemai nepavyksta atpažinti
komandos, patikrinkite, ar ji
teisinga. Pabandykite tarti
komandą aiškiai arba pasigirdus
garsiniam signalui šiek tiek
palaukite.
■ Dėl foninio triukšmo, pvz.,
intensyviai veikiančio klimato
kontrolės ventiliatoriaus, atidarytų
langų ir itin garsaus triukšmo iš
lauko (net ir esant uždarytiems
langams) sistema gali nesuprasti
balso komandų.
■ Sistema gali atpažinti įvairiomis
kalbomis tariamas komandas, pvz.,
anglų, Kanados prancūzų ir ispanų.
Sistema atpažins tik pasirinkta
kalba duotas komandas.

■ Norėdami padidinti arba sumažinti
balso garsumą balso atpažinimo
seanso metu, sukite radijo garso
rankenėlę arba spauskite ant vairo
įrengtą garsumo valdymo
elementą. Balso atpažinimo
seanso metu pamėginus nustatyti
garsumą, ekrane atsiranda
garsumo juosta, rodanti tuo metu
reguliuojamą balso garsumo lygį.
Tuo pat metu pakeičiamas ir
orientavimo suflerių garsumas.
■ Prieš naudojantis navigacijos
komandomis, reikia skirti laiko
susipažinti su adresu. Jei ištardami
adresą darysite ilgas pauzes,
sistema gali jo neatpažinti arba
nuvesti į kitą vietą nei norėta.
■ Tariant adreso namo numerį,
sistema atpažįsta ir atskirų
skaitmenų, ir skaičių formatus.
Pavyzdys: „3-0-0-0-1“ arba
„Trisdešimt tūkstančių vienas“.
■ Jei sistema kelis kartus pateikia
kelionės tikslą, esantį kitoje šalyje,
ištarkite komandą „Change
country“ (pakeisti šalį) ir nurodykite
pageidaujamą šalį. Norint įvesti

kitoje šalyje esantį kelionės tikslą,
pirmiausia reikia sistemoje pakeisti
šalį.

Balso atpažinimo valdymo
komandos

Toliau esančiame sąraše pateiktos
balso komandos, kurias galima
naudoti informacijos ir pramogų
sistemai vaidyti, ir trumpas kiekvienos
iš jų aprašymas. Komandos
nurodytos su skliaustuose pateiktais
pasirenkamais žodžiais, kurių ištarti
nebūtina. Apie tai, kaip naudotis
balso komandomis, skaitykite
ankstesnes instrukcijas.
Radijo valdymo komandos
Tune AM (Ieškoti AM stoties), Tune
FM (Ieškoti FM stoties), Tune (Derinti)
Stitcher: nurodo sistemai pereiti į
konkretų bangų ruožą ir rasti jame
paskutinę klausytą radijo stotį.
Tune AM … (Ieškoti AM stoties...)
(dažnis), Tune FM … (Ieškoti FM
stoties...) (dažnis): nurodo sistemai
imti groti nurodytą stotį.

Balso atpažinimas
Thumbs up (Patinka): nurodo
sistemai suteikti per „Stitcher“
transliuojamai esamai dainai arba
radijo stočiai žymę „Patinka“.
Thumbs down (Nepatinka): nurodo
sistemai suteikti per „Stitcher“
transliuojamai esamai dainai arba
radijo stočiai žymę „Nepatinka“.
Mano medijos komandos
CD, AUX, USB arba Bluetooth
(„Bluetooth“): nurodo sistemai
pakeisti šaltinį.
[Play | Select] C D ([Groti | Pasirinkti]
CD): nurodo sistemai groti CD.
Pavyzdžiui, ištarkite „Play CD“ (groti
CD).
Toliau pateikiamos komandos
taikomos tik šaltiniams USB, „iPod“ ir
„iPhone“. Jos tampa derančiomis
suindeksavus įrenginį.
Play Artist (Groti atlikėją) (atlikėjo
pavadinimas): nurodo sistemai groti
konkretaus atlikėjo dainas.
Pavyzdžiui, ištarkite „Groti atlikėją
<Queen>“.

Play Album (Groti albumą) (albumo
pavadinimas): nurodo sistemai groti
konkretų albumą.
Play Song (Groti dainą) (dainos
pavadinimas): nurodo sistemai groti
konkrečią dainą.
Play Genre (Groti žanrą) (žanro
pavadinimas): nurodo sistemai groti
konkretaus žanro dainas.
Search artist … (Ieškoti atlikėjo...)
(atlikėjo pavadinimas): nurodo
sistemai pateikti visų konkretaus
atlikėjo dainų sąrašą. Pavyzdžiui,
ištarkite „Ieškoti atlikėjo <Queen>“.
Search composer … (Ieškoti
kompozitoriaus...) (kompozitoriaus
vardas, pavardė): nurodo sistemai
pateikti visų konkretaus
kompozitoriaus dainų sąrašą.
Pavyzdžiui, ištarkite „Ieškoti
kompozitoriaus <Beethoven>“.
Search album … (Ieškoti albumo...)
(albumo pavadinimas): nurodo
sistemai pateikti visų konkretaus
albumo dainų sąrašą. Pavyzdžiui,
ištarkite „Ieškoti albumo <Made in
Heaven>“.
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Search genre … (Ieškoti žanro...)
(žanro pavadinimas): nurodo
sistemai pateikti visų konkretaus
žanro dainų sąrašą. Pavyzdžiui,
ištarkite „Ieškoti žanro <Rock>“.
Search folder … (Ieškoti aplanko...)
(aplanko pavadinimas): nurodo
sistemai pateikti visų konkretaus
aplanko dainų sąrašą. Pavyzdžiui,
ištarkite „Ieškoti aplanko
<Mėgstamos klasikinės>“.
Search play list … (Ieškoti
grojaraščio...) (grojaraščio
pavadinimas): nurodo sistemai
pateikti visų konkretaus grojaraščio
dainų sąrašą. Pavyzdžiui, ištarkite
„Ieškoti grojaraščio <Kelionė namo>“.
Search audio book … (Ieškoti garso
knygos...) (garso knygos
pavadinimas): nurodo sistemai
pateikti visų konkrečios garso knygos
kūrinių sąrašą. Pavyzdžiui, ištarkite
„Ieškoti garso knygos <Kaip išmokti
kalbėti ispaniškai per savaitę>“.
Search podcast … (Ieškoti
tinklalaidės...) (tinklalaidės
pavadinimas): nurodo sistemai
pateikti visų konkrečios tinklalaidės
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kūrinių sąrašą. Pavyzdžiui, ištarkite
„Ieškoti tinklalaidės <Laukiniai
gyvūnai>“.
Play More Like This... (Groti daugiau
panašių...): nurodo sistemai sukurti
panašių į grojamą kūrinių grojaraštį.
Navigacijos komandos (jei yra
sistema)
Kaip suaktyvinti navigacijos sistemos
balso atpažinimo funkciją:
1. Spauskite ant vairo įrengtą
valdymo elementą q/w. Garso
sistema nutildoma. Pasigirsta
balso sufleris: „Ištarkite
komandą“. Prieš kalbėdami
sulaukite garsinio signalo.
Jei signalas nepasigirsta,
įsitikinkite, kad padidintas
garsumas.
Kai balso atpažinimo sistema
aktyvi, ekrano viršutiniame
kairiajame kampe rodomas
ženklas w.

2. Aiškiai ištarkite komandą
„Navigacija“.
3. Aiškiai pasakykite vieną iš
komandų, nurodytų šiame
skyriuje.
Toliau pateikiamos komandos
naudojamos tik davus navigacijos
komandą.
(Select | Change) Country ((Pasirinkti
| Keisti) šalį): pakeičia šalį, kad būtų
galima įvesti tame regione esantį
kelionės tikslą.
(Navigation | Destination) (Navigacija
| Kelionės tikslas): leidžia vienu kartu
įvesti adresą. Sistema atpažins
adresą, jei jį ištarsite vienu kartu arba
pasakysite „Miesto centras“.
Directed Address (Nurodytas
adresas): leidžia nurodyti adresą
paeiliui. Formatas yra toks: šalis,
miestas, gatvės pavadinimas, namo
numeris.
Intersection (Sankryža): leidžia
kelionės tikslu įvardyti sankryžą.
Formatas yra toks: šalis, miestas,
gatvės pavadinimas, sankryža.

Phone Book (Telefonų knygelė): su
sistema susiejus telefoną, kuriame su
adresatais įrašyta informacijos apie
adresus, su konkrečiu adresatu
susietą adresą galima paversti
kelionės tikslu. Jei sistemai
nepavyksta surasti adreso,
pateikiama klaida.
Home (Namai): nurodo sistemai
pradėti orientuoti į „Mano namams“
priskirtą adresą.
(P O I | (Place | Point) of Interest) (LV
| Lankytina (Vieta | Taškas)): leidžia
kelionės tikslu nurodyti lankytiną
vietą. Susipažinkite su sistemos LV
pagrindinėmis ir antrinėmis
kategorijomis, pradžios puslapyje
paspausdami Destination (Kelionės
tikslas) arba skydelyje paspausdami
DEST ir pasirinkdami Points of
(Taškų iš) Interest (Pomėgis).
Suaktyvinus maršruto orientavimo
funkciją, tampa pasiekiamos LV
maršrute ir LV aplink kelionės tikslą
komandos.

Balso atpažinimas
Add Waypoint (Įtraukti tarpinį
punktą): leidžia įtraukti papildomų
tarpinių punktų arba kelionės tikslų.
Kad tęstumėte, sistema paprašo
pasirinkti įvedimo metodą.
Pavyzdžiui, galima ištarti „LV
maršrute“ arba „Sankryža“.
Delete Waypoint (Naikinti tarpinį
punktą): suaktyvinus orientavimo
funkciją, ši komanda leidžia panaikinti
atskirus tarpinius punktus arba
kelionės tikslą. Jei orientavimo
funkcija neaktyvi, sistema informuoja,
kad kelionės tikslų sąrašas tuščias.
Where am I| [My] Current Location |
What is My Current Location (Kur aš
esu | [Mano] dabartinė buvimo vieta |
Kokia mano dabartinė buvimo vieta):
nurodo sistemai pateikti automobilio
buvimo vietą.
Help (Pagalba): sistema pateikia
konkretesnes balso komandas,
susijusias su navigacija arba
navigacijos antrine funkcija.
Cancel Guidance (Atšaukti
orientavimą): nurodo sistemai
atšaukti orientavimą.
Kelionės tikslo kitose šalyse įvedimas

Kad balso atpažinimo sistema
reaguotų į vietinį adresą, navigacijos
sistemoje reikia nustatyti atitinkamą
šalį.
Šalį galima nustatyti ir balso
komandomis. Vis dėlto, išjungus
uždegimą, bus sugrąžinta numatytoji
šalis.
1. Spauskite ant vairo įrengtą
valdymo elementą q/w.
2. Ištarkite „Navigacija“.
3. Ištarkite „Pakeisti šalį“.
4. Ištarkite šalies pavadinimą.
Telefono komandos
(Call | Dial | Ring) (Skambinti | Rinkti
numerį | Skambinti): nurodo sistemai
pradėti telefoninį skambutį.
Pavyzdžiui, ištarkite „Rinkti 1 248 123
4567“. Jei norite paskambinti telefonų
knygelėje esančiam adresatui,
ištarkite „Rinkti numerį“ arba
„Skambinti“, pasakykite vardą bei
vietą ir tada ištarkite „Rinkti
numerį“.Pavyzdžiui, ištarkite
„Skambinti Jonui į namus“ arba
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„Skambinti Jonui į darbą“. Jei numeris
neatpažįstamas, skambinama
pirmuoju sąrašo numeriu.
(Pair | Connect) [Device] ((Susieti |
Prijungti) [Įrenginį]): nurodo sistemai
pradėti įrenginio susiejimo procesą.
Digit Dial (Skaitmeninis numerio
rinkimas): nurodo sistemai rinkti
telefono numerį, kuris bus
padiktuotas po skaitmenį. Ištarę visą
skaičių, pasakykite „Rinkti“.
Redial [Last Number] (Pakartotinai
surinkti [Paskutinį numerį]): nurodo
sistemai surinkti paskutinį telefono
numerį, kuriuo buvo skambinta.
(Select |Change) (Device | Phone)
((Pasirinkti | Keisti) (Įrenginį |
Telefoną)): nurodo sistemai
persijungti į kitą susietą įrenginį.
Įrenginį reikia pasirinkti ekrane arba
naudojantis rankenėle MENU/SEL.
Delete Device (Naikinti įrenginį):
nurodo sistemai panaikinti susietą
įrenginį.
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Balso atpažinimas

[Read] (Messages | Texts | S M S)
([Skaityti] (Pranešimus | Teksto
žinutes | S M S): nurodo sistemai
pradėti skaityti susietame įrenginyje
esančias teksto žinutes.
Ne visi įrenginiai dera su teksto
žinutėmis. Taikoma, kur yra
atitinkama sistema.
Balso persiuntimas
Balso persiuntimo funkcija leidžia
pasiekti mobiliojo telefono balso
atpažinimo komandas, pvz., „Siri“
arba balso komandas. Žr. mobiliojo
telefono gamintojo naudotojo vadovą
ir sužinokite, ar mobilusis telefonas
dera su šia funkcija.
Kad suaktyvintumėte telefono balso
atpažinimo sistemą, nuspauskite ir
palaikykite ant vairo įrengtą mygtuką
q/w maždaug dvi sekundes.
Nuostatų komandos
[Set] Verbose On ([Nustatyti]
daugiakalbį: įjungti), [Set] Verbose
Off ([Nustatyti] daugiakalbį: išjungti):
nurodo sistemai įjungti arba išjungti
balso suflerius.

[Set] Language … ([Nustatyti]
kalbą...): Nurodo sistemai nustatyti
kalbą.
List Device (Pateikti įrenginį): nurodo
sistemai pateikti galimų naudoti
įrenginių sąrašą.
Kitos komandos
(Goodbye | Cheerio | Bye [Bye]) (Viso
geriausio | Viso labo | Viso): nurodo
sistemai užbaigti telefoninį pokalbį
arba balso atpažinimo seansą.
Cancel (Atšaukti): nurodo sistemai
atšaukti veiksmą.
([Go] Back | Return | Previous)
([Grįžti] atgal | Grįžti | Ankstesnis):
nurodo sistemai grįžti atgal į
ankstesnį meniu.
Main Menu (Pagrindinis meniu):
nurodo sistemai pereiti į pagrindinį
meniu.
(Yes | Right | OK | Yeah | Yep |
Correct) (Taip | Teisingai | Gerai | Jo
| Tep | Teisingai): visas šias
komandas galima naudoti norint
pasakyti „Yes“ (taip).

(No | Incorrect | Wrong | Nope) (Ne |
Neteisingai | Klaidingai | Ne): visas
šias komandas galima naudoti norint
pasakyti „No“ (ne).
Next Page | (Page | Scroll) Down
(Kitas puslapis | (Puslapis | Slinkti)
žemyn): nurodo sistemai perslinkti
vieną sąrašo puslapį pirmyn.
Previous Page | (Page | Scroll) Up
(Ankstesnis puslapis | (Puslapis |
Slinkti) aukštyn): nurodo sistemai
perslinkti vieną sąrašo puslapį atgal.

Balso atpažinimo funkcijos
pagalba

Norėdami pradėti pagalbos atkūrimo
seansą, aiškiai ištarkite vieną iš
pagalbos komandų.
Help (Pagalba): sistema atkuria
konkretesnes pagalbos komandas
pvz., radijo nuostatas, iš kurių
naudotojas gali rinktis.
Radio (Radijas): naudokite šią
komandą, norėdami sužinoti, kaip
pasirinkti dažnių juostą (AM arba FM)
ir kaip perjungti radijo stotis sakant
dažnių skaičius.

Balso atpažinimas
[My] Media ([Mano] medija):
naudokite šią komandą, kad
sužinotumėte, kaip groti konkrečius
kūrinius, atlikėjus, albumus, prie USB
prievado prijungtus įrenginius arba
pakeisti šaltinius.
Phone (Telefonas): naudokite šią
komandą, kad sužinotumėte, kaip
rinkti numerį, susieti įrenginį arba jį
panaikinti.
Settings (Nustatymai): naudokite šią
komandą, kad sužinotumėte, kaip
įjungti ar išjungti balso suflerius arba
nustatyti kalbą.
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„Bluetooth“®
Apžvalga

„Bluetooth“® .............................. 196
Eksploatacija .............................. 200
Teksto žinutės ............................ 203
Telefonas su „laisvų rankų“
įranga ......................................... 206

Jei sistema turi „Bluetooth“ funkciją, ji
gali palaikyti ryšį su daugeliu
mobiliųjų telefonų, leisdama:
■ Skambinti ir priimti skambučius
naudojantis „laisvų rankų“ įranga.
■ Automobilyje rodyti ir naudoti
mobiliojo telefono adresų knygelę
arba adresatų sąrašą. Adresų
knygelė rodoma tik prijungus tą
telefoną.
■ Skambinti naudojantis balso
atpažinimo sistema.
Sistemą galima naudoti rakteliui
esant padėtyje ON/RUN, ACC/
ACCESSORY arba veikiant
liekamojo priedų maitinimo (RAP)
funkcijai. „Bluetooth“ sistema veikia
iki 9,1 m (30 pėdų) atstumu.
Radijas gali prisijungti prie daugelio
„Bluetooth“ turinčių telefonų.
Pasiekiamos funkcijos ir savybės
priklauso nuo įrenginio.

Vykstančio telefoninio pokalbio
ekrane gali būti rodoma adresato
nuotrauka, paimta iš adresatų sąrašo.
Su šia funkcija dera ne visi telefonai.

„Bluetooth“ valdymo elementai

Valdykite „Bluetooth“ sistemą,
naudodami informacijos ir pramogų
sistemoje bei ant vairo įrengtus
mygtukus.
Valdymo mygtukai ant vairo
q/w (paspauskite, kad galėtumėte
kalbėti): spustelėkite, kad
atsilieptumėte į priimamus
skambučius arba pasinaudotumėte
balso atpažinimo funkcija.
x/n (nutildyti / užbaigti pokalbį):
spustelėkite, kad užbaigtumėte
pokalbį, atmestumėte priimamą
skambutį arba atšauktumėte balso
atpažinimo sistemą.
+ X − (garsumas): spustelėkite „+“
arba „−“, kad padidintumėte arba
sumažintumėte garsumą.

Telefonas
Informacijos ir pramogų sistemos
valdikliai
Informacijos apie tai, kaip naršyti
meniu sistemą informacijos ir
pramogų sistemos valdymo
elementais, rasite valdymo elementų
apžvalgoje 3 132.
y/@ (telefonas / nutildyti):
spustelėkite, kad pereitumėte į
telefono pagrindinį meniu.
Balso atpažinimas
Balso atpažinimo sistema valdoma ir
telefono numeriai renkami naudojant
balso komandas.
Balso atpažinimo funkcijos
naudojimas:
■ Jei foninis triukšmas labai didelis,
sistema gali neatpažinti balso
komandų.
■ Pasigirsta garso signalas, rodantis,
kad sistema yra paruošta balso
komandai. Palaukite, kol pasigirs
signalas, o tada kalbėkite.
■ Kalbėkite aiškiai, ramiu, natūraliu
balsu.
Balso atpažinimas 3 189

Garso sistema

Garsas sklinda iš automobilio
priekinių garso sistemos garsiakalbių,
nutildydamas garso sistemą.
Norėdami pakeisti garsumą, pokalbio
metu sukite rankenėlę m. Nustatytas
garso lygis išsaugomas atmintyje ir
naudojamas paskesniems
skambučiams. Sistema palaiko
minimalų garso lygį.
Balso atpažinimas 3 189
„Bluetooth“ garso įrašas
„Bluetooth“ muzika 3 158

Susiejimas naudojantis
informacijos ir pramogų
sistemos valdymo elementais

Norint naudoti mobilųjį telefoną su
„Bluetooth“ funkcija, pirmiausiai jį
reikia susieti, o tada – prijungti prie
automobilio. Prieš susiedami mobilųjį
telefoną, žr. jo gamintojo pateiktą
naudotojo vadovą, kuriame aprašyta,
kaip naudotis „Bluetooth“ funkcijomis.
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Prijungimo informacija
■ Mobilųjį telefoną su „Bluetooth“ ir
garso atkūrimo įrenginį galima
susieti su sistema vienu metu.
■ Su „Bluetooth“ sistema galima
susieti iki penkių prietaisų.
■ Automobiliui judant, susiejimo
procesas sustabdomas.
■ Susiejimo procedūrą reikia atlikti tik
vieną kartą, nebent pakinta
mobiliajame telefone įrašyta
susiejimo informacija arba
mobilusis telefonas panaikinamas
iš sistemos.
■ Vienu metu prie „Bluetooth“
sistemos galima prijungti tik vieną
susietą mobilųjį telefoną.
■ Jei sistemos veikimo diapazone yra
keli susieti mobilieji telefonai,
radijas prisijungia prie pirmojo
sąraše esančio telefono arba prie
anksčiau prijungto telefono.
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Telefono / įrenginio susiejimas
1. Spustelėkite mygtuką CONFIG
arba y/@.
2. Pasirinkite Phone Settings
(Telefono nuostatos).
3. Pasirinkite Pair Device (Phone)
(Susieti įrenginį (telefoną)).
Radijuje pasirodo Please search
for Bluetooth devices on your
phone, select your vehicle,
confirm, or enter the pin number
provided on the screen. (Atlikite
„Bluetooth“ įrenginių paiešką savo
telefone, pasirinkite savo
automobilį, patvirtinkite arba
įveskite ekrane pateiktą PIN
kodą.): Jei įrenginys dera su
keturių skaitmenų asmeninio
identifikavimo numerio (PIN kodo)
funkcija, jis pateikiamas. PIN
kodas naudojamas 5 žingsnyje.
4. Pradėkite mobiliojo telefono, kurį
norite susieti su automobiliu,
susiejimo procesą. Žr. telefono
gamintojo naudotojo vadovą.
5. Mobiliojo telefono sąraše
suraskite ir pasirinkite įrenginį
automobilio gamintojo bei

modelio pavadinimu. Vykdykite
instrukcijas mobiliajame telefone,
kad įvestumėte 4 žingsniu
pateiktą PIN kodą arba įsitikinkite,
kad šešių skaitmenų kodas
sutampa. Baigus susiejimo
procedūrą, sistema atpažįstą
naują prijungtą telefoną.
6. Jei telefonas pasiūlo priimti ryšį
arba leidžia atsisiųsti telefonų
knygelę, pasirinkite „Always
accept“ (visada priimti) ir suteikite
tokią galimybę. Nepriėmus
telefonų knygelė gali būti
nepasiekiama. Kai kurie telefonai
ryšio arba telefonų knygelės
užklausą pateikia
išskleidžiamojoje užduočių
juostoje (ekrano viršuje). Nuvilkite
užduočių juostą žemyn, suraskite
ryšio / telefonų knygelės užklausą
ir priimkite ją.
7. Pakartokite procedūrą, kad
susietumėte papildomus
telefonus.

Visų susietų ir prijungtų telefonų /
įrenginių sąrašo pateikimas
1. Paspauskite CONFIG mygtuką.
2. Pasirinkite Phone Settings
(Telefono nuostatos).
3. Pasirinkite Device list (Įrenginių
sąrašas).
Susieto telefono / įrenginio
panaikinimas
1. Paspauskite CONFIG mygtuką.
2. Pasirinkite Phone Settings
(Telefono nuostatos).
3. Pasirinkite Device list (Įrenginių
sąrašas).
4. Pasirinkite norimą panaikinti
telefoną ir vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais.
Prijungimas prie kito telefono
Norint prisijungti prie kito telefono,
naujasis telefonas turi būti
automobilyje ir, prieš pradedant
procesą, jis turi būti parengtas
prijungti prie „Bluetooth“ sistemos.

Telefonas
1. Paspauskite CONFIG mygtuką.
2. Pasirinkite Phone Settings
(Telefono nuostatos).
3. Pasirinkite Device list (Įrenginių
sąrašas).
4. Pasirinkite naują telefoną, prie
kurio norite priisjungti ir
vadovaukitės ekrane
pateikiamais nurodymais.

Susiejimas naudojantis balso
atpažinimo sistema

Norint naudoti mobilųjį telefoną su
„Bluetooth“ funkcija, pirmiausiai jį
reikia susieti, o tada – prijungti prie
automobilio. Prieš susiedami mobilųjį
telefoną, žr. jo gamintojo pateiktą
naudotojo vadovą, kuriame aprašyta,
kaip naudotis „Bluetooth“ funkcijomis.
Telefono prijungimas
1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Susieti“. Sistema
atsako: „Savo telefone atlikite
„Bluetooth“ įrenginių paiešką.
Patvirtinkite arba įveskite numerį.“

3. Telefone, kurį ketinate susieti,
paleiskite susiejimo procedūrą.
4. Mobiliojo telefono sąraše
suraskite ir pasirinkite įrenginį
automobilio gamintojo bei
modelio pavadinimu. Vykdykite
instrukcijas mobiliajame telefone,
kad įvestumėte PIN kodą arba
įsitikinkite, kad šešių skaitmenų
kodas sutampa. Sistema atsako:
„Susieta sėkmingai“.
5. Norėdami susieti kitus telefonus,
pakartokite 1–4 žingsnius.
Visų susietų ir prijungtų telefonų
sąrašo pateikimas
Sistema gali pateikti visų su ja susietų
mobiliųjų telefonų sąrašą. Jei
susietas telefonas dar ir prijungtas
prie automobilio, sistema ištaria
telefono pavadinimą ir prideda prie jo
žodelį „prijungtas“.
1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Device list“ (įrenginių
sąrašas).
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Susieto telefono pašalinimas
1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Device list“ (įrenginių
sąrašas).
3. Ištarkite „Panaikinti įrenginį“.
4. Sistema atsako: „Norėdami
panaikinti įrenginį, palieskite jo
pavadinimą ekrane“.Ekrane
pasirinkite įrenginį, kurį norite
panaikinti ir jis bus pašalintas.
Kad atšauktumėte šią komandą,
spustelėkite x/n ant vairo arba
paspauskite radijo skydelio mygtuką
BACK.
Prisijungimas prie kito telefono arba
įrenginio
Kad prisijungtų prie kito mobiliojo
telefono, sistema atlieka kito
pasiekiamo mobiliojo telefono
paiešką. Priklausomai nuo prijungtino
mobiliojo telefono, šią komandą gali
reikėti pakartoti.
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1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Pakeisti telefoną“.
◆ Kad pasirinktumėte įrenginį,
spustelėkite ekrane jo
pavadinimą.
◆ Jei kito mobiliojo telefono aptikti
nepavyksta, lieka prijungtas
pradinis telefonas.

Eksploatacija
Skambinimas naudojant
telefonų knygelę bei
informacijos ir pramogų
sistemos valdymo elementus

Jei mobilusis telefonas dera su
telefonų knygelės funkcija,
„Bluetooth“ sistema gali skambinimui
panaudoti mobiliajame telefone
įrašytus adresatus. Žr. mobiliojo
telefono gamintojo naudotojo vadovą
arba susisiekite su mobiliojo ryšio
teikėju ir paklauskite, ar ši galimybė
yra.

Jei mobilusis telefonas turi telefonų
knygelės funkciją, telefonų knygelės
ir skambučių sąrašų meniu tampa
automatiškai pasiekiami.
Telefonų knygelės meniu suteikia
prieigą prie mobiliajame telefone
įrašytos telefonų knygelės, kuria
naudojantis galima skambinti.
Skambučių sąrašų meniu suteikia
prieigą prie telefono priimtų
skambučių, rinktų numerių ir praleistų
skambučių meniu, kuriais naudojantis
galima skambinti.
Radijas parodo pirmuosius 1 000
adresatų ir jų telefono numerius,
įskaitant namų, darbo, mobiliuosius ir
kt.
Kaip paskambinti naudojantis
telefonų knygelės meniu:
1. Paspauskite radijo mygtuką y/@
arba ekraninį mygtuką Phone
(Telefonas).
2. Pasirinkite Phone Book (Telefonų
knygelė).

3. Pasirinkite telefonų knygelės
įrašo raidžių grupę, kad
perslinktumėte iki sąrašo reikiamų
vardų bei numerių.
4. Pasirinkite vardą.
5. Pasirinkite numerį, kuriuo norėsite
skambinti.
Kaip paskambinti naudojantis
skambučių sąrašų meniu:
1. Paspauskite radijo mygtuką y/@
arba ekraninį mygtuką Phone
(Telefonas).
2. Pasirinkite skambučių sąrašus.
3. Pasirinkite priimtų skambučių,
rinktų numerių arba praleistų
skambučių sąrašą.
4. Pasirinkite vardą arba numerį,
kuriuo norite skambinti.

Telefonas
Skambinimas naudojantis
informacijos ir pramogų
sistemos valdymo elementais

Norėdami paskambinti:
1. Paspauskite radijo mygtuką y/@
arba ekraninį mygtuką Phone
(Telefonas).
2. Spauskite Enter Number (Įveskite
numerį).
3. Įveskite telefono numerį.
4. Pasirinkite OK (Gerai), kad tuo
numeriu būtų skambinama.
5. Pasirinkite Call (Skambinti), kad
paskambintumėte.
Kaip skambinti naudojantis balso
atpažinimo sistema 3 189.

Skambučio priėmimas arba
atmetimas

Priimant įeinantį skambutį,
informacijos ir pramogų sistema
nutildoma ir automobilyje skamba
telefono skambučio melodija.
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Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo elementų naudojimas
Pasukite rankenėlę MENU/SEL, kad
pasirinktumėte Answer (Atsiliepti)
arba Decline (Atmesti) ir tada
paspauskite rankenėlę MENU/SEL
arba ekraninį mygtuką Accept
(Priimti) ar Decline (Atmesti).

Persijungimas tarp pokalbių (taikoma
tik laukiantiems pokalbiams)
Norint persijungti tarp pokalbių, reikia
pasukti bei paspausti rankenėlę
MENU/SEL ir tada pasirinkti Switch
calls (Perjungti skambučius) arba
ekrane nurodyti Switch calls
(Perjungti skambučius).

Naudojimasis valdymo elementais
ant vairo
Spustelėkite q/w, kad atsilieptumėte
arba x/n, kad atmestumėte
skambutį.

Skambučio pavertimas
laukiančiu pokalbiu naudojantis
valdymo elementais ant vairo

Skambučio pavertimas
laukiančiu pokalbiu su
informacijos ir pramogų
sistemos valdymo elementais

Norint, kad veiktų laukiančio pokalbio
funkcija, ji turi veikti „Bluetooth“
telefone, be to, šią paslaugą turi
siūlyti mobiliojo ryšio paslaugos
teikėjas.

Norint, kad veiktų laukiančio pokalbio
funkcija, ji turi veikti mobiliajame
telefone, be to, šią paslaugą turi
siūlyti mobiliojo ryšio paslaugos
teikėjas.
■ Spustelėkite q/w, kad pokalbio
metu atsilieptumėte į priimamą
naują skambutį. Pradinis pokalbis
užlaikomas.
■ Spustelėkite q/w dar kartą, kad
grįžtumėte prie pradinio pokalbio.
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■ Jei norite atmesti priimamą
skambutį, ekrane paspauskite
Decline (Atmesti) arba neatlikite
jokio veiksmo.
■ Spustelėkite x/n, kad
atjungtumėte esamą pokalbį ir
persijungtumėte į užlaikytąjį.

Konferencinis pokalbis
naudojantis informacijos ir
pramogų sistemos valdymo
elementais

Norint, kad veiktų konferencinio
skambučio ir trišalio pokalbio funkcija,
ji turi veikti „Bluetooth“ telefone, be to,
šią paslaugą turi siūlyti mobiliojo ryšio
paslaugos teikėjas. Ši funkcija dera
tik automobiliui nejudant.
Kaip pokalbio metu pradėti
konferencinį pokalbį:
1. Pasukite ir paspauskite rankenėlę
MENU/SEL, tada pasirinkite Enter
Number (Įveskite numerį).
2. Įveskite telefono numerį ir tada
pasirinkite OK (Gerai).

3. Pašnekovui atsiliepus, pasukite
rankenėlę MENU/SEL ir
pasirinkite Merge calls (Sujungti
skambučius).
4. Norint į konferencinį pokalbį
įtraukti daugiau pašnekovų, reikia
pakartoti 1–3 žingsnius. Galimų
įtraukti pašnekovų skaičius
priklauso nuo jūsų mobiliojo ryšio
paslaugos teikėjo.

Pokalbio užbaigimas
Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo elementų naudojimas
Pasukite ir paspauskite rankenėlę
MENU/SEL, tada pasirinkite Hang up
(Baigti pokalbį) arba ekrane
paspauskite Hang up (Baigti pokalbį).
Naudojimasis valdymo elementais
ant vairo
Spauskite x / n.

Skambinimas

Pokalbio metu visi automobilio salone
girdimi garsai gali būti nutildyti, kad
pašnekovas jų negirdėtų.

Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo elementų naudojimas
Pasukite ir paspauskite rankenėlę
MENU/SEL, tada pasirinkite Mute call
(Begarsis skambutis). Spustelėkite
dar kartą, kad atšauktumėte
nutildymą.

Pokalbio persiuntimas

Garsą galima persiųsti tarp
„Bluetooth“ sistemos ir mobiliojo
telefono.
Prieš persiunčiant garsą, mobilusis
telefonas turi būti susietas su
„Bluetooth“ sistema ir prie jos
prijungtas.
Kaip persiųsti garsą iš „Bluetooth“
sistemos į mobilųjį telefoną
Pokalbio metu, kai garsas girdimas
automobilyje, ekrane paspauskite
Transfer call (Persiųsti skambutį)
arba nuspauskite ir palaikykite
mygtuką q/w ant vairo.

Telefonas
Kaip persiųsti garsą į „Bluetooth“
sistemą iš mobiliojo telefono
Pasinaudokite mobiliojo telefono
garso persiuntimo paslauga. Žr. savo
mobiliojo telefono gamintojo
naudotojo vadovą, kur rasite daugiau
informacijos. Ekrane paspauskite
mygtuką Transfer call (Persiųsti
skambutį) arba nuspauskite ir
palaikykite mygtuką q/w ant vairo.

Dviejų tembrų daugiadažniai
(DTMF) tembrai

Automobilinė „Bluetooth“ sistema
pokalbio metu gali siųsti skaičius. Ši
parinktis naudojama skambinant į
meniu valdomą telefono sistemą.
Informacijos ir pramogų sistemos
valdymo elementų naudojimas
■ Pasukite ir paspauskite rankenėlę
MENU/SEL, tada pasirinkite Enter
Number (Įveskite numerį). Tada
įveskite telefono numerį.
■ Ekrane pasirinkite Enter Number
(Įveskite numerį) ir pasirinkite
skaitmenis, tada paspauskite OK
(Gerai).

Teksto žinutės
Jei automobilyje įdiegta „Bluetooth“
funkcija, sistema gali rodyti teksto
žinutes, atkurti žinutę per garso
sistemą ir išsiųsti iš anksto apibrėžtą
žinutę. Su visomis funkcijomis dera
ne visi telefonai, be to, kai kurie su
„Bluetooth“ neveikia. Radijas dera tik
su SMS teksto žinučių priėmimo
funkcija. Kad būtų galima naudotis
teksto žinučių funkcija, telefone gali
tekti priimti užklausą arba pakeisti kai
kurias telefono nuostatas. Žr. telefono
gamintojo naudotojo vadovą. Teksto
žinučių funkciją galima inicijuoti ir per
balso atpažinimo sistemą.
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Naudojimasis teksto žinučių
funkcija

1. Pradžios puslapyje paspauskite
mygtuką Messages (Pranešimai)
arba pasirinkite teksto žinutes
telefono pagrindiniame ekrane.
Kol nebus priimtos visos teksto
žinutės, pradžios puslapio
piktograma išliks pilka ir telefono
pagrindinio ekrano parinktis bus
pašalinta.
Jei susietas „Bluetooth“ įrenginys
nedera su SMS teksto žinutėmis,
ši funkcija išjungiama.
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■ Jei norite atsakyti į priimtą žinutę,
pasirinkite Reply (Atsakyti). Ne visi
telefonai dera su žinučių siuntimo
funkcija.

2. Priėmus visas žinutes, pateikiama
priimtų teksto žinučių dėžutė.
Pasirinkite žinutę, kurią norite
peržiūrėti. Žinutes galima skaityti
tik kai automobilis nejuda.

3. Peržiūrėkite žinutes arba
pasirinkite Listen (Klausytis), kad
išklausytumėte sistemos
skaitomų žinučių. Automobiliui
pradėjus judėti, žinučių peržiūros
ekranas užrakinamas.
■ Pasirinkite Call (Skambinti), kad
paskambintumėte adresatui arba
surinktumėte su teksto žinute
susietą numerį. Ne visi telefonai
leidžia skambinti žinutės siuntėjui,
todėl kartais gali nebūti galimybės
pasirinkti punkto Call (Skambinti).

■ Iš anksto apibrėžtų žinučių ekrane
pasirinkite pageidaujamą žinutę ir
išsiųskite ją kaip atsakymą.

Telefonas
■ Pasirinkite Send (Siųsti), kad
išsiųstumėte tą žinutę.
■ Pasirinkite Back (Atgal), jei norite
atšaukti ir grįžti į ankstesnį ekraną.

Priimamos teksto žinutės

■ Jei norite atsakyti į žinutes iš anksto
apibrėžta šablonine žinute,
pasirinkite Reply (Atsakyti).
■ Pasirinkite Call (Skambinti), kad
paskambintumėte adresatui arba
surinktumėte su teksto žinute
susietą numerį.
■ Pasirinkite Dismiss (Atleisti), kad
užvertumėte priimtos žinutės
iškylantįjį langą.

Teksto žinučių nuostatos

Priimant teksto žinutę, pasirodo
iškylantysis langas. Iškylantysis
langas rodomas ekrane, kol galiausiai
pasirenkama komanda Dismiss
(Atleisti).
■ Pasirinkite Listen (Klausytis), kad
sistema perskaitytų žinutę.
■ Pasirinkite View (Peržiūrėti), kad
peržvelgtumėte žinutę. Peržiūrėti
galima tik kai automobilis nejuda.

Teksto žinučių nuostatas galima
keisti iš gautų teksto žinučių dėžutės.
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■ Pasirinkite Manage Predefined
Messages (Valdyti iš anksto
nustatytus pranešimus), kad
sukurtumėte naudotojo apibrėžtą
žinutę, kurią vėliau galėsite
panaudoti atsakymams į gautas
teksto žinutes.
■ Pasirinkite Text Alerts (Teksto
perspėjimai), kad pasirinktumėte
perspėjimo apie gautas teksto
žinutes elgseną:
◆ Teksto perspėjimas su garsiniu
signalu
◆ Tik garsinis signalas
◆ Išjungta
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Telefonas su „laisvų rankų“
įranga
„Bluetooth“ balso atpažinimo
funkcijos naudojimas

Norint pasinaudoti balso atpažinimo
funkcija, reikia spustelėti mygtuką q/
w ant vairo. Kad pasiektumėte įvairias
balso funkcijas, pasinaudokite toliau
pateikiamomis komandomis. Kad
būtų pateikta papildomos
informacijos, balso atpažinimo meniu
ištarkite „Žinynas“.
Skambinimas
Skambinti galima naudojant toliau
nurodytas komandas.
Dial (Rinkti numerį) arba Call
(Skambinti): norint surinkti telefono
numerį, šias komandas galima
naudoti pakaitomis.
Digit Dial (Skaitmeninis numerio
rinkimas): ši komanda leidžia surinkti
telefono numerį įvedant skaitmenis
po vieną.

Redial [Last Number] (Pakartotinai
surinkti [Paskutinį numerį]): ši
komanda surenka paskutinį
mobiliajame telefone panaudotą
numerį.
Numerio rinkimo arba skambinimo
komandos naudojimas
Kaip paskambinti numeriu:
1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Rinkti numerį“ arba
„Skambinti“.
3. Ištarkite visą numerį be pauzių, po
to pasakykite „Rinkti“.
Po sujungimo pašnekovas girdimas
per garso sistemos garsiakalbius.
Kaip paskambinti naudojant vardo
žymą:
1. Spustelėkite qw /. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Rinkti numerį“ arba
„Skambinti“ ir tada ištarkite balso
žymą. Pavyzdžiui, „Skambinti
Jonui į darbą“.

Po sujungimo pašnekovas girdimas
per garso sistemos garsiakalbius.
Skaitmenų rinkimo komandos
naudojimas
Ji leidžia surinkti telefono numerį
įvedant skaitmenis po vieną.
1. Spustelėkite q/w. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Ištarkite „Rinkti skaitmenis“.
3. Kad surinktumėte, ištarkite
skaitmenis po vieną. Po kiekvieno
įvesto skaitmens sistema
pakartoja išgirstą skaitmenį ir po
to ištransliuoja garsinį signalą.
Įvedę paskutinį skaitmenį,
ištarkite „Rinkti“.
Jei pakartojamas nepageidaujamas
skaitmuo, ištarkite „Išvalyti“, kad
išvalytumėte paskutinį įvestą
skaitmenį.
Po sujungimo pašnekovas girdimas
per garso sistemos garsiakalbius.

Telefonas
Naudojimasis perskambinimo
komanda
1. Spustelėkite qw /. Sistema
atsako „Ištarkite komandą“, po to
seka garsinis signalas.
2. Pasigirdus signalui pasakykite
„Perskambinti“. Sistema surenka
paskutinį numerį, kuriuo buvo
skambinta iš prijungto mobiliojo
telefono.
Po sujungimo pašnekovas girdimas
per garso sistemos garsiakalbius.

Sistemos išvalymas

Jei informacija nepanaikinama iš
automobilio „Bluetooth“ sistemos, ji
joje išlieka. Tai apima ir telefono
susiejimo informaciją.
Susieto telefono / įrenginio
panaikinimas 3 196
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