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AUDIOSISTĒMA 1

RDS RADIO 
UN KOMPAKTDISKU 
ATSKAŅOTĀJS

Pirms jūs pirmo reizi lietojat šo ierīci, lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.

UZMANĪBU

Drošībai uz ceļa ir absolūta prioritāte. 
Darbojieties ar automašīnas 
radioaparatūru tikai tad, ja to ļauj ceļa 
un satiksmes apstākļi. Pirms došanās ceļā, 
iepazīstieties ar savu aparatūru.

Atrodoties automašīnā, jums vienmēr 
laicīgi jādzird policijas, ugunsdzēsēju 
un ātrās palīdzības transportlīdzekļu 
sirēnas. Šā iemesla dēļ, noregulējiet 
skaļumu saprātīgā līmenī, lai ko jūs 
arī klausītos.

UZMANĪBU

Iedarbinot automašīnas dzinēju 
ar savienotājvadu palīdzību, automašīnas 
audiosistēma var tikt bojāta. Izslēdziet 
sistēmu.

AUDIOSISTĒMA

C8E4001A
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2 AUDIOSISTĒMA

1. Taustiņš ieslēgt/izslēgt

Kad radioiekārta ir ieslēgta: 

Nospiežot īsi: ieslēdz un izslēdz 

klusināšanas funkciju. 

Nospiežot ilgāk: izslēdz radioiekārtu. 

Kad radioiekārta 

ir izslēgta: 

Nospiežot taustiņu “ieslēgt/izslēgt”, 

radioiekārta tiek ieslēgta.

2. Skaļuma regulēšanas poga
Skaļuma regulēšana un toņa regulēšana 
skanējuma regulēšanas režīmā.

3. Taustiņš TP
Satiksmes paziņojumu uztveršanas 
iestatījumi.

4. Taustiņš PTY (programmas tips)
Radio FM režīmā atlasa FM 
radioprogrammu kategoriju indikāciju.

5. Taustiņš CD/AUX
Pārslēdz audiosistēmu starp CD 
un AUX režīmiem

6. Taustiņš AUDIO
Nospiežot atlasa augsto/zemo toņu 
un priekšējo/aizmugurējo, kreiso/labo 
kanālu skaļuma balansa regulēšanas 
režīmus.

7. Taustiņš MENU (izvēlne)
Nospiežot atlasa iestatījumu izvēlnes 
režīmu

8. Taustiņš EJECT (izstumt)
Izmanto, lai izņemtu no aparatūras disku.

9. Funkciju taustiņi
Izmanto, lai atlasītu displejā attēlotās 
funkcijas

10. Taustiņš AS (automātiskā saglabāšana)
Izmanto, lai automātiski saglabātu atmiņā 
radiostacijas

11. Taustiņš FAV (favorīti)
Pārslēgšanās starp iepriekš saglabātu 
kanālu lappusēm

12. Taustiņš INFO
Katrā režīmā un katrai funkcijai attēlo 
vajadzīgo informāciju, kā arī informāciju 
par pārraidāmajām radioprogrammām 
un atskaņojamajiem diskiem.

13. Taustiņš BAND (frekvenču diapazons)
Pārslēdz audiosistēmu starp AM 
un FM režīmiem

14. Taustiņš |<
Radio režīmā meklē radiostacijas 
(meklēšana atpakaļ)
CD režīmā izmanto, lai veiktu ātro 
meklēšanu atpakaļ atskaņojamā 
celiņa robežās

15. Taustiņš >|
Radio režīmā meklē radiostacijas 
(meklēšana uz priekšu).
CD režīmā izmanto, lai veiktu ātro 
meklēšanu uz priekšu atskaņojamā 
celiņa robežās
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AUDIOSISTĒMA 3

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Ieslēgšana
Nospiediet [POWER], lai ieslēgtu 
radioiekārtu, kad tā ir izslēgta.

Izslēgšana
Nospiediet [POWER] un turiet nospiestu 
ilgāk par 1 sekundi, lai izslēgtu 
radioiekārtu, kad tā ir ieslēgta.

SKAŅAS IZSLĒGŠANA (MUTE)

Kad radioiekārta ir ieslēgta, 
īsi nospiediet [POWER], lai izslēgtu 
iekārtas skaņu.

SKAĻUMA REGULĒŠANA

Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, 
lai skaļumu palielinātu.

Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam, lai skaļumu samazinātu.

SKANĒJUMA REGULĒŠANA

Zemo skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Bass” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Vidējo skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Mid” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Augsto skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Treb” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Skaļuma balansa regulēšana starp 
kreisās/labās puses skaļruņiem

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “Bal” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.
Skaļuma balansa regulēšana starp 
priekšējiem/aizmugurējiem skaļruņiem

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “Fad” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.
EQ (ekvalaizera) standarta iestatījumu 
atlasīšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “P EQ”; 
parādās EQ (ekvalaizera) standarta iestatījumu 
izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem vēlamā EQ 
iestatījuma.
Lai atceltu atlasīto EQ iestatījumu, nospiediet 
taustiņu [P-EQ] vēlreiz un atkārtojiet iepriekš 
minētās darbības.
Ir pieejami šādi EQ standarta iestatījumi: 
Pop, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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4 AUDIOSISTĒMA

RADIO REŽĪMS

RADIO REŽĪMA IESLĒGŠANA

Lai no cita režīma pārslēgtos uz radio režīmu, 
nospiediet taustiņu [BAND].

PĀRSLĒGŠANĀS STARP VIĻŅU 
DIAPAZONIEM

Spiežot taustiņu [BAND], radioiekārta 
pārslēdzas no viļņu diapazona AM uz FM 
vai no FM uz AM.

MANUĀLA RADIOSTACIJU 
MEKLĒŠANA UZ PRIEKŠU / ATPAKAĻ

Spiediet [<<]/[>>], lai uzmeklētu augstāku 
vai zemāku frekvenci.
Ar katru [<<]/[>>] nospiešanas reizi, frekvence 
mainās uz augšu vai uz leju par vienu pakāpi.

AUTOMĀTISKĀ RADIOSTACIJU 
MEKLĒŠANA UZ PRIEKŠU / ATPAKAĻ

Nospiediet [<<]/[>>] un turiet to nospiestu 
ilgāk par 1 sekundi, lai nākamā vai iepriekšējā 
radiostacija tiktu uzmeklēta automātiski.
Ja šo taustiņu tur nospiestu visu laiku, frekvence 

mainās uz augšu vai uz leju nepārtraukti.

Radio sāk automātisko staciju meklēšanu 
uz priekšu / atpakaļ pēc taustiņa atlaišanas.

IECIENĪTO RADIOSTACIJU ATMIŅA

Atmiņai ir 6 lappuses un tajā ir iespējams 
saglabāt līdz pat 36 radiostacijām neatkarīgi 
no AM vai FM viļņu diapazona.

Radiostacijas atmiņā saglabā šādi:

1. solis: atrodiet vajadzīgo radiostaciju, 
izmantojot automātiskās meklēšanas 
funkciju vai manuālās meklēšanas 
taustiņu.

2. solis: atlasiet iecienīto radiostaciju 
lappusi, nospiežot [FAV].

3. solis: nospiediet vēlamo funkciju 
taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk 
par 1 sekundi, lai saglabātu radiostaciju 
attiecīgajā atmiņas pozīcijā.

Izmantojot iepriekš minēto procedūru, 
iecienīto radiostaciju atmiņā var saglabāt 
36 radiostacijas

SAGLABĀTO RADIOSTACIJU 
KLAUSĪŠANĀS

Lai klausītos radiostaciju, kas saglabāta 
iecienīto staciju atmiņā, rīkojieties šādi:

1. solis: atlasiet iecienīto radiostaciju 
lappusi, nospiežot [FAV].

2. solis: nospiediet funkciju taustiņu 
zem tās atmiņas pozīcijas nomura, 
kurā ir saglabāta radiostacija, ko jūs 
vēlaties klausīties.

AUTOMĀTISKĀS SAGLABĀŠANAS 
FUNKCIJA

Automātiskā saglabāšana (auto-store)

1. solis: nospiediet taustiņu [AS]; parādās 
automātiskās saglabāšanas izvēlne.

2. solis: nospiediet funkciju taustiņu 
zem “On”; radioiekārta sāks automātiski 
meklēt un saglabāt radiostacijas, šādi 
saglabājot atmiņā 12 stacijas.
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AUDIOSISTĒMA 5

“AUTO-STORE” LAPPUSES 
IZDZĒŠANA

Automātiskās saglabāšanas laikā radiostacijas 
tiek saglabātas “auto-store” lappusēs.

Lai izdzēstu “auto-store” lappusi, pēc pirmajām 

divām iepriekš aprakstītajām darbībām 

nospiediet funkciju taustiņu zem “Off”.

AUTOMĀTISKĀS SAGLABĀŠANAS 
ATKĀRTOŠANA

Ja jūs vēlaties atjaunināt “auto-store” lappusēs 
saglabātās radiostacijas, pēc pirmajām divām 
iepriekš aprakstītajām darbībām nospiediet 
funkciju taustiņu zem “Rese”.

RDS DARBĪBA

AF ieslēgšana/izslēgšana

AF funkcija liek radioiekārtai visu laiku 
uzmeklēt ieslēgtajai radiostacijai vislabāk 
uztveramo frekvenci.

Radio režīmā nospiediet taustiņu “Menu”; 
parādās radio izvēlne.

Tad nospiediet funkciju taustiņu zem “RDS”; 
parādās RDS izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “AF”.
Nospiežot šo funkciju taustiņu, AF funkcija 
tiek aktivizēta vai deaktivizēta.

Reģionālās funkcijas (Regional) 
ieslēgšana/izslēgšana

Reģionālā funkcija liek radioiekārtai 
pārslēgties uz reģionālajām raidstacijām 
(Regional off).
Radio režīmā nospiediet taustiņu “Menu”; 
parādās radio izvēlne.
Tad nospiediet funkciju taustiņu zem “RDS”; 
parādās RDS izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “REG”.
Nospiežot šo funkciju taustiņu, reģionālās 
opcijas tiek aktivizētas vai deaktivizētas.

Satiksmes paziņojumu uztveršana

Gadījumā, ja satiksmes paziņojums 
ir pieejams tajā radiostacijā, kuru jūs 
klausāties, nospiediet [TP], lai satiksmes 
paziņojumu noklausītos.

Satiksmes paziņojumu uztveršanas 
atcelšana

Lai atceltu satiksmes paziņojumu uztveršanu, 
nospiediet [TP] vēlreiz.

Satiksmes paziņojumu raidstacijas 
meklēšana

Gadījumā, ja satiksmes paziņojums nav 
pieejams tajā radiostacijā, kuru jūs klausāties, 
nospiediet [TP], un radio uzmeklēs nākamo 
pieejamo radiostaciju, kas pārraida satiksmes 
paziņojumus.

MEKLĒŠANA PĒC PROGRAMMAS TIPA 
(PTY)

Izmantojot funkciju “PTY”, jūs varat tieši 
uzmeklēt programmas, kas attiecīgajā brīdī 
tiek pārraidītas jūsu izvēlētajā kategorijā.

1. solis: Nospiediet [PTY].

2. solis: Spiediet [PTY] vairākas reizes, 
līdz displejā parādīsies jums vajadzīgais 
programmas tips.

3. solis: Nospiediet funkciju taustiņu zem 
vēlamā programmas tipa, un radio uzmeklēs 
staciju, kas pārraida šai kategorijai atbilstīgu 
programmu.

Ja nav uztverama neviena radiostacija, 
kas pārraida attiecīgā tipa programmu, 
displejā parādās “No PTY Station” 
(PTY stacija nav atrasta).
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6 AUDIOSISTĒMA

KOMPAKTDISKA (-U) 
ATSKAŅOŠANA

CD ievietošanas laikā displejā parādās “Radio” 

un CD ielādes laikā displejā parādās “File check”.

Sākoties atskaņošanai, displejā parādās ceļiņš 
un celiņa numurs.

Ja, kompaktdiskam atrodoties atskaņotājā, 
tiek izslēgta automašīnas aizdedze vai pati 
radioiekārta, disks paliek atskaņotājā. 
Ja aizdedzes ieslēgšanas brīdī atskaņotājā 
atrodas disks, lai sāktu šā diska atskaņošanu, 
radioiekārta vispirms ir jāieslēdz. 
Pēc aizdedzes un radioiekārtas ieslēgšanas, 
kompaktdiska atskaņošana atsāksies no tās 
vietas, kur tā pēdējo reizi tika pārtraukta, 
ja vien CD atskaņotājs bija pēdējais skaņas 
avots, kuru jūs klausījāties pirms iekārtas 
izslēgšanas.

Ar CD atskaņotāju var atskaņot arī mazākus 

– 8 cm kompaktdiskus, izmantojot adaptera 

gredzenu. Mazos kompaktdiskus ievieto 

atskaņotājā tāpat kā pilnizmēra kompaktdiskus.

Atskaņojot CD-R disku, ir iespējama 
pasliktināta skaņas kvalitāte, ko ietekmē 
tādi faktori kā CD-R diska kvalitāte, 
izmantotā ierakstīšanas metode, ierakstītās 
mūzikas kvalitāte un tas, cik saudzīgi jūs 

ar disku esat apgājušies. Var gadīties, 
ka atskaņošanas laikā tiek izlaisti celiņi, 
ir apgrūtināta celiņu meklēšana un/vai 
problēmas, disku ievadot un izņemot. 
Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, 
pārbaudiet kompaktdiska neapdrukātās 
virsmas (apakšpuses) stāvokli. Ja diska virsma 
ir bojāta, piemēram, ieplaisājusi, salauzta, 
vai saskrāpēta, tas neskanēs kā nākas. Ja diska 
virsma ir netīra, meklējiet papildu informāciju 
nodaļā “Kā apieties ar kompaktdiskiem”.

Ja diskam acīmredzamu bojājumu nav, 
mēģiniet atskaņot tādu disku, par kuru 
jūs skaidri zināt, ka tas nav bojāts.

Nelīmējiet uz diskiem nekādas uzlīmes 
– tās var atlīmēties un iestrēgt CD atskaņotājā. 
Ja kompaktdisks ir ierakstīts uz personālā 
datora un jūs vēlaties, lai uz diska būtu 
redzama informācija par tā saturu, uzlīmes 
vietā mēģiniet izmantot marķieri, ar kuru 
var aprakstīt diska virspusi.

Ja displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
skatīt “CD paziņojumi” turpmāk šajā nodaļā.

CD ATSKAŅOŠANAS REŽĪMA 
IESLĒGŠANA

Lai no cita režīma pārslēgtos 
uz disku atskaņošanas režīmu, 
nospiediet taustiņu [CD/AUX].

DISKU IEVIETOŠANA

Ievietojiet disku CD ielādes spraugā 
ar apdrukāto virsmu uz augšu; mehānisms 
automātiski ievelk disku atskaņotājā, 
un sākas tā atskaņošana.

UZMANĪBU

Aplīmējot kompaktdiskus ar uzlīmēm, 
ievietojot CD ielādes spraugā vairāk 
par vienu disku vienlaikus vai mēģinot 
atskaņot saskrāpētu vai bojātu disku, 
jūs varat sabojāt CD atskaņotāju. 
Klausoties CD atskaņotāju, lietojiet tikai 
tādus diskus, kas ir labā stāvoklī, bez 
uzlīmēm, un neievietojiet atskaņotājā 
vienlaikus vairāk par vienu disku, kā arī 
neļaujiet CD ielādes spraugā nokļūt 
svešķermeņiem, šķidrumiem un gružiem.
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AUDIOSISTĒMA 7

CD IZŅEMŠANA

Nospiediet taustiņu [EJECT]; disks 
automātiski tiek izstumts no atskaņotāja 
CD ielādes spraugas.

Izvelciet disku ārā no spraugas.

PAUZE

Lai ieslēgtu pauzi, CD atskaņošanas laikā 
nospiediet taustiņu [CD/AUX].

Displejā mirgos “PAUSE”.

Lai atskaņošanu atkal atsāktu, nospiediet 
taustiņu [CD/AUX] vēlreiz.

Kad radioiekārtai tiek pieslēgta kāda ārējā 
ierīce, pauzes funkcija tiek deaktivizēta.

NĀKAMAIS/IEPRIEKŠĒJAIS CELIŅŠ 

Nospiediet [>>/<<]; kompaktdisku atskaņotājs 
sāk atskaņot nākamo/iepriekšējo celiņu.

ĀTRĀ PĀRTĪŠANA UZ PRIEKŠU / 
ATPAKAĻ

Nospiediet un turiet nospiestu [>>/<<]; 
kompaktdisku atskaņotājs atskaņo celiņu 
uz priekšu / atpakaļ paātrināti.

RPT (ATKĀRTOŠANA)

1. solis: Nospiediet [MENU]; 
radioiekārtas displejā parādās papildu 
funkcijas, kas saistītas ar disku 
atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “RPT”; celiņš, kuru jūs tobrīd 
klausāties, tiek atkārtots atkal un atkal 
līdz bezgalībai.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “Scroll” vēlreiz.

RDM (ATSKAŅOŠANA GADĪJUMA 
SECĪBĀ): 

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, 
kas saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “RDM”; kompaktdisku atskaņotājs 
atskaņo celiņus gadījuma secībā.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “RDM” vēlreiz.

INT (ATSKAŅOŠANA 
PĀRLŪKOŠANAS REŽĪMĀ): 

1. solis: Nospiediet [MENU]; 
radioiekārtas displejā parādās 
papildu funkcijas, kas saistītas 
ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “INT”; kompaktdisku atskaņotājs 
pēc kārtas atskaņo dažas sekundes garus 
fragmentus no katra celiņa sākuma.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “INT” vēlreiz.
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8 AUDIOSISTĒMA

MP3/WMA KOMPAKTDISKU 
LIETOŠANA
MP3/WMA FORMĀTS

Ja ierakstāt pats savus MP3/WMA 

kompaktiskus, izmantojot personālo datoru:

• Noteikti izmantojiet MP3/WMA failu 

ierakstīšanai CD-R kompaktdiskus.

• Neierakstiet vienā un tajā pašā diskā MP3/

WMA failus kopā ar standarta audio failiem.

• Pārliecinieties, lai MP3/WMA failiem būtu 

paplašinājumi “mp3” vai “wma”; 

citi paplašinājumi var nedarboties.

• Failus var ierakstīt ar dažādiem fiksētiem 

vai mainīgiem bitu pārraides ātrumiem. 

Ja ierakstot ir izmantoti 1. un 2. versijas ID3 

tagi, radioiekārtas displejā būs iespējams 

redzēt dziesmas, izpildītāja un albuma 

nosaukumu.

• Izveidojiet tādu mapju struktūru, kas pēc 

iespējas atvieglotu dziesmu meklēšanu 

braukšanas laikā. Sakārtojiet dziesmas 

pa albumiem, katram albumam izmantojot 

atsevišķu mapi. Vienā mapē vai albumā 

nevajadzētu būt vairāk par 18 dziesmām.

• Neaizmirstiet noslēgt ierakstāmā MP3/

WMA kompaktdiska izveidi, ja ierakstīšana 

tiek veikta vairākās sesijās. Parasti ir labāk 

ierakstīt visu kompaktdisku vienā reizē.

Atskaņotājs spēj nolasīt un atskaņot 
līdz 50 mapēm, 5 sesijām un 999 failiem. 
Gari failu un mapju nosaukumi var aizņemt 
diskā vairāk atmiņas telpas nekā nepieciešams. 
Lai ietaupītu diskā vietu, lietojiet 
pēc iespējas mazākus failu un mapju 
nosaukumus. Ir iespējams atskaņot 
arī tādus MP3/WMA diskus, kas ierakstīti, 
neizmantojot failu mapes. Sistēma atbalsta līdz 
8 mapju līmeņiem, tomēr centieties samazināt 
mapju līmeņu skaitu līdz minimumam, 
lai konkrētas mapes meklēšana atskaņošanas 
laikā nebūtu pārāk sarežģīta un mulsinoša. 
Ja CD satur vairāk par noteikto maksimumu 
– 50 mapēm, 5 sesijām un 999 failiem – 
atskaņotājs ļaus jums piekļūt tikai tiem failiem, 
kas ir līdz šai maksimālajai robežai, bet faili, 
kas sniedzas tai pāri, tiks ignorēti.

SAKNES DIREKTORIJS

Saknes direktorijs tiks attēlots kā mape. 
Ja saknes direktorijs satur saspiestus audio 
failus, tas parādās displejā kā “ROOT” Faili, 
kas atzarojas tieši no saknes direktorija, tiks 
atvērti pirms visiem pārējiem direktorijiem.

TUKŠI DIREKTORIJI VAI MAPES

Ja kaut kur failu struktūrā atrodas saknes 
direktorijs vai mape, kas satur tikai mapes 
vai apakšmapes, zem kurām nav saspiestu 
failu, atskaņotājs to izlaidīs un pāries pie 
nākamās mapes, kas satur saspiestus audio 
failus, un tukšā mape netiks parādīta displejā 
un numerācijā. 

FAILI BEZ MAPĒM

Ja kompaktdisks satur tikai saspiestus failus, 
tie ir atrodami tieši zem saknes direktorija. 
Funkcijas “nākamā mape” un “iepriekšējā 
mape”, atskaņojot kompaktdisku, kas tika 
ierakstīts bez mapēm, nebūs pieejamas. 
Mapes nosaukuma vietā radioiekārtas displejā 
būs redzams “ROOT”.
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Ja kompaktdisks satur tikai saspiestus failus, 
bez mapēm, tie ir atrodami tieši zem saknes 
direktorija. Mapes nosaukuma vietā 
radioiekārtas displejā būs redzams “ROOT”.

ATSKAŅOŠANAS SECĪBA

Celiņi tiks atskaņoti šādā secībā:

• Atskaņošana sāksies ar pirmo celiņu, 
kas atrodas tieši zem saknes direktorija. 

• Kad būs atskaņoti visi faili no saknes 
direktorija, atskaņošana turpināsies 
ar failiem atbilstīgi to numerācijai.

• Pēc pēdējās mapes pēdējā celiņa 
atskaņošanas, atskaņošana atsāksies 
ar pirmās mapes vai saknes direktorija 
pirmo celiņu.

FAILU SISTĒMA UN IDENTIFIKĀCIJA

Radioiekārtas displejā parādās dziesmu 
nosaukumi, ko satur ID3 tagi. Ja ID3 tags 
nesatur informāciju par dziesmas nosaukumu, 
displejā parādās faila nosaukums bez 
paplašinājuma (piemēram, MP3/WMA).

Celiņu nosaukumi, kas ir garāki 
par 32 rakstzīmēm vai 4 lappusēm, 
tiks saīsināti. Displejā nebūs redzama daļa 
no vārdiem pēdējā teksta lappusē, kā arī faila 
nosaukuma paplašinājums.

MP3/WMA DISKA ATSKAŅOŠANA

Kad automašīnai ir ieslēgta aizdedze, daļēji 
ievietojiet kompakdisku CD ielādes spraugā 
ar apdrukāto virsmu uz augšu. Disks tiks 
automātiski ievilkts atskaņotājā; displejā 
parādīsies “Loading”, tad “Filecheck”, 
un tad “MP3” vai “WMA”. 
Sākas kompaktdiska atskaņošana. 
Disku nav iespējams ievietot atskaņotājā, 
kad automašīnai ir izslēgta aizdedze.

Sākoties celiņa atskaņošanai, displejā parādās 
celiņa numurs un dziesmas nosaukums.

Ja, kompaktdiskam atrodoties atskaņotājā, 

tiek izslēgta automašīnas aizdedze vai pati 

radioiekārta, disks paliek atskaņotājā. 

Ja aizdedzes ieslēgšanas brīdī atskaņotājā atrodas 

disks, lai sāktu šā diska atskaņošanu, radioiekārta 

vispirms ir jāieslēdz. Pēc aizdedzes 

un radioiekārtas ieslēgšanas, kompaktdiska 

atskaņošana atsāksies no tās vietas, kur tā pēdējo 

reizi tika pārtraukta, ja vien CD atskaņotājs bija 

pēdējais skaņas avots, kuru jūs klausījāties pirms 

iekārtas izslēgšanas.

Ar CD atskaņotāju var atskaņot arī mazākus – 8 cm 

kompaktdiskus, izmantojot adaptera gredzenu. Mazos 

CD ievieto atskaņotājā tāpat kā pilnizmēra CD.

Atskaņojot CD-R disku, ir iespējama pasliktināta 

skaņas kvalitāte, ko ietekmē tādi faktori kā CD-R 

diska kvalitāte, izmantotā ierakstīšanas metode, 

ierakstītās mūzikas kvalitāte un tas, cik saudzīgi jūs 

ar disku esat apgājušies. Var gadīties, ka 

atskaņošanas laikā tiek izlaisti celiņi, ir apgrūtināta 

celiņu meklēšana un/vai problēmas, disku ievadot 

un izņemot. Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, 

pārbaudiet kompaktdiska neapdrukātās virsmas 

(apakšpuses) stāvokli. Ja diska virsma ir bojāta, 

piemēram, ieplaisājusi, salauzta, vai saskrāpēta, tas 

neskanēs kā nākas. Ja diska virsma ir netīra, 

meklējiet papildu informāciju nodaļā “Kā apieties 

ar kompaktdiskiem”.
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10 AUDIOSISTĒMA

Ja diskam acīmredzamu bojājumu nav, 
mēģiniet atskaņot tādu disku, par kuru jūs 
skaidri zināt, ka tas nav bojāts.

Nelīmējiet uz diskiem nekādas uzlīmes – tās 
var atlīmēties un iestrēgt CD atskaņotājā. 
Ja kompaktdisks ir ierakstīts uz personālā 
datora un jūs vēlaties, lai uz diska būtu 
redzama informācija par tā saturu, uzlīmes 
vietā mēģiniet izmantot marķieri, ar kuru 
var aprakstīt diska virspusi.

Ja displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
skatīt “CD paziņojumi” turpmāk šajā nodaļā.

Visas CD atskaņošanas funkcijas ir pieejamas, 
arī atskaņojot MP3WMA, izņemot turpmāk 
uzskaitītās. Papildu informācijai skatīt iepriekš 
nodaļu “Kompaktdisku atskaņošana”.

REŽĪMS ALL/DIRECTORY 
(VISI/DIREKTORIJS)

Atkārtotas atskaņošanas, pārlūkošanas 
un gadījuma atskaņošanas funkcijas 
ir pieejamas, kad ir ieslēgts režīms “All” (visi).

1. solis: Nospiediet [MENU]; 
radioiekārtas displejā parādās papildu 
funkcijas, kas saistītas ar disku 
atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “ALL”; radioiekārta pārslēdzas 
no “All” uz “DIR”

Lai atceltu režīmu “Dir”, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “DIR” vēlreiz.

ID3 TAGU INFORMĀCIJAS 
ATTĒLOŠANA

Nospiediet taustiņu [INFO]; radioiekārtas 
displejā parādās attiecīgo failu ID3 tagu 
informācija.

UZMANĪBU

Aplīmējot kompaktdiskus ar uzlīmēm, 
ievietojot CD ielādes spraugā vairāk 
par vienu disku vienlaikus vai mēģinot 
atskaņot saskrāpētu vai bojātu disku, 
jūs varat sabojāt CD atskaņotāju. 
Klausoties CD atskaņotāju, lietojiet tikai 
tādus diskus, kas ir labā stāvoklī, bez 
uzlīmēm, un neievietojiet atskaņotājā 
vienlaikus vairāk par vienu disku, kā arī 
neļaujiet CD ielādes spraugā nokļūt 
svešķermeņiem, šķidrumiem un gružiem.
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AUDIOSISTĒMA 11

RITINĀŠANAS REŽĪMA IESLĒGŠANA/
IZSLĒGŠANA

Kad ir ieslēgts ritināšanas režīms, garie failu 
nosaukumi displejā pārvietojas no labās puses 
uz kreiso.

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, kas 
saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “Scroll”; faila nosaukums displejā 
pārvietojas no labās puses uz kreiso.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “Scroll” vēlreiz.

CD PAZIŅOJUMI

CHECK CD: Ja displejā parādās šis 
paziņojums, un/vai kompaktdisks tiek izstumts 
no atskaņotāja, tam var būt šādi iemesli:

• Ir ļoti karsts. Temperatūrai normalizējoties, 
kompaktdiska atskaņošanai vajadzētu 
noritēt bez traucējumiem.

• Jūs pārvietojaties pa ļoti nelīdzenu ceļu. 
Atgriežoties uz gludāka ceļa, 
kompaktdiska atskaņošanai vajadzētu 
noritēt bez traucējumiem.

• Kompaktdisks ir netīrs, saskrāpēts, mitrs 
vai ievietots atkskaņotājā ar nepareizo 
pusi uz augšu.

• Ļoti mitrs gaiss. Šajā gadījumā nogaidiet 
aptuveni vienu stundu un mēģiniet 
vēlreiz.

• Nesavietojams CD formāts. 
Skatīt “MP3 formāts” iepriekš šajā nodaļā.

• Iespējams, ka ir bijusi problēma, 
kompaktdisku ierakstot.

• Iespējams, ka atskaņotājā ir iestrēgusi 
kompaktdiska uzlīme.

Ja kompaktdiska atskaņošanas traucējumus 
ir izraisījušu citi iemesli, mēģiniet izmantot 
kompaktdisku, par kuru jūs skaidri zināt, 
ka tas nav bojāts.

Ja kāda kļūme atkārtojas vairākas reizes, 
kā arī tad, ja kļūmi neizdodas novērst, 
sazinieties ar izplatītāju. Ja radioiekārtas 
displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
pierakstiet to un parādiet izplatītājam, 
kad stāstīsiet viņam par radušos problēmu.
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12 AUDIOSISTĒMA

AUX REŽĪMS

Radioiekārtai ir pieslēgvieta (diametrs 3,5 mm) 
ārējo skaņas avotu pievienošanai, kas atrodas 
priekšējā paneļa apakšā, labajā pusē.

Tā nav audio izeja; nepievienojiet ārējo ierīču 
pieslēgvietai austiņas.

Ārējo ierīču pieslēgvietai var pievienot tādus 
ārējos skaņas avotus kā, piemēram, iPod, 
klēpjdatoru, pārnēsājamu MP3 atskaņotāju, 
CD mainītāju vai XM™ uztvērēju, u. c., 
ja jūs vēlaties klausīties tos caur automašīnas 
radioiekārtu.

REŽĪMA “AUX IN” IESLĒGŠANA

Citā atskaņošanas režīmā nospiediet 
taustiņu [CD/AUX].

Ja ārējo ierīču pieslēgvieta neuztver pieslēgtās 
ierīces izeju, “Aux” režīms neieslēdzas.

DROŠĪBAS SISTĒMA

Drošības sistēma aizsargā radioiekārtu pret 
nozagšanu.

Ja audiosistēmā, izmantojot drošības kodēšanas 
funkciju, ir ierakstīts identifikācijas kods, tad 
pat gadījumā, ja tā tiek nozagta un uzstādīta citā 
automašīnā, to nebūs iespējams izmantot bez 
identifikācijas koda ievadīšanas.

Drošības sistēmas aktivizēšana 
(identifikācijas koda ierakstīšana)

Izslēdziet radioiekārtu.

➮ Nospiediet taustiņu [POWER], vienlaikus 
turot nospiestu taustiņu [INFO] un funkciju 
taustiņu, kas atrodas vistālāk pa kreisi.

Tiks aktivizēts identifikācijas koda 
ierakstīšanas režīms, un displejā parādīsies 
cipari no 1 līdz 6.

➮ Spiežot funkciju taustiņus zem 
cipariem “1 – 6”, ievadiet četrciparu kodu.

➮ Nospiediet [POWER].

Identifikācijas kods tiks ierakstīts 
un radioiekārta ieslēgsies.

DROŠĪBAS SISTĒMAS ATBLOĶĒŠANA

Izslēdziet radioiekārtu.

➮ Nospiediet taustiņu [POWER], vienlaikus 
turot nospiestu taustiņu [INFO] un funkciju 
taustiņu, kas atrodas vistālāk pa kreisi.

Tiks aktivizēts identifikācijas koda 
ierakstīšanas režīms, un displejā parādīsies 
cipari no 1 līdz 6.

➮ Spiežot funkciju taustiņus zem 
cipariem “1 – 6”, ievadiet četrciparu kodu.

➮ Nospiediet [POWER].

Ja ievadītais kods sakritīs ar ieprogrammēto 
kodu, kodu aizsardzība tiks deaktivizēta 
un audiosistēma izslēgsies.
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PIEZĪME

Pēc identifikācijas koda 
ieprogrammēšanas, jums tas būs vajadzīgs, 
lai deaktivizētu kodu aizsardzību. Nekādā 
gadījumā neaizmirstiet drošības kodu.

Pēc desmit neveiksmīgiem mēģinājumiem 
pēc kārtas, ievadot sistēmā nepareizus 
kodus, jums apmēram uz stundu tiks 
liegta iespēja izdarīt jaunus mēģinājumus.

STŪRES RATĀ IEBŪVĒTI 
VADĪBAS SLĒDŽI*

Audiosistēmas galvenās funkcijas ir iespējams 
aktivizēt ar slēdžiem, kas iebūvēti stūres ratā. 

T7D4001A

PWR

MODE

SEEK

PIEZĪME

Ja, pārslēdzoties starp audio režīmiem, 
“AUX” (ārējo ierīču) pieslēgvietai nav 
pieslēgta neviena ierīce, “AUX” režīms 
tiek izlaists.
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14 AUDIOSISTĒMA

Taustiņš Funkcija

PWR 
(ieslēgt/izslēgt)

• Kad audiosistēma ir ieslēgta:

Nospiežot īsi: izslēdz skaņu (“mute”)

Nospiežot ilgāk: izslēdz audiosistēmu.

• Kad audiosistēma ir izslēgta:

nospiežot šo taustiņu, audiosistēma tiek ieslēgta.

MODE (REŽĪMS) Izmanto, lai pārslēgtos starp audio režīmiem.

AM  FM  CD  (AUX)  atpakaļ uz AM

SEEK (MEKLĒT) • Radio režīmā:

Nospiežot īsi: pārslēdzas uz nākamo saglabāto radiostaciju

Nospiežot ilgāk: sākas automātiskā radiostaciju meklēšana

• CD režīmā:

Nospiežot īsi: pārslēdzas uz citu celiņu

Nospiežot ilgāk: sākas paātrinātā meklēšana uz priekšu 
atskaņojamā celiņa robežās

VOLUME 
(SKAĻUMS) 

(+) + zīme: palielina skaļumu

(–) - zīme: samazina skaļumu
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RDS RADIO UN 
KOMPAKTDISKU MAINĪTĀJS

Pirms jūs pirmo reizi lietojat šo ierīci, lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.

UZMANĪBU

Drošībai uz ceļa ir absolūta prioritāte. 
Darbojieties ar automašīnas 
radioaparatūru tikai tad, ja to ļauj ceļa 
un satiksmes apstākļi. Pirms došanās ceļā, 
iepazīstieties ar savu aparatūru.

Atrodoties automašīnā, jums vienmēr 
laicīgi jādzird policijas, ugunsdzēsēju 
un ātrās palīdzības transportlīdzekļu 
sirēnas. Šā iemesla dēļ, noregulējiet 
skaļumu saprātīgā līmenī, lai ko jūs 
arī klausītos.

UZMANĪBU

Iedarbinot automašīnas dzinēju 
ar savienotājvadu palīdzību, 
automašīnas audiosistēma var tikt bojāta. 
Izslēdziet sistēmu.

C8E4002A
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16 AUDIOSISTĒMA

1. Taustiņš ieslēgt/izslēgt

Kad radioiekārta ir ieslēgta: 
Nospiežot īsi: ieslēdz un izslēdz 

klusināšanas funkciju. 
Nospiežot ilgāk: izslēdz radioiekārtu. 

Kad radioiekārta 
ir izslēgta: 

Nospiežot taustiņu “ieslēgt/izslēgt”, 
radioiekārta tiek ieslēgta.

2. Skaļuma regulēšanas poga
Skaļuma regulēšana un toņa regulēšana 
skanējuma regulēšanas režīmā.

3. Taustiņš TP
Satiksmes paziņojumu uztveršanas 
iestatījumi.

4. Taustiņš PTY (programmas tips)
Radio FM režīmā atlasa FM 
radioprogrammu kategoriju indikāciju.

5. Taustiņš CD/AUX
Pārslēdz audiosistēmu starp CD 
un AUX režīmiem

6. Taustiņš AUDIO
Nospiežot atlasa augsto/zemo toņu 
un priekšējo/aizmugurējo, kreiso/labo 
kanālu skaļuma balansa regulēšanas 
režīmus.

7. Taustiņš MENU (izvēlne)
Nospiežot atlasa iestatījumu izvēlnes 
režīmu

8. Taustiņš EJECT (izstumt)
Izmanto, lai izņemtu no aparatūras disku.

9. Funkciju taustiņi
Izmanto, lai atlasītu displejā attēlotās 
funkcijas

10. Taustiņš LOAD
Izmanto, lai ievadītu radioiekārtā disku.

11. Taustiņš FAV (favorīti)
Pārslēgšanās starp iepriekš saglabātu 
kanālu lappusēm

12. Taustiņš INFO
Katrā režīmā un katrai funkcijai attēlo 
vajadzīgo informāciju, kā arī informāciju 
par pārraidāmajām radioprogrammām 
un atskaņojamajiem diskiem.

13. Taustiņš BAND (frekvenču diapazons)
Pārslēdz audiosistēmu starp AM 
un FM režīmiem

14. Taustiņš |<
Radio režīmā meklē radiostacijas 
(meklēšana atpakaļ)
CD režīmā izmanto, lai veiktu ātro 
meklēšanu atpakaļ atskaņojamā 
celiņa robežās

15. Taustiņš >|
Radio režīmā meklē radiostacijas 
(meklēšana uz priekšu).
CD režīmā izmanto, lai veiktu ātro 
meklēšanu uz priekšu atskaņojamā 
celiņa robežās
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IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Ieslēgšana
Nospiediet [POWER], lai ieslēgtu 
radioiekārtu, kad tā ir izslēgta.

Izslēgšana
Nospiediet [POWER] un turiet nospiestu 
ilgāk par 1 sekundi, lai izslēgtu 
radioiekārtu, kad tā ir ieslēgta.

SKAŅAS IZSLĒGŠANA (MUTE)

Kad radioiekārta ir ieslēgta, īsi 
nospiediet [POWER], lai izslēgtu 
iekārtas skaņu.

SKAĻUMA REGULĒŠANA

Pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, 
lai skaļumu palielinātu.

Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības 
virzienam, lai skaļumu samazinātu.

SKANĒJUMA REGULĒŠANA

Zemo skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Bass” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Vidējo skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Mid” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Augsto skaņas frekvenču regulēšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “Treb” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.

Skaļuma balansa regulēšana starp 
kreisās/labās puses skaļruņiem

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “Bal” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam. 
Skaļuma balansa regulēšana starp 
priekšējiem/aizmugurējiem skaļruņiem

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “Fad” 
un pagrieziet [VOLUME] pulksteņrādītāju 
kustības virzienā vai pretēji tam.
EQ (ekvalaizera) standarta iestatījumu 
atlasīšana

Nospiediet [AUDIO]; parādās audio izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem “P EQ”; 
parādās EQ (ekvalaizera) standarta iestatījumu 
izvēlne.
Nospiediet funkciju taustiņu zem vēlamā EQ 
iestatījuma.
Lai atceltu atlasīto EQ iestatījumu, nospiediet 
taustiņu [P-EQ] vēlreiz un atkārtojiet iepriekš 
minētās darbības.
Ir pieejami šādi EQ standarta iestatījumi: 
Pop, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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RADIO REŽĪMS

RADIO REŽĪMA IESLĒGŠANA

Nospiediet [BAND], lai no CD 
vai AUX režīma pārslēgtos uz radio režīmu.

PĀRSLĒGŠANĀS STARP VIĻŅU 
DIAPAZONIEM

Spiežot taustiņu [BAND], radioiekārta 
pārslēdzas no viļņu diapazona AM uz FM 
vai no FM uz AM.

MANUĀLA RADIOSTACIJU 
MEKLĒŠANA UZ PRIEKŠU / ATPAKAĻ

Spiediet [<<]/[>>], lai uzmeklētu augstāku 
vai zemāku frekvenci.
Ar katru [<<]/[>>] nospiešanas reizi, frekvence 

mainās uz augšu vai uz leju par vienu pakāpi.

AUTOMĀTISKĀ RADIOSTACIJU 
MEKLĒŠANA UZ PRIEKŠU / ATPAKAĻ

Nospiediet [<<]/[>>] un turiet to nospiestu 
ilgāk par 1 sekundi, lai nākamā vai iepriekšējā 
radiostacija tiktu uzmeklēta automātiski.
Ja šo taustiņu tur nospiestu visu laiku, frekvence 
mainās uz augšu vai uz leju nepārtraukti.
Radio sāk automātisko staciju meklēšanu 
uz priekšu / atpakaļ pēc taustiņa atlaišanas.

IECIENĪTO RADIOSTACIJU ATMIŅA

Atmiņai ir 6 lappuses un tajā ir iespējams 
saglabāt līdz pat 36 radiostacijām neatkarīgi 
no AM vai FM viļņu diapazona.

Radiostacijas atmiņā saglabā šādi:

1. solis: atrodiet vajadzīgo radiostaciju, 
izmantojot automātiskās meklēšanas 
funkciju vai manuālās meklēšanas 
taustiņu.

2. solis: atlasiet iecienīto radiostaciju 
lappusi, nospiežot [FAV].

3. solis: nospiediet vēlamo funkciju 
taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk 
par 1 sekundi, lai saglabātu radiostaciju 
attiecīgajā atmiņas pozīcijā.

Izmantojot iepriekš minēto procedūru, staciju 
atmiņā ir iespējams saglabāt 36 radiostacijas.

SAGLABĀTO RADIOSTACIJU 
KLAUSĪŠANĀS

Lai klausītos radiostaciju, kas saglabāta 
iecienīto staciju atmiņā, rīkojieties šādi:

1. solis: atlasiet iecienīto radiostaciju 
lappusi, nospiežot [FAV].

2. solis: nospiediet funkciju taustiņu 
zem tās atmiņas pozīcijas nomura, 
kurā ir saglabāta radiostacija, 
ko jūs vēlaties klausīties.

AUTOMĀTISKĀS SAGLABĀŠANAS 
FUNKCIJA

Automātiskā saglabāšana (auto-store)

1. solis: Nospiediet [MENU],; 
parādās audio izvēlne.

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “AS”; parādās automātiskās 
saglabāšanas izvēlne.

3. solis: nospiediet funkciju taustiņu 
zem “On”; radioiekārta sāks automātiski 
meklēt un saglabāt radiostacijas, 
šādi saglabājot atmiņā 12 stacijas.
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“AUTO-STORE” LAPPUSES IZDZĒŠANA

Automātiskās saglabāšanas laikā radiostacijas 
tiek saglabātas “auto-store” lappusēs.

Lai izdzēstu “auto-store” lappusi, pēc pirmajām 
divām iepriekš aprakstītajām darbībām 
nospiediet funkciju taustiņu zem “Off”.

AUTOMĀTISKĀS SAGLABĀŠANAS 
ATKĀRTOŠANA

Ja jūs vēlaties atjaunināt “auto-store” lappusēs 
saglabātās radiostacijas, pēc pirmajām divām 
iepriekš aprakstītajām darbībām nospiediet 
funkciju taustiņu zem “Rese”.

RDS DARBĪBA

AF ieslēgšana/izslēgšana

AF funkcija liek radioiekārtai visu laiku 
uzmeklēt ieslēgtajai radiostacijai vislabāk 
uztveramo frekvenci.

Radio režīmā nospiediet taustiņu “Menu”; 
parādās radio izvēlne.

Tad nospiediet funkciju taustiņu zem “RDS”; 
parādās RDS izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “AF”.

Nospiežot šo funkciju taustiņu, AF funkcija 
tiek aktivizēta vai deaktivizēta.

Reģionālās funkcijas (Regional) 
ieslēgšana/izslēgšana

Reģionālā funkcija liek radioiekārtai 
pārslēgties uz reģionālajām raidstacijām 
(Regional off).

Radio režīmā nospiediet taustiņu “Menu”; 
parādās radio izvēlne.

Tad nospiediet funkciju taustiņu zem “RDS”; 
parādās RDS izvēlne.

Nospiediet funkciju taustiņu zem “REG”.

Nospiediet [REG], lai aktivizētu reģionālo 
funkciju, un nospiediet [REG] vēlreiz, 
lai šo funkciju deaktivizētu.

Satiksmes paziņojumu uztveršana

Gadījumā, ja satiksmes paziņojums 
ir pieejams tajā radiostacijā, kuru jūs 
klausāties, nospiediet [TP], lai satiksmes 
paziņojumu noklausītos.

Satiksmes paziņojumu uztveršanas atcelšana

Lai atceltu satiksmes paziņojumu uztveršanu, 
nospiediet [TP] vēlreiz.

Satiksmes paziņojumu raidstacijas meklēšana

Gadījumā, ja satiksmes paziņojums nav 
pieejams tajā radiostacijā, kuru jūs klausāties, 
nospiediet [TP], un radio uzmeklēs nākamo 
pieejamo radiostaciju, kas pārraida satiksmes 
paziņojumus.

MEKLĒŠANA PĒC PROGRAMMAS TIPA 
(PTY)
Izmantojot funkciju “PTY”, jūs varat tieši 
uzmeklēt programmas, kas attiecīgajā brīdī 
tiek pārraidītas jūsu izvēlētajā kategorijā.
1. solis: Nospiediet [PTY].
2. solis: Spiediet [PTY] vairākas reizes, 
līdz displejā parādīsies jums vajadzīgais 
programmas tips.
3. solis: Nospiediet funkciju taustiņu zem 
vēlamā programmas tipa, un radio uzmeklēs 
staciju, kas pārraida šai kategorijai atbilstīgu 
programmu.
Ja nav uztverama neviena radiostacija, 
kas pārraida attiecīgā tipa programmu, 
displejā parādās “No PTY Station” 
(PTY stacija nav atrasta).
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KOMPAKTDISKA (-U) 
ATSKAŅOŠANA

CD ievietošanas laikā displejā parādās “Radio” 

un CD ielādes laikā displejā parādās “File check”.

Sākoties atskaņošanai, displejā parādās ceļiņš 
un celiņa numurs.

Ja, kompaktdiskam atrodoties atskaņotājā, 
tiek izslēgta automašīnas aizdedze vai pati 
radioiekārta, disks paliek atskaņotājā. 
Ja aizdedzes ieslēgšanas brīdī atskaņotājā 
atrodas disks, lai sāktu šā diska atskaņošanu, 
radioiekārta vispirms ir jāieslēdz. 
Pēc aizdedzes un radioiekārtas ieslēgšanas, 
kompaktdiska atskaņošana atsāksies no tās 
vietas, kur tā pēdējo reizi tika pārtraukta, 
ja vien CD atskaņotājs bija pēdējais skaņas 
avots, kuru jūs klausījāties pirms iekārtas 
izslēgšanas.

Ar CD atskaņotāju var atskaņot arī mazākus 

– 8 cm kompaktdiskus, izmantojot adaptera 

gredzenu. Mazos kompaktdiskus ievieto 

atskaņotājā tāpat kā pilnizmēra kompaktdiskus.

Atskaņojot CD-R disku, ir iespējama 
pasliktināta skaņas kvalitāte, ko ietekmē 
tādi faktori kā CD-R diska kvalitāte, 
izmantotā ierakstīšanas metode, ierakstītās 
mūzikas kvalitāte un tas, cik saudzīgi jūs 

ar disku esat apgājušies. Var gadīties, 
ka atskaņošanas laikā tiek izlaisti celiņi, 
ir apgrūtināta celiņu meklēšana un/vai 
problēmas, disku ievadot un izņemot. 
Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, 
pārbaudiet kompaktdiska neapdrukātās 
virsmas (apakšpuses) stāvokli. Ja diska virsma 
ir bojāta, piemēram, ieplaisājusi, salauzta, 
vai saskrāpēta, tas neskanēs kā nākas. Ja diska 
virsma ir netīra, meklējiet papildu informāciju 
nodaļā “Kā apieties ar kompaktdiskiem”.

Ja diskam acīmredzamu bojājumu nav, 
mēģiniet atskaņot tādu disku, par kuru 
jūs skaidri zināt, ka tas nav bojāts.

Nelīmējiet uz diskiem nekādas uzlīmes 
– tās var atlīmēties un iestrēgt CD atskaņotājā. 
Ja kompaktdisks ir ierakstīts uz personālā 
datora un jūs vēlaties, lai uz diska būtu 
redzama informācija par tā saturu, uzlīmes 
vietā mēģiniet izmantot marķieri, ar kuru 
var aprakstīt diska virspusi.

Ja displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
skatīt “CD paziņojumi” turpmāk šajā nodaļā.

CD ATSKAŅOŠANAS REŽĪMA 
IESLĒGŠANA

Lai no cita režīma pārslēgtos 
uz disku atskaņošanas režīmu, 
nospiediet taustiņu [CD/AUX].

UZMANĪBU

Aplīmējot kompaktdiskus ar uzlīmēm, 
ievietojot CD ielādes spraugā vairāk 
par vienu disku vienlaikus vai mēģinot 
atskaņot saskrāpētu vai bojātu disku, 
jūs varat sabojāt CD atskaņotāju. 
Klausoties CD atskaņotāju, lietojiet tikai 
tādus diskus, kas ir labā stāvoklī, bez 
uzlīmēm, un neievietojiet atskaņotājā 
vienlaikus vairāk par vienu disku, kā arī 
neļaujiet CD ielādes spraugā nokļūt 
svešķermeņiem, šķidrumiem un gružiem.
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DISKU IEVIETOŠANA

Radioiekārtas disku mainītājā var ievietot 
līdz 6 kompaktdiskiem.

1. solis: nospiediet taustiņu [LOAD]; 
radioiekārtas displejā parādās brīvo vietu 
skaits atskaņotājā.
2. solis: nospiediet funkciju taustiņu zem 
tā diska numura, kuru jūs vēlaties ievietot.
3. solis: Ievietojiet disku CD ielādes 
spraugā ar apdrukāto virsmu uz augšu; 
mehānisms automātiski ievelk disku 
atskaņotājā, un sākas tā atskaņošana.

Lai ievietotu vairākus kompaktdiskus, 
rīkojieties šādi:

1. solis: uz vienu sekundi nospiediet 
taustiņu LOAD. Jūs dzirdēsiet skaņas 
signālu, un displejā parādīsies 
paziņojums par vairāku disku ievietošanu.
2. solis: Sekojiet norādēm displejā, par to, 
kad ievietot diskus.

CD atskaņotāja ir iespējams ievietot 
līdz 6 diskiem. 

CD IZŅEMŠANA

Nospiediet taustiņu [EJECT]; radioiekārtas 
displejā parādās atskaņotājā ievietoto 
disku skaits.

Nospiediet funkciju taustiņu zem tā diska 

numura, kuru jūs vēlaties izņemt no atskaņotāja.

Izvelciet disku no spraugas.

Lai atskaņotājs izstumtu visu diskus pēc kārtas, 
turiet taustiņu [EJECT] nospiestu ilgāk 
par 1 sekundi.

PAUZE

Lai ieslēgtu pauzi, CD atskaņošanas 
laikā nospiediet taustiņu [CD/AUX].

Displejā mirgos “PAUSE”.

Lai atskaņošanu atkal atsāktu, nospiediet 
taustiņu [CD/AUX] vēlreiz.

Kad radioiekārtai tiek pieslēgta kāda ārējā 
ierīce, pauzes funkcija tiek deaktivizēta.

NĀKAMAIS/IEPRIEKŠĒJAIS DISKS 

Lai nomainītu atskaņojamo disku, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “DISC+/Disc-”; 
atskaņotājs sāk atskaņot nākamā vai 
iepriekšējā diska pirmo celiņu.

NĀKAMAIS/IEPRIEKŠĒJAIS CELIŅŠ 

Nospiediet [>>/<<]; kompaktdisku atskaņotājs 
sāk atskaņot nākamo/iepriekšējo celiņu.

ĀTRĀ PĀRTĪŠANA UZ PRIEKŠU / ATPAKAĻ

Nospiediet un turiet nospiestu [>>/<<]; 
kompaktdisku atskaņotājs atskaņo celiņu 
uz priekšu / atpakaļ paātrināti.

PIEZĪME

Lai pārtrauktu kompaktdisku ievietošanu, 
nospiediet taustiņu LOAD vēlreiz.
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RPT (ATKĀRTOŠANA)

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, 
kas saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “RPT”; celiņš, kuru jūs tobrīd 
klausāties, tiek atkārtots atkal un atkal 
līdz bezgalībai.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet funkciju 
taustiņu zem “Scroll” vēlreiz.

RDM (ATSKAŅOŠANA GADĪJUMA 
SECĪBĀ):

1. solis: Nospiediet [MENU]; 
radioiekārtas displejā parādās papildu 
funkcijas, kas saistītas ar disku 
atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “RDM”; kompaktdisku atskaņotājs 
atskaņo celiņus gadījuma secībā.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “RDM” vēlreiz.

INT (ATSKAŅOŠANA PĀRLŪKOŠANAS 
REŽĪMĀ): 

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, 
kas saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “INT”; kompaktdisku atskaņotājs 
pēc kārtas atskaņo dažas sekundes garus 
fragmentus no katra celiņa sākuma.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “INT” vēlreiz.

MP3/WMA KOMPAKTDISKU 
LIETOŠANA
MP3/WMA FORMĀTS

Ja ierakstāt pats savus MP3/WMA 
kompaktiskus, izmantojot personālo datoru:
• Noteikti izmantojiet MP3/WMA failu 

ierakstīšanai CD-R kompaktdiskus.
• Neierakstiet vienā un tajā pašā diskā 

MP3/WMA failus kopā ar standarta 
audio failiem.

• Pārliecinieties, lai MP3/WMA failiem 
būtu paplašinājumi “mp3” vai “wma”; 
citi paplašinājumi var nedarboties.

• Failus var ierakstīt ar dažādiem fiksētiem 

vai mainīgiem bitu pārraides ātrumiem. 

Ja ierakstot ir izmantoti 1. un 2. versijas 

ID3 tagi, radioiekārtas displejā būs 

iespējams redzēt dziesmas, izpildītāja 

un albuma nosaukumu.

• Izveidojiet tādu mapju struktūru, kas pēc 
iespējas atvieglotu dziesmu meklēšanu 
braukšanas laikā. Sakārtojiet dziesmas pa 
albumiem, katram albumam izmantojot 
atsevišķu mapi. Vienā mapē vai albumā 
nevajadzētu būt vairāk par 18 dziesmām.

• Neaizmirstiet noslēgt ierakstāmā MP3/

WMA kompaktdiska izveidi, ja ierakstīšana 

tiek veikta vairākās sesijās. Parasti ir labāk 

ierakstīt visu kompaktdisku vienā reizē.
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Atskaņotājs spēj nolasīt un atskaņot 
līdz 50 mapēm, 5 sesijām un 999 failiem. 
Gari failu un mapju nosaukumi 
var aizņemt diskā vairāk atmiņas telpas 
nekā nepieciešams. Lai ietaupītu diskā vietu, 
lietojiet pēc iespējas mazākus failu un mapju 
nosaukumus. Ir iespējams atskaņot 
arī tādus MP3/WMA diskus, kas ierakstīti, 
neizmantojot failu mapes. Sistēma atbalsta līdz 
8 mapju līmeņiem, tomēr centieties samazināt 
mapju līmeņu skaitu līdz minimumam, 
lai konkrētas mapes meklēšana atskaņošanas 
laikā nebūtu pārāk sarežģīta un mulsinoša. 
Ja CD satur vairāk par noteikto maksimumu 
– 50 mapēm, 5 sesijām un 999 failiem –
atskaņotājs ļaus jums piekļūt tikai tiem failiem, 
kas ir līdz šai maksimālajai robežai, bet faili, 
kas sniedzas tai pāri, tiks ignorēti.

SAKNES DIREKTORIJS

Saknes direktorijs tiks attēlots kā mape. 
Ja saknes direktorijs satur saspiestus audio 
failus, tas parādās displejā kā “ROOT” Faili, 
kas atzarojas tieši no saknes direktorija, tiks 
atvērti pirms visiem pārējiem direktorijiem.

TUKŠI DIREKTORIJI VAI MAPES

Ja kaut kur failu struktūrā atrodas saknes 
direktorijs vai mape, kas satur tikai mapes 
vai apakšmapes, zem kurām nav saspiestu 
failu, atskaņotājs to izlaidīs un pāries pie 
nākamās mapes, kas satur saspiestus audio 
failus, un tukšā mape netiks parādīta displejā 
un numerācijā. 

FAILI BEZ MAPĒM

Ja kompaktdisks satur tikai saspiestus failus, 
tie ir atrodami tieši zem saknes direktorija. 
Funkcijas “nākamā mape” un “iepriekšējā 
mape”, atskaņojot kompaktdisku, kas tika 
ierakstīts bez mapēm, nebūs pieejamas. 
Mapes nosaukuma vietā radioiekārtas 
displejā būs redzams “ROOT”.

Ja kompaktdisks satur tikai saspiestus failus, 
bez mapēm, tie ir atrodami tieši zem saknes 
direktorija. Mapes nosaukuma vietā 
radioiekārtas displejā būs redzams “ROOT”.

ATSKAŅOŠANAS SECĪBA

Celiņi tiks atskaņoti šādā secībā:

• Atskaņošana sāksies ar pirmo celiņu, 
kas atrodas tieši zem saknes direktorija. 

• Kad būs atskaņoti visi faili no saknes 
direktorija, atskaņošana turpināsies 
ar failiem atbilstīgi to numerācijai.

• Pēc pēdējās mapes pēdējā celiņa 
atskaņošanas, atskaņošana atsāksies 
ar pirmās mapes vai saknes direktorija 
pirmo celiņu.
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FAILU SISTĒMA UN IDENTIFIKĀCIJA

Radioiekārtas displejā parādās dziesmu 
nosaukumi, ko satur ID3 tagi. Ja ID3 tags 
nesatur informāciju par dziesmas nosaukumu, 
displejā parādās faila nosaukums bez 
paplašinājuma (piemēram, MP3/WMA).

Celiņu nosaukumi, kas ir garāki 
par 32 rakstzīmēm vai 4 lappusēm, 
tiks saīsināti. Displejā nebūs redzama 
daļa no vārdiem pēdējā teksta lappusē, 
kā arī faila nosaukuma paplašinājums.

MP3/WMA DISKA ATSKAŅOŠANA

Kad automašīnai ir ieslēgta aizdedze, daļēji 
ievietojiet kompakdisku CD ielādes spraugā 
ar apdrukāto virsmu uz augšu. Disks tiks 
automātiski ievilkts atskaņotājā; displejā 
parādīsies “Loading”, tad “File check”, 
un tad “MP3” vai “WMA”. Sākas 
kompaktdiska atskaņošana. Disku nav 
iespējams ievietot atskaņotājā, kad 
automašīnai ir izslēgta aizdedze.

Sākoties celiņa atskaņošanai, displejā parādās 
celiņa numurs un dziesmas nosaukums.

Ja, kompaktdiskam atrodoties atskaņotājā, 
tiek izslēgta automašīnas aizdedze vai pati 
radioiekārta, disks paliek atskaņotājā. 
Ja aizdedzes ieslēgšanas brīdī atskaņotājā atrodas 
disks, lai sāktu šā diska atskaņošanu, radioiekārta 
vispirms ir jāieslēdz. Pēc aizdedzes 

un radioiekārtas ieslēgšanas, kompaktdiska 
atskaņošana atsāksies no tās vietas, kur tā pēdējo 
reizi tika pārtraukta, ja vien CD atskaņotājs bija 
pēdējais skaņas avots, kuru jūs klausījāties pirms 
iekārtas izslēgšanas.

Ar CD atskaņotāju var atskaņot arī mazākus – 8 cm 
kompaktdiskus, izmantojot adaptera gredzenu. 
Mazos CD ievieto atskaņotājā tāpat kā pilnizmēra CD.

Atskaņojot CD-R disku, ir iespējama pasliktināta 
skaņas kvalitāte, ko ietekmē tādi faktori kā 

CD-R diska kvalitāte, izmantotā ierakstīšanas 
metode, ierakstītās mūzikas kvalitāte un tas, cik 
saudzīgi jūs ar disku esat apgājušies. Var gadīties, 
ka atskaņošanas laikā tiek izlaisti celiņi, 
ir apgrūtināta celiņu meklēšana un/vai problēmas, 
disku ievadot un izņemot. Ja jūs saskaraties 

ar šādām problēmām, pārbaudiet kompaktdiska 
neapdrukātās virsmas (apakšpuses) stāvokli. 
Ja diska virsma ir bojāta, piemēram, ieplaisājusi, 
salauzta, vai saskrāpēta, tas neskanēs kā nākas. 
Ja diska virsma ir netīra, meklējiet papildu 
informāciju nodaļā “Kā apieties 

ar kompaktdiskiem”.

Ja diskam acīmredzamu bojājumu nav, 
mēģiniet atskaņot tādu disku, par kuru 
jūs skaidri zināt, ka tas nav bojāts.

Nelīmējiet uz diskiem nekādas uzlīmes 
– tās var atlīmēties un iestrēgt CD atskaņotājā. 
Ja kompaktdisks ir ierakstīts uz personālā 
datora un jūs vēlaties, lai uz diska būtu 
redzama informācija par tā saturu, uzlīmes 
vietā mēģiniet izmantot marķieri, ar kuru 
var aprakstīt diska virspusi.

UZMANĪBU

Aplīmējot kompaktdiskus ar uzlīmēm, 
ievietojot CD ielādes spraugā vairāk 
par vienu disku vienlaikus vai mēģinot 
atskaņot saskrāpētu vai bojātu disku, 
jūs varat sabojāt CD atskaņotāju. 
Klausoties CD atskaņotāju, lietojiet tikai 
tādus diskus, kas ir labā stāvoklī, bez 
uzlīmēm, un neievietojiet atskaņotājā 
vienlaikus vairāk par vienu disku, 
kā arī neļaujiet CD ielādes spraugā nokļūt 
svešķermeņiem, šķidrumiem un gružiem.
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AUDIOSISTĒMA 25

Ja displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
skatīt “CD paziņojumi” turpmāk šajā nodaļā.

Visas CD atskaņošanas funkcijas ir pieejamas, 
arī atskaņojot MP3WMA, izņemot turpmāk 
uzskaitītās. Papildu informācijai skatīt iepriekš 
nodaļu “Kompaktdisku atskaņošana”.

REŽĪMS ALL/DIRECTORY 
(VISI/DIREKTORIJS)

Atkārtotas atskaņošanas, pārlūkošanas 
un gadījuma atskaņošanas funkcijas 
ir pieejamas, kad ir ieslēgts režīms “All” (visi).

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, 
kas saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “ALL”; radioiekārta pārslēdzas 
no “All” uz “DIR”

Lai atceltu režīmu “Dir”, nospiediet 
funkciju taustiņu zem “DIR” vēlreiz.

ID3 TAGU INFORMĀCIJAS 
ATTĒLOŠANA

Nospiediet taustiņu [INFO]; radioiekārtas 
displejā parādās attiecīgo failu ID3 tagu 
informācija.

RITINĀŠANAS REŽĪMA IESLĒGŠANA/
IZSLĒGŠANA

Kad ir ieslēgts ritināšanas režīms, garie failu 
nosaukumi displejā pārvietojas no labās puses 
uz kreiso.

1. solis: Nospiediet [MENU]; radioiekārtas 
displejā parādās papildu funkcijas, 
kas saistītas ar disku atskaņošanu

2. solis: Nospiediet funkciju taustiņu 
zem “Scroll”; faila nosaukums displejā 
pārvietojas no labās puses uz kreiso.

Lai šo funkciju atceltu, nospiediet funkciju 
taustiņu zem “Scroll” vēlreiz.
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26 AUDIOSISTĒMA

CD PAZIŅOJUMI

CHECK CD: Ja displejā parādās šis 
paziņojums, un/vai kompaktdisks tiek izstumts 
no atskaņotāja, tam var būt šādi iemesli:

• Ir ļoti karsts. Temperatūrai normalizējoties, 
kompaktdiska atskaņošanai vajadzētu 
noritēt bez traucējumiem.

• Jūs pārvietojaties pa ļoti nelīdzenu ceļu. 
Atgriežoties uz gludāka ceļa, 
kompaktdiska atskaņošanai vajadzētu 
noritēt bez traucējumiem.

• Kompaktdisks ir netīrs, saskrāpēts, mitrs 
vai ievietots atkskaņotājā ar nepareizo 
pusi uz augšu.

• Ļoti mitrs gaiss. Šajā gadījumā nogaidiet 
aptuveni vienu stundu un mēģiniet vēlreiz.

• Nesavietojams CD formāts. 
Skatīt “MP3 formāts” iepriekš šajā nodaļā.

• Iespējams, ka ir bijusi problēma, 
kompaktdisku ierakstot.

• Iespējams, ka atskaņotājā ir iestrēgusi 
kompaktdiska uzlīme.

Ja kompaktdiska atskaņošanas traucējumus 
ir izraisījušu citi iemesli, mēģiniet izmantot 
kompaktdisku, par kuru jūs skaidri zināt, 
ka tas nav bojāts.

Ja kāda kļūme atkārtojas vairākas reizes, 
kā arī tad, ja kļūmi neizdodas novērst, 
sazinieties ar izplatītāju. Ja radioiekārtas 
displejā parādās paziņojums par kļūmi, 
pierakstiet to un parādiet izplatītājam, 
kad stāstīsiet viņam par radušos problēmu.

AUX REŽĪMS

Radioiekārtai ir pieslēgvieta (diametrs 3,5 mm) 
ārējo skaņas avotu pievienošanai, kas atrodas 
priekšējā paneļa apakšā, labajā pusē.

Tā nav audio izeja; nepievienojiet ārējo ierīču 
pieslēgvietai austiņas.

Ārējo ierīču pieslēgvietai var pievienot tādus 
ārējos skaņas avotus kā, piemēram, iPod, 
klēpjdatoru, pārnēsājamu MP3 atskaņotāju, 
CD mainītāju vai XM™ uztvērēju, u. c., 
ja jūs vēlaties klausīties tos caur automašīnas 
radioiekārtu.

REŽĪMA “AUX IN” IESLĒGŠANA

Citā atskaņošanas režīmā nospiediet 
taustiņu [CD/AUX].

Ja ārējo ierīču pieslēgvieta neuztver pieslēgtās 
ierīces izeju, “Aux” režīms neieslēdzas.
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DROŠĪBAS SISTĒMA

Drošības sistēma aizsargā radioiekārtu pret 
nozagšanu.

Ja audiosistēmā, izmantojot drošības kodēšanas 
funkciju, ir ierakstīts identifikācijas kods, tad 
pat gadījumā, ja tā tiek nozagta un uzstādīta citā 
automašīnā, to nebūs iespējams izmantot bez 
identifikācijas koda ievadīšanas.

Drošības sistēmas aktivizēšana 
(identifikācijas koda ierakstīšana)

Izslēdziet radioiekārtu.

➮ Nospiediet taustiņu [POWER], vienlaikus 
turot nospiestu taustiņu [INFO] un funkciju 
taustiņu, kas atrodas vistālāk pa kreisi.

Tiks aktivizēts identifikācijas koda 
ierakstīšanas režīms, un displejā parādīsies 
cipari no 1 līdz 6.

➮ Spiežot funkciju taustiņus zem 
cipariem “1 – 6”, ievadiet četrciparu kodu.

➮ Nospiediet [POWER].

Identifikācijas kods tiks ierakstīts 
un radioiekārta ieslēgsies.

DROŠĪBAS SISTĒMAS ATBLOĶĒŠANA

Izslēdziet radioiekārtu.

➮ Nospiediet taustiņu [POWER], vienlaikus 
turot nospiestu taustiņu [INFO] un funkciju 
taustiņu, kas atrodas vistālāk pa kreisi.

Tiks aktivizēts identifikācijas koda 
ierakstīšanas režīms, un displejā parādīsies 
cipari no 1 līdz 6.

➮ Spiežot funkciju taustiņus zem 
cipariem “1 – 6”, ievadiet četrciparu kodu.

➮ Nospiediet [POWER].

Ja ievadītais kods sakritīs ar ieprogrammēto 
kodu, kodu aizsardzība tiks deaktivizēta 
un audiosistēma izslēgsies.

PIEZĪME

Pēc identifikācijas koda 
ieprogrammēšanas, jums tas būs vajadzīgs, 
lai deaktivizētu kodu aizsardzību. Nekādā 
gadījumā neaizmirstiet drošības kodu.

Pēc desmit neveiksmīgiem mēģinājumiem 
pēc kārtas, ievadot sistēmā nepareizus 
kodus, jums apmēram uz stundu tiks 
liegta iespēja izdarīt jaunus mēģinājumus.
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28 AUDIOSISTĒMA

STŪRES RATĀ IEBŪVĒTI 
VADĪBAS SLĒDŽI*

Audiosistēmas galvenās funkcijas ir iespējams 
aktivizēt ar slēdžiem, kas iebūvēti stūres ratā. 

PIEZĪME

Ja, pārslēdzoties starp audio režīmiem, 
“AUX” (ārējo ierīču) pieslēgvietai nav 
pieslēgta neviena ierīce, “AUX” režīms 
tiek izlaists.

T7D4001A

PWR

MODE

SEEK

Taustiņš Funkcija

PWR (ieslēgt/izslēgt) • Kad audiosistēma ir ieslēgta:

Nospiežot īsi: izslēdz skaņu (“mute”)

Nospiežot ilgāk: izslēdz audiosistēmu.

• Kad audiosistēma ir izslēgta:

nospiežot šo taustiņu, audiosistēma tiek ieslēgta.

MODE (REŽĪMS) Izmanto, lai pārslēgtos starp audio režīmiem.

AM  FM  CD  (AUX)  atpakaļ uz AM

SEEK (MEKLĒT) • Radio režīmā:

Nospiežot īsi: pārslēdzas uz nākamo saglabāto radiostaciju

Nospiežot ilgāk: sākas automātiskā radiostaciju meklēšana

• CD mainītāja režīmā -

Nospiežot īsi: pārslēdzas uz citu celiņu

Nospiežot ilgāk: Nomaina disku

VOLUME 

(SKAĻUMS) 

(+) + zīme: palielina skaļumu

(–) - zīme: samazina skaļumu
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