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Vispārēja informācija
Informācijas un izklaides sistēma
nodrošina informāciju un izklaidi
automašīnā, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas.
Uzticiet sistēmas un programmatūras
atjaunināšanu un aktualizēšanu
izplatītājam.
Lai radio izmantošana būtu ērta, varat
reģistrēt līdz 35 FM vai AM
radiostacijām, izmantojot atmiņas
taustiņus 1 ~ 5 katrā no septiņām
lapām.
Informācijas un izklaides sistēma var
atskaņot USB atmiņas ierīci vai iPod/
iPhone ierīces.
Izmantojot Bluetooth telefona
savienojuma funkciju, var veikt
telefona zvanus brīvroku režīmā, kā
arī izmantot telefona mūzikas
atskaņotāju.
Pievienojiet portatīvo mūzikas
atskaņotāju skaņas signāla papildu
ieejai un baudiet informācijas un
izklaides sistēmas bagātīgo skaņu.

■ Sadaļā "Pārskats" sniegts
vienkāršs pārskats par informācijas
un izklaides sistēmas funkcijām un
visu regulēšanas ierīču
kopsavilkums.
■ Sadaļā "Lietošana" paskaidroti
informācijas un izklaides sistēmas
galvenie vadības slēdži.

Aizsardzība pret
nozagšanu
Informācijas un izklaides sistēmā ir
iebūvēta elektroniska drošības
sistēma, kas palīdz novērst zādzību.
Informācijas un izklaides sistēma
darbojas tikai automašīnā, kurā tā ir
sākotnēji uzstādīta, un to nevar lietot
citā automašīnā.

Ievads

Vadības elementu
pārskats
Vadības panelis

1. tips: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + attēls + filma +
viedtālruņa saite
2. tips: FM/AM + RDS+ USB/iPod +
AUX + Bluetooth + attēls +
filma + viedtālruņa saite
Piezīme
Atkarībā no reģiona šī viedtālruņa
saites funkcija var netikt atbalstīta.

1. Displejs
Displejs atskaņošanas/
uztveršanas/izvēļņu stāvokļa un
informācijas attēlošanai.
2. Taustiņi ∧ VOL ∨ (skaļums)
Nospiediet ∧, lai palielinātu
skaļumu.
Nospiediet ∨, lai samazinātu
skaļumu.
3. Taustiņš m (ieslēgšana/
izslēgšana)
Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai ieslēgtu/izslēgtu barošanu.
4. Taustiņš ; (sākums)
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
sākuma izvēlni.
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Stūres tālvadības pults

1. Taustiņš 7w (zvans)
◆ Ja neviena Bluetooth ierīce nav
savienota pārī ar informācijas
un izklaides sistēmu: izveido
Bluetooth ierīces savienojumu.
◆ Ja pārī ir savienota Bluetooth
ierīce un informācijas un
izklaides sistēma: nospiediet šo
taustiņu, lai atbildētu uz zvanu
vai atvērtu atzvana režīmu.
Ja klienta pievienotais telefons
atbalsta runas atpazīšanas
funkciju, nospiediet un turiet šo
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taustiņu, lai aktivizētu telefona
SR (runas atpazīšanas) režīmu.
2. Taustiņš xn (izslēgt skaņu/
nolikt klausuli)
Nospiediet šo taustiņu jebkurā
mūzikas atskaņošanas režīmā, lai
ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju.
Nospiediet šo taustiņu, lai
noraidītu ienākošos zvanus vai
pabeigtu pašreizējo zvanu.
3. SRC taustiņš
Nospiediet šo taustiņu, lai mainītu
avotu.
Taustiņš R/S (meklēt)
◆ Nospiežot FM/AM režīmā:
uztver iepriekšējo vai nākamo
atmiņā saglabātu staciju.
◆ Nospiežot MP3, USB režīmā:
atskaņo iepriekšējo vai nākamo
failu.
◆ Nospiežot iPod/iPhone režīmā:
atskaņo iepriekšējo vai nākamo
dziesmu.

◆ Nospiežot Bluetooth mūzikas
režīmā: atskaņo iepriekšējo vai
nākamo mūzikas failu.
◆ Nospiežot un turot FM/AM
režīmā: ātri pārvietojas starp
stacijām, kamēr taustiņš ir
nospiests. Atlaižot taustiņu, tiek
automātiski meklēta stacija,
kuru var uztvert.
◆ Nospiežot un turot MP3, USB,
iPod/iPhone režīmā: ātri skenē
uz priekšu vai atpakaļ, kamēr
taustiņš ir nospiests. Atlaižot
taustiņu, tiek atsākta normāla
atskaņošana.
4. Taustiņi + (skaļums)
Nospiediet taustiņu ＋, lai
palielinātu skaļumu.
Nospiediet taustiņu －, lai
samazinātu skaļumu.

Lietošana
Sistēmas ieslēgšana/
izslēgšana

■ Vadības panelī nospiediet un turiet
m, lai ieslēgtu barošanu. Tiks
atskaņota pēdējā dziesma vai
filma.
■ Vadības panelī nospiediet un turiet
m, lai izslēgtu barošanu. Ekrānā
tiek parādīts laiks, datums un
temperatūra.

Ievads
Piezīme
Temperatūra tiek rādīta, kad
aizdedzes slēdzis (automašīnas
aizdedzes atslēga) atrodas stāvoklī
ON (Ieslēgts).

Skaļuma vadība

Vadības panelī nospiediet ∧ VOL ∨, lai
noregulētu skaļumu. Tiek norādīts
skaņas pašreizējais skaļuma līmenis.

skaļumu, tad informācijas un
izklaides sistēmai tiek automātiski
noregulēts maksimālais
sākotnējais skaļums.

SKAŅAS IZSLĒGŠANA
(MUTE)

Automātiska ieslēgšana/
izslēgšana

Vadības panelī nospiediet ∧ VOL ∨ un
pēc tam nospiediet p, lai ieslēgtu un
izslēgtu klusināšanas funkciju.

Ja aizdedzes slēdzis (automašīnas
aizdedzes atslēga) atrodas stāvoklī
ACC vai ON, informācijas un izklaides
sistēma tiek ieslēgta automātiski.
Ja aizdedzes slēdzis (automašīnas
aizdedzes atslēga) atrodas stāvoklī
OFF un tiek atvērtas automašīnas
durvis, informācijas un izklaides
sistēma tiek izslēgta automātiski.
Piezīme
Ja lietotājs nospiež un tur vadības
paneļa taustiņu m, kad aizdedzes
slēdzis (automašīnas aizdedzes
atslēga) atrodas stāvoklī OFF
(Izslēgts), informācijas un izklaides
sistēma tiek ieslēgta. Taču
informācijas un izklaides sistēma
tiek automātiski izslēgta pēc
aptuveni 10 minūtēm.
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■ Izmantojot stūres tālvadības ierīci,
nospiediet +, lai noregulētu
skaļumu.
■ Ieslēdzot informācijas un izklaides
sistēmu, tiek iestatīts iepriekš
izvēlētais skaļuma līmenis (ja tas ir
mazāks par maksimālo sākuma
skaļuma līmeni).
■ Ja skaļuma līmenis pārsniedz
informācijas un izklaides sistēmas
ieslēgšanas maksimālo sākotnējo

Skaļuma automātiskā vadība

Kad sāk darboties no braukšanas
ātruma atkarīgā skaļuma
kompensācijas funkcija, skaļums tiek
automātiski regulēts atbilstoši
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automašīnas braukšanas ātrumam,
lai kompensētu motora un riepu radīto
troksni.
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings > radio
settings > auto volume
(Iestatījumi/Radio iestatījumi/
Automātiska skaļuma
regulēšana).
(Tikai 2. tipa modelim)
3. Iestatiet Off/Low/Medium/High
(Izslēgts/zems/vidējs/augsts),
nospiežot < vai >.

Sākuma izvēlnes lietošana
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
(Tikai 1. tipa modelim)

2. Nospiediet vajadzīgo izvēlni.
◆ Nospiediet audio, lai atlasītu
FM/AM, USB/iPod/Bluetooth
mūzikas atskaņošanu vai
papildu skaņas (AUX) ievadi.
◆ Nospiediet picture & movie
(Attēli un filmas), lai skatītu
attēlu, filmu vai papildu video
(AUX) ievadi.
◆ Nospiediet phone (Telefons),
lai aktivizētu telefona funkcijas
(ja tas ir pievienots).
◆ Nospiediet smartphone link
(Viedtālruņa saite), lai aktivizētu
lietojumprogrammu, izmantojot
pievienoto viedtālruni. Dažos

Ievads
reģionos šī funkcija var netikt
atbalstīta. Dažādos reģionos
atbalstošā lietojumprogramma
var atšķirties.
◆ Nospiediet settings
(Iestatījumi), lai atvērtu
sistēmas iestatīšanas izvēlni.

Funkcijas atlasīšana
Audio
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet audio
(Iestatījumi).
Ekrānā nospiediet Source S
(Avots).

(Tikai 1. tipa modelim)
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◆ Nospiediet AM, lai atlasītu AM
radio.
◆ Nospiediet FM, lai atlasītu FM
radio.
◆ Nospiediet DAB, lai atlasītu
DAB radio (tikai 2. tipa
modelim).
◆ Nospiediet USB, lai atlasītu
USB.
◆ Nospiediet iPod, ai atlasītu
iPod/iPhone.
◆ Nospiediet AUX, lai atlasītu
papildu skaņas (AUX) ieeju.
◆ Nospiediet Bluetooth, lai
atskaņotu Bluetooth mūziku.
Piezīme
Nospiediet q, lai atgrieztos sākuma
izvēlnē.
Ja atskaņošanas avots (USB/iPod/
AUX/Bluetooth) nav pievienots
informācijas un izklaides sistēmai, šī
funkcija nav pieejama.

(Tikai 2. tipa modelim)

Attēli un filmas
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
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2. Sākuma izvēlnē nospiediet
Picture & movie (Attēli un filmas).
3. Ekrānā nospiediet Source S
(Avots).

◆ Nospiediet USB (picture) (USB
(attēli)), lai skatītu USB atmiņas
ierīcē saglabātos attēlu failus.
◆ Nospiediet USB (movie) (USB
(filmas)), lai skatītu USB
atmiņas ierīcē saglabātos filmu
failus.
◆ Nospiediet AUX (movie) (AUX
(filmas)), lai skatītu papildu
video (AUX) ierīcē saglabātos
filmu failus.

Piezīme
Nospiediet q, lai atgrieztos sākuma
izvēlnē.
Ja atskaņošanas avots (USB
(picture)/USB (movie)/AUX (movie))
(USB (attēli)/USB (filmas)/AUX
(filmas)) nav pievienots informācijas
un izklaides sistēmai, šī funkcija nav
pieejama.
Bluetooth brīvroku telefons
Lai izmantotu Bluetooth brīvroku
funkciju, pievienojiet Bluetooth
telefonu informācijas un izklaides
sistēmai.
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
phone (Telefons).

Piezīme
Nospiediet q, lai atgrieztos sākuma
izvēlnē.
Ja jūsu Bluetooth telefons nav
pievienots informācijas un izklaides
sistēmai, šī funkcija nav pieejama.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Savienošana pārī un Bluetooth
pievienošana" 3 47.
Viedtālruņa saite
Piezīme
Atkarībā no reģiona šī funkcija var
netikt atbalstīta.

Ievads
Instalējiet savā viedtālrunī
lietojumprogrammu šīs funkcijas
izmantošanai un pēc tam savienojiet
viedtālruni ar informācijas un
izklaides sistēmu, izmantojot USB
portu vai Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju.
■ iPhone: USB savienojums
■ Android telefons: Bluetooth
bezvadu tehnoloģija
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
smartphone link (Viedtālruņa
saite).

Piezīme
Nospiediet q, lai atgrieztos sākuma
izvēlnē.
SETTINGS (Iestatījumi)
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
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1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).

3. Atlasiet vajadzīgo iestatījumu
vērtību.

Personalizācija
Iestatījumu izvēlnes vispārēja
lietošana

Informācijas un izklaides sistēmu var
pielāgot, lai atvieglotu tās lietošanu.

Piezīme
Iestatījumu izvēlnes un funkcijas var
atšķirties atkarībā no automašīnas
papildaprīkojuma.

Laika un datuma iestatījumi
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
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2. Nospiediet settings > time & date
settings (Iestatījumi > Laika un
datuma iestatījumi).

◆ set time format (Iestatīt laika
formātu): 12 vai 24 stundu laika
attēlošanas formāta izvēle.
◆ set date format (Iestatīt datuma
formātu): datuma attēlošanas
formāta iestatīšanai.
- [GGGG/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/GGGG]: 31/01/2012
- [MM/DD/GGGG]: 01/31/2012
◆ set time & date (Iestatīt laiku un
datumu): manuāli iestatiet
pašreizējo stundu, minūtes un

gadu/mēnesi/datumu,
nospiežot ∧ un ∨, un pēc tam
nospiediet Ok (Labi).
◆ automatic clock sync
(Pulksteņa automātiska
sinhronizācija): Nospiediet On
(Ieslēgt), lai parādītu pulksteni,
izmantojot RDS Time & Date
(RDS laiks un datums) un GPS
Time & Date (GPS laiks un
datums). Nospiediet On
(Ieslēgt), lai parādītu pulksteni,
izmantojot GPS Time & Date
(GPS laiks un datums).
Piezīme
Vispirms iestatiet laiku, lai to
parādītu.

Radio iestatījumi
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings > radio
settings (Iestatījumi > Radio
iestatījumi).

◆ auto volume (Skaļuma
automātiska regulēšana):
automātiski kontrolē skaļumu
atbilstoši automašīnas
ātrumam. Iestatiet Off/Low/
Medium/High (Izslēgts/zems/
vidējs/augsts).
◆ radio tune bar (Radio
regulēšanas josla): lai skatītu
staciju regulēšanas joslu ar
mērķi atlasīt staciju, atlasiet On
(Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).
◆ RDS option (RDS opcija): pāriet
uz RDS opcijas izvēlni.
- RDS: iestatiet opciju RDS uz
On (Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).

Ievads
- regional (Reģionāli): Iestatiet
reģionālo (REG) opciju uz On
(Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).
- radio text (Radio teksts): Lai
skatītu pārraidīto radio tekstu,
atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
- PSN scroll freeze (PSN
ritināšanas apturēšana):
Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
- TP volume (TP skaļums):
Atlasiet no -12 dB līdz 12 dB.
- TA: atlasiet On (Ieslēgt) vai
Off (Izslēgt).
◆ DAB option (DAB opcija): pāriet
uz DAV opcijas izvēlni (tikai 2.
tipa modeļiem).
- DAB category settings (DAB
kategorijas iestatījumi):
Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.
Iestatiet All/pop/rock/classic
(Visa/popmūzika/rokmūzika/
klasiskā mūzika).
- service linking DAB (DAB
pakalpojuma sasaiste): atlasiet
On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).

- dynamic range ctrl
(Dinamiskais diapazons ctrl):
Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
- frequency band (frekvenču
josla): atlasiet Band III only/
Both/L-Band only (Tikai
frekvenču josla III/abas/tikai
frekvenču josla L).
- radio text (Radio teksts): Lai
skatītu pārraidīto radio tekstu,
atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
- Slide Show (Slaidrāde):
Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).
◆ radio factory settings (Radio
rūpnīcas iestatījumi): atiestatīt
sākotnējās iestatīšanas
vērtības uz rūpnīcas
noklusējuma vērtībām.

Savienojuma iestatījumi
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
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2. Nospiediet settings > connection
settings (Iestatījumi >
Savienojuma iestatījumi).

◆ bluetooth settings (Bluetooth
iestatījumi): pāriet uz Bluetooth
iestatījumu izvēlni.
- pair device (Savienot ierīci
pārī): atlasīt ierīci un izveidot/
pārtraukt savienojumu vai dzēst
ierīci.
- change PIN code (Mainīt PIN
kodu): manuāli mainīt/iestatīt
PIN kodu.
- discoverable (Uztverams): lai
izveidotu Bluetooth
savienojumu no sava Bluetooth
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telefona, atlasiet On (Ieslēgt)
vai Off (Izslēgt).
- device info (Ierīces
informācija): pārbaudīt ierīces
informāciju.
◆ change ringtone (Mainīt zvana
signālu): atlasīt vēlamo zvana
signālu.
◆ ringtone volume (Zvana
skaļums): mainīt zvana
skaļumu.

Valoda
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings > language
(Iestatījumi > Valoda).
3. Atlasiet informācijas un izklaides
sistēmā redzamo valodu.

Teksta ritināšana
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet S.
4. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).

◆ On (Ieslēgta): ja audio ekrānā ir
redzams garš teksts, teksts tiek
ritināts.
◆ Off (Izslēgt): Teksts tiek vienu
reizi ritināts un parādīts
saīsinātā formā.

Skārienu signāla skaļums
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet S.
4. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off
(Izslēgt).

Ievads
iestatītais skaļums ir lielāks par
maksimālā sākotnējā skaļuma
iestatījuma vērtību.
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet S.
4. Atlasiet 9 ~ 21.

◆ On (Ieslēgt): lietotājam
nospiežot uz ekrāna, atskan
skaņas signāls.
◆ Off (Izslēgt): atcelt skaņas
signāla funkciju.

4. Atlasiet system version (Sistēmas
versija).
5. Pārbaudiet sistēmas versiju.

DivX(R) VOD

Maksimālais ieslēgšanas
skaļums

Skaļuma līmeni nosaka vērtība, ko
lietotājs iestata, ieslēdzot
informācijas un izklaides sistēmu.
Pirms aizdedzes izslēgšanas
informācijas un izklaides sistēma tiek
darbināta tikai gadījumā, ja lietotāja
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Sistēmas versija
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet S.

1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet S.
4. Atlasiet DivX(R) VOD.
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vod.divx.com, lai saņemtu plašāku
informāciju par reģistrācijas
pabeigšanu.

Par DivX video: DivX® is digitāls
video formāts, ko radījis DivX, LLC Rovi Corporation filiāle. Šī ir neoficiāla
DivX Certified® ierīce, kas atskaņo
DivX video. Lai iegūtu plašāku
informāciju un programmatūras rīkus,
kas ļauj failus pārveidot par DivX
video, apmeklējiet divx.com.
Par DivX video pēc pieprasījuma: Šī
DivX Certified® ierīce jāreģistrē, lai
varētu atskaņot iegādātās DivX video
filmas pēc pieprasījuma (VOD). Lai
saņemtu reģistrācijas kodu, atrodiet
savas ierīces iestatījumu izvēlnē
sadaļu DivX VOD. Apmeklējiet

Radio

Radio
Lietošana ..................................... 17
Fiksēta pastāvīgā antena ............. 24
Vairāku frekvenču joslu antena . . . 25

Lietošana
1. tips FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + attēls + filma +
viedtālruņa saite
2. tips FM/AM + DAB+ USB/iPod +
AUX + Bluetooth + attēls +
filma + viedtālruņa saite
Piezīme
Atkarībā no reģiona šī viedtālruņa
saites funkcija var netikt atbalstīta.

FM/AM/DAB radio klausīšanās

(Tikai 1. tipa modelim)

1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet audio
(Iestatījumi).
3. Ekrānā nospiediet Source S
(Avots).

(Tikai 2. tipa modelim)
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Radio

4. Ekrānā nospiediet FM, AM vai
DAB. Tiek parādīta pēdējo
klausīto FM, AM vai DAB radio
frekvenču josla.

Raidošo staciju automātiska
meklēšana

■ Lai automātiski meklētu pieejamās
radiostacijas ar labu signālu,
nospiediet t SEEK v (Meklēt).
■ Turiet un velciet pa kreisi vai pa labi
no radiostacijas, lai automātiski
meklētu pieejamu radiostaciju ar
labu signālu

Raidošo staciju manuāla
meklēšana

Vairākas reizes nospiediet k TUNE
l (Regulēt), lai manuāli atrastu
vajadzīgo raidošo staciju.
Piezīme
Nospiediet q, lai atgrieztos sākuma
izvēlnē.

Raidošo staciju meklēšana,
izmantojot atmiņas taustiņus
Atmiņas taustiņu saglabāšana
1. Atlasiet frekvenču joslu (FM, AM
vai DAB), kuras staciju vēlaties
saglabāt.
2. Izvēlieties vajadzīgo radiostaciju.
3. Nospiediet < vai >, lai atlasītu
vajadzīgo saglabāto izlašu lapu.

4. Nospiediet un turiet kādu no
atmiņas taustiņiem, lai šim
taustiņam reģistrētu pašreizējo
radiostaciju izvēlētajā izlases
lapā.
◆ Var saglabāt līdz 7 izlases
lapām, un katrā lapā var
saglabāt līdz piecām
radiostacijām.
◆ Lai mainītu atmiņas iestatījumu,
vienkārši noregulējiet jauno
vajadzīgo radiostaciju un turiet
nospiestu taustiņu.

Radio
Atmiņā saglabāto staciju tieša
klausīšanās
1. Vairākas reizes nospiediet < vai
>, lai atlasītu vajadzīgo FAV
(izlases) lapu.
2. Nospiediet kādu no atmiņas
taustiņiem, lai tieši klausītos šī
taustiņa atmiņā saglabāto
radiostaciju.

2. Nospiediet AS.
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Nospiežot AS FM/AM/DAB radio
ekrānā, kad nav saglabātu
radiostaciju, tiek atjaunināta FM/AM
automātiskā saglabāšana.
DAB režīmā kategoriju sarakstā tiek
rādīta tikai atlasītā kategorija.

Staciju informācijas skatīšana

FM/AM/DAB radio ekrānā nospiediet
staciju.

Automātiskā saglabāšana

Stacijas ar vislabāko uztveršanas
signālu tiek automātiski saglabātas
atbilstošā secībā kā radiostacijas.
1. Atlasiet vajadzīgo frekvenču joslu
(FM, AM vai DAB).

3. Vairākas reizes nospiediet < vai
>, lai atlasītu vajadzīgo AS
(automātiskās saglabāšanas)
lapu.
4. Nospiediet kādu no atmiņas
taustiņiem, lai tieši klausītos šī
taustiņa atmiņā saglabāto
radiostaciju.
Piezīme
Lai atjauninātu FM/AM/DAB
automātisko saglabāšanu,
nospiediet un turiet AS.

Parādītā informācija ietver frekvenci,
PTY kodu (programmas tipu) un radio
tekstu.
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Piezīme
Viens no RDS (Radio datu sistēmas)
pakalpojumiem ir PTY (Programmas
tips), kas rāda dažādas programmas
(ziņas, sports, mūzika u.c.).

Radio izvēlnes izmantošana
Radio izvēlnes vispārēja lietošana
1. Atlasiet vajadzīgo frekvenču joslu
(FM, AM vai DAB).
2. FM/AM/DAB radio ekrānā
nospiediet MENU (Izvēlne).

3. Nospiediet vajadzīgo izvēlni, lai
atlasītu atbilstošo vienumu vai
parādītu detalizētu vienuma
izvēlni.
4. Nospiediet q, lai atgrieztos pie
iepriekšējās izvēlnes rādījuma.
Izlases saraksts (FM/AM/DAB
izvēlne)
1. Izvēlnē FM menu/AM menu/DAB
menu (FM/AM/DAB izvēlne)
nospiediet favorite list (Izlases
saraksts), lai parādītu izlases
sarakstu.
Tiek parādīta izlases saraksta
informācija.

2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R vai S. Noregulējiet vajadzīgo
staciju, to atlasot.
FM/AM/DAB staciju saraksts (FM/
AM/DAB izvēlne)
1. Izvēlnē FM menu/AM menu/DAB
menu (FM/AM/DAB izvēlne)
nospiediet FM station list/AM
station list/DAB station list (FM/
AM/DAB staciju saraksts), lai
parādītu attiecīgo staciju sarakstu.
Tiek parādīta staciju saraksta
informācija.

Radio
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(Tikai 2. tipa modelim)
2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R vai S. Noregulējiet vajadzīgo
staciju, to atlasot.
Piezīme
FM kategoriju saraksts ir pieejams
tikai RDS (Radio datu sistēmai).
DAB režīmā kategoriju sarakstā tiek
rādīta tikai atlasītā kategorija.
2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R vai S. Noregulējiet vajadzīgo
staciju, to atlasot.
FM/DAB kategoriju saraksts (FM/
DAB izvēlne)
1. Izvēlnē FM menu/DAB menu (FM/
DAB izvēlne) nospiediet FM
category list/DAB category list
(FM/DAB kategoriju saraksts).
Tiek parādīta FM kategoriju
saraksta/DAB kategoriju
saraksta informācija.

(Tikai 1. tipa modelim)

FM/AM/DAB staciju saraksta
atjaunināšana (FM/AM/DAB izvēlne)
1. Izvēlnē FM menu/AM menu/DAB
menu (FM/AM/DAB izvēlne)
nospiediet update FM list/update
AM list/update DAB list
(Atjaunināt FM/AM/DAB staciju
sarakstu).
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1. Izvēlnē FM menu/AM menu/DAB
menu (FM/AM/DAB izvēlne)
nospiediet tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi), lai atvērtu
skaņas iestatījumu režīmu.
Tiek parādīta skaņas tembra
iestatījumu izvēlne.

Tiks veikta FM staciju saraksta/
AM staciju saraksta/DAB staciju
saraksta atjaunināšana.
2. FM staciju saraksta/AM staciju
saraksta/DAB staciju saraksta
atjaunināšanas laikā nospiediet
Cancel (Atcelt), lai nesaglabātu
izmaiņas.

Skaņas tembra iestatījumi (FM/
AM/DAB izvēlne)

Izvēlnē tone settings (Skaņas tembra
iestatījumi) var iestatīt dažādas
skaņas raksturiezīmes atkarībā no
FM/AM/DAB audio signāla un katra
audio atskaņotāja funkcijām.

◆ EQ (ekvalaizera) režīms:
Atlasiet vai izslēdziet skaņas
stilu (manuāls, popmūzika,
rokmūzika, kantrī, klasiskā
mūzika, sarunas), izmantojot <
vai >.
◆ Nospiediet + vai -, lai manuāli
atlasītu vajadzīgo skaņas stilu.

◆ Bass: regulē zemo skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
◆ Mid: regulē vidējo skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
◆ Treble: regulē augsto skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
◆ Fader: regulē priekšējo/
aizmugures skaļruņu balansu.
◆ Balance: regulē kreisās/labās
puses skaļruņu balansu.
◆ Reset: atiestata sākotnējās
iestatīšanas vērtības uz
noklusējuma vērtībām.
2. Nospiediet OK (Labi).

DAB paziņojumi (DAB izvēlne)

(Tikai 2. tipa modelim)
1. Izvēlnē DAB menu (DAB izvēlne)
nospiediet DAB announcements
(DAB paziņojumi), lai parādītu
DAB paziņojumu sarakstu.
Tiek parādīta saraksta
informācija.

Radio

2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R vai S. Noregulējiet vajadzīgo
staciju, to atlasot.
3. Nospiediet OK (Labi).

Pašreizējā EPG programma
(DAB izvēlne)

(Tikai 2. tipa modelim)
1. Izvēlnē DAB menu (DAB izvēlne)
nospiediet EPG current program
(Pašreizējā EPG programma), lai
parādītu pašreizējo EPG
programmu. Tiek parādīta
programmas informācija.

2. Nospiediet OK (Labi).

EPG staciju saraksts (DAB
izvēlne)

(Tikai 2. tipa modelim)
1. Izvēlnē DAB menu (DAB izvēlne)
nospiediet EPG station list (EPG
staciju saraksts), lai parādītu EPG
staciju sarakstu.
Tiek parādīta saraksta
informācija.
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2. Nospiediet Info (Informācija), lai
skatītu detalizētu informāciju.
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intellitext (DAB izvēlne)

2. Nospiediet vajadzīgo vienumu.

(Tikai 2. tipa modelim)
1. Izvēlnē DAB menu (DAB izvēlne)
nospiediet intellitext, lai parādītu
Intellitext sarakstu.

3. Nospiediet kādu no vienumiem,
lai skatītu detalizētu informāciju.

informācija (DAB izvēlne)

(Tikai 2. tipa modelim)
Izvēlnē DAB menu (DAB izvēlne)
nospiediet info (Informācija), lai
parādītu pašreizējā DAB
pakalpojuma informāciju.

Fiksēta pastāvīgā antena
Lai noņemtu jumta antenu, grieziet to
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam. Lai uzstādītu jumta
antenu, grieziet to pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

Radio
Uzmanību
Pirms iebraukšanas telpā ar
zemiem griestiem noteikti
noņemiet jumta antenu, citādi tā
var tikt bojāta.
Iebraukšana automātiskā
automazgātavā ar uzstādītu jumta
antenu var beigties ar antenas vai
jumta bojājumiem. Noteikti
noņemiet jumta antenu pirms
iebraukšanas automātiskā
automazgātavā.
Uzstādot jumta antenu, pievelciet to
līdz galam un nofiksējiet vertikālā
stāvoklī, lai nodrošinātu labu
uztveramību.

Vairāku frekvenču joslu
antena
Uz automašīnas jumta atrodas
vairāku frekvenču joslu antena. Šo
antenu izmanto AM-FM radio, DAB
radio (tikai 2. tipa modelim) un GPS
(Globālā pozicionēšanas sistēma)
uztveršanai, ja automašīnai ir
pieejamas šīs funkcijas. Lai
nodrošinātu skaidru uztveršanas
signālu, jānodrošina, lai antenai
netraucētu nekādi šķēršļi.
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Informācijas un izklaides sistēma var
atskaņot USB atmiņas ierīcē vai iPod/
iPhone ierīcēs saglabātos mūzikas
failus.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
MP3/WMA/OGG/WAV failu lietošanu
■ Šī ierīce var atskaņot mūzikas failus
ar .mp3, .wma, .ogg, .wav (mazie
burti)
vai .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(lielie burti) failu nosaukumu
paplašinājumiem.
■ Šī ierīce var atskaņot šādus MP3
failus.
- Bitu pārraides ātrums: 8 kb/s ~
320 kb/s
Iztveršanas frekvence: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 audio
layer-3), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (MPEG-2 audio layer-3)
■ Lai gan šajā sistēmā var atskaņot
failus ar bitu pārraides ātrumu
8 kb/s ~ 320 kb/s, tomēr kvalitatīvs

skanējums ir failiem, kuru bitu
pārraides ātrums pārsniedz
128 kb/s.
■ Šī sistēma var attēlot ID3 tagu
informāciju (versija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
vai 2.4) par MP3 failiem, piemēram,
albuma nosaukumu un izpildītāju.
■ Lai varētu attēlot informāciju par
albumu (diska nosaukums), celiņu
(celiņa nosaukums) un izpildītāju
(celiņa izpildītājs), failam jābūt
saderīgam ar ID3 tagu V1 un V2
formātiem.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
USB atmiņas ierīces un iPad/iPhone
lietošanu
■ Ja USB lielapjoma atmiņas ierīci ar
iebūvētu cieto disku vai CF/SD
atmiņas karti pievieno, izmantojot
USB adapteri, tās darbība nav
garantēta. Izmantojiet USB vai
zibatmiņas tipa atmiņas ierīci.
■ Pievienojot un atvienojot USB ierīci,
piesargieties, lai neizraisītu statiskā
lādiņa izlādi. Īsā laikposmā
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■
■

■
■

■

daudzkārt pievienojot un atvienojot
ierīci, var rasties tās darbības
problēmas.
Ja USB ierīces pievienošanas
terminālis nav no metāla, darbība
nav garantēta.
Automašīnas vibrāciju dēļ
savienojums ar i-Stick tipa USB
atmiņas ierīcēm var būt
neapmierinošs, tādēļ to darbība
nav garantēta.
Nepieskarieties USB savienojuma
terminālim ne ar vienu priekšmetu
vai ķermeņa daļu.
USB atmiņas ierīci var atpazīt tikai
tādā gadījumā, ja tā ir formatēta
FAT 16/32, exFAT failu sistēmā.
NTFS un citas failu sistēmas netiek
atpazītas.
Failu atpazīšanas ātrums var
atšķirties atkarībā no USB atmiņas
ierīces tipa un ietilpības, kā arī
saglabāto failu tipa. Šajā gadījumā
tā nav uzskatāma par izstrādājuma
darbības problēmu, tādēļ, lūdzu,
gaidiet, līdz faili būs apstrādāti.

■ Dažu USB atmiņas ierīču failus
nevar atpazīt savietojamības
problēmu dēļ.
■ Neatvienojiet USB krātuves ierīci,
kamēr notiek tās atskaņošana.
Šādi var izraisīt sistēmas vai USB
ierīces bojājumus.
■ Atvienojiet pievienoto USB
krātuves ierīci, kad automašīnas
aizdedze ir izslēgta. Ja USB
krātuves ierīces pievienošanas
laikā ir ieslēgta aizdedze,
iespējams, USB krātuves ierīce tiks
bojāta vai nedarbosies pareizi.
■ Šai sistēmai USB ierīces var
pievienot tikai mūzikas/filmu failu
atskaņošanai, fotogrāfiju failu
skatīšanai vai jaunināšanai.
■ Sistēmas USB termināli nedrīkst
izmantot USB piederumu
uzlādēšanai, jo USB termināļa
lietošanas gaitā radītais siltums var
izraisīt veiktspējas problēmas vai
sistēmas bojājumus.
■ Ja loģiskais disks ir nodalīts no
USB lielapjoma krātuves ierīces,
tikai augstākā līmeņa loģiskā diska
failus var atskaņot kā USB mūzikas
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failus. Tādēļ atskaņojamie mūzikas
faili jāsaglabā ierīces augstākā
līmeņa diskā. Dažās USB atmiņas
ierīcēs saglabātos mūzikas failus
nevar pareizi atskaņot, ja USB
ierīcē ir izveidots atsevišķs
nodalījums lietojumprogrammu
ielādei.
■ Mūzikas failus, uz kuriem attiecas
DRM (Digital Rights Management
— Digitālā tiesību pārvaldība),
nevar atskaņot.
■ Šī sistēma atbalsta USB atmiņas
ierīces, kuru ietilpība ir 2500
mūzikas failu, 2500 fotogrāfiju failu,
250 filmu failu, 2500 mapju un
kurām ir 10 pakāpju mapju
struktūra. Ja krātuves ierīce
pārsniedz šos ierobežojumus,
normālas lietošanas iespējas nav
garantētas.
iPod/iPhone ierīce var atskaņot
visus atbalstītos mūzikas failus.
Ekrāna mūzikas failu sarakstos
alfabētiskā secībā tiek rādīti līdz
2500 failiem.
■ Šai informācijas un izklaides
sistēmai var pievienot un tā
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atbalsta šādus iPod/iPhone
modeļus.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G un 5G Nano
- iPod 120 GB un 160 GB Classic
- iPod 1G, 2G un 3G Touch
- iPhone 3G un 3GS
- iPhone 4/4S
Pievienojiet iPod/iPhone tikai,
izmantojot iPod/iPhone atbalstītos
savienojuma kabeļus. Citus
savienojuma kabeļus nedrīkst
izmantot.
Ja izslēdz aizdedzi, kamēr iPod/
iPhone ierīce ir pievienota sistēmai,
dažos retos gadījumos var rasties
ierīces bojājumi. Kad iPod/iPhone
ierīce netiek lietota, uzglabājiet to
atsevišķi no šīs sistēmas, izslēdzot
automašīnas aizdedzi.
Ja iPod/iPhone ir pievienots USB
portam, izmantojot iPod/iPhone
kabeli, Bluetooth mūzika netiek
atbalstīta.
Pievienojiet iPod/iPhone USB
portam, izmantojot iPod/iPhone
kabeli, lai atskaņotu iPod/iPhone

mūzikas failus. Ja iPod/iPhone ir
pievienots AUX ieejas terminālim,
mūzikas faili netiek atskaņoti.
■ Pievienojiet iPod/iPhone AUX
ieejas terminālim, izmantojot iPod/
iPhone AUX kabeli, lai atskaņotu
iPod/iPhone filmas failu. Ja iPod/
iPhone ir pievienots USB portam,
filmas fails netiek atskaņots.
■ Šajā informācijas un izklaides
sistēmā izmantotās iPod/iPhone
ierīces atskaņošanas funkcijas un
informācijas attēlošanas vienumi
var atšķirties no iPod/iPhone
funkcijām. Var atšķirties
atskaņošanas secība, veids un
attēlotā informācija.
■ Ar iPod/iPhone ierīces nodrošināto
meklēšanas funkciju saistīto
vienumu klasifikāciju skatiet šajā
tabulā.

Attēlu sistēma

Informācijas un izklaides sistēma var
skatīt USB atmiņas ierīcē saglabātos
attēlu failus.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
attēlu failu lietošanu
■ Faila izmērs:
- JPG: 64 līdz 5000 pikseļu
(platums) 64 līdz 5000 pikseļu
(augstums)
- BMP, PNG, GIF: 64 līdz 1024
pikseļu (platums) 64 līdz 1024
pikseļu (augstums)

Ārējās ierīces
■ Failu paplašinājumi:
.jpg, .bmp, .png, .gif (neatbalsta
animēto GIF)
■ Daži faili var nedarboties atšķirīga
ierakstīšanas formāta vai faila
stāvokļa dēļ.

Filmu sistēma

Informācijas un izklaides sistēma var
atskaņot USB atmiņas ierīcē
saglabātos filmu failus.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
filmu failu lietošanu
■ Pieejamā izšķirtspēja: 720 x 576 (P
x A) pikseļi.
■ Kadru nomaiņas ātrums: mazāk
par 30 kadriem sekundē.
■ Atskaņojamie filmu faili:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Atskaņojamie filmu faili var netikt
atskaņoti atbilstoši Codec
formātam.
■ Atskaņojamais subtitru
formāts: .smi

■ Atskaņojamie Codec formāti: divx,
xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Atskaņojamie audio formāti: MP3,
AC3, AAC, WMA
■ Maks. video bitu pārraides ātrums:
- mpeg-1: 8 Mb/s
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mb/s
- wmv9: 3 mb/s
- divx 3: 3 mb/s
- divx 4/5/6: 4,8 mb/s
- xvid: 4,5 mb/s
■ Maks. audio bitu pārraides ātrums:
- mp3: 320 kb/s
- wma: 320 kb/s
- ac-3: 640 kb/s
- aac: 449 kb/s
■ Filmu failus, uz kuriem attiecas
DRM (Digital Rights Management
— Digitālā tiesību pārvaldība),
iespējams, nevarēs atskaņot.
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Papildu ierīču sistēma

Informācijas un izklaides sistēma var
atskaņot papildu ierīcēs saglabātus
mūzikas vai filmu failus.
■ Ja papildu ierīce jau ir pievienota,
nospiediet ; > audio > Source S >
AUX, lai atskaņotu papildu ierīces
mūzikas avotu.
■ AUX kabeļa veidi
- 3 polu kabelis: AUX kabelis audio
atskaņošanai

- 4 polu kabelis: AUX kabelis filmu
atskaņošanai (AUX kabelis iPod/
iPhone ierīcēm)
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Sistēma atbalsta 4 polu kabeli, ja
tiek atskaņota filma.

Bluetooth sistēma

■ Atbalstītais profils: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Atkarībā no mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces Bluetooth mūzika
var netikt atbalstīta.
■ Mobilajā telefonā vai Bluetooth
ierīcē atrodiet to Bluetooth ierīces
tipu, kas nepieciešams, lai sistēmu
iestatītu/pievienotu kā Bluetooth
austiņas.

■ Ja stereo austiņas ir veiksmīgi
pievienotas, ekrānā parādās
mūzikas nots ikona n.
■ Bluetooth ierīces signāls tiek
atskaņots informācijas un izklaides
sistēmā.
■ Bluetooth mūziku var atskaņot tikai
tad, ja ir pievienota Bluetooth ierīce.
Lai atskaņotu Bluetooth ierīci,
pievienojiet informācijas un
izklaides sistēmai Bluetooth
telefonu.
Piezīme
Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet
sadaļā "Savienošana pārī un
Bluetooth pievienošana" 3 47.
■ Ja Bluetooth tiek atvienots telefona
mūzikas atskaņošanas laikā,
mūzikas atskaņošana tiek
pārtraukta. Daži Bluetooth telefoni
var neatbalstīt audio straumēšanas
funkciju. Vienlaikus var izmantot vai
nu Bluetooth brīvroku, vai telefona
mūzikas funkciju. Piemēram, ja
telefona mūzikas atskaņošanas
laikā pārslēdzat uz Bluetooth
brīvroku funkciju, mūzikas
atskaņošana tiek pārtraukta.

Mūzikas atskaņošana automašīnā
nav iespējama, ja mobilajā telefonā
nav saglabātu mūzikas failu.
■ Lai varētu atskaņot Bluetooth
mūziku, tā vismaz vienreiz
jāatskaņo mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces mūzikas
atskaņošanas režīmā, kad sistēma
ir pievienota kā stereo austiņas. Ja
mūzika vismaz vienreiz ir
atskaņota, pēc atskaņošanas
režīma izvēlēšanās tiek automātiski
aktivizēts mūzikas atskaņotājs.
Kad mūzikas atskaņošanas režīma
izslēgšanas tas tiek deaktivizēts. Ja
mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna
režīmā, iespējams, automātiskā
atskaņošana Bluetooth mūzikas
atskaņošanas režīmā netiks sākta.
■ Atskaņojot Bluetooth mūziku,
nemainiet celiņus pārāk strauji.
■ Paiet zināms laiks, kamēr dati tiek
pārsūtīti no mobilā telefona uz
informācijas un izklaides sistēmu.
Informācijas un izklaides sistēma

Ārējās ierīces

■

■

■

■

atskaņo audio signālu no mobilā
telefona vai Bluetooth ierīces tieši
tā, kā tas ir pārraidīts.
Ja mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna
režīmā, iespējams, atskaņošana
netiks automātiski sākta
neskatoties uz to, ka tā ir aktivizēta
Bluetooth mūzikas atskaņošanas
režīmā.
Informācijas un izklaides sistēma
pārsūta atskaņošanas komandu no
mobilā telefona Bluetooth mūzikas
atskaņošanas režīmā. Ja tas notiek
kādā citā režīmā, komandas
pārsūtīšana no ierīces tiek
pārtraukta. Atkarībā no mobilā
telefona opcijām šīs atskaņošanas/
apturēšanas komandas
aktivizēšanai var būt nepieciešams
zināms laiks.
Ja Bluetooth mūzikas atskaņošana
nedarbojas, pārbaudiet, vai
mobilais telefons atrodas
gaidīšanas ekrāna režīmā.
Dažkārt Bluetooth mūzikas
atskaņošanas laikā var rasties
skaņas signāla pārtraukumi.

Viedtālruņa saite
Lietojumprogrammas viedtālruņa
atbalsts
iPod/iPhone
Lai iPod/iPhone ierīcei lietotu
lietojumprogrammu, pievienojiet
iPod/iPhone USB portam.
Android telefons
Lai Android telefonam varētu lietot
lietojumprogrammu, savienojiet
Android telefonu un informācijas un
izklaides sistēmu, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Tīmekļa vietnes ar plašāku
informāciju
Austrija / vācu valoda:
www.chevrolet.at/MyLink
Armēnija / armēņu valoda:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armēnija / krievu valoda:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaidžāna / azerbaidžāņu valoda:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaidžāna / krievu valoda:
www.ru.chevrolet.az/MyLink

Baltkrievija / krievu valoda:
www.chevrolet.by/MyLink
Beļģija / flāmu valoda:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Beļģija / franču valoda:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnija un Hercegovina / horvātu
valoda:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgārija / bulgāru valoda:
www.chevrolet.bg/MyLink
Horvātija / horvātu valoda:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Kipra / grieķu/angļu valoda:
www.chevrolet.com.cy
Čehijas Republika / čehu valoda:
www.chevrolet.cz/MyLink
Dānija / dāņu valoda:
www.chevrolet.dk/MyLink
Igaunija / igauņu valoda:
www.chevrolet.ee/MyLink
Somija / somu valoda:
www.chevrolet.fi/MyLink
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Francija / franču valoda:
www.chevrolet.fr/MyLink
Gruzija / gruzīnu valoda:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruzija / krievu valoda:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Vācija / vācu valoda:
www.chevrolet.de/MyLink
Grieķija / grieķu valoda:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungārija / ungāru valoda:
www.chevrolet.hu/MyLink
Islande / angļu valoda:
www.benny.is
Īrija / angļu valoda:
www.chevrolet.ie/MyLink
Itālija / itāļu valoda:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazahstāna / kazahu valoda:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazahstāna / krievu valoda:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Latvija / latviešu valoda:

www.chevrolet.lv/MyLink
Lietuva / lietuviešu valoda:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luksemburga / franču valoda:
www.chevrolet.lu/MyLink
Maķedonija / maķedoniešu valoda:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / grieķu/angļu valoda:
www.chevrolet.com.mt
Moldova / rumāņu valoda:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova / rumāņu valoda:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Nīderlande / nīderlandiešu valoda:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norvēģija / norvēģu valoda:
www.chevrolet.no/MyLink
Polija / poļu valoda:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugāle / portugāļu valoda:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumānija / rumāņu valoda:
www.chevrolet.ro/MyLink

Krievija / krievu valoda:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbija / serbu valoda:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovākija / slovāku valoda:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovēnija / slovēņu valoda:
www.chevrolet.si/MyLink
Spānija / spāņu valoda:
www.chevrolet.es/MyLink
Zviedrija / zviedru valoda:
www.chevrolet.se/MyLink
Šveice / vācu valoda:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Šveice / franču valoda:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Šveice / itāļu valoda:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Turcija / turku valoda:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Liebritānija / angļu valoda:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
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iPod/iPhone kļūmju paziņojumi un
risinājumi
Ja informācijas un izklaides sistēma
neaktivizē USB portam pievienotā
iPod/iPhone lietojumprogrammu, tiek
parādīts šāds kļūmes paziņojums.

■ You have another active
application open. (Ir atvērta vēl
viena aktīva lietojumprogramma)
=> Aizveriet otru aktīvo
lietojumprogrammu.
■ You haven't installed the
application on your iPhone.
(Lietojumprogramma nav instalēta
jūsu iPhone ierīcē) => Instalējiet
lietojumprogrammu savā iPhone
ierīcē.
Ja jūsu iPhone iOS versija ir vecāka
par 4.0, tiek parādīts šāds kļūmes
paziņojums.
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Aktivizējiet lietojumprogrammu savā
iPhone un pēc tam nospiediet
vajadzīgās lietojumprogrammas
izvēlni informācijas un izklaides
sistēmā.
Ja informācijas un izklaides sistēma
neaktivizē Bluetooth bezvadu
tehnoloģijai pievienotā viedtālruņa
lietojumprogrammu, tiek parādīts
šāds kļūmes paziņojums.

■ Your iPhone is locked. (Jūsu
iPhone ir bloķēts) => Atbloķējiet
savu iPhone.
■ Atiestatiet visus telefona
iestatījumus un pēc tam nospiediet
vajadzīgās lietojumprogrammas
izvēlni informācijas un izklaides
sistēmā.
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■ Vēlreiz savienojiet viedtālruni un
informācijas un izklaides sistēmu,
izmantojot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, un pēc tam nospiediet
vajadzīgās lietojumprogrammas
izvēlni informācijas un izklaides
sistēmā.
■ Aizverot lietojumprogrammu
viedtālrunī, līdz parastas darbības
atsākšanai parasti paiet zināms
laiks. Mēģiniet aktivizēt
lietojumprogrammu pēc aptuveni
10 ~ 20 sekundēm.
Ja iPhone ir pievienots informācijas
un izklaides sistēmai, izmantojot USB
portu, un informācijas un izklaides
sistēma ir savienota ar citu telefonu,
izmantojot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, starp abām
lietojumprogrammām (iPhone un
Bluetooth telefonu) var pārslēgties,
izmantojot ekrānā redzamo
viedtālruņa sarakstu.

Nospiediet iPhone vai bluetooth
phone (Bluetooth telefons), lai
aktivizētu lietojumprogrammu,
izmantojot vēlamo ierīci.
Lietojumprogrammu ikonu rādīšana/
paslēpšana viedtālruņa saišu izvēlnē
1. Nospiediet ; > smartphone link
(Viedtālruņa saite). Tiek parādīta
viedtālruņa saite.

2. Nospiediet settings (Iestatījumi).
Tiek parādīta lietojumprogrammu
iestatījumu izvēlne.
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3. Nospiediet vajadzīgās
lietojumprogrammas ikonu, lai
paslēptu viedtālruņa saites
izvēlnē redzamo
lietojumprogrammas ikonu.
Nospiediet vajadzīgās
lietojumprogrammas ikonu, lai
parādītu viedtālruņa saites izvēlnē
paslēpto lietojumprogrammas
ikonu.
4. Nospiediet OK (Labi).
Ja viedtālruņa saites izvēlnē ir
aktivizēta lietojumprogramma,
sākuma izvēlnes vai atskaņošanas
ekrāna augšdaļā ir aktivizēta atzīme
g.

■ Kad informācijas un izklaides
sistēma ir nolasījusi USB atmiņas
ierīces informāciju, tā tiek
atskaņota automātiski.
■ Ja ir pievienota nenolasāma USB
atmiņas ierīce, tiek parādīts kļūmes
ziņojums un informācijas un
izklaides sistēma tiek automātiski
pārslēgta uz iepriekšējo audio
funkciju.

USB mūzikas failu atskaņošanas
beigšana
1. Nospiediet Source S (Avots).
2. Atlasiet citu funkciju, nospiežot
AM, FM, AUX vai Bluetooth.
Piezīme
Ja vēlaties noņemt USB atmiņas
ierīci, atlasiet citu funkciju un pēc
tam atvienojiet USB atmiņas ierīci.
Pauze
Atskaņošanas laikā nospiediet =.
Nospiediet l, lai atsāktu
atskaņošanu.
Nākamā faila atskaņošana
Nospiediet v, lai atskaņotu nākamo
failu.

Audio atskaņošana
USB atskaņotājs
USB atmiņas ierīcē saglabātu
mūzikas failu atskaņošana
Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā
saglabāti mūzikas faili, USB portam.
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Piezīme
Ja USB atmiņas ierīce ir jau
pievienota, nospiediet ; > audio >
Source S > USB, lai atskaņotu USB
mūzikas failus.

Iepriekšējā faila atskaņošana
Pirmo 5 atskaņošanas sekunžu laikā
nospiediet t, lai atskaņotu
iepriekšējo failu.
Atgriešanās pašreizējā faila sākumā
Kad ir pagājušas 5 sekundes no
atskaņošanas laika, nospiediet t.

36

Ārējās ierīces

Skenēšana uz priekšu un atpakaļ
Atskaņošanas laikā turiet nospiestu
t vai v, lai attītu atpakaļ vai pārtītu
uz priekšu. Atlaidiet taustiņu, lai
atsāktu atskaņošanu normālā
ātrumā.
Faila atkārtota atskaņošana
Atskaņošanas laikā nospiediet r.
■ 1: atkārtoti atskaņo pašreizējo failu.
■ ALL (VISI): atkārtoti atskaņo visus
failus.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.
Faila atskaņošana nejauši izvēlētā
secībā
Atskaņošanas laikā nospiediet s.
■ ON (Ieslēgt): atskaņo visus failus
nejauši izvēlētā secībā.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.
Atskaņotā faila informācijas
skatīšana
Atskaņošanas laikā nospiediet
virsrakstu, lai parādītu informāciju par
atskaņoto failu.

USB mūzikas izvēlnes izmantošana
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
MENU (Izvēlne). Atbilstošo
dziesmu skaits tiek parādīts,
sašķirojot tās šādi: visas
dziesmas/mapes/izpildītāji/
albumi/žanri.

■ Attēlotajā informācijā ir ietverts
virsraksts, faila nosaukums, mapes
nosaukums un kopā ar dziesmu
saglabātā izpildītāja/albuma
informācija.
■ Nepareizu informāciju nevar mainīt
vai labot informācijas un izklaides
sistēmā.
■ Dziesmu informācija, kas izteikta ar
īpašiem simboliem vai
nepieejamās valodās, var tikt
parādīta kā d.

2. Nospiediet vajadzīgo
atskaņošanas režīmu.
Skaņas tembra iestatījumi
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
MENU (Izvēlne).
2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R un S.
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Nospiediet tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi).

■ Kad informācijas un izklaides
sistēma ir nolasījusi iPod/iPhone
informāciju, automātiski tiek sākta
tās atskaņošana no pēdējās
atskaņotās vietas.
■ Ja ir pievienota nenolasāms iPod/
iPhone, tiek parādīts attiecīgs
kļūmes ziņojums un informācijas un
izklaides sistēma tiek automātiski
pārslēgta uz iepriekšējo audio
funkciju.

iPod/iPhone atskaņošanas beigšana
1. Nospiediet Source S (Avots).
2. Atlasiet citu funkciju, nospiežot
AM, FM, AUX vai Bluetooth.
Piezīme
Ja vēlaties noņemt iPod/iPhone,
atlasiet citu funkciju un pēc tam
noņemiet iPod/iPhone.
Pauze
Atskaņošanas laikā nospiediet =.
Nospiediet l, lai atsāktu
atskaņošanu.
Nākamās dziesmas atskaņošana
Nospiediet v, lai atskaņotu nākamo
dziesmu.

3. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi (FM/
AM/DAB izvēlne)" 3 17.

iPod/iPhone atskaņotājs

Iepriekšējās dziesmas atskaņošana
Pirmo 2 atskaņošanas sekunžu laikā
nospiediet t, lai atskaņotu
iepriekšējo dziesmu.

Attiecas tikai uz modeļiem, kas
atbalsta iPod/iPhone savienojumu.
iPod/iPhone mūzikas failu
atskaņošana
Pievienojiet iPod/iPhone, kurā
saglabāti filmu faili, USB portam.
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Piezīme
Ja iPod/iPhone jau ir pievienots,
nospiediet ; > audio > Source S >
iPod, lai atskaņotu iPod/iPhone.

Atgriešanās pašreizējās dziesmas
sākumā
Kad ir pagājušas 2 sekundes no
atskaņošanas laika, nospiediet t.
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Skenēšana uz priekšu un atpakaļ
Atskaņošanas laikā turiet nospiestu
t vai v, lai attītu atpakaļ vai pārtītu
uz priekšu. Atlaidiet taustiņu, lai
atsāktu atskaņošanu normālā
ātrumā.
Faila atkārtota atskaņošana
Atskaņošanas laikā nospiediet r.
■ 1: atkārtoti atskaņo pašreizējo failu.
■ ALL (VISI): atkārtoti atskaņo visus
failus.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.
Faila atskaņošana nejauši izvēlētā
secībā
Atskaņošanas laikā nospiediet s.
■ ON (Ieslēgt): atskaņo visus failus
nejauši izvēlētā secībā.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.
Atskaņotās dziesmas informācijas
skatīšana
Atskaņošanas laikā nospiediet uz
virsraksta, lai parādītu informāciju par
atskaņoto dziesmu.

sašķirojot tās šādi: playlists/
artists/albums/songs/genres/
composers/audiobooks
(Atskaņošanas saraksti/izpildītāji/
albumi/dziesmas/žanri/
komponisti/audiogrāmatas).

■ Attēlotajā informācijā ir ietverts
virsraksts un kopā ar dziesmu
saglabātā izpildītāja/albuma
informācija.
■ Nepareizu informāciju nevar mainīt
vai labot informācijas un izklaides
sistēmā.
■ Dziesmu informācija, kas izteikta ar
īpašiem simboliem vai
nepieejamās valodās, var tikt
parādīta kā d.
iPod ierīces izvēlnes izmantošana
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
MENU (Izvēlne). Atbilstošo
dziesmu skaits tiek parādīts,

2. Nospiediet vajadzīgo
atskaņošanas režīmu.
Skaņas tembra iestatījumi
1. Atskaņošanas laikā nospiediet
MENU (Izvēlne).
2. Ritiniet caur sarakstu, izmantojot
R un S.
Nospiediet tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi).
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3. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi (FM/
AM/DAB izvēlne)" 3 17.

Papildu ierīce
Papildu ierīces mūzikas avota
atskaņošana
Pievienojiet papildu ierīci, kurā
saglabāta mūzika, AUX ieejas
terminālim. Kad informācijas un
izklaides sistēma ir nolasījusi papildu
ierīces informāciju, automātiski tiek
sākta tās atskaņošana.

Skaņas tembra iestatījumi
1. AUX mūzikas atskaņošanas laikā
nospiediet tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi).
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2. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi (FM/
AM/DAB izvēlne)" 3 17.

Bluetooth
Bluetooth mūzikas atskaņošana
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet audio
(Iestatījumi).
3. Ekrānā nospiediet Source S
(Avots).
4. Nospiediet Bluetooth, lai atlasītu
pievienoto Bluetooth mūzikas
atskaņošanas režīmu.
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Atgriešanās pašreizējās dziesmas
sākumā
Kad ir pagājušas 2 sekundes no
atskaņošanas laika, nospiediet t.
Meklēšana
Turiet nospiestu t vai v, lai tīru uz
priekšu vai attītu atpakaļ.

Piezīme
Ja Bluetooth ierīce nav pievienota,
šo funkciju nevar izvēlēties.
Pauze
Atskaņošanas laikā nospiediet6=.
Nospiediet 6= vēlreiz, lai atsāktu
atskaņošanu.
Nākamās dziesmas atskaņošana
Nospiediet v, lai atskaņotu nākamo
mūzikas failu.
Iepriekšējās dziesmas atskaņošana
Pirmo 2 atskaņošanas sekunžu laikā
nospiediet t, lai atskaņotu
iepriekšējo mūzikas failu.

Mūzikas atkārtota atskaņošana
Atskaņošanas laikā nospiediet r.
■ 1: atkārtoti atskaņo pašreizējo
mūzikas failu.
■ ALL (VISI): atkārtoti atskaņo visus
mūzikas failus.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.

■ ON (Ieslēgt): atskaņo visus
mūzikas failus nejauši izvēlētā
secībā.
■ OFF (Izslēgt): atsāk normālu
atskaņošanu.
Piezīme
Atkarībā no mobilā telefona šī
funkcija var netikt atbalstīta.
Skaņas tembra iestatījumi
1. Atskaņošanas laikā nospiediet k.

Piezīme
Atkarībā no mobilā telefona šī
funkcija var netikt atbalstīta.
Mūzikas atskaņošana nejauši
izvēlētā secībā
Atskaņošanas laikā nospiediet s.

2. Plašāku informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi (FM/
AM/DAB izvēlne)" 3 17.
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Attēlu rādīšana
Attēla skatīšana
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci,
kurā saglabāti attēlu faili, USB
portam.
Attēls tiks parādīts.

Piezīme
Ja USB atmiņas ierīce ir jau
pievienota, nospiediet ; > picture &
movie > Source S > USB (picture),
lai skatītu attēlu failus.
Drošības apsvērumu dēļ dažas
funkcijas nav pieejamas, kamēr
automašīna atrodas kustībā.
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Iepriekšējā vai nākamā attēla
skatīšana

Attēlu ekrānā nospiediet d vai c, lai
skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.

Attēla pagriešana

Attēlu ekrānā nospiediet u vai v, lai
pagrieztu attēlu pulksteņrādītāju
kustības virzienā vai pretēji tam.

Attēla palielināšana

Attēlu ekrānā nospiediet w, lai
palielinātu attēlu.

USB attēlu izvēlnes
izmantošana
1. Attēlu ekrānā nospiediet MENU
(Izvēlne). Tiks parādīta USB
attēlu izvēlne.
2. Pieskarieties ekrānam, lai skatītu
pilnizmēra ekrānu. Pieskarieties
ekrānam vēlreiz, lai atgrieztos pie
iepriekšējā ekrāna rādījuma.

Slaidrādes skatīšana

Attēlu ekrānā nospiediet t.
■ Slaidrāde tiks atskaņota.
■ Pieskarieties ekrānam, lai atceltu
slaidrādi tās atskaņošanas laikā.
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◆ clock/temp display (pulksteņa/
temperatūras rādījums): lai
parādītu pulksteņa un
temperatūras rādījumu
pilnekrāna režīmā, atlasiet On
(Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).
◆ display setting (Displeja
iestatījumi): Noregulējiet
spilgtumu un kontrastu.
3. Kad iestatījumi ir veikti, nospiediet
q.

2. Nospiediet vajadzīgo izvēlni.
◆ picture file list (attēlu failu
saraksts): Parāda visu attēlu
failu sarakstu.
◆ sort by title (Šķirot pēc
nosaukuma): Parāda attēlus
nosaukuma secībā.
◆ sort by date (Šķirot pēc
datuma): Parāda attēlus
datuma secībā.
◆ slide show time (Slaidrādes
laiks): Atlasiet slaidrādes
intervālu.

Filmu atskaņošana
Filmas faila atskaņošana
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci,
kurā saglabāti filmu faili, USB
portam.
Filma tiks atskaņota.

2. Pieskarieties ekrānam, lai
paslēptu/rādītu vadības ierīču
joslu. Pieskarieties ekrānam
vēlreiz, lai atgrieztos pie
iepriekšējā ekrāna rādījuma.
Piezīme
Ja USB atmiņas ierīce ir jau
pievienota, nospiediet ; > picture &
movie > Source S > USB (movie),
lai atskaņotu filmas failu
Filmu atskaņošanas funkcija nav
pieejama braukšanas laikā.
(Satiksmes noteikumu dēļ tā ir
pieejama tikai laikā, kad automašīna
ir novietota stāvēšanai.)

Ārējās ierīces
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Atgriešanās pašreizējās filmas
sākumā
Kad ir pagājušas 5 sekundes no
atskaņošanas laika, nospiediet d.

Skenēšana uz priekšu un
atpakaļ

Atskaņošanas laikā turiet nospiestu
d vai c, lai attītu atpakaļ vai pārtītu uz
priekšu. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu
atskaņošanu normālā ātrumā.

Pauze

Atskaņošanas laikā nospiediet /.
Nospiediet c, lai atsāktu
atskaņošanu.

Nākamās filmas atskaņošana

Nospiediet c, lai atskaņotu nākamo
filmu.

Iepriekšējās filmas atskaņošana
Pirmo 5 atskaņošanas sekunžu laikā
nospiediet d, lai atskaņotu
iepriekšējo filmu.

Skatīšanās pilnekrāna režīmā
Filmu ekrānā nospiediet x, lai
ieslēgtu pilnekrāna režīmu.
Nospiediet x, lai atgrieztos pie
iepriekšējā ekrāna rādījuma.

USB filmu izvēlnes izmantošana
1. Filmu ekrānā nospiediet MENU
(Izvēlne). Tiks parādīta USB filmu
izvēlne.

2. Nospiediet vajadzīgo izvēlni.
◆ movie file list (Filmu failu
saraksts): Parāda visus filmu
failu sarakstus.
◆ clock/temp display (pulksteņa/
temperatūras rādījums): lai
parādītu pulksteņa un
temperatūras rādījumu
pilnekrāna režīmā, atlasiet On
(Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).
◆ display setting (Displeja
iestatījumi): Noregulējiet
spilgtumu un kontrastu.
◆ tone settings (Skaņas tembra
iestatījumi): Noregulējiet
skaņas iestatījumus. Plašāku
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informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi
(FM/AM/DAB izvēlne)" 3 17.
3. Kad iestatījumi ir veikti, nospiediet
q.

2. Nospiediet < vai >.

1. Filmu ekrānā nospiediet k.

3. Nospiediet l.

2. Nospiediet < vai >.

Subtitru valoda

Ja filmas failam ir subtitru valoda, to
var redzēt.
1. Filmu ekrānā nospiediet k.

Piezīme
Var iestatīt kādu no DivX filmas faila
atbalstītajām subtitru valodām.
Ja ir pieejama subtitru valoda, to var
iestatīt vai ieslēgt/izslēgt.
Piezīme
Atskaņojams subtitru formāts: .smi
Subtitru faila nosaukumam (.smi)
jāsakrīt ar filmas faila nosaukumu.

Audio valoda

Ja filmas failam ir audio valoda, to var
atlasīt.

3. Nospiediet l.

Ārējās ierīces
Piezīme
Var iestatīt kādu no DivX filmas faila
atbalstītajām subtitru valodām.
Ja ir pieejama subtitru valoda, to var
iestatīt vai ieslēgt/izslēgt.

Filmu atskaņošana no papildu
ierīces

Pievienojiet papildu ierīci, kurā
saglabāta filma, AUX ieejas
terminālim. Kad informācijas un
izklaides sistēma ir nolasījusi papildu
ierīces informāciju, automātiski tiek
sākta tās atskaņošana.

Piezīme
Ja palīgierīce jau ir pievienots,
nospiediet ; > picture & movie >
Source S > AUX (movie), lai
atskaņotu palīgierīcē saglabātu
filmu.
Ja lietojat iPod/iPhone, pievienojiet
to AUX ieejas terminālim ar iPod/
iPhone ierīcei paredzētu AUX kabeli,
lai atskaņotu iPod/iPhone ierīcē
saglabātu filmas failu.
Filmu atskaņošanas funkcija nav
pieejama braukšanas laikā.
(Satiksmes noteikumu dēļ tā ir
pieejama tikai laikā, kad automašīna
ir novietota stāvēšanai.)
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AUX filmu izvēlnes izmantošana
1. AUX filmu ekrānā nospiediet
MENU (Izvēlne). Tiks parādīta
AUX izvēlne.

2. Nospiediet vajadzīgo izvēlni.
◆ tone settings (Skaņas tembra
iestatījumi): Noregulējiet
skaņas iestatījumus. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā
"Skaņas tembra iestatījumi
(FM/AM/DAB izvēlne)" 3 17.
◆ clock/temp display (pulksteņa/
temperatūras rādījums): lai
parādītu pulksteņa un
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temperatūras rādījumu
pilnekrāna režīmā, atlasiet On
(Ieslēgt) vai Off (Izslēgt).
◆ display settings (Displeja
iestatījumi): Noregulējiet
spilgtumu un kontrastu.
3. Kad iestatījumi ir veikti, nospiediet
q.

Telefons

Telefons
Bluetooth® ................................... 47
Brīvroku tālrunis ........................... 52

Bluetooth®
Bluetooth bezvadu tehnoloģijas
izprašana

Bluetooth bezvadu tehnoloģija
izveido bezvadu saiti starp divām
Bluetooth atbalstītām ierīcēm. Pēc
sākotnējās savienošanas pārī abas
ierīces var automātiski savienoties
ikreiz, kad tās ieslēdzat. Bluetooth
ļauj bezvadu režīmā pārraidīt
informāciju starp Bluetooth
telefoniem, PDA vai citām nelielā
diapazonā esošām ierīcēm,
izmantojot 2,45 Ghz frekvences
neliela attāluma bezvadu
telekomunikāciju tehnoloģijas.
Atrodoties šajā automašīnā, lietotāji
var veikt zvanus un pārraidīt datus
brīvroku režīmā, kā arī atskaņot audio
straumēšanas failus, pievienojot
sistēmai mobilo telefonu.
Piezīme
Dažās vietās var būt spēkā
Bluetooth bezvadu tehnoloģijas
lietošanas ierobežojumi.
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Bluetooth ierīču un to
aparātprogrammatūras versiju dēļ
Bluetooth savienojuma izveides
laikā jūsu ierīce var reaģēt citādi.
Ja rodas jautājumi ar jūsu telefona
Bluetooth funkcionalitāti, skatiet tā
rokasgrāmatu.

Bluetooth savienošana pārī un
pievienošana
Lai lietotu Bluetooth funkciju,
pārliecinieties, ka jūsu ierīcei ir
ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet
Bluetooth ierīces lietošanas
pamācību.

Ja informācijas un izklaides sistēmai
nav pārī savienotu ierīču
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
phone (Telefons) un pēc tam
nospiediet Yes (Jā).
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4. Nospiediet vajadzīgo ierīci, lai
savienotu to pārī meklējumu
rezultātu ekrānā.
◆ Ja tiek atbalstīta SSP (Droša,
vienkārša savienošana pārī),
nospiediet Yes (Jā) savas
Bluetooth ierīces un
informācijas izklaides sistēmas
uznirstošajā ekrānā.

3. Nospiediet Search Bluetooth
Device (Meklēt Bluetooth ierīci),
lai meklētu Bluetooth telefonus.

5. Kad Bluetooth ierīce un
informācijas un izklaides sistēma
ir veiksmīgi savienoti pārī,
informācijas un izklaides sistēmā
tiek parādīts telefona ekrāns.

◆ Ja SSP (Droša, vienkārša
savienošana pārī) netiek
atbalstīta, ievadiet savā ierīcē
informācijas ekrānā redzamo
PIN kodu.

Telefons
Piezīme
Ja lietojat informācijas un izklaides
sistēmai iepriekš pievienotu
Bluetooth ierīci, informācijas un
izklaides sistēma izveido
savienojumu automātiski. Taču, ja
jūsu Bluetooth ierīces Bluetooth
iestatījums ir izslēgts, informācijas
un izklaides sistēma parāda
paziņojumu par neizdošanos.
Ja neizdodas veikt savienojumu,
informācijas un izklaides sistēmā
tiek parādīts kļūmes paziņojums.
Piezīme
Ja Bluetooth ierīce un informācijas
un izklaides sistēma ir veiksmīgi
savienoti pārī, telefonu katalogs tiek
lejupielādēts automātiski. Taču dažu
tipu telefoniem telefonu katalogu var
nebūt iespējams lejupielādēt
automātiski. Tādā gadījumā veiciet
telefonu kataloga lejupielādi savā
telefonā.

Ja informācijas un izklaides sistēmai
ir pārī savienota ierīce
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet connection settings >
bluetooth settings > pair device
(Savienojuma iestatījumi/
Bluetooth iestatījumi/Savienot
ierīci pārī).
4. Ierīču pārī savienošanas ekrānā
nospiediet ierīci, kuru vēlaties
savienot pārī, un pēc tam turpiniet
no 6. soļa. Ja ierīču pārī
savienošanas ekrānā nav ierīces,
kuru jūs vēlētos savienot pārī,

49

nospiediet Search Bluetooth
Device (Meklēt Bluetooth ierīci),
lai meklētu vajadzīgo ierīci.

5. Nospiediet vajadzīgo ierīci, lai
savienotu to pārī meklējumu
rezultātu ekrānā.
◆ Ja tiek atbalstīta SSP (Droša,
vienkārša savienošana pārī),
nospiediet Yes (Jā) savas
Bluetooth ierīces un
informācijas izklaides sistēmas
uznirstošajā ekrānā.
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◆ Ja SSP (Droša, vienkārša
savienošana pārī) netiek
atbalstīta, ievadiet savā ierīcē
informācijas ekrānā redzamo
PIN kodu.

6. Kad Bluetooth ierīce un
informācijas un izklaides sistēma
ir veiksmīgi savienoti pārī, ierīču
pārī savienošanas ekrānā tiek
parādīts nh.

◆ Pievienotais telefons tiek
atzīmēts ar atzīmi y.
◆ Atzīme nh norāda, ka ir
iespējota brīvroku un telefona
mūzikas funkcija.
◆ Atzīme h norāda, ka ir iespējota
tikai brīvroku funkcija.
◆ Atzīme n norāda, ka ir iespējota
tikai Bluetooth mūzikas
funkcija.
Piezīme
Ja Bluetooth ierīce un informācijas
un izklaides sistēma ir veiksmīgi
savienoti pārī, telefonu katalogs tiek
lejupielādēts automātiski. Taču dažu
tipu telefoniem telefonu katalogu var

Telefons
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nebūt iespējams lejupielādēt
automātiski. Tādā gadījumā veiciet
telefonu kataloga lejupielādi savā
telefonā.
Piezīme
Informācijas un izklaides sistēmā
var reģistrēt līdz piecām Bluetooth
ierīcēm.
Piezīme
Ja savienojums neizdodas,
informācijas un izklaides sistēma
parāda paziņojumu par
neizdošanos.

Pievienotās Bluetooth ierīces
pārbaude
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet connection settings >
bluetooth settings > pair device
(Savienojuma iestatījumi/
Bluetooth iestatījumi/Savienot
ierīci pārī).
4. Ja ierīce ir savienota pārī, tā tika
parādīta ar h.

Bluetooth ierīces atvienošana
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet connection settings >
bluetooth settings > pair device
(Savienojuma iestatījumi/
Bluetooth iestatījumi/Savienot
ierīci pārī).
4. Nospiediet atvienojamās ierīces
nosaukumu.

5. Nospiediet OK (Labi).

Bluetooth ierīces pievienošana
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet connection settings >
bluetooth settings > pair device
(Savienojuma iestatījumi/
Bluetooth iestatījumi/Savienot
ierīci pārī).
4. Nospiediet pievienojamās ierīces
nosaukumu.
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4. Nospiediet Del (Dzēst).

5. Nospiediet OK (Labi).

Bluetooth ierīces dzēšana

Ja Bluetooth ierīce vairs nav
nepieciešama, varat to nodzēst.
1. Nospiediet vadības panelī
esošo ;.
2. Sākuma izvēlnē nospiediet
settings (Iestatījumi).
3. Nospiediet connection settings >
bluetooth settings > pair device
(Savienojuma iestatījumi/
Bluetooth iestatījumi/Savienot
ierīci pārī).

5. Nospiediet Yes (Jā).

Brīvroku tālrunis
Zvana veikšana, ievadot
telefona numuru
1. Ievadiet telefona numuru,
izmantojot telefona ekrāna
tastatūru.

2. Ekrānā nospiediet y vai stūres
tālvadības ierīcē - yw.
Piezīme
Ja esat nospiedis nepareizu
numuru, nospiediet ⇦, lai pa vienam
izdzēstu ievadītā numura ciparus vai
nospiediet un turiet ⇦, lai izdzēstu
visus ievadītā numura ciparus.

Zvana pārslēgšana uz mobilo
telefonu (privāto režīmu)
1. Ja vēlaties zvanu pārslēgt no
automašīnas brīvroku sistēmas uz
mobilo telefonu, nospiediet m.

Telefons
Piezīme
Atzvanīšana nav iespējama, ja nav
pieejama zvanu vēsture.

Atbildēšana uz zvanu
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Lai noraidītu zvanu, stūres
tālvadības ierīcē nospiediet @n
vai ekrānā nospiediet Reject
(Noraidīt).

1. Ja pievienotajā Bluetooth
mobilajā telefonā ir saņemts
telefona zvans, celiņa
atskaņošana tiek pārtraukta,
zvana telefons un tiek parādīta
attiecīgā informācija.
2. Ja vēlaties zvanu pārslēgt atpakaļ
uz brīvroku režīmu, vēlreiz
nospiediet m. Zvans tiek pārslēgts
uz automašīnas brīvroku režīmu.

Mikrofona ieslēgšana/
izslēgšana

Telefonu kataloga izvēlnes
lietošana

Mikrofonu var ieslēgt/izslēgt,
nospiežot n.

Zvanīšana ar atzvana
funkcionalitāti

Izmantojot stūres tālvadības ierīci,
nospiediet yw, lai parādītu zvanu
sarakstu vai telefona ekrānā turiet
nospiestu y.

1. Telefona ekrānā nospiediet
phone book (Telefonu katalogs).
2. Lai runātu pa telefonu, stūres
tālvadības ierīcē nospiediet yw
vai ekrānā nospiediet Accept
(Pieņemt).
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2. Izmantojiet R un S, lai ritinātu
cauri sarakstam.
3. Atlasiet telefonu kataloga
ierakstu, kuram vēlaties zvanīt.

4. Nospiediet numuru, kuru vēlaties
sastādīt.

Telefonu kataloga ierakstu
meklēšana
1. Telefona ekrānā nospiediet
phone book (Telefonu katalogs).

2. Telefonu kataloga ekrānā
nospiediet o.

Telefons
3. Izmantojot tastatūru, ievadiet
meklējamo vārdu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Vārda
meklēšana" 3 52.
4. Atlasiet telefonu kataloga
ierakstu, kuram vēlaties zvanīt.

5. Nospiediet numuru, kuru vēlaties
sastādīt.
Piezīme
Ja Bluetooth ierīce un informācijas
un izklaides sistēma ir veiksmīgi
savienoti pārī, telefonu katalogs tiek
lejupielādēts automātiski. Taču dažu
tipu telefoniem telefonu katalogu var
nebūt iespējams lejupielādēt

automātiski. Tādā gadījumā veiciet
telefonu kataloga lejupielādi savā
telefonā.
Vārda meklēšana
Piemēram, ja lietotājs meklē vārdu
"Alex":
1. Nospiediet abc, lai atlasītu pirmo
rakstzīmi.
Telefonu kataloga ekrānā tiek
parādīti vārdi, kas ietver burtu "a",
"b" vai "c".
2. Nospiediet jkl, lai atlasītu otro
rakstzīmi.
Telefonu kataloga ekrānā tiek
parādīti vārdi, kas ietver burtu "j",
"k" vai "l".
3. Nospiediet def, lai atlasītu trešo
rakstzīmi.
Telefonu kataloga ekrānā tiek
parādīti vārdi, kas ietver burtu "d",
"e" vai "f".
4. Nospiediet wxyz, lai atlasītu
ceturto rakstzīmi.

55

Telefonu kataloga ekrānā tiek
parādīti vārdi, kas ietver burtu "w",
"x" vai "y" vai "z".
5. Jo vairāk vārda burtu tiek ievadīti,
jo īsāks kļūst iespējamo vārdu
saraksts.

Zvana veikšana, izmantojot
zvanu vēsturi
1. Telefona ekrānā nospiediet call
history (Zvanu vēsture).
2. Nospiediet a, b vai c.

(Sastādīts zvans)
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Zvana veikšana, izmantojot
ātrās numuru sastādīšanas
taustiņus

(Neatbildēts zvans)

(Saņemts zvans)
3. Atlasiet telefonu kataloga
ierakstu, kuram vēlaties zvanīt.

Nospiediet un turiet ātrās numura
sastādīšanas taustiņu, izmantojot
telefona ekrāna tastatūru.
Ātrajai numuru sastādīšanai var
izmantot tikai mobilajā telefonā
saglabātos ātrās sastādīšanas
numurus. Tiek atbalstīti līdz divciparu
ātrās sastādīšanas numuri.
Lai sastādītu divciparu ātrās
sastādīšanas numuru, nospiediet un
turiet otro ciparu - tiks veikts zvans uz
šo ātrās sastādīšanas numuru.

Telefons
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Vispārēja informācija
Informācijas un izklaides sistēma
nodrošina informāciju un izklaidi
automašīnā, izmantojot jaunākās
tehnoloģijas.
Radio var vienkārši lietot, reģistrējot
līdz 36 FM, AM un DAB (Digitālās
audio apraides) radiostacijas,
izmantojot PRESET taustiņus [1~6]
katrām sešām lappusēm. DAB ir
pieejama tikai 1/2-A tipa modelim.
Ar iebūvēto CD atskaņotāju var
atskaņot audio CD un MP3 (WMA)
diskus, un ar USB atskaņotāju var
atskaņot pievienotas USB krātuves
ierīces vai iPod ierīces saturu.
Izmantojot Bluetooth telefona
savienojuma funkciju, var veikt
telefona zvanus brīvroku režīmā, kā
arī izmantot telefona mūzikas
atskaņotāju. Bluetooth telefona
savienojuma funkcija ir pieejama tikai
1/2-A tipa modelim.
Pievienojiet portatīvo mūzikas
atskaņotāju ārējā skaņas signāla
ieejai un baudiet informācijas un
izklaides sistēmas bagātīgo skaņu.

Optimālam skanējumam skaņas
procesors piedāvā vairākus
ieprogrammētus ekvalaizera
iestatījumus.
Sistēmu var ērti regulēt, izmantojot
rūpīgi izstrādāto regulēšanas ierīci,
viedo attēlojuma ierīci un
daudzfunkcionālās izvēlnes
regulēšanas skalu.
■ Sadaļā "Pārskats" sniegts
vienkāršs pārskats par informācijas
un izklaides sistēmas funkcijām un
visu regulēšanas ierīču
kopsavilkums.
■ Sadaļā "Lietošana" paskaidroti
informācijas un izklaides sistēmas
galvenie vadības slēdži.

Ievads
Ekrāna displejs

Ekrāna displejs var atšķirties no
manuālā displeja, jo lielākā daļa
ekrāna displeju atšķiras atkarībā no
ierīces iestatījumiem un automašīnas
specifikācijām.

Aizsardzība pret
nozagšanu
Informācijas un izklaides sistēmā ir
iebūvēta elektroniska drošības
sistēma, kas palīdz novērst zādzību.
Informācijas un izklaides sistēma
darbojas tikai tajā automašīnā, kur tā
ir pirmoreiz uzstādīta, un zagļi to
nevarēs izmantot.
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Vadības elementu pārskats
1. tips

Ievads
1-A tips: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
1-B tips: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Displejs
Displejs atskaņošanas/
uztveršanas/izvēļņu stāvokļa un
informācijas attēlošanai.
2. Vadības slēdzis un taustiņš
POWER/VOLUME
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
ieslēgtu/izslēgtu sistēmu.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
regulētu kopējo skaļumu.
3. Taustiņi PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Nospiediet un turiet jebkuru no
šiem taustiņiem, lai pašreizējo
radiostaciju pievienotu
pašreizējai izlases lapai.
◆ Nospiediet jebkuru no šiem
taustiņiem, lai izvēlētos kanālu,
kas ar to ir saistīts.
4. Taustiņš EJECT
Nospiediet šo taustiņu un
izņemiet disku.

5. Diska sprauga
Šajā spraugā ievieto un no tās
izņem kompaktdiskus.
6. Taustiņš FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos saglabāto kanālu izlases
lapu.
7. Taustiņš INFORMATION [INFO]
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod
atskaņošanas režīmu,
nospiediet šo taustiņu, lai
skatītu informāciju par failu.
◆ Radio klausīšanās laikā ar šo
taustiņu var skatīt informāciju
par radiostaciju un atskaņoto
dziesmu.
8. Taustiņi dSEEKc
◆ Radio vai DAB klausīšanās
laikā nospiediet šos taustiņus,
lai automātiski meklētu stacijas
ar labu signālu. Nospiežot un
turot šos taustiņus, varat
manuāli iestatīt apraides
frekvenci.
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod
atskaņošanas režīmu,
nospiediet šos taustiņus, lai tūlīt

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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atskaņotu nākamo vai
iepriekšējo celiņu.
Varat nospiest un turēt šos
taustiņus, lai ātri patītu/attītu
atskaņoto dziesmu.
Taustiņš CD/AUX
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
CD/MP3/AUX vai USB/iPod/
Bluetooth audio funkciju.
Taustiņš RADIO BAND
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
FM/AM radio vai DAB.
Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.
Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).
Taustiņš TONE
Nospiediet šo taustiņu, lai
regulētu/izvēlētos skaņas
iestatījumu režīmu.
Taustiņš MENU-TUNE ar vadības
slēdzi
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◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
skatītu pašreizējās funkcijas
izvēlni vai izvēlētos/pārskatītu
iestatījumu saturu un vērtības.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārietu uz citiem iestatījumiem,
kā arī mainītu to saturu vai
vērtības.
15. Ports AUX
Šim portam var pievienot ārēju
skaņas ierīci.
16. Taustiņš PBACK
◆ Atceļ ievadīto saturu vai
atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
17. Taustiņš PHONE/MUTE
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
aktivizētu Bluetooth tālruņa
režīmu (tikai 1-A tipa modelim)
vai ieslēgtu un izslēgtu klusuma
funkciju (tikai 1-B tipa modelim).
◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju (tikai 1-A tipa modelim).

Ievads
2. tips
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2-A tips: Radio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-B tips: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Displejs
Displejs atskaņošanas/
uztveršanas/izvēļņu stāvokļa un
informācijas attēlošanai.
2. Vadības slēdzis un taustiņš
POWER/VOLUME
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
ieslēgtu/izslēgtu sistēmu.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
regulētu kopējo skaļumu.
3. Taustiņi PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Nospiediet un turiet jebkuru no
šiem taustiņiem, lai pašreizējo
radiostaciju pievienotu
pašreizējai izlases lapai.
◆ Nospiediet jebkuru no šiem
taustiņiem, lai izvēlētos kanālu,
kas ar to ir saistīts.
4. Taustiņš EJECT
Nospiediet šo taustiņu un
izņemiet disku.

5. Diska sprauga
Šajā spraugā ievieto un no tās
izņem kompaktdiskus.
6. Taustiņš FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos saglabāto kanālu izlases
lapu.
7. Taustiņš INFORMATION [INFO]
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod
atskaņošanas režīmu,
nospiediet šo taustiņu, lai
skatītu informāciju par failu.
◆ Radio klausīšanās laikā ar šo
taustiņu var skatīt informāciju
par radiostaciju un atskaņoto
dziesmu.
8. Taustiņi dSEEKc
◆ Radio klausīšanās laikā
nospiediet šos taustiņus, lai
automātiski meklētu stacijas ar
labu signālu. Nospiežot un turot
šos taustiņus, varat manuāli
iestatīt apraides frekvenci.
◆ Lietojot CD/MP3/USB/iPod
atskaņošanas režīmu,
nospiediet šos taustiņus, lai tūlīt

9.

10.

11.

12.

13.

14.

atskaņotu nākamo vai
iepriekšējo celiņu.
Varat nospiest un turēt šos
taustiņus, lai ātri patītu/attītu
atskaņoto dziesmu.
Taustiņš CD/AUX
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
CD/MP3/AUX vai USB/iPod/
Bluetooth audio funkciju.
Taustiņš RADIO BAND
Lai atlasītu FM vai AM frekvenču
joslas radio, nospiediet šo
taustiņu.
Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.
Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).
Taustiņš TONE
Nospiediet šo taustiņu, lai
regulētu/izvēlētos skaņas
iestatījumu režīmu.
Taustiņš MENU-TUNE ar vadības
slēdzi
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◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
skatītu pašreizējās funkcijas
izvēlni vai izvēlētos/pārskatītu
iestatījumu saturu un vērtības.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārietu uz citiem iestatījumiem,
kā arī mainītu to saturu vai
vērtības.
15. Ports AUX
Šim portam var pievienot ārēju
skaņas ierīci.
16. Taustiņš PBACK
◆ Atceļ ievadīto saturu vai
atgriežas iepriekšējā izvēlnē.
17. Taustiņš PHONE/MUTE
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
aktivizētu Bluetooth tālruņa
režīmu (tikai 2-A tipa modelim)
vai ieslēgtu un izslēgtu klusuma
funkciju (tikai 2-B tipa modelim).
◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju (tikai 2-A tipa modelim).

Audiosistēmas vadības
elementi uz stūres
Audiosistēmas tālvadības taustiņi uz
stūres (1. tips): papildaprīkojums

1. Klusuma/sarunas beigšanas
taustiņš
Nospiediet šo taustiņu jebkurā
mūzikas atskaņošanas režīmā, lai
ieslēgtu vai izslēgtu klusuma
funkciju. Sarunas režīmā varat
nospiest šo taustiņu, lai noraidītu
zvanu vai beigtu sarunu.
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2. Zvanīšanas taustiņš
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
atbildētu uz zvanu vai aktivizētu
atzvana izvēles režīmu.
◆ Nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai atvērtu zvanīto numuru
žurnālu vai zvana laikā
pārslēgtos starp brīvroku un
privātā zvana režīmu.
3. Avota [dSRCc] taustiņš/vadības
slēdzis
◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos atskaņošanas režīmu.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārslēgtu reģistrētās
radiostacijas vai mainītu
atskaņoto mūziku.
4. Skaļuma [+ -] taustiņi
◆ Nospiediet taustiņu +, lai
palielinātu skaļumu.
◆ Nospiediet taustiņu -, lai
samazinātu skaļumu.
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Audiosistēmas tālvadības taustiņi uz
stūres (2. tips): papildaprīkojums

◆ Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos atskaņošanas režīmu.
◆ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārslēgtu reģistrētās
radiostacijas vai mainītu
atskaņoto mūziku.
4. Skaļuma [+ -] taustiņi
◆ Nospiediet taustiņu +, lai
palielinātu skaļumu.
◆ Nospiediet taustiņu -, lai
samazinātu skaļumu.

Sistēmas ieslēgšana/
izslēgšana

Lietošana
1. Klusuma/sarunas beigšanas
taustiņš
Nospiediet šo taustiņu, lai ieslēgtu
un izslēgtu klusuma funkciju.
2. Nav pieejams
3. Avota [dSRCc] taustiņš/vadības
slēdzis

Taustiņi un vadības ierīce

Informācijas un izklaides sistēmu
vada, izmantojot funkciju taustiņus,
daudzfunkcionālo vadības slēdzi un
ekrāna displejā redzamo izvēlni.
Sistēmā izmantotie taustiņi un
vadības ierīces ir šādi:
■ informācijas un izklaides sistēmas
taustiņi un vadības slēdzis;
■ stūres tālvadības bloka taustiņi.

Lai ieslēgtu sistēmu, nospiediet
taustiņu POWER/VOLUME.
Pēc sistēmas ieslēgšanas tiek sākta
iepriekš izvēlētās stacijas vai
dziesmas atskaņošana. (Ja ir
pievienota Bluetooth ierīce, šī funkcija
var atšķirties atkarībā no pievienotās
ierīces.)
Lai izslēgtu sistēmu, nospiediet
taustiņu POWER/VOLUME.

Ievads
Automātiska izslēgšana

Ja informācijas un izklaides sistēmu
ieslēdz ar taustiņu POWER/
VOLUME, kad aizdedzes slēdzis
(automašīnas aizdedzes atslēga)
atrodas izslēgtā stāvoklī, tad
informācijas un izklaides sistēma tiek
automātiski izslēgta pēc 10 minūtēm
kopš lietotāja pēdējās darbības.

Skaļuma vadība

■ Lai regulētu skaļumu, nospiediet
stūres tālvadības bloka taustiņus
VOLUME [+/-].
■ Tiek norādīts skaņas pašreizējais
skaļuma līmenis.
■ Ieslēdzot informācijas un izklaides
sistēmu, tiek iestatīts iepriekš
izvēlētais skaļuma līmenis (ja tas ir
mazāks par maksimālo sākuma
skaļuma līmeni).
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Ja nepieciešams, skaļums tiek
automātiski samazināts.

Skaņas tembra iestatījumi

Izvēlnē Tone settings (Skaņas
tembra iestatījumi) var iestatīt
dažādas skaņas raksturiezīmes
atkarībā no FM/AM/DAB radio un
katra audio atskaņotāja funkcijām.

Skaļuma automātiskā vadība

Kad sāk darboties no braukšanas
ātruma atkarīgā skaļuma
kompensācijas funkcija, skaļums tiek
automātiski regulēts atbilstoši
automašīnas braukšanas ātrumam,
lai kompensētu dzinēja un riepu
radīto troksni. (Skatiet Settings →
Radio Settings → Auto Volume).

Skaļuma ierobežojums augstā
temperatūrā
Lai regulētu skaļumu, pagrieziet
vadības slēdzi POWER/VOLUME.

Ja radio iekšējā temperatūra ir ļoti
augsta, informācijas un izklaides
sistēma ierobežo maksimālo
iestatāmo skaļumu.

Izmantojot attiecīgo darbības režīmu,
nospiediet taustiņu TONE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos vajadzīgo skaņas
tembra vadības režīmu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
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Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos vajadzīgo skaņas
tembra vadības vērtību, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Pašlaik izvēlēto vienumu var
inicializēt, konfigurācijas režīmā
nospiežot un turot taustiņu MENUTUNE. Visus skaņas tembra
konfigurācijas režīma vienumus var
inicializēt, nospiežot un turot taustiņu
TONE.

Skaņas tembra iestatījumi
■ Bass: regulē zemo skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
■ Midrange: regulē vidējo skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
■ Treble: regulē augsto skaņas
frekvenču līmeni robežās no -12
līdz +12.
■ Fader: automašīnas modelim ar
sešu skaļruņu sistēmu regulē
skaņas sadalījumu starp
priekšējiem/aizmugurējiem
skaļruņiem robežās no 15 priekšā
līdz 15 aizmugurē.
■ Balance: regulē skaņas sadalījumu
starp kreisajiem/labajiem
skaļruņiem robežās no 15 kreisajā
pusē līdz 15 labajā pusē.
■ EQ (ekvalaizers): skaņas stila
izvēlei vai izslēgšanai (OFF ↔ Pop
↔ Rock ↔ Classical ↔ Talk ↔
Country).

Funkcijas izvēle
FM/AM vai DAB radio

Nospiediet taustiņu RADIO BAND, lai
atlasītu FM/AM vai DAB radio.
Nospiediet taustiņu MENU-TUNE, lai
atvērtu FM izvēlni/AM izvēlni vai DAB
izvēlni, kurā ir pieejamas apraides
staciju izvēles opcijas.

Ievads
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth audio
atskaņošana vai ārējā skaņas ieeja
(AUX)

Vairākkārt nospiediet taustiņu CD/
AUX, lai pārslēgtos starp audio
atskaņotāja funkcijām, CD/MP3 disku
AUX funkciju vai pievienoto USB,
iPod vai Bluetooth audio atskaņotāju.
(MP3/CD → USB → iPod → BT Audio
→ AUX → CD/MP3 →....)
Lai izvēlētos vajadzīgo režīmu,
nospiediet stūres tālvadības bloka
avota taustiņu [dSRCc].

Bluetooth brīvroku telefons

Lai atvērtu izvēlni ar attiecīgās
funkcijas opcijām vai attiecīgās
ierīces izvēlni (izņemot Bluetooth
ierīci), nospiediet taustiņu MENUTUNE.

Lai izvēlētos Bluetooth brīvroku
telefona funkciju (tikai 1/2-A tipa
modeļiem), nospiediet taustiņu
PHONE/MUTE.
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Lai atvērtu Bluetooth ar attiecīgās
funkcijas opcijām, nospiediet taustiņu
PHONE/MUTE.

Personalizācija
Galvenie taustiņi/vadības
slēdzis

Izvēlnē Settings (Iestatījumi)
izmantotie taustiņi un vadības slēdzis
ir šādi:
(12) Taustiņš CONFIG
Nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlni Settings (Iestatījumi).

(14) Vadības slēdzis un taustiņš
MENU-TUNE
■ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārietu uz izvēlni vai iestatīšanas
vienumu.
■ Nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos/atvērtu detalizētas
vadības ekrānu, ko nodrošina
pašreizējā izvēlne vai iestatīšanas
vienums.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā ekrānā/izvēlnē.

[Piemērs] Settings → Time Date → Set
date: 23 Jan 2012

Kā izmantot izvēlni Settings
(Iestatījumi) personalizācijai

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu izvēlni Settings (Iestatījumi).
Skatiet nākamajā lappusē informatīvo
tabulu par izvēlni Settings
(Iestatījumi)un pēc tam pagrieziet
vadības slēdzi MENU-TUNE, lai
pārietu uz vajadzīgo iestatījumu
izvēlni, un nospiediet taustiņu MENUTUNE.

■ Atkarībā no automašīnas modeļa
iestatījumu izvēlnes un funkcijas
var atšķirties.
■ Atsaucei: tālāk esošā izvēlnes
Settings (Iestatījumi) informācijas
tabula.

Ievads

■ Norāda uz attiecīgās iestatījumu
izvēlnes vai darbības stāvokļa
detalizētu sarakstu.
■ Ja detalizētajā sarakstā ir vēl viens
detalizēts saraksts, varat šo
darbību atkārtot.

Lai sasniegtu vajadzīgo iestatījuma
vērtību vai darbības stāvokli,
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.
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■ Ja detalizētais saraksts sastāv no
vairākiem vienumiem, atkārtojiet šo
darbību.
■ Iestatiet/ievadiet vajadzīgo
iestatījuma vērtību vai maināmo
funkcionālo stāvokli.
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Iestatījumu informācijas tabula
[Valodas]

[Laiks un datums]

MM/DD/YYYY: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronisation (RDS
pulksteņa sinhronizācija): atlasiet
On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).
[Radio iestatījumi]

Atlasiet vēlamo valodu.

Iestatīt laiku: pašreizējā laika stundu
un minūšu vērtību manuālai
iestatīšanai.
■ Iestatīt datumu: pašreizējā gada/
mēneša/datuma manuālai
iestatīšanai.
■ Iestatīt laika formātu: 12 vai 24
stundu laika attēlošanas formāta
izvēle.
■ Iestatīt datuma formātu: datuma
attēlošanas formāta iestatīšanai.
YYYY.MM.DD: 2012 Jan. 23
DD/MM/YYYY: 23 Jan. 2012

■ Skaļuma automātiskā vadība:
iestatiet Off/Low/Medium/High
(Izslēgts/zems/vidējs/augsts).
■ Maksimālais sākotnējais skaļums:
ieslēgšanas skaļuma maksimālā
ierobežojuma manuālai
iestatīšanai.

Ievads
■ Radio izlase:
izlases lapu numuru manuālai
iestatīšanai.
■ AS stacijas: Iestatiet katra radio
automātiskās saglabāšanas
stacijas.
■ RDS options (RDS opcijas):
Iestatiet RDS opcijas.
- RDS: On/Off (Ieslēgt/izslēgt)
(RDS funkcijas aktivizēšanai vai
deaktivizēšanai).
- Regional (Reģionāli): On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Regional
(Reģionālās) funkcijas
aktivizēšanai vai deaktivizēšanai).
- Text scroll freeze (Teksta
ritināšanas apturēšana): On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Text scroll freeze
(Teksta ritināšanas apturēšanas)
funkcijas aktivizēšanai vai
deaktivizēšanai).
- TA volume (TA skaļums): TA
volume (TA skaļuma) iestatīšanai.
■ DAB settings (DAB iestatījumi):
Iestatiet DAB iestatījumus.
- Auto ensemble linking
(Automātiska objektu grupas

saistīšana): On/Off (Ieslēgt/izslēgt)
(Auto ensemble linking
(Automātiskas objektu grupas
saistīšanas) funkcijas aktivizēšanai
vai deaktivizēšanai).
- Auto linking DAB-FM: On/Off
(Ieslēgt/izslēgt) (Auto linking DABFM (Automātiskas DAB-FM
saistīšanas) funkcijas aktivizēšanai
vai deaktivizēšanai).
- Dynamic audio adaptation
(Dinamiska audio pielāgošana):
On/Off (Ieslēgt/izslēgt) (Dynamic
audio adaption (Dinamiskās audio
pielāgošanas) funkcijas
aktivizēšanai vai deaktivizēšanai).
- Band selection (Frekvenču joslas
atlasīšana): Iestatiet Both (Abi), Lband (L frekvenču josla) vai Band
III (Frekvenču josla III).
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[Bluetooth iestatījumi]

Bluetooth: Ievadiet Bluetooth
iestatījumus.
■ Aktivizēšana: atlasiet On (Ieslēgts)
vai Off (Izslēgts).
■ Device List (Ierīču saraksts): ierīces
atlasīšanai, savienojuma izveidei/
pārtraukšanai, kā arī ierīces
dzēšanai.
■ Pair Device (Savienot ierīci pārī):
pāra izveidošanai ar jaunu
Bluetooth ierīci.
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■ Change Bluetooth Code (Mainīt
Bluetooth kodu): Bluetooth koda
manuālai mainīšanai/iestatīšanai.
■ Atjaunot rūpnīcas iestatījumus:
sākotnējo iestatīšanas vērtību
atiestatīšanai uz noklusējuma
vērtībām.
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Fiksēta pastāvīgā antena ............. 88

Lietošana
Pirms FM, AM vai DAB radio
lietošanas
Galvenie taustiņi/vadības slēdzis
(10) Taustiņš RADIO BAND
Nospiediet šo taustiņu, lai atlasītu
FM, AM vai DAB.
(14) Vadības slēdzis un taustiņš
MENU-TUNE
■ Pagrieziet šo vadības slēdzi/
taustiņu, lai manuāli atrastu
apraides frekvenci.
■ Nospiediet šo vadības slēdzi/
taustiņu, lai no pašreizējā režīma
piekļūtu izvēlnes ekrānam.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā ekrānā/izvēlnē.
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(8) Taustiņi dSEEKc
■ Nospiediet šo taustiņu, lai
automātiski meklētu pieejamās
radiostacijas vai DAB stacijas.
■ Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
pēc vajadzības mainītu radio vai
DAB frekvenci, un pēc tam atlaidiet
taustiņu, lai atskaņotu pašreizējo
frekvenci.
(6) Taustiņš FAVOURITE [FAV1-2-3]
Nospiediet šo taustiņu, lai pārslēgtos
starp saglabāto radiostaciju vai DAB
staciju izlases lapām.
(3) PRESET [1 ~ 6] taustiņi
■ Nospiediet un turiet jebkuru no
šiem PRESET taustiņiem, lai
reģistrētu pašreizējo radiostaciju
attiecīgajam taustiņam.
■ Nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos
PRESET taustiņam reģistrēto
staciju.
(11) Taustiņš TP
FM RDS funkcijas lietošanas laikā
ieslēdz vai izslēdz TP (satiksmes
programmas) funkciju.
(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
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Skatiet pārraidīto radiostaciju vai DAB
staciju informāciju.

Radiostacijas automātiska
meklēšana

Automātiski meklē DAB pakalpojuma
komponentu

Lai automātiski meklētu pieejamās
radiostacijas ar labu signālu,
nospiediet taustiņus dSEEKc.

Nospiediet taustiņus dSEEKc, lai
automātiski meklētu pašreizējā
objektu grupā pieejamo DAB
pakalpojuma komponentu.
Lai izlaistu iepriekšējo/nākamo
objektu grupu, nospiediet taustiņus
dSEEKc.

Radiostacijas vai DAB stacijas
klausīšanās
Radio vai DAB režīma atlasīšana

Vairākas reizes nospiediet taustiņu
RADIO BAND, lai atlasītu FM, AM vai
DAB frekvenču joslu.
Tiks uztverta iepriekš izvēlētā
apraides stacija.

Radio
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Radiostacijas meklēšana

DAB objektu grupas meklēšana

DAB pakalpojuma saistīšana

Nospiediet un turiet taustiņus
dSEEKc, lai ātri mainītu frekvenci,
un pēc tam atlaidiet, kad tā ir
sasniegta.

Nospiediet un turiet taustiņus
dSEEKc, lai automātiski meklētu
pieejamu DAB pakalpojuma
komponentu ar labu signālu.

(DAB-DAB ieslēgts/DAB-FM izslēgts)

(DAB-DAB izslēgts/DAB-FM ieslēgts)
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(DAB-DAB ieslēgts/DAB-FM
ieslēgts)
Ja, aktivizējot Auto linking DAB-FM
(Automātisku DAB-FM saistīšanu),
DAB pakalpojuma signāls ir vājš,
informācijas un izklaides sistēma
saņem saistītā pakalpojumu
komponentu automātiski (skatiet
Settings → radio settings → DAB
settings → Auto linking DAB-FM).

Radiostacijas manuāla regulēšana

DAB stacijas manuāla regulēšana

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai manuāli atrastu vajadzīgo
apraides frekvenci.

DAB režīmā nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai atvērtu DAB izvēlni.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu DAB manual
tuning (DAB manuāla regulēšana), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENUTUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai manuāli atrastu vajadzīgo
frekvenci, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.

Radio
DAB staciju saraksta lietošana

DAB informācijas rādīšana
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PRESET taustiņu lietošana
PRESET taustiņa reģistrēšana

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai parādītu DAB staciju
sarakstu.
■ Tiks parādīta DAB staciju saraksta
informācija.
■ Ja DAB staciju saraksts ir tukšs,
DAB staciju saraksta
atjaunināšana tiek sākta
automātiski.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgo sarakstu,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai uztvertu attiecīgo
apraides kanālu.

Vairākas reizes nospiediet taustiņu
INFORMATION [INFO], lai atlasītu
vajadzīgo DAB staciju informācijas
rādījumu režīmu.
Tiks parādīta apraides informācija par
atlasītās FAV (Izlases) iestatījumu
lapas 1. staciju.

Nospiediet taustiņu FAVOURITE
[FAV1-2-3], lai atlasītu vajadzīgo
saglabāto izlašu lapu.
Nospiediet un turiet jebkuru no
PRESET [1 ~ 6] taustiņiem, lai šim
taustiņam reģistrētu pašreizējo
radiostaciju vai DAB staciju izvēlētajā
izlases lapā.
■ Var saglabāt līdz 3 izlases lapām,
un katrā lapā var saglabāt līdz
sešām radiostacijām vai DAB
stacijām.
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■ Izmantoto izlases lapu skaitu var
iestatīt sadaļā Settings → Radio
Settings → Radio favourites (Max.
number of favourite pages).
■ Ja iepriekš reģistrētam PRESET [1
~ 6] taustiņam tiek reģistrēta jauna
radiostacija, tā iepriekšējais saturs
tiek dzēsts un aizstāts ar jauno
radiostaciju vai DAB staciju.

Tiks parādīta apraides informācija par
atlasītās FAV (izlases) iestatījumu
lapas 1. staciju.
Nospiediet taustiņu PRESET [1 ~ 6],
lai tieši klausītos šim taustiņam
iestatīto radio/DAB staciju.

nospiediet taustiņu MENU-TUNE, lai
atlasītu šo vienumu vai skatītu
detalizētu tā izvēlni.
FM/AM/DAB menu → Favourites list

Radio vai DAB izvēlnes
lietošana

PRESET taustiņa stacijas tieša
klausīšanās

Vairākas reizes nospiediet taustiņu
FAVOURITE [FAV1-2-3], lai atlasītu
vajadzīgo iestatīto FAV (izlases) lapu.

Nospiediet taustiņu MENU-TUNE, lai
parādītu radio izvēlni vai DAB izvēlni.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz vajadzīgo
izvēlnes vienumu, un pēc tam

FM izvēlnē/AM izvēlnē/DAB izvēlnē
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu Favourites list
(Izlases saraksts), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Tiks parādīta izlases saraksta
informācija.

Radio
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Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgo izlases
sarakstu, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai uztvertu
attiecīgo apraides kanālu.

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgo sarakstu,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai uztvertu attiecīgo
apraides kanālu.

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgo sarakstu,
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai uztvertu attiecīgo
apraides frekvenci.

FM/AM menu → FM/AM stations list

FM/DAB menu → FM/DAB category
list

DAB menu → DAB announcements

FM izvēlnē/AM izvēlnē pagrieziet
vadības slēdzi MENU-TUNE, lai
atlasītu FM stations list/AM stations
list (FM/AM staciju saraksts), un pēc
tam nospiediet taustiņu MENUTUNE.
Tiks parādīta FM staciju saraksta/AM
staciju saraksta informācija.

FM izvēlnē/DAB izvēlnē pagrieziet
vadības slēdzi MENU-TUNE, lai
pārietu uz FM category list/DAB
category list (FM/DAB kategoriju
saraksts), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
Tiks parādīts FM kategorijas
saraksts/DAB kategorijas saraksts.

DAB izvēlnē pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE un pārejiet uz DAB
announcements (DAB paziņojumi),
un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.
Tiks parādīti DAB paziņojumi.
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Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgos
sarakstus, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai uztvertu
attiecīgo apraides frekvenci.
FM/AM/DAB menu → Update FM/AM/
DAB stations list

■ Tiks sākta FM staciju saraksta/AM
staciju saraksta/DAB staciju
saraksta atjaunināšana.
■ FM staciju saraksta/AM staciju
saraksta/DAB staciju saraksta
atjaunināšanas laikā nospiediet
taustiņu MENU-TUNE vai P
BACK, lai nesaglabātu izmaiņas.

Radio datu sistēma (RDS)
■ Radio datu sistēma (RDS) ir FM
staciju pakalpojums, kas būtiski
vienkāršo nevainojamas
uztveramības radiostaciju
atrašanu.

FM izvēlnē/AM izvēlnē/DAB izvēlnē
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE un pārejiet uz Update FM
stations list/Update AM stations list/
Update DAB stations list (Atjaunināt
FM/AM/DAB staciju sarakstu) un pēc
tam nospiediet taustiņu MENUTUNE.

■ RDS radiostacijām tiek rādīts
programmas nosaukums un
raidīšanas frekvence.

RDS apraides informācijas
skatīšana

Kamēr tiek uztverta RDS pārraide,
nospiediet taustiņu INFORMATION
[INFO], lai skatītu uztverto RDS
apraides informāciju.

Radio
RDS konfigurācija

Nospiediet taustiņu CONFIG, lai
atvērtu izvēlni Settings (Iestatījumi).
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz Radio settings
(Radio iestatījumi), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu RDS options (RDS
opcijas), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.

RDS ieslēgšana un izslēgšana

Iestatiet RDS opciju uz On (Ieslēgta)
vai Off (Izslēgta).

Aktivizējot RDS, gūsiet šādas
priekšrocības:
■ Uztveramās radiostacijas
frekvences vietā displejā ir
redzams programmas nosaukums.
■ Pateicoties AF (alternatīvās
frekvences) funkcijai, informācijas
un izklaides sistēma vienmēr tiek
noskaņota uz vislabāk uztveramo
izvēlētās radiostacijas frekvenci.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz RDS: Off (RDS
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izslēgta), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai ieslēgtu
RDS funkciju.

RDS reģionalizācijas
ieslēgšana un izslēgšana

Lai būtu pieejama reģionalizācijas
funkcija, jābūt aktivizētai RDS.
Reizēm dažas RDS radiostacijas
pārraida programmas ar atšķirīgu
reģionālo saturu dažādās frekvencēs.
Iestatiet opciju Regional (REG) uz
On (Ieslēgta) vai Off (Izslēgta).
Tiek uzmeklētas tikai alternatīvās
frekvences (AF) ar vienādu reģionālo
programmu.
Ja reģionalizācija ir izslēgta,
radiostaciju alternatīvās frekvences
tiek uzmeklētas, neņemot vērā
reģionālās programmas.
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Satiksmes paziņojumu minimālo
skaļumu var palielināt vai samazināt
attiecībā pret normālo atskaņošanas
skaļumu.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz Regional: Off
(Reģionālā funkcija: izslēgta), un pēc
tam nospiediet taustiņu MENUTUNE, lai ieslēgtu reģionālo funkciju.

Teksta ritināšanas apturēšanas
funkcijas ieslēgšana un
izslēgšana
Teksta ritināšanas apturēšanas
funkcijas (parāda informāciju par
programmu) ieslēgšanai un
izslēgšanai:

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz Text scroll
freeze: Off (Teksta ritināšanas
apturēšana: izslēgta), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE, lai
ieslēgtu teksta ritināšanas
apturēšanas funkciju.

Satiksmes paziņojumu (TA)
skaļums

Varat iestatīt satiksmes paziņojumu
(TA) minimālo skaļuma līmeni.

Izvēlnē RDS options (RDS opcijas)
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz TA volume (TA
skaļums), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai noregulētu TA skaļuma
līmeni, un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.

Radio
Radio satiksmes ziņu
pakalpojums

TP = satiksmes programma
Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir
RDS radiostacijas, kas pārraida
satiksmes ziņas.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu informācijas
un izklaides sistēmas satiksmes
paziņojumu gaidīšanas funkciju:

Ja nav ieslēgts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP, lai aktivizētu
vai deaktivizētu satiksmes
programmas funkciju.

■ Ja radio satiksmes ziņu
pakalpojums ir aktivizēts, galvenajā
radio izvēlnē ir redzams simbols [ ].

87

iPod/Bluetooth mūzikas vai AUX
signāla atskaņošana tiek
pārtraukta.

Satiksmes paziņojumu
bloķēšana

Bloķējiet satiksmes paziņojumu,
piemēram, CD/MP3 atskaņošanas
vai radio uztveršanas laikā:

■ Ja tobrīd uztveramā radiostacija
nav satiksmes ziņu stacija, tiek
automātiski uzsākta tuvākās
satiksmes ziņu radiostacijas
meklēšana.
■ Kad radio satiksmes ziņu
radiostacija ir atrasta, galvenajā
radio izvēlnē ir redzams simbols
[TP].
■ Ja ir aktivizēts radio satiksmes ziņu
pakalpojums, satiksmes
paziņojuma laikā CD/MP3/USB/

ja nav aktivizēts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP.
Ieslēdziet radio satiksmes ziņu
pakalpojumu un samaziniet
informācijas un izklaides sistēmas
skaļumu līdz nullei.
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Satiksmes paziņojuma atskaņošana
tiek pārtraukta, taču radio satiksmes
ziņu pakalpojums paliek ieslēgts.

Fiksēta pastāvīgā antena

Pašreizējo satiksmes
paziņojumu bloķēšana

Bloķējiet pašreizējo satiksmes
paziņojumu, piemēram, TA
radiostacijas uztveršanas laikā:

Uzstādot jumta antenu, pievelciet to
līdz galam un nofiksējiet vertikālā
stāvoklī, lai nodrošinātu labu
uztveramību.
Lai noņemtu jumta antenu, grieziet to
pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam. Lai uzstādītu jumta
antenu, grieziet to pulksteņrādītāju
kustības virzienā.

Uzmanību
ja nav aktivizēts telefona režīms,
nospiediet taustiņu TP.

Iebraukšana automātiskā
automazgātavā ar uzstādītu jumta
antenu var beigties ar antenas vai
jumta bojājumiem. Noteikti
noņemiet jumta antenu pirms
iebraukšanas automātiskā
automazgātavā.

Pirms iebraukšanas telpā ar
zemiem griestiem noteikti
noņemiet jumta antenu, citādi tā
var tikt bojāta.

Audio atskaņotāji

Audio atskaņotāji
CD atskaņotājs ............................ 89
Papildu ierīces ............................. 98

CD atskaņotājs
Šīs sistēmas CD/MP3 atskaņotājā var
atskaņot audio CD un MP3 (WMA)
diskus.

Pirms CD atskaņotāja
lietošanas
Svarīga informācija par audio
kompaktdiskiem un MP3 (WMA)
diskiem

Uzmanību
Nekādā gadījumā neievietojiet
šajā CD/MP3 (WMA) atskaņotājā
nekādus DVD diskus, minidiskus 8
cm diametrā vai diskus ar
neparastām virsmām.
Nelīmējiet uzlīmes uz diska
virsmas. Šādi diski var iesprūst CD
atskaņotājā un sabojāt piedziņas
ierīci. Ja tā notiks, ierīci nāksies
nomainīt, un tas radīs lielas
izmaksas.
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■ Audio kompaktdisks ar
pretkopēšanas aizsardzības
funkciju, kas nav saderīga ar audio
kompaktdisku standartu,
iespējams, nedarbosies pareizi vai
nedarbosies nemaz.
■ Ar manuāli ierakstītiem CD-R un
CD-RW diskiem bieži vien rīkojas
mazāk rūpīgi nekā ar oriģināliem
kompaktdiskiem. Ar manuāli
ierakstītiem CD-R un CD-RW
diskiem jārīkojas sevišķi
piesardzīgi. Lūdzu, skatiet tālāk
sniegto informāciju.
■ Iespējams, manuāli ierakstīti CD-R
un CD-RW netiks atskaņoti pareizi
vai netiks atskaņoti nemaz. Ja tā
notiek, šo problēmu neizraisa
audiosistēma.
■ Mainot diskus, jārīkojas piesardzīgi,
lai neatstātu pirkstu nospiedumus
uz atskaņojamās puses.
■ Pēc diska izņemšanas no CD/MP3
atskaņotāja noteikti tūlīt ievietojiet
to vāciņos, lai to nesabojātu un
nenotraipītu ar putekļiem.
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■ Ja disks ir notraipīts ar putekļiem
vai kādu šķidrumu, tas var notraipīt
CD/MP3 atskaņotājā esošo
nolasīšanas lēcu un izraisīt
problēmas.
■ Aizsargājiet disku no siltuma un
tiešiem saules stariem.
Izmantojamo disku veids
■ Šajā sistēmā var atskaņot audio
CD/MP3 (WMA) diskus.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Tālāk norādītos MP3 (WMA) failus
nevar atskaņot.
◆ Faili, kas kodēti atbilstoši MP3i
(MP3 interactive) vai MP3 PRO
standartam
◆ MP3 (WMA) faili, kas kodēti
neatbilstoši standartiem
◆ MP3 faili, kas nav MPEG1 Layer3
formātā

Piesardzības apsvērumi saistībā ar
disku lietošanu
■ Neizmantojiet tālāk norādītos
diskus. Šo disku pārliecīga
lietošana atskaņotājā var izraisīt
problēmas
◆ Diski ar uzlīmēm, etiķetēm vai
aizsargpārklājumu
◆ Diski, kuriem piestiprinātas tintes
strūklas printerī drukātas uzlīmes
◆ Diski, kas ierakstīti, izmantojot
papildieraksta funkcionalitāti un
kuros esošais datu apjoms
pārsniedz standarta ietilpību
◆ Ieplaisājuši, saskrāpēti vai ieliekti
diski netiks atskaņoti pareizi
◆ 8 cm diski vai diski, kas nav apaļi
(kvadrāta, piecstūra, ovāla
forma)
■ Neievietojiet disku spraugā neko
citu kā vien diskus, jo pretējā
gadījumā varat izraisīt darbības
problēmas vai bojājumus.
■ Ja aukstos laika apstākļos ir
ieslēgta salona apsilde, iespējams,
disks nedarbosies pareizi, jo

■
■
■
■
■

■

sistēmā veidojas mitrums. Ja tā ir
problēma, aptuveni stundu pirms
lietošanas sistēmai jābūt izslēgtai.
Braucot pa nelīdzenu ceļa segumu,
automašīnas vibrāciju rezultātā
atskaņošana var tikt pārtraukta.
Neievietojiet un neizņemiet disku ar
spēku, kā arī ar roku neaizkavējiet
diska izvirzīšanu.
Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi
uz augšu. To nevar atskaņot, ja tas
ir ievietots otrādi.
Rīkojoties ar disku, nepieskarieties
ieraksta pusei (pusei, kura nav
apdrukāta vai dekorēta).
Neizmantotos diskus ievietojiet
vāciņos, kā arī tos neglabājiet
tiešos saules staros vai augstā
temperatūrā.
Nenotraipiet disku ar ķimikālijām.
Ja disks ir netīrs, tas jātīra ar mitru,
mīkstu drāniņu, slaukot virzienā no
centra uz malu.
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Piesardzības apsvērumi saistībā ar
CD-R/RW disku lietošanu
■ Drīkst lietot tikai tādus CD-R/CDRW diskus, kuri ir "finalizēti".
■ Diskus, kas izveidoti datorā,
iespējams, nevarēs atskaņot
(atkarībā no lietojumprogrammas
iestatījumiem un vides).
■ CD-R/CD-RW diski (it sevišķi, ja tie
uzglabāti torņveida kārbās) var
nedarboties, ja tie ir atradušies
tiešos saules staros vai augstā
temperatūrā vai arī ilgi atradušies
automašīnā.
■ Skaņdarbu nosaukumi un cita
teksta informācija, kas ierakstīta
CD-R/CD-RW diskos, iespējams,
sistēmā netiks attēlota.
■ CD-RW diskiem var būt ilgāks
ielādes laiks nekā CD vai CD-R
diskiem.
■ Iespējams, bojāti mūzikas faili
netiks atskaņoti vai to atskaņošana
tiks pārtraukta.
■ Iespējams, daži pret kopēšanu
aizsargāti diski netiks atskaņoti.

■ MP3 (WMA) diskā var būt ne vairāk
kā 512 failu katrā no 10 mapju
līmeņiem, un kopā var atskaņot ne
vairāk kā 999 failus.
■ Šī sistēma var atpazīt tikai MP3
(WMA) diskus, kas izveidoti
atbilstoši ISO-9660 1./2. līmenim
vai Joliet failu sistēmā. (UDF failu
sistēma netiek atbalstīta.)
■ MP3/WMA faili nav saderīgi ar
pakešu rakstīšanas datu
pārsūtīšanu.
■ Disku, kurā ir ierakstīti MP3/WMA
faili un audio dati (CDDA),
iespējams, nevar atskaņot, ja tas ir
CD-Extra vai jauktā režīma disks.
■ Failu/mapju nosaukumi, ko var
izmantot atbilstoši atmiņas tipam,
t.sk. failu nosaukumu četrciparu
paplašinājumi (.mp3), ir šādi.
◆ ISO 9660 1. līmenis: ne vairāk kā
12 rakstzīmes
◆ ISO 9660 2. līmenis: ne vairāk kā
31 rakstzīme
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◆ Joliet: Ne vairāk kā 64 rakstzīmes
(1 baita rakstzīmēm)
◆ Windows garais faila
nosaukums: Ne vairāk kā 28
rakstzīmes (1 baita rakstzīmēm)
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
MP3/WMA mūzikas failu lietošanu
■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3
(WMA) failus ar faila nosaukuma
paplašinājumiem .mp3 vai .wma (ar
mazajiem burtiem) un .MP3
vai .WMA (ar lielajiem burtiem).
■ MP3 faili, ko šajā sistēmā var
atskaņot, ir šādi
◆ Bitu pārraides ātrums: 8kbps ~
320kbps
◆ Iztveršanas frekvence: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1),
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
■ Lai gan šajā sistēmā var atskaņot
failus ar bitu pārraides ātrumu 8 kb/
s ~ 320 kb/s, tomēr kvalitatīvs
skanējums ir failiem, kuru bitu
pārraides ātrums pārsniedz
128 kb/s.

92

Audio atskaņotāji

■ Šī sistēma var attēlot ID3 tagu
(versija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 vai 2.4)
informāciju par MP3 failiem,
piemēram, albuma nosaukumu un
izpildītāju.
■ Lai varētu attēlot informāciju par
albumu (diska nosaukums), celiņu
(celiņa nosaukums) un izpildītāju
(celiņa izpildītājs), failam jābūt
saderīgam ar ID3 tagu V1 un V2
formātiem.
■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3
failus, kas izmanto VBR. Kad tiek
atskaņots VBR tipa MP3 fails,
attēlotais atlikušais laiks var
atšķirties no faktiskā atlikušā laika.

Mūzikas failu atskaņošanas secība

CD/MP3 atskaņošana
Galvenie taustiņi/vadības slēdzis
(9) Taustiņš CD/AUX
Ar to izvēlas CD/MP3 atskaņotāju.
(14) Taustiņš MENU-TUNE ar
vadības slēdzi
■ Pagrieziet taustiņu/vadības slēdzi,
lai pārietu uz celiņu sarakstu,
izvēlni vai MP3 (WMA) celiņa
informāciju.
■ Nospiediet taustiņu/vadības slēdzi,
lai skatītu pašreizējā vienuma vai
pašreizējā režīma izvēlnes ekrānu.
(8) Taustiņi dSEEKc
■ Nospiediet šos taustiņus, lai
atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.
■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu skaņdarbu, un
atlaidiet tos, lai atsāktu atskaņot ar
parasto ātrumu.
(4) Taustiņš EJECT
Izvirziet disku.

Audio atskaņotāji
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(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Parāda informāciju par atskaņoto
celiņu.
Ievieto un atskaņo disku

Ievietojiet atskaņojamo disku ar
apdrukāto pusi uz augšu disku
ievietošanas spraugā.

■ Kad diska informācijas nolasīšana
ir pabeigta, automātiski tiek sākta
atskaņošana no 1. celiņa.
■ Ja ir ievietots nelasāms disks, tas
tiek automātiski izvirzīts un tiek
parādīts diska kļūdas paziņojums.
Pēc tam sistēma pārslēdzas uz
iepriekš izmantoto funkciju vai FM
radio.

Ja atskaņojamais disks jau ir
ievietots, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos CD/
MP3 atskaņotāju.
■ Ja atskaņojamais disks nav
ievietots, ekrānā būs redzams
paziņojums No CD inserted (Disks
nav ievietots) un funkcija netiks
aktivizēta.
■ Tiks automātiski atskaņots celiņš,
kas tika atskaņots iepriekš.
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Diska izvirzīšana

Lai izvirzītu disku, nospiediet taustiņu
EJECT un izņemiet disku.
■ Kad disks ir izvirzīts, sistēma
automātiski pārslēdzas uz iepriekš
izmantoto funkciju vai FM radio.
■ Ja disku kādu laiku nepaņem, tas
tiek automātiski ievilkts atpakaļ.

Atskaņojamā celiņa maiņa

Atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņus dSEEKc, lai atskaņotu
iepriekšējo vai nākamo celiņu.
Celiņus var ērti pārslēgt, pagriežot
stūres tālvadības slēdzi Source
(Avots) [dSRCc].

Varat arī pagriezt vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai pārietu uz
atskaņoto celiņu sarakstu, un pēc tam
nospiest taustiņu MENU-TUNE, lai to
tūlīt mainītu.

Audio atskaņotāji
Atskaņošanas pozīcijas maiņa

Atskaņošanas laikā nospiediet un
turiet taustiņus dSEEKc, lai patītu
vai attītu dziesmu. Lai turpinātu
atskaņot dziesmu ar parasto ātrumu,
atlaidiet taustiņu.
Attīšanas un patīšanas laikā skaļuma
līmenis tiek nedaudz samazināts un
tiek attēlots atskaņošanas laiks.
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Informācijas skatīšana par atskaņoto
celiņu

Lai atskaņošanas laikā skatītu
informāciju par atskaņoto celiņu,
nospiediet taustiņu INFORMATION
[INFO].
Ja par atskaņoto audio kompaktdiska
celiņu informācija nav pieejama,
sistēmā tiks parādīts paziņojums No
information (Nav informācijas).

Plašāku informāciju par MP3 (WMA)
celiņiem var skatīt, celiņa informācijas
attēlošanas laikā pagriežot vadības
slēdzi MENU-TUNE.
■ Attēlotajā informācijā ir ietverts faila
nosaukums, mapes nosaukums un
kopā ar dziesmu saglabātā ID3
tagu informācija.
Ja pirms MP3 (WMA) failu
ierakstīšanas diskā tiem ir
pievienota nepareiza ID3 tagu
informācija (piemēram, izpildītājs,
dziesmas nosaukums),
informācijas un izklaides sistēma
šo informāciju attēlo tā, kā tā ir
ierakstīta.
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CD menu → Track list

Informācijas un izklaides sistēmā
nevar mainīt vai labot ID3 tagu
informāciju (ID3 tagus var labot tikai
datorā).
■ Informācija par dziesmām, kas
ietver īpašās rakstzīmes vai tekstu
nepieejamā valodā, tiks attēlota kā
---- vai netiks attēlota nemaz.

CD izvēlnes izmantošana
Atskaņošanas režīma maiņa
Lai izvēlētos jaukšanas vai atkārtotas
atskaņošanas funkciju, pagrieziet
vadības slēdzi MENU-TUNE un pēc
tam nospiediet taustiņu MENUTUNE, lai šīs funkcijas iestatītu uz
On (Ieslēgtas) vai Off (Izslēgtas).

Atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai atvērtu CD
izvēlni.

Kad ir ievietots audio kompaktdisks,
CD izvēlnē pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai atlasītu Track list
(Celiņu saraksts), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atrastu vajadzīgo celiņu
sarakstu, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai atskaņotu
izvēlēto celiņu.
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CD menu → Folders

Kad ir ievietots MP3 (WMA) disks, CD
izvēlnē pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai atlasītu Folders
(Mapes), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu vajadzīgo skaņas
mapi, un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.
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CD menu → Search...

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atrastu vajadzīgo celiņu, un
pēc tam nospiediet taustiņu MENUTUNE, lai atskaņotu izvēlētās mapes
izvēlēto celiņu.

Kad ir ievietots MP3 (WMA) disks, CD
izvēlnē pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, pārejiet uz Search...
(Meklēt), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
■ Kad sistēma būs nolasījusi diska
informāciju, tiks attēlota
atskaņošanas saraksta [iP] pirmā
dziesma.
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■ Ja atskaņošanas sarakstā [iP] nav
mūzikas failu, tiks attēlota katra
izpildītāja [iA] pirmā dziesma.
■ Tomēr atkarībā no mūzikas failu
skaita diska nolasīšanai var būt
nepieciešams ilgs laiks.

Attiecīgo dziesmu skaits tiks parādīts
atskaņošanas sarakstā [iP]/Artist [iA]/
Album [iL]/Title [iS]/Genre [iG]
(Izpildītājs/albums/nosaukums/
žanrs).

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atrastu vajadzīgo celiņu/
nosaukumu, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai atskaņotu
izvēlēto celiņu.
Vēlreiz nospiediet taustiņu MENUTUNE un parādītajā meklēšanas
funkcijā pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai izvēlētos vajadzīgo
atskaņošanas režīmu.

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu detalizētu
klasifikācijas vienumu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Papildu ierīces
USB atskaņotājs
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
USB ierīču lietošanu
■ Ja USB lielapjoma atmiņas ierīci ar
iebūvētu cieto disku vai CF/SD
atmiņas karti pievieno, izmantojot
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■

■
■
■

■
■

USB adapteri, tās darbība nav
garantēta. Izmantojiet USB vai
zibatmiņas tipa krātuves ierīci.
Pievienojot un atvienojot USB ierīci,
piesargieties, lai neizraisītu statiskā
lādiņa izlādi. Īsā laikposmā
daudzkārt pievienojot un atvienojot
ierīci, var rasties tās darbības
problēmas.
Lai izņemtu USB ierīci, ar taustiņu
MENU-TUNE izvēlieties USB
Menu → Remove USB.
Ja USB ierīces pievienošanas
terminālis nav no metāla, darbība
nav garantēta.
Automašīnas vibrāciju dēļ
savienojums ar i-Stick tipa USB
ierīcēm var būt neapmierinošs,
tādēļ to darbība nav garantēta.
Nepieskarieties USB savienojuma
terminālim ne ar vienu priekšmetu
vai ķermeņa daļu.
USB atmiņas ierīci var atpazīt tikai
tad, ja tā ir formatēta, izmantojot
FAT16/32 failu formātu. Var
izmantot tikai ierīces, kuru
piešķirtais vienības lielums ir 512

■

■

■

■

baiti sektorā vai 2048 baiti sektorā.
NTFS un citas failu sistēmas netiks
atpazītas.
Failu atpazīšanas ātrums var
atšķirties atkarībā no USB atmiņas
ierīces tipa un ietilpības, kā arī
saglabāto failu tipa. Šajā gadījumā
tā nav uzskatāma par izstrādājuma
darbības problēmu, tādēļ, lūdzu,
gaidiet, līdz faili būs apstrādāti.
Iespējams, dažās USB atmiņas
ierīcēs faili netiks atpazīti, jo ir
radušās saderības problēmas vai
arī savienojums ar atmiņas lasītāju
vai USB centrmezglu netiek
atbalstīts. Pirms lietošanas, lūdzu,
pārbaudiet ierīces darbību
automašīnā.
Ja tādas ierīces kā MP3
atskaņotāju, mobilo telefonu vai
digitālo kameru pievieno kā mobilo
disku, tās var nedarboties pareizi.
Neatvienojiet USB krātuves ierīci,
kamēr notiek tās atskaņošana.
Šādi var izraisīt sistēmas vai USB
ierīces bojājumus.
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■ Atvienojiet pievienoto USB
krātuves ierīci, kad automašīnas
aizdedze ir izslēgta. Ja USB
krātuves ierīces pievienošanas
laikā ir ieslēgta aizdedze,
iespējams, USB krātuves ierīce tiks
bojāta vai nedarbosies pareizi.

Uzmanību
Šai sistēmai USB ierīces var
pievienot tikai mūzikas failu
atskaņošanai.
Sistēmas USB termināli nedrīkst
izmantot USB piederumu
uzlādēšanai, jo USB termināļa
lietošanas gaitā radītais siltums
var izraisīt veiktspējas problēmas
vai sistēmas bojājumus.
■ Ja loģiskais disks ir nodalīts no
USB lielapjoma krātuves ierīces,
tikai augstākā līmeņa loģiskā diska
failus var atskaņot kā USB mūzikas
failus. Tādēļ atskaņojamie mūzikas
faili jāsaglabā ierīces augstākā
līmeņa diskā. Dažās USB atmiņas
ierīcēs saglabātos mūzikas failus
nevar pareizi atskaņot, ja USB
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ierīcē ir izveidots atsevišķs
nodalījums lietojumprogrammu
ielādei.
■ Mūzikas failus, uz kuriem attiecas
DRM (Digital Rights Management
— Digitālā tiesību pārvaldība),
nevar atskaņot.
■ Šī sistēma var atbalstīt USB
krātuves ierīces ar šādiem
ierobežojumiem: ietilpība līdz 16
gigabaitiem, ne vairāk kā 999 faili,
512 mapes un 10 mapju struktūras
līmeņi. Ja krātuves ierīce pārsniedz
šos ierobežojumus, normālas
lietošanas iespējas nav garantētas.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
USB mūzikas failu lietošanu
■ Bojātu mūzikas failu atskaņošana,
iespējams, tiks priekšlaikus
pārtraukta vai tie nemaz netiks
atskaņoti.
■ Mapes un mūzikas faili tiks attēloti
šādā secībā: simboli → skaitļi →
valoda
■ Mapju un failu nosaukumos var
atpazīt ne vairāk kā 64 rakstzīmes,
kas rakstītas Joliet failu sistēmā.

Par MP3 (WMA) mūzikas failiem
■ Var atskaņot tālāk norādītos MP3
failus.
◆ Bitu pārraides ātrums: 8kbps ~
320kbps
◆ Iztveršanas frekvence:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
■ Šajā sistēmā tiek attēloti MP3
(WMA) faili ar faila nosaukuma
paplašinājumiem .mp3 vai .wma (ar
mazajiem burtiem) un .MP3
vai .WMA (ar lielajiem burtiem).
■ Šī sistēma var attēlot ID3 tagu
(versija 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4)
informāciju par MP3 faila albumu,
izpildītāju utt.
■ Failu/mapju nosaukumi, ko var
izmantot atbilstoši atmiņas tipam,
t.sk. failu nosaukumu četru
rakstzīmju paplašinājumi (.mp3), ir
šādi.

◆ ISO 9660 1. līmenis: ne vairāk kā
12 rakstzīmes
◆ ISO 9660 2. līmenis: ne vairāk kā
31 rakstzīme
◆ Joliet: Ne vairāk kā 64 rakstzīmes
(1 baita rakstzīmēm)
◆ Windows garais faila
nosaukums: ne vairāk kā 28
rakstzīmes (1 baita rakstzīmēm)
■ Šajā sistēmā var atskaņot MP3
failus, kas izmanto VBR. Kad tiek
atskaņots VBR tipa MP3 fails,
attēlotais atlikušais laiks var
atšķirties no faktiskā atlikušā laika.
Galvenie taustiņi/vadības slēdzis
USB mūzikas failu atskaņošanai tiek
izmantoti šādi galvenie taustiņi un
vadības ierīces.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota USB ierīce,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos USB atskaņošanas režīmu.
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(14) Taustiņš MENU-TUNE ar
vadības slēdzi
■ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārietu uz celiņu sarakstu, izvēlni
vai MP3 (WMA) celiņa informāciju.
■ Nospiediet taustiņu, lai skatītu
pašreizējā vienuma vai pašreizējā
režīma izvēlnes ekrānu.
(8) Taustiņi dSEEKc
■ Nospiediet šos taustiņus, lai
atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.
■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un pēc
tam atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.
(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Parāda informāciju par atskaņoto
celiņu.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ ievadīto vienumu vai atgriežas
iepriekšējā izvēlnē.
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USB atmiņas ierīces pievienošana

Lai USB krātuves ierīci ar mūzikas
failiem pievienotu USB savienojuma
terminālim, pavelciet un atveriet
pārsegu, kas atrodas virs instrumentu
paneļa.

■ Kad sistēma ir pabeigusi nolasīt
USB krātuves ierīces informāciju,
tiek automātiski sākta
atskaņošana.
■ Ja ir pievienota nenolasāma USB
krātuves ierīce, tiek parādīts kļūdas
ziņojums un sistēma automātiski
pārslēdzas uz iepriekš izmantoto
funkciju vai FM radio funkciju.
Ja atskaņojamā USB krātuves ierīce
jau ir pievienota, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos USB
atskaņotāju.
Atskaņošana tiks automātiski atsākta
vietā, kur iepriekšējoreiz tā ir
pārtraukta.
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Pēc tam USB atskaņotāja funkcijas
var lietot līdzīgi kā CD/MP3
atskaņotāja funkcijas.
USB mūzikas failu atskaņošanas
pabeigšana
Nospiediet taustiņu RADIO BAND vai
CD/AUX, lai izvēlētos citas funkcijas.
Lai pabeigtu atskaņošanu un
atvienotu USB atmiņas ierīci,
izmantojiet USB Menu → Remove
USB funkciju USB atmiņas ierīces
drošai noņemšanai.
USB izvēlnes izmantošana
Menu USB funkcijas Shuffle songs/
Repeat/Folders/Search... darbojas
līdzīgi CD/MP3 atskaņotāja CD
izvēlnes funkcijām; ir pievienots tikai
vienums Remove USB (Noņemt
USB). Skatiet norādījumus par CD/
MP3 atskaņotāja funkcijām CD
izvēlnē.

Menu USB → Remove USB

iPod atskaņotājs

Attiecas tikai uz modeļiem, kas
atbalsta iPod savienojumu.

Atskaņošanas režīmā nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai parādītu
Menu USB. Pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai pārvietotos uz
Remove USB (Noņemt USB), un pēc
tam nospiediet taustiņu MENUTUNE, lai parādītu paziņojumu, par
USB ierīces drošu izņemšanu.
Atvienojiet USB ierīci no USB
savienojuma termināļa.
Atveriet iepriekš lietoto funkciju.

Galvenie taustiņi/vadības slēdzis
iPod mūzikas failu atskaņošanai tiek
izmantoti šādi galvenie taustiņi un
vadības ierīces.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienots iPod, vairākkārt
nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos
iPod atskaņošanas režīmu.
(14) Taustiņš MENU-TUNE ar
vadības slēdzi
■ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārvietotu un skatītu pašlaik
atskaņoto celiņu sarakstu.
■ Nospiediet taustiņu, lai skatītu
pašreizējā vienuma vai pašreizējā
režīma izvēlnes ekrānu.

Audio atskaņotāji
(8) Taustiņi dSEEKc
■ Nospiediet šos taustiņus, lai
atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
skaņdarbu.
■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un pēc
tam atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.
(7) Taustiņš INFORMATION [INFO]
Parāda informāciju par atskaņoto
celiņu.
(16) Taustiņš P BACK
Atceļ iepriekšējo vienumu vai
atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

iPod atskaņotāja pievienošana

Lai USB savienojuma terminālim
pievienotu iPod ierīci ar mūzikas
failiem, pavelciet un atveriet pārsegu,
kas atrodas virs pasažiera sēdekļa
instrumentu paneļa.
■ Šīs sistēmas pievienoto/atbalstīto
iPod modeļu klāsts ir šāds:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G un 5G Nano
◆ iPod 120 GB un 160 GB Classic
◆ iPod 1G, 2G un 3G Touch
◆ iPhone 3G un 3GS
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■ Šai sistēmai iPod ierīci drīkst
pievienot tikai ar iPod ierīču
atbalstītiem savienojuma kabeļiem.
Citus savienojuma kabeļus nedrīkst
izmantot.

■ Ja izslēdz aizdedzi, kamēr iPod
ierīce ir pievienota sistēmai, dažos
gadījumos var rasties ierīces
bojājumi.
Kad iPod ierīce netiek lietota,
uzglabājiet to atsevišķi no šīs
sistēmas, izslēdzot automašīnas
aizdedzi.
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■ Kad sistēma ir pabeigusi nolasīt
iPod ierīces informāciju, tiek
automātiski sākta atskaņošana.
■ Ja ir pievienota nenolasāma iPod
ierīce, tiek parādīts atbilstošs
kļūdas paziņojums un sistēma
automātiski pārslēdzas uz iepriekš
izmantoto funkciju vai FM radio
funkciju.

Ja atskaņojamā iPod ierīce jau ir
pievienota, vairākkārt nospiediet
taustiņu CD/AUX, lai izvēlētos iPod
atskaņotāju.

■ Atskaņošana tiks automātiski
atsākta vietā, kur iepriekšējoreiz tā
ir pārtraukta.
■ Šajā sistēmā izmantotās iPod
ierīces atskaņošanas funkcijas un
informācijas attēlošanas vienumi
var atšķirties no iPod funkcijām. Var
atšķirties atskaņošanas secība,
veids un attēlotā informācija.
■ Ar iPod ierīces nodrošināto
meklēšanas funkciju saistīto
vienumu klasifikāciju skatiet šajā
tabulā.

Pēc tam iPod ierīces atskaņošanas
funkcijas lieto līdzīgi CD/MP3
atskaņošanas funkcijām.
iPod ierīces atskaņošanas beigšana
Lai beigtu atskaņošanu un izvēlētos
citas funkcijas, nospiediet taustiņu
RADIO BAND vai CD/AUX.
iPod ierīces izvēlnes izmantošana
iPod ierīces izvēlnes funkcijas Shuffle
Songs/Repeat/Folders/Search...
(t.sk. audiogrāmatām un
komponistiem) darbojas līdzīgi CD/
MP3 atskaņotāja CD izvēlnes
funkcijām; ir pievienots tikai vienums
Eject iPod (Noņemt iPod ierīci).
Skatiet šo CD/MP3 atskaņotāja
vienumu lietošanas norādījumus.

Audio atskaņotāji
iPod Menu → Eject iPod

Ārējā skaņas signāla (AUX)
ieeja
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AUX 2: atrodas pasažiera sēdekļa
cimdu nodalījumā

Attiecas tikai uz modeļiem, kas
atbalsta ārēja skaņas signāla
pievienošanu.

Lai atvērtu iPod izvēlni, atskaņošanas
režīmā nospiediet taustiņu MENUTUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai pārietu uz funkciju Eject
iPod, un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE. Tiks parādīts
paziņojums, ka ierīci var droši
noņemt.
Atvienojiet iPod ierīci no USB
savienojuma termināļa.
Atveriet iepriekš lietoto funkciju.

Galvenie taustiņi/vadības slēdzis
Tālāk norādītos galvenos taustiņus
un vadības ierīces izmanto, lai
baudītu informācijas un izklaides
sistēmas bagātīgo skaņu, izmantojot
pievienotas ārējas ierīces
izvadsignālu.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota ārēja skaņas ierīce,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos ārējā skaņas signāla (AUX)
ieejas režīmu.
(2) Vadības slēdzis POWER/
VOLUME
Pagrieziet šo vadības slēdzi, lai
regulētu skaļumu.
Ārējas skaņas ierīces pievienošana
Pievienojiet ārējās audioierīces audio
izeju AUX ieejas 1. vai 2. terminālim.
■ AUX 1: atrodas informācijas un
izklaides sistēmā

■ Pievienojot ārēju skaņas ierīci,
informācijas un izklaides sistēma
automātiski pārslēdzas ārējā
skaņas signāla (AUX) ieejas
režīmā.
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Ja ārējā skaņas ierīce jau ir
pievienota, nospiediet taustiņu CD/
AUX, lai ieslēgtu ārējā skaņas signāla
atskaņošanas režīmu.
Pagrieziet vadības slēdzi POWER/
VOLUME, lai regulētu skaļumu.

Telefons

Telefons
Bluetooth® ................................. 107
Brīvroku tālrunis ......................... 113

Bluetooth®
Galvenie taustiņi/vadības
slēdzis

Tālāk norādītos galvenos taustiņus
un vadības slēdžus izmanto, lai
atskaņotu mūzikas failus vai lietotu
zvanu funkcijas, izmantojot Bluetooth
ierīci.
(9) Taustiņš CD/AUX
Kad ir pievienota Bluetooth ierīce ar
mūzikas atskaņotāja funkcionalitāti,
vairākkārt nospiediet šo taustiņu, lai
izvēlētos Bluetooth audio
atskaņošanas režīmu.
(14) Taustiņš MENU-TUNE ar
vadības slēdzi
■ Bluetooth telefona režīmā
nospiediet šo taustiņu, lai atvērtu
izvēlnes ekrānu.
■ Pagrieziet vadības slēdzi, lai
pārietu uz izvēlni vai iestatījuma
vērtību.
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(8) Taustiņi dSEEKc
■ Bluetooth audio atskaņošanas
režīmā nospiediet šos taustiņus, lai
atskaņotu iepriekšējo vai nākamo
celiņu.
■ Nospiediet un turiet šos taustiņus,
lai attītu vai patītu celiņu, un
atlaidiet tos, lai atskaņotu ar
parasto ātrumu.

Bluetooth savienojuma izveide
Bluetooth ierīces reģistrēšana
Reģistrējiet informācijas un izklaides
sistēmai pievienojamo Bluetooth
ierīci.
Vispirms pievienojamās Bluetooth
ierīces Bluetooth iestatījumu izvēlnē
iestatiet, lai citas ierīces varētu to
atrast.
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Nospiediet taustiņu CONFIG un
izmantojiet taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, lai pārietu uz Settings
→ Bluetooth settings → Bluetooth →
Pair device, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
■ Bluetooth ierīces var reģistrēt ne
tikai ar taustiņu CONFIG, bet arī ar
izvēlni Phone Menu → Bluetooth
settings → Bluetooth → Add Device.

■ Ja informācijas un izklaides
sistēmai jau ir pievienota Bluetooth
ierīce, tiks parādīts paziņojums
Bluetooth is busy (Bluetooth
savienojums ir aizņemts).
■ Tiks parādīts savienojuma
gaidstāves režīms ar paziņojumu
un drošības kodu. (Tā sākotnējā
vērtība ir 0000, bet to var mainīt
izvēlnē Settings → Bluetooth
settings → Bluetooth → Change
Bluetooth Code item.)
Informācijas un izklaides sistēmu var
atrast, meklējot pievienojamo
Bluetooth ierīci.
Ievadiet informācijas un izklaides
sistēmas drošības kodu, izmantojot
Bluetooth ierīci.
Ja informācijas un izklaides sistēmai
pievienojamās ierīces reģistrācija ir
bijusi veiksmīga, ekrānā tiek parādīta
informācija par Bluetooth ierīci.

■ Informācijas un izklaides sistēmā
var reģistrēt līdz piecām Bluetooth
ierīcēm.
■ Dažas Bluetooth ierīces var
izmantot tikai tad, ja ir iestatīta
opcija Always connect (Vienmēr
izveidot savienojumu).

Telefons
Bluetooth ierīču pievienošana/
dzēšana/atvienošana

Uzmanību
Ja Bluetooth ierīce jau ir
pievienota, tā vispirms ir jāatvieno.
Vispirms pievienojamās Bluetooth
ierīces Bluetooth iestatījumu izvēlnē
iestatiet, lai citas ierīces varētu to
atrast.
Nospiediet taustiņu CONFIG un
izmantojiet taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, lai pārietu uz Settings
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→ Bluetooth settings → Bluetooth →
Device list, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.

Izmantojiet vadības slēdzi un taustiņu
MENU-TUNE, lai no reģistrētās
Bluetooth ierīces pārietu uz
pievienojamo ierīci, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Varat to reģistrēt, ar vadības slēdzi un
taustiņu MENU-TUNE izvēloties
vienumu, pārejot pie opcijas Select
un pēc tam nospiežot taustiņu
MENU-TUNE.
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■

Pašlaik pievienotās Bluetooth ierīces
atvienošana: ierīču saraksta ekrānā
atlasiet pievienoto ierīci; kad tiek
parādīts vienums Disconnect
(Atvienot), nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
Bluetooth ierīču reģistrēšanu/
pievienošanu
■ Ja nevar izveidot savienojumu ar
Bluetooth ierīci, dzēsiet visu
pievienojamo Bluetooth ierīču
sarakstu un mēģiniet vēlreiz. Ja
visa ierīču saraksta dzēšana

■

■

■

problēmu neatrisina, izņemiet un
ievietojiet akumulatoru un mēģiniet
izveidot savienojumu.
Ja pēc Bluetooth ierīces
pievienošanas rodas problēma,
izmantojiet taustiņu MENU-TUNE
ar vadības slēdzi, lai atlasītu
Settings → Bluetooth settings →
Restore factory settings.
Inicializējiet Bluetooth ierīci, kuru
neizdevās pievienot informācijas
un izklaides sistēmai.
Dažkārt Bluetooth savienojumu var
izveidot tikai ar brīvroku vai
Bluetooth audio atskaņošanas
funkcijām neskatoties uz to, ka ir
pievienotas stereo austiņas. Šajā
gadījumā mēģiniet atvienot un
pievienot informācijas un izklaides
sistēmu, izmantojot Bluetooth ierīci.
Bluetooth ierīcēm, kas neatbalsta
stereo austiņas, Bluetooth audio
atskaņošanas funkcionalitāti nevar
izmantot.
Bluetooth audio atskaņošanas
funkciju nevar izmantot, ja sistēmai
ir pievienots iPhone, izmantojot

USB savienotāju. Šo ierobežojumu
nosaka šī mobilā telefona unikālās
specifikācijas.

Bluetooth audio
Kā atskaņot Bluetooth audio
■ Sistēmā jāreģistrē un tai jāpievieno
mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce, kas atbalsta A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile — izvērstā audio
izplatīšanas profila) versiju, kuras
kārtas numurs pārsniedz 1.2.
■ Mobilajā telefonā vai Bluetooth
ierīcē atrodiet to Bluetooth ierīces
tipu, kas nepieciešams, lai sistēmu
iestatītu/pievienotu kā Bluetooth
austiņas.
Ja sistēma ir sekmīgi pievienota kā
Bluetooth austiņas, ekrāna
apakšējā labajā stūrī ir redzama
nots ikona [n].
■ Nepievienojiet mobilo telefonu
Bluetooth savienojuma terminālim.
Ja to pievieno CD/MP3 un
Bluetooth audio atskaņošanas
režīmā, var rasties kļūda.

Telefons
Bluetooth audio atskaņošana

Vairākkārt nospiediet taustiņu CD/
AUX, lai izvēlētos pievienotās
Bluetooth ierīces audio atskaņošanas
režīmu.
Ja Bluetooth ierīce nav pievienota, šo
funkciju nevar izvēlēties.
Aktivizējot mobilo telefonu vai
Bluetooth ierīci, tiek atskaņoti
mūzikas faili.

■ Bluetooth ierīces signāls tiek
atskaņots informācijas un izklaides
sistēmā.
■ Lai varētu atskaņot Bluetooth
audio, mūzika vismaz vienreiz
jāatskaņo mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces mūzikas
atskaņošanas režīmā, kad sistēma
ir pievienota kā stereo austiņas. Ja
mūzika vismaz vienreiz ir
atskaņota, pēc atskaņošanas
režīma izvēlēšanās tiek automātiski
aktivizēts mūzikas atskaņotājs.
Kad mūzikas atskaņošanas režīma
izslēgšanas tas tiek deaktivizēts. Ja
mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna
režīmā, iespējams, automātiskā
atskaņošana Bluetooth audio
atskaņošanas režīmā netiks sākta.
Nospiediet taustiņus dSEEKc, lai
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
celiņu, vai nospiediet un turiet šos
taustiņus, lai patītu vai attītu celiņu.
■ Šī funkcija darbojas tikai ar
Bluetooth ierīcēm, kas atbalsta
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile — audio un video
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tālvadības profila) 1.0 vai jaunāku
versiju. (Atkarībā no Bluetooth
ierīces opcijām dažas ierīces
sākotnējā savienojuma laikā
uzrāda AVRCP savienojumu.)
■ Informācija par atskaņoto celiņu un
tā pozīciju netiek rādīta informācijas
un izklaides sistēmas ekrānā.
Piesardzības apsvērumi saistībā ar
Bluetooth audio atskaņošanu
■ Atskaņojot Bluetooth audio,
nemainiet celiņus pārāk strauji.
Paiet zināms laiks, kamēr dati tiek
pārsūtīti no mobilā telefona uz
informācijas un izklaides sistēmu.
■ Informācijas un izklaides sistēma
pārsūta atskaņošanas komandu no
mobilā telefona Bluetooth audio
atskaņošanas režīmā. Ja tas notiek
kādā citā režīmā, komandas
pārsūtīšana no ierīces tiek
pārtraukta.
Atkarībā no mobilā telefona
opcijām šīs atskaņošanas/
apturēšanas komandas
aktivizēšanai var būt nepieciešams
zināms laiks.
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■ Ja mobilais telefons vai Bluetooth
ierīce neatrodas gaidīšanas ekrāna
režīmā, iespējams, atskaņošana
netiks automātiski sākta
neskatoties uz to, ka tā ir aktivizēta
Bluetooth audio atskaņošanas
režīmā.
Ja Bluetooth audio atskaņošana
nedarbojas, pārbaudiet, vai
mobilais telefons atrodas
gaidīšanas ekrāna režīmā.
■ Dažkārt Bluetooth atskaņošanas
laikā var rasties skaņas signāla
pārtraukumi. Informācijas un
izklaides sistēma atskaņo audio
signālu no mobilā telefona vai
Bluetooth ierīces tieši tā, kā tas ir
pārraidīts.
Bluetooth kļūdu paziņojumi un
pasākumi
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
deaktivizēts)
Pārbaudiet, vai Bluetooth
aktivizēšana ir ieslēgta. Bluetooth
funkciju var izmantot, ja ir ieslēgta
Bluetooth aktivizēšana.

■ Bluetooth is busy (Bluetooth
savienojums ir aizņemts)
Pārbaudiet, vai nav pievienota
kāda Bluetooth ierīce. Lai
pievienotu vēl vienu ierīci, vispirms
atvienojiet citas pievienotās ierīces
un pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot
savienojumu.
■ Device list is full (Ierīču saraksts ir
pilns)
Pārbaudiet, vai reģistrēto ierīču
skaits ir mazāks par 5. Var reģistrēt
ne vairāk kā 5 ierīces.
■ No phone book available (Telefonu
grāmata nav pieejama)
Šis paziņojums tiek rādīts, ja
mobilais telefons neatbalsta
kontaktinformācijas pārsūtīšanu.
Ja šis paziņojums tiek rādīts pēc
vairākiem mēģinājumiem, ierīce
neatbalsta kontaktinformācijas
pārsūtīšanu.

Uzmanību
Šis paziņojums tiks parādīts, ja
kontaktinformācijas pārsūtīšana ir

atbalstīta, bet ir pārsūtīta arī
informācija par ierīces kļūdu. Ja tā
notiek, atjauniniet ierīci vēlreiz.
■ Phone book is empty (Telefonu
grāmata ir tukša)
Šis paziņojums tiek rādīts, ja
mobilajā telefonā nav saglabāts
neviens telefona numurs. Šis
paziņojums tiek rādīts arī tad, ja
telefonu žurnāla pārsūtīšana tiek
atbalstīta, bet tādā veidā, kādu
neatbalsta informācijas un
izklaides sistēma.

Telefons

Brīvroku tālrunis
Atbildēšana uz zvanu

Uzmanību
Atkarībā no mobilā telefona,
iespējams, var pārsūtīt zvana
signālu. Ja zvana signāla skaļuma
līmenis ir pārāk zems, noregulējiet
to mobilajā telefonā.
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■ Lai noraidītu zvanu, nospiediet
stūres tālvadības bloka klusuma/
sarunas beigšanas taustiņu vai ar
vadības slēdzi MENU-TUNE
izvēlieties Decline (Noraidīt).

Lai runātu pa telefonu, nospiediet
stūres tālvadības bloka zvanīšanas
taustiņu vai pagrieziet vadības slēdzi
MENU-TUNE, lai pārietu uz
atbildēšanas funkciju, un nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.
Ja pievienotajā Bluetooth mobilajā
telefonā ir saņemts telefona zvans,
celiņa atskaņošana tiek pārtraukta,
zvana telefons un tiek parādīta
attiecīgā informācija.

■ Telefona sarunas laikā pārraidīto
skaņu var bloķēt, izmantojot
taustiņu MENU-TUNE ar vadības
slēdzi un izvēloties Mute
Microphone (Izslēgt mikrofonu).
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■ Ja sakaru pakalpojumu sniedzējs
atbalsta konferences zvana
funkcionalitāti, šos zvanus var
veikt, kamēr informācijas un
izklaides sistēmā notiek zvans.
■ Konferences zvana laikā, kurā
piedalās trīs vai vairāk puses,
attēlotais saturs var atšķirties no
faktiskās informācijas.

pārvietotos uz Hang up (Nolikt
klausuli), un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE.

Zvanīšana ar atzvana
funkcionalitāti

Zvana beigšana
■ Telefona sarunas laikā nospiediet
un turiet stūres tālvadības bloka
zvanīšanas taustiņu, lai ieslēgtu
privātā zvana režīmu (atkarībā no
telefona opcijām daži telefoni
neatbalsta privātā zvana režīmu).
■ Ja ir saņemts zvans, kamēr
informācijas un izklaides sistēma ir
savienota ar telefonu, izmantojot
Bluetooth savienojumu, daļa
telefonu automātiski nepārslēdzas
privātā zvana režīmā. Tas ir
atkarīgs no katra mobilā telefona
specifikācijām.

Lai beigtu zvanu, nospiediet stūres
tālvadības bloka taustiņu Mute/Hang
up (Izslēgt skaņu/nolikt klausuli) vai
pagrieziet taustiņu MENU-TUNE, lai

Nospiediet stūres tālvadības bloka
zvanīšanas taustiņu, lai skatītu
atzvana norādījumu ekrānu, vai
nospiediet un turiet šo taustiņu, lai
skatītu zvanītāju žurnāla ekrānu.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos Yes (Jā) vai kādu
no kontaktpersonām, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE vai
zvanīšanas taustiņu, lai veiktu zvanu.

Telefons
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Zvanīšana, ievadot numurus

■ Ja mobilais telefons neatrodas
gaidīšanas režīmā, iespējams, tas
neatbalsta atzvana funkciju. Tas ir
atkarīgs no mobilā telefona
opcijām.
■ Sastādot numuru atkārtoti,
pievienotā telefona numurs netiek
rādīts.
■ Atkarībā no mobilā telefona dažkārt
zvans tiek veikts, izmantojot
saņemto vai neatbildēto zvanu
vēsturi, nevis atzvana režīmu. Tas
ir atkarīgs no mobilā telefona
opcijām.

Lai skatītu augstāk attēlotās
savienojuma izveides funkcijas,
nospiediet taustiņu MENU-TUNE,
kamēr ir pievienots telefons.
Lai lietotu parādītās izvēlnes
funkcijas, izmantojiet taustiņu MENUTUNE ar vadības slēdzi.
Runājot pa telefonu, nospiediet un
turiet stūres tālvadības bloka
zvanīšanas taustiņu, lai ieslēgtu
privāto režīmu.

Lai piezvanītu, ievadot telefona
numuru, nospiediet taustiņu MENUTUNE un pagrieziet vadības slēdzi,
lai izvēlētos Enter number (Ievadīt
numuru), un nospiediet taustiņu
MENU-TUNE.
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1. Pārvietošanas ikona: ievades
vietas pārvietošanai
2. Dzēšanas ikona: ievadītās
rakstzīmes dzēšanai
3. Telefonu grāmatas ikona:
kontaktinformācijas meklēšanai
(var lietot pēc telefona numuru
atjaunināšanas)
4. Zvanīšanas ikona: numura
izsaukšanai

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos vajadzīgos
ciparus, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai ievadītu
ciparu.
■ Atkārtojiet šo soli, lai ievadītu visus
telefona numura ciparus.
■ Nospiediet taustiņu P BACK, lai pa
vienam dzēstu ievadītos ciparus,
vai nospiediet un turiet šo taustiņu,
lai dzēstu visu ievadīto saturu.
■ Skatiet šos norādījumus par
ievadītā satura rediģēšanu.

Kad ir ievadīts viss telefona numurs,
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai sāktu numura sastādīšanu
[y], un pēc tam nospiediet taustiņu/
vadības slēdzi, lai veiktu zvanu.

Lai beigtu zvanu, pagrieziet vadības
slēdzi MENU-TUNE, lai izvēlētos
zvana beigšanas funkciju, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Telefona izvēlnes lietošana
Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Meklēt

Nospiediet taustiņu MENU-TUNE,
pagrieziet MENU-TUNE vadības
slēdzi, lai atlasītu Phone Book
(Telefonu katalogs), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Telefons
Ekrānā tiks parādīts paziņojums, ka
nav izmantojamas
kontaktinformācijas, un tiks parādīts
iepriekšējais ekrāns.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu Search (Meklēt), un
pēc tam nospiediet taustiņu MENUTUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai atlasītu First Name (Vārds)
vai Last Name (Uzvārds), un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
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Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos meklējamos
vārdus/diapazonu, un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Lai zvanītu uz attiecīgo numuru,
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā
par zvanu veikšanu.
Meklēšanas rezultātu ekrānā
pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos vajadzīgo
ierakstu, un pēc tam nospiediet
taustiņu MENU-TUNE, lai skatītu
detalizētu ieraksta informāciju.
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Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Atjaunināt
■
■

Varat atjaunināt sistēmas
kontaktinformāciju, izmantojot
pievienotā mobilā telefona
kontaktinformāciju.
Izmantojot taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, atlasiet Phone Menu
→ Phone book → Update un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos Yes (Jā) vai No
(Nē), un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai aktivizētu vai
atceltu atjauninājumu.
Paziņojums par kontaktinformācijas
atjaunināšanu
■ Šo funkciju var izmantot ar
mobilajiem tālruņiem, kas atbalsta
kontaktinformācijas
atjaunināšanas un zvanu vēstures
pārsūtīšanas funkcionalitāti. (Ja
sistēma ir pievienota mobilajam
tālrunim, kas šīs funkcijas

■

■

neatbalsta, var skatīt informācijas
un izklaides sistēmas zvanu
vēsturi.)
Atjaunināšana netiek atbalstīta, ja
kontaktinformācijā ir vairāk nekā
1000 numuru.
Ņemiet vērā, ka
kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā brīvroku
sarunu un Bluetooth audio
atskaņošanas funkcionalitāte tiek
izslēgta (tomēr citas funkcijas var
izmantot).
Lai varētu atjaunināt
kontaktinformāciju, iespējams, tiks
pieprasīts kontaktinformācijas
pārsūtīšanas apstiprinājums. Ja
gaidīšanas ekrāns ilgstoši
nemainās, varat pārbaudīt, vai
mobilais telefons nepieprasa
apstiprinājumu. Ja mobilajā
telefonā tiek pieprasīts
apstiprinājums, bet tas netiek
sniegts, visi Bluetooth savienojumi
tiek pārtraukti un ierīce tiek
pievienota atkārtoti.
Lai varētu saņemt zvanu vēsturi,
iespējams, tiks pieprasīts zvanu
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vēstures pārsūtīšanas
apstiprinājums. Ja gaidīšanas
ekrāns ilgstoši nemainās,
pārbaudiet, vai mobilais telefons
nepieprasa apstiprinājumu.
Ja mobilajā telefonā tiek pieprasīts
apstiprinājums, bet tas netiek
sniegts, visi Bluetooth savienojumi
tiek pārtraukti un ierīce tiek
pievienota atkārtoti.
■ Ja ir radusies problēma saistībā ar
mobilajā telefonā saglabāto
informāciju, iespējams,
kontaktinformācija netiks
atjaunināta.
■ Informācijas un izklaides sistēma
izmanto tikai UTF-8 formātā kodētu
informāciju.
■ Ja kontaktinformācijas
atjaunināšanas vai zvanu vēstures
pārsūtīšanas laikā aktivizē citas
funkcijas (spēli, meklēšanu kartē,
navigāciju utt.), iespējams,
atjaunināšanas/pārsūtīšanas
process nedarbosies.
Tā var notikt, ja citas mobilā
telefona funkcijas ietekmē datu
pārsūtīšanu.

■ Kad kontaktinformācijas
atjaunināšana vai zvanu vēstures
pārsūtīšana ir pabeigta, visi
brīvroku un Bluetooth audio
atskaņošanas režīmi tiek
automātiski atvienoti un pēc tam
atkal pievienoti.
■ Ja telefonsarunas laikā
informācijas un izklaides sistēmu
izslēdz, zvans tiek pārsūtīts uz
mobilo telefonu. Atkarībā no
telefona veida dažos telefonos var
būt vispirms jāiestata zvanu
pārsūtīšanas funkcionalitāte.
■ Ja lietotājs tieši atvieno
savienojumu (izmantojot
informācijas un izklaides sistēmu
vai mobilo telefonu), automātiskā
savienojuma izveides funkcija
nedarbojas.
Automātiska savienojuma izveide:
šī funkcija automātiski atrod un
pievieno ierīci, ar kuru
iepriekšējoreiz bijis izveidots
savienojums.
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■ Kontaktinformācijā ne vienmēr ir
redzami visi tālrunī esošie dati.
Informācijas un izklaides sistēma
attēlo tikai tos datus, kas ir pārsūtīti
no mobilā tālruņa.
■ Kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā var saņemt
tikai četrus numurus no katra
kontaktinformācijas kataloga
(Mobile Phone, Office, Home un
Other) (Mobilais telefons, Birojā,
Mājās un Cits).
■ Kontaktinformācijas
atjaunināšanas laikā mainot
valodas iestatījumus, tiek dzēsti visi
iepriekšējie atjauninājumi.
■ Ja mobilajā telefonā nav iestatīts
gaidīšanas ekrāns, iespējams,
zvani netiks pārsūtīti uz šo
informācijas un izklaides sistēmu.
■ Ja mobilā telefona OS tiek
atjaunināta, tā var mainīt, kā
darbojas telefona Bluetooth
funkcija.
■ Īpašās rakstzīmes un neatbalstītas
valodas tiks attēlotas kā ____.
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■ Kontaktinformācijā reģistrētie zvani
bez vārda tiks apzīmēti ar tekstu No
number in contact
(Kontaktinformācijā nav numura).
■ Informācijas un izklaides sistēma
attēlos kontaktinformāciju, zvanu
vēsturi un atzvana informāciju tā,
kā tā ir pārsūtīta no mobilā telefona.
Telefona izvēlne → Telefonu grāmata
→ Dzēst visu

Tiks dzēsti visi sistēmas
kontaktinformācijā saglabātie
telefona numuri.

Izmantojot taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, atlasiet Phone Menu
→ Phone book → Delete all un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai izvēlētos Yes (Jā) vai No
(Nē), un pēc tam nospiediet taustiņu
MENU-TUNE, lai dzēstu visu
kontaktinformāciju vai atceltu
dzēšanu.

Izmantojot taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, atlasiet Phone Menu
→ Phone book → Call lists un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Izmantojot vadības slēdzi un taustiņu
MENU-TUNE, izvēlieties zvanu
detalizēto vēsturi un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.

Telefona izvēlne → Zvanu saraksti

Kontaktinformācijas pārbaudīšanai,
izmantošanai vai dzēšanai.

Pagrieziet vadības slēdzi MENUTUNE, lai skatītu zvanu vēsturi un
veiktu zvanu.
Nospiediet taustiņu MENU-TUNE, lai
zvanītu uz izvēlēto numuru no zvanu
vēstures.

Telefons
■ Ja pēc zvanu žurnāla izvēlēšanās
pārāk ilgi tiek rādīts ekrāns Please
wait (Lūdzu, gaidiet), pārbaudiet,
vai mobilais telefons nepieprasa
zvanu numuru pārsūtīšanas
apstiprinājumu. Pēc mobilā
telefona verifikācijas procedūru
pabeigšanas kontaktinformācija un
zvanu žurnāls tiks pārsūtīts uz
informācijas un izklaides sistēmu.
■ Mobilā telefona zvanu žurnāls var
atšķirties no informācijas un
izklaides sistēmā parādītā. Šī
informācijas un izklaides sistēma
no mobilā telefona pārsūtīto
informāciju attēlo tieši tā, kā tā ir
saņemta.
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Phone Menu → Bluetooth settings

Bluetooth funkcijas iestatīšanai.
Izmantojot taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, atlasiet Phone Menu
→ Bluetooth Settings un pēc tam
nospiediet taustiņu MENU-TUNE.
Lai aktivizētu Bluetooth funkciju,
reģistrētu/pievienotu/dzēstu
Bluetooth ierīci vai mainītu Bluetooth
kodu, izvēlieties Bluetooth,
izmantojot vadības slēdzi un taustiņu
MENU-TUNE, un pēc tam iestatiet
vajadzīgo vienumu ar taustiņu
MENU-TUNE.

Lai iestatītu Bluetooth funkcijas
izmantoto zvana signālu un tā
skaļumu, izmantojiet taustiņu MENUTUNE ar vadības slēdzi, lai atlasītu
Sound & Signal (Skaņa un signāls),
un pēc tam iestatiet vajadzīgos
vienumus ar taustiņu MENU-TUNE.
■ Atkarībā no mobilā telefona
modeļa, iespējams, mobilā telefona
esošais zvana signāls tiek pārsūtīts
uz informācijas un izklaides
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sistēmu. Ar šādiem mobilajiem
telefoniem nevar izmantot izvēlēto
zvana signālu.
■ Ja mobilais telefons pārsūta zvana
signālu, tā skaļums ir atkarīgs no
mobilā telefona pārsūtītā signāla
skaļuma. Ja zvana signāla skaļuma
līmenis ir pārāk zems, noregulējiet
to mobilajā telefonā.

Lai atiestatītu Bluetooth iestatījumus
uz to noklusējuma vērtībām,
izmantojiet taustiņu MENU-TUNE ar
vadības slēdzi, lai atlasītu sākotnējo
iestatījumu atjaunošanas vienumu,
un pēc tam atlasiet Yes (Jā) ar
taustiņu MENU-TUNE.
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