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Audiosistēma
AUDIOSISTĒMA
 PIEZĪME
Uzstādot neoriģinālus HID priekšē
jos lukturus, var rasties audiosistē
mas un elektronisko ierīču darbības
traucējumi.

Antena

UZMANĪBU

Jumta antena
 A tips

 B tips

OHM048154

Jūsu automašīna ir aprīkota ar jumta
antenu AM un FM apraides signālu
uztveršanai. Antena ir noņemama.
Lai antenu noņemtu, grieziet to
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.
Lai antenu uzliktu, grieziet to pulks
teņa rādītāja virzienā.
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• Pirms iebraukšanas vietā ar
zemiem griestiem vai auto
mazgātuvē, uzmanīgi noņe
miet antenu, pagriežot to pre
tēji pulksteņa rādītāja virzie
nam. Pretējā gadījumā antenu
var sabojāt.
• Liekot antenu atpakaļ, ir sva
rīgi to cieši nostiprināt un no
regulēt stāvus pozīcijā, lai
nodrošinātu atbilstošu uztver
šanu. To var nolocīt vai no
ņemt, novietojot automobili
stāvvietā vai nostiprinot uz
jumta bagāžnieka kravu.
• Novietojot uz jumta bagāž
nieka kravu, nenovietojiet to
pārāk tuvu antenai, lai netrau
cētu signāla uztveršanu.
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Audiosistēmas tālvadības
pults (ja ir aprīkojumā)

ODM042327

 Faktiskais automašīnas aprīkojums var
atšķirties no attēlā redzamā.

Uz stūres uzstādītā audiosistēmas
tālvadības pults poga ir paredzēta
drošas braukšanas veicināšanai.

UZMANĪBU
Nespiediet vairākas audiosistē
mas tālvadības pults pogas
vienlaicīgi.

MODE (REŽĪMS) (1)
Nospiediet pogu, lai izvēlētos radio,
CD (kompaktdisku), USB vai AUX
ieeju (ja ir aprīkojumā).

CD režīms
Tā funkcionēs kā TRACK UP/DOWN
(nākamais/iepriekšējais ieraksts) po
ga.

SEEK (MEKLĒT) ( / ) (2)
Ja poga SEEK (meklēt) tiek turēta
nospiesta 0,8 sekundes vai ilgāk, tas
darbosies šādi katrā režīmā:

VOL (+ / –) (3)
• Nospiediet augšējo pogu (+), lai
palielinātu skaļumu.
• Nospiediet apakšējo pogu (–), lai
samazinātu skaļumu.

Radio režīms
Tā funkcionēs kā AUTO SEEK izvē
les poga.
CD režīms
Tā funkcionēs kā FF/REW (uz
priekšu/atpakaļ) poga.
Ja poga SEEK (meklēt) tiek turēta
nospiesta mazāk nekā 0,8 sekun
des, tas darbosies šādi katrā režīmā:

MUTE (KLUSUMS) (4)
• Nospiediet pogu MUTE (klusums),
lai izslēgtu skaņu.
• Vēlreiz nospiediet pogu MUTE
(klusums), lai ieslēgtu skaņu.
Vairāk informācijas par audiosistē
mas regulēšanas pogām ir sniegta
turpmākajās šīs sadaļas lapās.

Radio režīms
Tā funkcionēs kā PRESET STATION
(saglabātās stacijas) izvēles poga.
1 3
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Tam var būt vairāki iemesli, piemē
ram, pārāk liels attālums no radio
stacijas, citu spēcīgu radio staciju
tuvums, vai tuvumā esošas celtnes,
tilti vai citi lieli šķēršļi.

Kā darbojas automašīnas
audiosistēma
FM uztveršana
JONOSFÇRA

AM (MW, LW) uztveršana
JONOSFÇRA

JBM002

JBM001

AM un FM radio signāli tiek pārraidīti
no pārraides torņiem, kas atrodas
Jūsu pilsētā. Tos uztver Jūsu auto
mašīnas radio antena. Radio saņem
signālu un pārraida to uz automašī
nas skaļruņiem.
Ja Jūsu automašīnu sasniedz spē
cīgs radio signāls, precīzā audio
sistēmas tehnoloģija nodrošina visla
bāko iespējamo atskaņojuma kvali
tāti. Tomēr dažos gadījumos auto
mašīnas saņemtais signāls var
nebūt spēcīgs un skaidrs.
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AM frekvences pārraides iespējams
uztvert no lielāka attāluma nekā FM
frekvences pārraides. Tas ir tādēļ, ka
AM ir zemas frekvences radioviļņi.
Šie garie zemas frekvences radio
viļņi var sekot zemes izliekumam un
mazāk izkliedējas atmosfērā. Turklāt
tie izliecas apkārt šķēršļiem, tādējādi
nodrošinot labāku signāla pārklā
jumu.
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FM radiostacija
Stacija 1

Kalni

Celtnes

Stacija 2

Apvidus bez
šķēršļiem

Dzelzs tilti
JBM003

JBM004

JBM005

FM ir augstas frekvences radioviļņi
un tie neizplatās gar zemes virsmu.
Šī iemesla dēļ FM frekvencē radio
viļņi parasti sāk pazust jau nelielā
attālumā no stacijas. FM pārraides
signālus viegli ietekmē arī celtnes,
kalni vai citi šķēršļi. Tie var radīt
noteiktus apstākļus, kuros Jums lik
sies, ka ir radio darbības traucējumi.
Zemāk norādītie apstākļi ir norma un
neliecina par radio darbības trau
cējumiem:

• Izzušana – Jūsu automašīnai attāli
noties no radiostacijas, signāls
pavājinās un skaņa sāk izzust.
Šādā gadījumā mēs iesakām
izvēlēties citu, spēcīgāku staciju.
• Raustīšanās/statiski trokšņi – vājš
FM signāls vai lieli šķēršļi starp
raidītāju un Jūsu radio var ietekmēt
signālu, radot statiskus trokšņus
un skaņas raustīšanos. Pazeminot
augšējās toņkārtas līmeni, šo efek
tu iespējams samazināt, līdz trau
cējumi vairs nav dzirdami.

• Staciju pārslēgšanās – FM signā
lam pavājinoties, iespējams tiek
atskaņots kāds cits spēcīgāks,
līdzīgas frekvences signāls. Tas ir
tādēļ, ka Jūsu radio ir paredzēts
skaidrākā signāla atskaņošanai.
Šādā gadījumā izvēlieties citu
staciju, kurai ir spēcīgāks signāls.
• Daudzkanālu atcelšana – no vairā
kiem virzieniem saņemti radio sig
nāli var izraisīt skaņas kropļošanos
un raustīšanos. Šādu situāciju var
izraisīt vienas stacijas tiešais un
atstarotais signāls vai signāli no
divām stacijām ar līdzīgām pārrai
dīšanas frekvencēm. Šādā gadīju
mā izvēlieties citu staciju, kurā nav
dzirdami šādi traucējumi.
1 5
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Mobilā tālruņa vai divvirzienu
radio lietošana
Ja automašīnā tiek lietots mobilais
tālrunis, no audiosistēmas var atska
nēt troksnis. Tas nenozīmē, ka Jūsu
audiosistēma ir bojāta. Šādā gadīju
mā mobilo tālruni lietojiet iespējami
tālu no audio aprīkojuma.

UZMANĪBU
Automašīnā lietojot komunikā
cijas līdzekļus, piemēram, mo
bilo tālruni vai radio aparātu,
jāuzstāda atsevišķa ārējā ante
na. Ja mobilais tālrunis vai radio
aparāts tiek lietots tikai ar iek
šējo antenu, tas var traucēt
automašīnas elektrosistēmas
darbību un negatīvi ietekmēt
automašīnas drošu darbību.
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BRĪDINĀJUMS
Degvielas uzpildes laikā neiz
mantojiet mobilos tālruņus. Ja
vēlaties izmantot mobilo tālruni,
apstājieties drošā vietā.

Disku kopšana
• Ja automašīnā ir pārāk augsta
temperatūra, pirms audiosistēmas
lietošanas atveriet logus, lai izvēdi
nātu salonu.
• Ir aizliegts bez atļaujas kopēt un
lietot MP3/WMA formāta datnes.
Klausieties likumīgi ierakstītus
kompaktdiskus.
• Uz kompaktdiskiem neuzklājiet
gaistošus līdzekļus, piemēram,
benzolu un šķīdinātājus, parastos
tīrīšanas līdzekļus un magnētiskos
aerosolus, kas paredzēti analo
giem diskiem.
• Lai novērstu diska virsmas sabo
jāšanu, turiet kompaktdiskus tikai
aiz malām vai vidū esošā cauru
ma.
• Pirms atskaņošanas kompaktdiska
virsmu notīriet ar sausu audumu
(tīriet virzienā no vidusdaļas uz
malām).
• Nesabojājiet kompaktdiska virsmu
un nelīmējiet uz tā līmlenti vai līmē
jamās lapiņas.
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• Nodrošiniet, lai kompaktdisku atska
ņotājā tiktu ievietoti tikai kompakt
diski (vienlaicīgi neievietojiet vairāk
par vienu kompaktdisku).
• Pēc lietošanas kompaktdiskus ie
vietojiet vāciņos, lai tos nesaskrā
pētu un nenosmērētu.
• Atkarībā no CDR/CDRW CD tipa,
atsevišķus kompaktdiskus iespē
jams nevarēs atskaņot (atkarībā
no ražotāja vai izgatavošanas un
ierakstīšanas metodēm). Turpinot
to lietošanu šādos apstākļos, var
izraisīt audiosistēmas darbības
traucējumus.

PIEZĪME:
Datņu (mapju) atskaņošanas
secība:
1. Dziesmu atskaņošanas secība:
no līdz pēc kārtas.
2. Mapju atskaņošanas secība:
 Ja mapē nav mūzikas datņu, šī
mape netiek parādīta.

Mape
Datne

 PIEZĪME 

Nesaderīga aizsargāta audio
kompaktdiska atskaņošana

Dažus aizsargātus kompaktdiskus,
kas neatbilst starptautiskajiem audio
kompaktdisku standartiem (Red
Book), nebūs iespējams atskaņot
Jūsu automašīnas audiosistēmā.
Lūdzu, ievērojiet, ka gadījumā, ja
nav iespējams atskaņot aizsargātu
kompaktdisku, tas var nozīmēt, ka ir
bojāts kompaktdisks, nevis atskaņo
tājs.
1 7
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BRĪDINĀJUMS
• Ilgstoši neskatieties uz ekrā
nu braukšanas laikā. Ilgstoši
skatoties uz ekrānu, var izrai
sīt satiksmes negadījumu.
• Neizjauciet, nepārjauciet un
nemodificējiet audiosistēmu.
Tādā veidā var izraisīt negadī
jumus, ugunsgrēku vai strā
vas triecienu.
• Tālruņa lietošana braukšanas
laikā var novērst uzmanību no
satiksmes apstākļiem un pa
lielināt negadījumu risku. Lie
tojiet tālruni tikai tad, kad
automašīna ir apturēta.
• Ievērojiet piesardzību, lai ierī
cē nenonāktu ūdens vai sveš
ķermeņi. Tas var izraisīt dū
mošanu, aizdegšanos vai pro
dukta darbības traucējumus.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Lūdzu, nelietojiet sistēmu, ja
ekrāns neko nerāda vai nav
dzirdama skaņa, jo tas var
liecināt par produkta darbības
traucējumiem. Ierīces lietoša
na šādos apstākļos var izraisīt
negadījumus (aizdegšanos,
strāvas triecienu) vai produk
ta darbības traucējumus.
• Nepieskarieties antenai pēr
kona vai zibens laikā, jo tādā
veidā var saņemt zibens
izraisītu strāvas triecienu.
• Neapturiet automašīnu un ne
novietojiet to stāvēšanai, kur
tas ir aizliegts, lai lietotu šo
produktu. Tādā veidā var izrai
sīt satiksmes negadījumu.
• Lietojiet sistēmu, kad ir ieslēg
ta aizdedze. Ilgstoša lietošana
ar izslēgtu aizdedzi var izlādēt
akumulatoru.

UZMANĪBU
• Ierīces lietošana braukšanas
laikā var novērst uzmanību no
apkārt notiekošā un izraisīt
negadījumu. Pirms lietojat
ierīci, apturiet automašīnu.
• Noregulējiet skaļumu tādā
līmenī, lai vadītājs varētu
dzirdēt skaņas ārpus auto
mašīnas. Ja braukšanas laikā
nevar dzirdēt, kas notiek
ārpusē, var notikt negadījums.
• Pievērsiet uzmanību skaļuma
iestatījumam, ieslēdzot ierīci.
Pēkšņa skaņas atskaņošana
ar lielu skaļumu pēc ierīces
ieslēgšanas var izraisīt dzir
des bojājumus. (Pirms ierīces
izslēgšanas noregulējies ska
ļumu pieņemamā līmenī.)
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja vēlaties mainīt ierīces uz
stādīšanas vietu, sazinieties
ar tās pārdevēju vai servisa
centru. Ierīces uzstādīšanai
un izjaukšanai ir nepiecieša
mas tehniskas zināšanas.
• Pirms ierīces lietošanas ieslēd
ziet automašīnas aizdedzi.
Ilgstoši nelietojiet audiosistē
mu ar izslēgtu aizdedzi, jo tā
var izlādēt akumulatoru.
• Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem
triecieniem vai sitieniem. Iz
darot tiešu spiedienu uz moni
tora priekšpusi, var tikt sa
bojāts LCD vai skārienekrāns.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Tīrot ierīci, obligāti to izslēd
ziet un izmantojiet sausu,
mīkstu audumu. Nelietojiet
raupjus materiālus, ar ķīmis
kiem līdzekļiem piesūcinātu
audumu, šķīdinātājus (spirtu,
benzolu, atšķaidītājus), jo tie
var sabojāt ierīces paneli vai
izraisīt krāsas/kvalitātes pas
liktināšanos.
• Neturiet audiosistēmas tuvu
mā dzērienus. Izšļakstīti dzē
rieni var izraisīt sistēmas dar
bības traucējumus.
• Produkta darbības traucējumu
gadījumā, lūdzu, sazinieties ar
tā pārdevēju vai apkopes
centru.
• Novietojot audiosistēmu elekt
romagnētiskā vidē, var rasties
skaņas traucējumi.

1 9
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 PIEZĪME  USB IERĪCES
LIETOŠANA

• Lai izmantotu ārējo USB ierīci,
pirms automašīnas iedarbināša
nas pārbaudiet, vai ierīce nav pie
slēgta. Ierīci pieslēdziet pēc auto
mašīnas iedarbināšanas.
• Iedarbinot automašīnu, kad USB
ierīce jau ir pieslēgta, to ir iespē
jams sabojāt. (USB atmiņas ir ļoti
jutīgas pret strāvas triecieniem.)
• Iedarbinot vai izslēdzot auto
mašīnu, kad ir pieslēgta ārējā USB
ierīce, ir iespējams, ka ārējā USB
ierīce nedarbosies.
• Sistēma var neatskaņot neoriģi
nālas MP3 vai WMA datnes.
1) Tā var atskaņot tikai MP3 dat
nes, kas saspiestas ar 8 kbps~
320 kbps.
2) Tā var atskaņot tikai MP3 dat
nes, kas saspiestas ar 8 kbps~
320 kbps.
• Pieslēdzot vai atvienojot ārējo
USB ierīci, uzmanieties no statis
kās elektrības.
• Kodētus MP3 ATSKAŅOTĀJUS
neatpazīst.
(Turpinājums)
1 10

(Turpinājums)
• Atkarībā no ārējās USB ierīces
stāvokļa, iespējams, ka pievienotā
USB ierīce netiks atpazīta.
• Ja ārējās USB ierīces formatētais
baita/sektora iestatījums nav 512
baiti vai 2048 baiti, ierīci neat
pazīs.
• Izmantojiet tikai FAT 12/16/32
formatētas USB ierīces.
• USB ierīci bez USB I/F apstip
rinājuma var neatpazīt.
• Pārliecinieties, lai USB savienoju
ma terminālis nesaskaras ar cilvē
ka ķermeni vai citu priekšmetu.
• Ja Jūs īsā laika periodā vairākas
reizes pieslēdzat un atvienojat
USB ierīci, to iespējams sabojāt.
• Pieslēdzot vai atvienojot USB ierī
ci, iespējams būs dzirdams savāds
troksnis.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Atvienojot ārējo USB ierīci laikā,
kad no tās notiek atskaņošana,
ārējo USB ierīci iespējams sabojāt
vai izraisīt tās darbības traucēju
mus. Tādēļ ārējo USB ierīci
atvienojiet, dzinējam esot izslēg
tam vai citā režīmā. (piemēram,
radio, CD)
• Atkarībā no ārējās USB ierīces
veida un ietilpības vai ierīcē sa
glabāto datņu veida, ierīces atpa
zīšanai var būt nepieciešams
dažāds laika ilgums.
• USB ierīci izmantojiet tikai mūzi
kas datņu atskaņošanai.
• Video atskaņošana no USB ierīces
netiek atbalstīta.
• USB piederumu, piemēram, lādē
tāja vai sildītāja, kas izmanto USB
I/F, lietošana var pazemināt
atskaņojuma kvalitāti vai radīt
traucējumus.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja Jūs izmantojat tādas ierīces kā
atsevišķi iegādātus kopnes USB
centrmezglus, automašīnas audio
sistēma USB ierīci var neatpazīt.
Tādā gadījumā USB ierīci pievie
nojiet tieši automašīnas multivides
terminālim.
• Ja USB ierīci sadala loģiskajās
diskierīcēs, automašīnas audio
sistēma atpazīst tikai augstākās
prioritātes diskierīces.
• Tādas ierīces kā MP3 atskaņotājs/
mobilais tālrunis/digitālā kamera,
kuras neatpazīst standarta USB
I/F, iespējams, netiks atpazītas.
• Dažām mobilajām ierīcēm var
netikt nodrošināta uzlāde caur
USB.
• USB HDD ierīces un USB ierīces
ar biežiem savienojuma traucēju
miem, ko rada automašīnas vibrā
cija, netiek atbalstītas (spraudņa
veida).
• Dažas nestandarta USB ierīces
(METĀLA IETVARĀ), iespējams,
netiks atpazītas.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• USB zibatmiņas lasītāju (piemē
ram, CF, SD, microSD u.c.) vai
ārējās HDD veida ierīces, iespē
jams, neatpazīs.
• Mūzikas datnes, kuras aizsargā
DRM (DIGITAL RIGHTS MA
NAGEMENT – digitālo tiesību
pārvaldība), netiek atpazītas.
• Izmantojot šo audiosistēmu, USB
atmiņā saglabātos datus iespējams
pazaudēt. Vienmēr saglabājiet
svarīgu datu rezerves kopijas per
sonīgajā atmiņas nesējā.
• Lūdzu, izvairieties no
tādu USB atmiņas
ierīču lietošanas, kas
lietojamas kā atslēgu
piekariņi vai tālruņa
piederumi, jo tie var sabojāt USB
ligzdu. Lūdzu, lietojiet tikai
ierīces, kas aprīkotas ar spraudni.

1 11
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 PIEZĪME  iPod® IERĪCES
LIETOŠANA

• Daži iPod modeļi var neatbalstīt
sakaru protokolu, tādēļ datnes var
tikt atskaņotas nepareizi.
Atbalstītie iPod modeļi:
 iPod Mini
 iPod 4. (foto) ~ 6.(klasiskā)
paaudze
 iPod Nano 1.~4. paaudze
 iPod Touch 1.~2. paaudze
• Kārtība, kādā dziesmas tiek mek
lētas un atskaņotas iPod var
atšķirties no kārtības, kādā tās
meklē audiosistēma.
• Ja iPod sabojājas savas vainas dēļ,
atiestatiet to. (Atiestatīšana: skatīt
iPod lietošanas pamācību)
• iPod darbība var būt traucēta
izlādējušās baterijas dēļ.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Dažas iPod ierīces, piemēram,
iPhone, var pieslēgt caur Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas sas
karni. Ierīcei ir jābūt Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas iespējai (pie
mēram, stereo austiņu Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijai). Ierīci var
atskaņot, bet ne kontrolēt caur
audiosistēmu.
• Lai izmantotu audiosistēmā iPod
funkcijas, lietojiet iPod komplektā
iekļauto vadu.
• Atkarībā no Jūsu iPod/tālruņa ierīces
parametriem var notikt skaņas pār
lekšana vai nepareiza darbība.
• Ja Jūsu iPhone ir pievienots gan ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju,
gan USB, skaņa var tikt atskaņota
nepareizi. Lai mainītu skaņas izeju
(avotu), savā iPhone izvēlieties
“Dock” savienojumu vai Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
(Turpinājums)

(Turpinājums)

• Pieslēdzot iPod ar iPod barošanas
vadu, pilnībā ievietojiet spraudni
multivides ligzdā. Ja tas netiek
ievietots pilnībā, var tikt traucēti
sakari starp iPod un audiosistēmu.
• Noregulējot iPod un audiosistē
mas skaņas efektus, abu ierīču
skaņas efekti var pārklāties un
pazemināt vai izkropļot skaņas
kvalitāti.
• Regulējot audiosistēmas skaļumu,
deaktivizējiet (izslēdziet) iPod sta
bilizatora funkciju un izslēdziet
audiosistēmas stabilizatoru, ja
izmantojat iPod stabilizatoru.
• Kad neizmantojat iPod kopā ar
audiosistēmu, atvienojiet iPod
vadu no iPod. Pretējā gadījumā
iPod var palikt aksesuāru režīmā
un pienācīgi nedarboties.
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 PIEZĪME  Bluetooth®

BEZVADU TEHNOLOĢIJAS
MOBILĀ TĀLRUŅA LIETOŠANA

• Nelietojiet mobilo tālruni un ne
veiciet Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas iestatīšanu (piemēram, tāl
ruņa sapārošanu) braukšanas
laikā.
• Sistēma var neatpazīt dažus tāl
ruņus ar Bluetooth® bezvadu teh
noloģiju, vai tie var nebūt pilnībā
ar to savietojami.
• Pirms audiosistēmas Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas funkciju lie
tošanas skatiet sava tālruņa lie
tošanas pamācības sadaļu par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
lietošanu.
• Pirms Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkciju izmantošanas tāl
runis ir jāsapāro ar audiosistēmu.
• Jūs nevarēsiet izmantot brīvroku
sistēmu, ja Jūsu tālrunis (auto
mašīnā) atrodas ārpus uztver
šanas zonas (piemēram, tunelī,
pazemes stāvvietā, kalnos u.c.).
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja uztveršanas signāls ir pārāk
vājš vai troksnis automašīnas
salonā ir pārāk liels, var būt
apgrūtināta sarunas partnera
balss dzirdamība.
• Nenovietojiet tālruni netālu no
metāla priekšmetiem vai tajos
iekšā, jo tādā veidā var tikt trau
cēti Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas vai mobilie sakari.
• Pievienojot tālruni caur Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju, tas var izlā
dēties ātrāk, jo tiek izmantotas
papildu Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkcijas.
• Daži mobilie tālruņi vai citas
ierīces var radīt skaņas traucēju
mus vai audiosistēmas darbības
traucējumus. To, iespējams, var
novērst, novietojot tālruni citur.
• Lūdzu, saglabājiet sava tālruņa
nosaukumu angļu valodā, jo citādi
tas var tikt attēlots nepareizi.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja prioritāte ir iestatīta uz auto
mašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON),
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilais tālrunis tiek automātiski
pievienots.
Pat atrodoties ārpus automašīnas,
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
tālrunis tiek automātiski pievie
nots, ja atrodaties automašīnai
tuvumā.
Ja nevēlaties automātisko Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas savienojumu,
izslēdziet Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkciju.
• Brīvroku sistēmas skaļums un
kvalitāte var būt atkarīga no
mobilā tālruņa.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
funkcijas var lietot tikai tad, kad
mobilais tālrunis ir sapārots ar
ierīci un pievienots. Papildu infor
māciju par Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas mobilo tālruņu sapā
rošanu un pievienošanu skatiet
sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
(Turpinājums)

1 13
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(Turpinājums)
• Ja ir pievienots Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas mobilais tālru
nis, ekrāna augšā parādīsies ( )
simbols. Ja ( ) simbols neparādās,
tas nozīmē, ka Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīce nav pievienota.
Ierīce pirms lietošanas ir jāpie
vieno. Papildu informāciju par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilajiem tālruņiem skatiet
sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilā tālruņa sapārošana un
pievienošana būs iespējama tikai
tad, kad ir ieslēgta Jūsu mobilā
tālruņa Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas funkcija. (Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas funkcijas
ieslēgšana dažādiem mobilo tāl
ruņu modeļiem var atšķirties.)
(Turpinājums)

1 14

(Turpinājums)
• Dažiem mobilajiem tālruņiem,
ieslēdzot aizdedzi ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas starpniecību
veikta zvana laikā, zvans var tikt
pārtraukts. (Aizdedzes ieslēgšanas
laikā pārslēdziet zvanu atpakaļ uz
mobilo tālruni.)
• Daži Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas mobilie tālruņi var neatbals
tīt dažas funkcijas.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
lietošana var būt nestabila atka
rībā no sakaru kvalitātes.
• Novietojot audiosistēmu elektro
magnētiskā vidē, var rasties ska
ņas traucējumi.
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 PIEZĪME  BALSS

KOMANDAS
LIETOŠANA

• Šī produkta balss atpazīšanas
funkcija atbalsta šajā lietotāja
rokasgrāmatā norādītās balss
komandas.
• Stūres tālvadības pults vai ierīces
vadības slēdžu lietošana balss
atpazīšanas darbības laikā pār
trauks balss atpazīšanu un ļaus
Jums kontrolēt izvēlētās funkcijas
manuāli.
• Novietojiet mikrofonu virs galvas
virs vadītāja sēdekļa. Labākai
darbībai balss komandas izrunā
jiet, sēžot taisni.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ārējais troksnis var traucēt balss
atpazīšanas darbību. Balss atpazī
šanas darbību var ietekmēt šādi
apstākļi:
 Atvērti logi un jumta lūka
 Ieslēgta apsildes/ventilācijas sis
tēma
 Braukšana tunelī
 Braukšana pa bedrainu vai
nelīdzenu ceļu
• Pēc Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas kontaktu lejupielādes sistē
mai ir nepieciešams laiks, lai
pārveidotu kontaktu balss infor
mācijā. Šajā laikā balss atpazīšana
var nedarboties kā pienākas.
• Ievadot kontaktus, īpašus simbo
lus un ciparus nevar pārvērst
balsī.
Piemēram, “# Jānis Bērziņš%&”
tiks atpazīts kā “Jānis Bērziņš”.

1 15
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 Radio/CD

 A1 tips

1 16

atskaņotājs (Eiropas modelis)

 A2 tips

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:43 Page 17

Audiosistēma
SISTĒMAS VADĪBAS
PANELIS UN FUNKCIJAS
 Ekrāna rādījumi un iestatījumi var
būt dažādi atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.
Audiosistēmas vadības panelis
(Eiropas modelis)

1.
(Izņemšana)
• Diska izņemšanai.

2. RADIO RADIO
• Pārslēdz FM/AM režīmus.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2
 FMA  AM  AMA.
 Setup (Iestatījumi) > Display (Ekrāns)
izvēlnē tiks attēlots iznirstošais radio
ekrāns, kad ir ieslēgts On [Mode
Pop up].
Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns,
izvēlieties vajadzīgo režīmu ar
REGULĒŠANAS pogu vai 1
~ 6 pogām.
3. MEDIA
• Pārslēdz CD, USB (iPod), AUX, My
Music, BT Audio režīmus.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music, BT Audio.
 Setup (Iestatījumi) > Display (Ek
rāns) izvēlnē tiks attēlots iznirs
tošais mediju ekrāns, kad ir
ieslēgts On [Mode Pop up].
Kad tiek attēlots iznirstošais ekrāns,
izvēlieties vajadzīgo režīmu ar
REGULĒŠANAS pogu vai 1
~ 6 pogām.

PHONE (modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
• Tālruņa ekrāna vadība
 Ja nav pievienots tālrunis, savie
nojuma ekrāns netiek attēlots.

4.

5. Ieslēgšanas/skaļuma poga
•
Ieslēgšanas poga: ieslēdz/izslēdz
audiosistēmu, nospiežot pogu.
•
Skaļuma poga: regulē skaļumu,
pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
6. SEEK , TRACK
• Radio režīms: automātiski meklē
pārraides frekvences.
• CD, USB, iPod, My Music režīmi:
 Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): pāriet pie nāko
šās vai iepriekšējās dziesmas
(datnes)
 Nospiediet un turiet pogu (ilgāk
par 0,8 sekundēm): attin atpakaļ
vai pārtin uz priekšu pašlaik
atskaņoto dziesmu.

1 17
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7.
• Katru reizi nospiežot pogu uz
neilgu laiku (līdz 0,8 sekundēm),
ekrāna darbības režīmi mainās
šādā secībā: ekrāns izslēgts 
ekrāns ieslēgts  ekrāns izslēgts
 Audiosistēma turpina darboties,
un tiek izslēgts tikai ekrāns. Kad
ekrāns ir izslēgts, nospiediet
jebkuru pogu, lai atkal ieslēgtu
ekrānu.

1 18

8. TA/SCAN
• Radio režīms
 Nospiediet un turiet pogu (ilgāk
par 0,8 sekundēm): atskaņo katru
pārraidi 5 sekundes
• CD, USB, My Music režīms
 Nospiediet un turiet pogu (ilgāk
par 0,8 sekundēm): atskaņo katru
dziesmu (datni) 10 sekundes
 Vēlreiz nospiediet pogu, lai tur
pinātu tajā brīdī skanošās dzies
mas (datnes) atskaņošanu.
SETUP
9. CLOCK
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): pāriet uz ekrāna,
skaņas, pulksteņa, tālruņa, sistē
mas iestatījumu režīmiem.
• Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): pāriet uz laika
iestatījumu ekrānu.

10. MENU
• Attēlo pašreizējā režīma izvēlnes.
11.
REGULĒŠANAS poga
• Radio režīms: maina frekvenci,
pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
• CD, USB, iPod®, My Music režīms:
meklē dziesmas (datnes), pagrie
žot pogu pa kreisi/pa labi.
 Kad tiek attēlota vēlamā dziesma,
nospiediet pogu, lai uzsāktu tās
atskaņošanu.
• Pārvieto kursoru visās izvēlnēs un
izvēlas izvēlnes.
12. FOLDER , FOLDER
• MP3 CD, USB režīms:
mapju meklēšana.
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13.

1 ~ 6 (Saglabātās stacijas)
• Radio režīms: saglabā frekvences
(kanālus) vai atskaņo saglabātās
frekvences (kanālus).
• CD, USB, iPod, My Music režīms:
 1 RPT : Atkārtot
 2 RDM : Jaukta secība
• Radio, mediju, iestatīšanas un
izvēlnes iznirstošajā ekrānā tiek
izvēlēta skaitļu izvēlne.

14. Ievietota diska diode
• Gaismas diode, kas norāda, ka ir
ievietots disks

15. FM
• Ieslēdz FM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2
 FMA.
16. AM
• Ieslēdz AM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: AM  AMA.

1 19
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Audiosistēmas vadības
panelis

1.
(Izņemšana)
• Diska izņemšanai.
2. RADIO
• Pārslēdz FM/AM režīmus.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2
 AM.

1 20

 Setup (Iestatījumi) > Display (Ek
rāns) izvēlnē tiks attēlots iznirs
tošais mediju ekrāns, kad ir
ieslēgts On [Mode Pop up].
Kad tiek attēlots iznirstošais ek
rāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu
ar
REGULĒŠANAS pogu vai
1
~ 6 pogām.
3. MEDIA
• Pārslēdz CD, USB(iPod), AUX, My
Music, BT Audio režīmus.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music, BT Audio
režīms.
 Setup (Iestatījumi) > Display (Ek
rāns) izvēlnē tiks attēlots iznirs
tošais mediju ekrāns, kad ir
ieslēgts On [Mode Pop up].
Kad tiek attēlots iznirstošais ek
rāns, izvēlieties vajadzīgo režīmu
ar
REGULĒŠANAS pogu vai
1
~ 6 pogām.

PHONE (modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
• Tālruņa ekrāna vadība
 Ja nav pievienots tālrunis, savie
nojuma ekrāns netiek attēlots.

4.

5. Ieslēgšanas/skaļuma poga
•
Ieslēgšanas poga: ieslēdz/izslēdz
audiosistēmu, nospiežot pogu.
•
Skaļuma poga: regulē skaļumu,
pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
6. SEEK , TRACK
• Radio režīms: automātiski meklē
pārraides frekvences.
• CD, USB, iPod, My Music režīmi:
 Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): pāriet pie nāko
šās vai iepriekšējās dziesmas
(datnes).
 Nospiediet un turiet pogu (ilgāk
par 0,8 sekundēm): attin atpakaļ
vai pārtin uz priekšu pašlaik
atskaņoto dziesmu.
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7. DISP
• Katru reizi nospiežot pogu uz
neilgu laiku (līdz 0,8 sekundēm),
ekrāna darbības režīmi mainās
šādā secībā: ekrāns izslēgts 
ekrāns ieslēgts  ekrāns izslēgts.
 Audiosistēma turpina darboties, un
tiek izslēgts tikai ekrāns. Kad
ekrāns ir izslēgts, nospiediet jeb
kuru pogu, lai atkal ieslēgtu ekrānu.

8. SCAN SCAN
• Radio režīms
 Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): atskaņo katru
pārraidi 5 sekundes.
• CD, USB, My Music režīms
 Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): atskaņo katru
dziesmu (datni) 10 sekundes.
 Vēlreiz nospiediet pogu, lai tur
pinātu tajā brīdī skanošās dzies
mas (datnes) atskaņošanu.
SETUP
CLOCK

9.
• Nospiediet pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): pāriet uz ekrāna,
skaņas, pulksteņa, tālruņa, sistē
mas iestatījumu režīmiem.
• Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): pāriet uz laika
iestatījumu ekrānu.

11. REGULĒŠANAS poga
• Radio režīms: maina frekvenci,
pagriežot pogu pa kreisi/pa labi.
• CD, USB, iPod, My Music režīms:
meklē dziesmas (datnes), pagrie
žot pogu pa kreisi/pa labi.
 Kad tiek attēlota vēlamā dziesma,
nospiediet pogu, lai uzsāktu tās
atskaņošanu.
• Pārvieto kursoru visās izvēlnēs un
izvēlas izvēlnes.
12. FOLDER , FOLDER
• CD MP3, USB režīms:
mapju meklēšana

10. MENU
Attēlo pašreizējā režīma izvēlnes.
 iPod saraksts: pāriet uz augstāka
līmeņa kategoriju.

1 21
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13. 1 ~ 6 (Saglabātās stacijas)
• Radio režīms: saglabā frekvences
(kanālus) vai atskaņo saglabātās
frekvences (kanālus).
• CD, USB, iPod, My Music režīms
 1 RPT : Atkārtot
 2 RDM : Jaukta secība
• Radio, mediju, iestatīšanas un
izvēlnes iznirstošajā ekrānā tiek
izvēlēta skaitļu izvēlne.

14. Ievietota diska diode
• Gaismas diode, kas norāda, ka ir
ievietots disks.

1 22

15. FM
• Ieslēdz FM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2.
16. AM
• Ieslēdz AM režīmu.
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IESTATĪŠANA
(Eiropas modelis)
 A1 TIPS, A2 TIPS
Ekrāna iestatījumi
SETUP

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 1 RPT pogu
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒ
ŠANAS pogu.

Režīma iznirstošais ekrāns
(Mode Pop up)

Skaņas iestatījumi

[Mode Pop up] Izvēlieties On .
• Ieslēgtā stāvoklī nospiediet RADIO
vai MEDIA pogu, lai parādītu režī
ma maiņas iznirstošo ekrānu.

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 2 RDM pogu Izvē
lieties izvēlni ar
REGULĒŠANAS
pogu.

SETUP

Scroll Text (Teksta ritināšana)
[Scroll Text] Iestatīt On / Off .
• On : Ritināšana turpinās
• Off : Ritināšana tikai vienu (1)
reizi.
Dziesmas informācija (Song Info)
Atskaņojot MP3 datni, izvēlieties
attēlojamo informāciju: “Folder/File”
(Mape/Datne) vai “Album/Artist/
Song” (Albums/Izpildītājs/Dziesma).

1 23
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Audio iestatījumi
(Audio Settings)
Šī izvēlne ļauj regulēt zemās, vidējās
un augstās frekvences un priekšas/
aizmugures un labās/kreisās puses
balansu.
Izvēlieties [Audio Settings] (Audio
iestatījumi) Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒŠANAS pogu
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/
pa labi, lai iestatītu.
• Bass, Middle, Treble (Zemās, vidē
jās, augstās frekvences): izvēlas
skaņas tembru.
• Fader, Balance (Priekšas/aizmu
gures, kreisās/labās puses ba
lanss): maina priekšas/aizmugures
un kreisās/labās puses balansu.
• Default (Standarts): atjauno stan
darta iestatījumus.
 Return (Atpakaļ): nospiežot
RE
GULĒŠANAS pogu, atgriezīsieties
vienu līmeni augstākā izvēlnē.

Virtuālā skaņa (Virtual Sound)
Var iestatīt PowerBass, PowerTreble
un telpisko skaņu (Surround).
Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā
skaņa) Izvēlieties izvēlni ar
RE
GULĒŠANAS pogu Iestatiet On /
Off ar
REGULĒŠANAS pogu.
• PowerBass: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina zemās frekvences.
• PowerTreble: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina augstās frekvences.
• Surround: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina telpisko skanējumu.

 Var atšķirties atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.
1 24

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:44 Page 25

Audiosistēma
No ātruma atkarīgā skaļuma
regulēšana (Speed Dependent
Volume Control)
Šī funkcija automātiski regulē skaļu
ma līmeni atkarībā no braukšanas
ātruma.
Izvēlieties [Speed Dependent Vol.]
Iestatiet [Off/On] (Izslēgts/Ieslēgts) ar
REGULĒŠANAS pogu.

Pulksteņa iestatījumi
SETUP

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Clock] (Pulkstenis) ar
REGULĒ
3
ŠANAS pogu vai
pogu
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒ
ŠANAS pogu.

Pulksteņa iestatījumi
(Clock Settings)
Šajā izvēlnē iestata pulksteņa laiku.
Izvēlieties [Clock Settings] (Pulks
teņa iestatījumi)
Iestatiet ar
REGULĒŠANAS pogu Nospiediet
REGULĒŠANAS pogu.

Dialoga skaļums
(Volume Dialogue)
Regulē balss atpazīšanas skaļumu.
Izvēlieties [Volume Dialogue] (Dia
loga skaļums) Iestatiet skaļumu ar
REGULĒŠANAS pogu.

 Noregulējiet izceltos ciparus, lai
iestatītu [stundas], un nospiediet
regulēšanas pogu, lai iestatītu
[minūtes].
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Audiosistēma
Datuma iestatījumi
(Day Settings)
Šajā izvēlnē iestata datumu (DD/
MM/GGGG).
Izvēlieties [Day Settings] (Datuma
iestatījumi) Iestatiet ar
REGULĒ
ŠANAS pogu Nospiediet
REGU
LĒŠANAS pogu.

 Noregulējiet izceltos ciparus un

nospiediet regulēšanas pogu, lai
pārietu pie nākamā iestatījuma.
(Iestatīšanas secība: gads/mēne
sis/diena)
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Laika formāts (Time Format)
Ar šo funkciju audiosistēmai iestata
12 vai 24 stundu laika formātu.
Izvēlieties [Time Format] (Laika for
māts)
Iestatiet 12Hr / 24Hr ar
REGULĒŠANAS pogu.

Pulksteņa rādīšana izslēgtā
stāvoklī (Clock Display Power
Off)
Izvēlieties [Clock Disp.(Pwr Off)]
(Pulksteņa rādīšana izslēgtā stāvok
lī)
Iestatiet On / Off ar
RE
GULĒŠANAS pogu.
• On : Attēlo uz ekrāna laiku/
datumu.
• Off : Izslēgt.

Automātisks RDS laiks
(Automatic RDS Time)
Šo iespēju izmanto, lai iestatītu laiku
automātiski, sinhronizējot to ar RDS.
Izvēlieties [Automatic RDS Time]
(Automātisks RDS laiks)
Iestatiet
On / Off
ar
REGULĒŠANAS
pogu.
• On : Ieslēgt automātisko laiku.
• Off : Izslēgt.

 PIEZĪME
Tā kā dažas vietējās radio stacijas
neatbalsta automātiskā RDS laika
funkciju, daži RDS raidītāji var ne
sniegt pareizu laiku.
Ja tiek attēlots nepareizs laiks,
iestatiet to manuāli, ievērojot
punktu “Pulksteņa iestatījumi”
iepriekšējā lappusē.
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Audiosistēma
Tālruņa iestatījumi
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
Nospiediet
[Phone].

SETUP
CLOCK

pogu Izvēlieties

UZMANĪBU
Lai sapārotu mobilo tālruni, kas
aprīkots ar Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju, vispirms ir nepie
ciešams veikt autentifikāciju un
pievienošanu. Tāpēc mobilo
tālruni nav iespējams sapārot
braukšanas laikā. Vispirms ap
turiet automašīnu.
Tālruņa sapārošana (Pair Phone)
Izvēlieties [Pair Phone] (Tālruņa sa
pārošana)
Iestatiet ar
REGU
LĒŠANAS pogu.
 Atrodiet ierīces nosaukumu, kas
attēlots Jūsu mobilajā tālrunī un
savienojieties.
[Ierīce bez SSP atbalsta]
(SSP: Secure Simple Pairing –
vienkāršā drošā sapārošana)

 Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada parole.

Ievadiet paroli “0000”, lai sapārotu
savu Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas ierīci ar automašīnas audio
sistēmu.
[Ierīce ar SSP atbalstu]

 Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada 6 ciparu parole.
Pārbaudiet paroli savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē un
apstipriniet.
 Ierīces nosaukums un parole tiks
attēloti uz ekrāna līdz 3 minūtēm. Ja
sapārošana netiek veikta 3 minūšu
laikā, mobilā tālruņa sapārošanas
process tiek automātiski atcelts.
Tiek attēlots sapārošanas process.
 Dažiem mobilajiem tālruņiem uzreiz
pēc sapārošanas tiek automātiski
izveidots savienojums.
 Ir iespējams sapārot līdz pieciem
mobilajiem tālruņiem ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
1 27
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Audiosistēma
Tālruņu saraksts (Phone List)

• Tālruņa pievienošana

• Pievienota tālruņa atvienošana

Tiek parādīti sapāroto tālruņu nosau
kumi (līdz 5 tālruņiem).

Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts) Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu Izvē
lieties [Connect Phone] (Pievienot
tālruni).

Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts) Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu Izvē
lieties [Disconnect Phone] (Atvienot
tālruni).

 Izvēlieties mobilo tālruni, kas šo
brīd nav pievienots.
 Pievienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots pievienošanas pro
cess.
 Ja tālrunis jau ir pievienots, atvie
nojiet pašlaik pievienoto tālruni un
izvēlieties jaunu tālruni, ko pie
vienot.

 Izvēlieties pašlaik pievienoto tāl
runi.
 Atvienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots atvienošanas pro
cess.

Pašreiz pieslēgtā tālruņa nosau
kuma priekšā tiek attēlots [ ].
Lai iestatītu nepieciešamo tālruni,
izvēlieties tā nosaukumu.
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Audiosistēma
• Pievienošanās secības maiņa

• Dzēst

(Prioritāte)
Izmanto, lai mainītu sapāroto mobilo
tālruņu automātiskās pievienošanas
secību (prioritāti).
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts) Izvēlieties [Priority] (Prio
ritāte) ar
REGULĒŠANAS pogu
Izvēlieties mobilo tālruni ar Nr. 1 prio
ritāti.
 Izvēlieties [Priority] (Prioritāte).
 No sapārotajiem tālruņiem izvēlie
ties tālruni ar Nr. 1 prioritāti.
Tiek attēlota izmainītā prioritātes
secība.
 Pēc pievienošanas secības (prio
ritātes) maiņas tiks pievienots
mobilais tālrunis ar prioritāti Nr. 1.
 Kad tālruni ar prioritāti Nr. 1 nevar
pievienot: automātiski tiek mēģi
nāts pievienot pēdējo pievienoto
tālruni.
 Gadījumā, ja pēdējo pievienoto
tālruni nevar pievienot: tiek mēģi
nāts pievienot tālruņus sapāroto
tālruņu saraksta secībā.
 Pievienotajam tālrunim tiek auto
mātiski piešķirta prioritāte Nr. 1.

Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts) Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu Izvē
lieties [Delete] (Dzēst).
 Izvēlieties nepieciešamo mobilo
tālruni.
 Izdzēsiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots dzēšanas process.
 Mēģinot izdzēst tālruni, kas ir pie
vienots, tālrunis vispirms tiek atvie
nots.

UZMANĪBU
• Izdzēšot mobilo tālruni, no
sistēmas tiek izdzēsti arī mobi
lā tālruņa kontakti.
• Stabilai Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas komunikācijai iz
dzēsiet mobilo tālruni no
audiosistēmas un arī audio
sistēmu no mobilā tālruņa.

Kontaktu lejupielāde
(Phone book Download)
Šo funkciju izmanto kontaktu un
zvanu sarakstu lejupielādei audio
sistēmā.
Izvēlieties [Phone book Download]
(Kontaktu lejupielāde) Izvēlieties ar
REGULĒŠANAS pogu.

UZMANĪBU
• Daži mobilie tālruņi var neat
balstīt lejupielādes funkciju.
• Ja kontaktu lejupielādes laikā
tiek izpildīta cita darbība, lejup
ielāde tiek pārtraukta. Jau le
jupielādētie kontakti tiek sagla
bāti.
• Lejupielādējot jaunus kontak
tus, pirms lejupielādes izdzē
siet visus iepriekš saglabātos
kontaktus.
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Audiosistēma
Automātiska lejupielāde
(Auto Download)

Izejošās skaņas skaļums
(Outgoing Volume)

Pievienojot mobilo tālruni, ir iespē
jams automātiski lejupielādēt jaunos
kontaktus un zvanu sarakstus.
Izvēlieties [Auto Download] (Auto
mātiska lejupielāde) Iestatiet On /
Off ar
REGULĒŠANAS pogu.

Šo funkciju izmanto, lai iestatītu Jūsu
balss skaļumu, ko dzird sarunas
partneris, kad veicat zvanu brīvroku
režīmā ar Bluetooth® bezvadu teh
noloģiju.
Izvēlieties [Outgoing Volume] (Izejo
šās skaņas skaļums) Iestatiet ska
ļumu ar
REGULĒŠANAS pogu.
 Skaļumu var mainīt arī zvana laikā
ar SEEK , TRACK pogu.
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
sistēmas izslēgšana
(Bluetooth® System Off)
Šo funkciju izmanto, kad nevēlaties
lietot Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas sistēmu.
Izvēlieties [Bluetooth System Off]
(Bluetooth sistēma izslēgta) Iesta
tiet ar
REGULĒŠANAS pogu.
 Ja tālrunis jau ir pievienots, atvie
nojiet pievienoto tālruni un izslēd
ziet Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas sistēmu.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
sistēmas lietošana
Lai lietotu Bluetooth® bezvadu teh
noloģiju, kad sistēma ir izslēgta, rīko
jieties šādi.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ieslēgšana ar PHONE pogu:
Nospiediet PHONE pogu Norādījumi
uz ekrāna.
 Pāreja uz ekrānu, kurā var lietot
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
funkcijas un tiek attēloti norādījumi
uz ekrāna.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
SETUP
ieslēgšana ar CLOCK
pogu:
SETUP

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 3 pogu.
 Parādīsies ekrāns, kurā tiks jau
tāts, vai ieslēgt Bluetooth® bez
vadu tehnoloģiju.
 Ekrānā izvēlieties YES , lai ieslēgtu
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju un
ekrāna rādījumus.
 Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas

sistēma ir ieslēgta, sistēma auto
mātiski mēģinās pievienot pēdējo
pievienoto mobilo tālruni ar Blue
tooth® bezvadu tehnoloģiju.

UZMANĪBU
• Dažos mobilajos tālruņos ir
iespējami Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas pārtraukumi. Mēģi
niet vēlreiz, veicot zemāk ap
rakstītās darbības.
1) Izslēdziet/ieslēdziet mobilā
tālruņa Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas funkciju un mē
ģiniet pieslēgties vēlreiz.
2) Izslēdziet/ieslēdziet mobilo
tālruni un mēģiniet pieslēg
ties vēlreiz.
3) Pilnībā izņemiet mobilā tāl
ruņa bateriju, ieslēdziet to no
jauna un mēģiniet pieslēgties
vēlreiz.
4) Ieslēdziet audiosistēmu no
jauna un mēģiniet pieslēgties
vēlreiz.
5) Izdzēsiet visas sapārotās ierī
ces no mobilā tālruņa un
audiosistēmas un veiciet sa
pārošanu vēlreiz.
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Audiosistēma
Sistēmas iestatījumi
SETUP
CLOCK

Nospiediet
pogu Izvēlieties
[System] (Sistēma) ar regulēšanas
pogu vai 5 pogu Izvēlieties izvēlni
ar
REGULĒŠANAS pogu.

Atmiņas informācija (Memory
Information) (ja ir aprīkojumā)
Attēlo izmantotās un kopējās sistē
mas atmiņas apjomu.
Izvēlieties [Memory Information] (At
miņas informācija) OK.
Izmantotā atmiņa tiek parādīta
kreisajā pusē, bet kopējā sistēmas
atmiņa tiek parādīta labajā pusē.

 Var atšķirties atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.
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VRS režīms (VRS mode)
Šo funkciju izmanto balss komandu
reakcijas maiņai no normālā uz
eksperta režīmu un otrādi.
Izvēlieties [VRS mode] (VRS re
žīms) Iestatiet ar
REGULĒŠA
NAS pogu
• Normāls (Normal): Šis režīms ir pa
redzēts jauniem sistēmas lietotā
jiem un sniedz detalizētas balss
norādes.
• Eksperts (Expert): Šis režīms ir pa
redzēts pieredzējušiem sistēmas
lietotājiem un izlaiž dažas balss
norādes. (Izmantojot eksperta režī
mu, vadības norādes var atskaņot
caur [Help] (Palīdzības) vai [Menu]
(Izvēlnes) komandām.)
 Var atšķirties atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.
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Audiosistēma
Language (Valoda)
Šajā izvēlnē iestata ekrāna un balss
atpazīšanas valodu.
Izvēlieties [Language] (Valoda)
Iestatiet ar
REGULĒŠANAS pogu.

IESTATĪŠANA
(izņemot Eiropu)
– A3 tips, A4 tips
Ekrāna iestatījumi
SETUP

 Pēc valodas maiņas sistēma tiks
pārstartēta.
 Valodas atbalsts pa reģioniem

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 1 RPT pogu Izvē
lieties izvēlni ar
REGULĒŠANAS
pogu.

Režīma iznirstošais ekrāns
(Mode Pop up)
Izvēlieties [Mode Pop up]
Izvēlie
ties On .
• Ieslēgtā stāvoklī nospiediet RADIO
vai MEDIA pogu, lai parāditu režī
ma maiņas iznirstošo ekrānu.

Teksta ritināšana (Text Scroll)
Izvēlieties [Text Scroll]
Iestatīt
On / Off .
• On : Ritināšana turpinās
• Off : Ritināšana tikai vienu (1) reizi.

Medija ekrāns (Media Display)
Atskaņojot MP3 datni, izvēlieties
attēlojamo informāciju: “Folder/ File”
(Mape/Datne) vai “Album/Artist/
Song” (Albums/Izpildītājs/Dziesma).
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Audiosistēma
SKAŅAS IESTATĪJUMI
SETUP
CLOCK

Nospiediet
pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 2 RDM pogu
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒ
ŠANAS pogu.

• Bass, Middle, Treble (Zemās, vidē
jās, augstās frekvences): izvēlas
skaņas tembru.
• Fader, Balance (Priekšas/aizmugu
res, kreisās/labās puses balanss):
maina priekšas/aizmugures un
kreisās/labās puses balansu.
• Default (Standarts): atjauno stan
darta iestatījumus.
 Return (Atpakaļ): nospiežot
REGULĒŠANAS pogu, atgriezī
sieties vienu līmeni augstākā iz
vēlnē.

Virtuālā skaņa (Virtual Sound)
Var iestatīt PowerBass, PowerTreble
un telpisko skaņu (Surround).
Izvēlieties [Virtual Sound] (Virtuālā
skaņa)
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒŠANAS pogu
Iestatiet
On / Off
ar
REGULĒŠANAS
pogu.
• PowerBass: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina zemās frekvences.
• PowerTreble: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina augstās frekvences.
• Surround: audiosistēmas funkcija,
kas pastiprina telpisko skanējumu.

Skaņas iestatījumi
(Sound Settings)
Šī izvēlne ļauj regulēt zemās, vidējās
un augstās frekvences un priekšas/
aizmugures un labās/kreisās puses
balansu.
Izvēlieties [Sound Settings] (Skaņas
iestatījumi) Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒŠANAS pogu
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu pa kreisi/
pa labi, lai iestatītu.
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 Var atšķirties atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.
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Audiosistēma
No ātruma atkarīgā skaļuma
regulēšana (Speed Dependent
Volume Control)
Šī funkcija automātiski regulē skaļu
ma līmeni atkarībā no braukšanas
ātruma.
Izvēlieties [Speed Dependent Vol.]
Iestatiet [Off/On] (Izslēgts/Ieslēgts) ar
REGULĒŠANAS pogu.

Pulksteņa iestatījumi
SETUP

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlieties
[Clock] (Pulkstenis) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒ
ŠANAS pogu.

Pulksteņa iestatījumi
(Clock Settings)
Šajā izvēlnē iestata pulksteņa laiku.
Izvēlieties [Clock Settings] (Pulks
teņa iestatījumi) Iestatiet ar
RE
GULĒŠANAS pogu Nospiediet
REGULĒŠANAS pogu.

 Noregulējiet izceltos ciparus, lai
iestatītu [stundas], un nospiediet
regulēšanas pogu, lai iestatītu
[minūtes].
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Audiosistēma
Kalendāra iestatījumi
(Calendar Settings)
Šajā izvēlnē iestata datumu (DD/
MM/GGGG).
Izvēlieties [Calendar Settings] (Ka
lendāra iestatījumi) Iestatiet ar
REGULĒŠANAS pogu Nospiediet
REGULĒŠANAS pogu.

 Noregulējiet izceltos ciparus un
nospiediet regulēšanas pogu, lai
pārietu pie nākamā iestatījuma.
(Iestatīšanas secība: gads/mēne
sis/diena)
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Pulksteņa rādīšana izslēgtā
stāvoklī (Clock Display Power
Off)
Izvēlieties [Clock Disp. (Pwr Off)]
(Pulksteņa rādīšana izslēgtā stā
voklī)
Iestatiet On / Off ar
REGULĒŠANAS pogu.
• On : Attēlo uz ekrāna laiku/
datumu.
• Off : Izslēgt.
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Audiosistēma
Tālruņa iestatījumi
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
Nospiediet
[Phone].

SETUP
CLOCK

pogu Izvēlieties

UZMANĪBU
Lai sapārotu mobilo tālruni, kas
aprīkots ar Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju, vispirms ir nepie
ciešams veikt autentifikāciju un
pievienošanu. Tāpēc mobilo
tālruni nav iespējams sapārot
braukšanas laikā. Vispirms ap
turiet automašīnu.
Tālruņa sapārošana (Pair Phone)
Izvēlieties [Pair Phone] (Tālruņa sa
pārošana)
Iestatiet ar
REGU
LĒŠANAS pogu.
 Atrodiet ierīces nosaukumu, kas
attēlots Jūsu mobilajā tālrunī un
savienojieties.
[Ierīce bez SSP atbalsta]
(SSP: Secure Simple Pairing –
vienkāršā drošā sapārošana)

 Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada parole.

Ievadiet paroli “0000”, lai sapārotu
savu Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas ierīci ar automašīnas audio
sistēmu.
[Ierīce ar SSP atbalstu]

 Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada 6 ciparu parole.
Pārbaudiet paroli savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē un
apstipriniet.
 Ierīces nosaukums un parole tiks
attēloti uz ekrāna līdz 3 minūtēm. Ja
sapārošana netiek veikta 3 minūšu
laikā, mobilā tālruņa sapārošanas
process tiek automātiski atcelts.
Tiek attēlots sapārošanas process.
 Dažiem mobilajiem tālruņiem uzreiz
pēc sapārošanas tiek automātiski
izveidots savienojums.
 Ir iespējams sapārot līdz pieciem
mobilajiem tālruņiem ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
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Audiosistēma
Tālruņu saraksts (Phone List)
Tiek parādīti sapāroto tālruņu nosau
kumi (līdz 5 tālruņiem).
Pašreiz pieslēgtā tālruņa nosauku
ma priekšā tiek attēlots [ ].

Lai iestatītu nepieciešamo tālruni,
izvēlieties tā nosaukumu.
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• Tālruņa pievienošana
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts)
Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu Izvē
lieties [Connect Phone] (Pievienot
tālruni).

• Pievienota tālruņa atvienošana
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts)
Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu Izvē
lieties [Disconnect Phone] (Atvienot
tālruni).

 Izvēlieties mobilo tālruni, kas šo
brīd nav pievienots.
 Pievienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots pievienošanas pro
cess.
 Ja tālrunis jau ir pievienots,
atvienojiet pašlaik pievienoto tāl
runi un izvēlieties jaunu tālruni, ko
pievienot.

 Izvēlieties pašlaik pievienoto tāl
runi.
 Atvienojiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots atvienošanas pro
cess.
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• Pievienošanās secības maiņa
(Prioritāte)
Izmanto, lai mainītu sapāroto mobilo
tālruņu automātiskās pievienošanas
secību (prioritāti).
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu sa
raksts)
Izvēlieties [Priority] (Prio
ritāte) ar
REGULĒŠANAS pogu
Izvēlieties mobilo tālruni ar Nr. 1
prioritāti.
 Izvēlieties [Priority] (Prioritāte).
 No sapārotajiem tālruņiem izvēlie
ties tālruni ar Nr. 1 prioritāti.
Tiek attēlota izmainītā prioritātes
secība.
 Pēc pievienošanas secības (priori
tātes) maiņas tiks pievienots mo
bilais tālrunis ar prioritāti Nr. 1.
 Kad tālruni ar prioritāti Nr. 1 nevar
pievienot: automātiski tiek mēģi
nāts pievienot pēdējo pievienoto
tālruni.
 Gadījumā, ja pēdējo pievienoto
tālruni nevar pievienot: tiek mēģi
nāts pievienot tālruņus sapāroto
tālruņu saraksta secībā.
 Pievienotajam tālrunim tiek auto
mātiski piešķirta prioritāte Nr. 1.

• Dzēst
Izvēlieties [Phone List] (Tālruņu
saraksts)
Izvēlieties mobilo tālruni
ar
REGULĒŠANAS pogu
Izvēlieties [Delete] (Dzēst).
 Izvēlieties nepieciešamo mobilo
tālruni.
 Izdzēsiet izvēlēto mobilo tālruni.
Tiek attēlots dzēšanas process.
 Mēģinot izdzēst tālruni, kas ir pie
vienots, tālrunis vispirms tiek at
vienots.

UZMANĪBU
• Izdzēšot mobilo tālruni, no
sistēmas tiek izdzēsti arī mo
bilā tālruņa kontakti.
• Stabilai Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas komunikācijai iz
dzēsiet mobilo tālruni no
audiosistēmas un arī audio
sistēmu no mobilā tālruņa.

Kontaktu lejupielāde
(Contacts Download)
Šo funkciju izmanto kontaktu un zva
nu sarakstu lejupielādei audiosistē
mā.
Izvēlieties [Contacts Download]
(Kontaktu lejupielāde)
Izvēlieties
ar
REGULĒŠANAS pogu.

UZMANĪBU
• Daži mobilie tālruņi var neat
balstīt lejupielādes funkciju.
• Ja kontaktu lejupielādes laikā
tiek izpildīta cita darbība, lejup
ielāde tiek pārtraukta. Jau
lejupielādētie kontakti tiek
saglabāti.
• Lejupielādējot jaunus kontak
tus, pirms lejupielādes izdzē
siet visus iepriekš saglabātos
kontaktus.
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Audiosistēma
Automātiska lejupielāde
(Auto Download)

Izejošās skaņas skaļums
(Outgoing Volume)

Pievienojot mobilo tālruni, ir iespē
jams automātiski lejupielādēt jaunos
kontaktus un zvanu sarakstus.
Izvēlieties [Auto Download] (Auto
mātiska lejupielāde) Iestatiet On /
Off ar
REGULĒŠANAS pogu.

Šo funkciju izmanto, lai iestatītu Jūsu
balss skaļumu, ko dzird sarunas
partneris, kad veicat zvanu brīvroku
režīmā ar Bluetooth® bezvadu teh
noloģiju.
Izvēlieties [Outgoing Volume] (Ize
jošās skaņas skaļums)
Iestatiet
skaļumu ar
REGULĒŠANAS po
gu.
 Skaļumu var mainīt arī zvana laikā
ar SEEK / TRACK pogu.
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Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas sistēmas
izslēgšana
(Bluetooth® System Off)
Šo funkciju izmanto, kad nevēlaties
lietot Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas sistēmu.
Izvēlieties [Bluetooth System Off]
(Bluetooth sistēma izslēgta) Iesta
tiet ar
REGULĒŠANAS pogu.
 Ja tālrunis jau ir pievienots, atvie
nojiet pievienoto tālruni un izslēd
ziet Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas sistēmu.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas sistēmas
lietošana
Bluetooth®

Lai lietotu
bezvadu teh
noloģiju, kad sistēma ir izslēgta, rīko
jieties šādi.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ieslēgšana ar PHONE pogu:
Nospiediet PHONE pogu
norādī
jumi uz ekrāna.
 Pāreja uz ekrānu, kurā var lietot
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
funkcijas un tiek attēloti norādījumi
uz ekrāna.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
SETUP
sistēmas ieslēgšana ar CLOCK
pogu:
SETUP
CLOCK

Nospiediet
pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 4 pogu.
 Parādīsies ekrāns, kurā tiks jautāts,
vai ieslēgt Bluetooth® bezvadu teh
noloģiju.
 Ekrānā izvēlieties YES , lai ieslēgtu
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju un
ekrāna rādījumus.
 Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
sistēma ir ieslēgta, sistēma auto
mātiski mēģinās pievienot pēdējo
pievienoto mobilo tālruni ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

UZMANĪBU
• Dažos mobilajos tālruņos ir
iespējami Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas pārtraukumi. Mēģi
niet vēlreiz, veicot zemāk ap
rakstītās darbības.
1) Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tāl
ruņa Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas funkciju un mēģiniet
pieslēgties vēlreiz.
2) Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tāl
runi un mēģiniet pieslēgties
vēlreiz.
3) Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa
bateriju, ieslēdziet to no jauna
un mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
4) Ieslēdziet audiosistēmu no
jauna un mēģiniet pieslēgties
vēlreiz.
5) Izdzēsiet visas sapārotās ierī
ces no mobilā tālruņa un au
diosistēmas un veiciet sapāro
šanu vēlreiz.
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Audiosistēma
SISTĒMAS IESTATĪJUMI
SETUP
CLOCK

Nospiediet
pogu Izvēlieties
[System] (Sistēma) ar
REGULĒ
5
ŠANAS pogu vai pogu
Izvēlieties izvēlni ar
REGULĒŠA
NAS pogu.

Atmiņas informācija (Memory
Information) (ja ir aprīkojumā)
Attēlo iizmantotās un kopējās sistē
mas atmiņas apjomu.
Izvēlieties [Memory Information]
(Atmiņas informācija) OK.
Izmantotā atmiņa tiek parādīta
kreisajā pusē, bet kopējā sistēmas
atmiņa tiek parādīta labajā pusē.

Valoda (Language)
Šajā izvēlnē iestata ekrāna un balss
atpazīšanas valodu.
Izvēlieties [Language] (Valoda)
Iestatiet ar
REGULĒŠANAS pogu.

 Pēc valodas maiņas sistēma tiks
pārstartēta.
 Valodas atbalsts pa reģioniem

, angļu
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Audiosistēma
RADIO (modelim ar RDS)
 Radio var atšķirties atkarībā no
izvēlētās audiosistēmas.

Radio režīma maiņa

Meklēšana
Nospiediet SEEK , TRACK pogu.
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): mainās frekvence.
• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): automātiski tiek
meklēta nākamā frekvence.

Saglabāto iestatījumu
meklēšana
Nospiediet 1 ~ 6 pogu.
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): atskaņo uz attiecī
gās pogas saglabāto frekvenci.
• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): nospiežot un turot
1
6 , atskaņotā
pogas
~
frekvence tiek saglabāta uz izvēlē
tās pogas un atskan pīkstiens.

TA/SCAN

Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai noregulētu
frekvenci.

Satiksmes paziņojumi (TA)
Uz īsu brīdi nospiediet TA/SCAN pogu
(līdz 0,8 sekundēm): iestatiet On /
Off
TA (satiksmes paziņojumu)
režīmu.

Izvēlne (MENU)

Pārlūkošana
Nospiediet

Izvēle ar manuālo meklēšanu

pogu.

• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): palielinās pārraides
frekvence un katra atrastā raidsta
cija tiek atskaņota 5 sekundes. Pēc
visu frekvenču nolasīšanas tiek
atkal atskaņota iepriekš atskaņotā
frekvence.

Ar MENU pogu ir pieejamas A.Store
(Automātiskās saglabāšanas) un
Info (Informācijas) funkcijas.
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Automātiskā saglabāšana
(AST)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ AST] ar REGULĒŠANAS pogu
vai 1 RPT pogu.

Alternatīvā frekvence (AF)

Ziņas (News)

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ AF] ar
REGULĒŠANAS pogu
vai 2 RDM pogu.
Alternatīvās frekvences iespēju var
ieslēgt/izslēgt.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ News] (Ziņas) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 4 pogu.
Ziņu iespēju var ieslēgt/izslēgt.

Informācijas skaļums
Reģions (Region)

Izvēlieties AST (automātisko sagla
bāšanu), lai saglabātu frekvences ar
vislabāko uztveres kvalitāti atmiņas
pozīcijās 1 ~ 6 . Ja raidstaci
jas netiek atrastas, tiek atskaņota
pēdējā atskaņotā frekvence.
 Saglabā tikai FMA vai AMA režīma
atmiņas pozīcijā 1 ~ 6 .
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Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Region] (Reģions) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu.
Reģiona iespēju var ieslēgt/izslēgt.

Informācijas skaļums regulē ziņu vai
satiksmes informācijas uztveršanas
skaļumu.
Informācijas skaļumu var regulēt,
pagriežot skaļuma ( VOL) pogu pa
kreisi/pa labi ziņu vai satiksmes
informācijas pārraides atskaņošanas
laikā.
 ”AF”, “Region” (Reģions) un “News”
(Ziņas) ir RDS radio izvēlnes.
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Atkārtošana

PAMATA LIETOŠANA:
Audio CD / MP3 CD / USB /
iPod / My Music
Nospiediet MEDIA pogu, lai mainītu
režīmu šādā secībā: CD  USB (iPod)
 AUX  My Music  BT Audio.
Uz ekrāna tiek attēlots mapes/dat
nes nosaukums.

[USB]

[My Music]

[Audio CD]

 Ievietojot CD, tas automātiski tiek
atskaņots.
 Pievienojot USB ierīci, automātiski
tiek atskaņota mūzika no tās.

Dziesmas (datnes) atskaņošanas
1 RPT pogu
laikā nospiediet
Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My
Music režīms: “RPT” uz ekrāna.
• Lai atkārtotu vienu dziesmu (no
spiežot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm)): atkārto pašlaik ska
nošo dziesmu.
MP3 CD, USB režīms: “FLD.RPT” uz
ekrāna
• Lai atkārtotu mapi (nospiežot div
reiz): atkārto visas datnes pašlaik
skanošajā mapē.
 Nospiediet 1 RPT pogu vēlreiz, lai
izslēgtu atkārtošanu.

[CD MP3]
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Jaukta secība

Dziesmas/datnes pārslēgšana

Meklēšana

Dziesmas (datnes) atskaņošanas
2 RDM pogu.
laikā nospiediet
Audio CD, My Music režīms: “RDM”
uz ekrāna.
• Atskaņošana jauktā secībā (nospie
žot pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm)): atskaņo visas dzies
mas jauktā secībā.
MP3 CD, USB režīms: “FLD.RDM”
uz ekrāna.
• Mapju atskaņošana jauktā secībā
(nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm)): atkārto visas
datnes pašlaik skanošajā mapē
jauktā secībā.
iPod režīms: “ALB RDM” uz ekrāna.
• Albumu atskaņošana jauktā secībā
(nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm)): atkārto visu paš
reizējās kategorijas albumu visas
datnes jauktā secībā.
MP3 CD, USB, iPod režīms: “ALL
RDM” uz ekrāna.
• Visa atskaņošana jauktā secībā
(nospiežot divreiz): atskaņo visas
datnes jauktā secībā.
 Nospiediet 2 RDM pogu vēlreiz, lai
izslēgtu atkārtošanu.

Dziesmas (datnes) atskaņošanas
laikā nospiediet
/ TRACK
SEEK
pogu.
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): atskaņo skanošo
dziesmu no sākuma.
 Ja TRACK poga 1 sekundes laikā
tiek nospiesta vēlreiz, tiek atska
ņota iepriekšējā dziesma.
• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): attin dziesmu at
pakaļ.

Dziesmas (datnes) atskaņošanas
TA/SCAN pogu.
laikā nospiediet
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): no katras dzies
mas, sākot ar nākošo, tiek atska
ņotas 10 sekundes.
 Nospiediet TA/SCAN pogu vēlreiz,
lai izslēgtu.
 Meklēšanas funkcija netiek atbals
tīta iPod režīmā.
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Dziesmas (datnes) atskaņošanas
laikā nospiediet
pogu.
SEEK
• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (līdz
0,8 sekundēm): atskaņo nākošo
dziesmu.
• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par
0,8 sekundēm): pārtin dziesmu uz
priekšu.
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Mapju meklēšana: MP3 CD,
USB režīms
Datnes atskaņošanas laikā nospie
FOLDER
diet
(mape uz augšu)
pogu.
• Meklē nākamo mapi.

Izvēlne (MENU): Audio CD

Informācija (Info)

Nospiediet CD MP3 režīma MENU
pogu, lai iestatītu atkārtošanu, atska
ņošanu jauktā secībā, informācijas
funkcijas.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Info] (Informācija) ar
REGULĒ
3
ŠANAS pogu vai
pogu, lai
attēlotu informāciju par pašlaik
skanošo dziesmu.
 Nospiediet MENU pogu, lai izslēgtu
informācijas attēlošanu.

Datnes atskaņošanas laikā nospie
FOLDER (mape uz leju) pogu.
diet
• Meklē vienu līmeni augstāku mapi.
 Ja mapi izvēlas, nospiežot
RE
GULĒŠANAS pogu, tiek atskaņo
ta pirmā datne izvēlētajā mapē.
 iPod režīmā pāriet uz vienu līmeni
augstāku mapi.

Dziesmu (datņu) meklēšana
• Pagriežot
REGULĒŠANAS po
gu: meklē dziesmas (datnes).
• Nospiežot
REGULĒŠANAS po
gu: atskaņo izvēlēto dziesmu
(datni).

Izvēlne (MENU): MP3 CD/USB
Atkārtošana (RPT)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RPT] (Atkārtošana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 1 RPT pogu, lai
atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.
 Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Nospiediet CD MP3 režīma MENU
pogu, lai iestatītu atkārtošanu, mapju
atskaņošanu jauktā secībā, mapju
atkārtošanu, visa atskaņošanu jauktā
secībā, informācijas un kopēšanas
funkcijas.

Informācijas un kopēšanas funkcija

Jaukta secība (RDM)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RDM] (Jaukta secība) ar
RE
GULĒŠANAS pogu vai 2 RDM pogu,
lai atskaņotu dziesmas no pašreizē
jās mapes jauktā secībā.
 Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Atkārtošana (RPT)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RPT] (Atkārtošana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 1 RPT pogu, lai
atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.
 Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to iz
slēgtu.
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Audiosistēma
Mapju atskaņošana jauktā
secībā (F.RDM)

Visa atskaņošana jauktā
secībā (A.RDM)

Kopēšana (Copy)
(ja ir aprīkojumā)

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ F.RDM] (Mapju atskaņošana jauk
tā secībā) ar
REGULĒŠANAS
pogu vai 2 RDM pogu, lai atskaņotu
dziesmas no pašreizējās mapes
jauktā secībā.
 Izvēlieties F.RDM vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ A.RDM] (Visa atskaņošana jauktā
secībā) ar
REGULĒŠANAS pogu
4
vai
pogu, lai jauktā secībā
atskaņotu visas dziesmas no CD.
 Izvēlieties A.RDM vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Copy] (Kopēšana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 6 pogu.
To izmanto, lai pārkopētu pašlaik
skanošo dziesmu My Music bib
liotēkā. Pārkopēto mūziku Jūs
varat atskaņot My Music režīmā.
 Ja kopēšanas laikā tiek nospiesta
cita poga, tiek attēlots iznirstošais
ekrāns, kas jautā, vai vēlaties
atcelt kopēšanu.
 Ja kopēšanas laikā tiek pievienots
vai ievietots cits datu nesējs (USB,
CD, iPod, AUX), kopēšana tiek
atcelta.
 Kopēšanas laikā mūzika netiks
atskaņota.

Informācija (Info)
Mapju atkārtošana (F.RPT)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ F.RPT] (Mapju atkārtošana) ar
3
REGULĒŠANAS pogu vai
pogu, lai atkārtotu dziesmas no
pašreizējās mapes.
 Izvēlieties F.RPT vēlreiz, lai to iz
slēgtu.
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Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Info] (Informācija) ar
REGULĒ
ŠANAS pogu vai 4 pogu, lai attē
lotu informāciju par pašlaik skanošo
dziesmu.
 Nospiediet MENU pogu, lai izslēg
tu informācijas attēlošanu.
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Izvēlne (MENU): iPod
iPod režīmā nospiediet MENU pogu,
lai iestatītu atkārtošanas, visa atska
ņošanas jauktā secībā, informācijas
un meklēšanas funkcijas.

Atkārtošana (RPT)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RPT] (Atkārtošana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 1 RPT pogu, lai
atkārtotu pašlaik skanošo dziesmu.
 Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Visa atskaņošana jauktā
secībā (RDM)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RDM] (Jaukta secība) ar
RE
GULĒŠANAS pogu vai 2 RDM pogu.

Atkārto visu pašreizējās kategorijas
albumu visas dziesmas jauktā secī
bā.
 Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Izvēlne (MENU): My Music
režīms (ja ir aprīkojumā)

Informācija (Info)

My Music režīmā nospiediet MENU
pogu, lai iestatītu atkārtošanas,
atskaņošanas jauktā secībā, infor
mācijas, dzēšanas, visa dzēšanas
un izvēles dzēšanas funkcijas.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Info] (Informācija) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu.
Attēlo pašreizējās dziesmas informā
ciju.
 Nospiediet MENU pogu, lai izslēg
tu informācijas attēlošanu.

Atkārtošana (RPT)

Meklēšana (Search)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Search] (Meklēšana) ar
RE
GULĒŠANAS pogu vai 4 pogu.
Attēlo iPod kategoriju sarakstu.
 Nospiežot MENU pogu datņu
meklēšanas laikā iPod kategorijas
ietvaros, tiek attēlots vienu līmeni
augstāku kategoriju saraksts.

Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RPT] (Atkārtošana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 1 RPT pogu.
Atkārto attiecīgajā brīdī atskaņoto
dziesmu.
 Izvēlieties RPT vēlreiz, lai to iz
slēgtu.
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Jaukta secība (RDM)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ RDM] (Atskaņošana jauktā secī
bā) ar
REGULĒŠANAS pogu vai
2 RDM pogu.
Atskaņo visas dziesmas jauktā secī
bā.
 Izvēlieties RDM vēlreiz, lai to iz
slēgtu.

Dzēšana (Delete)
MENU

Nospiediet
pogu
Iestatiet
[ Delete] (Dzēšana) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 4 pogu.
Izdzēš pašlaik atskaņoto datni
Izvēloties dzēšanu atskaņošanas
ekrānā, tiks izdzēsta pašlaik atska
ņotā dziesma.
Izdzēš datni no saraksta

Informācija (Info)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Info] (Informācija) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu.
Attēlo pašreizējās dziesmas infor
māciju.
MENU
 Nospiediet
pogu, lai
izslēgtu informācijas attēlošanu.
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 Izvēlieties datni, ko vēlaties izdzēst,
ar
REGULĒŠANAS pogu.
 Nospiediet MENU pogu un izvē
lieties dzēšanas izvēlni, lai izdzēs
tu izvēlēto datni.

Dzēst visu (Del. All)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Del.All] (Dzēst visu) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 5 pogu.
Tiek izdzēstas visas dziesmas no My
Music bibliotēkas.

Izvēles dzēšana (Del. Sel)
Nospiediet MENU pogu
Iestatiet
[ Del.Sel] (Izvēles dzēšana) ar
6
REGULĒŠANAS pogu vai
pogu.
Tiek iezīmētas un izdzēstas dzies
mas My Music bibliotēkā.
 Izvēlieties dziesmas, ko vēlaties
izdzēst, no saraksta.
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 Pēc izvēles nospiediet MENU po
gu un izvēlieties dzēšanas izvēlni.

AUX
AUX izmanto AUX ligzdai pieslēgtu
mediju atskaņošanai.
Pievienojot AUX ligzdai ārējo ierīci,
tiks automātiski ieslēgts AUX režīms.
Ja ārējā ierīce ir pievienota, Jūs
varat arī nospiest MEDIA pogu, lai
ieslēgtu AUX režīmu.

 PIEZĪME  My Music

LIETOŠANA
• Maksimālais iekopējamo dziesmu
skaits ir 6000 neatkarīgi no piee
jamās atmiņas.
• Vienu un to pašu dziesmu var
kopēt līdz 1000 reizēm.
• Atmiņas informāciju var pār
baudīt Iestatījumu režīma sistē
mas izvēlnē.

 AUX režīmu nevar ieslēgt, ja nav
pievienota ārējā ierīce AUX ligz
dai.

 PIEZĪME  AUX LIETOŠANA
• Iespraudiet AUX vadu AUX ligzdā
līdz galam.

Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio
(ja ir aprīkojumā)
Kas ir Bluetooth® bezvadu
tehnoloģija?
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir
bezvadu tehnoloģija, kas ļauj
savienot nelielā attālumā esošas
mazjaudīgas ierīces, kā piemēram,
brīvroku sistēmas, stereo austiņas,
tālvadības pultis u.c. Lai saņemtu
papildu informāciju, apmeklējiet
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mājas lapu www.Bluetooth.com
Pirms Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas audio funkciju lietošanas:
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio var netikt atbalstīts atkarībā
no Jūsu Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas mobilā tālruņa saderības.
• Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio, Jums vispirms ir
jāsapāro un jāpievieno Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas mobilais tāl
runis.
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• Bluetooth® bezvadu mobilās tehno
loģijas audio var lietot tikai tad, kad
tālruņa [Audio Streaming] (Audio
straumēšana) ir ieslēgta.
• Bluetooth® vārds un logotipi ir
reģistrētas Bluetooth® SIG, Inc.
preču zīmes, un Hyundai izmanto
tās ar licenci. Pārējās preču zīmes
un markas pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem. Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas izmantošanai ir ne
pieciešams ar Bluetooth® aprīkots
mobilais tālrunis.
 Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio straumēšanas iestatīšana:
SETUP

Nospiediet CLOCK pogu Izvēlie
ties [Phone] (Tālrunis) ar
RE
GULĒŠANAS pogu
Izvēlieties
[Audio Streaming] (Audio straumē
šana) ar
REGULĒŠANAS pogu
Iestatiet On / Off .
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BRĪDINĀJUMS
Braukšana, nepievēršot uzmanī
bu ceļam, var būt cēlonis kont
roles zaudēšanai pār automašī
nu, kas var izraisīt negadījumu,
nopietnus vai nāvējošus savai
nojumus. Vadītāja galvenais
pienākums ir lietot automašīnu
drošā un atļautā veidā un
braukšanas laikā nelietot rokas
ierīces, aprīkojumu vai auto
mašīnas sistēmas, kas novērš
skatienu, uzmanību un koncent
rēšanos vai kuru lietošana ir
aizliegta ar likumu.

Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio palaišana
• Nospiediet MEDIA pogu, lai mainītu

režīmu šādā secībā: CDUSB
AUXMy MusicBT Audio.
• Izvēloties BT Audio, tiks uzsākta
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio atskaņošana.
 Dažiem mobilajiem tālruņiem audio
atskaņošana var nesākties auto
mātiski.

Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio funkciju
izmantošana
• Atskaņošana/pauze
Nospiediet
REGULĒŠANAS po
gu, lai atskaņotu un apturētu pašrei
zējo dziesmu.

 Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt
iepriekšējās dziesmas / nākamās
dziesmas / atskaņošanas / pauzes
funkcijas.
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TĀLRUNIS (ja ir aprīkojumā)

Zvanu veikšana ar tālvadības
pulti uz stūres

Pirms Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
tālruņa funkciju lietošanas
• Lai izmantotu Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas tālruni, Jums vispirms ir
jāsapāro un jāpievieno Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas mobilais tālrunis.
• Ja mobilais tālrunis nav sapārots
vai pievienots, tālruņa režīmā ieiet
nav iespējams. Kad tālrunis ir
sapārots vai pievienots, parādīsies
ekrāns ar norādījumiem.
• Ja prioritāte ir iestatīta uz auto
mašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON),
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tāl
runis tiek automātiski pievienots.
Pat atrodoties ārpus automašīnas,
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas tālru
nis tiek automātiski pievienots, ja at
rodaties automašīnai tuvumā. Ja
nevēlaties automātisku Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas tālruņa savieno
jumu, iestatiet Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju izslēgtā stāvoklī.

1. Skaļuma poga (VOL +/–): palielina
vai samazina skaļruņu skaļumu.
2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE):
zvana laikā izslēdz mikrofonu.
3.
poga : veic izsaukumus un
pāradresē zvanus.
4.
poga : pārtrauc zvanus vai
atceļ funkcijas.

• Zvanu vēstures pārbaude un zvanu
veikšana
 Uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)
nospiediet
pogu uz stūres tāl
vadības pults.
 Uz ekrāna tiks parādīta zvanu vēs
ture.
Nospiediet
pogu vēlreiz, lai
zvanītu uz izvēlēto numuru.
• Pēdējā izsauktā numura izsauk
šana
 Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8
sekundēm)
pogu uz stūres
tālvadības pults.
 Tiek izsaukts pēdējais zvanītais
numurs.
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Zvanu veikšana ar tālvadības
pulti uz stūres
(modelim ar balss atpazīšanu)

 Faktiskais automašīnas aprīkojums
var atšķirties no attēlā redzamā.
1. Skaļuma poga (VOL +/–): palielina
vai samazina skaļruņu skaļumu.
2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE):
zvana laikā izslēdz mikrofonu.
3.
poga: aktivē balss atpazīšanu.
4.
poga: veic izsaukumus un pār
adresē zvanus.
5.
poga: pārtrauc zvanus vai
atceļ funkcijas.
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• Zvanu vēstures pārbaude un zvanu
veikšana
 Uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekundēm)
nospiediet
pogu uz stūres
tālvadības pults.
 Uz ekrāna tiks parādīta zvanu
vēsture.
 Nospiediet
pogu vēlreiz, lai
zvanītu uz izvēlēto numuru.
• Pēdējā izsauktā numura izsauk
šana
 Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8
sekundēm)
pogu uz stūres
tālvadības pults.
 Tiek izsaukts pēdējais zvanītais
numurs.

Tālruņa izvēlne
(modelis ar RDS)
Nospiediet PHONE pogu, lai attēlotu
trīs izvēlnes: Call History (Zvanu
vēsture), Phone book (Kontakti),
Phone Setup (Tālruņa iestatījumi).

Zvanu vēsture
Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
[ History] (Vēsture) ar REGULĒ
ŠANAS pogu vai 1 RPT pogu.
Tiek attēlota zvanu vēsture, un no tās
var izvēlēties numuru un piezvanīt uz
to.
Ja zvanu ierakstu nav, tiek parādīts
ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt
zvanu vēsturi. (Daži mobilie tālruņi
var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)
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Kontakti

Tālruņa izvēlne

Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
[ P. Book] (Kontakti) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 2 RDM pogu.
Tiek attēloti kontakti, un no tiem var
izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.
 Ja vienam kontaktam ir saglabāts
vairāk nekā viens numurs, tiek
parādīts ekrāns ar mobilā tālruņa
numuru, mājas un darba numu
riem. Izvēlieties vajadzīgo numuru
un zvaniet.
 Ja kontaktu ierakstu nav, tiek pa
rādīts ekrāns, kas jautā, vai lejup
ielādēt kontaktus. (Daži mobilie
tālruņi var neatbalstīt lejupielādes
funkciju.)

Nospiediet PHONE pogu, lai attēlotu
trīs izvēlnes: Call History (Zvanu
vēsture), Contacts (Kontakti), Phone
Setup (Tālruņa iestatījumi).

Tālruņa iestatījumi
Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
[ Setup] (Iestatījumi) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu.
Tiek parādīts Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas mobilā tālruņa iestatīju
mu ekrāns. Papildu informāciju ska
tiet sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.

Zvanu vēsture
Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
[ History] (Vēsture) ar REGULĒ
ŠANAS pogu vai 1 RPT pogu.
Tiek attēlota zvanu vēsture, un no tās
var izvēlēties numuru un piezvanīt uz
to.
Ja zvanu ierakstu nav, tiek parādīts
ekrāns, kas jautā, vai lejupielādēt
zvanu vēsturi. (Daži mobilie tālruņi
var neatbalstīt lejupielādes funkciju.)

Kontakti
Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
REGU
[ Contacts] (Kontakti) ar
LĒŠANAS pogu vai 2 RDM pogu.
Tiek attēloti kontakti, un no tiem var
izvēlēties numuru un piezvanīt uz to.
 Ja vienam kontaktam ir saglabāts
vairāk nekā viens numurs, tiek pa
rādīts ekrāns ar mobilā tālruņa
numuru, mājas un darba numu
riem. Izvēlieties vajadzīgo numuru
un zvaniet.
 Ja kontaktu ierakstu nav, tiek pa
rādīts ekrāns, kas jautā, vai lejup
ielādēt kontaktus. (Daži mobilie
tālruņi var neatbalstīt lejupielādes
funkciju.)
Tālruņa iestatījumi
Nospiediet PHONE pogu
Iestatiet
[ Setup] (Iestatījumi) ar
REGU
LĒŠANAS pogu vai 3 pogu.
Tiek parādīts Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas mobilā tālruņa iestatīju
mu ekrāns. Papildu informāciju ska
tiet sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
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 PIEZĪME  Bluetooth®

BEZVADU TEHNOLOĢIJAS
MOBILĀ TĀLRUŅA LIETOŠANA

• Nelietojiet mobilo tālruni un ne
veiciet Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas iestatīšanu (piemēram, tāl
ruņa sapārošanu) braukšanas lai
kā.
• Sistēma var neatpazīt dažus tālru
ņus ar Bluetooth®bezvadu tehnolo
ģiju, vai tie var nebūt pilnībā ar to
savietojami.
• Pirms audiosistēmas Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas funkciju
lietošanas skatiet sava tālruņa
lietošanas pamācības sadaļu par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
lietošanu.
• Pirms Bluetooth®bezvadu tehnolo
ģijas funkciju izmantošanas tālru
nis ir jāsapāro ar audiosistēmu.
• Jūs nevarēsiet izmantot brīvroku
sistēmu, ja Jūsu tālrunis (auto
mašīnā) atrodas ārpus uztver
šanas zonas (piemēram, tunelī,
pazemes stāvvietā, kalnos u.c.).
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja uztveršanas signāls ir pārāk
vājš vai troksnis automašīnas
salonā ir pārāk liels, var būt
apgrūtināta sarunas partnera
balss dzirdamība.
• Nenovietojiet tālruni netālu no
metāla priekšmetiem vai tajos
iekšā, jo tādā veidā var tikt trau
cēti Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas vai mobilie sakari.
• Pievienojot tālruni caur Blue
tooth®bezvadu tehnoloģiju, tas var
izlādēties ātrāk, jo tiek izmantotas
papildu Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkcijas.
• Daži mobilie tālruņi vai citas
ierīces var radīt skaņas traucēju
mus vai audiosistēmas darbības
traucējumus. To, iespējams, var
novērst, novietojot tālruni citur.
• Lūdzu, saglabājiet sava tālruņa
nosaukumu angļu valodā, jo citādi
tas var tikt attēlots nepareizi.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja prioritāte ir iestatīta uz auto
mašīnas aizdedzi (IGN/ACC ON),
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilais tālrunis tiek automātiski
pievienots.
Pat atrodoties ārpus automašīnas,
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
tālrunis tiek automātiski pievie
nots, ja atrodaties automašīnai
tuvumā.
Ja nevēlaties automātisko Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas savie
nojumu, izslēdziet Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas funkciju.
• Brīvroku sistēmas skaļums un
kvalitāte var būt atkarīga no
mobilā tālruņa.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
funkcijas var lietot tikai tad, kad
mobilais tālrunis ir sapārots ar
ierīci un pievienots. Papildu infor
māciju par Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas mobilo tālruņu sapā
rošanu un pievienošanu skatiet
sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja ir pievienots Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas mobilais tālru
nis, ekrāna augšā parādīsies ( )
simbols. Ja ( ) simbols neparādās,
tas nozīmē, ka Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīce nav pievienota.
Ierīce pirms lietošanas ir jāpie
vieno. Papildu informāciju par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilajiem tālruņiem skatiet
sadaļā “Tālruņa iestatījumi”.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilā tālruņa sapārošana un
pievienošana būs iespējama tikai
tad, kad ir ieslēgta Jūsu mobilā
tālruņa Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkcija. (Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas funkcijas ieslēg
šana dažādiem mobilo tālruņu
modeļiem var atšķirties.)
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Dažiem mobilajiem tālruņiem,
ieslēdzot aizdedzi ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas starpniecību
veikta zvana laikā, zvans var tikt
pārtraukts. (Aizdedzes ieslēgšanas
laikā pārslēdziet zvanu atpakaļ uz
mobilo tālruni.)
• Daži Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas mobilie tālruņi var neat
balstīt dažas funkcijas.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
lietošana var būt nestabila atka
rībā no sakaru kvalitātes.
• Novietojot audiosistēmu elektro
magnētiskā vidē, var rasties ska
ņas traucējumi.
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 PIEZĪME  BALSS

KOMANDAS
LIETOŠANA

• Šī produkta balss atpazīšanas
funkcija atbalsta šajā lietotāja
rokasgrāmatā norādītās balss
komandas.
• Stūres tālvadības pults vai ierīces
vadības slēdžu lietošana balss at
pazīšanas darbības laikā pār
trauks balss atpazīšanu un ļaus
Jums kontrolēt izvēlētās funkcijas
manuāli.
• Novietojiet mikrofonu virs galvas
virs vadītāja sēdekļa. Labākai
darbībai balss komandas izrunā
jiet, sēžot taisni.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ārējais troksnis var traucēt balss
atpazīšanas darbību. Balss atpa
zīšanas darbību var ietekmēt šādi
apstākļi:
 Atvērti logi un jumta lūka
 Ieslēgta apsildes/ventilācijas
sistēma
 Braukšana tunelī
 Braukšana pa bedrainu vai ne
līdzenu ceļu
• Pēc Bluetooth®bezvadu tehnoloģi
jas kontaktu lejupielādes sistēmai
ir nepieciešams laiks, lai pārveido
tu kontaktu balss informācijā.
Šajā laikā balss atpazīšana var
nedarboties kā pienākas.
• Ievadot kontaktus, īpašus simbo
lus un ciparus nevar pārvērst bal
sī. Piemēram, “#Jānis Bērziņš%
&” tiks atpazīts kā “Jānis Bēr
ziņš”.
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BALSS KOMANDAS
(ja ir aprīkojumā)
Balss komandas uzsākšana
• Lai uzsāktu balss komandu, uz īsu
brīdi nospiediet
pogu uz stūres
tālvadības pults.
• Ja balss atpazīšana ir [Normal
Mode] (Normālajā režīmā), sistēma
paziņos: “Please say a command.
Beep” (Lūdzu, pasakiet komandu.
Skaņas signāls.)
 Ja balss komanda ir [Expert Mode]
(Eksperta režīmā), sistēma pazi
ņos tikai “Beep” (Skaņas signāls)
 Balss komandas iestatīšana [Nor
mal Mode]/[Expert Mode] (Normā
lais režīms/Eksperta režīms):

 PIEZĪME

Balss komandas izbeigšana

Lai balss atpazīšana darbotos pa
reizi, izrunājiet balss komandu pēc
norādes ziņojuma un skaņas sig
nāla.

• Balss komandas lietošanas laikā
nospiediet un turiet
pogu (ilgāk
par 0,8 sekundēm), lai izbeigtu
balss komandu.
• Stūres tālvadības pults vai citas
pogas nospiešana balss komandas
lietošanas laikā izbeigs balss
komandu.
• Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu
balss komandu, pasakiet “cancel”
(atcelt) vai “end” (beigt), lai izbeigtu
balss komandu.
• Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu
balss komandu, nospiediet
pogu uz īsu brīdi (līdz 0,8 sekun
dēm), lai izbeigtu balss komandu.

Norādes ziņojuma izlaišana
Norādes ziņojuma atskaņošanas lai
kā uz īsu brīdi nospiediet
pogu
(līdz 0,8 sekundēm), lai pārtrauktu
norādes ziņojumu un atskanētu tikai
skaņas signāls.
Pēc skaņas signāla pasakiet balss
komandu.

SETUP

Nospiediet CLOCK pogu
Izvēlie
ties [System] (Sistēma) ar
RE
GULĒŠANAS pogu vai 5 pogu
Izvēlieties [Voice Command Mode]
(Balss komandu režīms) ar
REGULĒŠANAS pogu
Iestatiet
[Normal Mode] / [Expert Mode]
(Normālais režīms/Eksperta režīms).
• Pasakiet balss komandu.
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 Balss komandu izmantošanas ilustrācijas

• Balss komandas beigšana.
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm):

• Balss komandas uzsākšana.
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm):
Please say a command
(Lūdzu, pasakiet komandu)

Phone book (Kontakti)

Skaņas signāls

More Help (Vairāk palīdzības)
More Help (Vairāk palīdzības). You can say Radio, FM, AM,
Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone,
Call History or Phone book. (Jūs varat teikt: Radio, FM, AM,
Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio,
Tālrunis, Zvanu vēsture vai Kontakti). Please say a command
(Lūdzu, pasakiet komandu)

• Balss komandas izlaišana
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm):
Please say a...
(Lūdzu, pasakiet...)

Skaņas signāls

Phone book (Kontakti)
Please say the name of the phone book you
want to call. (Lūdzu, pasakiet, kuram kontaktam
vēlaties zvanīt)
Cancel (Atcelt)

Dubults skaņas signāls (beigu signāls)

norādes ziņojuma laikā

Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm)

Skaņas signāls

More Help (Vairāk palīdzības)
More Help (Vairāk palīdzības). You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My
Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History or Phone book. (Jūs varat teikt:
Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Tālrunis,
Zvanu vēsture vai Kontakti). Please say a command (Lūdzu, pasakiet komandu)
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Balss komandu saraksts
• Biežākās komandas: šīs komandas var lietot visās situācijās. (Dažās situācijās dažas komandas var netikt atbalstītas.)
Komanda

Funkcija

More Help
Sniedz norādījumus par komandām, ko var
(Vairāk palīdzības) izmantot visur sistēmā.

Komanda
FM (FM)

Funkcija
• Klausoties FM radio, paliek tajā pašā
režīmā.
• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo
atskaņoto FM ekrānu.

Help (Palīdzība)

Sniedz norādījumus par komandām, ko var
izmantot šajā režīmā.

Call [Name]
(Zvanīt [Vārdam])

Zvanīt kontaktos saglabātam [Vārdam]
(Piem.) Call “Jānis”

FM1(FM One) (FM viens)

Attēlo FM1 ekrānu.

FM2(FM Two) (FM divi)

Attēlo FM2 ekrānu.

Phone (Tālrunis)

Sniedz norādījumus par komandām, kas saistī
tas ar tālruni. Pēc šīs komandas pasakiet “Call
History” (Zvanu vēsture), “Phone book (Kon
takti)”, “Dial Number” (Zvanīt uz numuru), lai
izpildītu attiecīgās funkcijas.

FMA

Attēlo FMA ekrānu.

Call History
(Zvanu vēsture)

Attēlo zvanu vēstures ekrānu

Phone book
(Kontakti)

Attēlo kontaktu ekrānu. Pēc šīs komandas
pasakiet kontaktos saglabāta kontakta vārdu, lai
automātiski veiktu zvanu.

Dial Number
(Zvanīt numuram)

Attēlo numura zvanīšanas ekrānu. Pēc šīs
komandas pasakiet vajadzīgo numuru.

Redial
(Zvanīt atkārtoti)

Izsauc pēdējo zvanīto numuru.

Radio (Radio)

• Klausoties radio, atver nākamo radio ekrānu.
(FM1 FM2 FMA  AM  AMA)
• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atvērto
radio ekrānu.

AM (AM)

Attēlo AM ekrānu.

AMA

Attēlo AMA ekrānu.

FM Preset 1~6
(FM atmiņa 16)

Atskaņo pēdējo atskaņoto FM
atmiņā 16 saglabāto raidstaciju.

AM Preset 1~6
(AM atmiņa 16)

Atskaņo pēdējo atskaņoto AM
atmiņā 16 saglabāto raidstaciju.

FM 87.5~107.9

Atskaņo atbilstošo FM frekvenci.

AM 530~1710

Atskaņo atbilstošo AM frekvenci.

TA on (TA ieslēgts)

Ieslēdz satiksmes paziņojumus

TA off (TA izslēgts)

Izslēdz satiksmes paziņojumus

News on (Ziņas ieslēgtas)

Ieslēdz RDS funkciju

News off (Ziņas izslēgtas)

Izslēdz RDS funkciju
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Komanda

Funkcija

Komanda

Funkcija

Media (Mediji)

Pāriet uz pēdējo atskaņoto mediju ekrānu.

AUX (Auxiliary)

Atskaņo pievienoto ārējo ierīci.

Play Track 1~30
(Atskaņot
dziesmu 130)

Atskaņo attiecīgo dziesmu, ja ir ievietots
mūzikas disks.

Bluetooth Audio
(Bluetooth audio)

Atskaņo mūziku no pievienotās Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīces.

Atskaņo mūziku no diska.

Mute (Izslēgt
skaņu)

Izslēdz radio vai mūzikas skaņu.

CD (CD)
Search CD
(Meklēt CD)

Pāriet uz CD dziesmu vai datņu izvēles
ekrānu.

Pardon?
(Kā, lūdzu?)

Atkārto pēdējo komentāru.

• Audio diskiem pariet uz ekrānu, kur jāpasaka
dziesmas numurs, lai atskaņotu attiecīgo
dziesmu.

Cancel (Exit)
(Atcelt (Iziet))

Beidz balss komandu.

• Pāriet uz MP3 CD izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.
USB (USB)

Atskaņo mūziku no USB.

Search USB
(Meklēt USB)

Pāriet uz USB datņu izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.

iPod (iPod)

Atskaņo mūziku no iPod.

Search iPod
(Meklēt iPod)

Pāriet uz iPod datņu izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.

My Music

Atskaņo mūziku no My Music bibliotēkas.

Search My Music Pāriet uz My Music datņu izvēles ekrānu. Pēc
(Meklēt My Music) tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.
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• FM/AM radio komandas: komandas, ko var izmantot,
klausoties FM, AM radio.
Komanda
Preset 1~6
(Atmiņa 16)
Auto Store
(Automātiskā
saglabāšana)

Funkcija
Atskaņo pēdējo atskaņoto atmiņā 16
saglabāto raidstaciju.
Automātiski
izvēlas
radio
pārraides
frekvences ar vislabāko signālu un saglabā
tās atmiņas pozīcijās 16.

Preset Save 1~6
(Saglabāt atmiņā 16)

Saglabā pašreizējo pārraides frekvenci
atmiņas pozīcijā 16.

Seek up (Meklēt
uz augšu)

• Komandas, ko var izmantot, klausoties audio CD.
Komanda

Funkcija

Region (Reģions)

Ieslēgt reģiona funkciju

Region off (Reģions
izslēgts)

Izslēgt reģiona funkciju

Program Type
(Programmu veids)

Pāriet uz RDS programmu veida izvēles
ekrānu. Pēc tam izvēlieties programmu
veidu manuāli.

Atskaņo nākošo uztverto pārraidi.

Random
(Jaukta secība)

Atskaņo mūziku no diska jauktā secībā.

Seek down (Meklēt
uz leju)

Atskaņo iepriekšējo uztverto pārraidi.

Random Off (Jaukta
secība izslēgta)

Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.

Next Preset
(Nākamā atmiņas
pozīcija)

Izvēlas nākamo atmiņas pozīciju aiz
pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties
atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas
pozīcija Nr. 4.)

Repeat (Atkārtošana)

Atkārto pašlaik skanošo ierakstu.

Repeat Off
(Atkārtošana izslēgta)

Atceļ atskaņošanas atkārtošanu.

Next Track
(Nākamā dziesma)

Atskaņo nākošo dziesmu.

Previous Track
(Iepriekšējā dziesma)

Atskaņo iepriekšējo dziesmu.

Scan (Meklēšana)

No katras dziesmas, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Track 1~30
(Dziesma 130)

Atskaņo vēlamo dziesmu.

Search Track
(Meklēt dziesmu)

Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu. Pēc tam
pasakiet attiecīgās dziesmas nosaukumu.

Information

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.

Previous Preset
Izvēlas iepriekšējo atmiņas pozīciju pirms
(Iepriekšējā atmiņas pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties
pozīcija)
atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas
pozīcija Nr. 2.)
Scan (Meklēšana)

Meklē raidstacijas, sākot ar pašreizējo
frekvenci, un atskaņo katru 10 sekundes.

Preset Scan
(Atmiņas pozīciju
nolasīšana)

Pārslēdz atmiņas pozīcijas, sākot ar
pašreizējo, un atskaņo katru 10 sekundes.

AF on (AF ieslēgts)

Ieslēgt alternatīvās frekvences funkciju

AF off (AF izslēgts)

Izslēgt alternatīvās frekvences funkciju
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• MP3 CD / USB komandas: Komandas, ko var
izmantot, klausoties mūzikas datnes no CD un USB.
Komanda

Funkcija

• Komandas, ko var izmantot, klausoties audio iPod.

Komanda

Funkcija

Random
(Jaukta secība)

Atskaņo datnes no pašreizējās mapes jauktā
secībā.

Search Folder
(Mapju meklēšana)

Pāriet uz mapju izvēles ekrānu.

All Random (Visa
atskaņošana
jauktā secībā)

Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā
secībā.

Information

Attēlo pašreizējās datnes informāciju.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.

Repeat
(Atkārtošana)

Atkārto pašreizējo datni.

Copy (Kopēšana)

Kopē mūziku uz My Music bibliotēku.

All Random (Visa
atskaņošana
jauktā secībā)

Atskaņo visas saglabātās dziesmas jauktā
secībā.

Random
(Jaukta secība)

Atskaņo dziesmas no pašreizējās kategorijas
jauktā secībā.

Folder Repeat
Atkārto visas datnes pašlaik skanošajā mapē.
(Mapju atkārtošana)

Random Off
Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.
(Jaukta secība izslēgta)

Repeat Off (At
Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.
kārtošana izslēgta)

Repeat
(Atkārtošana)

Atkārto pašlaik skanošo dziesmu.

Next File
(Nākamā datne)

Repeat Off (At
kārtošana izslēgta)

Atceļ atskaņošanas atkārtošanu.

Previous File
Atskaņo iepriekšējo datni.
(Iepriekšējā datne)

Next Song
(Nākamā dziesma)

Atskaņo nākošo dziesmu.

Scan (Meklēšana) No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Previous Song
Atskaņo iepriekšējo dziesmu.
(Iepriekšējā dziesma)

Search File
(Meklēt datni)

Search Song
(Meklēt dziesmu)

Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu.

Information

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.
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Atskaņo nākošo datni.

Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.
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• My Music komandas: Komandas, ko var izmantot,
klausoties My Music.
Komanda

Funkcija

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio komandas:
Komandas, ko var izmantot, klausoties mūziku no
tālruņa.
Komanda

Funkcija

Random
(Jaukta secība)

Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā
secībā.

Delete All
(Dzēst visu)

Izdzēst visas My Music saglabātās datnes.
Jums būs vēlreiz jāapstiprina.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.

Play (Atskaņot)

Atskaņo nopauzēto dziesmu.

Pause (Pauze)

Nopauzē pašlaik skanošo dziesmu.

Repeat
(Atkārtošana)

Atkārto pašreizējo datni.

Repeat Off
(Atkārtošana
izslēgta)

Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.

Next File
(Nākamā datne)

Atskaņo nākošo datni.

Previous File
(Iepriekšējā datne)

Atskaņo iepriekšējo datni.

Scan
(Meklēšana)

No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Search File
(Meklēt datni)

Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.

Information

Attēlo pašreizējās datnes informāciju.

Delete (Dzēšana)

Izdzēš pašreizējo datni. Jums būs vēlreiz
jāapstiprina.
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PIELIKUMS
Nosaukums
AST (A.store)
SDVC
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Apraksts
Automātiska kanālu izvēle un
saglabāšana
Speed Dependent Volume
Control (No ātruma atkarīgā
skaļuma regulēšana)
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 Radio/CD

atskaņotājs (Eiropas modelis)

 B1 tips

 B2 tips

(Aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)
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SISTĒMAS VADĪBAS
PANELIS UN FUNKCIJAS

1.
(EJECT)
• Diska izņemšanai.

 Ekrāna rādījumi un iestatījumi var
būt dažādi atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.

2. RADIO
• Pārslēdz radio (FM/AM) režīmus.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2
 FMA  AM  AMA.

Audiosistēmas vadības panelis
(modelim ar RDS, Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)

3. MEDIA
• Ieslēdz mediju režīmu.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music, BT Audio.
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
• Pāriet uz tālruņa režīmu.
• Ja nav pievienots tālrunis, savieno
juma ekrāns netiek attēlots.

4.
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5. Ieslēgšanas/skaļuma poga
•
Ieslēgšana/izslēgšana: nospie
diet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
•
Skaļums: pagrieziet pa kreisi/pa
labi, lai regulētu skaļumu.
SEEK

6. TRACK
• Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm):
 Radio režīms: atskaņo iepriekšējo/
nākamo frekvenci.
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music) re
žīmi: pārslēdz ierakstu, dziesmu
(datni)
• Nospiežot un turot (0,8 sekundes):
 Radio režīms: pastāvīgi mainās
frekvence. Pēc atlaišanas atskaņo
tā brīža frekvenci.
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: paātrināti pārtin ierakstu vai
datni atpakaļ/uz priekšu
 Veicot zvanu brīvroku režīmā, kont
rolē zvana skaļumu.
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10. TA/SCAN
• Radio režīms:
 Nospiežot neilgi: ieslēdz/izslēdz TA
(satiksmes paziņojumi).
 Nospiežot ilgi: atskaņo 5 sekundes
no katras pieejamās pārraides.
• Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: atskaņo katru dziesmu (dat
ni) 10 sekundes.

7.
• Ieslēdz/izslēdz monitoru.
8. Atiestatīšana
• Piespiedu sistēmas izslēgšana un
pārstartēšana.
9. CLOCK
Attēlo laiku/datumu/nedēļas dienu.

13. FOLDER
• CD/USB/MP3 režīmi: meklē mapes.

14. Ievietota diska diode
• Gaismas diode, kas norāda, ka ir
ievietots disks.

11. SETUP
Pāriet uz Iestatīšanas režīmu.
12.
REGULĒŠANAS poga
• Radio režīms: pagrieziet, lai mai
nītu frekvenci.
• Mediju (CD/ USB/ iPod/ My Music)
režīmi: pagrieziet, lai meklētu
ierakstus/kanālus/datnes.
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17. MEDIA
• Ieslēdz mediju režīmu.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music.

15. FM
• Ieslēdz FM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2 
FMA.
16. AM
• Ieslēdz AM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: AM  AMA.
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 Radio/CD

atskaņotājs

 B-3 tips

 B-4 tips

(Aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju)
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SISTĒMAS VADĪBAS
PANELIS UN FUNKCIJAS

1.
(Izņemšana)
• Diska izņemšanai.

 Ekrāna rādījumi un iestatījumi var
būt dažādi atkarībā no izvēlētās
audiosistēmas.

2. RADIO
• Pārslēdz radio (FM/AM) režīmus.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2
 AM.

Audiosistēmas vadības panelis
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)

3. MEDIA
• Ieslēdz mediju režīmu.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music, BT Audio.
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
• Pāriet uz tālruņa režīmu.
 Ja nav pievienots tālrunis, savie
nojuma ekrāns netiek attēlots.
4.
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5. Ieslēgšanas/skaļuma poga
•
Ieslēgšana/izslēgšana: nospie
diet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
•
Skaļums: pagrieziet pa kreisi/pa
labi, lai regulētu skaļumu.
SEEK

6. TRACK
• Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm):
 Radio režīms: atskaņo iepriek
šējo/nākamo frekvenci.
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: pārslēdz ierakstu, dziesmu
(datni)
• Nospiežot un turot (0,8 sekundes):
 Radio režīms: pastāvīgi mainās
frekvence. Pēc atlaišanas atskaņo
tā brīža frekvenci.
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: paātrināti pārtin ierakstu
vai datni atpakaļ/uz priekšu
 Veicot zvanu brīvroku režīmā,
kontrolē zvana skaļumu.
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10. SCAN
• Radio režīms: atskaņo 5 sekundes
no katras pieejamās pārraides.
• Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: atskaņo katru dziesmu
(datni) 10 sekundes.
11. SETUP
Pāriet uz Iestatīšanas režīmu.

7. DISP
• Ieslēdz/izslēdz monitoru.
8. Atiestatīšana
• Piespiedu sistēmas izslēgšana un
pārstartēšana.
9. CLOCK
Attēlo laiku/datumu/nedēļas dienu.

12.
REGULĒŠANAS poga
• Radio režīms: pagrieziet, lai mai
nītu frekvenci.
• Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: pagrieziet, lai meklētu
ierakstus/kanālus/datnes.
13. FOLDER
• CD/USB/MP3 režīmi: meklē mapes.

14. Ievietota diska diode
• Gaismas diode, kas norāda, ka ir
ievietots disks.

15. FM
• Ieslēdz FM režīmu.
• Katru reizi, nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: FM1  FM2.
16. AM
• Ieslēdz AM režīmu.
17. MEDIA
• Ieslēdz mediju režīmu.
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms
mainās šādā secībā: CD, USB
(iPod), AUX, My Music.
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Stūres tālvadības pults
(modelim ar balss atpazīšanu)

1. Skaļuma poga (VOL)
• Kontrolē skaļumu.
2. Skaņas izslēgšanas poga (MUTE)
• Izslēdz audiosistēmas skaņu.

3. Meklēšana (SEEK)
• Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm):
 Radio režīms: meklē saglabātās
pārraižu frekvences.
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmi: pārslēdz ierakstu, datni vai
nodaļu.
• Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8
sekundes):
 Radio režīmā automātiski meklē
pārraižu frekvences un kanālus
 Mediju (CD/USB/iPod/My Music)
režīmos paātrināti pārtin ierakstu
vai dziesmu (datni) atpakaļ uz
priekšu
 Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt
BT audio funkciju.

4. Režīms (MODE)
• Katru reizi nospiežot šo pogu, režīmi
mainās šādā secībā: FM1 FM2 
FMA AM  AMA  USB or iPod
 AUX  My Music BT Audio
• Ja medijs nav pievienots vai disks
nav ievietots, attiecīgie režīmi ne
būs pieejami.
5.
(ja ir aprīkojumā)
• Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8
sekundēm):
 Ieslēdz balss atpazīšanu.
 Izvēloties balss pieprasījuma lai
kā, aptur pieprasījumu un pāriet
uz balss komandu gaidīšanas
režīmu
• Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8
sekundes):
 Izslēdz balss atpazīšanu.
.
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6.
• Nospiežot uz īsu brīdi (līdz 0,8 se
kundēm):
 Nospiežot tālruņa ekrānā, attēlo
zvanu vēstures ekrānu.
 Nospiežot zvanīšanas ekrānā, veic
zvanu.
 Nospiežot ienākošā zvana ekrānā,
atbild uz zvanu.
 Nospiežot zvana gaidīšanas laikā,
pārslēdzas uz gaidošo zvanu
(zvana gaidīšana).

• Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8
sekundes):
 Nospiežot Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas brīvroku gaidīšanas
režīmā, atkārtoti izsauc pēdējo
zvanīto numuru.
 Nospiežot Bluetooth® brīvroku
tehnoloģijas brīvroku zvana laikā,
pārslēdz zvanu atpakaļ uz mobilo
tālruni (privāti).
 Nospiežot pa mobilo tālruni veiktas
sarunas laikā, pārslēdz sarunu
atpakaļ uz Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas brīvroku sistēmu (dar
bojas tikai tad, kad ir pievienota
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
brīvroku sistēma).

7.
• Izbeidz zvanu.
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Radio režīms
(modelim ar RDS)

1. Režīma attēlojums
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

 B1 tips, B2 tips
 Radio var atšķirties atkarībā no
izvēlētās audiosistēmas.

Pamata režīma ekrāns

2. Frekvence
Attēlo pašreizējo frekvenci.
3. Saglabātās stacijas
Attēlo pašreizējo saglabātās stacijas
numuru [1] ~ [6].
4. Saglabāto staciju attēlojums
Attēlo saglabātās stacijas.
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5. Automātiskā saglabāšana
Automātiski saglabā frekvences ar
vislabāko signāla kvalitāti uz sa
glabāto staciju pogām.
6. RDS izvēlne
Attēlo RDS izvēlni.
7. RDS informācija
Attēlo RDS pārraides informāciju.
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Pārslēgšanās uz radio režīmu

Radio frekvenču meklēšana

Radio režīma lietošana

Nospiežot RADIO pogu, darbības
režīms mainīsies šādā secībā: FM1
FM2FMAAMAMA.
Nospiežot FM vai AM pogu,
darbības režīms mainīsies šādā
secībā: FM1FM2FMA un AM
AMA.

Meklēšanas pogas lietošana
SEEK
TRACK
Nospiediet
pogu, lai atska
ņotu nākamo/iepriekšējo frekvenci.

Saglabāto staciju izvēlēšanās/
saglabāšana
Nospiediet 1 ~ 6 pogas, lai
atskaņotu vēlamo saglabāto staciju.

Regulēšanas pogas lietošana
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu,
lai izvēlētos vēlamo frekvenci.

Nospiediet
pogu, lai attēlotu
katrai pogai saglabātās frekvences
pārraides informāciju.
Ja [Popup Mode] (Iznirstošais
režīms) SETUP
[Display] (Ekrāns)
izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot
RADIO
pogu, parādīsies radio
iznirstošā režīma ekrāns.
Pārvietojiet kursoru ar
REGULĒ
ŠANAS pogu. Nospiediet pogu, lai
apstiprinātu izvēli.
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 PIEZĪME
Ja vēlaties saglabāt pašlaik atska
ņoto frekvenci, nospiediet un turiet
(ilgāk par 0,8 sekundēm) kādu no
[1] ~ [6] saglabāto staciju pogām, lai
saglabātu pašlaik atskaņoto frek
venci uz attiecīgās pogas.

RDS izvēlne
Nospiediet
pogu, lai iestatītu
AF (alternatīvās frekvences), reģio
na un ziņu funkcijas.

 PIEZĪME

Automātiskā saglabāšana
Nospiediet
pogu, lai automātis
ki saglabātu uztveramās frekvences
uz saglabāto staciju pogām.

 PIEZĪME
Nospiežot [Cancel] (Atcelt) pogu
automātiskās saglabāšanas darbības
laikā, automātiskā saglabāšana tiks
atcelta un tiks atjaunota iepriek
šējās frekvences atskaņošana.
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Meklēšana
Nospiediet un turiet TA/SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 5
sekundes atskaņotu katru no frek
vencēm ar vislabāko signāla kvali
tāti.

 PIEZĪME
RDS izvēlne netiek atbalstīta AM
vai AMA režīmā.

Pēc pārlūkošanas beigām tiks at
jaunota iepriekšējās frekvences
atskaņošana.
Nospiežot un turot (ilgāk par 0,8
sekundēm) TA/SCAN pogu meklē
šanas laikā, meklēšanas operācija
tiks pārtraukta.
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Satiksmes paziņojumi (TA)
Nospiediet TA/SCAN pogu, lai ieslēgtu
/izslēgtu TA (satiksmes paziņojumu)
funkciju.
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RADIO REŽĪMS
 B3 tips, B4 tips
 Radio var atšķirties atkarībā no
izvēlētās audiosistēmas.

1. Režīma attēlojums
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2. Frekvence
Attēlo pašreizējo frekvenci.

Pamata režīma ekrāns
3. Saglabātās stacijas
Attēlo pašreizējo saglabātās stacijas
numuru [1] ~ [6].
4. Saglabāto staciju attēlojums
Attēlo saglabātu staciju pogas.

Pārslēgšanās uz radio režīmu
Nospiežot RADIO pogu, darbības
režīms mainīsies šādā secībā: FM1
 FM2  AM.
Nospiediet FM vai AM pogu,
lai mainītu režīmu šādā secībā: FM1
 FM2 un AM.
Ja [Mode Popup] (Iznirstošais
režīms) SETUP
[Display] (Ekrāns)
izvēlnē ir ieslēgts, tad, nospiežot
RADIO
pogu, parādīsies radio
iznirstošā režīma ekrāns.

5. Automātiskā saglabāšana
Automātiski saglabā frekvences ar
vislabāko signāla kvalitāti uz sagla
bāto staciju pogām.

Pārvietojiet kursoru ar
REGU
LĒŠANAS pogu. Nospiediet pogu,
lai apstiprinātu izvēli.
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Radio frekvenču meklēšana

Radio režīma lietošana

Meklēšanas pogas lietošana
SEEK
TRACK
Nospiediet
pogu, lai atska
ņotu nākamo/iepriekšējo frekvenci.

Saglabāto staciju izvēlēšanās/
saglabāšana
Nospiediet Preset pogu, lai attēlotu
katrai pogai saglabātās frekvences
pārraides informāciju.

Regulēšanas pogas lietošana
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu,
lai izvēlētos vēlamo frekvenci.

Automātiskā saglabāšana
Nospiediet A.store pogu, lai auto
mātiski saglabātu uztveramās frek
vences uz saglabāto staciju pogām.
Meklēšana
Nospiediet SCAN pogu, lai atska
ņotu 5 sekundes no katras frek
vences ar vislabāko signāla kvalitāti.
Nospiediet un turiet SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 5 se
kundes atskaņotu katru no saglabā
tajām stacijām.

 PIEZĪME
Nospiediet 1 ~ 6 pogas, lai
atskaņotu vēlamo saglabāto staciju.

 PIEZĪME

• Pēc pārlūkošanas beigām tiks at
jaunota iepriekšējās frekvences
atskaņošana.
• Nospiežot SCAN pogu pārlūko
šanas laikā, pārlūkošanas operāci
ja tiks atcelta.

Ja vēlaties saglabāt pašlaik atska
ņoto frekvenci, nospiediet un turiet
(ilgāk par 0,8 sekundēm) kādu no
[1] ~ [6] saglabāto staciju pogām, lai
saglabātu pašlaik atskaņoto frek
venci uz attiecīgās pogas.
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 PIEZĪME  DISKU

LIETOŠANA

• Šī ierīce ir saderīga ar program
matūru, kas apzīmēta ar zemāk
attēlotajiem logotipiem.
• Netīriet diskus ar ķīmiskiem
līdzekļiem, piemēram, vinila plašu
aerosoliem, antistatiskajiem aero
soliem, antistatiskajiem šķidru
miem, benzolu vai šķīdinātājiem.
• Pēc diska izmantošanas ievietojiet
to atpakaļ oriģinālajā vāciņā, lai
novērstu diska saskrāpēšanos.
• Turiet diskus aiz malām vai centrā
esošā cauruma, lai nesabojātu
diska virsmu.
• Neievietojiet diska ielikšanas/iz
ņemšanas atverē citus priekšme
tus. Citu priekšmetu ievietošana
var sabojāt ierīci no iekšpuses.
• Neievietojiet divus diskus vien
laicīgi.
• Izmantojot CDR/CDRW diskus,
atkarībā no diska ražotāja, izga
tavošanas metodes un lietotāja
izmantotās ierakstīšanas metodes
var rasties atšķirības diska nolasī
šanas un atskaņošanas laikā.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Notīriet pirkstu nospiedumus un
putekļus no diska virsmas (no
puses ar pārklājumu) ar mīkstu
audumu.
• Izmantojot CDR/CDRW diskus
ar uzlīmēm, diski var iesprūst
atverē vai tos var būt grūti izņemt.
Tādi diski var arī radīt troksni
atskaņošanas laikā.
• Daži CDR/CDRW diski atkarībā
no diska ražotāja, izgatavošanas
metodes un lietotāja izvēlētās
ierakstīšanas metodes var darbo
ties nepareizi. Ja problēmas neiz
dodas novērst, mēģiniet izmantot
citu kompaktdisku, jo ilgstoša
šāda lietošana var izraisīt darbī
bas traucējumus.
• Šī produkta darbības efektivitāte
var būt atkarīga no CDRW
diskdziņa programmatūras.
• Pret kopēšanu aizsargāti kom
paktdiski, piemēram, S tipa kom
paktdiski, šajā ierīcē var nebūt
lietojami. DATA diskus nav iespē
jams atskaņot. (Šādi diski var būt
lietojami, taču ar traucējumiem.)
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Nelietojiet nestandarta formas
diskus (8 cm, sirds formā, astoņ
stūra formā, jo šādi diski var
izraisīt darbības traucējumus.
• Ja disks netiek izņemts no disku
atveres 10 sekunžu laikā, tas
automātiski tiek iebīdīts atpakaļ
disku atskaņotājā.
• Sistēma atbalsta tikai oriģinālus
audio kompaktdiskus. Citi diski
var netikt atpazīti (piemēram,
kopēti CDR, kompaktdiski ar
uzlīmēm).
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MP3 datnes informācija

• Saspiestu datņu atbalsts
1. Atbalstītie bitu pārraides ātrumi (Kb/s)

Datņu
sistēma

Audio
kompresija

ISO 9660 Level 1
ISO 9660 Level 2
Romeo / Juliet (128 simboli)
MPEG1 Audio Layer3
MPEG2 Audio Layer3
MPEG2.5 Audio Layer3
Windows Media Audio
Ver 7.X & 8.X

 Datņu formāti, kas neatbilst augs

tāk minētajiem, var tikt atskaņoti
nepareizi vai var tikt atskaņoti bez
datņu nosaukumu vai citas infor
mācijas attēlošanas.

BITU PĀRRAIDES ĀTRUMS (kb/s)

• Atbalstītie audio formāti

MPEG1
Layer3
32
40
48
56
64
80
96
112
128
160
192
224
256
320

MPEG2 MPEG2.5
WMA
Layer3 Layer3 High Range
8
8
48
16
16
64
24
24
80
32
32
96
40
40
128
48
48
160
56
56
192
64
64
80
80
96
96
112
112
128
128
144
144
160
160

• MP3/WMA formātā saspiestām
datnēm skaņas kvalitāte ir atkarīga
no bitu pārraides ātruma. (Augs
tāks bitu pārraides ātrums var
nodrošināt augstāku skaņas kvali
tāti.)
• Šī ierīce atpazīst tikai datnes ar
MP3/WMA paplašinājumiem. Citi
datņu paplašinājumi var netikt at
pazīti.
3. Maksimālais atpazīstamo mapju
un datņu skaits
 Mape: 255 mapes kompaktdiskā,
2000 mapes USB
 Datne: 999 datnes kompaktdiskā,
6000 datnes USB
 Atpazīto mapju līmeņu skaits ir ne
ierobežots.

2. Diskretizācijas frekvences (Hz)
MPEG1 MPEG2
44100
22050
48000
24000
3000
16000

MPEG2.5
11025
12000
8000

WMA
32000
44100
48000
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• Valodu atbalsts
(Unicode atbalsts)
1. Angļu: 94 simboli
2. Īpašās rakstzīmes un simboli: 986
simboli
 Ir pieejama tikai korejiešu un angļu
valoda (nav pieejama ķīniešu va
loda).
3. Teksta attēlošana (Unicode)
 Datnes nosaukums: līdz 64 sim
boliem angļu valodā
 Mapes nosaukums: līdz 32 sim
boliem angļu valodā
 Ritināšanas funkcija ļauj apskatīt
visu datnes nosaukumu, ja tas ir
pārāk garš, lai tiktu attēlots uzreiz.
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• Disku veidu saderība
1. Jaukta formāta kompaktdisku
(MIXED CD) atskaņošana: vis
pirms tiek atskaņots audio kom
paktdisks un pēc tam saspiestās
datnes.
2. Extra formāta kompaktdisku
(EXTRA CD) atskaņošana: vis
pirms tiek atskaņots audio kom
paktdisks un pēc tam saspiestās
datnes.
3. Daudzsesiju kompaktdisku (Multi
session CD) atskaņošana: atska
ņo sesiju secībā.
 Jaukta formāta kompaktdisks
(MIXED CD): kompaktdisks, kurā
tiek atpazīti gan MP3, gan audio
faili.
 Daudzsesiju kompaktdisks ir
kompaktdisks ar vairāk nekā di
vām sesijām. Atšķirībā no Extra
kompaktdiskiem,
daudzsesiju
kompaktdiski tiek ierakstīti vai
rākās sesijās, un tiem nav mediju
ierobežojumu.

• Kompaktdisku ierakstīšanas
piesardzības pasākumi
1. Visos gadījumos, izņemot daudz
sesiju kompaktdisku ierakstīšanu,
pirms diska ierakstīšanas atzī
mējiet sesijas noslēgšanas iespē
ju. Lai arī darbības traucējumi ne
radīsies, ierīcei var būt nepiecie
šams papildu laiks, lai noteiktu, vai
sesija ir noslēgta (aptuveni 25
sekundes). (Ilgāks laiks var būt
nepieciešams arī atkarībā no
mapju vai datņu skaita.)
2. MP3/WMA datņu paplašinājumu
maiņa vai citu datņu paplašinā
jumu maiņa uz MP3/WMA var
izraisīt produkta darbības trau
cējumus.
3. Piešķiriet datnēm ar MP3/WMA
paplašinājumiem nosaukumus ti
kai korejiešu vai angļu valodā.
(Citas valodas netiek atbalstītas,
un to vietā tiek attēlots tukšums.)
4. Neatļauta mūzikas datņu lieto
šana vai pavairošana ir aizliegta
ar likumu.
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5. Ilgstoša standartiem un/vai speci
fikācijām neatbilstošu CDR/CD
RW disku lietošana var izraisīt
produkta darbības traucējumus.
6. Neatļauta MP3/WMA datņu lie
tošana vai pavairošana ir aizliegta
ar likumu.
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MEDIJU REŽĪMS

MEDIJU REŽĪMS

 PIEZĪME

 B1 tips, B3 tips

 B2 tips, B4 tips

Pārslēgšanās uz mediju režīmu
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)

Pārslēgšanās uz mediju režīmu

Mediju režīma iznirstošo ekrānu
var attēlot tikai tad, kad ir ieslēgti
vismaz divi mediju režīmi.

Nospiežot MEDIA pogu, darbības
režīms mainās šādā secībā: CD 
USB (iPod)  AUX  My Music 
BT Audio.

Nospiežot MEDIA pogu, darbības
režīms mainīsies šādā secībā: CD
USB (iPod)AUXMy Music.

Nosaukuma ikona
Pievienojot Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas, iPod, USB vai AUX ierīci
vai ievietojot kompaktdisku, tiks
attēlota atbilstošā režīma ikona.

Ikona

Ja [Popup Mode] / [Mode Popup]
(Iznirstošais režīms/Režīma iznirsto
šais ekrāns) SETUP
[Display] (Ek
rāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad, no
spiežot MEDIA pogu, parādīsies
mediju iznirstošā režīma ekrāns.
Pārvietojiet kursoru ar
REGU
LĒŠANAS pogu. Nospiediet pogu, lai
apstiprinātu izvēli.
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Ja [Popup Mode] / [Mode Popup]
(Iznirstošais režīms/Režīma iznirs
tošais ekrāns) SETUP
[Display]
(Ekrāns) izvēlnē ir ieslēgts, tad,
nospiežot MEDIA pogu, parādīsies
mediju iznirstošā režīma ekrāns.
Pārvietojiet kursoru ar
REGU
LĒŠANAS pogu. Nospiediet pogu,
lai apstiprinātu izvēli.

Nosaukums
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
CD
iPod
USB
AUX
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1. Režīms
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

AUDIO CD REŽĪMS
Pamata režīma ekrāns

2. Darbības stāvoklis
Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkār
tošana/atskaņošana jauktā secībā/
pārlūkošana.
3. Ieraksta informācija
Attēlo informāciju par pašlaik ats
kaņoto ierakstu.

[modelim ar RDS]

7. Atskaņošana jauktā secībā
Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā
secībā.
8. Atkārtošana
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu.
9. Saraksts
Pāriet uz saraksta ekrānu.

4. Atskaņošana/pauze
Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.
5. Atskaņošanas laiks
Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
6. Informācija
Attēlo detalizētu informāciju par paš
laik atskaņoto ierakstu.
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Audiosistēma
Audio CD režīma lietošana
Kompaktdiska ierakstu
atskaņošana/pauzēšana
Pēc audio kompaktdiska ievietoša
nas šis režīms ieslēgsies automātis
ki un sāksies atskaņošana.

[modelim ar RDS]

Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.
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 PIEZĪME
• Sistēma atbalsta tikai oriģinālus
audio kompaktdiskus. Citi diski
var netikt atpazīti (piemēram,
kopēti CDR, kompaktdiski ar
uzlīmēm)
• Uz ekrāna tiek attēlota informācija
par izpildītāju un nosaukumu, ja
tā ir pieejama audio kompakt
diskā.

Ierakstu pārslēgšana
SEEK
Nospiediet TRACK pogu, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

 PIEZĪME

SEEK

TRACK
• Nospiežot
pogu vairāk
nekā 2 sekundes pēc ieraksta sāku
ma, ieraksts tiks atskaņots no sāku
ma.
SEEK
TRACK
• Nospiežot
pogu mazāk
nekā 1 sekundi pēc ieraksta sāku
ma, tiks atskaņots iepriekšējais ie
raksts.
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Audiosistēma
Izvēle no saraksta
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
ierakstu.

Kad atrodat vēlamo ierakstu, nospie
diet
REGULĒŠANAS pogu, lai
uzsāktu atskaņošanu.

Ierakstu paātrināta pārtīšana
atpakaļ/uz priekšu
Atskaņošanas laikā nospiediet un
SEEK
turiet
pogu (ilgāk par 0,8
TRACK
sekundēm), lai paātrināti pārtītu
pašreizējo ierakstu atpakaļ vai uz
priekšu.

Audio CD režīma izvēlne
Šajā režīmā Jums ir pieejamas infor
mācijas, atskaņošanas jauktā secī
bā, atkārtošanas un saraksta funkci
jas.

Meklēšana (modelis ar RDS)
Nospiediet un turiet TA/SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10
sekundes atskaņotu katru no ieraks
tiem.
[modelim ar RDS]

Meklēšana
Nospiediet SCAN pogu, lai atska
ņotu pirmās 10 sekundes no katras
datnes.
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Audiosistēma
Info
Nospiediet
( Info )pogu, lai at
tēlotu informāciju par pašreizējo
disku.
Atskaņošana jauktā secībā
Nospiediet
( Shuffle ) pogu, lai
atskaņotu ierakstus jauktā secībā.
Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu
atskaņošanu jauktā secībā.
• Atskaņošana jauktā secībā: atska
ņo visus ierakstus jauktā secībā.
Atkārtošana
Nospiediet
( Repeat ) pogu, lai at
kārtotu pašreizējo ierakstu. Nospie
diet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkār
tošanas funkciju.
• Atkārtošana: atkārto pašlaik ska
nošo ierakstu.
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Saraksts
Nospiediet
( List ) pogu, lai at
tēlotu ierakstu saraksta ekrānu.

Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu ieraks
tus. Kad vēlamais ieraksts tiek attē
lots, nospiediet pogu, lai to izvēlētos
un atskaņotu.
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Audiosistēma
1. Režīms
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

MP3 CD REŽĪMS
Pamata režīma ekrāns

2. Darbības stāvoklis
Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkār
tošana/atskaņošana jauktā secībā/
pārlūkošana.
3. Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējās datnes numuru.

[modelim ar RDS]

4. Datnes informācija
Attēlo informāciju par pašlaik ats
kaņoto datni.

8. Atskaņošana jauktā secībā
Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā
secībā.
9. Atkārtošana
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu.
10. Kopēšana
Kopē pašlaik atskaņoto datni uz My
Music bibliotēku.
11. Saraksts
Pāriet uz saraksta ekrānu.

5. Atskaņošana/pauze
Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.
6. Atskaņošanas laiks
Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
7. Informācija
Attēlo detalizētu informāciju par paš
laik atskaņoto datni.
1 91

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:45 Page 92

Audiosistēma
MP3 CD režīma lietošana
MP3 datņu atskaņošana/
pauzēšana
Pēc MP3 diska ievietošanas šis
režīms ieslēgsies automātiski un
sāksies atskaņošana.

 PIEZĪME
Ja diskā ir vairākas datnes un
mapes, nolasīšana var aizņemt ilgāk
par 10 sekundēm un saraksts var
netikt attēlots vai dziesmu meklē
šana var nedarboties. Mēģiniet vēl
reiz, kad ielāde ir pabeigta.

Izvēle no saraksta
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
datni.

Datņu maiņa
SEEK
Nospiediet TRACK pogu, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo datni.

 PIEZĪME
[modelim ar RDS]

Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.
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SEEK

TRACK
• Nospiežot
pogu vairāk
nekā 2 sekundes pēc datnes
atskaņošanas sākuma, datne tiks
atskaņota no sākuma.
SEEK
TRACK
• Nospiežot
pogu mazāk
nekā 1 sekundi pēc datnes atska
ņošanas sākuma, tiks atskaņota
iepriekšējā datne.

Kad atrodat vēlamo datni, nospiediet
REGULĒŠANAS pogu, lai uz
sāktu atskaņošanu.
Datņu paātrināta pārtīšana
atpakaļ/uz priekšu
Atskaņošanas laikā nospiediet un
SEEK
turiet
pogu (ilgāk par 0,8
TRACK
sekundēm), lai paātrināti pārtītu paš
reizējo datni atpakaļ vai uz priekšu.
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Meklēšana (modelis ar RDS)
Nospiediet un turiet TA/SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 se
kundes atskaņotu katru no datnēm.

MP3 CD režīma izvēlne
Šajā režīmā Jums ir pieejamas infor
mācijas, atskaņošanas jauktā secī
bā, atkārtošanas, kopēšanas un sa
raksta funkcijas.

 PIEZĪME

Meklēšana
Nospiediet SCAN pogu, lai atska
ņotu pirmās 10 sekundes no katras
datnes.
Mapju meklēšana
Nospiediet FOLDER pogu, lai izvē
lētos un meklētu mapes.
Kad vēlamā mape tiek attēlota, no
spiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai to izvēlētos un atskaņotu.

Informācija
Nospiediet
( Info ) pogu, lai
attēlotu informāciju par pašreizējo
datni.

[modelim ar RDS]

• Kad ekrāna iestatījumos kā stan
darts ir iestatīts “Folder/File”
(Mape/Datne), detalizētajā infor
mācijā par datni tiek attēlota
informācija par albumu/izpildī
tāju/datni.
• Ja kā standarta iestatījums ir iesta
tīta iespēja “Album/Artist/Song”
(Albums/Izpildītājs/Dziesma), deta
lizētajā informācijā par datni tiek
attēlots mapes/datnes nosaukums.
• Informācija par nosaukumu, izpil
dītāju un albumu tiek attēlota tikai
tad, ja šī informācija ir ierakstīta
MP3 datnes ID3 marķējumā.

Tiks atskaņota pirmā datne no iz
vēlētās mapes.
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Atskaņošana jauktā secībā
Nospiediet
( Shuffle ) pogu, lai
atskaņotu datnes jauktā secībā.
Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas
mainās šādā secībā: mapes atska
ņošana jauktā secībā  visa atska
ņošana jauktā secībā izslēgts.
• Mapes atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo visas datnes pašlaik ska
nošajā mapē jauktā secībā.
• Visa atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo visas datnes jauktā secī
bā.
Atkārtošana
Nospiediet
( Repeat ) pogu, lai
atkārtotu pašreizējo datni vai mapi.
Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas
mainās šādā secībā: atkārtošana 
mapes atkārtošana  izslēgts.
• Atkārtošana: atkārto pašreizējo
datni.
• Mapes atkārtošana: atkārto visas
datnes pašlaik skanošajā mapē.
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Datņu kopēšana
Nospiediet
( Copy ) pogu, lai
pārkopētu pašreizējo datni uz My
Music.

Saraksts
Nospiediet
( List ) pogu, lai
attēlotu datņu saraksta ekrānu.

 PIEZĪME
Kopēšanas laikā izvēloties citu
funkciju, parādīsies iznirstošais ek
rāns, kas jautās, vai vēlaties atcelt
kopēšanu. Lai atceltu, izvēlieties
“Yes” (Jā).
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes.
Kad vēlamā datne tiek attēlota,
nospiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai to izvēlētos un atskaņotu.
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Audiosistēma
 PIEZĪME  USB IERĪCES
LIETOŠANA
• Pievienojiet USB ierīci pēc dzinēja
iedarbināšanas. Ja USB ierīce jau
ir pievienota, kad tiek ieslēgta
aizdedze, tā var tikt sabojāta. USB
ierīce var darboties nepareizi, ja
automašīnas aizdedze tiek ieslēgta
vai izslēgta, kad USB ierīce ir
pievienota.
• Pievienojot/atvienojot USB ierīces,
ievērojiet piesardzību sakarā ar
statisko elektrību.
• Pievienojot kodētus MP3 atska
ņotājus kā ārējo ierīci, tie netiks
atpazīti.
• Pievienojot ārējo USB ierīci, dažās
situācijās sistēma var nebūt spē
jīga pareizi atpazīt USB.
• Tiek atpazīti tikai produkti ar
baita/sektora formatējumu līdz 64
kilobaitiem.
• Šī ierīce atpazīst USB ierīces ar
FAT 12/16/32 datņu formātu. Šī
ierīce neatpazīst NTFS formāta
datnes.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Dažas USB ierīces var netikt at
balstītas saderības problēmu dēļ.
• Izvairieties no USB kontakta sas
kares ar ķermeņa daļām vai sveš
ķermeņiem.
• Atkārtota USB ierīču pievieno
šana/atvienošana īsā laika posmā
var radīt produkta darbības trau
cējumus.
• Atvienojot USB ierīci, var rasties
neparasts troksnis.
• Pievienojiet/atvienojiet USB ierī
ces, kad audiosistēma ir izslēgta.
• USB ierīces atpazīšanai nepiecie
šamais laiks var atšķirties atka
rībā no USB veida, ietilpības un
datņu formāta. Šādas laika atš
ķirības neliecina par darbības
traucējumiem.
• Šī ierīce atbalsta USB ierīces tikai
mūzikas datņu atskaņošanai.
• USB attēli un videoklipi netiek
atbalstīti.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Nelietojiet USB I/F bateriju vai sil
tumu izstarojošu USB piederumu
uzlādei. Šādas darbības var kaitēt
ierīces darbībai vai sabojāt to.
• Ierīce var neatpazīt USB ierīci, ja
tiek izmantoti atsevišķi iegādāti
USB sadalītāji vai pagarinātāji.
USB ierīci pievienojiet tieši auto
mobiļa multivides terminālim.
• Izmantojot USB datu glabāšanas
ierīces ar atsevišķām loģiskajām
diskierīcēm, var atskaņot tikai
datnes no saknes diskierīces.
• Datnes var darboties nepareizi, ja
USB ir uzstādītas lietojumprog
rammas.
• Ierīce var nedarboties pareizi, ja
tai tiek pievienoti MP3 atskaņo
tāji, mobilie tālruņi, digitālās
fotokameras vai citas elektronis
kās ierīces (USB ierīces, kas netiek
atpazītas kā pārnēsājamie diski).
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Dažām mobilajām ierīcēm var
nedarboties uzlāde caur USB.
• Ierīce var nenodrošināt normālu
darbību, ja tiek izmantota USB
atmiņa, kas nav ar metāla tipa
pārsegu.
• Ierīce var nenodrošināt normālu
darbību, izmantojot HDD, CF vai
SD atmiņas formātus.
• Ierīce neatbalsta ar DRM (Digital
Rights Management – Digitālo tie
sību aizsardzību) bloķētus failus.
• USB atmiņas ierīces, kas savieno
tas ar adapteri (SD vai CF for
māta), var tikt atpazīti nepareizi.
• Ierīce var darboties nepareizi,
izmantojot USB cietos diskus vai
USB ar savienojuma traucēju
miem, ko rada automašīnas vibrā
cijas (piem., spraudņa veida).
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Nelietojiet USB atmi
ņas ierīces, ko var iz
mantot arī kā atslēgu
piekariņus vai mobilā
tālruņa aksesuārus. Šādu pro
duktu lietošana var sabojāt USB
ligzdu.
• MP3 ierīces vai tālruņa pievie
nošana pa vairākiem kanāliem,
piemēram, AUX/BT vai Audio/
USB režīmā, var radīt trokšņus
vai darbības traucējumus.

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:46 Page 97

Audiosistēma
1. Režīms
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

USB REŽĪMS
Pamata režīma ekrāns

[modelim ar RDS]

7. Informācija
Attēlo detalizētu informāciju par paš
laik atskaņoto datni.

2. Darbības stāvoklis
Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārto
šana/atskaņošana jauktā secībā/ pār
lūkošana.

8. Atskaņošana jauktā secībā
Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā
secībā.

3. Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējās datnes numuru.

9. Atkārtošana
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu.

4. Datnes informācija
Attēlo informāciju par pašlaik ats
kaņoto datni.

10. Kopēšana
Kopē pašlaik atskaņoto datni uz My
Music bibliotēku.

5. Atskaņošana/pauze
Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.

11. Saraksts
Pāriet uz saraksta ekrānu.

6. Atskaņošanas laiks
Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
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Audiosistēma
USB režīma lietošana
USB datņu atskaņošana/
pauzēšana
Pēc USB pievienošanas automātiski
ieslēgsies šis režīms un sāksies
USB datnes atskaņošana.

[modelim ar RDS]

Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.
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 PIEZĪME
• Ielādei var būt nepieciešams ilgāks
laiks, ja USB ir daudz datņu un
mapju, kā rezultātā saraksta attē
lošana vai datņu meklēšana var
būt kļūdaina. Kad ielāde ir
pabeigta, atsāksies normāla darbī
ba.
• Ierīce var nenodrošināt normālu
darbību, ja tiek izmantota USB
atmiņa, kas nav ar metāla tipa
pārsegu.

Datņu maiņa
SEEK
Nospiediet TRACK pogas, lai pārie
tu uz iepriekšējo vai nākamo datni.

 PIEZĪME

SEEK

TRACK
• Nospiežot
pogu vairāk
nekā 2 sekundes pēc datnes atska
ņošanas sākuma, datne tiks
atskaņota no sākuma.
SEEK
TRACK
• Nospiežot
pogu mazāk
nekā 1 sekundi pēc datnes atska
ņošanas sākuma, tiks atskaņota
iepriekšējā datne.
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Audiosistēma
Izvēle no saraksta
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
datni.

Datņu paātrināta pārtīšana
atpakaļ/uz priekšu
Atskaņošanas laikā nospiediet un
SEEK
turiet
pogu (ilgāk par 0,8
TRACK
sekundēm), lai paātrināti pārtītu paš
reizējo datni atpakaļ vai uz priekšu.
Meklēšana (modelis ar RDS)
Nospiediet un turiet TA/SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10
sekundes atskaņotu katru no dat
nēm.

Kad atrodat vēlamo datni, nospiediet
REGULĒŠANAS pogu, lai uzsāk
tu atskaņošanu.

Meklēšana
Nospiediet SCAN pogu, lai atska
ņotu pirmās 10 sekundes no katras
datnes.

Mapju meklēšana
Nospiediet FOLDER pogu, lai izvē
lētos un meklētu mapes.

Kad vēlamā mape tiek attēlota,
nospiediet
REGULĒŠANAS po
gu, lai to izvēlētos un atskaņotu.
Tiks atskaņota pirmā datne no izvē
lētās mapes.
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USB režīma izvēlne
Šajā režīmā Jums ir pieejamas
informācijas, atskaņošanas jauktā
secībā, atkārtošanas, kopēšanas un
saraksta funkcijas.

Informācija
Nospiediet
( Info ) pogu, lai
attēlotu informāciju par pašreizējo
datni.

 PIEZĪME

[modelim ar RDS]
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• Kad ekrāna iestatījumos kā stan
darts ir iestatīts “Folder/File”
(Mape/Datne), detalizētajā infor
mācijā par datni tiek attēlota
informācija par albumu/izpildī
tāju/datni.
• Ja kā standarta iestatījums ir iesta
tīta iespēja “Album/Artist/Song”
(Albums/Izpildītājs/Dziesma), deta
lizētajā informācijā par datni tiek
attēlots mapes/datnes nosaukums.
• Informācija par nosaukumu, izpil
dītāju un albumu tiek attēlota tikai
tad, ja šī informācija ir ierakstīta
MP3 datnes ID3 marķējumā.

Atskaņošana jauktā secībā
Nospiediet
( Shuffle ) pogu, lai
atskaņotu datnes jauktā secībā.
Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas
mainās šādā secībā: mapes atska
ņošana jauktā secībā  visa atska
ņošana jauktā secībā  izslēgts.
• Mapes atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo visas datnes pašlaik ska
nošajā mapē jauktā secībā.
• Visa atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo visas datnes jauktā secībā.
Atkārtošana
Nospiediet
( Repeat ) pogu, lai
atkārtotu pašreizējo datni vai mapi.
Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas
mainās šādā secībā: atkārtošana 
mapes atkārtošana  izslēgts.
• Atkārtošana: atkārto pašreizējo datni.
• Mapes atkārtošana: atkārto visas
datnes pašlaik skanošajā mapē.
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Audiosistēma
Datņu kopēšana
Nospiediet
( Copy ) pogu, lai
pārkopētu pašreizējo datni uz My
Music.

Saraksts
Nospiediet
( List ) pogu, lai
attēlotu datņu saraksta ekrānu.

 PIEZĪME
Kopēšanas laikā izvēloties citu
funkciju, parādīsies iznirstošais
ekrāns, kas jautās, vai vēlaties atcelt
kopēšanu. Lai atceltu, izvēlieties
“Yes” (Jā).
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes.
Kad vēlamā datne tiek attēlota,
nospiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai to izvēlētos un atskaņotu.
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Audiosistēma
 PIEZĪME  iPod® IERĪCES
LIETOŠANA
• iPod® ir reģistrēta Apple Inc.
preču zīme
• Lai varētu lietot iPod vienlaikus ar
pogu lietošanu, ir vajadzīgs īpašs
iPod kabelis. (kabelis, kas ir
iekļauts iPod/iPhone produktu
komplektācijā)
• Ja iPod tiek pievienots auto
mašīnai, kad tas atskaņo mūziku,
uz aptuveni 12 sekundēm pēc pie
vienošanas var atskanēt augstas
frekvences skaņa. Ja iespējams,
pievienojiet iPod automašīnai, kad
iPod atskaņošana ir apturēta/
nopauzēta.
• Pievienojot iPod ar tā kabeli, kad
aizdedze ir ACC ON stāvoklī, iPod
tiek uzlādēts no automašīnas
audiosistēmas.
• Pievienojot iPod ar tā kabeli,
noteikti ievietojiet spraudni līdz
galam, lai novērstu sakaru traucē
jumus.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja ir aktīvi gan ārējās ierīces
(piemēram, iPod), gan audiosistē
mas ekvalaizera iestatījumi, ekva
laizera efekti var pārklāties un
izraisīt skaņas kvalitātes paslikti
nāšanos vai traucējumus. Ja iespē
jams, izslēdziet ārējās ierīces ekva
laizera funkciju, kad pievienojat to
audiosistēmai.
• Pievienojot iPod vai AUX ierīci, var
rasties troksnis. Kad šīs ierīces
netiek lietotas, atvienojiet tās un
noglabājiet piemērotā vietā.
• Ja iPod vai AUX ierīce ir pieslēgta
barošanas vadam, atskaņošanas
laikā var rasties troksnis. Šādās
situācijās pirms lietošanas atvieno
jiet barošanas vadu.
• Atkarībā no Jūsu iPod/tālruņa
ierīces parametriem var notikt
skaņas pārlekšana vai nepareiza
darbība.
• Ja Jūsu iPhone ir pievienots gan ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju,
gan USB, skaņa var tikt atskaņota
nepareizi. Lai mainītu skaņas izeju
(avotu), savā iPhone izvēlieties
“Dock” savienojumu vai Blue
tooth® bezvadu tehnoloģiju.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• iPod režīmu nevar izmantot, ja
iPod netiek atpazīts, jo tiek
atskaņotas versijas, kas neatbalsta
komunikācijas protokolus, vai
iPod darbības traucējumu un
defektu dēļ.
• Piektās paaudzes iPod Nano ierīces
var netikt atpazītas, ja tām ir
gandrīz izlādējusies baterija. Lūd
zu, uzlādējiet iPod, lai varētu to
lietot.
• iPod ierīces attēlotās meklēšanas/
atskaņošanas komandas var atšķir
ties no audiosistēmas attēlotajām
komandām.
• Ja iPod ierīces defektu dēļ tai rodas
darbības traucējumi, atiestatiet to
un mēģiniet vēlreiz. (Papildu infor
māciju skatiet iPod lietošanas
pamācībā)
• Dažas iPod ierīces var nesinhro
nizēties ar sistēmu atkarībā no tās
versijas. Ja ierīce tiek atvienota,
pirms tā tiek atpazīta, sistēma var
nebūt spējīga pareizi atjaunot
iepriekšējo darbības stāvokli.
(iPad uzlāde netiek atbalstīta.)
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Audiosistēma
1. Režīms
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

iPod REŽĪMS
Pamata režīma ekrāns

2. Darbības stāvoklis
Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkār
tošana/atskaņošana jauktā secībā.
3. Dziesmu saturs
Attēlo pašreizējo dziesmu/kopējo
dziesmu skaitu.
[modelim ar RDS]

7. Atskaņošana jauktā secībā
Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā
secībā.
8. Atkārtošana
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu.
9. Saraksts
Pāriet uz saraksta ekrānu.

4. Dziesmas informācija
Attēlo informāciju par pašlaik atska
ņoto dziesmu.
5. Atskaņošana/pauze
Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.
6. Atskaņošanas laiks
Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
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Audiosistēma
iPod režīma lietošana
iPod dziesmu atskaņošana/
pauzēšana
Pēc iPod pievienošanas automātiski
ieslēgsies šis režīms un sāksies iPod
dziesmas atskaņošana.

 PIEZĪME
iPod ierīces ar neatbalstītu komu
nikācijas protokolu var nebūt spējī
gas pareizi darboties kopā ar audio
sistēmu.

Dziesmu pārslēgšana
SEEK
Nospiediet TRACK pogu, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

 PIEZĪME

SEEK

TRACK
• Nospiežot
pogu vairāk
nekā 2 sekundes pēc dziesmas
atskaņošanas sākuma, dziesma
tiks atskaņota no sākuma.
SEEK
TRACK
• Nospiežot
pogu mazāk
nekā 1 sekundi pēc dziesmas atska
ņošanas sākuma, tiks atskaņota
iepriekšējā dziesma.
• Atkarībā no Jūsu iPod produkta
var rasties nelielas laika atšķirības.

[modelim ar RDS]

Dziesmu paātrināta pārtīšana
atpakaļ/uz priekšu
Atskaņošanas laikā nospiediet un
SEEK
turiet
pogu (ilgāk par 0,8
TRACK
sekundēm), lai paātrināti pārtītu
pašreizējo dziesmu atpakaļ vai uz
priekšu.
Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.
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Audiosistēma
Kategoriju meklēšana
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
kategoriju.

 PIEZĪME

Kategorijas izvēlne

Ir iespējams meklēt astoņas kategori
jas: dziesmu saraksti (Playlists),
izpildītāji (Artists), albumi (Albums),
žanri (Genres), dziesmas (Songs),
komponisti (Composers), audio
grāmatas (Audiobooks) un podkāsti
(Podcasts).

iPod kategorijas izvēlnē ir pieejamas
, [Home] un
funkcijas.

[modelim ar RDS]
[modelim ar RDS]

Kad atrodat vēlamo kategoriju, no
spiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai izvēlētos un atskaņotu to.

1.
: Attēlo atskaņošanas ekrānu.
2. [Home]: Pāriet uz iPod sākuma
kategorijas ekrānu.
3.
: Pāriet uz iepriekšējo kate
goriju.
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Audiosistēma
 PIEZĪME

iPod režīma izvēlne

• Ja meklēšanas režīms tiek ieslēgts
dziesmas atskaņošanas laikā, tiek
attēlota pēdējā meklētā kategorija.
• Meklēšanas secība pēc sākotnējās
pievienošanas var būt atkarīga no
iPod ierīces veida.

Šajā režīmā Jums ir pieejamas
atskaņošanas jauktā secībā, atkārto
šanas un saraksta funkcijas.

Atskaņošana jauktā secībā
Nospiediet
( Shuffle ) pogu, lai
atskaņotu dziesmas jauktā secībā.
Katru reizi nospiežot pogu, funkcijas
mainās šādā secībā: albuma atska
ņošana jauktā secībā  visa atska
ņošana jauktā secībā  izslēgts.
• Albuma atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo albumu jauktā secībā.
• Visa atskaņošana jauktā secībā:
atskaņo visas dziesmas jauktā se
cībā.

[modelim ar RDS]

Atkārtošana
Nospiediet
( Repeat ) pogu, lai at
kārtotu pašreizējo dziesmu. Nospie
diet pogu vēlreiz, lai izslēgtu atkārto
šanas funkciju.
• Atkārtošana: atkārto pašlaik skano
šo dziesmu
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Audiosistēma
Saraksts
Nospiediet
( List ) pogu, lai
attēlotu kategorijas izvēlni.

 PIEZĪME

AUX REŽĪMS
AUX režīma lietošana
Nospiediet
[AUX].

MEDIA

pogu

Izvēlieties

[modelim ar RDS]

Ir iespējams atskaņot mūziku no
pievienotas ārējās ierīces.

Ārējās ierīces pievienošana
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
kategoriju.
Kad atrodat vēlamo kategoriju, no
spiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai izvēlētos un atskaņotu to.

Ar īpaši paredzēta vada palīdzību
var atskaņot ārējos audio atskaņo
tājus (videokameras, automašīnas
videoreģistratoru u.c.).

• Ja ārējās ierīces kontakts ir pie
vienots AUX ligzdai, automātiski
ieslēgsies AUX režīms. Atvienojot
kontaktu, tiek atjaunots iepriekšē
jais režīms.
• AUX režīmu var lietot tikai tad, ja
ir pievienots ārējais audio atska
ņotājs (videokamera, automašīnas
videoreģistrators u.c.).
• AUX skaļumu var kontrolēt ne
atkarīgi no pārējiem audiosistē
mas režīmiem.
• Pievienojot AUX ligzdai kontakt
spraudni bez ārējās ierīces, sistē
ma pārslēgsies uz AUX režīmu,
taču atskaņos tikai troksni. Ja
netiek lietota ārējā ierīce, atvie
nojiet arī kontaktspraudni.
• Ja ārējā ierīce ir pieslēgta baro
šanas vadam, atskaņošanas laikā
var rasties troksnis. Šādās situā
cijās pirms lietošanas atvienojiet
barošanas vadu.
• Iespraudiet AUX vadu AUX ligz
dā līdz galam.
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Audiosistēma
MY MUSIC REŽĪMS
Pamata režīma ekrāns

1. Režīms
Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
2. Darbības stāvoklis
Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkār
tošana/atskaņošana jauktā secībā/
pārlūkošana.
3. Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējo dziesmu/kopējo
datņu skaitu.

[modelim ar RDS]

4. Datnes informācija
Attēlo informāciju par pašlaik ats
kaņoto datni.
5. Atskaņošana/pauze
Ieslēdz atskaņošanu/pauzi.
6. Atskaņošanas laiks
Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.
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7. Informācija
Attēlo detalizētu informāciju par paš
laik atskaņoto datni.
8. Atskaņošana jauktā secībā
Ieslēdz/izslēdz atskaņošanu jauktā
secībā.
9. Atkārtošana
Ieslēdz/izslēdz atkārtošanu.
10. Dzēšana
Izdzēš pašreizējo datni.
11. Saraksts
Pāriet uz saraksta ekrānu.
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Audiosistēma
My Music režīma lietošana
My Music datņu atskaņošana/
pauzēšana

 PIEZĪME
Ja My Music nav saglabātu datņu,
[My Music] poga būs neaktīva.
Datņu maiņa
SEEK
Nospiediet TRACK pogu, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo datni.

 PIEZĪME

[modelim ar RDS]

Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.

Izvēle no saraksta
Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu vēlamo
datni.

SEEK

TRACK
• Nospiežot
pogu vairāk
nekā 2 sekundes pēc datnes atska
ņošanas sākuma, datne tiks atska
ņota no sākuma.
SEEK
TRACK
• Nospiežot
pogu mazāk
nekā 1 sekundi pēc datnes atskaņo
šanas sākuma, tiks atskaņota
iepriekšējā datne.

[modelim ar RDS]

Kad atrodat vēlamo datni, nospiediet
REGULĒŠANAS pogu, lai uzsāk
tu atskaņošanu.
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Audiosistēma
Datņu paātrināta pārtīšana
atpakaļ/uz priekšu
Atskaņošanas laikā nospiediet un
SEEK
turiet
pogu (ilgāk par 0,8
TRACK
sekundēm), lai paātrināti pārtītu
pašreizējo datni atpakaļ vai uz
priekšu.

My Music režīma izvēlne
Šajā režīmā Jums ir pieejamas infor
mācijas, atskaņošanas jauktā secī
bā, atkārtošanas, dzēšanas un sa
raksta funkcijas.

 PIEZĪME
Informācija par nosaukumu, izpil
dītāju un albumu tiek attēlota tikai
tad, ja šī informācija ir ierakstīta
MP3 datnes ID3 marķējumā.

Meklēšana (modelis ar RDS)
Nospiediet un turiet TA/SCAN pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai 10 se
kundes atskaņotu katru no datnēm.
Meklēšana
Nospiediet SCAN pogu, lai atska
ņotu pirmās 10 sekundes no katras
datnes.
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Informācija
Nospiediet
( Info ) pogu, lai
attēlotu informāciju par pašreizējo
datni.

[modelim ar RDS]
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Audiosistēma
Jaukta secība
Nospiediet
( Shuffle ) pogu, lai
atskaņotu datnes jauktā secībā.
Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu
atskaņošanas jauktā secībā funkciju.

Saraksts
Nospiediet
( List ) pogu, lai
attēlotu datņu saraksta ekrānu.

Saraksta izvēlne
Saraksta ekrānā ir iespējams izdzēst
datnes, kas iepriekš tikušas saglabā
tas My Music.

Atkārtošana
Nospiediet
( Repeat ) pogu, lai
atkārtotu
pašreizējo
dziesmu.
Nospiediet pogu vēlreiz, lai izslēgtu
atkārtošanas funkciju.
[modelim ar RDS]
[modelim ar RDS]

Datņu dzēšana
Nospiediet
( Delete ) pogu, lai
izdzēstu pašreizējo datni.

Pagrieziet
REGULĒŠANAS pogu
pa kreisi/pa labi, lai meklētu datnes.
Kad vēlamā datne tiek attēlota,
nospiediet
REGULĒŠANAS pogu,
lai to izvēlētos un atskaņotu.
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Audiosistēma

Nospiediet
( Select All ) pogu
vai atsevišķi izvēlieties datnes, kuras
vēlaties dzēst. Pēc datņu izvēles
kļūs pieejamas
( Unselect All ) un
( Delete ) pogas.
1)
: Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
2) Izvēlēties visu (Select All): Izvēlas
visas datnes.
3) Atcelt visu (Unselect All): atceļ visu
izvēlēto datņu izvēli.
4) Dzēst (Delete): Dzēš izvēlētās
datnes.
Pēc tam, kad izvēlaties datnes, ku
ras vēlaties dzēst, nospiediet
( Delete ) pogu, lai izdzēstu izvēlē
tās datnes.

 PIEZĪME
• Ja ir pieejama atmiņa, var sagla
bāt līdz 6000 datnēm.
• Vienādas datnes nevar pārkopēt
vairāk nekā 1000 reizes.
• Lai pārbaudītu atmiņas informā
ciju, izvēlieties SETUP
[System]
(Sistēma) [Memory Information]
(Atmiņas informācija).
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 PIEZĪME  Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas
audio režīma lietošana
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio režīmu var lietot tikai tad,
kad ir pievienots Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas tālrunis.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio režīms nav pieejams,
pievienojot mobilo tālruni, kas
neatbalsta šo funkciju.
• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas audio atskaņošanas laikā tiek
pievienots Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas mobilais tālrunis,
mūzika arī tiek apturēta.
• Dažos mobilajos tālruņos, pārslēd
zot nākamo/iepriekšējo ierakstu
atskaņošanas laikā Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas audio režīmā,
var būt dzirdami trokšņi.
• Daži mobilie tālruņi var neat
balstīt Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas audio straumēšanas funk
ciju.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Dažiem mobilajos tālruņiem,
atgriežoties Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio režīmā pēc
zvana izbeigšanas, režīms var
neatjaunoties automātiski.
• Ienākošā vai izejošā zvana
veikšana Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas audio atskaņošanas laikā
var radīt audiosistēmas traucēju
mus.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio režīms
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas audio režīma
lietošana
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio atskaņošana/pauzēšana
Pievienojot Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas ierīci, automātiski ieslēg
sies šis režīms.

 PIEZĪME
Atskaņošanas/pauzes funkcija var
darboties atšķirīgi atkarībā no
mobilā tālruņa.
Datņu maiņa
SEEK
Nospiediet TRACK pogu, lai pārietu
uz iepriekšējo vai nākamo datni.
Savienojuma iestatīšana
Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīce nav pievienota, nospiediet
SETUP pogu
[Phone] (Tālrunis)
pogu, lai attēlotu Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas savienojuma ekrānu.
Ir iespējams izmantot Jūsu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas tālruņa
sapārošanas, pievienošanas/atvie
nošanas un dzēšanas funkcijas.

 PIEZĪME
• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas audio darbojas nepareizi, pār
baudiet, vai funkcija ir ieslēgta
SETUP
[Phone] (Tālrunis)
[Audio streaming] (Audio strau
mēšana). Ja funkcija ir izslēgta,
ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz.
• Ja joprojām nedzirdat mūziku no
savas mobilās ierīces pēc Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas audio
režīma ieslēgšanas, atskaņošana
var sākties, nospiežot atskaņoša
nas pogu. Pārbaudiet, vai pēc
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio režīma ieslēgšanas Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce
atskaņo mūziku.

Atskaņošanas laikā nospiediet
pogu, lai nopauzētu, un nospiediet
pogu, lai atskaņotu.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
(modelim ar RDS, Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas brīvroku sistēmas
lietošana
• Bluetooth® brīvroku tehnoloģija ir
maza attāluma bezvadu tīkla tehno
loģija, kas izmanto 2,45 GHz frek
venci dažādu ierīču savienošanai
noteiktā attālumā.
• Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
atbalsta personālos datorus, ārējās
ierīces, Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas tālruņus, plaukstdatorus,
dažādas elektroniskās ierīces un
automašīnu sistēmas un ļauj pārrai
dīt datus lielā ātrumā bez vadiem.
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• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
brīvroku sistēma ir ierīce, kas ļauj
lietotājiem ērti veikt zvanus ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
mobilajiem tālruņiem, izmantojot
automašīnas audiosistēmu.

UZMANĪBU
• Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas brīvroku sistēma ir funk
cija, kas padara braukšanu
drošāku. Pievienojot automašī
nas audiosistēmai Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas tālruni,
lietotājs var ērti veikt izejošos
un ienākošos zvanus un pār
valdīt kontaktus. Pirms Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas
lietošanas rūpīgi izlasiet šo
lietošanas pamācību.
• Pārmērīga lietošana vai lietoša
na braukšanas laikā var izraisīt
nevērību pie stūres un novest
pie negadījumiem.
• Nelietojiet ierīci pārāk intensīvi
braukšanas laikā.
• Ilgstoši skatīties uz ekrānu ir
bīstami, un tas var novest pie
negadījumiem. Braukšanas lai
kā skatieties uz ekrānu tikai uz
neilgu laiku.
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 PIEZĪME  LIETOŠANA,
PIEVIENOJOT Bluetooth®
BEZVADU TEHNOLOĢIJAS
TĀLRUNI
• Pirms mobilā tālruņa pievieno
šanas automašīnas audiosistēmai
pārbaudiet, vai mobilais tālrunis
atbalsta Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas funkcijas.
• Pat ja tālrunis atbalsta Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju, tālrunis ne
tiek atrasts, ja tas ir iestatīts slēp
tā režīmā vai ja Bluetooth® bez
vadu tehnoloģija ir izslēgta. Iz
slēdziet slēpto režīmu vai ieslēdziet
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju
pirms meklēšanas/tālruņa pievie
nošanas automašīnas audiosistē
mai.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja nevēlaties automātiski pievie
not savu Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas tālruni, rīkojieties šādi:
1. Izslēdziet Bluetooth® bezvadu
tehnoloģiju savā mobilajā tāl
runī.
 Papildu informāciju par Jūsu
tālruņa Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas funkcijām skatiet
tālruņa lietošanas pamācībā.
2. Izslēdziet automašīnas audio
sistēmas Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas funkciju.
 Lai izslēgtu automašīnas audio
sistēmas Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas funkciju, izvēlieties
SETUP  [Phone] (Tālrunis) un
[Turn off] (Izslēgt) Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas funkciju.
• Pievienojot automašīnas audio
sistēmai mobilo tālruni, apturiet
automašīnu.
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Dažos mobilajos tālruņos ir iespē
jami Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas pārtraukumi. Mēģiniet vēl
reiz, veicot zemāk aprakstītās dar
bības.
1. Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tāl
ruņa Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas funkciju un mēģiniet vēl
reiz.
2. Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tāl
runi un mēģiniet vēlreiz.
3. Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa
bateriju, ieslēdziet to no jauna
un mēģiniet vēlreiz.
4. Ieslēdziet audiosistēmu no jau
na un mēģiniet vēlreiz.
5. Izdzēsiet visas sapārotās ierīces
un mēģiniet vēlreiz.
• Brīvroku sistēmas skaļums un
kvalitāte var būt atkarīga no mo
bilā tālruņa.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Automašīna atbalsta šādas Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas funk
cijas. Atkarībā no Jūsu Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīces dažas
funkcijas var nebūt pieejamas.
 Ienākošie un izejošie zvani ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
brīvroku sistēmu
 Izvēlnes lietošana zvana laikā
(pārslēgšanās uz privāto režīmu,
pārslēgšanās uz zvana gaidīšanu,
izejošais skaļums)
 Zvanu vēstures lejupielāde
 Mobilā tālruņa kontaktu
lejupielāde
 Kontaktu/zvanu vēstures auto
mātiska lejupielāde
 Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīces automātiska pievienošana
 Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio
• Ar automobiļa sistēmu ir iespē
jams sapārot 15 Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas ierīces.
• Vienlaikus vai pievienot tikai
vienu Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas ierīci.
(Turpinājums)
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(Turpinājums)
• Ja ir pievienota Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas ierīce, citas
ierīces tajā laikā nevar sapārot.
• Ja tiek pievienota Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas ierīce, pievie
nošanas procesu nevar atcelt.
• Šajā sistēmā darbosies tikai ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
brīvroku sistēmu un Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas audio saistī
tās funkcijas.
• Normāla darbība ir iespējama
tikai ar ierīcēm, kas atbalsta brīv
roku vai audio funkcijas, piemē
ram, Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas mobilajiem tālruņiem vai
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio ierīcēm.
• Vienlaikus var lietot tikai vai nu
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
brīvroku sistēmu, vai Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas audiosistē
mu. (Atverot Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas tālruņa ekrānu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas audio
atskaņošanas laikā, straumēšana
tiks pārtraukta.)
(Turpinājums)

(Turpinājums)
• Ja kāda iemesla dēļ pievienota
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīce atvienojas (piemēram, tā
neatrodas darbības zonā, ierīce
tiek izslēgta vai radusies Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas saka
ru kļūme), notiek automātiska
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīču meklēšana un pievienošana.
• Novietojot audiosistēmu elektro
magnētiskā vidē, var rasties ska
ņas traucējumi.
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Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīces sapārošana

Sapārošanas PHONE poga /
poga uz stūres tālvadības
pults

Kas ir Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas sapārošana?

Ja nav sapārotu ierīču
1. Nospiediet PHONE pogu vai
pogu uz stūres tālvadības pults.
Tiek attēlots šāds ekrāns.
2. Nospiediet
pogu, lai atvērtu
tālruņa sapārošanas ekrānu.

Sapārošana ir Jūsu Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas tālruņa vai
ierīces sinhronizēšana ar auto
mašīnas audiosistēmu savienojuma
izveidei. Sapārošana ir nepiecie
šama, lai pievienotu un varētu lietot
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
funkciju.

1) Ierīce: Ierīces nosaukums, kas
parādās, meklējot ar Jūsu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci
2) Parole: Ierīces sapārošanai iz
mantotā parole
3. Atrodiet un izvēlieties savas auto
mašīnas audiosistēmu ar savu
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīci (piemēram, mobilo tālruni).
[Ierīce bez SSP atbalsta]
(SSP: Secure Simple Pairing –
vienkāršā drošā sapārošana)
4. Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada parole.
Ievadiet paroli “0000”, lai sapārotu
savu Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas ierīci ar automašīnas audio
sistēmu.
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[Ierīce ar SSP atbalstu]
4. Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada 6 ciparu parole.
Pārbaudiet paroli savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē un
apstipriniet.

5. Kad sapārošana ir pabeigta, parā
dās šāds ekrāns.
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 PIEZĪME

Sapārošana ar tālruņa
iestatījumu palīdzību
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pair
Phone] (Sapārot tālruni) Izvēlieties
REGULĒŠANAS pogu.

• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīces ir sapārotas, bet neviena no
tām pašlaik nav pievienota, nospie
žot PHONE vai
pogu uz stūres
tālvadības pults, parādās šāds
ekrāns. Nospiediet [Pair] (Sapāro
šanas) pogu, lai sapārotu jaunu
ierīci, vai nospiediet [Connect]
(Pievienot), lai pievienotu iepriekš
sapārotu ierīci.

1. Tālāk jāveic tie paši soļi, kas
aprakstīti sadaļā “Ja nav sapārotu
ierīču”.
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 PIEZĪME

Ierīces pievienošana

• Gaidīšanas ilgums tālruņa sapāro
šanas laikā ir viena minūte. Ja
ierīce šajā laika posmā netiek
sapārota, sapārošanas process ne
notiks. Ja sapārošanas process tiek
pārtraukts, ir jāsāk no sākuma.
• Parasti lielākā daļa Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas ierīču tiek auto
mātiski pievienotas pēc sapāro
šanas pabeigšanas. Tomēr dažām
ierīcēm var būt nepieciešams atse
višķs pievienošanas apstiprinā
jums. Pārbaudiet savā mobilajā
tālrunī, vai Bluetooth® bezvadu
tehnoloģija ir pareizi savienota.
• Sapāroto Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas ierīču sarakstu var aplū
kot SETUP
[Phone] (Tālrunis)
[Paired Phone List] (Sapāroto
ierīču saraksts).

Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu sa
raksts).

No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties ierīci, ko vēlaties pievienot un
nospiediet
pogu.

1) Pievienots tālrunis: ierīce, kas
pašlaik ir pievienota
2) Sapārots tālrunis: ierīce, kas ir
sapārota, bet nav pievienota
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Prioritātes mainīšana
Kas ir prioritāte?
Ar automobiļa sistēmu ir iespējams
sapārot 15 Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīces. Tāpēc tiek iz
mantota prioritātes maiņas funkcija,
ar ko nosaka sapāroto tālruņu
pievienošanas prioritāti. Neskatoties
uz to, visaugstākā prioritāte vienmēr
būs pēdējam pievienotajam tālrunim.
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu sa
raksts).
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No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties tālruni, kam vēlaties iestatīt
visaugstāko prioritāti, nospiediet
pogu izvēlnē. Izvēlētajai ierīcei
tiks iestatīta visaugstākā prioritāte.

Ierīces atvienošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu sa
raksts).

 PIEZĪME
Ja ierīce jau ir pievienota, tad, pat
nomainot prioritāti uz citu ierīci,
visaugstākā prioritāte tiek saglabāta
pašlaik pievienotajam tālrunim.

No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties pašlaik pievienoto ierīci un
nospiediet
pogu.
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Ierīces dzēšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas lietošana

3) Phone book (Kontakti): attēlo kon
taktu saraksta ekrānu.
4) Setup (Iestatīšana): attēlo ar tāl
runi saistītus iestatījumus.

TĀLRUŅA IZVĒLNES EKRĀNS

 PIEZĪME
Tālruņa izvēlnes elementu
lietošana
Kad Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas ierīce ir pievienota, nospiediet
PHONE pogu, lai attēlotu tālruņa
izvēlnes ekrānu.
No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties ierīci, ko vēlaties dzēst, un
nospiediet
pogu.

 PIEZĪME
• Dzēšot pašlaik pievienoto ierīci,
ierīce tiek automātiski atvienota,
lai turpinātu dzēšanas procesu.
• Ja tiek izdzēsta sapārota Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce,
tiks izdzēsta arī ierīces zvanu vēs
ture un kontakti.
• Lai atkal varētu lietot izdzēstu ie
rīci, tā ir jāsapāro vēlreiz.

• Nospiežot [Call History] (Zvanu
vēstures) pogu, ja zvanu vēstures
datu nav, parādās jautājums, vai
lejupielādēt zvanu vēstures datus.
• Nospiežot [Phone book] (Kontak
tu) pogu, ja kontaktu datu nav,
parādās jautājums, vai lejupielā
dēt kontaktu datus.
• Daži mobilie tālruņi var neat
balstīt šo funkciju. Papildu infor
māciju par lejupielādes atbalstu
skatiet sava mobilā tālruņa lieto
šanas pamācībā.

1) Dial Number (Zvanīt numuram):
attēlo zvanīšanas ekrānu, kur var
sastādīt numuru, lai veiktu zvanu.
2) Call History (Zvanu vēsture):
attēlo zvanu vēstures saraksta
ekrānu.
1 121

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:47 Page 122

Audiosistēma
Zvanīšana, sastādot numuru
Nospiediet PHONE pogu Izvēlieties
[Dial Number] (Sastādīt numuru).

1) Ciparu tastatūra: tālruņa numura
ievadīšanai
2) Zvanīt: ja ir ievadīts numurs,
izsauc to. Ja nav ievadīts numurs,
atver zvanu vēstures ekrānu.
3) Beigt: nodzēš ievadīto tālruņa nu
muru.
4) Dzēst: dzēš ievadīto numuru pa
vienam ciparam.
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Zvanu pieņemšana
Zvana pieņemšana
Pieņemot zvanu ar pievienotu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci,
tiek attēlots šāds ekrāns.

1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu,
ja ienākošā zvana veicējs ir sag
labāts Jūsu kontaktos.
2) Ienākošā zvana numurs: attēlo
ienākošā zvana numuru.
3) Atbildēt: pieņemt ienākošo zvanu.
4) Atteikt: atteikt ienākošo zvanu.

 PIEZĪME
• Kad tiek attēlots ienākošā zvana
iznirstošais ekrāns, lielākā daļa
audio un iestatīšanas režīmu funk
ciju nedarbosies. Var regulēt tikai
zvana skaļumu.
• Daži mobilie tālruņi var nenodro
šināt pareizu tālruņa numura
attēlošanu.
• Atbildot uz zvanu ar mobilo tāl
runi, zvans tiek automātiski pār
celts privātajā režīmā.
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Brīvroku zvana laikā

1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu,
ja ienākošā zvana veicējs ir sag
labāts Jūsu kontaktos.
2) Ienākošā zvana numurs: attēlo
ienākošā zvana numuru.
3) Zvana ilgums: attēlo zvana ilgumu.
4) Beigt: beidz zvanu.
5) Privāti: pāriet uz privāto režīmu.
6) Izejošais skaļums: iestata zvana
skaļumu, ko dzird sarunas partneris.
7) Izslēgt skaņu: ieslēdz/izslēdz mik
rofonu.

 PIEZĪME

Zvanu vēsture

 PIEZĪME

Nospiediet PHONE pogu
Izvēlie
ties [Call History] (Zvanu vēsture).

• Zvanu vēstures sarakstā tiek attē
loti līdz 50 izejošajiem, ienākoša
jiem un neatbildētajiem zvaniem.
• Lejupielādējot zvanu vēsturi, tiek
izdzēsta iepriekš saglabātā vēs
ture.
• Ienākošie zvani ar slēptu zvanītā
ja identifikatoru netiek saglabāti
zvanu vēstures sarakstā.
• Iepriekš saglabātie kontakti tiek
saglabāti arī pēc ierīces atvie
nošanas un pievienošanas atpakaļ.
• Daži mobilie tālruņi var neatbals
tīt lejupielādes funkciju. Pārbau
diet, vai Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas ierīce atbalsta lejupielā
des funkciju.

Tiek attēlots ienākošo, izejošo un
neatbildēto zvanu saraksts.
Nospiediet [Download] (Lejupielādēt)
pogu, lai lejupielādētu zvanu vēsturi.
1) Call History (Zvanu vēsture):
 Attēlo pēdējos zvanus (zvanu
vēsturi).
 Veic zvanu, izvēloties to.
2) Lejupielādēt: pēdējo zvanu vēstu
res lejupielāde.

Ja mikrofonam ir izslēgta skaņa,
sarunas partneris Jūs nedzirdēs.
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 PIEZĪME

Kontakti
Nospiediet PHONE pogu
[Phone book] (Kontakti).

Izvēlieties

Tiek attēlots saglabāto kontaktu sa
raksts. Nospiediet [Download] (Le
jupielādēt) pogu, lai lejupielādētu
zvanu vēsturi.
1) Kontaktu saraksts:
 Attēlo lejupielādētos kontaktus.
 Veic zvanu, izvēloties to.
2) Lejupielādēt: lejupielādē kontaktus.

1 124

• Automašīnas tālruņu grāmatā var
iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
• Lejupielādējot kontaktus, iepriekš
saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
• Lejupielāde nav iespējama, ja kon
taktu lejupielādes funkcija Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīcē
ir izslēgta. Dažām ierīcēm var būt
nepieciešama arī autorizācija,
uzsākot lejupielādi. Ja lejupielādi
nevar veikt normālā veidā, pār
baudiet Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas ierīces iestatījumus vai
ekrāna stāvokli.
• Zvanītājiem, kas nav saglabāti
kontaktos, netiek attēlots zvanītā
ja identifikators.
• Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt
lejupielādes funkciju. Pārbaudiet,
vai Bluetooth® bezvadu tehnoloģi
jas ierīce atbalsta lejupielādes
funkciju.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīces
sapārošana
Kas ir Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas sapārošana?
Sapārošana ir Jūsu Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas tālruņa vai ierīces
sinhronizēšana ar automašīnas
audiosistēmu savienojuma izveidei.
Sapārošana ir nepieciešama, lai pie
vienotu un varētu lietot Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas funkciju.
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[Ierīce ar SSP atbalstu]
4. Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada 6 ciparu parole.
Pārbaudiet paroli savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē un
apstipriniet.

Sapārošanas PHONE poga /
poga uz stūres tālvadības
pults
Ja nav sapārotu ierīču
1. Nospiediet PHONE pogu vai
pogu uz stūres tālvadības pults.
Tiek attēlots šāds ekrāns.
2. Nospiediet
pogu, lai atvērtu
Tālruņa sapārošanas ekrānu.

1) Ierīce: Ierīces nosaukums, kas
parādās, meklējot ar Jūsu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci
2) Parole: Ierīces sapārošanai iz
mantotā parole
3. Atrodiet un izvēlieties savas auto
mašīnas audiosistēmu ar savu
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīci (piemēram, mobilo tālruni).
[Ierīce bez SSP atbalsta]
(SSP: Secure Simple Pairing –
vienkāršā drošā sapārošana)
4. Pēc neilga laika parādās ekrāns,
kurā jāievada parole.
Ievadiet paroli “0000”, lai sapārotu
savu Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas ierīci ar automašīnas audio
sistēmu.

5. Kad sapārošana ir pabeigta, parā
dās šāds ekrāns.
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 PIEZĪME

Sapārošana ar tālruņa
iestatījumu palīdzību
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pair
Phone] (Sapārot tālruni) Izvēlieties
REGULĒŠANAS pogu.

• Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīces ir sapārotas, bet neviena no
tām pašlaik nav pievienota, nospie
žot PHONE vai
pogu uz stūres
tālvadības pults, parādās šāds
ekrāns. Nospiediet [Pair] (Sapā
rošanas) pogu, lai sapārotu jaunu
ierīci, vai nospiediet [Connect]
(Pievienot), lai pievienotu iepriekš
sapārotu ierīci.
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1. Tālāk jāveic tie paši soļi, kas ap
rakstīti sadaļā “Ja nav sapārotu
ierīču”.

 PIEZĪME
• Gaidīšanas ilgums tālruņa sapā
rošanas laikā ir viena minūte. Ja
ierīce šajā laika posmā netiek
sapārota, sapārošanas process ne
notiks. Ja sapārošanas process tiek
pārtraukts, ir jāsāk no sākuma.
• Parasti lielākā daļa Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīču tiek
automātiski pievienotas pēc sapā
rošanas pabeigšanas. Tomēr da
žām ierīcēm var būt nepieciešams
atsevišķs pievienošanas apstiprinā
jums. Pārbaudiet savā mobilajā
tālrunī, vai Bluetooth® bezvadu
tehnoloģija ir pareizi savienota.
• Sapāroto Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas ierīču sarakstu var
aplūkot SETUP
[Phone] (Tālru
nis) [Paired Phone List] (Sapāroto
ierīču saraksts).
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Ierīces pievienošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

1) Pievienots tālrunis: ierīce, kas
pašlaik ir pievienota.
2) Sapārots tālrunis: ierīce, kas ir
sapārota, bet nav pievienota.

No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties ierīci, ko vēlaties pievienot un
nospiediet Connect pogu.

Prioritātes mainīšana
Kas ir prioritāte?
Ar automobiļa sistēmu ir iespējams
sapārot 15 Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīces. Tāpēc tiek
izmantota prioritātes maiņas funkci
ja, ar ko nosaka sapāroto tālruņu
pievienošanas prioritāti. Neskatoties
uz to, visaugstākā prioritāte vienmēr
būs pēdējam pievienotajam tālrunim.
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).
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No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties tālruni, kam vēlaties iestatīt
visaugstāko prioritāti, nospiediet
Change priority pogu izvēlnē. Izvēlēta
jai ierīcei tiks iestatīta visaugstākā
prioritāte.

 PIEZĪME
Ja ierīce jau ir pievienota, tad, pat
nomainot prioritāti uz citu ierīci,
visaugstākā prioritāte tiek saglabāta
pašlaik pievienotajam tālrunim.
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Ierīces atvienošana

Ierīces dzēšana

Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties pašlaik pievienoto ierīci un
nospiediet Disconnect pogu.

No sapāroto tālruņu saraksta izvē
lieties ierīci, ko vēlaties dzēst, un
nospiediet Delete pogu.
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 PIEZĪME
• Dzēšot pašlaik pievienoto ierīci,
ierīce tiek automātiski atvienota,
lai turpinātu dzēšanas procesu.
• Ja tiek izdzēsta sapārota Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīce,
tiks izdzēsta arī ierīces zvanu vēs
ture un kontakti.
• Lai atkal varētu lietot izdzēstu ierī
ci, tā ir jāsapāro vēlreiz.

Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas lietošana

3) Kontakti: attēlo kontaktu saraksta
ekrānu.
4) Setup (Iestatīšana): attēlo ar tāl
runi saistītus iestatījumus.

TĀLRUŅA IZVĒLNES EKRĀNS

 PIEZĪME
Tālruņa izvēlnes elementu
lietošana
Kad Bluetooth® bezvadu tehnolo
ģijas ierīce ir pievienota, nospiediet
PHONE pogu, lai attēlotu tālruņa
izvēlnes ekrānu.

• Nospiežot [Call History] (Zvanu
vēstures) pogu, ja zvanu vēstures
datu nav, parādās jautājums, vai
lejupielādēt zvanu vēstures datus.
• Nospiežot [Contacts] (Kontaktu)
pogu, ja kontaktu nav, parādās
jautājums, vai lejupielādēt kon
taktus.
• Daži mobilie tālruņi var neatbals
tīt šo funkciju. Papildu informāci
ju par lejupielādes atbalstu skatiet
sava mobilā tālruņa lietošanas
pamācībā.

1) Dial Number (Zvanīt numuram):
attēlo zvanīšanas ekrānu, kur var
sastādīt numuru, lai veiktu zvanu.
2) Call History (Zvanu vēsture): attēlo
zvanu vēstures saraksta ekrānu.
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Zvanīšana, sastādot numuru
Nospiediet PHONE pogu Izvēlieties
[Dial Number] (Sastādīt numuru).

1) Ciparu tastatūra: tālruņa numura
ievadīšanai.
2) Zvanīt: ja ir ievadīts numurs, iz
sauc to. Ja nav ievadīts numurs,
atver zvanu vēstures ekrānu.
3) Beigt: nodzēš ievadīto tālruņa
numuru.
4) Dzēst: dzēš ievadīto numuru pa
vienam ciparam.
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Zvanu pieņemšana
Zvana pieņemšana
Pieņemot zvanu ar pievienotu Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas ierīci,
tiek attēlots šāds ekrāns.

1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu,
ja ienākošā zvana veicējs ir sag
labāts Jūsu kontaktos.
2) Ienākošā zvana numurs: attēlo
ienākošā zvana numuru.
3) Atbildēt: pieņemt ienākošo zvanu.
4) Atteikt: atteikt ienākošo zvanu.

 PIEZĪME
• Kad tiek attēlots ienākošā zvana
iznirstošais ekrāns, lielākā daļa
audio un iestatīšanas režīmu funk
ciju nedarbosies. Var regulēt tikai
zvana skaļumu.
• Daži mobilie tālruņi var neno
drošināt pareizu tālruņa numura
attēlošanu.
• Atbildot uz zvanu ar mobilo tāl
runi, zvans tiek automātiski pār
celts privātajā režīmā.
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Brīvroku zvana laikā

5) Privāti: Pāriet uz privāto režīmu.
6) Izejošais skaļums: iestata zvana
skaļumu, ko dzird sarunas partneris.
7) Izslēgt skaņu: ieslēdz/izslēdz mik
rofonu.

Zvanu vēsture
Nospiediet PHONE pogu
Izvēlie
ties [Call History] (Zvanu vēsture).

 PIEZĪME
Ja mikrofonam ir izslēgta skaņa,
sarunas partneris Jūs nedzirdēs.
1) Zvanītājs: attēlo zvanītāja vārdu,
ja ienākošā zvana veicējs ir
saglabāts Jūsu kontaktos.
2) Ienākošā zvana numurs: attēlo
ienākošā zvana numuru.
3) Zvana ilgums: attēlo zvana ilgumu.
4) Beigt: beidz zvanu.

Tiek attēlots ienākošo, izejošo un ne
atbildēto zvanu saraksts.
Nospiediet Download pogu, lai leju
pielādētu zvanu vēsturi.
1) Call History (Zvanu vēsture):
 Attēlo pēdējos zvanus (zvanu
vēsturi).
 Veic zvanu, izvēloties to.
2) Lejupielādēt: pēdējo zvanu vēstu
res lejupielāde.
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 PIEZĪME

Kontakti
Nospiediet PHONE pogu
[Contacts] (Kontakti).

Izvēlieties

Tiek attēlots saglabāto kontaktu
saraksts. Nospiediet Download pogu,
lai lejupielādētu zvanu vēsturi.
1) Kontaktu saraksts:
 Attēlo lejupielādētos kontaktus.
 Veic zvanu, izvēloties to.
2) Lejupielādēt: lejupielādēt kontak
tus.
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• Automašīnas sistēmā var iekopēt
līdz 1000 kontaktiem.
• Lejupielādējot kontaktus, iepriekš
saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
• Lejupielāde nav iespējama, ja
kontaktu lejupielādes funkcija
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīcē ir izslēgta. Dažām ierīcēm
var būt nepieciešama arī auto
rizācija, uzsākot lejupielādi. Ja
lejupielādi nevar veikt normālā
veidā, pārbaudiet Bluetooth® bez
vadu tehnoloģijas ierīces iestatīju
mus vai ekrāna stāvokli.
• Zvanītājiem, kas nav saglabāti
kontaktos, netiek attēlots zvanītā
ja identifikators.
• Daži mobilie tālruņi var neatbals
tīt lejupielādes funkciju. Pārbau
diet, vai Bluetooth® bezvadu teh
noloģijas ierīce atbalsta lejup
ielādes funkciju.
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 PIEZĪME  Balss
atpazīšanas lietošana
• Izmantojot balss atpazīšanas funk
ciju, tiek atpazītas tikai lietošanas
pamācībā norādītās komandas.
• Ņemiet vērā, ka, nospiežot jebku
ru pogu, izņemot
pogu, vai
pieskaroties ekrānam, balss atpa
zīšanas sistēmas darbības laikā,
balss atpazīšanas režīms tiks iz
slēgts.
• Lai nodrošinātu maksimāli efek
tīvu balss atpazīšanas darbību,
novietojiet mikrofonu virs galvas
virs vadītāja sēdekļa un, izrunājot
komandas, sēdiet pareizi.
• Tālāk aprakstītajās situācijās
balss atpazīšana var daboties ne
pareizi ārējā trokšņa dēļ.
 Atvērti logi un jumta lūka
 Dzesēšanas/apsildes ierīce dar
bojas ar lielu jaudu
 Iebraucot tuneļos un braucot
tiem cauri
 Braucot pa bedrainu vai nelīd
zenu ceļu
(Turpinājums)

(Turpinājums)
 Spēcīga lietus (lietusgāžu, vēt
ras) laikā
• Ar tālruni saistītās balss koman
das var lietot tikai tad, kad ir
pievienota Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas ierīce.
• Lai veiktu zvanu, nosaucot vārdu,
attiecīgajam kontaktam ir jābūt
lejupielādētam un saglabātam
audiosistēmā.
• Pēc Bluetooth®bezvadu tehnoloģi
jas kontaktu lejupielādes sistēmai
ir nepieciešams laiks, lai pārveido
tu kontaktu balss informācijā.
Šajā laikā balss atpazīšana var
nedarboties kā pienākas.
• Izrunājiet balss komandas dabiski
un skaidri kā parastas sarunas lai
kā.
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BALSS ATPAZĪŠANA
(ja ir aprīkojumā)
Balss atpazīšanas lietošana
Balss atpazīšanas uzsākšana
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu uz
stūres tālvadības pults. Pasakiet
komandu

Ja balss atpazīšana ir [Normal
Mode] (Normālajā režīmā), sistēma
paziņos: “Please say a command.
Beep” (Lūdzu, pasakiet komandu.
Skaņas signāls.)
• Ja balss atpazīšana ir [Expert
Mode] (Eksperta režīmā), sistēma
paziņos tikai “Beep” (Skaņas sig
nāls).
• Lai pārslēgu normālā režīma/
eksperta režīma iestatījumu, izvēlie
ties SETUP
[System] (Sistēma)
[Prompt Feedback] (Pieprasījuma
atbilde).

 PIEZĪME
Lai komanda tiktu pareizi atpazīta,
pasakiet to pēc balss norādes un
skaņas signāla.

1 134

Pieprasījuma ziņojumu izlaišana
Pieprasījuma ziņojuma atskaņoša
nas laikā
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu uz stūres tālvadības pults
(līdz 0,8 sekundēm).
Pieprasījuma ziņojums uzreiz tiek
pārtraukts un atskan skaņas signāls.
Pēc skaņas signāla pasakiet balss
komandu.
Balss atpazīšanas darbības
atsākšana
Kamēr sistēma gaida komandu Uz
īsu brīdi nospiediet
pogu uz
stūres tālvadības pults (līdz 0,8 se
kundēm).
Komandas gaidīšanas stāvoklis uz
reiz tiek pārtraukts un atskan skaņas
signāls. Pēc skaņas signāla pasakiet
balss komandu.
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BALSS ATPAZĪŠANAS
IZSLĒGŠANA
Balss atpazīšanas darbības laikā
Nospiediet un turiet
pogu uz
stūres tālvadības pults (ilgāk par 0,8
sekundēm)

 PIEZĪME
• Stūres tālvadības pults vai citas
pogas nospiešana balss komandas
lietošanas laikā izbeigs balss ko
mandu.
• Situācijā, kad sistēma gaida Jūsu
balss komandu, pasakiet “cancel”
(atcelt) vai “end” (beigt), lai iz
beigtu balss komandu.
• Ja sistēma gaida balss komandu,
nospiediet un turiet
pogu uz
stūres tālvadības pults, lai izbeigtu
balss komandu.
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 Balss komandu izmantošanas ilustrācijas

• Beigt balss komandu.
Uz īsu brīdi nospiediet

• Balss komandas uzsākšana.
Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm):
Please say a command
(Lūdzu, pasakiet komandu)

pogu (līdz 0,8 sekundēm):

Please say a command
(Lūdzu, pasakiet komandu)

Zvaniņš~

Zvaniņš~
Phone book (Kontakti)

More Help (Vairāk palīdzības)
More Help (Vairāk palīdzības). You can say Radio, FM,
AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth
Audio, Phone, Call History or Phone book. (Jūs varat teikt:
Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux, My Music, iPod,
Bluetooth Audio, Tālrunis, Zvanu vēsture vai Kontakti).
Please say a command (Lūdzu, pasakiet komandu)

Phone book. (Kontakti)
Please say the name of the phone book you want to call.
(Lūdzu, pasakiet, kuram kontaktam vēlaties zvanīt)
Zvaniņš~

Cancel (Atcelt)

• Balss komandas izlaišana
Uz īsu brīdi nospiediet

Please say a...
pogu (līdz 0,8
(Lūdzu, pasakiet...)

Uz īsu brīdi nospiediet
pogu (līdz 0,8 sekundēm)

sekundēm):
Zvaniņš~

More Help (Vairāk palīdzības)
More Help (Vairāk palīdzības). You can say Radio, FM, AM, Media,
CD, USB, Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Phone, Call History
or Phone book. (Jūs varat teikt: Radio, FM, AM, Media, CD, USB,
Aux, My Music, iPod, Bluetooth Audio, Tālrunis, Zvanu vēsture vai
Kontakti). Please say a command (Lūdzu, pasakiet komandu)
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Divkāršs zvaniņš~(Atcelšanas skaņa)
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Balss komandu saraksts
• Biežākās komandas: šīs komandas var lietot visās situācijās. (Dažās situācijās dažas komandas var netikt
atbalstītas.)
Komanda
More Help
(Vairāk palīdzības)
Help (Palīdzība)
Call [Name]
(Zvanīt [Vārdam])
Phone (Tālrunis)

Call History
(Zvanu vēsture)
Phone book
(Kontakti)
Dial Number
(Zvanīt numuram)
Redial (Zvanīt
atkārtoti)
Radio (Radio)

FM (FM)

Funkcija
Sniedz norādījumus par komandām, ko var
izmantot visur sistēmā.
Sniedz norādījumus par komandām, ko var iz
mantot šajā režīmā.
Zvanīt kontaktos saglabātam [Vārdam]
Piem.) Call “Jānis”
Sniedz norādījumus par komandām, kas
saistītas ar tālruni. Pēc šīs komandas pasakiet
“Call History” (Zvanu vēsture), “Phone book
(Kontakti)”, “Dial Number” (Zvanīt uz numuru),
lai izpildītu attiecīgās funkcijas.
Attēlo zvanu vēstures ekrānu
Attēlo kontaktu ekrānu. Pēc šīs komandas
pasakiet kontaktos saglabāta kontakta vārdu,
lai automātiski veiktu zvanu.
Attēlo numura zvanīšanas ekrānu. Pēc šīs
komandas pasakiet vajadzīgo numuru.
Izsauc pēdējo zvanīto numuru.
• Klausoties radio, atver nākamo radio ekrānu.
(FM1 FM2 FMA  AM  AMA)
• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atvērto
radio ekrānu.
• Klausoties FM radio, paliek tajā pašā režīmā.
• Klausoties citā režīmā, atver pēdējo atskaņoto
FM ekrānu.

Komanda
FM1(FM One)
(FM viens)
FM2(FM Two)
(FM divi)
FMA
AM (AM)
AMA
FM Preset 1~6
(FM atmiņa 16)
AM Preset 1~6
(AM atmiņa 16)
FM 87.5~107.9
(FM 87.5~107.9)
AM 530~1710
(AM 530~1710)
TA on (TA
ieslēgts)
TA off (TA
izslēgts)
News on (Ziņas
ieslēgtas)
News off (Ziņas
izslēgtas)

Funkcija
Attēlo FM1 ekrānu.
Attēlo FM2 ekrānu.
Attēlo FMA ekrānu.
Attēlo AM ekrānu.
Attēlo AMA ekrānu.
Atskaņo pēdējo atskaņoto FM atmiņā 16
saglabāto raidstaciju.
Atskaņo pēdējo atskaņoto AM atmiņā 16
saglabāto raidstaciju.
Atskaņo atbilstošo FM frekvenci.
Atskaņo atbilstošo AM frekvenci.
Ieslēdz satiksmes paziņojumus
Izslēdz satiksmes paziņojumus
Ieslēdz RDS funkciju
Izslēdz RDS funkciju
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Komanda

Funkcija

Media (Mediji)

Pāriet uz pēdējo atskaņoto mediju ekrānu.

Play Track 1~30
(Atskaņot
dziesmu 130)

Atskaņo attiecīgo dziesmu, ja ir ievietots
mūzikas disks.

CD (CD)

Atskaņo mūziku no diska.

Search CD
(Meklēt CD)

Pāriet uz CD dziesmu vai datņu izvēles
ekrānu.
• Audio diskiem pariet uz ekrānu, kur jāpasaka
dziesmas numurs, lai atskaņotu attiecīgo
dziesmu.
• Pāriet uz MP3 CD izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.

USB (USB)

Atskaņo mūziku no USB.

Search USB
(Meklēt USB)

Pāriet uz USB datņu izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.

iPod (iPod)

Atskaņo mūziku no iPod.

Search iPod
(Meklēt iPod)

Pāriet uz iPod datņu izvēles ekrānu. Pēc tam
izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.

My Music
(My Music)

Atskaņo mūziku no My Music bibliotēkas.

Search My Music
(Meklēt My Music)

Pāriet uz My Music datņu izvēles ekrānu. Pēc
tam izvēlieties atskaņojamo mūziku manuāli.
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Komanda

Funkcija

AUX (Auxiliary)
(AUX)

Atskaņo pievienoto ārējo ierīci.

Bluetooth Audio
(Bluetooth audio)

Atskaņo mūziku no pievienotās Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīces.

Mute
(Izslēgt skaņu)

Izslēdz radio vai mūzikas skaņu.

Pardon?
(Kā, lūdzu?)

Atkārto pēdējo komentāru.

Cancel (Exit)
(Atcelt (Iziet))

Beidz balss komandu.
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• FM/AM radio komandas: komandas, ko var izmantot,
klausoties FM, AM radio.
Komanda
Preset 1~6
(Atmiņa 16)
Auto Store
(Automātiskā
saglabāšana)
Preset Save 1~6
(Saglabāt
atmiņā 16)
Seek up (Meklēt
uz augšu)
Seek down
(Meklēt uz leju)
Next Preset
(Nākamā atmiņas
pozīcija)
Previous Preset
(Iepriekšējā
atmiņas pozīcija)
Scan (Meklēšana)
Preset Scan
(Atmiņas pozīciju
nolasīšana)
AF on
(AF ieslēgts)
AF off
(AF izslēgts)

Funkcija
Atskaņo pēdējo atskaņoto atmiņā 16
saglabāto raidstaciju.
Automātiski izvēlas radio pārraides frekvences
ar vislabāko signālu un saglabā tās atmiņas
pozīcijās 16.
Saglabā pašreizējo pārraides frekvenci atmiņas
pozīcijā 16.
Atskaņo nākošo uztverto pārraidi.
Atskaņo iepriekšējo uztverto pārraidi.

• Komandas, ko var izmantot, klausoties audio CD.
Komanda

Funkcija

Region (Reģions)

Ieslēgt reģiona funkciju

Region off
(Reģions izslēgts)

Izslēgt reģiona funkciju

Program Type
(Programmu
veids)

Pāriet uz RDS programmu veida izvēles
ekrānu. Pēc tam izvēlieties programmu veidu
manuāli.

Random (Jaukta
secība)

Atskaņo mūziku no diska jauktā secībā.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.

Izvēlas nākamo atmiņas pozīciju aiz pēdējās
izvēlētās. (Piemēram: klausoties atmiņas
pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas pozīcija Nr. 4.)
Izvēlas iepriekšējo atmiņas pozīciju pirms
pēdējās izvēlētās. (Piemēram: klausoties
atmiņas pozīciju Nr. 3, tiks izvēlēta atmiņas
pozīcija Nr. 2.)
Meklē raidstacijas, sākot ar pašreizējo frekvenci,
un atskaņo katru 10 sekundes.
Pārslēdz atmiņas pozīcijas, sākot ar
pašreizējo, un atskaņo katru 10 sekundes.

Repeat (Atkārtošana) Atkārto pašlaik skanošo ierakstu.
Repeat Off (At
kārtošana izslēgta)

Atceļ atskaņošanas atkārtošanu.

Next Track
(Nākamā dziesma)

Atskaņo nākošo dziesmu.

Previous Track
(Iepriekšējā dziesma)

Atskaņo iepriekšējo dziesmu.

Scan (Meklēšana)

No katras dziesmas, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Track 1~30
(Dziesma 130)

Atskaņo vēlamo dziesmu.

Ieslēgt alternatīvās frekvences funkciju

Search Track
(Meklēt dziesmu)

Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu. Pēc tam
pasakiet attiecīgās dziesmas nosaukumu.

Izslēgt alternatīvās frekvences funkciju

Information

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.
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• MP3 CD / USB komandas: komandas, ko var izman
tot, klausoties mūzikas datnes no CD un USB.

Komanda

Funkcija

• Komandas, ko var izmantot, klausoties audio iPod.

Komanda

Funkcija

Random
(Jaukta secība)

Atskaņo datnes no pašreizējās mapes jauktā
secībā.

Information
Copy (Kopēšana)

Kopē mūziku uz My Music bibliotēku.

All Random (Visa
atskaņošana
jauktā secībā)

Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā
secībā.

All Random (Visa
atskaņošana
jauktā secībā)

Atskaņo visas saglabātās dziesmas jauktā
secībā.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.

Random (Jaukta
secība)

Atskaņo dziesmas no pašreizējās kategorijas
jauktā secībā.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ atskaņošanu jauktā secībā.

Repeat (Atkārtošana) Atkārto pašreizējo datni.
Folder Repeat
Atkārto visas datnes pašlaik skanošajā mapē.
(Mapju atkārtošana)

Attēlo pašreizējās datnes informāciju.

Repeat (Atkārtošana) Atkārto pašlaik skanošo dziesmu.

Repeat Off (At
kārtošana izslēgta)

Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.

Repeat Off (At
kārtošana izslēgta)

Atceļ atskaņošanas atkārtošanu.

Next File
(Nākamā datne)

Atskaņo nākošo datni.

Next Song
(Nākamā dziesma)

Atskaņo nākošo dziesmu.

Previous File
(Iepriekšējā datne)

Atskaņo iepriekšējo datni.

Atskaņo iepriekšējo dziesmu.

Scan
(Meklēšana)

No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Previous Song
(Iepriekšējā
dziesma)

Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.

Search Song
(Meklēt dziesmu)

Pāriet uz dziesmu izvēles ekrānu.

Search File
(Meklēt datni)

Pāriet uz mapju izvēles ekrānu.

Information
(Informācija)

Attēlo pašreizējās dziesmas informāciju.

Search Folder
(Mapju meklēšana)
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• My Music komandas: komandas, ko var izmantot,
klausoties My Music.
Komanda

Funkcija

Random (Jaukta
secība)

Atskaņo visas saglabātās datnes jauktā
secībā.

Random Off
(Jaukta secība
izslēgta)

Atceļ datņu atskaņošanu jauktā secībā.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio komandas:
komandas, ko var izmantot, klausoties mūziku no
tālruņa.
Komanda

Funkcija

Play (Atskaņot)

Atskaņo nopauzēto dziesmu.

Pause (Pauze)

Nopauzē pašlaik skanošo dziesmu.

Repeat (Atkārtošana) Atkārto pašreizējo datni.
Repeat Off (At
kārtošana izslēgta)

Atceļ atkārtotu datņu atskaņošanu.

Next File
(Nākamā datne)

Atskaņo nākošo datni.

Previous File
(Iepriekšējā datne)

Atskaņo iepriekšējo datni.

Scan
(Meklēšana)

No katras datnes, sākot ar nākošo, tiek
atskaņotas 10 sekundes.

Search File
(Meklēt datni)

Pāriet uz datņu izvēles ekrānu.

Information
(Informācija)

Attēlo pašreizējās datnes informāciju.

Delete (Dzēšana)

Izdzēš pašreizējo datni. Jums būs vēlreiz
jāapstiprina.

Delete All
(Dzēst visu)

Izdzēst visas My Music saglabātās datnes.
Jums būs vēlreiz jāapstiprina.
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Audiosistēma
IESTATĪŠANA

Ekrāna iestatījumi

(modelim ar RDS, Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
 B1 tips, B2 tips

Spilgtuma regulēšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Bright
ness] (Spilgtums).

Iznirstošais režīms
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Pop
up Mode] (Iznirstošais ekrāns).

Sākuma režīms
Nospiediet SETUP pogu, lai attēlotu
iestatījumu ekrānu.

Noregulējiet ekrāna spilgtumu ar
,
pogām vai iestatiet spilgtumu auto
mātiskā, dienas vai nakts režīmā.
Nospiediet Default pogu, lai atiestatītu.
Tas ļauj izvēlēties un pārvaldīt ar
ekrānu [Display], skaņu [Sound],
pulksteni/datumu [Clock/Day], tālruni
[Phone] un sistēmu [System] saistī
tas opcijas.
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1) Automātiski (Automatic): regulē
spilgtumu automātiski.
2) Diena (Day): vienmēr uztur augstu
spilgtuma līmeni.
3) Nakts (Night): vienmēr uztur zemu
spilgtuma līmeni.

Šo funkciju izmanto, lai attēlotu iz
nirstošo ekrānu, ieslēdzot radio un
mediju režīmus.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, nospiežot
RADIO vai MEDIA pogu, parādīsies
iznirstošā režīma ekrāns.

 PIEZĪME
Mediju režīma iznirstošo ekrānu
var attēlot tikai tad, kad ir pieslēgti
vismaz divi mediju režīmi.

DM eng 4c audio_4_lat_2016_CM (FL).qxd 16.12.2016 21:47 Page 143

Audiosistēma
Teksta ritināšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Scroll
text] (Teksta ritināšana).

MP3 informācijas ekrāns
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Song
info] (Dziesmas informācija).

Šo funkciju izmanto, lai ritinātu tekstu
uz ekrāna, ja tas ir par garu, lai to
visu attēlotu uzreiz.
Kad funkcija ir ieslēgta, teksts tiek ri
tināts visu laiku. Kad funkcija ir iz
slēgta, teksts tiek ritināts tikai vienu
reizi.

Šo funkciju izmanto, lai pārslēgtu
attēloto informāciju USB un MP3 CD
režīmos.
1) Mape/datne (Folder/File): attēlo
datnes nosaukumu un mapes
nosaukumu.
2) Albums/izpildītājs/dziesma (Album/
Artist/Song): attēlo albuma nosau
kumu/izpildītāju/dziesmas nosauku
mu.
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Skaņas iestatījumi
Skaņas iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa)
Izvēlieties [Audio
setting] (Audio iestatījumi).

Ar
,
,
,
pogām var nore
gulēt priekšas/aizmugures un labās/
kreisās puses balansa iestatījumus.
Ar ,
pogām var noregulēt zemo/
vidējo/augsto frekvenču iestatījumus.
Nospiediet Default pogu, lai atiesta
tītu.

Virtuālā skaņa
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Virtual
Sound] (Virtuālā skaņa).

Ar šo funkciju var iestatīt “Power
Bass”, “Power Treble” un telpiskās
skaņas iespējas.
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No ātruma atkarīgā skaļuma
regulēšana (SDVC)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Speed
Dependent Vol.] (No ātruma atkarīgs
skaļums).

Balss atpazīšanas iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Volume
dialogue] (Dialoga skaļums).

Ar
,
pogām noregulējiet dialo
ga skaļumu.
Skaļums tiek kontrolēts automātiski
atkarībā no braukšanas ātruma.
SDVC var iestatīt izslēgtā/zemā/
vidējā/augstā stāvoklī.

Skārienekrāna skaņas signāls
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa)
Izvēlieties [Touch
Screen Beep] (Skārienekrāna ska
ņas signāls).

Ar šo funkciju ieslēdz/izslēdz skārien
ekrāna skaņas signālu.
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Pulksteņa/datuma iestatījumi
Pulksteņa iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Day] (Pulkstenis/Datums)
Izvēlieties [Clock Settings] (Pulkste
ņa iestatījumi).
Ar
,
pogām iestatiet stundas,
minūtes un 12/24 stundu (AM/PM)
iestatījumus.

 PIEZĪME
Nospiediet un turiet CLOCK pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai attē
lotu pulksteņa/datuma ekrānu.
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Kalendāra iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Day] (Pulkstenis/datums)
Izvēlieties [Day Settings] (Datuma
iestatījumi).

Laika formāts
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Day] (Pulkstenis/datums)
Izvēlieties [Time Format] (Laika for
māts).

Ar
,
pogām iestatiet datumu,
mēnesi un gadu.

Ar šo funkciju var izvēlēties 12 vai 24
stundu formātu.
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Pulksteņa attēlošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Day] (Pulkstenis/Datums)
Izvēlieties [Clock Display (Power off)]
(Pulksteņa attēlošana izslēgtā stā
voklī).

Ar šo funkciju izvēlas pulksteņa
attēlošanu uz ekrāna, kad audio
sistēma ir izslēgta.

Automātisks RDS laiks
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Day] (Pulkstenis/datums)
Izvēlieties [Automatic RDS Time]
(Automātisks RDS laiks).

Šo iespēju izmanto, lai iestatītu laiku
automātiski, sinhronizējot to ar RDS.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas iestatījumi
Jaunas ierīces sapārošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis)
Izvēlieties [Pair
Phone] (Sapārot tālruni).

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīces var sapārot ar audiosistēmu.
Papildu informāciju skatiet sadaļā
“Sapārošana ar tālruņa iestatījumu
palīdzību” nodaļā par Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.

Sapāroto tālruņu saraksta
attēlošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis)
Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

Šo funkciju izmanto, lai aplūkotu mo
bilos tālruņus, kas ir sapāroti ar
audiosistēmu. Izvēloties sapāroto
tālruni, tiek attēlota iestatīšanas
izvēlne.
Papildu informāciju skatiet sadaļā
“Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
savienojuma iestatīšana” nodaļā par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.
1)
: pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
2) Pievienot/atvienot tālruni: pievie
no/atvieno izvēlēto tālruni.
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3) Dzēst: izdzēš izvēlēto tālruni.
4) Mainīt prioritāti: iestata izvēlēta
jam tālrunim visaugstāko pievie
nošanas prioritāti.

 PIEZĪME PAR KONTAKTU
LEJUPIELĀDI
• Var lejupielādēt tikai kontaktus
no pievienotiem tālruņiem. Pār
liecinieties arī, ka Jūsu mobilais
tālrunis atbalsta lejupielādes
funkciju.
• Lai noskaidrotu, vai Jūsu mobilais
tālrunis atbalsta kontaktu lejup
ielādi, skatiet tā lietošanas pamā
cību.
• Var lejupielādēt tikai pievienotā
tālruņa kontaktus. Pirms lejup
ielādes pārliecinieties, ka Jūsu
tālrunis atbalsta lejupielādes
funkciju.
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Kontaktu lejupielāde
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pho
ne book Download] (Kontaktu leju
pielāde).

Automātiska lejupielāde (kontakti)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Auto
Download] (Automātiska lejupielāde).

Tiek lejupielādēti kontakti no mobilā
tālruņa un attēlota lejupielādes gaita.

Šo funkciju izmanto, lai automātiski
lejupielādētu kontaktus pēc Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas tālruņa
pievienošanas.

 PIEZĪME

 PIEZĪME

• Automašīnas tālruņu grāmatā var
iekopēt līdz 1000 kontaktiem.
• Katrai sapārotajai ierīcei var
saglabāt līdz 1000 kontaktiem.
• Lejupielādējot kontaktus, iepriekš
saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
Kontakti no citiem sapārotajiem
tālruņiem netiek izdzēsti.

• Automātiskā lejupielādes funkcija
lejupielādē mobilā tālruņa kontak
tus katru reizi, kad tiek pievienots
tālrunis. Lejupielādes ilgums var
būt atkarīgs no saglabāto kontaktu
skaita un sakaru kvalitātes.
• Lejupielādējot kontaktus, vis
pirms pārliecinieties, ka Jūsu mo
bilais tālrunis atbalsta kontaktu
lejupielādes funkciju.

Audio straumēšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Audio
Streaming] (Audio straumēšana).

Kad ir ieslēgta audio straumēšana,
Jūs varat atskaņot savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē sagla
bātās mūzikas datnes caur auto
mašīnas audiosistēmu.
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Izejošais skaļums
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Out
going Volume] (Izejošais skaļums).

Ar
,
pogām noregulējiet ize
jošo skaļumu.
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Bluetooth sistēmas izslēgšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Blue
tooth System Off] (Bluetooth sistēma
izslēgta).
Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir
izslēgta, audiosistēma neatbalstīs ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju sais
tītās funkcijas.

 PIEZĪME

Lai atkal ieslēgtu Bluetooth® bez
vadu tehnoloģiju, izvēlieties SETUP
[Phone] (Tālrunis) un nospiediet
“Yes” (Jā).

UZMANĪBU
Daži Bluetooth® bezvadu tehno
loģijas tālruņi var neatbalstīt
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
audio straumēšanas funkciju.
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Audiosistēma
Sistēmas iestatījumi
Atmiņas informācija
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[System] (System) Izvēlieties [Me
mory Information] (Atmiņas informā
cija).

Šī funkcija attēlo ar sistēmas atmiņu
saistīto informāciju.
1) Lietošanā (Using): attēlo lietošanā
esošo atmiņas apjomu.
2) Apjoms (Capacity): attēlo kopējo
apjomu.

Balss atpazīšanas režīma
iestatījumi (ja ir aprīkojumā)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[System] (Sistēma) Izvēlieties [Voi
ce Recognition System] (Balss atpa
zīšanas sistēma).

Ar šo funkciju izvēlas normālo vai
eksperta pieprasījumu atbildes režī
mu.

Language (Valoda)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[System] (Sistēma) Izvēlieties [Lan
guage] (Valoda).

Šī funkcija iestata sistēmas un balss
atpazīšanas valodu.
Pēc valodas nomaiņas sistēma pār
startēsies un tiks iestatīta izvēlētā
valoda.

1) Normāls: balss atpazīšanas laikā
sniedz detalizētus norādījumus.
2) Eksperts: balss atpazīšanas laikā
izlaiž dažus norādījumus.

 PIEZĪME
Balss atpazīšana ir atkarīga no
audiosistēmas.
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Audiosistēma

Izvēlieties
Izvēlieties

Iznirstošais režīms
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Mode
Pop up] (Iznirstošais ekrāns).

Noregulējiet ekrāna spilgtumu ar ,
pogām vai iestatiet spilgtumu
automātiskā, dienas gaismas vai
nakts režīmā.
Nospiediet Default pogu, lai atiestatītu.

Šo funkciju izmanto, lai attēlotu iz
nirstošo ekrānu, ieslēdzot radio un
mediju režīmus.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, nospiežot
RADIO vai MEDIA pogu, parādīsies
iznirstošā režīma ekrāns.

IESTATĪŠANA

Ekrāna iestatījumi

(modelim ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju)
 B3 tips, B4 tips

Spilgtuma regulēšana
Nospiediet SETUP pogu
[Display] (Ekrāns)
[Brightness] (Spilgtums).

Sākuma režīms
Nospiediet SETUP pogu, lai attēlotu
iestatījumu ekrānu.

Tas ļauj izvēlēties un pārvaldīt ar
ekrānu [Display], skaņu [Sound],
pulksteni/kalendāru [Clock/Calendar],
tālruni [Phone] un sistēmu [System]
saistītas opcijas.
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1) Automātiski (Automatic): regulē
spilgtumu automātiski.
2) Dienas gaisma (Daylight): vienmēr
uztur augstu spilgtuma līmeni.
3) Nakts (Night): vienmēr uztur zemu
spilgtuma līmeni.

 PIEZĪME
Mediju režīma iznirstošo ekrānu
var attēlot tikai tad, kad ir pieslēgti
vismaz divi mediju režīmi.
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Teksta ritināšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns) Izvēlieties [Text
Scroll] (Teksta ritināšana).

MP3 informācijas ekrāns
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Display] (Ekrāns)
Izvēlieties
[Media display] (Mediju ekrāns).

Šo funkciju izmanto, lai ritinātu tekstu
uz ekrāna, ja tas ir par garu, lai to
visu attēlotu uzreiz.
Kad funkcija ir ieslēgta, teksts tiek
ritināts visu laiku. Kad funkcija ir iz
slēgta, teksts tiek ritināts tikai vienu
reizi.

Šo funkciju izmanto, lai pārslēgtu
attēloto informāciju USB un MP3 CD
režīmos.
1) Mape/datne (Folder/File): attēlo
datnes nosaukumu un mapes
nosaukumu.
2) Albums/izpildītājs/dziesma (Album/
Artist/Song): attēlo albuma nosau
kumu/ izpildītāju/ dziesmas nosau
kumu

Skaņas iestatījumi
Skaņas iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Sound
Setting] (Skaņas iestatījumi).

Ar , , ,
pogām noregulējiet
priekšas/aizmugures un labās/kreisās
puses balansa iestatījumus.
Ar ,
pogām var noregulēt zemo/
vidējo/augsto frekvenču iestatījumus.
Nospiediet Default pogu, lai atiestatītu.
1 153
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Audiosistēma
Virtuālā skaņa
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Virtual
Sound] (Virtuālā skaņa).

Ar šo funkciju var iestatīt “Power
Bass”, “Power Treble” un telpiskās
skaņas iespējas.
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No ātruma atkarīgā skaļuma
regulēšana (SDVC)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Speed
Dependent Vol.] (No ātruma atkarīgs
skaļums).

Skaļums tiek kontrolēts automātiski
atkarībā no braukšanas ātruma.

Skārienekrāna skaņas signāls
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Sound] (Skaņa) Izvēlieties [Touch
Screen Beep] (Skārienekrāna ska
ņas signāls).

Ar šo funkciju ieslēdz/izslēdz skārien
ekrāna skaņas signālu.
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Audiosistēma
Pulksteņa/kalendāra
iestatījumi
Pulksteņa iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums)
Izvēlieties [Clock Settings] (Pulkste
ņa iestatījumi).
Ar
,
pogām iestatiet stundas,
minūtes un 12/24 stundu (AM/PM)
iestatījumus.

Kalendāra iestatījumi
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums)
Izvēlieties [Calendar Settings]
(Kalendāra iestatījumi).

Ar
,
pogām iestatiet datumu,
mēnesi un gadu.

Pulksteņa attēlošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Clock/Calendar] (Pulkstenis/Datums)
Izvēlieties [Clock Display (Power
off)] (Pulksteņa attēlošana izslēgtā
stāvoklī).

Ar šo funkciju izvēlas pulksteņa
attēlošanu uz ekrāna, kad audio
sistēma ir izslēgta.

 PIEZĪME
Nospiediet un turiet CLOCK pogu
(ilgāk par 0,8 sekundēm), lai attē
lotu pulksteņa/kalendāra ekrānu.
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Audiosistēma
Bluetooth® bezvadu
tehnoloģijas iestatījumi
Jaunas ierīces sapārošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pair
Phone] (Sapārot tālruni).

Sapāroto tālruņu saraksta
attēlošana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Pai
red Phone List] (Sapāroto tālruņu
saraksts).

1)
: pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
2) Pievienot/atvienot tālruni: pievieno/
atvieno izvēlēto tālruni.
3) Dzēst: izdzēš izvēlēto tālruni.
4) Mainīt prioritāti: iestata izvēlēta
jam tālrunim visaugstāko pievie
nošanas prioritāti.

 PIEZĪME PAR KONTAKTU
LEJUPIELĀDI

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
ierīces var sapārot ar audiosistēmu.
Papildu informāciju skatiet sadaļā
“Sapārošana ar tālruņa iestatījumu
palīdzību” nodaļā par Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju.
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Šo funkciju izmanto, lai aplūkotu
mobilos tālruņus, kas ir sapāroti ar
audiosistēmu. Izvēloties sapāroto
tālruni, tiek attēlota iestatīšanas
izvēlne.
Papildu informāciju skatiet sadaļā
“Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas
savienojuma iestatīšana” nodaļā par
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.

• Var lejupielādēt tikai kontaktus
no pievienotiem tālruņiem. Pār
liecinieties arī, ka Jūsu mobilais
tālrunis atbalsta lejupielādes
funkciju.
• Lai noskaidrotu, vai Jūsu mobilais
tālrunis atbalsta kontaktu lejup
ielādi, skatiet tā lietošanas pamā
cību.
• Var lejupielādēt tikai pievienotā
tālruņa kontaktus. Pirms lejup
ielādes pārliecinieties, ka Jūsu
tālrunis atbalsta lejupielādes
funkciju.
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Audiosistēma
Kontaktu lejupielāde
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Con
tacts Download] (Kontaktu lejupie
lāde).

Automātiska lejupielāde (kontakti)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Auto
Download] (Automātiska lejupielāde).

Tiek lejupielādēti kontakti no mobilā
tālruņa un attēlota lejupielādes gaita.

Šo funkciju izmanto, lai automātiski
lejupielādētu kontaktus pēc Blue
tooth® bezvadu tehnoloģijas tālruņa
pievienošanas.

 PIEZĪME

 PIEZĪME

• Automašīnas sistēmā var iekopēt
līdz 1000 kontaktiem.
• Katrai sapārotajai ierīcei var
saglabāt līdz 1000 kontaktiem.
• Lejupielādējot kontaktus, iepriekš
saglabātie kontakti tiek izdzēsti.
Kontakti no citiem sapārotajiem
tālruņiem netiek izdzēsti.

• Automātiskā lejupielādes funkcija
lejupielādē mobilā tālruņa kontak
tus katru reizi, kad tiek pievienots
tālrunis. Lejupielādes ilgums var
būt atkarīgs no saglabāto kontaktu
skaita un sakaru kvalitātes.
• Lejupielādējot kontaktus, vis
pirms pārliecinieties, ka Jūsu mo
bilais tālrunis atbalsta kontaktu
lejupielādes funkciju.

Audio straumēšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis)
Izvēlieties
[Streaming Audio] (Audio straumē
šana).

Kad ir ieslēgta audio straumēšana,
Jūs varat atskaņot savā Bluetooth®
bezvadu tehnoloģijas ierīcē sagla
bātās mūzikas datnes caur auto
mašīnas audiosistēmu.
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Audiosistēma
Izejošais skaļums
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Out
going Volume] (Izejošais skaļums).

Ar
,
pogām noregulējiet
izejošo skaļumu.
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Bluetooth sistēmas izslēgšana
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[Phone] (Tālrunis) Izvēlieties [Blue
tooth System Off] (Bluetooth sistēma
izslēgta).
Ja Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir
izslēgta, audiosistēma neatbalstīs ar
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju sais
tītās funkcijas.

 PIEZĪME

Lai atkal ieslēgtu Bluetooth® bez
vadu tehnoloģiju, izvēlieties SETUP
[Phone] (Tālrunis) un nospiediet
“Yes” (Jā).
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Audiosistēma
Sistēmas iestatījumi
Atmiņas informācija
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[System] (System) Izvēlieties [Me
mory Information] (Atmiņas informā
cija).

Šī funkcija attēlo ar sistēmas atmiņu
saistīto informāciju.
1) Lietošanā (Using): attēlo lietošanā
esošo atmiņas apjomu.
2) Apjoms (Capacity): attēlo kopējo
apjomu.

Language (Valoda)
Nospiediet SETUP pogu Izvēlieties
[System] (Sistēma) Izvēlieties [Lan
guage] (Valoda).

Šī funkcija iestata sistēmas un balss
atpazīšanas valodu.
Pēc valodas nomaiņas sistēma pār
startēsies un tiks iestatīta izvēlētā
valoda.

ATPAKAĻSKATA KAMERA
(ja ir aprīkojumā)
• Sistēma ir aprīkota ar atpakaļskata
kameru, kas paaugstina drošības
līmeni, nodrošinot labāku redza
mību aizmugures virzienā.
• Atpakaļskata kamera automātiski
ieslēdzas, kad aizdedze ir ieslēgta
ON pozīcijā un pārnesumkārbas
svira ir iestatīta R (atpakaļgaitas)
pozīcijā.
• Atpakaļskata kamera automātiski
izslēdzas, pārvietojot sviru citā
pozīcijā.

UZMANĪBU
Atpakaļskata kamera ir aprīkota
ar optisko objektīvu, kas sniedz
plašāku skata leņķi, un tajā
redzamais attālums var atšķir
ties no faktiskā. Drošības nolū
kos pārliecinieties par kreisajā/
labajā pusē notiekošo ar savām
acīm.
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Audiosistēma
PIELIKUMS
Nosaukums
12hr
24hr
AST(A.Store)
AMA
AUX
Bass
Treble
BT Audio
FMA
Power Bass
Power Treble
Preset
RDS Search
TA
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Apraksts
12 stundas
24 stundas
Automātiska kanālu izvēle un
saglabāšana
AM radio (automātiskā
saglabāšana)
Ārējais audio režīms
Zemās frekvences
Augstās frekvences
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas audio
FM radio (automātiskā saglabāšana)
Audiosistēmas funkcija, kas pastiprina
zemās frekvences.
Audiosistēmas funkcija, kas pastiprina
augstās frekvences.
Saglabātās radio frekvences
Radio datu sistēmas meklēšana
Satiksmes paziņojumi

