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AUTOMOBILIO MULTIMEDIJOS SISTEMA I NAUDOTOJO VADOVAS

(Lietuvių)
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Dėkojame, kad įsigijote šią multimedijos
sistemą.

Atsargumo priemonės
saugumui užtikrinti

Šiame naudotojo vadove aiškinama, kaip
naudotis „HYUNDAI Motor“ multimedijos
sistema.
Prieš naudodami mūsų gaminį, gerai
susipažinkite su šio naudotojo vadovo
turiniu. Prašome šį gaminį saugiai
naudoti.

• Jei kas nors blaško vairuotojo dėmesį, jis
negali tinkamai valdyti automobilio ir dėl
to gali įvykti avarija, sunkiai ar mirtinai
susižaloti žmonės. Vairuotojo pagrindinė
atsakomybė yra saugus ir teisėtas
automobilio vairavimas. Vairuojant
automobilį niekada negalima naudotis
rankoje laikomais prietaisais ar tomis
automobilio sistemomis, kurios atitraukia
vairuotojo dėmesį nuo automobilio
valdymo; taip pat negalima naudoti
įstatymais draudžiamų prietaisų.
• Nereguliuokite multimedijos sistemos
vairuodami.
• Draudžiama multimedijos sistemą ardyti,
montuoti ar keisti.
• Vairuodami nežiūrėkite į ekraną ilgą laiką.
• Garso stiprumą sureguliuokite taip, kad
vairuotojas galėtų stebėti išorines sąlygas.

• Šiame vadove pateiktos ekrano langų
iliustracijos gali skirtis nuo tikrųjų
gaminio ekrano langų.
• Gaminio dizainas ir techninės
charakteristikos tobulinant gaminį gali
keistis, iš anksto apie tai nepranešus.
• Perleisdami automobilį kitam asmeniui,
palikite šį naudotojo vadovą automobilyje, kad juo galėtų naudotis kitas
vairuotojas.

• Nenaudokite multimedijos sistemos ilgą
laiką, kai variklio uždegimo sistema yra
ACC padėtyje. Galite iškrauti akumuliatorių.
• Būkite atidūs ir ant įtaiso neužpilkite
vandens ir saugokite, kad į jį nepatektų
pašaliniai daiktai.
• Saugokite įtaisą nuo sutrenkimų. Tiesiogiai
spaudžiant monitoriaus priekį, galima
sugadinti LCD ar jutiklinį ekraną.
• Jeigu gaminys sugenda, prašome kreiptis
į automobilio pardavėją arba techninės
priežiūros centrą.
• Prieš valydami jutiklinį ekraną, įtaisą
išjunkite ir valykite sausa ir minkšta šluoste.
Niekada nenaudokite šiurkščių medžiagų,
cheminėse medžiagose sumirkytų šluosčių
ar tirpiklių (alkoholio, amoniako, benzolo,
skiediklių ir pan.), kadangi šios medžiagos
gali sugadinti įtaiso skydelį ar pažeisti
dažus.

ĮSPĖJIMAS
• Jei kas nors blaško vairuotojo dėmesį, jis
negali tinkamai valdyti automobilio ir dėl
to gali įvykti avarija, sunkiai ar mirtinai
susižaloti žmonės. Vairuotojo pagrindinė
atsakomybė yra saugus ir teisėtas
automobilio vairavimas. Vairuojant
automobilį niekada negalima naudotis
rankoje laikomais prietaisais ar tomis
automobilio sistemomis, kurios atitraukia
vairuotojo dėmesį nuo automobilio
valdymo; taip pat negalima naudoti
įstatymais draudžiamų prietaisų.
•

Galinio vaizdo stebėjimo kameros ekrano
stebėjimas nepakeičia tinkamų ir saugių
važiavimo atbuline eiga procedūrų. Galinio
vaizdo kamera gali neparodyti visų kliūčių
automobilio gale. Atbuline eiga visada
važiuokite saugiai ir atsargiai.

Be leidimo draudžiama kopijuoti bet kokių žemėlapių duomenis.
Svarbi pastaba: šiuos duomenis saugo JAV autorių teisių įstatymai. Visos aiškiai nesuteiktos teisės saugomos.
Šio turinio jūs negalite jokiomis priemonėmis atkurti, keisti ir platinti negavus išankstinio raštiško „Hyundai MnSoft, INC.“ leidimo.
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Susipažinkite su įspėjimais dėl saugos

Šiame vadove naudojami įspėjimai

Prieš naudodami mūsų gaminį, gerai susipažinkite su šio
naudotojo vadovo turiniu. Prašome šį gaminį naudoti saugiai.

ĮSPĖJIMAS
• Nesilaikant čia pateiktų nurodymų galima sugadinti automobilį.

ATSARGIAI
• Informacija apie veiksnius, dėl kurių gali susižaloti žmonės ar kurie

gali sugadinti automobilį, o taip pat informacija apie sutrikimus, kurie
gali pakenkti važiuojančių saugumui.
※ Gaminio dizainas ir techninės charakteristikos tobulinant gaminį gali
keistis, iš anksto apie tai nepranešus.
Tikras automobilio dalių vaizdas gali skirtis nuo vaizdo iliustracijose.

i Informacija
• Informacija ir patarimai, kaip patogiau naudotis gaminiu.

Tikslesnę informaciją apie automobilį rasite kataloge.
※ Daugiau informacijos apie galiojančias licencijas ir teisinius pranešimus
rasite šioje svetainėje:
http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_download_
center_manual.jsp
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ĮSPĖJIMAI dėl SD kortelių naudojimo
• SD kortelių įdėjimas ir išėmimas
• Jeigu SD korteles bandysite išimti ar įdėti veikiant multimedijos sistemai, galite sugadinti
SD kortelę arba pačią sistemą. Norėdami SD kortelę išimti ar įdėti, pradžioje išjunkite
multimedijos ir automobilio uždegimo sistemas.
• SD korteles išimkite ar įdėkite tik tuo atveju, jei norite įdiegti naują multimedijos sistemos
versiją.

• SD kortelių naudojimas
• SD kortelės formatuojamos tik tuo atveju, jeigu reikia įrašyti žemėlapių ir naujos sistemos
atnaujinimo failus.
• Į SD korteles negalima įrašyti muzikos ir ją leisti.
• Į SD kortelę failų nepridėkite, jų nešalinkite ir neformatuokite.
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iPod®

„DivX VOD“
Šį „DivX Certified“® įtaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti

®

„iPod” yra „Apple Inc.” registruotas prekės ženklas.

įsigytus „DivX VOD“ („žiūriu, kada noriu“) technologijos filmus.

®

„Bluetooth“ belaidė technologija

Jeigu norite gauti savo registracijos kodą, savo įtaiso nustatymų meniu

“Bluetooth“® belaidės technologijos logotipai yra registruoti prekių
®

ženklai, priklausantys „Bluetooth

Wireless Technology SIG, Inc.“ ir

susiraskite „DivX VOD“ skyrių. Įeikite į www.vod.divx.com ir rasite daugiau
informacijos, kaip užsiregistruoti.

HYUNDAI visur juos naudoja pagal licenciją.
Norint naudoti „Bluetooth“® belaidę technologiją, reikalingas mobilusis

„DivX Certified“® ženklas rodo, kad galima leisti „DivX“® vaizdo failus,

telefonas su „Bluetooth“® belaide technologija.

įskaitant aukščiausios kokybės įrašus.

„DivX“ vaizdo formatas

„DivX“®, „DivX Certified“® ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir

„DivX“® yra skaitmeninis vaizdo formatas, kurį sukūrė „Rovi Corporation“

jos dukterinių įmonių prekių ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.

®

dukterinė įmonė „DivX, LLC“. Mūsų įtaisas yra oficialus „DivX Certified“

įtaisas, kuris buvo kruopščiai išbandytas ir patvirtinta, kad per jį galima

Jie apsaugoti vienu ar keliais iš šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668;

leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com svetainėje, kur

7,515,710; 7,519,274.

rasite daugiau informacijos ir programinę įrangą, kuri jūsų vaizdo failus
pakeis į „DivX“ formato failus.

„DivX Certified“® įtaisai
„DivX Certified“® įtaisai buvo išbandyti, kad jais būtų galima atkurti aukštos
kokybės „DivX“® (.divx, .avi) formato vaizdo įrašus. Kai pamatysite „DivX“
logotipą žinokite, kad turite visas galimybes leisti savo mėgstamus „DivX“
filmus.
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Pagrindai
Įspėjimai dėl saugos
• Netgi kai nurodymus dėl važiavimo
maršruto gaunate iš navigacijos
sistemos, prašome laikytis galiojančių
kelių eismo taisyklių ir ženklų
reikalavimų. Jeigu laikysitės tik
navigacijos sistemos nurodymų, galite
pažeisti galiojančių kelių eismo taisyklių
ir ženklų reikalavimus ir sukelti eismo
įvykį.
• Vairuodami nežiūrėkite įdėmiai į
ekraną. Ilgą laiką įdėmiai žiūrėdami į
ekraną galite sukelti eismo įvykį.
• Nekeiskite navigacijos sistemos
nustatymų
vairuodami,
pvz.,
neieškokite lankytinų vietų ar kelionės
maršrutų. Tokie veiksmai gali sukelti
eismo įvykį. Prieš keisdami nustatymus
sustabdykite automobilį.
• Draudžiama multimedijos sistemą
ardyti, montuoti ar keisti. Tokie
veiksmai gali sukelti nelaimingą
atsitikimą, gaisrą ar elektros smūgį.

• Būkite atidūs ir ant įtaiso neužpilkite
vandens ir saugokite, kad į jį nepatektų
pašaliniai daiktai. Priešingu atveju galite
sukelti gaisrą arba gaminį sugadinti.
• Jeigu vairuodami naudojatės su telefonu
susijusiomis funkcijomis, jums gali būti
sunku koncentruotis į automobilio
valdymą ir eismo sąlygas, todėl gali
išaugti eismo įvykio grėsmė. Su telefonu
susijusiomis funkcijomis prašome
naudotis tik automobiliui stovint.
• Prašome nenaudoti, jeigu ekranas
tuščias ar nesigirdi jokių garsų, kadangi
šie požymiai gali rodyti gedimą.
Tokiais atvejais toliau naudojant gali
įvykti nelaimingas atsitikimas (gaisras,
elektros smūgis) arba sistemos veikimas
sutriks.
• Griaustinio ir žaibavimo metu nelieskite
antenos, nes galite gauti žaibo
sužadintą elektros smūgį.
• Norėdami keisti sistemos nustatymus,
nesustokite draudžiamose vietose. Tokie
veiksmai gali sukelti eismo įvykius.

• Daugumos garso ir multimedijos
režimų ekranas neveikia, kai
automobilis važiuoja. Dėl savo
saugumo būtina sustoti ir tik po to
žiūrėti į ekraną. Ekranas pradeda veikti
tik tuomet, kai įjungiamas stovėjimo
stabdys (automobiliuose su mechanine
pavarų dėže), arba įjungiamas
stovėjimo stabdys ir pavarų svirtis
perkeliama į „P“ (stovėjimo) padėtį
(automobiliuose su automatine pavarų
dėže).
• Automobiliui važiuojant gali neveikti ir
kitos funkcijos. Šios funkcijos taip pat
veikia tik automobiliui sustojus.
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Vairuodami stebėkite eismo sąlygas.
• Kai kuriais atvejais navigacijos sistema
gali nurodyti kelią per draudžiamą
zoną.
• Jeigu įtaisą bandote reguliuoti
vairuodami, dėl dėmesio stokos galite
sudaryti avarinę situaciją. Prieš
keisdami nustatymus sustabdykite
automobilį. Be to, automobiliui
važiuojant kai kurios jutiklinio ekrano
funkcijos gali neveikti. Jutiklinio ekrano
funkcija palaikoma tik automobiliui
sustojus.
• Garsą nustatykite į tokį lygį, kad
girdėtumėte iš lauko sklindančius
garsus. Jeigu vairuosite negirdėdami
išorinių garsų, galite sudaryti avarinę
situaciją.

• Įjungdami įtaisą atkreipkite dėmesį į
garso nustatymą. Jeigu įjungimo metu
įtaisas pradės veikti ypač garsiai,
galite pažeisti klausą (garsą nustatykite
į priimtiną lygį dar prieš įjungdami
įtaisą).
• Jeigu norite pakeisti įtaiso montavimo
vietą, prašome kreiptis į automobilio
pardavėją ar techninės priežiūros
centrą. Norint įtaisą sumontuoti ar
išardyti būtinas techninis įvertinimas.
• Prieš įjungdami įtaisą, įjunkite
automobilio
uždegimo
sistemą.
Nenaudokite ilgą laiką multimedijos
sistemos,
išjungę
automobilio
uždegimo sistemą, nes gali išsikrauti
akumuliatorius.
• Jeigu multimedijos sistemą naudosite
ilgiau nei 10 minučių išjungę
automobilio variklį, ekrane atsiras
atitinkamas įspėjimas. Po 10 minučių
šis įspėjimas kiekvieną minutę bus
pateikiamas po 5 sekundes.

• Saugokite įtaisą nuo smūgių ar
sutrenkimų. Tiesiogiai spaudžiant
monitoriaus priekį, galima sugadinti
LCD ar jutiklinį ekraną.
• Prieš valydami įtaisą jį išjunkite ir
valykite sausa ir minkšta šluoste.
Niekada
nenaudokite
šiurkščių
medžiagų, cheminėse medžiagose
sumirkytų šluosčių ar tirpiklių
(alkoholio, benzolo, skiediklių ir pan.),
kadangi šios medžiagos gali sugadinti
įtaiso skydelį ar pažeisti dažus. Jeigu
gaminys sugenda, prašome kreiptis į
automobilio pardavėją arba techninės
priežiūros centrą.
• Saugokite, kad šarminiai tirpalai, tokie
kaip kvepalai ar kosmetiniai pieneliai
nepatektų ant prietaisų skydelio, nes
gali atsirasti dėmės.

01

Saugos priemonės
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Pagrindinės gaminio funkcijos
Šis įtaisas yra multimedijos sistema su daugiafunkciu diskų
grotuvu, kuris palaiko radijo (FM, AM), DAB, garso CD, MP3,
USB, „iPod“, „Audio AUX“, „Bluetooth Audio“ ir „My Music“
funkcijas. „WIDE VGA LCD“ išsiskiria aukštos kokybės raiška,
o galingo ir sodraus garso sistema prisideda prie vairavimo
malonumo.
Ekranas

Platus TFT-LCD ekranas
• Leidžia aukštos kokybės vaizdo failus plačiame TFTLCD ekrane su foniniu LED apšvietimu.
• Patogiausias naudotojui jutiklinis ekranas.

Radijas

Imtuvinio derintuvo funkcija
• Imtuvinis derintuvas, naudojantis PPL metodą
įrašyti po 12 radijo stočių AM ir FM bangų
diapazonuose.
Radijo stoties pavadinimas
• Rodo radijo stočių pavadinimus.

Multimedijos
grotuvas

Navigacija

Kita

Nurodymai balsu
• Nurodymai balsu dėl važiavimo maršruto, kad
saugiai ir patogiai pasiektumėte numatytą kelionės
tikslą.
• Įvairūs žemėlapių masteliai, kad vairuotojas galėtų
kruopščiai išnagrinėti maršrutą ir aplinkines vietas.
Automatinė buvimo vietos korekcija
• Automatiškai koreguoja buvimo vietą pagal atitiktį
žemėlapiui ir GPS informaciją.
„Bluetooth“® belaidė technologija
• Patogi naudoti „Bluetooth“® laisvų rankų įranga,
valdoma nuotolinio valdymo mygtukais ant vairo.
Skaitmeninio ekrano valdymo funkcijos
• Lengvas funkcijų valdymas naudojant jutiklinį ekraną.
Nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo
• Patogus garso sistemos, balso atpažinimo
funkcijos ir „Bluetooth“® valdymas nuotolinio
valdymo mygtukais ant vairo.

Palaiko įvairius laikmenų formatus
• Palaiko įvairius laikmenų formatus, įskaitant radiją,
garso CD, MP3, USB, „iPod“, AUX ir „Bluetooth“®
srautinio garso perdavimą.
„My Music”
• Palaiko USB įtaisuose įrašytos muzikos kopijavimą
į „My Music“ (mano muzikos) režimą.
„USB Image“
• Palaiko USB įtaisuose įrašytų paveikslų
kopijavimą ir peržiūrą.
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Sudedamųjų dalių pavadinimai ir funkcijos
Pagrindinis įrenginys

Pavadinimas

Aprašymas

Įjungimo /
garso
stiprumo
rankenėlė

• Jeigu įtaisas išjungtas, paspauskite, kad įjungtumėte.
• Jeigu įtaisas įjungtas, paspauskite ir palaikykite
nuspaudę (ilgiau nei 0,8 sekundės), kad išjungtumėte.
• Jeigu įtaisas įjungtas, trumpai spustelėkite (trumpiau
nei 0,8 sekundės), kad išjungtumėte garso sistemą.
• Sukite į kairę arba į dešinę, jei norite reguliuoti garsą.

RADIO

Keičia režimus FM / AM / DAB.
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį klavišą režimas
keičiasi tokia tvarka: FM AM DAB FM.
Trumpai spustelėjus klavišą (trumpiau nei 0,8 sekundės):
• FM / AM režimas: pereina prie ankstesnio arba kito
radijo bangų dažnio.
• DAB režimas: pereina prie ankstesnės arba kitos
radijo stoties.
• MEDIA (diskas / USB / „iPod“ / „My Music“): keičia
takelį, failą ar pavadinimą (išskyrus USB vaizdo
failus ir AUX).
Klavišą paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8 sekundės):
• FM / AM režimas: nuolat keičia bangų dažnius, kol
klavišas atleidžiamas.
• DAB režimas: nuolat keičia stotį, kol klavišas
atleidžiamas, ir tuomet leidžia surastą stotį.
• MEDIA (diskas / USB / „iPod“ / „My Music“): takelį ar
failą persuka atgal arba į priekį (išskyrus USB vaizdo
failus, „Bluetooth Audio“ ir AUX).

MAP

Rodo buvimo vietos žemėlapį.

NAV

Atveria meniu langą, kuriame galite susirasti
kelionės tikslą ir nustatyti maršrutą.

01

Atveria telefono langą.
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Pagrindinis įrenginys

Pavadinimas

MEDIA

Aprašymas
Pakeičia į MEDIA (laikmenų) režimą.
• Jeigu jokia laikmena neprijungta arba šiame
modelyje nėra CD grotuvo, MEDIA režimas
neįsijungia.
• Paspauskite šį klavišą ir įjungsite paskutinį režimą,
kuris buvo paleistas MEDIA režime. Paspauskite
klavišą dar kartą ir atsivers langas, kuriame galėsite
pasirinkti MEDIA režimą.
Įjungia arba išjungia ekraną.
Atveria informacinio režimo langą.
Atveria nustatymų režimo langą.

• FM / AM režimas: keičia radijo bangų dažnį.
• DAB režimas: keičia radijo stotį.
• MEDIA (diskas / USB / „iPod“ / „My Music“): keičia
Reguliavimo
takelį, failą ar pavadinimą (išskyrus USB vaizdo
rankenėlė
failus, „Bluetooth“ garso failus ir AUX).
• Navigacijos režime keičia žemėlapio mastelį.
SD kortelės įdėjimo anga.
Paspauskite, kai norite įdėti ar išimti diską.
Atkūrimo
mygtukas

Atkuria sistemos nustatymus (nustatytos radijo
stotys ir kiti duomenys išlieka).
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Nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo

Pavadinimas

Aprašymas
Reguliuoja garso stiprumą.

Trumpai spustelėjus klavišus (trumpiau nei 0,8
sekundės):
• FM / AM režimas: ieško numatytosios parinkties
mygtukais įrašytų radijo dažnių.
• DAB režimas: ieško numatytosios parinkties
mygtukais įrašytų radijo stočių.
• MEDIA (diskas / USB / „iPod“ / „My Music“): keičia
takelį, failą ar pavadinimą (išskyrus USB vaizdo
failus ir AUX).
Klavišą paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8
sekundės):
• FM / AM režimas: automatiškai ieško radijo dažnių.
• DAB režimas: automatiškai ieško radijo stočių.
• MEDIA (diskas / USB / „iPod“ / „My Music“):
greitai ieško dainų (išskyrus USB vaizdo failus,
„Bluetooth“ garso failus ir AUX).

01

MODE

• Kiekvieną kartą spustelėjus šį klavišą režimas
keičiasi tokia tvarka: FM AM DAB Disc
USB (muzika vaizdas) arba „iPod“ AUX
„Bluetooth Audio“ „My Music“.
• Jeigu laikmena neprijungta, atitinkami režimai
neveikia.
• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą (ilgiau
nei 0,8 sekundės), kad garso sistemą įjungtumėte ar
išjungtumėte.
• Jeigu įtaisas išjungtas, paspauskite klavišą, kad vėl
įjungtumėte.
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Nuotolinio valdymo mygtukai ant vairo

Pavadinimas

Aprašymas
Trumpai spustelėjus (trumpiau nei 0,8 sekundės):
• Įjungia balso atpažinimą.
Paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8 sekundės):
• Užbaigia balso atpažinimą.
Trumpai spustelėjus (trumpiau nei 1,2 sekundės):
• Spustelėjus skambinimo lange – skambina.
• Spustelėjus gaunamo skambučio lange –
atsiliepia į skambutį.
• Spustelėjus skambučio laukimo metu, persijungia į
skambučio laukimo režimą („Call Waiting“).
Paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 1,2 sekundės):
• Paspaudus „Bluetooth“® laisvų rankų režime,
perskambina vėliausiai rinktu numeriu.
• Paspaudus, kai kalbama naudojant „Bluetooth“®
laisvų rankų įrangą, skambutį vėl perjungia į
mobilųjų telefoną („Private” - asmeninį režimą).
• Paspaudus, kai skambinama mobiliuoju telefonu,
skambutį vėl perjungia į „Bluetooth“® laisvų rankų
įrangą (veikia tik tuomet, kai „Bluetooth“® laisvų
rankų įranga prijungta).
• Paspaudus pokalbio telefonu metu, užbaigia
pokalbį.
• Spustelėjus gaunamo skambučio lange – atmeta
skambutį.

Tikras šios automobilio dalies vaizdas gali skirtis nuo vaizdo
paveiksle.
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Sistemos įjungimas ir išjungimas
Paspauskite variklio užvedimo mygtuką
arba užvedimo raktą pasukite į ON ar
ACC padėtį. Kiekvieną kartą įjungus
sistemą, ekrane atsiranda paleidimo
logotipas ir įspėjimas dėl saugos.

PASTABA
• Vykstant paleidimo procesui sistemos valdyti
negalima. Gali šiek tiek užtrukti visų sistemos
funkcijų (ypač balso atpažinimo) įkėlimas ir
paruošimas darbui.

Pagrindinio skydelio įjungimo mygtuką
paspaudus ir laikant nuspaustą, sistemą
išsijungs.
Nustatymų meniu galite pakeisti rėmelio
nustatymus, kad ekrano užsklandoje būtų
rodomas laikrodis ar kitas vaizdas.
i Informacija
• Jeigu sistemą išjungsite, kai kalbate telefonu
naudodami laisvų rankų įrangą, skambutis
bus automatiškai perkeltas į jūsų mobilųjį
telefoną.

Paspaudus pagrindinio skydelio įjungimo
mygtuką, ekrane atsiveria naudotojų
sutarties langas.

PASTABA
• Prieš įjungdami sistemą patikrinkite garso
stiprumą. Prieš įjungdami garso stiprumą
nustatykite į priimtiną lygį.

Sistemos atkūrimas

Sistemos atkūrimo funkcija naudojama
atkurti jos parametrus, kai sistemos
veikimas sutrinka. Paspauskite ir vieną
sekundę ar ilgiau palaikykite nuspaustą
atkūrimo mygtuką. Atkūrimo mygtuką
rekomenduojama nuspausti plonu įrankiu,
pvz., smeigtuku ar sąvaržėle.
PASTABA
• Atkuriant sistemą visiems nustatymams ir
konfigūracijoms (garso stiprumo, ekrano ir
t.t.) grąžinami gamykliniai nustatymai. Tai
nėra sistemos trūkumas. Jis įvyksta todėl,
kad tai yra įprastinė sistemos atkūrimo
procedūra, kai atmintyje įrašytai informacijai
vėl grąžinami gamykliniai nustatymai.
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Sistemos paleidimas
pirmą kartą
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Įspėjamasis pranešimas dėl
akumuliatoriaus
Sistemą visada naudokite užvedę
automobilio variklį. Jeigu sistemą
įjungsite, kai variklis nedirba, ekrane
atsiras įspėjamasis pranešimas dėl
akumuliatoriaus.
Užvedus
variklį
pranešimas išnyksta.

Funkcijų apribojimai dėl
saugumo
Jei važiuodami automobiliu mėginsite
įjungti tokias vairuotojo dėmesį
atitraukiančias funkcijas, kaip vaizdo
įrašų režimą, sistema išjungs ekraną
arba pačią funkciją ir ekrane pateiks
atitinkamą įspėjamąjį pranešimą. Vaizdo
išjungimas garso grotuvo funkcijos
nekeičia. Ekrano apribojimas išnyks,
perjungus pavarų svirtį į „P“ padėtį arba
įjungus stovėjimo stabdį.

PASTABA
• Jeigu sistemą ilgą laiką naudosite išjungę
variklį, galite visiškai iškrauti akumuliatorių.
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Pradžios langas

Informacijos pateikimas būsenos juostoje

Pradžios lango valdymo meniu sąranka

Rodoma data ir laikas bei sistemos būsena, kurią nurodo įvairios
piktogramos laikrodžio dešinėje.
Toliau lentelėje pateiktos piktogramos žymi įvairias sistemos
būsenas ir įvykius.
AV nutildymas Navigacijos
nutildymas

Skambinimas ir „Bluetooth“ ryšys

Piktograma
garso
Aprašymas AV
išjungimas

Navigacijos
garso
išjungimas

„Bluetooth“
telefono
likusi
įkrova

Ryšys
naudojant
laisvų rankų
įrangą

Skambinimas
naudojant
„Bluetooth“
telefoną

„Bluetooth“
telefono signalo
priėmimo
jautrumas

Piktograma
Aprašymas

Aprašymas

Navigacijos
valdiklis

• Pateikia sumažintą navigacijos žemėlapio ir
kelionės maršruto langą.
• Palieskite bet kurią šio lango vietą ir atversite
navigacijos langą.

AV valdiklis

• Pateikia trumpą informaciją apie tuo metu
leidžiamą radijo laikmeną.
• Palieskite bet kurią šio lango vietą ir pereisite į
laikmenos, kurios klausotės, režimą.

All menus

Rodo visus sistemos meniu elementus.

POI name

Perkelia tiesiai į langą, kuriame galite ieškoti savo
kelionės tikslo.

My menu

• Galite pridėti ir įrašyti iki aštuonių meniu elementų.
• Pridėkite savo mėgstamus meniu elementus,
kad greitai ir lengvai galėtumėte juos surasti.

Piktograma

Aprašymas

Ryšys
naudojant
laisvų rankų
įrangą +
srautinis
duomenų
perdavimas

„Bluetooth“
telefono
mikrofono
išjungimas

Piktograma

Aprašymas

Telefonų
knygos ar
paskutinių
skambučių
atsisiuntimas

01

Pavadinimas

Prijungimas
prie muzikos
srauto
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Jutiklinio ekrano valdymas

Mėgstamų meniu elementų
pridėjimas prie savo meniu
Pradžios lange pasirinkite
po to Edit .
„Edit My menu“ lange pasirinkite meniu
elementus iš sąrašo dešinėje pusėje, po
to juos nutempkite į norimą vietą kairėje
pusėje.
Arba elementus nutempkite iš kairės į
dešinę pusę, jei norite juos pašalinti iš
savo meniu.
My menu

▶ ir

Išmokite valdyti sistemą jutikliniame
ekrane.

Vilkimas
Pasirinkite meniu ar elementą ir
nutempkite jį į vietą, į kurią norite perkelti.

Pasirinkimas
Lengvai palieskite meniu ar elementą,
kad jį pasirinktumėte.
PASTABA
• Sistema neatpažins jūsų prilietimo, jei
būsite užsimovę pirštines ar kitą nelaidžią
medžiagą.
Ekraną
lieskite
pirštu,
elektrostatine jutiklinio ekrano pirštine ar
specialia plunksna.

Nutempkite ar palieskite šliaužiklį toje
muzikos lango grojimo juostos vietoje,
nuo kurios norite klausytis. Vis dėlto, CD
grotuvas nepalaiko vilkimo funkcijos.
i Informacija
• CD ir MP3 diskų muzikos langai nepalaiko
šios funkcijos.

i Informacija
• Į savo meniu galite įtraukti iki aštuonių
elementų.
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Stumtelėjimas (greitas slinkimas)

Tempkite dažnių juostą į kairę arba į
dešinę, kad susirastumėte reikiamą dažnį.
Sąraše greitai judama į viršų ir į apačią.

Galite peržiūrėti ankstesnį ar kitą
paveikslą stumtelėdami į kairę ar į dešinę
paveikslą USB vaizdo failo lange.

PASTABA

„Edit My menu“ lange nutempkite
piktogramas, jei norite jas pridėti, pašalinti
ar įkelti į (iš) savo meniu.

Radijo grotuve dažnių juostą stumtelėkite
į kairę ar dešinę pusę, kad susirastumėte
ankstesnį ar kitą dažnį.

01

• Kai slenkate sąrašu su daug elementų,
dešinėje lango pusėje atsiranda slankjuostė.
Su ja galite greičiau prastumti daug
elementų.
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Laikymas nuspaudus
Muzikos ar vaizdo grotuve paspaudę ir
laikydami nuspaustus
ar
mygtukus, failą greitai persuksite pirmyn
arba atgal.
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AV naudojimas
FM/AM režimas
FM/AM režimo įjungimas
Radijo grotuvą galite įjungti arba paspausdami RADIO klavišą,
arba pradžios lange iš „All Menus“ pasirinkę radijo meniu
funkciją.

i Informacija
• Jei RADIO klavišą paspausite, kai įtaisas išjungtas, jis įsijungs kartu
su radiju.
• Jeigu įjungtas FM/AM režimas, pradžios ekrane pasirinkite FM/AM
radijo valdiklį, kad atvertumėte radijo grotuvo langą.
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FM/AM režimo valdymas ekrane

Pavadinimas

Aprašymas

Režimo langas

• Rodo tuo metu veikiantį režimą.
• Palieskite pageidaujamą režimą, jei norite jį įjungti.

Dažnių juosta

Stumtelėkite dažnių juostą į kairę ar dešinę pusę,
kad susirastumėte radijo stotį bet kurioje
transliuojamos stoties dažnio pusėje.
Tempimas: tempkite dažnių juostą į kairę arba į dešinę
pusę, kad susirastumėte pageidaujamą radijo stotį.
Rodo transliuojamos radijo stoties pavadinimą.
Jeigu informacija apie stotį neprieinama,
rodomas tuo metu transliuojamos stoties dažnis.

Stoties
pavadinimas

Programos tipas

Rodo tuo metu transliuojamos programos tipą.
Naudotojo pasirinkimu įrašo į numatytųjų parinkčių
sąrašą. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę (ilgiau nei
0,8 sekundės) numatytosios parinkties mygtuką. Išgirsite
pyptelėjimą ir transliuojama radijo stotis ar dažnis bus
įrašytas pasirinktu numatytosios parinkties mygtuku.
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Preset

Su 12 mygtuku iš viso galima įrašyti 24
dažnius – po 12 FM ir AM diapazonuose.
FM/AM režimas I 2-3
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Pavadinimas

Aprašymas

Scan

Transliuoja gerai priimamas stotis po 5 sekundes.

Info

Įjungia ir išjungia tekstinę radijo informaciją.
• Jeigu rodomas „Text On“ ON mygtukas (teksto
nerodymo būsena), informacija nebus rodoma,
netgi jei ją transliuojanti stotis siunčia.
• Jeigu rodomas „Text Off“ OFF mygtukas
(teksto rodymo būsena), transliuojama
informacija bus rodoma. Informacija gali būti
nerodoma tuo atveju, jeigu transliuojanti
radijo stotis jos nesiunčia.
Kai įjungta TA (eismo pranešimų) funkcija ir
transliuojanti radijo stotis nėra TP stotis,
iškylančiajame lange pateikia klausimą „Would
you like to listen to TP station“ (ar norėtumėte
klausytis TP stoties?).

TA

Sąrašas

Atveria FM radijo stočių sąrašą.

2-4 I AV naudojimas
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Menu

Perklausa

Paieškos
mygtukai

Reguliavimo
rankenėlė

Aprašymas

• Preset Scan: leidžia numatytosios paskirties
mygtukais įrašytas stotis po 5 sekundes.
• RDS Settings: išjungia arba įjungia regiono
nustatymą.

Atveria paieškos ir numatytosios parinkties
mygtukais įrašytų stočių perklausos langą.
• Trumpai spustelėjus mygtuką (trumpiau nei 0,8
sekundės): ieško radijo stoties žemiau ar
aukščiau dažnių diapazone.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą šį mygtuką
(ilgiau nei 0,8 sekundės): greitai patikrina visus
dažnius. Atleidus mygtuką sistema ieško
artimiausio dažnio su stipriu signalu.
Sukite
reguliavimo rankenėlę ir rankiniu būdu
ieškokite dažnio su stipriu signalu.
• FM: paieška dažnio didėjimo ar mažėjimo
kryptimi kas 50 kHz.
• AM: paieška dažnio didėjimo ar mažėjimo
kryptimi kas 9 kHz.
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Pavadinimas
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Pasirinkimas iš stočių sąrašo
Paspauskite sąrašą. ▶ Pasirinkite radijo
stotį.

DAB režimas
DAB režimo įjungimas
Radijo grotuvą galite įjungti arba paspausdami RADIO klavišą, arba pradžios
lange iš „All Menus“ pasirinkę radijo
meniu funkciją. Pasirinkite DAB kortelę
radijo grotuvo lange.
i Informacija
• Jei RADIO klavišą paspausite, kai įtaisas
išjungtas, jis įsijungs kartu su radiju.
• Jeigu įjungtas DAB režimas, pradžios ekrane
pasirinkite DAB valdiklį, kad atvertumėte
DAB grotuvo langą.
• Kai įtaisas išjungtas, paspaudus RADIO f
klavišą jis įsijungs kartu su DAB.

Stotys gali būti rūšiuojamos ir jų
ieškoma pagal pavadinimus arba PTY
tipus.
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DAB režimo valdymas ekrane

Pavadinimas

Aprašymas

Režimo langas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.
Palieskite pageidaujamą režimą, jei norite jį įjungti.

Stoties logotipas

Rodo transliuojamos radijo stoties logotipą.

DAB ansamblio ir
stoties informacija

Rodo transliuojamą DAB ansamblį (pvz., „BBC Radio“
ar „DR Deutschland“) ir radijo stoties pavadinima.

Programos tipas

Rodo transliuojamos programos tipą.

Informacija apie
turinį

Rodo informaciją apie atlikėją ir kūrinio
pavadinimą.
Naudotojo pasirinkimu įrašo į numatytųjų
parinkčių sąrašą. Paspauskite ir palaikykite
nuspaudę (ilgiau nei 0,8 sekundės) numatytosios
parinkties mygtuką. Išgirsite pyptelėjimą ir
transliuojama radijo stotis ar dažnis bus įrašytas
pasirinktu numatytosios parinkties mygtuku.

Preset

Iš viso galima įrašyti 24 dažnius.

Info

Leidžia visas priimamas stotis po 5 sekundes.
Įjungia ir išjungia vaizdinę informaciją.
• Jeigu įjungta „Info Off“ būsena, informacija nebus
rodoma, netgi jei ją transliuojanti stotis siunčia.
• Jeigu įjungta „Info On“ būsena, vaizdinė
informacija bus rodoma. Informacija gali būti
nerodoma tuo atveju, jeigu transliuojanti radijo
stotis jos nesiunčia.
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Scan
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Pavadinimas

Aprašymas

TA

Galite įjungti ir išjungti TA (eismo pranešimus).

Sąrašas

Rodo DAB radijo kategorijas ir stočių sąrašus.

Menu

• Presets Scan
Leidžia numatytosios paskirties mygtukais įrašytas
stotis po 5 sekundes.
• Text ar Image
Atveria tekstinės ar vaizdinės informacijos langą.
•

Perklausa

2-8 I AV naudojimas
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• EPG
Atveria programos tvarkaraščio meniu (daugiau
informacijos rasite 2-10 psl.).
• DAB Settings
Atveria DAB nustatymų meniu (daugiau
informacijos rasite 2-11 psl.).
Atveria paieškos ir numatytosios parinkties mygtukais
įrašytų stočių perklausos langą.

Paieškos
mygtukai

• Trumpai spustelėjus mygtuką (trumpiau nei 0,8
sekundės): leidžia ankstesnę ar kitą stotį.
• Mygtuką paspaudus ir laikant nuspaustą (ilgiau nei
0,8 sekundės): nuolat keičia stotis, kol mygtukas
atleidžiamas – tuomet leidžia transliuojamą stotį.

Reguliavimo
rankenėlė

Keičia stotis.

2015-01-15 오후 4:03:4

Pasirinkimas iš stočių sąrašo

02

Paspauskite sąrašą. ▶ Pasirinkite radijo
stotį.
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EPG (elektroninis programų gidas)
Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite EPG mygtuką ▶
galite peržiūrėti informaciją apie programas ir DAB pateikiamą
transliuojančių stočių tvarkaraštį.

Pavadinimas

Aprašymas

Transliavimo Pasirinkę šią funkciją galite pasirinkti transliavimo datą.
datos
Pateikiama informacija apie artimiausios savaitės
keitimas
transliacijas.

Stoties
Pasirinkite stotį, kurios transliacijų tvarkaraštį norite matyti.
pavadinimas
Programos Rodomi pavadinimai tų programų, kurios bus
pavadinimas transliuojamos jūsų pasirinktu laiku. Pasirinkite norimą
programą ir pamatysite išsamesnę informaciją.
Informacija
apie
programą

Jeigu apie jūsų pasirinktą programą yra daugiau
informacijos, sąrašo dešinėje atsiras slankjuostė.
Daugiau informacijos apie programą pamatysite
paslinkę tekstą slankjuoste.
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DAB nustatymai
Paspauskite meniu mygtuką ir pasirinkite
DAB settings mygtuką ▶ čia galite pakeisti
DAB transliacijų nustatymus.

Laikmenų režimas
Pradžia
„All Menus“ lange pasirinkite vieną iš
piktogramų „Music“, „Video“, „Image“ ar
„AUX“, kad atvertumėte paskutinio
naudoto režimo langą.

02

Galite įeiti į laikmenų režimą, kurį
naudojote paspaudę MEDIA valdymo
klavišą kitame režime.
Jei norite laikmenų režimą pakeisti
kitu, paspauskite MEDIA ir pasirinkite
norimą režimą.

Laikmenų režimas I 2-11
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Diskai
Atsargumo priemonės
naudojant diskus
ATSARGIAI
• Panaudoję diską vėl įdėkite į jo įmautę, kad
jis nesusibraižytų.
• Nenaudokite neįprastos formos diskų (8 cm
skersmens, širdies formos, aštuonkampius),
kadangi jie gali sugadinti įtaisą.
• Nevalykite diskų cheminiais tirpalais,
tokiais kaip plokštelių purškalai, antistatiniai
purškalai, antistatiniai skysčiai, benzolas ar
skiedikliai.
• Nelaikykite diskų ilgą laiką tiesioginėje saulės
šviesoje ar aukštoje temperatūroje. Veikiami
karščio jie gali deformuotis.
• Jeigu leisite nešvarų ar kokiais nors teršalais
išteptą diską, gali nukentėti garso kokybė ir
diskas gali peršokti į kitą takelį. Rašydami
ant bet kurios disko pusės galite sugadinti
jo paviršių.

• Sausa šluoste nuo disko paviršiaus
(padengtos pusės) nuvalykite pirštų
antspaudus ir dulkes.
• Garso įtaisas gali nenuskaityti tokių nuo
kopijavimo apsaugotų diskų, kaip „S” tipo
CD. Įtaisas nenuskaito duomenų diskų. Vis
dėlto, tokie diskai gali būti leidžiami, nors
atkūrimas nebus normalus.
• Nebandykite įtaiso ardyti. Gedimo atveju
kreipkitės į nurodytą techninės priežiūros
centrą. Jeigu naudotojas ardė įtaisą, remonto
paslauga gali būti ir nesuteikta.
• Neplaukite įtaiso vandeniu. Vanduo įtaisą
gali sugadinti.
• Nekiškite pašalinių daiktų į disko įdėjimo/
išėmimo angą. Pašaliniai daiktai gali
sugadinti vidines įtaiso dalis.
• Įtaisas gali blogai veikti labai aukštoje ar
labai žemoje temperatūroje. Darbinės
temperatūros diapazonas yra nuo -20 °C iki
70 °C.

• Dėl lietaus, drėgmės ar veikiant šildymo
sistemai ant optinio lęšio gali kondensuotis
garai. Tokiu atveju įtaisas disko gali tinkamai
nenuskaityti. Išimkite diską ir palaukite, kol
drėgmė išgaruos.
• Važiuojant ilgą laiką nelygiais keliais arba
automobiliui patyrus stiprų smūgį garso CD
gali peršokti į kitą takelį. Stipraus smūgio
metu grotuvas gali tinkamai negroti.
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Palaikomi diskų formatai
Įtaisas palaiko šiuos diskų formatus.

Disko tipas
Disko tipas

Disko formatas

CD

3 colių (8 cm)
5 colių (12 cm)
CD
CD-R
CD-RW
„Multisession“
(daugkartinio
įrašymo) CD

SACD

SACD (vienas
SACD sluoksnis)
SACD (hibridas)

Palaikymas

Disko ir turinio formato
suderinamumas

Įprastinių diskų suderinamumas
Šis įtaisas suderinamas su programine
įranga, ant kurios yra šie logotipai:

Pagal formatą priklausomai nuo
disko tipo

X

Disko tipas

Disko formatas

Palaikymas

○
○

CD

LPCM

○

MP3

MPEG1, Layer3
MPEG2, Layer3
MPEG2.5

○
○
○

WMA

Ver9

○

○(tik skaitomas)
○(tik skaitomas)
○(tik skaitomas)

X
X (tik CD sluoksnis)

Garso CD

• Šis įtaisas gali tinkamai nenuskaityti
CD-R/CD-RW diskų (garso CD),
kurie įrašyti naudojant CD įrašymo
įtaisus ar kompiuterius. Taip gali
atsitikti dėl netinkamo disko formato,
įrašymo metodo ar galimo disko ar
optinio lęšio užteršimo.

Disko tipas

Disko formatas

Palaikymas

CD

CD-DA
MP3
WMA
MPEG4 AAC
DTS-CD
CD-ROM
CD-G
CD-EXTRA
CD-TEXT

○
○
○
X
○
○
X
○
○

02

Disko formatas
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CD-R/CD-RW suderinamumas
• Šis įtaisas palaiko CD-R, CD-RW ir
MP3 diskus, kurie įrašyti į garso CD
formatus.
• Įrašyti CD-R ir CD-RW diskų šiuo įtaisu
negalima.
• Šis įtaisas nepalaiko CD-R/CD-RW
diskų, įrašytų kaip garso CD, tačiau iki
galo nesuformuotų.

Kompiuteriu įrašytų diskų
suderinamumas
• Kompiuteriu įrašyto disko šis įtaisas
gali nenuskaityti, nes tai priklauso nuo
programinės įrangos nustatymų.
Tokiais atvejais kreipkitės į programinės įrangos gamintoją.
• Papildoma informacija apie suderinamumą pateikta ant CD-R/CD-RW
programinės įrangos disko pakuotės.
• DVD-R/W diskai yra nesuderinami su
šiuo įtaisu.

Įspėjimai dėl CD įrašymo
• Kai įrašoma į daugkartinio įrašymo
(multisession) diską, prieš įrašymą
nepamirškite uždaryti sesijos.
• Jeigu keičiami MP3 ar WMA failų
plėtiniai, diskai gali būti nenuskaitomi.
• MP3 ir WMA diskus įrašinėkite
naudodami tik anglų kalbą, nes kitos
kalbos nepalaikomos.
• Įstatymais draudžiama be leidimo
naudoti nuo kopijavimo apsaugotus
muzikos failus.
• Ilgą laiką naudodami atitinkamų
specifikacijų neatitinkančius CD-R ar
CD-RW diskus, įtaisą galite sugadinti.
• Įrašinėjant CD rekomenduojama
naudoti mažą įrašymo greitį.

Suglaudintų garso failų
suderinamumas
• Fiziniai CD formatai: modelis 1, modelis
2 XA formatas 1.
• Šis įtaisas palaiko garso failus, kurie
suglaudinti naudojant MPEG-1 Layer
3 (MP3) ir 8–320 kbps duomenų
perdavimo spartą (CBR ar VBR).
• Kad įtaisas stabiliai dirbtų, failus
rekomenduojama naudoti 95–192 kbps
duomenų spartą ir taikyti 44,1 kHz
atrankos dažnį.
• Šis įtaisas palaiko WMA garso failus,
naudojančius 20–320 kbps duomenų
perdavimo spartą (CBR ar VBR).
• Galima naudoti įvairios duomenų
perdavimo spartos failus, tačiau gali
būti netinkamai rodoma informacija
apie failo leidimo laiką.
• Šis įtaisas palaiko tik įrašus su failų
plėtiniais „.mp3“ ar „.wma“.
• Šis įtaisas nepalaiko daugkartinio
įrašymo (multisession) diskų.
• Šis įtaisas palaiko tik 8 sluoksnių
aplankus.
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Prieš leidžiant MP3 diską
Palaikomos MP3 failų specifikacijos
• Priimtinas standartas: MPEG1 Audio
Layer 3.
• Priimtinas atrankos dažnis: 8, 11,025,
12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz).
• Priimtina duomenų perdavimo sparta:
8–320 (kbps).

Rekomenduojama duomenų
perdavimo sparta ir dažnis
• Atrankos dažnis: 96–192 kbps fiksuota
duomenų perdavimo sparta/44,1 kHz.
PASTABA
• Palaikomos ID3 žymės: ID3v1.0, ID3v1.1,
ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.
• Palaikomos MP3 laikmenos: CD-ROM.
• Palaikomi laikmenų formatai: ISO 9660
LEVEL1 ir LEVEL2.

Detalios specifikacijos
• Maksimalus katalogo sluoksnių skaičius:
8 sluoksniai.
• Maksimalus aplanko ilgis: 64 baitai, failo
pavadinimo ilgis: 64 baitai.
• Palaikomi aplanko pavadinimo ir failo
pavadinimo ženklai: 2350 ženklai raidinio
skaitmeninio ir korėjiečių kalbos ženklų
rinkinių, 4888 ženklai supaprastinto
kiniečių kalbos ženklų rinkinio.
• Maksimalus aplankų skaičius diske: 256
aplankai (įskaitant šakninį).
• Maksimalus failų skaičius diske: 512
failų.

Įspėjimai dėl MP3 failų įrašymo
• Rekomenduojama naudoti ISO 9660
LEVEL 2 JOLIET formatą.
• Korėjiečių ir kiniečių kalbomis
palaikoma iki 32 ženklų failų
pavadinimams ir iki 20 ženklų –
aplankų pavadinimams.
• Naudojant virš 700 MB talpos CD,
diskai gali būti sunkiai arba su
klaidomis nuskaitomi.

02

• Šis įtaisas palaiko šias MP3 ID3 žymių
versijas: Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2,
Ver. 2.3, Ver. 2.4. Naudojant diskus
su kitomis versijomis, ID3 informacija
nebus rodoma.
• Nors šis įtaisas pritaikytas leisti įrašus
su įvairia duomenų perdavimo sparta,
tačiau mažos spartos MP3 garso
kokybė gali būti žema.
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MP3 failų struktūra
Atpažįstama per tą pačią aplanko struktūrą, kuri naudojama diske.

CD-ROM diske įrašyta aplanko
struktūra

Sistemoje įrašyta aplanko struktūra
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Pagrindinis režimo langas

Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Takelio numeris

Rodo leidžiamo takelio numerį/bendrą takelių skaičių.

Kartojimas/
atsitiktinis leidimas/
perklausa

Iš kartojimo/atsitiktinio leidimo/perklausos – rodo tuo
metu veikiančią funkciją.

Leidimo trukmė

Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio leidimo trukmę.

Leidimo
informacija

Rodo informaciją apie takelį/atlikėją/pavadinimą/
albumą.
• Kai leidžiama trumpiau nei 3 sekundes, paleidžia
ankstesnį takelį.
• Kai leidžiama ilgiau nei 3 sekundes, leidžiamą
kūrinį pradeda nuo pradžių.

Ankstesnis
takelis
Leidimas/
sustabdymas
Kitas takelis

Leidžia arba sustabdo tuo metu leidžiamą takelį.
Paleidžia kitą takelį.

Kartojimas

Kartoja tuo metu leidžiamą takelį.
Paspauskite
mygtuką, kad tuo metu leidžiamą
takelį pakartotumėte
ir kad kartojimą
išjungtumėte
.

Atsitiktinis
leidimas

Disko takeliai leidžiami atsitiktine tvarka.
Paspauskite
mygtuką, kad takelius
paleistumėte atsitiktine tvarka
ir kad šią
funkciją išjungtumėte
.

Perklausa

Sąrašas

Maždaug po 10 sekundžių leidžia visų disko takelių
pradžias.
Paspauskite
mygtuką, kad paleistumėte
perklausą
ir kad šią funkciją išjungtumėte
.
Atveria takelių sąrašo langą.
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CD režimas

i Informacija
• Albumų iliustracijos nerodomos diskų CD ir MP3 režimuose.
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Pavadinimas

Aprašymas

•Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės)
pereina prie ankstesnio ar kito takelio.

• Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą (ilgiau nei
Paieškos
klavišai

Reguliavimo
rankenėlė

0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal arba
pirmyn.
Jeigu paspausite ir palaikysite nuspaudę 5
sekundes, takelį suks atgal arba pirmyn 4 kartus
didesniu greičiu. Po to persukimo greitis išaugs 20
kartų. Atleidus klavišą takelis pradeda groti
normaliu greičiu.
Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite takelio.
Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio pavadinimas,
spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir takelį
paleisite.
Jeigu per 5 sekundes ieškant takelių
reguliavimo rankenėlės nepaspausite, atkuriama
tuo metu leidžiamo takelio informacija.
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Pavadinimas

Aprašymas

Leidžiamas
takelis

Rodomas tuo metu leidžiamo takelio pavadinimas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Menu

Pereinant į kito sąrašo langą, atveria tą sąrašo
puslapį, kuriame yra leidžiamas failas (neveikia, jeigu
atvertame sąraše yra leidžiamas failas).

Paieškos
klavišai

Pasukite
reguliavimo rankenėlę, kad
perkeltumėte žymeklį ant ankstesnio ar kito takelio.
Pasirinkę takelį, spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę ir takelį paleisite.
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Reguliavimo
rankenėlė

• Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės):
leidžia ankstesnį ar kitą takelį.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą klavišą (ilgiau nei
0,8 sekundės): pereina į leidimo langą ir po to takelį
greitai persuka atgal ar pirmyn. Atleidus klavišą
takelis vėl įprastai leidžiamas.
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MP3 režimas
Pagrindinis režimo langas

Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Failo numeris

Rodo tuo metu leidžiamo MP3 failo numerį/bendrą
MP3 failų skaičių.

Kartojimas/
atsitiktinis
leidimas/
perklausa

Iš kartojimo/atsitiktinio leidimo/perklausos – rodo tuo
metu veikiančią funkciją.

Leidimo trukmė

Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio leidimo trukmę.

Informacija
apie kūrinį

Rodo informaciją apie leidžiamo kūrinio aplanką/
failą/atlikėją/pavadinimą/albumą.

Sąrašas

Atveria sąrašo langą.

Ankstesnis
failas

• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina prie
ankstesnio failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo metu
leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.

Leidimas/
sustabdymas

Leidžia arba sustabdo tuo metu leidžiamą takelį.

Kitas failas

Pereina prie kito kūrinio.

Kartojimas

Kartoja tuo metu leidžiamą kūrinį arba visus kūrinius
aplanke. Paspauskite
mygtuką, kad
perjungtumėte iš 1 kūrinio kartojimo
į
aplanko kartojimą
kad kartojimą
išjungtumėte
.
Kartoti 1 kūrinį: kartoja tuo metu leidžiamą kūrinį.
Kartoti aplanką: kartoja visas aplanko dainas.

i Informacija
• Albumų iliustracijos nerodomos diskų CD ir MP3 režimuose.
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Aprašymas

Atsitiktinis
leidimas

Leidžia aplanko ar disko failus atsitiktine tvarka.
Paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
aplanko keitimo
į visų kūrinių keitimą
kad keitimą išjungtumėte
.
Aplanko keitimas: leidžia visus aplanko
kūrinius atsitiktine tvarka.
Visų kūrinių keitimas: leidžia visus disko
kūrinius atsitiktine tvarka.

Perklausa

Maždaug po 10 sekundžių leidžia visų MP3 failų
pradžias.
Paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
aplanko perklausos
į visų kūrinių
perklausą
kad perklausą išjungtumėte
.
Aplanko perklausa: perklausomi tuo metu
leidžiamo aplanko takeliai.
Visų kūrinių perklausa: perklausomi visi disko
takeliai.

Paieškos
klavišai

• Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės):
leidžia ankstesnį ar kitą takelį.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą klavišą (ilgiau
nei 0,8 sekundės): pereina į leidimo langą ir po
to takelį greitai persuka atgal ar pirmyn.

Reguliavimo
rankenėlė

Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite
takelio. Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio
pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę ir takelį paleisite.
Jeigu per 5 sekundes ieškant takelių
reguliavimo rankenėlės nepaspausite, atkuriama
tuo metu leidžiamo takelio informacija.
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Pavadinimas

Aprašymas

Aplanko
pavadinimas

Rodo leidžiamo failo aplanko pavadinimą.

Leidžiamas
kūrinys

Rodomas tuo metu leidžiamo failo pavadinimas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Viršaplankis

Pereina prie šakninio aplanko.

Menu

Pereinant į kito sąrašo langą, atveria tą sąrašo
puslapį, kuriame yra leidžiamas failas (neveikia, jeigu
atvertame sąraše yra leidžiamas failas).

Paieškos
klavišai

Reguliavimo
rankenėlė

• Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės):
leidžia ankstesnį ar kitą takelį.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą klavišą (ilgiau nei
0,8 sekundės): pereina į leidimo langą ir po to takelį
greitai persuka atgal ar pirmyn.
Pasukite
reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte
prie ankstesnio ar kito takelio. Kai ekrane pasirodo
ieškomo takelio pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir takelį paleisite.
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Prieš leidžiant USB MP3
USB įtaisą prijunkite tik užvedę variklį. USB įtaisą galite sugadinti,
jeigu jį prijungsite prieš įjungdami uždegimą.
• Nestandartinio formato muzikiniai ar vaizdo failai nebus
leidžiami.
• Bus leidžiami tik tokie MP3/WMA/OGG failai, kurių suglaudinimo laipsnis yra nuo 8 kbps iki 320 kbps.
• Saugokitės statinės elektros iškrovos išorinių USB įtaisų
prijungimo ir atjungimo metu.
• Koduotų MP3 grotuvų sistema neatpažins, jeigu jie prijungiami
kaip išorinis įtaisas.
• Prijungiant išorinį USB įtaisą, garso sistema gali tinkamai jo
neatpažinti, kai jis bus tam tikrose būsenose.
• Atpažįstami tik tokie USB įtaisai, kurių baitų/sektorių formatas
yra iki 64 kilobaitų.
• Garso sistema atpažįsta FAT 12/16/32 failų formato USB
įtaisus. Sistema neatpažįsta NTFS failų formato.
• Kai kurie USB įtaisai gali būti nepalaikomi dėl suderinamumo
problemų.

• Saugokitės ir USB jungties neprilieskite prie kūno dalių ar kitų
daiktų.
• Dažnai prijunginėjant ir atjunginėjant USB įtaisus garso sistemą
galite sugadinti.
• Išorinius USB įtaisus prijunginėkite ir atjunginėkite išjungę
garso sistemos garsą.
• Išorinio USB įtaiso atpažinimo trukmė gali skirtis, priklausomai
nuo įtaise įrašytų failų tipo, dydžio ar formato. Bet kokie
atpažinimo trukmės skirtumai nėra techninio sutrikimo požymis.
• USB įtaisus draudžiama naudoti kitiems tikslams, nei leisti
muzikos ar vaizdo failus.
• Nenaudokite USB I/F baterijoms įkrauti arba šilumą išskiriančių
USB priedų. Tokie veiksmai gali pakenkti sistemos veikimui
arba ją sugadinti.
• Garso sistema gali neatpažinti USB įtaiso, jeigu naudojami
atskirai įsigyti USB prijungimo ir pailginimo laidai. USB įtaisą
junkite tiesiai į automobilio multimedijos lizdą.
• Jeigu naudojate USB įtaisus su atskiromis atminties
talpyklomis ir loginiais diskasukiais, galima leisti tik
pagrindiniame diskasukyje įrašytus failus.
• Jeigu USB įtaise įdiegtos papildomos programos, failai gali
tinkamai nepasileisti.
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• Garso sistema gali tinkamai neveikti, jeigu prie jos jungiami
MP3 grotuvai, mobilieji telefonai, skaitmeninės kameros ar kiti
elektroniniai įtaisai (t.y. tokie USB įtaisai, kurie neatpažįstami
kaip nešiojami diskasukiai).
• Kai kurių mobiliųjų įtaisų negalima įkrauti per USB.
• Garso sistema gali normaliai neveikti, jeigu naudojamas kitoks
USB atmintinės tipas, nei USB atmintinė su metaliniu korpusu.
• Garso sistema gali normaliai neveikti, jeigu naudojami tokie
formatai, kaip HDD, CF ar SD atmintinė.
• Jei įrašai leidžiami per „iPod“, jį prašome prijungti tam skirtu
automobilio laidu.
• Negalima užtikrinti normalaus įtaiso veikimo, jeigu naudojami
kiti jungiamieji laidai.
• Sistema nepalaiko DRM („Digital Rights Management”) failų.
• Sistema gali tinkamai neatpažinti USB atmintinių su adapteriais
(SD ar CF tipo).
• Naudokite tik kištuko tipo jungtis, kokia pavaizduota paveiksle.

Kištuko tipo jungtis

Gaminio pavadinimas

Gamintojas

XTICK

LG

BMK

BMK Technology

SKY-DRV

Sky Digital

TRANSCEND JetFlash

Transcend

SanDisk Cruzer

SanDisk

Micro ZyRUS

ZyRUS

NEXTIK

Digiworks

i Informacija
• Garso sistemos garantija netaikoma, jeigu jos veikimas sutrinka
naudojant kitus nei šioje lentelėje išvardintus USB įtaisus.
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Pavadinimas

Aprašymas

Failo formatas

AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV

Vaizdo formatas

JPG, GIF, BMP, PNG (nepalaikomi animaciniai
GIF failai ir pan.)

Plėtiniai

.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp, .3gpp, .
3gpp2, .wmv, .asf

Palaikoma vaizdo
skiriamoji geba

5 megapikseliai JPG, BMP, PNG (iki 1
megapikselių GIF)

Palaikomas vaizdo
failo dydis

5 megapikseliai JPG, BMP, PNG (iki 1
megapikselių GIF)

Vaizdo kodekas

DivX3/4/5/6. XviD, MPEG1/4 (išskyrus
MPEG2), H264, WMV9

Vaizdo skiriamoji geba

DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576

Garso kodekas

MP3, OGG, WMA

Subtitrai

SMI

Nepalaikomi failai

Failai, kurie neatitinka palaikymo
specifikacijų.
Pakeisti failai (kurių formatas pakeistas).
Konvertuoti failai (pvz., AVI failas ,
užkoduotas WMV vaizdo kodeku).
„DivX“ failai užkoduoti MJPEG, H.263.
Failai be indeksų.
Kiti reikalavimai grindžiami „DivX“
sertifikavimo standartais (ekrano vaizdo
specifikacijomis ir atkūrimo specifikacijomis).

i Informacija
• Failų su kintama duomenų perdavimo sparta atkūrimo laiko žymos
gali būti neteisingos.
• Jeigu failų atkūrimas vyksta su klaidomis ar jų formatų nepalaiko vaizdo
grotuvas, prašome pakeisti failo formatą, naudojant tokią naujausią
programinę įrangą, kaip „Gom Encoder“, „Umile Encoder“ ar „Daum
Pot Encoder“.
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„USB Music“

Pavadinimas

Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Failo numeris

Rodo leidžiamą failą/bendrą failų skaičių USB.

Kartojimas/
atsitiktinis
leidimas/
perklausa

Iš kartojimo/atsitiktinio leidimo/perklausos –
rodo tuo metu veikiančią funkciją.

Leidimo trukmė

Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio leidimo trukmę.

Informacija
apie kūrinį

Rodo informaciją apie tuo metu leidžiamą takelį.
• Kai sąrašo lange pasirenkamas takelis failo
kortelėje: rodoma informacija apie aplanką,
failą, pavadinimą, atlikėją, albumą.
• Kai sąrašo lange pasirenkamas takelis kitose
kortelėse: rodoma informacija apie atlikėją,
pavadinimą, albumą.

Sąrašas

Atveria sąrašo langą.

Aprašymas

Ankstesnis
failas

Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8 sekundės):
pereina prie ankstesnio failo arba tuo metu
leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios
(priklausomai nuo leidimo laiko).
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį mygtuką (ilgiau
nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal.

Leidimas/
sustabdymas

Leidžia arba sustabdo leidžiamą failą.

Kitas failas

• Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8
sekundės): pereina prie kito failo.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą mygtuką (ilgiau
nei 0,8 sekundės): takelį greitai persuka pirmyn.

Kartojimas

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
vieno kūrinio kartojimo
į aplanko kartojimą
ir kad kartojimą išjungtumėte
.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį kitose kortelėse
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
vieno kūrinio kartojimo
į kartojimo išjungimą
.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.
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Aprašymas

Atsitiktinis
leidimas

Failai leidžiami atsitiktine tvarka.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte
iš aplanko keitimo
į visų kūrinių keitimą
ir kad keitimą išjungtumėte
.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį kitose kortelėse
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte
iš kategorijos keitimo
į keitimo išjungimą
.

Perklausa

Maždaug po 10 sekundžių leidžia visų USB failų
pradžias.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte
iš aplanko perklausos
į visų kūrinių
perklausą
ir kad perklausą išjungtumėte
.
• Sąrašo lange pasirinkus kūrinį kitose kortelėse
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte
iš kategorijos perklausos
į perklausos
išjungimą
.

Menu

• Add to Playlist: Pridėti leidžiamą takelį prie
grojaraščio. Grojaraščiai yra sąrašo kortelėje
kairėje pusėje.
• Save to My Music: Leidžiamą takelį galite
įrašyti į „My Music“ (savo muziką). Įrašę
galėsite leisti šį įrašą iš „My Music“ be USB.
„My Music“ rasite laikmenų režime.
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Pavadinimas

Aprašymas

Paieškos
klavišai

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės),
pereina prie ankstesnio ar kito failo arba tuo metu
leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą (ilgiau
nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal
arba pirmyn.

Reguliavimo
rankenėlė

Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite
takelio. Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio
pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę ir takelį paleisite.
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Menu

Pavadinimas

Aprašymas

Aplanko/
kategorijos
pavadinimas

Sąraše rodo aplanko/kategorijos pavadinimą.

Leidžiamas
kūrinys

Rodomas tuo metu leidžiamo failo pavadinimas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Viršaplankis/
kategorija

Pereina į viršaplankį ar kategoriją.

Aprašymas
• Add to Playlist: Prideda leidžiamą takelį prie
grojaraščio. Grojaraščiai yra sąrašo kortelėje
kairėje pusėje (iki 100 failų). Pasirinkite takelį ir
paspauskite „Add to Playlist“ (pridėti prie
grojaraščio).
• Delete from Playlist: Pasirinkite iš grojaraščio
takelį, kurį norite pašalinti, ir paspauskite
„Delete from Playlist“ (pašalinti iš grojaraščio).
• Now Playing: Pereinant į kito sąrašo langą,
atveria tą sąrašo puslapį, kuriame yra
leidžiamas failas (neveikia, jeigu atvertame
sąraše yra leidžiamas failas).

Paieškos
meniu

Ieškoti takelių pagal sąrašų tipą. Ieškoti kūrinių
pagal grojaraštį (Playlist), atlikėją (Artist), kūrinį
(Song), albumą (Album) ir žanrą (Genre).
Jeigu įeisite į paieškos meniu, kai leidžiamas
takelis, jis grįžta į ankstesnį paieškos režimą.

Paieškos
klavišai

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės):
leidžia ankstesnį ar kitą takelį.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą klavišą (ilgiau nei
0,8 sekundės): pereina į leidimo langą ir po to takelį
greitai persuka atgal ar pirmyn. Atleidus klavišą
takelis leidžiamas įprastai.

Reguliavimo
rankenėlė

Pasukite
reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte
prie ankstesnio ar kito sąrašo. Kai ekrane pasirodo
ieškomo takelio pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir takelį paleisite.
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„USB Video“

Pavadinimas

Aprašymas

Režimo langas

Rodo tuo metu leidžiamą režimą.

Aplanko/ failo
pavadinimas

Rodo aplanką, kuriame yra USB vaizdo failas, o taip
pat tuo metu leidžiamo vaizdo failo pavadinimą.

Failo numeris

Rodo tuo metu leidžiamo failo numerį/bendrą
USB vaizdo failų skaičių.

Leidimo trukmė

Rodo leidžiamo USB vaizdo failo leidimo ir bendrą
laiką.

• Trumpai spustelėjus (trumpiau nei 0,8 sekundės):

Ankstesnis
failas

priklausomai nuo leidimo trukmės, failas leidžiamas
nuo pradžios arba leidžiamas ankstesnis failas.
- Leidimo laikas iki 3 sekundžių: grįžta prie
ankstesnio vaizdo failo.
- Leidimo laikas virš 3 sekundžių: leidžiamą failą
paleidžia iš pradžios.
• Paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8 sekundės):
leidžiamą failą greitai persuka atgal.

Sustabdymas/
leidimas

Sustabdo/paleidžia vaizdo failą.

Kitas failas

Trumpai spustelėjus (trumpiau nei 0,8 sekundės):
pereina prie kito failo.
Paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8 sekundės):
leidžiamą failą greitai persuka pirmyn.

Kartojimas

Kartoja leidžiamą vaizdo failą.

Info

Rodo failo pavadinimą, skiriamąją gebą ir bendrą
laiką.

Sąrašas

Atveria USB vaizdo failų sąrašą.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžtama į pradinį/ankstesnį puslapį.
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Pavadinimas

Aprašymas

Leidžiamas
vaizdo failas

Leidžiamas vaizdo failas paryškinamas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Perkelia į leidimo režimo langą.

Menu

Grįžta prie leidžiamo failo.
Kai esate kitame sąraše, paspaudę šį mygtuką
grįšite į sąrašą, kuriame yra leidžiamas failas. (Ši
funkcija neveikia, jeigu jau esate sąraše, kuriame
yra leidžiamas vaizdo failas).

• Trumpai spustelėjus (trumpiau nei 0,8 sekundės):

Reguliavimo
rankenėlė

Pasukite
reguliavimo rankenėlę, jei norite
pereiti į ankstesnį ar kitą sąrašą, ir pasirinkę vaizdo
failą rankenėlę spustelėkite, kad failą paleistumėte.
Paieška naudojant reguliavimo rankenėlę
pasibaigia, jei per 5 sekundes nepaspaudžiate
jokio klavišo.

02

Paieškos
klavišai

leidžia ankstesnį ar kitą failą arba leidžia nuo
ankstesnio failo ar nuo pradžios priklausomai nuo
laiko, kada paspaudžiamas paieškos klavišas.
- Leidimo laikas iki 3 sekundžių: grįžta prie
ankstesnio vaizdo failo.
- Leidimo laikas virš 3 sekundžių: leidžiamą failą
paleidžia iš pradžios.
• Paspaudus ir palaikius (ilgiau nei 0,8 sekundės):
pereina į leidimo langą ir greitai persuka atgal ar
pirmyn leidžiamą failą.
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„USB Image“

Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Aplanko/ failo
pavadinimas

Rodo aplanko, kuriame yra paveikslas, pavadinimą.

Failo numeris

Rodo leidžiamą failą/bendrą failų skaičių USB.

Slideshow

Įjungia skaidrių peržiūrą 5, 10, 20 ir 30 sekundžių
intervalais.

Rotate

Suka paveikslą pagal laikrodžio rodyklę.

Save

Išjungus sistemos maitinimą, rodo atskirą įrėmintą
paveikslą.

Info

Rodo paveikslo failo pavadinimą, skiriamąją
gebą ir failo tipą.

Paveikslo
dydžio keitimas

Paveikslo dydį padidina arba sumažina.

Sąrašas

Atveria sąrašo langą.
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Pavadinimas

Aprašymas
Rodomas tuo metu leidžiamo failo pavadinimas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Menu

Now Playing: Pereinant į kito sąrašo langą, atveria
tą sąrašo puslapį, kuriame yra leidžiamas failas
(neveikia, jeigu atvertame sąraše yra leidžiamas
failas).

Paieškos
klavišai

Valdo foninį režimą.
• Radijo režimas: keičia radijo dažnį ir stotį.
• Laikmenų režimas: keičia takelį (išskyrus AUX).

Reguliavimo
rankenėlė

Valdo foninį režimą.
• Radijo režimas: keičia radijo dažnį ir stotį.
• Laikmenų režimas: keičia takelį (išskyrus AUX).
Kai ekrane pasirodo pageidaujamas takelis,
spustelėkite rankenėlę ir takelį paleisite.

02

Leidžiamas
failas
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„iPod“
„iPod“ įtaisų naudojimas
• „iPod“® yra „Apple Inc.“ registruotas
prekės ženklas.
• „iPod“ režimas neveiks, jeigu prijungto
„iPod“ įtaiso negalima atpažinti dėl
nepalaikomų programų versijų, kurios
nepalaiko atitinkamų protokolų, ar dėl
„iPod“ įtaiso defektų. Kai kurie „iPod“
įtaisai su įdiegtais nepalaikomais ryšio
protokolais gali tinkamai neveikti šioje
multimedijos sistemoje.
• Sistema gali neatpažinti penktos kartos
„iPod Nano“ įtaisų, kai jų baterija per
mažai įkrauta. Prašome „iPod“ įkrauti.
• Rodoma paieškos ir leidimo tvarka
„iPod“ įtaise ir multimedijos sistemoje
gali skirtis.
• Jeigu „iPod“ blogai veikia dėl įtaiso
defekto, atkurkite jo sistemos
parametrus ir bandykite dar kartą
(daugiau informacijos ieškokite savo
„iPod“ naudojimo vadove).

• Jeigu savo „iPod“ ar „iPhone“ su USB
laidu dažnai trumpam prijungiate ir
atjungiate nuo multimedijos sistemos,
sistemos veikimas gali sutrikti.
• „iPod“ ar „iPhone“ atpažinimo
uždelsimas gali skirtis, priklausomai
nuo įtaiso tipo, aparatinės įrangos
modelio ir iOS versijos.
• Kai kuriuose „iPod Touch“ ir „iPhone“
įtaisuose jų veikimo metu prisijungiant
per „Bluetooth“® ryšį „iPod“ garso
sistema gali nustoti veikti. Taip gali
atsitikti šiems įtaisams jungiantis per
„Bluetooth“® ryšį, nes garso šaltinis iš
stacionarios USB laido jungties keičiasi
į „Bluetooth“.

• Siekiant šito išvengti, „Bluetooth Audio“
multimedijos sistemoje apribojama,
jeigu „iPod“ ar „iPhone“ tuo pačiu metu
prie sistemos prijungiami ir laidu, ir
per „Bluetooth“. Jeigu per „iPod“ norite
klausytis garso failų, naudokite arba
„iPod“ meniu (jei įtaisas prijungtas
USB laidu) arba „Bluetooth Audio“, jei
jis prijungtas per „Bluetooth“.
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• Prijungiant „iPod“ laidą prie lizdo,
įkiškite jį iki galo, gal nebūtų ryšio
trikdžių. Jeigu grojantis „iPod“
jungiamas prie automobilio sistemos,
1–2 sekundes galite girdėti stiprų garsą
iš karto po prijungimo. Jei įmanoma,
„iPod“ prie automobilio junkite prieš tai
išjungę muziką „iPod“ įtaise.
• „iPhone“ telefonuose valdymas kartais
gali nesiderinti su srautinio garso
siuntimu. Jeigu sutrikimai kartojasi,
„iPhone“ atjunkite ir vėl prijunkite.
• Prijungiant „iPod Nano/Classic“,
„Apple“ įtaise pasirodo „HYUNDAI
Motor“ logotipas. Vis dėlto, 6 kartos
„iPod Nano“ įtaisuose šis logotipas
nerodomas, nes nepalaikomas. Šios
funkcijos nepalaiko visi „iPhone“ ir
„iPod Touch“ gaminiai.

• „Apple iOS 6.0“ ir vėlesnėse versijose
„Podcast“ (internetinių laidų) ir
„Audiobook“ (garsinių knygų) laikmenų
failai leidžiami naudojant specialias
„Apple“ gaminiams skirtas „Podcast“
ir„iBooks“ programas. Jeigu „Apple“
įtaise nėra „Podcast“ ir „Audiobook“
sąrašų, grojaraštis gali būti nerodomas
ir neleidžiamas sistemos „iPod“ režime.
• Jeigu „Apple“ įtaise neįdiegtos
„Podcast“ ir „iBooks“ programos, tačiau
yra „Podcast“ ir „Audiobook“ sąrašai,
šiuos failus galite leisti „iPod“ režime
kitose kategorijose.

02

• Jeigu per „iPod“ norite klausytis garso
failų, vėl prijunkite USB laidą arba
„iPod“ ar „iPhone“ pakeiskite garso
išvesties nustatymus į „Dock“
(stacionarią jungtį).
• Jeigu norite naudotis „iPod“ tuo metu,
kai spaudžiojate klavišus, reikia naudoti
tam skirtą „iPod“ laidą (originalų laidą,
kurį gavote įsigydami „iPod“ ar
„iPhone“).
※ Kai įjungta automobilio uždegimo
sistema (ACC/ON), prijungus „iPod“
per „iPod“ laidą (originalų laidą, kurį
gavote įsigydami „iPod“ ar „iPhone“)
„iPod“ įsikraus iš multimedijos įtaiso.
※ Rekomenduojama naudoti tik
„Apple“ tiekiamus originalius „iPod“
laidus. Jei naudosite kitų tiekėjų
laidus, gali atsirasti trikdžiai ir
sistema netinkamai veiks.
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ATSARGIAI
• Kai naudojate prijungtą „iPhone“/„iPod
Touch“ įtaisą, jis gali neveikti normaliai,
jeigu keičiate įtaiso funkcijas.
• Kai bandote skambinti prie sistemos
prijungtu „iPhone“ telefonu, muzika gali
nustoti groti dėl įdiegtos „Apple“ įtaiso
funkcijos. Jeigu baigus pokalbį telefonu
muzika nepradeda vėl groti, patikrinkite
įtaiso būseną.
• Jeigu daugelio kūrinių informacija
vienoda, pasirinkus ankstesnį ar kitą
kūrinį įtaisas gali juos praleisti dėl
įdiegtos „Apple“ įtaiso funkcijos. Gali
pasitaikyti ir kitokių sutrikimų,
priklausomai nuo įtaiso tipo ar iOS
versijos.
• Jeigu kai kurių kūrinių informacija
vienoda, gali skirtis jų leidimas
multimedijos sistemoje ir „Apple“ įtaise.

• Jeigu kūrinius stabdysite, kartosite,
keisite ar ieškosite, kai liko mažiau nei
3 sekundės leidimo laiko, gali atsirasti
skirtumas tarp multimedijos sistemoje ir
„Apple“ įtaise leidžiamo kūrinio. „iPod“
muziką paleiskite iš kito režimo arba
kūrinį sustabdykite ir vėl pasirinkite leisti
per „Apple“ įtaisą.
Tipas

1G

2G

3G

• Mes rekomenduojame jums naudoti
naujausią mikroprogramos versiją
„Apple“ įtaise. Naudojant senesnę
mikroprogramos versiją gali iškilti
problemų.

4G

5G

iPod Mini

Nepalaikoma

iPod Shuffle

Nepalaikoma

iPod Nano

◯

iPod Touch

(nepalaikoma
iOS 1.1)

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

6G

6.5G

7G

◯

Neišleista

◯

Neišleista

iPad

◯ (negalima įkrauti, nepatikrinta, neužtikrinamas normalus veikimas)

iPad Mini

◯ (negalima įkrauti, nepatikrinta, neužtikrinamas normalus veikimas)

iPod Classic

Nepalaikoma

◯

◯

◯

(„iPod“ su
vaizdo
įranga)

(iPod
Classic)

(iPod
Classic)

Neišleista

Tipas

3G

3GS

4G

4GS

5G

iPhone

Nepatikrinta, neužtikrinamas
normalus veikimas

◯

◯

◯

◯
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• Jeigu „iPhone“/„iPod Touch“ palaiko
„Bluetooth“, „Bluetooth Audio“ negalima
naudoti, jeigu „Apple“ įtaisas prijungtas
prie multimedijos sistemos ir per USB
laidą, ir per „Bluetooth“. Atjunkite USB
laidą ir tuomet naudokite „Bluetooth
Audio“.
• Jeigu „iPod“/„iPhone“ prie multimedijos
sistemos prijungtas ir per USB, ir per
AUX, „iPod“/„iPhone“ garsas skambės
per AUX, todėl „iPod“ režime garso gali
ir nebūti.
• Jeigu AUX laidas prijungtas prie „iPod“/
„iPhone“, tačiau neprijungtas prie
multimedijos sistemos, „iPod“ režime
garso gali ir nebūti dėl įdiegtos „iPod“/
„iPhone“ funkcijos. Ši problema ypač
dažna tais atvejais, jeigu AUX laidus
naudojate paveikslams.
• Pradžioje nuo „iPod“/„iPhone“ atjunkite
AUX laidą, o tuomet prie multimedijos
sistemos prisijunkite USB laidu. Arba
„iPod“/„iPhone“ pakeiskite nustatymą į
„Dock“.

• Jeigu „iPod“/„iPhone“ prie multimedijos
sistemos jungsite tuo metu, kai
„Podcast“ ar „iTunes“ į įtaisą siunčia
muzikos failus, jums gali kilti problemų
pasirenkant sąraše kūrinį. Vėl prijunkite
„iPod“/„iPhone“ prie multimedijos
sistemos, kai pasibaigs failo siuntimas
arba jį pašalinsite.
• Jeigu jungsite prie multimedijos
sistemos tuo metu, kai vyksta
sinchronizavimas, gali kilti problemų.
Bandykite „iPod“/„iPhone“ prijungti po
sinchronizavimo (daugiau informacijos
ieškokite savo „iPod“ naudojimo
vadove).
• „iPhone“ ir „iPod Touch“ įtaisai
normaliai dirba su iOS 7.0.6 ar
žemesne versija. Vis dėlto, šie įtaisai
su naujausiomis iOS versijomis gali ir
neveikti, nes multimedijos sistema su
tokiomis operacinėmis sistemomis dar
neišbandyta.

02

ATSARGIAI
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„iPod“

Pavadinimas

Aprašymas

Ankstesnis
failas

Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8 sekundės):
pereina prie ankstesnio failo arba tuo metu
leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios
(priklausomai nuo leidimo laiko).
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį mygtuką (ilgiau
nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal.

Leidimas /
sustabdymas

Leidžia arba sustabdo leidžiamą failą.

• Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8
Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Kūrinio
numeris

Rodo leidžiamo kūrinio numerį/bendrą kūrinių
skaičių.

Kartojimas/
atsitiktinis
leidimas

Kartojimo/atsitiktinio leidimo režime – rodo tuo
metu veikiančią funkciją.

Leidimo trukmė

Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio leidimo trukmę.

Informacija
apie kūrinį

Rodo atlikėją/kūrinio pavadinimą/albumą.

Sąrašas

Atveria sąrašo langą.

Kitas failas

sekundės) pereina prie kito failo.

• Paspaudus ir laikant nuspaustą šį mygtuką
(ilgiau nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka
pirmyn.

Kartojimas

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.
Paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
takelio kartojimo
į kartojimo išjungimą
.

Atsitiktinis
leidimas

Failai leidžiami atsitiktine tvarka.
Spustelėjus
mygtuką, pakeičia kategoriją
išjungia keitimą, įjungia kartojimą
.
• Kategorijos keitimas: keičia kūrinius leidžiamoje
kategorijoje.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pradžios ar ankstesnio režimo langą.
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Pavadinimas

Aprašymas

Reguliavimo
rankenėlė

Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite
takelio. Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio
pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę ir takelį paleisite.
Jeigu per 5 sekundes ieškant takelių
reguliavimo rankenėlės nepaspausite, atkuriama
tuo metu leidžiamo takelio informacija.

02

Paieškos
klavišai

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės),
pereina prie ankstesnio ar kito failo arba tuo metu
leidžiamą kūrinį paleidžia nuo pradžios.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą
(ilgiau nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka
atgal arba pirmyn.
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Pavadinimas

Aprašymas

Kategorijos
pavadinimas

Rodo kategorijos pavadinimą.

Kategorijos
sąrašas

Rodo pasirinktos kategorijos turinį.
Jeigu sąraše yra daugiau elementų, jie pridedami
eilės tvarka, o dešinėje lango pusėje atsiranda
slankjuostė.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Viršaplankis

Pereina prie aukščiau hierarchijoje esančio aplanko.

Paieškos
meniu

Ieškoti takelių pagal sąrašų tipą. Ieškoti kūrinių
pagal grojaraštį (Playlist), atlikėją (Artist), kūrinį
(Song), albumą (Album) ir žanrą (Genre).
Jeigu įeisite į paieškos meniu, kai leidžiamas
takelis, jis grįžta į ankstesnį paieškos režimą.

Paieškos
klavišai

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės),
pereina prie ankstesnio ar kito failo arba tuo metu
leidžiamą kūrinį paleidžia nuo pradžios.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina
prie ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą (ilgiau
nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal
arba pirmyn.

Reguliavimo
rankenėlė

Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite
takelio. Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio
pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę ir takelį paleisite.
Jeigu rankenėlės neliesite 5 sekundes, paieška
reguliavimo rankenėle pasibaigs.
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AUX
Išorinių įtaisų prijungimas
Prijungus išorinio įtaiso laidą prie AUX
lizdo, automatiškai įsijungia AUX režimas.
Ištraukite laidą ir sistema automatiškai
persijungs į prieš tai leistą režimą.
AUX režimas veikia tik tuomet, kai
prijungtas išorinis garso ar vaizdo
leistuvas (vaizdo kamera, automobilio
vaizdo registratorius ir pan.)
AUX režimo garsą galima reguliuoti
nepriklausomai nuo kitų AV režimų.

PASTABA
• Jeigu prie AUX lizdo prijungtas tik laidas be
išorinio įtaiso, leidimo režimas pasikeičia į
AUX, tačiau gali girdėtis triukšmas. Jeigu
nenaudojate išorinio įtaiso, ištraukite ir
prijungimo kištuką.
• Prijungus išorinių įtaisų maitinimą iš lizdo,
leidžiant įrašą įtaise gali atsirasti triukšmas.
Tokiais atvejais prieš naudodami atjunkite
maitinimą.

02

Išorinius garso ir vaizdo leistuvus (vaizdo
kamerą, automobilio vaizdo registratorių
ir pan.) galima leisti prijungus juos
atitinkamais laidais. AUX lizdas yra ant
pavarų dėžės tarp vairuotojo sėdynės ir
priekinės keleivio sėdynės.
AUX I 2-41
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AUX režimas

Pavadinimas

Settings

Aprašymas
Pasirinkite NTSC ar PAL režimus.
AUX vaizdo failų šaltinis palaiko ir NTSC, ir PAL
režimus. Nustatoma vertė turi būti tokia pati,
kaip ir vaizdo failo šaltinio, kad failą būtų galima
tinkamai leisti.

i Informacija
•

ir

reguliavimo rankenėlė AUX lange neveikia.
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„Bluetooth® Audio“ režimas
„Bluetooth Audio“

Pavadinimas

Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Telefono
pavadinimas

Rodo prijungto telefono pavadinimą.

Informacija
apie atlikėją

Leidžiamo kūrinio atlikėjo vardas

Pavadinimas

Leidžiamo kūrinio pavadinimas

• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina prie
ankstesnio failo.
Ankstesnis
failas

• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Ši funkcija gali skirtis, priklausomai nuo mobiliojo
telefono modelio.

Leidimas/
sustabdymas

Paleidžia arba sustabdo „Bluetooth Audio“.

Kitas failas

Pereina prie kito failo.

Connections

Atveria „Bluetooth“ nustatymų langą. Galite susieti
naują įtaisą arba susietus įtaisus pakeisti ar pašalinti.

Paieškos
klavišai

Paleidžia ankstesnį ar kitą failą.

Reguliavimo
rankenėlė

reguliavimo rankenėlė neveikia.

02

i Informacija
• Mobilusis telefonas gali nepalaikyti informacijos apie atlikėją ir
kūrinio pavadinimą.
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„Bluetooth“ ryšio nustatymai
Čia nustatomi „Bluetooth“ įtaisų
susiejimo, prijungimo ir atjungimo
parametrai.

i Informacija
• Jeigu muzika mobiliajame telefone negroja,
pakeitus į srautinį garso siuntimo režimą,
paspauskite leidimo („Play“) mygtuką.
Patikrinkite, ar, pakeitus į srautinį garso
siuntimo režimą, „Bluetooth“ įtaise leidžiama
muzika. Kai kuriuose mobiliuosiuose
telefonuose gali būti nepalaikomas srautinis
garso siuntimas.

•„Bluetooth Audio“ leidimo ekrane
pasirinkite Connections .
• Pagrindiniame įrenginyje pasirinkite
pasirinkite Phone pasirinkite
Bluetooth connection .
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„My Music“

Pavadinimas

Aprašymas

Ankstesnis
failas

Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8 sekundės):
pereina prie ankstesnio failo arba tuo metu
leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios
(priklausomai nuo leidimo trukmės).
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina prie
ankstesnio failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį mygtuką (ilgiau
nei 0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal.

Leidimas/
sustabdymas

Leidžia arba sustabdo leidžiamą failą.

• Trumpai spustelėjus mygtuką (iki 0,8
Aprašymas

Režimas

Rodo tuo metu veikiantį režimą.

Failo numeris

Rodo leidžiamo failo numerį/bendrą failų skaičių.

Kartojimas/
atsitiktinis
leidimas/
perklausa

Iš kartojimo/atsitiktinio leidimo/perklausos – rodo
tuo metu veikiančią funkciją.

Leidimo trukmė

Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio leidimo trukmę.

Informacija
apie kūrinį

Rodo informaciją apie tuo metu leidžiamą takelį.
• Kai sąrašo lange pasirenkamas takelis failo
kortelėje: rodoma informacija apie failą,
atlikėją, pavadinimą, albumą.
• Kai sąrašo lange pasirenkamas takelis kitose
kortelėse: rodoma informacija apie atlikėją,
pavadinimą, albumą.

Sąrašas

Atveria sąrašo langą.

Kitas failas

sekundės): pereina prie kito failo.

• Paspaudus ir laikant nuspaustą mygtuką (ilgiau
nei 0,8 sekundės): takelį greitai persuka pirmyn.

Kartojimas

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.
• Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
vieno kūrinio kartojimo
į kartojimo išjungimą
.
• Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį kitoje kortelėje
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
vieno kūrinio kartojimo
į kartojimo išjungimą
.
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Pavadinimas
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Pavadinimas

Aprašymas

Perklausa

Maždaug po 10 sekundžių leidžia visų failų pradžias.
• Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
perklausos
į perklausos išjungimą
.
• Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį kitoje kortelėje
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
perklausos
į perklausos išjungimą
.

• Add to Playlist: Prideda leidžiamą kūrinį prie
Menu

Pavadinimas

Aprašymas

Atsitiktinis
leidimas

Failai leidžiami atsitiktine tvarka.
• Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį failo kortelėje:
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
keitimo
į keitimo išjungimą
.
•Jei sąrašo lange pasirenkate kūrinį kitoje kortelėje
(grojaraštis, atlikėjas, kūrinys, albumas, žanras):
paspauskite
mygtuką, kad perjungtumėte iš
keitimo
į keitimo išjungimą
.

grojaraščio.
Grojaraštis yra sąrašo kortelėje kairėje pusėje.
• Delete Current File: Pašalina leidžiamą takelį iš
„My Music“.

Paieškos
klavišai

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės),
pereina prie ankstesnio ar kito failo arba tuo metu
leidžiamą kūrinį paleidžia nuo pradžios.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina prie
ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą (ilgiau nei
0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal arba
pirmyn.

Reguliavimo
rankenėlė

Sukite
reguliavimo rankenėlę ir ieškokite takelio.
Kai ekrane pasirodo ieškomo takelio pavadinimas,
spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir takelį
paleisite.
Jeigu per 5 sekundes ieškant takelių
reguliavimo rankenėlės nepaspausite, atkuriama
tuo metu leidžiamo takelio informacija.
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Pavadinimas

Aprašymas

• Add to Playlist: Prideda leidžiamą takelį prie

Paieškos
klavišai
Pavadinimas

Aprašymas

Aplanko/
kategorijos
pavadinimas

Sąraše rodo aplanko/kategorijos pavadinimą.

Kategorijos
sąrašas

Rodomas tuo metu leidžiamo failo pavadinimas.

Grįžimo atgal
mygtukas

Grįžta į pagrindinį režimo langą.

Viršaplankis

Pereina prie šakninio aplanko.

Reguliavimo
rankenėlė

Trumpai spustelėjus klavišą (iki 0,8 sekundės),
pereina prie ankstesnio ar kito failo arba tuo metu
leidžiamą kūrinį paleidžia nuo pradžios.
• Jeigu kūrinys leistas iki 3 sekundžių, pereina prie
ankstesnio ar kito failo.
• Jeigu kūrinys leistas ilgiau nei 3 sekundes, tuo
metu leidžiamą failą paleidžia nuo pradžios.
Paspaudus ir laikant nuspaustą šį klavišą (ilgiau nei
0,8 sekundės) takelį greitai persuka atgal arba pirmyn.

Pasukite
reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte
prie ankstesnio ar kito failo. Kai ekrane pasirodo
ieškomo failo pavadinimas, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir takelį paleisite.
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Menu

grojaraščio. Grojaraštis yra sąrašo kortelėje
kairėje pusėje (iki 100 failų). Pasirinkite takelį ir
paspauskite „Add to Playlist“ (pridėti prie
grojaraščio).
• Delete from Playlist: Pasirinkite grojaraščio takelį
ir paspauskite „Delete from Playlist“ (pašalinti iš
grojaraščio).
• Delete Files: šalina iš „My Music“ failus.
Jeigu iš „My Music“ pašalinate failą, su šiuo
kūriniu susijusi informacija taip pat pašalinama iš
sąrašo.
Now Playing: Pereinant į kito sąrašo langą, atveria tą
sąrašo puslapį, kuriame yra leidžiamas failas
(neveikia, jeigu atvertame sąraše yra leidžiamas
failas).

Jeigu per 5 sekundes ieškant takelių
reguliavimo rankenėlės nepaspausite, paieška
rankenėle bus nutraukta.
„My Music“ I 2-47
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UŽRAŠAI
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3 dalis „Bluetooth“

naudojimas
Prieš naudojant „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą
„Bluetooth“ ryšys
„Bluetooth“ telefonas
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„Bluetooth“ naudojimas
Prieš naudojant „Bluetooth“®
laisvų rankų įrangą
®

Kas yra „Bluetooth“ belaidė
technologija?
• „Bluetooth“® belaide technologija
vadinama nedideliu atstumu 2,45 GHz
dažniu veikianti ryšio technologija, kuri
sujungia tam tikru atstumu vienas nuo
kito esančius įvairius įtaisus.
• Šią belaidę technologiją palaiko
kompiuteriai,
išoriniai
įtaisai,
„Bluetooth“® telefonai, PDA, įvairūs
elektroniniai įtaisai ir automobilio
įtaisai ir su „Bluetooth“® galima dideliu
greičiu persiųsti duomenis nenaudojant
jungiamojo kabelio.
• „Bluetooth“® laisvų rankų įranga yra
įtaisas, su kuria naudotojas gali
patogiai skambinti „Bluetooth“ ®
mobiliaisiais telefonais per multimedijos
sistemą.
• „Bluetooth“® laisvų rankų funkcija gali
būti nepalaikoma kai kuriuose
mobiliuosiuose telefonuose.

Atsargumo priemonės
vairavimo saugumui užtikrinti
• „Bluetooth“® laisvų rankų įranga yra
įtaisas, padedantis saugiai vairuoti.
Pagrindinį garso sistemos įrenginį
sujungus su „Bluetooth“® telefonu,
galima patogiai skambinti, atsiliepti į
skambučius ir valdyti telefonų knygą.
Prieš naudodami „Bluetooth“® belaidę
technologiją, atidžiai perskaitykite šį
naudotojo vadovą.
• Naudojant pernelyg dažnai vairavimo
metu galima prarasti atsargumą ir
sukelti eismo įvykį. Nenaudokite
įrangos pernelyg dažnai vairuodami.
• Ilgą laiką stebėti ekraną gali būti
pavojinga ir galite sukelti eismo
įvykį. Vairuodami stenkitės tik
retsykiais žvilgtelėti į ekraną.

Įspėjimai dėl „Bluetooth“®
telefono prijungimo
• Prieš sujungdami pagrindinį įrenginį su
mobiliuoju telefonu patikrinkite, ar jūsų
telefonas palaiko „Bluetooth“® funkcijas.
• Netgi jeigu jūsų telefonas palaiko
„Bluetooth“® belaidę technologiją, jis
neprisijungs, jei „Bluetooth“® funkcija
išjungta. Pradžioje įjunkite telefono
„Bluetooth“® funkciją, o po to jį prijunkite
prie pagrindinio įrenginio.
• Pagrindinis įrenginys „Bluetooth“ ®
telefoną prijungs automatiškai, kai tik
bus įjungta automobilio uždegimo
sistema, todėl kiekvieną kartą jų
sujunginėti nereikės.
• Jei nenorite, kad sujungimas su
„Bluetooth“® įtaisu įvyktų automatiškai,
išjunkite savo „Bluetooth“ ® įtaise
„Bluetooth“® funkciją.
• Sustokite, kai jungiate pagrindinį
įrenginį prie mobiliojo telefono.
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• Laisvų rankų įrangos skambinimo
garsas ir kokybė gali skirtis,
priklausomai nuo telefono modelio.
• Susieti „Bluetooth“® įtaisus ir naudotis
„Bluetooth“® funkcijomis negalima, kai
automobilis juda. Dėl saugumo
pradžioje savo automobilį sustabdykite.
• Kai siunčiatės adresų knygą, visi šiame
naudotojo vadove neaprašyti dalykai
gali būti susiję su mobiliuoju įtaisu.
Tokiu atveju kreipkitės į mobiliojo
telefono gamintoją.
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• „Bluetooth“® ryšys gali kai kuriuose
mobiliuosiuose telefonuose retkarčiais
nutrūkti. Jei norite vėl prisijungti, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Išjunkite ir vėl įjunkite mobiliajame
telefone „Bluetooth“® funkciją ir dar
kartą bandykite prisijungti.
2. Išjunkite ir vėl įjunkite mobilųjį
telefoną ir dar kartą bandykite
prisijungti.
3. Išimkite ir vėl įdėkite mobiliojo
telefono bateriją ir dar kartą
bandykite prisijungti.
4. Išjunkite ir vėl įjunkite multimedijos
garso sistemą ir dar kartą
bandykite prisijungti.
5. Pašalinkite iš telefono ir pagrindinio
įrenginio visus susietus įtaisus ir
dar kartą bandykite prisijungti.

Prieš naudojant „Bluetooth“® laisvų rankų įrangą I 3-3
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„Bluetooth“ ryšys
Naujo įtaiso susiejimas
„Bluetooth“ funkcijos negalėsite naudoti,
kol savo mobiliojo telefono nesusiesite
ir neprijungsite prie automobilio garso
sistemos.
Susieti galima iki 5 „Bluetooth“ įtaisų.
Vienu metu galima jungti tik vieną
„Bluetooth“® įtaisą.

Naujo įtaiso susiejimas naudojant
telefono nustatymus
Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
Phone
▶
klavišą. ▶ Pasirinkite
Pasirinkite Bluetooth connection. ▶ Pasirinkite
Add new ▶ Kai jūsų mobilusis telefonas
aptiks „Bluetooth“ įtaisą, telefoną
susiekite su automobilio sistema. ▶
Įveskite visrakčio kodą arba patvirtinkite
tapatumą iškylančiame lange. ▶
Prisijunkite naudodami „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ įtaisų
prijungimas
Prijunkite pridedamus „Bluetooth“ įtaisus.

Įtaisų prijungimas naudojant telefono
(skambinimo) klavišą
Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
nuotolinio valdymo
klavišą arba
klavišą ant vairo. ▶ Pasirinkite
prijungiamo įtaiso pavadinimą. ▶
Prisijunkite naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Naujo įtaiso susiejimas naudojant
telefono (skambinimo) klavišą
Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
klavišą arba
nuotolinio valdymo
klavišą ant vairo. ▶ Pasirinkite Yes . ▶
Kai jūsų mobilusis telefonas aptiks
„Bluetooth“ įtaisą, telefoną susiekite su
automobilio sistema. ▶ Įveskite visrakčio
kodą arba patvirtinkite tapatumą
iškylančiame lange. ▶ Prisijunkite
naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Numatytasis visrakčio kodas yra „0000“.
Paveiksle pateiktas įtaiso pavadinimas
yra tik pavyzdys. Pasitikrinkite faktinę
informaciją ant paties įtaiso.
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„Bluetooth“ įtaisų atjungimas

Įtaisų prijungimas naudojant
telefono nustatymus

Atjunkite prijungtus „Bluetooth“ įtaisus.

Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą ▶ Pasirinkite Phone . ▶
Pasirinkite Bluetooth connection . ▶ Pasirinkite
prijungiamo įtaiso pavadinimą. ▶
Prisijunkite naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone . ▶
Pasirinkite Bluetooth connection .▶ Pasirinkite
atjungiamo įtaiso pavadinimą.

„Bluetooth“ įtaisų šalinimas
Pašalinkite pridėtus „Bluetooth“ įtaisus.
Atkreipkite dėmesį, kad pašalinę
„Bluetooth“ įtaisą kartu pašalinsite ir visą
atsisiųstą ryšių žurnalą ir informaciją apie
adresatus.
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Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone . ▶ Pasirinkite
Bluetooth connection
▶ . Pasirinkite Delete. devices .
▶ Pasirinkite šalinamo įtaiso pavadinimą.
▶ Pasirinkite Delete .
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„Bluetooth“ telefonas
Telefono būsenos piktogramos
Ekrano viršuje dešinėje pusėje rodoma
telefono būsena.

Piktogramos

Aprašymas

Galite naudoti „Bluetooth“
telefonus, jeigu sukurtas „Bluetooth“
ryšys naudojant laisvų rankų įrangą.
Galite naudoti „Bluetooth“ garso
funkcijas, jeigu sukurtas
„Bluetooth“ garso ryšys.

Informacija
• Kai kuriuose „Bluetooth“ įtaisuose gali būti
nerodomos baterijos lygio ir ryšio signalo
stiprumo piktogramos.
• Rodomas baterijos įkrovos lygis gali skirtis
nuo realaus lygio.

Galite naudoti „Bluetooth“ telefonus
ir garso funkcijas, jeigu sukurtas
„Bluetooth“ ryšys naudojant laisvų
rankų įrangą ir garso ryšys.
Ryšio signalo stiprumo indikatorius
Prijungtų „Bluetooth“ įtaisų baterijų
įkrovos lygis
Ryšių žurnalo sąrašo atsisiuntimas
Asmeninės adresinės atsisiuntimas
Skambinama naudojant „Bluetooth“
ryšį
Nutildytas mikrofonas
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Pavadinimas

Aprašymas

Klaviatūra

Naudodami klaviatūrą
įveskite telefono numerį,
kuriuo norite skambinti.
Paspauskite ir palaikykite
nuspaudę paskutinįjį prie
greitojo numerių rinkimo
sąrašo pridėtą telefono
numerį, jei norite juo
skambinti.

Šalinimas

Įvestų numerių
šalinimas.

Nustatymai

Atveria telefono
nustatymų langą.

Skambinimas

Skambinama po to, kai
surenkamas numeris ir
pasirenkama skambinimo
piktograma. Jeigu
norimas numeris yra
rinktų numerių sąraše,
galima jį pasirinkti ir
paspausti skambinimo
piktogramą, kad numeris
būtų vėl automatiškai
surinktas.

Prijungus „Bluetooth“ įtaisus, renka
telefono numerį.
• Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą arba
nuotolinio
valdymo klavišą ant vairo.
• Pasirinkite All menus viso ekrano lange
Phone .

Informacija
• Kai kurių tipų mobilieji telefonai gali
nepalaikyti greitojo numerių rinkimo funkcijos.

Atsiliepimas į skambutį ir
skambučio atmetimas

Jeigu prisijungus „Bluetooth“ ryšiu
gaunamas skambutis, ekrane iškyla
langas.
Pavadinimas

Aprašymas

Accept

Atsiliepiama į
skambutį.

Reject

Skambutis
atmetamas.

Informacija
• Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose
skambinančiojo numeris gali būti nerodomas
ir nepalaikomas skambučio atmetimas.
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Numerio rinkimas
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Meniu naudojimas telefono
pokalbio metu

Kai skambinate, galite naudoti šiuos
meniu elementus.

Pavadinimas

Aprašymas

Use private

Balso skambutį iš
automobilio laisvų rankų
įrangos sistemos perjungia į
mobilųjį telefoną.

End

Užbaigia telefono skambutį.

Asmeninė
adresinė

Atveriamas asmeninės
adresinės langas.

Išvesties
garso
stiprumas

Rodomi mikrofono garso
stiprumo nustatymai. Galite
reguliuoti kitos pokalbio
šalies girdimo garso
stiprumą (1–5 lygiai).

Klaviatūra

Atveria ARS numerių
įvedimo langą.

Switch

Perjungia į užlaikytą
skambutį, jei toks yra. Taip
pat galite perjungti
pasirinkdami telefono
numerį informaciniame
lange. Perjungimo funkcija
vykstantį pokalbį užlaiko,
kad būtų galima priimti
naują gaunamą skambutį.

i Informacija
• Jeigu skambinančiojo numeris įrašytas į
asmeninę adresinę, rodomas skambinančiojo
vardas. Priešingu atveju rodomas tik telefono
numeris. Kai kurie mobilieji telefonai numerio
gali nerodyti.
• Kai kuriuose „Bluetooth“ įtaisuose „Use
private“ (privatus skambutis) funkcija gali
būti nepalaikoma.
• Kai kuriuose „Bluetooth“ įtaisuose „Switch“
(perjungimo) funkcija gali būti nepalaikoma.
• Telefono skambučio metu naudojant
„Bluetooth“ laisvų rankų funkciją, negalima
perjungti į kitus režimus, pavyzdžiui, AV
ar nustatymų. Galima įjungti tik pokalbio
garso stiprumo ir navigacijos režimus.
• Priklausomai nuo telefono aparato tipo kitos
pokalbio šalies girdimo garso stiprumas gali
skirtis. Jeigu asmuo, su kuriuo kalbatės,
jums praneša, kad jūsų balsas per tylus ar
per garsus, sureguliuokite mikrofono garso
stiprumą.
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Skambučių žurnalas

Aprašymas

All

Rodomas visų
skambučių sąrašas.

Dialed

Rodomas rinktų numerių
sąrašas.

Recieved

Rodomas gautų
skambučių sąrašas.

Missed

Rodomas praleistų
skambučių sąrašas.

Skambučių
žurnalas

Rodomas skambučių
žurnalas. Pasirinkite iš
sąrašo, kad galėtumėte
surinkti numerį.

Informacija

Rodoma išsami
skambučių žurnalo
informacija.

Download

Iš jūsų mobiliojo telefono
atsiunčia skambučių
žurnalo informaciją.

Call

Renka iš skambučių
žurnalo pasirinktą
telefono numerį.

Contacts info

Jeigu numeris įrašytas į
asmeninę adresinę,
atveria jos langą.

i Informacija
• Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose
informacija apie skambučius gali būti
neperkeliama į skambučių žurnalą.
• Skambučiai iš apribotų ID nepridedami prie
skambučių žurnalo.
• Į rinktų numerių/gautų skambučių/ praleistų
skambučių sąrašą galima įtraukti iki 50
skambučių.
• Skambučių žurnale nerodoma kiekvieno
rinkto numerio ar priimto skambučio trukmė.
• Kai vyksta skambučių žurnalo atsisiuntimas,
būsenos juostoje rodoma piktograma ( ).
• Jeigu „Bluetooth“ įtaiso nustatymuose
skambučių žurnalo atsisiuntimo funkcija
išjungta, atsisiųsti nepavyks.
• Norint atsisiųsti skambučių žurnalą, kai
kuriems įtaisams reikia nustatyti jų tapatumą.
Jeigu atsisiųsti nepavyksta, patikrinkite
„Bluetooth“ ir ekrano nustatymus.
• Kai kurie įtaisai nepalaiko atsisiuntimo
funkcijos. Patikrinkite, ar jūsų „Bluetooth“
įtaisas palaiko atsisiuntimą.

03

Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą ▶ po to spustelėkite
Call log .

Pavadinimas
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Asmeninė adresinė
Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą ▶ po to spustelėkite
Contacts .

Pavadinimas

Aprašymas

Adresatų
sąrašas

Adresatų sąrašas.
Pasirinkite iš sąrašo, kad
galėtumėte surinkti numerį.

Informacija

Rodoma informacija
apie adresatą.

Download

Iš jūsų mobiliojo telefono
atsiunčia asmeninę
adresinę.

Search by
name

Asmeninėje adresinėje
ieško jūsų įvesto vardo.

Search by
number

Asmeninėje adresinėje
ieško jūsų įvesto numerio.

Add to
favourites

Telefono numerį prideda
prie adresyno.

i Informacija
• Iš vieno susieto „Bluetooth“ įtaiso
galima pridėti iki 5000 telefono numerių.
• Automobilio sistemoje negalite keisti ir šalinti
atsisiųstų telefono numerių.
• Asmeninę adresinę galima peržiūrėti tik
tuomet, kai prijungtas „Bluetooth“ įtaisas.
• Atsisiųsti duomenys išlieka netgi atjungus
„Bluetooth“ įtaisą. Atkreipkite dėmesį, kad,
pašalinus susietą telefoną, pašalinami ir visi
atsisiųsti asmeninės adresinės ir skambučių
žurnalo duomenys.
• Atsisiųsti telefono numeriai gali būti prarasti,
priklausomai nuo pagrindinio įrenginio
būklės. Sau svarbius duomenis laikykite
saugioje vietoje.
• Priklausomai nuo mobiliojo telefono modelio
ir atsisiuntimo sąlygų asmeninės adresinės
perkėlimo trukmė gali skirtis.
• Jei asmeninę adresinę siunčiatės iš savo
telefono, įrašyti duomenys bus pašalinti.
• Numatytasis atsisiuntimo nustatymas yra
toks, kad asmeninės adresinės iš SIM
kortelės ir mobiliojo telefono perkeliamos
vienu metu.
• Asmeninės adresinės atsisiuntimo metu
būsenos juostoje rodomas
.
• Jeigu „Bluetooth“ įtaiso nustatymuose
asmeninės adresinės atsisiuntimo funkcija
išjungta, atsisiųsti nepavyks.
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Adresynas
Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą ▶ po to spustelėkite
Favourites .

Pavadinimas

Aprašymas

Adresynas

Į adresyną įrašytų
telefono numerių sąrašas.
Pasirinkite iš sąrašo, kad
galėtumėte surinkti
numerį.

Add new

Prie adresyno prideda
naują numerį.

Delete items

Iš adresyno pašalina
pasirinktus numerius.

Delete all

Iš adresyno pašalina
visus numerius.

03

• Norint atsisiųsti asmeninę adresinę, kai
kuriems įtaisams reikia nustatyti jų tapatumą.
Jeigu atsisiųsti nepavyksta, patikrinkite
„Bluetooth“ ir ekrano nustatymus.
• Kai kurie įtaisai nepalaiko atsisiuntimo
funkcijos. Patikrinkite, ar jūsų „Bluetooth“
įtaisas palaiko atsisiuntimą.
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UŽRAŠAI
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4 dalis Navigacija
Pagrindinės funkcijos
Meniu
Paieška
Maršrutas
Važiavimo maršruto nurodymų langas
Nustatymai

04
H_VF_G4.5[LU]AVN PART4.indd 4-1

2015-01-15 오후 4:23:1

Navigacija
Pagrindinės funkcijos

Pavadinimas

Aprašymas
Grįžimo į pradžią valdiklis

Navigacijos lango valdymas

Žemėlapio vaizdo perspektyvos keitimas

Šiame skyriuje pateiktos pagrindinės žemėlapio lango valdymo
funkcijos.

Garso išjungimas ir įjungimas
Didinimas
Automatinis mastelio keitimas pagal
nurodymus
Mažinimas
Trumpasis meniu
Set as destination
Add waypoint
Add to address book

Nustatyti pasirinktą vietą kaip kelionės tikslą
Pridėti pasirinktą vietą prie nustatyto
maršruto kaip kelio žymę
Pridėti vietą prie adresų knygos

Palieskite žemėlapio lange pasirinktą vietą, kad ji atsidurtų
žemėlapio centre.
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Žemėlapio vaizdo keitimas

Navigacijos garsas

Žemėlapio vaizdo perspektyvą galima
keisti
tarp
fiksuoto
žemėlapio,
besisukančio žemėlapio ir trimačio vaizdo
iš paukščio skrydžio.

Navigacijos garso mygtukais reguliuokite
ar išjunkite garsą.

Paspauskite

mygtuką, jei norite

įjungti besisukančio žemėlapio režimą.
Žemėlapis sukasi keičiantis automobilio
judėjimo krypčiai.
Pavadinimas

Aprašymas
Paspaudus šį mygtuką,
garsas išjungiamas arba
įjungiamas.

Paspauskite
mygtuką, jei norite
užfiksuoti žemėlapio padėtį ekrane.
Žemėlapis visada bus orientuotas į
šiaurę, nepriklausomai nuo automobilio
judėjimo krypties.

Šiais mygtukais reguliuojamas
garso stiprumas.
Garso stiprumą galima
reguliuoti tempiant garso
reguliavimo šliaužiklį.

04

Paspauskite
mygtuką, jei norite
įjungti trimatį vaizdą iš paukščio skrydžio.
Atsiveria trimačio žemėlapio vaizdo
langas.
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Didinimas ir mažinimas

Mastelio pasirinkimas

Kompasas

Galite pasirinkti, kad žemėlapio mastelis
kelionės metu automatiškai keistųsi.

Spauskite + ar – mygtukus, kai
norite vaizdą padidinti ar sumažinti.
Pavadinimas

Aprašymas

Fiksuotas
mastelis

Užfiksuoja žemėlapio
mastelį.

Automatinis
mastelis

Žemėlapio mastelis
automatiškai keičiasi
priklausomai nuo kelio,
kuriuo važiuojama,
kategorijos.

Paspauskite kompaso mygtuką ekrano
apatiniame dešiniajame kampe, kad
kompasą įjungtumėte ar išjungtumėte.
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Meniu

Maršruto parinktys (Route option)

Aplinkkelis (Detour)

Nustatykite maršruto, eismo, pagrindinio
kelio, vinječių, perkėlos, laiko ribojimų,
mokamų kelių ir tunelių parinktis ir
paspauskite OK mygtuką.

Pasirinkite aplinkkelio atstumą, kuriuo
nukrypsite nuo pagrindinio maršruto.
si map mygtuką, kad paPaspauskite Using
sirinktumėte aplinkkelio vietą žemėlapyje.

Maršrutas
Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
Route
mygtuką.

Gatvių išvengimas (Avoid Street)

04

Galite nustatyti maršruto parinktis,
pasirinkti aplinkkelius ir gatves, kurių
norite išvengti.

Pasirinkite kelio atkarpas, kurių norėsite
išvengti savo maršrute.
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Adresų knyga

Lankytinos vietos (POI)
Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
POI
mygtuką.

Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
Add to address book mygtuką.

Kai ieškote adreso, jis automatiškai
įtraukiamas į adresų knygą.

Galite pridėti adresus ir naudoti juos
sistemoje.

Galite peržvelgti informaciją apie
netoliese esančias lankytinas vietas.

Adresų paieškai naudokite klaviatūrą.
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Iš įvairių vietų tipų sąrašo pasirinkite
pageidaujamą vietos tipą (pvz., degalinę),
kad jų piktogramas matytumėte žemėlapyje.

Netoliese esančios lankytinos vietos

Pasirinkta piktograma atsiranda ir nuolat
rodoma ekrano viršuje, o atitinkamos
vietos – žemėlapyje.

Pasirinkite „Near current position“, „Near
destination“, „Along route“, „Near scroll
mark“ arba „Near city centre“, jei norite
peržvelgti lankytinas vietas pasirinktame
rajone.

04

Lankytinų vietų peržiūra

Pažymėkite varnele vietos tipo langelį,
kad pamatytumėte.
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Žemėlapio vaizdas

Besisukantis žemėlapis

Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
Map view mygtuką.

Fiksuotas žemėlapis

Informacija apie eismą
Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
Traffic
mygtuką.

Paspauskite
mygtuką, jei norite
įjungti besisukančio žemėlapio režimą.
Žemėlapis sukasi keičiantis automobilio
judėjimo krypčiai.

Vaizdas iš paukščio skrydžio

Paspauskite
mygtuką, jei norite
užfiksuoti žemėlapio padėtį ekrane.
Žemėlapis visada bus orientuotas į
šiaurę, nepriklausomai nuo automobilio
judėjimo krypties.

Paspauskite
mygtuką, jei norite
įjungti trimatį vaizdą iš paukščio skrydžio.
Pastatai ir kitos konstrukcijos žemėlapyje
vaizduojami kaip trimačiai objektai.

Galite gauti informaciją apie eismą
pasirinktuose rajonuose. Paspauskite
On route mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kad galėtumėte peržiūrėti
informaciją apie eismą savo maršrute.
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Nutraukti važiavimo nurodymus
Pasirinkite
mygtuką apatiniame
kairiajame ekrano kampe. ▶ Pasirinkite
Stop guidance mygtuką.

Paieška
Adreso paieška
Paspauskite pagrindinio įrenginio NAV .
i
i
kortelę.
klavišą. ▶ Pasirinkite Destination
▶ Pasirinkite Address piktogramą.
Galite ieškoti įvesdami šalį, miestą ir
gatvę.

Nustatytas maršrutas panaikinamas.
Galite ieškoti adreso ir nustatyti jį kaip
kelionės tikslą.

04

Naudodami klaviatūrą įveskite šalį (pvz.,
Jungtinė Karalystė – United Kingdom).
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Lankytinos vietos (POI)
Paspauskite pagrindinio įrenginio

NAV

.

klavišą. ▶ Pasirinkite Destination kortelę.
POI
piktogramą.
▶ Pasirinkite

Įveskite miesto pavadinimą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination
mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.
Pavadinimas

Aprašymas

Set as destination
t

Nustatyti pasirinktą
vietą kaip kelionės
tikslą.

Add waypoint

Pridėti pasirinktą
vietą prie nustatyto
maršruto kaip kelio
žymę.

Pasirinkite miestą.

Add to address book

Pridėti pasirinktą
vietą prie adresų
knygos.

Galite ieškoti lankytinų vietų.

Lankytinų vietų ieškokite pagal kategoriją,
pavadinimą ar telefono numerį.
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Lankytinos vietos kategorija

Pasirinkite potipį (pvz., „Emergency“ –
skubią pagalbą). Paspauskite Search .
mygtuką viršutiniame dešiniajame
kampe, kad naudodami klaviatūrą
galėtumėte ieškoti lankytinų vietų ar
naudingų paslaugų.

Tai lankytinų vietų paieškos rezultatų
langas. Paieškos rezultatus galite
surūšiuoti pagal atstumą, pavadinimą
ar kategoriją.
Pasirinkite lankytiną vietą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.

Naudodami klaviatūrą įveskite lankytinos
vietos pavadinimą.

Tai lankytinų vietų paieškos rezultatų
langas. Galite pertvarkyti visų miestų ir
visų kategorijų rezultatus.
Pasirinkite lankytiną vietą.

04

Pasirinkite „Near current position“, „Near
destination“, „Along route“, „Near scroll
mark“ arba „Near city centre“, jei norite
peržvelgti lankytinas vietas pasirinktame
rajone (pvz., „Near current position“ –
šalia esamos vietos).

Lankytinos vietos pavadinimas
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Telefono numeris

„Hyundai“ techninės
priežiūros centrai
Paspauskite pagrindinio įrenginio
NAV
klavišą. ▶ Pasirinkite Destination .
Hyundai service .
kortelę. ▶ Pasirinkite
piktogramą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.

Lankytinos vietos galima ieškoti pagal
telefono numerį.
Galite gauti informaciją apie „Hyundai“
techninės priežiūros centrų vietas.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination
mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.
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Galite ieškoti netoli savo esamos vietos.
Paieškos rezultatus galite sutvarkyti pagal
atstumą, pavadinimą ar kategoriją.
Pasirinkite kelionės tikslą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.

Techninės priežiūros centro
pavadinimas

Galite ieškoti techninės priežiūros centro,
įvesdami klaviatūra jo pavadinimą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.

Telefono numeris

Galite ieškoti techninės priežiūros centro,
įvesdami jo telefono numerį.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination
mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.
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Netoli esamos vietos
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Koordinatės

Ankstesnės vietos

Paspauskite pagrindinio įrenginio
NAV
klavišą. ▶ Pasirinkite Destination .
kortelę. ▶ Pasirinkite
Coordinates .
piktogramą.

Paspauskite pagrindinio įrenginio
NAV
klavišą. ▶ Pasirinkite Destination .
kortelę. ▶ Pasirinkite Previous points .
piktogramą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination
mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.
Galite ieškoti kelionės tikslo, įvesdami jo
koordinates.

Pasirinkite „D.M.S.“ (laipsniai, minutės ir
sekundės) arba „Deg.“ (laipsniai),
įveskite koordinates ir paspauskite
OK
mygtuką.

Galite pasirinkti vieną iš vietų, kurių
anksčiau ieškojote kaip kelionės tikslo.

Paieškos rezultatus galite sutvarkyti pagal
datą, pavadinimą ar kategoriją.
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Adresų knyga
Paspauskite
NAV

pagrindinio įrenginio
klavišą. ▶ Pasirinkite Destination .

kortelę. ▶ Pasirinkite

Address book

.

piktogramą.

Paspauskite Menu mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kad vietą
pakeistumėte ar pašalintumėte.

Paspauskite Menu
mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kad vietą
pašalintumėte.
Pasirinkite vietą, kad ją pamatytumėte.

Galite atverti adresų knygą.

Kai ekrane atsiranda informacija apie
pasirinktą vietą, galite paspausti
Set as destination
mygtuką, kad sistema
pradėtų teikti važiavimo į šią vietą
nurodymus.

04

Pasirinkite vietą ir ją pakeiskite.

Galite peržiūrėti adresų knygoje įrašytas
vietas. Paieškos rezultatus galite
sutvarkyti pagal datą, pavadinimą ar
kategoriją.
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Įkelti kelionę
Paspauskite
NAV

pagrindinio

klavišą. ▶ Pasirinkite

kortelę. ▶ Pasirinkite

įrenginio
Destination

Load tour

.

pikto-

gramą.
Des

Vietą galite pridėti arba keisti jos
informaciją adresų knygoje įvesdami
pavadinimą, telefono numerį, simbolį ar
įrašydami į adresyną.

Pasirinkite „Home“ (Namai), „Office“
(Biuras), „Favourite 1“ (Mėgstama vieta
1) ar „Favourite 2“ (Mėgstama vieta 2) ir
OK
paspauskite
mygtuką, kad
įtrauktumėte norimą vietą į adresyną.
Įkeliamas įrašytų kelionių sąrašas.

Pasirinkite piktogramą ir nustatykite ją
kaip vietos simbolį.
Paieškos rezultatus galite surūšiuoti
pagal datą ar pavadinimą. Pasirinkite
vieną iš įrašytų kelionių.
4-16 I Navigacija
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Prie savo kelionės galite pridėti įvairius
elementus.

Baigę kelionės registraciją, galite įjungti
važiavimo nurodymus, kaip parodyta
viršuje.
Pavadinimas
Fast

Short

Start guidance

Čia pateikiama išsami informacija apie
įkeltą kelionę.
i
Paspauskite Add waypoint
mygtuką ir
pridėkite kelio žymę.

Aprašymas
Rodo greičiausiai
nuvažiuojamo maršruto
atstumą ir laiką.
Rodo trumpiausio
maršruto atstumą ir laiką.
Įjungia važiavimo
nurodymus.

Route option

Keičia maršruto parinktis.

Route scan

Atlieka paiešką maršrute.

Route info
i

Rodo informaciją apie
maršrutą.

04

Menu
Paspauskite
mygtuką viršutiniame dešiniajame kampe, kad kelionę
pašalintumėte.
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Maršrutas
Nutraukti važiavimo nurodymus
Paspauskite pagrindinio įrenginio NAV .
kortelę.
klavišą. ▶ Pasirinkite Route
▶ Pasirinkite Stop guidance piktogramą.

Maršruto peržiūra
Paspauskite pagrindinio įrenginio NAV .
Route
kortelę.
klavišą. ▶ Pasirinkite
▶ Pasirinkite Route overview piktogramą.

Maršruto peržiūra pateikiama ekrane kaip
parodyta viršuje.
Pavadinimas
Fast

Įjungiama maršruto peržiūros funkcija.
Start guidance

Spustelėkite piktogramą, kad nutrauktumėte važiavimo nurodymus.

Aprašymas
Rodo greičiausiai
nuvažiuojamo maršruto
atstumą ir laiką.
Įjungia važiavimo
nurodymus.

Route option
i

Keičia maršruto parinktis.

Route scan

Atlieka paiešką maršrute.

Route info

Rodo informaciją apie
maršrutą.
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Paieška maršrute

Gatvių išvengimas

Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
klavišą. ▶ Pasirinkite Route kortelę. ▶
Pasirinkite Route scan piktogramą.

Paspauskite pagrindinio įrenginio NAV .
klavišą. ▶ Pasirinkite Route kortelę. ▶
Pasirinkite Avoid street piktogramą.

NAV

Pavadinimas

Aprašymas
Eiti į pradžios dalį
Eiti į ankstesnę dalį

Įjungiama maršruto peržiūros funkcija.

Įjungiama gatvės vengimo funkcija.
Eiti į kitą dalį
Eiti į keliavimo tikslo dalį

Pažymėkite langelį su vietos, kurią norite
apvažiuoti, pavadinimu.

04

Tempti šliaužiklį į kitą dalį
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Maršruto parinktys

Kelionės planavimas

Maršruto informacija

Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
Route
klavišą. ▶ Pasirinkite
kortelę.
▶ Pasirinkite Route option piktogramą.

Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
klavišą. ▶ Pasirinkite Route kortelę.
▶ Pasirinkite Plan tour piktogramą.

Paspauskite pagrindinio įrenginio NAV .
Route
klavišą. ▶ Pasirinkite
kortelę.
Route
info
▶ Pasirinkite
piktogramą.

Įjungiama maršruto parinkčių funkcija.

Įjungiama kelionės planavimo funkcija.

Įjungiama maršruto informacijos funkcija.

Nustatykite maršruto, eismo, pagrindinio
kelio, vinječių, perkėlos, laiko ribojimų,
mokamų kelių ir tunelių parinktis ir
paspauskite OK mygtuką.

Rodomos visos maršruto kelio žymės.
Galite paspausti Add waypoint mygtuką ir
pridėti daugiau kelio žymių.

Pateikiamas
kiekvienos
maršruto
atkarpos aprašymas. Pasirinkite dalį, apie
kurią norite gauti išsamesnę informaciją
žemėlapyje.

NAV

NAV
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Adresynas

Paveiksle parodyta informacija apie
pasirinktą vietą žemėlapyje.
Pasirinkite elementą, kurį norite pridėti
prie adresyno (pvz., „Home“ – Namai).

04

Kelionės tikslo ieškokite įvairiais būdais
ir pridėkite jį prie adresyno.
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Važiavimo maršruto
nurodymų langas
Maršruto nurodymų langas

Pavadinimas

Aprašymas

Paspauskite detalaus vaizdo mygtuką, jei
norite gauti išsamią informaciją apie
važiuojamąją kelio atkarpą, kaip parodyta
viršuje. Taip pat galite pasirinkti
pageidaujamą atkarpą ir peržiūrėti išsamią
informaciją apie ją.

Rodo informacija apie
atstumą ir kryptį
artimiausioje sankryžoje.
Rodo informacija apie
atstumą ir kryptį kitoje
sankryžoje.
Geltonos rodyklės žymi
rekomenduojamas kryptis,
o baltos rodyklės žymi
kitas galimas kryptis.
Rodo atvykimo laiką,
bendrą atstumą ir
kelionės trukmę.
Atveria ir užveria
detalaus vaizdo langą.

Pavadinimas

Aprašymas
Eiti į ankstesnę dalį
Eiti į kitą dalį
Praleisti važiuojamąją dalį
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Nustatymai

Rodymas

Bendra informacija

Tai informacijos apie palydovo signalo
priėmimą langas.
Pavadinimas
Pavadinimas

Aprašymas

Aprašymas

Address
book
symbol

Žemėlapyje rodo arba
paslepia registruotų vietų
simbolius.

Nustato kilometrus arba
mylias.

Trace

Show
previous
points

Rodo arba paslepia
ankstesnius kelionės
tikslus.

Rodo arba paslepia
automobilio vėžes.

Reset
trace

Atkuria automobilio vėžes.

Auto-search
for petrol
station

Įjungia arba išjungia
automatinę degalinių
paiešką, kai reikia įsipilti
degalų.

Satellite
status

Rodo informaciją apie
palydovo signalo priėmimą.

Reset
navigation
settings

Atkuria navigacijos
sistemos nustatymus.

04

Unit
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Važiavimo nurodymai

Pavadinimas

Aprašymas

Intersection
mode

Įjungia arba išjungia
sankryžų režimą.

Junction view
mode

Įjungia arba išjungia kelio
sankirtų vaizdo režimą.

Speed limit

Rodo arba paslepia
greičio ribojimus.

Dynamic
guidance

Įjungia arba išjungia
dinaminius nurodymus.

Border
crossing info

Rodo arba paslepia
informaciją apie sienos
kirtimą.

Enhanced
lane
guidance

Įjungia arba išjungia
važiavimo juostos
nurodymus.

Maršrutas

Pavadinimas

Aprašymas

Multiple
routes

Įjungia arba išjungia kelių
maršrutų paiešką.

Driving
simulation

Įjungia vairavimo
simuliaciją.
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i Informacija

Eismas

• Informacija iškylančiuose languose apie
sienos kirtimą ir greičio ribojimus gali būti
netiksli. Šia informacija prašome naudotis
savo nuožiūra.

Pavadinimas

Aprašymas
Įjungia pranešimus
apie eismo įvykius.

Automatic TMC
station

Įjungia arba išjungia
automatinę eismo
pranešimų radijo
stoties paiešką.

Favourite TMC
station

Ieško pasirinktos
eismo pranešimų
radijo stoties.

04

Traffic event

Tai pranešimų apie eismo įvykius
nustatymų langas. Galima pasirinkti On ,
Off ar Auto .
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Naudodami navigacijos sistemą, jūs priimate ir sutinkate su visomis Galutinio vartotojo licencinės sutarties sąlygomis dėl žemėlapių
duomenų basės ir jos programinės įrangos, perdavimo priemonių ir kt. naudojimo tarp jūsų ir Hyundai MnSoft INC, įskaitant jos
filialus. Minėtą sutartį galite gauti iš savo „Hyundai“ įgaliotojo atstovo arba pardavėjo.
Žemėlapių naujinimas
Sistemos informaciniame lange įstatykite atnaujintą atmintinę (SD kortelė – žemėlapis, aktyvinimo failas) su naujausiu failu ir
pasirinkite UPDATE mygtuką, kad naujinimas prasidėtų.
Tuomet sistema automatiškai paleidžiama iš naujo.
• Šiam įrenginiui reikia papildytų programinės įrangos naujinių, papildomų naujų funkcijų ir atnaujintų žemėlapių, kurių įkėlimas gali
užtrukti, priklausomai nuo duomenų kiekio.
• Naujausius žemėlapius, aktyvinimo kodus ir naują programinę įrangą galite gauti iš importuotojų. Sistemą atnaujinkite naudodami

SD kortelę.
ATSARGIAI
• Jeigu naujinimo metu dingsta įtampa arba ištraukiama SD kortelė, duomenys gali būti sugadinti. Prašome palaukti ir neišjungti variklio, kol
bus baigtas naujinimas.

ATSARGIAI
• Tokių žemėlapio duomenų, kaip kelio pavadinimas, lankytinos vietos, greičio ribojimai ir pan. gali nepavykti pilnai atnaujinti. Žemėlapio
duomenys gali būti nenaujausi.
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5 dalis Balso

atpažinimas

Kas yra balso atpažinimas?
Atsargumo priemonės, norint sėkmingai atpažinti balsą
Balso atpažinimo palaikymas pagal kalbas
Balso atpažinimo funkcijos įjungimas, užbaigimas ir nustatymas
Balso atpažinimo lango apžvalga
Nurodymai balsu
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Balso atpažinimas
Kas yra balso atpažinimas?
Balso atpažinimo technologija valdo
multimedijos sistemą, atpažindama
jūsų pateikiamus nurodymus balsu,
kad jūs galėtumėte saugiai vairuoti
automobilį. Deja, dėl technologinių
apribojimų sistema negali atpažinti
visų nurodymų balsu. Siekiant
sumažinti šių apribojimų įtaką,
sistema ekrane pateikia nurodymus
balsu, kuriuos galima naudoti.
Bendraudami
žmonės
kartais
nesupranta vienas kito. Panašiai ir
balso atpažinimo funkcija kartais
gali nesuprasti jūsų nurodymų balsu.
Jeigu taip atsitinka, arba ekrane
susiraskite galimą frazę ir nurodymą
dar kartą ištarkite, arba ekrane
spustelėkite reikiamo nurodymo
mygtuką.

Atsargumo priemonės,
norint sėkmingai atpažinti
balsą
1

Balso atpažinimo funkcija palaiko tik
tuos nurodymus, kurie rodomi ekrane
ir išvardinti naudotojo vadove.
2. Kad jūsų nurodymas būtų teisingai
atpažintas ir įvykdytas, nurodymą
balsu duokite tik išgirdę pyptelėjimą
po instrukcijų balsu.
3. Balso atpažinimo funkcija automatiškai išjungiama, jei:
1) Skambinama arba gaunamas
skambutis.
2) Prijungiama
ar
atjungiama
laikmena (USB, „iPod“ ir pan.).
3) Įjungiama priekinio ar galinio
vaizdo kamera (pasirinktis).
4) Įjungiamas
ar
išjungiamas
automobilio variklis.
5) Paspaudžiamos sistemos klavišas,
pvz., RADIO ar MEDIA .
6) Keičiami sistemos nustatymai,
pavyzdžiui, navigacijos sistemoje
vėl ieškoma kelio jį pametus.

4. Jūsų balsą atpažįstantis mikrofonas
yra virš vairuotojo sėdynės. Kad
sistema geriau atpažintų jūsų
nurodymus balsu, juos duodami
vairuotojo sėdynėje sėdėkite tiesiai.
5. Jei kalbėsite natūraliai ir aiškiai, jūsų
nurodymai
balsu
bus
geriau
atpažįstami.
6. Toliau nurodytais atvejais balso
atpažinimą veiks aplinkos triukšmas:
1) Vėjo triukšmas, jei atidarytas
stoglangis ar bet kuris langas.
2) Stipriai pro vėdinimo angas
pučiantis oras. Pasirinkite žemesnį
nei 3 lygio klimato kontrolės
nustatymą.
3) Vibracija važiuojant tuneliu.
4) Vibracija važiuojant nelygiu keliu.
5) Audros ir stiprus lietus.
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Balso atpažinimo palaikymas pagal kalbas
Balso atpažinimo funkcijos palaikymas priklauso nuo pasirinktos sistemos kalbos. Prieš naudojant balso atpažinimo funkciją
prašome patikrinti, kokia nustatyta kalba. Kiekvienos kalbos balso atpažinimo funkcijos palaikymas nurodytas lentelėje.
Prancūzų

Portugalų

Italų

Vokiečių

Ispanų

Rusų

Garsas ir vaizdas
(AV)

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Navigacija

Palaikoma

Palaikoma

Nepalaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Nepalaikoma

Olandų

Švedų

Lenkų

Turkų

Čekų

Danų

Slovakų

Garsas ir vaizdas
(AV)

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Palaikoma

Nepalaikoma

Navigacija

Palaikoma

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Nepalaikoma

Nepalaikoma

05

Anglų
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Balso atpažinimo
funkcijos įjungimas,
užbaigimas ir nustatymas
Kaip pradėti balso atpažinimą
Trumpai (iki 0,8 sekundės) spustelėkite
nuotolinio valdymo klavišą ant
vairo, kad įjungtumėte balso atpažinimo
funkciją.

Kaip užbaigti balso atpažinimą
1. Spustelėkite „Exit“ ekrano apačioje
kairėje pusėje ir balso atpažinimą
užbaigsite.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės)
.
nuotolinio valdymo klavišą ant vairo,
kad užbaigtumėte balso atpažinimą.
Please say a
command. (Ding~♪)

Greitas balso atpažinimo
funkcijos įjungimas (rankinis
valdymas)
Paprastai balso atpažinimo funkcija
naudojama sulaukus instrukcijų balsu
ir po to duodant savo nurodymus.
Kadangi tokiu atveju tenka šiek tiek
palaukti instrukcijų balsu, galite
pasirinkti vieną iš ekrane rodomų
nurodymų ir taip procesą pagreitinti.
Ši ypatybė gali būti naudinga tuomet,
kai nenorite laukti išsamių instrukcijų
balsu arba kai sistema neatpažįsta
jūsų balso.

Please say a command.
(Ding~♪)

Terminating voice
recognition. (Di-Ding~♪)
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Parengties laiko pratęsimas
Kai sistema laukia jūsų nurodymo po
instrukcijų balsu ir pyptelėjimo, trumpai
(iki 0,8 sekundės) spustelėkite balso
atpažinimo klavišą: vėl išgirsite
pyptelėjimą ir iš naujo įsijungs parengties
režimas.

Please say a command.
(Ding~♪)

Įjungta balso atpažinimo funkcija jūsų
nurodymo laukia 5 sekundes. Jeigu per
5 sekundes nieko neištarsite, sistema
balsu paprašys pateikti nurodymą.

05

Call "John Smith"
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Aiškinamųjų instrukcijų
praleidimas
Kai girdite instrukcijas, atsargiai palieskite
balso atpažinimo klavišą ant vairo, kad
jas praleistumėte ir pereitumėte tiesiai į
parengties režimą duoti nurodymą.

Balso atpažinimo funkcijos
garso stiprumo reguliavimas

Please say a...

Taip procedūrą atliksite greičiau, jeigu
manote, kad instrukcijos per ilgos arba
jau žinote, kokį nurodymą duoti.

Kai vyksta balso atpažinimas, garso
reguliavimo rankenėlę pasukite į kairę ar
į dešinę ir nustatykite pranešimo balso
garso stiprumą.

(Ding~♪)

Call "John Smith"
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Pradžios langas

Pavadinimas

Pavadinimas

Aprašymas

Balso
atpažinimo
būsenos
piktogramos

Parengtis
Nurodymai balsu
Vyksta balso
atpažinimas

Atpažįstamas
naudotojo
kalbėjimo
garso
stiprumas

Realiu laiku rodo
nurodymo balsu garso
stiprumą.

Atpažinimo
rezultatas

Rodo balso atpažinimo
rezultatą.

Help

Rodo visus įmanomus
pagalbos nurodymus
medžio formatu.

Aprašymas

Dažnai
naudojami
nurodymai

Pateikiami šeši
dažniausiai naudojami
nurodymai.

Negalimas
nurodymas

Rodomi nurodymai, kurių
negalima naudoti dėl
nepatenkintų jų naudojimo
sąlygų, todėl jiems reikia
papildomų nustatymų.
Reikalingos sąlygos
trumpai aprašomos po
kiekvienu nurodymu.

Exit

Užbaigia balso
atpažinimą.

Žinyno langas

Pavadinimas

Nurodymų
sąrašas

Bendrosios
instrukcijos

Aprašymas

•Rodo galimus nurodymus.
•Pasirinkite ar ištarkite
nurodymą, kad išsamiau
pateiktų papildomus
nurodymus.
Šiame skyriuje pateiktos
bendrosios balso
atpažinimo funkcijos
naudojimo instrukcijos.
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Balso atpažinimo lango
apžvalga

Balso atpažinimo lango apžvalga I 5-7
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Balso atpažinimo funkcijos
naudojimo instrukcijos

Pavadinimas

Aprašymas

Išsamios
instrukcijos

Šiame skyriuje detaliai
aprašyta, kaip naudoti
balso atpažinimo funkciją.

Uždarymo
mygtukas

Užveria langą ir vėl
įjungia balso atpažinimą.

i Informacija
• Instrukcijų lange balso atpažinimas nevyksta,
todėl nurodymus turite duoti rankiniu būdu.
Kadangi instrukcijų lange pateikiama daug
informacijos, dėl saugumo jis nerodomas
važiuojant.
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Nurodymų tipai
Nurodymai balsu skirstomi į „Visuotinius nurodymus“ ir „Vietinius
nurodymus“.
1. Visuotiniai nurodymai ( ) : nurodymai, kuriuos galima naudoti
iš karto po balso atpažinimo funkcijos įjungimo.
2. Vietiniai nurodymai (◯) : nurodymai, kuriuos galima naudoti
po balso atpažinimo funkcijos įjungimo, kai veikia ar ekrane
rodoma multimedija, navigacija ar skambinama naudojant
„Bluetooth“ ryšį.

Nurodymas
Call

Rodo atsisiųstus adresatus ir po to galite
skambinti ištardami vardą.

Call <vardas>

Galite skambinti asmeniui, ištardami jo
vardą iš atsisiųstos asmeninės adresinės,
pvz., „Call Jonas Jonaitis“.

Call <vardas> on
Mobile

Galite skambinti asmeniui, kurio vardas
atsiųstoje asmeninėje adresinėje įrašytas
mobiliųjų telefonų skyriuje, pvz., „Call
Jonas Jonaitis on Mobile“.

Call <vardas> in
Office

Galite skambinti asmeniui, kurio vardas
atsiųstoje asmeninėje adresinėje įrašytas
biuro telefonų skyriuje, pvz., „Call Jonas
Jonaitis in Office“.

Call <vardas> at
Home

Galite skambinti asmeniui, kurio vardas
atsiųstoje asmeninėje adresinėje įrašytas
namų telefonų skyriuje, pvz., „Call Jonas
Jonaitis at Home“.

Call <vardas> on
Other

Galite skambinti asmeniui, kurio vardas
atsiųstoje asmeninėje adresinėje įrašytas
kitame skyriuje, nei išvardinti, pvz., „Call
Jonas Jonaitis on Other“.

Dial Number

Rodo langą, kur galite ištarti telefono numerį,
kuriuo norite skambinti.

Dial <tel. numeris>

Galite ištarti numerį, kuriuo norite
skambinti, pvz., „Dial 313“.

Redial

Surenka paskutinį numerį, kuriuo
skambinote.

Call History

Rodo ryšių žurnalą, kur galite ištarti sąrašo
numerį ir taip paskambinti.

Nurodymai telefonui
* Prieš naudodami skambinimo nurodymus patikrinkite:
1. Su skambinimu telefonu susijusius nurodymus balsu galima
naudoti prijungus „Bluetooth“ įtaisą.
2. Norint paskambinti asmeniui, kurio vardas įrašytas į
asmeninę adresinę, pavyzdžiui, „Call <Jonas Jonaitis>“,
pradžioje reikia atsisiųsti adresatų sąrašą. Kaip atsisiųsti
asmeninę adresinę, žr. 3 dalyje „Bluetooth“ naudojimas >
3 skyrius „Bluetooth“ telefonas > 3-10 psl. Asmeninė
adresinė.
3. Atsisiuntus „Bluetooth“ asmeninę adresinę, užtruks šiek
tiek laiko konvertuoti adresatus į balso duomenis, ir tuo
metu negalėsite skambinti ištardami vardą. Balso duomenų
konvertavimo trukmė priklauso nuo atsisiųstų adresatų
skaičiaus.
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Nurodymai balsu
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Nurodymai navigacijai

Nurodymas

* Prieš naudodami nurodymus navigacijos sistemai patikrinkite:
1. Ieškokite ir suraskite adresus šalyje, kurioje keliaujate.
Jeigu norite ieškoti kitoje šalyje, pradžioje ištarkite šalies
pavadinimą, o po to ieškokite.
Ieškomas adresas pateikiamas pagal šalį, kad paieška būtų
greitesnė.
2. Kai kurie nurodymai vykdomi tik nustačius kelionės tikslą,
pavyzdžiui, „Stop guidance“ (Nutraukti važiavimo nurodymus).
Nurodymas

Veiksmas

Search
address

Ieško adresų ir nustato juos kaip kelionės
tikslą.
Norėdami ieškoti adreso pasakykite: miestą
gatvę namo numerį (šia tvarka, be šalies
pavadinimo), pvz., „London, Eresby Place, 32
(three two)“.

Nearest POI

Ieško artimiausių jūsų buvimo vietai lankytinų
vietų.
Po šio nurodymo galite surasti vietos
pavadinimą, žingsnis po žingsnio vykdydami
instrukcijas.

Nearest
<kategorija>

Išsamiau apie kategorijas žr. 5-17: „Artimiausių
kategorijų sąrašas“, pvz., „Nearest Parking“.

Veiksmas

POIs near
destination

Suranda lankytinas vietas šalia kelionės tikslo.
Po šio nurodymo galite surasti vietos
pavadinimą, žingsnis po žingsnio vykdydami
instrukcijas.

<Kategorija>
near
destination

Suranda kažką iš kategorijos šalia kelionės
tikslo.
Išsamiau apie kategorijas žr. 5-17: „Artimiausių
kategorijų sąrašas“, pvz., „Parking near
destination“.

Map

Perkelia į esamą padėtį navigacijos žemėlapyje.

Previous
points

Rodo sąrašą, kurį sudaro „Previous destinations“
(ankstesni kelionės tikslai) ir „Previous starting
points“ (ankstesnės kelionės pradžios vietos).
Po to kelionės tikslą galite nustatyti ištardami
numerį sąraše.

Previous
destinations

Rodo ankstesnių kelionės tikslų sąrašą,
kuriame tikslą galite pasirinkti ištardami numerį
sąraše.

Previous
starting points

Rodo ankstesnių kelionės pradžios vietų
sąrašą, kuriame tikslą galite pasirinkti ištardami
numerį sąraše.

Traffic
Information

Atveria eismo informacijos meniu langą.

Go Home

Kelionės tikslu pasirenka namų adresą.
Navigacijos sistemoje turi būti nustatytas jūsų
namų adresas.

Go to Office

Kelionės tikslu nustato jūsų biurą ar darbo
vietą.
Navigacijos sistemoje turi būti nustatytas jūsų
biuro ar darbo vietos adresas.

5-10 I Balso atpažinimas
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Veiksmas

Voice guidance
on

Įjungia nurodymų balsu funkciją.

Voice guidance
off

Išjungia nurodymų balsu funkciją.

Maximum
zoom

Navigacijos žemėlapio mastelį kiek įmanoma
padidina.

Minimum
zoom

Navigacijos žemėlapio mastelį kiek įmanoma
sumažina.

Stop guidance

Nutraukia važiavimo į numatytą tikslą
nurodymus.

Resume
guidance

Toliau tęsia važiavimo į numatytą tikslą
nurodymus.

Remaining
time and
distance

Pasako iki kelionės tikslo likusį atstumą ir
važiavimo laiką.

Route options

Iš naujo perplanuoja maršrutą į kelionės tikslą.
Po to galite pasirinkti greičiausią ar trumpiausią
maršrutą.

Find Fast route

Suplanuoja naują maršrutą į kelionės tikslą,
kuriame kelionė užtruks trumpiausiai.

Find Short
route

Suplanuoja naują maršrutą į kelionės tikslą,
kurio atstumas trumpiausias.

Route
overview

Rodo visą maršruto iki kelionės tikslo žemėlapį.
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Nurodymai radijui
Nurodymas

Veiksmas

Radio

Leidžia vėliausiai grojusias radijo stotis iš
FM, AM ir DAB.

FM

Leidžia FM radijo stotį.

<87.50~108.00> FM

Nustato FM radijo dažnį pagal ištartą
nurodymą, pvz., FM 87.50: „FM eighty seven
point five“.

AM

Leidžia AM radijo stotį.

<522~1620> AM

Nustato AM radijo dažnį pagal ištartą
nurodymą, pvz., AM 990: „AM nine nine oh“.

DAB

Leidžia DAB radijo stotį.

DAB station

Rodo DAB stočių sąrašą ir išjungia balso
atpažinimo funkciją.

◯

Preset <1~12>

Paleidžia į atmintį įrašytą radijo stotį, jei
klausotės FM arba AM radijo.

◯

Preset <1~24>

Paleidžia į atmintį įrašytą radijo stotį, jei
klausotės DAB radijo.

◯

Station list

Rodo DAB stočių sąrašą, jei klausotės DAB
radijo.

Traffic announcement on

Įjungia eismo pranešimų transliaciją.

Traffic announcement off

Išjungia eismo pranešimų transliaciją.
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Nurodymai laikmenoms

Veiksmas

Media

Toliau leidžia laikmeną, kuri buvo leista
paskutinį kartą. Šis nurodymas apima ir
vaizdo failus.

Music

Toliau leidžia muzikos laikmeną, kuri buvo
leista paskutinį kartą. Šis nurodymas
netaikomas vaizdo failams ir paveikslams.

Video

Leidžia vaizdo failus, įrašytus į USB.

Image

Rodo failą su paveikslu, įrašytą į USB.

CD

Leidžia įdėto CD turinį.

iPod

Leidžia failus iš prijungto „iPod“. Tokiu pačiu
būdu leidžiami ir failai iš prijungto „iPhone“.
Jeigu prijungtas USB įtaisas, failai vietoje
„iPod“ bus leidžiami iš USB įtaiso.

USB

Leidžia muziką iš prijungto USB įtaiso.
Jeigu prijungtas „iPod“, failai vietoje USB
įtaiso bus leidžiami iš „iPod“.

Bluetooth Audio

Leidžia muziką iš prijungto „Bluetooth“
telefono.
Ši funkcija gali būti nepalaikoma,
priklausomai nuo „Bluetooth“ ryšio būsenos.

AUX

Leidžia išorinių prijungtų įtaisų failus.

My Music

Leidžia sistemoje įrašytus „My Music“ failus.
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* Prieš naudodami nurodymus laikmenoms patikrinkite:
1. Jeigu duodant nurodymus nėra prijungtų laikmenų arba nėra
leidžiamų failų, sistemos balsas jums praneš, kad jų nėra.
2. Jeigu ištarsite jau leidžiamos laikmenos pavadinimą, ši
laikmena bus toliau leidžiama, pvz., jei ištarsite „USB“, kai
leidžiami failai iš USB.

Nurodymas
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1. Nurodymai garso CD
Nurodymas

2. Nurodymai MP3 CD / „USB Music“ / „iPod“ / „My Music“
Veiksmas

Nurodymas

Veiksmas

◯

Play

Paleidžia sustabdytą takelį.
Grojimo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Play

Leidžia pasirinktą failą.
Leidimo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Pause

Sustabdo leidžiamą takelį.
Sustabdymo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Pause

Sustabdo leidžiamą failą.
Sustabdymo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Track
<1~99>

Paleidžiamas pageidaujamo numerio takelis.

◯

Shuffle

◯

Shuffle

Atsitiktine tvarka leidžia takelius.
Atsitiktinio leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.

Atsitiktine tvarka leidžia takelius ar failus.
Atsitiktinio leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.

◯

Shuffle off

Sustabdo keitimą ir takelius leidžia iš eilės.
Nuoseklaus leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.

◯

Repeat

Leidžiamą takelį ar failą groja pakartotinai.
Kartojimo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Repeat Off

Sustabdo kartojimą ir leidžia kitus takelius ar failus.
Takelių leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.

◯

Shuffle off

Sustabdo keitimą ir takelius leidžia iš eilės.
Nuoseklaus leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.

◯

Repeat

Leidžiamą takelį groja pakartotinai.
Kartojimo metu išlaiko pasirinktus nustatymus.

◯

Repeat Off

Sustabdo kartojimą ir leidžia kitus takelius.
Takelių leidimo metu išlaiko pasirinktus
nustatymus.
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3. Nurodymai „Bluetooth Audio“ / AUX / vaizdo ir paveikslų
failams
•Yra dviejų tipų nurodymai laikmenoms. Visuotinius nurodymus
galima duoti visada, pvz., „Bluetooth Audio“, „AUX“, „Video“,
„Image“.
•Vietinius nurodymus galima duoti, jeigu įjungtas palaikomas
laikmenų režimas, pvz., „Play“, „Pause”, „Shuffle”, „Shuffle
off”, „Repeat”, „Repeat off”, kuriuos galima naudoti garso
režimuose.
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Kitų nurodymų sąrašas (sąrašuose ir žinyne
naudojami nurodymai)
Nurodymas

Veiksmas

Help

Atveria balso atpažinimo žinyno langą.
Ten galima rasti ir naudoti visus galimus
nurodymus.

◯

Line 1~5
(One~Five)

Jeigu negalite pasirinkti konkretaus
pavadinimo (kaip ryšių žurnale), jį galite
pasirinkti naudodami skaičius.
Sistema gali atpažinti paprastus skaičius,
tokius kaip „one“ ir „two“.

◯

Yes / No

Kai įjungtas balso atpažinimas, šis
nurodymas naudojamas, kai prašoma
atsakyti į patvirtinimo klausimą.

◯

Previous Page/
Next Page

Kai sąraše pateikiami penki ar daugiau
ieškomų elementų, nurodydami balsu galite
pereiti į ankstesnį ar kitą puslapį.

◯

Manual input

Kai pateikiami numerio rinkimo ar kelionės
tikslo paieškos rezultatai, šis nurodymas
naudojamas rankinei paieškai vietoje
nurodymo balsu.
Įvykdžius šį nurodymą balso atpažinimo
funkcija išjungiama.

◯

Go Back

Grįžta į ankstesnį langą.
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Artimiausių kategorijų sąrašas
Po atnaujinimo navigacijos vietų pavadinimai gali būti pakeisti.
1. Nenumatytos aplinkybės
2. Degalinė
Emergency
Hospital

3. Restoranas

Petrol station
Petrol station

Restaurant
Balkan restaurant

Medical service

Bar or pub

Pharmacy

Coffee shop

Police station

Chinese restaurant

4. Viešbutis ar motelis
Hotel or motel
Hotel or motel

Fast food
French restaurant
German restaurant
International restaurant
Italian restaurant
Japanese restaurant
Korean restaurant
Spanish restaurant

05

Steak house
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5. Transportas

6. Kelionė

Transportation

7. Automobilio statymas
Travel

Parking

8. Įmonės ir viešos vietos
Company and public places

Airport

Frontier crossing

Park and ride

Cemetery

Bus station

Rest area

Garage parking

City hall

Rent a car facility

Tourist office

Open parking area

Business facility

Ferry terminal

Community centre

Railway station

Exhibition or conference centre
Industrial zone
Post office
School
University or college
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9. Poilsis ir pramogos

10. Apsipirkimas

Recreation and attractions

11. Banko paslaugos

Shopping

12. Pramogos

Banking

Entertainment

Amusement park

Grocery store

City centre

Shopping centre

Casino

Golf course

Winery

Cinema

Banking

Bowling centre

Historical monument

Theatre

Ice skating ring

Nightlife

Marina
Museum
Recreation facility
Ski resort
Sports centre

05

Tourist attraction
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13. „Hyundai“ techninės
priežiūros centras
Hyundai service
Hyundai dealership
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6 dalis Kitos

funkcijos
Klimato kontrolės sistema
Galinio vaizdo kamera
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Kitos funkcijos
Klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistemos valdymas
Paspauskite klimato kontrolės sistemos CLIMATE mygtuką,
kad matytumėte jos būseną visame ekrane.
Jeigu įjungta multimedijos įranga, reguliuojant temperatūrą
(TEMP) ar įjungus oro kondicionierių (A/C) klimato kontrolės
sistemos informacija bus pateikta ekrano viršuje.

Pagrindinis klimato kontrolės sistemos langas

Pavadinimas

Temperatūros
nustatymas
vairuotojo ir
keleivio sėdėjimo
vietose

Aprašymas
Rodo nustatytą vairuotojo ir keleivio sėdėjimo
vietų temperatūrą. Vėsinimas ar šildymas
bus tęsiamas, kol temperatūros pasieks
atitinkamas vertes.
Temperatūrą automobilio salone galima
keisti 0,5 °C tikslumu nuo 15,5 °C iki
29,5 °C diapazone.
„LOW“ rodoma, kai temperatūra nustatyta
žemiau 15,5 °C, o „HIGH“ rodoma, kai
temperatūra nustatyta virš 29,5 °C.

Oro srauto kryptis Rodo nustatytą oro srauto pūtimo kryptį.
Oro kiekis

Rodo nustatytą oro srauto pūtimo stiprumą.

Vėsinimo ar
šildymo
valdymo būsena
(AUTO)

Rodoma paspaudus AUTO klavišą, kai
vėsinimo ar šildymo sistema veikia
automatiškai pagal nustatytą temperatūrą.
„AUTO“ režimas automatiškai išjungiamas,
jeigu jo veikimo metu bandysite atlikti bet
kurį iš šių veiksmų:
- pakeisti oro srauto pūtimo stiprumą;
- pakeisti oro srauto pūtimo kryptį;
- įjungti arba išjungti oro kondicionierių (A/ C);
- įjungti drėgmės pašalinimo nuo priekinio
stiklo funkciją.

Oro
kondicionavimo
valdymo būsena

Rodoma paspaudus A/C klavišą, kai oro
kondicionavimo sistema pradeda vėsinti ar
šildyti.

6-2 I Kitos funkcijos

H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd 6-2

2015-01-15 오후 4:30:3

Pavadinimas

Rodoma paspaudus DUAL klavišą, kai
vairuotojo ir keleivio sėdėjimo vietų temperatūras
galima reguliuoti vienu metu.
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Vienu metu
nustatomos
vairuotojo ir
keleivio sėdėjimo
vietų
temperatūros
(DUAL)

Aprašymas

Klimato kontrolės sistema I 6-3
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i Informacija
• Automobilių su vairu dešinėje sistemos
ekranas pavaizduotas paveiksle apačioje.

Klimato kontrolės sistemos
nustatymų langas
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Galinio vaizdo kamera
Galinio vaizdo kamera

i Informacija
• Paleidę įrenginio operacinę sistemą, pavarų
svirtį perjunkite į „R“ padėtį, kad galinio
vaizdo kamera įsijungtų.
• Sistemos paleidimo metu vaizdas kameros
ekrane gali skirtis, nes jos ekranas prijungtas
prie atskiro lustų rinkinio.
• Užbaigus paleidimo procesą ekranas gali
mirgėti perjungimo į vartotojo sąsajos langą
metu.

ATSARGIAI
• Galinio vaizdo kameroje sumontuotas
plačiau vaizdą apimantis plačiakampis
objektyvas, todėl realus atstumas gali
šiek tiek skirtis nuo ekrane vaizduojamo
atstumo. Dėl saugumo patys patikrinkite
kliūtis automobilio gale ir šonuose.
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• Multimedijos įrenginys yra prijungtas
prie galinio vaizdo kameros, kad
būtų galima matyti vaizdą ir saugiai
važiuoti atbuline eiga.
• Kai variklis užvestas, pavarų svirtį
perjunkite į „R“ padėtį, kad galinio
vaizdo kamera įsijungtų.
• Perjungus pavarų svirtį į kitą padėtį,
galinio vaizdo kamera išsijungia.

Galinio vaizdo kamera
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UŽRAŠAI
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7 dalis Nustatymai
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Nustatymai
Garso nustatymai
Ekrano nustatymai
Telefono nustatymai
Balso atpažinimo nustatymai
Laikrodžio nustatymai
„DivX® VOD“
AUX
Kalba
Klaviatūros nustatymai
Rėmelio nustatymai
Sistemos informacija
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Nustatymai
Nustatymai
Nustatymų langas naudojamas AVN
(garso, vaizdo ir navigacijos) nustatymams keisti.
Jei norite atverti šį langą, paspauskite
pagrindinio įrenginio
klavišą
Settings
arba
mygtuką „All Menus“
lange.

Pavadinimas

Aprašymas

Navigation

Rodo „General“/„Display“/
„Guidance“/„Route“/
„Traffic“ nustatymus.

Sound

Rodo garso reguliavimo
nustatymus „Position“/
„Equaliser“/ „Vol. control“/
„Advanced“.

Display

Rodo „Adjust“/ „Illumination“/
„Ratio“ nustatymus.

Pavadinimas

Aprašymas

DivX® VOD

Rodo informaciją
apie registraciją.

AUX

Rodo NTSC/PAL
nustatymus.

Language

Rodo kalbos pasirinkimo
nustatymus.

Keyboard

Rodo klaviatūros formato
nustatymus.

Frame

Rodo „Clock“/„Image“/
„No image“ nustatymus.

Phone

Rodo „Bluetooth
connection“/ „Autoconnection priority“/
„Ringtone“/ „Bluetooth
System info“ nustatymus.

System Info

Rodo informaciją apie
programinę įrangą ir
atmintinės talpą.

Voice
Recognition

Rodo „Guidance“ ir
„Priority“ nustatymus.

Display Off

Rodo „Display Off“
(įjungimo liečiant)
funkciją.

Clock

Rodo „Time“ ir „View“
nustatymus.
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Reguliuoja visos sistemos garsą.

Pavadinimas

Aprašymas

Pavadinimas

Vol. control

Advanced

Galite pasirinkti papildomas
garso funkcijas, tokias kaip
„Speed Dependent Volume
Control“, kuri garso stiprumą
automatiškai sureguliuoja
pagal automobilio greitį, o
taip pat „Variable EQ”,
„Surround”, „Quantum Logic
Surround”.

Beep

Paspauskite, jei norite, kad
spaudant mygtukus
girdėtųsi pyptelėjimai.

Pasirinkite
Up/Down/Left/Right

Position

Equaliser

mygtuką, jei norite pakeisti
garso sklidimo padėtį.
Paspauskite Centre
mygtuką, jei garsą norite
koncentruoti automobilio
centre.
Tempdami šliaužiklį galite
reguliuoti žemų, vidutinių ir
aukštų dažnių nustatymus.
Paspaudę Centre
atkursite pradinius
nustatymus.

Aprašymas
Galite nustatyti garso
stiprumo santykį tarp
navigacijos sistemos
pranešimų ir įprastinio
grotuvo.

i Informacija
• Papildomi nustatymai gali skirtis priklausomai
nuo pasirinktos stiprintuvo (AMP) versijos.
• Sėdynių forma gali skirtis priklausomai nuo
automobilio modelio.

Ekrano nustatymai
Reguliuoja visos sistemos
ryškumą ir vaizdo formatą.

Pavadinimas

ekrano

Aprašymas

Adjust

Tempkite šliaužiklį ir
pakeisite „Brightness“/
„Hue“/ „Contrast“/
„Saturation“ nustatymus.
Paspaudę Centre
atkursite pradinius
nustatymus.

Illumination

Pagal poreikį galite pasirinkti
„Daylight“/ „Night“/
„Automatic“ ekrano ryškumo
režimus.
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Ratio

Aukščio ir pločio santykį
galima pasirinkti
„Normal“, „Full“ ir
„Wide“. Ši funkcija
veikia tik vaizdo režime.

Display Off

Rodo „Display Off“
(įjungimo liečiant) funkciją.

Telefono nustatymai
Keičia „Bluetooth“ telefono nustatymus.

Telefono nustatymai

„Bluetooth“ ryšio nustatymai
Paspauskite pagrindinio įrenginio
.
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone . ▶ Pasirinkite
Bluetooth connection .

• Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone .

• Pradžios langas ▶ pasirinkite All menus.
▶ pasirinkite SSettingss ▶ pasirinkite
Phone .
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Aprašymas

Susietų įtaisų
sąrašas

Rodo susietų „Bluetooth“
įtaisų sąrašą. Pasirinkus
įtaisą sąraše, jis
prijungiamas arba
atjungiamas.

„Bluetooth
Audio“
prijungimo
būsena

Kai prijungiate
„Bluetooth Audio“ įtaisą,
ekrane atsiranda
piktograma.

„Bluetooth“ laisvų
rankų įrangos
prijungimo
būsena

Kai prijungiate
„Bluetooth“ laisvų rankų
įrangą, ekrane atsiranda
piktograma.

Add new

Registruoti naują
„Bluetooth“ įtaisą.

Delete devices

Pasirinkti ir pašalinti
susietą įtaisą.

Delete all

Pašalinti visus susietus
įtaisus.

Help

Atveria „Bluetooth“ ryšio
žinyno langą.

i Informacija
• Susieti galima iki 5 „Bluetooth“ įtaisų.
• Vienu metu galima jungti tik vieną „Bluetooth“
įtaisą.
• „Bluetooth“ įtaiso prijungimo metu kito įtaiso
susieti negalima.
• Pašalinus susietą įtaisą, taip pat pašalinamas
pagrindiniame įrenginyje įrašytas skambučių
žurnalas ir asmeninė adresinė.
• Palaikomos „Bluetooth“ laisvų rankų įrangos
ir „Bluetooth Audio“ funkcijos.
• Laisvų rankų įrangos ir garso funkcijas
palaikantys įtaisai, pvz., „Bluetooth“
išmanusis telefonas ar grotuvas, veiks
normaliai.
• Kai „Bluetooth“ įtaisas prijungtas, o
„Bluetooth“ ryšys netikėtai nutraukiamas
dėl išėjimo iš ryšio zonos, įtaiso išjungimo
ar „Bluetooth“ ryšio klaidos, „Bluetooth“
įtaisas automatiškai ieškos ir prisijungs prie
arčiausiai esančių „Bluetooth“ įtaisų.
• Jeigu sistema nestabiliai veikia dėl
automobilio „Bluetooth“ įtaiso ryšio klaidos,
atkurkite numatytuosius gamyklinius
nustatymus.
• Numatytuose gamykliniuose nustatymuose
„Bluetooth“ nustatymai pakeičiami į
gamyklinius.
• Paspauskite
klavišą ▶ pasirinkite
Phone
y
info .
▶ pasirinkite Bluetooth system
▶ pasirinkite Default factory settings .

Automatinio prijungimo
pirmumas
Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone .
▶ Pasirinkite Auto connection priority .

Kai dirba variklis, automatiškai
prijungiamas pasirinktas „Bluetooth“
įtaisas. Jeigu to padaryti nepavyksta,
automatiškai bandoma prijungti anksčiau
prijungtą įtaisą. Jeigu ir šis bandymas
nesėkmingas, iš eilės bandoma prijungti
visus kitus susietus įtaisus.
Priklausomai nuo automatinio prijungimo
pirmumo, prijungimas gali užtrukti.
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Skambučio signalas
Paspauskite pagrindinio įrenginio
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone .
▶ Pasirinkite Ringtone .

Aprašymas

„Bluetooth“ sistemos informacija

Use mobile
ringtone

Kai jums skambina, iš
automobilio garsiakalbių
pasigirsta nustatytas
mobiliojo telefono
skambučio signalas. Jeigu
jūsų mobilusis telefonas
šios funkcijos nepalaiko,
girdėsite pagrindinį
automobilio sistemos
skambučio signalą.

Paspauskite pagrindinio įrenginio
o
klavišą. ▶ Pasirinkite Phone
.
y
info .
▶ Pasirinkite Bluetooth system

Use system
ringtone

Bus naudojamas sistemos
skambučio signalas.

Settings

Keičia skambučio signalą.

Ringtone
type

Parenka skambučio
signalą pagal vardą.

Pavadinimas

Preview

Galimų skambučio signalų
perklausa.

Pavadinimas

Aprašymas

Device
name

Galite pakeisti „Bluetooth“
įtaiso pavadinimą
automobilio sistemoje.

Passkey

Galite pakeisti visrakčio
kodą, naudojamą
„Bluetooth“ įtaiso tapatumui
nustatyti. Numatytasis
visrakčio kodas yra „0000“.

Default
factory
settings

Galite pašalinti visus susietus
įtaisus ir atkurti numatytuosius
„Bluetooth“ nustatymus.
Numatytuose gamykliniuose
nustatymuose visi susieti įtaisai
pašalinami ir sistemos nustatymai pakeičiami į gamyklinius.
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i Informacija
• Paveiksle pateiktas įtaiso pavadinimas yra
tik pavyzdys. Pasitikrinkite faktinę informaciją
ant paties įtaiso.

Balso atpažinimo
nustatymai
Pasirinkite norimus skambinimo nustatymus naudojant balso atpažinimo
instrukcijas ir balso atpažinimą.

Laikrodžio nustatymai
Rodo laiko ir datos nustatymus.

Pavadinimas

Pavadinimas

Pasirinkite „Detailed
guidance“, „Simple
guidance“ arba „No
guidance“.

Time

View

Galima pasirinkti
skaitmeninį ar analoginį
laikrodį ekrano užsklandai
ar pradžios langui ir
pasirinkti ekrano datos
nustatymus.

07

Guidance

Aprašymas

Aprašymas
Rodo „Date/Time settings“/
„GPS Time“/ „Daylight
Savings Time“/ „24-Hour“
nustatymus.
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„DivX® VOD“

AUX

Kalba

„DivX“® tinklalapyje susiraskite registracijos
kodą, kai pirmą kartą leidžiate su „DivX“®
apsaugotus vaizdo įrašus.

Nustato AUX prijungimo metodą
priklausomai nuo ekrano išvesties
režimo.

Galima nustatyti
rodomą kalbą.

Užregistruokite internetu šiame puslapyje
pateiktą gaminio registracijos kodą, kad
galėtumėte pradėti naudoti „DivX“ vaizdo
įrašus.

Norėdami pasirinkti AUX
metodą (NTSC ar PAL),
įtaiso ekrano išvesties
Vaizdas ekrane gali būti
pateiktas, jeigu išorinio
metodas bus klaidingas.
Pavadinimas

prijungimo
žr. išorinio
metodus.
netinkamai
prijungimo

sistemos

ekrane

Pakeitus kalbą automatiškai pakeičiama
ir sistemos kalba. Specifiniai duomenys,
įskaitant MP3 failų pavadinimus,
nekeičiami, o kai kurių kalbų nepalaiko
balso atpažinimo funkcija.

Aprašymas

NTSC

Televizijos formato
standartas Pietų Korėjoje,
JAV ir Japonijoje.

PAL

Televizijos formato
standartas Europoje ir
Kinijoje.
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Rėmelio nustatymai

Sistemos informacija

Kiekvienai kalbai galite
klaviatūros formatą.

Nustato ekrano užsklandą, kuri rodoma
išjungus sistemą.

„System Info“ lange pateikiama informacija apie programinę įrangą, naujinius
ir atmintinės talpą.

nustatyti

Galima
pasirinkti
„ABCD“
„QWERTY“ tipo klaviatūras.

arba

i Informacija
• Nustatyti klaviatūros formatai taikomi visiems
įvedimo režimams.

Galimi variantai „Clock“, „Image“, „No
image“. Image atveju galima naudoti iš
USB failo Find Image mygtuku įrašytą
paveikslą.

Pavadinimas

Aprašymas

SW info

Pateikta informacija apie
sistemos versiją ir naujinius.
Pasirinkite Update mygtuką,
jei sistemą norite atnaujinti.
Atnaujinus sistemą ji
automatiškai paleidžiama iš
naujo.

Storage

Rodo atmintinės talpą, kuri
liko laikmenų failams ir
programoms.
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Klaviatūros nustatymai
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Sistemos atnaujinimas
Sistemos informaciniame lange įstatykite
atnaujintą atmintinę (USB ar SD kortelę)
su naujausiu atsisiųstu failu ir pasirinkite
Update
mygtuką, kad prasidėtų atnaujinimas. Tuomet sistema automatiškai
paleidžiama iš naujo.

i Informacija
• Šiam įrenginiui reikia papildytų programinės
įrangos naujinių, papildomų naujų funkcijų
ir atnaujintų žemėlapių, kurių įkėlimas gali
užtrukti, priklausomai nuo duomenų kiekio.

ATSARGIAI
• Jeigu naujinimo metu dingsta įtampa arba
atjungiamas USB įtaisas ar ištraukiama SD
kortelė, duomenys gali būti sugadinti.
Prašome palaukti ir neišjungti variklio, kol
bus baigtas naujinimas.
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Priedas

Gaminio specifikacijos
Dažnai pasitaikančios problemos
Nesklandumų šalinimas
DUK
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Priedas
Gaminio specifikacijos
TFT-LCD

Kiti duomenys
Pavadinimas

Automobilio navigacijos įrenginys su TFT LCD ekranu

Ekrano dydis

Navigacijos įtaisas – 7 coliai (166,6 x 105,8 mm)

Maitinimo
įtampa

DC 14,4 V

Darbinė
įtampa

DC 9 V ~ DC 16 V

Skiriamoji geba

Navigacijos įtaisas – 384 000 pikselių
(skiriamoji geba: 800 x 480)

Srovė

2,5 A

Srovė
parengties
būsenoje

0,5 mA
(tik pagrindinis
įrenginys)

Veikimo metodas

TFT (plonasluoksnio tranzistoriaus) aktyvioji matrica

Darbinė
temperatūra

-20 ~ +70 °C

Laikymo
temperatūra

-40 ~ +85 °C

Stebėjimo kampas Kairėn / dešinėn, aukštyn / žemyn: visi 89°

Matmenys

187 x 102 x 167,5 mm (pagrindinis įrenginys)

Vidinis apšvietimas LED

Svoris

2,4 kg

Radijas
FM

87,50 MHz~108,00 MHz (žingsnis: 50 kHz)

AM

522 kHz~1620 kHz (žingsnis: 9 kHz)

Stotys
Jautrumas

FM: iki 10 dBu; AM: iki 40 dBu

Iškraipymų
koeficientas

Iki 2 %
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„Bluetooth“® belaidė technologija
Palaikomos
„Bluetooth“®
specifikacijos

i Informacija

Dažnių
diapazonas

2402 ~ 2480 MHz

Palaikoma
konfigūracija

Hands-free (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.4), PBAP (1.0)

Išvestis

0,125 mW

Kanalų skaičius

79 kanalai

3.0

• Išsamesnę informaciją, įskaitant gamintojo atitikties deklaraciją, rasite
HYUNDAI interneto svetainėje http://service.hyundai-motor.com

ATSARGIAI
•

Gamintojas ir montuotojas negali teikti su asmens gyvybe susijusių
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paslaugų, kadangi radijo įrangą veikia radijo trikdžiai.
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Dažnai pasitaikančios problemos
1. Įtaiso montavimo ar darbo metu pasitaikantys sutrikimai gali
būti klaidingai laikomi įtaiso gedimais.
2. Jeigu įtaiso darbas sutrinka, sutrikimus bandykite pašalinti
naudodamiesi toliau pateiktais patarimais.
3. Jeigu problemos neišsprendžiate, susisiekite su savo
HYUNDAI atstovu.
Problema

Galima priežastis

Ant ekrano matomi maži
raudoni, mėlyni ar žali
taškeliai.

• Kadangi LCD ekranai gaminami pagal
technologiją, kuriai reikalingas didelis taškų
tankis, pikselių ar apšvietimo trūkumas gali
būti tik 0,01 % iš visų pikselių.

Nėra garso ar vaizdo.

• Ar užvedimo jungiklis pasuktas į ACC ar
ON padėtį?
• Ar sistema buvo išjungta?

Ekranas šviečia, tačiau
nėra garso.

• Ar garso stiprumas sumažintas iki
minimalaus?
• Ar garsas išjungtas?

Įjungus maitinimą ekrano
kampai lieka tamsūs.

• LCD ekranuose tai yra normalus reiškinys,
kad po ilgesnio naudojimo vaizdas
kampuose patamsėja. Tai ne gedimas.
• Jeigu ekranas labai tamsus, kreipkitės
pagalbos į savo artimiausią HYUNDAI
atstovą.

Garsas sklinda tik iš
vieno garsiakalbio.

• Ar automobilio priekio/galo ir šoninių
garsiakalbių reguliatoriai nustatyti į vieną
iš kraštinių padėčių?

Problema

Galima priežastis

Nėra garso AUX režime.

• Ar garso jungčių kištukai iki galo įkišti į
AUX lizdus?

Neveikia išorinis įtaisas.

• Ar išorinis įtaisas prijungtas su
standartiniu jungiamuoju laidu?

Iš režimų, kurie leidžia failus skaitydami
išorinius šaltinius (diskų, USB, „iPod“ ar
„Bluetooth“® srautinio duomenų siuntimo
režimo), vėliausiai leisto režimo langas prieš
išjungiant maitinimo įtampą nebuvo tinkamai
Įjungiant maitinimo
įkeltas.
įtampą, neatsiveria
vėliausiai naudoto režimo • Jeigu neįstatytas diskas ar neprijungtas
atitinkamas įtaisas, paleidžiamas režimas,
langas.
kuris veikė prieš vėliausiai naudotą
režimą.
• Jeigu ir šio režimo negalima tinkamai
paleisti, paleidžiamas dar prieš jį veikęs
režimas.
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Nesklandumų šalinimas
Problema

Neįsijungia
maitinimo
įtampa.

Įtampą atjungė
saugiklis.

Sprendimas
• Pakeiskite tinkamu saugikliu.
• Jeigu saugiklis vėl suveikė,
prašome kreiptis į įrenginio
pardavėją arba techninės
priežiūros centrą.

Įtaisas tinkamai
neprijungtas.

• Patikrinkite ir, jei reikia,
tinkamai prijunkite įtaisą.

Automobilio
akumuliatorius
išsikrovęs.

• Įkraukite akumuliatorių. Jeigu
problemos neišspręsite,
prašome kreiptis į įrenginio
pardavėją arba techninės
priežiūros centrą.

Galima priežastis

Sprendimas

Vaizdo
spalvos ir
atspalvių
kokybė žema.

• Tinkamai
nesureguliuotas
ryškumas, spalvų
sotis, atspalviai ir
kontrastas.

• Ekrano sąrankos lange
sureguliuokite ryškumą,
spalvų sotį, atspalvius ir
kontrastą.
• Sureguliuokite garso
stiprumo lygį.

Nėra garso.

• Garso stiprumas
nustatytas į
žemiausią lygį.
• Netinkamas
prijungimas.
• Įtaisas tuo metu
failą greitai
persukinėja pirmyn
arba atgal, vykdo
paiešką arba failą
leidžia sulėtintai.

Prasta garso
ar vaizdo
kokybė.

• Vibruoja toje
vietoje, kurioje
sumontuotas
keitimo jungiklis.
• Vaizdo spalvos ar
garso tonų kokybė
žema.

• Garsas gali trūkinėti, o
vaizdas išsikreipti, jeigu
įtaisas vibruoja.

• Patikrinkite, ar įtaisas
tinkamai prijungtas.
• Garso nebus, kai įtaisas failą
greitai persukinėja pirmyn
arba atgal, vykdo paiešką
arba failą leidžia sulėtintai.

• Įtaisas vėl normaliai veiks,
kai tik nustos vibruoti.

08

Sistema
neleidžia
failų.

Galima priežastis

Problema

Priedas I 8-5

H_VF_G4.5[LU]AVN PART8.indd 8-5

2015-01-15 오후 4:35:1

Problema

Galima priežastis
• Sugadinta USB
atmintinė.
• USB atmintinė
nešvari.

Neveikia
USB.

• Naudojamas atskirai
įsigytas USB
šakotuvas.
• Naudojamas USB
pailginimo laidas.
• Naudojamas kitoks
USB atmintinės
tipas, nei USB
atmintinė su
metaliniu korpusu.
• Naudojama HDD
tipo, CF ar SD
atmintinė.
• Nėra muzikos failų,
kuriuos būtų galima
leisti.

Sprendimas
• Performatuokite USB atmintinę
FAT 12/16/32 formatu.
• Pašalinkite visus svetimkūnius
nuo USB atmintinės ir
multimedijos lizdo kontaktinių
paviršių.
• USB atmintinę junkite tiesiai į
automobilio multimedijos lizdą.
• USB atmintinę junkite tiesiai į
automobilio multimedijos lizdą.
• Naudokite standartinę USB
atmintinę.

• Naudokite standartinę USB
atmintinę.

Sistema
neatpažįstą
prijungto
„iPod“ įtaiso.

• Nėra failų, kuriuos
būtų galima leisti.
• „iPod“
mikroprogramos
versija tinkamai
neatnaujinta.
• „iPod“ įtaisas
neatpažįsta
atsisiųstų failų.

• Iš „iTunes“ atsisiųskite ir į
„iPod“ įsirašykite MP3 failus.
• Iš „iTunes“ atsisiųskite ir
atnaujinkite mikroprogramos
versiją ir po to vėl „iPod“
prijunkite prie multimedijos
sistemos.
• Atkurkite „iPod“ nustatymus ir
vėl prijunkite prie sistemos.

i Informacija
• Jeigu, naudojant multimedijos sistemą, jos veikimas sutrinka ir
problemos neįmanoma pašalinti aprašytomis priemonėmis, paspauskite
sistemos nustatymų atkūrimo mygtuką.
• Atkūrimo mygtuką paspauskite ir laikykite nuspaudę virš 1 sekundės.
Sistema išsijungs ir bus atkurti jos nustatymai.

• Palaikomi tik MP3, WMA
failų formatai. Prašome
naudoti tik palaikomus
muzikos failų formatus.
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DUK
Mobiliųjų telefonų susiejimas
K: Negaliu susieti savo mobiliojo telefono. Kodėl?
A: Patikrinkite, ar jūsų mobilusis telefonas palaiko „Bluetooth“®
funkciją. Patikrinkite, ar „Bluetooth“ funkcija mobiliajame
telefone įjungta. Jeigu ne, įjunkite ją. Jeigu mobiliojo telefono
vis tiek negalima susieti, bandykite vėl, prieš tai išjungę ir
įjungę „Bluetooth“ arba išregistravę telefoną iš multimedijos
sistemos ir po to vėl jį priregistravę.

K: Kas yra visrakčio kodas?
A: Visrakčio kodas yra slaptažodis, naudojamas ryšio tarp
pagrindinio įrenginio ir mobiliojo telefono tapatumui nustatyti.
Visrakčio kodą reikia įvesti tik vieną kartą, kai mobilųjį telefoną
susiejate pirmąjį kartą.
Numatytasis visrakčio kodas yra „0000“. Naudodami
atitinkamas meniu parinktis jį galite pakeisti taip:
.▶
Phone
▶ Bluetooth system info ▶ Passkey .

08

K: Koks skirtumas yra tarp mobiliojo telefono susiejimo ir
prijungimo?
A: Susiejimas įvyksta nustačius mobiliojo telefono tapatumą
pagrindiniame įrenginyje. Su pagrindiniu įrenginiu susietus
mobiliuosius telefonus galima prijunginėti ir atjunginėti,
kol susietas telefonas bus pašalintas iš sistemos. Tokios
„Bluetooth“ ® laisvų rankų įrangos funkcijos, kaip
skambinimas ir atsiliepimas į skambučius ar asmeninės
adresinės valdymas, palaikomos tik prie pagrindinio
įrenginio prijungtuose mobiliuosiuose telefonuose.
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Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius
K: Kaip atsiliepti į skambutį?
A: Jeigu gaunamas skambutis, ekrane iškyla apie tai pranešantis
langas. Norėdami atsiliepti į skambutį, spustelėkite Accept .
mygtuką ekrane arba
nuotolinio valdymo mygtuką ant
Reject .
vairo. Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite
mygtuką ekrane arba
nuotolinio valdymo mygtuką ant
vairo.
K: Ką daryti, jeigu telefonu kalbu naudodamasis laisvų rankų
įranga, tačiau noriu perjungti skambutį į savo mobilųjį
telefoną?
A: Kai kalbate, paspauskite ir palaikykite nuspaudę (ilgiau nei
0,8 sekundės)
nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo,
Use private
arba spustelėkite
mygtuką telefono (Phone)
lango apačioje, kad skambutį perjungtumėte į savo mobilųjį
telefoną.

„Bluetooth“® belaidė technologija ir pagrindinio
įrenginio naudojimas
K: Koks mano belaidžio ryšio spindulys?
A: Belaidį ryšį galima naudoti 10 m spinduliu.
K: Kiek mobiliųjų telefonų galima susieti?
A: Galima susieti iki penkių mobiliųjų telefonų.
K: Kodėl kartais pokalbio telefonu kokybė būna žema?
A: Kai pokalbio telefonu kokybė pablogėja, patikrinkite savo
mobiliojo telefono priėmimo jautrumą. Kokybė gali nukentėti,
kai ryšio signalas silpnas. Ji taip pat gali pablogėti, jeigu šalia
mobiliojo telefono padėti metaliniai daiktai, pvz., gėrimų
skardinės. Patikrinkite, ar prie mobiliojo telefono nėra metalinių
daiktų. Pokalbio telefonu garsas ir kokybė gali skirtis,
priklausomai nuo telefono mobiliojo modelio.
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Svarbi informacija dėl saugos
Prieš naudodami savo multimedijos sistemą, perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų bei saugos nurodymų, pateiktų šio naudotojo
vadovo pabaigoje („Naudotojo vadovas“). Nesilaikant šiame naudotojo vadove nurodytų atsargumo priemonių, gali įvykti nelaimingas
atsitikimas arba galite sugadinti įrangą.
Naudotojo vadovą laikykite automobilyje
Kai naudotojo vadovą laikysite automobilyje, jis bus paranki priemonė jums ir kitiems naudotojams, nesusipažinusiems su
multimedijos sistema. Prašome užtikrinti, kad visi naudotojai, prieš pirmą kartą naudodami šią sistemą, turėtų galimybę atidžiai
perskaityti naudotojo vadove pateiktas instrukcijas ir saugos nurodymus.
Įspėjimas:
Jeigu bandysite naudotis kai kuriomis šios sistemos dalimis vairuodami, galite atitraukti savo dėmesį nuo kelio ir sukelti avariją
ar kitą įvykį su nepageidautinomis pasekmėmis. Vairuodami nekeiskite sistemos nustatymų ir neįvedinėkite duomenų rankiniu
būdu (galite naudoti tik nurodymus balsu). Jei sistemą norite valdyti rankiniu būdu, sustabdykite automobilį saugioje ir leistinoje
vietoje. Šis reikalavimas svarbus, nes keisdami kai kuriuos sistemos nustatymus galite atitraukti savo dėmesį nuo kelio ir nukelti
rankas nuo vairo.
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Nurodymai balsu
Kai kurias multimedijos sistemos funkcijas galima atlikti tik naudojant nurodymus balsu. Naudodami nurodymus balsu galite
vairuoti ir valdyti multimedijos sistemą neatitraukdami rankų nuo vairo.
Ilgai trunkantis žiūrėjimas į ekraną
Kai vairuojate, nenaudokite jokių funkcijų, kurių metu reikia ilgai žiūrėti į ekraną. Saugiai sustokite leidžiamoje vietoje, prieš
bandydami įjungti funkciją, kuriai reikia didesnio dėmesio. Netgi retkarčiais į ekraną nukreipiamas žvilgsnis gali būti pavojingas,
nes jūsų dėmesys nuo vairavimo gali būti atitrauktas pavojingu momentu.
Garso stiprumo nustatymas
Nedidinkite per daug garso stiprumo. Garso stiprumą palaikykite tokiame lygyje, kad vairuodami girdėtumėte kitas
važiuojančias transporto priemones ir įspėjamuosius signalus. Priešingu atveju galite sukelti avariją.
Navigacijos funkcijos
Visų šios sistemos navigacijos funkcijų paskirtis yra pateikti nurodymus kiekvienoje sankryžoje, kad galėtumėte nuvažiuoti į
pageidaujamą vietą. Prašome užtikrinti, kad visi sistemos naudotojai atidžiai perskaitytų visas instrukcijas ir saugos nurodymus.
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Dėmesio atitraukimo pavojai
Kai kurias navigacijos funkcijas galima įjungti tik rankiniu būdu. Jeigu bandysite tai atlikti vairuodami, galite atitraukti dėmesį
nuo vairavimo ir sukelti avariją ar kitą įvykį su nepageidautinomis pasekmėmis. Jei sistemą norite valdyti rankiniu būdu,
sustabdykite automobilį saugioje ir leistinoje vietoje.
Vadovaukitės sveiku protu
Visos navigacijos funkcijos yra tik pagalbinės. Jūs turite patys priimti sprendimus, stebėdami aplinką ir eismo nurodymus. Jokia
navigacijos sistemos funkcija nėra jūsų sveiko proto pakaitalas. Bet kokie šios sistemos pasiūlymai dėl važiavimo negali pakeisti
eismo nurodymų kelionės maršrute ar jūsų sveiko proto ir saugaus vairavimo žinių.
Saugumas kelyje
Nevykdykite navigacijos sistemos nurodymų, jeigu jums siūlo nesaugų ar neleistiną manevrą, jeigu jūs galite patekti į nesaugią
situaciją arba būtumėte nukreipti į zoną, kurią jūs laikote nesaugia. Tik vairuotojas atsako už saugų automobilio vairavimą ir todėl
turi įvertinti, ar saugu vadovautis pateiktais nurodymais.

Sistemoje įkelti žemėlapiai gali būti netikslūs, nes keičiasi keliai, eismo ir važiavimo sąlygos. Kai vykdote kelionės nurodymus,
visada vadovaukitės sveiku protu.
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Pagalbos vietos
Nepasitikėkite jokiomis navigacijos sistemos funkcijomis, kurios nurodo jums kelią į pagalbą teikiančias tarnybas. Apie šias vietas
pasiklauskite vietinės valdžios įstaigose arba pasiteiraukite vietiniu pagalbos telefonu. Žemėlapių duomenų bazėse nurodytos ne
visos pagalbos vietos, tokios kaip policijos skyriai, gaisrinės, ligoninės ir poliklinikos.
Kalbos atpažinimo funkcijų naudojimas
Kalbos atpažinimo programinės įrangos veikimo principas grindžiamas statistiniu procesu, kuriame gali pasitaikyti
klaidų. Jūs atsakote už visų šios sistemos kalbos atpažinimo funkcijų kontrolę ir turite pranešti apie bet kokias
jos klaidas.
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