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Garso sistema
GARSO SISTEMA
 PASTABA
Jei jūsų automobilyje sumontuoti
kito gamintojo didelio šviesos intensyvumo (HID) priekiniai žibintai,
garso sistema ir elektroniniai prietaisai gali tinkamai neveikti.

Antena

ATSARGIAI

Stogo antena
 A tipas

 B tipas

OHM048154

Jūsų automobilio stogo antena yra
skirta priimti AM ir FM bangų signalus. Tai nuimama antena. Norint
anteną nuimti, atsukite ją prieš
laikrodžio rodyklę. Norint anteną
uždėti, prisukite ją pagal laikrodžio
rodyklę.
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• Prieš įvažiuodami į riboto
aukščio vietas ar automobilių
plovyklą, būtinai nuimkite anteną, atsukdami ją prieš laikrodžio rodyklę. Nenuėmus
antenos, ją galite sugadinti.
• Vėl uždedant anteną, reikia ją
gerai prisukti ir nustatyti į vertikalią padėtį, kad ji tinkamai
priimtų radijo bangų signalus.
Anteną galima sustumti arba
nuimti, kai automobilis paliekamas stovėti arba kai
kraunamas bagažas ant stogo
bagažinės.
• Kraudami bagažą ant stogo,
nedėkite jo arti antenos, kad
netrukdytų priimti radijo bangų signalus.
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Nuotolinis garso sistemos
valdymas (jei yra)

ODM042327

 Tikras šios automobilio detalės vaizdas gali
skirtis nuo vaizdo paveikslėlyje.

Ant vairo įrengti nuotolinio garso sistemos valdymo mygtukai užtikrina
saugesnį vairavimą.

ATSARGIAI
Vienu metu nespauskite kelių
nuotolinio valdymo mygtukų.

GARSO ŠALTINIS (1)
Spustelėdami mygtuką pasirinksite
radiją, kompaktinių diskų (CD) grotuvą, USB ar AUX (jei yra).

RADIJAS
Veiks kaip atmintyje įrašytos radijo
stoties parinkimo (PRESET STATION) mygtukas.

PAIEŠKA (SEEK) ( / ) (2)
Jei paieškos (SEEK) mygtukas
spaudžiamas 0,8 sekundės ar ilgiau,
kiekviename režime jis veiks taip:

CD grotuvas
Veiks kaip kūrinių keitimo (TRACK
UP/DOWN) mygtukas.

RADIJAS
Jis veiks kaip automatinės paieškos
(AUTO SEEK) mygtukas.
CD grotuvas
Jis veiks kaip sukimo pirmyn ir atgal
(FF/REW) mygtukas.
Jei paieškos (SEEK) mygtukas
spaudžiamas trumpiau nei 0,8
sekundės, priklausomai nuo garso
šaltinio, jis veiks taip:

Garso stiprumas (VOL) (+ / -) (3)
• Spauskite viršutinį mygtuką (+), jei
norite padidinti garsą.
• Spauskite apatinį mygtuką (-), jei
norite sumažinti garsą.
NUTILDYMAS (4)
• Spustelėkite nutildymo (MUTE)
mygtuką, jei norite išjungti garsą.
• Jei norite vėl įjungti garsą, dar
kartą
spustelėkite
nutildymo
(MUTE) mygtuką.
Išsamią informaciją apie garso sistemos valdymo mygtukus rasite kituose šio skyrelio puslapiuose.
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Kaip veikia automobilio garso
sistema
FM bangų priėmimas
JONOSFERA

Taip gali būti dėl įvairių priežasčių,
pvz., didelio nuotolio iki radijo stoties,
kitų stočių radijo siųstuvų artumo
arba dėl gretimų pastatų, tiltų ar kitų
didelių kliūčių.

AM (MW, LW) bangų priėmimas
JONOSFERA

JBM002

JBM001

AM ir FM radijo signalai perduodami
iš radijo siųstuvų, esančių įvairiose
miesto vietose pastatytuose bokštuose. Juos pagauna jūsų automobilio radijo antena. Radijo aparatas
priima signalus ir siunčia į jūsų
automobilio garsiakalbius.
Kai jūsų automobilį pasiekia stiprus
radijo signalas, automobilio garso
sistema užtikrina geriausią įmanomą
garso atgaminimo kokybę. Vis dėlto,
kai kuriais atvejais iki jūsų automobilio ateinantis signalas gali būti
nestiprus ir iškraipytas.
1 4

AM radijo signalus galima perduoti
didesniu atstumu, negu FM signalus.
Taip yra dėl to, kad AM radijo bangos
perduodamos žemais dažniais. Šios
ilgos žemų dažnių radijo bangos gali
sklisti pagal žemės išlinkius, o ne
tiesiai į atmosferą. Be to, jos gali
apeiti kliūtis, todėl signalas apima
didesnį plotą.
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FM radijo stotis
1 stotis

Kalnai

Pastatai

2 stotis

Zona be
kliûèiø

Metaliniai tiltai
JBM003

JBM004

JBM005

FM bangos perduodamos aukštais
dažniais ir neišlinksta pagal žemės
paviršiaus išlinkius. Dėl to FM signalas pradeda silpnėti, nutolęs
nedideliu atstumu nuo radijo stoties.
FM signalams taip pat trukdo pastatai, kalnai ir kitos kliūtys. Dėl to kartais gali atrodyti, kad jūsų radijo
aparatas blogai veikia. Toliau apibūdinamos įprastinės sąlygos, nesusijusios su radijo aparato gedimu:

• Silpnėjantis garsas - automobiliui
tolstant nuo radijo stoties, signalas
silpnės ir garsas palaipsniui mažės. Tokiu atveju rekomenduojame pasirinkti kitą stipresnį
signalą siunčiančią stotį.
• Garso trūkinėjimas ir trikdžiai - dėl
silpnų FM signalų ar didelių kliūčių
tarp siųstuvo ir jūsų radijo aparato
gali atsirasti trikdžiai arba garso
trūkinėjimas. Sumažinus aukštus
dažnius, garso kokybė gali pagerėti.

• Radijo stočių persidengimas Silpnėjant FM signalui, jūsų radijo
aparatas gali priimti kitos stoties
stipresnį panašaus dažnio signalą.
Taip yra dėl to, kad jūsų radijo
aparatas sukonstruotas priimti
švariausią signalą. Tokiu atveju
pasirinkite kitą radijo stotį, kurios
signalas stipresnis.
• Tiesioginio ir atspindėto signalo
fazių skirtumas - skirtingą kelią
nuėję radijo signalai gali iškraipyti
garsą arba jis gali trūkinėti. Tokius
iškraipymus sukuria priimtas tiesioginis ir atspindėtas signalas iš
tos pačios stoties arba panašių
dažnių signalai iš dviejų stočių.
Tokiu atveju pasirinkite kitą stotį,
kol išvažiuosite iš tos zonos.
1 5
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Mobiliojo telefono arba
siųstuvoimtuvo naudojimas
Kai automobilyje kalbama mobiliuoju
telefonu, iš garso sistemos gali sklisti
triukšmas. Tai nėra garso sistemos
gedimas. Tokiu atveju mobilųjį telefoną laikykite kuo toliau nuo automobilio garso sistemos.

ATSARGIAI
Jei automobilyje naudojatės
kita ryšio sistema, tokia kaip
mobilusis telefonas ar radijo
siųstuvas, reikia dar vienos išorinės antenos. Jei mobilusis
telefonas ar radijo imtuvas naudojamas tik su vidine antena, jis
gali sukelti trikdžius automobilio elektros sistemoje ir pabloginti automobilio vairavimo
saugumą.

ĮSPĖJIMAS
Vairuodami nekalbėkite mobiliuoju telefonu. Jei reikia pasinaudoti mobiliuoju telefonu, sustokite saugioje vietoje.
1 6

Kompaktinių diskų priežiūra
• Jei automobilio viduje karšta, prieš
įjungdami garso sistemą atidarykite langus ir pravėdinkite saloną.
• MP3/WMA failų kopijavimas ir naudojimas be leidimo yra neteisėtas.
Naudokite tik teisėtais būdais
sukurtus CD.
• Nevalykite CD lakiomis medžiagomis, tokiomis kaip benzolas ar
tirpikliai, ar įprastiniais analoginiams diskams skirtais skystais ar
purškiamais valikliais.
• Norint nesugadinti kompaktinio
disko paviršiaus, laikykite jį suėmę
tik už kraštų ar centrinės angos.
• Prieš paleisdami CD nuvalykite jo
paviršių sausa šluoste (nuo vidurio
link krašto).
• Nepažeiskite disko paviršiaus,
neklijuokite ant jos lipnios juostos
ar popieriaus.
• CD grotuvo anga skirta tik kompaktiniams diskams (ir vienu metu
nekiškite į ją daugiau nei vieno
CD).

• Kompaktinius diskus laikykite jų
vokeliuose, kad nesusibraižytų ir
nesusiteptų.
• Kai kurių rūšių CD-R/CD-RW kompaktiniai diskai gali normaliai
neveikti dėl skirtingų gamintojų
naudojamų gamybos ir įrašymo
technologijų. Tokiais atvejais toliau
naudojant galite sugadinti savo
automobilio garso sistemą.
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 PASTABA - Nesuderinami

nuo kopijavimo
apsaugoti garso
CD

Kai kurie nuo kopijavimo apsaugoti
kompaktiniai diskai, neatitinkantys
tarptautinių garso CD įrašymo
standartų (Raudonoji knyga), jūsų
automobilio garso sistemoje gali
negroti. Prašome atkreipti dėmesį,
kad problemos grojant nuo
kopijavimo apsaugotą kompaktinį
diską gali reikšti, kad netinkamas
pats CD, o ne kad sugedęs CD
grotuvas.

PASTABA:
Failų (aplankų) leidimo tvarka:
1. Kūriniai grojami šia tvarka: iki
iš eilės.
2. Aplankų leidimo tvarka:
 Jei aplanke nėra muzikinių failų, toks aplankas nebus rodomas.

1 7
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ĮSPĖJIMAS
• Vairuodami nežiūrėkite įdėmiai į ekraną. Ilgą laiką įdėmiai stebint ekraną galite
sukelti eismo įvykį.
• Draudžiama garso sistemą
ardyti, montuoti ar keisti.
Tokie veiksmai gali sukelti
nelaimingą atsitikimą, gaisrą
ar elektros smūgį.
• Jeigu vairuodami naudojatės
mobiliuoju telefonu, galite
prarasti koncentraciją ir sukelti eismo įvykį. Naudokitės
telefonu tik sustabdę automobilį.
• Būkite atidūs ir ant grotuvo
neužpilkite vandens ir saugokite, kad į jį nepatektų pašaliniai daiktai. Priešingu atveju
galite sukelti gaisrą arba
sistemą sugadinti.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• 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 nustatyti garso sistemą, nesustokite draudžiamose vietose. Tokie veiksmai gali sukelti eismo įvykius.
• Sistemą naudokite raktą pasukę į uždegimo padėtį. Jeigu
ilgą laiką naudosite išjungę
automobilio uždegimo sistemą, gali išsikrauti akumuliatorius.

ATSARGIAI
• Jeigu grotuvą bandote reguliuoti vairuodami, dėl dėmesio
stokos galite sudaryti avarinę
situaciją. Prieš grotuvą reguliuodami, sustabdykite automobilį.
• Garsą nustatykite į tokį lygį,
kad girdėtumėte iš lauko
sklindančius garsus. Jeigu
vairuosite negirdėdami išorinių garsų, galite sudaryti avarinę situaciją.
• Įjungdami grotuvą atkreipkite
dėmesį į garso nustatymą.
Jeigu įjungimo metu grotuvas
pradės veikti ypač garsiai,
galite pažeisti klausą (garsą
nustatykite į priimtiną lygį dar
prieš įjungdami grotuvą).
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Jeigu norite pakeisti grotuvo
montavimo vietą, prašome
kreiptis į automobilio pardavėją ar techninės priežiūros
centrą. Norint grotuvą sumontuoti ar išardyti būtinas techninis įvertinimas.
• Prieš įjungdami grotuvą, pasukite raktą į uždegimo
padėtį. Nenaudokite ilgą laiką
garso sistemos, išjungę automobilio uždegimo sistemą,
nes gali išsikrauti akumuliatorius.
• Grotuvas jautrus smūgiams ir
sukrėtimams. Tiesiogiai spaudžiant priekinę monitoriaus
pusę, galite sugadinti LCD ar
jutiklinį ekraną.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Prieš grotuvą valant jį
išjunkite ir valykite sausa ir
minkšta šluoste. Niekada
nenaudokite šiurkščių medžiagų, cheminėse medžiagose
sumirkytų šluoščių ar tirpiklių
(alkoholio, benzolo, skiediklių
ir pan.), kadangi šios medžiagos gali sugadinti grotuvo
skydelį ar pažeisti dažus.
• Šalia garso sistemos nelaikykite gėrimų. Jeigu jie išsilieja, gali sistemą sugadinti.
• Jeigu gaminys sugenda, prašome kreiptis į automobilio
pardavėją arba techninės
priežiūros centrą.
• Jeigu garso sistema patenka į
elektromagnetinių bangų veikimo lauką, gali atsirasti
trikdžiai.

1 9
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 PASTABA - USB ĮTAISO

NAUDOJIMAS

• Jeigu norite naudoti išorinį USB
įtaisą, nejunkite jo prie sistemos,
kol neužvesite automobilio variklio. Įtaisą prijunkite tik užvedę
variklį.
• Jeigu variklį bandysite užvesti su
prijungtu USB įtaisu, šį įtaisą
galite sugadinti. (USB laikmenos
yra labai jautrios elektros iškrovoms).
• Jei automobilio variklis užvedamas arba išjungiamas tuo metu,
kai prijungtas išorinis USB įtaisas,
USB įtaisas gali neveikti.
• Sistema gali nepaleisti neoriginalių MP3 ar WMA failų.
1) Sistema gali leisti tik tokius
MP3 failus, kurių suspaudimo
laipsnis 8 Kbps~320 Kbps.
2) Sistema gali leisti tik tokius
WMA failus, kurių suspaudimo
laipsnis 8 Kbps~320 Kbps.
• Prijungdami ir atjungdami USB
įtaisą, saugokitės statinės elektros
iškrovų.
• Sistema neatpažįsta užkoduotų
MP3 failų.
(Tęsinys)
1 10

(Tęsinys)
• Priklausomai nuo išorinio USB
įtaiso būklės, garso sistema prijungto šio įrenginio gali neatpažinti.
• Jei formatuojant išorinį USB
įtaisą vartotojo duomenims skiriama ne 512 ar 2048 baitai, tokio
įrenginio sistema neatpažins.
• Naudokite tik FAT 12/16/32
formato USB įtaisus.
• Sistema gali neatpažinti USB
įtaiso, kurio nėra patvirtinęs USB
taikytojų forumas.
• USB įtaiso jungties neturi liesti
žmogaus kūnas ar kiti daiktai.
• Jei dažnai trumpam prijungiate ir
atjungiate USB įtaisą, galite jį sugadinti.
• Prijungiant ar atjungiant USB
įtaisą, galite išgirsti keistą triukšmą.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jei išorinį USB įtaisą atjungiate
failų atkūrimo metu, kai sistema
veikia USB režimu, įtaisas gali
blogai veikti arba galite jį sugadinti. Dėl to USB įtaisą atjunkite
tik išjungę garso sistemą arba
perjungę ją į kitą režimą (pavyzdžiui, radijo imtuvo arba CD grotuvo).
• Priklausomai nuo išorinio USB
įtaiso tipo ir talpos ar nuo jame
įrašytų failų tipo, įtaiso atpažinimo laikas gali skirtis.
• Nenaudokite USB įtaiso kitais tikslais, negu leisti muzikinius failus.
• Sistema neatkuria vaizdo įrašų iš
USB įtaiso.
• Jei naudojate USB taikytojų forumo pripažintus priedus su USB
jungtimi, tokius kaip įkroviklį
arba šildytuvą, jie gali veikti
blogiau ar sukelti problemų.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Jei naudojate tokius atskirai
įsigytus įtaisus, kaip USB šakotuvas, automobilio garso sistema gali
jų neatpažinti. Tokiu atveju USB
įtaisą junkite tiesiai į automobilio
multimedijos lizdą.
• Jei USB įtaisas suskaidytas į
loginius diskus, automobilio garso
sistema atpažins tik aukščiausio
prioriteto
muzikinius
failus
loginiame diske.
• USB taikytojų forumo nepripažintų įtaisų, tokių kaip MP3
grotuvas, mobilusis telefonas,
skaitmeninis fotoaparatas, sistema
gali neatpažinti.
• Kai kurių mobiliųjų įtaisų negalima įkrauti per USB.
• Sistema nepalaiko USD HDD ir
tokių USB įtaisų, kurių prijungimas jautrus automobilyje vykstančiai vibracijai (miniatiūrinės
laikmenos).
• Garso sistema gali neatpažinti
nestandartinių (su metaliniu
apvalkalu) USB įtaisų.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Sistema gali neatpažinti USB
atminties kortelių skaitytuvų
(tokių kaip CF, SD, micro SD ir
kitų) ar išorinių HDD įtaisų.
• Sistema neatpažįsta DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)
apsaugotų muzikinių failų.
• Automobilio garso sistema gali
ištrinti USB atmintinėje esančius
duomenis. Visuomet padarykite
svarbių duomenų kopijas kitame
atminties saugojimo įrenginyje.
• Nenaudokite tokių USB laikmenų,
kurios gali būti naudojamos kaip
raktų laikikliai ar mobiliųjų telefonų priedai, nes galite sugadinti
USB jungtį. Naudokite
gaminius tik su tokiais kištukais,
kaip parodyta paveikslėlyje.

1 11
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 PASTABA - “iPod”® NAUDOJIMAS

• Kai kurie “iPod” modeliai nepalaiko ryšio protokolo todėl negalima kokybiškai atkurti failų.
Palaikomi “iPod” modeliai:
- “iPod Mini”
- “iPod” 4-os (“Photo”) ~ 6-os
(“Classic”) kartos
- “iPod Nano” 1-os ~ 4-os kartos
- “iPod Touch” 1-os ~ 2-os kartos
• “iPod” kūrinių paieškos ar grojimo tvarka gali skirtis nuo
paieškos garso sistemoje tvarkos.
• Jei “iPod” nustoja veikti dėl pačio
įtaiso gedimo, perkraukite jį.
(Perkrovimas: skaitykite “iPod”
naudojimo vadovą).
• Jei baterijos įkrova maža, “iPod”
gali gerai neveikti.
(Tęsinys)

1 12

(Tęsinys)
• Kai kuriuos “iPod” įtaisus, pavyzdžiui, “iPhone”, galima prijungti
per Bluetooth® belaidės technologijos sąsają. Įrenginyje turi būti
Bluetooth® belaidės technologijos
garso palaikymo galimybė (pavyzdžiui, Bluetooth® belaidės technologijos stereo ausinės). Toks
įrenginys veiks, tačiau jo nebus galima valdyti automobilio garso sistema.
• Norint “iPod” funkcijas valdyti per
automobilio garso sistemą, prijunkite
jį originaliu “iPod” laidu.
• Dėl kai kurių jūsų “iPod” / “iPhone”
įtaiso ypatybių garso sistema gali
praleisti ar nekokybiškai atkurti
įrašytus duomenis.
• Jeigu jūsų “iPhone” prijungtas ir per
Bluetooth® belaidės technologijos
sąsają, ir per USB jungtį, garsas gali
būti nekokybiškas. Savo “iPhone”
pasirinkite tvirtą (“Dock”) jungtį
arba Bluetooth® belaidės techno-logijos sąsają ir pakeiskite garso
išvestį (šaltinį).
(Tęsinys)

(Tęsinys)

• Prijungdami “iPod” per “iPod”
maitinimo laidą, pilnai įkiškite kištuką į multimedijos lizdą. Jei kištukas pilnai neįkištas, ryšys tarp
“iPod” ir garso sistemos gali
nutrūkti.
• Derinant “iPod” ir garso sistemos
garso efektus, abiejų įrenginių
garso efektai gali persidengti ir
pabloginti ar iškraipyti garso
kokybę.
• Reguliuodami sistemos garsą,
išjunkite “iPod” dažnių reguliatoriaus funkciją, o jei naudojate
“iPod” dažnių reguliatorių, išjunkite automobilio garso sistemos
reguliatorių.
• Kai nenaudojate “iPod”, atjunkite
“iPod” prijungimo laidą nuo
“iPod”. Priešingu atveju “iPod”
gali likti papildomo įtaiso režime
ir tinkamai neveikti.
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 CD

grotuvas (RDS modelis)
AM104DMEE, AM114DMEE

Jei nėra

logotipo, Bluetooth® belaidė technologija nepalaikoma.

1 13
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 CD

grotuvai : AM100DMMG, AM110DMMG, AM111DMMG, AM101DMGG, AM110DMEE, AM112DMEE,
AM111DMEE, AM110DMGL, AM100DMMN, AM110DMMN

Jei nėra

1 14

logotipo, Bluetooth® belaidė technologija nepalaikoma.
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Garso sistema
SISTEMOS VALDYMAS IR
FUNKCIJOS
 Vaizdas ekrane ir nustatymai gali
skirtis, priklausomai nuo pasirinkto
režimo.
Grotuvo skydelis

(RDS modelis)
1.
(EJECT - išstumti)
• Išstumia kompaktinį diską.

2. RADIO
• Keičia FM/AM režimus.
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką radijo bangų diapazonai
keičiasi tokia tvarka: FM1  FM2
 FMA  AM  AMA.
 Sąrankos>Ekrano (Setup > Display)
režime įjungus iššokančio lango
režimą [Mode Pop up], On atsidaro radijo iššokantis langas.
Kai atsidaro iššokantis langas,
norimą režimą pasirinkite sukdami
reguliavimo rankenėlę
arba
1
spausdami mygtukus
~
6 .
3. MEDIA
• Keičia CD, USB (“iPod”), AUX, “My
Music”, “BT Audio” režimus.
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką režimai keičiasi šia tvarka: CD,
USB (“iPod”), AUX, “My Music”,
“BT Audio”.

 Sąrankos-Ekrano (Setup-Display)
režime įjungus iššokančio lango
režimą [Mode Pop up], On atsidaro laikmenų iššokantis langas.
Kai atsidaro iššokantis langas,
norimą režimą pasirinkite sukdami
reguliavimo rankenėlę arba spausdami mygtukus 1 ~ 6 .
4. PHONE (skirtas modeliams su
Bluetooth® belaide technologija)
• Valdo telefono ekraną
 Kai telefonas neįjungtas, rodomas
telefono įjungimo ekranas.
5. PWR/VOL rankenėlė
•
Maitinimo rankenėlė: Spustelėjus šią rankenėlę įjungiamas ir
išjungiamas maitinimas.
•
Garso rankenėlė: Sukant rankenėlę į kairę ir į dešinę reguliuojamas garsas.

1 15
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Garso sistema
• CD, MP3, USB režimas : Aplankų
paieška.
8.

SEEK

6. TRACK
• Radijo režimas: Automatiškai ieško
radijo stočių dažnių.
• CD, USB, “iPod”, “My Music” režimai
- Trumpai spustelėkite mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
Pereinama prie kitos ar buvusios
dainos (failo)
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės): Atsuka atgal arba į priekį tuo
metu leidžiamą dainą.
PTY

7. FOLDER
• FM : RDS ryšių protokolo standartą
atitinkančių programų paieška.
1 16

1
6
Įrašytos stotys
~
(Preset)
• Radijo režimas: Įrašo dažnius
(kanalus) arba priima įrašytus
dažnius (kanalus).
• CD, USB, “iPod”, “My Music” režimai
- 1 RPT : Pakartojimas (Repeat)
- 2 RDM : Atsitiktinis leidimas
(Random)
• Radijo (Radio), laikmenų (Media),
sąrankos (Setup) ir meniu (Menu)
iššokančiuose languose pasirenkamas meniu numeris.

9.
• Kiekvieną kartą trumpai spustelėjus šį mygtuką (trumpiau nei 0,8
sekundės), ekranas išjungiamas
(OFF)  įjungiamas (ON)  išjungiamas (OFF).
Radijas veikia, išjungiamas tik
ekranas. Kai ekranas išjungtas, jį
vėl galima įjungti spustelėjus bet
kurį mygtuką.

TA

10. SCAN
• Radijo režimas
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės): kiekviena stotis leidžiama po
5 sekundes.
• CD, USB, “My Music” režimai
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės): kiekviena daina (failas) leidžiamas po 10 sekundžių.
 Jeigu norite toliau klausytis leidžiamos dainos (failo), dar kartą
spustelėkite mygtuką.
SETUP

11.
• Trumpai spustelėkite mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės): pereinama prie ekrano, garso, laikrodžio, telefono, sistemos nustatymo
režimų.
• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8
sekundės): pereinama prie laiko
nustatymo ekrano.
CLOCK

12. MENU
Rodomi įjungto režimo meniu.
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Garso sistema

13.
Reguliavimo (TUNE) rankenėlė
• Radijo režimas: Sukant rankenėlę į
kairę ir į dešinę, keičiamas priimamų bangų dažnis.
• CD, USB, “iPod”, “My Music” režimai: sukant rankenėlę į kairę ir į
dešinę, ieškoma dainų (failų).
 Kai ekrane pasirodo ieškoma daina, spustelėkite rankenėlę ir ji
pradės groti.
• Paeiliui paryškinami visi pasirenkamieji meniu ir pasirenkamas
reikiamas meniu.

14. Įdėto disko LED
• Šviesos diodas (LED) rodo, ar
diskas įdėtas į grotuvą.

15. FM
• Pakeičia į FM bangas.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką dažnių intervalai keičiasi tokia
tvarka: FM1  FM2  FMA.
16. AM
• Pakeičia į AM bangų diapazoną.
• Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką dažnių diapazonai keičiasi
tokia tvarka: AM  AMA.

1 17

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:07 Page 18

Garso sistema
Grotuvo skydelis

1.
(EJECT - išstumti)
• Išstumia kompaktinį diską.

2. RADIO
• Keičia FM/AM režimus.
• Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką radijo bangų diapazonai keičiasi tokia tvarka: FM1  FM2 
AM.
 Sąrankos-Ekrano (Setup-Display)
režime įjungus iššokančio lango
režimą [Mode Pop up], On atsidaro laikmenų iššokantis langas.
Kai atsidaro iššokantis langas,
norimą režimą pasirinkite sukdami
reguliavimo rankenėlę
arba
1
spausdami mygtukus
~
6 .
3. MEDIA
• Keičia CD, USB (“iPod”), AUX, “My
Music”, “BT Audio” režimus.
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką režimai keičiasi šia tvarka: CD,
USB (“iPod”), AUX, “My Music”,
“BT Audio”.

1 18

 Sąrankos-Ekrano (Setup-Display)
režime įjungus iššokančio lango
režimą [Mode Pop up], On atsidaro laikmenų iššokantis langas.
Kai atsidaro iššokantis langas,
norimą režimą pasirinkite sukdami
reguliavimo rankenėlę arba spausdami mygtukus 1 ~ 6 .
4.

PHONE (skirtas modeliams su
Bluetooth® belaide technologija)
• Valdo telefono ekraną
 Kai telefonas neįjungtas, rodomas
telefono įjungimo ekranas.

5. PWR/VOL rankenėlė
•
Maitinimo rankenėlė: Spustelėjus šią rankenėlę įjungiamas ir
išjungiamas maitinimas.
•
Garso rankenėlė: Sukant rankenėlę į kairę ir į dešinę reguliuojamas garsas.
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Garso sistema

SEEK

6. TRACK
• Radijo režimas: Automatiškai ieško
radijo stočių dažnių.
• CD, USB, “iPod”, “My Music” režimai
- Trumpai spustelėkite mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
Pereinama prie kitos ar buvusios
dainos (failo)
- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8
sekundės): Atsuka atgal arba į
priekį tuo metu leidžiamą dainą.
7. FOLDER
• CD, MP3, USB režimas : Aplankų
paieška

8. 1 ~ 6 Įrašytos stotys (Preset)
• Radijo režimas: Įrašo dažnius
(kanalus) arba priima įrašytus
dažnius (kanalus).
• CD, USB, “iPod”, “My Music” režimai
- 1 RPT : Pakartojimas (Repeat)
- 2 RDM : Atsitiktinis leidimas (Random)
• Radijo (Radio), laikmenų (Media),
sąrankos (Setup) ir meniu (Menu)
iššokančiuose languose pasirenkamas meniu numeris.
9. DISP
• Kiekvieną kartą trumpai spustelėjus šį mygtuką (trumpiau nei 0,8
sekundės), ekranas išjungiamas
(OFF)  įjungiamas (ON)  išjungiamas (OFF).
Radijas veikia, išjungiamas tik
ekranas. Kai ekranas išjungtas, jį
vėl galima įjungti spustelėjus bet
kurį mygtuką.

10. SCAN
• Radijo režimas
- Trumpai spustelėjus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): kiekviena
stotis leidžiama po 5 sekundes.
• CD, USB, “My Music” režimai
- Trumpai spustelėjus mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
kiekviena daina (failas) leidžiamas
po 10 sekundžių.
 Jeigu norite toliau klausytis leidžiamos dainos (failo), dar kartą
spustelėkite mygtuką.
SETUP

11.
• Trumpai spustelėkite mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės): pereinama prie ekrano, garso, laikrodžio, telefono, sistemos nustatymo
režimų.
• Paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (ilgiau nei 0,8
sekundės): pereinama prie laiko
nustatymo ekrano.
CLOCK

12. MENU
Rodomi įjungto režimo meniu.
 “iPod” sąrašas: pereikite į pagrindinį meniu.
1 19
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Garso sistema

13.
Reguliavimo (TUNE) rankenėlė
• Radijo režimas: Sukant rankenėlę į
kairę ir į dešinę, keičiamas priimamų bangų dažnis.
• CD, USB, “iPod”, “My Music”
režimai: Sukant rankenėlę į kairę ir
į dešinę, ieškoma dainų (failų).
Kai ekrane pasirodo ieškoma
daina, spustelėkite rankenėlę ir ji
pradės groti.
• Paeiliui paryškinami visi pasirenkamieji meniu ir pasirenkamas
reikiamas meniu.

14. Įdėto disko LED
• Šviesos diodas (LED) rodo, ar
diskas įdėtas į grotuvą.

1 20

15. FM
• Pakeičia į FM bangas.
• Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką dažnių diapazonai keičiasi
tokia tvarka: FM1  FM2.
16. AM
• Pakeičia į AM bangų diapazoną.
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Garso sistema
SETUP - SĄRANKA
(RDS modelis)
- AM104DMEE, AM114DMEE
Ekrano nustatymai
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite ekraną [Display] reguliavimo
rankenėle
arba 1 RPT mygtuku
Pasirinkite meniu reguliavimo rankenėle .

“Mode Pop up”
(iššokančio lango režimas)

“Sound Settings”
(garso nustatymai)

[Mode Pop up] Keičia On iššokančio lango režimą.
• Kai grotuvas įjungtas, spustelėkite
RADIO arba MEDIA mygtuką ir
pasirodys iššokantis režimo keitimo
langas.

Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite garsą [Sound] reguliavimo
rankenėle
arba 2 RDM mygtuku
Pasirinkite meniu reguliavimo rankenėle .

“Scroll text” (teksto slinktis)
[Scroll Text]
Nustatykite On
arba Off
• On : Slenka visą laiką
• Off : Paslenka tik vieną (1) kartą.
“Song Info”
(informacija apie kūrinį)
Kai leidžiamas MP3 failas, galima
pasirinkti rodomą informaciją: albumas arba failas (Folder/File) arba albumas, atlikėjas ir daina (Album/
Artist/Song).

1 21
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Garso sistema
“Audio Settings”
(garso nustatymai)
Šiame meniu galima nustatyti žemus
(Bass), vidutinius (Middle) ir aukštus
(Treble) dažnius, o taip pat sustiprinti
garsą priekinėje ar galinėje automobilio dalyje (Fader) ir sureguliuoti
šoninius garsiakalbius (Balance).
Pasirinkite [Audio Settings] Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle Norint pasirinkti, sukite
reguliavimo rankenėlę į vieną arba į
kitą pusę:
• “Bass” / “Middle” / “Treble”: pasirenkamas garso tonas.
• “Fader” / “Balance”: sustiprina garsą automobilio priekyje, gale ar šonuose.
• “Default” (numatytieji nustatymai):
atstato numatytuosius nustatymus.
 “Return” (grąžinimas): Jei reguliuodami pakartotinai spustelėsite
reguliavimo rankenėlę, grįšite į
pagrindinį meniu.

1 22

“Virtual Sound”
(tariamasis garsas)
Galima nustatyti “PowerBass”, “PowerTreble” ir “Surround” funkcijas.
Pasirinkite [Virtual Sound] Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle Nustatykite On / Off reguliavimo
rankenėle.
• “PowerBass”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti žemų dažnių
garsams gyvumo.
• “PowerTreble”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti aukštų dažnių
garsams gyvumo.
• “Surround”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti garso “apgaubimo”pojūtį.

 Gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto režimo.
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“Speed Dependent Volume”
(garso reguliavimas pagal
automobilio greitį)

“Clock Settings”
(laikrodžio nustatymas)

Ši funkcija automatiškai reguliuoja
garso stiprumą pagal automobilio
greitį.
Pasirinkite [Speed Dependent Vol.]
Pasirinkite vieną iš 4 lygių: išjungta
(Off), nestiprus (Low), vidutinis (Mid)
ar stiprus (High)
reguliavimo
rankenėle.

Spustelėkite
mygtuką Pasirinkite laikrodį [Clock]
reguliavimo rankenėle arba 3 mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo
rankenėle.

“Volume Dialogue”
(garso lygis kalbant)

SETUP
CLOCK

“Clock Settings”
(laikrodžio nustatymas)
Šis meniu naudojamas nustatyti laiką.
Pasirinkite [Clock Settings] Nustatykite
reguliavimo rankenėle
Spustelėkite
reguliavimo rankenėlę.

 Įrašykite tinkamą skaičių paryškintame langelyje ir spustelėkite reguliavimo rankenėlę, kad galėtumėte nustatyti minutes.

Reguliuojamas garsas kalbant.
Pasirinkite [Volume Dialogue] Garsą nustatykite
reguliavimo rankenėle.

1 23
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Garso sistema
“Day Settings”
(dienos nustatymas)

“Time Format”
(laiko formatas)

“Automatic RDS Time”
(automatinis RDS laikas)

Šis meniu naudojamas nustatyti datą
(DD / MM / MMMM).
Pasirinkite [Day Settings]
Nustatykite
reguliavimo rankenėle
Spustelėkite
reguliavimo rankenėlę

Ši funkcija leidžia pasirinkti garso
sistemos 12 arba 24 valandų laiko
formatą.
Pasirinkite laiko formatą [Time
Format] Nustatykite 12Hr arba 24Hr
reguliavimo rankenėle.

Ši funkcija automatiškai sinchronizuoja laiką su RDS.
Pasirinkite [Automatic RDS Time]
Nustatykite On / Off reguliavimo
rankenėle:
• On : Įjungia automatinį laiko
nustatymą
• Off : Išjungta.

Laikrodžio rodymas išjungus
garso sistemą

 Įrašykite tinkamą skaičių paryš-

kintame langelyje ir spustelėkite
reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte prie kito nustatymo (nustatykite tokia tvarka: metai, mėnuo,
diena).
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Pasirinkite [Clock Disp.(Pwr Off)]
Nustatykite On / Off reguliavimo
rankenėle:
• On : Ekrane rodomas laikas ir
data
• Off : Išjungta.
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Garso sistema
Telefono sąranka
(RDS, Bluetooth® belaidės
technologijos modelis)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite telefoną [Phone]
reguliavimo rankenėle arba 4 mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle.

“Pair Phone”
(telefono susiejimas)

ATSARGIAI
Norint susieti mobilųjį telefoną
su
Bluetooth®
belaide
technologija, pirmiausia jis turi
būti atpažintas ir prijungtas. Dėl
to vairuojant negalima susieti
mobiliojo telefono. Pirmiausia
saugiai pastatykite automobilį.

Susiejimo proceso įvykdymas
rodomas ekrane.
 Kai kurie mobilieji telefonai po susiejimo automatiškai prijungiami.
 Galima sisieti iki penkių mobiliųjų
telefonų, kuriuose įdiegta Bluetooth® belaidė technologija.

Pasirinkite [Pair Phone] Nustatykite
reguliavimo rankenėle:
 Peržiūrėkite jūsų mobiliajame telefone rodomus įtaisų pavadinimus
ir prisijunkite.
 Įveskite
ekrane
rodomą
slaptažodį. (Slaptažodis: 0000)
 Įtaiso pavadinimas ir slaptažodis
bus rodomi ekrane 3 minutes. Jei
mobiliojo telefono nesusiesite per
3 minutes, susiejimo procesas bus
automatiškai nutrauktas.

1 25
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Garso sistema
“Phone List”
(telefonų sąrašas)
Ekrane rodoma iki 5 susietų telefonų.

Prie prijungto telefono rodomas [ ]
ženklas.
Pasirinkite telefoną, kurį norėsite
įdiegti.

• Telefono prijungimas
Pasirinkite telefonų sąrašą [Phone
List]
Pasirinkite mobilųjį telefoną
reguliavimo rankenėle
Pasirinkite telefono prijungimą [Connect
Phone]:

 Pasirinkite šiuo metu neprijungtą
mobilųjį telefoną.
 Prijunkite pasirinktąjį mobilųjį telefoną.
Prijungimo proceso įvykdymas
rodomas ekrane.
 Jeigu telefonas jau prijungtas, atjunkite dabar prijungtą telefoną ir
pasirinkite kitą telefoną, kurį norite prijungti.
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• Prijungto telefono atjungimas
Pasirinkite [Phone List] Pasirinkite
mobilųjį telefoną
reguliavimo rankenėle
Pasirinkite telefono atjungimą [Disconnect Phone]:

 Pasirinkite dabar prijungtą mobilųjį
telefoną.
 Atjunkite pasirinktąjį mobilųjį telefoną.
Atjungimo proceso įvykdymas rodomas ekrane.
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• Prijungimo sekos keitimas (pir-

mumas)
Galima keisti susietų mobiliųjų telefonų automatinio prijungimo tvarką
(pirmumą).
Pasirinkite [Phone List] Pasirinkite
pirmumą [Priority]
reguliavimo
rankenėle Pasirinkite telefoną, kurio
prijungimui suteikiamas pirmumas:
 Pasirinkite pirmumą [Priority].
 Iš susietų telefonų pasirinkite telefoną, kuriam suteikiamas pirmumas Nr. 1.
Ekrane rodoma pakeista pirmumo
seka.
 Pakeitus prijungimo seką (pirmumą), bus prijungtas telefonas,
kuriam suteikėte prioritetą Nr. 1.
- Kai telefono, kuriam suteiktas pirmumas Nr. 1, prijungti negalima:
automatiškai bandoma prijungti
prieš tai prijungtą telefoną.
- Jei prieš tai prijungto telefono prijungti negalima: bandoma prijungti pagal susietų telefonų
sąrašo tvarką.

- Prijungtam telefonui automatiškai
suteikiamas pirmumas Nr. 1.
• Šalinimas

Pasirinkite [Phone List] Pasirinkite
mobilųjį telefoną
reguliavimo rankenėle Pasirinkite [Delete]:
 Pasirinkite norimą mobilųjį telefoną.
 Pašalinkite pasirinktąjį mobilųjį
telefoną.
Šalinimo proceso įvykdymas rodomas ekrane.
 Kai bandoma pašalinti prijungtą
telefoną, pirmiausia jis atjungiamas.

ATSARGIAI
• Pašalinus mobilųjį telefoną,
ištrinama ir jo telefonų knyga.
• Kad Bluetooth® belaidės technologijos ryšys patikimai
veiktų, pašalinkite mobilųjį
telefoną iš garso sistemos, o
garso sistemą pašalinkite iš
mobiliojo telefono.

“Phone book download”
(telefonų knygos atsisiuntimas)
Ši funkcija naudojama atsisiųsti telefonų knygą ir skambučių žurnalą į
garso sistemą.
Pasirinkite [Phone book Download]
Pasirinkite
reguliavimo rankenėle.

ATSARGIAI
• Kai kuriuose telefonuose gali
nebūti duomenų atsisiuntimo
funkcijos.
• Jei telefonų knygos atsisiuntimo metu atliekamas kitas
veiksmas, atsisiuntimas nutraukiamas. Iki tol atsisiųsti
numeriai išsaugomi.
• Prieš atsisiųsdami naują telefonų knygą pašalinkite visus
anksčiau įrašytus numerius.
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“Auto Download”
(automatinis atsisiuntimas)

“Outgoing Volume”
(išvesties garso stiprumas)

Bluetooth® belaidės technologijos sistemos išjungimas

Galima automatiškai atsisiųsti naują
telefonų knygą ir skambučių žurnalą,
kai prijungiamas mobilusis telefonas.
Pasirinkite [Auto Download] Nustatykite On / Off reguliavimo rankenėle .

Ši funkcija naudojama nustatyti jūsų
balso garso stiprumą, kurį girdės
pašnekovas, kai skambinsite mobiliuoju telefonu su Bluetooth® belaide
technologija, naudodami laisvų rankų įrangą.
Pasirinkite [Outgoing Volume] Nustatykite garsą
reguliavimo rankenėle.
 Garsą galima reguliuoti ir pokalbio
SEEK
metu naudojant
mygtuTRACK
ką.

Ši funkcija naudojama tuomet, kai
nenorite naudotis Bluetooth® belaidės technologijos sistema.
Pasirinkite [Bluetooth System Off]
Nustatykite
reguliavimo rankenėle.
 Jeigu telefonas jau prijungtas, atjunkite prijungtą telefoną ir tuomet
išjunkite Bluetooth® belaidės technologijos sistemą.

“Audio Streaming”
(srautinis garso siuntimas)
Jūsų mobiliajame telefone su Bluetooth® belaide technologija įrašytas
dainas (failus) galima leisti per automobilio garso sistemą.
Pasirinkite [Audio Streaming] Nustatykite On / Off reguliavimo
rankenėle .

ATSARGIAI
Kai kuriuose telefonuose gali
nebūti Bluetooth® belaidės technologijos srautinio garso siuntimo funkcijos.
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Bluetooth® belaidės technologijos sistemos naudojimas
Jeigu norite naudoti Bluetooth® belaidę technologiją, kai sistema
išjungta, atlikite šiuos veiksmus:
• Bluetooth® belaidės technologijos
sistemos įjungimas PHONE mygtuku:
Spustelėkite PHONE mygtuką Valdymo nurodymai
 Atidaro langą, kuriame galima
naudoti Bluetooth® belaidės technologijos funkcijas ir pateikia tolesnius nurodymus.

• Bluetooth® belaidės technologijos
sistemos įjungimas SETUP mygtuku:
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite telefoną [Phone] reguliavimo
rankenėle arba 3 mygtuku
 Atsidarys langas, kuriame klausiama, ar įjungti Bluetooth® belaidę
technologiją.
 Šiame lange pasirinkite YES ir
įjungsite Bluetooth® belaidę technologiją ir bus pateikti tolesni
nurodymai.
 Jeigu Bluetooth® belaidės tech-

nologijos sistema įjungta, garso sistema automatiškai bandys prisijungti prie vėliausiai prijungto mobiliojo telefono su Bluetooth® belaide
technologija.

ATSARGIAI
• Bluetooth® belaidės technologijos ryšys kai kurių modelių
telefonuose gali trūkinėti. Norėdami prisijungti vėl, pabandykite atlikti šiuos veiksmus:
1) Išjunkite ir vėl įjunkite mobiliajame telefone Bluetooth®
belaidės technologijos funkciją ir pabandykite vėl prisijungti.
2) Išjunkite ir vėl įjunkite mobilųjį telefoną ir pabandykite
vėl prisijungti.
3) Išimkite ir vėl įdėkite mobiliojo telefono bateriją ir pabandykite vėl prisijungti.
4) Išjunkite ir vėl įjunkite garso
sistemą ir pabandykite vėl
prisijungti.
5) Pašalinkite visus susietus
įrenginius iš telefono ir garso
sistemos ir susiekite telefoną
iš naujo.
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Sistemos nustatymai
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System] reguliavimo rankenėle
arba 5 mygtuku Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle.
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“Memory Information”
(atminties informacija jei yra)
Rodo šiuo metu naudojamą atmintį ir
visą sistemos atmintį.
Pasirinkite [Memory Information]
OK.
Šiuo metu naudojama atmintis rodoma kairėje pusėje, o visa sistemos
atmintis rodoma dešinėje pusėje.

“VRS Mode” (VRS režimas)
Ši funkcija naudojama pakeisti atsako į nurodymus balsu būdą iš normalaus (Normal) į specialų (Expert)
režimą ir atvirkščiai.
Pasirinkite [VRS Mode] Nustatykite
reguliavimo rankenėle:
• “Normal” (normalus): šis būdas
skirtas pradedantiems vartotojams,
kurie gauna išsamius paaiškinimus
kaip atlikti nurodymus balsu.
• “Expert” (specialus): šis būdas skirtas įgudusiems vartotojams; pateikiama tik dalis informacijos, kaip
atlikti nurodymus balsu (pasirinkus
specialų būdą, paaiškinimų galima
klausytis paspaudus [Help] arba
[Menu] komandas).
 Gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto režimo.
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“Language” (kalba)
Iš šio meniu galima pasirinkti ekrane
rodomų užrašų ir balso atpažinimo
kalbą.
Pasirinkite [Language] Nustatykite
reguliavimo rankenėle.

SETUP
- AM100DMMG, AM110DMMG,
AM111DMMG, AM101DMGG,
AM110DMEE, AM112DMEE,
AM111DMEE, AM110DMGL,
AM100DMMN, AM110DMMN

Ekrano nustatymai

 Pakeitus kalbą, sistema persikraus.
 Galimos kalbos pagal regionus
-

Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite ekraną [Display]
reguliavimo rankenėle arba 1 RPT mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo
rankenėle.

“Mode Pop up”
(iššokančio lango režimas)
[Mode Pop up] Keičia On iššokančio lango režimą.
• Kai įjungtas (On), paspauskite
RADIO arba MEDIA mygtuką, ir pa-sirodys įrenginio pakeitimo langas.

“Text scroll” (teksto slinktis)
[Text Scroll ] Pasirinkite

On

arba

Off

•
•

On
Off

: Slenka visą laiką
: Paslenka tik vieną (1) kartą.

“Media Display”
(laikmenų ekranas)
Kai leidžiamas MP3 failas, galima
pasirinkti rodomą informaciją: albumas arba failas (Folder/File) arba
albumas, atlikėjas ir daina (Album/
Artist/Song).
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GARSO NUSTATYMAI
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite garsą [Sound]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM
mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle.

• “Bass” / “Middle” / “Treble”: nustatomas garso tonas.
• “Fader” / “Balance”: sustiprina garsą automobilio priekyje, gale ar šonuose.
• “Default” (numatytieji nustatymai):
atstato numatytuosius nustatymus.
 “Return” (grąžinimas): Jei reguliuodami pakartotinai spustelėsite
reguliavimo rankenėlę, grįšite į
pagrindinį meniu.

Pasirinkite [Virtual Sound] Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle Nustatykite On / Off reguliavimo rankenėle .
• “PowerBass”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti žemų dažnių
garsams gyvumo.
• “PowerTreble”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti aukštų dažnių
garsams gyvumo.
• “Surround”: Tai garso sistemos
ypatybė, suteikianti garso “apgaubimo”pojūtį.

“Virtual Sound”
(tariamasis garsas)

 Gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto režimo.

“Sound Settings”
(garso nustatymai)
Šiame meniu galima nustatyti žemus
(Bass), vidutinius (Middle) ir aukštus
(Treble) dažnius, o taip pat sustiprinti
garsą priekinėje ar galinėje automobilio dalyje (Fader) ir sureguliuoti
šoninius garsiakalbius (Balance).
Pasirinkite [Sound Settings]
Pasirinkite meniu
reguliavimo
rankenėle
Norint pasirinkti, sukite
reguliavimo rankenėlę į vieną ar į
kitą pusę:

Galima nustatyti “PowerBass”, “PowerTreble” ir “Surround” funkcijas.
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“Speed Dependent Vol.”
(reguliuoja garsą pagal
automobilio greitį)
Ši funkcija automatiškai reguliuoja
garso stiprumą pagal automobilio
greitį.
Pasirinkite [Speed Dependent Vol.]
Pasirinkite vieną iš 4 lygių: išjungta
(Off), nestiprus (Low), vidutinis (Mid)
ar stiprus (High)
reguliavimo
rankenėle.

Laikrodžio nustatymas
SETUP

Spustelėkite
mygtuką Pasirinkite laikrodį [Clock]
reguliavi3
mo rankenėle arba
mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo rankenėle.
CLOCK

“Clock Settings”
(laikrodžio nustatymas)
Šis meniu naudojamas nustatyti laiką.
Pasirinkite [Clock Settings] Nustatykite
reguliavimo rankenėle
Spustelėkite
reguliavimo rankenėlę.

 Įrašykite tinkamą skaičių paryškintame langelyje ir spustelėkite reguliavimo rankenėlę, kad galėtumėte nustatyti minutes.
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“Calendar Settings”
(kalendoriaus nustatymas)

Laikrodžio rodymas išjungus
garso sistemą

Šis meniu naudojamas nustatyti datą
(DD/MM/MMMM).
Pasirinkite [Calendar Settings]
Nustatykite
reguliavimo rankenėle Spustelėkite
reguliavimo
rankenėlę.

SPasirinkite “Clock Disp.(Pwr Off)”
Nustatykite On arba Off naudodami
reguliavimo rankenėlę.
On
•
: Ekrane rodomas laikas ir
data.
• Off : Išjungta.

 Įrašykite tinkamą skaičių paryškintame langelyje ir spustelėkite reguliavimo rankenėlę, kad pereitumėte prie kito nustatymo (nustatykite tokia tvarka: metai, mėnuo, diena).
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Telefono sąranka (skirta
modeliams su Bluetooth®
belaide technologija)
Paspauskite SETUP mygtuką Pasirinkite telefoną [Phone] naudodami
reguliavimo rankenėlę arba 4
mygtuką Pasirinkite meniu naudodami
reguliavimo rankenėlę

“Pair Phone”
(telefono susiejimas)

ATSARGIAI
Norint susieti mobilųjį telefoną
su Bluetooth® belaide technologija, pirmiausia jis turi būti
atpažintas ir prijungtas. Dėl to
vairuojant negalima susieti mobiliojo telefono. Pirmiausia saugiai pastatykite automobilį.

Susiejimo proceso įvykdymas rodomas ekrane.
 Kai kurie telefonai po susiejimo
automatiškai prijungiami.
 Galima sisieti iki penkių mobiliųjų
telefonų, kuriuose įdiegta Bluetooth® belaidė technologija.

Pasirinkite “Pair Phone”
Nustatykite naudodami
reguliavimo
rankenėlę
 Peržiūrėkite jūsų mobiliajame
telefone rodomus įtaisų pavadinimus ir prisijunkite.
 Įveskite ekrane rodomą slaptažodį. (Slaptažodis: 0000)
 Įtaiso pavadinimas ir slaptažodis
bus rodomi ekrane 3 minutes. Jei
telefono nesusiesite per 3 minutes, mobiliojo telefono susiejimas
bus automatiškai nutrauktas.
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“Phone List”
telefonų sąrašas)
Ekrane rodoma iki 5 susietų telefonų.
Prie prijungto telefono rodomas [ ]
ženklas.

Pasirinkite telefoną, kurį norėsite
įdiegti.
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• Telefono prijungimas
Pasirinkite telefonų sąrašą [Phone
List]
Pasirinkite mobilųjį telefoną
reguliavimo rankenėle
Pasirinkite telefono prijungimą [Connect
Phone]:

• Prijungto telefono atjungimas
Pasirinkite telefonų sąrašą [Phone
List]
Pasirinkite mobilųjį telefoną
reguliavimo rankenėle
Pasirinkite telefono atjungimą [Disconnect Phone]:

 Pasirinkite šiuo metu neprijungtą
mobilųjį telefoną.
 Prijunkite pasirinktąjį mobilųjį telefoną.
Prijungimo proceso įvykdymas
rodomas ekrane.
 Jeigu telefonas jau prijungtas,
atjunkite dabar prijungtą telefoną ir
pasirinkite kitą telefoną, kurį norite
prijungti.

 Pasirinkite dabar prijungtą mobilųjį
telefoną.
 Atjunkite pasirinktąjį mobilųjį telefoną.
Atjungimo proceso įvykdymas
rodomas ekrane.
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• Prijungimo sekos keitimas (pirmumas)
Galima keisti susietų mobiliųjų telefonų automatinio prijungimo tvarką
(pirmumą).
Pasirinkite [Phone List] Pasirinkite
pirmumą [Priority]
reguliavimo
rankenėle
Pasirinkite telefoną,
kurio prijungimui suteikiamas pirmumas:
 Pasirinkite pirmumą [Priority].
 Iš susietų telefonų pasirinkite telefoną, kuriam suteikiamas pirmumas Nr. 1.
Ekrane rodoma pakeista pirmumo
seka.
 Pakeitus prijungimo seką (pirmumą), bus prijungtas telefonas, kuriam suteikėte pirmumą Nr. 1.
- Kai telefono, kuriam suteiktas pirmumas Nr. 1, prijungti negalima:
automatiškai bandoma prijungti
prieš tai prijungtą telefoną.
- Jei prieš tai prijungto telefono prijungti negalima: Bandoma prijungti
telefonus jų susiejimo tvarka.
- Prijungtas telefonas automatiškai
gaus pirmumą Nr. 1.

• Šalinimas
Pasirinkite [Phone List] Pasirinkite
mobilųjį telefoną
reguliavimo
rankenėle Pasirinkite [Delete]:
 Pasirinkite norimą mobilųjį telefoną.
 Pašalinkite pasirinktąjį mobilųjį
telefoną.
Šalinimo proceso įvykdymas rodomas ekrane.
 Kai norima pašalinti prijungtą telefoną, pirmiausia jį reikia atjungti.

ATSARGIAI
• Pašalinus mobilųjį telefoną,
ištrinama ir jo telefonų knyga.
• Kad Bluetooth® belaidės technologijos ryšys patikimai veiktų, pašalinkite mobilųjį telefoną iš garso sistemos, o garso sistemą pašalinkite iš
mobiliojo telefono.

“Contacts Download”
(asmeninės adresinės
atsisiuntimas)
Ši funkcija naudojama perkelti asmeninę adresinę ir skambučių žurnalą į
garso sistemą.
Pasirinkite [Contacts Download]
Pasirinkite
reguliavimo rankenėle.

ATSARGIAI
• Kai kuriuose telefonuose gali
nebūti duomenų atsisiuntimo
funkcijos.
• Jei telefonų knygos atsisiuntimo metu atliekamas kitas
veiksmas, atsisiuntimas nutraukiamas. Iki tol atsisiųsti
numeriai išsaugomi.
• Prieš atsisiųsdami naują telefonų knygą, pašalinkite visus
anksčiau įrašytus numerius.
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“Auto Download”
(automatinis atsisiuntimas)

“Outgoing Volume”
(išvesties garso stiprumas)

Galima automatiškai atsisiųsti naują
telefonų knygą ir skambučių žurnalą,
kai prijungiamas mobilusis telefonas.
Pasirinkite [Auto Download] Nustatykite On / Off
reguliavimo
rankenėle.

Ši funkcija naudojama nustatyti jūsų
balso garso stiprumą, kurį girdės
pašnekovas, kai skambinsite mobiliuoju telefonu su Bluetooth® belaide
technologija, naudodami laisvų rankų įrangą.
Pasirinkite [Outgoing Volume] Nustatykite garsą
reguliavimo rankenėle.
 Garsą galima reguliuoti ir pokalbio
SEEK
metu naudojant
mygTRACK
tuką.

“Audio Streaming”
(srautinis garso siuntimas)
Jūsų mobiliajame telefone su
Bluetooth® belaide technologija
įrašytas dainas (failus) galima leisti
per automobilio garso sistemą.
Pasirinkite [Audio Streaming] Nustatykite On / Off
reguliavimo
rankenėle.

ATSARGIAI
Kai kuriuose telefonuose nėra
Bluetooth® belaidės technologijos srautinio garso siuntimo į
garso sistemą funkcijos.
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Bluetooth® belaidės technologijos sistemos išjungimas
Ši funkcija naudojama tuomet, kai
nenorite naudotis Bluetooth® belaidės technologijos sistema.
Pasirinkite [Bluetooth System Off]
Nustatykite
reguliavimo rankenėle.
 Jeigu telefonas jau prijungtas,
atjunkite prijungtą telefoną ir tuomet išjunkite Bluetooth® belaidės
technologijos sistemą.

Bluetooth® belaidės technologijos sistemos naudojimas
Jeigu norite naudoti Bluetooth® belaidę technologiją, kai sistema išjungta, atlikite šiuos veiksmus:
• Bluetooth® belaidės technologijos
sistemos įjungimas PHONE mygtuku:
Spustelėkite PHONE mygtuką Valdymo nurodymai
 Atidaro langą, kuriame galima
naudoti Bluetooth® belaidės technologijos funkcijas ir pateikia
tolesnius nurodymus.

• Bluetooth® belaidės technologijos
įjungimas, naudojant SETUP mygtuką:
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite telefoną [Phone] reguliavimo
rankenėle arba 4 mygtuku
 Atsidarys langas, kuriame klausiama, ar įjungti Bluetooth® belaidę
technologiją.
 Šiame lange pasirinkite YES ir
įjungsite Bluetooth® belaidę technologiją ir bus pateikti tolesni nurodymai.
 Jeigu Bluetooth® belaidės technologijos sistema įjungta, garso sistema automatiškai bandys prisijungti prie vėliausiai prijungto mobiliojo telefono su Bluetooth® belaide
technologija.

ATSARGIAI
• Bluetooth® belaidės technologijos ryšys kai kurių modelių
telefonuose gali trūkinėti. Norėdami prisijungti vėl, pabandykite atlikti šiuos veiksmus.
1) Išjunkite ir vėl įjunkite mobiliajame telefone Bluetooth® belaidės technologijos funkciją ir
pabandykite vėl prisijungti.
2) Išjunkite ir vėl įjunkite mobilųjį
telefoną ir pabandykite vėl prisijungti.
3) Išimkite ir vėl įdėkite mobiliojo
telefono bateriją ir pabandykite
vėl prisijungti.
4) Išjunkite ir vėl įjunkite garso
sistemą ir pabandykite vėl prisijungti.
5) Pašalinkite visus susietus įrenginius iš telefono ir garso sistemos ir susiekite telefoną iš
naujo.
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SISTEMOS NUSTATYMAI
Spustelėkite SETUP mygtuką.
Pasirinkite [System] reguliavimo
5
rankenėle arba
mygtuku
Pasirinkite meniu
reguliavimo
rankenėle .

“Memory Information”
(atminties informacija - jei yra)
Rodo šiuo metu naudojamą atmintį ir
visą sistemos atmintį.
Pasirinkite [Memory Information]
OK.
Šiuo metu naudojama atmintis rodoma kairėje pusėje, o visa sistemos
atmintis rodoma dešinėje pusėje.

“Language” (kalba)
Iš šio meniu galima pasirinkti ekrane
rodomų užrašų ir balso atpažinimo
kalbą.
Pasirinkite [Language] Nustatykite
reguliavimo rankenėle.

 Pakeitus kalbą, sistema persikraus.
 Galimos kalbos pagal regionus
, anglų
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RADIO - RADIJAS (perklausa - RDS modelis)
RADIJO režimo keitimas

Garso reguliavimas

SCAN (perklausa)

Garsas
reguliuojamas
sukant
VOL rankenėlę į kairę ir į dešinę.

Paspauskite SCAN mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės): kiekviena priimama stotis perklausoma
po 5 sekundes didėjančio dažnio
tvarka. Perklausius visus dažnius,
vėl grįžtama prie tuo metu priimamos radijo stoties dažnio.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
Po 5 sekundes perklausomos radijo stotys, įrašytos nustatytos
1
parinkties mygtukais
~
6 .

SEEK (paieška)
SEEK

Spustelėkite RADIO mygtuką ir
bangų diapazoną pakeisite šia tvarka: FM1  FM2  FMA  AM 
AMA.
FM
AM
Spustelėkite
arba
mygtuką ir bangų diapazonus
pakeisite šia tvarka: FM1  FM2 ir
AM.
Iššokančio lango režimas [Mode
Pop up] įjungtas: pasirodo
iššokantis langas, kuriame galima
keisti radijo bangų diapazoną. Kol
rodomas šis langas, radijo bangų
diapazonus galima keisti šia tvarka ( RADIO : FM1  FM2  FMA 
AM  AMA / FM : FM1  FM2
/ AM : AM) reguliavimo ranke1
5
nėle arba
~
mygtukais.

TRACK
Paspauskite
mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
keičiamas dažnis.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
automatiškai ieško kito transliuojamo dažnio.

“Preset SEEK”
(nustatytos stoties paieška)
Paspauskite 1 ~ 6 mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
įjungiama radijo stotis, kurios dažnis įrašytas atitinkamu mygtuku.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
Paspaudus ir laikant nuspaustą
pasirinktą mygtuką, 1 ~ 6
šiuo numeriu įrašoma tuo metu
grojanti radijo stotis. Stoties įrašymą patvirtina garsinis signalas.

TA

Paspauskite SCAN mygtuką
• Paspauskite mygtuką (ilgiau nei 0,8
sekundės): kiekviena priimama stotis perklausoma po 5 sekundes
didėjančio dažnio tvarka. Perklausius visus dažnius, vėl grįžtama
prie tuo metu priimamos radijo
stoties dažnio.
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Stoties parinkimas rankiniu
būdu
Ieškokite reikiamo dažnio, sukdami
reguliavimo rankenėlę į kairę ir į
dešinę.
• AM104DMEE/ AM114DMEE
- FM: intervalas keičiasi kas 50 kHz
- AM: intervalas keičiasi kas 9 kHz

“Traffic Announcement”
(TA - eismo pranešimai)
TA

Trumpai spustelėjus SCAN mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės):
Nustatykite On / Off TA (eismo
pranešimų) režimą.

Paieška pagal programų
pobūdį (PTY)
PTY

• Spustelėkite
mygtuką,
FOLDER
kai
ieškote
RDS
standartą
atitinkančių radijo stočių pagal
programų pobūdį.

MENU
MENU mygtuku pasiekiamos “Auto
Store” (AST - automatinio įrašymo) ir
“Info” (informacijos) funkcijos.
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“Auto Store” (AST automatinis įrašymas)
MENU

Paspauskite
mygtuką Nustatykite [ AST] naudodami
reguliavimo rankenėlę arba 1 RPT mygtuką.

“Region” (regionas)
Paspauskite MENU mygtuką Nustatykite [ Region] naudodami
3
reguliavimo rankenėlę arba
mygtuką.
Regiono parinktį galima įjungti ir išjungti (On/Off).

News (naujienos)
Pasirinkite AST ir įrašykite geriausiai
priimamus dažnius nustatytosios
parinkties mygtukais 1 ~ 6 . Jei
nepagaunami jokių radijo stočių signalai, transliuojama radijo stotis, kurios
signalo dažnis buvo vėliausiai priimtas.
 Įrašo tik FMA ar AMA bangų
dažnius nustatytosios parinkties
mygtukų 1 ~ 6 atmintyje.

AF (Alternatyvieji dažniai)
Paspauskite MENU mygtuką Nustatykite [ AF] naudodami
reguliavimo rankenėlę arba 2 RDM mygtuką.
Alternatyvaus dažnio paieškos parinktį
galima įjungti ir išjungti (On/Off).

Paspauskite MENU mygtuką Nustatykite [ News] naudodami
re4
guliavimo rankenėlę arba
mygtuką.
Naujienų parinktį galima įjungti ir išjungti (On/Off).

Info Volume (informacijos
pateikimo garso stiprumas)
nformacijos pateikimo garso stiprumas – tai garso lygis, kuriuo girdimos
naujienos ar eismo informacija.
Pateikiamos informacijos garso lygį
galima reguliuoti sukant
VOL
rankenėlę į kairę ir į dešinę tuo metu,
kai transliuojamos naujienos arba
eismo informacija.
 AF, regionas ir naujienos yra tik
RDS standartą atitinkančių radijo
stočių meniu.
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Garso sistema
RADIO

Garso reguliavimas

SCAN (perklausa)

RADIJO režimo keitimas

Garsas
reguliuojamas
sukant
VOL rankenėlę į kairę ir į dešinę.

Paspauskite SCAN mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): kiekviena
priimama stotis perklausoma po 5
sekundes didėjančio dažnio tvarka.
Perklausius visus dažnius, vėl grįžtama prie tuo metu priimamos radijo stoties dažnio.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
Po 5 sekundes perklausomos radijo stotys, įrašytos nustatytos parinkties mygtukais 1 ~ 6 ..

SEEK (paieška)
SEEK

RADIJO režimo keitimas
Spustelėkite RADIO mygtuką ir
bangų diapazonus pakeisite šia
tvarka: FM1 FM2  AM.
FM
AM
Spustelėkite
arba
mygtuką ir bangų diapazonus pakeisite šia tvarka: FM1  FM2 ir AM.
• Kai maitinimas išjungtas, spustelėFM
AM
kite RADIO arba
mygtuką: įjungsite garso sistemą ir
galėsite klausytis radijo stočių.
[Iššokančio lango režimas [Mode
Pop up] įjungtas: pasirodo iššokantis langas, kuriame galima keisti
radijo bangų diapazoną. Kol
rodomas šis langas, radijo bangų
diapazonus galima keisti šia tvarka
( RADIO : FM1  FM2  AM /
FM : FM1  FM2 / AM : AM)
reguliavimo rankenėle arba 1 ~
6
mygtukais.

TRACK
Paspauskite
mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): keičiamas
dažnis.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
automatiškai ieško kito transliuojamo dažnio.

“Preset SEEK” (nustatytos
stoties paieška)
Paspauskite 1 ~ 6 mygtuką
• Trumpai paspaudus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): įjungiama
radijo stotis, kurios dažnis įrašytas
atitinkamu mygtuku.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
Paspaudus ir laikant nuspaustą
pasirinktą mygtuką, 1 ~ 6
šiuo numeriu įrašoma tuo metu
transliuojama radijo stotis. Stoties
įrašymą patvirtina garsinis signalas.
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Garso sistema
Stoties parinkimas rankiniu
būdu
Ieškokite reikiamo dažnio, sukdami
reguliavimo rankenėlę į kairę ir į
dešinę.
• A M 11 0 D M E E / A M 111 D M E E /
AM112DMEE
- FM: intervalas keičiasi kas 50 kHz
- AM: intervalas keičiasi kas 9 kHz
• A M 11 0 D M M G / A M 11 0 D M M G /
A M 111 D M M G / A M 1 0 1 D M G G /
AM101DMCG/AM111DMCG
- FM: intervalas keičiasi kas 100 kHz
- AM: intervalas keičiasi kas 9 kHz
• A M 11 0 D M G L / A M 1 0 0 D M M N /
AM110DMMN
- FM: intervalas keičiasi kas 200 kHz
- AM: Intervalas keičiasi kas 10khz
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MENU
SCAN mygtuku pasiekiamos “Auto
Store” (AST - automatinio įrašymo) ir
“Info” (informacijos) funkcijos.

“A.Store” (automatinis
išsaugojimas)
SCAN
Paspauskite
mygtuką
Nustatykite [ A.Store] naudodami
reguliavimo rankenėlę arba 1 RPT
mygtuką.
Pasirinkite “A.Store” ir įrašykite geriausiai priimamus dažnius nustatyto1
sios parinkties mygtukais
~
6 . Jei nepagaunami jokie signalai, bus transliuojama radijo stotis,
kurios signalo dažnis buvo vėliausiai
priimtas.

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:07 Page 45

Garso sistema
Repeat

PAGRINDINIAI NAUDOJIMO
BŪDAI:
Garso CD / MP3 CD / USB /
“iPod” / “My Music”
Spustelėkite MEDIA mygtuką ir
laikmenos tipą pakeisite šia tvarka:
CD  USB (“iPod”)  AUX  “My
Music”  “BT Audio”.
Ekrane matysite aplanko ir (arba) failo pavadinimą.

[USB]

“My Music” (mano muzika)

[Garso CD]

 Įdėjus kompaktinį diską (CD), jis
paleidžiamas automatiškai.
 Prijungus USB, automatiškai paleidžiama USB laikmenoje įrašyta
muzika.

Kai paleista daina (failas), spustelėkite 1 RPT (RPT) mygtuką.
“Garso CD” / MP3 CD / USB / “iPod”
/ “My Music” režimai: RPT ekrane
• Norint pakartoti vieną dainą, trumpai (iki 0,8 sekundės) spustelėkite
šį mygtuką: Kartojama tuo metu
skambanti daina.
MP3 CD, USB režimai: FLD.RPT
ekrane
• Norint pakartoti kūrinius aplanke
(spustelėti du kartus): pakartotinai
leidžiami visi tame aplanke esantys
failai.
 Dar kartą spustelėkite 1 RPT mygtuką ir išjungsite kartojimą.

[MP3 CD]

1 45

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:07 Page 46

Garso sistema
“Random”
(atsitiktinis leidimas)
Kai paleista daina (failas), spustelėkite 2 RDM (RDM) mygtuką.
Garso CD, “My Music” režimas:
RDM ekrane
• Atsitiktinis leidimas (trumpai trumpiau nei 0,8 sekundės spustelėjus mygtuką): Visos dainos grojamos atsitiktine tvarka.
MP3 CD, USB režimai: FLD.RDM
ekrane
• Atsitiktinis aplanko leidimas (trumpai - trumpiau nei 0,8 sekundės spustelėjus mygtuką): visi aplanke
esantys failai leidžiami atsitiktine
tvarka.
“iPod” režimas: ALB RDM ekrane
• Atsitiktinis albumo dainų leidimas
(trumpai - trumpiau nei 0,8
sekundės - spustelėjus mygtuką):
visi tos kategorijos albumuose
esantys failai leidžiami atsitiktine
tvarka.
MP3 CD, USB, “iPod” režimas: ALL
RDM ekrane
• Visų failų leidimas atsitiktine tvarka
1 46

(spustelėjus du kartus): visi failai
leidžiami atsitiktine tvarka.
 Dar kartą spustelėkite 2 RDM mygtuką ir išjungsite kartojimą.

Dainos ar failo keitimas
Kai paleista daina (failas), spusteSEEK
lėkite
mygtuką:
TRACK
• Trumpai spustelėjus mygtuką
(trumpiau nei 0,8 sekundės): tuo
metu skambanti daina bus kartojama nuo pradžios.
 Per 1 sekundę dar kartą spusteSEEK
lėjus
mygtuką, grojama
TRACK
ankstesnė daina.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
daina atsukama atgal.
Kai paleista daina (failas), spusSEEK
telėkite TRACK
mygtuką:
• Trumpai spustelėjus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): Grojama
kita daina.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
daina persukama į priekį.

“Scan”
(perklausa - RDS modelis)
Kai paleista daina (failas), spusteTA
lėkite
mygtuką:
SCAN
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
mygtuką (ilgiau nei 0,8 sekundės):
po 10 sekundžių perklausomos
visos toliau esančios dainos.
 Paspaudus ir laikant nuspaustą
TA
mygtuką, perklausą išjungSCAN
site.

“Scan” (perklausa)
Kai paleista daina (failas), spustelėkite SCAN mygtuką:
• Trumpai spustelėjus mygtuką (trumpiau nei 0,8 sekundės): po 10
sekundžių perklausomos visos
toliau esančios dainos.
 Dar kartą spustelėkite SCAN
mygtuką ir perklausą išjungsite.
 “iPod” režime perklausos funkcija
neveikia.
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Garso sistema
Aplanko paieška: MP3 CD,
USB režimas
Kai paleistas failas, spustelėkite
PTY
/ FOLDER (aplankai toliau)
FOLDER
mygtuką:

MENU (meniu): garso CD

“Information” (informacija)

Spustelėjus CD MP3 režimo MENU
mygtuką, nustatomos pakartojimo
(Repeat), atsitiktinio leidimo (Random) ir informacijos (Information)
funkcijos.

Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Info]
reguliavimo
3
rankenėle arba
mygtuku ir
ekrane bus pateikta informacija apie
tuo metu grojamą dainą.
 Spustelėjus MENU mygtuką informacijos rodymas išjungiamas.

• Ieškoma kito aplanko.
Kai paleistas failas, spustelėkite
PTY
/ FOLDER (ankstesni apFOLDER
lankai) mygtuką:

.

MENU (meniu): MP3 CD / USB
“Repeat” (kartojimas)

• Ieškoma pagrindinio aplanko.
 Jei aplankas pasirenkamas spaudžiant
reguliavimo rankenėlę,
paleidžiamas pirmasis failas iš
pasirinkto aplanko.
 “iPod” režime pereinama prie pagrindinio aplanko.

Dainų (failų) paieška
• Sukant
reguliavimo rankenėlę:
ieškoma dainų (failų).
• Spustelėjus
reguliavimo rankenėlę: leidžiama pasirinkta daina
(failas).

Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ RPT]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT mygtuku ir
pakartosite grojamą dainą.
 Dar kartą spustelėję [RPT] šią
funkciją išjungsite.

“Random”
(atsitiktinis leidimas)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM mygtuku ir
dainos iš atidaryto aplanko bus
grojamos atsitiktine tvarka.
 Vėl spustelėjus [RDM] atsitiktinis
leidimas išjungiamas.

Spustelėjus CD MP3 režimo MENU
mygtuką, nustatomos kartojimo (Repeat), atsitiktinio aplanko leidimo
(Folder Random), aplanko kartojimo
(Folder Repeat), visų failų atsitiktinio
leidimo (All Random), informacijos
(Information) ir kopijavimo (Copy)
funkcijos.

.
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Garso sistema
“Repeat” (kartojimas)
MENU

Spustelėkite
mygtuką Nustatykite [ RPT]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT mygtuku ir
pakartosite grojamą dainą.
 Dar kartą spustelėję [RPT] šią
funkciją išjungsite.

“Folder Random” (atsitiktinis
aplanko leidimas)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ F.RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM mygtuku ir
dainos iš atidaryto aplanko bus grojamos atsitiktine tvarka.
h Dar kartą spustelėję [F.RDM] šią
funkciją išjungsite.

“Folder Repeat” (aplanko
kartojimas)
Spustelėkite MENU mygtuka Nustatykite [ F.RPT]
reguliavimo
3 mygtuku ir parankenėle arba
kartosite dainas iš atidaryto aplanko.
 Dar kartą spustelėję [F.RPT] šią
funkciją išjungsite.
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“All Random” (visų failų
leidimas atsitiktine tvarka)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ A.RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 4 mygtuku ir atsitiktine tvarka leisite visas atidaryto
CD dainas.
 Dar kartą spustelėję [A.RDM] šią
funkciją išjungsite.

“Information” (informacija)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Info]
reguliavimo
rankenėle arba 5 mygtuku ir bus
pateikta informacija apie tuo metu
grojamą dainą.
 Spustelėkite MENU mygtuką ir
informacijos rodymą išjungsite.

Copy
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Copy]
reguliavimo rankenėle arba 6 mygtuku.
Ši funkcija kopijuoja tuo metu grojamą dainą į “My Music” laikmeną.
Nukopijuotą muziką galima groti
įjungus “My Music” režimą.
 Jei kopijavimo metu paspaudžiamas kitas mygtukas, pasirodys
langas, kuriame klausiama, ar
nutraukti kopijavimą.
 Jei kopijavimo metu prijungiama
ar įkišama kita laikmena (USB,
CD, “iPod”, AUX), kopijavimas
nutraukiamas.
 Kopijavimo metu muzikos paleisti
negalima.

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:07 Page 49

Garso sistema
MENU (meniu): “iPod”
“iPod” režime spustelėkite MENU
mygtuką ir nustatysite kartojimo
(Repeat), atsitiktinio albumų leidimo
(Album Random), atsitiktinio visų
failų leidimo (All Random), informacijos (Information) ir paieškos (Search)
funkcijas.

“Album Random”
(atsitiktinis albumų leidimas)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Alb.RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM mygtuku.
Albumai iš tuo metu leidžiamų albumų kategorijos leidžiami atsitiktine
tvarka.
 Dar kartą spustelėję [Alb.RDM] šią
funkciją išjungsite.

“All Random” (visų failų
leidimas atsitiktine tvarka)
“Repeat” (kartojimas)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ RPT]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT mygtuku ir
pakartosite grojamą dainą.
 Dar kartą spustelėję [RPT]
kartojimą išjungsite.

Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ A.RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 3 mygtuku.
Visos dainos iš tuo metu leidžiamų
failų kategorijos leidžiamos atsitiktine tvarka.
 Dar kartą spustelėję [A.RDM] šią
funkciją išjungsite.

“Information” (informacija)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Info]
reguliavimo
rankenėle arba 4 mygtuku.
Rodoma informacija apie tuo metu
leidžiamą kūrinį.
 Spustelėkite MENU mygtuką ir
informacijos rodymą išjungsite.

“Search” (paieška)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Search]
reguliavimo
rankenėle arba 5 mygtuku.
Rodomas “iPod” kategorijų sąrašas.
 Norint ieškoti “iPod” kategorijos,
spustelėkite MENU mygtuką ir
pereisite į pagrindinę kategoriją.
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Garso sistema
MENU (meniu): “My Music”
(mano muzikos) režimas
(jei yra)
“My Music” režime spustelėję MENU
mygtuką galite nustatyti pakartojimo
(Repeat), atsitiktinio leidimo (Random), informacijos (Information),
šalinimo (Delete), visų failų šalinimo
(Delete All) ir atrinktų failų šalinimo
(Delete Selection) funkcijas.

“Repeat” (kartojimas)
MENU
Spustelėkite
mygtuką
Nustatykite [ RPT]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT
mygtuku.
Kartoja tuo metu grojamą dainą.
 Dar kartą spustelėję RPT kartojimo
funkciją išjungsite.
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“Random”
(atsitiktinis leidimas)
MENU
Spustelėkite
mygtuką
Nustatykite [ RDM]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM mygtuku.
Visos dainos grojamos atsitiktine
tvarka.
 Dar kartą spustelėję RDM atsitiktinio leidimo funkciją išjungsite.

Delete
MENU
Spustelėkite
mygtuką
Nustatykite [ Delete]
reguliavimo rankenėle arba 4 mygtuku.
Pašalina tuo metu leidžiamą failą.
Leidimo ekrane spustelėjus “Delete”, pašalinama tuo metu leidžiama
daina.
Pašalina failą iš sąrašo.

“Information” (informacija)
MENU
Spustelėkite
mygtuką
Nustatykite [ Info]
reguliavimo
rankenėle arba 3 mygtuku.
Rodoma informacija apie tuo metu
grojamą dainą.
 Spustelėkite MENU mygtuką ir
informacijos rodymą išjungsite.

 Pasirinkite failą, kurį norite pašalinti,
reguliavimo rankenėle.
 Spustelėkite MENU mygtuką ir
pasirinkite šalinimo (Delete) meniu, per kurį pašalinsite pasirinktą
failą.
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Garso sistema
“Delete All”
(šalinti visus failus)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Del.All]
reguliavimo
rankenėle arba 5 mygtuku.
Iš “My Music” aplanko pašalinamos
visos dainos.

“Delete Selection” (šalinti
pasirinktus failus)
Spustelėkite MENU mygtuką Nustatykite [ Del.Sel]
reguliavimo
rankenėle arba 6 mygtuku.
Pasirenkamos ir pašalinamos dainos
iš “My Music” aplanko.
 Pasirinkite sąrašo dainas, kurias
norite pašalinti.

MENU
 Pasirinkę spustelėkite
mygtuką ir pasirinkite šalinimo
meniu.

 PASTABA - “MY MUSIC”

NAUDOJIMAS
• Net ir naudojant atmintį į ją galima įrašyti ne daugiau kaip 6000
dainų.
• Tą pačią dainą galima kopijuoti
iki 1 000 kartų.
• Atminties informaciją galima patikrinti sąrankos “System” (sistemos) meniu.

AUX
AUX naudojamas leisti dainas iš laikmenos, prijungtos per AUX (išorinių
įtaisų) lizdą.
AUX režimas paleidžiamas automatiškai, prie AUX lizdo prijungus išorinį
garso įtaisą.
Prijungus išorinį garso įtaisą taip pat
galima spustelėti MEDIA mygtuką ir
pereiti į AUX režimą.

 AUX režimo įjungti negalima, kol
prie AUX lizdo nėra prijungtas
išorinis garso įtaisas.

 PASTABA -

AUX NAUDOJIMAS
• Pilnai įkiškite išorinio įtaiso
prijungimo (AUX) kabelį į AUX
lizdą.
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Garso sistema
Bluetooth® belaidės
technologijos
GARSO SISTEMA
(jei yra)
Kas yra Bluetooth® belaidė
technologija?
Bluetooth® yra belaidė technologija,
leidžianti sujungti kelis netoli vienas
kito esančius mažo galingumo įrenginius, tokius kaip laisvų rankų įranga, stereofoninės ausinės, belaidis
nuotolinio valdymo pultelis ir pan.
Daugiau
informacijos
rasite
Bluetooth®belaidės
technologijos internetinėje svetainėje
www.Bluetooth.com

• Kad galėtumėte naudotis Bluetooth® belaidės technologijos garso
sistema, pirmiausiai turite susieti ir
prijungti mobilųjį telefoną su Bluetooth® belaide technologija.
• Bluetooth® belaidės technologijos
garso sistemą galima naudoti tik
tuomet, kai įjungta telefono srautinio garso siuntimo [Audio Streaming] funkcija.
 Kaip nustatyti Bluetooth® belaidės
technologijos srautinį garso siuntimą: Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] reguliavimo rankenėle
Pasirinkite
[Audio Streaming]
reguliavimo
rankenėle Nustatykite On / Off

Kaip paleisti Bluetooth
belaidės technologijos garso
sistemą
®

Prieš naudojant Bluetooth® belaidės technologijos garso sistemos
funkcijas
• Bluetooth® belaidės technologijos
garso sistema gali būti nesuderinama su jūsų mobiliojo telefono Bluetooth® belaide technologija.
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• Spustelėkite MEDIA mygtuką ir laik-

menas pakeisite tokia tvarka: CD
USBAUX"My Music""BT
Audio".
• Pasirinkus "BT Audio", pradės veikti Bluetooth® belaidės technologijos
garso sistema.

 Naudojant kai kuriuos mobiliuosius telefonus garso sistema gali
nepasileisti automatiniu būdu.

Kai naudoti Bluetooth® belaidės technologijos garso sistemos funkcijas
• “Play” / “Pause” (leisti / sustabdyti)
Spustelėję
reguliavimo rankenėlę
galite paleisti ir sustabdyti dainą.

 Kai kuriuose telefonuose gali būti
nepalaikomos ankstesnės dainos,
kitos dainos, leidimo ir sustabdymo funkcijos.
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“PHONE”
(TELEFONAS - jei yra)
Prieš pradedant naudoti Bluetooth®
belaidės technologijos telefono funkcijas
• Norint naudoti Bluetooth® belaidės
technologijos telefoną, pirmiausia
turite susieti ir prijungti mobilųjį
telefoną suBluetooth® belaide technologija.
• Jei mobilusis telefonas nesusietas
ar neprijungtas, negalėsite pasirinkti telefono režimo. Kai susiesite
ar prijungsite mobilųjį telefoną,
atsidarys langas su nurodymais.
• Jei nustatytas telefono pirmumas,
įjungus automobilio uždegimo sistemą (IGN/ACC ON) telefonas su
Bluetooth® belaide technologija prijungiamas automatiškai. Netgi jei
jūs nesate automobilyje, telefonas
su Bluetooth® belaide technologija bus
automatiškai prijungtas, kai prie
automobilio prieisite. Jeigu nepageidaujate, kad telefonas būtų automatiškai prijungtas per Bluetooth®
belaidę technologiją, išjunkite Bluetooth® belaidės technologijos funkciją.

Skambinimas naudojant
nuotolinio valdymo mygtukus
ant vairo

1.VOLUME (garso) mygtukas: Sustiprina arba susilpnina iš garsiakalbių sklindantį garsą.
2.MUTE (nutildymo) mygtukas:
Skambinant nutildo mikrofoną.
3.
mygtukas: įjungia balso atpažinimą.
4.
mygtukas: skambina ir perduoda skambučius.
5.
mygtukas: Baigia pokalbį arba
atšaukia funkcijas.

• Ryšių žurnalo tikrinimas ir skambinimas:
 Trumpai spustelėkite (trumpiau nei
0,8 sekundės)
nuotolinio
valdymo mygtuką ant vairo.
 Ekrane pasirodys ryšių žurnalas.
Dar kartą spustelėkite
mygtuką, kad paskambintumėte pasirinktu numeriu.
• Vėliausiai rinkto numerio kartojimas:
 Nuspauskite ir laikykite nuspaudę
(ilgiau nei 0,8 sekundės)
nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo.
 Bus renkamas vėliausiai rinktas
numeris.
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Telefono MENU
(meniu - RDS modelis)

“Phone Book”
(telefonų knyga)

“Phone Setup”
(telefono sąranka)

Spustelėjus PHONE mygtuką pasirodys trys meniu (ryšių žurnalas,
telefonų knyga, telefono sąranka).

Spustelėkite PHONE mygtuką Nustatykite [ P. Book]
reguliavimo
rankenėle arba 2 RDM mygtuku.
Ekrane pasirodys telefonų knyga. Iš
jos galima pasirinkti numerį ir skambinti.
 Jeigu prie vieno vardo įrašytas
daugiau nei vienas numeris,
ekrane pasirodys mobilaus telefono, namų ir darbo telefonų
numeriai. Pasirinkite pageidaujamą numerį ir skambinkite.
 Jeigu telefonų knygos nėra,
ekrane pasirodys klausimas, ar
atsisiųsti adresų knygą (kai kuriuose telefonuose nėra duomenų
atsisiuntimo funkcijos).

Spustelėkite PHONE mygtuką Nustatykite [
Setup] reguliavimo rankenėle arba 3 mygtuku.
Rodomas mobiliojo telefono su
Bluetooth® belaide technologija sąrankos ekranas. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Telefono sąranka”.

“Call History” (ryšių žurnalas)
Spustelėkite PHONE mygtuką Nustatykite [
History]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT mygtuku.
Ekrane pasirodys ryšių žurnalas. Iš
jo galima pasirinkti numerį ir skambinti.
Jei nėra ryšių žurnalo, ekrane pasirodys klausimas, ar atsisiųsti ryšių
žurnalą (kai kuriuose telefonuose
nėra duomenų atsisiuntimo funkcijos).
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Telefono MENU (meniu)
Spustelėjus PHONE mygtuką pasirodys trys meniu (ryšių žurnalas,
kontaktai, telefono sąranka).

“Call History” (ryšių žurnalas)
Spustelėkite PHONE mygtuką Nustatykite [
History]
reguliavimo
rankenėle arba 1 RPT mygtuku.
Ekrane pasirodys ryšių žurnalas. Iš
jo galima pasirinkti numerį ir skambinti.
Jei nėra ryšių žurnalo, ekrane pasirodys klausimas, ar atsisiųsti ryšių
žurnalą (kai kuriuose telefonuose
nėra duomenų atsisiuntimo funkcijos).

“Contacts” (asmeninė adresinė)
Spustelėkite PHONE mygtuką Nusreguliavimo
tatykite [ Contacts]
rankenėle arba 2 RDM mygtuku.
Ekrane pasirodys asmeninė adresinė. Iš jos galima pasirinkti numerį ir
skambinti.
 Jeigu prie vieno vardo įrašytas daugiau nei vienas numeris, ekrane
pasirodys mobilaus telefono, namų ir
darbo telefonų numeriai. Pasirinkite
pageidaujamą numerį ir skambinkite.
 Jei asmeninės adresinės nėra, ekrane
pasirodys klausimas, ar ją atsisiųsti.
(kai kuriuose telefonuose nėra duomenų atsisiuntimo funkcijos).

“Phone Setup” (telefono sąranka)
Spustelėkite PHONE mygtuką Nustatykite [
Setup]
reguliavimo
rankenėle arba 3 mygtuku.
Rodomas mobiliojo telefono su
Bluetooth® belaide technologija sąrankos ekranas. Daugiau informacijos rasite skyriuje “Telefono sąranka”.
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 PASTABA - MOBILIOJO

TELEFONO SU Bluetooth®
belaide technologija
NAUDOJIMAS

• Vairuodami nesinaudokite mobiliuoju telefonu ir nenustatinėkite
Bluetooth® belaidės technologijos
parametrų (pvz., telefonų susiejimo).
• Kai kurių telefonų su Bluetooth®
belaide technologija garso sistema
gali neatpažinti arba jų nepalaikyti.
• Prieš naudojant Bluetooth® belaidės technologijos funkcijas, susijusias su garso sistema, perskaitykite savo telefono naudotojo
vadove, kaip veikia Bluetooth®
belaidė technologija telefone.
• Telefonas turi būti susietas su
garso sistema, kad būtų galima
naudoti Bluetooth® belaidės technologijos funkcijas.
• Laisvų rankų funkcija neveiks, kai
telefonas (automobilyje) yra už
mobiliųjų telefonų signalo priėmimo zonos (pvz. tunelyje, požeminiame garaže, kalnuotoje vietovėje
ir pan.).
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Jei mobiliojo telefono signalas
silpnas arba automobilio salone
per daug triukšminga, kalbant
telefonu bus sunku girdėti skambinančiojo asmens balsą.
• Nelaikykite mobiliojo telefono
šalia metalinių daiktų ar jų viduje,
nes jie gali trukdyti ryšį su
Bluetooth® belaidės technologijos
sistema ar mobiliojo telefono ryšio
stotimis.
• Jeigu jūsų telefonas prijungtas per
Bluetooth® belaidę technologiją, jis
gali išsikrauti greičiau nei paprastai, nes jis atlieka papildomas
Bluetooth® belaidės technologijos
operacijas.
• Kai kurie mobilieji telefonai ar
kiti įtaisai gali trikdyti garso sistemos veikimą arba ji gali blogai
veikti. Tokiu atveju įtaisą pabandykite perkelti į kitą vietą.
• Vardai telefono adresinėje turi
būti įrašyti lotyniškomis raidėmis,
kad nebūtų iškraipyti.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jeigu nustatytas telefono pirmumas, įjungus automobilio uždegimo sistemą (IGN/ACC ON) telefonas su Bluetooth® belaide technologija prijungiamas automatiškai.
Netgi jei jūs nesate automobilyje,
telefonas su Bluetooth® belaide
technologija bus automatiškai prijungtas, kai prie automobilio
prieisite.
Jeigu nepageidaujate, kad telefonas būtų automatiškai prijungtas per Bluetooth® belaidę technologiją, Bluetooth® belaidės technologijos funkciją išjunkite.
• Laisvų rankų įrangos skambinimo
garsas ir kokybė gali skirtis, priklausomai nuo telefono modelio.
• Bluetooth® belaidės technologijos
funkcijas galima naudoti tik tuomet, kai mobilusis telefonas susietas ir prijungtas prie garso sistemos. Daugiau informacijos apie
mobiliųjų telefonų su Bluetooth®
belaide technologija susiejimą ir
prijungimą rasite skyriuje “Telefono sąranka”.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Prijungus mobilųjį telefoną su
Bluetooth® belaide technologija,
ekrano viršuje atsiranda ( ) simbolis. Jeigu ( ) simbolio nėra, tai
reiškia, kad įtaisas su Bluetooth®
belaide technologija neprijungtas.
Prieš naudojant įtaisą reikia prijungti. Daugiau informacijos apie
mobiliuosius telefonus su Bluetooth® belaide technologija rasite
skyriuje “Telefono sąranka”.
• Mobilųjį telefoną su Bluetooth®
belaide technologija galėsite susieti ir prijungti tik įjungę Bluetooth® belaidės technologijos funkciją savo mobiląjame telefone
(skirtinguose mobiliuosiuose telefonuose Bluetooth® belaidės technologijos funkcijos įjungimo būdai gali skirtis).
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jeigu įjungiate uždegimo sistemą
tuomet, kai naudodami laisvų
rankų įrangą kalbate mobiliuoju
telefonu su Bluetooth® belaide
technologija, ryšys gali nutrūkti
(įjungdami automobilio uždegimo
sistemą, perjunkite pokalbį iš
garso sistemos į mobilųjį telefoną).
• Kai kurie mobilieji telefonai ir
įtaisai su Bluetooth® belaide technologija palaiko ne visas funkcijas.
• Dėl blogo ryšio Bluetooth® belaidė
technologija gali blogai veikti.
• Jeigu garso sistema patenka į
elektromagnetinių bangų veikimo
lauką, gali atsirasti trikdžiai.
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 PASTABA -

VOICE COMMAND
(NURODYMŲ BALSU)
FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

• Balso atpažinimo funkcija leidžia
atpažinti balsu duodamus nurodymus, išvardintus šiame naudotojo
vadove.
• Nuotolinio valdymo mygtukais ant
vairo arba pačiu įtaisu galima
išjungti balso atpažinimą ir norimas funkcijas valdyti rankiniu
būdu.
• Mikrofonas turi būti virš vairuotojo sėdynės atlošo. Duodami
nurodymus balsu sėdėkite tiesiai,
kad garsas būtų kokybiškas.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Balso atpažinimo funkcija gali tinkamai neveikti dėl išorinio triukšmo. Šios sąlygos gali pabloginti
balso atpažinimo kokybę:
- Kai atidaryti langai ir stoglangis
- Kai veikia šildymo arba vėsinimo sistema
- Važiuojant per tunelį
- Važiuojant nelygiais ir duobėtais
keliais
• Per Bluetooth® belaidės technologijos sistemą atsisiuntus telefonų
knygą, sistemai reikės šiek tiek
laiko jos duomenis paversti balso
informacija. Kol tai vyksta, balso
atpažinimo funkcija gali tinkamai
neveikti.
• Kai kurių telefonų knygoje esančių specialių simbolių ir skaičių
sistema neatpažins. Pavyzdžiui, “#
John Doe%&” bus atpažįstamas
kaip “John Doe”.
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VOICE COMMAND
(NURODYMAI BALSU jei yra)
Kaip pradėti nurodymus balsu
• Nurodymus balsu pradėkite trumpai spustelėję
nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo.
• Jeigu nustatytas normalus nurodymų balsu funkcijos režimas [Normal Mode], sistema pasakys
“Please say a command” (prašome
duoti nurodymą). (Pyptelėjimas).
 Jeigu nustatytas specialus nurodymų balsu funkcijos režimas
[Expert Mode], tuomet sistema tik
pyptelės.
 Nurodymų balsu funkcijos nustatymas [Normal Mode] / [Expert
Mode]: Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System]
reguliavimo rankenėle arba 5 mygtuku Pasirinkite [Voice Command
Mode]
reguliavimo rankenėle
Nustatykite [Normal Mode] arba
[Expert Mode].
• Duokite nurodymą balsu.

 PASTABA

Nurodymo balsu užbaigimas

Kad balso atpažinimo funkcija
tinkamai veiktų, duokite nurodymą
balsu po pranešimo su instrukcijomis ir pyptelėjimo.

• Duodami nurodymą balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(ilgiau nei 0,8 sekundės)
mygtuką ir užbaigsite savo
nurodymą balsu.
• Kai naudojate nurodymo balsu
funkciją, spustelėję nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo arba bet
kurį kitą mygtuką nurodymą
užbaigsite.
• Jeigu sistema laukia jūsų nurodymo balsu, pasakykite “cancel” (nutraukti) arba “end” (užbaigti) ir
nurodymą užbaigsite.
• Jeigu sistema laukia jūsų nurodymo balsu, trumpai (trumpiau nei 0,8
sekundės) spustelėkite
mygtuką ir savo nurodymą užbaigsite.

Pranešimo su instrukcijomis
praleidimas
Kai rodomas pranešimas su instrukcijomis, trumpai (trumpiau nei 0,8
sekundės) spustelėkite
mygtuką
ir pranešimą nutrauksite bei pasigirs
pyptelėjimas.
Po pyptelėjimo duokite nurodymą
balsu.
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 Nurodymų balsu grafinis pavaizdavimas

• Nurodymo balsu užbaigimas
Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti

• Nurodymu balsu pradžia
Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti
Please say a command

mygtuką:

Phone book

PyptMore Help

More Help
Galite sakyti “Radio”, “FM”, “AM”, “Media”, “CD”,
“USB”, “Aux”, “My Music”, “iPod”, “Bluetooth Audio”,
“Phone”, “Call History” arba “Phone book”. Please say
a command.

• Balso atpažinimo funkcijos praleidimas
Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti
Please say a...

PyptMore Help

More Help
Galite sakyti “Radio”, “FM”, “AM”, “Media”, “CD”, “USB”,
“Aux”, “My Music”, “iPod”, “Bluetooth Audio”, “Phone”,
“Call History” arba “Phone book”. Please say a command.
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Phone book
Pasakykite vardą iš telefonų knygos,
kuriam norite skambinti.

Cancel

Pypt, pypt... (pyptelėjimų pabaiga)

mygtuką:

kai girdite pranešimą su
instrukcijomis

Trumpai (trumpiau nei 0,8
sekundės) spustelėjus
mygtuką

Pypt-

mygtuką:
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Nurodymų balsu sąrašas
• Įprastiniai nurodymai: Tai nurodymai, kuriuos galima naudoti visose situacijose (vis dėlto, tam tikromis aplinkybėmis
ne visi nurodymai palaikomi).
Nurodymas

Nurodymas

Funkcija

“More Help”
(daugiau pagalbos)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus, kuriu
os garso sistemoje galima naudoti bet kur.

“Help” (pagalba)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus,
kuriuos galima naudoti šiame režime.

Call [Name]

Skambina [Vardui] iš telefonų knygos
Pvz. Skambinti “Jonui”

“Phone” (telefonas)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus,
susijusius su telefonu. Davę šį nurodymą
ištarkite “Call History” (ryšių žurnalas), “Phone
book” (telefonų knyga), “Dial Number” (rinkti
numerį) ir bus atliktos atitinkamos funkcijos.

FM

Funkcija
• Klausantis radijo FM dažnių intervale, rodomas
tas pats langas.
• Klausantis muzikos iš kitos laikmenos, rodomas
vėliausiai rodytas FM radijo langas.

FM1 - “FM One”
(FM vienas)

Rodomas FM1 ekranas.

FM2 - “FM Two”
(FM du)

Rodomas FM2 ekranas.

FMA

Rodomas FMA ekranas.

“AM”

Rodomas AM ekranas.

AMA

Rodomas AMA ekranas.

“Call History”
(ryšių žurnalas)

Rodomas ryšių žurnalo langas.

“FM Preset 1~6”

Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos FM 1~6 mygtukais.

“Phone book”
(telefonų knyga)

Rodomas telefonų knygoslangas. Pasakę šį
nurodymą, pasakykite vardą iš telefonų kny
gos išsaugotą telefonų knygoje, kad sistema
skambintų automatiškai.

“AM Preset 1~6”

Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos AM 1~6 mygtukais.

“FM 87.5~107.9”

Grojamos atitinkamo dažnių intervalo FM radijo
stotys.

“Dial Number”
(rinkti numerį)

Rodomas numerio rinkimo langas. Pasakę šį
nurodymą, galite ištarti numerį, kuriuo norite
skambinti.

“AM 530~1710”

Grojamos atitinkamo dažnių intervalo AM radijo
stotys.

“TA on”

Įjungia eismo pranešimus

“Redial”
(perskambinti)

Jungiama

“TA off”

Išjungia eismo pranešimus

“Radio” (radijas)

• Klausantis radijo, rodomas kitas radijo langas.
(FM1 FM2 FMA  AM  AMA)
• Klausantis muzikos iš kitos laikmenos,
rodomas vėliausiai rodytas radijo langas.

“News on”
(naujienos)

Įjungia RDS standartą atitinkančių radijo
stočių naujienas

“News off”
naujienas)

Išjungia RDS standartą atitinkančių radijo (išjungti
stočių naujienų transliaciją

su

vėliausiai

rinktu

numeriu.
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Nurodymas
“Media”
mena)

Funkcija
Pereina prie vėliausiai naudotos laikmenos (laikekrano.

Nurodymas

Funkcija

AUX (išoriniai
įtaisai)

Paleidžiama muzika iš prijungto išorinio įtaiso.

“Play Track 1~30” Jei įdėtas muzikinis CD, leidžiami kūriniai iš
(leisti 1~30 takelį) atitinkamų takelių.

“Bluetooth Audio”

Paleidžiama muzika iš prijungto įtaiso su
Bluetooth® belaide technologija .

“CD”

Grojama muzika iš CD.

“Mute” (nutildyti)

Nutildo radijo ar muzikos garsą.

“Search CD”
CD)

Pereina prie CD takelių ar failų parinkimo (ieškoti
ekrano.

“Pardon?”
(atsiprašau?)

Pakartojamas vėliausiai pasakytas
paaiškinimas.

“Cancel (Exit)”
(nutraukti, baigti)

Užbaigiamas nurodymas balsu.

• Jei įdėtas garso CD, pereikite prie ekrano ir
pasakykite norimo klausytis takelio numerį.
• Pereina prie MP3 CD failų parinkimo ekrano.
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite
muziką.
“USB”

Grojama muzika iš USB.

“Search USB”
paieška)
muziką.

Pereina prie USB failų parinkimo ekrano. (USB
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite

“iPod”

Grojama muzika iš “iPod”.

“Search iPod”
(“iPod” paieška)
muziką.

Pereina prie “iPod” failų parinkimo ekrano.
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite

“My Music”
(mano muzika)

Grojama muzika iš “My Music” laikmenos.

“Search My Music”
(paieška “My
Music” laikmenoje)

Pereina prie “My Music” failų parinkimo ekrano. Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite
muziką.
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• FM/AM radijo nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis FM, AM radijo stočių.
Nurodymas
“Preset 1~6”
“Auto Store”
(automatinis
įrašymas)
“Preset Save 1~6”
1~6
atmintyje)
“Seek up”
(paieška į priekį)
“Seek down”
(paieška atgal)
“Next Preset”
numatytosios
mygtukas)

Funkcija
Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos 1~6 mygtukais.
Automatiškai numatytosios parinkties mygtukais 1~6 įrašo radijo stotis, transliuojančias
ypač gerai priimamais dažniais.
Įrašo dabar transliuojamą radijo stotį 1~6 (įrašyti
mygtukais.
Groja kitą priimtą radijo stotį.
Groja anksčiau priimtą radijo stotį.

Parenka numatytosios parinkties mygtuką, (kitas
kuris yra po vėliausiai naudoto mygtuko. parinkties
(Pavyzdys: jei dabar klausoma radijo stoties,
išsaugotos 3 mygtuku, bus parinktas 4 mygtukas).
“Previous Preset” Parenka numatytosios parinkties mygtuką,
(ankstesnis numabuvusį prieš vėliausiai naudotą mygtuką. tytosios
parinkties
(Pavyzdys: jei dabar klausoma radijo stoties,
mygtukas)
išsaugotos 3 mygtuku, bus parinktas 2 mygtukas).
“Scan” (perklausa) Perklauso priimamus dažnius ir jais transliuojančios stotys grojamos po 10 sekundžių.
“Preset Scan”
Pereina prie kito numatytosios parinkties
mygtuko ir po 10 sekundžių groja juo įrašytas
radijo stotis.
“AF on”
Įjungia alternatyviųjų dažnių paieškos funkciją
“AF off”
Išjungia alternatyviųjų dažnių paieškos funkciją
“Region”
Įjungia regiono funkciją

• Garso CD nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis garso CD.
Nurodymas
“Region off”
(išjungti regioną)
“Program Type”
(programos tipas)
“Random”
(atsitiktinis leidimas)
“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)
“Repeat”
(kartojimas)
“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)
“Next Track”
(kitas takelis)
“Previous Track”
(ankstesnis takelis)
“Scan” (perklausa)
“Track 1~30”
(takelis 1~30)
“Search Track”
(ieškoti takelių)
“Information”
(informacija)

Funkcija
Išjungia regiono funkciją
Pereina prie RDS standartą atitinkančių radijo
stočių programų pasirinkimo lango. Po to pasirinkite
pageidaujamą programos tipą rankiniu būdu.
Leidžia CD takelius atsitiktine tvarka.
Nutraukia atsitiktinį takelių leidimą ir leidžia
juos eilės tvarka.
kartojamas tuo metu leidžiamas takelis.
Nutraukia takelių kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.
Paleidžia kitą takelį.
Paleidžia ankstesnį takelį.
Perklausomi ir po 10 sekundžių leidžiami kiti
takeliai.
Paleidžiamas pageidaujamo numerio takelis.
Pereina prie takelių parinkimo lango. Po to
pasakykite takelio pavadinimą, kurio norite
klausytis.
Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.
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• MP3 CD / USB nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis muzikos įrašų iš CD ir USB.
Nurodymas

Funkcija

• “iPod” nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima duoti
klausantis muzikos įrašų iš “iPod”.
Nurodymas

“Random” (atsitiktinis leidimas)

Leidžia failus iš dabartinio aplanko atsitiktine
tvarka.

“All Random”
(visų failų leidimas
atsitiktine tvarka)

Leidžia visus įrašytus failus atsitiktine tvarka.

“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)

Nutraukia atsitiktinį failų leidimą ir leidžia juos
eilės tvarka.

“Repeat” (kartojimas)

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.

“Folder Repeat”
(aplanko kartojimas)

Kartojami visi aplanke esantys failai.

“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)

Nutraukia failų kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.

“Next File”
(kitas failas)

Paleidžia kitą failą.

“Previous File”
(ankstesnis failas)

Funkcija

“All Random”
(visų failų leidimas
atsitiktine tvarka)

Leidžia visas įrašytas dainas atsitiktine tvarka.

“Random”
(atsitiktinis leidimas)

Leidžia visas dainas iš dabartinės kategorijos
atsitiktine tvarka.

“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)

Nutraukia atsitiktinį dainų leidimą ir leidžia jas
eilės tvarka.

“Repeat”
(kartojimas)

Kartojama tuo metu skambanti daina.

“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)

Nutraukia dainų kartojimą ir leidžia jas eilės
tvarka.

“Next Song”
(kita daina)

Grojama kita daina.

Paleidžia ankstesnį failą.
Po 10 sekundžių leidžia kitus failus.

“Previous Song”
(ankstesnė daina)

Grojama ankstesnė daina.

“Scan” (perklausa)
“Search File”
(ieškoti failo)

Pereina prie failų parinkimo lango.

“Search Song”
(ieškoti dainos)

Pereina prie dainų parinkimo lango.

“Search Folder”
(ieškoti aplanko)

Pereina

“Information”
(informacija)

Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.

“Information”
(informacija)

Ekrane rodoma informacija apie skambančią
dainą.

“Copy”
(kopijavimas)

Kopijuoja tuo metu leidžiamą failą į “My
Music” laikmeną.
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aplankų

parinkimo

lango.
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• “My Music” (mano muzikos) nurodymai: šiuos nurodymus galima duoti, kai grojami kūriniai iš “My Music”
laikmenos.
Nurodymas

Funkcija

“Random”
(atsitiktinis leidimas)

Leidžia visus įrašytus failus atsitiktine tvarka.

“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)

Nutraukia atsitiktinį failų leidimą ir leidžia juos
eilės tvarka.

“Repeat” (kartojimas)

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.

“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)

Nutraukia failų kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.

“Next File”
(kitas failas)

Paleidžia kitą failą.

“Previous File”
(ankstesnis failas)

Paleidžia ankstesnį failą.

“Scan” (perklausa)

Po 10 sekundžių leidžia kitus failus.

“Search File”
(ieškoti failo)

Pereina prie failų parinkimo lango.

“Information”
(informacija)

Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.

“Delete” (ištrinti)

Ištrina tuo metu leidžiamą failą. Patvirtinimo
procesas praleidžiamas.

“Delete All”
(ištrinti viską)

Ištrina visus failus, įrašytus “My Music” laikmenoje. Patvirtinimo procesas praleidžiamas.

• Garso sistemos su Bluetooth® belaide technologija
nurodymai: nurodymai, kuriuos galima duoti
klausantis muzikos įrašų iš telefono.
Nurodymas

Funkcija

“Play” (groti)

Grojama prieš tai sustabdyta daina.

“Pause”
(sustabdyti)

Sustabdoma tuo metu skambanti daina.
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PRIEDAS
Pavadinimas
AST (“A.store”)
SDVC

1 66

Aprašymas
Automatiškai parenka ir įrašo
kanalus
Reguliuoja garsą pagal
automobilio greitį
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 CD

grotuvas (RDS modelis) : AM904DMEE, AM914DMEE

Jei nėra

logotipo, Bluetooth® belaidė technologija nepalaikoma.
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SISTEMOS VALDYMAS IR
FUNKCIJOS
 Vaizdas ekrane ir nustatymai gali
skirtis, priklausomai nuo pasirinkto
režimo.

Grotuvo skydelis
(skirtas modeliams su RDS ir
Bluetooth® belaide technologija)

1.
(EJECT - išstumti)
• Išstumia kompaktinį diską.
2. RADIO RADIO
• Pakeičia į radijo (FM / AM) režimą.
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką radijo bangų diapazonai
keičiasi tokia tvarka: FM1  FM2
 FMA  AM  AMA.
3. MEDIA MEDIA
• Skirtas pradėti laikmenos režimą
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką režimai keičiasi šia tvarka: CD,
USB (“iPod”), AUX, “My Music”,
“BT Audio”.
4.

PHONE (skirtas modeliams su
Bluetooth® belaide technologija)
• Pakeičia į “Phone” (telefono) režimą
 Kai telefonas neprijungtas, rodomas telefono prijungimo langas.

5. PWR/VOL rankenėlė
•
Maitinimas: spustelėkite ir maitinimą įjungsite arba išjungsite.
•
Garsas: sukite į kairę arba į dešinę ir reguliuosite garsą.
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SEEK

6. TRACK
• Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėjus:
- Radijo režimas: groja ankstesnį ar
kitą dažnį.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: pakeičia takelį, dainą
(failą)
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės):
- Radijo režimas: nuolat keičia dažnį.
Mygtuką atleidus, groja tuo metu
pagautą dažnį.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: atsuka atgal arba į
priekį takelį ar failą.
- Kai kalbama telefonu naudojant
laisvų rankų įrangą, reguliuoja
skambučio garsą.
PTY

7. FOLDER
• RDS radijo režimas: ieško RDS tipo
programų.
• CD / USB / MP3 režimai: ieško
aplankų.
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10. TA/SCAN
• Radijo režimas:
- Trumpai spustelėjus: TA įjungta / išjungta
- Paspaudus ir palaikius: perklauso
visus priimamus dažnius po 5
sekundes.
• Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: kiekviena daina
(failas) perklausoma po 10 sekundžių.

8.
• Įjungia arba išjungia monitoriaus
ekraną.
9. CLOCK (laikrodis)
Rodo laiką / datą / savaitės dieną.

13. Įdėto disko LED
• Šviesos diodas (LED) rodo, ar
diskas įdėtas į grotuvą.
14. RESET (perkrovimas)
• Priverstinis sistemos darbo nutraukimas ir paleidimas iš naujo.

11. SETUP
Pakeičia į “Setup” (sąrankos) režimą.
12. TUNE (reguliavimo) rankenėlė
• Radijo režimas: sukant keičiami
priimami dažniai.
• Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: sukant ieškoma
takelių / kanalų / failų.
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Grotuvo skydelis

15. FM
• Pakeičia į FM bangų diapazoną.
• Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką
dažnių diapazonai keičiasi tokia tvarka: FM1  FM2  FMA.
16. AM
• Pakeičia į AM bangų diapazoną.
• Kiekvieną
kartą
spustelėjus
mygtuką dažnių diapazonai keičiasi
tokia tvarka: AM  AMA.

1 70

17. MEDIA
• Skirtas pradėti laikmenos režimą
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką režimai keičiasi šia tvarka:
CD, USB (“iPod”), AUX, “My
Music”.
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 CD

grotuvas : AM900DMMG, AM910DMMG, AM911DMMG, AM901DMGG, AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN, AM910DMMN, AM912DMEE

Jei nėra

logotipo, Bluetooth® belaidė technologija nepalaikoma.
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SISTEMOS VALDYMAS IR
FUNKCIJOS
 Vaizdas ekrane ir nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo pasirinkto režimo.

Grotuvo skydelis
(skirtas modeliams su
Bluetooth® belaide
technologia)

1.
(EJECT - išstumti)
• Išstumia kompaktinį diską.
2. RADIO
• Pakeičia į radijo (FM / AM) režimą.
• Kiekvieną
kartą
spustelėjus
mygtuką radijo bangų diapazonai
keičiasi tokia tvarka: FM1  FM2
 AM.
3. MEDIA
• Skirtas pradėti laikmenos režimą
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką režimai keičiasi šia tvarka:
CD, USB (“iPod”), AUX, “My Music”,
“BT Audio”.
4.

PHONE

(skirtas modeliams su
Bluetooth® belaide technologija)
• Pakeičia į “Phone” (telefono) režimą
 Kai telefonas neprijungtas, rodomas telefono prijungimo langas.
5. PWR/VOL rankenėlė
• Maitinimas: spustelėkite ir maitinimą įjungsite arba išjungsite.
•
Garsas: sukite į kairę arba į
dešinę ir reguliuosite garsą.
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SEEK

6. TRACK
• Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėjus:
- Radijo režimas: groja ankstesnį ar
kitą dažnį.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: pakeičia takelį,
dainą (failą)
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės):
- Radijo režimas: nuolat keičia
dažnį. Atleidus groja
tuo metu priimamą dažnį.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: atsuka atgal arba
į priekį takelį ar failą.
- Kai kalbama telefonu naudojant
laisvų rankų įrangą, reguliuoja
skambučio garsą.
7. FOLDER
• CD / USB / MP3 režimai: ieško
aplankų.
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11. SETUP
Pakeičia į “Setup” (sąrankos) režimą.

Grotuvo skydelis

12. TUNE (reguliavimo) rankenėlė
• Radijo režimas: sukant keičiami
priimami dažniai.
• Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: sukant ieškoma
takelių / kanalų / failų.

8. DISP
• Įjungia arba išjungia monitoriaus
ekraną.

13. Įdėto disko LED
• Šviesos diodas (LED) rodo, ar diskas įdėtas į grotuvą.

9. CLOCK (laikrodis)
Rodo laiką / datą / savaitės dieną.

14. RESET (perkrovimas)
• Priverstinis sistemos darbo nutraukimas ir paleidimas iš naujo.

10. SCAN
• Radijo režimas: perklauso visus
priimamus dažnius po 5 sekundes.
• Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai: kiekviena daina
(failas) perklausoma po 10
sekundžių.

15. FM
• Pakeičia į FM bangas.
• Kiekvieną kartą spustelėjus mygtuką dažnių diapazonai keičiasi
tokia tvarka: FM1  FM2.
16. AM
• Pakeičia į AM bangas.
17. MEDIA
• Skirtas pradėti laikmenos režimą
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką režimai keičiasi šia tvarka:
CD, USB (“iPod”), AUX, “My Music”.
1 73

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:09 Page 74

Garso sistema
Nuotolinio valdymo mygtukai
ant vairo

1. VOLUME (garsas)
• Naudojamas reguliuoti garsą.
2. MUTE (nutildymas)
• Nutildo garsą.

3. SEEK (paieška)
• Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėjus:
- Radijo režimas: ieško mygtukais
įrašytų transliuojamų dažnių.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music” / “BT Audio”) režimai: pakeičia takelį, failą ar kanalą.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės):
- Radijo režimas, automatiškai ieško
transliuojamų dažnių ir kanalų.
- Laikmenų (CD / USB / “iPod” / “My
Music”) režimai, persuka atgal ar į
priekį takelį ar dainą (failą).
- Kai kuriuose telefonuose gali nebūti “BT Audio” funkcijos.

4. MODE (režimas)
• Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką režimai keičiasi šia tvarka:
FM1 FM2  FMA AM  AMA
 USB arba “iPod”  AUX  “My
Music” “BT Audio”.
• Jeigu laikmena neprijungta arba
kompaktinis diskas neįkištas, atitinkami režimai neveiks.
5.
(jei yra)
• Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėjus:
- Įjungiama balso atpažinimo funkcija
- Kai pasirenkama nurodymų balsu
funkcijos aiškinimo metu, nutraukia aiškinimą ir pereina į laukimo
būseną.
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės):
- Užbaigiama balso atpažinimo
funkcija.
.
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6.
• Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėjus:
- Spustelėjus telefono lange, atidaro
ryšių žurnalo langą.
- Spustelėjus skambinimo lange skambina.
- Spustelėjus įeinančio skambučio
lange - atsiliepia į skambutį.
- Spustelėjus skambučio laukimo
metu, persijungia į skambučio
laukimo režimą (“Call Waiting”).
• Paspaudus ir laikant nuspaustą
(ilgiau nei 0,8 sekundės):
- Spustelėjus Bluetooth® belaidės
technologijos laisvų rankų įrangos
laukimo režime, perskambina vėliausiai rinktu numeriu.
- Spustelėjus, kai kalbama naudojant Bluetooth® belaidės technologijos laisvų rankų įrangą, skambutį vėl perjungia į mobilųjų telefoną (“Private” - asmeninis režimas).

- Spustelėjus, kai skambinama į
mobilųjį telefoną, skambutį vėl perjungia į Bluetooth® belaidės technologijos laisvų rankų įrangą (veikia tik
tuomet, kai Bluetooth® belaidės
technologijos laisvų rankų įranga
prijungta).
7.
• Užbaigia telefono skambutį.
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Radijo režimas
(RDS modelis)

1. “Mode Display” (režimo ekranas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą

- AM904DMEE, AM914DMEE
Pagrindinis režimo ekranas

2. “Frequency” (dažnis)
Rodo tuo metu veikiantį dažnį
3. Preset
Rodo tuo metu nustatytą numerį [1] ~
[6]

Perjungimas į radijo režimą
Spustelėjus RADIO mygtuką bangų
diapazonai keičiami šia tvarka: FM1
FM2FMAAMAMA.
FM
AM
Spustelėjus
arba
mygtuką dažnių diapazonai keičiami
šia tvarka: FM1 FM2 FMA and
AM AMA.

4. “Preset Display” (nustatytas ekranas)
Rodo įrašytas parinktis
5. “Autostore” (automatinis įrašymas)
Automatiškai įrašo geriausiai priimamus dažnius pagal parinkčių (įrašytų
stočių) mygtukus
6. “RDS Menu” (RDS meniu)
Rodo RDS meniu
7. “RDS Info” (RDS informacija)
Rodo RDS transliacijos informaciją
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Jeigu įjungtas iššokančio lango režimas [Pop-up Mode] SETUP [Display], tuomet spustelėjus RADIO
mygtuką atsidarys iššokančio lango
radijo langas.
Pasukite reguliavimo rankenėlę ir
perkelsite paryškinimą. Pasirinkite
rankenėlę spustelėdami.
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Radijo dažnių paieška
Naudojant paieškos mygtuką
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką ir
pereisite prie ankstesnio / kito
dažnio.

Radijo režimo naudojimas
Parinkčių pasirinkimas / įrašymas
Spustelėkite 1 ~ 6 mygtukus,
kai norite groti muziką iš pageidaujamos parinkties.

 PASTABA
Kai klausomos radijo stoties dažnį
norite įrašyti į parinktis, paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) vieną iš [1] ~ [6]
parinkčių mygtuką.
“Auto Store”
(automatinis įrašymas)
Spustelėkite
mygtuką ir automatiškai įrašysite priimamus dažnius
į parinkčių mygtukų atmintį.

Naudojant reguliavimo rankenėlę
Pasukite
reguliavimo rankenėlę ir
pasirinkite norimą dažnį.
• FM: dažnį didina / mažina po 50kHz
• AM : dažnį didina / mažina po 9 kHz

 PASTABA
Spustelėkite
mygtuką ir matysite kiekvienų jų įrašyto dažnio
transliacijos informaciją.

Kai veikia automatinio įrašymo režimas, spustelėję atšaukimo [Cancel] mygtuką automatinį įrašymą
nutrauksite ir atkursite ankstesnį
dažnį.
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“RDS Menu” (RDS meniu)
Spustelėję
mygtuką nustatysite
AF (alternatyvaus dažnio), “Region”
(regiono) ir “News” (naujienų) funkcijas.

“Scan” (perklausa)
Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką, tuomet po 5 sekundes perklausysite geriausiai priimamas radijo
stotis.

 PASTABA
Baigus perklausą įjungiama prieš
tai klausyta stotis.
Kai veikia perklausos režimas, paspaudus ir palaikius nuspaustą (virš
0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką
perklausos funkcija išjungiama.

 PASTABA
RDS meniu režimas nepalaikomas
AM ir AMA režimuose.
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“Program Type”
(programos tipas)
PTY

Spustelėkite FOLDER
mygtuką, kai
norite ieškoti pageidaujamo programos tipo.

TA (“Traffic Announcement” eismo pranešimai)
Spustelėkite TA/SCAN mygtuką ir
įjungsite arba išjungsite TA (eismo
pranešimų) funkciją.

Norint ieškoti programos tipo,
reguliavimo rankenėlę sukite į kairę
arba į dešinę pusę. Radę pageidaujamą programos tipą
reguliavimo
rankenėlę spustelėkite.
Pasirinkus pageidaujamą programos
tipą, kol [Program Type] simbolis
blykčioja (apie 5 sekundes), spusSEEK
telėkite
mygtuką ir galėsite
TRACK
pasirinkti kurią nors šio programos
tipo radijo stotį.
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RADIJO REŽIMAS
- AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Pagrindinis režimo ekranas

1. “Mode Display” (režimo ekranas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą
2. “Frequency” (dažnis)
Rodo tuo metu veikiantį dažnį
3. Preset
Rodo tuo metu nustatytą numerį [1] ~
[6]
4. “Preset Display” (nustatytas ekranas)
Rodo parinkčių mygtukus

Perjungimas į radijo režimą
Spustelėjus RADIO mygtuką bangų
diapazonus pakeisite šia tvarka: FM1
FM2AM.
FM
AM
Spustelėkite
arba
mygtuką ir bangų diapazonus pakeisite šia tvarka: FM1  FM2 ir AM.
Jeigu įjungtas iššokančio lango režiSETUP
mas [Pop-up Mode]
[Display], tuomet spustelėjus RADIO
mygtuką atsidaro iššokančio lango
režimo radijo langas.

5. “Autostore” (automatinis įrašymas)
Automatiškai įrašo geriausiai priimamus dažnius pagal parinkčių (įrašytų
stočių) mygtukus

Pasukite reguliavimo rankenėlę ir
perkelsite paryškinimą. Pasirinkite
rankenėlę spustelėdami.
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Radijo dažnių paieška

Radijo režimo naudojimas

Naudojant paieškos mygtuką
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką ir
pereisite prie ankstesnio / kito dažnio.

Parinkčių pasirinkimas / įrašymas
Spustelėkite Preset mygtuką ir matysite kiekvienų jų įrašyto dažnio
transliacijos informaciją.

Naudojant reguliavimo rankenėlę
Pasukite
reguliavimo rankenėlę ir
pasirinkite norimą dažnį.
• FM: dažnį didina / mažina po 100kHz
• AM: dažnį didina / mažina po 9 kHz

Spustelėkite 1 ~ 6 mygtukus,
kai norite groti muziką iš pageidaujamos parinkties.

 PASTABA
Kai klausomos radijo stoties dažnį
norite įrašyti į parinktis, paspauskite ir palaikykite nuspaudę (virš 0,8
sekundės) vieną iš [1] ~ [6] parinkčių
mygtuką.

“Auto Store”
(automatinis įrašymas)
Spustelėkite A.store mygtuką ir
automatiškai įrašysite priimamus
dažnius į parinkčių mygtukų atmintį.
“Scan” (perklausa)
Spustelėkite SCAN mygtuką ir po 5
sekundes perklausysite geriausiai
priimamas radijo stotis.
Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) SCAN mygtuką
ir po 5 sekundes perklausysite geriausiai priimamas radijo stotis.

 PASTABA
• Baigus perklausą įjungiama prieš
tai klausyta stotis.
• Kai veikia perklausos režimas,
spustelėjus SCAN mygtuką perklausos funkcija išjungiama.
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 PASTABA - DISKŲ

NAUDOJIMAS

• Šis įtaisas suderinamamas su toliau nurodytų prekių ženklų programine įranga.
• Nevalykite kompaktinių diskų
cheminiais tirpalais, tokiais kaip
plokštelių purškalai, antistatiniai
purškalai, antistatiniai skysčiai,
benzolas ar skiedikliai.
• Panaudoję diską vėl įdėkite į jo
įmautę, kad jis nesusibraižytų.
• Norint nepažeisti disko paviršiaus,
jį reikia laikyti suėmus už kraštų
arba centrinės angos.
• Nekiškite pašalinių daiktų į disko
įdėjimo / išstūmimo angą. Pašaliniai daiktai gali sugadinti įtaiso
vidų.
• Nebandykite vienu metu įdėti
dviejų diskų.
• Naudojant CD-R / CD-RW tipo
diskus, jų nuskaitymo greitis gali
skirtis, nes jis priklauso nuo disko
gamintojo, gamybos metodo ir
naudotojo naudoto įrašymo būdo.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Sausa šluoste nuo disko paviršiaus
(padengtos pusės) nuvalykite pirštų antspaudus ir dulkes.
• Naudojant CD-R / CD-RW diskus
su priklijuotomis etiketėmis, jie
gali įstrigti įdėjimo angoje arba
gali būtų sudėtinga juos ištraukti.
Be to, leidimo metu tokie diskai
gali kelti triukšmą.
• Kai kurie CD-R / CD-RW diskai
gali tinkamai negroti, nes tai priklauso nuo disko gamintojo, gamybos metodo ir naudotojo naudoto
įrašymo būdo. Jeigu problemos
išlieka, bandant nuolat naudoti
netinkamą CD galima sugadinti
garso įtaisą.
• Grojimo kokybė gali skirtis priklausomai nuo CD-RW diskasukio
programinės įrangos.
• Garso įtaisas gali nenuskaityti
tokių nuo kopijavimo apsaugotų
diskų, kaip “S” tipo CD. Įtaisas
nenuskaito DATA diskų (vis dėlto,
jie gali būti nuskaitomi, tačiau
nekokybiškai).
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Nenaudokite neįprastos formos
diskų (8 cm skersmens, širdies formos, aštuonkampio formos), kadangi jie gali sugadinti įtaisą.
• Jeigu diskas guli pusiau įkištas į
diskų angą ir neišimamas per 10
sekundžių, jis vėl automatiškai
įtraukiamas į grotuvą.
• Palaikomi tik originalūs garso CD.
Kitų diskų (pvz., kopijavimo CDR, CD su etiketėmis) įtaisas gali
neatpažinti.
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Informacija apie MP3 failus

• Suspaustų failų palaikymas
1. Palaikoma bitų sparta (Kbps)

• Palaikomi garso formatai

Garso
suspaudimas

 Jeigu failų formatai neatitinka

anksčiau nurodytų formatų, jie gali
būti netinkamai atpažinti arba gali
groti tinkamai nepateikiant failų
pavadinimų ar kitos informacijos.

MPEG1
Layer3

BITŲ SPARTA (kbps)

Failo sistema

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

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

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

WMA
Didelė
sparta
48
64
80
96
128
160
192

8
16
24
32
40
48
56
64
80
96
112
128
144
160

• MP3 / WMA formato suspaustų
failų garso kokybė gali skirtis, nes ji
priklauso nuo bitų spartos (kuo
didesnė bitų sparta, tuo aukštesnė
kokybė).
• Šis garso įtaisas atpažįsta tik failus
su MP3 / WMA išplėtimais. Failų su
kitokiais išplėtimais įtaisas gali tinkamai neatpažinti.
3. Didžiausias atpažįstamų aplankų
ir failų skaičius:
- Aplankai: 255 CD aplankai, 2000
USB aplankų
- Failai: 999 CD failai, 6000 USB
failų
 Nėra jokių apribojimų dėl atpažįstamų aplankų lygių.

2. Diskretizavimo dažniai (Hz)
MPEG1 MPEG2
44100
22050
48000
24000
3000
16000

MPEG2.5
11025
12000
8000

WMA
32000
44100
48000

1 83

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:09 Page 84

Garso sistema
• Kalbos palaikymas
(“Unicode” palaikymas)

• Suderinamumas pagal disko
tipą

• Atsargumo priemonės įrašant
kompaktinius diskus

1. Anglų k.: 94 ženklai
2. Specialūs ženklai ir simboliai: 986
ženklai
3. Specialūs ženklai ir simboliai: 986
ženklai
 Išskyrus korėjiečių ir anglų kalbas
kitos kalbos neįtrauktos (įskaitant
ir kiniečių).
4. Teksto rodymas (pagrįstas “Unicode”)
- Failo pavadinimas: iki 64 ženklų
anglų k.
- Aplanko pavadinimas: iki 32
ženklų anglų k.
 Naudojant teksto slinkties funkciją
galima pamatyti visą per ilgų iš
karto parodyti failų pavadinimą.

1. MIXED CD leidimas: pradžioje
leidžiamas garso CD, po to - suspaustas failas (-ai).
2. EXTRA CD leidimas: pradžioje
leidžiamas garso CD, po to - suspaustas failas (-ai).
3. Daugkartinio įrašymo (“multisession”) CD leidimas: leidžiamas
pagal įrašymų eiliškumą.
- MIXED CD: tai toks CD tipas, kai
viename diske atpažįstami tiek
MP3 failai, tiek garso CD failai.
- Daugkartinio įrašymo diskuose
yra daugiau negu dvi įrašymo
sesijos. Skirtingai negu EXTRA
CD, daugkartinio įrašymo diskai
įrašomi atskiromis sesijomis ir
juose nėra laikmenų apribojimų.

1. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai
kuriate daugkartinio įrašymo diskus, prieš kuriant patikrinkite sesijos užbaigimo parinktį. Nors garso
sistema dėl to nesugenda, tačiau
įtaisas gali šiek tiek užtrukti (apie
25 sekundes) tikrindamas, ar
konkreti sesija jau užbaigta (be to,
papildomo laiko gali prireikti priklausomai nuo aplankų ar failų
skaičiaus).
2. Pakeitus MP3 / WMA failų išplėtimus ar pakeitus failus su kitokiais išplėtimais į MP3 / WMA formatą, galite sugadinti garso įtaisą.
3. Suteikdami failams su MP3 /
WMA išplėtimais pavadinimus,
naudokite tik korėjiečių ir anglų
kalbas (kitokios kalbos negu
korėjiečių ir anglų nėra palaikomos ir rodomi tušti langeliai).
4. Įstatymai draudžia naudoti ar kopijuoti muzikos failus be leidimo.
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5. Ilgą laiką naudojant atitinkamų
standartų ir (ar) specifikacijų
neatitinkančius CD-R / CD-RW
diskus, galite sugadinti garso
įtaisą.
6. Įstatymai draudžia naudoti ar kopijuoti MP3 / WMA failus be leidimo.
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LAIKMENŲ REŽIMAS

LAIKMENŲ REŽIMAS

 PASTABA

- AM910DMMG, AM911DMMG,
AM912DMEE, AM910DMMN,
AM914DMEE

- AM900DMMG, AM901DMMG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM904DMEE

Laikmenų režimo iššokantis langas
atsidaro tik tuomet, kai įjungti bent
du laikmenų režimai.

Perjungimas į laikmenų
(Media) režimą (skirta
modeliams su Bluetooth®
belaide technologija)
Spustelėjus MEDIA mygtuką laikmenos tipą pakeisite šia tvarka: CD
 USB (“iPod”)  AUX  “My Music”
 “BT Audio”.

Perjungimas į laikmenų
(Media) režimą
Spustelėjus MEDIA mygtuką laikmenos tipas keičiamas tokia tvarka:
CDUSB(“iPod”)AUX”My Music”.

Laikmenų simboliai
Kai prijungiamas įtaisas su Bluetooth® belaide technologija, “iPod”,
USB, ar AUX arba įdedamas CD,
grotuvo ekrane atsiranda atitinkamas laikmenos simbolis.

Simbolis

Jeigu įjungtas iššokančio lango režimas [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up]
SETUP [Display], tuomet spustelėjus MEDIA mygtuką atsidaro laikmenų iššokančio lango režimas.
Pasukite
reguliavimo rankenėlę ir
perkelsite paryškinimą. Pasirinkite
rankenėlę spustelėdami.
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Jeigu įjungtas iššokančio lango režimas [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up]
SETUP [Display], tuomet spustelėMEDIA
jus
mygtuką atsidaro
laikmenų iššokančio lango režimas.
Pasukite
reguliavimo rankenėlę ir
perkelsite paryškinimą. Pasirinkite
rankenėlę spustelėdami.

Laikmena
Bluetooth® belaidė technologija
CD
iPod
USB
AUX
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GARSO CD REŽIMAS
Pagrindinis režimo ekranas

1. “Mode” (režimas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą
2. “Operation State” (darbo būsena)
Iš kartojimo (Repeat)/atsitiktinio leidimo (keitimo) (Random(Shuffle)/paieškos (Scan) - rodo tuo metu veikiančią
funkciją
3. “Track Info” (takelio informacija)
Rodo informaciją apie tuo metu leidžiamą takelį

[RDS modelis]

7. “Random/Shuffle” (atsitiktinis leidimas / keitimas)
Įjungia arba išjungia atsitiktinio leidimo / keitimo funkciją
8. “Repeat” (kartojimas)
Įjungia arba išjungia kartojimo funkciją
9. “List” (sąrašas)
Pereina į sąrašo langą

4. “Play” / “Pause” (grojimas / sustabdymas)
Keičia grojimo / sustabdymo būseną
5. “Play Time” (grojimo trukmė)
Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio
trukmę
6. “Info” (informacija)
Rodo išsamią informaciją apie tuo
metu leidžiamą takelį
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Garso CD režimo naudojimas

 PASTABA

CD takelių leidimas / stabdymas
Įdėjus garso CD diską, garso režimas automatiškai įsijungia ir diską
paleidžia.

• Palaikomi tik originalūs garso CD.
Kitų diskų (pvz., kopijavimo CDR, CD su etiketėmis) įtaisas gali
neatpažinti.
• Informacija apie atlikėją ir atliekamą kūrinį pateikiama ekrane,
jeigu ji įrašyta į grojamą garso CD.

[RDS modelis]

Grojimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai norite groti.
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Takelių keitimas
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką, jei
norite pereiti prie ankstesnio ar kito
takelio.

 PASTABA

SEEK

• Spustelėjus TRACK mygtuką daugiau kaip po 3 sekundžių nuo takelio paleidimo, šis paleidžiamas nuo
pradžių.
SEEK
• Spustelėjus TRACK mygtuką per 3
sekundes nuo takelio paleidimo,
paleidžiamas ankstesnis takelis.
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Pasirinkimas iš sąrašo
Norint ieškoti takelio,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę.

Takelių atsukimas atgal / į priekį
Kūrinio leidimo metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę (virš 0,8 sekundės) mygtuką ir takelį atsuksite
atgal arba į priekį.

Garso CD režimo meniu
Šiame režime galima atidaryti “Info”
(informacijos), “Random/Shuffle” (atsitiktinio leidimo / keitimo), “Repeat”
(kartojimo) ir “List” (sąrašo) funkcijas.

“Scan” (perklausa - RDS modelis)
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką
ir po 10 sekundžių perklausysite
kiekvieną takelį.
Radus pageidaujamą takelį, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir
paleisite kūrinį.

“Scan” (perklausa)
Spustelėkite SCAN mygtuką ir po
10 sekundžių perklausysite kiekvieną failą.

[RDS modelis]
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Info
Spustelėkite
( Info ) mygtuką
ir bus pateikta informacija apie tuo
metu įdėtą diską.
“Random/Shuffle”
(atsitiktinis leidimas / keitimas)
Spustelėkite
( Shuffle ) mygtuką
ir takeliai bus leidžiami atsitiktine
tvarka.
Atsitiktinio leidimo funkcija išjungiama paspaudus mygtuką dar kartą.
• “Random/Shuffle”: visi takeliai leidžiami atsitiktine tvarka.
Repeat
Spustelėkite
( Repeat ) mygtuką
ir pakartosite tuo metu leidžiamą
takelį. Kartojimo funkcija išjungiama
paspaudus mygtuką dar kartą.
• “Repeat” (kartojimas): kartojamas
tuo metu leidžiamas takelis.
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List
Spustelėkite
( List ) mygtuką
ir ekrane atsidarys takelių sąrašas.

Norint ieškoti takelio,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę. Radus pageidaujamą takelį,
spustelėkite šią rankenėlę ir paleisite
takelį.
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1. “Mode” (režimas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą

MP3 CD REžIMAS
Pagrindinis režimo ekranas

[RDS modelis]

7. “Info” (informacija)
Rodo išsamią informaciją apie tuo
metu leidžiamą failą

2. “Operation State” (darbo būsena)
Iš kartojimo (Repeat) / atsitiktinio leidimo (keitimo) (Random(Shuffle) /
paieškos (Scan) - rodo tuo metu
veikiančią funkciją.

8.“Random/Shuffle” (atsitiktinis leidimas / keitimas)
Įjungia arba išjungia atsitiktinio
leidimo / keitimo funkciją

3. “File Index” (failo numeris)
Rodo tuo metu leidžiamo failo
numerį

9. “Repeat” (kartojimas)
Įjungia arba išjungia kartojimo funkciją

4. “File Info” (failo informacija)
Rodo informaciją apie tuo metu
leidžiamą failą

10. “Copy” (kopijavimas)
Kopijuoja tuo metu leidžiamą failą į
“My Music” laikmeną

5. “Play”/“Pause” (grojimas / sustabdymas)
Keičia grojimo / sustabdymo būseną

11. “List” (sąrašas)
Pereina į sąrašo langą

6. “Play Time” (grojimo trukmė)
Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio
trukmę
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MP3 CD režimo naudojimas
MP3 failų leidimas / stabdymas
Įdėjus MP3 diską, režimas automatiškai įsijungia ir diską paleidžia.

 PASTABA
Jeigu diske yra daug failų ir
aplankų, jų nuskaitymas gali trukti
ilgiau nei 10 sekundžių, o dainų
sąrašas gali būti ir nerodomas arba
gali neveikti dainų paieška. Kai
disko įdėjimo procedūra užbaigiama, bandykite dar kartą.

Pasirinkimas iš sąrašo
Norint ieškoti failo, reguliavimo rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę.

Failų keitimas
SEEK
Spustelėkite
mygtuką, jei
TRACK
norite pereiti prie ankstesnio ar kito
failo.
[RDS modelis]

 PASTABA

SEEK

TRACK
• Spustelėjus
mygtuką
daugiau kaip po 3 sekundžių nuo
failo paleidimo, šis paleidžiamas
nuo pradžių. SEEK
TRACK
• Spustelėjus
mygtuką per
3 sekundes nuo takelio paleidimo,
paleidžiamas ankstesnis failas.

Leidimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai
norite vėl paleisti.
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Radus pageidaujamą failą, spustelėkite reguliavimo rankenėlę ir paleisite kūrinį.
Failų atsukimas atgal / į priekį
Kūrinio leidimo metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę (virš 0,8 seSEEK
kundės)
mygtuką ir leidžiaTRACK
mą failą atsuksite atgal arba į priekį.
“Scan” (perklausa - RDS modelis)
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką
ir po 10 sekundžių perklausysite
kiekvieną failą.
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Garso sistema
“Scan” (perklausa)
Spustelėkite SCAN mygtuką ir po
10 sekundžių perklausysite kiekvieną failą.
Aplankų paieška

MP3 CD režimo meniu
Šiame režime galima atidaryti “Info”
(informacijos), “Random/Shuffle” (atsitiktinio leidimo / keitimo), “Repeat”
(kartojimo), “Copy” (kopijavimo) ir
“List” (sąrašo) funkcijas.

PTY
FOLDER

Spustelėkite (
) FOLDER
mygtuką ir ieškosite bei pasirinksite
aplankus.
Radus pageidaujamą aplanką, spustelėkite reguliavimo rankenėlę ir jį
pasirinksite.
[RDS modelis]

Info
Spustelėkite
( Info ) mygtuką
ir bus pateikta informacija apie tuo
metu leidžiamą failą.

 PASTABA
• Kai “Folder File” (aplanko failas)
nustatytas kaip numatytoji parinktis “Display” (ekrano) sąrankoje,
ekrane pateikiama išsami informacija apie albumą / atlikėją / failą.
• Kai “Album/Artist/Song” (albumas / atlikėjas / daina) parinktis
nustatyta kaip numatytoji, ekrane
pateikiama išsami informacija apie
aplanko ir failo pavadinimą.
• Informacija apie pavadinimą,
atlikėją ir albumą rodoma tik
tuomet, jeigu ji įrašyta į MP3 failo
ID3 kortelę.

Sistema paleidžia pirmąjį failą iš
pasirinkto aplanko.
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Garso sistema
“Random/Shuffle”
(atsitiktinis leidimas / keitimas)
Spustelėkite
( Shuffle ) mygtuką ir
failai bus leidžiami atsitiktine tvarka.
Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka:
atsitiktinis aplanko leidimas  visų
failų atsitiktinis leidimas  išjungta.
• “Random/Shuffle Folder”(atsitiktinis
aplanko leidimas): visi aplanke
esantys failai leidžiami atsitiktine
tvarka.
• “Random/Shuffle All” (visų failų
atsitiktinis leidimas): visi failai leidžiami atsitiktine tvarka.
“Repeat” (kartojimas)
Spustelėkite
( Repeat ) mygtuką
ir pakartosite tuo metu leidžiamą
failą ar aplanką.
Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka:
kartojimas  aplanko kartojimas 
išjungta.
• “Repeat” (kartojimas): Kartoja tuo
metu leidžiamą failą.
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• “Repeat Folder” (aplanko kartojimas): pakartotinai leidžiami visi
tame aplanke esantys failai.

List
Spustelėkite
( List ) mygtuką
ir ekrane atsidarys failų sąrašas.

Failų kopijavimas
Spustelėkite
( Copy ) mygtuką
ir nukopijuosite tuo metu leidžiamą
failą į “My Music” aplanką.

 PASTABA
Jeigu kopijavimo metu pasirinksite
kitą funkciją, ekrane atsidarys
iššokantis langas su klausimu, ar
norite atšaukti kopijavimą. Norint
atšaukti pasirinkite “Yes” (taip).

Norint ieškoti failų, reguliavimo rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę. Radus pageidaujamą failą,
spustelėkite šią rankenėlę ir failą
paleisite.
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Garso sistema
 PASTABA - USB ĮTAISO
NAUDOJIMAS
• USB įtaisą prijunkite tik užvedę
variklį. USB įtaisą galite sugadinti, jeigu jį prijungiate prieš įjungdami automobilio uždegimo sistemą. USB įtaisas gali blogai veikti, jeigu įjungiate ar išjungiate
uždegimo sistemą tuo metu, kai šis
įtaisas prijungtas.
• Saugokitės statinės elektros iškrovos USB įtaisų prijungimo ir
atjungimo metu.
• Koduotų MP3 grotuvų sistema
neatpažins, jeigu jie prijungiami
kaip išorinis įtaisas.
• Prijungiant išorinį USB įtaisą, kai
kuriose šalyse garso sistema gali
tinkamai jo neatpažinti.
• Atpažįstami tik 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.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Kai kurie USB įtaisai gali būti
nepalaikomi dėl suderinamumo
problemų.
• Nelieskite USB jungties prie kūno
dalių ar pašalinių daiktų.
• Dažnai prijunginėjant ir atjunginėjant USB įtaisus garso sistemą
galite sugadinti.
• Atjungiant USB įtaisą gali pasigirsti keistas triukšmas.
• Išorinius USB įtaisus prijunginėkite ir atjunginėkite išjungę
garso sistemos garsą.
• USB įtaiso atpažinimo trukmė gali
skirtis, priklausomai nuo įtaise
įrašytų failų tipo, dydžio ar formato. Tokie skirtumai nereiškia, kad
garso sistema blogai veikia.
• Garso sistema palaiko tik tokius
USB įtaisus, kurie skirti leisti
muzikos failus.
• USB vaizdo failai nepalaikomi.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Nenaudokite USB I/F baterijų
įkrovimui 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.
• Failai gali tinkamai nepasileisti,
jeigu USB įdiegtos papildomos
programos.
• Garso sistema gali tinkamai neveikti, jeigu prie jos jungiami MP3
grotuvai, mobilieji telefonai ar kiti
elektroniniai įtaisai (t.y. tokie USB
įtaisai, kurie neatpažįstami kaip
nešiojami diskasukiai).
(Tęsinys)
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Garso sistema
(Tęsinys)
• 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.
• Sistema nepalaiko DRM (“Digital
Rights Management”) failų.
• Sistema gali tinkamai neatpažinti
USB atmintinių su adapteriais (SD
ar CF tipo).
• Sistema gali normaliai neveikti,
jeigu naudojami USB HDD arba
USB, kurie atsijungia dėl automobilio vibracijos (pvz., miniatiūrinės laikmenos).
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Nenaudokite USB atmintinių, kurias galima naudoti kaip raktų
pakabukus ar telefono
priedus. Tokie įtaisai gali sugadinti USB lizdą.
• Prijungus MP3 įtaisą ar telefoną
prie įvairių kanalų, pvz., AUX /
BT ar “Audio” / USB gali atsirasti
trikdžiai arba jie blogai veiks.
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Garso sistema
1. “Mode” (režimas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą

USB REžIMAS
Pagrindinis režimo ekranas

7. “Info” (informacija)
Rodo išsamią informaciją apie tuo
metu leidžiamą failą

2. “Operation State” (darbo būsena)
Iš kartojimo (Repeat) / atsitiktinio leidimo (keitimo) (Random(Shuffle)/ paieškos (Scan) - rodo tuo metu veikiančią
funkciją

8. “Random/Shuffle” (atsitiktinis leidimas / keitimas)
Įjungia arba išjungia atsitiktinio leidimo / keitimo funkciją

3. “File Index” (failo numeris)
Rodo tuo metu leidžiamo failo numerį

9. “Repeat” (kartojimas)
Įjungia arba išjungia kartojimo funkciją

4. “File Info” (failo informacija)
Rodo informaciją apie tuo metu leidžiamą failą

10. “Copy” (kopijavimas)
Kopijuoja tuo metu leidžiamą failą į
“My Music” laikmeną

5. “Play” / “Pause” (grojimas / sustabdymas)
Keičia grojimo / sustabdymo būseną

11. “List” (sąrašas)
Pereina į sąrašo langą

[RDS modelis]

6. “Play Time” (grojimo trukmė)
Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio
trukmę
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Garso sistema
USB režimo naudojimas
USB failų leidimas / stabdymas
Prijungus USB, režimas automatiškai įsijungia ir paleidžia USB failą.

[RDS modelis]

Leidimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai
norite vėl paleisti.
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 PASTABA
• Sistema gali krautis ilgiau, jeigu
USB įrašyta daug failų ir aplankų,
ir dėl to gali būti netinkamai pateikiamas dainų sąrašas ar vykdoma
jų paieška. Baigus nuskaitymą sistema vėl pradės normaliai veikti.
• Garso sistema gali normaliai neveikti, jeigu naudojamas kitoks
USB atmintinės tipas, nei USB
atmintinė su metaliniu korpusu.

Failų keitimas
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką, jei
norite pereiti prie ankstesnio ar kito
failo.

 PASTABA

SEEK

TRACK
• Spustelėjus
mygtuką
daugiau kaip po 3 sekundžių nuo
failo paleidimo, šis paleidžiamas
nuo pradžių. SEEK
TRACK
• Spustelėjus
mygtuką per
3 sekundes nuo takelio paleidimo,
paleidžiamas ankstesnis failas.
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Garso sistema
Pasirinkimas iš sąrašo
Norint ieškoti failo,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę.

Failų atsukimas atgal / į priekį
Kūrinio leidimo metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę (virš 0,8 seSEEK
kundės)
mygtuką ir
TRACK
leidžiamą failą atsuksite atgal arba į
priekį.

Aplankų paieška
PTY
FOLDER
Spustelėkite
( FOLDER )
mygtuką ir ieškosite bei pasirinksite
aplankus.

“Scan” (perklausa - RDS modelis)
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką
ir po 10 sekundžių perklausysite
kiekvieną failą.
Radus pageidaujamą failą, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir
paleisite kūrinį.

“Scan” (perklausa)
Spustelėkite SCAN mygtuką ir po
10 sekundžių perklausysite kiekvieną failą.

Radus pageidaujamą aplanką, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir jį
pasirinksite.
Sistema paleidžia pirmąjį failą iš
pasirinkto aplanko.
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Garso sistema
USB režimo meniu
Šiame režime galima atidaryti “Info”
(informacijos), “Random/Shuffle” (atsitiktinio leidimo / keitimo), “Repeat”
(kartojimo), “Copy” (kopijavimo) ir
“List” (sąrašo) funkcijas.

[RDS modelis]
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Info
Spustelėkite
( Info ) mygtuką
ir bus pateikta informacija apie tuo
metu leidžiamą failą.

 PASTABA
• Kai “Folder File” (aplanko failas)
nustatytas kaip numatytoji parinktis “Display” (ekrano) sąrankoje,
ekrane pateikiama išsami informacija apie albumą / atlikėją / failą.
• Kai “Album/Artist/Song” (albumas / atlikėjas / daina) parinktis
nustatyta kaip numatytoji, ekrane
pateikiama išsami informacija apie
aplanko ir failo pavadinimą.
• Informacija apie pavadinimą,
atlikėją ir albumą rodoma tik tuomet, jeigu ji įrašyta į MP3 failo ID3
kortelę.

“Random/Shuffle”
(atsitiktinis leidimas / keitimas)
Spustelėkite
( Shuffle ) mygtuką ir
failai bus leidžiami
atsitiktine tvarka.
Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka:
atsitiktinis aplanko leidimas  visų
failų atsitiktinis leidimas išjungta.
• “Random/Shuffle Folder”(atsitiktinis
aplanko leidimas): visi aplanke
esantys failai leidžiami atsitiktine
tvarka.
• “Random/Shuffle All” (visų failų
atsitiktinis leidimas): visi failai leidžiami atsitiktine tvarka.
“Repeat” (kartojimas)
Spustelėkite
( Repeat ) mygtuką
ir pakartosite tuo metu leidžiamą
failą ar aplanką.
Kiekvieną kartą spustelėjus šį
mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka: kartojimas  aplanko kartojimas
 išjungta.
• “Repeat” (kartojimas - simbolis):
Kartoja tuo metu leidžiamą failą.
• “Repeat Folder” (aplanko kartojimas
- simbolis): pakartotinai leidžiami visi
tame aplanke esantys failai.
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Garso sistema
Failų kopijavimas
Spustelėkite
( Copy ) mygtuką
ir nukopijuosite tuo metu leidžiamą
failą į “My Music” aplanką.

List
Spustelėkite
( List ) mygtuką
ir ekrane atsidarys failų sąrašas.

 PASTABA
Jeigu kopijavimo metu pasirinksite
kitą funkciją, ekrane atsidarys
iššokantis langas su klausimu, ar
norite atšaukti kopijavimą. Norint
atšaukti pasirinkite “Yes” (taip).
Norint ieškoti failų,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę. Radus pageidaujamą failą,
spustelėkite šią rankenėlę ir failą
paleisite.

1 101

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:10 Page 102

Garso sistema
 PASTABA “iPod”® NAUDOJIMAS
• “iPod”® yra “Apple Inc.” registruotas prekės ženklas.
• Norint naudoti “iPod” ir valdyti
sistemą mygtukais, grotuvą reikia
prijungti originaliu laidu (tai
laidas, kuris būna “iPod” / “iPad”
gaminių komplekte juos įsigyjant).
• 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
telefone.
• Jeigu įjungta ACC, prijungus
“iPod” originaliu laidu grotuvas
bus įkraunamas per automobilio
garso sistemą.
• Prijungiant “iPod” laidą prie
lizdo, įkiškite jį iki galo, gal
nebūtų ryšio trikdžių.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Kai ir išoriniame įtaise (pvz.,
“iPod”), ir garso sistemoje įjungtos
EQ funkcijos, EQ veikimas gali
persidengti ir iškraipyti garsą. Kai
tik įmanoma išoriniame įtaise EQ
funkciją išjunkite, jeigu jį naudojate
prijungę prie garso sistemos.
• Triukšmas gali atsirasti prijungus
“iPod” arba AUX išorinį įtaisą.
Jeigu tokie įtaisai nenaudojami,
atjunkite juos.
• Prijungus “iPod” ar AUX išorinių
įtaisų maitinimą iš lizdo, grojant
įtaise gali atsirasti triukšmas.
Tokiais atvejais prieš naudojant
atjunkite maitinimą.
• Dėl kai kurių jūsų “iPod” /
“iPhone” įtaiso ypatybių garso sistema gali praleisti ar nekokybiškai
atkurti įrašytus duomenis.
• Jeigu jūsų “iPhone” prijungtas ir
per the Bluetooth® belaidės technologijos sąsają, ir per USB jungtį,
garsas gali būti nekokybiškas. Savo
“iPhone” pasirinkite “Dock” jungtį
arba Bluetooth® belaidę technologiją ir pakeiskite garso išvestį.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• “iPod” režimas negali veikti, jeigu
grotuvas neatpažįstamas dėl nepalaikomų ryšio protokolų, nes
garsas bus iškraipomas, o sistema
gali sugesti.
• Sistema gali neatpažinti penktos
kartos “iPod Nano” įtaisų, kai jų
baterija per mažai įkrauta. Jeigu
norite naudoti “iPod”, prašome jį
įkrauti.
• Rodoma paieškos ir grojimo tvarka “iPod” grotuvuose ir automobilio garso sistemoje gali skirtis.
• Jeigu “iPod” blogai veikia dėl grotuvo gedimo, perkraukite jo sistemą ir bandykite dar kartą (daugiau informacijos ieškokite savo
“iPod” naudojimo vadove).
• Kai kurių modelių “iPod” ir automobilio garso sistemos sinchronizacija gali neveikti. Jeigu laikmeną ištraukiate prie ją atpažįstant, garso sistema gali tinkamai
neatkurti ankstesnio režimo
(“iPad” įkrovimas nepalaikomas).
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Garso sistema
1. “Mode” (režimas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą

“iPod” REžIMAS
Pagrindinis režimo ekranas

2. “Operation State” (darbo būsena)
Iš kartojimo (Repeat) / atsitiktinio leidimo (keitimo) (Random/Shuffle) rodo tuo metu veikiančią funkciją
3. “Song Index” (dainos numeris)
Rodo tuo metu leidžiamos dainos
numerį / bendrą dainų skaičių

7. “Random/Shuffle” (atsitiktinis leidimas / keitimas)
Įjungia arba išjungia atsitiktinio leidimo / keitimo funkciją
8. “Repeat” (kartojimas)
Įjungia arba išjungia kartojimo funkciją
9. “List” (sąrašas)
Pereina į sąrašo langą

[RDS modelis]

4. “Song Info” (informacija apie dainą)
Rodo informaciją apie tuo metu
leidžiamą dainą
5. “Play” / “Pause” (grojimas / sustabdymas)
Keičia grojimo / sustabdymo būseną
6. “Play Time” (grojimo trukmė)
Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio
trukmę
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Garso sistema
“iPod” režimo naudojimas
“iPod” dainų grojimas /
stabdymas
Prijungus “iPod”, režimas automatiškai įsijungia ir paleidžia “iPod” dainą.

[RDS modelis]

 PASTABA
Jeigu “iPod” įdiegtas nesuderinamas ryšio protokolas, grotuvas automobilio garso sistemoje gali tinkamai neveikti.

Dainų keitimas
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką, jei
norite pereiti prie ankstesnės ar kitos
dainos.

 PASTABA

SEEK

TRACK
• Spustelėjus
mygtuką
daugiau kaip po 3 sekundžių nuo
dainos paleidimo, ši paleidžiama
nuo pradžių. SEEK
TRACK
• Spustelėjus
mygtuką per
3 sekundes nuo dainos paleidimo,
paleidžiama ankstesnė daina.
• Priklausomai nuo jūsų “iPod” grotuvo gali būti nedidelių skirtumų.

Dainų atsukimas atgal / į priekį
Kūrinio leidimo metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę (virš 0,8 sekunSEEK
dės)
mygtuką ir leidžiamą
TRACK
dainą atsuksite atgal arba į priekį.

Grojimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai norite
groti.
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Garso sistema
Kategorijų paieška
Norint ieškoti kategorijos,
reguliavimo rankenėlę sukite į kairę arba į
dešinę pusę.

[RDS modelis]

Radus pageidaujamą kategoriją,
spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir paleisite kūrinį.

 PASTABA

Kategorijų meniu

Galima ieškoti tarp aštuonių kategorijų, įskaitant “Playlists” (grojaraščiai), “Artists” (atlikėjai), “Albums” (albumai), “Genres” (žanrai), “Songs” (dainos), “Composers”
(kūrėjai), “Audiobooks” (garso knygos) ir “Podcasts” (rinkmenos).

“iPod” kategorijų meniu galima naudoti
, “Home” (į pradžią) ir
funkcijas.

[RDS modelis]

1.
: rodomas grojimo langas
2. “Home” (į pradžią): grįžtama į “iPod”
pagrindinės kategorijos langą
3.
: grįžta į ankstesnę kategoriją
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Garso sistema
 PASTABA

“iPod” režimo meniu

• Jeigu dainos grojimo metu įjungiamas paieškos režimas, atidaromas
vėliausiai ieškotos kategorijos langas.
• Pirmą kartą prisijungus paieškos
žingsniai gali skirtis, priklausomai
nuo “iPod” modelio.

Šiame režime galima atidaryti “Random/Shuffle” (atsitiktinio leidimo/ keitimo), “Repeat” (kartojimo) ir “List”
(sąrašo) funkcijas.

[RDS modelis]

“Random/Shuffle”
(atsitiktinis leidimas / keitimas)
Spustelėkite
( Shuffle ) mygtuką
ir dainos bus grojamos atsitiktine
tvarka.
Kiekvieną kartą spustelėjus šį mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka:
atsitiktinis albumo leidimas  visų
failų atsitiktinis leidimas  išjungta.
• “Random/Shuffle Album” (atsitiktinis albumo leidimas): albumas leidžiamas atsitiktine tvarka.
• “Random/Shuffle All” (visų failų
atsitiktinis leidimas): visos dainos
leidžiamos atsitiktine tvarka.
“Repeat” (kartojimas)
Spustelėkite
( Repeat ) mygtuką
ir pakartosite tuo metu leidžiamą
dainą. Kartojimo funkcija išjungiama
paspaudus mygtuką dar kartą.
• “Repeat” (kartojimas): kartojama
tuo metu skambanti daina.
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List
Spustelėkite
( List ) mygtuką
ir atsidarys kategorijų meniu langas.

 PASTABA

AUX REžIMAS

AUX režimo naudojimas
Spustelėkite MEDIA
Pasirinkite [AUX]

mygtuką

[RDS modelis]

Galima prijungti išorinį įtaisą ir leisti
muziką.

Išorinio įtaiso prijungimas
Norint ieškoti kategorijos,
reguliavimo rankenėlę sukite į kairę arba į
dešinę pusę.
Radus pageidaujamą kategoriją,
spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir paleisite kūrinį.

Išorinius grotuvus (vaizdo kameras,
automobilių VCR ir pan.) galima
paleisti prijungus atitinkamu laidu.

• Jeigu išorinio įtaiso jungtis prijungiama prie AUX lizdo, AUX režimas paleidžiamas automatiškai.
Atjungus išorinį įtaisą, įjungiamas
prieš tai buvęs režimas.
• AUX režimą galima naudoti tik
tuo atveju, kai prijungiamas išorinis grotuvas (vaizdo kamera, automobilio VCR ir pan.).
• AUX režimo garsą galima reguliuoti nepriklausomai nuo kitų
garso režimų.
• Prie AUX lizdo prijungus vien tiktai prijungimo kištuką be išorinio
įtaiso, automobilio garso sistema
persijungs į AUX režimą, tačiau
girdėsis tik triukšmas. Jeigu nenaudojate išorinio įtaiso, ištraukite ir prijungimo kištuką.
• Prijungus išorinių įtaisų maitinimą iš lizdo, grojant įtaise gali
atsirasti triukšmas. Tokiais atvejais prieš naudojant atjunkite
maitinimą.
• Pilnai įkiškite prijungimo (AUX)
laidą į AUX lizdą.
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“MY MUSIC” REžIMAS
Pagrindinis režimo ekranas

1. “Mode” (režimas)
Rodo tuo metu veikiantį režimą

7. “Info” (informacija)
Rodo išsamią informaciją apie tuo
metu leidžiamą failą

2. “Operation State” (darbo būsena)
š kartojimo (Repeat)/atsitiktinio leidimo (keitimo) (Random(Shuffle)/paieškos (Scan) - rodo tuo metu veikiančią
funkciją

8. “Random/Shuffle” (atsitiktinis leidimas / keitimas)
Įjungia arba išjungia atsitiktinio leidimo / keitimo funkciją

3. “File Index” (failo numeris)
Rodo tuo metu leidžiamo failo numerį / bendrą failų skaičių

9. “Repeat” (kartojimas)
Įjungia arba išjungia kartojimo funkciją

4. “File Info” (failo informacija)
Rodo informaciją apie tuo metu leidžiamą failą

10. “Delete” (ištrinti)
Ištrina tuo metu leidžiamą failą

[RDS modelis]

5. “Play”/“Pause” (grojimas/sustabdymas)
Keičia grojimo / sustabdymo būseną
6. “Play Time” (grojimo trukmė)
Rodo tuo metu leidžiamo kūrinio
trukmę

1 108

11. “List” (sąrašas)
Pereina į sąrašo langą
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“My Music” režimo naudojimas
“My Music” failų leidimas/
stabdymas

 PASTABA
Jeigu “My Music” aplanke nėra
įrašytų failų, [My Music] mygtukas
neveiks.

Pasirinkimas iš sąrašo
Norint ieškoti failo,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę.

Failų keitimas
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką, jei
norite pereiti prie ankstesnio ar kito
failo.

 PASTABA
[RDS modelis]

Leidimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai
norite vėl paleisti.

SEEK

TRACK
• Spustelėjus
mygtuką
daugiau kaip po 3 sekundžių nuo
failo paleidimo, šis paleidžiamas
nuo pradžių. SEEK
• Spustelėjus TRACK
mygtuką per
3 sekundes nuo takelio paleidimo,
paleidžiamas ankstesnis failas.

[RDS modelis]

Radus pageidaujamą failą, spustelėkite
reguliavimo rankenėlę ir
paleisite kūrinį.
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Failų atsukimas atgal / į priekį
Kūrinio leidimo metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę (virš 0,8 seSEEK
kundės)
mygtuką ir leidTRACK
žiamą failą atsuksite atgal arba į
priekį.

“My Music” režimo meniu
Šiame režime galima atidaryti “Info”
(informacijos), “Random/Shuffle” (atsitiktinio leidimo / keitimo), “Repeat”
(kartojimo), “Delete” (ištrinti) ir “List”
(sąrašo) funkcijas.

1 110

 PASTABA
Informacija apie pavadinimą,
atlikėją ir albumą rodoma tik
tuomet, jeigu ji įrašyta į MP3 failo
ID3 kortelę.

“Scan” (perklausa - RDS modelis)
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) TA/SCAN mygtuką
ir po 10 sekundžių perklausysite
kiekvieną failą.
“Scan” (perklausa)
Spustelėkite SCAN mygtuką ir po
10 sekundžių perklausysite kiekvieną failą.

Info
Spustelėkite
( Info ) mygtuką
ir bus pateikta informacija apie tuo
metu leidžiamą failą.

[RDS modelis]
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“Random” (atsitiktinis leidimas)
Spustelėkite
( Shuffle ) mygtuką
ir failai bus leidžiami atsitiktine tvarka. Atsitiktinio leidimo funkcija išjungiama paspaudus mygtuką dar kartą.

List
Spustelėkite
( List ) mygtuką
ir ekrane atsidarys failų sąrašas.

Sąrašo meniu
Sąrašo lange galima ištrinti failus,
kuriuos prieš tai įrašėte į “My Music”
aplanką.

“Repeat” (kartojimas)
Spustelėkite
( Repeat ) mygtuką
ir pakartosite tuo metu leidžiamą
dainą. Kartojimo funkcija išjungiama
paspaudus mygtuką dar kartą.
[RDS modelis]

Failų ištrynimas
Spustelėkite
( Delete ) mygtuką
ir ištrinsite tuo metu leidžiamą failą.

[RDS modelis]

Norint ieškoti failų,
reguliavimo
rankenėlę sukite į kairę arba į dešinę
pusę. Radus pageidaujamą failą,
spustelėkite šią rankenėlę ir failą
paleisite.
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Spustelėkite
( Select All ) mygtuką arba atskirai pasirinkite failus,
kuriuos norite ištrinti. Pasirinkus
failus, įsijungs
( Unselect All ) mygtukas ir
( Delete ) mygtukai.
1)
: grįžta į ankstesnį langą.
2) “Sellect All” (pasirinkti visus): pasirenka visus failus
3) “Unsellct All” (atšaukti visų pasirinkimą): atšaukia visų failų pasirinkimą
4) “Delete” (ištrinti): ištrina pasirinktus failus.
Pasirinkę failus, kuriuos norite ištrinti, spustelėkite
( Delete ) mygtuką ir juos ištrinsite.

 PASTABA
• Jeigu yra atmintis, joje galima
įrašyti iki 6000 failų.
• Identiškų failų negalima kopijuoti
daugiau nei 1000 kartų.
• Norint patikrinti informaciją apie
atmintį, įeikite į SETUP [System]
[Memory Information]
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 PASTABA - Bluetooth®
belaidės technologijos
garso režimo naudojimas
• Bluetooth® belaidės technologijos
garso režimą galima naudoti tik
tuomet, kai prijungtas mobilusis
telefonas su Bluetooth® belaide
technologija.
• Bluetooth® belaidės technologijos
garso režimas neveiks, jeigu jungiate mobiliuosius telefonus, kurie
nepalaiko šios funkcijos.
• Jeigu Bluetooth® belaidės technologijos garso sistema paleista ir
prijungiamas Bluetooth® belaidės
technologijos telefonas, muzika
nustos groti.
• Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose gali atsirasti garso trikdžiai, kai grojama Bluetooth® belaidės technologijos garso režime ir
bandoma keisti takelius.
• Kai kurie mobilieji telefonai gali
nepalaikyti Bluetooth® belaidės
technologijos srautinio garso perdavimo.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Kai kuriuose mobiliuosiuose telefonuose po skambinimo grįžtant į
Bluetooth® belaidės technologijos
garso režimą šis gali automatiškai
nepasileisti.
• Kai Bluetooth® belaidės technologijos garso režimo naudojimo
metu skambinama telefonu, gali
atsirasti garso trikdžių.
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Bluetooth® belaidės technologijos GARSO REžIMAS
(modeliai su Bluetooth®
belaide technologija)
Bluetooth® belaidės technologijos garso režimo
naudojimas
Bluetooth® belaidės technologijos garso režimo paleidimas/
stabdymas
Prijungus Bluetooth® belaidės technologijos įtaisą, režimas įsijungia
automatiškai.

 PASTABA
Priklausomai nuo mobiliojo telefono, leidimo ir stabdymo funkcija
gali veikti skirtingai.
Failų keitimas
SEEK
TRACK
Spustelėkite
mygtuką, jei
norite pereiti prie ankstesnio ar kito
failo.
Prijungimas
Jeigu įtaisas su Bluetooth® belaide
technologija neprijungtas, spustelėkite SETUP mygtuką [Phone]
mygtuką, kad atsidarytų Bluetooth®
belaidės technologijos prijungimo
langas.
Iš telefono su Bluetooth® belaide
technologija galima telefoną susieti,
prijungti (atjungti) ir pašalinti funkcijas.

 PASTABA
• Jeigu Bluetooth® belaidės technologijos garso režimas tinkamai
neveikia, patikrinkite, ar ši funkcija įjungta SETUP [Phone]
[Audio streaming] (srautinis garso
perdavimas). Jeigu ji išjungta,
įjunkite ir bandykite dar kartą.
• Jeigu muzika vis vien negroja iš
jūsų mobiliojo įtaiso įjungus
Bluetooth® belaidės technologijos
garso režimą, galite pabandyti
spustelėti grojimo mygtuką. Patikrinkite, ar groja muzika iš įtaiso su
Bluetooth® belaide technologija
įjungus Bluetooth® belaidės technologijos garso režimą.

Grojimo metu spustelėkite
mygtuką, kai norite sustabdyti, ir
spustelėkite
mygtuką, kai
norite groti.
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Bluetooth® belaidė technologija
(modeliai su RDS ir Bluetooth®
belaide technologija)
Bluetooth® belaidės
technologijos laisvų rankų
įrangos naudojimas
• Bluetooth® belaide technologija vadinama nedideliu atstumu 2,45 GHz
dažniu veikianti ryšio technologija,
kuri sujungia tam tikru atstumu vienas nuo kito esančius įvairius įtaisus.
• Bluetooth® belaidę technologiją
palaikančiuose asmeniniuose kompiuteriuose, išoriniuose įtaisuose,
telefonuose su Bluetooth® belaide
technologija duomenys dideliu greičiu perduodami be jungiamojo
laido.
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• Bluetooth® belaidės technologijos
laisvų rankų įranga vadinamas
įtaisas, kuriuo naudotojas gali patogiai skambinti per automobilio
garso sistemą, naudodamas mobiliuosius telefonus su Bluetooth®
belaide technologija.

ATSARGIAI
• Bluetooth® belaidės technologijos laisvų rankų įranga yra įtaisas, padedantis saugiai vairuoti. Prijungus automobilio garso
sistemą prie telefono su Bluetooth® belaide technologija,
galima patogiai skambinti,
atsiliepti į skambučius ir valdyti
telefonų knygą. Prieš naudojant
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.
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 PASTABA - TELEFONO
SU Bluetooth® belaide
technologija
SUJUNGIMAS
• Prieš sujungiant automobilio garso sistemą su mobiliuoju telefonu,
patikrinkite, ar jūsų telefonas
palaiko Bluetooth® belaidės technologijos funkcijas.
• Netgi jei jūsų telefonas palaiko
Bluetooth® belaidę technologiją,
įtaisas gali jo neaptikti paieškos
metu, jeigu telefonas nustatytas į
paslėptą būseną arba Bluetooth®
belaidės technologijos maitinimas
išjungtas. Išjunkite paslėptą būseną arba įjunkite Bluetooth® belaidės technologijos maitinimą prieš
įjungdami paiešką ar sujungimą
su automobilio garso sistema.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jeigu nenorite automatiškai prijungti savo telefono su Bluetooth®
belaide technologija, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Savo mobiliajame telefone išjunkite Bluetooth® belaidės
technologijos funkciją.
- Daugiau informacijos apie Bluetooth® belaidės technologijos
funkcijas mobiliajame telefone
ieškokite savo telefono naudotojo vadove.
2. Išjunkite Bluetooth® belaidės
technologijos funkciją savo automobilio garso sistemoje.
- Norint išjungti Bluetooth® belaidės technologijos funkciją automobilio garso sistemoje, atsidarykite SETUP - [Phone] ir [išjunkite] Bluetooth® belaidės
technologijos funkciją.
• Sustokite, kai jungiate savo automobilio garso sistema prie mobiliojo telefono.
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Bluetooth® belaidės technologijos
ryšys kai kurių modelių telefonuose gali trūkinėti. Norint prisijungti
vėl, atlikite šiuos veiksmus:
1. Išjunkite ir vėl įjunkite mobiliajame telefone Bluetooth® belaidės technologijos 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 garso
sistemą ir dar kartą bandykite
prisijungti.
5. Ištrinkite visus susietus įtaisus,
vėl susiekite ir bandykite dar
kartą.
• Laisvų rankų įrangos skambinimo
garsas ir kokybė gali skirtis, priklausomai nuo telefono modelio.
(Tęsinys)

1 115

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:11 Page 116

Garso sistema
(Tęsinys)
• Toliau nurodytos jūsų automobilyje palaikomos Bluetooth® belaidės
technologijos funkcijos. Priklausomai nuo naudojamo įtaiso su
Bluetooth® belaide technologija,
kai kurių funkcijų jis gali ir
nepalaikyti.
- Skambinimas ir atsiliepimas į
skambučius naudojant Bluetooth® belaidės technologijos laisvų rankų įrangą
- Meniu valdymas pokalbio metu
(perjungti į asmeninį režimą,
perjungti į skambučio laukimą,
išvesties garsas)
- ryšių žurnalo atsisiuntimas
- telefonų knygos atsisiuntimas
- automatinis telefonų knygos/
ryšių žurnalo atsisiuntimas
- Įtaiso su Bluetooth® belaide technologija automatinis prijungimas - garso sistema su Bluetooth®
belaide technologija
• Su automobilio garso sistema galima susieti iki penkių įtaisų su
Bluetooth® belaide technologija.
• Vienu metu galima jungti tik vieną
įtaisą su Bluetooth® belaide technologija.
(Tęsinys)
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(Tęsinys)
• Kitų įtaisų susieti negalima, jeigu
jau prijungtas koks įtaisas su
Bluetooth® belaide technologija.
• Įtaiso su Bluetooth® belaide technologija prijungimo metu šio proceso atšaukti negalima.
• Automobilio garso sistemoje veiks
tik Bluetooth® belaidės technologijos laisvų rankų įrangos ir Bluetooth® belaidės technologijos garso
sistemos funkcijos.
• Normaliai veiks tik tie įtaisai,
kurie palaiko laisvų rankų įrangos
ir garso sistemos funkcijas, pvz.,
mobilieji telefonai su Bluetooth®
belaide technologija ar garso įtaisai su Bluetooth® belaide technologija.
• Vienu metu galima naudoti tik
vieną laisvų rankų įrangos su
Bluetooth® belaide technologija ir
garso sistemos su Bluetooth® belaide technologija bendrą funkciją
(kai groja garso sistema su
Bluetooth® belaide technologija,
srautinis garso perdavimas nutrūks įjungus mobiliojo telefono su
Bluetooth® belaide technologija
ekraną).
(Tęsinys)

(Tęsinys)
• Jeigu prijungtas įtaisas su Bluetooth® belaide technologija dėl
kažkokios priežasties atsijungia
(išeina iš ryšio zonos, išjungiamas
ar nutrūksta Bluetooth® belaidės
technologijos ryšys), garso sistema
automatiškai pradeda ieškoti
įtaisų su Bluetooth® belaide technologija ir juos prijungia.
• Jeigu garso sistema patenka į
elektromagnetinių bangų veikimo
lauką, gali atsirasti trikdžiai.
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Įtaisų su Bluetooth® belaide
technologija susiejimas

Nuotolinio valdymo ir susiejimo mygtukai PHONE /
ant
vairo

Kas yra susiejimas su Bluetooth® belaide technologija?

Jeigu nėra susietų įtaisų
1. Spustelėkite nuotolinio valdymo
ant vairo PHONE mygtuką arba
mygtuką. Atsidaro toliau
pavaizduotas langas.
2. Spustelėkite
mygtuką ir atsidarys “Pair Phone” (telefono susiejimo) langas.

Susiejimu vadinama telefono ar
įtaiso su Bluetooth® belaide technologija sinchronizacija, sujungiant
su automobilio garso sistema. Susiejimas būtinas norint sujungti įtaisus ir
naudotis Bluetooth® belaidės technologijos funkcija.

1) “Device” (įtaisas): įtaiso pavadinimas, kuris rodomas, kai ieškoma
įtaiso su Bluetooth® belaide technologija.
2) “Passkey” (slaptažodis): įtaiso
susiejimo slaptažodis.
3. Savo įtaise su Bluetooth® belaide
technologija (t.y. mobiliajame telefone) įjunkite paiešką ir pasirinkite
savo automobilio garso sistemą.
4. Po kelių sekundžių atsidaro langas,
kuriame reikia įvesti slaptažodį.
Šiame lange įveskite slaptažodį
“0000”, kad susietumėte savo
įtaisą su Bluetooth® belaide technologija su automobilio garso sistema.
5. Baigus susiejimo procesą, atsidaro kitas langas.
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 PASTABA

Susiejimas per telefono
[PHONE] sąranką
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Pair
Phone] Pasirinkite
reguliavimo
rankenėlę.

• Jeigu įtaisai su Bluetooth® belaide
technologija jau susieti, tačiau nei
vienas jų nėra prijungtas, spustelėjus PHONE nuotolinio valdymo
ant vairo mygtuką arba
mygtuką atsidaro šis langas. Spustelėkite susiejimo mygtuką [Pair],
jei norite susieti nauja įtaisą, arba
spustelėkite prijungimo mygtuką
[Connect], jeigu norite prijungti
anksčiau susietą įtaisą.
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1. Kiti žingsniai yra tokie patys, kaip
ir aprašyti skyriuje “Jeigu nėra
susietų įtaisų”.

 PASTABA
• Telefono susiejimo metu laukimo
periodas trunka vieną minutę.
Jeigu per šį laiką įtaisas nesusiejamas, susiejimo procesas nutraukiamas. Nutraukus procesą turite
jį pradėti iš pradžių.
• Paprastai baigus susiejimo procesą
dauguma įtaisų su Bluetooth®
belaide technologija prisijungia
automatiškai. Vis dėlto, norint prijungti kai kuriuos įtaisus, gali tekti
atlikti atskirą patvirtinimo procedūrą. Patikrinkite, ar Bluetooth®
belaidė technologija jūsų mobiliajame telefone tinkamai prijungta.
• Susietų įtaisų su Bluetooth® belaide
technologija sąrašą galite patikrinti
SETUP [Phone] [Paired Phone
List].
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Įtaiso prijungimas
Spustelėkite SETUP
Pasirinkite [Phone]
[Paired Phone List]

mygtuką
Pasirinkite

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
įtaisą, kurį norite prijungti, ir spustelėkite
mygtuką.

1) “Connected Phone” (prijungtas
telefonas): šiuo metu prijungtas
įtaisas.
2) “Paired Phone” (susietas telefonas): susietas tačiau neprijungtas įtaisas.
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Garso sistema
Pirmumo keitimas
Kas yra pirmumas?
Su automobilio garso sistema galima
susieti iki penkių įtaisų su Bluetooth®
belaide technologija. Dėl to naudojama “Change Priority” (pirmumo keitimo) funkcija, kuria nustatomas susietų telefonų prijungimo pirmumas.
Vis dėlto, vėliausiai prijungtas telefonas visuomet įgyja aukščiausią
prioritetą (pirmumą).
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]
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Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
telefono numerį, kuriam norite suteikti aukščiausią prioritetą, ir spustelėkite
meniu mygtuką.
Pasirinktas įtaisas įgaus aukščiausią
prioritetą.

Įtaiso atjungimas

 PASTABA

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
tuo metu prijungtą įtaisą ir spustelėkite
mygtuką.

Jeigu pirmumo keitimo metu yra prijungtas kitas įtaisas, bet kokiu atveju
jis išlaikys aukščiausią prioritetą.

Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]
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Garso sistema
Įtaiso pašalinimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

Bluetooth® belaidės
technologijos naudojimas
TELEFONO MENIU LANGAS
Telefono meniu
Kai įtaisas su Bluetooth® belaide
technologija prijungtas, spustelėkite
PHONE mygtuką ir atsidarys telefono
meniu langas.

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
įtaisą, kurį norite pašalinti, ir spustelėkite
mygtuką.

 PASTABA
• Jeigu šalinamas tuo metu prijungtas įtaisas, jis automatiškai atjungiamas, kad būtų galima tęsti
šalinimo procedūrą.
• Jeigu pašalinamas susietas įtaisas
su Bluetooth® belaide technologija,
jo ryšių žurnalas ir telefonų knyga
taip pat pašalinami.
• Jeigu vėl norite naudoti pašalintą
įtaisą, turite iš naujo jį susieti.

3) “Phone book” (telefonų knyga):
atidaromas telefonų knygos langas.
4) “Setup” (sąranka): rodo telefono
nustatymus.

 PASTABA
• Jeigu spustelėjus [Call History]
mygtuką ryšių žurnalo duomenų
nėra, ekrane pasirodo klausimas,
ar šiuos duomenis atsisiųsti.
• Jeigu spustelėjus [Phone Book]
mygtuką telefonų knygos duomenų nėra, ekrane pasirodo klausimas, ar šiuos duomenis atsisiųsti.
• Kai kuriuose telefonuose gali
nebūti duomenų atsisiuntimo
funkcijos. Daugiau informacijos
apie atsisiuntimo funkciją ieškokite savo mobiliojo telefono naudojimo vadove.

1) “Dial Number” (rinkti numerį): atidaromas numerio rinkimo langas,
kuriame galima rinkti numerius ir
skambinti.
2) “Call History” (ryšių žurnalas): atidaromas ryšių žurnalo langas.

1 121

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:12 Page 122

Garso sistema
Skambinimas renkant numerį

Atsiliepimas į skambučius

 PASTABA

Spustelėkite PHONE mygtuką
Pasirinkite [Dial Number]

Atsiliepimas į skambutį
Atsiliepiant į skambutį prijungtu įtaisu
su Bluetooth® belaide technologija,
atidaromas toks langas:

• Kai atsidaro gaunamo skambučio
iššokantis langas, dauguma garso
sistemos ir sąrankos režimo
funkcijų neveikia. Galima reguliuoti tik skambučio garsą.
• Kai kurie mobilieji telefonai gali
tinkamai nerodyti telefono numerio.
• Kai mobiliuoju telefonu atsiliepiama į skambutį, skambinimo režimas automatiškai pasikeičia į
asmeninį (Private) režimą.

1) “Dial Pad” (rinkimo langas): naudojamas įvesti telefono numerį.
2) “Call” (skambinti): jeigu numeris
įvestas, skambina tuo numeriu.
Jeigu numeris neįvestas, perjungia į ryšių žurnalo langą.
3) “End” (užbaigti): ištrina įvestą telefono numerį.
4) “Delete” (šalinti): po vieną trina
įvestus skaitmenis.
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1) “Caller” (skambintojas): rodo skambinančio asmens vardą, jeigu jis
įrašytas jūsų telefonų knygoje.
2) “Incoming Number” (gaunamo
skambučio numeris): rodo gaunamo skambučio numerį.
3) “Accept” (priimti): priimti gaunamą
skambutį.
4) “Reject” (atmesti): atmesti gaunamą skambutį.
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Garso sistema
Skambučio naudojant laisvų
rankų įrangą metu

 PASTABA

 PASTABA

Išjungus mikrofoną jūsų pašnekovas negirdės jūsų balso.

• Ryšių žurnale pateikiama iki 30
gautų, siųstų ir praleistų skambučių numerių.
• Atsisiunčiant ryšių žurnalus,
anksčiau įrašyti žurnalai pašalinami.
• Gaunami skambučiai su paslėptu
skambintojo ID į ryšių žurnalą
neįrašomi.
• Anksčiau įrašyti telefonų knygos
įrašai išsaugomi, netgi jei įtaisas
atjungiamas ir dar kartą prijungiamas.
• Kai kuriuose telefonuose gali
nebūti duomenų atsisiuntimo
funkcijos. Patikrinkite, ar jūsų
įtaisas su Bluetooth® belaide technologija palaiko atsisiuntimo
funkciją.

“Call History” (ryšių žurnalas)
PHONE
Spustelėkite
mygtuką
Pasirinkite [Call History]

1) “Caller” (skambintojas): rodo skambinančio asmens vardą, jeigu jis
įrašytas jūsų telefonų knygoje.
2) “Incoming Number” (gaunamo
skambučio numeris): rodo gaunamo skambučio numerį.
3) “Call time” (skambučio trukmė):
rodo skambučio trukmę.
4) “End” (užbaigti): užbaigia pokalbį.
5) “Private” (asmeninis): perjungia į
asmeninį režimą.
6) “Out Vol.” (išvesties garsas): nustato skambučio išvesties garsą.
7) “Mute” (nutildyti): įjungia / išjungia
mikrofoną.

Atsidaro langas su gautų, siųstų ir
praleistų skambučių sąrašu.
Spustelėkite atsisiuntimo [Download]
mygtuką ir atsisiųsite ryšių žurnalą.
1) “Call History” (ryšių žurnalas):
- Rodo paskutinius skambučius
(ryšių žurnalą);
- Pasirinkus numerį, skambina.
2) “Download” (atsisiųsti): atsisiunčiamas paskutinis ryšių žurnalas.
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Garso sistema
“Phone Book” (telefonų
knyga)
Spustelėkite PHONE mygtuką
Pasirinkite [Phone book]

Pateikiamas įrašytų telefonų knygos
numerių sąrašas. Spustelėkite atsisiuntimo [Download] mygtuką ir
atsisiųsite ryšių žurnalą.
1) “Contact List” (asmeninė adresi-nė):
- Rodo įrašytus telefonų knygos
numerius.
- Pasirinkus numerį, skambina.
2) “Download” (atsisiųsti): atsisiunčiami telefonų knygos numeriai.
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 PASTABA
• Į automobilio garso sistemos telefonų knygą galima įrašyti iki 1000
įrašų.
• Atsisiunčiant telefonų knygos duomenis, anksčiau įrašyti duomenys
pašalinami.
• Telefonų knygos atsisiuntimo
funkcija neveikia, jeigu ji išjungta
įtaise su Bluetooth® belaide technologija. Be to, prieš atsisiunčiant
duomenis kai kuriuose įtaisuose
gali tekti atlikti įtaiso patvirtinimo
procedūrą. Jeigu nepavyksta
normaliai atsisiųsti, patikrinkite
įtaiso su Bluetooth® belaide technologija nustatymus ar ekrano
būseną.
• Jeigu skambintojo duomenys neįrašyti tį elefonų knygą, jo ID
informacija nerodoma.
• Kai kuriuose telefonuose gali nebūti duomenų atsisiuntimo funkcijos. Patikrinkite, ar jūsų įtaisas su
Bluetooth® belaide technologija
palaiko atsisiuntimo funkciją.
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Garso sistema
Bluetooth® belaidė technologija
(modeliai su Bluetooth®
belaide technologija)

Nuotolinio valdymo ir susiejimo mygtukai PHONE /
ant
vairo

Įtaisų su Bluetooth® belaide
technologija susiejimas

Jeigu nėra susietų įtaisų
1. Spustelėkite nuotolinio valdymo
ant vairo PHONE mygtuką arba
mygtuką. Atsidaro toliau
pavaizduotas langas.
2. Spustelėkite
mygtuką ir
atsidarys “Pair Phone” (telefono
susiejimo) langas.

Kas yra susiejimas su Bluetooth® belaide technologija?
Susiejimu vadinama telefono ar įtaiso su Bluetooth® belaide technologija sinchronizacija, sujungiant su
automobilio garso sistema. Susiejimas būtinas norint sujungti įtaisus ir
naudotis Bluetooth® belaidės technologijos funkcija.

1) “Device” (įtaisas): įtaiso pavadinimas, kuris rodomas, kai ieškoma
įtaiso su Bluetooth® belaide technologija.
2) “Passkey” (slaptažodis): įtaiso
susiejimo slaptažodis.
3. Savo įtaise su Bluetooth® belaide
technologija (t.y. mobiliajame telefone) įjunkite paiešką ir pasirinkite
savo automobilio garso sistemą.
4. Po kelių sekundžių atsidaro langas,
kuriame reikia įvesti slaptažodį.
Šiame lange įveskite slaptažodį
“0000”, kad susietumėte savo
įtaisą su Bluetooth® belaide technologija su automobilio garso sistema.
5. Baigus susiejimo procesą, atsidaro kitas langas.
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Garso sistema
 PASTABA

Susiejimas per telefono
[PHONE] sąranką
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Pair
Phone] Pasirinkite
reguliavimo
rankenėlę.

• Jeigu įtaisai su Bluetooth® belaide
technologija jau susieti, tačiau nei
vienas jų nėra prijungtas, spustelėjus PHONE nuotolinio valdymo
ant vairo mygtuką arba
mygtuką atsidaro šis langas. Spustelėkite susiejimo mygtuką [Pair],
jei norite susieti nauja įtaisą, arba
spustelėkite prijungimo mygtuką
[Connect], jeigu norite prijungti
anksčiau susietą įtaisą.
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1. Kiti žingsniai yra tokie patys, kaip
ir aprašyti skyriuje “Jeigu nėra
susietų įtaisų”.

 PASTABA
• Telefono susiejimo metu laukimo
periodas trunka vieną minutę.
Jeigu per šį laiką įtaisas nesusiejamas, susiejimo procesas nutraukiamas. Nutraukus procesą turite
jį pradėti iš pradžių.
• Paprastai baigus susiejimo procesą
dauguma įtaisų su Bluetooth®
belaide technologija prisijungia
automatiškai. Vis dėlto, norint prijungti kai kuriuos įtaisus, gali tekti
atlikti atskirą patvirtinimo procedūrą. Patikrinkite, ar Bluetooth®
belaidė technologija jūsų mobiliajame telefone tinkamai prijungta.
• Susietų įtaisų su Bluetooth® belaide technologija sąrašą galite
patikrinti SETUP
[Phone] [Paired Phone List].
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Garso sistema
Įtaiso prijungimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

1) “Connected Phone” (prijungtas
telefonas): šiuo metu prijungtas
įtaisas.
2) “Paired Phone” (susietas telefonas): susietas tačiau neprijungtas
įtaisas.

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
įtaisą, kurį norite prijungti, ir spustelėkite Connect mygtuką.

Pirmumo keitimas
Kas yra pirmumas?
Su automobilio garso sistema galima
susieti iki penkių įtaisų su Bluetooth®
belaide technologija. Dėl to naudojama “Change Priority” (pirmumo keitimo) funkcija, kuria nustatomas susietų telefonų prijungimo pirmumas.
Vis dėlto, vėliausiai prijungtas telefonas visuomet įgyja aukščiausią
prioritetą (pirmumą).
Spustelėkite SETUP
Pasirinkite [Phone]
[Paired Phone List]

mygtuką
Pasirinkite
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Garso sistema
Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
telefono numerį, kuriam norite suteikti aukščiausią prioritetą, ir spustelėkite Change priority meniu mygtuką.
Pasirinktas įtaisas įgaus aukščiausią
prioritetą.

Įtaiso atjungimas

Įtaiso pašalinimas

Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

 PASTABA

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
tuo metu prijungtą įtaisą ir spustelėkite Disconnect mygtuką.

Iš susietų telefonų sąrašo pasirinkite
įtaisą, kurį norite pašalinti, ir spustelėkite Delete mygtuką.

Jeigu pirmumo keitimo metu yra
prijungtas kitas įtaisas, bet kokiu
atveju jis išlaikys aukščiausią prioritetą.
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Garso sistema
 PASTABA
• Jeigu šalinamas tuo metu prijungtas įtaisas, jis automatiškai atjungiamas, kad būtų galima tęsti
šalinimo procedūrą.
• Jeigu pašalinamas susietas įtaisas
su Bluetooth® belaide technologija,
jo ryšių žurnalas ir asmeninė
adresinė taip pat pašalinami.
• Jeigu vėl norite naudoti pašalintą
įtaisą, turite iš naujo jį susieti.

Bluetooth® belaidės
technologijos naudojimas
TELEFONO MENIU LANGAS
Telefono meniu
Kai įtaisas su Bluetooth® belaide
technologija prijungtas, spustelėkite
PHONE mygtuką ir atsidarys telefono
meniu langas.

4) “Setup” (sąranka): rodo telefono
nustatymus.

 PASTABA
• Jeigu spustelėjus [Call History]
mygtuką ryšių žurnalo duomenų
nėra, ekrane pasirodo klausimas,
ar šiuos duomenis atsisiųsti.
• Jeigu spustelėjus [Contacts] mygtuką asmeninės adresinės duomenų nėra, ekrane pasirodo
klausimas, ar šiuos duomenis
atsisiųsti.
• Kai kuriuose telefonuose gali nebūti duomenų atsisiuntimo funkcijos. Daugiau informacijos apie
atsisiuntimo funkciją ieškokite
savo mobiliojo telefono naudojimo
vadove.

1) “Dial Number” (rinkti numerį): atidaromas numerio rinkimo langas,
kuriame galima rinkti numerius ir
skambinti.
2) “Call History” (ryšių žurnalas): atidaromas ryšių žurnalo langas.
3) “Contacts” (asmeninė adresinė):
atidaromas asmeninės adresinės
langas.
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Garso sistema
Skambinimas renkant numerį
Spustelėkite PHONE mygtuką Pasirinkite [Dial Number]

1) “Dial Pad” (rinkimo langas): naudojamas įvesti telefono numerį.
2) “Call” (skambinti): jeigu numeris
įvestas, skambina tuo numeriu.
Jeigu numeris neįvestas, perjungia į ryšių žurnalo langą.
3) “End” (užbaigti): ištrina įvestą telefono numerį.
4) “Delete” (šalinti): po vieną trina
įvestus skaitmenis.
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Atsiliepimas į skambučius
Atsiliepimas į skambutį
Atsiliepiant į skambutį prijungtu įtaisu
su Bluetooth® belaide technologija,
atidaromas toks langas:

1) “Caller” (skambintojas): rodo skambinančio asmens vardą, jeigu jis
įrašytas jūsų asmeninėje adresinėje.
2) “Incoming Number” (gaunamo
skambučio numeris): rodo gaunamo skambučio numerį.
3) “Accept” (priimti): priimti gaunamą
skambutį.
4) “Reject” (atmesti): atmesti gaunamą skambutį.

 PASTABA
• Kai atsidaro gaunamo skambučio
iššokantis langas, dauguma garso
sistemos ir sąrankos režimo funkcijų neveikia. Galima reguliuoti
tik skambučio garsą.
• Kai kurie mobilieji telefonai gali
tinkamai nerodyti telefono numerio.
• Kai mobiliuoju telefonu atsiliepiama į skambutį, skambinimo režimas automatiškai pasikeičia į
asmeninį (Private) režimą.
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Garso sistema
Skambučio naudojant laisvų
rankų įrangą metu

 PASTABA
Išjungus mikrofoną jūsų pašnekovas negirdės jūsų balso.

“Call History” (ryšių žurnalas)

“Contacts”
(asmeninė adresinė)
Spustelėkite PHONE
Pasirinkite [Contacts]

mygtuką

PHONE
Spustelėkite
mygtuką
Pasirinkite [Call History]

1) “Caller” (skambintojas): rodo skambinančio asmens vardą, jeigu jis
įrašytas jūsų asmeninėje adresinėje.
2) “Incoming Number” (gaunamo
skambučio numeris): rodo gaunamo skambučio numerį.
3) “Call time” (skambučio trukmė):
rodo skambučio trukmę.
4) “End” (užbaigti): užbaigia pokalbį.
5) “Private” (asmeninis): perjungia į
asmeninį režimą.
6) “Out Vol.” (išvesties garsas): nustato skambučio išvesties garsą.
7) “Mute” (nutildyti): įjungia / išjungia
mikrofoną.

Atsidaro langas su gautų, siųstų ir
praleistų skambučių sąrašu.
Spustelėkite Download mygtuką ir
atsisiųsite ryšių žurnalą.
1) “Call History” (ryšių žurnalas):
- Rodo paskutinius skambučius
(ryšių žurnalą);
- Pasirinkus numerį, skambina.
2) “Download” (atsisiųsti): atsisiunčiamas paskutinis ryšių žurnalas.

Pateikiamas įrašytų telefonų knygos
numerių sąrašas. Spustelėkite
Download mygtuką ir atsisiųsite ryšių
žurnalą.
1) “Contact List” (asmeninė adresinė):
- Rodo įrašytus asmeninės adresinės numerius;
- Pasirinkus numerį, skambina.
2) “Download” (atsisiųsti): asmeninės adresinės numerių atsisiuntimas.
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Garso sistema
 PASTABA
• Į automobilio garso sistemos adresinę galima įrašyti iki 1000 įrašų.
• Atsisiunčiant asmeninės adresinės
duomenis, anksčiau įrašyti duomenys pašalinami.
• Asmeninės adresinės atsisiuntimo
funkcija neveikia, jeigu ji išjungta
įtaise su Bluetooth® belaide technologija. Be to, prieš atsisiunčiant
duomenis kai kuriuose įtaisuose
gali tekti atlikti įtaiso patvirtinimo
procedūrą. Jeigu nepavyksta normaliai atsisiųsti, patikrinkite įtaiso
su Bluetooth® belaide technologija
nustatymus ar ekrano būseną.
• Jeigu skambintojo duomenys neįrašyti tį elefonų knygą, jo ID
informacija nerodoma.
• Kai kuriuose telefonuose gali nebūti duomenų atsisiuntimo funkcijos. Patikrinkite, ar jūsų įtaisas
su Bluetooth® belaide technologija
palaiko atsisiuntimo funkciją.

1 132

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:12 Page 133

Garso sistema
 PASTABA - balso atpažinimo funkcijos naudojimas
• Naudojant balso atpažinimo funkciją, palaikomi tik šiame naudotojo vadove pateikti nurodymai balsu.
• Atkreipkite dėmesį, kad balso
atpažinimo sistemos naudojimo
metu spustelėjus bet kokį kitą
mygtuką, negu
arba palietus
ekraną, balso atpažinimo režimas
nutraukiamas.
• Norint, kad balso atpažinimo
funkcija puikiai veiktų, mikrofoną
iškelkite virš vairuotojo sėdynės, o
nurodymus ištarkite sėdėdami tinkamoje pozoje.
• Dėl išorinio triukšmo balso atpažinimo funkcija gali tinkamai
neveikti šiais atvejais:
- Kai atidaryti langai ir stoglangis
- Kai stipriai pučia vėsinimo/
šildymo įtaiso ventiliatorius
- Įvažiuojant į tunelius ir jais važiuojant
- Važiuojant nelygiais ir duobėtais
keliais
(Tęsinys)

(Tęsinys)
- Per smarkų lietų (smarkiai lyja
ir pučia vėjas).
• Telefoninius balso nurodymus
galima duoti tik tuomet, kai įjungtas įtaisas su Bluetooth® belaide
technologija.
• Kai norima skambinti nurodant
vardą, atitinkamas vardas turi
būti atsisiųstas ir įrašytas į automobilio garso sistemos atmintį.
• Per Bluetooth® belaidės technologijos sistemą atsisiuntus telefonų
knygą, sistemai reikės šiek tiek
laiko jos duomenis paversti balso
informacija. Kol tai vyksta, balso
atpažinimo funkcija gali tinkamai
neveikti.
• Nurodymus balsu ištarkite natūraliai ir aiškiai, kaip įprastiniame
pokalbyje.

1 133

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:12 Page 134

Garso sistema
Aiškinamųjų pranešimų
praleidimas
Kol skamba pranešimas su paaiškinimais Trumpai spustelėkite (trumpiau nei 0,8 sekundės)
nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo.
Pranešimas su paaiškinimais iš karto
nutraukiamas ir pasigirsta pyptelėjimas. Po pyptelėjimo duokite nurodymą balsu.

BALSO ATPAŽINIMO
FUNKCIJA
(jei yra)
Balso atpažinimo funkcijos
naudojimas
Kaip pradėti balso atpažinimą
Trumpai spustelėkite
nuotolinio
valdymo mygtuką ant vairo. Ištarkite
nurodymą.

Jeigu nustatytas normalus balso
atpažinimo funkcijos režimas [Normal Mode], sistema pasakys “Please
say a command” (prašome duoti
nurodymą). Pypt.
• Jeigu nustatytas specialus balso
atpažinimo funkcijos režimas [Expert Mode], tuomet sistema tik
pyptelės.
• Norint pakeisti normalų režimą į specialų ir atvirkščiai, įeikite į SETUP
[System] [Prompt Feedback].

 PASTABA
Kad sistema balsą tinkamai atpažintų, nurodymą duokite tik po garsinių paaiškinimų ir pyptelėjimo.
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Kaip balso atpažinimą pradėti iš
naujo
Kai sistema laukia nurodymo
Trumpai spustelėkite (trumpiau nei
0,8 sekundės)
nuotolinio valdymo mygtuką ant vairo.
Nurodymų laukomo būsena iš karto
nutraukiama ir pasigirsta pyptelėjimas. Po pyptelėjimo duokite nurodymą balsu.
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Garso sistemaa
KAIP UŽBAIGTI BALSO
ATPAŽINIMĄ
Kai veikia balso atpažinimo funkcija
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę (virš 0,8 sekundės)
nuotolinio
valdymo mygtuką ant vairo.

 PASTABA
• Kai naudojate nurodymo balsu
funkciją, spustelėję nuotolinio
valdymo mygtuką ant vairo arba
bet kurį kitą mygtuką nurodymą
užbaigsite.
• Jeigu sistema laukia jūsų nurodymo balsu, pasakykite “cancel”
(nutraukti) arba “end” (užbaigti)
ir užbaigsite savo nurodymą.
• Jeigu sistema laukia jūsų nurodymo balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę
nuotolinio
valdymo mygtuką ant vairo ir
savo nurodymą užbaigsite.
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Garso sistema
 Nurodymų balsu grafinis pavaizdavimas

• Nurodymo balsu užbaigimas
Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti

• Nurodymu balsu pradžia
Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti
Please say a command

mygtuką:

Please say a command

Pypt~

Pypt~
Phone book
More Help

More Help
Galite sakyti “Radio”, “FM”, “AM”, “Media”, “CD”,
“USB”, “Aux”, “My Music”, “iPod”, “Bluetooth
Audio”, “Phone”, “Call History” arba “Phone book”.
Please say a command.

Phone book
Pasakykite vardą iš telefonų knygos, kuriam
norite skambinti.
Pypt~

Cancel

• Balso atpažinimo funkcijos praleidimas
Please say a...

Trumpai (trumpiau nei 0,8 sekundės) spustelėti
mygtuką:

Trumpai (trumpiau nei 0,8
sekundės) spustelėjus
mygtuką

Pypt~
More Help

More Help
Galite sakyti “Radio”, “FM”, “AM”, “Media”, “CD”, “USB”,
“Aux”, “My Music”, “iPod”, “Bluetooth Audio”, “Phone”,
“Call History” arba “Phone book”. Please say a command.
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Pypt-pypt~(nutyla)

mygtuką:
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Garso sistema
Nurodymų balsu sąrašas
• Įprastiniai nurodymai: Tai nurodymai, kuriuos galima naudoti visose situacijose (vis dėlto, tam tikromis aplinkybėmis
ne visi nurodymai palaikomi).
Nurodymas

Funkcija

“More Help”
(daugiau pagalbos)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus,
kuriuos garso sistemoje galima naudoti bet kur.

“Help” (pagalba)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus, kuriuos
galima naudoti šiame režime.

Call [Name]

Skambina [Vardui] iš telefonų knygos
Pvz. Skambinti “Jonui”

“Phone”
(telefonas)

Pateikia paaiškinimus apie nurodymus, susijusius su telefonu. Davę šį nurodymą ištarkite
“Call History” (ryšių žurnalas), “Phone book”
(telefonų knyga), “Dial Number” (rinkti numerį)
ir bus atliktos atitinkamos funkcijos.
“Call History”
(ryšių žurnalas)

Rodomas ryšių žurnalo langas.

“Phone book”
(telefonų knyga)

Rodomas telefonų knygoslangas. Pasakę šį
nurodymą, pasakykite vardą iš telefonų
knygos išsaugotą telefonų knygoje, kad
sistema skambintų automatiškai.

“Dial Number”
(rinkti numerį)

Rodomas numerio rinkimo langas. Pasakę šį
nurodymą, galite ištarti numerį, kuriuo norite
skambinti.

“Redial”
(perskambinti)

Jungiama

“Radio” (radijas)

• Klausantis radijo, rodomas kitas radijo langas.
(FM1 FM2 FMA  AM  AMA)

su

vėliausiai

rinktu

numeriu.

• Klausantis muzikos iš kitos laikmenos,
rodomas vėliausiai rodytas radijo langas.

Nurodymas
FM

FM1 - “FM One”
(FM vienas)
FM2 - “FM Two”
(FM du)
FMA
“AM”
AMA
“FM Preset 1~6”
“AM Preset 1~6”
“FM 87.5~107.9”
“AM 530~1710”
“TA on”
“TA off”
“News on”
(naujienos)
“News off”
(išjungti naujienas)

Funkcija
• Klausantis radijo FM dažnių intervale, rodomas
tas pats langas.
• Klausantis muzikos iš kitos laikmenos, rodomas
vėliausiai rodytas FM radijo langas.
Rodomas FM1 ekranas.
Rodomas FM2 ekranas.
Rodomas FMA ekranas.
Rodomas AM ekranas.
Rodomas AMA ekranas.
Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos FM 1~6 mygtukais.
Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos AM 1~6 mygtukais.
Grojamos atitinkamo dažnių intervalo FM radijo
stotys.
Grojamos atitinkamo dažnių intervalo AM radijo
stotys.
Įjungia eismo pranešimus
Išjungia eismo pranešimus
Įjungia RDS standartą atitinkančių radijo
stočių naujienas
Išjungia RDS standartą atitinkančių radijo
stočių naujienų transliaciją
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Garso sistema

Nurodymas
“Media”
(laikmena)

Funkcija
Pereina prie vėliausiai naudotos laikmenos
ekrano.

Nurodymas

Funkcija

AUX
(išoriniai įtaisai)

Paleidžiama muzika iš prijungto išorinio įtaiso.

“Play Track 1~30” Jei įdėtas muzikinis CD, leidžiami kūriniai iš
(leisti 1~30 takelį) atitinkamų takelių.

“Bluetooth Audio”

Paleidžiama muzika iš prijungto įtaiso su
Bluetooth® belaide technologija .

“CD”

Grojama muzika iš CD.

“Mute” (nutildyti)

Nutildo radijo ar muzikos garsą.

“Search CD”
(ieškoti CD)

Pereina prie CD takelių ar failų parinkimo
ekrano.

“Pardon?”
(atsiprašau?)

Pakartojamas vėliausiai pasakytas paaiškinimas.

• Jei įdėtas garso CD, pereikite prie ekrano ir
pasakykite norimo klausytis takelio numerį.

“Cancel (Exit)”
(nutraukti, baigti)

Užbaigiamas nurodymas balsu.

• Pereina prie MP3 CD failų parinkimo ekrano.
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite
muziką.
“USB”

Grojama muzika iš USB.

“Search USB”
paieška)
muziką.

Pereina prie USB failų parinkimo ekrano. (USB
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite

“iPod”

Grojama muzika iš “iPod”.

“Search iPod”
(“iPod” paieška)
muziką.

Pereina prie “iPod” failų parinkimo ekrano.
Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite

“My Music”
(mano muzika)

Grojama muzika iš “My Music” laikmenos.

“Search My Music”
(paieška “My
Music” laikmenoje)

Pereina prie “My Music” failų parinkimo ekra
no. Pasirinkite failą rankiniu būdu ir paleiskite
muziką.
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Garso sistema
• FM/AM radijo nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis FM, AM radijo stočių.
Nurodymas
“Preset 1~6”
“Auto Store”
(automatinis
įrašymas)
“Preset Save 1~6”
(įrašyti 1~6 atmintyje)
“Seek up”
(paieška į priekį)
“Seek down”
(paieška atgal)
“Next Preset”
(kitas numatytosios
mygtukas)

Funkcija
Grojamos vėliausiai klausytos radijo stotys,
įrašytos 1~6 mygtukais.
Automatiškai numatytosios parinkties mygtukais 1~6 įrašo radijo stotis, transliuojančias
ypač gerai priimamais dažniais.
Įrašo dabar transliuojamą radijo stotį 1~6
mygtukais.
Groja kitą priimtą radijo stotį.
Groja anksčiau priimtą radijo stotį.

Parenka numatytosios parinkties mygtuką,
kuris yra po vėliausiai naudoto mygtuko. parinkties
(Pavyzdys: jei dabar klausoma radijo stoties,
išsaugotos 3 mygtuku, bus parinktas 4 mygtukas).
“Previous Preset” Parenka numatytosios parinkties mygtuką,
(ankstesnis numa- buvusį prieš vėliausiai naudotą mygtuką.
tytosios parinkties (Pavyzdys: jei dabar klausoma radijo stoties,
mygtukas)
išsaugotos 3 mygtuku, bus parinktas 2 mygtukas).
“Scan” (perklausa) Perklauso
priimamus
dažnius
ir
jais
transliuojančios stotys grojamos po 10
sekundžių.
“Preset Scan”
Pereina prie kito numatytosios parinkties
(perklausyti numaty- mygtuko ir po 10 sekundžių groja juo įrašytas
tosios parinkties myg- radijo stotis.
tukais išsaugotas stotis)
“AF on”
Įjungia alternatyviųjų dažnių paieškos funkciją
“AF off”
Išjungia alternatyviųjų dažnių paieškos funkciją
“Region” (regionas) Įjungia regiono funkciją

• Garso CD nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis garso CD.
Nurodymas
“Region off”
(išjungti regioną)
“Program Type”
(programos tipas)

“Random”
(atsitiktinis leidimas)
“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)
“Repeat”
(kartojimas)
“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)
“Next Track”
(kitas takelis)
“Previous Track”
(ankstesnis takelis)
“Scan” (perklausa)
“Track 1~30”
(takelis 1~30)
“Search Track”
(ieškoti takelių)
“Information”
(informacija)

Funkcija
Išjungia regiono funkciją
Pereina prie RDS standartą atitinkančių radijo
stočių programų pasirinkimo lango. Po to
pasirinkite pageidaujamą programos tipą
rankiniu būdu.
Leidžia CD takelius atsitiktine tvarka.
Nutraukia atsitiktinį takelių leidimą ir leidžia
juos eilės tvarka.
kartojamas tuo metu leidžiamas takelis.
Nutraukia takelių kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.
Paleidžia kitą takelį.
Paleidžia ankstesnį takelį.
Perklausomi ir po 10 sekundžių leidžiami kiti
takeliai.
Paleidžiamas pageidaujamo numerio takelis.
Pereina prie takelių parinkimo lango. Po to
pasakykite takelio pavadinimą, kurio norite
klausytis.
Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.
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Garso sistema
• MP3 CD / USB nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima
duoti klausantis muzikos įrašų iš CD ir USB.
Nurodymas
“Random”
(atsitiktinis leidimas)
“All Random”
(visų failų leidimas
atsitiktine tvarka)
“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)
“Repeat”
(kartojimas)
“Folder Repeat”
(aplanko kartojimas)
“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)
“Next File”
(kitas failas)
“Previous File”
(ankstesnis failas)
“Scan” (perklausa)
“Search File”
(ieškoti failo)
“Search Folder”
(ieškoti aplanko)
“Information”
(informacija)
“Copy”
(kopijavimas)
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Funkcija
Leidžia failus iš dabartinio aplanko atsitiktine
tvarka.
Leidžia visus įrašytus failus atsitiktine tvarka.

Nutraukia atsitiktinį failų leidimą ir leidžia juos
eilės tvarka.
Kartoja tuo metu leidžiamą failą.
Kartojami visi aplanke esantys failai.
Nutraukia failų kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.
Paleidžia kitą failą.
Paleidžia ankstesnį failą.
Po 10 sekundžių leidžia kitus failus.
Pereina prie failų parinkimo lango.
Pereina

prie

aplankų

parinkimo

lango.

Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.
Kopijuoja tuo metu leidžiamą failą į “My
Music” laikmeną.

• “iPod” nurodymai: Nurodymai, kuriuos galima duoti
klausantis muzikos įrašų iš “iPod”.
Nurodymas

Funkcija

“All Random”
(visų failų leidimas
atsitiktine tvarka)

Leidžia visas įrašytas dainas atsitiktine tvarka.

“Random”
(atsitiktinis leidimas)

Leidžia visas dainas iš dabartinės kategorijos
atsitiktine tvarka.

“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)

Nutraukia atsitiktinį dainų leidimą ir leidžia jas
eilės tvarka.

“Repeat”
(kartojimas)

Kartojama tuo metu skambanti daina.

“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)

Nutraukia dainų kartojimą ir leidžia jas eilės
tvarka.

“Next Song”
(kita daina)

Grojama kita daina.

“Previous Song”
(ankstesnė daina)

Grojama ankstesnė daina.

“Search Song”
(ieškoti dainos)

Pereina prie dainų parinkimo lango.

“Information”
(informacija)

Ekrane rodoma informacija apie skambančią
dainą.
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Garso sistema
• “My Music” (mano muzikos) nurodymai: šiuos nurodymus galima duoti, kai grojami kūriniai iš “My Music”
laikmenos.
Nurodymas

Funkcija

“Random”
(atsitiktinis leidimas)

Leidžia visus įrašytus failus atsitiktine tvarka.

“Random Off”
(išjungti atsitiktinį
leidimą)

Nutraukia atsitiktinį failų leidimą ir leidžia juos
eilės tvarka.

“Repeat”
(kartojimas)

Kartoja tuo metu leidžiamą failą.

“Repeat Off”
(išjungti kartojimą)

Nutraukia failų kartojimą ir leidžia juos eilės
tvarka.

“Next File”
(kitas failas)

Paleidžia kitą failą.

“Previous File”
(ankstesnis failas)

Paleidžia ankstesnį failą.

“Scan” (perklausa)

Po 10 sekundžių leidžia kitus failus.

“Search File”
(ieškoti failo)

Pereina prie failų parinkimo lango.

“Information”
(informacija)

Ekrane rodoma informacija apie skambantį
kūrinį.

“Delete” (ištrinti)

Ištrina tuo metu leidžiamą failą. Patvirtinimo
procesas praleidžiamas.

“Delete All”
(ištrinti viską)

Ištrina visus failus, įrašytus “My Music” laikmenoje. Patvirtinimo procesas praleidžiamas.

• Garso sistemos su Bluetooth® belaide technologija
nurodymai: nurodymai, kuriuos galima duoti klausantis muzikos įrašų iš telefono.
Nurodymas

Funkcija

“Play” (groti)

Grojama prieš tai sustabdyta daina.

“Pause”
(sustabdyti)

Sustabdoma tuo metu skambanti daina.
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Garso sistema
“SETUP” (SĄRANKA)
(skirtas modeliams su RDS ir
Bluetooth® belaide technologija)
- AM904DMEE, AM914DMEE

Ryškumo nustatymas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite ryškumą
[Brightness]

“Pop-up Mode”
(iššokančio lango režimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite [Pop-up
Mode]

Naudodami
,
mygtukus galite
reguliuoti ekrano ryškumą arba nustatyti jo automatinį [Automatic], dieninį [Day] ar naktinį [Night] režimą.
Spustelėkite Default mygtuką ir atstatysite į pradinę būseną.

Ši funkcija naudojama atidaryti iššokančio lango režimą, iš kurio galima įeiti į radijo ir laikmenų režimus.
Kai ši funkcija įjungta, spustelėjus
RADIO
MEDIA
arba
mygtuką
atsidaro iššokančio lango režimas.

Ekrano nustatymai

Pradžia
Spustelėkite SETUP mygtuką ir atsidarys sąrankos langas.

Šiame lange galima pasirinkti ir valdyti ekrano [Display], garso [Sound],
laikrodžio / datos [Clock/Day], telefono [Phone] ir sistemos [System]
funkcijas.
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1) “Automatic”: ryškumą nustato
automatiškai.
2) “Day”: visada palaiko didelį ryškumą.
3) “Night”: visada palaiko mažą ryškumą.

 PASTABA
Laikmenų iššokančio lango režimas
atsidaro tik tuomet, kai įjungti bent
du laikmenų režimai.
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Garso sistema
“Scroll Text” (teksto slinktis)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display]
Pasirinkite [Scroll
text]

MP3 informacinis ekranas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display]
Pasirinkite [Song
Info]

Ši funkcija naudojama, kai tekstas
ekrane netelpa ir jį reikia paslinkti,
kad perskaitytumėte.
Kai funkcija įjungta, tekstas paslenkamas kelis kartus. Kai funkcija
išjungta, tekstas paslenkamas tik
kartą.

Ši funkcija naudojama pakeisti rodomą informaciją tarp USB ir MP3 CD
režimų.
1) “Folder/File”: rodo failo ir aplanko
pavadinimus.
2) “Album/Artist/Song”: rodo albumo
ir dainos pavadinimus ir atlikėjo
vardą.
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Garso sistema
“Sound Settings”
(garso nustatymai)
“Sound Settings”
(garso nustatymai)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound] Pasirinkite [Audio
Setting]

Naudodami , , ,
mygtukus
sureguliuokite garsą priekyje / gale
(Fader) ir šonuose (Balance).
Naudodami
,
mygtukus sureguliuokite žemus / vidutinius / aukštus dažnius (Bass/Middle/Treble).
Spustelėkite Default mygtuką ir atstatysite į pradinę būseną.

“Virtual Sound”
(tariamasis garsas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound] Pasirinkite [Virtual
Sound]

Ši funkcija naudojama sustiprinti žemus dažnius (Power Bass), aukštus
dažnius (Power Treble) ir suteikti
garso “apgaubimo” pojūtį (Surround).
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Garso sistema
SDVC (nuo greičio priklausančio
garso valdymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound]
Pasirinkite [Speed
Dependent Vol.]

Garso stiprumas bus valdomas
automatiškai, priklausomai nuo automobilio greičio. SDVC garso stiprumą galima pasirinkti iš tokių variantų: išjungta, mažas, vidutinis,
didelis Off/Low/Mid/High).

Balso atpažinimo nustatymas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound] Pasirinkite [Volume
Dialogue]

Naudojant
,
mygtukus nustatykite balso garsumą (Volume
Dialog).

“Touch Screen Beep”
(jutiklinio ekrano pypsėjimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound]
Pasirinkite [Touch
Screen Beep]

Ši funkcija naudojama įjungti arba
išjungti jutiklinio ekrano pypsėjimo
garsą.

1 145

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:12 Page 146

Garso sistema
“Clock/Day”
(laikrodžio / datos) nustatymas
“Clock Settings”
(laikrodžio nustatymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Day]
Pasirinkite
[Clock Settings]
Naudodami
,
mygtukus nustatykite valandas, minutes ir dienos
metą (AM/PM).

“Calendar Settings”
(kalendoriaus nustatymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Day] Pasirinkite [Day
Settings]

Naudodami
,
mygtukus nustatykite dieną, mėnesį ir metus.

 PASTABA
Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) CLOCK mygtuką
ir atidarysite laikrodžio / datos langą.
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“Time Format” (laiko formatas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Day]
Pasirinkite
[Time Format]

Ši funkcija naudojama pakeisti laiko
rodymo formatą tarp 12 val ir 24 val.
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Garso sistema
“Clock Display”
(laikrodžio rodymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Day]
Pasirinkite
[Clock Display (Power off)]

“Automatic RDS Time”
(automatinis RDS laikas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Day] Pasirinkite [Automatic RDS Time]

Ši funkcija naudojama ekrane rodyti
laikrodį, kai garso sistema išjungta.

Ši funkcija automatiškai sinchronizuoja laiką su radijo duomenų sistemos (RDS) laiku.
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Garso sistema
Bluetooth® belaidės
technologijos nustatymas
Naujo įtaiso susiejimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Pair
Phone]

Įtaisus su Bluetooth® belaide technologija galima susieti su garso sistema.

Daugiau informacijos rasite skyriuje
apie Bluetooth® belaidę technologiją, skirsnyje “Susiejimas per telefono
sąranką”.

“Paired Phone List” (susietų
telefonų sąrašo) peržiūra
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

 PASTABA: PRIEŠ
ATSISIUNČIANT
TELEFONŲ KNYGAS

Ši funkcija naudojama peržiūrėti mobiliuosius telefonus, kurie yra susieti
su garso sistema. Pasirinkus susietą
telefoną, atsidaro sąrankos meniu.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje
“Bluetooth® belaidės technologijos
prijungimas” iš skyriaus apie Bluetooth® belaidę technologiją.
1)
: grįžta į ankstesnį langą.
2) “Connect/Disconnect Phone” (prijungti / atjungti telefoną): prijungia
arba atjungia tuo metu pasirinktą
telefoną.
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3) “Delete” (šalinti): pašalina tuo
metu pasirinktą telefoną.
4) “Change Priority” (keisti pirmumą):
suteikia tuo metu pasirinktam telefonui aukščiausią prioritetą.

• Galima atsisiųsti tik prijungtų
telefonų knygas. Be to, patikrinkite, ar jūsų mobilusis telefonas
palaiko atsisiuntimo funkciją.
• Norint daugiau sužinoti, ar jūsų
mobilusis telefonas palaiko telefonų knygų atsisiuntimo funkciją,
žiūrėkite savo telefono naudojimo
vadove.
• Galima atsisiųsti tik prijungto
telefono knygą. Prieš atsisiunčiant
patikrinkite, ar jūsų mobilusis
telefonas palaiko atsisiuntimo
funkciją.
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Garso sistema
Telefonų knygų atsisiuntimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Phone
book Download]

Telefonų knyga siunčiama iš mobiliojo telefono ir ekrane rodoma atsisiuntimo proceso eiga.

 PASTABA
• Į automobilio garso sistemos telefonų knygą galima įrašyti iki 1000
įrašų.
• Į telefonų knygą galima įrašyti iki
1000 kiekvieno susieto įtaiso įrašų.
• Atsisiunčiant telefonų knygos
duomenis, anksčiau įrašyti duomenys pašalinami. Vis dėlto, telefonų knygos įrašai kituose susietuose telefonuose nepašalinami.

“Auto Download (Phone Book)”
(automatinis telefonų knygos
atsisiuntimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Auto
Download]

• Prieš atsisiunčiant telefonų knygą
patikrinkite, ar jūsų mobilusis
telefonas palaiko telefonų knygos
atsisiuntimo funkciją.
“Audio Streaming”
(srautinis garso siuntimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Audio
Streaming]

Ši funkcija naudojama automatiškai
atsisiųsdinti mobiliojo telefono įrašus
iš jo telefonų knygos, jeigu įjungta jo
Bluetooth® belaidės technologijos
funkcija.

 PASTABA
• Kiekvieną kartą prijungus mobilųjį telefoną, automatinio atsisiuntimo funkcija atsisiųsdins telefono
įrašus iš jo telefonų knygos.
Atsisiuntimo trukmė priklauso
nuo įrašų telefonų knygoje skaičiaus ir ryšio būsenos.

Kai įjungtas srautinis garso siuntimas, galite per automobilio garso
sistemą leisti jūsų įtaise su Bluetooth® belaide technologija įrašytus
muzikinius failus.
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Garso sistema
“Outgoing Volume”
(išvesties garsas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Outgoing Volume]

Naudojant
,
mygtukus nustatykite išvesties garso stiprumą.
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Bluetooth sistemos išjungimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Bluetooth System Off]
Išjungus Bluetooth® belaidę technologiją, garso sistema nepalaikys
Bluetooth® belaidės technologijos
funkcijų.

 PASTABA

Norint vėl įjungti Bluetooth®
belaidę technologiją, įeikite į
SETUP
[Phone] ir spustelėkite
“Yes”.

ATSARGIAI
Kai kurie mobilieji telefonai su
Bluetooth® belaide technologija
gali nepalaikyti Bluetooth® belaidės technologijos srautinio garso siuntimo.
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Garso sistema
Sistemos nustatymai
“Memory Information”
(atminties informacija)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System] Pasirinkite [Memory Information]

Čia pateikiama informacija apie sistemos atmintį.
1) “Using” (naudojama): rodo tuo
metu naudojamos atminties talpą.
2) “Capacity” (talpa): rodo bendrą
atminties talpą.

Balso atpažinimo režimo
nustatymas (jei yra)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System] Pasirinkite [Voice
Recognition System]

Ši funkcija naudojama pasirinkti
pageidaujamą balso nurodymų režimą (normalų ar specialų).
1) “Normal” (normalus): naudojant
balso atpažinimą, pateikia išsamius nurodymus.
2) “Expert” (specialus): naudojant
balso atpažinimą, praleidžia kai
kuriuos nurodymus.

“Language” (kalba)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System] Pasirinkite [Language]

Naudojant šią funkciją galima pakeisti sistemos ir balso atpažinimo
kalbą.
Jei pakeičiama kalba, sistema paleidžiama iš naujo ir taiko pasirinktą
kalbą.

 PASTABA
Balso atpažinimas priklauso nuo
įrengtos garso sistemos.
1 151

DM eng 4c audio_4_lit_valmis_CM (FL).qxd 27.01.2013 17:12 Page 152

Garso sistema
“SETUP” (SĄRANKA)
(skirta modeliams su
Bluetooth® belaide technologija)
- AM900DMMG, AM910DMMG,
AM911DMMG, AM901DMGG,
AM910DMEE, AM911DMEE,
AM910DMGL, AM900DMMN,
AM910DMMN, AM912DMEE

Ekrano nustatymai
Ryškumo nustatymas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite ryškumą
[Brightness]

“Pop-up Mode”
(iššokančio lango režimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite [Mode
Pop up]

Pradžia
Spustelėkite SETUP mygtuką ir atsidarys sąrankos langas.
Naudodami
,
mygtukus galite
reguliuoti ekrano ryškumą arba nustatyti jo automatinį [Automatic], dieninį [Daylight] ar naktinį [Night] režimą.
Spustelėkite Default mygtuką ir atstatysite į pradinę būseną.
Šiame lange galima pasirinkti ir valdyti ekrano [Display], garso [Sound],
laikrodžio / kalendoriaus [Clock/Calendar], telefono [Phone] ir sistemos
[System] funkcijas.
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Ši funkcija naudojama atidaryti iššokančio lango režimą, iš kurio galima įeiti į radijo ir laikmenų režimus.
Kai ši funkcija įjungta, spustelėjus
RADIO arba MEDIA mygtuką atsidaro iššokančio lango režimas.

 PASTABA
1) “Automatic”: ryškumą nustato
automatiškai.
2) “Daylight”: visada palaiko didelį
ryškumą.
3) “Night”: visada palaiko mažą ryškumą.

Laikmenų iššokančio lango režimas
atsidaro tik tuomet, kai įjungti bent
du laikmenų režimai.
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Garso sistema
“Text scroll” (teksto slinktis)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite [Text
Scroll]

Ši funkcija naudojama, kai tekstas
ekrane netelpa ir jį reikia paslinkti,
kad perskaitytumėte.
Kai funkcija įjungta, tekstas paslenkamas kelis kartus. Kai funkcija
išjungta, tekstas paslenkamas tik
kartą.

MP3 informacinis ekranas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Display] Pasirinkite [Media
Display]

Ši funkcija naudojama pakeisti rodomą informaciją tarp USB ir MP3 CD
režimų.
1) “Folder/File”: rodo failo ir aplanko
pavadinimus.
2) “Album/Artist/Song”: rodo albumo
ir dainos pavadinimus ir atlikėjo
vardą.

“Sound Settings”
(garso nustatymai)
“Sound Settings” (garso nustatymai)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound] Pasirinkite [Sound
Setting]

Naudodami , , ,
mygtukus
sureguliuokite garsą tarp automobilio
priekio ir galo (Fader/Balance).
Naudodami
,
mygtukus sureguliuokite žemus / vidutinius / aukštus
dažnius (Bass/Middle/Treble).
Spustelėkite Default mygtuką ir
atstatysite į pradinę būseną.
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Garso sistema
“Virtual Sound”
(tariamasis garsas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound]
Pasirinkite [Virtual
Sound]

SDVC (nuo greičio priklausančio
garso valdymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound]
Pasirinkite [Speed
Dependent Vol.]

“Touch Screen Beep”
(jutiklinio ekrano pypsėjimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Sound]
Pasirinkite [Touch
Screen Beep]

Ši funkcija naudojama sustiprinti
žemus dažnius (Power Bass), aukštus dažnius (Power Treble) ir suteikti
garso “apgaubimo” pojūtį (Surround).

Garso stiprumas bus valdomas
automatiškai, priklausomai nuo automobilio greičio. SDVC garso stiprumą galima pasirinkti iš tokių variantų: išjungta, mažas, vidutinis, didelis
Off/Low/Mid/High).

Ši funkcija naudojama įjungti arba išjungti jutiklinio ekrano pypsėjimo
garsą.
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Garso sistema
“Clock/Calendar” (laikrodžio /
kalendoriaus) nustatymas
“Clock Settings”
(laikrodžio nustatymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Calendar] Pasirinkite
[Clock Settings]
Naudodami
,
mygtukus nustatykite valandas, minutes ir dienos
metą (AM/PM).

”Calendar Settings”
(kalendoriaus nustatymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Calendar] Pasirinkite
[Calendar Settings]

“Clock Display”
(laikrodžio rodymas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Clock/Calendar] Pasirinkite
[Clock Display (Power off)]

Naudodami
,
mygtukus nustatykite dieną, mėnesį ir metus.

Ši funkcija naudojama ekrane rodyti
laikrodį, kai garso sistema išjungta.

 PASTABA
Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę
(virš 0,8 sekundės) CLOCK mygtuką
ir atidarysite laikrodžio / kalendoriaus langą.
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Garso sistema
Bluetooth® belaidės
technologijos nustatymas
Naujo įtaiso susiejimas
Spustelėkite SETUP mygtuką
Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite
[Pair Phone]

Įtaisus su Bluetooth® belaide technologija galima susieti su garso sistema.
Daugiau informacijos rasite skyriuje
apie Bluetooth® belaidę technologiją, skirsnyje “Susiejimas per telefono
sąranką”.
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“Paired Phone List” (susietų
telefonų sąrašo) peržiūra
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Paired
Phone List]

3) “Delete” (šalinti): pašalina tuo
metu pasirinktą telefoną.
4) “Change Priority” (keisti pirmumą):
suteikia tuo metu pasirinktam telefonui aukščiausią prioritetą.

 PASTABA: PRIEŠ
ATSISIUNČIANT
ASMENINĘ ADRESINĘ

Ši funkcija naudojama peržiūrėti
mobiliuosius telefonus, kurie yra
susieti su garso sistema. Pasirinkus
susietą telefoną, atsidaro sąrankos
meniu.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje
“Bluetooth® belaidės technologijos
prijungimas” iš skyriaus apie Bluetooth® belaidę technologiją.
1)
: grįžta į ankstesnį langą.
2) “Connect/Disconnect Phone” (prijungti / atjungti telefoną):
Prijungia arba atjungia tuo metu
pasirinktą telefoną.

• Galima atsisiųsti tik prijungtų
telefonų asmenines adresines. Be
to, patikrinkite, ar jūsų mobilusis
telefonas palaiko atsisiuntimo
funkciją.
• Norint daugiau sužinoti, ar jūsų
mobilusis telefonas palaiko asmeninės adresinės atsisiuntimo
funkciją, žiūrėkite savo telefono
naudojimo vadove.
• Galima atsisiųsti tik prijungto
telefono asmeninę adresinę. Prieš
atsisiunčiant patikrinkite, ar jūsų
mobilusis telefonas palaiko atsisiuntimo funkciją.
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Garso sistema
Asmeninės adresinės
atsisiuntimas
SETUP
Spustelėkite
mygtuką
Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Contacts Download]

Asmeninė adresinė siunčiama iš
mobiliojo telefono ir ekrane rodoma
atsisiuntimo proceso eiga.

 PASTABA
• Į automobilio garso sistemos adresinę galima įrašyti iki 1000 įrašų.
• Į asmeninę adresinę galima įrašyti
iki 1000 kiekvieno susieto įtaiso
įrašų.
• Atsisiunčiant asmeninės adresinės
duomenis, anksčiau įrašyti duomenys pašalinami. Vis dėlto, asmeninės
adresinės įrašai kituose susietuose
telefonuose nepašalinami.

“Auto Download (Contacts)”
(automatinis asmeninės adresinės
atsisiuntimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Auto
Download]

Ši funkcija naudojama automatiškai
atsisiųsdinti mobiliojo telefono įrašus iš
jo asmeninės adresinės, jeigu įjungta jo
Bluetooth® belaidės technologijos
funkcija.

 PASTABA
• Kiekvieną kartą prijungus mobilųjį telefoną, automatinio atsisiuntimo funkcija atsisiųsdins
telefono įrašus iš jo asmeninės
adresinės. Atsisiuntimo trukmė
priklauso nuo įrašų asmeninėje
adresinėje skaičiaus ir ryšio būsenos.

• Prieš atsisiunčiant asmeninę adresinę patikrinkite, ar jūsų mobilusis telefonas palaiko asmeninės
adresinės atsisiuntimo funkciją.
“Streaming Audio”
(srautinis garso siuntimas)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone]
Pasirinkite [Streaming Audio]

Kai įjungtas srautinis garso siuntimas, galite per automobilio garso
sistemą leisti jūsų įtaise su Bluetooth® belaide technologija įrašytus
muzikinius failus.
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Garso sistema
“Outgoing Volume”
(išvesties garsas)
SETUP
Spustelėkite
Pasirinkite [Phone]
[Outgoing Volume]

mygtuką
Pasirinkite

Naudojant
,
mygtukus
nustatykite išvesties garso stiprumą.
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Bluetooth sistemos išjungimas
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [Phone] Pasirinkite [Bluetooth System Off]
Išjungus Bluetooth® belaidę technologiją, garso sistema nepalaikys Bluetooth® belaidės technologijos funkcijų.

 PASTABA

Norint vėl įjungti Bluetooth®
belaidę technologiją, įeikite į
SETUP
[Phone] ir spustelėkite
“Yes”.
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Garso sistema
Sistemos nustatymai
“Memory Information”
(atminties informacija)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System]
Pasirinkite [Memory
Information]

“Language” (kalba)
Spustelėkite SETUP mygtuką Pasirinkite [System]
Pasirinkite [Language]

Naudojant šią funkciją galima pakeisti
sistemos ir balso atpažinimo kalbą.

Čia pateikiama informacija apie sistemos atmintį.
1) “Using” (naudojama): rodo tuo metu naudojamos atminties talpą.
2) “Capacity” (talpa): rodo bendrą atminties talpą.

Jei pakeičiama kalba, sistema paleidžiama iš naujo ir taiko pasirinktą
kalbą.

GALINIO VAIZDO KAMERA
(jei yra)
• Sistemoje įrengta naudotojo saugumui skirta galinio vaizdo kamera, kuri praplečia regėjimo lauką
automobilio gale.
• Galinio vaizdo kamera įsijungia
automatiškai, kai uždegimo raktelis
yra “ON” padėtyje, o pavarų perjungimo svirtis nustatoma į “R” padėtį.
• Perjungus pavarų svirtį į kitą padėtį, galinio vaizdo kamera automatiškai išsijungia.

ATSARGIAI
Galinio vaizdo kameroje įtaisytas optinis objektyvas, kuris
praplečia regėjimo lauką ir kartu
šiek tiek iškreipia vaizdą, todėl
faktinis atstumas gali atrodyti
kitoks. Kad būtų saugiau, patys
patikrinkite atstumus automobilio gale ir kairėje bei dešinėje
pusėse.
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Garso sistema
PRIEDAS
Pavadinimas
12hr
24hr
AST (“A.store”)
AMA
AUX
Bass
Treble
BT Audio
FMA
Power Bass

Power Treble

Preset
RDS Search
(RDS) paieška
TA Off
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Aprašymas
12 valandos
24 valandos
Automatiškai parenka ir išsaugo
kanalus
AM bangų radijas (“Auto store”)
Išorinių įtaisų režimas
Žemi garsai
Aukšti garsai
Bluetooth® belaidės
technologijos garso sistema
FM bangų radijas (“Auto store”)
Tai garso sistemos ypatybė,
suteikianti žemų dažnių
garsams gyvumo.
Tai garso sistemos ypatybė,
suteikianti aukštų dažnių
garsams gyvumo.
Įrašytas radijo stoties dažnis
Radijo duomenų sistemos
Eismo pranešimai (TA)

