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Paldies, ka iegādājāties šo multimediju 
sistēmu.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir 
aprakstīts, kā lietot HYUNDAI Motor 
multimediju sistēmu.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi 
izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu. 
Lietojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.

• Šajā rokasgrāmatā attēlotie ekrāni var 
atšķirties no ekrāniem, kas redzami 
izstrādājumā.

• Šā izstrādājuma uzlabošanas nolūkos 
tā uzbūve un specifikācija var tikt 
mainīti, iepriekš par to nebrīdinot.

• Nododot automašīnu citai personai, 
iekļaujiet šo lietošanas rokasgrāmatu, 
lai nākamais vadītājs varētu turpināt to 
lietot.

Piesardzības pasākumi drošai 
lietošanai

• Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, 
var būt cēlonis kontroles zaudēšanai pār 
automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, 
nopietnus vai nāvējošus savainojumus. 
Vadītāja galvenais pienākums ir lietot 
automašīnu drošā un atļautā veidā. 
Automašīnas lietošanas laikā nedrīkst 
lietot rokas ierīces, aprīkojumu vai 
automašīnas sistēmas, kas novērš 
skatienu, uzmanību un koncentrēšanos 
vai kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.

• Nelietojiet multimediju sistēmu 
braukšanas laikā.

• Neizjauciet, nepārjauciet un nemodificējiet 
multimediju sistēmu.

• Ilgstoši neskatieties uz ekrānu 
braukšanas laikā.

• Noregulējiet skaļumu tādā līmenī, lai 
vadītājs varētu dzirdēt apkārt notiekošo.

• Ilgstoši nelietojiet multimediju sistēmu ar 
aizdedzi ACC stāvoklī, jo tā var izlādēt 
akumulatoru.

• Ievērojiet piesardzību, lai ierīcē nenonāktu 
ūdens vai svešķermeņi.

• Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem. 
Izdarot tiešu spiedienu uz monitora 
priekšpusi, var tikt sabojāts LCD vai 
skārienekrāns.

• Produkta darbības traucējumu gadījumā, 
lūdzu, sazinieties ar tā pārdevēju vai 
apkopes centru.

• Tīrot skārienekrānu, izslēdziet ierīci un 
izmantojiet sausu, mīkstu audumu. 
Nelietojiet raupjus materiālus, ar 
ķīmiskiem līdzekļiem piesūcinātu audumu, 
šķīdinātājus (spirtu, benzolu, atšķaidītājus), 
jo tie var sabojāt ierīces paneli vai izraisīt 
krāsas un kvalitātes pasliktināšanos.

 BRĪDINĀJUMS
• Braukšana, nepievēršot uzmanību 

ceļam, var būt cēlonis kontroles 

zaudēšanai pār automašīnu, kas 

var izraisīt negadījumu, nopietnus 

vai nāvējošus savainojumus. 

Vadītāja galvenais pienākums ir 

lietot automašīnu drošā un atļautā 

veidā. Automašīnas lietošanas 

laikā nedrīkst lietot rokas ierīces, 

aprīkojumu vai automašīnas 

sistēmas, kas novērš skatienu, 

uzmanību un koncentrēšanos vai 

kuru lietošana ir aizliegta ar likumu.

• Atpakaļskata kamera neaizstāj pareizu 

un drošu braukšanu atpakaļgaitā. 

Atpakaļskata kamera var neattēlot 

visus priekšmetus, kas atrodas aiz 

automašīnas. Braucot atpakaļgaitā, 

vienmēr ievērojiet piesardzību.

Datu bāzi (Here Map Database) ir aizliegts kopēt bez atļaujas.

Svarīgs paziņojums: šo materiālu aizsargā ASV autortiesību likumdošana. Visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas, ir rezervētas.

Ir aizliegts jebkādā veidā pavairot, pārveidot un izplatīt saturu bez iepriekšējas rakstiskas Hyundai MnSoft, INC. atļaujas.
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Izlasiet tālāk sniegtos drošības 
brīdinājumus
Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas 

rokasgrāmatu. Lietojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.

※ Šā izstrādājuma uzlabošanas nolūkos tā uzbūve un specifikācija 

var tikt mainīti, iepriekš par to nebrīdinot.

Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā redzamā.

Detalizētāku informāciju par automašīnu skatiet katalogā.

※ Papildu informāciju par brīvajām licencēm un juridiskajiem 

paziņojumiem skatiet zemāk norādītajā mājas lapā.

http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_download_

center_manual.jsp

Šajā lietošanas rokasgrāmatā 
izmantotie apzīmējumi

 BRĪDINĀJUMS
• Šajā nodaļā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt automašīnas 

bojājumus.

 UZMANĪBU
• Informācija par jautājumiem, kas, iespējams, var izraisīt 

savainojumus vai automašīnas bojājumus/darbības traucējumus. 
Informācija, kas var paaugstināt lietotāju drošību.

i  Informācija

• Informācija un ieteikumi, kas padara produkta lietošanu ērtāku.

 PIEZĪME
• Informācija par konkrētām funkcijām, kas atvieglo produkta lietošanu 

un funkciju izpratni.

• Informācija par šajā rokasgrāmatā izmantoto terminoloģiju.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   1H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   1 2015-01-15   오후 3:59:142015-01-15   오후 3:59:1



2 I Satura rādītājs

 1. Pamati

Brīdinājumi un piesardzības 
pasākumi...................................... 1-2

Produkta pamatfunkcijas ........... 1-4

Komponentu nosaukumi un 
funkcijas ...................................... 1-5

Ierīces vadības panelis.................... 1-5

Tālvadības pults uz stūres............... 1-7

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi .. 1-9

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana...... 1-9

Sistēmas atiestatīšana..................... 1-9

Akumulatora brīdinājuma      
paziņojums..................................... 1-10

Funkciju ierobežojumi drošības 
nolūkos........................................... 1-10

Sākuma ekrāns .............................. 1-11

Skārienekrāna vadības ierīces ...... 1-12

2. AV lietošana

FM/AM režīms ............................. 2-2

Piekļūšana FM/AM režīmam ........... 2-2

FM/AM režīma ekrāna vadības 
ierīces.............................................. 2-3

Izvēle ar staciju sarakstu ................. 2-6

DAB režīms ................................. 2-6

Piekļūšana DAB režīmam ............... 2-6

DAB režīma ekrāna vadības ierīces.. 2-7

Izvēle ar staciju sarakstu ................. 2-9

EPG (elektroniskais programmu 
gids)............................................... 2-10

DAB iestatījumi.............................. 2-11

Mediju režīms............................ 2-11

Sākuma režīms ............................. 2-11

Diski ........................................... 2-12

Piesardzības pasākumi, lietojot 
diskus ............................................ 2-12

Atbalstītie disku formāti ................. 2-13

Diska/satura formāta saderība ...... 2-13

Pirms MP3 diska atskaņošanas .... 2-15

CD režīms .................................. 2-17

Pamata režīma ekrāns .................. 2-17

MP3 režīms................................ 2-20

Pamata režīma ekrāns.................. 2-20

USB ............................................ 2-23

Pirms USB MP3 atskaņošanas.. 2-23

Atbalstītās video specifikācijas.. 2-25

USB mūzika.............................. 2-26

USB video ................................ 2-30

USB attēli ................................. 2-32

iPod ............................................ 2-34

iPod ierīču lietošana ................. 2-34

iPod .......................................... 2-38

AUX ............................................ 2-41

Ārējo ierīču pievienošana ......... 2-41

AUX režīms .............................. 2-42

Bluetooth® Audio režīms.......... 2-43

Bluetooth Audio ........................ 2-43

Bluetooth savienojumu      
iestatījumi ................................. 2-44

My Music ................................... 2-45

Satura rādītājs

H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   2H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   2 2015-01-15   오후 3:59:172015-01-15   오후 3:59:1



Satura rādītājs I 3

00

3. Bluetooth lietošana
Pirms Bluetooth® brīvroku 
sistēmas lietošanas.................... 3-2

Kas ir Bluetooth® bezvadu   
tehnoloģija? ..................................... 3-2

Piesardzības pasākumi drošai 
braukšanai ....................................... 3-2

Piesardzības pasākumi, pievienojot 
Bluetooth® tālruni ............................. 3-2

Bluetooth savienojums ................... 3-4

Jaunas ierīces sapārošana ............. 3-4

Bluetooth ierīču pievienošana ......... 3-4

Bluetooth ierīču atvienošana ........... 3-5

Bluetooth ierīču dzēšana................. 3-5

Bluetooth tālrunis ............................ 3-6

Tālruņa statusa ikonas .................... 3-6

Zvanīšana........................................ 3-7

Atbildēt uz zvanu/noraidīt zvanu ..... 3-7

Izvēlnes lietošana tālruņa zvana     
laikā ................................................. 3-8

Zvanu vēsture.................................. 3-9

Kontakti.......................................... 3-10

Izlase ............................................. 3-11

 4. Navigācija

Pamata funkcijas ........................ 4-2

Navigācijas ekrāna kontrole ............ 4-2

Kartes skata maiņa.......................... 4-3

Navigācijas skaņa............................ 4-3

Tuvināšana/tālināšana..................... 4-4

Mēroga izvēle .................................. 4-4

Kompass.......................................... 4-4

Izvēlne ............................................... 4-5

Maršruts........................................... 4-5

Adrešu grāmata ............................... 4-6

Interešu punkti (POI) ....................... 4-6

Kartes skatījums .............................. 4-8

Satiksmes informācija...................... 4-8

Pārtraukt vadību .............................. 4-9

Meklēšana......................................... 4-9

Adreses meklēšana ......................... 4-9

Interešu punkti (POI) ..................... 4-10

Hyundai serviss ............................. 4-12

Koordinātas ................................... 4-14

Iepriekšējie punkti .......................... 4-14

Adrešu grāmata ............................. 4-15

Ielādēt ekskursiju........................... 4-16

Maršruts .................................... 4-18

Pārtraukt vadību ............................ 4-18

Maršruta pārskats.......................... 4-18

Maršruta skenēšana...................... 4-19

Izvairīties no ielas .......................... 4-19

Maršruta iespējas .......................... 4-20

Plānot ekskursiju ........................... 4-20

Maršruta informācija ...................... 4-20

Izlase ............................................. 4-21

Maršruta vadības ekrāns............... 4-22

Maršruta ekrāns............................. 4-22

Iestatījumi ....................................... 4-23

Vispārīgi......................................... 4-23

Attēlošana...................................... 4-23

Vadība ........................................... 4-24

Maršruts......................................... 4-24

Satiksme........................................ 4-25

H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   3H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   3 2015-01-15   오후 3:59:182015-01-15   오후 3:59:1



4 I Satura rādītājs

5. Balss atpazīšana

Kas ir balss atpazīšana? ............ 5-2

Brīdinājumi par pareizu balss 
atpazīšanas lietošanu ................ 5-2

Balss atpazīšanas funkcijas 
dažādām valodām....................... 5-3

Balss atpazīšanas uzsākšana/
pabeigšana un iestatīšana ......... 5-4

Balss atpazīšanas uzsākšana ......... 5-4

Balss atpazīšanas izslēgšana.......... 5-4

Balss atpazīšanas ātrā uzsākšana 
(manuāla vadība)............................. 5-4

Gaidīšanas laika pagarināšana ....... 5-5

Pieprasījuma ziņojumu izlaišana...... 5-6

Balss atpazīšanas skaļuma   
regulēšana ....................................... 5-6

Balss atpazīšanas ekrāna        
pārskats ...........................................  5-7

Sākuma ekrāns................................ 5-7

Palīdzības ekrāns ............................ 5-7

Balss atpazīšanas lietošanas 
instrukcijas ....................................... 5-8

Balss komandas .............................. 5-9

Komandu veidi ................................. 5-9

Tālruņa komandas ........................... 5-9

Navigācijas komandas................... 5-10

Radio komandas............................ 5-12

Mediju komandas .......................... 5-13

Pārējo komandu saraksts (sarakstā/
palīdzībā izmantotās komandas) ... 5-16

Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa 
kategorijām .................................... 5-17

6. Citas funkcijas

Klimata sistēmas režīms ............ 6-2

Klimata sistēmas režīma lietošana .. 6-2

Pamata režīma ekrāns .................... 6-2

Klimata iestatījumu ekrāns .............. 6-4

Atpakaļskata kamera ....................... 6-5

Atpakaļskata kamera ....................... 6-5

7. Iestatījumi

Iestatījumi.................................... 7-2

Skaņas iestatījumi ...................... 7-3

Ekrāna iestatījumi....................... 7-3

Tālruņa iestatījumi...................... 7-4

Tālruņa iestatījumi ........................... 7-4

Bluetooth savienojumu iestatījumi... 7-4

Automātiskā savienojuma prioritāte .. 7-5

Zvana signāls .................................. 7-6

Bluetooth sistēmas informācija ....... 7-6

Balss atpazīšanas iestatījumi ......... 7-7

Pulksteņa iestatījumi ....................... 7-7

DivX® VOD ........................................ 7-8

AUX ................................................... 7-8

Valoda ............................................... 7-8

Tastatūras iestatījumi...................... 7-9

Kadra iestatījumi.............................. 7-9

Sistēmas informācija....................... 7-9

Sistēmas atjauninājums ................ 7-10

H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   4H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   4 2015-01-15   오후 3:59:192015-01-15   오후 3:59:1



 Satura rādītājs I 5

00

8. Pielikums

Produkta specifikācijas.............. 8-2

Biežākās problēmas ................... 8-4

Problēmu risināšana .................. 8-5

Biežāk uzdotie jautājumi............ 8-7

Mobilo tālruņu sapārošana............... 8-7

Izejošie/ienākošie tālruņa zvani ....... 8-8

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas/
multimediju sistēmas lietošana........ 8-8

H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   5H_VF_G4.5[LU]AVN PART0.indd   5 2015-01-15   오후 3:59:202015-01-15   오후 3:59:2



 Brīdinājumi par SD karšu lietošanu

• SD karšu izņemšana un ievietošana
• SD karšu izņemšana un ievietošana laikā, kad multimediju sistēma darbojas, var izraisīt SD 

karšu vai sistēmas kļūdas. Lai izņemtu vai ievietotu SD karti, vispirms izslēdziet multimediju 
sistēmu; arī automašīnai jābūt izslēgtā stāvoklī.

• Ievietojiet/izņemiet SD kartes tikai, lai atjauninātu multimediju sistēmu ar jaunu versiju.

• SD karšu lietošana
• SD kartes ir formatētas tā, lai iekļautu tikai karti un sistēmas atjauninājumu datnes.
• SD kartes nevar izmantot, lai saglabātu un atskaņotu mūziku.
• Nepievienojiet, nedzēsiet un neformatējiet datnes SD kartē.
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iPod®

iPod® ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

“Bluetooth® Wireless Technology” vārda simbols un logotipi ir reģistrētas 

Bluetooth® Wireless Technology SIG, Inc. preču zīmes, un HYUNDAI 

izmanto tās ar licenci.

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas izmantošanai ir nepieciešams mobilais 

tālrunis ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas funkciju.

DivX video
DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis DivX, LLC, Rovi Corporation 

meitas uzņēmums. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kurai ir veikta 

stingra testēšana, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Apmeklējiet 

divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un atrastu programmatūru Jūsu 

datņu konvertēšanai par DivX video datnēm.

DivX video pēc pieprasījuma
Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātās DivX video 

pēc pieprasījuma (VOD) filmas.

Lai iegūtu reģistrācijas kodu, atrodiet DivX VOD sadaļu ierīces iestatījumu 

izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju par 

reģistrāciju.

DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video, ieskaitot maksas saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā 

meitas uzņēmumu preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.

Aizsargāts ar vienu vai vairākiem no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 

7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX Certified® ierīces

DivX Certified® ir testētas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes DivX® (.divx, 

.avi) video atskaņošanu. Ja redzat DivX logotipu, varat droši zināt, ka 

varēsiet atskaņot savas iecienītākās DivX filmas.
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Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Produkta pamatfunkcijas

Komponentu nosaukumi un funkcijas

Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi

1. daļa Pamati

01
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1-2 I Pamati

 Drošības brīdinājumi

• Arī izmantojot maršruta norādījumus 

no navigācijas sistēmas, ievērojiet 

spēkā esošos ceļu satiksmes 

noteikumus. Sekojot tikai navigācijas 

sistēmas norādījumiem, var pārkāpt 

spēkā esošos ceļu satiksmes 

noteikumus un izraisīt negadījumus.

• Ilgstoši neskatieties uz ekrānu 

braukšanas laikā. Ilgstoši skatoties uz 

ekrānu, var izraisīt satiksmes 

negadījumu.

• Neizmantojiet navigācijas sistēmas 

funkcijas (piemēram, neievadiet POI 

un nemeklējiet maršrutu) braukšanas 

laikā. Tādā veidā var izraisīt satiksmes 

negadījumu. Pirms izmantojat ierīci, 

apturiet automašīnu.

• Neizjauciet, nepārjauciet un nemodifi-

cējiet multimediju sistēmu. Tādā veidā 

var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku 

vai strāvas triecienu.

• Ievērojiet piesardzību, lai ierīcē 

nenonāktu ūdens vai svešķermeņi. Tas 

var izraisīt dūmošanu, aizdegšanos vai 

produkta darbības traucējumus.

• Lietojot ar tālruni saistītas funkcijas 

braukšanas laikā, var būt grūti 

koncentrēties automašīnas vadīšanai un 

braukšanai satiksmē, un līdz ar to var 

pieaugt negadījuma risks. Lietojiet ar 

tālruni saistītās funkcijas tikai tad, kad 

automašīna ir apturēta.

• Lūdzu, nelietojiet sistēmu, ja ekrāns 

neko nerāda vai nav dzirdama skaņa, 

jo tas var liecināt par produkta darbības 

traucējumiem. Ierīces lietošana šādos 

apstākļos var izraisīt negadījumus 

(aizdegšanos, strāvas triecienu) vai 

produkta darbības traucējumus.

• Nepieskarieties antenai pērkona vai 

zibens laikā, jo tādā veidā var saņemt 

zibens izraisītu strāvas triecienu.

• Neapturiet automašīnu un nenovietojiet 

to stāvēšanai, kur tas ir aizliegts, lai 

lietotu šo produktu. Tādā veidā var 

izraisīt satiksmes negadījumu.

• Vairumā audio un multimediju režīmu 

ekrāns nedarbosies, kad automašīna 

atrodas kustībā. Drošības nolūkos 

apturiet automašīnu, lai skatītos 

ekrānā. Ekrāns darbojas tikai tad, kad 

ir ieslēgta stāvbremze automašīnām 

ar manuālo transmisiju un ir ieslēgta 

stāvbremze vai pārnesumkārbas svira 

atrodas P (stāvvietas) pozīcijā auto-

mašīnām ar automātisko transmisiju.

• Citas funkcijas braukšanas laikā var 

nebūt pieejamas. Šīs funkcijas 

darbojas tikai tad, kad automašīna ir 

apturēta.

Pamati
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 Piesardzības pasākumi

Braukšanas laikā pievērsiet uzmanību 
satiksmes apstākļiem.

• Dažos gadījumos navigācijas sistēma 

var sniegt maršruta norādes vietās ar 

satiksmes ierobežojumiem.

• Ierīces lietošana braukšanas laikā var 

novērst uzmanību no apkārt notiekošā 

un izraisīt negadījumu. Pirms 

izmantojat ierīci, apturiet automašīnu. 

Turklāt dažas skārienekrāna funkcijas 

var nedarboties, kad automašīna 

atrodas kustībā. Skārienekrāna funkcija 

ir pieejama, kad automašīna ir 

apturēta.

• Noregulējiet skaļumu tādā līmenī, lai 

vadītājs varētu dzirdēt skaņas ārpus 

automašīnas. Ja braukšanas laikā 

nevar dzirdēt, kas notiek ārpusē, var 

notikt negadījums.

• Pievērsiet uzmanību skaļuma 

iestatījumam, ieslēdzot ierīci. Pēkšņa 

skaņas atskaņošana ar lielu skaļumu 

pēc ierīces ieslēgšanas var izraisīt 

dzirdes bojājumus. Pirms ierīces 

izslēgšanas noregulējies skaļumu 

pieņemamā līmenī.

• Ja vēlaties mainīt ierīces uzstādīšanas 

vietu, sazinieties ar tās pārdevēju vai 

servisa centru. Ierīces uzstādīšanai un 

izjaukšanai ir nepieciešamas tehniskas 

zināšanas.

• Pirms ierīces lietošanas ieslēdziet 

automašīnas aizdedzi. Ilgstoši 

nelietojiet multimediju sistēmu ar 

izslēgtu aizdedzi, jo tā var izlādēt 

akumulatoru.

• Lietojot multimediju sistēmu ilgāk par 

10 minūtēm ar izslēgtu automašīnas 

aizdedzi, tiek parādīts brīdinājums. Pēc 

10 minūtēm brīdinājums tiek attēlots 5 

sekundes ik pēc 1 minūtes.

• Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem 

triecieniem vai sitieniem. Izdarot tiešu 

spiedienu uz monitora priekšpusi, var 

tikt sabojāts LCD vai skārienekrāns.

• Tīrot ierīci, izslēdziet to un izmantojiet 

sausu, mīkstu audumu. Nelietojiet 

raupjus materiālus, ar ķīmiskiem 

līdzekļiem piesūcinātu audumu, 

šķīdinātājus (spirtu, benzolu, 

atšķaidītājus), jo tie var sabojāt ierīces 

paneli vai izraisīt krāsas/kvalitātes 

pasliktināšanos. Produkta darbības 

traucējumu gadījumā sazinieties ar tā 

pārdevēju vai apkopes centru.

• Nepieļaujiet kodīgu šķīdumu, 

piemēram, smaržu un kosmētisko eļļu 

saskari ar paneli, jo šie līdzekļi var 

izraisīt bojājumus vai krāsas maiņu.
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Ekrāns

Plats TFT-LCD ekrāns
• Atskaņo augstas kvalitātes video platajā TFT-LCD 

ekrānā ar LED aizmugures apgaismojumu.
• Skārienekrāns maksimālai lietotāja ērtībai.

Radio

Digitālā uztvērēja funkcija
• Digitālais uztvērējs ar PPL metodi, kas nodrošina 

12 raidstaciju atmiņu gan AM, gan FM režīmam.
Radio raidstacijas nosaukums
• Attēlo raidstaciju nosaukumus.

Multimediju 
atskaņotājs

Dažādu mediju formātu atbalsts
• Atbalsta dažādus mediju formātus, tostarp radio, 

Audio CD, MP3, USB, iPod, AUX un Bluetooth®

audio straumēšanas režīmus.
My Music
• Atbalsta USB ierīcēs saglabātas mūzikas 

kopēšanas uz My Music (iekšējo atmiņu) režīmu.
USB attēli
• Kopēšana, lai apskatītu un saglabātu attēlus no 

USB ierīcēm.

Produkta pamatfunkcijas

Šī ierīce ir multimediju sistēma ar daudzfunkciju disku 

atskaņotāju, kas atbalsta arī radio (FM, AM), DAB, Audio CD, 

MP3, USB, iPod, Audio AUX, Bluetooth Audio un My Music 

funkcijas. Platais VGA LCD ekrāns nodrošina kvalitatīvu 

izšķirtspēju, bet jaudīgā un kvalitatīvā skaņas sistēma padara 

braukšanu patīkamāku.

Navigācija

Balss norādes
• Balss norādes drošai un ērtai galamērķa 

sasniegšanai.
• Dažāda mēroga kartes, kas ļauj vadītājam precīzi 

apskatīt maršrutu un apkārtējās vietas.
Automātiska pašreizējās atrašanās vietas korekcija
• Automātiski koriģē pašreizējo atrašanās vietu, 

izmantojot karšu saskaņošanu un GPS 
informāciju.

Dažādi

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Ērta Bluetooth® brīvroku sistēmas lietošana, 

izmantojot tālvadības slēdžus uz stūres.
Digitālā ekrāna vadības funkcijas
• Ērta funkciju kontrole ar skārienekrāna iespējām
Tālvadības slēdži uz stūres
• Audiosistēmas funkciju, balss atpazīšanas un 

Bluetooth® kontrole ar tālvadības slēdžiem uz 
stūres maksimālai ērtībai.
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Komponentu nosaukumi un funkcijas

Ierīces vadības panelis Nosaukums Apraksts

Ieslēgšanas/ 
skaļuma poga

• Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet pogu, lai to ieslēgtu.
• Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet pogu (ilgāk 

par 0,8 sekundēm), lai izslēgtu to.
• Kad ierīce ir ieslēgta, ātri nospiediet pogu (mazāk 

par 0,8 sekundēm), lai izslēgtu audio.
• Pagrieziet pa kreisi/pa labi, lai regulētu skaļumu.

RADIO
Pārslēdz FM/AM/DAB režīmus. 
• Katru reizi nospiežot pogu, režīms mainās šādā 

secībā: FM  AM  DAB  FM.

Atver tālruņa ekrānu.

Nospiežot pogu ātri (mazāk par 0,8 sekundēm):
• FM/AM režīmā: atskaņo iepriekšējo/nākamo 

frekvenci.
• DAB režīmā: atskaņo iepriekšējo/nākamo kanālu.
• Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: pārslēdz 

dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot USB attēlus 
un AUX).

Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm):
• FM/AM režīmā: nepārtraukti pārslēdzas starp 

frekvencēm, līdz poga tiek atlaista.
• DAB režīmā: nepārtraukti pārslēdz kanālus, līdz 

poga tiek atlaista, un pēc tam atskaņo pašreizējo 
kanālu.

• Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: attin 
atpakaļ vai pārtin uz priekšu dziesmu vai datni 
(izņemot USB attēlus, Bluetooth Audio un AUX).

MAP Attēlo pašreizējās pozīcijas karti.

NAV
Atver izvēlnes ekrānu, kurā var atrast galamērķi un 
iestatīt maršrutu.
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Ierīces vadības panelis Nosaukums Apraksts

MEDIA

Pāriet uz mediju režīmu.
• Ja nav pievienota mediju ierīce vai CD 

atskaņotājs šim modelim nav pieejams, mediju 
režīms netiks aktivēts.

• Nospiediet šo pogu, lai pārietu uz pēdējo režīmu, 
ko izmantojāt mediju režīmā. Nospiediet to vēlreiz, 
lai attēlotu ekrānu, kurā var izvēlēties mediju 
režīmu.

Ieslēdz/izslēdz ekrānu.

Attēlo informācijas režīma ekrānu.

Attēlo iestatījumu režīma ekrānu.

Regulēšanas 
poga

• FM/AM režīmā: maina frekvenci.
• DAB režīmā: maina kanālu.
• Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: 

pārslēdz dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot 
USB attēlus, Bluetooth Audio un AUX).

• Navigācijas režīmā maina kartes mērogu.

SD kartes slots ligzda.

Nospiediet, lai ievietotu vai izņemtu disku.

Atiestatīšanas 
poga

Atiestata sistēmas iestatījumu. (Saglabātās 
raidstacijas un citi dati netiks izdzēsti.)
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Nosaukums Apraksts

Kontrolē skaļumu.

• Katru reizi nospiežot šo pogu, režīms tiek mainīts 
šādā secībā: FM  AM  DAB  disks  USB 
(Music    Video) vai iPod  AUX  Bluetooth 
Audio  My Music.

• Ja nav pievienots datu nesējs, attiecīgie režīmi nav 
pieejami.

• Nospiediet un turiet pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), 
lai ieslēgtu/izslēgtu audiosistēmu.

• Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet pogu, lai to atkal 
ieslēgtu.

 
 

Nospiežot pogas ātri (mazāk par 0,8 sekundēm):
• FM/AM režīmā: meklē saglabātās pārraižu 

frekvences.
• DAB režīmā: meklē saglabātos pārraižu kanālus.
• Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: 

pārslēdz dziesmu, datni vai nosaukumu (izņemot 
USB attēlus un AUX).

Nospiežot un turot pogas (ilgāk par 0,8 sekundēm):
• FM/AM režīmā: automātiski meklē pārraides 

frekvences.
• DAB režīmā: automātiski meklē pārraides 

kanālus.
• Mediju (diska/USB/iPod/My Music) režīmā: ātri 

atrod dziesmas (izņemot USB attēlus, AUX un 
Bluetooth audio datnes).

Tālvadības pults uz stūres
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Nosaukums Apraksts

Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm):
• Aktivē balss atpazīšanu.
Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes):
• Izslēdz balss atpazīšanu.

Nospiežot ātri (mazāk par 1,2 sekundēm):
• Nospiežot zvanīšanas ekrānā, veic zvanu.
• Nospiežot ienākošā zvana ekrānā, atbild uz zvanu.
• Nospiežot zvana gaidīšanas laikā, pārslēdzas uz 

gaidošo zvanu (zvana gaidīšana).
Nospiežot un turot (ilgāk nekā 1,2 sekundes):
• Nospiežot Bluetooth® brīvroku režīmā, atkārtoti 

izsauc pēdējo zvanīto numuru.

• Nospiežot Bluetooth® brīvroku zvana laikā, pārslēdz 
zvanu atpakaļ uz mobilo tālruni (privāti).

• Nospiežot pa mobilo tālruni veiktas sarunas laikā, 
pārslēdz sarunu atpakaļ uz Bluetooth® brīvroku 
režīmu (darbojas tikai tad, kad ir pievienota 
Bluetooth® brīvroku sistēma).

• Nospiežot zvana laikā, izbeidz zvanu.
• Nospiežot ienākošā zvana ekrānā, atsaka zvanu.

Tālvadības pults uz stūres

 Faktiskais automašīnas aprīkojums var atšķirties no attēlā 
redzamā.
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Sistēmas ieslēgšana 
pirmo reizi

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana
Nospiediet dzinēja iedarbināšanas pogu 

vai pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā 

ON vai ACC. Katru reizi ieslēdzot 

sistēmas, parādīsies ieslēgšanās logotips 

un drošības brīdinājums.

Nospiežot ieslēgšanas pogu uz ierīces 

vadības paneļa, parādīsies lietotāja 

noteikumu ekrāns.

 PIEZĪME
• Sistēmu nevar lietot, kamēr tā ieslēdzas. Var 

paiet laiks, līdz visas sistēmas funkcijas, it 

īpaši balss atpazīšanas sistēma, ir gatavas 

lietošanai.

Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu uz 

ierīces vadības paneļa, sistēma tiks 

izslēgta.

Iestatījumos varat mainīt rāmja 

iestatījumus, lai ekrāna saudzētājā 

attēlotu pulksteni vai Jūsu izvēlētu attēlu.

i  Informācija

• Ja izslēdzat sistēmu, kad tālruņa zvana 

laikā izmantojat brīvroku funkciju, zvans tiks 

automātiski pārslēgts uz mobilo tālruni.

 PIEZĪME
• Ieslēdzot sistēmu, pārbaudiet skaļumu. Pirms 

sistēmas ieslēgšanas noregulējiet skaļumu 

atbilstošā līmenī.

Sistēmas atiestatīšana

Sistēmas atiestatīšanas funkcija atiestata 

sistēmu, kad tai ir radušies darbības 

traucējumi. Nospiediet un turiet 

atiestatīšanas pogu uz vienu sekundi 

vai ilgāk. Ieteicams spiest atiestatīšanas 

pogu ar saspraudi vai līdzīgu priekšmetu.

 PIEZĪME
• Sistēmas atiestatīšana atjauno visus esošos 

iestatījumus un konfigurāciju (skaļumu, 

ekrānu u.c.) uz rūpnīcas iestatījumiem. Tas 

nav sistēmas defekts. Tas notiek tāpēc, ka 

atiestatīšanas ietvaros atmiņā saglabātā 

informācija tiek atiestatīta atpakaļ uz 

rūpnīcas iestatījumiem.
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Akumulatora brīdinājuma 
paziņojums

Lietojiet sistēmu tikai tad, kad darbojas 

automašīnas dzinējs. Ieslēdzot sistēmu, 

kad dzinējs ir izslēgts, parādīsies 

akumulatora brīdinājuma ziņojums. 

Iedarbinot dzinēju, ziņojums nodzisīs.

 PIEZĪME
• Ilgstoši lietojot sistēmu ar izslēgtu dzinēju, 

akumulators var pilnībā izlādēties.

Funkciju ierobežojumi 
drošības nolūkos

Mēģinot izmantot funkcijas, kas var 

novērst uzmanību, piemēram, video 

režīmu, braukšanas laikā, sistēma 

izslēgs ekrānu vai funkcija tiks atspējota 

un parādīsies atbilstošs brīdinājuma 

ziņojums. Video izslēgšana neietekmē 

audio atskaņotāja darbību. Ierobežojuma 

ekrāns izslēdzas, ieslēdzot pārnesum-

kārbas sviru P pozīcijā vai ieslēdzot 

stāvbremzi.
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Nosaukums Apraksts

Navigācijas 
logrīks

• Sniedz navigācijas kartes un maršruta 
ekrāna priekšskatījumu.

• Pieskarieties jebkurai ekrāna vietai, lai pārietu 
uz navigācijas ekrānu.

AV logrīks

• Attēlo īsu informāciju par pašlaik atskaņoto 
režīmu.

• Pieskarieties jebkurai ekrāna vietai, lai 
pārietu uz atskaņoto režīmu.

All menus 
(Visas izvēlnes)

Attēlo visus elementus sistēmas izvēlnē.

POI name       
(POI nosaukums)

Pāriet tieši uz ekrānu, kurā varat meklēt 
galamērķi.

My menu 
(Mana izvēlne)

• Varat pievienot un saglabāt līdz astoņiem 
izvēlnes elementiem.

• Pievienojiet izlases izvēlnes elementus, 
kuriem varat piekļūt ātri un ērti.

Sākuma ekrāns
Izvēlnes konfigurācija sākuma ekrānam

Informācijas attēlošana statusa joslā

Attēlo datumu, laiku un sistēmas statusu ar dažādām ikonām 

pa labi no pulksteņa.

Tabulā norādītās ikonas apzīmē dažādus sistēmas statusus un 

notikumus.

AV skaņas 
izslēgšana

Navigācijas 
skaņas 

izslēgšana
Zvana veikšana un Bluetooth savienojums

Ikona

Apraksts Izslēgt AV 
skaņu

Izslēgt 
navigācijas 
sistēmas 
skaņu

Bluetooth 
tālruņa 
atlikušais 
akumulatora 
līmenis

Brīvroku 
savienojums

Zvana 
veikšana 
ar 
Bluetooth 
tālruni

Bluetooth 
tālruņa 
uztveršanas 
jutīgums

Ikona

Apraksts

Pievieno-
šanās 
mūzikas 
straumēšanai

Ikona

Apraksts
Brīvroku + 
straumē-
šanas 
savienojums

Izslēgt 
Bluetooth 
tālruņa 
mikrofonu

Ikona

Apraksts
Kontaktu/
zvanu 
vēstures 
lejupielāde
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Izlases izvēlnes elementu 

pievienošana “Manai izvēlnei”    

(My menu)
My menu    

Edit

Sākuma ekrānā izvēlieties          ▶     

un           .

“Manas izvēlnes” rediģēšanas (Edit My 

menu) ekrānā izvēlieties izvēlnes 

elementus no saraksta labajā pusē un 

pārvelciet tos uz vēlamo vietu kreisajā 

pusē.

Lai izdzēstu elementus no “Manas 

izvēlnes”, pārvelciet tos no kreisās puses 

uz labo.

i Informācija

• “Manai izvēlnei” var pievienot līdz astoņiem 
elementiem.

Skārienekrāna vadības ierīces

Iemācieties lietot sistēmu ar skārien-

ekrāna starpniecību.

Izvēlēšanās

Viegli pieskarieties izvēlnei vai elemen-

tam, lai to izvēlētos.

PIEZĪME
• Sistēma neatpazīs pieskārienu ar rokās 

uzvilktiem cimdiem vai citu materiālu, kas 

nevada elektrību. Pieskarieties ekrānam ar 

pirkstu, elektrostatisku skārienekrāna cimdu 

vai irbulīti.

Pārvilkšana

Izvēlieties izvēlni vai elementu un 

pārvelciet to uz vietu, kur vēlaties to 

novietot.

Mūzikas ekrānā velciet indikatoru pa 

joslu vai pieskarieties tai vietā, no 

kuras vēlaties atskaņot dziesmu. 

Ņemiet vērā, ka CD atskaņotājs 

neatbalsta vilkšanas funkciju.

i Informācija

• CD un MP3 disku mūzikas ekrāni neatbalsta 

šo funkciju.
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Sistēmas ieslēgšana pirmo reizi I 1-13

01

Pārvelciet frekvences joslu pa kreisi vai 

pa labi, lai pārslēgtos uz vēlamo 

frekvenci.

“Manas izvēlnes” rediģēšanas (Edit My 

menu) ekrānā pārvelciet ikonas, lai 

pievienotu, dzēstu vai pārvietotu tās uz 

“Manu izvēlni”/no tās.

Pāršķiršana (ātrā ritināšana)

Ātra pārvietošanās pa sarakstu uz augšu 

un uz leju.

 PIEZĪME
• Pārvietojot sarakstu, kurā ir daudz elementu, 

ekrāna labajā pusē parādīsies indikators. 

Lai ērti pārvietotos uzreiz par vairākiem 

elementiem, varat izmantot indikatoru.

Lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo 

attēlu, varat pāršķirt pa kreisi/pa labi USB 

attēlu ekrānā.

Pāršķiriet pa kreisi/pa labi uz radio 

frekvenču joslas, lai atrastu iepriekšējo/

nākamo pieejamo frekvenci.
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1-14 I Pamati

Nospiešana un turēšana

Nospiežot                un                pogas 

mūzikas vai video atskaņotājā, mūzika 

vai video tiks pārtīts uz priekšu/atpakaļ.
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FM/AM režīms

DAB režīms

Mediju režīms

Diski

CD režīms

MP3 režīms

USB

iPod

AUX

Bluetooth® Audio režīms

My Music

2. daļa AV lietošana

02
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2-2 I AV lietošana

AV lietošana

FM/AM režīms

Piekļūšana FM/AM režīmam
Radio atskaņotājam var piekļūt, nospiežot          pogu vai 

izvēloties radio izvēlnes iespēju no visām izvēlnēm (All menus) 

sākuma ekrānā.

RADIO

i Informācija
RADIO• Nospiežot               pogu, kad ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un 

tiek atskaņotas radio pārraides.

• Ja ir ieslēgts FM/AM režīms, izvēlieties FM/AM radio logrīku no sākuma 

ekrāna, lai piekļūtu radio atskaņotājam.
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FM/AM režīms I 2-3

02

Nosaukums Apraksts

Režīma 
attēlojums

• Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
• Pieskarieties vēlamajam režīmam, lai pārslēgtos 

uz to no radio.

Frekvences 
josla

Pāršķiriet frekvences joslu pa kreisi/pa labi, lai 
meklētu pieejamās raidstacijas abos virzienos no 
pašlaik atskaņotās.
Vilkšana: pavelciet frekvences joslu pa kreisi/pa 
labi, lai atrastu vēlamo raidstaciju.

Stacijas 
nosaukums

Attēlo pašlaik atskaņotās raidstacijas nosaukumu.
   Ja stacijas informācija nav pieejama, tiks 

attēlota atskaņotā frekvence.

Programmu veids Attēlo pašreizējo programmu veidu.

Preset 
(Atmiņa)

Ļauj lietotājam izvēlēties atmiņā saglabātās 
pozīcijas. Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 
sekundēm) atmiņas pogu. Atskanēs pīkstiens un 
pašlaik atskaņotā stacija vai frekvence tiks 
saglabāta uz izvēlētās atmiņas pogas.

Kopā var saglabāt 24 frekvences: 12 FM un 12 
AM režīmam.

FM/AM režīma ekrāna vadības ierīces

H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd   2-3H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd   2-3 2015-01-15   오후 4:03:262015-01-15   오후 4:03:2



2-4 I AV lietošana

Nosaukums Apraksts

Scan 
(Pārlūkošana)

Atskaņo frekvences ar labu uztveršanas kvalitāti 
(5 sekundes katru).

Info 
(Informācija)

Ieslēdz un izslēdz radio teksta informāciju
 • Ja tiek attēlota “Text On” poga (izslēgta teksta 

stāvoklis), informācija netiek attēlota, pat ja 
raidstacija pārraida informāciju.

 • Ja tiek attēlota “Text Off” poga (ieslēgta 
teksta stāvoklis), tiek attēlota pārraides 
informācija. Ir iespējams, ka informācija 
netiek attēlota, ja raidstacija nepārraida 
informāciju.

TA (Satiksmes 
paziņojumi)

Attēlo iznirstošo logu “Would you like to listen to 
TP station” (Vai vēlaties klausīties TP staciju?), ja 
pēc TA ieslēgšanas atskaņotā stacija nav TP 
stacija.

Saraksts Pāriet uz FM staciju sarakstu.
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Nosaukums Apraksts

Menu 
(Izvēlne)

• Preset Scan: atskaņo atmiņā saglabātās 
frekvences (5 sekundes katru).

• RDS Settings: ieslēdz un izslēdz reģiona 
iestatījumu.

Pārlūkošana/
atmiņas pozīciju 
pārlūkošana

Attēlo aktivēto režīmu pārlūkošanas/atmiņas 
pozīciju pārlūkošanas režīmiem.

Meklēšanas 
pogas

• Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): meklē iepriekšējo/nākamo staciju 
vai frekvenci.

• Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): ātri pārvietojas pa visām 
frekvencēm. Atlaižot pogu, sistēma meklēs 
nākamo pieejamo frekvenci.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai manuāli 
meklētu pieejamās frekvences.
 • FM: meklēšana uz augšu/uz leju ar 50 kHz soli.
 • AM: meklēšana uz augšu/uz leju ar 9 kHz soli.
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2-6 I AV lietošana

Izvēle ar staciju sarakstu

Nospiediet sarakstu ▶ Izvēlieties staciju.

Stacijas var sakārtot un meklēt pēc 

stacijas nosaukuma un PTY veida.

DAB režīms

  Piekļūšana DAB režīmam

Radio atskaņotājam var piekļūt, nospiežot  

pogu vai izvēloties radio 

izvēlnes iespēju no visām izvēlnēm (All 

menus) sākuma ekrānā. Izvēlieties DAB 

cilni radio atskaņotājā.

RADIO

i Informācija
RADIO• Nospiežot            pogu, kad ierīce ir 

izslēgta, ierīce ieslēdzas un tiek atskaņotas 

radio pārraides.

• Kad ir atvērts DAB režīms, izvēlieties DAB 

rīklogu sākuma ekrānā, lai piekļūtu DAB 

atskaņotājam.

• Kad ierīce ir izslēgta, nospiežot          . 

pogu, ierīce tiks ieslēgta un atskaņota DAB 

pārraide.
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DAB režīma ekrāna vadības ierīces

          

         

Nosaukums Apraksts

Režīma 
attēlojums

Attēlo pašreizējo darbības režīmu.
Pieskarieties vēlamajam režīmam, lai pārslēgtos 
uz to no DAB radio.

Stacijas logotips Attēlo pašlaik atskaņotās stacijas logotipu.

Ansambļa un 
stacijas informācija

Attēlo pašlaik atskaņoto ansambli (piemēram, BBC 
Radio, DR Deutschland) un stacijas nosaukumu.

Programmu veids Attēlo pašreizējo programmu veidu.

Satura 
informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņotā satura 
izpildītāju un nosaukumu.

Preset 
(Atmiņa)

Ļauj lietotājam izvēlēties atmiņā saglabātās 
pozīcijas. Nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 
sekundēm) atmiņas pogu. Atskanēs pīkstiens un 
pašlaik atskaņotā stacija vai frekvence tiks 
saglabāta uz izvēlētās atmiņas pogas.

Kopā var saglabāt 24 frekvences.

Scan 
(Pārlūkošana)

Atskaņo 5 sekundes no katras uztveramās 
stacijas.

Info 
(Informācija)

Ieslēdz un izslēdz informācijas slīdrādi.
 • Kad ir iespējots “Info off” stāvoklis, informācija 

netiek attēlota, pat ja raidstacija to pārraida.
 • Kad ir iespējots “Info on” stāvoklis, tiek attēlota 

informācija. Ir iespējams, ka informācija netiek 
attēlota, ja raidstacija nepārraida informāciju.
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Nosaukums Apraksts

TA (Satiksmes 
paziņojumi) Ieslēdz un izslēdz TA (satiksmes paziņojumu) funkciju.

Saraksts Attēlo DAB radio kategorijas/staciju sarakstus.

Menu 
(Izvēlne)

 • Preset Scan (Atmiņas pozīciju pārlūkošana)
Atskaņo atmiņā saglabātās frekvences (5 
sekundes katru).

 • Text (Teksts) vai Image (Attēls)
Atver teksta vai attēla informācijas ekrānu.

•

 • EPG
   Atver programmu gidu izvēlni (plašāku informāciju 

skatiet 2-10. lappusē).
 • DAB Settings (DAB iestatījumi)
   Atver DAB iestatījumu izvēlni (plašāku informāciju 

skatiet 2-11. lappusē).
Pārlūkošana/
atmiņas pozīciju 
pārlūkošana

Attēlo aktivēto režīmu pārlūkošanas/atmiņas pozīciju 
pārlūkošanas režīmiem.

Meklēšanas 
pogas

 • Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
atskaņo iepriekšējo/nākamo staciju.

 • Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 sekundēm), 
turpina pārslēgt stacijas, līdz poga tiek atlaista, un 
tad atskaņo ieslēgto staciju.

Regulēšanas 
poga

Pārslēdz staciju.
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Izvēle ar staciju sarakstu

Nospiediet sarakstu ▶ Izvēlieties staciju.
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Nosaukums Apraksts

Mainīt 
pārraides 
datumu

Izvēloties šo iespēju, varat izvēlēties pārraides datumu.
Tiks piedāvāta pārraižu informācija vienai nedēļai, 
sākot no pašreizējā datuma.

Stacijas 
nosaukums

Izvēlieties staciju, kuras pārraižu programmu vēlaties 
redzēt.

Programmas 
nosaukums

Attēlo programmu nosaukumus, kas tiks pārraidīti Jūsu 
izvēlētajā laikā. Izvēlieties programmu, lai redzētu 
plašāku informāciju.

Programmas 
informācija

Ja par Jūsu izvēlēto programmu ir pieejama 
plašāka informācija, pa labi no saraksta tiks attēlota 
bultiņas poga. Nospiežot bultiņas pogu, varat 
apskatīt plašāku programmas informāciju.

EPG (elektroniskais programmu gids)
EPGNospiediet “Menu” pogu un izvēlieties         pogu ▶ Varat 

apskatīt DAB piedāvāto programmu informāciju un pārraižu 

programmu.
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DAB iestatījumi

DAB settings

Nospiediet “Menu” pogu un izvēlieties  

pogu ▶ Varat mainīt DAB 

pārraižu iestatījumus.

Mediju režīms

Sākuma režīms

No visām izvēlnēm (All menus) izvēlieties 

ikonu no “Music” (mūzika), “Video”, 

“Image” (attēli), “AUX”, lai ieietu pēdējā 

izmantotajā režīmā.

Izmantoto mediju režīmu var atvērt no 

cita režīma, nospiežot             pogu uz 

ierīces vadības paneļa.

Lai pārietu uz citu režīmu pēc ieiešanas 

mediju režīmā, nospiediet         un 

izvēlieties to, kuru vēlaties.

MEDIA

MEDIA
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Diski

Piesardzības pasākumi, lietojot 
diskus

 UZMANĪBU
• Pēc diska izmantošanas ievietojiet to 

atpakaļ oriģinālajā vāciņā, lai novērstu diska 

saskrāpēšanos.

• Nelietojiet nestandarta formas diskus (8 cm, 

sirds formā, astoņstūra formā), jo šādi diski 

var izraisīt darbības traucējumus.

• Netīriet diskus ar ķīmiskiem līdzekļiem, 

piemēram, vinila plašu aerosoliem, anti-

statiskajiem aerosoliem, antistatiskajiem 

šķidrumiem, benzolu vai šķīdinātājiem.

• Nepakļaujiet diskus ilgstošai tiešas saules 

gaismas vai augstas temperatūras iedarbī-

bai. Šāda iedarbība var izraisīt disku 

deformāciju.

• Atskaņojot netīru disku, var pasliktināties 

skaņas kvalitāte un notikt skaņas pārlekšana. 

Rakstot uz jebkuras diska puses, var sabojāt 

diska virsmu.

• Notīriet pirkstu nospiedumus un putekļus no 

diska virsmas (no puses ar pārklājumu) ar 

mīkstu audumu.

• Pret kopēšanu aizsargāti kompaktdiski, 

piemēram, S tipa kompaktdiski, šajā ierīcē 

var nebūt pilnvērtīgi lietojami. Datu diskus 

nav iespējams atskaņot. Šādi diski var būt 

lietojami, taču ar traucējumiem.

• Neizjauciet ierīci. Darbības traucējumu 

gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa 

centru. Ja lietotājs izjauc ierīci, pilna 

pēcpārdošanas apkalpošana netiks sniegta.

• Netīriet ierīci ar ūdeni. Saskare ar ūdeni var 

izraisīt produkta darbības traucējumus.

• Neievietojiet diska ielikšanas/izņemšanas 

atverē citus priekšmetus. Citu priekšmetu 

ievietošana var sabojāt ierīci no iekšpuses.

• Ierīce var nedarboties kā pienākas ārkārtīgi 

augstā vai zemā temperatūrā. Darbības 

temperatūras diapazons ir no -20°C līdz 

70°C.

• Lietus, liela mitruma vai apsildes sistēmas 

lietošanas laikā uz optiskās šķiedras lēcas 

var kondensēties tvaiks. Šādā situācijā diski 

var netikt atpazīti kā pienākas. Izņemiet disku 

un pagaidiet, kamēr mitrums izžūst.

• Ilgstoši braucot pa nelīdzenu ceļu vai 

spēcīga trieciena gadījumā var notikt skaņas 

pārlekšana. Spēcīga trieciena gadījumā var 

rasties atskaņošanas traucējumi.
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Atbalstītie disku formāti
Šī ierīce atbalsta šādus disku formātus.

Diska veids
 Diska veids Diska formāts Ierīces atbalsts

CD

3 collas (8 cm)
5 collas (12 cm)

CD
CD-R

CD-RW
Daudzsesiju CD

X
○
○

○(Tikai lasīšana)

○(Tikai lasīšana)

○(Tikai lasīšana) 

SACD
SACD 

(viens SACD slānis)
SACD (hibrīda)

X  

X (tikai CD slānis)

Diska formāts

Diska veids Diska formāts Ierīces atbalsts

CD

CD-DA
MP3
WMA

MPEG4 AAC
DTS-CD
CD-ROM

CD-G
CD-EXTRA
CD-TEXT

○
○ 
○ 
X 
○ 
○ 
X 
○ 
○ 

Diska/satura formāta saderība

Pēc formāta atkarībā no diska veida

Diska veids Diska formāts Ierīces atbalsts

CD LPCM ○

MP3
MPEG1, Layer3 
MPEG2, Layer3 

MPEG2.5 

○
○
○

WMA Ver9 ○

Parasto disku saderība

Šī ierīce ir veidota/izgatavota tā, lai būtu 

saderīga ar programmatūru, kas apzīmēta 

ar zemāk attēlotajiem logotipiem.

        

• CD-R/CD-RW diski (audio CD), kas 

izveidoti ar CD ierakstīšanas ierīcēm 

vai personālajiem datoriem šajā ierīcē 

var pienācīgi nedarboties. Tas var būt 

saistīts ar diska formātu, ierakstīšanas 

metodi vai netīru disku vai lēcu.

Audio-CD
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CD-R/RW saderība

• Šī ierīce atbalsta CD-R, CD-RW un 

MP3 disku, kas ierakstīti audio CD 

formātus.

• Šī ierīce neatbalsta CD-R un CD-RW 

disku ierakstīšanu.

• Šī ierīce neatbalsta CD-R/CD-RW 

diskus, kas ierakstīti kā audio CD un 

nav finalizēti.

Ar personīgo datoru izveidotu disku 
saderība

• Ar personīgo datoru ierakstīti diski var 

nedarboties šajā ierīcē atkarībā no 

programmatūras iestatījumiem. Šādos 

gadījumos meklējiet informāciju pie 

programmatūras ražotāja.

• Papildu informācija par saderību ir 

norādīta uz CD-R/CD-RW programma-

tūras iepakojuma.

• DVD-R/W diski nav saderīgi ar šo ierīci.

Brīdinājumi par CD ierakstīšanu

• Ierakstot daudzesiju disku, obligāti 

noslēdziet sesiju pirms ierakstīšanas.

• Mainot MP3/WMA datņu paplašinā-

jumus, var rasties darbības traucējumi.

• MP3/WMA nosaukumus rakstiet tikai 

angļu valodā, jo citas valodas netiek 

atbalstītas.

• Aizsargātu mūzikas datņu nesankcio-

nēta lietošana ir aizliegta ar likumu.

• Ilgstoša specifikācijām neatbilstošu CD-

R/CD-RW disku lietošana var izraisīt 

produkta darbības traucējumus.

• Ieteicams ierakstīt CD nelielā ātrumā.

Saspiestu audio datņu saderība 

• Fiziskie CD formāti: Model 1, Model 2 

XA format 1.

• Šī ierīce atbalsta audio datnes, kas ir 

saspiestas, izmantojot MPEG-1 audio 

straumes Layer 3 (MP3) ar 8 kbit/s – 

320 kbit/s (CBR vai VBR).

• Darbībai bez traucējumiem ir ieteicams 

izmantot datnes ar 95 kbit/s–192 kbit/

s bitu pārraides ātrumu un 44,1 kHz 

iztveršanas frekvenci.

• Šī ierīce atbalsta WMA audio datnes ar 

20 kbit/s–320 kbit/s (CBR vai VBR).

• Datnes ar mainīgu bitu pārraides 

ātrumu var būt iespējams atskaņot, bet 

var tikt nepareizi attēlota atskaņošanas 

laika informācija.

• Šī ierīce atbalsta tikai dziesmas ar 

“.mp3” vai “.wma” datnes paplašinā-

jumu.

• Šī ierīce neatbalsta daudzsesiju diskus.

• Šī ierīce atbalsta tikai 8 mapju līmeņus.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd   2-14H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd   2-14 2015-01-15   오후 4:03:522015-01-15   오후 4:03:5



Diski I 2-15

02

• Šī ierīce atbalsts Ver. 1.0, Ver. 1.1, 

Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 MP3 ID3 

tagu versijas. Lietojot diskus ar citām 

versijām, ID3 informācija netiek 

attēlota.

• Lai arī šī ierīce ir saderīga ar dažādiem 

bitu pārraides ātrumiem, atskaņojot 

MP3 dziesmas ar zemu bitu pārraides 

ātrumu, skaņas kvalitāte var būt zema.

Pirms MP3 diska atskaņošanas

Atbalstīto MP3 datņu specifikācijas

• Pieņemams standarts: MPEG1 Audio 

Layer 3.

• Pieņemama iztveršanas frekvence: 8, 

11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 

(kHz).

• Pieņemams bitu pārraides ātrums:     

8–320 (kbit/s).

Ieteicamie bitu pārraides ātrumi un 
frekvence

• Iztveršanas frekvence: 96–192 kbit/s 

fiksēts bitu pārraides ātrums/44,1 kHz.

 PIEZĪME
• Atbalstītie ID3 tagi: ID3v1.0, ID3v1.1, 

ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.

• Atbalstītie MP3 nesēji: CD-ROM.

• Atbalstītie nesēju formāti: ISO 9660 LEVEL1 

un LEVEL2.

Detalizēta specifikācijas
• Maksimālais direktoriju līmeņu skaits: 8 

līmeņi.

• Maksimālais mapes garums: 64 baiti, 

datnes nosaukuma garums: 64 baiti.

• Atbalstītās rakstzīmes mapes 

nosaukumam/datnes nosaukumam: 

2350 rakstzīmes burtciparu un korejiešu 

rakstzīmju kopām, 4888 rakstzīmes 

vienkāršotajai ķīniešu rakstzīmju kopai.

• Maksimālais mapju skaits diskā: 256 

mapes (ieskaitot ROOT).

• Maksimālais datņu skaits diskā: 512 

datnes.

Brīdinājumi par MP3 datņu 
ierakstīšanu

• Ieteicams izmantot ISO 9660 LEVEL 

2 JOLIET formātu.

• Tiek atbalstītas līdz 32 rakstzīmēm 

datņu nosaukumiem korejiešu/ķīniešu 

valodā un līdz 20 rakstzīmēm mapju 

nosaukumiem korejiešu/ķīniešu valodā.

• Izmantojot CD, kas lielāki par 700 

MB, var rasties diska atpazīšanas vai 

atskaņošanas traucējumi.
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MP3 datņu struktūra

Atpazīšana notiek pēc tādas pašas mapju struktūras, kas izmantota diskā.

Mapju struktūra, kas saglabāta CD-ROM Mapju struktūra, kas saglabāta sistēmā
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CD režīms

Pamata režīma ekrāns

Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Dziesmu rādītājs Attēlo pašreizējās dziesmas numuru/kopējo dziesmu skaitu.

Atkārtošana/
jaukta secība/
pārlūkošana

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/
atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

Atskaņošanas laiks Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

Atskaņošanas 
informācija

Attēlo dziesmas/izpildītāja/nosaukuma/albuma 
informāciju.

Iepriekšējā 
dziesma

• Kad kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk 
par 3 sekundēm, atskaņo iepriekšējo dziesmu.

• Kad kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk par 
3 sekundēm, atskaņo pašreizējo dziesmu no sākuma.

Atskaņošana/
pauze

Atskaņo/nopauzē pašreizējo dziesmu.

Nākamā dziesma Pāriet uz nākamo dziesmu.

Atkārtošana

Atkārto pašlaik skanošo dziesmu.
Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu pašreizējās dziesmas 
atkārtošanu            un atkārtošanas izslēgšanu          .

Jaukta secība

Atskaņo diskā esošās dziesmas jauktā secībā.
Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu visu dziesmu 
atskaņošanu jauktā secībā            un atskaņošanas 
jauktā secībā izslēgšanu          .

Pārlūkošana

Atskaņo diskā esošo dziesmu sākumu (aptuveni 10 
sekundes katrai dziesmai).
Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu visa pārlūkošanu  

 un pārlūkošanas izslēgšanu          .

Saraksts Pāriet uz dziesmu saraksta ekrānu.

i  Informācija

• Albumu vāciņi nav pieejami CD un MP3 disku režīmā.
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Nosaukums Apraksts

Meklēšanas 
pogas

•Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo vai nākamo dziesmu.

•Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.
 Nospiežot un turot pogu 5 sekundes, dziesma tiks 
pārtīta atpakaļ vai uz priekšu ar četrkāršu ātrumu. 
Pēc tam tā tiks pārtīta ar divdesmitkārtīgu ātrumu. 
Pēc pogas atlaišanas dziesma tiks atskaņota 
normālā ātrumā.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu     , lai meklētu 
dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, 
nospiediet regulēšanas pogu      , lai atskaņotu 
dziesmu.

 Ja regulēšanas poga      netiek nospiesta 5 
sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek 
atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.
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Nosaukums Apraksts

Pašreizējā 
dziesma

Attēlo pašlaik atskaņotās dziesmas nosaukumu.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Menu (Izvēlne)
Pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta 
lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, 
kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).

Meklēšanas 
pogas

• Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu.

• Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc tam 
pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu. Pēc pogas 
atlaišanas dziesma tiek atskaņota normāli.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai iezīmētu 
iepriekšējo/nākamo dziesmu. Ja ir izvēlēta dziesma, 
nospiediet regulēšanas pogu      , lai to atskaņotu.
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MP3 režīms

Pamata režīma ekrāns

Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējās MP3 datnes numuru/kopējo 
MP3 datņu skaitu.

Atkārtošana/
jaukta secība/
pārlūkošana

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/
atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

Atskaņošanas 
laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku.

Dziesmas 
informācija

Attēlo pašreizējās dziesmas mapes/datnes/
izpildītāja/nosaukuma/albuma informāciju.

Saraksts Pāriet uz saraksta ekrānu.

Iepriekšējā 
datne

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk 
par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Atskaņošana/
pauze Atskaņo/nopauzē pašreizējo dziesmu.

Nākamā datne Pāriet uz nākamo dziesmu.

Atkārtošana

Atkārto pašreizējo dziesmu vai visas mapē esošās 
dziesmas. Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu 1 
dziesmas atkārtošanu           mapes atkārtošanu  

 un atkārtošanas izslēgšanu          .
Atkārtot 1 dziesmu: atkārto pašlaik skanošo 
dziesmu.
Atkārtot mapi: atkārto visas mapē esošās 
dziesmas.

i  Informācija

• Albumu vāciņi nav pieejami CD un MP3 disku režīmā.
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Nosaukums Apraksts

Jaukta secība

Atskaņo mapē vai diskā esošās dziesmas jauktā 
secībā.
Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu mapes 
atskaņošanu jauktā secībā            visu dziesmu 
atskaņošanu jauktā secībā           un 
atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu           .

Atskaņot mapi jauktā secībā: atskaņo visas 
mapē esošās dziesmas jauktā secībā.
Atskaņot visu jauktā secībā: atskaņo visas 
diskā esošās dziesmas jauktā secībā.

Pārlūkošana

Atskaņo MP3 datņu sākumu (aptuveni 10 
sekundes katrai datnei).
Nospiediet           pogu, lai pārslēgtu mapes 
pārlūkošanu           visu dziesmu pārlūkošanu

 un pārlūkošanas izslēgšanu          .
Pārlūkot mapi: pārlūko dziesmas pašreizējā 
mapē.
Pārlūkot visu: pārlūko visas diskā esošās 
dziesmas.

Meklēšanas 
pogas

• Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo 
dziesmu.

• Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, 
pēc tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu       , lai meklētu 
dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, 
nospiediet regulēšanas pogu      , lai atskaņotu 
dziesmu.

Ja regulēšanas poga       netiek nospiesta 5 
sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek 
atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.
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Nosaukums Apraksts

Mapes 
nosaukums

Attēlo pašreizējās datnes mapes nosaukumu.

Pašreizējā 
dziesma

Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Augšējā mape Pāriet uz augstākā līmeņa mapi.

Menu (Izvēlne)
Pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet uz saraksta 
lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav pieejams, 
kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā sarakstā).

Meklēšanas 
pogas

• Nospiežot šo pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu.

• Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc 
tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai pārietu uz 
iepriekšējo/nākamo dziesmu. Kad tiek attēlots 
dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu 

, lai atskaņotu dziesmu.
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USB

Pirms USB MP3 atskaņošanas

Pievienojiet USB ierīci pēc dzinēja iedarbināšanas. Ja USB 

ierīce jau ir pievienota, kad tiek ieslēgta aizdedze, to ir iespējams 

sabojāt.

• Datnes, kas nav standarta formāta mūzikas/attēlu datnes, 

netiks atskaņotas.

• Var tikt atskaņotas tikai MP3/WMA/OGG datnes ar 

saspiešanas pakāpi no 8 kbit/s līdz 320 kbit/s.

• Pievienojot/atvienojot ārējās USB ierīces, ievērojiet piesardzību 

sakarā ar statisko elektrību.

• Pievienojot kodētus MP3 atskaņotājus kā ārējo ierīci, tie netiks 

atpazīti.

• Pievienojot ārējo USB ierīci, dažās situācijās sistēma var 

nebūt spējīga pareizi atpazīt USB.

• Tiek atpazīti tikai produkti ar baita/sektora formatējumu līdz 

64 kilobaitiem.

• Šī ierīce atpazīst USB ierīces ar FAT 12/16/32 datņu formātu. 

Šī ierīce neatpazīst NTFS formāta datnes.

• Dažas USB ierīces var netikt atbalstītas saderības problēmu 

dēļ.

• Uzmanieties, lai USB savienojums nesaskartos ar cilvēka 

ķermeni vai citiem priekšmetiem.

• Atkārtota USB ierīču pievienošana/atvienošana īsā laika 

posmā var radīt produkta darbības traucējumus.

• Pievienojiet/atvienojiet USB ierīces, kad audiosistēma ir 

izslēgta.

• USB ierīces atpazīšanai nepieciešamais laiks var atšķirties 

atkarībā no USB ierīces veida, ietilpības un tajā saglabāto 

datņu formāta. Šādas laika atšķirības neliecina par darbības 

traucējumiem.

• Nav atļauta USB ierīču izmantošana citiem nolūkiem, kā vien 

mūzikas un attēlu datņu atskaņošanai.

• Nelietojiet USB saskarni bateriju vai siltumu izstarojošu USB 

piederumu uzlādei. Šādas darbības var kaitēt ierīces darbībai 

vai sabojāt to.

• Ierīce var neatpazīt USB ierīci, ja tiek izmantoti atsevišķi 

iegādāti USB sadalītāji vai pagarinātāji. USB ierīci pievienojiet 

tieši automašīnas multivides terminālim.

• Izmantojot USB datu glabāšanas ierīces ar atsevišķām 

loģiskajām diskierīcēm, var atskaņot tikai datnes no saknes 

diskierīces.

• Datnes var netikt pareizi atskaņotas, ja noteiktās USB ierīcēs 

ir instalētas lietojumoprogrammas.
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• Ierīce var nedarboties pareizi, ja tai tiek pievienoti MP3 

atskaņotāji, mobilie tālruņi, digitālās fotokameras vai citas 

elektroniskās ierīces (USB ierīces, kas netiek atpazītas kā 

portatīvie diski).

• Dažām mobilajām ierīcēm var nedarboties uzlāde caur USB.

• Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, ja tiek izmantota 

USB atmiņa, kas nav ar metāla tipa korpusu.

• Ierīce var nenodrošināt normālu darbību, izmantojot HDD, CF 

vai SD atmiņas formātus.

• Atskaņojot mūziku no iPod, izmantojiet īpaši iPod paredzētu 

automašīnas kabeli.

• Ja tiek izmantoti citi kabeļi, nevar garantēt normālu darbību.

• Ierīce neatbalsta ar DRM (Digital Rights Management – Digitālo 

tiesību aizsardzību) bloķētas datnes.

• USB atmiņas ierīces, kas savienotas ar adapteri (SD vai CF 

formāta), var netikt pareizi atpazītas.

• Izmantojiet tikai produktus ar spraudņa savienojumu, kāds 

redzams zemāk esošajā attēlā.

Spraudņa savienojums

Produkta nosaukums Ražotājs

XTICK LG 

BMK BMK Technology 

SKY-DRV Sky Digital 

TRANSCEND JetFlash Transcend 

SanDisk Cruzer SanDisk 

Micro ZyRUS ZyRUS 

NEXTIK Digiworks 

i  Informācija

•  Produkta garantija neattiecas uz problēmām, kas rodas, izmantojot 

USB ierīces, kas nav minētas tabulā.
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Atbalstītās video specifikācijas i Informācija

• Datnēm ar mainīgu bitu pārraides ātrumu var tikt attēlots atskaņošanas 

laiks.

• Ja atskaņošanas laikā rodas kļūdas vai datnes formāts netiek atbalstīts 

video atskaņošanai, lūdzu, konvertējiet datnes formātu, izmantojot 

mūsdienīgu programmatūru, piemēram, Gom Encoder, Umile Encoder 

un Daum Pot Encoder.

Nosaukums Apraksts

Datņu formāts AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV

Attēlu formāts
JPG, GIF, BMP, PNG (kustīgi GIF un tamlīdzīgi 
netiek atbalstīti)

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

Atbalstītā attēla 
izšķirtspēja

5 megapikseļi JPG, BMP, PNG (līdz 1 
megapikselim GIF)

Atbalstītais attēla 
datņu izmērs

5 megapikseļi JPG, BMP, PNG (līdz 1 
megapikselim GIF)

Video kodeks
DivX3/4/5/6. XviD, MPEG1/4 (izņemot 
MPEG2), H264, WMV9

Video izšķirtspēja DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576

Audio kodeks MP3, OGG, WMA

Subtitri SMI

Neatbalstītās datnes

Datnes, kas neatbilst atbalstītājām 
specifikācijām
Modificētas datnes (datnes ar mainītu 
formātu)
Konvertētas datnes (piemēram, ar WMV 
video kodeku kodēta AVI datne)
DivX datnes, kas kodētas ar MJPEG, H.263
Datnes bez indeksa
Citu prasību pamatā ir DivX sertifikācijas 
standarti (ekrāna specifikācijas un 
atskaņošanas specifikācijas)
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Nosaukums Apraksts

Iepriekšējā 
datne

Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai 
atskaņo pašreizējo datni no sākuma (atkarībā no 
atskaņošanas ilguma).
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo 
datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 
vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni 
no sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ.

Atskaņošana/
pauze Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.

Nākamā datne

• Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz nākamo datni.

• Nospiežot un turot pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): pārtin dziesmu uz priekšu.

Atkārtošana

Atkārto pašreizējo datni.
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet           pogu, lai pārslēgtu vienas 
dziesmas atkārtošanu          , mapes atkārtošanu
           un atkārtošanas izslēgšanu          .

• Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs 
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet 

pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas atkār-
tošanu           un atkārtošanas izslēgšanu          .

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

USB mūzika

Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējās datnes numuru/kopējo datņu 
skaitu USB ierīcē.

Atkārtošana/
jaukta secība/
pārlūkošana

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/
atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

Atskaņošanas 
laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo 
atskaņošanas laiku.

Dziesmas 
informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu.
• Kad ir izvēlēta dziesma saraksta ekrāna datņu 

cilnē: attēlo mapes, datnes, nosaukuma, 
izpildītāja, albuma informāciju.

• Kad ir izvēlēta dziesma citās saraksta ekrāna 
cilnēs: attēlo izpildītāja, nosaukuma, albuma 
informāciju.

Saraksts Pāriet uz saraksta ekrānu.
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Nosaukums Apraksts

Jaukta secība

Atskaņo datnes jauktā secībā.
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet            pogu, lai pārslēgtu mapes 
atskaņošanu jauktā secībā           , visu dziesmu 
atskaņošanu jauktā secībā            un 
atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu           .

• Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs 
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): 
nospiediet            pogu, lai pārslēgtu kategorijas 
atskaņošanu jauktā secībā            un 
atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu           .

Pārlūkošana

Atskaņo USB datņu sākumu (aptuveni 10 sekundes 
katrai datnei).
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet            pogu, lai pārslēgtu mapes 
pārlūkošanu           , visu dziesmu pārlūkošanu  

un pārlūkošanas izslēgšanu           .
• Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs 

(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): 
nospiediet           pogu, lai pārslēgtu kategorijas 
pārlūkošanu            un pārlūkošanas izslēgšanu 

.

Menu (Izvēlne)

• Add to Playlist: pievienot pašreizējo dziesmu 
dziesmu sarakstam. Dziesmu saraksti atrodas 
saraksta kreisajā cilnē.

• Save to My Music: varat saglabāt pašreizējo 
dziesmu My Music. My Music saglabāto 
dziesmu varat atskaņot bez USB atmiņas. 
Piekļuve My Music ir iespējama mediju režīmā.
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Nosaukums Apraksts

Meklēšanas 
pogas

Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo 
pašreizējo datni no sākuma. 
 • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/
nākamo datni.

 • Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 
vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo 
datni no sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai meklētu 
dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, 
nospiediet regulēšanas pogu      , lai atskaņotu 
dziesmu.
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Menu 
(Izvēlne)

• Add to Playlist: pievienot pašreizējo datni dziesmu 
sarakstam. Dziesmu saraksti atrodas saraksta 
kreisajā cilnē (līdz 100 datnēm). Izvēlieties 
dziesmu un nospiediet “Add to Playlist”, lai 
pievienotu dziesmu dziesmu sarakstam.

• Delete from Playlist: izvēlieties dziesmu, ko 
vēlaties izdzēst no dziesmu sarakstam, un 
nospiediet “Delete from Playlist”.

• Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, 
pāriet uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā 
dziesma (nav pieejams, kad pašreizējā datne 
atrodas pašreizējā sarakstā).

Meklēšanas 
izvēlne

Meklē dziesmas pēc saraksta veida. Meklēt dziesmas 
pēc dziesmu saraksta (Playlist), izpildītāja (Artist), 
dziesmas (Song), albuma (Album) un žanra (Genre).

Ja atverat meklēšanas izvēlni dziesmas 
atskaņošanas laikā, notiek atgriešanās 
iepriekšējā meklēšanas režīmā.

Meklēšanas 
pogas

Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): atskaņo iepriekšējo/nākamo dziesmu.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk 

par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 

par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no sākuma.
Nospiežot un turot šo pogu (ilgāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz atskaņošanas ekrānu, pēc 
tam pārtin dziesmu atpakaļ vai uz priekšu. Pēc 
pogas atlaišanas dziesma tiek atskaņota normāli.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai pārietu uz 
iepriekšējo/nākamo sarakstu. Kad tiek attēlots 
dziesmas nosaukums, nospiediet regulēšanas pogu 

, lai atskaņotu dziesmu.

Nosaukums Apraksts

Mapes/ 
kategorijas 
nosaukums

Attēlo mapes/kategorijas nosaukumu sarakstā.

Pašreizējā 
dziesma

Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Augšējā mape/ 
kategorija

Pāriet uz augstāka līmeņa mapi/kategoriju.
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USB video Nosaukums Apraksts

Režīma 
attēlojums

Attēlo pašreizējo atskaņošanas režīmu.

Mapes/datnes 
nosaukums

Attēlo mapi, kurā atrodas USB video datne, kā arī 
pašlaik atskaņotās video datnes nosaukumu.

Datņu rādītājs
Attēlo pašreizējās video datnes numuru un 
kopējo USB video datņu skaitu.

Atskaņošanas 
laiks

Attēlo USB video pašreizējo un kopējo 
atskaņošanas laiku.

Iepriekšējā 
datne

•Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): atskaņo 
pašreizējo datni no sākuma vai iepriekšējo datni 
atkarībā no atskaņošanas ilguma.
-    Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk 

par 3 sekundēm: atgriežas uz iepriekšējo video 
datni.

-  Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm: atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

•Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): pārtin 
pašreizējo datni atpakaļ.

Atskaņošana/
pauze Nopauzē/atskaņo video datni.

Nākamā datne

Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): pāriet uz 
nākamo datni.
Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): pārtin 
pašreizējo datni uz priekšu.

Atkārtošana Atkārto pašreizējo video datni.

Info 
(Informācija)

Attēlo datnes nosaukumu, izšķirtspēju un kopējo 
laiku.

Saraksts Pāriet uz USB video sarakstu.

Poga atpakaļ Atgriežas sākuma/iepriekšējā lappusē.
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Nosaukums Apraksts

Pašreizējā 
video datne

Tiek iezīmēta pašlaik atskaņotā video datne.

Poga atpakaļ Pāriet uz atskaņošanas režīma ekrānu.

Menu (Izvēlne)

Atgriežas uz pašreizējo datni.
Atrodoties citā sarakstā, izvēlieties šo pogu, lai 
atgrieztos sarakstā, kurā ir pašlaik atskaņotā datne. 
(Šī funkcija nav pieejama, ja jau atrodaties pašlaik 
atskaņotā video sarakstā.)

Meklēšanas 
pogas

•Nospiežot ātri (mazāk par 0,8 sekundēm): 
atskaņo iepriekšējo/nākamo datni vai pašreizējo 
datni no sākuma atkarībā no atskaņošanas 
ilguma, kad tiek izvēlēta meklēšana.
- Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas mazāk 

par 3 sekundēm: atgriežas uz iepriekšējo video 
datni.

-    Kopš atskaņošanas sākuma pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm: atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

•Nospiežot un turot (ilgāk nekā 0,8 sekundes): 
pāriet uz atskaņošanas lappusi un pārtin 
pašlaik atskaņoto datni uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai pārietu uz 
iepriekšējo/nākamo sarakstu, izvēlieties video 
datni un nospiediet pogu, lai to atskaņotu.

 Regulēšanas meklēšana tiks pārtraukta, ja 5 
sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga.
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USB attēli Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Mapes/datnes 
nosaukums

Attēlo mapes nosaukumu, kurā atrodas attēls.

Datņu rādītājs
Attēlo pašreizçjâs datnes numuru/kopējo datņu 
skaitu USB ierīcē.

Slideshow 
(Slīdrāde)

Attēlo attēlus slīdrādē ar 5, 10, 20 un 30 sekunžu 
intervāliem.

Rotate 
(Pagriezt)

Pagriež attēlu pulksteņrādītāja virzienā.

Save 
(Saglabāt)

Saglabā attēlu kā atsevišķu kadru, kad sistēma 
tiek izslēgta.

Info 
(Informācija)

Attēlo pašreizējā attēla datnes nosaukumu, 
izšķirtspēju un datnes veidu.

Pielāgot 
attēla izmēru

Palielina/samazina attēla izmēru (pietuvina/
attālina).

Saraksts Pāriet uz saraksta ekrānu.
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Nosaukums Apraksts

Pašreizējā datne Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Menu (Izvēlne)

Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet 
uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā datne (nav 
pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā 
sarakstā).

Meklēšanas 
pogas

Izvēlas fonā esošo režīmu.
• Radio režīms: pārslēdz frekvenci un kanālu.
• Mediju režīms: pārslēdz dziesmu (izņemot AUX).

Regulēšanas 
poga

Izvēlas fonā esošo režīmu.
• Radio režīms: pārslēdz frekvenci un kanālu.
• Mediju režīms: pārslēdz dziesmu (izņemot AUX). 

Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, 
nospiediet pogu, lai pārietu uz dziesmu.
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iPod

iPod ierīču lietošana 

• iPod ir reģistrēta Apple Inc. preču zīme.

• iPod režīms nedarbosies, ja 

pievienotais iPod netiek atpazīts, jo 

netiek atskaņotas versijas, kas 

neatbalsta saistītos protokolus, vai 

iPod darbības traucējumu un defektu 

dēļ. Dažas iPod ierīces ar neatbalstītu 

saziņas protokolu var nedarboties 

pareizi kopā ar multimediju sistēmu.

• Piektās paaudzes iPod Nano ierīces 

var netikt atpazītas, ja tām ir gandrīz 

izlādējusies baterija. Lūdzu, uzlādējiet 

iPod ierīci.

• iPod ierīces attēlotās meklēšanas/

atskaņošanas komandas var atšķirties 

no multimediju sistēmas attēlotajām 

komandām.

• Ja iPod ierīces defektu dēļ tai rodas 

darbības traucējumi, atiestatiet to un 

mēģiniet vēlreiz. Papildu informāciju 

skatiet iPod lietošanas pamācībā.

• Atkārtoti pievienojot iPod/iPhone 

multimediju sistēmai un atvienojot to 

no tās ar USB kabeli īsā laika posmā, 

var rasties darbības traucējumi.

• Laiks, kas nepieciešams iPod/iPhone 

atpazīšanai var atšķirties atkarībā no 

ierīces veida, aparātprogrammatūras 

versijas un iOS versijas.

• Pievienojot dažām iPod Touch un 

iPhone ierīcēm Bluetooth® iPod 

darbības laikā, iPod atskaņošana var 

tikt pārtraukta. Tā var notikt tad, kad 

šīs ierīces ir pievienotas ar Bluetooth®, 

jo skaņas avots tiek pārslēgts no 

“Dock” savienojuma (USB savienojuma 

kabeļa) uz Bluetooth.

• Lai to novērstu, Bluetooth Audio 

funkcija multimediju sistēmā ir 

ierobežota, ja sistēmai ir pieslēgts 

iPod/iPhone vienlaicīgi ar kabeli un 

Bluetooth. Lai atskaņotu iPod audio, 

izmantojiet vai nu iPod izvēlni, ja tas ir 

pieslēgts ar USB, vai Bluetooth Audio, 

ja tas ir pieslēgts ar Bluetooth.
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• Lai atskaņotu iPod audio, atkārtoti 

pievienojiet USB kabeli vai pārslēdziet 

audio izejas iestatījumus iPod/iPhone 

ierīcē uz “Dock”.

• Lai varētu lietot iPod vadības pogas, ir 

jāizmanto īpaši iPod paredzēts kabelis 

(tas, kurš iekļauts iPod/iPhone produkta 

komplektācijā).

※Pievienojot iPod ar iPod kabeli (kabeli, 

kas iekļauts iPod/iPhone produkta 

komplektācijā), kad aizdedze ir ACC 

vai ON stāvoklī, iPod tiek uzlādēts no 

sistēmas.

※※※ Ieteicams izmantot oriģinālos iPod 

kabeļus, ko piedāvā Apple. Citu 

produktu izmantošana var izraisīt 

trokšņus vai nepareizu darbību.

• Pievienojot iPod ar tā kabeli, noteikti 

ievietojiet spraudni līdz galam, lai 

novērstu sakaru traucējumus. Ja iPod 

tiek pievienots automašīnai, kad tas 

atskaņo mūziku, uz aptuveni 1-2 

sekundēm pēc pievienošanas var 

atskanēt augstas frekvences skaņa. 

Ja iespējams, pievienojiet iPod 

automašīnai, kad iPod atskaņošana ir 

apturēta/nopauzēta.

• iPhone ierīcēs dažreiz var rasties 

audio straumēšanas un iPod vadības 

konflikts. Ja problēma pastāv, 

atvienojiet iPhone un pievienojiet to 

vēlreiz.

• Pievienojot iPod Nano/Classic, uz 

Apple ierīces parādās HYUNDAI Motor 

logotips. iPod Nano 6. paaudzes 

ierīcēs logotipa attēls neparādās, jo tas 

nav atbalstīts. Ne visi iPhone un iPod 

Touch produkti atbalsta šo funkciju.

• Apple iOS 6.0 vai jaunākās versijās 

podkāstu un audio grāmatu mediju 

datnes ir paredzēts atskaņot ar 

Podcast un iBooks aplikācijām, kas 

izstrādātas īpaši Apple produktiem. Ja 

Apple ierīcei nav podkāstu un audio 

grāmatu sarakstu, saraksts AVN iPod 

režīmā var netikt attēlots un atskaņots.

• Ja Apple ierīcē nav instalētas Apple 

Podcasts un iBooks aplikācijas, bet 

Apple ierīcei ir podkāstu un audio 

grāmatu saraksti, AVN iPod režīmā 

varat atskaņot citu kategoriju datnes.
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Uzmanību

• Izmantojot pievienotu iPhone/iPod 

Touch ierīci, tā var nedarboties kā 

pienākas, ja lietotājs pārslēdz kādas 

ierīces funkcijas.

• Veicot zvanu ar iPhone savienojumu, 

mūzikas atskaņošana var tikt 

pārtraukta Apple ierīces funkciju dēļ. 

Ja pēc zvana beigšanas atskaņošana 

neatsākas, pārbaudiet ierīces statusu.

• Ja daudzām dziesmām ir vienāda 

informācija, Apple ierīces funkciju dēļ 

var notikt pārlekšana, izvēloties 

iepriekšējo/nākamo dziesmu. Atkarībā 

no ierīces veida vai iOS versijas var 

rasties citas problēmas.

• Ja dažām dziesmām ir vienāda 

informācija, var rasties atšķirības starp 

multimediju sistēmā un Apple ierīcē 

atskaņoto dziesmu. Atiestatiet ierīci 

vai izdzēsiet dublētās dziesmas Apple 

ierīcē, izmantojot iTunes.

• Nopauzējot, atkārtojot, atskaņojot 

jauktā secībā vai meklējot dziesmas, 

kad atlikušais atskaņošanas laiks ir 

mazāks par 3 sekundēm, var rasties 

atšķirības starp multimediju sistēmā 

un Apple ierīcē atskaņoto dziesmu. 

Atveriet iPod mūziku no cita režīma 

vai nopauzējiet dziesmu un tad atkal 

izvēlieties atskaņošanu Apple ierīcē.

• Ieteicams Apple ierīcēs izmantot 

visjaunāko aparātprogrammatūru. 

Izmantojot novecojušu aparātprogram-

matūru, var rasties problēmas.

Veids 1G 2G 3G 4G 5G 6G 6.5G 7G

iPod Mini Nav atbalstīts

iPod Shuffle Nav atbalstīts

iPod Nano ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ Nav 
izlaists ◯

iPod Touch
◯

(iOS 1.1 netiek 
atbalstīta)

◯ ◯ ◯ ◯ Nav izlaists

iPad ◯ (nevar uzlādēt, nav pārbaudīts, pareiza darbība nav garantēta)

iPad Mini ◯ (nevar uzlādēt, nav pārbaudīts, pareiza darbība nav garantēta)

iPod Classic Nav atbalstīts
◯

(iPod ar 
Video)

◯
(iPod 

Classic)

◯
(iPod 

Classic)

Nav 
izlaists

Veids 3G 3GS 4G 4GS 5G

iPhone
Nav pārbaudīts, pareiza darbība 

nav garantēta ◯ ◯ ◯ ◯
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Uzmanību

• Ja iPhone/iPod Touch atbalsta 

Bluetooth, Bluetooth Audio nevar 

izmantot, ja Apple ierīce ir pieslēgta 

multimediju sistēmai vienlaicīgi ar 

kabeli un Bluetooth. Atvienojiet USB 

savienojumu un izmantojiet Bluetooth 

Audio.

• Ja iPod/iPhone ir pievienots multi-

mediju sistēmai gan ar USB, gan AUX, 

iPod/iPhone atskaņos skaņu caur AUX 

izeju, tāpēc iPod režīmā var nebūt 

skaņas.

• Ja AUX kabelis ir pievienots iPod/

iPhone ierīcei, bet ne multimediju 

sistēmai, iPod/iPhone funkciju dēļ iPod 

režīmā var netikt atskaņota skaņa. Šī 

problēma var rasties arī tad, ja 

izmantojat AUX kabeli attēliem.

• Vispirms atvienojiet AUX kabeli no 

iPod/iPhone ierīces un tad pievienojiet 

to multimediju sistēmai ar USB. Varat 

arī nomainīt iestatījumus iPod/iPhone 

ierīcē uz “Dock”.

• Ja pievienojat ierīci multimediju 

sistēmai, kad Podcast vai iTunes 

lejupielādē mūziku iPod/iPhone ierīcē, 

var rasties problēmas, izvēloties 

dziesmu sarakstā. Atkārtoti pievienojiet 

iPod/iPhone ierīci multimediju sistēmai 

pēc lejupielādes pabeigšanas vai 

datnes izdzēšanas.

• Pievienojot ierīci multimediju sistēmai 

sinhronizācijas laikā, var rasties 

problēmas. Mēģiniet lietot iPod/iPhone 

savienojumu pēc sinhronizācijas 

pabeigšanas. Papildu informāciju 

skatiet iPod lietošanas pamācībā.

• Pareiza iPhone un iPod Touch ierīču 

darbība ir garantēta ar iOS 7.0.6 vai 

vecāku versiju. Iespējams, ka tās 

nedarbosies kā pienākas ar nākotnes 

iOS versijām, kuru darbība vēl nav 

pārbaudīta.
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iPod Nosaukums Apraksts

Iepriekšējā 
datne

Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai atskaņo 
pašreizējo datni no sākuma (atkarībā no 
atskaņošanas ilguma).
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo 
datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 
vairāk par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni 
no sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), 
pārtin dziesmu atpakaļ.

Atskaņošana/ 
pauze

Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.

Nākamā datne

•Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz nākamo datni.

•Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu uz priekšu.

Atkārtošana

Atkārto pašreizējo datni.
Nospiediet            pogu, lai pārslēgtu dziesmas 
atkārtošanu           un atkārtošanas izslēgšanu        

.

Jaukta secība

Atskaņo datnes jauktā secībā.
Nospiežot            pogu, notiek pārslēgšanās starp 
kategorijas atskaņošanu jauktā secībā             
atskaņošanas jauktā secībā izslēgšanu un 
atkārtošanu           .
•Kategorijas atskaņošana jauktā secībā: atskaņo 

pašreizējās kategorijas dziesmas jauktā secībā.

Poga atpakaļ Pāriet uz sākuma/iepriekšējā režīma ekrānu.

Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Dziesmu 
rādītājs

Attēlo pašreizējās dziesmas numuru/kopējo 
dziesmu skaitu.

Atkārtošana/ 
jaukta secība

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/
atskaņošana jauktā secībā.

Atskaņošanas 
laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo 
atskaņošanas laiku.

Dziesmas 
informācija

Attēlo izpildītāja/dziesmas nosaukuma/albuma 
informāciju.

Saraksts Pāriet uz saraksta ekrānu.
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Nosaukums Apraksts

Meklēšanas 
pogas

Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo 
pašreizējo dziesmu no sākuma. 
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/
nākamo datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai meklētu 
dziesmu. Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, 
nospiediet regulēšanas pogu      , lai atskaņotu 
dziesmu.

 Ja regulēšanas poga       netiek nospiesta 5 
sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek 
atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.
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Nosaukums Apraksts

Kategorijas 
nosaukums

Attēlo kategorijas nosaukumu.

Kategorijas 
saraksts

Attēlo izvēlētās kategorijas sarakstu.
 Ja sarakstā ir vairāki elementi, elementi tiek 

pievienoti noteiktā secībā un attiecīgi tiek 
pielāgota ritināšanas josla labajā pusē.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Augšējā mape Pāriet uz augstāka līmeņa mapi.

Meklēšanas 
izvēlne

Meklē dziesmas pēc saraksta veida. Meklēt 
dziesmas pēc dziesmu saraksta (Playlist), 
izpildītāja (Artist), dziesmas (Song), albuma 
(Album) un žanra (Genre).

 Ja atverat meklēšanas izvēlni dziesmas 
atskaņošanas laikā, notiek atgriešanās 
iepriekšējā meklēšanas režīmā.

Meklēšanas 
pogas

Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo 
pašreizējo dziesmu no sākuma. 
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/
nākamo datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai meklētu dziesmu. 
Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet 
regulēšanas pogu      , lai atskaņotu dziesmu.
Ja nepieskaraties pogai 5 sekundes, regulēšanas 
pogas       meklēšana tiek pārtraukta.
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AUX

Ārējo ierīču pievienošana  

Pievienojiet ārējās ierīces kabeli AUX 
pieslēgvietai, lai automātiski pārslēgtos 
uz AUX režīmu. Atvienojiet kabeli, lai 
automātiski pārslēgtos atpakaļ uz 
iepriekšējo režīmu.
AUX režīms ir pieejams tikai tad, kad ir 
pievienots ārējais audio vai video 
atskaņotājs (videokamera, automašīnas 
video reģistrators u.tml.).
AUX ieejas skaļumu var kontrolēt 
neatkarīgi no pārējiem audiosistēmas 
režīmiem.

Ārējos audio un video atskaņotājus 
(videokameru, automašīnas video 
reģistratoru u.c.) var atskaņot, 
pievienojot tos ar saderīgu kabeli. AUX 
kontaktspraudnis atrodas pie transmisijas 
starp vadītāja un priekšējā pasažiera 
sēdekli.

 PIEZĪME
• Ja kabelis ir pievienots AUX ligzdai bez 

ārējās ierīces, tiks ieslēgts AUX režīms, bet 

var rasties troksnis. Ja netiek lietota ārējā 

ierīce, atvienojiet arī kontaktspraudni.

• Ja ārējā ierīce ir pieslēgta barošanas vadam, 

atskaņošanas laikā var rasties troksnis. 

Šādās situācijās pirms lietošanas atvienojiet 

barošanas vadu.
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Nosaukums Apraksts

Settings 
(Iestatījumi)

NTSC un PAL režīmu izvēlne.
AUX video avots atbalsta gan NTSC, gan PAL 
režīmu. Lai video tiktu atskaņots pareizi, 
iestatījuma vērtībai ir jābūt tādai pašai kā video 
avotā.

AUX režīms

i  Informācija

•                                un      regulēšanas pogas AUX ekrānā nedarbojas.
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Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Tālruņa 
nosaukums

Attēlo pievienotā tālruņa nosaukumu.

Izpildītāja 
nosaukums

Pašreizējā izpildītāja nosaukums

Nosaukums Pašreizējās dziesmas nosaukums

Iepriekšējā 
datne

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk 
par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.
Šī funkcija var atšķirties atkarībā no mobilā tālruņa 
modeļa.

Atskaņošana/ 
pauze

Atskaņo/nopauzē Bluetooth audio.

Nākamā datne Pāriet uz nākamo datni.

Connections 
(Savienojumi)

Pāriet uz Bluetooth iestatījumu ekrānu. Jūs varat 
sapārot jaunu ierīci vai mainīt/dzēst sapārotās ierīces.

Meklēšanas 
pogas

Atskaņo iepriekšējo/nākošo datni.

Regulēšanas 
poga

Regulēšanas poga       netiek atbalstīta.

Bluetooth® Audio režīms

Bluetooth Audio

i  Informācija

• Mobilais tālrunis var neatbalstīt izpildītāja informācijas un nosaukuma 
funkcijas mobilajā tālrunī.
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Bluetooth savienojumu 
iestatījumi

Iestatījumi Bluetooth ierīču pārošanai, 

pievienošanai un atvienošanai.

•Bluetooth Audio atskaņošanas ekrānā 

izvēlieties                    .Connections

• Nospiediet pogu         uz ierīces 

vadības paneļa. Izvēlieties          

Izvēlieties                         .

i Informācija

• Ja pēc pārslēgšanās uz audio straumēšanas 

režīmu mobilajā tālrunī esošā mūzika netiek 

atskaņota, nospiediet atskaņošanas pogu. 

Pārbaudiet, vai pēc pārslēgšanās uz audio 

straumēšanas režīmu Bluetooth ierīcē tiek 

atskaņota mūzika. Daži mobilie tālruņi var 

neatbalstīt audio straumēšanu.
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My Music Nosaukums Apraksts

Iepriekšējā 
datne

Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz iepriekšējo datni vai atskaņo 
pašreizējo datni no sākuma (atkarībā no 
atskaņošanas ilguma).
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo datni.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 

par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), 
pārtin dziesmu atpakaļ.

Atskaņošana/ 
pauze

Atskaņo/nopauzē pašreizējo datni.

Nākamā datne

•Nospiežot pogu uz īsu brīdi (mazāk par 0,8 
sekundēm): pāriet uz nākamo datni.

•Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 
sekundēm), pārtin dziesmu uz priekšu.

Atkārtošana

Atkārto pašreizējo datni.
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet            pogu, lai pārslēgtu vienas 
dziesmas atkārtošanu            un atkārtošanas 
izslēgšanu           .

• Izvēloties dziesmu citā saraksta ekrāna cilnē 
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet 

 pogu, lai pārslēgtu vienas dziesmas 
atkārtošanu           un atkārtošanas izslēgšanu     

.

Nosaukums Apraksts

Režīms Attēlo pašreizējo darbības režīmu.

Datņu rādītājs Attēlo pašreizējās datnes numuru/kopējo datņu skaitu.

Atkārtošana/ 
jaukta secība/ 
pārlūkošana

Attēlo šobrīd ieslēgto funkciju: atkārtošana/
atskaņošana jauktā secībā/pārlūkošana.

Atskaņošanas 
laiks

Attēlo pašreizējo atskaņošanas laiku/kopējo 
atskaņošanas laiku.

Dziesmas 
informācija

Attēlo informāciju par pašlaik atskaņoto dziesmu.
•Kad ir izvēlēta dziesma saraksta ekrāna datņu 

cilnē: attēlo datnes, izpildītāja, nosaukuma, 
albuma informāciju.

•Kad ir izvēlēta dziesma citā saraksta ekrāna 
cilnē: attēlo izpildītāja, nosaukuma, albuma 
informāciju.

Saraksts Pāriet uz saraksta ekrānu.
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Nosaukums Apraksts

Pārlūkošana

Atskaņo datņu sākumu (aptuveni 10 sekundes 
katrai datnei).
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet            pogu, lai pārslēgtu pārlūkošanu 
 un pārlūkošanas izslēgšanu           .

• Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs 
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet 

 pogu, lai pārslēgtu pārlūkošanu            un 
pārlūkošanas izslēgšanu           .

Menu 
(Izvēlne)

• Add to Playlist: pievienot pašreizējo dziesmu 
dziesmu sarakstam.
Dziesmu saraksts atrodas saraksta kreisajā cilnē.

• Delete Current File: izdzēš pašreizējo dziesmu no 
My Music.

Meklēšanas 
pogas

Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo 
pašreizējo dziesmu no sākuma.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas 

mazāk par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/
nākamo datni.

• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 
par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), 
pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai meklētu dziesmu. 
Kad tiek attēlots dziesmas nosaukums, nospiediet 
regulēšanas pogu      , lai atskaņotu dziesmu.

Ja regulēšanas poga       netiek nospiesta 5 
sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, tiek 
atjaunota pašreizējās dziesmas informācija.

Nosaukums Apraksts

Jaukta secība

Atskaņo datnes jauktā secībā.
• Izvēloties dziesmu saraksta ekrāna datņu cilnē: 

nospiediet            pogu, lai pārslēgtu atskaņošanu 
jauktā secībā            un atskaņošanas jauktā 
secībā izslēgšanu           .

• Izvēloties dziesmu citās saraksta ekrāna cilnēs 
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): nospiediet 

 pogu, lai pārslēgtu atskaņošanu jauktā 
secībā            un atskaņošanas jauktā secībā 
izslēgšanu           .
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Nosaukums Apraksts

Menu 
(Izvēlne)

• Add to Playlist: pievienot pašreizējo datni dziesmu 
sarakstam. Dziesmu saraksts atrodas saraksta 
kreisajā cilnē (līdz 100 datnēm). Izvēlieties 
dziesmu un nospiediet “Add to Playlist”, lai 
pievienotu dziesmu dziesmu sarakstam.

• Delete from Playlist: izvēlieties dziesmu sarakstā 
un nospiediet “Delete from Playlist”, lai izdzēstu 
dziesmu no saraksta.

• Delete Files: izdzēst datnes no My Music.
   Izdzēšot datni no My Music, no saraksta tiek 
izdzēsta arī ar dziesmu saistītā informācija.

Now Playing: pārejot uz citu saraksta ekrānu, pāriet 
uz saraksta lappusi, kurā ir pašreizējā dziesma (nav 
pieejams, kad pašreizējā datne atrodas pašreizējā 
sarakstā).

Meklēšanas 
pogas

Ātri nospiežot pogu (mazāk par 0,8 sekundēm), 
pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni vai atskaņo 
pašreizējo dziesmu no sākuma.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas mazāk 

par 3 sekundēm, pāriet uz iepriekšējo/nākamo datni.
• Ja kopš atskaņošanas sākuma ir pagājušas vairāk 

par 3 sekundēm, atskaņo pašreizējo datni no 
sākuma.

Nospiežot un turot pogu (vairāk par 0,8 sekundēm), 
pārtin dziesmu atpakaļ/uz priekšu.

Regulēšanas 
poga

Pagrieziet regulēšanas pogu      , lai pārietu uz 
iepriekšējo/nākamo datni. Ja tiek attēlots dziesmas 
nosaukums, ko vēlaties atskaņot, nospiediet 
regulēšanas pogu      , lai atskaņotu dziesmu.

 Ja regulēšanas poga       netiek nospiesta 5 
sekunžu laikā pēc dziesmu meklēšanas, 
regulēšanas meklēšana tiks pārtraukta.

Nosaukums Apraksts

Mapes/ kategorijas 
nosaukums

Attēlo mapes/kategorijas nosaukumu sarakstā.

Kategorijas 
saraksts Attēlo pašlaik atskaņotās datnes nosaukumu.

Poga atpakaļ Pāriet uz pamata režīma ekrānu.

Augšējā mape Pāriet uz augstākā līmeņa mapi.
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Bluetooth savienojums

Bluetooth tālrunis

 3. daļa Bluetooth lietošana
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Pirms Bluetooth® brīvroku 
sistēmas lietošanas

Kas ir Bluetooth® bezvadu 
tehnoloģija?

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir maza 

attāluma bezvadu tīkla tehnoloģija, kas 

izmanto 2,45 GHz frekvenci dažādu 

ierīču savienošanai noteiktā attālumā.

• Bluetooth® bezvadu tehnoloģija 

atbalsta personālos datorus, ārējās 

ierīces, Bluetooth® tālruņus, plaukst-

datorus, dažādas elektroniskās ierīces 

un automašīnu sistēmas un ļauj 

pārraidīt datus lielā ātrumā bez vadiem.

• Bluetooth® brīvroku sistēma ir ierīce, 

kas ļauj lietotājiem ērti veikt zvanus ar 

Bluetooth® mobilajiem tālruņiem, 

izmantojot automašīnas multimediju 

sistēmu.

• Daži mobilie tālruņi var neatbalstīt 

Bluetooth® brīvroku sistēmas funkciju.

Piesardzības pasākumi drošai 
braukšanai

• Bluetooth® brīvroku sistēma ir funkcija, 

kas padara braukšanu drošāku. 

Pievienojot automašīnas audiosistēmai 

Bluetooth® tālruni, lietotājs var ērti 

veikt izejošos un ienākošos zvanus un 

pārvaldīt kontaktus. Pirms Bluetooth®

bezvadu tehnoloģijas lietošanas rūpīgi 

izlasiet šo lietošanas pamācību.

• Pārmērīga lietošana vai lietošana 

braukšanas laikā var izraisīt nevērību 

pie stūres un novest pie negadījumiem. 

Nelietojiet ierīci pārāk intensīvi 

braukšanas laikā.

• Ilgstoši skatīties uz ekrānu ir 

bīstami, un tas var novest pie 

negadījumiem. Braukšanas laikā 

skatieties uz ekrānu tikai uz neilgu 

laiku.

Piesardzības pasākumi, 
pievienojot Bluetooth® tālruni

• Pirms mobilā tālruņa pievienošanas 

automašīnas audiosistēmai pārbaudiet, 

vai mobilais tālrunis atbalsta Bluetooth®

funkcijas.

• Pat ja tālrunis atbalsta Bluetooth®

bezvadu tehnoloģiju, tālrunis netiks 

pievienots, ja Bluetooth® ir izslēgts. 

Pirms tālruņa pievienošanas audio-

sistēmai ieslēdziet Bluetooth®.

• Bluetooth® tālrunis tiks pievienots 

automātiski katru reizi, kad tiek ieslēgta 

aizdedze, kas nozīmē, ka tas nav 

jāsavieno ar sistēmu katru reizi.

• Ja nevēlaties automātisku savienojumu 

ar savu Bluetooth® ierīci, izslēdziet 

Bluetooth® ierīces Bluetooth® funkciju.

• Pievienojot mobilo tālruni audio-

sistēmai, apturiet automašīnu.

Bluetooth lietošana
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•Dažos mobilajos tālruņos ir iespējami 

Bluetooth® sakaru pārtraukumi. Mēģiniet 

vēlreiz, veicot zemāk aprakstītās 

darbības.
1. Izslēdziet/ieslēdziet mobilā tālruņa 

Bluetooth funkciju un mēģiniet 

vēlreiz.

2. Izslēdziet/ieslēdziet mobilo tālruni 

un mēģiniet vēlreiz.

3. Pilnībā izņemiet mobilā tālruņa 

bateriju, ieslēdziet to no jauna un 

mēģiniet vēlreiz.

4. Ieslēdziet multimediju sistēmu no 

jauna un mēģiniet vēlreiz.

5. Izdzēsiet visas sapārotās ierīces 

gan no tālruņa, gan no sistēmas 

un mēģiniet vēlreiz.

• Brīvroku sistēmas skaļums un 

kvalitāte var būt atkarīga no mobilā 

tālruņa.

• Bluetooth® ierīču sapārošana un citu 

Bluetooth® funkciju lietošana netiek 

atbalstīta, ja automašīna atrodas 

kustībā. Drošības nolūkos vispirms 

apturiet automašīnu.

• Lejupielādējot kontaktus, jautājumi, 

kas nav aprakstīti šajā lietotāja 

rokasgrāmatā, var būt saistīti ar 

mobilo ierīci. Šādos gadījumos 

lūdziet informāciju mobilā tālruņa 

ražotājam.
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Bluetooth savienojums

Jaunas ierīces sapārošana
Lai varētu izmantot Bluetooth 

funkciju, mobilais tālrunis vispirms ir 

jāsapāro ar automašīnu.

Var sapārot līdz 5 Bluetooth ierīcēm. 

Vienlaikus var pievienot tikai vienu 

Bluetooth ierīci.

Jaunas ierīces sapārošana, 

izvēloties tālruni/zvanīšanu

Nospiediet            pogu uz ierīces 

vadības paneļa vai           pogu uz 

stūres tālvadības pults. ▶ Izvēlieties         . 

▶ Kad Jūsu mobilais tālrunis atrod 

Bluetooth ierīci, veiciet sapārošanu. ▶

Ievadiet paroli vai pieņemiet autorizācijas 

iznirstošo paziņojumu. ▶ Pievienojiet 

Bluetooth.

Yes

Jaunas ierīces sapārošana, 
izmantojot tālruņa iestatījumus

Nospiediet         pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties            . ▶

Izvēlieties                            . ▶ Izvēlieties          

. ▶ Kad Jūsu mobilais tālrunis 

atrod Bluetooth ierīci, veiciet sapārošanu. 

▶ Ievadiet paroli vai pieņemiet 

autorizācijas iznirstošo paziņojumu. ▶

Pievienojiet Bluetooth.

Phone

Bluetooth connection

Add new

Standarta parole ir 0000.

Augstāk attēlotais ierīces nosaukums ir 

piemērs. Skatiet faktisko informāciju uz 

produkta.

Bluetooth ierīču pievienošana
Pievienojiet Bluetooth ierīces, ko 

sapārojat.

Ierīču pievienošana, izvēloties 

tālruni/zvanīšanu

Nospiediet            pogu uz ierīces va-

dības paneļa vai          � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �     pogu uz stūres 

tālvadības pults. ▶ Izvēlieties tās ierīces 

nosaukumu, kuru vēlaties pievienot. ▶

Pievienojiet Bluetooth.
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Ierīču pievienošana, izmantojot 

tālruņa iestatījumus

Nospiediet         pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties      . ▶ 

Izvēlieties                             . ▶ Izvēlieties 

tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties 

pievienot. ▶ Pievienojiet Bluetooth.

Phone

Bluetooth connection

Bluetooth ierīču atvienošana
Atvienojiet pievienotās Bluetooth 

ierīces.

Nospiediet           pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties         . ▶ 

Izvēlieties                            . ▶ Izvēlie-

ties tās ierīces nosaukumu, kuru vēlaties 

atvienot.

Phone

Bluetooth connection

Bluetooth ierīču dzēšana
Dzēsiet sapārotās Bluetooth ierīces. 

Ņemiet vērā, ka, izdzēšot Bluetooth ierīci, 

tiks izdzēsta arī visa lejupielādētā zvanu 

vēsture un kontaktu informācija.

Nospiediet           pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties           . ▶ 

Izvēlieties                             . ▶ Izvēlie-

ties                       . ▶ Izvēlieties tās ierī-

ces nosaukumu, kuru vēlaties dzēst. ▶ 

Izvēlieties            .

Phone

Bluetooth connection

Delete devices

Delete
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Bluetooth tālrunis

 Tālruņa statusa ikonas
Attēlo tālruņa statusu ekrāna augšējā 

labajā pusē.

Ikonas Apraksts

Varat izmantot Bluetooth tālruņus, 
kad ir izveidots Bluetooth brīvroku 
savienojums.

Varat izmantot Bluetooth audio 
funkcijas, kad ir izveidots Bluetooth 
audio savienojums.

Varat izmantot Bluetooth tālruņus 
un audio funkcijas, kad ir izveidoti 
gan Bluetooth brīvroku, gan audio 
savienojumi.

Zvana signāla kvalitātes indikators

Pievienoto Bluetooth ierīču 
baterijas līmenis

Zvanu vēstures saraksta 
lejupielāde

Kontaktu lejupielāde

Aktīvs Bluetooth tālruņa zvans

Mikrofons izslēgts

 Informācija

• Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt 

baterijas līmeņa ikonu un zvana signāla 

kvalitātes indikatoru.

• Attēlotais baterijas līmenis var atšķirties no 

faktiskā līmeņa.
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Zvanīšana
Zvana veikšana pēc Bluetooth mobilo 

ierīču pievienošanas.

• Nospiediet           pogu uz ierīces 

vadības paneļa vai          pogu uz 

stūres tālvadības pults.

• Izvēlieties        no pilnekrāna 

skatījums        .

All menus

Phone

Nosaukums Apraksts

Tastatūra

Izmantojiet tastatūru, lai 
sastādītu tālruņa numuru, 
kuram vēlaties zvanīt. 
Nospiediet un turiet 
pēdējo ātrās zvanīšanas 
numuru, lai izsauktu 
numuru, kuru esat 
pievienojis tālruņa ātrās 
zvanīšanas sarakstam.

Dzēst Dzēst ievadīto numuru.

Iestatījumi
Pāriet uz tālruņa 
iestatījumu ekrānu.

Zvanīt

Veic savienojumu pēc 
numura sastādīšanas un 
ZVANĪT nospiešanas. Ja 
numurs ir izejošo zvanu 
sarakstā, varat izvēlēties 
numuru un nospiest 
ZVANĪT, lai automātiski 
atkal izsauktu šo 
numuru.

Informācija

•   Daži mobilo tālruņu veidi var neatbalstīt 

ātrās zvanīšanas funkciju.

Atbildēt uz zvanu/noraidīt 
zvanu

Saņemot ienākošo zvanu pēc Bluetooth 

pievienošanas, parādīsies iznirstošais 

paziņojums.

Nosaukums Apraksts

Accept 
(Pieņemt)

Atbildēt uz zvanu.

Reject 
(Atteikt)

Ignorēt zvanu.

Informācija

• Ar dažiem mobilajiem tālruņiem zvanītāja 

numurs var netikt attēlots un ignorēšanas 

funkcija var nebūt atbalstīta.
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Izvēlnes lietošana tālruņa zvana 
laikā

Zvana laikā varat lietot šādus izvēlnes 

elementus.

Nosaukums Apraksts

Use Private 
(Lietot 
privāti)

Pārslēdz tālruņa sarunu no 
automašīnas brīvroku 
sistēmas uz mobilo tālruni.

End (Beigt) Beidz zvanu.

Kontakti Attēlo kontaktu sarakstu.

Izejošās 
skaņas 
skaļums

Attēlo mikrofona skaļuma 
iestatījumus. Varat 
noregulēt Jūsu balss 
skaļumu, ko dzird otrs 
runātājs (līmenis 1-5).

Tastatūra
Pāriet uz ARS numuru 
ievadīšanas ekrānu.

Switch 
(Pārslēgties)

Pārslēdzas uz gaidīšanas 
stāvoklī esošo zvanu, ja 
tāds ir. Varat pārslēgt 
zvanus, arī izvēloties 
numuru informācijas 
ekrānā. Pārslēgšanas 
funkcija pārslēdz pašreizējo 
zvanu uz gaidīšanas 
stāvokli, lai atbildētu uz 
jaunu ienākošo zvanu.

i Informācija

• Ja zvanītāja numurs ir saglabāts kontaktos, 

tiks attēlots zvanītāja vārds. Ja tas nav 

saglabāts, tiks attēlots tikai numurs. Ar 

dažiem mobilajiem tālruņiem tālruņa numurs 

var netikt attēlots.

• Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt 

privātās lietošanas funkciju.

• Dažas Bluetooth ierīces var neatbalstīt 

pārslēgšanās funkciju.

• Veicot tālruņa zvanu ar Bluetooth brīvroku 

sistēmu, nav pieejami pārējie režīmi, 

piemēram, AV un iestatījumi. Var pārslēgties 

tikai uz zvana skaļuma kontroles un 

navigācijas režīmiem.

• Sarunas skaļums, ko dzird otrs runātājs, var 

būt atkarīgs no tālruņa veida. Ja otrs runātājs 

saka, ka Jūsu balss ir pārāk skaļa vai klusa, 

noregulējiet mikrofona skaļumu.
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Zvanu vēsture
Nospiediet          pogu uz ierīces va-

dības paneļa ▶ un tad             .

Nosaukums Apraksts

All (Visi) Parāda visu zvanu vēsturi.

Dialed 
(Izsauktie)

Parāda izejošos zvanus.

Received 
(Saņemtie)

Parāda saņemtos 
zvanus.

Missed 
(Neatbildētie)

Parāda neatbildētos 
zvanus.

Zvanu vēsture
Parāda zvanu vēsturi. 
Izvēlieties sarakstā 
numuru, kuram zvanīt.

Informācija
Attēlo detalizētu 
informāciju par zvanu 
vēsturi.

Download 
(Lejupielāde)

Lejupielādē zvanu 
vēstures informāciju no 
Jūsu mobilā tālruņa.

Call (Zvanīt)
Izsauc izvēlēto numuru 
no zvanu vēstures 
informācijas.

Contacts info 
(Kontaktu 
informācija)

Atver kontaktu 
informācijas ekrānu, ja 
numurs ir saglabāts.

i Informācija

• Ar dažiem mobilajiem tālruņiem zvani var 

netikt pievienoti zvanu vēsturei.

• Zvani ar slēptu identifikatoru netiek pievienoti 

zvanu vēstures informācijai.

• Izejošo zvanu/ienākošo zvanu/neatbildēto 

zvanu sarakstam var pievienot līdz 50 

zvaniem (katram).

• Katra izejošā/ienākošā zvana ilgums netiek 

attēlots automašīnas zvanu vēstures 

sarakstā.

• Kamēr notiek zvanu vēstures lejupielāde, 

statusa josla attēlo ikonu (     ).

• Ja zvanu vēstures lejupielāde tiek izslēgta 

Bluetooth ierīcē, lejupielāde netiks pabeigta.

• Dažām ierīcēm zvanu vēstures lejupielādei 

ir nepieciešama ierīces autentifikācija. Ja 

lejupielāde netiek pabeigta, pārbaudiet vai 

ir pareizi Bluetooth iestatījumi vai displeja 

statuss.

• Dažas ierīces neatbalsta lejupielādes. 

Pārbaudiet, vai Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta 

lejupielādes.
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Kontakti
Nospiediet        pogu uz ierīces 

vadības paneļa ▶ un tad                 .Contacts

i  Informācija
• No vienas sapārotas Bluetooth ierīces var 

lejupielādēt līdz 5000 tālruņa numuriem.
• Lejupielādētos tālruņa numurus nevar rediģēt 

un dzēst no automašīnas.
• Kontaktus var skatīt tikai tad, kad ir 

pievienota Bluetooth ierīce.
• Pat ja Bluetooth ierīce tiek atvienota, 

lejupielādētie dati saglabāsies. Ņemiet vērā, 
ka, izdzēšot sapārotu tālruni, tiks izdzēsti arī 
visi lejupielādētie kontaktu un zvanu vēstures 
dati.

• Atkarībā no multimediju sistēmas stāvokļa 
lejupielādētie tālruņa numuri var tikt 
pazaudēti. Glabājiet savus svarīgos datus 
drošā vietā.

• Kontaktu pārsūtīšanai un lejupielādei 
nepieciešamais laiks var būt atkarīgs no 
mobilā tālruņa modeļa un apstākļiem.

• Lejupielādējot kontaktus no Jūsu tālruņa, 
esošie dati tiks dzēsti.

• Pēc noklusējuma tiek vienlaicīgi lejupielādēti 
kontakti gan no SIM kartes, gan no mobilā 
tālruņa.

• Kontaktu lejupielādes laikā statusa josla 
attēlo      .

• Ja kontaktu lejupielādes funkcija ir izslēgta 
Bluetooth ierīcē, lejupielāde nav pieejama.

Nosaukums Apraksts

Kontaktu 
saraksts

Kontaktu saraksts. 
Izvēlieties sarakstā 
numuru, kuram zvanīt.

Informācija Attēlo kontaktu informāciju.

Download 
(Lejupielāde)

Lejupielādē kontaktus 
no Jūsu mobilā tālruņa.

Search by 
name (Meklēt 
pēc vārda)

Meklē kontaktus, kas 
atbilst Jūsu ievadītajam 
vārdam.

Search by 
number 
(Meklēt pēc 
numura)

Meklē kontaktus, kas 
atbilst Jūsu ievadītajam 
numuram.

Add to 
favourites 
(Pievienot 
izlasei)

Pievieno tālruņa numuru 
izlasei.
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• Dažām ierīcēm kontaktu lejupielādei ir 

nepieciešama ierīces autentifikācija. Ja 

lejupielāde netiek pabeigta, pārbaudiet vai 

ir pareizi Bluetooth iestatījumi vai displeja 

statuss.

• Dažas ierīces neatbalsta lejupielādes. 

Pārbaudiet, vai Jūsu Bluetooth ierīce atbalsta 

lejupielādes.

Izlase
Nospiediet            pogu uz ierīces va-

dības paneļa ▶ un tad                  .Favourites

Nosaukums Apraksts

Izlase

Attēlo izlasē saglabātos 
tālruņa numurus. 
Izvēlieties sarakstā 
numuru, kuram zvanīt.

Add new 
(Pievienot 
jaunu)

Pievienot jaunu tālruņa 
numuru izlasei.

Delete items 
(Dzēst 
elementus)

Dzēst izvēlētos 
numurus no izlases.

Delete all 
(Dzēst visu)

Dzēst visus numurus no 
izlases.
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Pamata funkcijas

Izvēlne

Meklēšana

Maršruts

Maršruta vadības ekrāns

Iestatījumi

 4. daļa Navigācija

04
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Navigācija      

Pamata funkcijas

Navigācijas ekrāna kontrole
Šīs ir pamata kontroles funkcijas, kas pieejamas kartes ekrānā.

Pieskarieties punktam kartes ekrānā, lai nocentrētu karti apkārt 

izvēlētajai vietai.

Nosaukums Apraksts

Doties uz sākuma logrīku

Mainīt kartes skata orientāciju

Izslēgt/ieslēgt skaņu

Pietuvināt

Automātiska pietuvināšana atkarībā no vadības

Attālināt          

Ātrā izvēlne

Set as destination Iestatīt izvēlēto vietu kā galamērķi

Add waypoint
Pievienot izvēlēto vietu kā ceļa punktu esošajā 
maršrutā

Add to address book Pievienot vietu adrešu grāmatai
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Kartes skata maiņa
Varat mainīt kartes skata orientāciju: 

fiksēta karte, rotējoša karte un 3D skats 

no augšas.

Nospiediet       pogu, lai nofiksētu kartes 

virzienu uz ekrāna. Karte vienmēr ir 

pavērsta ar ziemeļiem uz augšu 

neatkarīgi no automašīnas kustības 

virziena.

Nospiediet     pogu, lai iestatītu karti 

rotācijas režīmā. Karte rotē līdzi 

automašīnas kustības virzienam.

Nospiediet     pogu, lai iestatītu 3D 

skatu no augšas. Karte tiek attēlota 

trīsdimensiju režīmā.

Navigācijas skaņa
Nospiediet navigācijas skaņas pogas, 

lai noregulētu skaļumu un izslēgtu/

ieslēgtu skaņu.

Nosaukums Apraksts

Nospiediet pogu, lai 
izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

Nospiediet pogas, lai 
regulētu skaļumu.

Velciet skaļuma regulēšanas 
joslu, lai regulētu skaļumu.
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Tuvināšana/tālināšana

Nospiediet       un       pogas, lai 

pietuvinātu un attālinātu ekrānu.

Mēroga izvēle
Varat iestatīt automātisku kartes mēroga 

maiņu brauciena laikā.

Kompass

Nospiediet kompasa pogu ekrāna 

apakšējā labajā stūrī, lai ieslēgtu/izslēgtu 

kompasu.Nosaukums Apraksts

Fiksēts 
mērogs

Nofiksē kartes mērogu.

Automātisks 
mērogs

Kartes mērogs mainās 
automātiski atkarībā no 
ceļa kategorijas.
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Izvēlne

Maršruts 

Izvēlieties     pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties                 pogu.

    .

Route

Varat iestatīt maršruta iespējas, 

apkārtceļu un ielas, no kurām izvairīties.

Maršruta iespējas (Route option)

Iestatiet maršruta, galveno ceļu, vinjetes, 

prāmja, laika ierobežojuma, maksas 

ceļu un tuneļu iespējas un nospiediet       

pogu.OK

Apkārtceļš (Detour)

Izvēlieties vēlamo apkārtceļa attālumu. 

Nospiediet pogu           , lai izvēlētos 

apkārtceļa atrašanās vietu uz kartes.

siUsing map

Izvairīties no ielas (Avoid Street)

Izvēlieties maršruta posmus, no kuriem 

izvairīties.
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Adrešu grāmata

Izvēlieties      pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties       

pogu.Add to address book

Varat pievienot adreses un izmantot tās 

sistēmā.

Adrešu meklēšanai izmantojiet tastatūru.

Meklējot adresi, tā tiek automātisko 

pievienota adrešu grāmatai.

Interešu punkti (POI)
Izvēlieties     pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties                 pogu.POI

Varat apskatīt informāciju par tuvumā 

esošajiem interešu punktiem.
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POI apskate

No piedāvāto atrašanās vietu veidu 

saraksta izvēlieties atrašanās vietas veidu 

(piemēram, uzpildes stacijas), lai attēlotu 

tās kā ikonas kartē.

Atzīmējiet atrašanās vietas veida rūtiņu, 

lai apskatītu to.

Izvēlētā ikona nepārtraukti tiek attēlota 

ekrāna augšdaļā un atbilstošās atrašanās 

vietas ir redzamas kartē.

Tuvumā esošie POI

Izvēlieties “Near current position” 

(Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā), 

“Near destination” (Galamērķa tuvumā), 

“Along route” (Pa ceļam), “Near scroll 

mark” (Ritināšanas atzīmes tuvumā) vai 

“Near city centre” (Pilsētas centra 

tuvumā), lai skatītu POI izvēlētajā zonā.
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Kartes skatījums
Izvēlieties    pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties                  pogu.   Map view

Fiksēta karte

Nospiediet       pogu, lai nofiksētu kartes 

virzienu uz ekrāna. Karte vienmēr ir 

pavērsta ar ziemeļiem uz augšu 

neatkarīgi no automašīnas kustības 

virziena.

Rotējoša karte

Nospiediet     pogu, lai iestatītu karti 

rotācijas režīmā. Karte rotē līdzi 

automašīnas kustības virzienam.

Skats no augšas

Nospiediet       pogu, lai iestatītu 3D 

skatu no augšas. Ēkas un citas būves tiek 

attēlotas kartē kā trīsdimensiju objekti.

Satiksmes informācija
Izvēlieties     pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties                 pogu.Traffic

Varat saņemt satiksmes informāciju 

izvēlētajām zonām. Nospiediet           .  

pogu augšējā labajā stūrī, lai skatītu 

maršruta satiksmes informāciju.

On route
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Pārtraukt vadību
Izvēlieties     pogu ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. ▶ Izvēlieties  

pogu.

Stop guidance

Pašreizējais maršruts tiks atcelts.

Meklēšana

Adreses meklēšana
NAV

Destinationi i

Nospiediet            pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties                   cilni. 

▶ Izvēlieties                ikonu.Address

Varat meklēt adresi un iestatīt to kā 

galamērķi.

Varat meklēt, ievadot valsti, pilsētu un 

ielu.

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu valsti 

(piemēram, Vācija – Germany).
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Ievadiet pilsētu.

Izvēlieties pilsētu.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                        .

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Nosaukums Apraksts

 Set as destinationt
Iestatīt izvēlēto vietu 
kā galamērķi.

Add waypoint

Pievienot izvēlēto 
vietu kā ceļa 
punktu esošajā 
maršrutā.

Add to address book
Pievienot izvēlēto 
vietu adrešu grāmatai.

Interešu punkti (POI)
NAVNospiediet           pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties            .

cilni.▶ Izvēlieties                ikonu.

Destination

POI

Varat meklēt interešu punktus.

Meklējiet POI pēc kategorijas, nosau-

kuma vai tālruņa numura.
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POI kategorija

Izvēlieties “Near current position” 
(Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā), 
“Near destination” (Galamērķa tuvumā), 
“Along route” (Pa ceļam), “Near scroll 
mark” (Ritināšanas atzīmes tuvumā) vai 
“Near city centre” (Pilsētas centra 
tuvumā), lai skatītu POI izvēlētajā zonā 
(piemēram, “Near current position” – 
Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā).

Izvēlieties apakškategoriju (piemēram, 
“Emergency” – Ārkārtas situācija). Nos-
piediet                 pogu augšējā labajā stū-
rī, lai meklētu POI, izmantojot tastatūru.

Search

Šis ir POI meklēšanas rezultātu ekrāns. 
Varat šķirot rezultātus pēc attāluma, 
nosaukuma vai kategorijas.
Izvēlieties POI.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas 
informācija, varat nospiest                       . 
pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 
izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

POI nosaukums

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu POI 
nosaukumu.

Šis ir POI meklēšanas rezultātu ekrāns. 
Varat sakārtot rezultātus visām pilsētām 
un visām kategorijām.
Izvēlieties POI. 
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Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                  .

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Tālruņa numurs

Varat meklēt POI pēc tālruņa numura.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                  . 

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Hyundai serviss
NAVNospiediet           pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties                 .

▶ Izvēlieties                         ikonu.

Destination

Hyundai service

Varat iegūt informāciju par Hyundai 

servisa centru atrašanās vietām.

Meklēšanas kritēriji: pašreizējās atra-

šanās vietas tuvumā (Near current 

position), servisa nosaukums (Service 

name) vai servisa tālruņa numurs 

(Service phone number).
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Pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

Varat iegūt meklēšanas rezultātus 

pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. 

Varat sakārtot rezultātus pēc attāluma, 

nosaukuma vai kategorijas.

Izvēlieties galamērķi.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                       .

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Servisa nosaukums

Varat meklēt servisa centru, ievadot tā 

nosaukumu ar tastatūru.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                        . 

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Tālruņa numurs

Varat meklēt servisa centru, ievadot tā 

tālruņa numuru.

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                    .

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination
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Koordinātas
NAVNospiediet          pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties               . 

cilni. ▶ Izvēlieties                  ikonu.

Des

Destination

Coordinates

Varat meklēt galamērķi, ievadot tā 

koordinātas.

Izvēlieties D.M.S. vai Deg., ievadiet 

koordinātas un nospiediet              pogu.OK

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                      .

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Iepriekšējie punkti
NAVNospiediet            pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶▶▶ Izvēlieties                 .

cilni. ▶▶▶Izvēlieties                          ikonu.

Destination
 

Previous points

Varat izvēlēties kādu no iepriekš 

meklētajām vietām kā galamērķi.

Varat sakārtot rezultātus pēc datuma, 

nosaukuma vai kategorijas.
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Nospiediet           pogu augšējā labajā 

stūrī, lai izdzēstu atrašanās vietu.

Izvēlieties atrašanās vietu, lai apskatītu 

to.

Menu

Kad tiek attēlota atrašanās vietas in-

formācija, varat nospiest                    . 

pogu, lai sāktu maršruta vadību uz 

izvēlēto atrašanās vietu.

Set as destination

Adrešu grāmata
NAVNospiediet            pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties                   . 

cilni. ▶ Izvēlieties                         ikonu.

Destination

Address book

Varat atvērt adrešu grāmatu.

Varat apskatīt adrešu grāmatā saglabātās 

atrašanās vietas. Varat sakārtot 

rezultātus pēc datuma, nosaukuma vai 

kategorijas.

Nospiediet                 pogu augšējā labajā 

stūrī, lai izdzēstu vai rediģētu atrašanās 

vietu.

Menu

Izvēlieties atrašanās vietu, lai rediģētu 

to.
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Varat pievienot vai rediģēt atrašanās 

vietu, ievadot adrešu grāmatas 

nosaukumu, tālruņa numuru, simbolu vai 

izlases iespēju.

Izvēlieties ikonu un iestatiet to kā 

atrašanās vietas simbolu.

Izvēlieties “Home” (Mājas), “Office” 

(Birojs), “Favourite 1” (Izlase 1) vai 

“Favourite 2” (Izlase 2) un nospiediet  

pogu, lai pievienotu atrašanās 

vietu Izlasei.

OK

Ielādēt ekskursiju
NAVNospiediet        pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties                  . 

cilni. ▶ Izvēlieties                  ikonu.

 Des

Destination

Load tour

Tiek ielādēts saglabāto ekskursiju 

saraksts.

Varat sakārtot rezultātus pēc datuma vai 

nosaukuma. Izvēlieties kādu no 

saglabātajām ekskursijām.
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Nospiediet                pogu augšējā labajā 

stūrī, lai izdzēstu ekskursiju.

Menu

Šī ir detalizēta informācija par ielādēto 

ekskursiju.

Nospiediet                   pogu, lai pievie-

notu ceļa punktu.

Add waypointi

Savai ekskursijai varat pievienot 

dažādus elementus.

Kad ekskursijas reģistrēšana ir pabeigta, 

varat uzsākt maršruta vadību, kā parādīts 

augstāk.

Nosaukums Apraksts

Fast
Rāda ātrākā maršruta 
attālumu un laiku.

Short
Rāda īsākā maršruta 
attālumu un laiku.

Start guidance Uzsāk vadību.

Route option Maina maršruta iespējas.

Route scan
  

Skenē maršrutu.

Route infoi
Attēlo maršruta 
informāciju.
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Maršruts

Pārtraukt vadību
NAVNospiediet      pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties            . 

cilni. ▶ Izvēlieties                     ikonu.

Route

Noklikšķiniet uz ikonas, lai apturētu 

vadību.

Maršruta pārskats
NAVNospiediet       pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties           .

cilni. ▶ Izvēlieties                     ikonu.

 

Route

Tiek aktivēta maršruta pārskata funkcija.

Ekrānā tiek attēlots maršruta pārskats, 

kā redzams attēlā.

Nosaukums Apraksts

Fast
Rāda ātrākā maršruta 
attālumu un laiku.

Start guidance Uzsāk vadību.

Route optioni Maina maršruta iespējas.

Route scan Skenē maršrutu.

Route info
Attēlo maršruta 
informāciju.
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Maršruta skenēšana
NAVNospiediet         pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties           .

cilni. ▶ Izvēlieties                       ikonu.

Route

Route scan

Tiek aktivēta maršruta skenēšanas 

funkcija.

Izvairīties no ielas
NAVNospiediet       pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties          .

cilni. ▶ Izvēlieties                     ikonu.

Route

Avoid street

Tiek aktivēta izvairīšanās no ielas 

funkcija.

Atzīmējiet posma rūtiņu, lai izvairītos 

no tās maršruta vadībā.

Nosaukums Apraksts

Pāriet uz sākuma posmu

Pāriet uz iepriekšējo 
posmu

Pāriet uz nākamo posmu

Pāriet uz galamērķa 
posmu

Velciet joslu, lai 
pārvietotos no viena 
posma uz citu
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Maršruta iespējas
NAVNospiediet       pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties           .

cilni. ▶ Izvēlieties                    ikonu.

Route

Route option

Tiek aktivēta maršruta iespēju funkcija.

Iestatiet maršruta, galveno ceļu, vinjetes, 

prāmja, laika ierobežojuma, maksas 

ceļu un tuneļu iespējas un nospiediet          

pogu.OK

Plānot ekskursiju
NAVNospiediet         pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties             .

cilni. ▶ Izvēlieties                    ikonu.

Route

Plan tour

Tiek aktivēta ekskursijas plānošanas 

funkcija.

Tiek attēloti visi maršruta ceļa punkti. 

Varat nospiest              pogu, lai 

pievienotu vairāk ceļa punktu.

Add waypoint

Maršruta informācija
NAVNospiediet       pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties              . 

cilni. ▶ Izvēlieties                     ikonu.

Route

Route info

Tiek aktivēta maršruta informācijas 

funkcija.

Tiek sniegts apraksts par katru posmu. 

Izvēlieties posmu, lai apskatītu detalizētu 

kartes informāciju par to.
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Varat saņemt informāciju par izvēlēto 

kartes zonu, kā attēlots augstāk.

Izlase

Izvēlieties elementu, ko pievienot izlasei 

(piemēram, “Home” – Mājas).

Meklējiet galamērķi ar dažādām 

metodēm un pievienojiet to izlasei.
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4-22 I Navigācija

Maršruta vadības ekrāns

 Maršruta ekrāns

Nospiediet detalizētā skata pogu, lai 

saņemtu detalizētu informāciju par 

pašreizējo posmu, kā attēlots augstāk. 

Varat arī izvēlēties posmu, lai saņemtu 

detalizētu informāciju par to.
Nosaukums Apraksts

Attēlo attālumu un 
virziena informāciju 
tuvākajam krustojumam.

Attēlo attālumu un virziena 
informāciju nākamajam 
krustojumam.

Dzeltenās bultiņas 
apzīmē ieteicamos 
virzienus, bet baltās 
bultiņas pārējos 
iespējamos virzienus.

Attēlo ierašanās laiku, 
kopējo attālumu un 
braukšanas ilgumu.

Atver/aizver detalizēta 
skata logu.

Nosaukums Apraksts

Pāriet uz iepriekšējo posmu

Pāriet uz nākamo posmu

Izlaist pašreizējo posmu
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Iestatījumi

Vispārīgi

Satelīta signāla informācijas ekrāns.

Attēlošana

Nosaukums Apraksts

Unit 
(Mērvienība)

Iestata km vai jūdzes.

Show previous 
points (Attēlot 
iepriekšējo 
punktus)

Attēlo/paslēpj iepriekšējos 
galamērķa punktus.

Auto search for 
petrol station 
(Automātiska 
uzpildes stacijas 
meklēšana)

Iespējo/atspējo 
automātisko meklēšanu, 
kad atlicis maz degvielas.

Satellite status 
(Satelīta statuss)

Attēlo satelīta signāla 
informāciju.

Reset navigation 
settings 
(Atiestatīt 
navigācijas 
iestatījumus)

Atiestata navigācijas 
iestatījumus.

Nosaukums Apraksts

Address 
book 
symbol 
(Adrešu 
grāmatas 
simbols)

Attēlo/paslēpj simbolus 
reģistrētām atrašanās vietām 
kartē.

Trace 
(Pēdas) Attēlo/paslēpj pēdas.

Reset 
trace 
(Atiestatīt 
pēdas)

Atiestata pēdas.
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Vadība MaršrutsNosaukums Apraksts

Intersection 
mode 
(Krustojuma 
režīms)

Iespējo/atspējo 
krustojuma režīmu.

Junction view 
mode 
(Krustojuma 
skata režīms)

Iespējo/atspējo 
krustojuma skata režīmu.

Speed limit 
(Ātruma 
ierobežojums)

Attēlo/paslēpj ātruma 
ierobežojumu.

Dynamic 
guidance 
(Dinamiskā 
vadība)

Iespējo/atspējo 
dinamisko vadību.

Border 
crossing info 
(Robežas 
šķērsošanas 
informācija)

Attēlo/paslēpj robežas 
šķērsošanas informāciju.

Enhanced lane 
guidance 
(Uzlabota joslu 
vadība)

Iespējo/atspējo uzlaboto 
joslu vadību.

Nosaukums Apraksts

Multiple routes 
(Vairāki 
maršruti)

Iespējo/atspējo vairāku 
maršrutu meklēšanu.

Driving 
simulation 
(Braukšanas 
simulācija)

Aktivē braukšanas 
simulāciju.
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Satiksme

Šis ir satiksmes notikumu iestatījumu 

ekrāns. Ir iespējams izvēlēties     . 

(Ieslēgts),          (Izslēgts) vai       .

(Automātiski).

On  

Off Auto

i  Informācija

• Satiksmes atbalsts robežās šķērsošanas 

iznirstošajos paziņojumos un ātruma 

ierobežojuma informācija var nebūt precīza. 

Izmantojiet šo informāciju apdomīgi.

Nosaukums Apraksts

Traffic event 
(Satiksmes 
notikums)

Iestatīt paziņojumus 
par satiksmes 
notikumiem.

Automatic TMC 
station 
(Automātiska 
TMC stacija)

Iespējo/atspējo 
automātisku TMC 
staciju regulēšanu.

Favourite TMC 
station (Izlases 
TMC stacija)

Iestata izlases TMC 
stacijas regulēšanu.
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Izmantojot navigācijas sistēmu, Jūs piekrītat visiem gala lietotāja licences līguma (”EULA”) noteikumiem, kas attiecas uz karšu datu 

bāzi un ar to saistīto programmatūru, datu nesējiem u.tml. un kas noslēgts starp Jums un Hyundai MnSoft INC un tā saistītajiem 

uzņēmumiem. Ar šī līguma saturu varat iepazīties pie pilnvarota Hyundai pārstāvja vai tirgotāja.

Karšu atjaunināšana

Sistēmas informācijas ekrānā ievietojiet atjaunināto atmiņu (SD karte: karte, aktivācijas fails) ar jaunāko failu un izvēlieties UPDATE 

pogu, lai uzsāktu atjaunināšanu.

Sistēma pēc tam automātiski pārstartēsies.

• Šim produktam ir nepieciešami papildu programmatūras atjauninājumi, jaunas papildu funkcijas un atjauninātas kartes, kas kopā 

var aizņemt zināmu laiku atkarībā no datu daudzuma.

• Jaunākās kartes, aktivācijas kodus un jaunu programmatūru varat saņemt pie importētājiem. Atjauniniet sistēmu, izmantojot SD 

karti.

 UZMANĪBU
• Ja atjaunināšanas laikā tiek atvienota barošana vai SD karte tiek izņemta, dati var būt bojāti. Lūdzu, sagaidiet atjaunināšanas beigas ar 

ieslēgtu dzinēju.

 UZMANĪBU

• Karšu dati, piemēram, ceļu nosaukumi, POI, ātruma ierobežojums u.c., var būt neprecīzi. Karšu dati var būt novecojuši.
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Kas ir balss atpazīšana?

Brīdinājumi par pareizu balss atpazīšanas lietošanu

Balss atpazīšanas funkcijas dažādām valodām

Balss atpazīšanas uzsākšana/pabeigšana un iestatīšana

Balss atpazīšanas ekrāna pārskats

Balss komandas

5. daļa Balss atpazīšana

05
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5-2 I Balss atpazīšana

Kas ir balss atpazīšana?

Balss atpazīšanas tehnoloģija 

darbina sistēmu, ievērojot Jūsu 

balss komandas, lai nodrošinātu 

drošu multimediju sistēmas lietošanu 

braukšanas laikā. Diemžēl tehnisko 

ierobežojumu dēļ nav iespējams 

atpazīt visas iespējamās balss 

komandas. Lai kompensētu šos 

ierobežojumus, sistēma attēlo balss 

komandas, kas ir pieejamas.

Dažreiz cilvēki nepareizi saprot 

sacīto. Līdzīgi var notikt arī ar balss 

atpazīšanas sistēmu, kas dažreiz 

var nepareizi saprast Jūsu balss 

komandas. Ja tā notiek, vai apskatiet 

pieejamās iespējas uz ekrāna un 

pasakiet komandu vēlreiz, vai manuāli 

izvēlieties un nospiediet atbilstošās 

komandas pogu uz ekrāna.

Brīdinājumi par pareizu 
balss atpazīšanas lietošanu

1 Balss atpazīšana atbalsta tikai 
komandas, kas ir attēlotas uz ekrāna 
un norādītas lietošanas pamācībā.

2. Lai Jūsu komanda tiktu pareizi 
atpazīta un izpildīta, izrunājiet 
komandu, kad pēc balss norādījuma 
atskan pīkstiens.

3. Balss atpazīšana automātiski tiek 
pārtraukta, ja:
1) notiek ienākošais vai izejošais 

zvans;
2) tiek pievienots vai atvienots datu 

nesējs (USB, iPod u.tml.);
3) tiek lietota priekšējā vai atpakaļ-

skata kamera (papildaprīkojums);
4) tiek iedarbināts vai izslēgts 

automašīnas dzinējs;
5) tiek nospiesta sistēmas poga, 

piemēram,               vai              ;
6) rodas ārkārtas situācija, piemē-

ram, atkārtota maršruta meklē-
šana pēc navigācijas maršruta 
pazaudēšanas.

RADIO MEDIA

4. Mikrofons, kas atpazīst balsi, atrodas 

virs vadītāja sēdekļa. Lai balss 

komandas varētu labāk saprast, 

izrunājot komandu sēdiet vadītāja 

sēdeklī taisni.

5. Runājot dabiski un skaidri, balss 

komandas tiks atpazītas labāk.

6. Tālāk minētajā situācijās balss 

atpazīšanu ietekmēs apkārtējais 

troksnis.

1) Vēja troksnis, ja ir atvērta jumta 

lūka vai logi.

2) Spēcīga gaisa plūsma no venti-

lācijas atverēm. Iestatiet klimata 

kontroli zemāk par 3. līmeni.

3) Vibrācija, braucot cauri tunelim.

4) Vibrācija, braucot pa nelīdzenu 

ceļu.

5) Vētra un spēcīgs lietus.

Balss atpazīšana
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Balss atpazīšanas funkcijas dažādām valodām

Balss atpazīšanas atbalsts ir atkarīgs no izvēlētās sistēmas valodas. Pirms balss atpazīšanas funkcijas lietošanas, lūdzu, 

pārbaudiet iestatīto valodu. Atbalstītās balss atpazīšanas funkcijas katrai valodai ir norādītas zemāk esošajā tabulā.

Lielbritānijas   
angļu

Franču Portugāļu Itāļu Vācu Spāņu Krievu

Audio un video Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta

Navigācija Atbalstīta Atbalstīta Nav atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Nav atbalstīta

Holandiešu Zviedru Poļu Turku Čehu Dāņu Slovāku

Audio un video Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Atbalstīta Nav atbalstīta

Navigācija Atbalstīta Nav atbalstīta Nav atbalstīta Nav atbalstīta Nav atbalstīta Nav atbalstīta Nav atbalstīta
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5-4 I Balss atpazīšana

Balss atpazīšanas 
uzsākšana/pabeigšana 
un iestatīšana

Balss atpazīšanas uzsākšana
Nospiediet             pogu uz stūres uz 

īsu brīdi (mazāk par 0,8 sekundēm), 

lai aktivētu balss atpazīšanu.

Balss atpazīšanas izslēgšana
1. Izvēlieties “Exit” ekrāna apakšējā 

kreisajā pusē, lai izslēgtu balss 

atpazīšanu.

2. Nospiediet un turiet           pogu 

uz stūres (ilgāk par 0,8 sekundēm), 

lai izbeigtu balss atpazīšanu.

Balss atpazīšanas ātrā 
uzsākšana (manuāla vadība)

Parasti balss atpazīšanu aktivē, 

sagaidot balss norādi un tad pasakot 

komandu attiecīgajam uzdevumam. Tā 

kā šīs metodes ietvaros ir jāsagaida 

balss norāde, varat izvēlēties kādu no 

uz ekrāna esošajām komandām, lai 

paātrinātu procesu.

Šī funkcija var būt noderīga, kad 

nevēlaties gaidīt balss norādi vai kad 

sistēma neatpazīst Jūsu balsi.

Please say a command. 
(Ding~♪)

Terminating voice 
recognition. (Di-Ding~♪)

Please say a 
command. (Ding~♪)
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Gaidīšanas laika pagarināšana
Kad sistēma gaida Jūsu komandu un ir 

atskanējis balss pieprasījums un 

pīkstiens, ātri (mazāk nekā 0,8 sekundes) 

nospiediet balss atpazīšanas ikonu, un 

pīkstiens atskanēs vēlreiz, un atsāksies 

gaidīšanas režīms.

Kad balss atpazīšana ir aktivēta, tā 

gaida Jūsu komandu 5 sekundes. Ja 5 

sekundes neko nesakāt, balss 

pieprasījums lūgs Jūsu komandu.

Please say a command. 
(Ding~♪)

Call "John Smith"
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5-6 I Balss atpazīšana

Pieprasījuma ziņojumu 
izlaišana

Kad atskan pieprasījuma ziņojums, viegli 

pieskarieties balss atpazīšanas pogai 

uz stūres tālvadības pults, lai izlaistu 

ziņojumu un pārietu tieši uz gaidīšanas 

režīmu, kurā var pateikt komandu.

Tas ļauj lietot sistēmu ātrāk, kad 

ziņojums ir pārāk garš vai kad jau zināt 

nepieciešamo komandu.

Balss atpazīšanas skaļuma 
regulēšana

Balss atpazīšanas laikā pagrieziet 

skaļuma pogu pa kreisi/pa labi, lai 

noregulētu ziņojuma skaļumu.
Please say a...

Call "John Smith"

(Ding~♪)
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Balss atpazīšanas ekrāna 
pārskats

Sākuma ekrāns

Palīdzības ekrāns

Nosaukums Apraksts

Biežāk 
izmantotās 
komandas

Attēlo sešas visbiežāk 
izmantotās komandas.

Nepieejama 
komanda

Attēlo komandas, kas nav 
pieejamas, jo nav izpildīti 
to lietošanas nosacījumi 
un ir nepieciešami papildu 
iestatījumi. To lietošanai 
nepieciešamie apstākļi ir 
īsumā aprakstīti zem 
katras komandas.

Nosaukums Apraksts

Balss 
atpazīšanas 
statusa ikonas

Gaidīšana
Balss norādes
Balss komandas 
process

Tiek atpazīts 
runātāja balss 
skaļums

Attēlo balss komandas 
skaļumu reālā laika 
režīmā.

Atpazītie 
rezultāti

Attēlo balss 
atpazīšanas rezultātu.

Help 
(Palīdzība)

Attēlo visas pieejamās 
palīdzības komandas 
koka formātā.

Exit (Iziet) Izslēdz balss atpazīšanu.

Nosaukums Apraksts

Komandu 
saraksts

•  Attēlo pieejamās 
komandas.

• Izvēlieties vai pasakiet 
komandu, lai detalizēti 
attēlotu papildu 
komandas.

Vispārīgi 
norādījumi

Šī sadaļa sniedz vispārīgus 
norādījumus par balss 
atpazīšanas lietošanu.
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Balss atpazīšanas lietošanas 
instrukcijas

i  Informācija

• Instrukciju ekrānā balss netiek atpazīta, 

tāpēc komandas ir jāievada manuāli. Tā kā 

instrukciju ekrāns attēlo daudz satura, 

drošības nolūkos to nevar skatīt braukšanas 

laikā.

Nosaukums Apraksts

Detalizētas 
instrukcijas

Šī sadaļa detalizēti 
apraksta, kā lietot balss 
atpazīšanu.

Aizvēršanas 
poga

Aizver šo ekrānu un atsāk 
balss atpazīšanu.
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Balss komandas

Komandu veidi
Balss atpazīšanas komandas tiek iedalītas “Globālajā 
komandās” un “Lokālajās komandās”.
1. Globālās komandas (●) : komandas, ko var lietot uzreiz 

pēc balss atpazīšanas aktivēšanas.
2. Lokālās komandas (◯) : komandas, ko var lietot, kad pēc 

balss atpazīšanas aktivēšanas darbojas vai uz ekrāna 
tiek attēlota multimediju sistēma, navigācija vai Bluetooth 
zvans.

Tālruņa komandas
* Pirms zvanīšanas komandu lietošanas ņemiet vērā:
1. Ar tālruņa zvaniem saistītās balss komandas var lietot pēc 

Bluetooth ierīces pievienošanas.
2. Lai piezvanītu cilvēkam, kura vārds ir saglabāts kontaktos, 

piemēram, “Call <Jānis Bērziņš>”, vispirms ir jālejupielādē 
kontaktu saraksts. Detalizētu informāciju par kontaktu 
lejupielādi skatiet 3. nodaļā: Bluetooth lietošana > 3. sadaļa 
Bluetooth tālrunis > 3-10. lpp Kontakti.

3. Kontaktu konvertēšana balss datos pēc Bluetooth kontaktu 
lejupielādes var aizņemt zināmu laiku, un šajā laikā veikt 
zvanu, pasakot vārdu, nav iespējams. Balss datu 
konvertēšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no lejupielādēto 
kontaktu skaita.

Komanda Lietošana

● Call
Attēlo lejupielādētos kontaktus un ļauj veikt 
zvanu, pasakot vārdu.

● Call <vārds>
Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu 
lejupielādētajos kontaktos, piemēram, “Call 
Jānis Bērziņš”.

●
Call <vārds> on 
Mobile

Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz 
tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir 
saglabāts kā mobilais tālrunis, piemēram, 
“Call Jānis Bērziņš on Mobile”.

●
Call <vārds> in 
Office

Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz 
tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir 
saglabāts kā birojs, piemēram, “Call Jānis 
Bērziņš in Office”.

●
Call <vārds> at 
Home

Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz 
tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir 
saglabāts kā mājas, piemēram, “Call Jānis 
Bērziņš at Home”.

●
Call <vārds> on 
Other

Varat zvanīt cilvēkam izvēloties vārdu uz 
tālruni, kas lejupielādētajos kontaktos ir 
saglabāts kā cits, nevis mobilais, mājas vai 
birojs, piemēram, “Call Jānis Bērziņš on 
Other”.

● Dial Number
Attēlo ekrānu, kurā varat nosaukt tālruņa 
numuru, kuram vēlaties zvanīt.

● Dial <tālruņa nr.>
Varat pateikt numuru, kuram vēlaties 
zvanīt, piemēram, “Dial 313“.

● Redial Izsauc pēdējo zvanīto numuru.

● Call History
Attēlo Jūsu zvanu vēsturi, kur varat nosaukt 
saraksta numuru, kuram vēlaties zvanīt.
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Navigācijas komandas
* Pirms navigācijas komandu lietošanas ņemiet vērā:

1. Varat meklēt adreses valstī, kurā braucat.

Ja vēlaties meklēt citā valstī, pasakiet valsts nosaukumu un 

atrodiet to.

Adreses meklēšana ir sadalīta pa valstīm, lai nodrošinātu 

ātrākus meklēšanas rezultātus.

2. Dažas komandas, piemēram, “Stop guidance” (Pārtraukt 

vadību), ir pieejamas tikai tad, kad ir iestatīts galamērķis.

Komanda Lietošana

●
POIs near 
destination

POI galamērķa tuvumā.
Pēc šīs komandas varat atrast vietas 
nosaukumu, sekojot pakāpeniskajiem 
norādījumiem.

●
<Kategorija> 
near 
destination

Atrod kaut ko no minētās kategorijas galamērķa 
tuvumā.
Detalizētu informāciju par kategoriju skatiet 
punktā 5-17: “Tuvāko atrašanās vietu saraksts 
pa kategorijām”, piemēram, “Parking near 
destination” (Stāvvieta galamērķa tuvumā).

● Map Pāriet uz pašreizējo pozīciju navigācijas kartē.

●
Previous 
points

Attēlo sarakstu ar visiem iepriekšējiem gala-
mērķiem un iepriekšējiem sākuma punktiem.
Varat iestatīt galamērķi, pasakot numuru no 
saraksta.

● Previous 
destinations

Attēlo neseno galamērķu sarakstu, uz kuriem 
var atgriezties, pasakot numuru no saraksta.

●
Previous 
starting points

Attēlo neseno sākuma punktu sarakstu, uz 
kuriem var atgriezties, pasakot numuru no 
saraksta.

●
Traffic 
Information

Atver satiksmes informācijas izvēlnes ekrānu.

● Go Home
Iestatīt mājas kā galamērķi.
Navigācijas sistēmā ir jābūt iestatītai Jūsu 
mājas adresei.

● Go to Office

Iestatīt Jūsu biroju/darba vietu kā galamērķi.
Navigācijas sistēmā ir jābūt iestatītam Jūsu 
birojam/darba vietai.

Komanda Lietošana

●
Search 
address

Meklē adresi un iestata to kā galamērķi.
Lai meklētu adresi, pasakiet pilsēta  iela  
mājas numurs (šādā secībā, izlaižot valsti), 
piemēram, “London, Eresby Place, 32 (three 
two)“.

● Nearest POI

Atrodiet tuvākos interešu punktus.
Pēc šīs komandas varat atrast vietas 
nosaukumu, sekojot pakāpeniskajiem 
norādījumiem.

●
Nearest 
<kategorija>

Detalizētu informāciju par kategoriju skatiet 
punktā 5-17: “Tuvāko atrašanās vietu saraksts 
pa kategorijām”, piemēram, “Nearest Parking” 
(Tuvākā stāvvieta).
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Komanda Lietošana

●
Voice guidance 
on

Ieslēdz balss vadības sistēmu.

●
Voice guidance 
off

Izslēdz balss vadības sistēmu.

●
Maximum 
zoom

Maksimāli pietuvina navigācijas karti.

●
Minimum 
zoom

Maksimāli attālina navigācijas karti.

● Stop guidance Pārtraukt maršrutu uz noteikto galamērķi.

●
Resume 
guidance

Atsākt maršruta vadību uz noteikto galamērķi.

●
Remaining 
time and 
distance

Informē par atlikušo attālumu un laiku līdz 
Jūsu galamērķim.

● Route options
Atsāk maršrutu uz Jūsu galamērķi. Pēc tam 
varat izvēlēties “Fast” vai “Short”.

● Find Fast route
Uzsāk jaunu maršrutu uz Jūsu galamērķi, kas 
aizņem visīsāko laiku.

●
Find Short 
route

Uzsāk jaunu maršrutu uz Jūsu galamērķi, kas 
ir visīsākais ceļš.

●
Route 
overview

Attēlo visu maršrutu līdz Jūsu galamērķim 
kartē.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART5.indd   5-11H_VF_G4.5[LU]AVN PART5.indd   5-11 2015-01-15   오후 4:29:232015-01-15   오후 4:29:2



5-12 I Balss atpazīšana

Komanda Lietošana

● Radio
Atskaņo pēdējos atskaņotos FM, AM un 
DAB radio kanālus.

● FM Atskaņo FM radio.

● <87.50~108.00> FM
Iestata FM frekvenci atbilstoši Jūsu balss 
komandai, piemēram, FM 87.50: “FM eighty 
seven point five“.

● AM Atskaņo AM radio.

● <522~1620> AM
Iestata AM frekvenci atbilstoši Jūsu balss 
komandai, piemēram, AM 990: “AM nine 
nine oh“.

● DAB Atskaņo DAB radio.

● DAB station
Attēlo DAB staciju sarakstu un izbeidz balss 
atpazīšanu.

◯ Preset <1~12>
Ieslēdz atmiņā saglabātās stacijas, ja 
klausāties FM vai AM radio.

◯ Preset <1~24>
Ieslēdz atmiņā saglabātās stacijas, ja 
klausāties DAB radio.

◯ Station list
Attēlo DAB staciju sarakstu, ja klausāties 
DAB radio.

● Traffic announcement on Ieslēdz satiksmes paziņojumu pārraides.

● Traffic announcement off Izslēdz satiksmes paziņojumu pārraides.

Radio komandas
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Mediju komandas
* Pirms mediju komandu lietošanas ņemiet vērā:

1. Ja šo komandu lietošanas laikā nav pievienots datu nesējs 

vai nav atskaņojamu datņu, balss ziņojums informēs, ka tas 

pašlaik nav pieejams.

2. Vēlreiz pasakot esošajā brīdī atskaņojamā datu nesēja 

nosaukumu, turpināsies šī datu nesēja atskaņošana, 

piemēram, pasakot “USB” USB satura atskaņošanas laikā.

Komanda Lietošana

● Media
Turpina atskaņot pēdējo atskaņoto mediju. 
Šī komanda attiecas arī uz video.

● Music
Turpina atskaņot pēdējo atskaņoto mūzikas 
mediju. Šī komanda neattiecas uz video un 
attēliem.

● Video Atskaņo USB diskierīcē saglabātu video failu.

● Image Attēlo USB saglabātu attēlu.

● CD Atskaņo ievietotā CD saturu.

● iPod

Atskaņo pievienoto iPod. Darbojas tāpat kā 
tad, kad ir pievienots iPhone. Ja tiek 
pievienots USB, tas tiks atskaņots iPod vietā.

● USB

Atskaņo pievienotajā USB ierīcē esošo 
mūziku.
Ja tiek pievienots iPod, USB vietā tiks 
atskaņots iPod.

● Bluetooth Audio

Atskaņo pievienotajā Bluetooth tālrunī esošo 
mūziku.
Atkarībā no Bluetooth savienojuma statusa šī 
funkcija var nebūt atbalstīta.

● AUX Atskaņo pievienotās ārējās ierīces.

● My Music
Atskaņo sistēmā saglabātās My Music 
datnes.
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1. Audio CD komandas

Komanda Lietošana

◯ Play
Atskaņo nopauzētu dziesmu.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas laikā.

◯ Pause
Nopauzē atskaņojamo dziesmu.
Saglabā esošos iestatījumus, nopauzējot 
atskaņošanas laikā.

◯
Track 
<1~99>

Atskaņo vēlamo dziesmu.

◯ Shuffle
Atskaņo dziesmas jauktā secībā.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas jauktā 
secībā laikā.

◯ Shuffle off

Atceļ atskaņošanu jauktā secībā un atskaņo 
dziesmas pēc kārtas.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas pēc 
kārtas laikā.

◯ Repeat
Atskaņo pašreizējo dziesmu atkārtoti.
Saglabā esošos iestatījumus atkārtotas 
atskaņošanas laikā.

◯ Repeat Off
Atceļ atkārtošanu un atskaņo vairākas dziesmas.
Saglabā esošos iestatījumus vairāku dziesmu 
atskaņošanas laikā.

2. MP3 CD / USB mūzikas / iPod / My Music komandas

Komanda Lietošana

◯ Play
Atskaņo izvēlēto datni.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas laikā.

◯ Pause
Nopauzē atskaņojamo datni.
Saglabā esošos iestatījumus, nopauzējot 
atskaņošanas laikā.

◯ Shuffle
Atskaņo dziesmas vai datnes jauktā secībā.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas jauktā 
secībā laikā.

◯ Shuffle off

Atceļ atskaņošanu jauktā secībā un atskaņo 
dziesmas pēc kārtas.
Saglabā esošos iestatījumus atskaņošanas pēc 
kārtas laikā.

◯ Repeat
Atskaņo pašreizējo dziesmu vai datni atkārtoti.
Saglabā esošos iestatījumus atkārtotas 
atskaņošanas laikā.

◯ Repeat Off

Atceļ atkārtošanu un atskaņo vairākas dziesmas 
vai datnes.
Saglabā esošos iestatījumus vairāku dziesmu 
atskaņošanas laikā.
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3. Bluetooth Audio / AUX / video / attēlu komandas

•Ir divi mediju komandu veidi. Globālās komandas ir 

pieejamas vienmēr, piemēram, “Bluetooth Audio”, “AUX”, 

“Video”, “Image” (Attēli).

•Lokālās komandas ir iespējamas, ja ir aktīvs atbalstīto 

mediju režīms, piemēram, “Play” (Atskaņošana), “Pause” 

(Pauze), “Shuffle” (Jaukta secība), “Shuffle off” (Jaukta 

secība izslēgta), “Repeat” (Atkārtošana), “Repeat off” 

(Atkārtošana izslēgta) ir pieejamas audio režīmos.
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Pārējo komandu saraksts (sarakstā/palīdzībā 
izmantotās komandas)

Komanda Lietošana

● Help
Pāriet uz balss atpazīšanas palīdzības ekrānu.
Tad var identificēt un lietot visas pieejamās 
komandas.

◯
Line 1~5 
(One~Five)

Kad nevar izvēlēties kādu vārdu, piemēram, 
zvanu vēsturē, varat to izvēlēties ar skaitļiem.
Var atpazīt vienkāršus skaitļus, piemēram, 
“one” (viens) un “two” (divi).

◯ Yes / No
Kad ir aktīva balss atpazīšana, šo 
komandu izmanto, kad tiek pieprasīta 
atbilde apstiprinājuma jautājumam.

◯
Previous Page/ 
Next Page

Kad ir uzskaitīti pieci meklētie elementi vai 
vairāk, varat pāriet uz iepriekšējo vai 
nākamo lappusi ar balss komandu.

◯ Manual input

Kad tiek attēloti numura sastādīšanas vai 
galamērķa meklēšanas rezultāti, šo komandu 
izmanto, lai meklētu manuāli, nevis ar balss 
komandas palīdzību.
Pēc šīs komandas lietošanas balss 
atpazīšana tiek pārtraukta.

◯ Go Back Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.
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Tuvāko atrašanās vietu saraksts pa kategorijām
Navigācijas atrašanās vietu nosaukumus var mainīt pēc atjauninājuma.

1. Ārkārtas situācija                       2. Degvielas uzpildes stacija        3. Restorāns                                  4. Viesnīca vai motelis

Emergency

Hospital

Medical service

Pharmacy

Police station

Petrol station

Petrol station

Restaurant

Balkan restaurant

Bar or pub

Coffee shop

Chinese restaurant

Fast food

French restaurant

German restaurant

International restaurant

Italian restaurant

Japanese restaurant

Korean restaurant

Spanish restaurant

Steak house

Hotel or motel

Hotel or motel
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Transportation

Airport

Bus station

Rent a car facility

Ferry terminal

Railway station

Travel

Frontier crossing

Rest area   

Tourist office

Parking

Park and ride

Garage parking

Open parking area

Company and public places

Cemetery

City hall

Business facility

Community centre

Exhibition or conference centre

Industrial zone

Post office

School

University or college

5. Transports 6. Ceļošana 7. Stāvvietas 8. Uzņēmums un sabiedriskās 
vietas
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Recreation and attractions

Amusement park

City centre

Golf course   

Historical monument

Ice skating ring

Marina

Museum

Recreation facility

Ski resort

Sports centre

Tourist attraction

Shopping

Grocery store

Shopping centre

Winery

Banking

Banking

Entertainment

Bowling centre

Casino

Cinema

Theatre

Nightlife

9. Atpūta un apskates vietas 10. Iepirkšanās 11. Bankas 12. Izklaide
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Hyundai service

Hyundai dealership

13. Hyundai serviss
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Klimata sistēmas režīms

Atpakaļskata kamera

6. daļa  Citas funkcijas

06
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Citas funkcijas 

Klimata sistēmas režīms

Klimata sistēmas režīma lietošana
CLIMATENospiediet               pogu, lai apskatītu klimata sistēmas statu-

sa informāciju pilnekrāna režīmā.

Multimediju sistēmas lietošanas laikā klimata sistēmas 

informācija tiks attēlota augšpusē, regulējot temperatūru (TEMP) 

vai ieslēdzot gaisa kondicionētāju (A/C).

Pamata režīma ekrāns

Nosaukums Apraksts

Iestatīt vadītāja 
sēdvietas un 
pasažiera 
sēdvietas 
temperatūru

Attēlo vadītāja sēdvietai un pasažiera sēdvietai 
iestatīto temperatūru. Dzesēšana vai sildīšana 
turpināsies, līdz tiek sasniegta iestatītā 
temperatūra.

Iekšējo temperatūru var regulēt robežās 
no 15,5°C līdz 29,5°C ar 0,5°C soli.
  Ja temperatūra ir iestatīta zem 15,5°C, tiek 
attēlots LOW. Kad temperatūra ir iestatīta virs 
29,5°C, tiek attēlots HIGH.

Gaisa plūsmas 
virziens

Attēlo iestatīto gaisa plūsmas virzienu.

Gaisa plūsma Attēlo iestatīto gaisa plūsmu.

Dzesēšanas/
sildīšanas 
kontroles statuss 
(AUTO)

Attēlots, kad tiek nospiesta             poga un 
dzesēšana/sildīšana darbojas automātiski 
atbilstoši konfigurētajiem temperatūras 
iestatījumiem.

 AUTO funkcija tiek izslēgta, veicot šādas 
darbības, kad tā ir ieslēgta:
- regulējot gaisa plūsmu,
- regulējot gaisa plūsmas virzienu,
- ieslēdzot/izslēdzot gaisa kondicionētāju 
(A/C),
- ieslēdzot vējstikla nožāvēšanas funkciju.

Gaisa 
kondicionētāja 
kontroles statuss

Tiek attēlots, kad tiek nospiesta             poga 
un gaisa kondicionētājs uzsāk dzesēšanu/
sildīšanu.
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Nosaukums Apraksts

Kopīga 
temperatūras 
regulēšana 
vadītāja sēdvietai 
un pasažiera 
sēdvietai (DUAL)

DUALTiek attēlots, kad tiek nospiesta             poga. 
Vadītāja sēdvietas un pasažiera sēdvietas 
temperatūru var regulēt vienlaicīgi.
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i  Informācija

• Automašīnām ar stūri labajā pusē ekrāns 

izskatās tā, kā attēlots zemāk.

Klimata iestatījumu ekrāns

H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd   6-4H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd   6-4 2015-01-15   오후 4:30:352015-01-15   오후 4:30:3



Atpakaļskata kamera I 6-5

06

Atpakaļskata kamera

Atpakaļskata kamera
• Šī ierīce ir pievienota atpakaļskata 

kamerai, lai redzētu aizmugurē 

notiekošo, braucot atpakaļgaitā.

• Pēc dzinēja iedarbināšanas ieslēdziet 

pārnesumkārbas sviru R pozīcijā, lai 

ieslēgtu atpakaļskata kameru.

• Pārslēdziet pārnesumkārbas sviru citā 

pozīcijā, lai izslēgtu atpakaļskata 

kameru.

i  Informācija

• Pēc ierīces ieslēgšanās ieslēdziet pārne-

sumkārbas sviru R pozīcijā, lai ieslēgtu 

atpakaļskata kameru.

• Ieslēgšanās laikā kameras ekrānam tiek 

izmantota cita mikroshēma, tāpēc pēc 

ieslēgšanās tā var izskatīties citādi.

• Pārslēdzoties uz lietotāja saskarnes ekrānu 

pēc ieslēgšanās var notikt mirgošana.

 UZMANĪBU

• Atpakaļskata kamera ir aprīkota ar 

platleņķa lēcu, lai iegūtu platāku skata 

leņķi, tāpēc faktiskais attālums var 

atšķirties no ekrānā redzamā attāluma. 

Drošības nolūkos pārliecinieties par 

automašīnai apkārto notiekošo ar savām 

acīm.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd   6-5H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd   6-5 2015-01-15   오후 4:30:362015-01-15   오후 4:30:3



6-6 I Citas funkcijas

PIEZĪMĒM
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Iestatījumi

Iestatījumi

Multimediju sistēmas iestatījumus 

kontrolē iestatījumu ekrānā.

Lai piekļūtu ekrānam, nospiediet              . 

pogu uz ierīces vadības paneļa vai            

.             pogu visās izvēlnēs (All menus).Settings

Nosaukums Apraksts

 DivX® VOD 
Attēlo reģistrācijas 
informāciju.

AUX Attēlo NTSC/PAL 
iestatījumus.

Language 
(Valoda)

Attēlo valodas maiņas 
iestatījumus.

Keyboard 
(Tastatūra)

Attēlo iestatījumus 
tastatūras izkārtojuma 
pārslēgšanai.

Frame 
(Kadrs)

Attēlo iestatījumus: 
pulkstenis/ attēls/ nav.

System info 
(Sistēmas 
informācija)

Attēlo programmatūras un 
pieejamās atmiņas 
informāciju.

Display off 
(Ekrāna 
izslēgšana)

Attēlo ekrāna izslēgšanas 
(pieskāriena aktivēšanas) 
funkciju.

Nosaukums Apraksts

Navigation 
(Navigācija)

Attēlo normālos/ ekrāna/ 
vadības/ maršruta/ 
drošības iestatījumus.

Sound 
(Skaņa)

Attēlo skaņas regulēšanas 
iespējas pozīcijai, zemajām/ 
vidējām/ augstajām frekven-
cēm un papildu iestatījumus.

Display 
(Ekrāns)

Attēlo regulēšanas/ režīma 
iestatījumus.

Phone 
(Tālrunis)

Attēlo Bluetooth savieno-
juma/ automātiskas 
savienojuma prioritātes/ 
zvana signāla/ Bluetooth 
sistēmas informācijas 
iestatījumus.

Voice 
Recognition 
(Balss 
atpazīšana)

Attēlo vadības un prioritātes 
iestatījumus.

Clock 
(Pulkstenis)

Piedāvā laika un skatījuma 
iestatījumus.
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Skaņas iestatījumi

Regulē skaņas efektus visai sistēmai.

Nosaukums Apraksts

Position 
(Pozīcija)

Izvēlieties 
, lai 

kontrolētu skaņas balansu.
Nospiediet               , lai 
koncentrētu skaņu 
automašīnas salona vidū.

Up/Down/Left/Right

Centre

Equaliser 
(Ekvalaizers)

Velciet slīdošo joslu, lai 
kontrolētu zemo/ vidējo/ 
augsto frekvenču 
iestatījumus.
Nospiediet               , lai 
atiestatītu iestatījumus.

Centre

Nosaukums Apraksts

Vol. control 
(Skaļuma 
kontrole)

Varat regulēt navigācijas 
paziņojumu un parastās 
audiosistēmas darbības 
skaļuma attiecību.

Advanced 
(Papildus)

Varat izvēlēties papildu 
audio iespējas, piemēram, 
“Speed Dependent Volume 
Control“, kas automātiski 
regulē audiosistēmas 
skaļumu atkarībā no 
braukšanas ātruma, kā arī 
pielāgojamo ekvalaizeru 
(Variable EQ), telpisko 
skaņu (Surround/ Quantum 
Logic Surround).

Beep 
(Pīkstiens)

Izvēlieties, lai aktivētu 
pīkstienu, nospiežot pogas.

i Informācija

• Papildu iestatījumi var atšķirties atkarībā no 

izvēlētās pastiprinātāja (AMP) iespējas.

• Sēdekļu forma var atšķirties atkarībā no 

automašīnas modeļa.

Ekrāna iestatījumi

Kontrolē ekrāna spilgtumu un proporcijas 

visai sistēmai.

Nosaukums Apraksts

Adjust 
(Regulēt)

Velciet slīdošo joslu, lai 
kontrolētu spilgtuma/ toņa/ 
kontrasta/ piesātinātības 
iestatījumus.
Nospiediet                , lai 
atiestatītu iestatījumus.

Centre

Illumination 
(Apgais-
mojums)

Varat izvēlēties dienas/ 
nakts/ automātiskās ekrāna 
spilgtuma iespējas atkarībā 
no režīma izvēles.
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Ratio 
(Attiecība)

Ekrāna proporcijas var 
iestatīt normālā (Normal), 
pilna ekrāna (Full) un 
platekrāna (Wide) režīmā. Šī 
iespēja ir pieejama tikai 
video režīmā.

Display Off 
(Ekrāna 
izslēgšana)

Attēlo ekrāna izslēgšanas 
(pieskāriena aktivēšanas) 
funkciju.

Tālruņa iestatījumi

Maina Bluetooth tālruņa iestatījumus.

Tālruņa iestatījumi

•Nospiediet          pogu uz ierīces 

vadības paneļa. ▶ Izvēlieties              .

•Sākuma ekrāns ▶ izvēlieties             .

▶ izvēlieties              ▶ izvēlieties              

.

Phone

All menus

SSettingss

Bluetooth savienojumu 
iestatījumi

Nospiediet           pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties          . ▶ 

Izvēlieties                           .

Phone

Bluetooth connection
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Nosaukums Apraksts

Sapāroto ierīču 
saraksts

Attēlo sapāroto 
Bluetooth ierīču 
sarakstu. Izvēloties ierīci 
no saraksta, tā tiek 
pievienota vai atvienota.

Bluetooth 
audio 
savienojuma 
statuss

Izveidojot Bluetooth 
audio savienojumu, 
parādās ikona.

Bluetooth 
brīvroku 
savienojuma 
statuss

Izveidojot Bluetooth 
brīvroku savienojumu, 
parādās ikona.

Add new 
(Pievienot 
jaunu)

Reģistrēt jaunu 
Bluetooth ierīci.

Delete devices 
(Dzēst ierīces)

Izvēlēties un dzēst 
sapārotu ierīci.

Delete all 
(Dzēst visu)

Dzēst visas sapārotās 
ierīces.

Help (Palīdzība)
Pārslēdzas uz Bluetooth 
savienojuma palīdzības 
ekrānu.

i Informācija

• Var sapārot līdz 5 Bluetooth ierīcēm.

• Vienlaikus var pievienot tikai vienu Bluetooth 

ierīci.

• Bluetooth ierīces pievienošanas laikā nevar 

sapārot citu ierīci.

• Izdzēšot sapārotu ierīci, tiek pilnībā izdzēsta 

arī multimediju sistēmā saglabātā zvanu 

vēsture un kontakti.

• Tiek atbalstītas Bluetooth brīvroku un 

Bluetooth audio funkcijas.

• Ierīces ar brīvroku un audio atbalstu, 

piemēram, Bluetooth viedtālruņi, darbosies 

normāli.

• Ja pēc Bluetooth ierīces pievienošanas 

Bluetooth savienojums tiek negaidīti 

pārtraukts, ja ierīce ir ārpus uztveršanas 

zonas, tiek izslēgta vai notiek Bluetooth 

sakaru kļūme, Bluetooth ierīce automātiski 

meklē un savienojas ar citām tuvumā 

esošajām Bluetooth ierīcēm.

• Ja sistēmas darbība nav stabila automašīnas 

Bluetooth ierīces sakaru kļūmes dēļ, 

atjaunojiet noklusētos rūpnīcas iestatījumus.

• Noklusētajos rūpnīcas iestatījumos tiek 

atjaunoti Bluetooth rūpnīcas iestatījumi.

• Nospiediet               pogu. ▶ Izvēlieties           

 . ▶ Izvēlieties                                   .
▶ Izvēlieties                                    .

Phone y

Automātiskā savienojuma 
prioritāte

Nospiediet              pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties           . ▶

Izvēlieties                               .

Phone

Auto connection priority

Kad darbojas dzinējs, tiek automātiski 

pievienota izvēlētā Bluetooth ierīce. Ja 

izvēlēto ierīci neizdodas pievienot, 

automātiski tiek pievienota iepriekš 

pievienotā ierīce. Ja arī tas neizdodas, tā 

mēģina pievienot visas sapārotās ierīces 

pēc kārtas.

Atkarībā no automātiskā savienojuma 

prioritātes savienojums ar ierīci var 

aizņemt zināmu laiku.
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Zvana signāls

Nospiediet              pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties         . ▶

Izvēlieties                .

Phone

Ringtone

Nosaukums Apraksts

Use mobile 
ringtone 
(Lietot 
mobilā 
tālruņa 
zvana 
signālu)

Saņemot ienākošo zvanu, 
no automašīnas skaļruņiem 
atskan iestatītais mobilā 
tālruņa zvana signāls. Ja 
mobilais tālrunis neatbalsta 
šādu funkciju, tiks izmantots 
automašīnas pamata zvana 
signāls.

Use system 
ringtone 
(Lietot 
sistēmas 
zvana 
signālu)

Tiek izmantots sistēmas 
zvana signāls.

Settings 
(Iestatījumi)

Maina zvana signālu.

Ringtone 
type (Zvana 
signāla 
veids)

Izvēlas zvana signālu pēc 
nosaukuma.

Priekš-
skatījums

Pieejamo zvana signālu 
priekšskatījums.

Bluetooth sistēmas informācija

Nospiediet              pogu uz ierīces va-

dības paneļa. ▶ Izvēlieties           . ▶

Izvēlieties                           .

oPhone

Bluetooth system infoy  

Nosaukums Apraksts

Device name 
(Ierīces 
nosaukums)

Varat mainīt automašīnas 
Bluetooth ierīces 
nosaukumu.

Passkey 
(Parole)

Varat mainīt Bluetooth 
ierīces autentifikācijai 
izmantoto paroli. Standarta 
parole ir 0000.

Default 
factory 
settings 
(Noklusētie 
rūpnīcas 
iestatījumi)

Varat izdzēst visas 
sapārotās ierīces un 
atjaunot noklusētos 
Bluetooth iestatījumus. 
Noklusētajos rūpnīcas 
iestatījumos tiek izdzēstas 
visas sapārotās ierīces un 
sistēma atiestatīta uz 
rūpnīcas iestatījumiem.
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i Informācija

• Augstāk attēlotais ierīces nosaukums ir 

piemērs. Skatiet faktisko informāciju uz 

produkta.

Balss atpazīšanas 
iestatījumi

Konfigurējiet iestatījumus zvana veikšanai 

ar balss atpazīšanas vadību un balss 

atpazīšanu.

Nosaukums Apraksts

Guidance 
(Vadība)

Izvēlieties detalizētas 
vadības (Detailed 
guidance), vienkāršas 
vadības (Simple guidance) 
vai bez vadības (No 
guidance) iespēju.

Pulksteņa iestatījumi

Attēlo laika un datuma iestatījumus.

Nosaukums Apraksts

Time (Laika 
iestatījumi)

Piedāvā GPS laiku, 
datuma/laika iestatījumus, 
vasaras laika un 24 stundu 
iespējas.

View 
(Skatījuma 
iestatījumi)

Attēlo iespējas, kas ļauj 
izvēlēties digitālo vai 
analogo pulksteņa logrīku 
ekrāna saudzētājam vai 
sākuma ekrānam un 
izvēlēties datuma 
attēlošanas iestatījumus.
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DivX  VOD

Pirmo reizi atskaņojot aizsargātus DivX®

video, skatiet reģistrācijas kodu DivX®

mājas lapā.

Lai sāktu izmantot DivX video, 

reģistrējiet šajā lappusē attēloto produkta 

reģistrācijas kodu tiešsaistē.

AUX

Iestata AUX savienojuma metodi atkarībā 

no ekrāna izvades režīma.

Skatiet ārējās ierīces ekrāna izvades 
metodes, lai izvēlētos AUX savienojuma 
metodi (NTSC/PAL). Ja tiek izvēlēta 
nepareiza ārējā savienojuma metode, 
ekrāna attēls var būt nepareizs.

Nosaukums Apraksts

 NTSC
Standarta televīzijas formāts 
Dienvidkorejā, ASV un 
Japānā.

PAL
Standarta televīzijas 
formāts Eiropā un Ķīnā.

Valoda

Varat konfigurēt attēloto sistēmas valodu.

Mainot valodu, tiek automātiski mainīta 

sistēmas valoda. Unikālie dati, ieskaitot 

MP3 datņu nosaukumus netiek mainīti, 

un dažas valodas neatbalsta balss 

atpazīšanu.
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Tastatūras iestatījumi

Varat konfigurēt tastatūras izkārtojumu 

katrai valodai.

Varat konfigurēt ABCD vai QWERTY 

tastatūras sistēmai.

i Informācija

•  Iestatītais tastatūras izkārtojums attiecas uz 

visiem ievades režīmiem.

Kadra iestatījumi

Konfigurē ekrānu, kas tiek attēlots, kad 

sistēma tiek izslēgta.

Pieejamās iespējas ir “Clock” (Pulkstenis)/ 

“Image” (Attēls)/ “No image” (Bez attēla).        

iespējai varat iestatīt attēlu, kas 

saglabāts USB atmiņā, izmantojot      

pogu.

Image

 Find Image

Sistēmas informācija

Sistēmas informācijas ekrānā ir pieejama 

informācija par programmatūras versiju, 

atjauninājumiem un pieejamo atmiņu.

Nosaukums Apraksts

SW info 
(Program-
matūras  
informācija)

Ir pieejama informācija par 
sistēmas versiju un 
atjauninājumiem.
Izvēlieties              pogu, lai 
atjauninātu sistēmu. Pēc 
atjauninājuma pabeigšanas 
sistēma automātiski 
restartēsies.

Update

Storage 
(Pieejamā 
atmiņa)

Attēlo mediju datnēm un 
aplikācijām pieejamo 
atmiņu.
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Sistēmas atjauninājums
Sistēmas informācijas ekrānā ievietojiet 

atjaunināto atmiņu (USB vai SD karti) ar 

lejupielādētu jaunāko failu un izvēlieties   

pogu, lai uzsāktu atjaunināšanu. 

Sistēma pēc tam automātiski pārstar-

tēsies.

Update

i Informācija

• Šim produktam ir nepieciešami papildu 

programmatūras atjauninājumi, jaunas 

papildu funkcijas un atjauninātas kartes, kas 

kopā var aizņemt zināmu laiku atkarībā no 

datu daudzuma.

 UZMANĪBU
• Ja atjaunināšanas laikā tiek atvienota 

barošana vai USB ierīce vai SD karte tiek 

izņemta, dati var būt bojāti. Lūdzu, sagaidiet 

atjaunināšanas beigas ar ieslēgtu dzinēju.
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Produkta specifikācijas

Biežākās problēmas

Problēmu risināšana

Biežāk uzdotie jautājumi

8. daļa  Pielikums
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Produkta specifikācijas

TFT-LCD

Ekrāna izmērs Navigācijas ierīce – 7 collas (166,6 x 105,8 mm)

Izšķirtspēja
Navigācijas ierīce – 384 000 pikseļi 
(izšķirtspēja: 800 x 480)

Darbības princips TFT (plānas plēves tranzistora) aktīvā matrica

Skata leņķis Kreisā/labā puse, augša/apakša: 89° no visām pusēm

Iekšējais 
apgaismojums

LED 

Radio

Kanāli
FM 87,50 MHz~108,00 MHz (solis: 50 kHz)

AM 522 kHz~1620 kHz (solis: 9 kHz)

Jutīgums FM : zem 10 dBu; AM: zem 40 dBu

Kropļojumu 
koeficients

Līdz 2%

Vispārīgi

Nosaukums Automašīnas TFT LCD ekrāna navigācijas ierīce

Barošana
14,4 V 
līdzstrāva

Darba strāva 9 V ~ 16 V 
līdzstrāva

Strāvas 
patēriņš

2,5 A Dīkstāves 
strāva

0,5 mA (tikai 
galvenā ierīce)

Darba 
temperatūra

-20 ~ +70 °C
Uzglabāšanas 
temperatūra

-40 ~ +85 °C

Izmēri 187 x 102 x 167,5 mm (galvenā ierīce)

Svars 2,4 kg

Pielikums
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Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

Frekvenču 
diapazons

2402 ~ 2480 MHz
Atbalstītās 
Bluetooth®

specifikācijas
3.0

Atbalstītais 
profils

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

Jauda 0,125 mW

Kanālu skaits 79 kanāli

 UZMANĪBU

• Ražotājs un uzstādītājs nevar nodrošināt ar dzīvības drošību saistītus 

pakalpojumus, jo radio aparatūra ir pakļauta radio traucējumiem.

i Informācija 

• Papildu informācija, ieskaitot ražotāja atbilstības deklarāciju ir pieejama 

HYUNDAI mājas lapā: 

http://service.hyundai-motor.com
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Biežākās problēmas

1. Kļūmes, kas rodas ierīces darbības vai uzstādīšanas laikā var 

kļūdaini tikt pieņemtas par ierīces darbības traucējumiem.

2. Ja rodas problēmas ar ierīces lietošanu, izmēģiniet tālāk 

minētos risinājumus.

3. Ja problēmu neizdodas atrisināt, sazinieties ar HYUNDAI 

dīleri.

Problēma Iespējamais iemesls

Uz ekrāna ir mazi 
sarkani, zili vai zaļi 
punkti.

 • Tā kā LCD ekrāni tiek izgatavoti, 
izmantojot tehnoloģiju, kam nepieciešams 
augsts punktu blīvums, 0,01% no kopējā 
pikseļu skaita ir iespējami pikseļu vai 
apgaismojuma defekti.

Nedarbojas skaņa 
vai attēls.

 • Vai aizdedzes slēdzis ir ieslēgts ACC vai 
ON pozīcijā?

 • Vai sistēma ir izslēgta?

Ekrāns darbojas, bet 
nav skaņas.

 • Vai skaļums ir iestatīts zemā līmenī?
 • Vai skaņa ir izslēgta?

Ieslēdzot ierīci, ekrāna 
stūri ir tumši.

 • LCD paneļu attēls pēc ilgstošas lietošanas 
var izskatīties tumšāks. Tā ir normāla 
parādība.

 • Ja ekrāns ir ļoti tumšs, sazinieties ar tuvāko 
HYUNDAI pārstāvi.

Skaņa atskan tikai no 
viena skaļruņa.

 • Vai priekšas/aizmugures vai kreisās/labās 
puses balanss ir noregulēts tikai uz vienu 
pusi?

Problēma Iespējamais iemesls

AUX režīmā nedarbojas 
skaņa.

 • Vai skaņas savienojuma spraudņi ir 
pilnībā ievietoti AUX ligzdā?

Ārējā ierīce nedarbojas.
 • Vai ārējā ierīce ir savienota ar standarta 

savienojuma kabeli?

Ieslēdzot ierīci, netiek 
attēlots pēdējā lietotā 
režīma ekrāns.

Režīmos, kas atskaņo datnes no ārējiem 
avotiem, piemēram, diskiem, USB, iPod vai 
Bluetooth® straumēšanas režīmā, pēdējais 
pirms izslēgšanas lietotais režīms var netikt 
ielādēts kā pienākas.
 • Ja nav diska vai attiecīgā ierīce nav 

pievienota, tiks ieslēgts režīms, kas tika 
lietots pirms pēdējā lietotā režīmā.

 • Ja iepriekšējo režīmu joprojām nevar 
pareizi atskaņot, tiks ieslēgts pirms tam 
lietotais režīms.
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Pielikums I 8-5

Problēmu risināšana Problēma Risinājums

Attēla 
krāsas 
kvalitāte ir 
zema.

• Nav pareizi 
noregulēts spilgtums, 
piesātinātība, tonis 
un kontrasts.

 • Noregulējiet spilgtumu, 
piesātinātību, toni un 
kontrastu ekrāna iestatījumos.

Nedarbojas 
skaņa

 • Skaļums ir iestatīts 
viszemākajā līmenī.

 • Savienojums nav 
pareizs.

 • Ierīce pašlaik veic 
pārtīšanu uz 
priekšu vai atpakaļ, 
pārlūkošanu vai 
palēninātu 
atskaņošanu.

 • Noregulējiet skaļuma līmeni.

 • Pārliecinieties, ka ierīce ir 
pievienota kā pienākas.

 • Skaņa nedarbojas, kad ierīce 
veic pārtīšanu uz priekšu vai 
atpakaļ, pārlūkošanu vai 
palēninātu atskaņošanu.

Skaņas vai 
attēla 
kvalitāte ir 
zema.

 • Konvertācijas 
slēdža uzstādīšanas 
vietā ir vibrācija.

 • Attēla krāsas 
kvalitāte ir zema.

 • Ja ierīce vibrē, var rasties 
skaņas īssavienojumi un 
attēla kropļojumi.

 • Ierīce darbosies normāli, 
kad vibrācija tiks pārtraukta.

Problēma Risinājums

Nevar ieslēgt 
ierīci.

Ir izdedzis drošinātājs.

 • Nomainiet ar piemērotu 
drošinātāju.

 • Ja drošinātājs izdeg atkal, 
sazinieties ar pārdevēju vai 
servisa centru.

Ierīce nav pievienota 
kā pienākas.

• Pārliecinieties, ka ierīce ir 
pievienota kā pienākas.

Sistēma 
nedarbojas.

Automašīnas 
akumulators ir gandrīz 
izlādējies.

 • Uzlādējiet akumulatoru. Ja 
problēmu neizdodas 
novērst, sazinieties ar 
pārdevēju vai servisa centru.
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8-6 I Pielikums

Problēma Risinājums

Nedarbojas 
USB

 • USB atmiņa ir 
bojāta.

 • USB atmiņa ir netīra.

 • Tiek izmantots 
atsevišķi iegādāts 
USB centrmezgls.

 • Tiek izmantots USB 
pagarinātājs.

• Tiek izmantota 
USB atmiņa, kas 
nav USB atmiņa 
ar metāla tipa 
korpusu.

 • Tiek izmantota 
HDD tipa, CF vai 
SD atmiņa.

 • Nav atskaņojamu 
mūzikas datņu.

• Pirms lietošanas 
noformatējiet USB atmiņu 
FAT 12/16/32 formātā.

 • Notīriet USB atmiņas un 
multimediju ligzdas 
kontakta virsmu.

 • USB atmiņu pievienojiet 
tieši automašīnas 
multivides ligzdai.

 • USB atmiņu pievienojiet 
tieši automašīnas 
multivides ligzdai. 

• Lietojiet standarta USB 
atmiņu.

 • Lietojiet standarta USB 
atmiņu.

 • Tiek atbalstīti tikai MP3, 
WMA datņu formāti. Lūdzu, 
izmantojiet tikai atbalstītus 
mūzikas datņu formātus.

iPod netiek 
atpazīts, 
lai arī tas ir 
pievienots.

 • Nav atskaņojamu 
datņu.

 • iPod aparāt-
programmatūras 
versija nav pienācīgi 
atjaunināta.

 • iPod ierīce 
neatbalsta 
lejupielādes.

 • MP3 datņu lejupielādei un 
saglabāšanai iPod izmantojiet 
iTunes.

 • Izmantojiet iTunes 
aparātprogrammatūras versijas 
atjaunināšanai un vēlreiz 
pievienojiet iPod ierīcei.

 • Atiestatiet iPod un vēlreiz 
pievienojiet to ierīcei.

i Informācija
• Ja ierīces lietošanas laikā rodas darbības traucējums, ko nevar 

novērst ar aprakstītajām metodēm, nospiediet atiestatīšanas pogu, lai 

atiestatītu sistēmu.

• Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu (ilgāk par 1 sekundi). Ierīce 

izslēgsies un notiks sistēmas atiestatīšana.
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Pielikums I 8-7

Biežāk uzdotie jautājumi

Mobilo tālruņu sapārošana

J: Es nevaru sapārot savu mobilo tālruni. Kāpēc?

A: Pārliecinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta Bluetooth®

funkciju. Pārbaudiet, vai nav izslēgta mobilā tālruņa Bluetooth 

funkcija. Ja tā ir, ieslēdziet to. Ja mobilo tālruni joprojām 

neizdodas sapārot, izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth un 

mēģiniet vēlreiz vai izdzēsiet ierīces reģistrāciju multimediju 

sistēmā un mobilajā tālrunī un reģistrējiet mobilo tālruni 

vēlreiz.

J: Kāda ir atšķirība starp mobilā tālruņa sapārošanu un mobilā 

tālruņa pievienošanu?

A: Sapārošana notiek pēc multimediju sistēmas un mobilā 

tālruņa autentifikācijas. Ar multimediju sistēmu sapārotus 

mobilos tālruņus var pievienot un atvienot, līdz sapārotais 

mobilais tālrunis tiek izdzēsts no sistēmas. Bluetooth® brīvroku 

funkcijas, piemēram, izejošie/ienākošie zvani un kontaktu 

pārvaldība, tiek atbalstīta tikai tālruņiem, kas ir pievienoti 

multimediju sistēmai.

J: Kas ir parole?

A: Parole tiek izmantota savienojuma starp multimediju sistēmu 

un mobilo tālruni autentifikācijai. Parole ir jāievada tikai tad, 

kad sapārojat mobilo tālruni pirmo reizi.

Sākotnējā parole ir 0000. Lai to nomainītu, izvēlieties                

▶            ▶                        ▶           .  Phone Bluetooth system info Passkey
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8-8 I Pielikums

Izejošie/ienākošie tālruņa zvani

J: Kā atbildēt uz tālruņa zvanu?

A: Ienākošā zvana laikā parādīsies iznirstošais paziņojums. Lai 

atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet               pogu uz ek-

rāna vai            pogu uz stūres tālvadības pults. Lai noraidītu 

zvanu, nospiediet              pogu uz ekrāna vai            pogu 

uz stūres tālvadības pults.

J: Ko darīt, ja runāju, izmantojot brīvroku sistēmu, bet vēlos 

pārslēgt sarunu uz mobilo tālruni?

A: Zvana laikā nospiediet un turiet (ilgāk par 0,8 sekundēm)         

pogu uz stūres tālvadības pults vai nospiediet    

pogu tālruņa ekrāna apakšā, lai pārslēgtu 

sarunu uz mobilo tālruni.

Accept

Reject

 Use private

Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas/multimediju 
sistēmas lietošana

J: Kāds ir bezvadu savienojuma attālums?

A: Bezvadu savienojumu var lietot 10 m attālumā.

J: Cik daudzus mobilos tālruņus var sapārot?

A: Ir iespējams sapārot līdz pieciem mobilajiem tālruņiem.

J: Kāpēc sarunas kvalitāte dažreiz ir zema?

A: Ja pasliktinās sarunas kvalitāte, pārbaudiet mobilā tālruņa 

signāla kvalitāti. Sarunas kvalitāte var pasliktināties, kad ir 

vājš signāls. Sarunas kvalitāte var pasliktināties arī tad, ja 

mobilā tālruņa tuvumā atrodas metāla priekšmeti, piemēram, 

dzērienu bundžas. Pārbaudiet, vai mobilā tālruņa tuvumā 

neatrodas metāla priekšmeti. Sarunas skaļums un kvalitāte 

var būt atkarīga no mobilā tālruņa veida.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART8.indd   8-8H_VF_G4.5[LU]AVN PART8.indd   8-8 2015-01-15   오후 4:35:152015-01-15   오후 4:35:1



08

Svarīga drošības informācija

Pirms multimediju sistēmas lietošanas izlasiet un ievērojiet visas šajā lietošanas rokasgrāmatā (”Lietošanas rokasgrāmata”) sniegtās 

instrukcijas un drošības norādījumus. Neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, var notikt negadījumi vai 

rasties citas nopietnas sekas.

Glabājiet lietošanas rokasgrāmatu automašīnā.

Glabājot lietošanas rokasgrāmatu automašīnā, tā var būt parocīgs uzziņas avots Jums un citiem lietotājiem, kas nepārzina 

multimediju sistēmas lietošanu. Nodrošiniet, lai pirms sistēmas pirmās lietošanas reizes visiem lietotājiem būtu piekļuve lietošanas 

rokasgrāmatai un lai tie rūpīgi iepazītos ar tās saturu.

Brīdinājums:

Dažu šīs sistēmas daļu lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no ceļa un, iespējams, izraisīt negadījumu vai citas 

nopietnas sekas. Nemainiet sistēmas iestatījumus un neievadiet datus bez balss komandām (manuāli) braukšanas laikā. Pirms to 

darāt, apturiet automašīnu, ievērojot drošību un satiksmes noteikumus. Tas ir svarīgi, jo, iestatot vai mainot dažas funkcijas, var 

būt nepieciešams novērst uzmanību no ceļa un noņemt rokas no stūres.

Vispārēja lietošana
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Balss komandu kontrole

Dažas multimediju sistēmas funkcijas var vadīt, izmantojot tikai balss komandas. Balss komandu lietošana braukšanas laikā ļauj 

lietot sistēmu, nenoņemot rokas no stūres.

Ilgstoša skatīšanās uz ekrānu

Nelietojiet funkcijas, kas prasa ilgstošu skatīšanos uz ekrānu, braukšanas laikā. Pirms lietojat funkcijas, kas prasa ilgstošu 

uzmanību, apturiet automašīnu drošā vietā un atbilstoši satiksmes noteikumiem. Pat neilga skatīšanās uz ekrānu var būt bīstama, 

ja Jūsu uzmanība attiecīgajā brīdī ir novērsta no braukšanas.

Skaļuma iestatījumi

Neiestatiet pārāk augstu skaļuma līmeni. Iestatiet skaļumu tādā līmenī, lai braukšanas laikā joprojām varētu dzirdēt apkārtējo 

satiksmi un operatīvo transportlīdzekļu signālus. Braukšana bez iespējas dzirdēt šīs skaņas var izraisīt negadījumu.

Navigācijas funkcijas

Visu sistēmā iekļauto navigācijas funkciju uzdevums ir sniegt ceļa norādes, lai ļautu Jums sasniegt galamērķi. Pārliecinieties, lai 

visi sistēmas lietotāji rūpīgi iepazītos un ievērotu instrukcijas un drošības informāciju.
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Uzmanības novēršanas risks

Dažām navigācijas funkcijām var būt nepieciešama manuāla iestatīšana (bez balss komandām). Mēģinot veikt šādu iestatīšanu vai 

ievadīt datus braukšanas laikā, var tikt novērsta Jūsu uzmanība un notikt negadījums vai rasties citas nopietnas sekas. Pirms to 

darāt, apturiet automašīnu, ievērojot drošību un satiksmes noteikumus.

Vienmēr rīkojieties apdomīgi

Visas navigācijas funkcijas ir tikai palīglīdzekļi. Pieņemiet lēmumus par braukšanu, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem un 

pastāvošajiem satiksmes noteikumiem. Šīs funkcijas neaizstāj apdomīgu rīcību. Sistēmas piedāvātie maršruta ieteikumi nedrīkst 

aizstāt satiksmes noteikums vai Jūsu apdomību vai zināšanas par drošu braukšanu.

Maršruta drošība

Nesekojiet ieteiktajam maršrutam, ja tādā gadījumā jāveic bīstams vai neatļauts manevrs, ja tādā veidā Jūs nonāktu bīstamā 

situācijā vai iebrauktu teritorijā, kas, jūsuprāt, ir bīstama. Autovadītājs ir atbildīgs par drošu transportlīdzekļa lietošanu, un viņam 

tāpēc ir jāizvērtē, vai ir droši sekot ieteiktajam maršrutam.

Iespējama karšu neprecizitāte

Šīs sistēmas izmantotās kartes var būt neprecīzas ceļu pārbūves, satiksmes organizēšanas vai braukšanas apstākļu rezultātā. 

Sekojot ieteiktajiem maršrutiem, vienmēr rīkojieties apdomīgi.
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Avārijas dienesti

Nepaļaujieties, ka kāda no navigācijas sistēmas funkcijām var aizvest Jūsu pie avārijas dienesta. Noskaidrojiet to atrašanās vietu 

no vietējās pašvaldības vai avārijas dienesta operatora. Ne visi avārijas dienesti (policijas nodaļas, ugunsdzēsēju depo, slimnīcas 

un poliklīnikas) ir iekļautas karšu datu bāzē.

Balss atpazīšanas funkciju lietošana

Balss atpazīšanas programmatūra statistiski var pieļaut kļūdas. Jūsu pienākums ir sekot līdzi sistēmā iekļautajām balss 

atpazīšanas funkcijām un pievērst uzmanību kļūdām.
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