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 [ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma to uzlabošanas nolūkos. Ja tiek 
atjaunināta sistēmas programmatūra, šajā pamācībā iekļautie ekrānuzņēmumi var atšķirties no faktiskajiem sistēmas attēliem.

 [ Šajā pamācībā aprakstītās funkcijas un pakalpojumi var atšķirties no jūsu automašīnā pieejamajiem. Precīzu informāciju par savu 
automašīnu skatiet savas automašīnas lietotāja rokasgrāmatā vai katalogā.

 [ Sistēmas uzlabošanas nolūkos tās uzbūve un specifikācija var tikt mainīta, iepriekš par to nebrīdinot.

 [ Šajā multimediju sistēmā ir izmantota atvērtā pirmkoda programmatūra, tajā skaitā, bet ne tikai programmatūra, kas tiek izplatīta  
un/vai pārveidota saskaņā ar GNU Vispārējo publisko licenci, 2. versiju, 1991. gada jūnijs, un GNU vienkāršoto Vispārējo publisko 
licenci, 2.1 versiju, 1999. gada februāris.

Lai iegūtu plašāku informāciju un saņemtu saistītos materiālus, tajā skaitā, bet ne tikai par minētajām licencēm un programmatūru, 
sazinieties ar mums, rakstot uz MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr
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Pieejamā informācija lietotājiem
Automašīnas multi
mediju sistēmas lietotāja 
rokasgrāmata (PDF)

Šī pamācība iepazīstina ar sistēmas funkcijām un skaidro to lietošanu.  
Lai lietotu sistēmu pareizi un droši, pirms lietošanas izlasiet šo pamācību.

Automašīnas 
multimediju sistēmas 
ātrā pamācība (drukāta)

Šī pamācība apkopo svarīgāko informāciju saīsinātā dokumentā.  
Izmantojiet šo pamācību, lai ātrāk un ērtāk atrastu aprakstus un norādījumus.

Ātrā pamācība Šī pamācība ir sistēmā iebūvētā palīdzība. Jūs varat piekļūt pamata informācijai 
par to, kā kontrolēt sistēmu, un īsam galveno funkciju aprakstam tieši sistēmas 
ekrānā.

 • Kā piekļūt pamācībai: Sākuma ekrānā pieskarieties  
All menus (Visas izvēlnes) > Quick guide (Ātrā pamācība).

Drošības nolūkos šī ātrā pamācība netiek attēlota, kad automašīna atrodas 
kustībā. Pirms ātrās pamācības lietošanas apturiet automašīnu drošā vietā.
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Šajā pamācībā izmantotie simboli

  Brīdinājums
Norāda svarīgu informāciju, kas saistīta ar lietotāja drošību. Brīdinājumu neievērošana 
var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

  Uzmanību
Norāda svarīgu informāciju, kas saistīta ar lietotāja drošību. Šo norādījumu neievērošana 
var izraisīt savainojumus vai automašīnas bojājumus vai darbības traucējumus.

  Piezīme
Norāda noderīgu informāciju lietošanas ērtībai.

* ja ir aprīkojumā Norāda izvēles aprīkojuma aprakstus.

Šajā pamācībā ir apskatītas visas specifikācijas, ieskaitot visus aprīkojuma līmeņus 
un izvēles aprīkojumu. Tajā var būt iekļauti apraksti funkcijām, kas nav pieejamas jūsu 
automašīnai.
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Drošības nolūkos ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. 
Ja tas netiek darīts, var pieaugt satiksmes negadījuma risks, 
kā rezultātā var rasties savainojumi vai nāvējoši savainojumi.

 Ü Par braukšanu

Nelietojiet sistēmu braukšanas laikā.
 • Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var būt cēlonis kontroles 

zaudēšanai pār automašīnu, kas var izraisīt negadījumu, nopietnus vai 
nāvējošus savainojumus. Vadītāja galvenais pienākums ir lietot auto
mašīnu drošā un atļautā veidā un braukšanas laikā nelietot rokas ierīces, 
aprīkojumu vai automašīnas sistēmas, kas novērš vadītāja uzmanību.

Neskatieties uz ekrānu braukšanas laikā.
 • Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var izraisīt satiksmes 

negadījumu.

 • Pirms tādu funkciju, kuru lietošanai nepieciešams veikt vairākas darbības, 
lietošanas apturiet automašīnu drošā vietā.

Apturiet automašīnu pirms mobilā tālruņa lietošanas.
 • Mobilā tālruņa lietošana braukšanas laikā var izraisīt ceļu satiksmes 

negadījumu.

 • Ja nepieciešams, zvanu veikšanai izmantojiet Bluetooth brīvroku ierīci, 
un runājiet pēc iespējas īsāk.

Uzturiet skaļumu tādā līmenī, lai varētu dzirdēt apkārt 
notiekošo.
 • Ja braukšanas laikā nevar dzirdēt, kas notiek ārpusē, var notikt 

negadījums.

 • Ilgstoša klausīšanās ar lielu skaļumu var izraisīt dzirdes bojājumus.

 Ü Par apiešanos ar sistēmu

Neizjauciet un nemodificējiet sistēmu.
 • Tādā veidā var izraisīt negadījumus, ugunsgrēku vai strāvas triecienu.

Nepieļaujiet šķidrumu vai citu vielu iekļūšanu sistēmā.
 • Šķidrumi vai citas vielas var izraisīt kaitīgus dūmus, ugunsgrēku vai 

sistēmas darbības traucējumus.

Pārtrauciet sistēmas lietošanu, ja tai rodas darbības traucē
jumi, piemēram, nav dzirdama skaņa vai redzams attēls.
 • Turpinot lietot sistēmu, kad tai radušies darbības traucējumi, var notikt 

ugunsgrēks, strāvas trieciens vai sistēmas kļūme.

 Û Piezīme
Sistēmas problēmu gadījumā sazinieties ar tās pārdevēju vai 
izplatītāju.

Drošības brīdinājumi
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Piesardzības pasākumi
Drošības nolūkos ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. 
To neievērošana var izraisīt savainojumus vai sistēmas 
bojājumus.

 Ý Par sistēmas lietošanu

Lietojiet sistēmu, kad ir iedarbināts dzinējs.
 • Ilgstoša sistēmas lietošana ar izslēgtu dzinēju var izraisīt akumulatora 

izlādēšanos.

Neuzstādiet neatļautus produktus.
 • Neatļautu produktu lietošana var izraisīt sistēmas lietošanas kļūmi.

 • Garantija nesedz neatļautu produktu uzstādīšanas rezultātā radušās 
sistēmas kļūmes.

 Ý Par apiešanos ar sistēmu

Nepakļaujiet sistēmu pārmērīgai slodzei.
 • Pārmērīgs spiediens uz ekrāna var sabojāt LCD paneli vai skārienpaneli.

Tīriet ekrānu vai pogu paneli ar mīkstu, sausu drānu un 
tīrīšanas laikā izslēdziet dzinēju.
 • Slaukot ekrānu vai pogas ar raupju drānu vai izmantojot šķīdinātājus 

(spirtu, benzolu, krāsas atšķaidītāju u.c.), var saskrāpēt vai ķīmiski sabojāt 
virsmu.

Ja piestiprināt ventilatora režģim gaisa atsvaidzinātāja 
pudelīti, gaisa plūsma var deformēt režģa virsmu.

 Û Piezīme
Sistēmas problēmu gadījumā sazinieties ar tās pārdevēju vai 
izplatītāju.
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Sistēma

Komponentu nosaukumi un funkcijas

Sistēmas ieslēgšana un izslēgšana

Skārienekrāna vadība

Sākuma ekrāna iepazīšana

Atpakaļskata ekrāna iepazīšana

Klimata kontroles sistēmas lietošana  
(*ja ir aprīkojumā)
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Komponentu nosaukumi un funkcijas
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Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties  
no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.

a RADIO poga
 • Nospiediet, lai ieslēgtu radio. Radio atskaņošanas laikā 

nospiediet, lai pārslēgtu radio režīmu.

b MEDIA poga
 • Nospiediet, lai atskaņotu saturu no mediju atmiņas ierīces.
 • Ja ir vairākas mediju atmiņas ierīces, izvēlieties vienu no tām 

mediju izvēles logā.

c  SEEK/  TRACK poga
 • AV funkcijas lietošanas laikā pārslēgt radiostaciju/dziesmu/

datni (izņemot AUX režīmu).
 • Mediju atskaņošanas laikā piespiediet un turiet, lai pārtītu uz 

priekšu vai atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth audio režīmus).

d Atiestatīšanas poga

e Ieslēgšanas poga ( )/skaļuma poga ( )
 • Piespiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu AV (radio/mediju).
 • Piespiediet un turiet, lai izslēgtu ekrānu un skaņu.
 • Pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai regulētu sistēmas skaļumu.

4

1

2
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5
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f HOME poga
 • Nospiediet, lai piekļūtu sākuma ekrānam.

g PHONE poga
 • Nospiediet, lai sāktu mobilā tālruņa pievienošanu, izmantojot 

Bluetooth.
 • Kad Bluetooth tālruņa savienojums ir izveidots, nospiediet, 

lai piekļūtu zvanu vēsturei.

h Pielāgojama poga ( )
 • Piespiediet, lai izmantotu pielāgotu funkciju.

i SETUP poga
 • Nospiediet, lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.

j Regulēšanas poga/failu poga/ievades poga ( )
 • Radio atskaņošanas laikā pagrieziet, lai noregulētu frekvenci 

vai pārslēgtu radiostaciju.
 • Mediju atskaņošanas laikā pagrieziet, lai meklētu dziesmu/

datni.
 • Meklēšanas laikā piespiediet, lai izvēlētos pašreizējo dziesmu/

datni.

Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties  
no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.
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Piezīme: Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijas augstāk esošā ilustrācija var atšķirties  

no produkta faktiskā izskata un izkārtojuma.

a Balss atpazīšanas poga ( )
 • Nospiediet, lai uzsāktu pievienota viedtālruņa balss atpazīšanu, izmantojot 

tālruņa projicēšanu.
 • Piespiediet un turiet, lai pārtrauktu balss atpazīšanu.

b Režīmu poga ( )
 • Nospiediet, lai pārslēgtos starp AV (radio/mediju) režīmiem.
 • Piespiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu AV (radio/mediju).

c Skaļuma svira (  +/  -)/skaņas izslēgšanas poga ( )
 • Pabīdiet uz augšu vai uz leju, lai regulētu skaļumu.
 • Nospiediet, lai izslēgtu vai atjaunotu sistēmas skaņu.
 • Medija atskaņošanas laikā nospiediet, lai nopauzētu vai atsāktu atskaņošanu 

(izņemot iPod režīmu).

d Uz augšu/uz leju svira ( / )
 • AV funkcijas lietošanas laikā pārslēgt radiostaciju/dziesmu/datni (izņemot 

AUX režīmu).
 • Mediju atskaņošanas laikā piespiediet un turiet, lai pārtītu uz priekšu vai 

atpakaļ (izņemot AUX un Bluetooth audio režīmus).

e Zvanīšanas/atbildēšanas poga ( )
 • Nospiediet, lai sāktu mobilā tālruņa pievienošanu, izmantojot Bluetooth.
 • Kad Bluetooth tālruņa savienojums ir izveidots, nospiediet, lai piekļūtu 

zvanu vēsturei. Piespiediet un turiet, lai izsauktu pēdējo sastādīto numuru. 
Saņemot ienākošo zvanu, nospiediet, lai atbildētu uz to.

 • Zvana laikā nospiediet, lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un gaidošo zvanu. 
Nospiediet un turiet, lai pārslēgtu zvanu starp sistēmu un mobilo tālruni.

f Zvana izbeigšanas poga ( )
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Sistēmas ieslēgšana un 
izslēgšana

1 Lai ieslēgtu sistēmu, iedarbiniet dzinēju.

2 Kad parādās drošības brīdinājums, izlasiet to un 
pieskarieties Confirm (Apstiprināt).
 • Lai mainītu ekrāna valodu, pieskarieties Language 

(Valoda).

 • Ja nevēlaties lietot sistēmu braukšanas laikā, varat izslēgt 
ekrānu un skaņu, nospiežot [ ] pogu vadības panelī. Lai 
atkal lietotu sistēmu, nospiediet [ ] pogu vēlreiz.

Sistēma izslēdzas, izslēdzot dzinēju (ACC Off).

 • Ieslēdzot sistēmu no jauna, saglabāsies iepriekšējais režīms 
un iestatījumi.
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 • Ieslēdzot sistēmu, kad dzinējs nav iedarbināts, parādīsies 
akumulatora brīdinājuma ziņojums. Iedarbinot dzinēju, 
akumulatora brīdinājuma ziņojums nodzisīs.

 Û Piezīme
Lai audiosistēma pēc dzinēja iedarbināšanas neieslēgtos lielā 
skaļumā, noregulējiet skaļumu pirms dzinēja izslēgšanas. 
Varat arī iestatīt automātisku sistēmas skaļuma pazemināšanu. 
Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) 
> Settings (Iestatījumi) > Sound (Skaņa) > Loudness 
(Skaļums) un aktivējiet iespēju Volume limitation on startup 
(Skaļuma ierobežošana iedarbinot).

 Ü Brīdinājums
 • Drošības nolūkos braukšanas laikā dažas funkcijas var 

būt atspējotas. Tās darbojas tikai tad, kad automašīna ir 
apturēta. Pirms to lietošanas apturiet automašīnu drošā 
vietā.

 • Pārtrauciet sistēmas lietošanu, ja tai rodas darbības 
traucējumi, piemēram, nav dzirdama skaņa vai redzams 
attēls. Turpinot lietot sistēmu, kad tai radušies darbības 
traucējumi, var notikt ugunsgrēks, strāvas trieciens vai 
sistēmas kļūme.

 Ý Uzmanību
 • Sistēmu var ieslēgt, kad atslēgas aizdedzes slēdzis atrodas 

"ACC" vai "ON" stāvoklī. Ilgstoša sistēmas lietošana ar 
izslēgtu dzinēju izlādēs akumulatoru. Ja plānojat lietot 
sistēmu ilgstoši, iedarbiniet dzinēju.
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Pieskāriens

Viegli pieskarieties objektam un noņemiet pirkstu. Tā var 
lietot funkciju vai izvēlēties iespēju.

Pieskāriens un turēšana

Pieskarieties objektam un turiet to vismaz vienu sekundi, 
nenoņemot pirkstu. Var pārtīt medijus atpakaļ vai uz 
priekšu, pieskaroties un turot attiecīgo pogu.

Skārienekrāna vadība
Jūsu sistēma ir aprīkota ar skārienekrānu. Jūs varat lietot 
dažādas funkcijas ar pieskārienu.

 Ý Uzmanību
 • Nepakļaujiet skārienekrānu pārmērīgam spiedienam 

un nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem. Šādi var 
sabojāt skārienekrānu.

 • Neļaujiet skārienekrānam pieskarties elektrību vadošam 
materiālam. Statiskās elektrības izlāde var izraisīt sistēmas 
vai skārienekrāna darbības traucējumus.

 Û Piezīme
Skārienekrānu nav iespējams lietot ar parastiem cimdiem. 
Novelciet cimdus vai lietojiet cimdus, kas ir īpaši paredzēti 
skārienekrāna lietošanai.
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Sākuma ekrāna iepazīšana
Sākuma ekrānā var piekļūt dažādām funkcijām.

a b

c d

fe g h

a Pašreizējais laiks. Datuma attēlošana var atšķirties atkarībā 
no  jūsu reģiona vai automašīnas specifikācijām.

b Sistēmas statusa ikonas > Skatiet 9-2. lpp. "Sistēmas statusa 
ikonas."

c AV informācija. Pieskarieties, lai aktivizētu attiecīgo AV 
režīmu pa visu ekrānu.

d Savienojuma informācija. Tiek attēlotas savienojuma status 
un funkciju ikonas.

Vilkšana

Pieskarieties un turiet objektu, pārvelciet to un nometiet 
jaunā vietā. Jūs varat pārvietot izvēlēto objektu uz citu vietu 
vai  pārtīt uz priekšu vai atpakaļ dziesmas daļu.

Slīdskāriens

Viegli paslidiniet ekrānu attiecīgajā virzienā. Tā var ērti un 
ātri pārvietoties pa izvēlni vai sarakstu.
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Atpakaļskats un stāvvietas norādes palīdz drošāk novietot 
automašīnu stāvvietā.

c

d

a

b

 • Braukšanas virziena līnijas (dzeltenas) ab
Šīs līnijas norāda automašīnas kustības virzienu atbilstoši 
stūres leņķim.

 • Neitrāla virziena līnijas (zilas) c
Šīs līnijas norāda automašīnas paredzamo kustības 
virzienu, ja stūre atrodas taisni. Tās palīdz noteikt, vai 
jūsu automašīna ir pareizi novietota stāvvietā, un novērš 
novietošanu pārāk tuvu blakus esošajam transportlīdzekli.

 • Sadursmes brīdinājuma līnijas (sarkanas) d
Šīs līnijas ir paredzētas sadursmes novēršanai.

e Piekļuve Visu izvēļņu ekrānam.

f Piekļuve inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV) izvēlnei.

g Piekļuve Manas izvēlnes ekrānam. > Skatiet 3-2. lpp "Manas 
izvēlnes iestatīšana."

h Lietojumprogrammu darbināšana un ātrā pamācība.

 Û Piezīme
Lai pārietu uz sākuma ekrānu no cita ekrāna, pieskarieties .

Atpakaļskata ekrāna iepazīšana
Iestatot transmisijas sviru "R" (atpakaļgaitas) pozīcijā, kad ir 
iedarbināts dzinējs, sistēmas ekrānā automātiski tiks attēlots 
aizmugurē notiekošais.
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 Û Piezīme
 • Atpakaļskata ekrāns paliek aktīvs, braucot atpakaļgaitā. 

Pārvietojot transmisijas sviru jebkādā citā stāvoklī, izņemot 
"R" (atpakaļgaitas) stāvokli, pēc braukšanas atpakaļgaitā, 
atpakaļskata ekrāns izslēgsies un sistēma automātiski 
attēlos iepriekšējo ekrānu.

 • Stūrējot automašīnu, stāvvietas norādes atbilstoši mainās, 
norādot automašīnas ceļu.

 • Atkarībā no automašīnas modeļa interaktīvās stūrēšanas 
stāvvietas norādes var nebūt atbalstītas.

 • Ja, braucot atpakaļgaitā, automašīna pārāk tuvu pietuvojas 
kādam priekšmetam, atskan brīdinājuma skaņas signāls. 
Lai izvairītos no negadījumiem, kas var notikt, ja nedzirdat 
skaņas signālu, varat iestatīt sistēmu tā, lai tā automātiski 
pazeminātu atskaņošanas skaļumu, braucot atpakaļgaitā. 
Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) 
> Settings (Iestatījumi) > Sound (Skaņa) > Loudness 
(Skaļums) > Reverse warning priority (Atpakaļgaitas 
brīdinājuma prioritāte).

 Ü Brīdinājums
Braucot atpakaļgaitā, ievērojiet šādus norādījumus:

 • Pirms iekāpšanas automašīnā vienmēr pārbaudiet zonu 
aiz tās.

 • Braucot atpakaļgaitā, nepaļaujieties tikai uz atpakaļskata 
kameru. Vienmēr pārliecinieties, ka ir droši braukt 
atpakaļgaitā, paskatoties aizmugurē un skatoties 
atpakaļskata spoguļos.

 • Brauciet atpakaļgaitā lēnām un nekavējoties apstājieties, ja 
pastāv iespēja, ka aizmugurē atrodas cilvēks, it īpaši bērns.

 Ý Uzmanību
Atpakaļskata ekrānā redzamais attālums var atšķirties 
no faktiskā attāluma. Drošības nolūkos obligāti vizuāli 
pārliecinieties par jūsu automašīnai aizmugurē, kreisajā un 
labajā pusē notiekošo.
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Lietojot klimata kontroles sistēmu multimediju sistēmas 
lietošanas laikā, ekrāna augšējā daļā tiek attēloti klimata 
kontroles iestatījumi.

b e f c g h d

 Û Piezīme
 • Salona temperatūra tiek attēlota ar 0,5°C precizitāti.
 • AUTO režīms tiek automātiski deaktivēts šādās situācijās:

 - Regulējot gaisa plūsmas stiprumu vai virzienu
 - Ieslēdzot vai izslēdzot gaisa kondicionieri
 - Aktivējot priekšējā vējstikla atkausētāju

 • Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām dažas 
funkcijas var nebūt atbalstītas.

Klimata kontroles sistēmas 
lietošana (*ja ir aprīkojumā)
Klimata kontroles sistēmas pašreizējo stāvokli var redzēt 
sistēmas ekrānā.

Nospiediet automašīnas [CLIMATE] pogu.
 • Plašāku informāciju par klimata kontroles lietošanu skatiet 

automašīnas lietotāja rokasgrāmatā.

a

b

e f g h

c d

a Āra temperatūra

b Salona temperatūra

c Gaisa plūsmas virziens

d Gaisa plūsmas stiprums

e Aktivēts AUTO režīms

f Klimata kontrole aktivēta tikai vadītāja sēdeklim

g Ieslēgts gaisa kondicionieris

h Aktivēts tikai sildītāja režīms
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Inteliģentā braukšanas 
uzturēšana (EV)

Inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV)  
izvēlnes atvēršana

Enerģijas informācijas skatīšana

Eco braukšanas informācijas skatīšana

Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana

EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)
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Inteliģentās braukšanas 
uzturēšanas (EV) izvēlnes 
atvēršana
Jūs varat izmantot parocīgas elektriskās automašīnas funkcijas, 
piemēram, apskatīt automašīnas braukšanas vai enerģijas 
informāciju vai ieplānot automašīnas uzlādi.

Sākuma ekrānā pieskarieties EV.

a

c db

a Skatīt ar enerģiju saistīto informāciju, piemēram, atlikušo 
attālumu un akumulatora stāvokli.  
> Skatiet 2-3. lpp. "Enerģijas informācijas skatīšana."

b Ieplānot akumulatora uzlādi vai pielāgot saistītās iespējas. 
> Skatiet 2-4. lpp. "Uzlādes pārvaldības funkciju lietošana."

c Skatīt Eco braukšanas informāciju.  
> Skatiet 2-4. lpp. "Eco braukšanas informācijas skatīšana."

d Mainīt inteliģentās braukšanas uzturēšanas (EV) funkciju 
iestatījumus (*ja ir aprīkojumā).  
> Skatiet 2-9. lpp. "EV iestatījumu maiņa (*ja ir aprīkojumā)."

 Û Piezīme
Ekrāna izkārtojums un pieejamās iespējas var būt atšķirīgas 
atkarībā no automašīnas modeļa vai specifikācijām.
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b Skatīt pašreizējo akumulatora stāvokli, atlikušo attālumu 
ar pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni un uzlādes laiku. 
Pieskarieties , lai piekļūtu enerģijas patēriņa informācijai.

c Skatīt prognozēto uzlādes laiku un atlikušo attālumu, kad 
automašīnas akumulators ir uzlādēts līdz mērķa līmenim ar 
līdzstrāvu. Pieskarieties , lai iestatītu akumulatora mērķa 
līmeni.

d Skatīt prognozēto uzlādes laiku un atlikušo attālumu, kad 
automašīnas akumulators ir uzlādēts līdz mērķa līmenim 
ar maiņstrāvu. Pieskarieties , lai iestatītu akumulatora 
mērķa līmeni.

 Û Piezīme
 • Atlikušais attālums ir aprēķināts aptuveni, balstoties 

uz patēriņa efektivitāti reālā laika režīmā. Mainoties 
braukšanas stilam, attiecīgi mainīsies arī prognozētais 
atlikušais attālums.

 • Pat ja iestatāt vienādu akumulatora mērķa līmeni, 
prognozētais atlikušais attālums var mainīties atkarībā no 
braukšanas stila izmaiņām.

Enerģijas informācijas 
skatīšana

Lai skatītu automašīnas enerģijas informāciju, 
sākuma ekrānā pieskarieties EV > Energy 
information (Enerģijas informācija).

a

c

b

d

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Enerģijas patēriņš: Skatīt katra jūsu automašīnas 

komponenta enerģijas patēriņu kopš automašīnas 
iedarbināšanas.

 • Uzlādes ierobežojums (līdzstrāvas lādētājs): Iestatīt 
akumulatora līmeņa mērķi lādēšanai ar līdzstrāvu. 
> Skatiet 2-8. lpp. "Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana."

 • Uzlādes ierobežojums (maiņstrāvas lādētājs): Iestatīt 
akumulatora mērķa līmeni lādēšanai ar maiņstrāvu. 
> Skatiet 2-8. lpp. "Akumulatora mērķa līmeņa iestatīšana."
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a Skatīt CO2 samazinājuma daudzumu salīdzinājumā ar 
automašīnām ar benzīna dzinēju.

b Skatīt informāciju par iepriekšējo braukšanu, piemēram, 
datumu, nobraukto attālumu un patēriņa efektivitāti.
 • Vislabākās patēriņa efektivitātes rekords ir apzīmēts ar 

zvaigznes ikonu ( ).
 • Lai izdzēstu braukšanas vēsturi, pieskarieties Menu 

(Izvēlne) > Delete (Dzēst).

Uzlādes pārvaldības funkciju 
lietošana
Jūs varat lietot dažādas funkcijas, piemēram, ieplānot 
akumulatora uzlādi vai klimata kontroles darbību atbilstoši 
paredzētam izbraukšanas laikam.

Eco braukšanas informācijas 
skatīšana

Lai skatītu Eco braukšanas informāciju, sākuma 
ekrānā pieskarieties EV > ECO driving (ECO 
braukšana).

a

b
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3 Izvēlieties izbraukšanas iestatījuma iespēju un 
pieskarieties tai blakus esošajai  ikonai.

4 Iestatiet izbraukšanas laiku un nedēļas dienas 
un pieskarieties OK.
 • Iestatīto izbraukšanas laiku varat pārbaudīt Charge 

management (Uzlādes pārvaldības) izvēlnes galvenajā 
ekrānā.

Ieplānotās uzlādes un klimata 
kontroles darbības iestatīšana

 [ Izbraukšanas laika iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties EV > 
Charge management (Uzlādes pārvaldība) > 
Charging and climate (Uzlāde un klimats).

2 Pieskarieties  blakus vienumam 
Next departure (Nākamā izbraukšana).
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3 Iestatiet lētākā elektrības tarifa laiku un laika 
prioritātes iespēju un pieskarieties OK.

 • Off-peak tariffs priorised (Prioritāte lētākajam 
tarifam): Automašīna uzlādēs akumulatoru iestatītajam 
izbraukšanas laikam, pārsvarā izmantojot elektrību 
lētākā tarifa laikā.

 • Off-peak tariffs only (Tikai lētākais tarifs): Automašīna 
uzlādēs akumulatoru tikai lētākā elektrības tarifa laikā.

 Û Piezīme
Plānotā lādēšana sāksies tikai tad, ja automašīnai ieplānotajā 
laikā ir pievienots uzlādes vads.

 [ Ieplānotās uzlādes iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties EV > 
Charge management (Uzlādes pārvaldība) > 
Charging and climate (Uzlāde un klimats).

2 Pieskarieties Scheduled charging (Plānotā 
uzlāde), lai to aktivētu, un pieskarieties tai 
blakus esošajai  ikonai.
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3 Iestatiet vēlamo temperatūru, iestatiet, vai 
aktivēt automātisko aizsvīšanas novēršanas 
sistēmu, un pieskarieties OK.

 [ Plānotās klimata kontroles darbības 
iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties EV > 
Charge management (Uzlādes pārvaldība) > 
Charging and climate (Uzlāde un klimats).

2 Pieskarieties Target temperature (Mērķa 
temperatūra), lai to aktivētu, un pieskarieties 
tai blakus esošajai  ikonai.
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 Û Piezīme
 • Lādēšana ar maiņstrāvu nodrošina optimālu akumulatora 

veiktspēju ilgākā laika posmā nekā lādēšana ar līdzstrāvu.
 • Kad tiek sasniegts akumulatora mērķa līmenis, uzlāde 

apstāsies. Akumulatora uzlāde tikai līdz nepieciešamajam 
līmenim nodrošina optimālu akumulatora veiktspēju ilgākā 
laika posmā nekā akumulatora uzlāde pilnībā katru reizi.

Uzlādes strāvas iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties EV > 
Charge management (Uzlādes pārvaldība) > 
Charging current (Uzlādes strāva).

Akumulatora mērķa līmeņa 
iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties EV > 
Charge management (Uzlādes pārvaldība) > 
Charging limit (Uzlādes ierobežojums).

2 Izvēlieties lādētāja veidu, lai iestatītu 
akumulatora mērķa līmeni.

3 Iestatiet akumulatora mērķa līmeni un 
pieskarieties OK.



2-9

2 Izvēlieties lādētāja veidu, lai iestatītu uzlādes 
strāvu.

3 Iestatiet uzlādes strāvu un pieskarieties OK.

 Û Piezīme
 • Maksimālais uzlādes strāvas līmenis var atšķirties atkarībā 

no lādētāja veida vai uzlādes vada.
 • Ja neiestatāt atbilstošu uzlādes strāvu, akumulators var 

netikt pienācīgi uzlādēts un var rasties uzlādes kļūme.

EV iestatījumu maiņa  
(*ja ir aprīkojumā)

Lai mainītu inteliģentās braukšanas uzturēšanas 
(EV) funkciju iestatījumus, sākuma ekrānā 
pieskarieties EV > EV settings (EV iestatījumi).
 • Winter mode (Ziemas režīms): Savlaicīgi uzsildiet 

akumulatoru, kad izmantojat plānoto uzlādi vai klimata 
kontroles darbību ziemā. Tas uzlabos uzlādes un 
braukšanas efektivitāti. Izmantojot šo funkciju, ātrāk 
izlādējas akumulators.

 Û Piezīme
Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no automašīnas 
modeļa vai specifikācijām.
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Noderīgas funkcijas

Manas izvēlnes iestatīšana

Balss piezīmju lietošana

Tālruņa projicēšanas lietošana
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Manas izvēlnes iestatīšana
Pievienojiet Manai izvēlnei biežāk izmantotās funkcijas vai izlasi, 
lai ātri piekļūtu tām no Sākuma ekrāna. Manai izlasei varat 
pievienot līdz 24 elementiem.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties My Menu 
(Mana izvēlne) > Add to My Menu (Pievienot 
manai izlasei).
 • Ja jau esat pievienojis elementus, Manas izvēlnes ekrānā 

pieskarieties Menu (Izvēlne) > Add (Pievienot).

2 Izvēlieties elementus, ko pievienot, un 
pieskarieties Add (Pievienot) > Yes (Jā).

Manas izvēlnes rediģēšana

Jūs varat pārkārtot Manai izvēlnei pievienotos elementus.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties My Menu 
(Mana izvēlne) > Menu (Izvēlne) > Rearrange 
(Pārkārtot).

2 Pārvelciet elementu uz vēlamo atrašanās vietu.

Jūs varat dzēst Manai izvēlnei pievienotos elementus.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties My Menu 
(Mana izvēlne) > Menu (Izvēlne) > 
Delete (Dzēst).

2 Izvēlieties elementus, ko izdzēst, un pieskarieties 
Delete (Dzēst) > Yes (Jā).

Balss piezīmju lietošana
Jūs varat ierakstīt balss piezīmes, izmantojot automašīnā 
uzstādīto mikrofonu, un atskaņot balss piezīmes sistēmā.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas 
izvēlnes) > Voice memo (Balss piezīme).

a

c db
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Tālruņa projicēšanas lietošana
Tālruņa projicēšana ļauj jums pievienot sistēmai savu Android 
vai iPhone viedtālruni un lietot to funkcijas ar sistēmas 
starpniecību. Jūs varat darbināt un kontrolēt sava viedtālruņa 
lietojumprogrammas uz lielāka ekrāna un uzlabot sistēmas 
lietošanu.

 Ý Uzmanību
 • Lietojiet tikai lietojumprogrammas, kas ir saderīgas ar 

tālruņa projicēšanu. Nesaderīgu lietojumprogrammu 
lietošana var izraisīt sistēmas vai viedtālruņa problēmas.

 • Tālruņa projicēšanas ekrānā tiks attēlotas tikai saderīgas 
lietojumprogrammas. Pārbaudīt lietojumprogrammu 
saderību var arī šādās vietnēs:
 - Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
 - Android Auto: https://www.android.com/auto

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Delete (Dzēst): Dzēst balss piezīmes.
 • Save to USB (Saglabāt USB): Saglabāt balss piezīmes 

USB atmiņas ierīcē. Šī iespēja ir pieejama tikai USB 
atmiņas ierīcēm, kas ir formatētas FAT16/32 formātos.

 • Memory (Atmiņa): Skatīt informāciju par jūsu balss 
piezīmju aizņemto atmiņas krātuves apjomu.

b Jūsu balss piezīmju saraksts. Pieskarieties balss piezīmei, 
lai atskaņotu to.

c Ierakstīšanas/pauzes poga
 • Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
 • Pieskarieties , lai nopauzētu ierakstīšanu.

d Apturēšanas poga
 • Pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu. Ierakstītā 

piezīme tiek pievienota balss piezīmju sarakstam ekrāna 
kreisajā pusē.

 • Varat arī piespiest [ ] pogu uz stūres.

 Û Piezīme
 • Balss piezīmes ierakstīšana izslēdz attiecīgajā brīdī lietotās 

funkcijas skaņu vai nopauzē mediju atskaņošanu.
 • Ja balss piezīmes ierakstīšanas laikā veicat izejošo vai 

atbildat uz ienākošo zvanu, ierakstīšana tiek nopauzēta. Ja 
tiek savienots ārkārtas zvans, ierakstīšana tiek pārtraukta 
un ierakstītā balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
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Ieslēdziet Apple CarPlay, rīkojoties šādi:

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi)  > 
Phone projection (Tālruņa projicēšana) > 
Apple CarPlay > Enable Apple CarPlay 
(Iespējot Apple CarPlay).

2 Pievienojiet savu iPhone ierīci automašīnas 
USB pieslēgvietai, izmantojot iPhone ierīces 
komplektācijā iekļauto kabeli.
 • Ja pievienojat ierīci tālruņa projicēšanai pirmo reizi, 

izlasiet paziņojumu iznirstošajā logā un pieskarieties OK.

 Ý Uzmanību
Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. 
Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības 
traucējumi.

iPhone pievienošana, izmantojot 
Apple CarPlay

Pirms lietojat Apple CarPlay, obligāti pārbaudiet šādus 
kritērijus:

Apple CarPlay atbalsts jūsu iPhone ierīcē

Apmeklējiet Apple mājas lapu (https://www.apple.com/ios/
carplay) un pārbaudiet, kuri iPhone modeļi atbalsta Apple 
CarPlay.

Apple CarPlay aktivācija vai atjauninājumi 
jūsu iPhone ierīcē

Pārliecinieties, ka Apple CarPlay ir aktivēts jūsu iPhone 
ierīcē. Ja jūsu iPhone ierīcei nav šīs funkcijas, atjauniniet 
iPhone operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.
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 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai ieslēgtu Siri.

 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai izvēlētos un ieslēgtu 
jūsu viedtālrunī instalētu mediju atskaņotāju papildus 
sistēmas AV režīmiem.

 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai atbildētu uz ienākošo 
zvanu.

6 Lai izslēgtu Apple CarPlay, atvienojiet USB kabeli 
no sistēmas.

 Û Piezīme
 • Kad USB kabelis ir pievienots sistēmai, jūs nevarat mainīt 

tālruņa projicēšanas iestatījumus.
 • Atkarībā no uzņēmuma Apple politikas ar Apple CarPlay 

saderīgās lietojumprogrammas vai funkcijas, piemēram, 
navigācijas lietojumprogrammas vai mediju atskaņotāji, 
var mainīties. Lai pārbaudītu lietojumprogrammu saderību, 
apmeklējiet Apple mājas lapu (https://www.apple.com/ios/
carplay).

 • Lai lietotu tālruņa projicēšanu optimizētā vidē, atjauniniet 
sava tālruņa operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.

3 Ja jūsu iPhone ierīce ir bloķēta, atbloķējiet to un 
atļaujiet tās izmantošanu tālruņa projicēšanai.
 • Kad iPhone ierīce ir sekmīgi atpazīta, sākuma ekrānā 

parādās Apple CarPlay.

4 Sākuma ekrānā pieskarieties Apple CarPlay.

5 Lietojiet savas iPhone ierīces funkcijas, 
piemēram, zvanīšanu un ziņapmaiņu, savā 
sistēmā.
 • Pieskarieties ikonai uz ekrāna, lai darbinātu 

lietojumprogrammu vai lietotu funkciju.
 - Pieskarieties Apple sākuma ikonai ( ), lai pārietu 

uz Apple CarPlay galveno ekrānu.
 - Pieskarieties HYUNDAI ikonai ( ), lai pārietu uz 

savas sistēmas sākuma ekrānu.
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Android viedtālruņa pievienošana, 
izmantojot Android Auto

Pirms lietojat Android Auto, obligāti pārbaudiet šādus kritērijus:

Android Auto atbalsts jūsu viedtālrunī

Apmeklējiet Google mājas lapu (https://www.android.com/
auto) un pārbaudiet reģionus, ierīču veidus un modeļus, 
kas atbalsta Android Auto.

Android Auto instalācija jūsu viedtālrunī

Lejupielādējiet un instalējiet Android Auto lietojum-
programmu no Google Play. Ja atrodaties reģionā, 
kur Android Auto netiek atbalstīts, lietojumprogrammu 
nevar instalēt.

 • Atkarībā no pievienotās ierīces aparatūras, 
aparātprogrammatūras un operētājsistēmas versijām 
atpazīšanai nepieciešamais laiks var būt atšķirīgs.

 • Tālruņa projicēšanas rezultātā var tikt aprēķināta maksa 
par mobilo sakaru pakalpojumiem.

 • Atkarībā no tīkla signāla statusa dažas funkcijas var 
pienācīgi nedarboties.

 • Izvairieties no sava viedtālruņa lietošanas, kamēr tiek lietota 
tālruņa projicēšana.

 • Lietojot Apple CarPlay, nav pieejamas šādas funkcijas:
 - Bluetooth
 - USB un iPod režīmi
 - Skaļuma regulēšana (atkarībā no pievienotās ierīces)
 - Meklēšana, izmantojot [ ] pogu
 - Android Auto
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3 Ja jūsu viedtālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to un 
atļaujiet tā izmantošanu tālruņa projicēšanai.
 • Kad viedtālrunis ir sekmīgi atpazīts, sākuma ekrānā 

parādās Android Auto.

4 Sākuma ekrānā pieskarieties Android Auto.

5 Lietojiet sava viedtālruņa funkcijas, piemēram, 
zvanīšanu un ziņapmaiņu, savā sistēmā.
 • Pieskarieties ikonai uz ekrāna, lai darbinātu 

lietojumprogrammu vai lietotu funkciju.

 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai ieslēgtu Google balss 
atpazīšanu.

 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai izvēlētos un ieslēgtu 
jūsu viedtālrunī instalētu mediju atskaņotāju papildus 
sistēmas AV režīmiem.

 • Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai sāktu lietot Bluetooth 
zvanu funkcijas.

6 Lai izslēgtu Android Auto, atvienojiet USB kabeli 
no sistēmas.

Ieslēdziet Android Auto, rīkojoties šādi:

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Phone projection (Tālruņa projicēšana) > 
Android Auto > Enable Android Auto (Iespējot 
Android Auto).

2 Pievienojiet savu viedtālruni automašīnas 
USB pieslēgvietai, izmantojot viedtālruņa 
komplektācijā iekļauto kabeli.
 • Ja pievienojat ierīci tālruņa projicēšanai pirmo reizi, 

izlasiet paziņojumu iznirstošajā logā un pieskarieties OK.

 Ý Uzmanību
Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. 
Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības 
traucējumi.
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 Û Piezīme
 • Kad USB kabelis ir pievienots sistēmai, jūs nevarat mainīt 

tālruņa projicēšanas iestatījumus.
 • Atkarībā no uzņēmuma Google politikas Android Auto 

galvenajā ekrānā redzamās ikonas var mainīties.
 • Atkarībā no uzņēmuma Google politikas ar Android Auto 

saderīgās lietojumprogrammas vai funkcijas galvenajā 
ekrānā redzamās ikonas var mainīties. Lai pārbaudītu 
lietojumprogrammu saderību, apmeklējiet Android mājas 
lapu (https://www.android.com/auto).

 • Lai lietotu tālruņa projicēšanu optimizētā vidē, atjauniniet 
sava tālruņa operētājsistēmu uz visjaunāko versiju.

 • Atkarībā no pievienotās ierīces aparatūras, 
aparātprogrammatūras un operētājsistēmas versijām 
atpazīšanai nepieciešamais laiks var būt atšķirīgs.

 • Tālruņa projicēšanas rezultātā var tikt aprēķināta maksa 
par mobilo sakaru pakalpojumiem.

 • Atkarībā no tīkla signāla statusa dažas funkcijas var 
pienācīgi nedarboties.

 • Izvairieties no sava viedtālruņa lietošanas, kamēr tiek 
lietota tālruņa projicēšana.

 • Lietojot Android Auto, nav pieejamas šādas funkcijas:
 - Bluetooth audio
 - USB un iPod režīmi
 - Meklēšana, izmantojot [ ] pogu
 - Apple CarPlay
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Radio

Radio ieslēgšana

Radio režīma maiņa

Pieejamo radiostaciju pārlūkošana

Radiostaciju meklēšana

Radiostaciju saglabāšana

Saglabāto radiostaciju atskaņošana
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Radio ieslēgšana

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Radio.
Radio ekrāna izkārtojums var atšķirties atkarībā no reģiona, 
automašīnas modeļa vai specifikācijām.

Radio

a b c

d

e f g

a Izvēlēties radio režīmu.

b Attēlot iespēju sarakstu.
 • Sound settings (Skaņas iestatījumi): 

Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana

c Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

d Radiostacijas informācija.

e Piekļūt atmiņas pozīciju sarakstam.

f Piekļūt pieejamo radiostaciju sarakstam.

g Atskaņot katru radiostaciju piecas sekundes un 
izvēlēties sev tīkamo radiostaciju.

Radio ar satiksmes paziņojumu  
(TA) funkciju

h

a b c

d

e f g

a Izvēlēties radio režīmu.

b Attēlot iespēju sarakstu.
 • Sound settings (Skaņas iestatījumi): Sistēmas 

skaņas iestatījumu pielāgošana
 • Manual tune FM (Manuālā FM regulēšana)  

(*ja ir aprīkojumā): Manuāla radio frekvences 
regulēšana.

 • Regional (Reģionāli) (*ja ir aprīkojumā): 
Iespējot vai atspējot automātisko pārslēgšanos 
starp reģionālajām stacijām.
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Radio režīma maiņa

Izvēlieties režīmu radio ekrāna augšpusē.
 • Varat arī nospiest [RADIO] pogu vadības panelī vai [ ] 

pogu uz stūres. Katru reizi nospiežot pogu, radio režīms 
secīgi tiek pārslēgts uz DAB (*ja ir aprīkojumā)/FM > AM.

c Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

d Radiostacijas informācija.

e Piekļūt atmiņas pozīciju sarakstam.

f Piekļūt pieejamo radiostaciju sarakstam.

g Atskaņot katru radiostaciju piecas sekundes un 
izvēlēties sev tīkamo radiostaciju.

h Aktivēt satiksmes paziņojumus. Paziņojumi un 
programmas, ja tādas ir, tiks uztvertas automātiski.

 Û Piezīme
 • Staciju nosaukumi un vietējā informācija tiek saņemta 

ar GPS signālu. Ja GPS signāls netiek uztverts, informācija 
var netikt attēlota.

 • Attēlotie staciju nosaukumi var atšķirties no faktiskajiem 
radiostaciju nosaukumiem.
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Radiostaciju meklēšana

Lai meklētu iepriekšējo vai nākamo pieejamo 
radiostaciju, nospiediet [  TRACK] vai [  SEEK] 
pogu vadības panelī.
 • Lai izvēlētos radiostaciju no pieejamo staciju saraksta, 

pieskarieties List (Saraksts) radio ekrānā.

Radiostaciju saglabāšana
Varat saglabāt iecienītākās radiostacijas un atskaņot tās, 
izvēloties tās no atmiņas pozīciju saraksta.

1 Radio ekrānā pieskarieties Favourites (Izlase).

Pieejamo radiostaciju 
pārlūkošana
Varat dažas sekundes paklausīties katru radiostaciju un 
izvēlēties kādu no tām.

1 Radio ekrānā pieskarieties Scan (Pārlūkot).
 • Sistēma uz piecām sekundēm atskaņo katru no pieejamo 

staciju sarakstā esošajām radiostacijām.

2 Kad atrodas radiostaciju, kuru vēlaties klausīties, 
pieskarieties Scan (Pārlūkot), lai pārtrauktu 
pārlūkošanu.
 • Varat turpināt klausīties pašreizējo radiostaciju.

 Û Piezīme
Sistēma automātiski nepievienos un neatjauninās AM 
radiostacijas pieejamo staciju sarakstā. Lai pievienotu vai 
atjauninātu AM radiostacijas manuāli, pieskarieties AM >  
List (Saraksts) > .
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2 Pieskarieties brīvai pozīcijai atmiņas pozīciju 
sarakstā un turiet to.
 • Atskaņojamā radiostacija tiks pievienota izvēlētajai 

pozīcijai.

 Û Piezīme
 • Ir iespējams saglabāt līdz 40 radiostacijām.
 • Ja izvēlētajā atmiņas pozīcijā jau ir saglabāta stacija, tā tiks 

aizstāta ar staciju, kuru jūs klausāties.
 • Lai sašķirotu atmiņas pozīciju sarakstu frekvences secībā, 

pieskarieties Menu (Izvēlne) > Auto-sort Favourites 
(Automātiski šķirot izlasi).

Saglabāto radiostaciju 
atskaņošana

1 Radio ekrānā pieskarieties Favourites (Izlase).

2 Izvēlieties kādu no atmiņas pozīciju sarakstā 
esošajām radiostacijām.
 • Varat arī nospiest [ / ] sviru uz stūres, lai pārslēgtu 

staciju.
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Mediju atskaņotājs

Mediju atskaņotāja lietošana

USB režīma lietošana

iPod režīma lietošana

AUX režīma lietošana
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Mediju atskaņotāja lietošana
Varat atskaņot dažādās mediju atmiņas ierīcēs, piemēram, 
USB atmiņas ierīcēs, viedtālruņos vai iPod, saglabātu mūziku.

1 Pievienojiet ierīci automašīnas USB vai AUX 
pieslēgvietai.
 • Atkarībā no sistēmai pievienotās ierīces atskaņošana 

var tikt uzsākta nekavējoties.

2 Pieskarieties AV informācijas zonai sākuma 
ekrānā vai nospiediet [MEDIA] pogu vadības 
panelī.
 • Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet 

[MEDIA] pogu vēlreiz un izvēlēties mediju režīmu mediju 
izvēles logā.

 Û Piezīme
 • Pievienojot Apple ierīci, atskaņošana netiek uzsākta 

automātiski un AV informācijas zona paliek iepriekšējā 
režīmā. Jūs nevarat pieskarties AV informācijas zonai, 
lai uzsāktu atskaņošanu. Lai ieslēgtu mediju atskaņotāju 
iPod režīmā, nospiediet [MEDIA] pogu vadības panelī.

 • Varat arī mainīt režīmu, vairākkārt nospiežot [ ] pogu 
uz stūres.

 • Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām Jūsu 
automašīnā pieejamās pogas vai USB/AUX pieslēgvietas 
un izkārtojums var atšķirties.
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Pārtīšana atpakaļ/uz priekšu

Pieskarieties un turiet  vai , lai pārtītu atpakaļ 
vai uz priekšu. Varat arī nospiest un turēt [  TRACK] 
vai [  SEEK] pogu vadības panelī.

 • Varat arī nospiest un turēt [ / ] sviru uz stūres.

Pašreizējās atskaņošanas atsākšana

Pieskarieties , lai atsāktu pašlaik atskaņojamās dziesmas 
atskaņošanu no sākuma. Varat arī nospiest [  TRACK] 
pogu vadības panelī.

 • Varat arī nospiest uz leju [ / ] sviru uz stūres.

Mediju atskaņotāja vadība

Izmantojiet atskaņošanas ekrāna apakšā esošās pogas, 
lai vadītu mediju atskaņotāju.

Atskaņošanas nopauzēšana/atsākšana

Pieskarieties , lai nopauzētu atskaņošanu. Pieskarieties 
, lai atsāktu mūzikas atskaņošanu.

 • Varat arī piespiest [ ] pogu uz stūres.

 Û Piezīme
iPod režīms neatbalsta atskaņošanas nopauzēšanu un 
atsākšanu ar [ ] pogu.
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Atskaņošana jauktā secībā

Pieskarieties , lai atskaņotu albumu vai dziesmu 
sarakstu jauktā secībā. Atskaņošana jauktā secībā 
tiek ieslēgta vai izslēgta, katru reizi pieskaroties. Aktivizējot 
atskaņošanas jauktā secībā režīmu, ekrānā tiks attēlota 
atbilstošā režīma ikona. Atkarībā no pašreizējā medija vai 
dziesmu saraksta pieejamie atskaņošanas jauktā secībā 
režīmi var atšķirties.

 Û Piezīme
Detalizētu katra mediju režīma aprakstu skatiet attiecīgajā 
sadaļā. Bluetooth audio režīma apraksts ir sniegts nodaļā 
"Bluetooth".

Iepriekšējās vai nākamās dziesmas 
atskaņošana

Lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu, divas reizes pieskarieties 
 vai divas reizes nospiediet [  TRACK] pogu vadības 

panelī. Lai atskaņotu nākamo dziesmu, pieskarieties  
vai nospiediet [  SEEK] pogu vadības panelī.

 • Varat arī nospiest uz augšu [ / ] sviru uz stūres.

 Û Piezīme
 • Pagrieziet [ ] pogu vadības panelī, lai atrastu 

vēlamo dziesmu, un piecu sekunžu laikā nospiediet 
pogu, lai to atskaņotu.

 • Ja piecu sekunžu laikā netiek veiktas nekādas 
darbības, meklēšana tiek atcelta un ekrānā tiek 
attēlota informācija par pašlaik atskaņojamo dziesmu.

Atskaņošanas atkārtošana

Pieskarieties , lai atkārtotu datnes atskaņošanu. 
Atskaņošanas atkārtošanas režīms mainās, katru reizi 
pieskaroties. Ekrānā tiks attēlota atbilstošā režīma ikona. 
Atkarībā no pašreizējā medija vai dziesmu saraksta 
pieejamie atskaņošanas atkārtošanas režīmi var atšķirties.
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a b c

d

e
h

gf

i

a Piekļūt datņu sarakstam.

b Attēlot iespēju sarakstu.
 • Sound settings (Skaņas iestatījumi): 

Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana  
> Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."

c Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

d Informācija par atskaņojamo dziesmu

e Atskaņošanas atkārtošanas režīms

f Atskaņošanas jauktā secībā režīms

g Datņu skaits pašreizējā dziesmu sarakstā

h Atskaņošanas ilgums un atskaņošanas pozīcija

i Izdzēst pašlaik atskaņoto datni no sistēmas.

USB režīma lietošana
Ir iespējams atskaņot pārvietojamajās ierīcēs, piemēram, 
USB atmiņas ierīcēs un MP3 atskaņotājos saglabātas mediju 
datnes. Pirms USB režīma lietošanas pārbaudiet USB atmiņas 
ierīču un datņu saderību. > Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."

Mūzikas atskaņošana

1 USB ierīci pievienojiet tieši automašīnas USB 
pieslēgvietai.

2 Pieskarieties AV informācijas zonai sākuma 
ekrānā vai nospiediet [MEDIA] pogu vadības 
panelī.
 • Mediju atskaņotājs tiek attēlots pa visu ekrānu.

 • Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet 
[MEDIA] pogu vēlreiz un pieskarieties USB Music 
(USB mūzika) mediju izvēles logā.
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 Û Piezīme
 • Neizmantojiet pagarinātāju USB atmiņas ierīces pievie-

nošanai. Pievienojiet to tieši USB pieslēgvietai. Ja izmantojat 
USB sadalītāju vai pagarinātāju, ierīce var netikt atpazīta.

 • Ievietojiet USB spraudni līdz galam USB pieslēgvietā. Pretējā 
gadījumā var rasties sakaru kļūme.

 • Atvienojot USB ierīci, var rasties skaņas kropļojumi.
 • Sistēma atskaņo tikai standarta formātā kodētas datnes.
 • Tālāk norādītās USB ierīces var netikt atpazītas vai 

nedarboties pareizi:
 - Šifrēti MP3 atskaņotāji
 - USB ierīces, kas nav atpazītas kā atvienojami diski

 • USB ierīce var netikt atpazīta atkarībā no tās stāvokļa.
 • Dažas USB ierīces var nebūt saderīgas ar jūsu sistēmu.
 • Atkarībā no USB ierīces veida, ietilpības vai datņu formāta 

USB atpazīšana var prasīt ilgāku laiku.
 • Atkarībā no parametriem dažas USB ierīces var neatbalstīt 

uzlādi ar USB savienojumu.

 Û Piezīme
Datņu dzēšanu atbalsta tikai FAT16/32 formātā formatētas 
USB atmiņas ierīces. Izdzēstās datnes ir atrodamas "to_delete" 
mapē.

 Ý Uzmanību
 • Pirms USB ierīces pievienošanas sistēmai iedarbiniet 

automašīnas dzinēju. Iedarbinot dzinēju, kad USB ierīce 
ir pievienota sistēmai, var sabojāt USB ierīci.

 • Pievienojot/atvienojot USB ierīces, ievērojiet piesardzību 
sakarā ar statisko elektrību. Statiskā izlāde var izraisīt 
sistēmas darbības traucējumus.

 • Nepieskarieties USB pieslēgvietai ar ķermeņa daļām vai 
jebkādiem priekšmetiem. Tādā veidā var rasties negadījums 
vai sistēmas darbības traucējumi.

 • Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. 
Tādā veidā var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības 
traucējumi.

 • USB ierīci izmantojiet tikai datņu atskaņošanai. Izmantojot 
USB aksesuārus uzlādei vai sildīšanai, var kaitēt sistēmas 
darbībai vai sabojāt to.
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b Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

c Pāriet uz augšu uz citu mapi/kategoriju.

d Mapes/kategorijas nosaukums

e Meklēt dziesmu pēc kategorijām.

f Ritināšanas josla

iPod režīma lietošana
Varat atskaņot savās Apple ierīcēs, piemēram, iPod vai iPhone 
saglabāto mūziku. Pirms iPod režīma lietošanas pārbaudiet 
Apple ierīču saderību un iOS specifikācijas.  
> Skatiet 9-10. lpp. "iPod režīms."

1 Pievienojiet savu Apple ierīci automašīnas 
USB pieslēgvietai, izmantojot Apple ierīces 
komplektācijā iekļauto kabeli.
 • Pēc pievienošanas sāksies ierīces uzlāde. Mūzikas 

atskaņošana nesāksies automātiski.

 [ Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā

Piekļūt datņu sarakstam meklēšanai un dziesmas izvēlei.

1 Mūzikas atskaņošanas ekrānā pieskarieties 
List (Saraksts).

2 Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu mapi, pārietu 
uz citu kategoriju vai atskaņotu mūzikas datni.

ba
c d

e f

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Show current track (Attēlot pašreizējo dziesmu): 

Pāriet uz pašlaik atskaņotās datnes atrašanās 
vietu, meklējot mūzikas datni citā mapē/kategorijā. 
Šī iespēja ir atspējota, kad tiek atskaņota datne no 
pašreizējā dziesmu saraksta.
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 Ý Uzmanību
Neatvienojiet USB ierīci neilgi pēc tās pievienošanas. Tādā veidā 
var rasties ierīces kļūme vai sistēmas darbības traucējumi.

 [ Mūzikas datņu meklēšana datņu sarakstā

Piekļūt datņu sarakstam meklēšanai un dziesmas izvēlei.

1 Mūzikas atskaņošanas ekrānā pieskarieties 
List (Saraksts).

2 Pieskarieties ekrānam, lai pārietu uz citu 
kategoriju vai atskaņotu mūzikas datni.

a
b c

d e

a Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

b Pāriet uz augšu uz citu kategoriju.

2 Nospiediet [MEDIA] pogu vadības panelī.
 • Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet 

[MEDIA] pogu vēlreiz un pieskarieties iPod mediju 
izvēles logā.

a b c

d

e
h

gf

a Piekļūt datņu sarakstam.

b Attēlot iespēju sarakstu.
 • Sound settings (Skaņas iestatījumi): Sistēmas 

skaņas iestatījumu pielāgošana  
> Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."

c Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

d Informācija par atskaņojamo dziesmu

e Atskaņošanas atkārtošanas režīms

f Atskaņošanas jauktā secībā režīms

g Datņu skaits pašreizējā dziesmu sarakstā

h Atskaņošanas ilgums un atskaņošanas pozīcija
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 • Ja pievienojat savu ierīci sistēmai atskaņošanas laikā, 
uzreiz pēc pievienošanas var būt dzirdama augstas 
frekvences skaņa. Pirms ierīces pievienošanas apturiet 
vai nopauzējiet atskaņošanu.

 • Pievienojot ierīci, kamēr notiek lejupielāde vai 
sinhronizēšana ar iTunes, var rasties kļūme. Pievienojiet 
ierīci, kad lejupielāde vai sinhronizēšana ir pabeigta.

 • Pievienojot iPod nano (izņemot 6. paaudzes modeli) vai 
iPod classic, ierīces ekrānā tiks attēlots zīmola logotips. 
iPhone un iPod touch ierīcēm logotips netiek attēlots.

Piezīmes par Apple ierīču atskaņošanu
 • Atkarībā no ierīces modeļa tā var netikt atpazīta 

neatbalstītu sakaru protokolu dēļ.

 • Sistēmā attēloto vai atskaņoto dziesmu secība var 
atšķirties no Jūsu ierīcē saglabāto dziesmu secības.

 • Podkāsti un audio grāmatas tiks atskaņotas sistēmā, 
ja Apple ierīcē nav instalētas attiecīgās lietojum-
programmas. Šīm datnēm varat piekļūt kategorijā 
Other (Citi).

c Kategorijas nosaukums

d Meklēt dziesmu pēc kategorijām.

e Ritināšanas josla

Piezīmes par Apple ierīču pievienošanu
 • Pirms ierīces pievienošanas sistēmai pārliecinieties, 

ka tās iOS un aparātprogrammatūras versija ir aktuāla. 
Novecojušas ierīces var izraisīt sistēmas kļūmi.

 • Ja ierīces akumulators ir gandrīz izlādējies, ierīce var 
netikt atpazīta. Pārbaudiet akumulatora līmeni un, 
ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru, pirms atkal 
pievienojat ierīci sistēmai.

 • Izmantojiet Apple sertificētu kabeli. Izmantojot 
nesertificētu kabeli, var rasties skaņas kropļojumi vai 
kļūmes atskaņošanas laikā.

 • Ievietojiet USB spraudni līdz galam USB pieslēgvietā. 
Pretējā gadījumā var rasties sakaru kļūme.

 • Ja pievienojat mediju ierīci vai mobilo tālruni sistēmai, 
izmantojot gan USB kabeli, gan AUX kabeli, sistēma 
vai ierīce var nedarboties kā pienākas. Lai izmantotu USB 
savienojumu, atvienojiet AUX kabeli no ierīces.
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AUX režīma lietošana
Varat atskaņot mūziku pa automašīnas skaļruņiem, pievienojot 
ārējās ierīces, piemēram, viedtālruņus un MP3 atskaņotājus.

Pievienojiet ārējo ierīci automašīnas AUX 
pieslēgvietai, izmantojot AUX kabeli.
 • Automātiski ieslēdzas AUX režīms, un no automašīnas 

skaļruņiem atskan skaņa.

a b

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Sound settings (Skaņas iestatījumi):  

Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana  
> Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."

b Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

 • Podkāsti un audio grāmatas var netikt atskaņotas 
vai netikt attēlotas jūsu sistēmā, ja jūsu Apple ierīcē ir 
instalēta iOS 6.0 vai jaunāka versija.

 • Izmantojot iPhone, var rasties konflikts starp audio 
straumēšanas funkciju un iPod režīma vadību. Ja rodas 
kļūda, atvienojiet un no jauna pievienojiet USB kabeli.

 • Izmantojot iPhone vai iPod touch, neveiciet darbības ar 
ierīci, kamēr tā ir pievienota sistēmai. Var rasties kļūme.

 • Veicot izejošo vai saņemot ienākošo zvanu atskaņošanas 
laikā ar iPhone, pēc zvana beigām mūzika var palikt 
nopauzēta. Ja pēc zvana beigām nedzirdat mūziku, 
pārbaudiet ierīcē, vai mūzika ir nopauzēta.

 • Nekopējiet vienādas dziesmas vairākās mapēs. Vairākās 
mapēs saglabātas vienādas dziesmas var izraisīt meklē-
šanas un atskaņošanas funkciju kļūmes.

 • Izmantojot mediju vadības funkciju, piemēram, 
apturēšanu vai atkārtošanu, īsi pirms dziesmas beigām, 
uz ekrāna attēlotā dziesmas informācija var neatbilst 
pašlaik atskaņojamajai dziesmai. Tas neliecina par 
sistēmas kļūmēm. Pārstartējiet sistēmas iPod režīmu vai 
nopauzējiet un atsāciet atskaņošanu savā ierīcē.
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 Û Piezīme
 • Tā kā sistēma darbojas kā pievienotās ārējās ierīces 

izvades ierīce AUX režīmā, nevar lietot citas vadības 
funkcijas, izņemot skaļuma regulēšanu. Atskaņošanas 
kontrolei izmantojiet ārējās ierīces vadības pogas.

 • AUX režīma skaļums tiek regulēts atsevišķi no pārējiem 
režīmiem.

 • Atkarībā no ierīces veida, izmantojot ārējo ierīci ar 
barošanas pieslēgvietai pievienoto barošanas kabeli, 
var rasties troksnis.

 • Ja sistēmai ir pievienots AUX kabelis bez ārējās ierīces, 
var rasties troksnis. Atvienojiet AUX kabeli no AUX 
pieslēgvietas, kad nav pievienota ārējā ierīce.
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Bluetooth

Bluetooth ierīču pievienošana

Bluetooth audio ierīces lietošana

Bluetooth tālruņa lietošana
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Bluetooth ierīču pievienošana
Bluetooth ir maza attāluma bezvadu tīkla tehnoloģija. 
Ar Bluetooth palīdzību varat izveidot bezvadu savienojumu ar 
tuvumā esošajām mobilajām ierīcēm, lai nosūtītu un saņemtu 
datus starp savienotajām ierīcēm. Tas ļauj lietot ierīces efektīvi.

Lai izmantotu Bluetooth, vispirms ir jāsavieno Bluetooth 
ierīce, piemēram, mobilais tālrunis vai MP3 atskaņotājs, ar 
sistēmu. Pārliecinieties, ka ierīce, ko vēlaties pievienot, atbalsta 
Bluetooth.

 Ü Brīdinājums
Pirms Bluetooth ierīču pievienošanas apturiet automašīnu 
drošā vietā. Braukšana, nepievēršot uzmanību ceļam, var 
izraisīt satiksmes negadījumu un nopietnus vai nāvējošus 
savainojumus.

 Û Piezīme
Sistēmā var izmantot tikai Bluetooth brīvroku un audio 
funkcijas. Pievienojiet mobilo ierīci, kas atbalsta Bluetooth 
brīvroku vai audio funkciju.

Ierīču sapārošana ar sistēmu

Ar Bluetooth savienojumu vispirms sapārojiet savu ierīci ar 
sistēmu, lai pievienotu to sistēmas Bluetooth ierīču sarakstam. 
Varat reģistrēt līdz piecām ierīcēm.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas 
izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (Bluetooth savie
nojumi) > Add new (Pievienot jauni).
 • Ja veicat ierīces sapārošanu ar sistēmu pirmo reizi, 

varat arī nospiest [ ] uz stūres. Varat arī sākuma 
ekrānā pieskarties All menus (Visas izvēlnes) > 
Phone (Tālrunis).

2 Aktivējiet Bluetooth funkciju ierīcē, ko vēlaties 
pievienot, atrodiet savas automašīnas sistēmu 
un izvēlieties to.
 • Pārbaudiet sistēmas Bluetooth nosaukumu, kas tiek attēlots 

jaunas reģistrācijas iznirstošajā logā sistēmas ekrānā.
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 Û Piezīme
 • Pēc tam, kad atļaujat sistēmai piekļūt ierīcei, var paiet 

zināms laiks, kamēr sistēma izveido savienojumu ar ierīci. 
Kad savienojums ir izveidots, ekrāna augšpusē parādās 
Bluetooth statusa ikona.

 • Varat mainīt atļauju iestatījumus mobilā tālruņa Bluetooth 
iestatījumu izvēlnē. Sīkāku informāciju skatiet sava mobilā 
tālruņa lietošanas pamācībā.

 • Lai reģistrētu jaunu ierīci, atkārtojiet soļus no 1. līdz 5.
 • Kad sistēmai ir pievienota ierīce ar Bluetooth savienojumu, 

nav iespējams sapārot citu ierīci.
 • Ja nevēlaties, lai sistēma automātiski izveido savienojumu 

ar ierīci, deaktivējiet Bluetooth funkciju savā ierīcē.

3 Pārliecinieties, ka Bluetooth ierīcē un sistēmas 
ekrānā attēlotās Bluetooth paroles sakrīt, un 
apstipriniet savienojumu no ierīces.

4 Izvēlieties, vai pievienot Bluetooth ierīci sistēmai 
pirms citām ierīcēm vai nē.
 • Ja piešķirat Bluetooth ierīcei prioritāti, tā tiks automātiski 

pievienota sistēmai, ieslēdzot sistēmu.

5 Ja pievienojat mobilo tālruni, atļaujiet sistēmai 
piekļūt ierīces datiem un lejupielādēt tos.
 • Datu lejupielāde ir paredzēta tikai Bluetooth zvanu 

funkcijām. Atļaujas nav nepieciešamas, ja pievienojat 
audio ierīci.
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a Skatīt Bluetooth palīdzību.

b Pievienot ierīci.

c Atvienot ierīci.

d Sapārot jaunu ierīci ar sistēmu.

e Dzēst sapārotās ierīces. Tiks izdzēsti arī no ierīcēm 
lejupielādētie dati.

 Û Piezīme
 • Ja savienojums tiek pārtraukts, jo ierīce vairs neatrodas 

uztveršanas diapazonā vai radusies ierīces kļūda, savie-
nojums tiks automātiski atjaunots, kad ierīce atgriezīsies 
uztveršanas diapazonā, vai pēc kļūdas nodzēšanas.

 • Ka sakaru kļūmes dēļ savienojums ir nestabils, atiestatiet 
Bluetooth, pieskaroties All menus (Visas izvēlnes) > 
Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > Factory settings 
(Rūpnīcas iestatījumi) un pievienojiet ierīci atkārtoti.

Sapārotas ierīces pievienošana

Lai lietotu Bluetooth ierīci ar sistēmu, pievienojiet sapārotu 
ierīci sistēmai. Sistēma vienlaicīgi var darboties tikai ar vienu 
ierīci.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth savienojumi).

2 Pieskarieties Connect (Pievienot) blakus ierīcei, 
kuru vēlaties pievienot.
 • Ja sistēmai jau ir pievienota cita ierīce, atvienojiet to. 

Pieskarieties Disconnect (Atvienot) blakus ierīcei.

a

c

d e

b
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Sapāroto ierīču dzēšana

Ja vairs nevēlaties, lai Bluetooth ierīce būtu sapārota, vai 
ja vēlaties pievienot jaunu ierīci, kad Bluetooth ierīču saraksts 
ir pilns, izdzēsiet sapārotās ierīces.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) 
> Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth savienojumi) > Delete devices 
(Dzēst ierīces).

2 Izvēlieties ierīces, ko vēlaties dzēst, un 
pieskarieties Delete (Dzēst).
 • Lai izdzēstu visas sapārotās ierīces, pieskarieties Mark 

all (Atzīmēt visu) > Delete (Dzēst).

3 Pieskarieties Yes (Jā).

Ierīces atvienošana

Ja vēlaties pārtraukt Bluetooth ierīces lietošanu vai pievienot 
citu ierīci, atvienojiet pašlaik pievienoto ierīci.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth savienojumi).

2 Pieskarieties Disconnect (Atvienot) blakus 
ierīcei.

3 Pieskarieties Yes (Jā).
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a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Connection settings (Savienojumu iestatījumi): 

Pielāgot Bluetooth savienojumu iestatījumus.  
> Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču pievienošana."

 • Sound settings (Skaņas iestatījumi):  
Sistēmas skaņas iestatījumu pielāgošana  
> Skatiet 7-3. lpp. "Sistēmas skaņas iestatīšana."

b Pāriet uz iepriekšējo ekrānu.

c Informācija par atskaņojamo dziesmu

d Atskaņošanas atkārtošanas režīms

e Atskaņošanas jauktā secībā režīms

f Pašreizējās atskaņošanas atsākšana. Pieskarieties divas 
reizes, lai atskaņotu iepriekšējo datni. Varat arī nospiest 
[  TRACK] pogu vadības panelī vai [ / ] sviru uz stūres.

g Atskaņošanas nopauzēšana/atsākšana.

h Atskaņot nākošo datni. Varat arī nospiest [  SEEK] pogu 
vadības panelī vai [ / ] sviru uz stūres.

i Mainīt atskaņošanas atkārtošanas režīmu.

j Aktivēt vai deaktivēt atskaņošanas jauktā secībā režīmu.

Bluetooth audio ierīces 
lietošana
Varat atskaņot mūziku no pievienotas Bluetooth audio ierīces 
pa automašīnas skaļruņiem.

Nospiediet [MEDIA] pogu vadības panelī.
 • Ja jums ir vairākas mediju atmiņas ierīces, nospiediet 

[MEDIA] pogu vēlreiz un pieskarieties Bluetooth Audio 
mediju izvēles logā.

a

d

f g h i j

e

b

c
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Bluetooth tālruņa lietošana
Jūs varat izmantot Bluetooth savienojumu tālruņa zvaniem 
brīvroku režīmā. Jūs varat apskatīt zvana informāciju sistēmas 
ekrānā un droši veikt izejošos un saņemt ienākošos zvanus, 
izmantojot automašīnas iebūvēto mikrofonu un skaļruņus.

 Ü Brīdinājums
 • Pirms jebkādu Bluetooth ierīču pievienošanas apturiet 

automašīnu drošā vietā. Braukšana, nepievēršot uzmanību 
ceļam, var izraisīt satiksmes negadījumu un nopietnus vai 
nāvējošus savainojumus.

 • Nekādā gadījumā neizdariet zvanus un neturiet mobilo 
tālruni rokās braukšanas laikā. Mobilā tālruņa lietošana 
var novērst Jūsu uzmanību, apgrūtinot apkārtējās situācijas 
uztveri un mazinot spēju reaģēt uz negaidītām situācijām, 
tādā veidā izraisot negadījumu. Ja nepieciešams, zvanu 
veikšanai izmantojiet Bluetooth brīvroku ierīci, un runājiet 
pēc iespējas īsāk.

 Û Piezīme
 • Atkarībā no pievienotās Bluetooth ierīces, mobilā tālruņa 

vai Jūsu izmantotā mūzikas atskaņotāja atskaņošanas 
kontroles funkcijas var atšķirties.

 • Atkarībā no izmantotā mūzikas atskaņotāja straumēšana 
var netikt atbalstīta.

 • Atkarībā no pievienotās Bluetooth ierīces vai mobilā tālruņa 
dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

 • Ja pievienojat mediju ierīci vai mobilo tālruni sistēmai, 
izmantojot gan Bluetooth, gan USB kabeli vai AUX 
kabeli, sistēma vai ierīce var nedarboties kā pienākas. 
Lai izmantotu Bluetooth savienojumu, atvienojiet visus 
kabeļus no ierīces.



6-8

2 Ja ir vairākas sapārotas mobilās ierīces, 
izvēlieties vienu mobilo tālruni no sapāroto 
ierīču saraksta.

3 Izvēlieties tālruņa numuru no zvanu vēstures.
 • Nepieciešamo numuru var atrast, nospiežot [ / ] 

sviru uz stūres. Nav nepieciešams pieskarties ekrānam.

 • Lai izvēlētos tālruņa numuru no kontaktu saraksta, 
pieskarieties .

 • Lai ievadītu tālruņa numuru manuāli, pieskarieties .

Izejošie zvani

Ja Jūsu mobilais tālrunis ir pievienots sistēmai, varat veikt 
izejošo zvanu, izvēloties vārdu no zvanu vēstures vai kontaktu 
saraksta. Varat arī ievadīt tālruņa numuru ar tastatūru.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Phone (Tālrunis).
 • Varat arī nospiest [ ] pogu uz stūres.
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 Û Piezīme
 • Daži mobilo tālruņu modeļi var neatbalstīt lejupielādes 

funkciju.
 • Katrā sarakstā tiek lejupielādēti līdz 50 zvanu ierakstiem.
 • Zvana ilguma un laika informācija netiek attēlota sistēmas 

ekrānā.
 • Jūsu zvanu vēstures lejupielādei no mobilā tālruņa 

ir nepieciešama atļauja. Mēģinot lejupielādēt datus, var 
būt nepieciešams atļaut lejupielādi mobilajā tālrunī. 
Ja lejupielāde neizdodas, pārbaudiet, vai mobilā tālruņa 
ekrānā nav paziņojumu par mobilā tālruņa atļauju 
iestatījumiem.

 • Lejupielādējot zvanu vēsturi, visi vecie dati tiek dzēsti.

4 Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ] pogu uz stūres 
vai pieskarieties End (Beigt) zvana ekrānā.

 [ Zvanu vēstures lietošana

1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .

2 Izvēlēties ierakstu no zvanu vēstures, lai veiktu 
zvanu.

a

b c d e

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Download (Lejupielādēt): Lejupielādēt jūsu zvanu 

vēsturi.
 • Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi): 

Pielāgot Bluetooth iestatījumus.  
> Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."

b Skatīt visus zvanu ierakstus.

c Skatīt tikai izejošos zvanus.

d Skatīt tikai ienākošos zvanus.

e Skatīt tikai neatbildētos zvanus.
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 Û Piezīme
 • Ir iespējams lejupielādēt un attēlot tikai tos kontaktus 

no Bluetooth ierīces, kuriem ir atbalstīts formāts. Kontakti 
no dažām lietojumprogrammām netiks iekļauti.

 • No Jūsu ierīces var lejupielādēt līdz 5000 kontaktiem.
 • Daži mobilo tālruņu modeļi var neatbalstīt lejupielādes 

funkciju.
 • Atkarībā no sistēmas specifikācijām daži no 

lejupielādētajiem kontaktiem var tikt pazaudēti.
 • Tiek lejupielādēti gan tālrunī, gan SIM kartē saglabātie 

kontakti. Dažiem mobilajiem tālruņiem SIM kartē esošie 
kontakti var netikt lejupielādēti.

 • Ja mobilajā tālrunī esat iestatījis ātrās zvanīšanas numurus, 
varat izdarīt zvanu, pieskaroties un turot ātrās zvanīšanas 
numuru uz tastatūras. Atkarībā no mobilā tālruņa veida 
ātrās zvanīšanas funkcija var nebūt pieejama.

 • Kontaktu lejupielādei no mobilā tālruņa ir nepieciešama 
atļauja. Mēģinot lejupielādēt datus, var būt nepieciešams 
atļaut lejupielādi mobilajā tālrunī. Ja lejupielāde neizdodas, 
pārbaudiet, vai mobilā tālruņa ekrānā nav paziņojumu par 
mobilā tālruņa atļauju iestatījumiem.

 [ Kontaktu saraksta lietošana

1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .

2 Izvēlēties kontaktu no saraksta, lai veiktu zvanu.

a

b

a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Download (Lejupielādēt): Lejupielādējiet kontaktus 

no sava mobilā tālruņa.
 • Search (Meklēt): Ievadiet kontakta vārdu vai tālruņa 

numuru, lai meklētu sarakstā.
 • Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi): 

Pielāgot Bluetooth iestatījumus.  
> Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."

b Izvēlieties pirmo burtu, lai ātri atrastu kontaktus.
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a Attēlot iespēju sarakstu.
 • Bluetooth settings (Bluetooth iestatījumi): 

Pielāgot Bluetooth iestatījumus.  
> Skatiet 7-6. lpp. "Bluetooth iestatīšana."

b Mainīt Bluetooth savienojumu iestatījumus.

Atbildēšana uz zvanu

Saņemot ienākošo zvanu, sistēmas ekrānā parādās ienākošā 
zvana iznirstošais paziņojums.

Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties Accept 
(Pieņemt).
 • Varat arī nospiest [ ] pogu uz stūres.

 • Atkarībā no mobilā tālruņa veida vai statusa lejupielāde 
var aizņemt ilgāku laiku.

 • Lejupielādējot kontaktus, visi vecie dati tiek dzēsti.
 • Jūs nevarat rediģēt vai dzēst savus kontaktus sistēmā.
 • Pievienojot jaunu mobilo tālruni, kontakti, kas lejupielādēti 

no iepriekšējā mobilā tālruņa, netiks attēloti, bet paliks 
sistēmā, līdz iepriekšējais tālrunis tiek izdzēsts no ierīču 
saraksta.

 [ Tastatūras lietošana

1 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .

2 Ievadiet tālruņa numuru ar tastatūru un 
pieskarieties , lai veiktu zvanu.

a

b
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Iespējas zvana laikā

Zvana laikā būs redzams zemāk redzamais zvana ekrāns. 
Pieskarieties pogai, lai veiktu vēlamo funkciju.

a

b

c d e

a Izslēdziet mikrofonu, lai otrs runātājs jūs nevarētu dzirdēt.

b Noregulēt mikrofona skaļumu.

c Pārslēgt zvanu uz mobilo tālruni. Atkarībā no mobilā 
tālruņa veida šī funkcija var nebūt pieejama.

d Beigt zvanu.

e Attēlot tastatūru.

Lai atteiktu zvanu, pieskarieties Reject (Atteikt).
 • Varat arī nospiest [ ] pogu uz stūres.

 Û Piezīme
 • Atkarībā no mobilā tālruņa veida zvanu atteikšana var 

nebūt pieejama.
 • Kad mobilais tālrunis ir pievienots sistēmai, zvana skaņu 

var atskaņot pa automašīnas skaļruņiem, pat ja izkāpjat no 
automašīnas, kad tālrunis atrodas uztveršanas diapazonā. 
Lai pārtrauktu savienojumu, atvienojiet ierīci no sistēmas 
vai deaktivējiet ierīces Bluetooth funkciju.
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 [ Pārslēgšanās starp zvaniem

Ja jūsu mobilais tālrunis atbalsta zvanu gaidīšanu, varat atbildēt 
uz otru zvanu. Pirmais zvans tiek pārcelts gaidīšanas režīmā.

Lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un gaidošo zvanu, 
pieskarieties Switch (Pārslēgties) vai pieskarieties 
zvana ekrānā attēlotajam tālruņa numuram.

 Û Piezīme
Atkarībā no mobilā tālruņa veida šī funkcija var nebūt pieejama.

 Û Piezīme
 • Ja zvanītāja informācija ir saglabāta jūsu kontaktu sarakstā, 

tiek attēlots zvanītāja vārds un tālruņa numurs. Ja zvanītāja 
informācija nav saglabāta jūsu kontaktu sarakstā, tiek 
attēlots tikai zvanītāja tālruņa numurs.

 • Bluetooth zvana laikā nevar pārslēgties uz citu ekrānu, 
piemēram, AV ekrānu vai iestatījumu ekrānu.

 • Zvana kvalitāte dažādiem mobilo tālruņu modeļiem var 
būt atšķirīga. Ar dažiem tālruņiem sarunas partneris jūsu 
balsi var dzirdēt sliktāk.

 • Dažiem mobilo tālruņu veidiem tālruņa numurs var netikt 
attēlots.
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Izlases saraksta iestatīšana

Saglabājot biežāk lietotos tālruņa numurus savā izlasē, varat 
ātri tos atrast un veikt zvanu.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Phone (Tālrunis).
 • Varat arī nospiest [ ] pogu uz stūres.

2 Bluetooth tālruņa ekrānā pieskarieties .

3 Pieskarieties Menu (Izvēlne) > Edit (Rediģēt) 
un izvēlieties kontaktu no sava kontaktu 
saraksta.

4 Pieskarieties  blakus nepieciešamajam 
tālruņa numuram.
 • Zvaigznītes ikonas krāsa nomainās uz oranžu, un tālruņa 

numurs tiek pievienots jūsu izlases sarakstam.

 Û Piezīme
 • Katrai ierīcei varat reģistrēt līdz 10 izlases elementiem.
 • Lai dzēstu kādu no izlases elementiem, pieskarieties 

Menu (Izvēlne) > Delete (Dzēst).
 • Pievienojot jaunu mobilo tālruni, izlase, kas izveidota 

iepriekšējam mobilajam tālrunim, netiks attēlota, bet paliks 
sistēmā, līdz iepriekšējais tālrunis tiek izdzēsts no ierīču 
saraksta.
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Iestatījumi

Automašīnas vides iestatīšana

Skaņu iestatīšana

Sistēmas ekrāna iestatīšana

Sākuma ekrāna iestatīšana

Ekrānsaudzētāja iestatīšana

Bluetooth iestatīšana

Sistēmas vides iestatīšana
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Automašīnas vides iestatīšana
Jūs varat mainīt ar braukšanu un automašīnas salona un ārējo 
vidi saistītos iestatījumus.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Vehicle (Automašīna).

Drive mode  
(Braukšanas  
režīms)

Pielāgot automašīnas braukšanas režīmus.

 • ECO (EKO): Šis ir braukšanas režīms ar 
uzlabotu patēriņa efektivitātei. Jūs varat 
mainīt klimata kontroles režīmu, aktīvās 
ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni 
un ātruma ierobežojuma iestatījumus.

 • COMFORT (KOMFORTA): Šis ir braukšanas 
režīms, kurā galvenā uzmanība ir veltīta 
vadītāja un pasažieru komfortam. Jūs varat 
mainīt klimata kontroles režīmu un aktīvās 
ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni.

 • SPORT (SPORTA): Šis braukšanas režīms 
piedāvā dinamiskāku braukšanu. Jūs varat 
mainīt klimata kontroles režīmu un aktīvās 
ripošanas enerģijas reģenerācijas līmeni.

 • Drive mode change alert (Braukšanas 
režīma maiņas brīdinājums): Iestatiet, 
lai attēlotu paziņojumu, kad maināt 
automašīnas braukšanas režīmu.

 • Reset (ECO/COMFORT/SPORT) (Atiestatīt 
(EKO/KOMFORTA/SPORTA)): Atiestatīt 
braukšanas režīma iestatījumus uz 
sākotnējām vērtībām.

 Û Piezīme
 • Braukšanas režīma iestatījumus var mainīt tikai tad, 

kad dzinējs ir iedarbināts.
 • Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no 

automašīnas modeļa vai specifikācijām.
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Position 
(Pozīcija)

Izvēlieties skaņas koncentrēšanas vietu. 
Pieskarieties vēlamajai vietai sēdvietu 
attēlā vai pieskarieties bultiņu pogām, lai 
pārvietotu koncentrēšanās vietu. Lai iestatītu 
skaņu automašīnas centrā, pieskarieties .

Volume 
levels 
(Skaļuma 
līmeņi)

Noregulējiet dažādu sistēmas funkciju, 
ieskaitot tālruņa projicēšanu, skaļuma 
līmeņus.

Equaliser 
(Ekvalaizers)

Noregulējiet katra skaņas tembra režīma 
līmeni.

Skaņu iestatīšana
Varat mainīt ar skaņu saistītos iestatījumus, piemēram, 
skaļruņu skaļumu un skaņas efektus.

Sistēmas skaņas iestatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Sound (Skaņa).

 Û Piezīme
 • Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no 

automašīnas modeļa vai specifikācijām.
 • Pieejamās iespējas var būt atšķirīgas atkarībā no jūsu 

automašīnas sistēmas vai pastiprinātāja specifikācijām.
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Sistēmas ekrāna iestatīšana
Varat mainīt displeja iestatījumus.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Display (Displejs).

Dimming  
(Aptum
šošana)

Iestatiet automātisku ekrāna spilgtuma 
regulēšanu atkarībā no apkārtējā apgais
mojuma vai izvēlieties apgaismotu vai tumšu 
ekrānu.

Brightness 
(Spilgtums)

Iespēja Use cluster knob (Lietot instru
mentu bloka pogu) ļauj regulēt sistēmas 
spilgtumu atbilstoši instrumentu bloka 
spilgtumam. Ja šī funkcija ir deaktivēta, varat 
regulēt dienas vai nakts režīma spilgtumu 
atbilstoši iespējas Dimming (Aptumšošana) 
iestatījumiem.

Default 
(Sākuma 
iestatījumi)

Atiestatiet ekrāna iestatījumus uz 
sākotnējām vērtībām.

Loudness 
(Skaļums)

 • Reverse warning priority 
(Atpakaļgaitas brīdinājuma prioritāte): 
Iestatiet audiosistēmas skaļuma 
pazemināšanu, lai varētu dzirdēt 
atpakaļgaitas brīdinājumu, braucot 
atpakaļgaitā.

 • Volume limitation on startup 
(Skaļuma ierobežošana iedarbinot): 
Iestatiet automātisku sistēmas skaļuma 
pazemināšanu, to ieslēdzot, ja sistēmas 
skaļums ir bijis iestatīts pārāk augstā 
līmenī.

Advanced 
(Papildus) 
(*ja ir 
aprīkojumā)

Iestatiet papildu skaņas iespējas vai 
izmantojiet dažādus skaņas efektus.

Atkarībā no pastiprinātāja specifikācijām 
pieejamās skaņas iespējas un efekti var 
atšķirties.

Default 
(Sākuma 
iestatījumi)

Atiestatiet skaņas iestatījumus uz 
sākotnējām vērtībām.

 Û Piezīme
Lai ieslēgtu vai izslēgtu pieskāriena skaņu, pieskaroties 
Beep (Pīkstiens) skaņas iestatījumu ekrāna augšā.
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 Û Piezīme
Pēc sākuma ekrānā attēloto izvēļņu maiņas var tikt ietekmēta 
piekļuve dažām funkcijām vai to lietošana. Ja nevarat atrast 
meklēto funkciju sākuma ekrānā, pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes), lai piekļūtu tai vai lietotu to.

Ekrānsaudzētāja iestatīšana
Varat izvēlēties ekrānsaudzētāja attēlošanu, kad izslēdzat 
ekrānu, nospiežot un turot [ ] pogu vadības panelī.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Screensaver (Ekrānsaudzētājs).

2 Izvēlieties ekrānsaudzētāja iespēju.
 • Digital (Digitālais): Tiek attēlots digitālais pulkstenis.

 • Analogue (Analogais): Tiek attēlots analogais 
pulkstenis.

 • None (Nav): Ekrānsaudzētājs netiek attēlots.

Sākuma ekrāna iestatīšana
Varat mainīt sākuma ekrānā attēloto izvēļņu iestatījumus. 
Personalizējiet sākuma ekrānu, pievienojot savas biežāk lietotās 
izvēlnes.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Home screen (Sākuma ekrāns).

2 Atrodiet labajā pusē esošajā sarakstā nepiecie
šamo izvēlni un pārvelciet to uz vēlamo vietu.
 • Esošā izvēlne pārvietojas un sarakstu labajā pusē, 

un jaunā izvēlne tiek novietota tās vietā.

 • Pieskarieties Default (Sākuma iestatījumi), lai 
atiestatītu sākuma ekrāna iestatījumus uz sākotnējām 
vērtībām.
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Sistēmas vides iestatīšana
Varat pielāgot sistēmas vides iestatījumus, piemēram, 
pulksteņa laiku un datumu, ekrāna valodu un citus.

Ekrāna valodas iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Language (Valoda).

2 Izvēlieties valodu.

 Û Piezīme
Šis iestatījums neietekmēs lietotāja datus, piemēram, MP3 
datņu nosaukumus.

Bluetooth iestatīšana
Varat mainīt Bluetooth savienojumu iestatījumus.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas 
izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > Bluetooth.

Bluetooth 
connections 
(Bluetooth 
savienojumi)

Sapārojiet jaunas Bluetooth ierīces 
ar sistēmu vai pievienojiet un atvienojiet 
sapārotu ierīci. Varat arī izdzēst 
sapārotās ierīces.

Auto connection 
priority (Auto
mātiskā savieno
juma prioritāte)

Izvēlieties sapārotu ierīci, lai automātiski 
savienotu to ar sistēmu, kad tā tiek 
ieslēgta.

System Bluetooth 
info (Sistēmas 
Bluetooth 
informācija)

Skatiet vai rediģējiet sistēmas Bluetooth 
informāciju.

Factory settings 
(Rūpnīcas 
iestatījumi)

Izdzēsiet visas sapārotās Bluetooth 
ierīces un atiestatiet Bluetooth iestatī
jumus uz sākotnējām vērtībām. Tiks izdzēsti 
arī visi ar Bluetooth ierīcēm saistītie dati.

 Û Piezīme
Dažas iespējas tiek attēlotas tikai tad, kad sistēmai ir pievienots 
mobilais tālrunis.
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Tastatūras iestatīšana

Varat pielāgot tastatūras iestatījumus teksta ievadei.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Keyboard (Tastatūra).

Default 
keyboard 
(Standarta 
tastatūra)

Izvēlieties standarta rakstzīmju veidu 
tastatūrai.

Keyboard 
type 
(Tastatūras 
veids)

Izvēlieties standarta tastatūras veidu.

 Û Piezīme
Šis iestatījums tiks izmantots visai teksta ievadei jūsu sistēmā.

Laika un datuma iestatīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Date/Time (Datums/laiks).

2 Iestatiet pareizu datumu un laiku ievades 
laukos.
 • Pieskarieties 24hour (24 stundas), lai iestatītu laiku 

24 stundu formātā.

 • Pieskarieties Daylight saving time (Vasaras laiks), 
lai iestatītu vasaras laiku.
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Papildu iespēju iestatīšana

Varat pielāgot papildu iestatījumus, piemēram, paziņojumus vai 
pogu funkcijas.

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
Advanced (Papildus).

Custom 
button 
(Pielāgojama 
poga)

Izvēlieties funkciju, kurai piekļūt, kad 
nospiežat pielāgojamo pogu [ ] vadības 
panelī.

Steering whl 
mode button 
(Stūres 
režīmu poga)

Izvēlieties AV režīmus, kuriem piekļūt, kad 
nospiežat [ ] pogu uz stūres.

Media 
change 
notifications 
(Mediju 
maiņas 
paziņojumi)

Iestatiet, lai ekrāna augšā īslaicīgi attēlotu 
mediju informāciju, kad sākas nākamā 
vienuma atskaņošana, kad no mediju 
atskaņotāja pārejat uz citas funkcijas režīmu.

Sistēmas informācijas skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus 
(Visas izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > 
System info (Sistēmas informācija).

Version info 
(Versijas 
informācija)

Skatiet sistēmas versijas informāciju vai 
atjauniniet to uz visjaunāko versiju. Lai 
atjauninātu sistēmu, vērsieties tuvākajā 
pārstāvniecībā.

Memory 
(Atmiņa)

Skatiet sistēmas atmiņas krātuves 
informāciju.

Default 
(Sākuma 
iestatījumi)

Atiestatiet sistēmas iestatījumus uz 
sākotnējām vērtībām. Tiks izdzēsti arī visi 
sistēmā saglabātie lietotāja dati.

 Û Piezīme
 • Atkarībā no kopējā datu daudzuma atjaunināšanai var būt 

nepieciešamas vairākas minūtes.
 • Neizslēdziet sistēmu un neizņemiet atmiņas ierīci, kamēr 

notiek atjaunināšana. Ja tiek pārtraukta barošanas padeve 
vai atmiņas ierīce tiek atvienota no sistēmas, var tikt bojāti 
dati vai rasties sistēmas darbības traucējumi.
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Problēmu risināšana

Risinājumi
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Risinājumi
Pirms ziņojat par sistēmas darbības traucējumiem, mēģiniet identificēt un novērst problēmu, izmantojot zemāk esošo tabulu. 
Ja problēmu neizdodas atrisināt vai nevarat atrast atbilstošas problēmas aprakstu, sazinieties ar pārdevēju vai izplatītāju.

Skaņa un displejs

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Nav skaņas Sistēma ir izslēgta  • Pārliecinieties, ka dzinēja iedarbināšanas/izslēgšanas poga 
ir iestatīta "ACC" vai "ON" stāvoklī.

 • Nospiediet [ ] pogu, lai ieslēgtu sistēmu.

Zems skaļuma līmenis Pagrieziet vadības panelī esošo [ ] pogu, lai noregulētu 
skaļumu.

Sistēmas skaņa izslēgta Nospiediet [ ] pogu uz stūres, lai ieslēgtu atpakaļ sistēmas 
skaņu.

Skaņa atskan tikai no viena 
skaļruņa.

Nesabalansēta skaņa Sākuma ekrānā pieskarieties Settings (Iestatījumi) > 
Sound (Skaņa) > Position (Pozīcija) un mainiet iestatījumus, 
lai noregulētu skaņas balansu.
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Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Skaņa pazūd vai dzirdams 
troksnis.

Sistēmas vibrācija Tā ir normāla parādība. Ja sistēma vibrē, skaņa var pazust vai 
var parādīties troksnis. Kad vibrācija izbeigsies, sistēma darbosies 
pareizi.

Pievienots AUX kabelis bez 
ārējās ierīces

Ja sistēmai ir pievienots AUX kabelis bez ārējās ierīces, var 
rasties troksnis. Atvienojiet AUX kabeli no AUX pieslēgvietas, 
kad nav pievienota ārējā ierīce.

Pazeminās attēla kvalitāte. Nepareizi noregulēts ekrāns Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) > 
Settings (Iestatījumi) > Display (Displejs) > Brightness 
(Spilgtums) un noregulējiet spilgtumu.

Sistēmas vibrācija Tā ir normāla parādība. Ja sistēma vibrē, attēls var būt 
nekvalitatīvs. Kad vibrācija izbeigsies, sistēma darbosies pareizi.

Vecs vai nolietots ekrāns Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju 
vai pārstāvi.

Uz ekrāna parādās mazi 
sarkani, zili vai zaļi punkti.

Tā kā LCD ekrānu ražošanā tiek izmantota tehnoloģija, kurai 
nepieciešams ārkārtīgi augsts pikseļu blīvums, ir pieļaujami 
pikseļu defekti vai izgaismoti pikseļi daudzumā līdz 0,01 % 
no kopējā pikseļu skaita.
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USB atskaņošana

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

USB atmiņas ierīcē esošās 
datnes netiek atpazītas.

Datņu formāts nav saderīgs Iekopējiet USB ierīcē saderīgas mediju datnes un pievienojiet ierīci 
atkārtoti. > Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."

Slikts savienojums Atvienojiet USB atmiņas ierīci no USB pieslēgvietas un pievienojiet 
to pareizi.

Nosmērēti USB kontakti Notīriet atmiņas ierīces USB kontaktu un USB pieslēgvietas 
kontakta virsmu.

Tiek lietots 
USB 
sadalītājs vai 
pagarinātājs

Pievienojiet USB atmiņas ierīci tieši USB pieslēgvietai.

Tiek lietota nestandarta USB 
atmiņas ierīce

Lietojiet ar sistēmu saderīgu USB atmiņas ierīci.  
> Skatiet 9-7. lpp. "USB režīms."

Bojāta USB atmiņas ierīce Noformatējiet USB atmiņas ierīci datorā un pievienojiet to 
atkārtoti. Noformatējiet ierīci FAT12/16/32 formātā.
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iPod/iPhone atskaņošana

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Sistēma neatpazīst iPod vai 
iPhone ierīci.

Slikts savienojums Atvienojiet kabeli no USB pieslēgvietas un pievienojiet to pareizi.

Ierīce nav gatava vai darbojas 
ar traucējumiem

 • Pārbaudiet, vai ierīces akumulatora uzlādes līmenis nav zems. 
Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, viedtālrunis var netikt 
atpazīts.

 • Pārbaudiet, vai ierīces aparātprogrammatūra ir aktuāla. 
Ja tā nav, atjauniniet aparātprogrammatūru, izmantojot 
iTunes, un pievienojiet ierīci atkārtoti.

 • Atiestatiet ierīci un pievienojiet to no jauna.

Tiek lietots nesertificēts kabelis Izmantojiet Apple sertificētu kabeli.

Ierīce nav atbalstīta Lietojiet ierīču veidus un modeļus, kurus sistēma var atskaņot. 
> Skatiet 9-9. lpp. "iPod režīms."

Atskaņojot mūziku no iPod vai 
iPhone, nav dzirdama skaņa.

Ierīce ir pievienota gan USB, 
gan AUX pieslēgvietai.

Ja ierīce vienlaicīgi ir pievienota USB pieslēgvietai un AUX 
pieslēgvietai, tā tiek atpazīta AUX režīmā. Ja ierīcei ir pievienots 
AUX kabelis, atvienojiet to.

Atskaņošana ir nopauzēta 
zvana laikā

Ja, atskaņojot mūziku no iPhone, veicat izejošo vai saņemat 
ienākošo zvanu, ierīce nopauzē atskaņošanu. Atskaņošana var 
palikt nopauzēta pēc zvana beigām. Pārbaudiet atskaņošanas 
statusu ierīcē un atsāciet atskaņošanu.
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AUX režīms

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

AUX režīmā nav dzirdama 
skaņa.

Slikts savienojums Atvienojiet kabeli no AUX pieslēgvietas un pievienojiet to pareizi.

AUX režīmā ir dzirdams 
troksnis.

Ierīce darbojas no automašīnas 
akumulatora

Izmantojot ārējo ierīci ar barošanas pieslēgvietai pievienoto 
barošanas kabeli, var rasties troksnis. Atvienojiet ierīces barošanas 
vadu no automašīnas.
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Bluetooth savienojums

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Bluetooth ierīce nav atpazinusi 
sistēmu.

Nav aktivēts sapārošanas 
režīms

Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) > 
Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth savienojumi) > Add new (Pievienot jaunu), 
lai pārslēgtu sistēmu sapārošanas režīmā. Tad mēģiniet vēlreiz 
meklēt sistēmu ar ierīci.

Bluetooth ierīce nav 
pievienota sistēmai.

Bluetooth deaktivēts Aktivējiet Bluetooth ierīcē.

Bluetooth kļūda  • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīces Bluetooth funkciju. 
Tad pievienojiet ierīci no jauna.

 • Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci. Tad pievienojiet to 
no  auna.

 • Izņemiet ierīces akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ. 
Tad ieslēdziet ierīci un pievienojiet to no jauna.

 • Izdzēsiet sapāroto Bluetooth savienojumu gan sistēmā, 
gan ierīcē un piereģistrējiet un savienojiet tās no jauna.
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Tālruņa projicēšana

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Tālruņa projicēšana netiek 
uzsākta, pievienojot 
viedtālruni ar USB kabeli.

Tālrunis neatbalsta tālruņa 
projicēšanu

Apmeklējiet atbilstošās mājas lapas un pārliecinieties, 
ka viedtālrunis atbalsta atbilstošo funkciju.

 • Android Auto: https://support.google.com/androidauto
 • Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay

Tālruņa projicēšana ir atspējota  • Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas izvēlnes) 
> Settings (Iestatījumi) > Phone projection (Tālruņa 
projicēšana), izvēlieties funkciju, kuru vēlaties lietot, 
un aktivējiet to.

 • Pārbaudiet, vai funkcija nav atspējota lietojumprogrammas 
iestatījumos vai viedtālruņa ierobežojumu iestatījumos.

Viedtālrunis nav gatavs vai 
darbojas ar traucējumiem

 • Pārbaudiet, vai viedtālruņa akumulatora uzlādes līmenis 
nav zems. Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, viedtālrunis var 
netikt atpazīts.

 • Ja ir vājš tīkla signāls, tālruņa projicēšana var nedarboties 
pareizi.

 • Ja viedtālrunis ir bloķēts, atbloķējiet to.
 • Atiestatiet viedtālruni un pievienojiet to no jauna.

Sākot lietot vai lietojot 
viedtālruņa projicēšanu, 
tiek attēlots melns ekrāns.

Viedtālruņa darbības 
traucējumi

 • Atvienojiet USB kabeli no viedtālruņa un pievienojiet to vēlreiz.
 • Atiestatiet viedtālruni un pievienojiet to no jauna.
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Sistēmas darbība

Simptoms Iespējamais iemesls Risinājums

Pēc sistēmas izslēgšanas 
un ieslēgšanas netiek aktivēts 
iepriekš lietotais mediju 
režīms.

Slikts savienojums vai 
atskaņošanas kļūme

Ja, ieslēdzot sistēmu, nav pievienota atbilstoša mediju atmiņas 
ierīce vai tai ir atskaņošanas traucējumi, tiks aktivēts iepriekš 
lietotais AV režīms. Pievienojiet mediju atmiņas ierīci vēlreiz vai 
atsāciet atskaņošanu.

Sistēma darbojas lēni vai 
nereaģē.

Iekšēja sistēmas kļūda  • Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu ar piemērotu 
priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai saspraudi.

 • Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju 
vai pārstāvi.

Sistēma neieslēdzas. Izdedzis drošinātājs  • Vērsieties remontdarbnīcā un nomainiet to pret atbilstošu 
drošinātāju.

 • Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pārdevēju 
vai pārstāvi.
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Sistēmas statusa ikonas
Statusa ikonas parādās ekrāna augšējā labajā pusē un attēlo 
sistēmas pašreizējo statusu.

Iepazīstieties ar statusa ikonām, kas parādās, kad veicat 
noteiktas darbības vai izmantojat noteiktas funkcijas, un to 
nozīmi.

 [ Skaņas izslēgšana un balss 
ierakstīšana

AV skaņa izslēgta

Balss piezīmes ierakstīšana  
> Skatiet 3-2. lpp. "Balss piezīmju lietošana."

 [ Bluetooth

Pievienotās Bluetooth ierīces akumulatora līmenis

Ar Bluetooth savienojumu pievienots mobilais tālrunis

Ar Bluetooth savienojumu pievienota audio ierīce

Ar Bluetooth savienojumu pievienots mobilais tālrunis 
un audio ierīce

Notiek Bluetooth zvans

Mikrofons izslēgts Bluetooth zvana laikā

Zvanu vēstures lejupielāde no mobilā tālruņa, kas 
sistēmai pievienots ar Bluetooth savienojumu  
> Skatiet 6-8. lpp. "Izejošie zvani."

Kontaktu lejupielāde no mobilā tālruņa, kas sistēmai 
pievienots ar Bluetooth savienojumu  
> Skatiet 6-8. lpp. "Izejošie zvani."
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Biežāk uzdotie jautājumi

Bluetooth

J.: Kādas funkcijas var lietot ar Bluetooth?

A.: Varat pievienot savu mobilo tālruni, lai veiktu izejošos 
un saņemtu ienākošos zvanus brīvroku režīmā. 
Varat arī pievienot audio ierīces, piemēram, MP3 
atskaņotājus, un mobilos tālruņus, lai atskaņotu 
mūziku savā automašīnā.  
> Skatiet 6-7. lpp. "Bluetooth tālruņa lietošana,"  
6-6. lpp. "Bluetooth audio ierīces lietošana."

J.: Kāda ir atšķirība starp ierīces sapārošanu un ierīces 
pievienošanu?

A.: Sapārošana notiek ar sistēmas un mobilās ierīces 
autentificēšanu. Ar sistēmu sapārotās ierīces var 
pievienot un atvienot tik ilgi, kamēr tās netiek 
izdzēstas no sistēmas. Bluetooth brīvroku funkcijas, 
piemēram, izejošie/ienākošie zvani un piekļuve 
kontaktiem, tiek atbalstītas tikai mobilajiem tālruņiem, 
kas ir pievienoti sistēmai.

 [ Signāla stiprums

Ar Bluetooth starpniecību pievienotā mobilā tālruņa 
signāla stiprums

 Û Piezīme
 • Ekrānā attēlotais akumulatora uzlādes līmenis var atšķirties 

no pievienotajā ierīcē attēlotā akumulatora uzlādes līmeņa.
 • Ekrānā attēlotais signāla stiprums var atšķirties no 

pievienotajā mobilajā tālrunī attēlotā signāla stipruma.
 • Atkarībā no automašīnas modeļa un specifikācijām dažas 

statusa ikonas var netikt attēlotas.
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J.: Esmu nomainījis mobilo tālruni, kas bija reģistrēts 
sistēmā, izmantojot Bluetooth. Kā varu reģistrēt savu 
jauno mobilo tālruni?

A.: Varat reģistrēt sistēmā papildu ierīces, sekojot ierīces 
sapārošanas norādījumiem. Jūsu sistēmas Bluetooth 
ierīču sarakstā var reģistrēt līdz piecām ierīcēm. Lai 
izdzēstu reģistrētu ierīci, Bluetooth ierīču sarakstā 
pieskarieties Delete devices (Dzēst ierīces), izvēlieties 
ierīces, ko vēlaties izdzēst, un pieskarieties Delete 
(Dzēst). > Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču pievienošana."

J.: Kā atbildēt uz tālruņa zvanu?

A.: Saņemot ienākošo zvanu, kad parādās iznirstošais 
logs, nospiediet [ ] pogu uz stūres vai pieskarieties 
Accept (Pieņemt) ekrānā.

Lai atteiktu zvanu, nospiediet [ ] pogu uz stūres vai 
pieskarieties Reject (Atteikt) ekrānā.

J.: Kā sapārot Bluetooth ierīci ar sistēmu?

A.: Sākuma ekrānā pieskarieties All menus (Visas 
izvēlnes) > Settings (Iestatījumi) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (Bluetooth savienojumi) 
> Add new (Pievienot jauni). Bluetooth ierīcē, 
kuru vēlaties pievienot, meklējiet un sapārojiet 
sistēmu. Ievadot vai apstiprinot sistēmas ekrānā 
attēloto Bluetooth paroli, ierīce tiek reģistrēta 
sistēmas Bluetooth ierīču sarakstā un automātiski 
pievienota sistēmai. > Skatiet 6-2. lpp. "Bluetooth ierīču 
pievienošana."

J.: Kas ir parole?

A.: Parole tiek izmantot savienojuma starp sistēmu un 
mobilo ierīci autentifikācijai. Parole ir jāievada tikai 
tad, kad sapārojat mobilo tālruni pirmo reizi.

Sākotnējā parole ir "0000". Varat to mainīt, 
pieskaroties All menus (Visas izvēlnes) > Settings 
(Iestatījumi) > Bluetooth > System Bluetooth 
info (Sistēmas Bluetooth informācija) > Passkey 
(Parole).
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J.: Kāds ir bezvadu savienojuma attālums?

A.: Bezvadu savienojumu var lietot aptuveni 10 m 
attālumā. Maksimālais Bluetooth darbības attālums 
var būt atkarīgs no lietošanas vides, piemēram, 
automašīnas veida, sistēmas platformas vai pievienotā 
mobilā tālruņa.

J.: Cik daudzus mobilās ierīces var sapārot?

A.: Ar sistēmu var sapārot līdz piecām ierīcēm.

J.: Kāpēc sarunas kvalitāte dažreiz ir zema?

A.: Ja pasliktinās sarunas kvalitāte, pārbaudiet mobilā 
tālruņa signāla uztveršanu. 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.

J.: Ko darīt, ja vēlos pārslēgt zvanu no sistēmas uz savu 
mobilo tālruni?

A.: Nospiediet un turiet [ ] pogu uz stūres vai 
pieskarieties Use private (Lietot privāti) ekrānā, lai 
pārslēgtu zvanu uz savu mobilo tālruni.

J.: Kā piekļūt manā mobilajā tālrunī esošajiem 
kontaktiem no sistēmas?

A.: Pievienojot mobilo tālruni sistēmai, atļaujiet sistēmai 
piekļūt mobilajā tālrunī saglabātajiem kontaktiem. 
Kontakti tiks lejupielādēti sistēmā. Lai atvērtu 
lejupielādēto kontaktu sarakstu, nospiediet [ ] 
pogu uz stūres un pieskarieties  tālruņa ekrānā. 
Varat meklēt kontaktu, lai veiktu izejošo zvanu vai 
pievienotu to izlasei. > Skatiet 6-7. lpp. "Bluetooth 
tālruņa lietošana."
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Pārraižu uztveršana

J.: Klausoties radio braukšanas laikā, nav dzirdama skaņa 
vai atskan troksnis.

A.: Uztveršanas kvalitāte var pasliktināties šķēršļu 
ietekmē atkarībā no atrašanās vietas. Ja signāls kļūst 
vājāks, pārslēdzieties uz citu radiostaciju.

Logu tonēšanas plēves un citu metāla komponentu 
uzstādīšana uz aizmugures loga, kurā atrodas antena, 
var pasliktināt radio uztveršanas kvalitāti.

AV funkcija

J.: Kādas AV funkcijas ir sistēmai?

A.: Sistēmai ir radio un mediju atskaņotāja (USB, iPod, 
AUX u.c.) funkcijas. Plašāku informāciju skatiet 
atbilstošajās nodaļās.

J.: Vēlos ieslēgt iepriekšējo vai nākamo dziesmu, 
nepieskaroties ekrānam braukšanas laikā. Kā to var 
izdarīt?

A.: Nospiediet [ / ] sviru uz stūres, lai pārietu uz 
iepriekšējo vai nākamo dziesmu.
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Sistēmas specifikācijas

Mediju atskaņotājs

 [ USB režīms

 # Mūzika

Vienība Tehniskā specifikācija

Audio datņu 
specifikācijas

MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA 
(Standard/Professional), WAV

Bitu pārraides 
ātrums/
diskretizācijas 
frekvence

MP3 no 8 līdz 320 kb/s (CBR/VBR), līdz 48 
kHz (ID3 tagu versija: Ver. 1.0, Ver. 
1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4)

OGG no Q1 līdz Q10, līdz 48 kHz

FLAC 8/16/24 biti, līdz 48 kHz

WMA  • Standard (0x161): līdz L3 
profilam, līdz 385 kb/s, līdz 48 kHz

 • Professional (0x162): līdz M0b, 
līdz 192 kb/s, līdz 48 kHz

WAV 8/16 biti, līdz 48 kHz

Kā veikts sistēmas kļūmju pašpārbaudi

J.: Sistēma nedarbojas kā pienākas. Ko darīt?

A.: Pārbaudiet sistēmu, skatot problēmu risināšanas 
sadaļās aprakstītos risinājumus.  
> Skatiet 8-2. lpp. "Risinājumi."

Ja sistēma joprojām nedarbojas kā pienākas 
pēc norādījumu izpildes, nospiediet un turiet 
atiestatīšanas pogu.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar 
pārdevēju vai pārstāvi.



9-8

 • Datnēm, kuru bitu pārraides ātrums pārsniedz 192 kb/s, 
atskaņošanas kvalitāte netiek garantēta.

 • Datnēm, kas neizmanto fiksētu bitu pārraides ātrumu, var 
nedarboties dažas funkcijas vai var būt nepareizi attēlots 
atskaņošanas laiks.

 • Ja datnes atskaņošanas laikā rodas kļūda vai datnei ir 
neatbalstīts formāts, nomainiet datnes formātu, izmantojot 
jaunāko kodēšanas programmatūru.

 # USB atmiņas ierīces

Vienība Tehniskā specifikācija

Baiti sektorā 64 kilobaiti vai mazāk

Formāta sistēma FAT12/16/32 (ieteicams), exFAT, NTFS

 Û Piezīme
 • Darbība ir garantēta tikai USB atmiņas ierīcēm ar metāla 

pārsegu un spraudni.
 - USB ierīces ar plastmasas spraudni var netikt atpazītas.
 - USB atmiņas ierīces atmiņas kartes veidā, piemēram, CF 

vai SD kartes, var netikt atpazītas.

Vienība Tehniskā specifikācija

Detalizētas 
specifikācijas

 • Maksimālais direktoriju līmeņu skaits: 20
 • Maksimālais mapju/datņu nosaukumu 

garums: 255 baiti
 • Atbalstītās rakstzīmes mapes/datnes 

nosaukumam: 2350 rakstzīmes 
burtciparu un korejiešu standarta 
rakstzīmju kopām, 4888 rakstzīmes 
vienkāršotajai ķīniešu rakstzīmju kopai

 • Maksimālais mapju skaits: 2000 
(Ieskaitot ROOT)

 • Maksimālais datņu skaits: 8000

 Û Piezīme
 • Nevar atskaņot šādus datņu veidus:

 - Modificētas datnes (datnes ar mainītu datnes formātu)
 - Variantu datnes (piemēram, ar WMA audio kodeku 

kodētas MP3 datnes)
 - Datnes ar digitālo tiesību aizsardzību (DRM)
 - Datnes bez indeksa
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 [ iPod režīms

 # Atbalstītās ierīces

Ierīces veids Modelis Paaudze

iPod iPod nano 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G

iPod touch 1G (izņemot iOS 1.1), 2G, 3G, 
4G, 5G, 6G

iPod classic 5G (iPod ar video), 6G (iPod 
classic), 6.5G (iPod classic)

iPad iPad/ 
iPad mini

Nevar uzlādēt, nav sertificēts, 
pareiza darbība nav garantēta

iPhone 3G (nav sertificēts, pareiza 
darbība nav garantēta), 3GS, 
4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, 
SE, 7, 7+

 # Atbalstītā OS

Ierīces veids OS versija

iPhone/iPod touch/iPod nano/
iPod classic/iPad/iPad mini

iOS 9.3.2 vai vecāka

 • Garantija neattiecas uz problēmām, kas rodas, izmantojot 
USB atmiņas ierīces, kas nav minētas tabulā.

Produkta nosaukums Ražotājs

XTICK LG Electronics Inc.

BMK BMK Technology Co., Ltd.

SKY-DRV Sky Digital Co., Ltd.

TRANSCEND JetFlash Transcend Information, Inc.

Sandisk Cruzer SanDisk

Micro ZyRUS ZyRUS

NEXTIK Digiworks Co., Ltd.

 • USB cieto disku diskierīces var netikt atpazītas.
 • Izmantojot lielas ietilpības USB atmiņas ierīces ar vairākām 

loģiskajām diskierīcēm, tiks atpazītas tikai pirmajā diskierīcē 
esošās datnes.

 • Ja USB atmiņas ierīcē ir ielādēta lietojumprogramma, 
atbilstošās mediju datnes var nebūt iespējams atskaņot.



9-10

Ekrāns

Vienība Tehniskā specifikācija

Izmērs 7 collas (152,4 x 91,44 mm)

Pikseļu skaits 384 000 pikseļi (izšķirtspēja: 800 x 480)

Darbības 
princips

Plānkārtiņu tranzistoru (TFT) aktīvā 
matrica

Skata leņķis kreisā/labā puse, augša/apakša: 89°

Iekšējais 
apgaismojums

LED

Vispārīgi

Vienība Tehniskā specifikācija

Barošana 14,4 V līdzstrāva

Darba strāva 9 - 16 V līdzstrāva

Strāva izslēgtā 
stāvoklī

 • Vidējā strāva 96 stundu laikā ar 
izslēgtu ACC: 10 mA vai mazāk

 • Vidējā strāva pēc 96 stundām 
izslēgtu ACC: 1 mA vai mazāk

Darba 
temperatūra

no -20 līdz +70 °C (no -4 līdz +158 °F)

Uzglabāšanas 
temperatūra

no -40 līdz +85 °C (no -40 līdz +185 °F)

Izmēri 314,6 x 165,4 x 140,2 mm

Strāvas patēriņš 2,5 A

Svars 1,94 kg
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Radio

Vienība Tehniskā specifikācija

Kanāli A1  • FM: no 87,5 līdz 108,0 MHz (100 kHz)
 • AM: no 531 līdz 1602 kHz (9 kHz)

Kanāli A8  • FM: no 87,5 līdz 108,0 MHz (100 kHz)
 • AM: no 522 līdz 1620 kHz (9 kHz)

Jutīgums  • FM: 10 dBuV vai zemāka
 • AM: 35 dBu EMF vai zemāka

Kropļojumu 
koeficients

2% vai mazāks

Bluetooth

Vienība Tehniskā specifikācija

Frekvenču diapazons no 2400 līdz 2483,5 MHz

Atbalstītās Bluetooth 
specifikācijas

3.0

Atbalstītais profils Brīvroku (1.6), A2DP (1.2), 
AVRCP (1.5), PBAP (1.1)

Antenas jauda 3 mW (maksimālā)

Kanālu skaits 79

Bluetooth labojuma RAM 
programmatūras versija

1
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CE RED

EU Declaration of Conformity

Product details

PRODUCT DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

MODEL ADBC0GKEE, ADBC1GKET,ADB10GKEE, ADB10GKEG, ADB10GKEP, ADB10GKGG, 
ADB11GKGG,ADB10GKMG, ADB10GKUG

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive2014/53/EU by 
application of

Applied Standards

Article 3.2
Radio EN 300 328 V2.1.1, EN303 413 V1.1.1, Draft EN 303 345 V1.1.7

Article 3.1b
EMC

EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 
489-19V2.1.0,EN55013 : 2013+A1:2016, EN55020 : 2007 /A11 :2011, EN55032 : 2015

Article 3.1a
Safety, Health EN 60065:2014, EN62311:2008

Manufacturer Representative in the EU

Hyundai MOBIS Co., Ltd. MOBIS Parts Europe N.V.

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Wilhelm-Fay-Strabe 51,

Seoul, 06141, Korea Frankfurt Main, 65936, Germany

Tel: +82-31-260-2707 Tel: +49-69-85096-5011

Notified Body Signed By 2018-01-24

MiCOM LABS This declaration of conformity is issued under the 
soleresponsibility of the manufacturer.California 94566, USA

575 Boulder Court, Pleasanton  Seunghoon Choe

 Representative

Additional information  Hyundai MOBIS Co., Ltd.

SW: 1.0 , HW: 1.0 / Accessory: 96210-J9200(GPS 
ANTENNA)

English

(EN)

English

Preču zīmes

 • Bluetooth® vārda simbols un 
logotipi ir reģistrētas Bluetooth 
SIG, Inc. preču zīmes, ko HYUNDAI 
izmanto saskaņā ar licenci.
Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas 
izmantošanai ir nepieciešams ar 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju 
aprīkots mobilais tālrunis.

 • Google, Android, Android Auto un Google Play 
ir reģistrētas Google Inc. preču zīmes.

 • Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, 
iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® un iTunes® 
ir reģistrētas Apple Inc. preču zīmes.

 • Pārējās preču zīmes un markas pieder to attiecīgajiem 
īpašniekiem.




