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1. Garso sistema
Kl.: Kaip pakeisti garso šaltinį, pvz., iš FM radijo įjungti USB muzikos įrašus?
Ats.: Paspausdami mygtuką RADIO galite perjungti visus galimus garso šaltinius. Paspausdami mygtuką MEDIA
galite perjungti visus galimus medijos šaltinius.
Kl.: Kaip ieškoti ir paleisti radijo stotį arba medijos įrašą?
Ats.: Pasirinkite atitinkamą garso šaltinį. Tada pagrindiniame garso sistemos ekrane bakstelėkite mygtuką
„Browse“ (Naršyti), kad galėtumėte ieškoti konkrečios radijo stoties ar medijos. Patarimas. Arba galite bakstelėti
pagrindinio garso sistemos ekrano centre ar pasukti meniu ratuką.
Kl.: Kodėl negaliu pasinaudoti savo grojaraščiais ar albumais, kai prijungiu įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną) per
„Bluetooth®“ (BT)? Ši funkcija veikia, kai tą patį įrenginį prijungiu per USB.
Ats.: Norint naršyti po BT prijungto įrenginio muziką, reikia, kad įrenginys palaikytų BT protokolą AVRCP 1.4.
Pasitikrinkite gamintojo pateikiamoje informacijoje, ar jis palaiko AVRCP 1.4.
Kl.: Kodėl ekrane nerodomas dainos pavadinimas, kai klausausi muzikos per „Bluetooth®“ (BT), pvz., iš išmaniojo
telefono?
Ats.: Kad informacijos ir pramogų sistemos ekrane klausantis muzikos per „Bluetooth®“ būtų rodomi
metaduomenys, pvz., atlikėjas ir pavadinimas, įrenginys turi palaikyti BT protokolą AVRCP 1.3 (arba naujesnį).

®“)

Kl.: Kodėl prijungus bet kokį išorinį įrenginį (pvz., per USB ar „Bluetooth
nesigirdi muzikos garso?
Ats.: Prijungę išorinį garso įrenginį spausdami mygtuką MEDIA įjunkite atitinkamą šaltinį. Atsižvelgiant į išoriniame
įrenginyje saugomų failų skaičių, rodyklei sudaryti gali prireikti kelių sekundžių.
Kl.: Kiek MP3 failų palaiko informacijos ir pramogų sistema?
Ats.: Informacijos ir pramogų sistema palaiko 10 000 dainų.
Kl.: Kaip įjungti / išjungti TP (eismo pranešimo programą)?
Ats.: TP įjungti / išjungti galite naudodamiesi garso sistemos meniu. Apatiniame dešiniajame pagrindinio garso
sistemos ekrano kampe bakstelėkite mygtuką MENU (Meniu).
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Kl.: Kaip reguliuoti tono nustatymus?
Ats.: Tono nustatymus galite reguliuoti garso meniu. Apatiniame dešiniajame pagrindinio garso sistemos ekrano
kampe bakstelėkite mygtuką MENU (Meniu). Jei pakeisite tono nustatymus, jie bus taikomi visiems garso
režimams. Patarimas. Jei norite greitai perjungti tono nustatymus, juos galite išsaugoti kaip dažniausiai
naudojamus elementus.

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti prijungti USB įrenginio naudodamas vairo valdiklius ar valdymo skydelį?
Ats.: Įsitikinkite, kad prijungtam USB įrenginiui priskirtas įrenginio pavadinimas (pvz., „mano USB atmintinė“
Atgal į rodyklę
2. Navigacija (tik „Navi 900 IntelliLink“)
Kl.: Kaip įvesti kelionės tikslą ir paleisti maršruto nurodymus?
Ats.: Pagrindiniame ekrane bakstelėkite NAV, kad įjungtumėte pagrindinį navigacijos ekraną su žemėlapiu.
Ekrano apačioje bakstelėkite DESTINATION (Kelionės tikslas) ir pasirinkite, kokio tipo kelionės tikslą norite įvesti,
pvz., adresą, sankryžą ar lankytiną vietą (pvz., degalinę).
Kl.: Kodėl negaliu paleisti maršruto nurodymų iš adreso savo išmaniajame telefone, kai prijungiu jį per
„Bluetooth®“?
Ats.: Tam tikrais atvejais informacijos ir pramogų sistema gali nenuskaityti kontaktinės informacijos. Pasitikrinkite,
ar teisingai įvesta kontaktinė adreso informacija. Patarimas. Pabandykite naudoti kontaktinę adreso informaciją,
kurioje nurodytas tik miestas, gatvės pavadinimas ir namo numeris, o pašto kodą ištrinkite.
Kl.: Kaip atšaukti šiuo metu pateikiamus maršruto nurodymus?
Ats.: Jei norite atšaukti aktyvius maršruto nurodymus, kairėje žemėlapio ekrano pusėje bakstelėkite raudoną X
mygtuką. Jei žemėlapio ekrane nerandate X mygtuko, bakstelėkite žemėlapį vieną kartą, kad jis pasirodytų kartu
su kitais mygtukais.
Kl.: Kaip važiuojant pagal aktyvius maršruto nurodymus išjungti arba įjungti navigacijos nurodymus balsu? Ats.: Jei
veikiant maršruto nurodymams norite išjungti arba įjungti navigacijos nurodymus balsu, kairiajame žemėlapio
ekrano kampe bakstelėkite garsiakalbio piktogramą. Jei žemėlapio ekrane nerandate garsiakalbio piktogramos,
bakstelėkite žemėlapį vieną kartą, kad ji pasirodytų kartu su kitais mygtukais. Patarimas. Be to, galite nustatyti,
kad navigacijos nurodymai balsu būtų išjungti tik kalbant telefonu. Žemėlapio ekrane bakstelėkite MENU (Meniu)
ir pasirinkite „Navigation Voice Preferences“ (Navigacijos nurodymų balsu nuostatos).
Kl.: Kaip įjungti atvykimo laiką, likusį atstumą ar likusį kelionės laiką, kuris rodomas veikiant maršruto
nurodymams?

2

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
Dažnai užduodami klausimai
2015 m. spalio mėn.
Ats.: Jei norite įjungti atvykimo laiką, likusį atstumą ar likusį kelionės laiką, navigacijos žemėlapyje bakstelėkite
laiko / atstumo informaciją.
Kl.: Kaip veikiant maršruto nurodymams dar kartą išklausyti navigacijos nurodymą balsu?
Ats.: Jei reikia išsamios informacijos apie numatomus manevrus ir pakartotinį paskutinio nurodymo balsu
išklausymą, bakstelėkite manevro rodyklę navigacijos žemėlapyje.
Kl.: Ar galite išsaugoti lankytinas vietas ir adresus?
Ats.: Taip, kaip ir daugelį kitų elementų, lankytinas vietas ir adresus galima išsaugoti kaip dažniausiai naudojamus
elementus.
Atgal į rodyklę
3. Telefonas
Kl.: Kaip mobilųjį telefoną prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth®“ (BT)?
Ats.: Jei mobilųjį telefoną norite prijungti prie informacijos ir pramogų sistemos per BT, pirmiausia įsitikinkite, kad
telefone nustatymuose įjungta BT funkcija ir kad jis nustatytas kaip matomas. Pagrindiniame informacijos ir
pramogų sistemos ekrane bakstelėkite PHONE (Telefonas), tada „Pair Device“ (Susieti įrenginį). Pasirinkite savo
telefoną aptiktų BT įrenginių sąraše ir patvirtinkite prisijungimo užklausą informacijos ir pramogų sistemoje bei
telefone. Prijungus, tam tikruose mobiliuosiuose telefonuose papildomai reikės patvirtinti užklausas dėl prieigos
prie telefonų knygos.
Kl.: Kodėl mano mobilusis telefonas neprisijungia prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth®“ (BT)?
Kl.: Įsitikinkite, kad telefono nustatymuose įjungta BT funkcija ir kad telefonas yra aptinkamas. Patikrinkite, ar
telefonas yra suderinamas su informacijos ir pramogų sistema: puslapyje.
Kl.: Kodėl mano mobiliojo telefono kontaktų sąrašas ir skambučių sąrašas informacijos ir pramogų sistemos ekrane
rodomas tuščias, kai prijungiu jį per „Bluetooth®“ (BT)?
Ats.: Jei norite peržiūrėti savo kontaktų sąrašą, jūsų išmanusis telefonas turi palaikyti PBAP („Phone Book Access
Profile“) „Bluetooth®“ protokolą. Kai kuriuose telefonuose jungiantis prie informacijos ir pramogų sistemos gali
tekti nustatyti prieigos prie kontaktų ir skambučių sąrašo teises. Įsitikinkite, kad teisingi telefono prieigos
nustatymai. Atminkite, kad SIM kortelėje saugomi kontaktai nebus rodomi. Atsižvelgiant į kontaktų sąrašo dydį, jie
į informacijos ir pramogų sistemą gali būti įkeliami kelias minutes. Jei problema išlieka, pabandykite atnaujinti
išmaniojo telefono programinę įrangą.
Kl.: Ar informacijos ir pramogų sistemoje galima mobiliojo telefono kontaktus rūšiuoti pagal vardą ir pavardę?
Ats.: Jei norite pakeisti kontaktų sąrašo rūšiavimą informacijos ir pramogų sistemoje, kontaktų sąrašo viršutiniame
dešiniajame kampe bakstelėkite „Sort“ (Rūšiuoti)“.

3

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink
Dažnai užduodami klausimai
2015 m. spalio mėn.
Kl.: Kodėl muzikos įrašas, kurį pasirenku naudodamas balso atpažinimo funkciją išmaniajame telefone (pvz.,
„Apple Siri®“), nepaleidžiamas, nors telefonas yra prijungtas per „Bluetooth®“ (BT)?
Ats.: Įsitikinkite, kad kaip aktyvų garso šaltinį pasirinkote BT garsą. BT garsą galite pasirinkti paspausdami
mygtuką MEDIA.
Kl.: Kaip išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją (pvz., „Apple Siri®“ ar „Google Voice“) naudoti su
informacijos ir pramogų sistema?
Ats.: Patikrinkite, ar išmanusis telefonas yra prijungtas prie informacijos ir pramogų sistemos per „Bluetooth®“.
Paspauskite ir palaikykite valdymo balsu mygtuką ant vairo valdiklių, kad paleistumėte išmaniojo telefono balso
atpažinimo funkciją. Pastaba. Kai kurioms išmaniojo telefono balso atpažinimo funkcijoms gali būti reikalingas 3G
arba 4G interneto ryšys.
Kl.: Kodėl informacijos ir pramogų sistemos ekrane nematau visų telefono numerių, priskirtų kontaktui
išmaniajame telefone, kai telefoną prijungiu per „Bluetooth®“ (BT)?
Ats.: Kontaktų sąraše esantiems kontaktams galima priskirti kelis telefono numerius, pvz., asmeninį, darbo ir pan.
Įsitikinkite, kad kontaktų sąraše esantiems kontaktams priskirta tik po vieną papildomą telefono numerį kiekvienai
kategorijai, kurie pažymėti kaip „kitas“, „alternatyvusis“ ar panašiai.
Kl.: Ar per „Bluetooth®“ prijungtas išmanusis telefonas skambučiams naudoja automobilio anteną?
Ats: Telefono skambučiai atliekami per išmaniojo telefono anteną. SAP (SIM prieigos profilis) nėra palaikomas.
Kl.: Prijungiau „Apple iPhone“ per „Bluetooth®“ (BT) prie informacijos ir pramogų sistemos ir noriu atsakyti į seną
teksto žinutę (SMS). Kodėl gautų SMS sąrašas informacijos ir pramogų sistemoje yra tuščias ir kodėl negaliu išsiųsti
SMS?
Ats.: Savajame „iPhone“ pasirinkite BT ryšį informacijos ir pramogų sistemoje, tada įsitikinkite, kad įjungtas
nustatymas „Show notifications“ (Rodyti pranešimus). Informacijos ir pramogų sistemos gautųjų sąraše bus
rodomos SMS, kurios buvo gautos esant „iPhone“ prijungtam prie sistemos per BT, senesnės SMS nerodomos. Jei
norite išsiųsti naują SMS arba atsakyti į SMS, pasinaudokite „Siri®“ arba „Apple CarPlay™“
Atgal į rodyklę
4. Apple CarPlay™
Kl.: Kas yra „Apple CarPlay“?
Ats.: „Apple CarPlay“ − tai paprastas ir sumanus būdas naudoti „Apple iPhone®“ automobilyje. Naudodamiesi
„CarPlay“ galite peržiūrėti ir valdyti tam tikrų telefono programų, kurios yra pritaikytos naudoti automobilyje,
funkcijas automobilio informacijos ir pramogų sistemos jutikliniame ekrane arba per balso komandas.
Kl.: Kuo „Apple CarPlay“ skiriasi nuo mobiliojo telefono naudojimo vairuojant?
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Ats.: „Apple CarPlay“ esant galimybei naudoja balso komandų funkciją bei informacijos ir pramogų sistemos
ekrane parodo didesnį, paprastesnį programos vaizdo maketą. Ji padeda jums išlaikyti dėmesį, sutelktą į kelią, ir
rankas ant vairo. Be to, per „CarPlay“, kuri padeda išvengti nereikalingų blaškančių dalykų, galite pasiekti tam
tikras programas. Informaciją apie šiuo metu prieinamas programas rasite apsilankę
http://www.apple.com/ios/carplay/.
Kl.: Kokiomis programomis galima naudotis per „Apple CarPlay“?
Ats.: Per „Apple CarPlay“ galima naudotis tik tomis programomis, kurios yra pritaikytos naudoti automobilyje ir
kurias išleido „Apple“. Informaciją apie šiuo metu prieinamas programas rasite apsilankę
http://www.apple.com/ios/carplay/.
Kl.: Kodėl vairuojant negalima naudotis kai kuriomis „Apple CarPlay“ funkcijomis?
Ats.: Dėl saugumo kai kuriomis „Apple CarPlay“ funkcijomis (pvz., prieiga prie telefono kontaktų sąrašo) negalima
naudotis automobiliui judant. Jei norite pasinaudoti šiomis funkcijomis, naudokite „Siri®“ valdymą balsu arba
sustabdykite automobilį ir įjunkite stovėjimo stabdį, kad pasinaudotumėte telefonu.
Kl.: Kaip žinoti, ar mano telefonas palaiko „Apple CarPlay“?
Ats.: „Apple CarPlay“ veikia su „iPhone 5“ ar naujesnėmis versijomis. Informaciją apie telefono suderinamumą
rasite apsilankę http://www.apple.com/ios/carplay/.
Kl.: Mano automobilis palaiko „Apple CarPlay“, bet „CarPlay“ šiuo metu negalima naudotis mano šalyje. Kai
ji taps pasiekiama, ką reikės padaryti, kad „CarPlay“ galėčiau naudotis savo automobilyje?
Ats.: Viskas paprasta. Tiesiog prijunkite suderinamą „iPhone“ („iOS 5“ ar naujesnės versijos) prie informacijos ir
pramogų sistemos naudodami „Lightning“ laidą, kad paleistumėte „Apple CarPlay“. Jūsų automobilyje paslaugos
nereikia atnaujinti.
Kl.: Mano automobilyje įrengta senesnio modelio informacijos ir pramogų sistema, kuri nėra suderinama su „Apple
CarPlay“. Ar galima atnaujinti automobilio informacijos ir pramogų sistemą, kad ji būtų suderinama su „CarPlay“?
Ats.: Ne. Senesnio modelio informacijos ir pramogų sistemos negalima atnaujinti, kad ji būtų suderinama su „Apple
CarPlay“.

Kl.: Ar už „Apple CarPlay“ taikomas mokestis?
Ats.: „Apple CarPlay“ suderinamumas yra integruotosios „IntelliLink“ informacijos ir pramogų sistemos funkcija,
kuri nėra atskira priemonė. Už šią priemonę nereikia papildomai mokėti. Kai kuriose programose, kuriomis
naudojatės automobilyje per suderinamą telefoną, gali būti siūloma ką nors įsigyti arba gali būti naudojami
telefono duomenys, už kuriuos gali būti taikomas papildomas mokestis, ypač naudojantis tarptinkliniu ryšiu kitoje
šalyje. Pavyzdžiui, tai taikoma muzikos transliacijų ir navigacijos programoms. Jei jūsų automobilyje yra
„OnStar®“ 4G LTE su „Wi-Fi“ prieigos tašku (ne visose rinkose), galite prijungti suderinamą telefoną ir naudotis
automobilio duomenų planu.
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Kl.: Kaip lengvai nustatyti, ar automobilio informacijos ir pramogų sistema yra suderinama su „Apple CarPlay“?
Ats.: Jei automobilio informacijos ir pramogų sistema yra suderinama su „Apple CarPlay“, pagrindiniame
informacijos ir pramogų sistemos ekrane bus rodoma piktograma „PROJECTION“ (Projekcija).
Kl.: Kaip pradėti naudotis „Apple CarPlay“?
Ats.: Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų „iPhone“ įdiegta naujausia „iOS“ versija.
Patikrinkite, ar jūsų „iPhone“ palaiko „Apple CarPlay“ ir ar „CarPlay“ galima naudotis jūsų šalyje. Jei norite
naudotis „CarPlay“, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įsitikinkite, kad „iPhone“ įjungta „Siri®“.
2. Prijunkite „iPhone“ prie informacijos ir pramogų sistemos „Lightning“ laidu. Kad viskas veiktų
nepriekaištingai, naudokite gamintojo pridedamą „Lightning“ laidą.
3. Atrakinkite „iPhone“ ir leiskite „CarPlay“ prisijungti prie „iPhone“. Jei „CarPlay“ nepaleidžiama
automatiškai, paspauskite „CarPlay“ piktogramą pagrindiniame informacijos ir pramogų sistemos
ekrane. Atminkite, kad kai kurioms „CarPlay“ funkcijoms, pvz., muzikos transliacijoms arba „Siri®“ balso
atpažinimui, gali reikėti 3G arba 4G interneto ryšio.
Kl.: Kaip naudotis „Apple CarPlay“?
Ats.: Paleidus „Apple CarPlay“ programą, „CarPlay“ pagrindinis ekranas ir galimos programos bus parodytos
informacijos ir pramogų sistemos ekrane. Kituose pagrindinio ekrano puslapiuose gali būti daugiau programų,
kurias galite pasiekti braukdami pirštu per ekraną į kairę ar dešinę. Jei norite paleisti programą, bakstelėkite
programos piktogramą. Jei norite sugrįžti į pagrindinį ekraną, bakstelėkite „CarPlay“ pagrindinio ekrano mygtuką
apatiniame kairiajame ekrano kampe. Paspauskite ir palaikykite „CarPlay“ pagrindinio ekrano mygtuką, kad
paleistumėte „Siri®“ valdymą balsu. Be to, jei norite paleisti „Siri®“, galite paspausti ir palaikyti balso komandų
mygtuką ant vairo.
Kl.: Kaip paleisti „Siri®“ ir ką galima sakyti?
Ats.: Jei norite paleisti „Siri®“, paspauskite ir palaikykite balso komandų mygtuką ant vairo valdiklio arba
paspauskite ir palaikykite „CarPlay“ pagrindinio ekrano mygtuką. Atminkite, kad „Siri®“ gali būti reikalingas 3G
arba 4G interneto ryšys. Naudodamiesi „Siri®“ galite skambinti, gauti maršruto nurodymus, leisti muziką,
paklausti apie orą ar daugybės kitų dalykų, kuriems „Siri®“ naudojate savo „iPhone“.
Kl.: Kaip veikiant „Apple CarPlay“ vėl įjungti automobilio informacijos ir pramogų sistemą ir klausytis radijo
stoties?
Ats.: Informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite pagrindinio ekrano mygtuką, kad įjungtumėte
informacijos ir pramogų sistemą. Paspauskite ir palaikykite pagrindinio ekrano mygtuką, kad vėl įjungtumėte
„CarPlay“. Patarimas. Naudodamiesi mygtukais ant vairo ar informacijos ir pramogų sistemos valdikliais
perjunkite šaltinius arba radijo stotis.
Kl.: Ar galite visiškai išjungti „Apple CarPlay“?
Ats.: Taip. Automobilio informacijos ir pramogų sistemoje eikite į nustatymus ir išjunkite „Apple CarPlay“.
„CarPlay“ galite vėl įjungti bet kuriuo metu.
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Kl.: Mano automobilio informacijos ir pramogų sistemoje „Apple CarPlay“ nepaleidžiama. Ką daryti?
Ats.: Patikrinkite, ar tiksliai įvykdėte „Apple CarPlay“ darbo pradžios instrukcijas. Įsitikinkite, kad informacijos ir
pramogų sistemoje įjungta „CarPlay“, tada prijunkite telefoną naudodami gamintojo pridedamą USB laidą.
Prijungus, gali tekti patikrinti tam tikrus telefono nustatymus. Patikrinkite, ar tiksliai nustatyta informacijos ir
pramogų sistemos data ir laikas.
Kl.: Kodėl „Siri®“ nesupranta, ką sakau?
Ats.: Paleidę „Siri®“, palaukite signalo, tada kalbėkite. „Siri®“ gali būti reikalingas 3G arba 4G interneto ryšys.
Kl.: Kodėl naudojantis „Apple CarPlay“ kyla problemų (pvz., pertraukiama atkuriama muzika arba „Siri®“
neatsako)?
Ats.: Jei naudojantis „CarPlay“ jums kyla problemų, patikrinkite „iPhone“ interneto ryšį. Jei „iPhone“ prijungėte
prie „OnStar®“ 4G LTE „Wi-Fi“ prieigos taško, patikrinkite „Wi-Fi“ prieigos taško ryšį. Kai kurioms „CarPlay“
funkcijoms, pvz., muzikos transliacijoms arba „Siri®“, gali reikėti 3G arba 4G interneto ryšio.
Kl.: Kokias apsaugos priemones nuo kibernetinių atakų taikote automobilyje?
Ats.: Labai rimtai vertiname savo klientų saugumą ir apsaugą. Automobilio kibernetinį saugumą vertiname
įvairiais aspektais ir kuriame automobilio sistemas taip, kad jos būtų atnaujinamos patobulintomis saugumo
priemonėmis atsiradus naujoms galimoms grėsmėms.
Atgal į rodyklę
5. „Android Auto™“
Kl.: Kas yra „Android Auto“?
Ats.: „Android Auto“ − tai paprastas ir sumanus būdas naudotis „Android™“ išmaniuoju telefonu automobilyje.
Naudodamiesi „Android Auto“ galite peržiūrėti ir valdyti tam tikrų telefono programų, kurios yra pritaikytos
naudoti automobilyje, funkcijas automobilio informacijos ir pramogų sistemos jutikliniame ekrane arba per balso
komandas.
Kl.: Kuo „Android Auto“ skiriasi nuo mobiliojo telefono naudojimo vairuojant?
Ats.: „Android Auto“ esant galimybei naudoja balso komandų funkciją ir informacijos ir pramogų sistemos ekrane
parodo didesnį, paprastesnį programos vaizdo maketą. Ji padeda jums išlaikyti dėmesį, sutelktą į kelią, o rankas
ant vairo. Be to, per „Android Auto“, kuri padeda išvengti nereikalingų blaškančių dalykų, galite pasiekti tam
tikras programas.
Kl.: Kokiomis programomis galima naudotis per „Android Auto“?
Ats.: Tik tomis, kurios yra pritaikytos naudoti automobilyje. Galimų programų sąrašą rasite apsilankę
g.co/androidauto.
Kl.: Kaip žinoti, ar mano telefonas palaiko „Android Auto“?
Ats.: Naudodamiesi telefonu „Android Auto“ suraskite „Google Play™“. Informaciją apie telefono suderinamumą
rasite apsilankę https://www.android.com/auto.
Kl.: Ar šiuo metu „Android Auto“ galima naudotis?
Ats.: Šiuo metu „Android Auto“ galima naudotis tik tam tikruose modeliuose. Kituose modeliuose ja gali būti leista
naudotis 2016 m. pabaigoje, tačiau laikas dar nėra patvirtintas.
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Kl.: Mano automobilis palaiko „Android Auto“, bet „Android Auto“ šiuo metu negalima naudotis mano šalyje. Kai ji
taps pasiekiama, ką reikės padaryti, kad „Android Auto“ galėčiau naudotis savo automobilyje?
Ats.: Viskas paprasta. Atsisiųskite „Android Auto“ programą į „Android“ telefoną iš „Google Play“ ir prijunkite jį
prie informacijos ir pramogų sistemos USB laidu. Jūsų automobilyje paslaugos nereikia atnaujinti.
Kl.: Mano automobilyje įrengta senesnės versijos informacijos ir pramogų sistema, kuri nėra suderinama su
„Android Auto“. Ar galima atnaujinti automobilio informacijos ir pramogų sistemą, kad ji būtų suderinama su
„Android Auto“?
Ats.: 2016 m. „Navi 900“ ar „Touch R700 IntelliLink“ sistemoms yra išleistas 2016 m. gegužės programinės įrangos
atnaujinimas, užtikrinantis suderinamumą su „Android Auto“. Daugiau informacijos teiraukitės atstovybėje. Kitų
informacijos ir pramogų sistemų negalima atnaujinti, kad jos būtų suderinamos su „Android Auto“.
Kl.: Ar „Android Auto“ kainuoja?
Ats.: „Android Auto“ suderinamumas yra integruotosios „IntelliLink“ informacijos ir pramogų sistemos funkcija,
kuri nėra atskira priemonė, todėl papildomai nekainuoja. Kai kuriose programose, kuriomis naudojatės
automobilyje per suderinamą telefoną, gali būti siūloma ką nors įsigyti arba gali būti naudojami telefono
duomenys, už kuriuos gali būti taikomas papildomas mokestis, ypač naudojantis tarptinkliniu ryšiu. Pavyzdžiui, tai
taikoma muzikos transliacijų ir navigacijos programoms. Jei jūsų automobilyje yra „OnStar®“ 4G LTE su „Wi-Fi“
prieigos taško 2 versija (ne visose rinkose), galite prijungti suderinamą telefoną ir naudotis automobilio duomenų
planu.
Kl.: Kaip galima lengvai nustatyti, ar automobilio informacijos ir pramogų sistema yra suderinama su „Android
Auto“?
Ats.: Jei automobilio informacijos ir pramogų sistema yra suderinama su „Android Auto“, pagrindiniame
informacijos ir pramogų sistemos ekrane bus rodoma piktograma „PROJECTION“ (projekcija).
Kl.: Kaip pradėti naudotis „Android Auto“?
Ats.: Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų telefone įdiegta naujausia „Android“ operacinės sistemos versija. Be to,
patikrinkite, ar „Android“ telefonas palaiko „Android Auto“ ir ar „Android Auto“ galima naudotis jūsų šalyje. Jei
norite naudotis „Android Auto“, atlikite tokius veiksmus:
1. Atsisiųskite „Android Auto“ programą iš „Google Play“ ir įdiekite ją telefone.
2. Prijunkite telefoną prie informacijos ir pramogų sistemos USB laidu. Kad viskas veiktų nepriekaištingai,
naudokite gamintojo pridedamą USB laidą.
3. Telefone sukonfigūruokite „Android Auto“, kad suteiktumėte prieigą prie reikiamų telefono funkcijų.
4. Jei „Android Auto“ nepaleidžiama automatiškai, paspauskite „Android Auto“ piktogramą pagrindiniame
informacijos ir pramogų sistemos ekrane.
Atminkite, kad kai kurioms „Android Auto“ funkcijoms, pvz., muzikos transliacijoms arba „Google“ balso
komandoms, gali reikėti 3G arba 4G interneto ryšio.
Kl.: Prijungiau telefoną, suradau „Android Auto“ mygtuką, bet juo programa neatidaroma. Kodėl?
Ats.: Jei „Android Auto“ šiame automobilyje naudojatės pirmą kartą, prijungę telefoną ir palietę „Android Auto“
mygtuką būtinai atrakinkite telefoną ir ekrane sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis. Be to,
įsitikinkite, kad „Android Auto“ programoje nėra pažymėtas nustatymas „Only connect to known cars“ (prisijungti
tik prie žinomų automobilių).
Kl.: Kaip naudotis „Android Auto“?
Ats.: Paleidus „Android Auto“, informacijos ir pramogų sistemos ekrane parodomas „Android Auto“ pagrindinis
ekranas. Ekrano apačioje bakstelėkite bet kurios programos piktogramą, kad ją paleistumėte (pvz., „Google
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Maps™“ arba „Google Play“). Jei norite sugrįžti į pagrindinį ekraną, ekrano apačioje, per vidurį bakstelėkite
apskritą pagrindinio ekrano mygtuką. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bakstelėkite balso komandų
mygtuką, kad galėtumėte sakyti „Google“ balso komandas. Be to, jei norite pradėti sakyti „Google“ balso
komandas, galite paspausti ir palaikyti balso komandų mygtuką ant vairo.
Kl.: Kaip reikia sakyti „Google“ komandas ir kokias jas galima sakyti?
Ats.: Jei norite pradėti sakyti „Google“ komandas, veikiant „Android Auto“ paspauskite ir palaikykite balso
komandų mygtuką ant vairo valdiklio arba bakstelėkite mikrofono mygtuką viršutiniame dešiniajame jutiklinio
ekrano kampe. Atminkite, kad norint naudotis „Google“ balso komandomis gali būti reikalingas 3G arba 4G
interneto ryšys.
Kl.: Kaip veikiant „Android Auto“ vėl įjungti automobilio informacijos ir pramogų sistemą ir klausytis radijo stoties?
Ats.: Informacijos ir pramogų sistemos valdikliuose paspauskite pagrindinio ekrano mygtuką, kad įjungtumėte
informacijos ir pramogų sistemą. Paspauskite ir palaikykite pagrindinio ekrano mygtuką, kad vėl įjungtumėte
„Android Auto“. Patarimas. Naudokitės mygtukais ant vairo ar informacijos ir pramogų sistemos valdikliais (pvz.,
kad perjungtumėte šaltinius arba radijo stotis).
Kl.: Kaip perjungti garso programas naudojantis „Android Auto“ (pvz., „Google Play Music“ ar „Spotify“)?
Ats.: Veikiant „Android Auto“ bakstelėdami muzikos piktogramą apatiniame dešiniajame ekrano kampe paleiskite
garso programą. Bakstelėję ją dar kartą, galėsite pasirinkite vieną iš garso programų (pvz., „Spotify“).
Kl.: Ar galima visiškai išjungti „Android Auto“?
Ats.: Taip. Automobilio informacijos ir pramogų sistemoje eikite į nustatymus ir išjunkite „Android Auto“. „Android
Auto“ vėl įjungti galite bet kuriuo metu.
Kl.: Mano automobilio informacijos ir pramogų sistemoje „Android Auto“ nepaleidžiama. Ką daryti?
Ats.: Patikrinkite, ar tiksliai įvykdėte „Android Auto“ darbo pradžios instrukcijas. Įsitikinkite, kad informacijos ir
pramogų sistemoje įjungta „Android Auto“, tada prijunkite telefoną naudodami gamintojo pridedamą USB laidą.
Prijungus, gali tekti patikrinti tam tikrus telefono nustatymus. Patikrinkite, ar tiksliai nustatyta informacijos ir
pramogų sistemos data ir laikas.
Kl.: Kodėl „Google“ balso atpažinimo funkcija nesupranta, ką sakau?
Ats.: Paleidę „Google“ balso atpažinimo funkciją, palaukite signalo, tada kalbėkite. Norint naudotis „Google“
balso komandomis, gali būti reikalingas 3G arba 4G interneto ryšys.
Kl.: Kodėl naudojantis „Android Auto“ (pvz., pertraukiama atkuriama muzika arba „Google“ balso atpažinimo
funkcija neatsako) kyla problemų?
Ats.: Jei naudojantis „Android Auto“ jums kyla problemų, patikrinkite „Android“ telefono interneto ryšį. Jei
telefoną prijungėte prie „OnStar®“ 4G LTE „Wi-Fi“ prieigos taško, patikrinkite „Wi-Fi“ prieigos taško ryšį. Kai
kurioms „Android Auto“ funkcijoms, pvz., muzikos transliacijoms arba „Google“ balso komandoms, gali reikėti 3G
arba 4G interneto ryšio.
Kl.: Kokias apsaugos nuo kibernetinių atakų priemones taikote automobilyje?
Ats.: Labai rimtai vertiname savo klientų saugumą ir apsaugą. Automobilio kibernetinį saugumą vertiname įvairiais
aspektais ir kuriame automobilio sistemas taip, kad jos būtų atnaujinamos patobulintomis saugumo priemonėmis
atsiradus naujų galimų grėsmių.
Atgal į rodyklę
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6. Balso atpažinimo funkcija
Kl.: Balso atpažinimo funkcija ne visada atpažįsta mano sakomas komandas. Kaip pagerinti balso atpažinimo
funkcijos veikimą?
Ats.: Pasistenkite kalbėti natūraliai, ne per greitai ar ne per garsiai. Paspaudę balso atpažinimo mygtuką
palaukite signalo, tada pasakykite komandą. Tinkamų balso komandų, kurias gali pasakyti, pavyzdžiai pateikiami
informacijos ir pramogų sistemos ekrane.
Kl.: Kaip nutraukti nurodymus balsu veikiant balso atpažinimo funkcijai ir pasakyti komandą nelaukiant nurodymų
balsu pabaigos?
Ats.: Nurodymus balsu galite nutraukti bet kuriuo metu − paspauskite balso atpažinimo mygtuką ant vairo.
Palaukite, kol išgirsite signalą, tada pasakykite komandą.
Kl.: Kodėl balso atpažinimo funkcija nesupranta manęs, kai pasakau navigacijos kelionės tikslą?
Ats.: Jei kelionės tikslą norite įvesti per balso atpažinimo funkciją, reikia laikytis nuo šalies priklausančios įvedimo
tvarkos. Įjungus anglų kalbą, sakymo tvarka yra tokia: namo numeris, gatvė ir miestas. Paspaudę balso atpažinimo
mygtuką pasižiūrėkite į informacijos ir pramogų sistemos ekraną, kuriame pateikiami tinkamų balso komandų
pavyzdžiai, arba skaitykite informacijos ir pramogų sistemos naudotojo vadovą.
Atgal į rodyklę
7. Spalvotas prietaisų skydelis
Kl.: Kaip valdikliais ant vairo galima valdyti spalvotą prietaisų skydelį?
Ats.: Spalvotame prietaisų skydelyje galite valdyti tam tikras automobilio bei informacijos ir pramogų sistemos
funkcijas, pvz., patikrinti slėgį padangose arba paskambinti telefonu. Spalvotą prietaisų skydelį galite valdyti
dešinėje pusėje esančiais vairo valdiklių mygtukais. Paspauskite rodyklės į kairę mygtuką, kad pereitumėte į
pagrindinį ekraną. Jei norite pasirinkti elementą pagrindiniame meniu, spauskite rodyklės aukštyn / žemyn
mygtukus ir varnelės mygtuką centre. Kai kuriuose meniu yra papildomų meniu su papildomomis funkcijomis. Jei
norite atidaryti papildomą meniu, paspauskite rodyklės į dešinę mygtuką.
Kl.: Kaip pakeisti informacijos puslapių, kurie rodomi prietaisų skydelio ekrane, skaičių?
Ats.: Informacijos puslapius pasirinkti arba panaikinti jų pasirinkimą galite naudodami valdiklius ant vairo.
Spausdami rodyklės į kairę mygtuką, ant vairo įjunkite „Settings“ (Nustatymus) ir pasirinkite „Info Pages“
(Informacijos puslapiai).
Kl.: Kas yra spalvoto 8 colių prietaisų skydelio temos „Sport“ (Sportas) ir „Tour“ (Turizmas)?
Ats.: Spalvotame 8 colių prietaisų skydelyje yra dvi grafinės temos. Automobilio informacija rodoma naudojant
temą „Sport“ (Sportas), o tema „Tour“ (Turizmas) naudojama pramogų informacijai rodyti. Jei norite įjungti
sporto arba turizmo temą, paspauskite rodyklės į kairę mygtuką ant vairo ir pasirinkite „Settings“ (Nustatymai),
tada pasirinkite „Display Theme“ (Ekrano tema).
Atgal į rodyklę
8. Dažniausiai naudojami elementai
Kl.: Kas yra dažniausiai naudojamas elementas?
Ats.: Dažniausiai naudojamas elementas yra elementas, kurį naudotojas gali įtraukti į dažniausiai naudojamų
elementų sąrašą, pateikiamą informacijos ir pramogų sistemos ekrano apačioje. Dažniausiai naudojamu elementu
gali būti radijo stotis, telefonų knygos kontaktas, dainų grojaraštis, navigacijos kelionės tikslas ir pan. Naudodami
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dažniausiai naudojamus elementus galite sukonfigūruoti reikiamus elementus, kad jais galėtumėte pasinaudoti
tiesiog bakstelėdami atitinkamą elementą. Pavyzdžiui, jei kaip dažniausiai naudojamą elementą išsaugojote
kelionės tikslą, bakstelėję jį paleisite navigacijos maršruto nurodymus į šį kelionės tikslą.
Kl.: Dingo dažniausiai naudojamų elementų sąrašas. Kaip jį peržiūrėti?
Ats.: Tam tikruose meniu dažniausiai naudojamų elementų sąrašas yra paslėptas, kad būtų daugiau vietos.
Dažniausiai naudojamų elementų sąrašą įjungti arba išjungti galite bet kuriuo metu bakstelėdami rodyklių
mygtukus apatiniame dešiniajame ekrano kampe arba ištraukdami jį pirštu iš ekrano apačios.
Kl.: Kaip išsaugoti naują dažniausiai naudojamą elementą?
Ats.:
1. Radijo stoties kaip dažniausiai naudojamo elemento išsaugojimas.
Jei norite išsaugoti šiuo metu grojamą radijo stotį, eikite į pagrindinį radijo ekraną, paspaudę bet kurį
dažniausiai naudojamą elementą ekrano apačioje palaikykite, kol pasigirs signalas, o jo pavadinimas
pasikeis į radijo stoties pavadinimą.
2. Medijos dainos, albumo ar grojaraščio išsaugojimas.
Jei norite išsaugoti šiuo metu grojamą medijos dainą, eikite į pagrindinį medijos ekraną, paspaudę bet kurį
dažniausiai naudojamą elementą ekrano apačioje palaikykite, kol pasigirs signalas, o jo pavadinimas
pasikeičia į dainos pavadinimą.
Jei norite išsaugoti albumą arba grojaraštį, pagrindiniame medijos ekrane bakstelėkite „Browse“ (Naršyti).
Pasirinkite ALBUMS (Albumai) arba PLAYLISTS (Grojaraščiai), tada paspauskite ir palaikykite bet kurį
dažniausiai naudojamą elementą ekrano apačioje. Informacijos ir pramogų sistema paprašys pasirinkti
elementą, kurį norite išsaugoti kaip dažniausiai naudojamą. Pasirinkus elementą, dažniausiai naudojamo
elemento pavadinimas pakeičiamas albumo arba grojaraščio pavadinimu.
3. Telefonų knygos kontakto išsaugojimas.
Jei norite išsaugoti telefonų knygos kontaktą, pirmiausia prijunkite mobilųjį telefoną per „Bluetooth®“.
Pagrindiniame telefono ekrane bakstelėkite CONTACTS (Kontaktai), tada paspauskite ir palaikykite bet kurį
dažniausiai naudojamą elementą ekrano apačioje. Informacijos ir pramogų sistema paprašys pasirinkti
elementą, kurį norite išsaugoti kaip dažniausiai naudojamą. Pasirinkus elementą, dažniausiai naudojamo
elemento pavadinimas pakeičiamas kontakto vardu. Patarimas. Jei dažniausiai naudojamų elementų sąrašas
paslėptas, jį galite peržiūrėti ištraukdami iš ekrano apačios.
4. Navigacijos kelionės tikslo išsaugojimas.
Jei norite išsaugoti navigacijos kelionės tikslą, pirmiausia paleiskite maršruto nurodymus į šį kelionės tikslą.
Navigacijos žemėlapio ekrane paspaudę bet kurį dažniausiai naudojamą elementą ekrano apačioje
palaikykite, kol pasigirs signalas, o jo pavadinimas pasikeis į navigacijos kelionės tikslą. Patarimas. Jei
dažniausiai naudojamų elementų sąrašas paslėptas, jį galite peržiūrėti ištraukdami iš ekrano apačios.
Kl.: Kaip pervardyti, ištrinti ar perkelti dažniausiai naudojamą elementą?
Ats.: Dažniausiai naudojamus elementus galima pervardyti, ištrinti ar perkelti − įjunkite ekraną SETTINGS
(Nustatymai), tada pasirinkite „Radio“ (Radijas) ir pasirinkite mygtuką „Manage Favourites“ (Tvarkyti
dažniausiai naudojamus elementus).
Atgal į rodyklę
9. Vaizdo įrašai
Kl.: Kaip paleisti vaizdo įrašus iš išorinio įrenginio, pvz., USB atmintinės?
Ats.: Palaikomi tokie vaizdo įrašų formatai: .avi, .mpg, .mp4, .xvid ir .wmv. Prijunkite įrenginį su vaizdo įrašais prie
informacijos ir pramogų sistemos USB laidu. Paspausdami mygtuką MEDIA įjunkite reikiamą garso šaltinį ir
bakstelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti). Tada sąveikos juostoje, apačioje dešinėje, bakstelėkite mygtuką
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„More“ (Daugiau) ir pasirinkite reikiamą vaizdo įrašą. Atminkite, kad vaizdo įrašus galima paleisti tik įjungus
stovėjimo stabdį.
Kl.: Kodėl paleidus vaizdo įrašus nerodomas vaizdas? Nors garsas yra.
Ats.: Įsitikinkite, kad įjungtas stovėjimo stabdys.
Atgal į rodyklę
10. Kita
Kl.: Ar galima pakeisti pradžios ekraną, pvz., pertvarkyti rodomas programas ar pakeisti jų vietą?
Ats.: Jei norite pertvarkyti pradžios ekraną, paspauskite ir palaikykite vieną iš rodomų programų simbolių, kad
būtų įjungtas pradžios ekrano redagavimo režimas. Veikiant redagavimo režimui, galite pertvarkyti puslapyje
esančius simbolius arba perkelti juos į kitus puslapius − vilkite programos simbolį į reikiamą vietą pirštu. Jei norite
išjungti redagavimo režimą, paspauskite pagrindinio ekrano mygtuką ant informacijos ir pramogų sistemos
valdiklio.
Kl.: Ar galima sistemos laiką nustatyti automatiškai?
Ats.: Sistemą galima sukonfigūruoti, kad laikas būtų nustatomas automatiškai. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite
SETTINGS (Nustatymai), tada „Time and Date“ (Laikas ir data).
Kl.: Vaizdas ekrane neryškus – tamsoje jis per ryškus, o dieną per daug tamsus. Kaip pagerinti ekrane rodomo
turinio matomumą?
Ats.: Jei norite pagerinti ekrane rodomo turinio matomumą, galite įjungti nakties, dienos arba automatinį režimą −
pradžios ekrane bakstelėkite mygtuką SETTINGS (Nustatymai). Nustatymų meniu pasirinkite „Display“ (Ekranas).
Patarimas. Geriausių rezultatų pasieksite pasirinkdami automatinį režimą. Jei rankiniu būdu norite pakeisti
prietaisų bei informacijos ir pramogų sistemos ekrano ryškumą, pasinaudokite pritemdymo jungikliu prie
automobilio žibintų jungiklio.
Kl.: Kaip išjungti informacijos ir pramogų sistemą?
Ats.: Paspauskite ir palaikykite garsumo ratuką − taip informacijos ir pramogų sistemą išjungsite. Patarimas. Jei
norite tik išjungti ekraną ir toliau klausytis muzikos, eikite į SETTINGS (Nustatymai), tada „Display“ (Ekranas).

Atgal į rodyklę
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