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Pomembne varnostne informacije
Večina nesreč, ki se zgodijo med upravljanjem, vzdrževanjem in popravilom, je posledica neupoštevanja
osnovnih varnostnih pravil ali varnostnih ukrepov. Nesreči se lahko pogosto izognete tako, da prepoznate
potencialno nevarne situacije, preden pride do nesreče. Oseba mora biti pozorna na potencialne
nevarnosti, vključno s človeškimi dejavniki, ki lahko vplivajo na varnost. Oseba, ki stroj upravlja, mora biti
tudi ustrezno šolana, usposobljena in mora imeti na razpolago ustrezno orodje za pravilno izvedbo
potrebnih postopkov.
Nepravilno upravljanje, mazanje, vzdrževanje ali popravilo stroja je lahko nevarno in lahko povzroči
telesne poškodbe ali smrt.
Ne upravljajte stroja oziroma na njem ne izvajajte podmazovanja, vzdrževanja ali popravila, če niste
pooblaščeni za izvajanje tega dela in dokler ne preberete ter razumete informacij o upravljanju,
podmazovanju, vzdrževanju in popravilu.
Varnostni napotki in opozorila so navedeni v teh navodilih in na stroju. Če opozoril o nevarnostih ne
upoštevate, lahko telesno ali smrtno poškodujete sebe in druge.
Nevarnosti so označene z "opozorilnim simbolom", ki mu sledi "opozorilna beseda", na primer
"NEVARNOST", "OPOZORILO" ali "POZOR". Oznaka z varnostnim opozorilom "OPOZORILO" je
prikazana spodaj.

Pomen tega opozorilnega simbola je naslednji:
Pozor! Bodite pazljivi! Poskrbite za svojo varnost.
Sporočilo pod opozorilom pojasnjuje nevarnost in je lahko v obliki besedila ali ideograma.
Postopki na neizčrpnem seznamu, ki lahko povzročijo okvare stroja, so označeni z besedo “OPOMBA” na
stroju in v teh navodilih.
Družba Caterpillar ne more predvideti vseh mogočih potencialno nevarnih okoliščin. Zato opozorila
v teh navodilih in na stroju niso popolna in dokončna. Stroja ne smete uporabljati drugače, kot je
opisano v teh navodilih, če se prej ne prepričate, da upoštevate vsa potrebna varnostna navodila
ali opozorila za uporabo tega izdelka na kraju samem, vključno s posebnimi pravili ali opozorili, ki
se pojavijo na delovišču. Če uporabljate orodje, postopek, delovni način ali delovno tehniko, ki je
Caterpillar posebej ne priporoča, se morate prepričati, da to ne predstavlja nevarnosti za vas in
ljudi v okolici. Prav tako morate poskrbeti, da ste ustrezno pooblaščeni za opravljanje tega dela in
da med predvidenimi postopki upravljanja, podmazovanja, vzdrževanja ali popravila ne pride do
poškodb na stroju oziroma da stroj ne postane nevaren.
Informacije, tehnični podatki in ilustracije, ki jih vsebujejo ta navodila, so izdelani na podlagi informacij, ki so
bile na voljo ob nastanku navodil. Tehnični podatki, zatezni momenti, tlaki, meritve, nastavitve, ilustracije in
druge postavke se lahko kadarkoli spremenijo. Te spremembe lahko vplivajo tudi na postopek uporabe
stroja. Pred pričetkom dela s strojem pridobite najnovejše podatke o stroju. Najnovejši podatki so na voljo
pri prodajalcih družbe Cat.
POJASNILO
Če potrebujete nadomestne dele za ta izdelek, podjetje Caterpillar priporoča, da uporabite originalne nadomestne dele Caterpillar®.
Drugi deli morda niso skladni z določenimi specifikacijami originalne opreme.
V primeru namestitve nadomestnih delov mora lastnik/uporabnik stroja zagotoviti, da stroj ostane
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami.
V ZDA lahko vzdrževanje, zamenjavo ali popravilo naprav in sistemov za nadzor emisij izvaja katera
koli servisna delavnica ali posameznik, ki ga izbere lastnik stroja.
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Predgovor

Predgovor
Informacije o Navodilih
Ta navodila hranite v predalu za navodila.
Navodila vsebujejo varnostne napotke in napotke za
upravljanje, transport, podmazovanje in vzdrževanje
opreme.
Nekatere fotografije ali ilustracije v navodilih
prikazujejo podrobnosti ali priključke, ki se lahko
razlikujejo od vašega proizvoda.
Nenehno izboljševanje in izpopolnjevanje modela
proizvoda lahko povzroči spremembe na vašem
stroju, ki v teh Navodilih niso prikazane. Preberite,
proučite in hranite ta navodila na proizvodu.
Če imate dodatna vprašanja glede vašega stroja ali
teh navodil, se, prosimo, posvetujte s pooblaščenim
prodajalcem Cat.

Varnost
Poglavje o varnosti vsebuje osnovne napotke in
opozorila glede varnosti. Dodatno navaja poglavje
besedila in lokacije opozorilnih znakov in nalepk, ki
se nahajajo na stroju.

Upravljanje
Poglavje o upravljanju navaja napotke za novega
operaterja in pomaga osvežiti znanje že izkušenemu
operaterju. Poglavje vključuje prikaz in pojasnila
merilcev, stikal, kontrol stroja in delovnih priključkov
ter napotke za transport in vleko stroja.
Fotografije in ilustracije vodijo operaterja skozi
pravilne postopke preverjanja, zagona, upravljanja in
ustavljanja proizvoda.
Delovne tehnike, navedene v teh Navodilih, so
osnovne tehnike. Spretnost in tehnike se razvijajo in
izpopolnjujejo, ko operater poglablja poznavanje
stroja in njegovih zmogljivosti.

Vzdrževanje
Poglavje vsebuje navodila za vzdrževanje stroja.
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Splošno o nevarnosti

Varnost
i08334977

Splošno o nevarnosti
SMCS Koda: 7606

• Če je bilo vozilo dlje časa parkirano v vročem ali
hladnem vremenu, pred upravljanjem enote
počakajte, da se temperatura v vozilu vrne na
običajno vrednost.

Pred začetkom upravljanja stroja
Ne nastavite glasnosti na previsoko vrednost.
Ohranite glasnost na nastavitvi, pri kateri lahko slišite
zunanje opozorilne zvoke (hupe, sirene itd.).

Ne upravljajte te opreme oziroma ne izvajajte del
na njej, če niste prebrali oziroma če ne razumete
navodil in opozoril v navodilih za uporabo in
vzdrževanje. Neupoštevanje navodil ali opozoril
lahko povzroči poškodbe ali smrt. Za nadomestne priročnike se obrnite na zastopnika podjetja Caterpillar . Odgovorni ste za ustrezno
vzdrževanje.

Pred izvajanjem kakršnih koli zapletenih postopkov
ustavite vozilo.

Pozor
Ne odpirajte pokrova in ne izvajajte popravil. Za
pomoč se obrnite na pooblaščenega zastopnika.

Predgovor

Opomba: Tehnični podatki in zasnova se lahko
zaradi izboljšav tehnologije spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Ta dokument je dodatek k navodilom za uporabo in
vzdrževanje za opremo, zato mora biti trajno priložen
navodilom za uporabo in vzdrževanje za opremo.

Navodila za uporabo in vzdrževanje (OMM) so
trenutno na voljo na:

Uvod
Ta dokument vsebuje informacije o delovanju
službenega radijskega sistema za zabavo Cat ®
Premium.
Opreme ni dovoljeno upravljati in vzdrževati, če ne
preberete navodil in opozoril v Navodilih za uporabo
in vzdrževanje za opremo in če teh navodil in opozoril
ne razumete. Preden začnete upravljati opremo, ki je
opremljena z radijskim sistemom AM/FM Cat, morate
razumeti vsebino tega dokumenta.

Opozorila in skladnost
Pred začetkom uporabe natančno preberite ta
Navodila za uporabo in vzdrževanje in shranite
Navodila za uporabo in vzdrževanje tudi za prihodnjo
uporabo.

Varnostni ukrepi
• Med nameščanjem in priključevanjem enote
odklopite negativni priključek akumulatorja vozila.
• Pri zamenjavi varovalke uporabite nadomestno
varovalko z enako nazivno jakostjo toka.
• Če uporabite varovalko z večjo nazivno jakostjo
toka, lahko povzročite hude okvare enote.
• Pazite, da v notranjost radia ne zaide voda, nožice
ali drugi predmeti. Voda, nožice ali drugi predmeti
lahko povzročijo napake ali nevarnosti, kot je
električni udar.

https://www.cat.com/en_US/products/new/parts/
radioownersmanual.html#.html
Za mobilno opremo ali opremo na območjih, na
katerih med uporabo izdelka ni na voljo
neposrednega dostopa do interneta, je treba
navodila za uporabo in vzdrževanje natisniti in jih
hraniti v bližini izdelka.
Če želite več informacij ali potrebujete natisnjeno
kopijo Navodil za uporabo in vzdrževanje, se obrnite
na najbližjega zastopnika podjetja Cat:
https://www.cat.com/en_US/support/dealerlocator.html
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Informacije o skladnosti s
predpisi
Radiofrekvenčni sestavni
deli
i08334979

Razvedrilni radio
(Službeni radio Premium
(DEA700))
SMCS Koda: 7338
Tabela 1

Model

Številka dela Cat

Službeni radio Premium Caterpillar
(24 V)

562-4777

Službeni radio Premium Caterpillar
(24 V)

562-4778

Službeni radio Premium Caterpillar
(24 V)

562-4779

Službeni radio Premium Caterpillar
(12 V)

585-1577

Službeni radio Premium Caterpillar
(12 V)

585-1578

Službeni radio Premium Caterpillar
(12 V)

585-1579

Tehnični podatki
V pomoč pri oceni nevarnosti in za zagotovitev
skladnosti z vsemi lokalnimi predpisi so na voljo
naslednji tehnični podatki:
Tabela 2

Delovna napetost in odvzem toka
Model

Obseg
napetosti

Odvzem toka

Službeni radio 24
V

16 V − 32 V

7A

Službeni radio 12
V

10,8 V − 16 V

7A

Tabela 3

Tehnični podatki radia
Funkcija

Frekvenčno območje

WB

162,40 MHz–162,55 MHz

AM

522 kHz − 1710 kHz

FM

87,5 MHz −108,00 MHz

DAB

153 kHz − 279 kHz

SXM

2332,5 MHz − 2345,0 MHz

Bluetooth

2402–2480 MHz
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Tabela 4

Frekvenčni pas radia
Parameter

Evropa

LW

AM

FM

Latinska
Amerika

Japonska

Kitajska

Saudova
Arabija

N/V

162,40 −
162,55

N/V

N/V

N/V

N/V

Korak iskanja
(kHz)

N/V

25

N/V

N/V

N/V

N/V

Korak ročne nastavitve postaje
(kHz)

N/V

25

N/V

N/V

N/V

N/V

Območje (kHz)

153 − 279

N/V

N/V

N/V

N/V

N/V

Korak iskanja
(kHz)

9

N/V

N/V

N/V

N/V

N/V

Korak ročne nastavitve postaje
(kHz)

9

N/V

N/V

N/V

N/V

N/V

Območje (kHz)

522–1620

530–1710

530–1710

522–1629

531–1602

531–1602

Korak iskanja
(kHz)

9

10

10

9

9

9

Korak ročne nastavitve postaje
(kHz)

9

10

10

9

9

9

Območje (MHz)

87,5 – 108,0

87,7 − 107,9

87,5 – 107,9

76,0 − 90,0

87,5 – 107,9

87,5–108,0

Korak iskanja
(kHz)

100

200

100

100

100

100

Korak ročne nastavitve postaje
(kHz)

100

200

100

100

100

100

Območje (MHz)

WX

Združene države
Amerike

Certifikacijska obvestila
Obvestilo FCC in IC
Motenje
Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in
licenco Industry Canada − razen standardov RSS.
Delovanje mora izpolnjevati naslednja pogoja: (1) ta
naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava
mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki
lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
Izpostavljenost sevanju

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti
sevanju FCC/IC, določenimi za nenadzorovano
okolje, in izpolnjuje smernice o izpostavljenosti
radijskim frekvencam (RF) FCC. Smernice o
izpostavljenosti radijskim frekvencam so na voljo v
Dodatku C k dokumentu OET65. Naprava je skladna
tudi z razdelkom RSS-102 pravil o izpostavljenosti
radijskim frekvencam (RF) IC. Ne postavljajte
oddajnika v bližino antene in ne uporabljajte ga z
drugimi antenami ali oddajniki.
Obvestilo o digitalni napravi razreda B FCC
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Ta oprema je preizkušena in je skladna z omejitvami
za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom
pravil FCC. Te omejitve so določene tako, da
zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi
motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja,
uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo.
Če oprema ni nameščena in uporabljena skladno z
navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih
komunikacijah, vendar to ni zagotovilo, da v
določenem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta
oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali
televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da
jo vklopite in izklopite, Priporočamo, da poskušate
odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
• posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim
tehnikom za radio/televizijo.
Izjava o prilagoditvah
Caterpillar ni odobril nobenih sprememb ali
prilagoditev te naprave s strani uporabnika. Če
uporabnik izvede spremembe ali prilagoditve, lahko
pride do razveljavitve njegovega dovoljenja za
uporabo te opreme.
Če uporabnik spremeni ali prilagodi to napravo brez
izrecnega dovoljenja, lahko pride do razveljavitve
njegovega dovoljenja za uporabo te naprave.
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Izjava o skladnosti – Evropska unija
Tabela 5
CATERPILLAR ®
Izjava EU o skladnosti
Ta izjava o skladnosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca.
Spodaj podpisani, ki zastopam proizvajalca:
CATERPILLAR INC
100 N.E. Adams Street
Peoria, IL 61629
ZDA
izjavlja, da je izdelek, na katerega se nanaša ta opis: avtomobilski radio z AM/FM/BT/DAB
znamka: Caterpillar
Del št.:

model: Službeni radio Premium
562-4777 (AM/FM/BT)

585-1577 (AM/FM/BT)

562-4778 (AM/FM/BT/DAB)

585-1578 (AM/FM/BT/DAB)

skladen z veljavno uskladitveno zakonodajo Unije:
Direktiva 2014/53/EU
Direktiva 2011/65/EU
Skladnost je razvidna iz izpolnjevanja veljavnih zahtev v naslednjih dokumentih:
Postopek ugotavljanja skladnosti: ______ Priloga II, ___X____ Priloga III, _______Priloga IV
DIREKTIVA

ČLEN

UPORABLJENI STANDARD

2014/53/EU: RED (direktiva za radijsko
opremo)

LVD (čl. 3.1a):

EN 62368-1:2014+Feb+Maj 2015
EN 60950-1:2005/A2:2013

EMC (čl. 3.1b):

EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 55032+C1 2015/2016
EN 55035 2017

RF (čl. 3.2)

EN 300 328 V2.1.1
EN 303 345 V1.1.7

2011/65/EU RoHS

EN 50581: 2012

Ime priglasitvenega organa: Bureau Veritas Consumer Products Services Inc.
Številka priglasitvenega organa: 1797
Številka certifikata o pregledu: CS28255

Ilustracija 1

g06605554
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Radio

Ilustracija 3

g06485454

SXM/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

SMCS Koda: 7338

Med vožnjo imejte pogled vedno usmerjen na
cesto in roke na volanu ter skrbno izvajajte vse
običajne postopke vožnje. Za varno delovanje
vozila je, kot vedno, odgovoren voznik. Če med
vožnjo vaš pogled ni usmerjen na cesto in nimate
rok na volanu, lahko poškodujete sebe ali druge
osebe.

Ilustracija 4

g06485457

DAB/AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

Uvod

Izhodni priključki na radiu

Podatki v teh Navodilih za uporabo in vzdrževanje se
nanašajo na lastnosti, ki so ali morda niso del
določenega sistema bodisi zato, ker so te lastnosti
izbirne, ki niso bile vključene v nakup, ali zaradi
sprememb po končanem tiskanju teh Navodil za
uporabo in vzdrževanje. Informacije v teh Navodilih
za uporabo in vzdrževanje so bile v času izdaje
priročnika točne. Če želite več informacij o morebitnih
spremembah, se obrnite na prodajalca.
Za upravljanje radijskega sistema se uporabljajo
gumbi.
Opomba: Pomembno je, da upoštevate, da
obstajata dve različici radijskega sistema:
• 12 VDC
• 24 VDC

Stereo sprejemniki

Ilustracija 2

AM/FM/Bluetooth/USB/AUX

g06485452

Izhodni priključki na radiu so prikazani na ilustraciji 5
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Ilustracija 6

g06425480

Splošne funkcije radijskega sprejemnika

Ilustracija 5

g06613634

Ilustracija 7

(1) Phone (telefon)
(2) Disp (prikaz)
(3) SRC/PWR/ESC (vir/napajanje/izhod)
(4) Knob (gumb)
(5) Next (naprej)
(6) PREV (nazaj)
(7) RDM (naključno)
(8) RPT (ponovi)
(9) Play/Pause (predvajaj/premor)
(10) Browse (prebrskaj)
(11) SCAN/ASCN (iskanje/samodejno iskanje)

g06485466

12
Poglavje Upravljanje
Radio

M0106190-01

Uporaba gumbov na radiu

RPT (ponovi)

SRC (vir/napajanje)

Pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova
pritisnite, da prekličete ponovitev. Poiščite ikono
“RPT” na prikaznem zaslonu radia, da vključite ali
izključite to funkcijo.

Pritisnite gumb SRC za VKLOP radia in za pomikanje
med viri. FM -> AM -> SXM ali DAB (če je podprto) ->
WX ali LW -> USB/ipod (če je podprto in priključeno)
-> Sprednji dodatni vhod AUX (če je priključeno) ->
Zadnji dodatni vhod Aux -> Blažetov Audio
(Bluetooth zvok) (če je podprto in priključeno).
Pritisnite gumb in ga zadržite gumb pritisnjenega za
IZKLOP radia.

BROWSE (prebrskaj)
Pritisnite za pomikanje po napravi in izbiro določene
skladbe ali vsebine predvajanja (velja za ključe USB
in iPod-e).
RDM (naključno)

Enourni časovni regulator
Če pri IZKLOPLJENEM vžigu pritisnete gumb SRC,
VKLOPITE sprejemnik in aktivirate enourni časovni
regulator radia. Radio se izklopi po 1 uri ali če
pritisnete in držite pritisnjen gumb SRC.
Gumb za glasnost/OK (v redu)
Vrtite gumb za zvišanje ali znižanje glasnosti zvoka.
Če pritiskate na gumb manj kot 3 sekunde, radio
utišate.
Pritiskajte dlje kot 3 sekunde, da se prikaže meni za
prilagoditev nastavitev. Z vrtenjem gumba se lahko
pomikate po razpoložljivih menijih.

Pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova
pritisnite, da prekličete naključni način. Poiščite ikono
“RDM” na prikaznem zaslonu radia, da VKLJUČITE
ali IZKLJUČITE to funkcijo.
ESC/SRC (izhod)
Pritisnite za izhod iz ene ravni menija. Če se nahajate
v meniju Bluetooth (če je podprt). Pritisnite za
zavrnitev ali preklic klica.
DISP (prikaz)
Če je vžig vozila VKLOPLJEN:

Izberite meni in pritisnite za potrditev izbire.

• Pritisnite za spremembo pogledov v okviru prikaza
virov.

PREV (prejšnji/nazaj)

Če je vžig vozila IZKLOPLJEN:

Pritisnite, da izberete prejšnjo skladbo ali postajo.
Pritisnite in držite za hitro premikanje nazaj (FR) ali
premik po frekvenčnem območju navzdol.

• Pritisnite za vklop radia in nekaj sekundni prikaz
ure.

Radijski sprejemnik

NEXT (naslednji/naprej)
Vir zvoka
Pritisnite, da izberete naslednjo skladbo ali postajo.
Pritisnite in držite za hitro premikanje naprej (FF) ali
premik po frekvenčnem območju navzgor.
Phone (telefon) (če je podprto)
Pritisnite gumb za telefon za prikaz menija Bluetooth.
Če je funkcija Bluetooth omogočena in je naprava
povezana, z dolgim pritiskom na gumb prikažete Dial
Menu (meni za klicanje). S kratkim pritiskom na
gumb sprejmete dohodni klic.
SCAN/ASCAN (iskanje/samodejno iskanje)
Omogoča iskanje postaj/skladb/datotek MP3/WMA in
map ter shranjevanje postaj z najmočnejšim
signalom v sprejemnik.
PLAY/PAUSE (predvajaj/premor)
Pritisnite za premor/preklic premora med
predvajanjem trenutne vsebine.

Za dostop do virov, kot so AM, FM, WX/LW, SXM/
DAB (če so na voljo), iPod, USB, zadnji dodatni vhod
Aux, sprednji dodatni vhod Aux ali zvok prek
Bluetootha naredite nekaj od naslednjega:
•

Pritisnite gumb SRC na radiu, da prebrskate
možnosti in izberete želeno možnost.

Viri USB/iPod in zvok prek Bluetootha so dostopni
samo, če model radia podpira USB/iPod in BT in je
priključena/vstavljena naprava za ustrezen vir.
Opomba: Če je naprava hkrati priključena prek
različnih virov, delovanje funkcije na najboljši ravni ni
zagotovljeno (odvisno od naprave). Primer: naprava
je hkrati priključena prek sprednjega dodatnega
vhoda Aux in povezave Bluetooth ali prek vhoda USB
in povezave Bluetooth.

Radio AM-FM-WX/LW
Uporaba radijskega sprejemnika.

M0106190-01
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Iskanje postaj

AUTOSCAN (samodejno iskanje)

Izberite želeno možnost “Tuner Configuration”
(konfiguracija radia).

Ta funkcija začasno shrani šest postaj z
najmočnejšim signalom trenutnega frekvenčnega
območja med prednastavljene postaje, dokler ne
izklopite radia ali spremenite vira.

Če je radio nastavljen na možnost MANUAL (ročno),
bo:
• Izvedel ročno nastavitev frekvence s kratkim
pritiskom na gumba “NEXT” (naprej) ali “PREV”
(nazaj).
• Izvedel funkcijo Seek (iskanje) z dolgim pritiskom
na gumba “NEXT” (naprej) ali “PREV” (nazaj).
Če je radio nastavljen na možnost AUTO
(samodejno), bo:
• Izvedel funkcijo Seek (iskanje) s kratkim pritiskom
na gumba “NEXT” (naprej) ali “PREV” (nazaj).
• Izvedel ročno nastavitev frekvence z dolgim
pritiskom na gumba “NEXT” (naprej) ali “PREV”
(nazaj).

Funkcija “AUTOSCAN” (samodejno iskanje) ne
shranjuje frekvenc med prednastavljene postaje v
številskem zaporedju. Prednastavljene postaje so
shranjene v zaporedju, v katerem so bile najdene, in
glede na kakovost frekvence.
Za vklop funkcije “AUTOSCAN” (samodejno iskanje)
pritiskajte na gumb “SCN/ASCN” (iskanje/samodejno
iskanje), dokler radio ne zapiska. Medtem ko radio
shranjuje začasne prednastavljene postaje, utripa
ikona “AUTO SCAN” (samodejno iskanje).
Ko je postopek shranjevanja končan, se radio uglasi
na postajo, shranjeno na 1. mestu za
prednastavljene postaje, ikona “AUTO SCAN”
(samodejno iskanje) pa sveti, ko je način aktiven.

Ročna nastavitev frekvence

Če želite izbrati katero koli od 6 frekvenc ali shraniti
nove prednastavljene postaje, upoštevajte korake v
razdelku Prednastavljene postaje.

Trenutna frekvenca se zviša ali zniža za 1 korak po
0,2 MHz (način FM ZDA), 10 kHz (način AM ZDA) in
en kanal (25 kHz) v načinu WX.

Če želite zapustiti ta način in se vrniti na prvotne
prednastavljene postaje, naredite nekaj od
naslednjega:

Iskanje postaje
Ko je aktivirana funkcija “Seek” (iskanje), radio
zvišuje/znižuje frekvenco, dokler ne najde postaje z
dovolj dobrim signalom.
Opomba: Če radio ne najde postaje z dovolj dobrim
signalom, se prikaže sporočilo “NO STATION
FOUND” (ni najdenih postaj).

• Pritisnite gumb SCAN/ASCAN (Iskanje/
samodejno iskanje) in ga držite pritisnjenega.
• Pritisnite gumb SRC/PWR (vir/napajanje).
• Izklopite radio.
• Opravite cikel vžiga.
• Odklopite akumulator.

Prednastavljene postaje
Shranjevanje prednastavljenih radijskih postaj
Na kratko pritisnite katerega koli od gumbov Preset
za prednastavljene postaje (1–6). Frekvenca,
shranjena na določenem mestu prednastavljene
postaje, je nastavljena, ko sprostite gumb.
SCAN (iskanje)
Če želite aktivirati funkcijo iskanja, na kratko pritisnite
gumb SCAN/ASCN (iskanje/samodejno iskanje). Ko
je aktivirana funkcija SCAN (iskanje), radio išče po
frekvencah navzgor in se za 8 sekund ustavi na
naslednji frekvenci z dobrim signalom, nato nadaljuje
z iskanjem naslednje postaje z dobrim signalom.
Opomba: Če radio po dveh prehodih skozi
frekvenčno območje ne najde nobene postaje, se
prikaže sporočilo “NO STATION FOUND” (ni
najdenih postaj), nato pa se nastavi začetna
frekvenca.

WX
Frekvenčno območje WX je namenjeno državnim
radijskim frekvencam za vremenske napovedi. Radio
se lahko uglasi na 7 postaj z vremenskimi
napovedmi. Podrobnejše informacije poiščite v
razdelkih “Iskanje postaj”,“Prednastavljene postaje”
in “SCAN (iskanje)” v teh navodilih.
LW
Radio z dolgimi valovi (LW) je pretežno v uporabi v
Evropi. Zmogljivosti navigiranja so v frekvenčnem
območju od 153 do 279 KHz. Koraki frekvenc med
naslednjim ali prejšnjim kanalom so po 9 KHz.
Navodila za pomikanje v frekvenčnem območju LW
poiščite v razdelkih “Iskanje postaj”, “Prednastavljene
postaje” in “SCAN (iskanje)” v teh navodilih.
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SXM (če je podprto)

Gumb NEXT (naprej)

Vozila z veljavno naročnino za satelitski radio
SiriusXM ® lahko sprejemajo programe SiriusXM.

Pri uporabi storitve SXM se radio pomakne na
naslednji razpoložljivi kanal po številskem vrstnem
redu.

Satelitski radio SiriusXM ponuja številne različne
programe in glasbo brez oglasov z zvokom digitalne
kakovosti na celotnem ozemlju.

Gumb PREV (nazaj)

Prikaz SXM

Pri uporabi storitve SXM se radio pomakne na
prejšnji razpoložljivi kanal po številskem vrstnem
redu.

Ko je aktiven radio SiriusXM, so na zaslonu lahko
prikazani številka kanala, ime kanala, ime izvajalca/
informacije o vsebini, naslov skladbe ali ime
kategorije. SiriusXM lahko kadar koli posodobi
informacije.
Če želite spremeniti trenutni prikaz, na kratko
pritisnite gumb DISP (prikaz).
Ko izberete nov kanal, spremenite skladbo ali
izberete vir SXM (v času po zagonu ali spremembi
vira) ali po posodobitvi informacij, so vsi elementi
prikazani z uporabo pozivanja.
Opomba: Funkcijo pozivanja lahko ustavite tako, da
na kratko pritisnete gumb DISP (prikaz).
Izbira kategorij SXM
Postaje SiriusXM so razvrščene po kategorijah.
Seznam kategorij za SXM je na voljo na naslednji
spletni strani:
http://www.siriusxm.com/sxm/pdf/sirius/
channelguide.pdf

Opomba: Če storitev SXM ni aktivirana, so na voljo
samo nekodirani kanali.
Shranjevanje prednastavljenih kanalov SXM
Nastavite na želeni kanal, nato uporabite dolg pritisk
na kateri koli gumb za prednastavljene postaje
(Preset) (1-6), dokler radio ne zapiska in tako potrdi,
da je postaja prednastavljena.
Za nastavitev postaje na kratko pritisnite kateri koli
gumb za prednastavljene postaje (Preset) (1–6).
ID radia SXM
Če je radio nastavljen na kanal 0, se izmenično
prikazujeta oznaka “RADIO ID” (ID radia) in
osemmestna koda radia SXM. Obe sporočili se
menjavata na zaslonu. Ta koda je potrebna za
aktiviranje storitve.
Gumb DISP (prikaz) ne deluje v kanalu 0. Kanal 0 ni
na voljo pri nastavitvi “Category Mode Enabled”
(omogočen način kategorije).
Sporočila SXM

Če želite spremeniti trenutno kategorijo, na dolgo
pritisnite gumb NEXT/PREV (naprej/nazaj), tako da
se radio nastavi na prvi kanal v prejšnji ali naslednji
kategoriji.
Omogočen/onemogočen način kategorije
"Omogočen način iskanja po kategoriji" pomeni, da
se iščejo samo kanali v trenutni kategoriji. Če je način
omogočen, je vklopljena ikona CATEGORY
(kategorija).
"Onemogočen način iskanja po kategoriji" pomeni,
da se iščejo vsi kanali. Če je način onemogočen, je
ikona CATEGORY (kategorija) izklopljena.
Privzeta nastavitev po vklopu je Category Disabled
(kategorija onemogočena).
Izbira kanala SXM
Prednastavljene postaje in funkcije SCAN (iskanje)
delujejo tako, kot je opisano v “Radio AM-FM-WX/
LW”razdelku v teh navodilih.

SXM BUSY – (SXM zasedeno) Radio pridobiva in/ali
obdeluje zvočne in/ali besedilne podatke. Ukrepanje
ni potrebno.
CHECK ANTENNA – (preveri anteno) Antena SXM
ali antenski kabel ni povezan z radiem ali pa je prišlo
do kratkega stika na anteni.
NO SIGNAL – (ni signala) Modul sprejemnika SXM
javlja stanje “No Signal” (ni signala). Dokler ni signal
s satelitov SXM pridobljen oz. obnovljen, deluje samo
kanal 0.
CHAN UNSUBSCRIBED – (ni naročnine za kanal)
Naročnina SXM ni sklenjena. Sporočilo izgine po 5
sekundah.
SUBSCRIPTION UPDATED – (naročnina
posodobljena) Naročnina za radio je bila
posodobljena. Če želite odstraniti sporočilo in se
vrniti v prejšnje stanje, pritisnite gumb “OK” (v redu).
CH UNAVAILABLE – (kanal ni na voljo) Zahtevani
kanal ni na voljo za na novo izbrani kanal ali trenutno
izbrani kanal. Nerazpoložljivi kanali so tisti kanali, ki
so v dovoljenem območju kanalov, vendar trenutno
niso na voljo za uporabo. Ali pa so kanali, ki ne
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spadajo v specifični naročninski paket storitve SXM.
Po 5 sekundah je nastavljen kanal 1.
TUNE START – (uglasitev na začetek) Ko izberete
prednastavljeno postajo SXM in trenutno predvajane
vsebine prej še niste slišali, bo radio samodejno
predvajal ta glasbeni zapis od začetka z uporabo
funkcije medpomnilnika “Instant Replay” (takojšnje
predvajanje). Način “Tune Start” (uglasitev na
začetek) omogočite/onemogočite po korakih v
razdelku TUNE START (uglasitev na začetek).
INSTANT REPLAY – (takojšnje predvajanje) Če je
nastavljena prednastavljena postaja, radio
samodejno ponudi dostop do vsebine v
medpomnilniku tega kanala prek funkcij “Instant
Replay” (takojšnje predvajanje), tako da se lahko
pomaknete do te vsebine. Način “Instant Replay”
(takojšnje predvajanje) omogočite/onemogočite z
dolgim pritiskom na gumb “DISP” (prikaz), ko je
aktiven vir SXM. Medtem ko je omogočen način
“Instant Replay” (takojšnje predvajanje), funkcija
“Instant Replay” (takojšnje predvajanje) aktivira
drugo funkcijo prednastavljenih tipk.
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DAB (če je podprto)
Ko je aktiven način DAB, sta na zaslonu lahko
prikazana ime postaje in ime kategorije.
Prometna obvestila DAB (TA)
Radio z opozorilom obvesti upravljavca, da je na
voljo prometno opozorilo (TA). Če želite poslušati
opozorilo, pritisnite na gumb za glasnost znotraj
možnosti LISTEN (poslušanje), ko je opozorilo
aktivno. Če želite opozorilo zapreti, pritisnite gumb
“ESC” (izhod) ali izberite možnost CANCEL (preklic)
s pomikanjem z gumbom za glasnost in s pritiskom
na gumb za glasnost.
Obvestilo DAB
Ko se pojavi dogodek z obvestilom DAB (in
uporabnik ni sredi telefonskega klica), radio
samodejno nastavi zahtevano postajo ter prikaže
celotni pojavni zaslon. S pritiskom na gumb “ESC”
(izhod) zaprete pojavni zaslon in se vrnete na
predhodni zaslon ter izbrišete obvestilo.
Kategorija obvestila DAB

• Skip Backward (skok nazaj) –kratek pritisk na P1
• Rewind (premikanje nazaj) – pritisk in zadržan
pritisk na P1
• Play/Pause (predvajaj/premor) – menjavanje
kratkega pritiska na P2
• Skip Forward (skok naprej) – kratek pritisk na P3
• Fast Forward (hitro premikanje naprej) – pritisk in
zadržan pritisk na P3
• Go Live (v živo) – kratek pritisk na P4.
TUNE SCAN – (iskanje postaj) Medtem ko radio
izvaja funkcijo “Tune Scan” (iskanje postaj),
samodejno predvaja izvlečke od začetka v
medpomnilniku shranjenih skladb in posodablja
metapodatke (na primer ime izvajalca/naslov) med
predvajanjem posameznega izvlečka skladbe. Med
potekom funkcije “Tune Scan” (iskanje postaj) se
radio odziva na dva navigacijska krmilnika, če ju
uporabite, tj. na “Skip Backward” (skok nazaj) in na
“Skip Forward” (skok naprej).
• Pred uporabo funkcije “Tune Scan” (iskanje
postaj) morajo biti prednastavljene postaje
shranjene. Če ni shranjena nobena
prednastavljena postaja, se na zaslonu prikaže
sporočilo “NOT ENOUGH CONTENT TO SCAN”
(ni dovolj vsebine za iskanje).
• Način “Tune Scan” (iskanje postaj) omogočite/
onemogočite z dolgim pritiskom na gumb “SCAN”
(iskanje), ko je aktiven vir SXM.

V okviru obvestil DAR lahko sprejemate opozorila
različnih kategorij; uporabnik lahko v User Menu
(uporabniški meni) izbere, katero kategorijo želi
sprejeti kot obvestilo.
Alternate frequency (alternativna frekvenca) (AF)/
Service Following (posledična storitev)
(povezava DAB-FM)
Če medtem, ko je VKLJUČENA, trenutna postaja
izgubi signal, sistem poskuša najti postajo med
postajami DAB, ki sočasno oddajajo; pri tem se
prikaz trenutne postaje na zaslonu ne spremeni,
slišati je samo nov zvok, zaslon pa bo posodobljen
po potrebi.
Regional (regionalno) (samo radijski sprejemniki
DAB)
Ta funkcija omogoča uporabniku, da zaklene napravo
na trenutno regijo ali omogoči nastavitev na postajo v
drugi regiji, ko se uporabnik premakne v drugo regijo.
Refresh List (osvežitev seznama)
Ta metoda omogoča uporabniku posodobitev
celotnega seznama DAB.
V meniju User Menu (uporabniški meni) lahko
uporabnik izbere možnost “Refresh List” (osvežitev
seznama).
Med potekom postopka posodabljanja radio obvešča
uporabnika o napredovanju posodabljanja.
Za preklic posodabljanja pritisnite gumb ESC (izhod).

16
Poglavje Upravljanje
Radio

Emergency Alert (opozorilo na nevarnost)
Ko se pojavi dogodek z obvestilom o nevarnosti (in
uporabnik ni sredi telefonskega klica), radio
samodejno nastavi postajo za pomoč v sili.
Ko je obvestilo o nevarnosti dokončano, pojavni
zaslon izgine z zaslona ali pa uporabnik s pritiskom
na gumb ESC (izhod) zapre pojavni zaslon.
Gumb NEXT (naprej)
V načinu DAB se radio pomakne na naslednjo
postajo v trenutnem seznamu postaj.
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Morda je mogoče predvajati glasbo tudi iz drugih
predvajalnikov iPod, vendar delovanje ni
zagotovljeno.
Radio zagotavlja napajanje do 2,1 A, kar omogoča
polnjenje katere koli naprave, priključene v vhod
USB, ki zahteva manj kot 2,1 A.
Opomba: Modeli radiev DEA7XX so omejeni na 1A.
Če je iPhone povezan kot vir zvoka vrste Bluetooth,
povzroči priključitev vira zvoka iPod prekinitev
povezave iPhone kot vira zvoka Bluetooth.

Gumb PREV (nazaj)

V naslednjih primerih se lahko pojavijo težave pri
delovanju:

V načinu DAB se radio pomakne na predhodno
postajo v trenutnem seznamu postaj.

• Če je priključen iPod z vdelano programsko
opremo, ki je novejša od tiste, ki jo podpira radio

Shranjevanje prednastavljenih radijskih postaj
DAB

• Če je priključen iPod z vdelano programsko
opremo drugih ponudnikov

Nastavite želeno postajo in nato pritiskajte na kateri
koli gumb za prednastavljene postaje (Preset) (1–6),
dokler ne zaslišite piska.

• Če priključite napravo iPod ali iPhone z
neavtentičnim kablom Apple na vhod USB,
polnjenje ali predvajanje ni zajamčeno
(priporočamo, da vedno uporabljate avtentične
kable s certifikatom Apple , da preprečite to vrsto
napake)

Za nastavitev postaje na kratko pritisnite kateri koli
gumb za prednastavljene postaje (Preset) (1–6).
Sporočila DAB
Station Not Available – (postaja ni na voljo) Če je
signal izgubljen, ko je radio nastavljen na postajo,
ostane ime postaje izpisano na zaslonu, pod njim pa
je prikazano obvestilo “Station Not Available”
(postaja ni na voljo).
NO SIGNAL – (ni signala) Modul sprejemnika SXM
javlja stanje No Signal (ni signala).
Station Currently Unavailable – (postaja trenutno ni
na voljo) Če postaja ni na voljo, prikaže radio
obvestilo “Station Currently Unavailable” (postaja
trenutno ni na voljo).
No info – (ni podatkov) Če besedilni podatek ni na
voljo, radio prikaže obvestilo “NO INFO” (ni
podatkov).

iPod (če je podprto)
Ta radio podpira naslednje modele predvajalnikov
iPod :
• iPod Classic (sedma generacija)
• iPod nano (7G)
• iPod touch (7G)
• iPhone (5S do XS)

• Dolžina kabla je večja od 2 metrov

Predvajanje s predvajalnika iPod
Priključitev predvajalnika iPod :
1. Priključite en konec standardnega kabla USB
predvajalnika iPod v priključek na predvajalniku
iPod.
2. Priključite drugi konec kabla v vrata USB na
sprednjem zaslonu radia.
3. Radio začne predvajati s predvajalnika iPod prek
zvočnikov na vozilu, prikazani pa so tudi podatki o
skladbi (številka glasbenega zapisa, skladba,
izvajalec, potekli čas in naslov albuma, če je na
voljo).
4. Če model predvajalnika iPod ni podprt, lahko iPod
poslušate v vozilu tako, da ga s standardnim
stereo kablom premera 3,5 mm (1/8 in) priključite v
vtičnico dodatnega vhoda.
Pričakovano delovanje, ko je priključen predvajalnik
iPod :
• Ko je vozilo vklopljeno, se baterija predvajalnika
iPod samodejno polni.
• Ko je vozilo izklopljeno, se predvajalnik iPod
izklopi in polnjenje se ustavi.
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Meni iPod
Za pomikanje po meniju iPod opravite naslednje
korake:
1. Za dostop do menija iPod pritisnite gumb z ikono
povečevalnega stekla (prednastavitev 1), ko je
aktiven vir USB (predvajalnik iPod priključen).
2. Med različnimi možnostmi menija iPod se
pomikajte z gumbom za glasnost ali gumbom
“Next” (naprej) ali “Prev” (nazaj).
3. S pomočjo menija iPod izberite:
Seznami predvajanja
Za pomikanje po seznamih predvajanja opravite
naslednje korake:
1. Pritisnite za prikaz seznamov predvajanja v
predvajalniku iPod.
2. Izberite ime seznama predvajanja, da se prikaže
seznam vseh skladb v seznamu predvajanja.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.
Izvajalci
Za pomikanje po imenih izvajalcev opravite naslednje
korake:
1. Pritisnite za prikaz imen izvajalcev v predvajalniku
iPod.
2. Izberite ime izvajalca, da se prikaže seznam vseh
albumov s skladbami tega izvajalca.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.
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3. Izberite izvajalca, da se prikažejo albumi, ali
izberite možnost “All Albums” (vsi albumi), da se
prikažejo vsi albumi te zvrsti.
4. Izberite “Artist” (izvajalec), da se prikažejo albumi.
5. Izberite “Album” (album), da se prikažejo skladbe.
6. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.
Pododdaje
Za pomikanje po pododdajah opravite naslednje
korake:
1. Pritisnite za prikaz seznamov pododdaj v
predvajalniku iPod.
2. Izberite ime pododdaje, da se začne predvajanje.
Skladbe
Za pomikanje po skladbah opravite naslednje korake:
1. Pritisnite za prikaz seznama vseh skladb v
predvajalniku iPod.
2. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.
Skladatelji
Za pomikanje po imenih skladateljev opravite
naslednje korake:
1. Pritisnite za prikaz skladateljev v predvajalniku
iPod.
2. Izberite skladatelja, da se prikaže seznam njegovih
skladb.

Albumi

3. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.

Za pomikanje po albumih opravite naslednje korake:

Zvočne knjige

1. Pritisnite za prikaz albumov v predvajalniku iPod.

Za pomikanje po zvočnih knjigah opravite naslednje
korake:

2. Izberite ime albuma, da se prikaže seznam vseh
skladb v albumu, ali izberite možnost “All Songs”
(vse skladbe), da se prikažejo vse skladbe v
predvajalniku iPod.
3. Izberite skladbo s seznama, da se začne
predvajanje.
Zvrsti
Za pomikanje po zvrsteh opravite naslednje korake:
1. Pritisnite za prikaz zvrsti (žanrov) v predvajalniku
iPod.
2. Izberite ime zvrsti, da se prikaže seznam
izvajalcev te zvrsti.

1. Pritisnite za prikaz zvočnih knjig v predvajalniku
iPod.
2. Izberite zvočno knjigo s seznama, da se začne
predvajanje.
Ko je prek povezave USB ali Bluetooth povezan
predvajalnik iPhone ali iPod Touch z operacijskim
sistemom iOS, starejšim od različice iOS 5.0, zvok
morda ni slišen, če je kot vir izbran iPod. To težavo
odpravite tako, da izberete priključek v telefonu ali
odklopite in znova priklopite napravo Apple.
Opomba: iOS je operacijski sistem družbe Apple.
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Za predvajanje glasbe iz predvajalnika iPod
uporabite naslednje gumbe:
PREV (Previous) – (nazaj) Pritisnite za premik na
začetek trenutne ali prejšnje skladbe.
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Opomba: Nekateri modeli so omejeni na 1 A.

Predvajalnik MP3 USB in pogoni
USB

Opomba: Če predvajanje skladbe traja manj kot 10
sekund, je izveden premik na prejšnjo skladbo. Če
predvajanje skladbe traja več kot 10 sekund, se
trenutna skladba začne predvajati od začetka.

Kateri koli predvajalnik USB MP3 ali naprava USB,
priključena na radio, mora ustrezati naslednjim
specifikacijam naprave USB za shranjevanje:

NEXT (Next) – (naprej) Pritisnite za premik na
naslednjo skladbo.

• Specifikacija razreda (USB MSC) ter podpora za
oblike zapisa FAT32, FAT16, NTFS in HFS+.

FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) – (Hitro
pomikanje naprej/hitro pomikanje nazaj) Za hitro
pomikanje naprej ali nazaj po skladbi pritisnite in
držite pritisnjen gumb NEXT (naprej) ali PREV
(nazaj).

• Trde diske je morda mogoče predvajati, vendar
pogoni trdih diskov niso podprti.

RDM (Random) – (naključno) Pritisnite za naključno
predvajanje skladb. Znova pritisnite, da prekličete
način naključnega predvajanja. Poiščite ikono RDM
na zaslonu radia, da vklopite to funkcijo.
RPT (Repeat) – (ponovitev) Pritisnite za ponovitev
trenutne skladbe. Znova pritisnite, da prekličete
ponovitev. Poiščite ikono RPT na zaslonu radia, da
vklopite to funkcijo.
Error Messages – (sporočila o napakah) Če se
prikaže sporočilo “UNSUPPORTED” (nepodprto) , je
lahko vzrok nekaj od naslednjega:
• Če model priključenega predvajalnika iPod ni
podprt. Seznam podprtih modelov preverite v
razdelku “iPod (če je podprto), and iPod”
• iPod se ne odziva na ukaze radia; v tem primeru
ponastavite iPod in ga poskusite znova povezati.

• MS-Dos Samo particija.

• Radio ne more predvajati glasbe z zaščito pred
pisanjem.
• Predvajalniki MTP niso podprti.
• Naprave USB 3.0 so podprte, vendar predvajanje
medijev ni zajamčeno (razen če naprava podpira
vzvratno združljivost)
Pri ustvarjanju datotek MP3 je treba upoštevati
naslednje smernice, sicer predvajanje morda ne bo
mogoče:
Za datoteke MP3
• Bitne hitrosti: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 124,
160, 192, 224, 256, 320 kb/s za MPEG-1 Audio
Layer 3.
• Frekvence vzorčenja: 32, 44,1 in 48 kHz za
MPEG-1 Audio Layer 3.
• Največje število map: osem map z 255 datotekami
na mapo.
• Podprti sta različici seznamov predvajanja M3u in
pls.

Če se prikaže sporočilo “NO MUSIC” (ni glasbe), je
vzrok lahko nekaj od naslednjega:

Za nezaščitene datoteke WMA

• V predvajalniku iPod ni datotek, ki jih je mogoče
predvajati.

• Različice: 1, 2, 7, 8, 9 in 9.1.
• Bitne hitrosti: 32–320 kb/s.

USB (če je podprto)
Predvajanje iz naprave USB
Napravo za množično shranjevanje USB lahko
priključite v vrata USB in poslušate glasbene
datoteke, shranjene v napravi za množično
shranjevanje USB.
Opomba: Vrata USB so na sprednji strani radia.
5-voltno enosmerno napajanje je pri teh vratih
omejeno na 2,1 A.

• Frekvence vzorčenja: 32–48 kHz.
Predvajanje iz naprave USB
Za pomikanje po napravi USB in predvajanje opravite
naslednje korake:
1. Priključite napravo USB, da se začne predvajanje
iz USB.
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2. Radio začne predvajanje iz naprave USB ter
prikaže številko skladbe, ime skladbe, ime
izvajalca, pretečeni čas in informacije o albumu,
če so na voljo.
3. Predvajanje predstavnostnih vsebin je omejeno na
prvo razpoložljivo skladbo na priključenem viru
USB, medtem ko naprava USB sestavlja seznam
za brskanje po vsebinah.
Opomba: S pritiskom na gumb “PREV” (nazaj) ali
“NEXT” (naprej) med posodabljanjem seznama za
brskanje omogočite ponovni začetek predvajanja
trenutne skladbe.
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• CONNECT PHONE (poveži telefon)
• DISCONNECT PH (prekini povezavo s telefonom)
• ADD PHONE (dodaj telefon)
• DELETE PHONE (izbriši telefon)
• BT PROFILES (profili BT)
Opomba: Nekatere možnosti so na voljo samo, če je
bila naprava že predhodno seznanjena oz. povezana
v par.
Omogočitev/onemogočitev povezave Bluetooth

Sprednji dodatni vhod

Če želite v radiu omogočiti/onemogočiti povezavo
Bluetooth (če povezava Bluetooth še ni aktivirana):

V načinu “Front Auxuliary” (sprednji dodatni vhod)
lahko prek vtičnice dodatnega vhoda na sprednji
strani sprejemnika predvajate vsebino z zunanje
naprave, npr. predvajalnika iPod ali MP3.

1. Ko je radio VKLOPLJEN, pritisnite gumb Phone
(telefon) . Prikaže se meni Bluetooth.

Če želite uporabiti zunanjo napravo, jo priključite v
vtičnico dodatnega vhoda.
Način “Front Auxiliary” (sprednji dodatni vhod) ni na
voljo, če v vtičnico dodatnega vhoda na sprednji
strani sprejemnika ni priključena nobena naprava.

Zadnji dodatni vhod
V načinu “Rear Auxiliary” (zadnji dodatni vhod) lahko
predvajate vsebine z zunanje naprave, ki ste jo
priključili prek napajalnih kablov dodatnega vhoda na
zadnji strani sprejemnika.
Če želite uporabiti zunanjo napravo, jo priključite v
vtičnico dodatnega vhoda in jo nato izberite z
gumbom “SCR” (vir).
Opomba: Viri Rear Aux (zadnji dodatni vhod) so na
voljo tudi, če na zadnji vhod ali v trenutno aplikacijo ni
priključena nobena naprava.

Bluetooth (če je podprto)
Radio je mogoče povezati z napravo Bluetooth (BT).
Za uporabo te funkcije mora biti naprava opremljena
s funkcijo Bluetooth ter seznanjena in povezana z
radijskim sprejemnikom.

2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu
prikaže sporočilo: “BT Disable” (onemogoči BT) ali
“BT Enable” (omogoči BT).
3. Pritisnite gumb za glasnost, da “omogočite” ali
“onemogočite” povezavo Bluetooth.
Če so naprave Bluetooth že bile seznanjene, je ikona
telefona aktivna in ikone puščic utripajo, dokler se
ponovno ne poskusi vzpostaviti povezava s
predhodno seznanjenimi telefoni (z vsakim telefonom
se povezava poskusi vzpostaviti trikrat).
Seznanjanje naprave Bluetooth
Seznanjanje izvedete tako, da opravite naslednje
korake:
1. Omogočite povezavo Bluetooth v radiu in v
napravi. Če želite več informacij, glejte navodila za
uporabo naprave.
2. Seznanite napravo BT z radiem
3. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu
prikaže sporočilo “ADD PHONE” (dodaj telefon).

Z radijem je mogoče povezati do 10 naprav. Radio se
poveže s prvo seznanjeno napravo, ki je na voljo, z
začetkom od nazadnje povezane/seznanjene
naprave.

4. Pritisnite gumb za glasnost, da potrdite dejanje. Na
radiu se za 3 sekunde prikaže sporočilo “ADDING
PH” (dodajanje telefona). V tem vidnem načinu
ikona stanja povezave Bluetooth utripa 3 minute.
Če ni bil najden noben telefon, se na radiu prikaže
sporočilo “NO PH FOUND” (ni najdenih telefonov)
in ikone telefona ter puščic so onemogočene.

Meni Bluetooth je na voljo, če pritisnete gumb za
telefon. Za pomikanje po meniju Bluetooth vrtite
gumb za glasnost.

5. V vidnem načinu nastavite mobilni telefon za
dodajanje naprave Bluetooth in poiščite ime
“DEA700”

Meni Bluetooth sestavljajo naslednje možnosti:

6. Upoštevajte navodila v telefonu in dodajte
povezavo. Po potrebi za povezavo z radiem
uporabite 4-mestno kodo PIN 0000.

• BT ENABLE (omogoči BT)
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Ko je mobilni telefon uspešno dodan, se na radiu
prikažeta sporočilo “PH CONNECTED” (telefon
povezan) in ime naprave Bluetooth. Na zaslonu je
aktivna ikona telefona, puščice pa so onemogočene.
Ko se radio poveže, utripa ikona Bluetooth.
Utripajoča ikona pomeni, da sprejemnik poskuša
prenesti “CONTACTS” (stike) iz mobilnega telefona
(za funkcijo “DIAL CONTACTS” (klicanje stikov)).
Ikona neha utripati, če so preneseni vsi stiki ali če
poteče časovna omejitev za pošiljanje stikov iz
mobilnega telefona v radio. Če želite več informacij,
glejte navodila za uporabo telefona.
Opomba: V načinu seznanjanja sprememba
postavke “Source” (vir) prekliče postopek. Vir lahko
spremenite z gumbom “SRC” (vir) na radiu ali prek
zunanjih krmilnikov (volan ali krmilnik za zvok na
zadnjem sedežu).
Povezava naprave Bluetooth
Če je naprava že bila seznanjena, jo lahko preprosto
povežete:
1. Pritisnite gumb “Phone” (telefon). Prikaže se meni
Bluetooth.
2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu
prikaže sporočilo “CONNECT PH” (poveži
telefon).
3. Pritisnite gumb, da potrdite dejanje.
4. Izberite želeno napravo BT (zavrtite gumb in
potrdite s pritiskom na gumb). Na radiu se za 3
sekunde prikaže sporočilo “CONNECTING”
(povezovanje).
Ko se radio poveže, prikaže sporočilo “PH
CONNECTED” (telefon povezan) in ime naprave in
utripati začne ikona Bluetooth. Utripajoča ikona BT
pomeni, da radio poskuša prenesti “Contacts” (stike)
iz mobilnega telefona (za funkcijo DIAL CONTACTS
(klicanje stikov)). Ikona neha utripati, če so preneseni
vsi stiki ali če poteče časovna omejitev za pošiljanje
stikov iz mobilnega telefona v radio. Na zaslonu je
aktivna ikona telefona.
Dva telefona
Ta funkcija omogoča, da dve povezani napravi
Bluetooth hkrati povežete v par oz. seznanite z
radijskim sprejemnikom. Eno napravo povežete kot
telefon in drugo kot Bluetooth predstavnostno
napravo. Za uporabo te funkcije mora biti dve napravi
BT v dosegu radia, s katerim ju povezujete. Za
povezavo želenega telefona s pravilnim profilom
(Phone/telefon ali Audio/zvok) uporabite možnost
“Manual” (ročno) za izbiro naprav BT v meniju v
telefonu.
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Prekinitev povezave z napravo
Če je naprava BT povezana in želite prekiniti
povezavo naprave z radijskim sprejemnikom,
opravite naslednje korake.
1. Pritisnite gumb Phone (telefon). Prikaže se meni
Bluetooth.
2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu
prikaže sporočilo “DISCONNECT PH” (prekini
povezavo s telefonom).
3. Pritisnite gumb za glasnost, da potrdite dejanje.
Na radiu se za trenutek prikaže sporočilo
“DISCONNECT PH” (prekini povezavo s telefonom).
Ko je povezava s telefonom prekinjena, se na radiu
prikaže sporočilo “DISCONNECTED” (povezava
prekinjena) in ime naprave Bluetooth. Ikona telefona
je neaktivna.
Brisanje ene ali vseh naprav
Če želite iz radia izbrisati eno ali vse predhodno
seznanjene naprave BT:
1. Pritisnite gumb za telefon. Prikaže se meni
Bluetooth.
2. Zavrtite gumb za glasnost, tako da se na zaslonu
prikaže sporočilo “DELETE PH” (izbriši telefon).
3. Pritisnite gumb za glasnost, da odprete podmeni.
Radio prikaže seznam imen naprav BT. Po
seznamu se pomikajte z vrtenjem gumba za
glasnost.
4. Izberite napravo BT, ki jo želite izbrisati, ali izberite
“DELETE ALL” (izbriši vse), da s pritiskom na
gumb za glasnost izbrišete vse seznanjene
naprave v seznamu. Na radiu se prikaže sporočilo
“PH DELETED” (telefon izbrisan).
Prepoznavanje glasu (če je podprto)
Če naprava BT podpira prepoznavanje glasu, je ta
možnost vidna v meniju Bluetooth, ki ga nameravate
aktivirati. Za uporabo možnosti prepoznavanja glasu
morate zagotoviti, da je ta možnost aktivna v
povezani napravi Bluetooth. Med poskusom uporabe
prepoznavanja glasu se lahko na začetku seje pojavi
1- ali 2-sekundni zamik zaradi zakasnitve naprave.
Opomba: V načinu poročanja o stanju
prepoznavanja glasu se vedenje naprave Android
razlikuje od vedenja naprave Apple. To vedenje se
lahko odraža v prisotnosti te možnosti v meniju
telefona, vendar prepoznavanje glasu morda ne bo
delovalo, če ga izberete.
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Prostoročne funkcije/funkcije povezave
Bluetooth
Ko je naprava pravilno seznanjena (glejte
“Seznanjanje naprave Bluetooth , and Bluetooth”) in
povezana (glejte “Povezava naprave Bluetooth , and
Bluetooth”), radio podpira naslednje “Hands Free”
(prostoročne) funkcije, če povezana naprava podpira
funkcijo “Hands Free” (prostoročno).
Meni za klicanje
Radio lahko iz naprave pridobi zadnje klice in
informacije o stikih (v napravi mora biti na voljo
prostoročni profil in včasih mora uporabnik sprejeti
dejanje).
Meni za klicanje se prikaže, ko v napravi ni aktivnega
klica in ko dalj časa pritiskate na gumb za telefon.
Ponovno klicanje
Uporabnik lahko pridobi zadnjo klicano telefonsko
številko in izvede klic. Pritisnite in zadržite pritisnjen
gumb za telefon, da pokličete zadnjo klicano
telefonsko številko.
Priljubljene številke
Radio lahko shrani šest telefonskih številk. Če želite
shraniti telefonsko številko, lahko izberete stik tako,
da uporabite funkcijo “ DIAL CONTACTS” (klicanje
stikov) ali funkcijo “LAST CALLS” (zadnji klici). Ko je
prikazana telefonska številka želenega stika,
pritisnite gumb za glasnost in izberite možnost “ADD
TO FAV” (dodaj med priljubljene). Telefonska številka
bo shranjena v seznam “Favorites” (priljubljene
številke).
Če želite poklicati shranjeno telefonsko številko v
seznamu priljubljenih številk, v meniju za klicanje
izberite “FAVORITES” (priljubljene) in z vrtenjem
gumba za glasnost izberite to številko. Pritisnite na
gumb za glasnost in izberite “DIAL” (klicanje), da
pokličete shranjeno telefonsko številko.
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Radio prenese naslednje telefonske številke za
posamezni stik (če so na voljo): “HOME” (doma),
“WORK” (služba), “MOBILE” (mobilni), “OTHER”
(drugo) in “PREFERRED” (prednostno). V meniju za
klicanje so stiki prikazani bodisi z oznako: “H” , “W” ,
“M” , “O” ali z oznako “P” in 10-mestno številko
(XXXXXXXXXX).
Ko je prenos uspešen, se na radiu prikaže podmeni
“DIAL CONTACTS” (klicanje stikov). Pri vsaki
vzpostavitvi povezave med radiem in telefonom se
podmeni “DIAL CONTACTS” (klicanje stikov)
posodobi, zato bo morda treba ta postopek ponoviti
ročno.
Zadnji klici
Radio omogoča prikaz zadnjih 10 klicev ( “DIALED”
(odhodni), “RECEIVED” (sprejeti) in “MISSED”
(zgrešeni)). Po izbranem seznamu klicev se
pomikate z vrtenjem gumba za glasnost. Pritisnite
gumb “OK” (v redu), da izvedete klic.
Opomba: Ta funkcija je prikazana samo, če jo
mobilni telefon podpira.
Klicne možnosti
Med “prostoročnim” klicem so na voljo naslednje
možnosti.
Sprejem klica
Ko prejmete dohodni klic, radio predvaja melodijo
zvonjenja iz povezane naprave, če naprava podpira
to funkcijo, v nasprotnem primeru pa se predvaja
privzeta melodija zvonjenja. Uporabnik lahko med
predvajanjem melodije zvonjenja prilagaja njeno
glasnost. Glasnosti pod 13 se ne upoštevajo za
naslednji dohodni klic. Glasnost nad 13 se shrani za
naslednji klic.
Ko prejmete dohodni klic, radio prikaže ime (če je na
voljo) in številko klicatelja. Če želite sprejeti klic,
pritisnite enega od naslednjih gumbov:

Za izbris številk ponovite predhodni postopek z
želeno telefonsko številko ter izberite “DEL FAV”
(izbriši priljubljeno).

• Phone (telefon)

Klicanje stika

• NEXT (Naprej)

Radio lahko bere in prikaže stike iz mobilnega
telefona. Pritisnite gumb za telefon, da se prikaže
možnost “DIAL MENU” (meni za klicanje), in vrtite
gumb za glasnost, dokler se ne prikaže možnost
“DIAL CONTACTS” (klicanje stikov), nato pritisnite
gumb za glasnost, da izberete to funkcijo. Z vrtenjem
gumba lahko izbirate med različnimi shranjenimi stiki
(do 500 številk iz telefona in 250 stikov s kartice
SIM). Če želite poklicati stik v seznamu, pritisnite
gumb “OK” (v redu).

Zavrnitev klica

• Volume Knob (gumb za glasnost)

Ko prejmete dohodni klic, radio prikaže ime (če je na
voljo) in številko klicatelja. Če želite zavrniti klic,
pritisnite enega od naslednjih izbirnih gumbov:
• ESC (izhod)
• PREV (nazaj)
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Končanje klica

• Repeat (ponovi)

Ko poteka prostoročni klic, radio prikaže številko
klicatelja in pretečeni čas. Če želite končati klic,
pritisnite enega od naslednjih gumbov:

• Random (naključno)

• Phone (telefon)

Opomba: Ta funkcija je prikazana samo, če jo
mobilni telefon podpira.

• ESC (izhod)

Opomba: Funkcija se lahko razlikuje glede na
telefon.

• PREV (nazaj)

Play/Pause (predvajaj/premor)

Izklop mikrofona

Pritisnite za predvajanje trenutne skladbe. Znova
pritisnite za zaustavitev predvajanja.

Ko poteka “prostoročni” klic, s pritiskom gumba
Pause/Play (premor/predvajaj) (Prednastavitev 2)
izklopite mikrofon radia. Znova pritisnite gumb, da
vklopite mikrofon.
Prenos klica
Če poteka klic, pritiskajte gumb “Phone” (telefon) na
radiu dlje kot 3 sekunde, da prenesete klic v mobilni
telefon za zasebne pogovore. Če želite preklopiti
nazaj na prostoročni način, ponovite ta postopek.
Opomba: Nekatere naprave prekinejo povezavo
Bluetooth, ko je izveden prenos.

Zvok prek Bluetootha
Predvajalnik Bluetooth
Če povezana naprava BT podpira to funkcijo, se
lahko uporablja kot vhod vira zvoka za radio, kar vam
omogoča, da uživate v poslušanju glasbenih datotek,
shranjenih v telefonu.
To funkcijo morate uporabljati s privzetim
predvajalnikom naprave. Če se v povezani napravi
uporablja predvajalnik drugega ponudnika, ne
moremo zagotoviti delovanja. Če uporabnik
spreminja ali upravlja predvajalnik v telefonu, lahko
pride do neusklajenosti z radiem.
Za dostop do glasbenih datotek v telefonu pritisnite
gumb “SRC” (vir) in izberite “BT AUDIO” (zvok prek
Bluetootha).
V okviru “BT AUDIO” (zvok prek Bluetootha) lahko
uporabljate naslednje gumbe na radiu (če naprava
podpira te funkcije):

Opomba: Pri nekaterih telefonih je na radiu
prikazano sporočilo “BT AUDIO PAUSE” (premor
zvoka prek Bluetootha), medtem ko je zvok na voljo.
Pri telefonih, ki niso popolnoma združljivi z ukazi za
daljinsko upravljanje tega radia prek povezave
Bluetooth, je to običajen pojav.
PREV (nazaj)
Pritisnite za premik na začetek trenutne ali prejšnje
skladbe.
Če se skladba predvaja manj kot 10 sekund, radio
izvede premik na prejšnjo skladbo. Če se skladba
predvaja več kot 10 sekund, se trenutna skladba
začne predvajati od začetka.
NEXT (naprej)
Pritisnite za premik na naslednjo skladbo.
FF/FR (Fast Forward/Fast Reverse) (hitro
pomikanje naprej/hitro pomikanje nazaj)
Za hitro pomikanje naprej ali nazaj po skladbi
pritisnite in zadržite pritisnjen gumb “NEXT” (naprej)
ali “PREV” (nazaj).
RDM (naključno)
Pritisnite za naključno predvajanje skladb. Znova
pritisnite, da prekličete način naključnega
predvajanja. Ikona RDM se VKLOPI ali IZKLOPI, ko
je funkcija omogočena ali onemogočena.
RPT (ponovi)

• Pause (premor)

Pritisnite za ponovitev trenutne skladbe. Znova
pritisnite, da prekličete ponovitev. Ikona “RPT” se
VKLOPI ali IZKLOPI, ko je ta funkcija omogočena ali
onemogočena.

• NEXT (naprej)

Podprta različica zvočnega profila

• PREV (nazaj)

Sistem DEA7XX podpira AVRCP 1.5.

• Play (predvajaj)

• Fast Forward (hitro pomikanje naprej)
• Fast Reverse (hitro pomikanje nazaj)
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Izguba povezave Bluetooth
Če je naprava BT priključena in je izven dosega radia
(10 m ali 33 čevljev), se prekine povezava naprave s
sistemom. Povezava je ponovno vzpostavljena, ko
se naprava vrne v območje dosega radia.
Ponovna povezava Bluetooth
Ob prvem zagonu vozila se predhodno povezan
mobilni telefon (prednostni) ponovno poveže s
telefonom in z zvočnimi profili Bluetooth.

Nastavitev ure
Za nastavitev časa v radiu pritiskajte na gumb za
glasnost dlje kot 2 sekundi. Z vrtenjem gumba za
glasnost izberite “CLOCK SETUP” (nastavitev ure) v
drsnem seznamu. S pritiskom na gumb za glasnost
prikažite podmenije: “FORMAT” (oblika zapisa), “SET
TIME” (nastavitev časa) in “CLOCK VISIBLE”
(vidnost ure). Z vrtenjem gumba za glasnost izberite
želeni podmeni in potrdite izbiro s pritiskom na gumb
za glasnost.
Format – (oblika zapisa) Izberite 12-urni ali 24-urni
format prikaza časa, tako da vrtite gumb za glasnost
in za potrditev izbire pritisnete na gumb za glasnost.
Set Time – (nastavitev časa) Mesta za nastavitev ure
začnejo utripati. Oblika zapisa je enaka kot pri
trenutni izbiri ure (12- ali 24-urni način). Z vrtenjem
gumba za glasnost spremenite uro in pritisnite gumb
za glasnost, da potrdite uro. Zdaj začnejo utripati
mesta za minute, opravite spremembo in potrdite
izbiro s pritiskom na gumb za glasnost.
Clock Visible – (vidnost ure) Izberite “YES” (da) ali
“NO” (ne) z vrtenjem gumba za glasnost ter izberite,
ali naj bo ura na zaslonu radia vidna ali ne. Pritisnite
gumb za glasnost, da potrdite dejanje.

Nastavitev alarma
Za nastavitev alarma pritiskajte na gumb za glasnost
dlje kot 2 sekundi, da izberete “ALARM SETUP”
(nastavitev alarma) v drsnem seznamu, nato s
pritiskom na gumb za glasnost vstopite v meni za
nastavitev alarma.
Ko je meni “Alarm Setup” (nastavitev alarma) odprt,
VKLOPITE ali IZKLOPITE alarm z vrtenjem gumba
za glasnost in s pritiskom na gumb za glasnost, da
potrdite izbiro. Če izberete možnost “ALARM ON”
(alarm vklopljen), je ikona alarma nastavljena na ON
(vklop) in prikažejo se naslednje možnosti
konfiguracije:
SET TONE OR SET MUSIC: – (nastavitev tona ali
nastavitev melodije) Izberite nastavitev med
možnostma “SET TONE” (nastavitev tona) ali “SET
MUSIC” (nastavitev melodije) z vrtenjem gumba za
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glasnost in s pritiskom na gumb za glasnost potrdite
izbiro.
Volume – (glasnost) Če izberete “TONE” (ton), lahko
nastavite glasnost z izbiro možnosti “LOW” (nizka),
“MID” (srednja) in “HIGH” (visoka), tako da zavrtite
gumb za glasnost in ga pritisnete za potrditev izbire.
Če izberete “MUSIC” (melodija), lahko prilagodite
glasnost v razponu od 0 do 30 z vrtenjem gumba za
glasnost in s pritiskom na gumb za glasnost za
potrditev izbire.
Opomba: Med prilagajanjem glasnosti tona se zvoka
ne sliši.
TURNING THE ALARM OFF – (izklop alarma) Ko se
alarm sproži, ga prekličete s kratkim pritiskom na
gumb “ESC” (izhod). Če alarma ne izključite, se
samodejno izključi po 15 minutah in vstopi v cikel
“dremeža” ter se po 9 minutah ponovno vključi. Ta
cikel se ponovi trikrat, če alarma ne izključite vsakič,
ko se sproži; alarm traja skupaj 63 minut (15 minut
cikel z zvokom, 9 minut cikel dremeža, 15 minut cikel
z zvokom, 9 minut cikel dremeža, 15 minut cikel z
zvokom).
ACTIVATING SNOOZE – (vklop dremeža): Če želite
vklopiti “dremež” , pritiskajte na katerikoli gumb
(razen gumb “ESC” (izhod) manj kot 2 sekundi, ko je
alarm slišen. Za 3 sekunde se prikaže sporočilo
“SNOOZE” (dremež) in alarm se preloži za 9 minut,
preden se ponovno oglasi.
Opomba: Če vstopite v meni “ALARM SETUP”
(nastavitev alarma) po spremembi oblike zapisa
časa, ne da bi prej izstopili iz menijev za prilagoditev
nastavitev, se časovni format alarma ne bo pravilno
odražal. Izstopite iz menijev prilagajanja nastavitev
po izvedbi spremembe formata zapisa časa, nato
ponovno vstopite v meni za nastavitev alarma, da
preprečite nepravilen vnos časa.

Zatemnitev
Pritiskajte na gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi, da
vstopite v meni “DIMMING” (zatemnitev) iz drsnega
seznama menijev za prilagajanje nastavitev.
Ponovno pritisnite gumb za glasnost za vstop v meni
za zatemnitev. Če vozilo uporablja zatemnitev s
konfiguracijo CAN ali analogno konfiguracijo, se na
zaslonu prikaže sporočilo “DIMMING” 0 (zatemnitev
0). To vrednost je mogoče nastaviti od –10 do +10.
Če vozilo ne uporablja zatemnitve s konfiguracijo
CAN ali analogno konfiguracijo, sta na zaslonu
prikazani možnost “DIMMING” (zatemnitev) in
trenutna izbrana raven od 0 do 30. Zavrtite gumb za
glasnost v smeri urinega kazalca, da povečate
zatemnitev, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da
zmanjšate zatemnitev. S pritiskom na gumb za
glasnost potrdite izbrano raven zatemnitve.
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Osvežitev seznama (Samo radio DAB)

• News (Novice)

Pritiskajte na gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi, da
vstopite v meni “RADIO SETUP” (nastavitev radia) iz
drsnega seznama menijev za prilagajanje nastavitev.
Ko je meni izbran, s pritiskom na gumb za glasnost
prikažite podmenije: “REGIONAL” (regionalno),
“TRAFFIC ANNCM” (prometna obvestila), “DAB
ANNCMNTS” (obvestila DAB), “DAB ANNCMNTS
CAT” (kategorija obvestil DAB) in “ALT FRQ” (alt.
frekvenca).

• RAD Info (Informacije RAD)

• Sports (Šport)

Nastavitev radia (Samo radio DAB)

Izberite kategorijo, s katere želite dobivati opozorila
in s pritiskom na gumb za glasnost potrdite izbiro.
(Samo radii DAB).

Pritiskajte na gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi, da
vstopite v meni “RADIO SETUP” (nastavitev radia) iz
drsnega seznama menijev za prilagajanje nastavitev.
Ko je meni izbran, s pritiskom na gumb za glasnost
prikažite podmenije: “REGIONAL” (regionalno),
“TRAFFIC ANNCM” (prometna obvestila), “DAB
ANNCMNTS” (obvestila DAB), “DAB ANNCMNTS
CAT” (kategorija obvestil DAB) in “ALT FRQ” (alt.
frekvenca).
Regional (Regionalno)
Na zaslonu je glede na trenutno izbiro prikazana
možnost ON (vklop) ali OFF (izklop). Z vrtenjem
gumba za glasnost preklopite med obema
možnostma, nato pritisnite gumb za glasnost, da
potrdite izbiro. Ta možnost je na voljo samo v načinu
DAB.
Traffic ANNCM ( “ Prometna obvestila”” (TA))
Na zaslonu je glede na trenutno izbiro prikazana
možnost “ON” (vklop)) ali “OFF” (izklop). Z vrtenjem
gumba za glasnost preklopite med obema
možnostma, nato pritisnite gumb za glasnost, da
potrdite izbiro. Če je možnost TA omogočena, je na
zaslonu na radiu prikazana ustrezna ikona. Ta
možnost je na voljo samo pri radiih z DAB.
DAB ANNCMNTS (Obvestila DAB)
Na zaslonu je glede na trenutno izbiro prikazana
možnost “ON” (vklop) ali “OFF” (izklop). Z vrtenjem
gumba za glasnost preklopite med obema
možnostma, nato pritisnite gumb za glasnost, da
potrdite izbiro. Ta možnost je na voljo samo pri radiih
z DAB.
DAB ANNCMNTS CAT (Kategorije obvestil DAB)
Na zaslonu so prikazane razpoložljive kategorije
obvestil in trenutna izbira. Z vrtenjem gumba za
glasnost se pomikajte skozi razpoložljive možnosti:
• Weather (Vreme)
• Event (Dogodek)
• Finance (Finance)

• Special (Posebno)

• Travel (Potovanje)
• Warning (Opozorilo)

ALT FRQ (Alternativne frekvence (AF))
Na zaslonu je glede na trenutno izbiro prikazana
možnost “ON” (vklop) ali “OFF” (izklop). Z vrtenjem
gumba za glasnost preklopite med obema
možnostma in pritisnite gumb za glasnost, da potrdite
izbiro. Če je možnost AF omogočena, je na zaslonu
na radiu prikazana ustrezna ikona. Ta možnost je na
voljo samo pri radiih s funkcijo DAB.

DAB STATION LIST (seznam postaj DAB)
(Samo radii DAB)
Pritiskajte gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi za
dostop do menija “DAB CHANNEL LIST” (seznam
kanalov DAB). Z vrtenjem gumba za glasnost se
lahko pomikate po seznamu vseh razpoložljivih
kanalov DAB. Ta meni omogoča samo vpogled v
razpoložljive postaje, nastavitve niso mogoče. (Samo
radii DAB)
Meniji za dodatne nastavitve, ko je radio v načinu vira
AM/FM/LW (SRC):
SEEK SENSITIVITY (SEEK SEN) – (občutljivost
iskanja) Pritiskajte gumb za glasnost dlje kot 2
sekundi, da vstopite v meni “SEEK SENSITIVITY”
(občutljivost iskanja). Na zaslonu je prikazana
trenutna raven v razponu od –6 do +6. Zavrtite gumb
za glasnost v smeri urinega kazalca, da zvišate raven
občutljivosti, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da
znižate raven občutljivosti. Pritisnite gumb za
glasnost, da izberete želeno možnost. Ta meni je na
voljo samo, če radio deluje v načinu “Tuner” (radio).
TUNE CONFIGURATION (TUNE CONFIG) –
(konfiguracija nastavitev postaj) Pritiskajte gumb za
glasnost dlje kot 2 sekundi, da vstopite v meni “TUNE
CONFIG” (konfiguracija nastavitev postaj). Na
zaslonu se prikaže možnost “TUNE” (iskanje postaje)
in trenutno izbrana nastavitev “Auto” (samodejno) ali
“Manual” (ročno). Z vrtenjem gumba za glasnost
menjavajte nastavitev med “AUTO” (samodejno) in
“MANUAL” (ročno). Pritisnite gumb za glasnost, da
izberete želeno možnost. Ta meni je na voljo samo,
če radio deluje v načinu “Tuner” (radio).
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Meniji za dodatne nastavitve, ko je radio v načinu vira
SXM (SRC) (če je podprto):
CATEGORY ENABLE/DISABLE (CAT E/D)
(omogoči/onemogoči kategorijo) –
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Pomožno napajanje ure (če je podprto)
Radio lahko ohranja delovanje ure najmanj 30 dni, ko
je akumulator vozila izklopljen.

Nasveti in tabela za odpravljanje težav
– Pritiskajte gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi za
dostop do menija “CAT E/D” (omogoči/onemogoči
kategorijo). Na zaslonu je glede na trenutno izbiro
prikazana možnost “CAT ENABLE” (omogoči
kategorijo) ali “CAT DISABLE” (onemogoči
kategorijo). Z vrtenjem gumba za glasnost
menjavajte med obema možnostma. Pritisnite gumb
za glasnost, da potrdite izbiro. Ta meni je na voljo
samo v načinu SXM.
TUNE START – (uglasitev na začetek) Pritiskajte
gumb za glasnost dlje kot 2 sekundi za vstop v meni
“Tune Start” (uglasitev na začetek). Na zaslonu je
glede na trenutno izbiro prikazana možnost
“ENABLE” (omogoči) ali “DISABLE” (onemogoči). Z
vrtenjem gumba za glasnost menjavajte med obema
možnostma. Pritisnite gumb za glasnost, da potrdite
izbiro. Ta meni je na voljo samo v načinu SXM.

Radijski sprejemnik
Ni mogoče nastaviti frekvenc za postaje
Radio je v območju šibkega signala.
Zvišajte raven za “Seek Sensitivity” (občutljivost
iskanja). Če želite podrobnejše informacije, glejte
razdelek “Iskanje postaje”.
iPod
iPod ne predvaja ali ni zvoka
iPod ni prepoznan.
Preverite, ali je iPod podprt.

Predvajalniki zvoka

Če je iPod podprt, ponastavite iPod in ga znova
povežite. Če želite podrobnejše informacije, glejte
razdelek “iPod (če je podprto), and iPod”.

Pomikanje po glasbi USB

iPod ne deluje

Pritisnite na gumb z ikono povečevalnega stekla
(prednastavitev 1), ko je aktiven vir USB, da vstopite
v meni USB “Music” (glasba).

iPod je morda zunaj delovnega dosega, delovna
temperatura predvajalnika iPod je od -20 °C do 85 °C
(-4 °F do 185 °F ).

Med različnimi možnostmi se pomikajte z gumbom za
glasnost ali gumbom “Next/Prev” (naprej/nazaj).

Počakajte, da temperatura v notranjosti vozila
naraste ali pade na vrednost, ki jo občutite kot
udobno.

Posebni premisleki
Korenski imenik

Vmesniški kabel Apple je lahko poškodovan ali ni
originalni izdelek Apple in zato ni podprt.

Korenski imenik se obravnava kot mapa. Sistem
najprej dostopa do vseh datotek, ki so neposredno v
korenskem imeniku, in šele nato do morebitnih map v
korenskem imeniku.

Če uporabljate napravo s polnilnikom, polnjenje ali
predvajanje predstavnostnih vsebin morda ne bo
zajamčeno.

Prazne mape
Če je korenski imenik ali mapa prazna ali vsebuje
samo mape, se predvajalnik pomakne na naslednjo
mapo v datotečni strukturi, ki vsebuje stisnjeno
zvočno datoteko. Prazna mapa ali mape niso
prikazane ali oštevilčene.

Dodatna oprema
Varovalka
Varovalka za radio je v ohišju varovalk vozila.
Optimalne vrednosti varovalk so med 10 A in 15 A.

Bluetooth
Radio ne prepozna naprave z omogočeno
funkcijo Bluetooth
Poskusite narediti nekaj od naslednjega:
• Odstranite napravo in jo nato seznanite ter
povežite. Za več informacij glejte poglavja
“Brisanje ene ali vseh naprav”, “Seznanjanje
naprave Bluetooth , and Bluetooth” in “Povezava
naprave Bluetooth , and Bluetooth”.
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
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• Preverite, ali je adapter Bluetooth v radiu
omogočen; več informacij poiščite v poglavju
“Omogočitev/onemogočitev povezave Bluetooth ,
and Bluetooth”.
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Rear Seat Audio (ASA) (zvok zadaj na sedežu) (če
je podprto)

Naprava Bluetooth in radio ne moreta
komunicirati

Sistem RSA prikaže sporočilo "No-link" (ni povezave)
Radio potrebuje približno 15 sekund, da se prebudi.
Če prebudite radio s sistemom RSA in je radio v
načinu spanja, sistem RSA med zagonom radia
prikaže sporočilo “no-link” (ni povezave). Ko ta
časovni zamik poteče, se komunikacija znova
vzpostavi.

Poskusite narediti nekaj od naslednjega:

Blagovne znamke in licenčne pogodbe

• Naprava je morda zunaj dosega. Poskusite
napravo približati.

• Preverite, ali ste izbrali pravilno napravo za
vzpostavitev povezave. Morda imate na primer
dve ali več predhodno seznanjenih ali povezanih
naprav, zato je pomembno, da izberete pravo
napravo.
• Nekatere naprave pred povezovanjem z radiem
zahtevajo geslo.
• Verjetno je bilo vneseno nepravilno geslo ali pa je
potekla časovna omejitev za vnos gesla. Če želite
podrobnejše informacije, glejte razdelek
“Povezava naprave Bluetooth , and Bluetooth”.
• Če je naprava blizu drugih naprav, ki uporabljajo
radijske frekvence, kot so mikrovalovne pečice,
brezžični telefoni, daljinski upravljalniki za
elektroniko ali osvetlitev ali brezžična omrežja
802.11. Te naprave lahko povzročajo motnje.
Poskusite premakniti nedelujočo napravo na večjo
oddaljenost od teh naprav.

Ilustracija 8

g06229251

Napisa “Made for iPod” in “Made for iPhone”
pomenita, da je elektronski dodatek zasnovan
posebej za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da
ima certifikat razvijalca za skladnost s standardi
učinkovitosti družbe Apple.
iPod, iPodTouch in iPhone so blagovne znamke
družbe Apple Computer, Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.

SiriusXM

Glasbe iz naprave Bluetooth ne morete slišati
Preverite, ali je naprava seznanjena in povezana. Za
več informacij glejte poglavji “Seznanjanje naprave
Bluetooth , and Bluetooth” in “Povezava naprave
Bluetooth , and Bluetooth”.
Preverite, ali ste v meniju s seznamom virov izbrali
možnost “BT AUDIO SRC” (vir zvoka prek
Bluetootha). Če želite podrobnejše informacije, glejte
razdelek “SRC (vir/napajanje)”.
Z vrtenjem gumba za glasnost nastavite glasnost na
radiu.
Preverite, ali v napravi Bluetooth ni aktiviran premor.
Preverite, ali so v napravi Bluetooth na voljo
glasbene datoteke.
Če ste priključili telefon na priključek AUX, naprava
nadzira vedenje zvoka, tako da bo morda potrebna
prekinitev povezave AUX z napravo, da boste
omogočili zvok.

Ilustracija 9
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“SiriusXM” pomeni, da je radio zasnovan za
skladnost s standardi SiriusXM in da ima certifikat za
to.
SiriusXM je blagovna znamka družbe SiriusXM,
registrirane v ZDA.

M0106190-01

27
Poglavje Upravljanje
Radio

DAB

Ilustracija 10

g06485471

“DAB” pomeni, da je radio zasnovan tako, da podpira
digitalno oddajanje zvoka, ki omogoča izboljšano
kakovost zvoka, izboljšan sprejem in nove
podatkovne storitve.

Bluetooth
Beseda in znak Bluetooth ® so lastnina podjetja
Bluetooth ® SIG, Inc., za vsakršno uporabo teh
znakov s strani radia pa je potrebno dovoljenje.

Varnostni ukrepi
Čiščenje izdelka
Za redno čiščenje uporabite mehko suho krpo, večje
in trdovratnejše madeže očistite s samo z vodo
navlaženo krpo. Uporaba drugih sredstev lahko
vpliva na izgled izdelka ali poškoduje lečo ali plastiko.

Motnja pozornosti zaradi Bluetootha
Če uporabljate mobilni telefon, vas lahko dolgotrajno
ali prepogosto pogledovanje na zaslon telefona ali
informacijskega sistema zmoti. Če predolgo ali
prepogosto odmikate pogled s ceste, lahko to
povzroči prometno nezgodo in telesne poškodbe ali
smrt.
Bodite pozorni na vožnjo.
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Podatki o proizvodu in prodajalcu
Opomba: Podatke
o lokacijah identifikacijske ploice poiite v poglavju Identifikacijski
podatki o proizvodu v Navodilih za upravljanje in vzdrevanje.
Datum dobave:

Podatki o proizvodu
Model:
Identifikacijska tevilka proizvoda:
Serijska tevilka stroja:
Serijska tevilka
transmisije:
Serijska tevilka generatorja:
Serijske tevilke prikljuckov:
Podatki o prikljuku:
Kupeva tevilka proizvoda:
Prodajaleva tevilka
proizvoda:

Podatki o prodajalcu
Ime:

Filiala:

Naslov:

Kontaktna
oseba
Prodaja:
Nadomestni
deli:

Telefonska
tevilka

Delovni as

Servis:
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CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, ustrezni logotipi, barva "Caterpillar Corporate
Yellow", "Power Edge" in videz Cat "Modern Hex" ter identiteti podjetja in izdelka, uporabljeni v
dokumentaciji, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez
predhodnega dovoljenja.

