xCarLink iPod
Navodila za uporabo
NAMESTITEV
1. Odstranite avtoradio iz armaturne plošče, da dobite dostop do priključkov na zadnji strani avtoradia.
2. Poiščite vhod za CD izmenjevalec in priključite konektor vmesnika v ta vhod. Na večini avtoradiev so si vhodi med sabo
različni, tako da izbira pravilnega ni težavna. V kolikor pa sta slučajno dva vhoda, ki ustrezata konektorju vmesnika, pa za izbiro
pravilnega glejte shemo na avtoradiu
3. Kabel vmesnika (dolžina 1,5 metra) morate speljati na mesto, kjer želite imeti shranjen vmesnik (sovoznikov predal, sredinsko
naslonjalo za roke,...).

Dodatno:






Vmesnik za Audi, Seat, Škoda in VW ima tudi ozemljitveni kabel (črna žica z obročkom), katero je potrebno povezati
na kovinsko ogrodje avtoradia ali na drugo primerno ozemljitveno mesto. Poleg ženskega konektorja, ki se priključi v
vhod na avtoradiu, ima vmesnik tudi moški konektor, na katerega lahko priključite CD izmenjevalec. V nasprotnem
primeru ga ni potrebno povezati nikamor.
Pri vmesniku za BMW je potrebno poleg konektorja povezati še štiri žičke. Slika pravilne vezave je na spletni strani
pod kompatibilnimi avtoradiji.
Pri vmesniku za Nissan je potrebno poleg konektorja povezati še dve žički (BAT in ACC).
Pri vmesniku za Audi (8pin) je, v kolikor je vhod za CD izmenjevalec zaseden, vmesnik potrebno povezati preko dodatnega kabla
(vključen v kompletu) in sicer:
1. Pritisnite zatič na dnu temno modrega konektorja, da ga sprostite.
2. Povežite temno moder konektor na črn ženski konektor na xcarlink vmesniku.
3. Svetlo moder konektor vmesnika pritrdite zraven zelenega in rumenega konektorja (na mesto, kjer je prej stal temno moder).
4. Večbarvni konektor nato priključite v vhod za CD izmenjevalec (CD changer) na vašem avtoradiu.
5. Na Rdeči konektor pa priključite konektor, ki je bil prvotno priključen v avtoradio (zadnji zvočniki).

UPORABA
Po uspešni priključitvi vmesnika na avtoradio, ter iPod-a na le tega, ste pripravljeni za uporabo vmesnika xCarLink iPod.
Za dostop do vmesnika se načeloma uporablja tipka MODE, SOURCE ali pa dvakratni pritisk na tipko CD, oziroma tipka, s
katero preklapljate med radiem, CD-jem ali kasetnikom.
Ob priključitvi iPod-a lahko predvajate vse shranjene pesmi. Pri tem imate popolno kontrolo nad iPod-om na katerem tudi izbirate
pesmi. S komandami na radiju se lahko premikate po pesmih naprej in nazaj. Na avtoradiju je to prikazano kot predvajanje iz CD-ja
številka 1.
S tipko za izbiro naslednjega CD-ja se premaknete v funkcijo predvajanje predhodno nastavljenih Playlist na iPod-u. Vmesnik
xCarLink deluje na principu CD izmenjevalca, vsako playlist-o zato spozna kot posamezen CD oziroma zgoščenko (CD2 vam
predvaja 1 playlisto, CD3 2 playlisto itd.).
Playliste na avtoradiu izbirate s številkami, oziroma s tipko, s katero se premikate po shranjenih postajah, pesmi znotraj mape
oziroma playliste, pa z enojno puščico ali tipko PREVIOUS/NEXT. Za hitro prevrtavanje se običajno uporablja dvojna puščica.
Pesmi oziroma playliste lahko izbirate tudi z obvolanskimi kontrolami.
Vmesnik si zapolni številko in čas zadnje predvajane skladbe, tako se bo ta ob ponovni priključitvi predvajala naprej.

Med uporabo se vam bo na zaslonu izpisovala številka playliste in pesmi, ter njen čas (v kolikor je avtoradio zmožen prikazovati
vse te tri podatke). Imena, oziroma naslova pesmi ne bo prikazoval. V kolikor vaš avtoradio ne more prikazovati 3-mestnih števil,
vam bo izpis na zaslonu po številki 99 pričel šteti od začetka, pesmi pa se bodo normalno predvajale naprej.
Možna je tudi uporaba funkcije RANDOM, s katero lahko poslušate skladbe znotraj posamezne playliste v naključnem vrstnem redu,
vendar pa mora vaš avtoradio to funkcijo podpirati.
Ko ni priključen iPod, lahko preko AUX vhoda predvajate tudi drug izvor zvoka (mp3 predvajalnik, mobilni telefon,..). V tem
primeru morate pesmi izbirati na samem predvajalniku.
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