
 
  

1 
 

 
 

 
 

 
 

„Smart Access“ 
Valdymo procedūra 

 

 
A. Išankstinė sąlyga .............................................................................................................................. 2 

1. Suderinamumas su išmaniuoju telefonu ..................................................................................... 2 

2. Kabelio pasirinkimas .................................................................................................................... 2 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“) ............................................................. 2 

b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“) ........................................................ 2 

c. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi ..................................................................................... 3 

d. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi .......................................................................... 3 

B. Kabelių prijungimas ......................................................................................................................... 5 

1. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“) ................................................................. 5 

2. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“) ............................................................ 6 

3. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi ......................................................................................... 6 

4. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi .............................................................................. 8 

C. „Smart Access“ naudojimas pirmą kartą. ........................................................................................ 9 

1. Programos atsisiuntimas ............................................................................................................. 9 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s /5/5c/5s“)............................................... 9 

b. „Android devices“ („Android“ įrenginiai) ................................................................................ 9 

2. „Phone Pairing (Bluetooth)“ (telefono susiejimas („Bluetooth“)................................................ 9 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“).................................................................. 9 

b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“) ........................................................ 9 

c. „Android devices“ („Android“ įrenginiai .................................................................................... 10 

c. „Selection of Phone Type“ (telefono tipo pasirinkimas) ........................................................... 10 

D. „Smart Access“ naudojimas .......................................................................................................... 11 



 
  

2 
 

 
 

 

A. Išankstinė sąlyga 

1. Suderinamumas su išmaniuoju telefonu 
 
Patikrinkite, ar jūsų telefonas suderinamas su funkcija „Smart Access“: spustelėję nuorodą 
„Suderinami įrenginiai“, atverkite sąrašą. 
 
Naudojant Android 
Naudojant iOS 
 

2. Kabelio pasirinkimas 
 
Jei jūsų telefonas suderinamas su funkcija „Smart 
Access“, turite pasirinkti tinkamą prijungimo kabelį. Galima rinktis iš 3 skirtingų kabelių: 
 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“) 
„Clarion“ rekomenduoja: CCA750 
 
 

 
 
 

b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“) 
„Clarion“ rekomenduoja: CCA770 
 

 
 

http://www.clarion.info/smartaccess/compatible_devices.php?os=android
http://www.clarion.info/smartaccess/compatible_devices.php?os=ios
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Naudojant šio tipo jungtį, būtinas AV adapteris „Lightning Digital“. 
 
 
 
 
 

c. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi 
„Clarion“ rekomenduoja: CCA770 
 

 
 
 
 
Naudojant šio tipo jungtį, būtinas MHL / HDMI adapteris.  
Norėdami sužinoti, koks yra originalus suderinamas adapteris, 
apsilankykite oficialioje savo išmaniojo telefono gamintojo 
svetainėje. 
Pastaba: kad būtų galima naudoti funkciją „Smart Access“, 
adapteris turi palaikyti EDID perdavimo funkciją. 
 
 
 
 
 
Be to, būtinas USB kabelis / USB mikrokabelis.  
 
 
 
 
 
 

d. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi 
 

„Clarion“ rekomenduoja: CCA771 
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Be to, būtinas USB kabelis / USB 
mikrokabelis.  
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B. Kabelių prijungimas 

1. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“)  
 
Pastabos: 

• CCA750 („Clarion“ prijungimo kabelis, skirtas naudoti su „iPod“) parduodamas 
atskirai. 

• „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis pristatomas kartu su multimedijos sistema. 
• RCA jungtys pristatomos kartu su multimedijos sistema. 

 
Atlikite paveikslėlyje pavaizduotus veiksmus (pavyzdys su „iPhone 4s“ ir „Clarion NX503E“). 
 

1. RCA kabelis (galinė įvestis AUX-IN / galinė vaizdo išvestis) prijungtas prie įrenginio. 
2. „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis prijungtas prie įrenginio. 
3. CCA750 prijungtas prie RCA jungties ir USB ilgintuvo kabelio. 
4. „iPhone“ prijungtas prie „Clarion CCA750“ kabelio. 
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2. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“)  
 
Pastabos: 

• AV adapterio „Lightning Digital“ iš „Clarion“ įsigyti negalima. 
• „Clarion CCA770“ HDMI kabelis (A tipas su A tipu) parduodamas atskirai. 
• „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis pristatomas kartu su multimedijos sistema. 

 
Atlikite paveikslėlyje pavaizduotus veiksmus (pavyzdys su „iPhone 5s“ ir „Clarion FX503E“). 
 
 

 
 

1. „Apple“ AV adapteris „Lightning Digital“ prijungtas prie „iPhone“. 
2. „Lightning“ USB kabelis prijungtas prie adapterio (1). 
3. „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis prijungtas prie įrenginio (USB įvesties) ir 

prie „Lightning“ USB kabelio. 
4. Kabelis CCA770 prijungtas prie įrenginio (HDMI įvesties) ir prie adapterio 

(1). 
 

3. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi 
 
Pastabos: 

• MHL / HDMI adapterio iš „Clarion“ įsigyti negalima. 
• „Clarion“ kabelis CCA770, jungiamas su HDMI kabeliu (A tipas su A tipu), 

parduodamas atskirai. 
• „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis pristatomas kartu su multimedijos sistema. 
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Atlikite paveikslėlyje pavaizduotus veiksmus (pavyzdys su „Samsung Galaxy S3“ ir „Clarion 
NX503E“). 
 

1. CCA770 prijungtas prie įrenginio (HDMI įvesties) ir MHL / HDMI adapterio. 
2. „Clarion“ USB ilgintuvo kabelis prijungtas prie įrenginio (USB įvesties) ir MHL / HDMI 

adapterio su išmaniojo telefono USB kabeliu (USB / USB mikrokabeliu). 
3. Išmaniojo telefono USB kabelis (USB / USB mikrokabelis). 
4. Išmanusis telefonas prijungtas prie MHL / HDMI adapterio. 
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4. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi 
 
Pastabos: 

• „Clarion“ CCA771 (HDMI / HDMI mikrokabelis) parduodamas atskirai. 
• USB / USB mikrokabelio „Clarion“ netiekia. 

 
Atlikite paveikslėlyje pavaizduotus veiksmus. 
 

1. Išmanusis telefonas kabeliu CCA771 prijungtas prie „Clarion“ multimedijos sistemos. 
2. Išmanusis telefonas USB / USB mikrokabeliu prijungtas prie „Clarion“ multimedijos 

sistemos. 
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C. „Smart Access“ naudojimas pirmą kartą. 

1. Programos atsisiuntimas 
 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s /5/5c/5s“)  
Programas reikia atsisiųsti per App Store 
 

• Suraskite ir įdiekite „Smart Access“. 
 

• Paleiskite programą. „Smart Access“ pasiūlys į „iPhone“ įdiegti galimas programas. 
 

• Įdiekite šias programas.  

b. „Android devices“ („Android“ įrenginiai) 
Programas reikia atsisiųsti naudojant programą Google Play 
 

• Suraskite ir įdiekite „Smart Access“. 
 

• Paleiskite programą. „Smart Access“ pasiūlo į išmanųjį telefoną įdiegti galimas 
programas. 

 
• Įdiekite šias programas. 

 

2. „Phone Pairing (Bluetooth)“ (telefono susiejimas („Bluetooth“) 

a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“) 
• Nėra būtina prijungti „iPhone 4“ arba „iPhone 4s“ per „Bluetooth“, kad galėtumėte 

naudotis „Smart Access“. 

b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“) 
• Telefone „iPhone“ įjunkite „Bluetooth“. 
• Paspauskite multimedijos sistemos mygtuką Menu (meniu). 
• Ekrane spustelėkite piktogramą Settings (nuostatos). 
• Spustelėkite piktogramą Bluetooth. 
• Spustelėkite parinktį Set (nustatyti), esančią šalia BT Devices Connection (BT 

įrenginių prijungimas). 
• Spustelėkite Add (pridėti). 
• Pasirinkite Hands free + Smartphone Linking (laisvų rankų įranga ir išmaniojo 

telefono susiejimas) arba Smartphone Linking (išmaniojo telefono susiejimas). 
• Patikrinkite „iPhone“ profilius ir patvirtinkite CAR-BT. 
• Telefono ir įrenginio ekranuose bus rodomas susiejimo kodas. 
• Patikrinkite telefone ir įrenginyje rodomą kodą ir patvirtinkite jį. 
• Rodomas pranešimas, kuriuo patvirtinamas „Bluetooth“ susiejimas. 
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c. „Android devices“ („Android“ įrenginiai 
• Išmaniajame telefone įjunkite „Bluetooth“. 
• Patikrinkite, ar funkcija „Bluetooth“ mobiliajame telefone suaktyvinta ne laikinai. 
• Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ išmaniojo telefono profilis matomas visiems. 
• Paspauskite multimedijos sistemos mygtuką Menu (meniu). 
• Ekrane spustelėkite piktogramą Settings (nuostatos). 
• Spustelėkite piktogramą Bluetooth. 
• Spustelėkite parinktį Set (nustatyti), esančią šalia BT Devices Connection (BT 

įrenginių prijungimas). 
• Spustelėkite Add (pridėti). 
• Pasirinkite Hands free + Smartphone Linking (laisvų rankų įranga ir išmaniojo 

telefono susiejimas) arba Smartphone Linking (išmaniojo telefono susiejimas). 
• Patikrinkite išmaniojo telefono profilius ir patvirtinkite CAR-BT. 
• Telefono ir įrenginio ekranuose bus rodomas susiejimo kodas. 
• Patikrinkite telefone ir įrenginyje rodomą kodą ir patvirtinkite jį. 
• Rodomas pranešimas, kuriuo patvirtinamas „Bluetooth“ susiejimas. 

 

c. „Selection of Phone Type“ (telefono tipo pasirinkimas) 
 
Kai sėkmingai susiesite (jei naudojate „Android“) arba įdiegsite programą (jei naudojate 
„iPhone“): 

• grįžkite į meniu Settings (nuostatos), 
• spustelėkite „įrankio“ piktogramą, 
• pasirinkite išmaniojo telefono tipą Linked Device: iPhone or Android (susietas 

įrenginys: „iPhone“ arba „Android“). 
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D. „Smart Access“ naudojimas 
 

• Turi būti atlikti visi pirmiau aprašyti veiksmai. 
o Kabeliai tinkamai prijungti; programa atsisiųsta; BT suaktyvinta, išmanusis 

telefonas prijungtas kabeliu. 
• Pirmiausia telefone paleiskite programą „Smart Access“. 
• Tada įrenginyje paleiskite funkciją „Smart Access“. 
• Ekranas atnaujinamas, o jame rodomos telefone įdiegtos programos. 

 

 
 

 
• Funkcija „Smart Access“ paruošta naudoti. 


	A. Išankstinė sąlyga
	1. Suderinamumas su išmaniuoju telefonu
	2. Kabelio pasirinkimas
	a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“)
	b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“)
	c. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi
	d. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi


	B. Kabelių prijungimas
	1. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“)
	2. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“)
	3. „Android“ įrenginiai su MHL jungtimi
	4. „Android“ įrenginiai su HDMI mikrojungtimi

	C. „Smart Access“ naudojimas pirmą kartą.
	1. Programos atsisiuntimas
	a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s /5/5c/5s“)
	b. „Android devices“ („Android“ įrenginiai)

	2. „Phone Pairing (Bluetooth)“ (telefono susiejimas („Bluetooth“)
	a. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 4/4s“)
	b. „Apple devices“ („Apple“ įrenginiai) („iPhone 5/5c/5s“)
	c. „Android devices“ („Android“ įrenginiai

	c. „Selection of Phone Type“ (telefono tipo pasirinkimas)

	D. „Smart Access“ naudojimas

