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Ettevaatusabinõud

Tagamaks ohutut liiklemist, hoidke heli 
ohutul tasemel.

Vältige seadme, võimendi ning kõlarite 
kokkupuudet vee ning niiskusega, et ära 
hoida

Ärge vahetage seadme voolukaitset ilma 
professionaalse abita. Vale kaitse kasutamine 
võib teha seadmele pöördumatut kahju või 
põhjustada

Lülitage seade koheselt välja ning taastage
oma edasimüüjale, kui esinev üks või rohkem
järgnevatest sümptomitest:

(a). Puudub heli;
(b). Puudub pilt;
(c). Seadmesse tungib vesi või mõni muu 
objekt;
(d). Eraldub suitsu;
(e). Eraldub veider lõhn.

Seadet tohib kasutada ainult 12V pingega 
ning

Ärge paigaldage seadet kohta, kus ta võib 
segada ohutut liiklemist.

Vältimaks liiklusõnnetusi ning seadusega
vastuollu minemist ärge vaadake videoid 
sõidu ajal.

Tänan, et olete soetanud antud seadme. 
Palun lugege läbi antud kasutusjuhend, 
et oskaksite oma seadet õigesti kasutada. 
Peale lugemist säilitage antud kasutusjuhend 
edaspidiseks kasutamiseks.

Selleks, et funktsioone selgemalt 
demonstreerida ja aidata kaasa paremale 
arusaamisele seadmest, on antud 
kasutusjuhendis kasutatud illustreerivaid 
pilte, mis võivad erineda seadme poolt 
kuvatavast.
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Tähelepanu!
Palun kasutage seadet vastavalt sellele, 
kuidas kasutusjuhendis on ette nähtud.

HOIATUS!
Tegu on I klassi lasertootega. Ärge avage 
an tud  toode t  n ing  ä rge  teos tage  i se 
remonttöid.
Hooldamiseks pöörduge kvalif itseeritud 
teenindaja poole.

Seadmes on 2 laserit:
Lainepikkus: CD: 780nm DVD: 650nm
Laser: Seadmest ei eraldu ohtlikku kiirgust..
Et vältida tulekahju, elektrilööke ning muid
kõrvalnähtusid, kasutage ainult kaasasolevaid
komponente.

Hoiatus plaadi kasutamisel:
1. Kasutada EI TOHI ebaregulaarse kujuga 
plaate.

      

2. Plaadi puhastamine. Kasutage kuiva, 
pehmet riiet, pühkige plaati liikudes õrnalt 
tsentrist väljapoole.

      

3.  Uue plaadi kasutamine. Uutel plaatidel võib 
esineda sisemisel või välimisel äärel konarusi.
Kasutage nende konaruste eemaldamiseks 
pliiatsi või pastapliiatsi külge.
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Control Panel 

Vajuta[  ] nuppu (3) et käivitada seade.

1.  MUTE nupp
 >  Mute/vaigista heli (lühike vajutus)
 > Väljuta plaat (pikk vajutus)

2. Volüüm  
 Helinivoo tõstmine

3.  MENÜÜ nupp
  > Kuva menüü (lühike vajutus)
 > Sisse/väljalültamine (pikk vajutus)

4. Volüüme  
 Helinivoo langetamine

5. USB pesa

6. Reset 

7. AUX in pesa

8. Mikrofon 
 
9.  HOME nupp
 
  MENU nupp
  
  BACK Button
 naase eelnevasse menüüsse

  Juhtnuppude kuvamine
 >  Kuva/peida juhtnupud
 >   Vajuta ja hoia, et ikoone liigutada 

10. Kaardipesa

11. Plaadipesa
  Sisesta plaat silt ülespoole..

12. Kaugjuhtimispuldi sensor

*  Asukohad
1. USB asukoht(5):/mnt/sdcard/external_usb
2. SD kaardi asukoht(10): /mnt/sdcard/
external_sd
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Kaugjuhtimispult

1. Sisendi valik
2. Eject/Väljuta plaat
3. Vali audio keel
Näita muusika kataloogi
4. Kuva esituse informatsioon
5. Suurendus
6. Vali raadio diapasoon
7. Alusta kõne
8. O tsing
9. DVD pealkiri
10. Kordusesitus
11. Paigaldusmenüü
12. Esita/paus (Play/Pause)
Ekvalaiseri sätted (pikk vajutus)
13. Liiguta kursorit üles/alla/vasakule/
paremale.
Üles/alla: käsitsihäälestus (raadio)
14. Numbrid
15. Heli vaigistamine/mute
16. Toitelülitus
17. Vali DVD subtiitrite keel
18. Vali DVD koht
19. Näita/peida peamenüü
20. Naase eelmisesse menüüsse
21. Puhasta informatsioon
22. Lõpeta kõne
23. Eelmine/järgmine
Automaathäälestus (pikk vajutus)
Edasi/tagasikerimine (pikk vajutus)
24. Displei valikud
Displei kalibreerimine (pikk vajutus)
25. Helinivoo valik
26. Peata esitus
Teine tsoon
27. Sisendivalik
28. Esita/paus
29. Eelmine/järgmine pala
Edasi/tagasikerimine (pikk vajutus)
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Kaugjuhtimispult

Puldi kasutamine:
1) Suuna pult seadme IR sensori poole.
2) Puldi pikemaajalisel mittekasutamisel eemaldage puldist patarei või isoleerige puldi ja patarei 
vaheline
kontakt.
3) Ärge jätke pulti otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga keskkonda, vastasel juhul võib 
pult lakata
toimimast.
4) Puldi patarei eluiga tavapärasel kasutamisel on kuni 6 kuud. Kui puldi nupud ei tööta, siis palun 
vahetage
patarei uue vastu.
5) Kasutage ainult “nööbikujulist” liitium patareid “CR2025”(3V).
6) Ärge üritage patareid laadida, avada, kuumutada ja põletada.

Patarei eemaldamine
Puldi tagakülje alumises ääres olev
patareipesa eemaldub libistades ta 
allapoole.

Patarei paigaldamine
Kasuta ainult “nööbikujulist” CR2025(3V)
liitiumpatareid. Sisesta patarei oma 
pessa
vastavalt (+) ja (-) poolustele.

PULL OUT PUSH IN
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Lihtfunktsioonid

Sisse/väljalülitamine
1.  Vajuta ja hoia all [  ] nuppu, et seade 

sisse lülitada.
2.  Vajuta ja hoia all [  ] nuppu, et seade 

välja lülitada.

Vaigistamine/mute
Vaigistamiseks vajutage [  ] nuppu. 

 Märkus:  
•   [  ] nupu uuesti vajutamine või helinivoo
muutmine lõpetab vaigistuse

Helinivoo muutmine
Vajutage [  ] või [  ] nuppu, et tõsta/
langetada helinivood.
Helinivood saab muuta vahemikus 0 kuni 50.

Sisendi valik
1.  Va ju tage  [   ]  nuppu ,  e t  naas ta 

peamenüüsse.
2. Vajutage plaadimängija, navi, aux vms 
ikooni, et val ida soovitud (hel i)sisend. 
Lohistage näppu ekraanil vasakule/paremale, 
et peamenüüs liikuda

Tagurdamine
Kui parkimiskaamera on ühendatud, siis 
lülitubseade automaatselt kaamera peale. 
Seade naaseb tavalisse töörežiimi peale 
tagurdamise lõppu.

Käsipiduri rakendamisel
1. Kui ‘PRK SW’ juhe on ühendatud käsipiduri
lülitiga ning käsipidur rakendatud, siis kuvab
seade videopilti TFT ekraanile.
2. Kui sõiduk liigub, siis kuvatakse ekraanile 
video mängimise ajal hoiatuskiri ning videopilti 
ei näidata. Teine tsoon näeb pilti olenemata 
sellest, kas käsipidur on rakendatud või mitte. 

Taustapilt
1.Vajutage pikalt peamenüü taustal

 

2. [Gallery]: Seadme pildigalerii
[Live wallpapers]: Liikuvad taustapildid
[Wallpapers]: Seadmega kaasas olevate
taustapiltide valik
3. Valige endale sovib pilt ning vajutage [Set
wallpaper] või [Save] kinnitamaks oma valikut.
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Peamenüü

Peamenüü
V a j u t a g e  [   ]  n u p p u ,  e t 
naasta peamenüüsse. 

1

4 6

75

8

2 3

1. Andmekandjate kuva
2.  Vajutage ning lohistage alla, et näha 

olekuriba.
3. Juhtmevaba signaalide näidikud ning kell
4. Sättemenüü
5. Aplikatsioonid
6. Veebibrauser
7. AV väljalülitamine
8. Auto AV sisendite riba
 Lohistage riba vasakule/paremale, et näha
 rohkem erinevaid sisendeid.
 Vajutage soovitud ikoonile, et rakendada  
 sisend.

Aplikatsioonid

Vajutage[  ] et avada aplikatsioonide 

menüü.
 
1. IN-CAR
 Kuva auto AV aplikatsioonid.
2. APPS
 Kuva installeeritud androidi aplikatsioonid.
3. WIDGETS
 Kuva widget’id.
 Menüüs sirvimiseks lohistage sõrme   
 vasakule/paremale. Peamenüüsse lühitee l 
 isamiseks vajutage ning hoidke sõrme  
 ikoonil  vähemalt 2 sekundit.
 Lühitee eemaldamiseks peamenüüst   
 vajutage ning hoidke ikoonil ning lohistage  
 see [  ] märgile ekraani alumises servas.  
  Väljumiseks vajutage[  ].

Plaadimängija

Plaadi sisestamine
Plaadi sisestamisel seadmesse toimub 
automaatne lülitus plaadimängija režiimi.
 

 Märkus:
 • Enne plaadi sisestamist veenduge, et  
  plaadimängija on tühi.
 •  Plaadi sisestamisel lülitub seade alati  
  plaadimängija režiimi.
 • Toetatud formaadid: CD-R,CD-RW,   
  DVD-R, DVD+R, DVD-RW,DVD + RW .

Plaadi väljutamine - Eject
Plaadi väljutamiseks vajutage ja hoidke all 
esipaneelil [  ] nuppu. 
Notes:
 • Plaadi eemaldamisel väljub seade   
  automaatselt plaadimängija režiimist.
 • Kui plaati ei eemaldata plaadimängija  
  pilust 10 sekundi jooksul, siis siseneb  
  plaat uuesti plaadimängijasse.

Plaadiesitus
Plaadi sisestamisel kuvatakse kiri “Loading...” 
( laadimine). MP3/WMA või segasisuga 
plaatide laadimine võib võtta aega üle 1 
minuti.

DVD esitusmenüü
Esitusmenüü kuvamiseks DVD esituse ajal 
vajutage suvalisele kohale ekraanil (v.a vasak 
ülemine nurk).

1

2 3 4 5 6 7

1. Naase peamenüüsse
2. Kuva rohkem juhtnuppe
3. Peata esitus 
4. Eelmine peatükk
 Tagasikerimine (pikk vajutus)
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Plaadimängija

5. Esita/paus (play/pause)
6. Järgmine peatükk
 Edasikerimine (pikk vajutus)
7. Otsingumenüü

8 9 10 11 12 13

8. Juhtnuppude eelmine lehekülg
9. Juhuesitus
10. Kordusesitus
11. Vali audiokeel
12. Vali subtiitrite keel
13. Juhtnuppude järgmine lehekülg

8 14 15 16 17 1918

14. Kuva DVD teave
15. Kuva DVD pealkiri
16. Vali kaamera nurk
17. Kuva DVD menüü
18. Progressiriba
19. Kuva ekvalaiser

CD esitus
Sisestage CD seadmesse ning seade lülitub 
CD esituse režiimi. Mõndade plaadiformaatide 
puhul on vaja valida esitatava sisu tüüp: 
[Music/Video/Photo] - muusika/video/fotod.

1

2 3 4 5 6

1. Naase peamenüüsse
2. Kuva veel juhtnuppe
3. Eelmine pala
 Tagasikerimine (pikk vajutus)
4. Esita/paus
5. Järgmine pala
 Edasikerimine (pikk vajutus)
6. Kordusesitus

7

8 9 10

7. Kuva failide nimekiri
8. Peida teine rida juhtnuppe
9. Juhuesitus
10. Kuva ekvalaiser

Erineva sisuga plaadi esitus
Sisestades erineva sisuga plaadi (muusika/
video/fotod), kuvatakse teile failinimekiri. 
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1 2 3 4

65

1. Naase peamenüüsse
2. Kuva muusika nimekiri
3. Kuva videote nimekiri
4. Kuva fotode nimekiri
5. Failide/kaustade nimekiri
 Kerimiseks lohista nimekirja üles/alla.
 Faili esitamiseks vajuta selle nimel.
6. Otsingumenüü

Pildi vaatamise ajal ekraanile vajutades (v.a 
vasak ülemine nurk) kuvatakse teile pildi 
esituse menüü.

1

2 3 4 5 6

1. Naase peamenüüsse
2. Esita/paus
3. Vähendus
4. Suurendus
5. Pööra vastupäeva
6. Pööra päripäeva

*  Audio/Video vt. CD/DVD juhendit.

Esituse peatamine ajutiselt
1.  Esituse ajal vajutage  nuppu, et peatada 

esitus.
2.  Vajutage  et jätkata esitust.

Plaadimängija

Laulu/peatüki valimine
Va j u t a g e   v õ u   n u p p u ,  e t  v a l i d a 
eelmine(järgmine peatükk/laul.

Kerimine
Vajuta ning hoia  või  nuppu, et kerida 
esitatavat pala tagasi/edasi.
Kerimise ajal heli vaigistatakse.

Kordusesitus
Esituse ajal vajutage  nuppu, et rakendada 
kordusesitus.
• Vaikimisi on kordusesitus väljalülitatud.

 Märkus:

Kui kordusesitust ei rakendata ja plaadi 
läbimängimisele või fi lmi lõppemisele ei järgne
ühtki käsklust, lülitatakse seade 5 minuti järel
ooterežiimi.

Suvalise pala esitus (CD/VCD/
MP3/WMA)
Kõiki palasid on võimalik esitada suvalises 
järjekorras
1. Esituse ajal vajutage [  ] nuppu et 
rakendada suvalises järjekorras esitamine. 
2.  Vajutage uuesti, et lõpetada suvalises 

järjekorras esitamine.

Otsing
DVD/VCD:
1. Vajutage [Go-to].
2. Sisestage peatüki number
3. Kinnitamiseks vajutage [OK].

Segasisuga plaatide puhul:
1. Vajutage [  ] nupule.
2. Sisestage faili nimi.
3. Kinnitamiseks vajutage [ Done ]. 

DVD Audio valik
Vajutage [  ] nuppu, et valida DVD audio , 
kui DVD toetab erinevaid audio keeli.
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Raadio

Valige peamenüüs [Raadio] et siseneda raadio 
režiimi.

1 2 3

54 6 7 8 9

1. Naase peamenüüsse
2. Eelsalvestatud jaamad
3. Hetke sagedus
4. Eelsalvestatud raadiojaamad.
 Vajutage nuppudel 1-6, et valida   
 salvestatud jaam.
5. Kuva rohkem juhtnuppe
6. Käsitsi otsing [tagasi]
 Automaatne otsing (pikk vajutus)
7.  Otsi ja salvesta raadiojaamad automaatselt.
8. Käsitsi otsing [edasi]
 Automaatne otsing (pikk vajutus)
9. Diapasooni vahetus

10 11 12 13 14 15

10. Peida teine rida juhtnuppe
11. Kuva RDS sätted
12. Salvesta jaamad käsitsi
13.  Vastuvõtu tundlikkuse valimine
14. Sisesta raadiojaama sagedus käsitsi
15. Kuva ekvalaiser.

Vali raadio diapasoon

Vajuta [  ] nuppu, et valida üks järgnevatest 
diapasoonidest: FM1, FM2, FM3, AM1 and 
AM2.

Käsitsi otsing

Käsitsi otsingu ajal muudetakse sagedust 
kindla sammuga.
Vajutage [  ] või [  ] nuppu, et muuta 
sagedust kõrgemaks/madalamaks.

Automaatne otsing

Hoidke [  ] või [  ] nuppu ~2 sekundit, et 
automaatselt otsida kõrgemal/madalamal 
sagedusel asuv raadiojaam.
Otsingu peatamiseks korrake ülalpool olevat.

Märkus:
Kui raadiojaam leitakse, siis otsing lõppeb 
ning algab antud raadiojaama esitus.

Automaatne salvestamine

Otsitakse ning salvestatakse ainult hea 
vastuvõtuga raadiojaamad. Otsingu 
alustamiseks vajutage[  ] nuppu.

Otsingu peatamiseks vajutage mõnda muud 
raadio nuppu.

Märkus:
Automaatse salvestamise käigus kirjutatakse 
juba mälus olevad raadiojaamad üle.

Käsitsi salvestamine

1. Kui olete leidnud soovitud raadiojaama, siis
vajutage [  ] nuppu, et kuvada jaamade 
salvestamise menüü.
2.  Vajutage nimekirjas kohal, kuhu soovite 

jaama salvestada.
3. Väljumiseks vajutage ekraani vasakul  
 ülemisel nurgal.
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Raadio

Salvestatud jaamade valimine

Meetod 1:
Vajutage nuppe 1~6, et valida salvestatud 
jaam.

Meetod 2:
1.  Vajutage [  ] nuppu, et kuvada salvestatud 

jaamade nimekiri.
2. Valige diapasoon
3. Vajutage raadiojaamale, et seda kuulata.
4. Väljumiseks vajutage ekraani vasakul  
 ülemisel nurgal.

Kohalik otsing

Kui kohalik [LOCAL] otsing on rakendatud, siis
otsinguga leitakse ainult jaamad, millel on 
väga hea signaalitugevus. Kohaliku otsingu 
rakendamiseks vajutage[  ] nuppu ning 
seejärel vajutage [  ] et valida “Loc” või 
“DX” otsingu vahel.

 Märkus:

Kuvatavate  raad io jaamade hu lk  on 
väiksem, kui kohalik otsing on sisselülitatud.

Sageduse sisestamine

Sageduse sisestamiseks vajutage [  ] 

nuppu.
S i s e s t a g e  s o o v i t u d  s a g e d u s  n i n g 
kinnitamiseks vajutage:[ OK ].

Kustutamiseks vajutage [  ].

SD/USB funktsioonid

USB seadme kasutamine
1. Ühendage oma USB seade seadme USB 
kaabliga. Kui te ühendate oma seadme USB-
kaabliga, siis multimeedia keskus käivitab 
selle automaatselt. 
2. Vältimaks USB seadmele tekitatavat kahju, 
siis valige enne USB seadme eemaldamist 
mõni teine sisend.

Muusika esitamine
Valides [Music] aplikatsioonide menüüs, kuvab
seade teile kõik seadme poolt kättesaadava
muusika. 

1 2

6

3

4

5

7 8

1. Naase peamenüüsse
2. Filtreeri failid asukoha järgi
3. Kuva lood nimede järgi
 Vajuta lool, et see esitada
4. Kuva lood artistide järgi
5. Kuva lood albumite järgi
6. Kuva kaustad
7. Nimekiri
 Kerimiseks lohista üles/alla
 Vajuta lool, et see esitada
8. Otsing

9 10

11 12 13 14 15

9. Naase peamenüüsse
10. Kuva nimekiri
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SD/USB funktsioonid

11. Kuva veel juhtnuppe
12. Eelmine lugu
  Tagasikerimine (pikk vajutus)
13. Esita/Paus
14. Järgmine lugu
  Edasikerimine (pikk vajutus)
15. Kordusesitus

16 17 18

16. peida teine rida juhtnuppe
17. Juhuesitus
18. Kuva ekvalaiser

Esita/paus (Play/Pause)
Loo esitamise ajal loo peatamiseks vajutage [ 

 ] nuppu ning heli vaigistatakse. Loo
edasikuulamiseks vajutage [  ] nuppu.

Eelmine/järgmine lugu
Vajutage   või   nuppu, et valida eelmine 
või järgmine lugu.

Edasi/tagasikerimine
Vajutage ning hoidke  või  nuppu, et kerida
tagasi/edasi.

Loo valimine artisti järgi
1. Vajutage nuppu[Artists] ekraani ülaosas.
2. Vajutage soovitud aristi nimel.
3. Valige lugu, mida esitada.

Loo valimine albumi järgi
1. Vajutage nuppu [Albums] ekraani ülaosas.
2. Valige nimekirjast soovitud album.
3. Valige lugu, mida esitada.

Loo valik nime järgi
1. Vajutage [Songs] nuppu ekraani ülaosas.
2. Valige lugu, mida esitada

Video esitamine
Valides [Video] aplikatsioonide menüüs, 
kuvatakse teile videofailid, mis seadmes 
kättesaadavad on. 
Esituse ajal vajutage suvalisel kohal ekraanil 
(välja arvatud vasak ülemine nurk), et kuvada 
juhtnupud.

1 2

3

1. Naase peamenüüsse
2. Tagasi
3. Kasutade/failide nimekiri
 Lohistage kerimiseks üles/alla. Valimiseks 
vajutage kaustal/failil

4 5 6 7 8 9

4. Kuva rohkem juhtnuppe
5. Peata esitus
6. Eelmine peatükk
 Tagasikerimine (pikk vajutus)
7. Esita/paus
8. Järgmine peatükk
 Edasikerimine (pikk vajutus)
9. Kuva ekvalaiser
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USD/USB funktsioonid

10 11 12 13

10. Kuva juhtnuppude eelmine lehekülg
11. Otsing
12. Kordusesitus
13. Juhuesitus

 Märkused

• Eemaldage mitte kasutuses olevad USB-
seadmed multimeedia keskuse küljest.

• Kasutage ühendamisel kaablit, sest otse 
multimeedia keskusesse ühendatud USB-
seadmed on väljaulatuvad ning võivad 
endast kujutada ohtu.

• Ärge kasutage keelatud seadmeid.

Android telefoni kasutamine 
USB seadmena
Kui soovite kasutada oma Android telefoni 
USB-seadmena:
1. Ühendage oma Android telefon multimeedia
kesusega USB kaabli abil
2. Määrake oma telefonis USB ühendustüübiks 
“Mount SD Card”(ühenda mälukaart).
* Kui te valite “Charge only”(ainult laadimine),
siis multimeediakeskus ei näe teie telefoni.
3.  Seadete (settings) menüüs valiga “Storage” 

ning seejärel “Mount USB disk”. 

Pildigalerii funktsioonid
1. Valides [Gallery] aplikatsioonide menüüs 
avaneb pildigalerii.
2. Vajutage soovitud pildialbumil, et kuvada 
selle sisu.

 

3. Vajutades pildil kuvatakse see.

 

 Kerimiseks lohistage näppu vasakule- 
 paremale.
  Vajutage paremale ülemisesse nurka, et pilt 

kustutada.
 Väljumiseks vajutage vasakusse   
 ülemisesse nurka.
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Bluetooth võimaldab kasutada teie auto
helisüsteemi käed-vabad seadmena ning 
audio edastamiseks (A2DP). Multimeedia 
s e a d m e s s e  o n  v õ i m a l i k  a l l a l a a d i d a 
telefoniraamatu kontaktid, vastuvõetud/valitud/
vastamata kõned.

 Märkused:

•  Ä r a  p a i g a l d a  b l u e t o o t h i  m i k r o f o n i 
kohtadesse, kus ta on avatud tuulele. Näiteks 
õhuavade ning akna lähedusse.

• Multimeedia keskus ei pruugi toetada audio 
edastamise funktsiooni teie telefonil.

• Tootja ei garanteeri kõikide telefonide 
sobivust antud multimeedia keskusega.

• Audio edastamise helinivoo on sama, mis 
käedvabad kõnede puhul.

Vajutades [BT Phone] nuppu sisenete BT 
menüüsse.

1.  Kui Bluetooth on välja lülitatud, siis seade 
palub selle taas sisse lülitada. Vaikimisi on 
BT sisse lülitatud.

2.  Lülitage sisse Bluetooth oma telefonis.
3.  Otsige oma telefonis uut Bluetooth seadet.
 Valige oma telefoni paaritamisnimekirjast
 “ANDROI D” ning sisestage parool   
 (Vaikimisi parool: 0000)
  Või  vajutage [   ]  nupul ,  et  ots ida 

Bluetooth telefone.
 
 
 Eduka sidumise korral kuvatakse järgnev  
 menüü:

Bluetooth funktsioonid

Kõne valimine 
• Numbri valimine
1. Sisestage soovitud number, kasutades 
ekraanil olevat klahvistikku.
 Kustutamiseks vajutage [  ].
2.  Kõne valimiseks vajutage [  ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [  ].

• Kõnele vastamine
Sisetuleva kõne vastu võtmiseks vajutage 
[  ].
Kõnest keeldumiseks vajutage [  ] 

• Seadme lahtisidumine
Seotud seadme lahtisidumiseks vajutage  
[Disconnect] nuppu.

Kontakti otsing

1.  Va j u t a g e  [   ]  n u p u l ,  e t  k u v a d a 

telefoniraamat.
2.  Vajutage numbri l ,  et see val ida ning 

seejärel [  ], et alustada kõne.



15

Bluetooth funktsioonid

3. [  ] nupul vajutades saate sooritada 
otsingu telefoniraamatus.

Kõnede ajalugu

Kõnede ajaloo sirvimiseks vajutage [  ] 

nuppu.

Soovitud kõnede silvimiseks vajutage nuppe: 
Dialled - valitud kõned
Missed - vastamata kõned 
Received - vastu võetud kõned

Bluetooth Audio (A2DP)
A2DP protokoll võimaldab teil edastada 
muusikat oma seadmest (mobiiltelefon, pleier 
jms) üle Bluetoothi ning seejärel seda oma 
auto kõlaritest kuulata.

Tähelepanu!

Vältige telefoni kasutamist A2DP kasutamise 
ajal, sest see võib tekitada moonutusi ning 
müra heli edastamisel.Audio edastamise 
j ä t kum ine  võ i  m i t t e  j ä t kum ine  pea le 
mobiiltelefoni sekkumist (nt. kõne) oleneb 
mobiiltelefonist.

Muusika mängimiseks oma mobiiltelefonist 
vajutage [BT Music] nuppu.

: Eelmine pala

: Esita/Paus

: Järgmine pala

Bluetooth sätted

Vajuta [  ] nuppu, et kuvada Bluetooth 
sätete menüü.
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iPod/iPhone funktsioonid

Toetaatud on järgnevad iPhone/iPod seadmed:
· iPhone 5
· iPhone 4S
· iPhone 4
· iPod touch (5 generatsioon)
· iPod touch (4 generatsioon)
· iPod classic
· iPod nano (7 generatsioon)
· iPod nano (6 generatsioon)
· iPod nano (5 generatsioon)

“Made for iPod,” ja “Made for iPhone” tähendavad, et seade on loodud koos töötama vastavalt 
iPod ja iPhone seadmetega ning omab tootjapoolset kinnitust, et seade vastab Apple’i 
standarditele.

iPod režiim
Ühendage iPod või iPhone USB kaabliga.

Vajutage peamenüüs [iPod], et siseneda iPod
menüüsse.

Esituse ajutine peatamine 
(paus)
1.  Vajutage [  ] nuppu ekraani alaosas, et 

esitamine peatada. Ekraanil ilmub “PAUSE” 
ning [  ] nupp muutub [  ] .

2.  Vajutage [  ] nuppu, et esitamist jätkata.

Pala valimine
Järgmine pala
Vajutage [  ] nuppu, et alustada järgmise 
pala esitamist algusest.
Eelmine pala
1.  Vajutades[  ] nuppu, algab hetkel 

esitatav pala otsast peale
2.  Vajutades [  ] nuppu kaks korda, algab
eelmise pala esitamine algusest.

Edasi/tagasi kerimine
Edasi kerimine
Vajuta ja hoia [  ] nuppu.
Tagasi kerimine
Vajuta ja hoia [  ] nuppu.

Kordusesitus
See funktsioon võimaldab lugusid uuesti 
esitada. Vajutage [  ] nuppu, et valida, 
kas korratakse ühte pala (Repeat one) või 
kõiki(Repeat all).

Suvalise pala esitamine
See funktsioon võimaldab palasid esitada 
suvalises järjekorras. Vajutage [  ]nuppu, et 
esitada palad suvalises järjekorras. 

Otsing
1.  Vajutage [  ]  nuppu, et siseneda 

otsingumenüüsse.
2 Sisestage number ning vajutage [  ], et
alustada otsingut.
  Vajutage [  ] et kustutada sisestatud
 number
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3G APN Sätted
Note:
Interneti ühenduse loomine üle 3G

1.  Võtke maha SIM kaardi PIN kood 
ning seejärel ühendage 3G pulk 
multimeediakeskusega.

2.  Valige [  ] peanüüs, et siseneda sätete 

menüüsse.
3.  Valige [Wireless & networks], et siseneda 

WI-FI ja võrkude sätete menüüsse ning 
seejärel vajutage [more...]. 

 

4.  Valige [Mobile network], et siseneda 
mobiilsete võrkude menüüsse.

 

5. Vajutage [Access Point Names]. 

 

6. Vajutage [  ] nuppu esipaneelil ning
 seejärel vajutage [New APN].

 

Internet

7.  Seejärel sisestage järgnevad väärtused: 
Name -nimi, APN, MCC, MNC. 

 Seade püüab ise tuvastada MCC ning                            
 MNC, kui see ei õnnestu tuleb need 
sisestada käsitsi.
8.  Seejärel vajutage [  ] ning valige [Save]” 

et salvestada loodud APN profi il.

 

9.  Valige loodud APN profi il (siin: china 
unicom), ning ühenduse loomisel ilmub 3G 
ikoon paremasse ülemisse nurka.
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Internet

Wi-Fi sätted

1.  Valige [  ] peamenüüst, et siseneda 

võrkude sätete menüüsse ja (vajadusel) 
lülitage sisse WI-FI. 

 

2.  Vajutage [  ], et 

siseneda WiFi sätete menüüsse.

 

3. Vakitage soovitud ruuteril.

 

4. Vajutage[  ] ning sisestage 

parool. Kinnitamiseks vajutage [Connect].

 

5. Eduka ühenduse korral ilmub ülemises 

paremas nurgas [  ] ikoon.

Wi-Fi Hotspoti tekitamine
Antud seadmega on võimalik tekitada WI-FI
hotspot (wi-fi  võrk), kuhu on jagatud 3G 
internet ning kõik läheduses olevad seadmed 
saavad ennast ühendada.

1. Ühendage Wi-Fi ning 3G pulgad USB 
pesadesse seadme tagumisel küljel.
Vt. “Seadme ühendused”.

2. Vajutage [  ] ikoonil ning kerige alla 

kuni “WIRELESS & NETWORKS” ja vajutage 
sellel.

 

3. Vajutage [“More...].

 

4. Vajutage “Tethering & portable hotspot”.

 

5. Vajutage “Portable Wi-Fi hotspot”.

  

Sisestage soovitud seaded.
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Internet

Kodulehtede külastamine
I n te rne t t i  pääsemiseks  t u l eb  esma l t 
seadistada traadita ühendus (3G/WI-FI).

Veebilehitseja avamiseks vajutage peamenüüs 

[  ] nuppu. Klaviatuuri kuvamiseks vajutage

aadressiaknale. Sisestage veebilehe aadress 
ning vajutage [Go]. Kerimiseks lohistage 
kodulehel üles/alla/vasakule/paremale.

E-mail
Valige aplikatsioonide menüüst [Email] või 
mõni muu e-mailide tarkvara.
Sisestage oma e-maili aadress ning parool. 
Seejärel saate meile saata ning vastu võtta 
otse oma multimeediakeskusest.

Kui teie seade ei ühendu WI-FI hotspotiga:

1. Kontrollige oma Wi-Fi võrku:

 Toimiva Hotspoti korral ilmub  ikoon  

 ekraani ülemises nurgas. Kui ikooni ei ilmu,
 kontrollige oma WI-FI pulga ühendust ning
 Hotspoti sätteid.
2. Kontrollige 3G võrku.

 Kui signaali indikaator  ekraani ülaosas

 muutub halliks, siis ei ole 3G võrk saadaval.
 Kontrollige 3G pulga ühendust ning sätteid.
3. Veenduge, et sisestasite õige parooli.
4. Liiga suur hulk seadmeid on juba WI-FI
 hotspotiga ühenduses.



20

Muud funktsioonid

Google kalendri 
konfi gureerimine

1. Veendu, et internetiühendus on toimiv.
 Vt: <Internet>.

2.  Vajuta [  ] ikoonil peamenüüs ning vali 

[Date & time] sätete menüüs ning seejärel  
määra kohalik aeg. 

3.  Vajuta[  ] iikoonil, et siseneda 

aplikatsioonide menüüsse..

 

 Vajuta [Calendar] ning kuvatakse järgnev  
 menüü:

 

 Vajuta  nupul. Esmaskordsel kalendri 

kasutamisle kuvatakse järgnev menüü:

 

 Vajutage "Add account" - lisa konto.

 

 Valige “Google”.

 

 

Navigatsioon

Valides peamenüüs[Navi] , sisenete 
navigatsiooni programmi.
* Ärge eemaldage micro-SD kaarti, kui seade 
on sisselülitatud.

AUX sisendid

Valides [AUX IN 1] peamenüüs kuvatakse 
teile esipaneeli aux-sisend. Valides [AUX IN 2] 
kuvatakse teile tagapaneeliv asuv aux-sisend.

Roolinupud

Valige [SWC] peamenüüs, et siseneda 
roolinuppude menüüsse.

1.  Vajutage numbril, et valida roolinupp.

 

2. Valige funktsioon.
3. Valige iga roolinupu jaoks funktsioon
4. Vajutage [Study], et nupud siduda.
5.  Kui kõik nupud on seotud, si is need 

salvestatakse.
6. Vajutage [ Reset ], et kustutada salvestatud  
 nupud.

TV 

Vajutage [ ] nupul, et siseneda TV režiimi.

Ekraani keskel vajutades kuvatakse TV 
juhtnupud.
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Kui soovite uue konto luua, vajutage [New].
 Olemasoleva konto puhul: [Existing]. 
  Peale “Existing” valimist sisestage oma 

e-maili konto nimi ning parool ja seejärel 
vajutage: [  ].

 

 Kinnitamiseks vajutage [OK].

 

 Lõpetamiseks vajutage [  ].

 

4.  Valige Calendar aplikatsioonide menüüst, et 
näha oma kalendrit ning kohtumisi.

 

 Uue sündmuse lisamiseks vajutage  

 

Gmaili konto kustutamine 
seadmest

1.  Vajutage [  ] ikoonil, et siseneda 

peamenüüsse ning minge menüüs alla kuni 
leiade [Google]

 

2.  Vajutage [Google], kui teil on konto 
ühendatus, siis see kuvatakse.

 Detailide kuvamiseks vajutage konto nimel.
 Vajutage [  ] nuppu seadme esipaneelil, 
et kuvada alammenüü.

 

  Valige [Remove account], et kustutada 

seadmest antud konto.

Other Mode
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Valige [  ] et siseneda sätete menüüsse. 

Kerimiseks lohista sõrmega üles/alla.

CAR - auto sätted

Video
  Video output option: Vali video välljundi 

tüüp.
  Rear camera option: Vali tagurduskaamera 

funktsioon
 Parking: Lülita parkimisfunktsioon sisse/ 
 välja.
 DivX registration code: Kuva DivX kood.

General
 Lighting: Vali nuppude taustvalgustus.
 Radio region: Vali raadio regioon.
 Radio range: Vali raadio otsingutüüp..
  Microphone: Vali Internal (sisemine) või 

External (väline) mikrofon.
 kout: Vali ekraani pimedaks muutmumise
 tüüp: off(väljas), 10s või 20s.
 Beep:Klahviheli sisse/väljalülitamine.

DVD
 DVD audio: Vali DVD audio keel
 DVD subtitle: Vali DVD subtiitrite keel
 Disc menu: Vali DVD menüüde keel.
 Set password: Parool DVD reitingu limiidile.
 Sisesta 4-kohaline parool ning   
 kinnitamiseks
 vajuta [√]. Vajuta [DEL] et kustutada   
 sisestatud number. Väljumiseks vajuta [X].
 Rating level: Vali DVD reitingu tase:
 Kid safe, G, PG, PG-13, PG-R, R, NC-17,  
 Adult.

Süsteemi sätted

Input Gain
Vali iga sisendi helinivoo

WIRELESS & NETWORKS
3G, Wi-Fi, VPN jms võrkude konfi gureerimine
* 3G APN seadistemiseks vt “Internet”.

DEVICE
Seadme Disple, andmekandjate ning 
aplikatsioonide sätted.

PERSONAL
Keele, klaviatuuri, asukoha jms sätted.

ACCOUNTS
Seotud kontode haldamine

SYSTEM
Kuupäeva, kellaja, ligipääsu jms sätted.
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Vali [EQ] peamenüüs, et siseneda heli sätete
menüüsse.
Vajutage ekraani ülaosas eelseadistatud EQ 
väärtustele, et neist sobivaim valida: Flat, Pop, 
User, Techno, Rock, Classic and Jazz.
Vajutage [  ] või [  ], et valida sagedus ning 
seejärel seadistada see endale sobivalt.

Vajutage [  ] et siseneda Fader/Balance/

Subwoofer sätete menüüsse.

Vajutage [  ] või [  ] , et seadistada Balance.
Vajutage [  ] või [  ], et seadistada Fader.

Subwoofer
 Sub woofer: Lülita subwoofer sisse/välja. 
 Sub woofer filter: Vajutage [  ] või [  ] et 
valida subwooferi fi ltri sagedus.
 Sub woofer Level: Vajutage [  ] või [  ] et 
valida subwooferi helinivoo.

Heli sätted
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Seadme ühendused

Märked ühendamiseks:  
• See seade on mõeldud kasutamiseks sõidukis, kus toitepinge on 12 volti ning maandus on 
negatiivne.
 Juhul, kui antud seadet kasutatakse veokis, bussis või mõnes muus sõidukis, kus pinge erinev  
 12 voldist, siis tuleb installeerida pinge transformaator 12 voldile.
• Vältimaks lühiseohtu, eemaldage enne paigaldamist sõiduki akult akuklemm.
• Vältimaks lühise ohtu ning vigastusi seadmele, isoleerige kõik juhtmed isoleerpaela või teibiga  
 ning paigaldage juhtmed kohtadesse, kus nad on kaitstud kuumuse ning liikuvate osade eest  
 (nt. käigukang, käsipidur, istmete kinnitused).
• Mitte kunagi ärge viige kollast toitekaablit läbi tulemüüri auto mootoriruumi. Vastasel juhul riskite
 lühiseohuga ning võite tõsiselt kahjustada auto elektrisüsteemi.
• Ilma kaitsmeta seadme kasutamine suurendab ohtu tekitada vigastusi seadmele ning auto
 elektrisüsteemile. Alati asendage läbipõlenud kaitse 15A kaitsmega. Vale kaitsme kasutamine  
 suurendab lühiseohtu. Kui õige kaitsme paigaldamisel probleemid jätkuvad, siis võtke ühendust  
 oma paigaldajaga.
• Kui ACC ei ole kättesaadav, siis ühendage ACC juhe püsitoite alla läbi lüliti.
• Välise võimendi ühendamisel ärge ühendage P.CONT juhet võimendi toitega kokku, vastasel  
 juhul suureneb sädeme tekkimise oht ning suureneb oht seadet vigastada.
• Seadme kõlariväljundeid ei tohi lasta kokku maandusega, vastasel juhul riskite seadme sisemise  
 võimendi vigastamisega.
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Käsipiduri juhtme ühendamine

Tagurduskaamera juhtme ühendamine

Seadme ühendused

Oranž kaabel
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Seadme ühendused
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Veaotsing

Antud nimekiri võib aidata teil tuvastada probleeme, mis võivad tekkida seadme kasutamisel. 
Vigade tuvastamiseks lugege juhendit ning kontrollige üle kõik ühendused.

Probleem Võimalik põhjus Lahendus
Üldine

Seade ei lülitu sisse

Süüde ei ole sisse lülitatud.
Juhtmed ei ole korrektselt
ühendatud.
Kaitse on läbi põlenud.

Keerake süüde sisse.
Kontrollige juhtmeid.
Asendage kaitse.

Heli puudub
Helinivoo on minimaalse peal 
või on seade vaigistatud (mute).

Kontrollige helinivood või lülitage
vaigistus (mute) välja.

Seade või ekraan ei toimi
korralikult

Süsteem on ebastabiilne. Vajutage RESET nuppu.

DVD

Seade ei mängi plaate
Plaat on valesti sisestatud.
Plaat on määrdunud või
vigastatud.

Plaat tuleb sisestada kirjadega pool 
üleval pool
Puhastage plaat või proovige teist 
plaati.

Heli hakib vibratsiooni 
tõttu

Paigaldusnurk on suurem kui 
30˚.
Seade ei ole korralikult 
fi kseeritud

Vähendage paigaldusnurka 
väiksemaks kui 30˚.
Paigaldage seade korralikult, 
kasutades kaasasolevaid kinnitusi.

Tüüner

Ei leia raadiojaamu
Antenn ei ole korrektselt
ühendatud.

Ühenda antenn korralikult.

Halb raadio vastuvõtt
Antenn või antennikaabel on
vigastatud. Antennivõimendi
ühendamata.

Kontrolli antenni ning antennikaablit.
Kontrolli antennivõimendi toidet.

Salvestatud jaamad on
kadunud

Akujuhe ei ole korrektselt
ühendatud

Ühendage seadme püsitoite ots 
püsitoitega
auto poolt.

USB/SD/MMC
Ei õnnestu sisestada USB
seadet või SD/MMC kaarti

USB seade või SD kaar t on
sisestatud valet pidi.

Sisestada seade/kaart teist pidi

USB seadet või SD/MMC
kaarti ei leita

NTFS formaat ei ole toetatud
Konverteeri oma seade/kaart FAT või
FAT32 formaati.

Remote control
Pult ei tööta või ei tööta
korralikult

Patareid on tühjad või 
tühjenemas.

Vaheta patareid.
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Spetsifi katsioonid

Üldine
   Referentspinge ..................................................................................... 12V(DC)
   Toitepinge vahemik ..................................................................10.5 - 15.8V(DC)
   Maksimaalne voolutarve ...............................................................................15A
   Varjestus ................................................................... Car Battery Negative Pole
   Mõõdud(LXKXS)................................................................. 178X101.5X159mm
   Kaal ........................................................................................................... 1.9kg
FM
     SNR (signaal-müra suhe) .......................................................................≥55dB

     Tundlikkuse suhe(S/N=30dB) ............................................................ ≤15dBμV

     Diapasoon(-3dB) ...........................................................................20Hz~7KHz

     Jaamade otsimise vahemik ........................................................... 20~28dBμV

     Moonutus ................................................................................................≤1.0%

     Stereoeristus(1KHz) ...............................................................................≥25dB

     Antennitakistus .......................................................................................... 75Ω

AM
     Tundlikkuse suhe(S/N=20dB) ............................................................ ≤30dBμV

     Diapasoon(-3dB) ...........................................................................50Hz~2KHz

LCD
     Ekraani suurus...................................................................... 6.75 inches(16:9)

     Resolutsioon ................................................................................800X480dots

     Kontrast ...................................................................................................... 400

     Heledus ............................................................................................. 400cd/m
2

DVD mängija
     SNR ........................................................................................................≥70dB

     Dünaamiline ulatus .................................................................................≥70dB

     Väljundi moonutus ..................................................................................≤0.8%

     Diapasoon(±3dB) .........................................................................20Hz~20KHz

     Maksimaalne võimsus ...........................................................................4×45W

     Takistus ........................................................................................................ 4Ω

AUX sisend
     Moonutus ................................................................................................≤0.8%

     Diapasoon (±3dB) ........................................................................20Hz~20KHz

     Audio sisendnivoo..................................................................................500mV

Audio
     Audio väljundi takistus .............................................................................10KΩ

     Audio väljundi nivoo .......................................................................2Vrms(Max)

Video
     Video sisendnivoo(CVBS) ..................................................................1.0±0.2V

     Video sisendtakistus .................................................................................. 75Ω

     Video väljundtakistus ................................................................................. 75Ω

     Video väljundi nivoo ............................................................................1.0±0.2V

Keskkond
     Töötemperatuur .........................................................................-10°C ~ +60°C

     Säilitustemperatuur....................................................................-20°C ~ +70°C

     Töö niiskustase ........................................................................... 45%~80%RH

     Säilituse niiskustase ................................................................... 30%~90%RH

Märkus:
Kui seadet kasutatakse äärmuslikult, nt maksimaalsel väljundvõimsusel pikaajaliselt või 

välistemperatuur on üle 70°C , siis rakendub soojuskaitse ning maksimaalset helinivood 

vähendatakse



P/N: 127075006299

CLASS 1

LASER PRODUCT


