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Ettevaatusabinõud

Liiklusohutuse tagamiseks ja seaduste täitmiseks ärge vaadake sõitmise ajal videot 
või telesaadet ega kasutage süsteemi nuppe.

Ohutuse ja korrektse talitluse tagamiseks peab seadme paigaldama väljaõppinud 
tehnik. 

Õnnetuste ja seadme kahjustamise vältimiseks ärge võtke seadet ise lahti ega 
proovige seda parandada.

Vältimaks elektrilööke, kahjustusi ja lühiühenduste põhjustatud tulekahjusid, ärge 
asetage seadet vette või niisketesse kohtadesse.

Seadme ekraan sisaldab täppiselektroonikat. Ärge koputage TFT-ekraanile, kuna 
see võib seadet kahjustada.

Tagurdamisel töötab süsteem üksnes abistava seadmena. Me ei vastuta mis tahes 
võimalike tagurdamisel tekkinud õnnetuste eest.

Rehvirõhu jälgimissüsteem võimaldab jälgida rehvirõhku ja  temperatuuri ning ai-
tab vältida rehvide lõhkemist. Rehvid võivad sellest hoolimata lõhkeda. Normaalse 
rehvirõhu ja  temperatuuri korral võib rehvi lõhkemist põhjustada rehvi kulumine 
ja selle kaldenurk. Seega on süsteemi kuvatavad andmed mõeldud ainult juhi 
abistamiseks ja te peaksite rehvide seisukorda ka tavaviisil kontrollima.

Ettevaatusabinõud



Märkus: ülaltoodud sümbol näitab, et selles tootes pole kahjulikke mater-
jale ega elemente, see on keskkonnasõbralik ja ümbertöötatav ning seda ei 
tohiks käidelda olmeprügina.

Kaubamärgi  
litsents:

 toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel;
 „Dolby” ja „topelt-D” sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Palun lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi, et seadet õigesti ja ohutult kasu-
tada. Seadme tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse tehniliste paranduste tõttu ilma 
etteteatamiseta muuta.

Palun lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage 
see hilisemaks kasutamiseks.

Märkus
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Sisukord

Märkus Palun lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi, et seadet õigesti ja ohutult kasutada. 
Seadme tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse tehniliste paranduste tõttu ilma ettetea-
tamiseta muuta.
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1. Põhikasutus

Põhikasutus

1.1 Põhiseadme sisse- ja väljalülitamine

• Sisselülitamine
 Kui lülitasite seadme välja autovõtme eemaldamisega, sisestage võti uuesti  

süütelukku ja seade lülitub automaatselt sisse. 
Kui lülitasite seadme välja paneeli toitenupuga, vajutage korraks nuppu, et seade 
sisse lülitada.

• Väljalülitamine

 Eemaldage autovõti süütelukust ja süsteem lülitab seadme välja. Vajutage 
toitenuppu ja hoidke seda rohkem kui 2 sekundit all ning süsteem lülitub 
automaatselt välja.

1.2 Põhimenüüsse sisenemine

	 Süsteemi	vaikerežiimiks	pärast	
sisselülitamist	on	raadiorežiim;	
puudutage korraks ekraani ja 
selle vasakus alumises nurgas 
kuvatakse ikoon „MAIN”  
(PÕHIMENÜÜ). Puudutage 
ikooni „MAIN” (PÕHIMENÜÜ), 
et siseneda põhimenüüsse.

 Puudutage vastava funktsiooni ikooni, mida soovite kasutada.

Kui puudutate ülaltoodud ikooni ja ekraanil kuvatakse „Device not  
connected” (seade pole ühendatud), tähendab see, et seadme ja  
põhiseadme vaheline ühendus puudub.

Märkus

Põhiseadm
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Põhikasutus

1.3 Spektri kuvamine

 
	 Kui	spektri	kuvamine	on	lubatud,	lülitub	ekraan	automaatselt	spektrirežiimi,	kui	

raadiorežiimis,	DVD	või	CD-vaheti	režiimis	või	videota	plaadi	taasesitamise	ajal	ei	
puudutata 10 sekundi jooksul seadme nuppe või ekraani.

 Avage video taasesitamise ajal põhimenüü ja ekraan lülitub 10 sekundi pärast spekt-
rirežiimi.

	 Puudutage	ikooni	„SPECTRUM”	(SPEKTER),	et	valida	erinevate	spektri	kuvarežii-
mide hulgast sobiv (näidatud joonisel).

Paneelil kuvatav spekter

Spektri	kuvarežiimi	muutmine

Nelinurkse spektri kuvamine

Helivälja	režiimi	muutmine
Taasesituse teave

1.4	 Helivälja	režiim

 Puudutage	spektrirežiimi	ajal	 
ikooni , et valida helivälja 
režiimide	hulgast	sobiv.

1.5 Põhiseadme helitugevuse muutmine

 Vajutage paneeli helitugevuse nuppe, et helitugevust muuta.
	 Vajutage	paneeli	vaigistusnuppu,	et	aktiveerida	vaigistusrežiim;	ikoon	„											”	

näitab vaigistuse olekut.

Spektri	kuvam
ine	/	H

elivälja	reźiim



2.11	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHIME-
NÜÜ), et siseneda põhimenüüsse, ja see-
järel puudutage ikooni (), et kuvada raadio 
kasutajaliides. Raadio kasutajaliidese kuval 
on parempoolses alumises nurgas väike 
spektrikuva. Puudutage ikooni „EXIT” 
(VÄLJU), et naasta põhimenüüsse. Kui 10 
sekundi jooksul seadme nuppe või ekraani 
ei	puudutata,	lülitub	ekraan	spektrirežiimi.

	 Puudutage	ikooni	„SPECTRUM”	(SPEKTER),	et	muuta	spektri	kuvarežiimi.	 
Puudutage uuesti ekraani, et naasta raadio kasutajaliidesesse.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHIME-
NÜÜ), et naasta põhimenüüsse. Puudutage 
järgmisi ikoone, et siseneda vastava funkt-
siooni kasutajaliidesesse.

2.12 Automaatotsing

 Puudutage ikooni „SEEK” (OTSING), 
et	siseneda	automaatotsingu	režiimi.	
Automaatotsingu ajal leitakse ja salves-
tatakse raadiojaamad automaatselt.

 Puudutage uuesti ikooni „SEEK” (OT-
SING), et automaatotsing peatada.

 FM-sagedusriba jaoks saab salvestada 18 
raadiojaama (6 jaama FM1, FM2 ja FM3 
jaoks) ning AM-sagedusriba jaoks 6 jaama.

2. Funktsioonid

Funktsioonid

2.1 Raadiofunktsiooni kasutamine

R
aadiofunktsiooni kasutam

ine



Funktsioonid

R
aadiofunktsiooni kasutam

ine

2.13 Poolautomaatne otsing

 Puudutage ikooni                   /                , et leida eelmine või järgmine saadaolev jaam.
 Jaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all vastavat jaama eelmäärangu nuppu.

2.14 Sagedusriba valimine

 Puudutage korraks ikooni „BAND” 
(SAGEDUSRIBA), et valida sage-
dusribaks FM1, FM2, FM3 või AM.

2.15 Valitud raadiojaama kuulamine

 Valige esmalt sagedusriba, seejärel 
vajutage selle jaama eelmäärangu 
nuppu, mida soovite kuulata.

 Valitud jaam tõstetakse esile.

 Näide. Parempoolsel joonisel on sa-
gedusriba sätteks FM1 ja sageduseks 
102,5 MHz.



 Seade taasesitab DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/MPEG4/CD-R jms vormingus plaate 
(ainult 12 cm diameetriga standardplaate).

2.21	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage ikooni               , et kuvada 
DVD kasutajaliides.

 

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHIMENÜÜ), et kuvada põhimenüü. Puudutage 
mõne	teise	funktsiooni	ikooni,	et	DVD-režiimist	väljuda.

 Kui olete ühendanud USB-mälupulga, SD-mälukaardi või kõvaketta, puudutage 
uuesti ikooni „DVD”, et kasutada nende meediumite esitamise võimalusi.

 Sisestage plaat liidesesse RADIO/AV/TV/iPod (raadio/AV/TV/iPod) ja ekraanil 
kuvatakse DVD kasutajaliides.

 Kui sisestate plaadi samal ajal, kui seade on navigeerimisolekus, saab seade küll 
DVD-d	taasesitada,	kuid	ilma	helita.	Kui	sisestate	plaadi	teistes	navigeerimisrežiimi-
des, pole DVD kasutajaliidesesse sisenemine võimalik.

2.22 Plaadi väljastamine/sisestamine

• DVD saab sisestada mis tahes ajal ja süsteem lülitub automaatselt DVD-
režiimi.

• Sisestage plaat etiketiga ülespoole. Kui süsteem on plaadi tuvastanud, 
laadib see selle automaatselt ning hakkab seda taasesitama.

2.2 DVD-funktsiooni kasutamine

Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine



2.23 Numbriklaviatuur

 Puudutage ekraanil ikooni             , et 
kuvada numbriklaviatuur (näidatud 
parempoolsel joonisel).

 Puudutage numbriklaviatuuri numbrit, 
et valida peatükk, ja puudutage ikooni         
           , et valik kinnitada. Puudutage 
ikooni             , et numbriklaviatuur 
peita.

 

 Märkus. Kui soovite DVD/VCD/CD taasesitamisel valida esitamiseks loo, mille jär-
jekorranumber on suurem kui 10, puudutage esmalt vajalik arv kordi nuppu „10+” ja 
seejärel teise numbrikoha nuppu (1–9). Näiteks loo 58 valimiseks puudutage esmalt 
viis korda nuppu „10+”, seejärel nuppu „8” ja siis nuppu „OK”.

 Kui soovite MP3/MP4 taasesitamisel valida esitamiseks loo, mille järjekorranumber 
on suurem kui 10, sisestage numbrikohad järjest ja puudutage nuppu „OK”, et valik 
kinnitada. Näiteks loo 12 valimiseks puudutage esmalt nuppu „1”, seejärel nuppu 
„2” ja siis nuppu „OK”.

2.24 Puutemenüü funktsioonid

Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

Tagasikerimine

Järgmine lugu

Edasikerimine

Esitus/paus

Eelmine lugu



 Vajutage edasikerimise ajal tagasikerimise nuppu, et naasta tavalisse taasesitusse.

 Vajutagetagasikerimise ajal edasikerimise nuppu, et naasta tavalisse taasesitusse.

 Puudutage ekraani suvalist ala, et menüü kuvada/peita.

 Puudutage ikooni                , et puutemenüüst väljuda.

 Puudutage ikooni                , et siseneda põhimenüüsse.

 Peatamine / tagasi tiitelmenüüsse liikumine / PBC muutmine  
(plaat peab funktsiooni toetama)

 
 DVD keele muutmine (plaat peab funktsiooni toetama);  

VCD heli muutmine
 
 DVD subtiitrite muutmine (plaat peab funktsiooni toetama)
 
 CD-plaadi esitamise ajal on võimalik salvestada selle heli  

virtuaalseks CD-ks
 
 Plaadi esitamise ajal on võimalik salvestada pilte
 
 Pildi suurendamine/vähendamine
 
 DVD sätete menüü sisse- ja väljalülitamine

Järgmise  
lehekülje  
menüütulp

Eelmise  
lehekülje  
menüütulp

Kordus

Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine



Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

DVD-plaadi esitamine

Kui DVD-l pole menüüd, alustab süsteem auto-
maatselt selle esitamist. Kui plaadil on menüü, 
puudutage menüüpunkti, mida soovite esitada.

Puudutage ikooni , et naasta plaadi põhimenüüsse (plaat peab funktsiooni toetama).

Puudutage plaadi esitamise ajal ekraani ülemist  
parempoolset osa, et kuvada taasesituse teave 
(nagu näha parempoolsel pildil).

Esitatava loo  
number

Taasesituse  
aeg

Taasesituse  
olek

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 
funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 
kasutamise 4. jaotisest „  Puutemenüü funktsioonid  ”.

Märkus



Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

VCD-plaadi esitamine

Sisestage VCD-plaat seadmesse ja seda 
hakatakse automaatselt tavajärjestuses esitama.

Puudutage plaadi esitamise ajal ikooni ,  
et naasta plaadi PBC-menüüsse (plaat peab 
funktsiooni toetama).

Kui plaat toetab funktsiooni, mis võimaldab teil 
esitatava loo järjekorranumbri otse valida, avage 
puuteklaviatuur, et valida esitatav lugu otse.

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 
funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 
kasutamise 4. jaotisest “  Puutemenüü funktsioonid  “.

Märkus

Esitatav lugu / Loo alammenüü



D
V

D
-funktsiooni kasutam
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Funktsiooni kasutamine

CD-plaadi taasesitus

Sisestage CD-plaat seadmesse ja seda hakatakse 
automaatselt tavajärjestuses esitama.

Puudutage plaadi esitamise ajal pausi pidamiseks ikooni  ja esitamise jätkamiseks 
ikooni .

Plaadi	esitamise	ajal	lülitub	süsteem	automaatselt	spektrirežiimi,	kui	süsteemi	nuppe	või	
ekraani pole 10 sekundi jooksul puudutatud.

Kui plaat seda toetab, saab loo valida otse puuteklaviatuurilt.

Esitatav lugu / Loo alammenüü       Taasesituse aeg

Märkus Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 
funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 
kasutamise 4. jaotisest “  Puutemenüü funktsioonid  “.



MP3-plaadi esitamine

Sisestage MP3-plaat DVD-mängijasse. 
Seade loeb plaati ja alustab automaatselt 
esimese faili esitamist.

Plaadi taasesituse teabe oleku nimi

Puudutage	taasesituse	režiimis	ikooni		 										,	
see viib teid tagasi failimenüüsse.
Võite ka puudutada ikooni           , mis viib 
samuti failimenüüsse.

Puudutage kursorit        /       , et valida kaust, ja seejärel kasutage faililoendi sirvimiseks 
kerimisriba. 
Puudutage faili, et seda esitada.
Plaadi	mängimise	ajal	lülitub	süsteem	automaatselt	spektrirežiimi,	kui	süsteemi	nuppe	või	
ekraani pole 10 sekundi jooksul puudutatud.

Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

Loo  
alammenüü

Praeguse  
taasesituse  
aeg

Praeguse loo 
taasesituse  
aeg

Taasesituse 
olek

Esitatav 
lugu

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 
funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt jaotise „DVD- 
funktsiooni kasutamine” 4. punktist „  Puutemenüü funktsioonid  ”.

Märkus.



Funktsiooni kasutamine

D
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D
-funktsiooni kasutam
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MPEG4-plaadi esitamine

MPEG on grupi Moving Pictures Experts Group lühend ja MPEG4 on spetsialisti-
de töörühma avaldatud neljanda põlvkonna standard heli ja video kodeerimiseks. 
MPEG4-plaadi esitamine käib samamoodi kui DVD-plaadi esitamine.

MPEG4-plaatidel olevad videofailid võivad kasutada erinevaid kodekeid ja 
konteinereid, nt: XVID, AVI DIVX, RM jne. Seetõttu on ka täiesti normaalne, et 
mõningaid plaate pole võimalik süsteemiga esitada. Süsteem kuvab MPEG-faile 
tavapärases kaustade/failide vormingus. Liigutage noolenuppudega faili ees olevat 
väikest ikooni ja vajutage faili esitamiseks esitamisnuppu. Üksikasjalikumat teavet 
vt peatükist “MP3-plaadi esitamine“.

   Kasutajaliides:

Teine kasutajaliides on sama misDVD-plaadi esitamise oma.



Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

JPEG-plaadi esitamine

• Sisestage JPEG-plaat DVD-mängijasse.  
Seade loeb plaati ja alustab  
automaatselt esimese faili esitamist.

• Puudutage esitamise ajal üks kord  

ikooni , et liikuda tagasi  
pildisirvimise kuvale.

• Puudutage pilti, et seda vaadata.

 Puudutage ikooni , et sirvida pilte üles ja alla.
 Puudutage ikooni „random” (suvaline), et vaadata aktiivses kaustas olevaid pilte 

suvalises järjestuses.

• Puudutage veel kord ikooni ,  
see viib teid tagasi kataloogi  
menüüliidesesse.

Kasutajaliides:

Taasesituse olek:

Kasutajaliides:

Kujutise lahutusvõime

Kujutise eelvaate aken



Funktsiooni kasutamine

D
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D
-funktsiooni kasutam

ine

 Puudutage ikooni   , et sirvida pilte üles ja alla.

• Puudutage kerimisriba, et vaadata faililoendit, ja faili esitamiseks puudutage  
selle nime.

• Puudutage kaustades tagasi liikumiseks uuesti kausta ikooni või ikooni .

• Puudutage alamkausta menüüs alamkausta, et pilti vaadata.

• Kui olete sirvija kuval, puudutage ikooni   , et kasutada aktiivset pilti  
DVD-režiimi	käivituskuvana.

• Ainult	juhul,	kui	seate	DVD-režiimi	häälestusmenüü	leheküljel	„Universal	
Setup Page” (universaalne häälestuslehekülg) parameetri „Startup Picture” 
(käivituskuva) väärtuseks „Customer image” (kliendi pilt), saate kasutada 
oma pilte käivituskuvana.

• Kui seate käivituskuvaks uue pildi, asendatakse vana pilt automaatselt uuega.

Märkus



SD-kaardi esitamine

 Kui seadmel on SD-kaardilugeja, on see funktsioon saadaval.

 SD-kaardi sisestamine/eemaldamine

 Avage ekraan ja sisestage multimeediumitega SD-kaart SD-kaardilugejasse.  
Lükake, kuni kaart lukustub.

	 SD-kaardi	eemaldamiseks	väljuge	esmalt	SD-kaardi	taasesitamise	režiimist	ja	vaju-
tage seejärel õrnalt SD-kaardile, et see lukust vabaneks ja automaatselt väljastuks.

	 SD-kaardi	taasesitamise	režiimi	sisenemine

	 Puudutage	DVD-režiimis	ikooni	
„MAIN” (PÕHIMENÜÜ), et siseneda 
põhimenüüsse, ja seejärel puudutage 
ikooni            , et siseneda SD-kaardi  
taasesitamise	režiimi.

 Kui süsteem on SD-kaardi tuvastanud, on selle taasesitamise funktsioonide töö-
põhimõtted samad mis MP3-plaadil. Üksikasjalikku teavet vt lõigust „MP3-plaadi 
esitamine”.

Funktsiooni kasutamine

D
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D
-funktsiooni kasutam

ine



Funktsiooni kasutamine

D
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D
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ine

Kaasaskantaval kõvakettal olevate failide taasesitamine

 Kui mängijal on USB-port, on see funktsioon saadaval.

 Kaasaskantava kõvaketta ühendamine/eraldamine

 Kui süsteemil on USB-port, saab sellega ühendada kaasaskantava kõvaketta (kas 
otse USB-porti ühendatuna või siis USB-pikendusjuhtme abil).

	 Kaasaskantava	kõvaketta	eraldamiseks	väljuge	esmalt	selle	taasesitamise	režiimist	ja	
ühendage alles siis kõvaketas USB-pordist lahti.

	 Kaasaskantava	kõvaketta	taasesitamise	režiimi	sisenemine

	 Puudutage	DVD-režiimis	ikooni	
„MAIN” (PÕHIMENÜÜ), et siseneda 
põhimenüüsse, ja seejärel puudutage 
ikooni               , et siseneda kaasaskanta-
va	kõvaketta	taasesitamise	režiimi.

 Kui süsteem on kaasaskantava kõvaketta 
tuvastanud, on selle taasesitamise funkt-
sioonide tööpõhimõtted samad mis 
MP3-plaadil. Üksikasjalikku teavet vt lõigust „MP3-plaadi esitamine”.

 Kuna tootjad võivad järgida kaasaskantavate kõvaketaste valmistamisel erinevaid 
standardeid, ei pruugi süsteem kõiki kaasaskantavaid kõvakettaid tuvastada ja neilt 
faile esitada. Kasutatav USB-ühendusjuhe peaks olema nii lühike kui võimalik, et 
vältida kaasaskantava kõvaketta talitlushäireid.

Kui	DVD-režiimis	on	põhiseadmega	ühendatud	nii	SD-mälukaart	kui	
ka USB-kõvaketas, puudutage ikooni „DVD” üks kord, et pääseda ligi 
SD-mälukaardi sisule, kaks korda, et pääseda ligi USB-kõvaketta sisule, 
ja kolm korda, et taasesitada sisestatud plaati.

Märkus.



DVD-süsteemi häälestamine

 Sisse- ja väljalülitamine

	 Sisenege	DVD-režiimi,	avage	 
puutemenüü.

 Puudutage korraks ikooni „DVD to set” 
(DVD häälestus).

 

 Puudutage uuesti ikooni              , et häälestusmenüüst väljuda.

	 Puudutage	DVD-režiimis	funktsiooni	ikooni,	mida	soovite	kasutada.

 Tööpõhimõte

 Puudutage häälestusmenüü ikoone, et süsteem häälestada ja sätted kinnitada.  
Väljumiseks puudutage ikooni         .

(üldine häälestuslehekülje kasutajaliides)

Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine



Funktsiooni kasutamine

D
V

D
-funktsiooni kasutam

ine

Üldine häälestuslehekülg

• TV Display (TV-standard)
 Normal/Ps (tavaline/panoraam) Pilte kuvatakse panoraamvormingus.
 Wide (lai) Pilte kuvatakse 16 : 9 kuvasuhtega vormingus.
 Normal/LB (tavaline / mustad ribad) Piltide kuvamisel lisatakse servadesse vajaduse  

korral mustad ribad.

• Angle Mark (nurga ikoon)
 On/Off (sees/väljas) Määrab, kas kuvatakse ikoon, mis tähistab  

erinevaid kaameranurki.
 SPDIF-i häälestuslehekülg
 SPDIF Setup (SPDIF-i häälestus)
 Output/Off (väljastamine/väljas) Määrab, kas väljundsignaal on analoogsignaal.
 SPIDF/RAW (SPDIF/otse) Määrab, kas DVD digitaalne sisu edastatakse  

otse läbi digipordi.
 SPIDF/PCM Määrab, kas DVD digitaalne sisu kodeeritakse 

enne digiväljundisse saatmist PCM-vormin-
gusse. See tuleb valida, kui DVD heliväljundi 
analoogsignaal on ühendatud kahe kanaliga 
digitaalse stereovõimendiga.

• Osd Lang (ekraanimenüü keel)
 English/Chinese/French/Swedish/ Valige süsteemi kasutajaliidese keel. 

Italian/Russian (inglise/hiina/ 
prantsuse/rootsi/itaalia/vene) 

• Captions (tiitrid)
 On/Off (sees/väljas) Valige, kas plaadi peidetud subtiitreid kuvatak-

se või mitte (plaat peab funktsiooni toetama).

• Logo Type (logo tüüp)
 Default (vaikesäte) Kuvatakse tehases seatud logo.
 Captured (kliendi pilt) Klient saab valida oma pildi, mida kasutada 

käivituskuvana.
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 Heli häälestuslehekülg

• DOWNMIX (kanalite liitmine)
 LT/RT (vasak/parem) Dolby stereo, ruumilise heli kanalite liitmine 

vasaku ja parema kanaliga stereoheliks.
 Stereo (stereo) Plaadi esitamise ajal esitatakse vasaku ja 

parema kanali signaale.
 V Surr (virtuaalne ruumiline heli) Vasakut ja paremat kanalit kasutatakse ruumi-

lise heli efekti loomiseks.
 OFF (väljas) Heli väljastatakse ainult 5.1 kanaliga ruumi-

lise heli signaalina (toetab ainult 5.1 kanaliga 
DVD-plaate).

• Dual Mono (topeltmono)
 Stereo/L-Mono (stereo / vasak mono) See on Dolby digikanali häälestuse valik.
 R-Mono/Mix-Mono (parem mono / liidetud mono)

 Eelistuste häälestuslehekülg
 
 Eelistuste häälestuslehekülg on saadaval  

ainult juhul, kui seadmes pole plaati ja  
seade	pole	üheski	plaadirežiimis.

• TV Type (TV-standard)
 PAL/AUTO/NTSC  Seadke kasutatav videosüsteem.
 (PAL/AUTOMAATNE/NTSC) Seadme videosüsteemiks on soovituslik seada 

NTSC Põhja-Ameerikas ja Jaapanis ning PAL 
Euroopas.

• Audio (heli) English/Chinese/French/Swedish/Italian/Russian/German/ 
Spanish/Portuguese/Others (inglise/hiina/prantsuse/rootsi/itaalia/
vene/saksa/hispaania/portugali/muu) Määrab keele, mida kasuta-
takse plaadi esitamisel (plaat peab funktsiooni toetama).

• Subtitle (subtiitrid) English/Chinese/French/Swedish/Italian/Russian/German/ 
Spanish/Portuguese/Others (inglise/hiina/prantsuse/rootsi/itaalia/
vene/saksa/hispaania/portugali/muu) Määrab plaadi esitamisel 
kasutatavate subtiitrite keele (plaat peab funktsiooni toetama).
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• Disc Menu (plaadi menüü) 
 English/Chinese/French/Swedish/Italian/Russian/German/Spanish/Portuguese/Ot-

hers (inglise/hiina/prantsuse/rootsi/itaalia/vene/saksa/hispaania/portugali/muu)
 Määrab plaadi menüü keele (plaat peab funktsiooni toetama).

• Parental (vanemakontroll)
 1 KID SAF/2 G/3 Pg/4 PG 13/5 PGR/6 r/7 NC17/8 ADULT
 Määrab plaadi menüü lukustustaseme.

• Default (vaikesäte)
 Reset (lähtestamine) Taastab seadme algoleku (tehasesätted).
 Märkus. Heli/tiitrite/keele valimise ajal kuvatakse ekraani parempoolses osas ikoon 

 / , mis võimaldab teil valida erinevaid menüüelemente.

 Parooli seadmise lehekülg

• Password (parool)
 Valige parooli suvandite leheküljel  

suvand “Change” (muutmine) ja  
puudutage ikooni OK, et liikuda  
parooli muutmise leheküljele. Sisestage uus ja vana parool, nagu näidatud allpool, 
ning puudutage muudatuse kinnitamiseks ikooni OK.

• Süsteemi parooli vaikesätteks on „1389”.
 Vajutage uue ja vana parooli sisestamiseks numbrinuppe ning puudutage ikooni OK, 

et häälestamine lõpetada.

 Väljuge seadistusmenüüst.

 Puudutage ikooni , et muudatused kinnitada ja häälestusmenüüst väljuda.



Funktsiooni kasutamine

B
luetooth-vabakäesüsteem

• Süsteemi on võimalik kasutada Bluetooth-vabakäesüsteemina. Kui teie mobiilte-
lefonil on Bluetooth-ühenduvus, on võimalik ühendada telefon antud süsteemiga 
ning kasutada süsteemi ekraani telefoniraamatu sirvimiseks, helistamiseks ja kõnede 
vastuvõtmiseks ning Bluetoothi kaudu muusika edastamiseks.

 Märkus. Kuna erinevate tootjate Bluetoothi moodulid ja tarkvara erinevad, ei pruugi 
mõned funktsioonid olla teatud telefonide puhul saadaval ning mõned telefonid ei 
pruugi süsteemiga üldse ühilduda. Palun olge selles suhtes mõistev.

2.31	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage ikooni                       , et 
kuvada Bluetoothi kasutajaliides.

 Puudutage ikooni „EXIT” (VÄLJU), et 
Bluetoothi kasutajaliidesest väljuda.

2.32 Paaritamine/ühendamine

 Bluetooth-vabakäefunktsiooni 
kasutamiseks tuleb esmalt luua telefoni 
ja süsteemi vahel ühendus. Paaritage 
põhiseade Bluetooth-ühenduvusega  
mobiiltelefoniga ja puudutage  
ikooni            .

2.3 Bluetooth-vabakäesüsteem

Bluetoothi kasutajaliidesesse sisenemine

Telefoniraamat kasutatav

Bluetoothi häälestusliidesesse sisenemine

Bluetoothi muusikaliides
Viimasele helistanud telefoninumbrile  
helistamine
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 Bluetoothi kasutajaliides  
(näidatud joonisel).

 

• Puudutage ikooni                    , avage mobiiltelefonis Bluetoothi menüü ja aktivee-
rige teiste seadmete otsimine. Ekraanil kuvatakse teade „Matching” (paaritamine). 
Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse mobiiltelefoni ekraanil süsteemi nimi 
(Ample 1). Ühenduse loomisel küsib mobiiltelefon süsteemi ühendusparooli (s.o 
1234). Pärast paaritamist kuvatakse süsteemi ekraanil teade „Connected” (ühen-
datud) ja ühendatud mobiiltelefoni nimi; ekraani ülemises parempoolses nurgas 
kuvatakse ikoon          .

• Pärast õnnestunud paaritamist puudutage seda ikooni, et ühendus käsitsi 
akti veerida, kui see on mingil põhjusel katkenud (nt pärast põhiseadme 
väljalülitamist).

• Pärast õnnestunud paaritamist luuakse ühendus automaatselt, kui põhi-
seade uuesti sisse lülitada. Samuti proovib süsteem luua ühendust uuesti 
mõni sekund pärast selle mis tahes põhjusel katkemist.

 Automaatne vastamine tähendab, et süsteem võtab kõne automaatselt 
vastu, kui mobiiltelefon on kolm korda helisenud.

2.33 Nime ja parooli muutmine

 Puudutage häälestusliideses  
ikooni                   .

 

 Puudutage ikooni                  (ekraanil paremal) ja sisestage puuteklaviatuuril uus nimi. 
Puudutage ikooni             , et muudatused kinnitada.



B
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Funktsiooni kasutamine

 Kui teete sisestamisel vea, puudutage ikooni           , et valed märgid kustutada. 
Väljumiseks puudutage ikooni               .

 Parooli muutmine käib samamoodi  
kui nime muutmine. Kui parooli  
muutmine õnnestus ja ühendus on  
lõpetatud, kuvatakse Bluetoothi  
häälestusliideses uus nimi ja parool.

2.34 Helistamine

 Numbri saate valida  
mobiiltelefoniga või  
sisestada telefoninumbri  
süsteemi ekraani  
numbrinuppe kasutades.

 
 Puudutage numbrinuppe,  

et sisestada telefoninumber;  
numbrireal kuvatakse sisestatud  
telefoninumber. Kui tegite vea,  
puudutage ikooni          , et  
numbrid ükshaaval kustutada.

 Kui olete telefoninumbri  
sisestanud, puudutage  
helistamiseks ikooni           .

 

 Kõne katkestamiseks  
puudutage ikooni           .

Paaritamine 
on edukalt 
lõpetatud.

Telefoninumbrite  
loend

Helistamine

Tühjendamine

Kõne katkestamine
Viimasele helistanud 

telefoninumbrile 
helistamine

Heli lülitamine  
kõlaritest mobiil- 

telefoni ja vastupidi



B
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 Kõne ajal võite puudutada ikooni  
         , et lülitada heli auto kõlaritest 
mobiiltelefoni kuularisse.

 

 Puudutage ikooni             , et helistada 
viimasele sissetulnud telefoninumbrile.

2.35 Kõnele vastamine

 Sissetuleva kõne ajal lülitub süsteem 
(mis	tahes	režiimis	olles)	automaatselt	
Bluetooth-vabakäerežiimi	ja	esitatava	
muusika asemel kõlab sissetuleva 
kõne helin.

 Puudutage ekraani ikoone             või             , et kõne vastu võtta või sellest keel-
duda. Kui parameetri „Answer” (vastamine) väärtuseks on „Automatically answer” 
(automaatne vastamine), võtab süsteem kolme helisemise järel automaatselt kõne 
vastu ja helistaja telefoninumber kuvatakse süsteemi ekraanil numbrireal.

 Kõne ajal võite puudutada ikooni                        , et lülitada heli auto kõlaritest 
mobiiltelefoni kuularisse.



2.36 Telefoniraamat

 Puudutage ikooni               .

 

 Kuvatakse telefoniraamat. Telefoni-
raamatus on näha sisenevad, väljuvad 
kõned ja vastamata kõned (5 viimast 
kõnet iga kategooria kohta).

2.37 Bluetoothi muusikamängija

 
 Kui mobiiltelefon toetab Bluetoothi 

muusikamängija funktsiooni, saab mo-
biiltelefonis olevat muusikat edastada 
auto kõlaritesse.

 Puudutage ikooni               .

 Kui mobiiltelefon on süsteemiga 
paaritatud, aktiveerige mobiiltelefonis 
Bluetoothi muusikamängija funktsioon. 
Nüüd peaksite kuulma muusikat auto 
kõlarite kaudu. Muusika esitamist saate 
juhtida süsteemi puuteekraani abil.

Funktsiooni kasutamine

B
luetooth-vabakäesüsteem

Seadmete paaritamine ja  
ühenduse loomine
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 Puudutage häälestusmenüü ikooni, et Bluetoothi muusikamängijast väljuda.

• Ainult toetatud Bluetoothiga mobiiltelefonidel on stereoesituse või kaugjuhtimise 
funktsioonid, mis võimaldavad muusikamängija liidest kasutada.

• Mobiiltelefonis olevat muusikat saab esitada ainult siis, kui süsteem on Bluetoothi 
muusikamängija	režiimis.

• Muusika	esitamise	ajal	lülitub	ekraan	automaatselt	spektrirežiimi,	kui	süsteemi	
nuppe või ekraani mitu sekundit ei puudutata.

Esitus/paus

Järgmise loo esitamine

Peatamine

Eelmise loo esitamine



2.4 Virtuaalse CD funktsiooni kasutamine

 CD-plaadi taasesituse ajal võib selle sisu salvestada MP3-failiks.  
See funktsioon on saadaval.

2.41	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage CD-plaadi kuulamise ajal 
ikooni „Save” (salvesta), et kopeerida 
CD-plaadi sisu virtuaalseks CD-ks.

 Kopeerimise ajal jätkub CD-plaadi 
taasesitamine. Puudutage kaks korda 
ikooni „EXIT” (VÄLJU), et CD-plaadi 
kopeerimine katkestada.

 Märkus. Kui puudutate CD-plaadi kopeerimise ajal plaati 1–5, algab CD kopeerimine 
1. loost; kui puudutate ikooni „My favors” (minu lemmikud), algab CD-plaadi kopee-
rimine esitatavast loost (süsteem mahutab umbes 60 lugu).

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI-
MENÜÜ), et siseneda põhimenüüsse, 
ja puudutage ikooni                   , et 
siseneda	virtuaalse	CD	taasesitusrežiimi.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI-
MENÜÜ), et naasta põhimenüüsse, ja 
režiimist	väljumiseks	puudutage	mõne	
teise funktsiooni ikooni.

2.42 Puutenuppude funktsioonid

C
D

 funktsiooni kasutam
ine

Funktsiooni kasutamine

Kustutamine Järgmine laul Eelmine laul

Esitus/paus Eelmine lugu Järgmine lugu



2.42 Virtuaalse CD esitamine

 
 Kui CD-plaadi sisust on tehtud koopia, 

puudutage ikooni                  , et virtuaal-
set CD-d esitada.

 Puudutage ikooni                  , et valida 
esitamiseks eelmine/järgmine lugu. Loo 
valimiseks võite ka lihtsalt selle nime 
puudutada.

 Märkus: esitatava loo taga kuvatakse ikoon „Play” (esitamine).

C
D

 funktsiooni kasutam
ine

Funktsiooni kasutamine



2.5 TV-funktsiooni kasutamine

 Kui põhiseadmel on integreeritud TV-moodul või väline TV-tuuner, on see  
funktsioon kasutatav. Märkus: vt näiteid TV-mooduli kasutusjuhistest.

2.51	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage ekraani, et avada puutemenüü.
 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI- 

MENÜÜ), et siseneda põhimenüüsse, 
ja puudutage ikooni            , et siseneda 
analoog-TV	režiimi.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHIME-
NÜÜ), et naasta põhimenüüsse, ja TV-
režiimist	väljumiseks	puudutage	mõne	
teise funktsiooni ikooni.

2.52 Puutemenüü

 Analoog-TV puutemenüü funktsioonid
 Puudutage ikoone             /             , et valida eelmine/järgmine kanal.
 Ikoon             võimaldab kasutada automaatset kanaliotsingut ja kanalite  

automaatset salvestamist.
 Ikoon             võimaldab kanali käsitsi valida ja salvestada.
 Ikoonid             /              võimaldavad kanali täppishäälestust.

 Puudutage ikooni            , et avada 
numbriklaviatuur; puudutage numbreid, 
et valida kanal, ja puudutage ikooni         , 
et valik kinnitada.

 Puudutage ikooni           , et numbri- 
klaviatuur peita.

 Puudutage numbriklaviatuuri nuppu „10+”, et valida kanal, mille järjekorranumber 
on suurem kui 10.

Analoog-TV menüü

Märkus.
Üksikasjalikku teavet digitaal-TV kohta vt TV-mooduli kasutusjuhendist.

Funktsiooni kasutamine

TV-funktsiooni kasutam
ine



Funktsiooni kasutamine

 Kui seadmega on ühendatud iPod, on võimalik esitada iPodis olevaid  
heli- ja videofaile.

2.61	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage ikooni                 , et kuvada 
iPodi	režiimi	kasutajaliides.

 

	 Puudutage	ikooni	„MAIN”	(PÕHIMENÜÜ),	et	naasta	põhimenüüsse,	ja	režiimist	
väljumiseks puudutage mõne teise funktsiooni ikooni.

2.6 iPodi funktsiooni kasutamine

iPodi funktsiooni kasutam
ine

Märkus. Kui ühendate iPodi siis, kui põhiseade on sisse lülitatud, tuleb põhiseade 
võib-olla taaskäivitada, et see iPodi tuvastaks.

2.62 Puutenuppude kirjeldus

 Numbriklaviatuuri 
kuvamine/peitmine

 Esitatava loo kordamine
 Aktiivses kaustas 

olevate lugude esitamine. 
Järgmist lugu hakatakse 
mängima 10 sekundit 
pärast eelmise loo lõppu.

 Aktiivses kaustas 
olevate lugude esitamine 
suvalises järjestuses.

 Eelmisele leheküljele 
liikumine

Taasesituse teabe 
kuvamine

Järgmisele leheküljele liikumine

Ülemisse  
menüütasemesse 
naasmine

Eelmine lugu

Esitus/paus

Järgmine lugu
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2.63 Numbriklaviatuur

 Sisestage loo järjekorranumber 
numbriklaviatuurilt, et alustada selle 
esitamist.

 Puudutage numbrinuppe, et sisestada 
järjekorranumber, ja puudutage ikooni              
   , et valik kinnitada. Valitud lugu 
hakkab mängima.

 Nupu „10+” puudutamine tühistab sisestuse. Kui soovite valida loo, mille järjekor-
ranumber on suurem kui 10, saate selle nupu abil sisestada kahekohalisi järjekorra-
numbreid.

2.64 Põhimenüü

 
 Puudutage ikooni            , et naasta 

ülemisse  
menüütasemesse.

 Süsteem jaotab failid vastavalt ülal  
mainitud kuuele tüübile ja kuvab faile  
vastavates kaustades. Puudutage  
kausta, et see avada ja alustada  
esimese faili taasesitamist.

Kausta nimi

0. POLE iPod

1. Taasesitusloendid Taasesitusloendid

2. Esitajad Esitajad

3. Albumid Albumid

4. Žanrid Žanrid

5. Kõik lood Kõik lood

6. Videoklipid Videoklipid
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2.65 Helifaili esitamine

 Puudutage lugu, et alustada selle 
esitamist.

 Puudutage ikooni                        , et 
valida eelmine/järgmine lugu.

 Avage numbriklaviatuur ja sisestage 
loo järjekorranumber, mida soovite 
kuulata.

2.66 Taasesituse teave

 Puudutage juhtplaadi keskosa ja 
parempoolses kastis kuvatakse taase-
situse teave.

 

Taasesituse teabe nimi
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 Puudutage ikooni             , et naasta 
sisu esitamise menüütasemesse.

	 iPod	on	pildi	esitamise	režiimis:	

2.67 Videofaili esitamine

 
 Puudutage ikooni             , et naasta 

iPodi põhimenüüsse, ja puudutage 
kuuendat kategooriat, et taasesitada 
videoklippe. Juhtimine antakse üle 
iPodile. Valige iPodiga soovitud 
videofail ja seda esitatakse süsteemi 
ekraanil.

 

Videofailide esitamine

iPodi funktsiooni kasutam
ine

selles	režiimis	ei	saa	iPodi	süsteemiga	
juhtida.
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 Puudutage videoklippide esitamise ajal ekraani, et avada puutemenüü. Puudutage 
ikooni „MAIN” (PÕHIMENÜÜ) ja puudutage ikooni             , et siseneda iPodi 
kasutajaliidesesse. Puudutage ikooni            , et naasta iPodi põhimenüüsse, ja 
puudutage esimest kategooriat, et väljuda videoklippide taasesitamisest ning hakata 
uuesti muusikat kuulama.

	 Puudutage	ikooni	„MAIN”	(PÕHIMENÜÜ),	et	naasta	põhimenüüsse,	ja	režiimist	
väljumiseks puudutage mõne teise funktsiooni ikooni.

 Kuna iPodid uuenevad pidevalt, ei pruugi mõned vanemad iPodid (või teatud tarkva-
raversioonid) meie süsteemiga ühilduda.

Videofaili esitamise ajal peaksite kindlasti lülitama süsteemi juhtijaks 
iPodi ning kasutama videofailide valimiseks iPodi nuppe, vastasel juhul ei 
pruugi süsteemi ekraanil video esitamine võimalik olla (heli peaksite siiski 
kõlaritest kuulma). Üksikasjalikku teavet iPodi kasutamise kohta vt palun 
selle kasutusjuhendist.

Märkus.



Funktsiooni kasutamine

 Põhiseadme tagaosas on mitmeotstarbelised liidesed A ja B.
 Nendega tuleks ühendada AV-sisendpordid, et see funktsioon oleks kasutatav.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI- 
MENÜÜ), et siseneda põhimenüüsse,  
ja puudutage ikooni             , et kuvada  
AV-režiimi	kasutajaliides.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI- 
MENÜÜ), et naasta põhimenüüsse,  
ja	AV-režiimist	väljumiseks	puudutage	
mõne teise funktsiooni ikooni.

2.7 AV-funktsiooni kasutamine

AV-funktsiooni kasutam
ine

Märkus. AV-sisendliidesena saab kasutada nii A- kui ka B-liidest; kuid korraga 
saab neist olla aktiivne vaid üks (üheaegne kasutamine pole võimalik).
Kui A- ega B-liides pole ühendatud mõne teise seadmega, alustage sead-
mete	lisamist	A-liidese	külge;	vastasel	juhul	on	AV-režiim	desaktiveeri-
tud. Integreeritud TV-liidest A ei saa kasutada AV-sisendina.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui põhiseadmega on ühendatud originaalne 
plaadivaheti või XM-raadio.

2.8 XM-raadio / plaadivaheti funktsiooni kasutamine



Funktsiooni kasutamine

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui põhiseadmega on ühendatud navigeeri-
mismoodul.

2.91	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage korraks ekraani, et avada puutemenüü. Puudutage ikooni „MAIN” 
(PÕHIMENÜÜ), et siseneda põhimenüüsse, ja puudutage ikooni             , et kuvada 
navigeerimisrežiimi	kasutajaliides.

	 Kui	vajutate	navigeerimise	ajal	nuppu	NAV,	saate	navigeerimisrežiimist	väljuda	ning	
naasta	mõnda	teise	režiimi.

	 Navigeerimisrežiimis	on	saadaval	ainult	navigeerimisega	seotud	puutenupud.	Muu-
de	funktsioonide	kasutamiseks	peate	esmalt	navigeerimisrežiimist	väljuma.

2.92 Navigeerimine heli- või videofunktsioonide kasutamise ajal

	 Kui	lülitate	navigeerimisrežiimi	AV-/DVD-/video-/TV-/plaadivaheti	režiimist,	saate	
nautida muusikat või videot ajal, kui süsteem ei anna navigeerimisjuhiseid; süsteem 
kuvab navigeerimisjuhiste ajal ekraanile kaardi ja katkestab muusika, et anda häälju-
hiseid. Vt üksikasju lõigust „Süsteemi sätted” peatükis „Sätted”).

2.93 Muusika kuulamine navigeerimise ajal

	 Kui	lülitate	navigeerimisrežiimi	raadio-/AV-/DVD-/video-/TV-/plaadivaheti	režii-
mist, saate nautida muusikat või videot ajal, kui süsteem ei anna navigeerimisjuhi-
seid; süsteem kuvab navigeerimisjuhiste ajal ekraanile kaardi ja katkestab muusika, 
et anda hääljuhiseid.

2.94 Helitugevuse reguleerimine

	 Kui	kuulate	navigeerimisrežiimi	kasutamisel	muusikat,	saate	helitugevuse	nuppude-
ga reguleerida süsteemi helitugevust.

 Navigeerimise hääljuhiste ajal muudavad helitugevuse nupud ainult navigeerimise 
hääljuhiste helitugevust.

2.95 Funktsioonide kasutamine

 See toode võimaldab sihtkohtade otsimist ja salvestamist. Üksikasjalikku teavet na-
vigeerimisrežiimi	funktsioonide	kohta	leiate	navigeerimismooduli	kasutusjuhendist.

2.9 Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

N
avigeerim

isfunktsiooni kasutam
ine



Funktsiooni kasutamine

 Süsteem võimaldab eesistmel istujatel kuulata raadiot või muusikat samal ajal, kui 
tagaistmel	istujad	kasutavad	DVD-,	TV-	või	AV-režiimi	ja	peakomplekte,	ilma	et	nad	
eesistujaid segaks.

2.101	Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Avage puutemenüü ja puudutage ikooni  
     , et siseneda tagaistme funktsioo-
ni	kasutajaliidesesse	mis	tahes	režiimist	
(v.a	navigeerimisrežiimist).

 Puudutage ikooni „EXIT” (VÄLJU),  
et	režiimist	väljuda.

	 Märkus.	Plaadivaheti	režiimis	ei	saa	
tagaistme	režiimiks	valida	DVD-režiimi.

2.102 Tööpõhimõte

	 Puudutage	ikooni	„TV”,	„AV”	või	„DVD”,	et	valida	tagaistme	meelelahutusrežiimi	
allikas.

2.10 Tagaistme funktsiooni kasutamine

Tagaistm
e funktsiooni kasutam

ine

Märkus. Üksikasjalikku teavet peakomplektide kasutamise kohta vt palun 
nende kasutusjuhendist.



Funktsiooni kasutamine

• Oleneb mudelist.

 See funktsioon on saadaval ainult siis, kui põhiseadmega on ühendatud rehvirõhu 
jälgimissüsteem. Seadke ülemine ja alumine rehvirõhu piirväärtus iga rehvi jaoks. 
Kui rehvirõhk väljub piiridest, kõlab hoiatussignaal (see on võimalik ainult siis, kui 
helisignaal on lubatud).

 Puudutage häälestusmenüüs ikooni  
      , et siseneda rehvirõhu  
tuvastamise liidesesse.

 Väljumiseks puudutage ikooni „EXIT” 
(VÄLJU).

 Nuppude funktsioonid

• Seadke rehvirõhu ülemine piir / alumine piir / mõõtühik (PSL, BAR, Kgf).

 Puudutage ikooni            , et siseneda  
rehvirõhu häälestusliidesesse.

 Kui olete puudutanud ikooni             või  
     , puudutage ikooni                  , 
et muuta väärtust, ning seejärel väärtus 
salvestamiseks ikooni  .

 Ikooni             korduval puudutamisel muutub rõhu mõõtühik (PSL/BAR/Kgf). 
Puudutage ikooni            , et muudatused salvestada.

• Seadke temperatuuri ülemine piir / mõõtühik (C, F).

2.11 Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS

R
ehvirõhu jälgim
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S



Funktsiooni kasutamine

 Puudutage ikooni              , et siseneda 
temperatuuri häälestusliidesesse.

 
 Puudutage ikooni    , et 

väärtust muuta, ja puudutage ikooni  
     , et muudatused salvestada.

 Ikooni              korduval puudutamisel muutub temperatuuri mõõtühik (C, F).  
Puudutage ikooni             , et muudatused salvestada.

• ID-koodi muutmine

 Puudutage ikooni             , et siseneda 
ID-koodi muutmisliidesesse.

 
 Puudutage esmalt ikooni „Tire” (rehv), seejärel ID-koodi, siis ikooni                       , 

et muuta eesmise vasakpoolse / eesmise parempoolse / tagumise vasakpoolse / 
tagumise parempoolse rehvi väärtust (0–9, A–F). Puudutage ikooni            , et  
muudatused salvestada.

• Rehvide vahetamine

 Puudutage ikooni                , et siseneda 
rehvivahetuse häälestusliidesesse.

 Puudutage ikooni             , et rehv  
vahetada (järgige noolt).

•    Hoiatussignaali lubamine/keelamine

•    Viimase häälestuse taastamine

R
ehvirõhu jälgim

issüsteem
 TPM

S



Funktsiooni kasutamine

	 Selles	režiimis	saate	vaadata	tagurduskaamera	pilti	(kui	see	on	põhiseadmega	 
ühendatud).

 Puudutage põhimenüüs ikooni              , 
et	siseneda	tagurduskaamera	režiimi.

 

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHIMENÜÜ), et naasta põhimenüüsse; puudutage 
muid ikoone, et siseneda vastava funktsiooni kasutajaliidesesse.

2.12 Tagurduskaamera funktsiooni kasutamine

Tagurduskaam
era funktsiooni kasutam

ine



Funktsiooni kasutamine

 • Oleneb mudelist.

 Sisenege menüüsse „System setting” 
(süsteemi sätted) ja puudutage ikooni  
          , et muuta paneeli nuppude 
taustvalgustuse värvust.

 

 Paneeli valgusdioodi värvuse muut-
miseks saate muuta punase, rohelise 
ja sinise värvi arvulisi väärtusi.  
Puudutage ikooni    , et 
taustvalgustuse värvust muuta.

 

 
 Kasutage suunanuppe, et liigutada 

valgusrõngast ja valida taustvalgustuse 
värvus.

 Puudutage värviketast, et valida taust-
valgustuse värv otse, ja puudutage 
ikooni             , et valik kinnitada.

N
uppude taustvalgustuse värvuse m

uutm
ine

2.13 Nuppude taustvalgustuse värvuse muutmine



Funktsiooni kasutamine

 • Oleneb mudelist.
 Märkused funktsiooni kasutuselevõtu kohta 
 1. Kalibreerida on võimalik rooliratast, mille nupud ei saada käske digitaalselt.
 2. Rooliratta nupuvajutus peab saatma käsklusi pinge muutmisega (rooliratta nupu 

vajutamisel muutub originaalstereoga ühendatud juhtmes pinge).
 3. Leidke paigaldamisel kolm juhet, mis lähevad roolirattast originaalstereosse. 

Üks neist on maandus, teine nuppude käskude edastamiseks (2 osa autode puhul) ja 
kolmas toitejuhe (+5 või +10 V). Ühendage seejärel need juhtmed antud põhiseadme 
õigetesse portidesse.

 Kui tõmbate rooliratta ühendusjuhtme auto originaalstereo küljest lahti ja nupud 
on endiselt pingestatud, pole vaja toitejuhet ühendada; muul juhul peate ühendama 
toitejuhtme uue põhiseadme vooluväljundiga (+5 V või +10 V). Proovige ühendada 
esmalt esimene nuppude juhtimiskäskude juhe. Kui nuppude talitlus on ebanormaal-
ne, ühendage teine nuppude juhtimiskäskude juhe ja kalibreerige nupud uuesti.

 
 Sisenege häälestusmenüüsse, puudutage 

ikooni „Control calibration” (juhtnuppu-
de kalibreerimine) ja puudutage ikooni  
      , et alustada rooliratta nuppude 
kalibreerimist.

 

 Rooliratta nuppude testimine

 

 Vajutage rooliratta mis tahes nuppu, et 
veenduda selle õiges talitluses.

2.14 Rooliratta nuppude kalibreerimine

R
ooliratta nuppude kalibreerim

ine



Funktsiooni kasutamine

 Puudutage esmalt ekraanil soovitud 
funktsiooninuppu.

 

 Vajutage vastavat nuppu roolirattal.

 

 Süsteem näitab pärast seda ekraanil järgmist funktsiooninuppu, mida tuleb süsteemi-
le õpetada. Korrake neid toiminguid, kuni olete õpetanud süsteemile kõik rooliratta 
juhtnupud. Puudutage ikooni            , et lõpetada ja väljuda. Põhiseadet saab nüüd 
juhtida auto rooliratta nuppude abil.

R
ooliratta nuppude kalibreerim

ineMärkus.
Kasutaja võib seadistada rooliratta nuppude funktsioonid vastavalt 
isiklikele eelistustele. Puudutage nt ekraanil ikooni             ja vajutage 
roolirattal helitugevuse suurendamise nuppu, et määrata sellele nupule 
hoopis järgmise loo valimise funktsioon.



3.1	 Režiimi	sisenemine	/	sellest	väljumine

 Puudutage korraks ekraani, et avada 
puutemenüü.

 Puudutage ikooni „MAIN” (PÕHI-
MENÜÜ), et siseneda põhimenüüsse, 
ja puudutage ikooni           , et kuvada 
süsteemi häälestusliides.

 Puudutage ikooni „EXIT” (VÄLJU), et aktiivsest menüüst väljuda.

3.2 Süsteemi häälestamine

 Puudutage ikooni   , et 
siseneda süsteemi häälestusliidesesse.

 
 Väljumiseks puudutage ikooni 

„EXIT” (VÄLJU).

 Kellaaja häälestamine

 Puudutage ikooni „TIME DISP”              
  (AJA KUVAMI-
NE), et lülitada sisse aja kuvamise 
funktsioon (kellaaeg kuvatakse ek-
raani alumises parempoolses nurgas).

3. Süsteemi häälestamine

Süsteemi häälestamine

Häälestusmenüü põhitoimingud

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud



 Spektri kuvamine

 Puudutage ikooni „SPECTRUM”  
   (SPEKTER), et 
spektri kuvamine sisse või välja 
lülitada.

 

 Tagurdusabi funktsioon

 Puudutage ikooni „BACK”  
   (TAGURDAMI-
NE), et tagurdusabi sisse või välja 
lülitada. Kui süsteemiga on ühenda-
tud andurid ja kaamera, kuvatakse 
tagurpidikäigu sisselülitamise järel 
süsteemi ekraanil tagurdusabi teave 
ja tagurduskaamera pilt.

 Kui soovite paneeli välja lülitada, tõmmake võti süütelukust välja ja sisestage uuesti 
ning ekraanil kuvatakse automaatselt tagurduskaamera pilt. Pärast tagurdamist 
lülitub	ekraan	automaatselt	ooterežiimi.

 
 Töötab, kui tagurdusandurid ja  

-kaamera on ühendatud.

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud

Tagurduskaamera  
kuva

Süsteemi häälestamine



Süsteemi häälestamine

 Töötab, kui tagurdusandurid on ühendatud.

 

 Optiline andur (ainult osal mudelitel).
 Puudutage ikooni „SEN”  

                   (ANDUR), et optili-
se anduri funktsioon lubada/keelata. 
Põhiseade reguleerib vastavalt kesk-
konnaoludele automaatselt kuvatava 
pildi heledust.

 Muusika kuulamine navigeerimise ajal: 
puudutage ikooni „NAVI ADO”  
                          (MUUSIKA 
NAVIGEERIMISE AJAL), et 
muusika kuulamine navigeerimise 
ajal lubada/keelata. Navigeerimise 
ajal lülitub süsteem automaatselt 
muusika	esitamise	režiimi,	kui	
navigeerimissüsteem ei pea mitme 
sekundi vältel hääljuhiseid edastama.

 Video vaatamine navigeerimise ajal:
 puudutage ikooni „NAVI VDO”  

                   (VIDEO NAVI-
GEERIMISE AJAL), et video 
vaatamine navigeerimise ajal 
lubada/keelata. Navigeerimise ajal 
lülitub süsteem automaatselt video 
esitamise	režiimi,	kui	navigeerimis-
süsteem ei pea mitme sekundi vältel 
hääljuhiseid edastama.

H
äälestusm

enüü põhitoim
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Süsteemi häälestamine

 Nuppude heli
 Puudutage ikooni „BEEP”  

                   (PIIKS), et nuppude 
heli sisse või välja lülitada (nii 
füüsiliste nuppude kui ka ekraani 
puutenuppude oma).

3.3 Videosätete häälestamine

 Puudutage ikooni „Video settings” 
(VIDEOSÄTTED), et muuta  
süsteemi videosätteid.

 

 Puudutage ikooni  , et muuta ekraani heledust, värvust ja kontrastsust.

3.4 Helisätete häälestamine

 Puudutage ikooni „Audio settings” 
(HELISÄTTED), et muuta süsteemi 
helisätteid.

 Puudutage ikooni „Treble/Middle/Bass”                  (kõrged/keskmised/madalad 
toonid), et muuta süsteemi helisätteid.

 Puudutage ikooni              , et taastada helisätete vaikeväärtused.

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud

Taustapilt



 Puudutage ikooni               , et siseneda 
helivälja häälestusliidesesse.

 

	 Kui	puudutate	ikooni									,	näidatakse	aktiivset	režiimi	ekraani	parempoolses	nurgas	
ikooniga                   . Puudutage ikooni   , et muuta kõlarite helituge-
vust; puudutage ikooni   , et taastada helisätete vaikeväärtused.

 Väljumiseks puudutage ikooni „EXIT” (VÄLJU).

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud

Süsteemi häälestamine

Parameeter „Center volume” (keskkõlarite helitugevus) on saadaval ainult 
siis,	kui	autos	on	5.1	kanaliga	ruumilise	heli	süsteem.	5.1	kanaliga	režiimi	
on võimalik aktiveerida ainult siis, kui taasesitate 5.1 kanaliga heliga 
plaate. Kui taasesitate VCD-, CD-, MP3-plaati, lülitage palun 5.l kanaliga 
ruumilise	heli	režiim	välja.

Märkus.

3.5 Kellaaja häälestamine

 
 Puudutage ikooni                  , et  

siseneda kellaaja häälestusliidesesse.

 

 Puudutage, et valida ja seada tunnid või 
minutid (kui valitud arv vilgub, on selle 
muutmine võimalik).



Süsteemi häälestamine

H
äälestusm

enüü põhitoim
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 Puudutage ikooni  , et  
muuta tunde/minuteid, ja puuduta-
ge ikooni              , et uus kellaaeg 
kinnitada.

 

 Puudutage ikooni              , et kasutada 
12-tunnist ajasüsteemi ning kuvada 
kellaaja kõrval AM või PM (enne- või 
pärastlõuna).

 

 Puudutage ikooni              , et kasutada 
24-tunnist ajasüsteemi.

3.6 Süsteemi juhtseadiste kalibreerimine

 
 Puudutage ikooni             , et siseneda 

süsteemi juhtseadiste kalibreerimisse.

 

 Väljumiseks puudutage ikooni „EXIT” (VÄLJU).



 Puuteekraani kalibreerimine

 Kui puuteekraan ei tööta soovitult, saate selle kalibreerida funktsiooni „Touch calib-
ration” (puuteekraani kalibreerimine) abil.

 Puudutage ikooni „Touch calibration” (puuteekraani kalibreerimine), et alustada 
puuteekraani kalibreerimist.

       Puudutage alumist vasakpoolset nurka.

 

 
 Puudutage ikooni „+” keskosa, et liikuda järgmisele kalibreerimiskuvale.

 

 Puudutage alumist parempoolset nurka.

 

 
 Puudutage ülemist parempoolset nurka.

Süsteemi häälestamine

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud



Süsteemi häälestamine

H
äälestusm

enüü põhitoim
ingud

 Puudutage ülemist vasakpoolset nurka.

 

 Puudutage keskosa.

 Puuteekraan on kalibreeritud!

Märkus. Kui puuteekraan ei tööta soovitult, saate selle kalibreerida funktsiooni 
„Touch calibration” (puuteekraani kalibreerimine) abil.
Puuteekraani kalibreerimisel peate puudutama alati risti keskosa,  
vastasel juhul ei pruugi puuteekraan soovitult töötada.

 Rooliratta nuppude kalibreerimine

 Vt üksikasju peatükist 2.14 „Rooliratta nuppude kalibreerimine”.



	 Tehaserežiimis	on	võimalik	seada	raadioantenni	toitelüliti,	käsipiduri	juhtimise,	
nuppude taustvalgustuse, peakomplektide arvu jms sätted või taastada süsteemi 
vaikesätted.

 Puudutage ikooni           , et sisene-
da	AV-režiimi,	puudutage	ikooni												
     , et kuvada numbriklavia-
tuur, ja sisestage parool „7253”, 
nagu toodud parempoolsel joonisel.

	 Tehaserežiimi	kasutajaliidesesse	
sisenemine.

 Puudutage ikooni              , et teha-
serežiimi	kasutajaliidesest	väljuda.

3.61	 Tehaserežiimi	häälestus

 Puudutage ikooni „Factory Setup” 
(tehaserežiimi	häälestus),	et	siseneda	
tehaserežiimi	häälestusliidesesse.

 Radio ANT_P (raadioantenn)
 On (sees) Off (väljas)
 Kui raadioantenni juhet kasutatakse 

antenni võimendusjuhtmena, peaks säte olema sees, muul juhul väljas.

 Brake (pidur)
 Off (väljas) Level (voolutugevuse järgi) Pulse (impulsi järgi)

 Kui käsipidurit süsteemiga ei juhita, tuleb valida „Off” (väljas).
 Kui käsipiduri juhtimisel kasutatakse alalisvoolu, tuleb valida „Level” (voolutugevuse järgi).

 Kui käsipiduri juhtimisel kasutatakse impulsse, tuleb valida „Pulse” (impulsi järgi).

Süsteemi häälestamine

Tehaserežiim
i	sätted

3.6 Tehaserežiimi sätted

Süsteemi tarkvaraversiooni nr



 Lamp (nuppude taustvalgustus)
 Off (väljas) Level (voolutugevuse järgi) Pulse (impulsi järgi)
 Kui nuppude taustvalgustust ei pea juhtima, tuleb valida „Off” (väljas). Kui nuppude 

taustvalgustuse juhtimisel kasutatakse alalisvoolu, tuleb valida „Level” (voolutu-
gevuse järgi). Kui nuppude taustvalgustuse juhtimisel kasutatakse impulsse, tuleb 
valida „Pulse” (impulsi järgi).

 H_Num (peakomplektide arv)
 1	 2

 Peakomplektide arv tuleb seada vastavalt tegelikkuses kasutatavate peakomplektide 
arvule (antud toode toetab kuni kahte peakomplekti).

 Reset (lähtestamine)
	 Puudutage,	et	taastada	süsteemi	tehaseväärtused.	Tehaserežiimis	on	iga	toiming	

lõplik ja muudetud väärtusi pole võimalik taastada.

3.62 PRESET SETUP (EELMÄÄRANGUTE SEADMINE)  
(pole kasutaja seatav parameeter)

3.63 Süsteemi teave

 Puudutage ikooni , et kuvada seadme süsteemi teave.

3.64 START UP LOGO (KÄIVITUSLOGO)  
(pole kasutaja seatav parameeter)

 Puudutage ikooni , et valida käivituslogo.

3.65 SET AREA (PIIRKONNA VALIMINE)

 Puudutage ikooni , et valida raadio sagedusribade sätteks EUROPE, OIRT, 
USA1 või USA2.

Süsteemi häälestamine

Tehaserežiim
i	sätted



A
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Lisavarustus

 Toodete funktsioonid ja lisavarustus (nt GPS ja tagurduskaamera) olenevad konk-
reetse toote tehnilistest andmetest. Seega veenduge palun, et lisaseadmed vastaksid 
pakkelehel toodule.

4.1 Auto tagurdusanduri paigaldamine

 

• Nõuded ja paigaldusmeetod

 Andurid tuleks sisestada vertikaalselt 
tagumisse põrkerauda, nagu näidatud 
nooltega. Vale paigaldus muudab  
andurite talitlust.

 

 Vastavalt paigaldatud tagurdusandurite 
arvule on asukohad järgmised.

 2 andurit

4 Lisavarustus (valikuline)



 4 andurit

 

 Tegelikke paigalduskohti võib  
vastavalt auto mõõtmetele veidi muuta.

• Tagurdusandurite kasutamine
 Kui tagurdusandurite signaalikaabel on korrektselt ühendatud, aktiveeritakse  

tagurdusabi funktsioon automaatselt, kui aktiveerite tagurpidikäigu.

 Andurite tööulatuse joonis

• Tagurduskaamera

 Kui tagurdusandurid on ühendatud,  
kuid tagurduskaamerat pole ühendatud,  
kuvatakse süsteemi ekraanil järgmine  
pilt.

eelhoiatuse ala

aeglusta
mise

 ala

peatamise
 ala
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 Nagu joonisel näidatud, tähistab 
roheline ala eelhoiatuse ala,  
kollane aeglustamise ala ja  
punane peatamise ala.

 Kui on ühendatud nii tagurdus-
kaamera kui ka tagurdusandurid, 
kuvatakse süsteemi ekraanil 
tagurdamise ajal järgmine kuva.

• Kuvamisviis

 Kui on ühendatud tagurduskaa-
mera (ja tagurdusandureid pole), 
kuvatakse tagurdamisel ainult 
tagurduskaamera pilt.

 Kui on ühendatud ainult tagurdus-
andurid, kuvatakse ekraanil auto 
sümbol koos andurite mõõdetud 
kaugustega.
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Vasak- 
poolne

Parem- 
poolne

peatam
ise ala

aeglustam
ise ala

eelhoiatuse ala

Andur l

Andur 2

Andur 3

Andur 4

Tagurduskaamera 
kuva

kaamera 
kuva

koos ühendatud 
kaameraga

ilma kaamerata



 Kui tagurdusandurite moodul on 
ühendatud vasak- ja parempoolse 
anduriga ning andurite ja takistuse 
vaheline kaugus on vähem kui 1,2 m, 
kuid mitte vähem kui 0,3 m, siis 
kuvatakse ekraanil vasak- ja parem-
poolse anduri mõõdetud vahemaa, 
nagu toodud parempoolsel joonisel.

 Kui tagurdusandurid ja moodul on 
ühendatud ning anduri ja takistuse 
vaheline kaugus on vähem kui 
0,3 m, kuvatakse punane märk ja kiri 
„STOP!” (PEATUGE!).

Lisavarustus
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koos ühendatud 
kaameraga

ilma kaamerata

Kuvatav märk (kollane) Kuvatav märk (punane)

koos ühendatud 
kaameraga

ilma kaamerata

• Tagurdusandurite teabe kuvamine

 1. Kui tagurdusanduri ja takistuse vaheline kaugus on suurem kui 2,0 m, kuvatak-
se ekraani alaosas teade „BACK” (TAGURDAGE).

 2. Kui vahemaa takistuseni on väiksem kui 2,0 m, kuid rohkem kui 1,2 m, kuva-
takse ekraani alaosas tagurdusanduri mõõdetud vahemaa (helisignaali ei kõla) ja 
andur töötab hoiatusalas.

 3. Kui vahemaa takistuseni on väiksem kui 1,2 m, kuid rohkem kui 0,3 m, kuva-
takse ekraani alaosas mõõdetud vahemaa. Kõlab helisignaal, mille piiksude sagedus 
muutub takistusele lähenemisel tihedamaks. Andur töötab nüüd aeglustamise alas.

 4. Kui vahemaa takistuseni on väiksem kui 0,3 m, kuvatakse ekraani alaosas teade 
„STOP!” (PEATUGE!), helisignaal on pidev ja tagurdusandur töötab nüüd peatumis-
alas.

 5. Tagurdusabi kuval pikeneb punane riba, kui sõiduki ja takistuse vaheline kau-
gus väheneb. Kui sõiduki ja takistuse vaheline kaugus suureneb, pikeneb roheline 
riba.

 6. Seade analüüsib nelja parkimisanduri andmeid ja nende mõõdetud minimaalset 
väärtust, mis kuvatakse ekraanil sõiduki ja takistuse vahelise kaugusena.

kaamera 
kuva

kaamera 
kuva
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• Parkimisanduritega seotud ettevaatusabinõud

 Parkimisandureid võivad mõjutada järgmised tegurid.

 Kallakul ei pruugi ultraheli tagasi 
andurisse peegelduda.

 
 Ümara objekti läheduses ei pruugi 

ultraheli tagasi andurisse peegelduda.

 Heli neelavast materjalist objekti 
läheduses võib andurisse tagasipeegel-
duv ultraheli tunduvalt väheneda.

 Sarnaselt ultraheli väljastavad objektid 
võivad ultraheli abil tuvastamist  
takistada.

kallak

ümar objekt

heli neelavast materjalist objekt

ultraheli väljastavad objektid



sarnased erijuhud Erijuhtudel ei pruugi andurid  
tuvastamiseks kasutatava ultraheli  
tagasipeegeldumist tuvastada.

 Veenduge pärast paigaldamist esmalt toimimises ja hakake alles  
seejärel funktsiooni kasutama. Äikesetormid ning induktori kahjustumine  
või sellele kogunenud mustus mõjutavad tagurdusandurite talitlust.

Lisavarustus

A
uto tagurdusanduri paigaldam

ineKaamera

Märkus. Süsteem on kujundatud ainult abistama, me ei vastuta mis tahes õnnetuste 
eest, mis seoses süsteemi kasutamisega võivad juhtuda. Seega olge palun 
tagurdamisel tähelepanelik.

4.2 Auto tagurduskaamera  
paigaldamine

 
 Veekindla lainurkobjektiiviga  

kaamera standardpaigaldus on  
toodud parempoolsel joonisel.

 Tavalise kaamera saab paigaldada  
mis tahes asendisse, kus see  
on veekindlas kohas.



Nr Nupp Nupu funktsiooni kirjeldus
Üles	liigutamine	(fikseeritud	ekraani	puhul	pole	saadaval).

Alla	liigutamine	(fikseeritud	ekraani	puhul	pole	saadaval).

DVD/USB
1.	DVD-režiimi	liikumine	mis	tahes	režiimist.
2.	DVD-režiimis	võimaldab	korduv	vajutamine	lülitada	 
USB-/SD-/DVD-režiimi	vahel.

RADIO Raadiorežiimi	lülitamine.

OSD/MAP
1.	DVD-	või	plaadivaheti	režiimis	võimaldab	lülitada	sisse	taasesituse	teabe	
kuvamise.
2.	Navigeerimisrežiimis	lülitab	kaardi	ja	sõiduki	asukoha	kuvamise	vahel.

NAV
1.	Võimaldab	valida	navigeerimisrežiimi.
2.	Vajutage	navigeerimisrežiimis	seda	nuppu,	et	siseneda	 
navigeerimisrežiimi	põhimenüüsse.

SETUP Häälestusmenüü kuvamine/peitmine.

4.3 Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus

K
augjuhtim

ispuldi nuppude kirjeldus

Lisavarustus



Lisavarustus
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Nr Nupp Nupu funktsiooni kirjeldus
1.	Raadiorežiimis	eelmise/järgmise	jaama	valimine;	2.	Plaadivaheti	režiimis	
edasi-/tagasikerimine;	3.	TV-režiimis	jaama	täppishäälestamine;	4.	Menüüdes	
liikumiseks	ja	parameetrite	häälestamiseks;	5.	DVD-režiimis	pole	taasesitami-
sel funktsiooni.
1.	Raadiorežiimis	eelmise/järgmise	jaama	valimine	sammhaaval;	2.	TV-režii-
mis	eelmise/järgmise	jaama	valimine;	3.	Plaadivaheti	režiimis	eelmise/järgmise	
loo	või	peatüki	valimine;	4.	Menüüs	punktide	valimiseks;	5.	DVD-režiimis	
pole taasesitamisel funktsiooni.

ENTER 1. Vajutage valikute või väärtuste kinnitamiseks; 2. Vajutage edasi-/tagasikeri-
mise ajal, et naasta normaalkiirusel esitamisse.
1.	Raadiorežiimis	võimaldab	otsida	poolautomaatselt	kõrgema	saatesagedusega	
jaamu;	2.	Edasikerimine	plaadivaheti	või	DVD-režiimis;	3.	Navigeerimisrežii-
mis võimaldab kaarti suurendada.
1.	Raadiorežiimis	võimaldab	otsida	poolautomaatselt	madalama	saatesageduse-
ga	jaamu;	2.	Tagasikerimine	plaadivaheti	või	DVD-režiimis;	3.	Navigeerimis-
režiimis	võimaldab	kaarti	vähendada.

L/R/BAND
1.	Raadiorežiimis	võimaldab	lülitada	sagedusribade	FM1,	FM2	ja	AM	vahel;	2.	
Helikanalite vahetamiseks VCD-plaadi esitamisel; 3. Keele vahetamiseks DVD 
taasesitamisel (plaat peab funktsiooni toetama).
1.	DVD-	või	plaadivaheti	režiimis	esitamise/pausi	jaoks; 
2.	Navigeerimisrežiimis	sisendmeetodite	vahetamiseks.

SEEK/LANG 1.	TV-	ja	raadiorežiimis	jaamade	automaatotsinguks;	2.	Plaadi	keele	muutmi-
seks	plaadivaheti	ja	DVD-režiimis	(plaat	peab	funktsiooni	toetama).

RPT Plaadivaheti	ja	DVD-režiimis	üksiku	loo	või	kõigi	lugude	kordamiseks.

Numbrinupud

1.	DVD-režiimis	peatüki	valimiseks;	2.	Navigeerimisrežiimis	võimalik	kasuta-
da	aadressi	sisestamiseks;	3.	Plaadivaheti	režiimis	valib	nupu	1–6	vajutamine	
plaadi, nupp 7 avab DVD häälestusmenüü ning nupud 8 ja 9 võimaldavad 
valida eelmise/järgmise plaadi.
4.	Navigeerimisrežiimis	on	võimalik	nuppudega	sõnu	sisestada	(selleks	peab	
olema ühendatud navigeerimissüsteem).

O/C Ekraani	sulgemine/avamine	(pole	saadaval	fikseeritud	ekraani	kasutamisel).
MUTE Heli vaigistamiseks.
CDC Plaadivaheti	režiimi	valimine,	kui	süsteemiga	on	ühendatud	DVD-plaadivaheti.

TV/AV Võimaldab	valida	TV-/AV-režiimi	(võimalik	ainult	TV-mooduli	või	AV-signaali	
olemasolu korral).



Nr Nupp Nupu funktsiooni kirjeldus

FR/RE Kahe tsooni vahel lülitamiseks (eesistmel ja tagaistmel istujate meelelahutuse 
eest hoolitsemiseks).

VIDEO Pole selle süsteemi puhul kasutatav.

RTN
1. Võimaldab naasta plaadi esitamise ajal põhimenüüsse.
2. Võimaldab naasta kaardi kuvamisele põhimenüü asemel, kui navigeerimis-
režiim	on	aktiivne.

1.	Järgmise	jaama	valimine	raadio-	või	TV-režiimis.
2.	Plaadivaheti	või	DVD-režiimis	võimaldab	valida	järgmise	loo/peatüki.

1.	Eelmise	jaama	valimine	raadio-	või	TV-režiimis.
2.	Plaadivaheti	või	DVD-režiimis	võimaldab	valida	eelmise	loo/peatüki.

AUDIO
Võimaldab	valida	ekvalaiseri	režiimiks	FLAT	(LAME),	CUSTOM	(KOHAN-
DATUD), POP (POPMUUSIKA), ROCK (ROKKMUUSIKA), CLASSIC 
(KLASSIKALINE	MUUSIKA)	ja	JAZZ	(DŽÄSSMUUSIKA).

Helitugevuse suurendamine.

MEM/ 
CAPTION

1.	Jaama	salvestamine	raadio-	või	TV-režiimis.
2.	Subtiitrite	vahetamine	DVD-	või	plaadivaheti	režiimis	(plaat	peab	funkt-
siooni toetama).

Helitugevuse vähendamine.

DEL Sõnade	kustutamine	navigeerimisrežiimis.

Lisavarustus
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4.41 PTY-funktsiooni kasutamine

 Puudutage ekraanil PTY-ikooni, et PTY-funktsioon lubada/keelata. Kui PTY-funkt-
sioon on aktiivne, on PTY-ikoon esile tõstetud. Puudutage ikoone „+” ja „–”, et PTY 
valikuid sirvida; aktiivne valik kuvatakse PTY väljal. Kui PTY on valitud, otsitakse 
ainult selle PTY-ga seotud jaamu.

 Kui PTY on keelatud, kuvatakse aktiivne „PTY” 5 sekundi järel.

4.42 AF-funktsiooni kasutamine

 Puudutage ekraanil ikooni „AF”, et RDS-i AF-funktsioon lubada/keelata. Kui AF on 
lubatud, otsib süsteem RDS-signaali automaatselt.

 RDS-signaali olemasolul kuvatakse 
ekraani alumises parempoolses nurgas 
RDS-i ikoon .

 Mõne aja pärast kuvatakse väljadel „PS” ja „PTY” jaama nimi ja muusikastiil.

 
 Kui PTY-signaali pole, kuvatakse 

PTY väljal „NONE” (PUUDUB).

 

 Kui RDS-signaal nõrgeneb, valitakse sama jaama edastav muu sagedus.  
Kui RDS on keelatud, ei kuvata ikooni .

4.4 RDS-funktsiooni kasutamine

Lisavarustus
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4.43 TA-funktsiooni kasutamine

 Puudutage ekraanil ikooni „TA”, et TA-funktsioon lubada/keelata. Kui TA-funkt-
sioon on aktiivne, kuvatakse selle ikoon punasena. Süsteem võtab siis vastu kohalik-
ku liiklusteavet; edastamisel kuvatakse sageduse väljal ikoon            .

 

 Kui TA-funktsioon on lubatud, lülitub süsteem automaatselt liiklusteadete esitamisele, 
kui neid vastu võetakse.



5.1 Seadme kasutamisega seotud ettevaatusabinõud

 Palun ärge sisestage seadmesse münte või muid metallist objekte.
 Ärge proovige seadet ise parandada. Seade sisaldab täppiselektroonikat.
 Lahtivõtmisel võite seda kahjustada. Lülitage seade mis tahes rikke korral kohe välja 

ja teavitage rikkest edasimüüjat.
 Ärge laske niiskusel ja mustusel (tolm, tahm) ekraanile koguneda.
 Ärge kasutage ekraani puhastamisel lahusteid või muid kemikaale. Tolm tuleks 

maha pühkida pehme lapiga.
 Kui seadmesse pääseb vesi või muud ained, lülitage seade kohe välja ja võtke ühen-

dust edasimüüjaga.
 Kaitske ekraani päikesekiirguse eest.
 Lülitage seade enne selle puhastamist välja.
 ÄRGE ühendage (või eraldage) kaarditeabega mälukaarti seadme käivitumise 

ajal; samuti ärge ühendage seadme käivitumise ajal sellega mis tahes juhtmeid või 
lisaseadmeid. Niimoodi väldite põhiseadme või lisaseadme kahjustamist.

 Kui plaadilugeja mehhanism ei liigu, ÄRGE proovige seda jõuga liigutada. Laske 
seadet parandada ainult volitatud hooldustehnikutel.

5.2 Võimendi paigaldamisega seotud ettevaatusabinõud

 Veenduge, et kõlarite takistus vastab võimendi omale.
 Kasutage kvaliteetseid kõlarijuhtmeid, mis on õige läbimõõdu ja pikkusega.
 Ühenduspistikud tuleb ühendada õigesti.
 Et vähendada signaalimüra, seadke helitugevus kahele kolmandikule maksimum-

väärtusest ja reguleerige võimendi helitugevus moonutuste tekkimise tasemeni.
 Jälgige, et sisend- ja väljundjuhtmed oleks voolujuhtmetest ja pardakompuutri 

juhtmetest eemal; vastasel juhul võivad need signaalimüra tekitada.

5 Ettevaatusabinõud
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5.3 Plaatidega seotud ettevaatusabinõud

 Tolmused, kriimustatud ja paindunud plaadid põhjustavad rikkeid.
 Ärge asetage plaadile teravaid objekte, need võivad plaati kahjustada.
 Kui plaati ei kasutata, tuleks see seadmest eemaldada.
 Plaate ei tohiks hoiustada järgmistes kohtades:
 1. otsese päikesevalguse käes;
 2. tolmustes, niisketest kohtades;
 3. soojendi läheduses;
 4. auto istmetel või armatuurlaual.
 Ärge kasutage plaate, mille diameeter on väiksem kui 12 cm, või ebakorrapärase 

kujuga plaate (nt südamekujulised või nelinurksed).
 Plaadi puhastamine: hõõruge plaati pehme, niiske lapiga; kui plaat on väga must, 

kasutage puhastamiseks alkoholiga niisutatud lappi. Ärge kasutage lahusteid (nt 
bensiin), lahuseid või laiatarbe plaadipuhastusvedelikke, sest need võivad plaate 
kahjustada.



Tehke enne seadme hooldusesse saatmist järgmised kontrollid või lihtsad häälestused vasta-
valt alltoodud loendile, kus on kirjas mõningate probleemide põhjused. On võimalik, et saate 
probleemi ise lahendada ja seadme normaalne talitlus taastub. Kui teil on alltoodud loendi 
kohta küsimusi või abinõu ei lahenda probleemi, võtke palun ühendust seadme edasimüüja 
või professionaalse hoolduskeskusega.

Probleem Võimalik põhjus Abinõu

Ekraanil pole 
pilti.

Läbipõlenud kaitse. Asendage uue kaitsmega.
Lahtine juhe. Ühendage kõik juhtmed korralikult.
Põhiseadme ja sõiduki juhtsüsteemi 
vaheline ühendus ebaõnnestus.

Vajutage põhiseadme lähtestusnuppu ja 
ühendage uuesti.

Põhiseadme juhtsüsteemi sideviga. Vajutage põhiseadme lähtestusnuppu ja 
taaskäivitage.

Aku pinge liiga madal. Süsteemi auto-
maatne kaitsefunktsioon aktiveerunud. Laadige akut, et selle pinge oleks 12 V.

Valesti seatud algolek. Puudutage ekraani, et see ennistada.

Heli ei esitata.
Süsteem vaigistusolekus. Vajutage vaigistusnuppu, et vaigistusolek 

lõpetada.

Helimooduli juhtmed lahti. Ühendage kõik juhtmed korralikult.
Kahjustatud helimoodul. Asendage uue helimooduliga

Videot ei 
esitata.

Plaat valesti sisestatud. Sisestage plaat etiketiga ülespoole.
Must või kahjustunud plaat. Proovige mõnda muud plaati.
Halvasti ühendatud juhtmed. Ühendage kõik juhtmed korralikult.

Valitud vale AV-sisendport. Vt AV-funktsiooni kasutamist selgitavast 
peatükist teavet sisendportide kohta.

Viga iPodi videofaili esitamise sätetes.
Vt iPodi funktsiooni kasutamist selgita-
vast peatükist teavet iPodi videofailide 
esitamise kohta.

Helikatkes-
tused. Must või kahjustunud plaat. Proovige mõnda muud plaati.

Vibratsiooniga 
seotud helikat-
kestused.

Põhiseade valesti paigaldatud. Veenduge, et põhiseade on kindlalt 
fikseeritud.

Plaadivaheti paigalduskruvid pinguldatud 
vales järjekorras.

Pinguldage reguleerimiskruvid (tähistuste-
ga V või H) õigesti.

Bluetooth-
vabakäefunkt-
sioon keelatud.

Telefoni paaritamine põhiseadmega ei 
õnnestunud. Paaritage seadmed uuesti.

6 Vigade kõrvaldamine
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Bluetoothi 
ühenduse 
loomine 
(paaritamine) 
ebaõnnestus või 
pole võimalik.

Mõningad mobiiltelefonid ei ühildu antud 
seadmega.

Eemaldage/sisestage autovõti, et süsteem 
taaskäivitada ja paaritamist uuesti alustada.

Puutefunkt-
sioon ei tööta / 
süsteem reagee-
rib aeglaselt.

Puuteekraani koordinaadid tegelikkusega 
nihkes. Kalibreerige puuteekraan uuesti.

Põhiseadme juhtsüsteemi sideviga. Vajutage lähtestusnuppu, et seade taaskäi-
vitada, või taaskäivitage seade.

Tagurdusabi 
funktsioon ei 
tööta.

Tagurdusabi süsteemi juhtmed valesti või 
halvasti ühendatud. Ühendage juhtmed uuesti.

Tagurduskaamera või -andurid halvasti 
või valesti ühendatud. Ühendage juhtmed uuesti.

Tagurdusabi pole aktiveeritud. Minge süsteemi häälestusmenüüsse ja 
aktiveerige tagurdusabi.

Nuppude 
vajutamisel ei 
kosta heli.

Parameetri „Key tone” (nuppude heli) 
väärtuseks on „Off” (väljas).

Minge süsteemi häälestusmenüüsse ja 
seadke parameetri „Key tone” (nuppude 
heli) väärtuseks „On” (sees).

DVD taasesita-
misel on kuulda 
muusikat, kuid 
muid helisid 
mitte.

Valitud vale keel. Lähtestage keel.

Kõlarite sätteks on valitud 5.1 kanalit ja 
sõidukis on 2 või 4 kanaliga helisüsteem. 
Säte ei vasta tegelikkusele.

Seadke kõlarite sätteks „Stereo” ja 
helisätte parameetri „5.1” väärtuseks „Off” 
(väljas).

Nuppude 
taustvalgustus 
ei põle.

Tehaserežiimi	häälestusmenüü	parameetri	
„Small lamp control” (nuppude taustval-
gustus) väärtus ei vasta taustvalgustuse 
ühendusviisile või toiteallikale.

Lähtestage nuppude taustvalgustuse sätted.

Käsipidur pole 
aktiveeritav.

Vale või halb käsipiduri juhtmete 
ühendus. Ühendage juhtmed uuesti.

Tehaserežiimi	häälestusmenüüs	on	käsipi-
duri juhtimine desaktiveeritud.

Aktiveerige käsipiduri juhtimine tehasere-
žiimi	häälestusmenüü	abil.

Rooliratta  
nupud ei tööta.

Rooliratta juhtmed põhiseadmega valesti 
ühendatud. Ühendage juhtmed uuesti.

Rooliratta ja põhiseadme vaheline ühen-
dus ebaõnnestus. Kalibreerige rooliratta nupud uuesti.

Rooliratta juhtnuppude süsteem ei ühildu 
antud seadmega.

Võtke palun ühendust seadme edasimüü-
jaga, et saada tehnilist teavet ja professio-
naalseid teenuseid.

Rehvirõhku 
ei tuvastata 
või ebatäpne 
tuvastamine.

Rehvirõhu tuvastamise sätte viga. Lähtestage.

Rehvirõhu anduri patarei tühi või puudub. Asendage patarei uuega.
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