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AUDIOSÜSTEEM

AUDIOSÜSTEEM 1

RDS RAADIO JA CD-MÄNGIJA
Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb
käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda.
ETTEVAATUST

Kõige esimesel kohal olgu liiklusohutus.
Autoraadiot tohib kasutada ainult siis,
kui liiklusolud seda võimaldavad.
Enne teele asumist tuleb raadio
funktsioonidega tutvuda.
Autos olles peab juht olema võimeline
õigeaegselt kuulma politsei, tuletõrje
ja kiirabi sireene. Sel põhjusel tuleb raadio
helitugevus seada mõistlikule nivoole.
ETTEVAATUST

Auto käivitamisel abiaku
ja käivituskaablite abil võib audiosüsteem
kahjustuda. Lülitada süsteem välja.

C8E4001A
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2 AUDIOSÜSTEEM

1. Toitenupp
Kui toide on sisse lülitatud:
Lühike vajutus: lülitab heli sisse/välja.
Pikk vajutus: lülitab toite välja.
Kui toide on välja
lülitatud:
toitenupu vajutamisel lülitub toide sisse.
2. Helitugevuse nupp
Helitugevuse reguleerimine ja tämbri
muutmine (helimenüüs).

5. CD/AUX nupp
CD või AUX režiimi valimine.
6. AUDIO nupp
Tämbri, eesmiste/tagumiste kõlarite või
vasaku/parema kanali helitugevuse
jaotuse reguleerimine.
7. MENU nupp
Seadete menüü kuvamine.
8. EJECT nupp
CD-plaadi väljutamine.

3. TP nupp
Liiklusinfo vastuvõtu sisse-/väljalülitamine.

9. Funktsiooninupud
Näidikul kuvatud funktsioonide valimine.

4. PTY nupp
Programmitüübi valimine FM raadio
režiimis.

10. AS nupp
Raadiojaamade automaatne salvestamine.
11. FAV nupp
Salvestatud raadiojaamade lehtede
valimine.

12. INFO nupp
Teabe kuvamine kõikide režiimide
toimingute ja funktsioonide ning
raadioprogrammide ja CD-plaatide
kohta.
13. BAND nupp
AM või FM laineala valimine.
14. |< nupp
Raadiorežiimis: vastuvõtusageduse
käsitsi vähendamine
(eelmise raadiojaama otsimine).
CD-mängija režiimis: kiiresitus tagasi.
15. >| nupp
Raadiorežiimis: vastuvõtusageduse
käsitsi suurendamine
(järgmise raadiojaama otsimine).
CD-mängija režiimis: kiiresitus edasi.
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AUDIOSÜSTEEM 3

TOITE SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

TÄMBRI REGULEERIMINE

Balanss

Toite sisselülitamine
Vajutada toitenuppu (kui toide on välja
lülitatud).

Bassihelide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada “Bal” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Toite väljalülitamine
Vajutada toitenupule üle 1 sekundi
(kui toide on sisse lülitatud).
HELI VAIGISTAMINE

Vajutada toitenuppu
(kui toide on sisse lülitatud).

Vajutada “Bass” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.
Keskmiste toonide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada “Fad” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Vajutada “Mid” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Helitugevuse suurendamiseks keerata
helitugevuse nuppu päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks keerata
helitugevuse nuppu vastupäeva.

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse reguleerimine

Esitusstiili valimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.
Kõrgete toonide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.
Vajutada “Treb” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Vajutada “P EQ” all olevat funktsiooninuppu.
Ilmub esitusstiilide menüü.
Vajutada soovitud esitusstiili all olevat
funktsiooninuppu.
Esitusstiili väljalülitamiseks vajutada veelkord
selle all olevat funktsiooninuppu.
Valida on võimalik esitusstiile Pop, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.
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4 AUDIOSÜSTEEM

RAADIOREŽIIM
RAADIOREŽIIMI VALIMINE

RAADIOJAAMADE SALVESTAMINE

Raadio kuulamiseks vajutada muus režiimis
olles nuppu BAND.

Võimalik on salvestada 6 lehele kuni 36 AM
või FM laineala raadiojaama.
Raadiojaama saab salvestada järgmiselt:

LAINEALA VAHETAMINE

AM ja FM laineala vahel valimiseks
raadiorežiimis vajutada nuppu BAND.
VASTUVÕTUSAGEDUSE MUUTMINE
KÄSITSI

Sageduse vähendamiseks/suurendamiseks
vajutada [<<]/[>>].
Sagedus muutub nupu [<<]/[>>] iga
vajutusega 1 sammu võrra.
RAADIOJAAMA OTSIMINE

Eelmise/järgmise raadiojaama leidmiseks
vajutada [<<]/[>>] üle 1 sekundi.
Nupu pideval allhoidmisel muutub
sagedus pidevalt.
Nupu vabastamisel otsib raadio
eelmist/järgmist raadiojaama.

SALVESATUD RAADIOJAAMA
VALIMINE

Salvestatud raadiojaama saab kuulata
järgmiselt:

Samm 1: Otsida soovitud raadiojaam
automaatselt või käsitsi.

Samm 1: Valida nuppu FAV vajutades
soovitud leht.

Samm 2: Valida nuppu FAV vajutades
soovitud leht.

Samm 2: Vajutada soovitud raadiojaama
järjenumbri all olevat funktsiooninuppu.

Samm 3: Vajutada raadiojaama
salvestamiseks üle 1 sekundi soovitud
järjenumbri all olevat funktsiooninuppu.
Nii on võimalik salvestada kokku
36 raadiojaama.

RAADIOJAAMADE AUTOMAATNE
SALVESTAMINE
Automaatne salvestamine

Samm 1: Vajutada nuppu AS.
Ilmub automaatse salvestamise menüü.
Samm 2: Vajutada “On” all olevat
funktsiooninuppu. Raadio otsib
ja salvestab automaatselt 12 raadiojaama.
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AUTOMAATSELT SALVESTATUD
RAADIOJAAMADE LEHE KUSTUTAMINE

Raadiojaamade automaatsel salvestamisel
tekivad automaatselt salvestatud jaamade lehed.
Automaatselt salvestatud raadiojaamade lehe
kustutamiseks vajutada automaatse salvestamise
menüüs “Off” all olevat funktsiooninuppu.
AUTOMAATSELT SALVESTATUD
RAADIOJAAMADE TAASOTSING

Automaatselt salvestatud raadiojaamade
lehtede värskendamiseks vajutada automaatse
salvestamise menüüs “Rese” all olevat
funktsiooninuppu.

Vajutada “AF” all olevat funktsiooninuppu.

Liiklusinfo vastuvõtmise lõpetamine

Selle nupu vajutamine lülitab sisse või välja
AF funktsiooni.

Liiklusinfo vastuvõtmise lõpetamiseks
vajutada taas nuppu TP.

Piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsioon

Liiklusinfot edastava raadiojaama
otsimine

Piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsiooni kasutamisel võtab raadio vastu
piirkondlikku programmi edastavaid
raadiojaamu (Regional off).

Kui kuulatav raadiojaam liiklusinfot ei edasta,
siis otsib raadio nupu TP vajutamisel järgmise
liiklusinfot edastava raadiojaama.

Vajutada raadiorežiimis nuppu MENU.
Näidikule ilmub raadiomenüü.

PTY OTSING

Vajutada “RDS” all olevat funktsiooninuppu.
Näidikule ilmub RDS menüü.

PTY otsingufuktsiooni abil saab raadio
häälestada otse valitud kategoorias
edastatavatele raadioprogrammidele.

Vajutada “REG” all olevat funktsiooninuppu.
RDS FUNKTSIOON
AF sees/väljas

AF funktsiooni kasutamisel otsib raadio
pidevalt konkreetse raadiojaama tugevaima
signaaliga sagedust.
Vajutada raadiorežiimis nuppu MENU.
Näidikule ilmub raadiomenüü.
Vajutada “RDS” all olevat funktsiooninuppu.
Näidikule ilmub RDS menüü.

Selle nupu vajutamine lülitab sisse või välja
piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsiooni.
Liiklusinfo vastuvõtmine

Kuulatava raadiojaama liiklusinfo
vastuvõtmiseks (kui edastatakse)
vajutada nuppu TP.

Samm 1: Vajutada nuppu [PTY].
Samm 2: Vajutada nuppu [PTY] mitu korda,
kuni raadio näidikul kuvatakse soovitav
programmitüüp.
Samm 3: Vajutada soovitava programmitüübi
all asuvat funktsiooninuppu. Seejärel ostib
raadio selles kategoorias edastatavat jaama.
Kui selles kategoorias jaamu ei ole, kuvatakse
näidikul kiri “No PTY Station”.
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CD-MÄNGIJA KASUTAMINE
Iga CD-plaadi sissepanekul ilmub näidikule
raadio ning iga CD-plaadi laadimise ajal
ilmub näidikule kiri: File check.
Loo esitamise ajal on näidikul loo nimi
ja number.
Kui CD-plaat on süüte või raadio toite
väljalülitamisel CD-mängijas, siis jääb
see CD-mängijasse. Kui CD-plaat on süüte
sisselülitamisel CD-mängijas, siis peab selle
esitamiseks raadio toite sisse lülitama.
Kui viimane heliallikas oli CD-mängija,
siis jätkub süüte ja raadio toite sisselülitamisel
loo esitamine samast kohast, kus see katkes.
Vaherõnga kasutamisel on võimalik
CD-mängijaga esitada ka 8 cm läbimõõduga
CD-plaate. Suurte ja väikeste CD-plaatide
sissepanek toimub samamoodi.
CD-R plaadi esitamisel võib helikvaliteet
olla tavalisest madalam olenevalt
plaadi tootmiskvaliteedist, kasutatud
salvestusmeetodist, salvestatud loo kvaliteedist
ja plaadi seisukorrast. Võib tekkida vahelejätte
ning tõrkeid lugude otsimisel ja plaadi
sissepanekul/väljutamisel. Selliste probleemide
korral kontrollige CD-plaadi alumise poole
pinda. Kui CD-plaadi pind on kahjustunud,

näiteks pragunenud, murdunud
või kriimustunud, siis ei saa CD-plaati
korralikult esitada. Määrdunud CD-plaadi
puhastamise kohta vt teavet CD-plaatide
hooldamise peatükist.
Kui CD-plaadi pinnal nähtavaid kahjustusi
ei ole, võib tõrke põhjuse väljaselgitamiseks
esitada mõnda teadaolevalt veatut CD-plaati.
CD-plaatidele ei tohi silte kleepida,
sest need võivad CD-mängijasse kinni jääda.
Kui CD-plaat on salvestatud personaalarvutiga
ning sellele on vaja midagi märkida, võib seda
teha sobiva viltpliiatsiga.

ETTEVAATUST

Rohkem kui ühe CD-plaadi korraga
sisestamine või sildiga, kriimustatud
või kahjustatud CD-plaadi esitamine
võib CD-mängijat kahjustada. Soovitatav
on kasutada ainult sildita ja heas
seisukorras CD-plaate. CD-plaate tohib
sisestada ainult ühekaupa. CD-plaadi
sisestusavasse ei tohi panna muid esemeid
ning tuleb vältida vedelike või prahi
sattumist sisestusavasse.
Näidikule ilmunud vea kohta on esitatud teave
peatükis “CD-teated”.
CD-MÄNGIJA REŽIIMI VALIMINE

CD-mängija kasutamiseks vajutada muus
režiimis olles nuppu CD/AUX.
CD-PLAADI SISESTAMINE

Lükata CD-plaat osaliselt sisestusavasse,
kirjaga pool üleval. CD-plaat liigub seadmesse
ning selle esitamine algab automaatselt.
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CD-PLAADI VÄLJUTAMINE

Vajutada nuppu EJECT. CD-plaat väljub
sisestusavast.

RPT (KORDUS)

INT (LUGUDE ALGUSE ESITUS)

Eemaldada CD-plaat sisestusavast.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

ESITAMISE PEATAMINE

Samm 2: Vajutada “RPT” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
korduvalt ainult hetkel esitatavat lugu.

Samm 2: Vajutada “INT” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
mõne sekundi pikkuselt järjest kõikide
lugude alguse.

CD-plaadi esitamise peatamiseks vajutada
nuppu CD/AUX.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “RPT” all olevat funktsiooninuppu.

Näidikule ilmub vilkuv kiri “PAUSE”.
CD-plaadi esitamise jätkamiseks vajutada
veelkord nuppu CD/AUX.

RDM
(JUHUSLIKUS JÄRJEKORRAS ESITUS)

Kui raadio lisasisendisse AUX ühendatakse
mõni seade, siis esitamise katkestamise
funktsioon ei toimi.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

JÄRGMINE/EELMINE LUGU

Samm 2: Vajutada “RDM” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
lugusid juhuslikus järjekorras.

Vajutada [>>/<<]. CD-mängija alustab
järgmise/eelmise loo esitamist.
KIIRESITUS EDASI/TAGASI

Vajutada ja hoida all [>>/<<]. CD-mängija
esitab lugu kiiresti edasi/tagasi.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “RDM” all olevat funktsiooninuppu.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “INT” all olevat funktsiooninuppu.
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MP3/WMA CD-PLAADI
ESITAMINE
MP3/WMA VORMING

MP3/WMA vormingus lugusid on võimalik
CD-plaadile salvestada personaalarvutiga.
•
•

•

•

•

•

Veenduda, et kõik salvestatavad lood
on MP3/WMA vormingus.
Samale CD-plaadile ei tohi salvestada
CD-DA vormingus ja MP3/WMA
vormingus lugusid.
Veenduda, et kõikide MP3/WMA
vormingus failide failinime laiend oleks
mp3 või wma, sest muude failinime
laienditega failide esitamine ei ole tagatud.
Faile on võimalik salvestada erinevate
muutumatute või muutuvate bitikiirustega.
1. või 2. versiooni ID3-silti sisaldavate
failide korral võimaldab CD-mängija
kuvada loo, esitaja ja albumi nime.
Salvestage lood nende otsimise
lihtsustamiseks kaustadesse. Paigutage
iga album eraldi kausta. Igas kaustas
võib olla kuni 18 lugu.
Mitme seansiga salvestatud MP3/WMA
CD-plaat tuleb lõpetada. Tavaliselt
on parem salvestada kogu CD-plaadi
sisu korraga.

CD-mängija suudab lugeda ja esitada
max 50 kausta, 5 seanssi ja 999 faili.
Pikkade failinimede ja kaustanimede
salvestamiseks kulub ülemääraselt plaadi
mäluruumi. Ruumi säästmiseks lühendada
võimaluse korral failinimesid ja kaustanimesid.
Esitada on võimalik ka kaustadeta MP3/WMA
CD-plaate. CD-mängija loeb kuni 8 alamkausta,
kuid soovitud kausta otsimise lihtsustamiseks
tuleks kasutada võimalikult vähe alamkaustu.
Kui CD-plaat sisaldab üle 50 kausta, 5 seansi
ja 999 faili, siis nendest suurema järjenumbriga
kaustu, seansse ja faile ei ole võimalik otsida
ega esitada.

JUURKAUST

CD-mängija käsitleb juurkausta tavalise
kaustana. Kui juurkaustas on tihendatud
vormingus helifaile, siis kuvatakse juurkaust
kaustana ROOT. Juurkaustas olevaid faile
kasutatakse enne kui muudes kaustades
olevaid faile.
TÜHI KAUST

Kui mõni kaust sisaldab ainult alamkaustu,
kuid nendes ei ole tihendatud helifaile,
siis CD-mängija seda kausta ei näita,
vaid valib järgmise kausta, mis sisaldab
tihendatud helifaile.
KAUSTU EI OLE

Kui CD-plaat sisaldab ainult tihendatud
helifaile, siis paiknevad need juurkaustas.
Sel juhul eelmise/järgmise kausta valimise
funktsioon ei toimi. Näidikul kuvatakse
kausta nimi ROOT.
Kui CD-plaat sisaldab ainult tihendatud
helifaile, kuid ei sisalda ühtegi kausta,
siis paiknevad kõik helifailid juurkaustas.
Näidikul kuvatakse kausta nimi ROOT.
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ESITUSJÄRJEKORD

FAILISÜSTEEM JA NIMEDE KUVAMINE

Failide esitusjärjekord on järgmine.

Näidikul kuvatakse ID3-sildile salvestatud
loo nimi. Kui ID3-silt loo nime ei sisalda,
siis kuvatakse laiendita failinimi.

•
•

•

Esitamine algab esimesest juurkaustas
paiknevast helifailist.
Kui kõik juurkaustas paiknevad helifailid
on esitatud, siis jätkub kaustades olevate
helifailide esitamine nende numbrilises
järjekorras.
Pärast viimases kaustas paikneva viimase
helifaili esitamist alustab CD-mängija
taas esimese juurkaustas paikneva
helifaili esitamist.

Kui loo nimi on pikem kui 32 märki või 4 lehte,
siis kuvatakse see lühendatult. Näidikul
ei kuvata viimasele tekstilehele jäävaid
sõnaosi ja failinime laiendit.
MP3/WMA CD-PLAADI ESITAMINE

Kui süüde on sisse lülitatud, lükata CD-plaat
osaliselt sisestusavasse, kirjaga pool üleval.
CD-plaat liigub CD-mängijasse, näidikul
kuvatakse järjekorras Loading, File check
ja MP3 or WMA. Algab CD-plaadi esitamine.
Kui raadio toide on välja lülitatud,
ei saa CD-plaati sisestada.
Iga järgmise helifaili esitamise alustamisel
ilmub näidikule loo number ja nimi.

Kui CD-plaat on süüte või raadio toite
väljalülitamisel CD-mängijas, siis jääb
see CD-mängijasse. Kui CD-plaat on süüte
sisselülitamisel CD-mängijas, siis peab
selle esitamiseks raadio toite sisse lülitama.
Kui viimane heliallikas oli CD-mängija,
siis jätkub süüte ja raadio toite sisselülitamisel
loo esitamine samast kohast, kus see katkes.
Vaherõnga kasutamisel on võimalik
CD-mängijaga esitada ka 8 cm läbimõõduga
CD-plaate. Suurte ja väikeste CD-plaatide
sisestamine toimub ühtemoodi.
CD-R plaadi esitamisel võib helikvaliteet
olla tavalisest madalam olenevalt
plaadi tootmiskvaliteedist, kasutatud
salvestusmeetodist, salvestatud loo
kvaliteedist ja plaadi seisukorrast. Võib
tekkida vahelejätte ning tõrkeid lugude
otsimisel ja plaadi sisestamisel/väljutamisel.
Selliste probleemide korral tuleb kontrollida
CD-plaadi alumise poole pinda. Kui CD-plaadi
pind on kahjustunud, näiteks pragunenud,
murdunud või kriimustunud, ei saa CD-plaati
korralikult esitada. Määrdunud CD-plaadi
puhastamise kohta vt teavet CD-plaatide
hooldamise peatükist.
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Kui CD-plaadi pinnal nähtavaid kahjustusi
ei ole, võib tõrke põhjuse väljaselgitamiseks
esitada mõnda teadaolevalt veatut CD-plaati.
CD-plaatidele ei tohi silte kleepida,
sest need võivad CD-mängijasse kinni jääda.
Kui CD-plaat on salvestatud personaalarvutiga
ning sellele on vaja midagi märkida, võib seda
teha sobiva viltpliiatsiga.
ETTEVAATUST

Rohkem kui ühe CD-plaadi korraga
sisestamine või sildiga, kriimustatud
või kahjustatud CD-plaadi esitamine
võib CD-mängijat kahjustada. Soovitatav
on kasutada ainult sildita ja heas
seisukorras CD-plaate. CD-plaate tohib
sisestada ainult ühekaupa. CD-plaadi
sisestusavasse ei tohi panna muid esemeid
ning tuleb vältida vedelike või prahi
sattumist sisestusavasse.

Näidikule ilmunud vea kohta on esitatud
teave peatükis “CD-teated”.
MP3/WMA-vormingus failide esitamisel
toimivad kõik CD-mängija funktsioonid
sarnaselt CD-DA vormingus failide
esitamisega, v.a arvatud alljärgnevad.
Täiendava teabe saamiseks
vt ptk “CD-plaadi esitamine”.

FUNKTSIOONIDE MÕJUPIIRANGU REŽIIM

Kui mõjupiirang on sisse lülitatud, toimivad
funktsioonid kordus, lugude alguste esitamine
ainult valitud kaustas.
Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.
Samm 2: Vajutada “ALL” all olevat
funktsiooninuppu. “All” asendub
kirjaga “DIR”.
CD-esitamise funktsioonide mõjupiirangu
väljalülitamiseks vajutada “DIR” all olevat
funktsiooninuppu.
ID3-SILDI ANDMETE KUVAMINE

Vajutada nuppu INFO. Näidikule ilmuvad
valitud faili ID3-sildil sisalduvad andmed.
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CD-TEATED
KERIMINE SISSE/VÄLJA

Kui kerimise funktsioon on sisselülitatud,
siis toimub pika failinime sirvimine paremalt
vasakule.
Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi
esitamise lisafunktsioonid.
Samm 2: Vajutada “Scroll” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
korduvalt ainult hetkel esitatavat lugu.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “Scroll” all olevat funktsiooninuppu.

CHECK CD: Selle teate näidikule ilmumise
ja/või CD-plaadi väljumise põhjused võivad
olla järgmised.
•

Seadme sisetemperatuur on liiga kõrge.
Kui temperatuur langeb normaalsele
tasemele, peaks olema võimalik CD-plaadi
esitamist jätkata.
• Auto sõidab väga konarlikul teel. Kui
tee muutub tasasemaks, peaks olema
võimalik CD-plaadi esitamist jätkata.
• CD-plaat on määrdunud, kriimustatud,
märg või tagurpidi sisestatud.
• Õhuniiskus on väga suur. Sel juhul tuleb
umbes tund aega oodata ning seejärel
proovida uuesti.
• Failide vorming ei ole õige.
Vt “MP3/WMA vormingud” selles
peatükis eespool.
• CD-plaadi salvestamisel võis tekkida viga.
• CD-plaadi silt on CD-mängijasse
kinni jäänud.
Kui CD-plaadi esitamine on häiritud
mingil muul põhjusel, võib tõrke põhjuse
väljaselgitamiseks esitada mõnda teadaolevalt
veatut CD-plaati.

Kui viga tekib korduvalt või kui vea põhjust
ei õnnestu kõrvaldada, tuleb pöörduda seadme
müüja poole. Kirjutage veateade üles ning
näidake seda müüjale.
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AUX REŽIIM

TURVASÜSTEEM

Raadiol on üks lisasisendi pesa
(läbimõõt 3,5 mm), mis paikneb
esipaneeli paremas alumises nurgas.

Turvasüsteem vähendab raadio varastamise
ohtu.

TURVALUKU VÄLJALÜLITAMINE

Kui turvaluku funktsioon on sisselülitatud,
ei ole varastatud seadet võimalik määratud
turvakoodi sisestamata kasutada.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER], hoides
samal ajal allavajutatuna nuppu [INFO]
ja vasakpoolseimat funktsiooninuppu.

See ei ole audioväljund, sinna ei tohi ühendada
kõrvaklappide pistikut.
Lisasisendi pesasse võib ühendada
väliseid heliallikaid, näiteks iPod,
sülearvuti, MP3-mängija, CD-vahetaja,
XM™ vastuvõtja jms.
AUX REŽIIMI VALIMINE

Vajutada muus režiimis olles nuppu [CD/AUX].
Kui lisasisendi pesas lisaseadme pistikut ei ole,
siis ei lülitu raadio lisasisendi režiimi.

Turvaluku sisselülitamine
(turvakoodi määramine).

Lülitada raadio toide välja.

Lülitada raadio toide välja.

Selle tulemusel ilmub turvakoodi
määramise menüü ning näidikul
kuvatakse numbrid 1 kuni 6.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER], hoides
samal ajal allavajutatuna nuppu [INFO]
ja vasakpoolseimat funktsiooninuppu.

➮ Sisestada neljakohaline kood,
vajutades “1 kuni 6” all olevaid
funktsiooninuppe.

Selle tulemusel ilmub turvakoodi määramise
menüü ning näidikul kuvatakse numbrid 1 kuni
6.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER].

➮ Sisestada neljakohaline kood,
vajutades “1 kuni 6” all olevaid
funktsiooninuppe.
➮ Vajutada toitenuppu [POWER].
Selle tulemusel toimub turvakoodi
salvestamine ja turvaluku sisselülitamine ning
raadio toide lülitub välja.

Kui sisestatud kood on sama kui määratud
kood, toimub turvaluku väljalülitamine ning
raadio toide lülitub välja.
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ROOLIL OLEVAD JUHTNUPUD*
MÄRKUS

Kui turvakood on määratud,
siis on turvaluku väljalülitamiseks
vaja sisestada turvakood. Turvakood
tuleb kindlasti meelde jätta.

Audiosüsteemi põhilisi juhtimistoiminguid
on võimalik teha ka roolil olevate
juhtnuppudega.

Kui kümme korda järjest on sisestatud
vale turvakood, ei saa umbes tund aega
pärast seda turvakoodi uuesti sisestada.

PWR

E

MOD

K

SEE

T7D4001A

MÄRKUS

Kui audiorežiimi valimisel ei ole
sisendpesasse AUX (välisseadme
sisendpesa) ühendatud ühtegi seadet,
siis jäetakse AUX režiim vahele.
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Nupp

Funktsioon

PWR

•

•

Kui seadme toide on SISSELÜLITATUD:
Lühike vajutus:

lülitab heli vaigistusfunktsiooni SISSE.

Pikk vajutus:

lülitab seadme elektritoite VÄLJA.

Kui seadme toide on “VÄLJALÜLITATUD”:
Selle nupu vajutamine lülitab seadme elektritoite SISSE.

MODE

Kasutatakse audiorežiimi valimiseks.
AM

SEEK

•

•

VOLUME

FM

CD

(AUX)

tagasi AM

Raadiorežiimis:
Lühike vajutus:

lülitab järgmisele mällusalvestatud jaamale

Pikk vajutus:

käivitab automaatse häälestamise

CD-mängija režiimis:
Lühike vajutus:

vahetab esitatava pala

Pikk vajutus:

alustab kiiresitust edasi

(+)

+ pool:

suurendab helitugevust

(–)

- pool:

vähendab helitugevust
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RDS RAADIO JA CD-VAHETAJA
Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb
käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda.
ETTEVAATUST

Kõige esimesel kohal olgu liiklusohutus.
Autoraadiot tohib kasutada ainult siis,
kui liiklusolud seda võimaldavad.
Enne teele asumist tuleb raadio
funktsioonidega tutvuda.
Autos olles peab juht olema võimeline
õigeaegselt kuulma politsei, tuletõrje
ja kiirabi sireene. Sel põhjusel tuleb raadio
helitugevus seada mõistlikule nivoole.
ETTEVAATUST

Auto käivitamisel abiaku ja käivituskaablite
abil võib audiosüsteem kahjustuda.
Lülitada süsteem välja.

C8E4002A
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1. Toitenupp
Kui toide on sisse lülitatud:
Lühike vajutus: lülitab heli sisse/välja.
Pikk vajutus: lülitab toite välja.
Kui toide on välja lülitatud:
toitenupu vajutamisel lülitub toide sisse.
2. Helitugevuse nupp
Helitugevuse reguleerimine ja tämbri
muutmine (helimenüüs).
3. TP nupp
Liiklusinfo vastuvõtu sisse-/väljalülitamine.
4. PTY nupp
Programmitüübi valimine FM raadio
režiimis.

5. CD/AUX nupp
CD või AUX režiimi valimine.
6. AUDIO nupp
Tämbri, eesmiste/tagumiste kõlarite
või vasaku/parema kanali helitugevuse
jaotuse reguleerimine.
7. MENU nupp
Seadete menüü kuvamine.
8. EJECT nupp
CD-plaadi väljutamine.
9. Funktsiooninupud
Näidikul kuvatud funktsioonide valimine.
10. LOAD nupp
Kasutatakse CD-plaadi sisestamiseks.
11. FAV nupp
Salvestatud raadiojaamade lehtede
valimine.

12. INFO nupp
Teabe kuvamine kõikide režiimide
toimingute ja funktsioonide ning
raadioprogrammide ja CD-plaatide kohta.
13. BAND nupp
AM või FM laineala valimine.
14. |< nupp
Raadiorežiimis: vastuvõtusageduse
käsitsi vähendamine
(eelmise raadiojaama otsimine).
CD-mängija režiimis: kiiresitus tagasi.
15. >| nupp
Raadiorežiimis: vastuvõtusageduse
käsitsi suurendamine
(järgmise raadiojaama otsimine).
CD-mängija režiimis: kiiresitus edasi.
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TOITE SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

TÄMBRI REGULEERIMINE

Balanss

Toite sisselülitamine
Vajutada toitenuppu (kui toide on välja
lülitatud).

Bassihelide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada “Bal” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Toite väljalülitamine
Vajutada toitenupule üle 1 sekundi
(kui toide on sisse lülitatud).
HELI VAIGISTAMINE

Vajutada toitenuppu (kui toide on sisse lülitatud).
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Helitugevuse suurendamiseks keerata
helitugevuse nuppu päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks keerata
helitugevuse nuppu vastupäeva.

Vajutada “Bass” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Eesmiste/tagumiste kõlarite
helitugevuse jaotuse reguleerimine

Keskmiste toonide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.

Vajutada “Fad” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Vajutada “Mid” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Esitusstiili valimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.
Kõrgete toonide reguleerimine

Vajutada nuppu AUDIO. Ilmub helimenüü.
Vajutada “Treb” all olevat funktsiooninuppu
ja keerata helitugevuse nuppu päripäeva
või vastupäeva.

Vajutada “P EQ” all olevat funktsiooninuppu.
Ilmub esitusstiilide menüü.
Vajutada soovitud esitusstiili all olevat
funktsiooninuppu.
Esitusstiili väljalülitamiseks vajutada veelkord
selle all olevat funktsiooninuppu.
Valida on võimalik esitusstiile Pop, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.
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RAADIOREŽIIM
RAADIOREŽIIMI VALIMINE

RAADIOJAAMADE SALVESTAMINE

Raadiorežiimi valimiseks vajutada CD-mängija
või AUX režiimis nuppu BAND.

Võimalik on salvestada 6 lehele kuni 36 AM
või FM laineala raadiojaama.
Raadiojaama saab salvestada järgmiselt:

LAINEALA VAHETAMINE

AM ja FM laineala vahel valimiseks
raadiorežiimis vajutada nuppu BAND.
VASTUVÕTUSAGEDUSE MUUTMINE
KÄSITSI

Sageduse vähendamiseks/suurendamiseks
vajutada [<<]/[>>].
Sagedus muutub nupu [<<]/[>>] iga
vajutusega 1 sammu võrra.
RAADIOJAAMA OTSIMINE

Eelmise/järgmise raadiojaama leidmiseks
vajutada [<<]/[>>] üle 1 sekundi.
Nupu pideval allhoidmisel muutub sagedus
pidevalt.
Nupu vabastamisel otsib raadio eelmist/
järgmist raadiojaama.

SALVESATUD RAADIOJAAMA
VALIMINE

Salvestatud raadiojaama saab kuulata
järgmiselt:

Samm 1: Otsida soovitud raadiojaam
automaatselt või käsitsi.

Samm 1: Valida nuppu FAV vajutades
soovitud leht.

Samm 2: Valida nuppu FAV vajutades
soovitud leht.

Samm 2: Vajutada soovitud raadiojaama
järjenumbri all olevat funktsiooninuppu.

Samm 3: Vajutada raadiojaama
salvestamiseks üle 1 sekundi soovitud
järjenumbri all olevat funktsiooninuppu.
Nii on võimalik salvestada kokku
36 raadiojaama.

RAADIOJAAMADE AUTOMAATNE
SALVESTAMINE
Automaatne salvestamine

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Ilmub raadiomenüü.
Samm 2: Vajutada “AS” all olevat
funktsiooninuppu. Ilmub automaatse
salvestamise menüü.
Samm 3: Vajutada “On” all olevat
funktsiooninuppu. Raadio otsib
ja salvestab automaatselt 12 raadiojaama.
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AUTOMAATSELT SALVESTATUD
RAADIOJAAMADE LEHE KUSTUTAMINE

Raadiojaamade automaatsel salvestamisel
tekivad automaatselt salvestatud jaamade lehed.
Automaatselt salvestatud raadiojaamade lehe
kustutamiseks vajutada automaatse salvestamise
menüüs “Off” all olevat funktsiooninuppu.
AUTOMAATSELT SALVESTATUD
RAADIOJAAMADE TAASOTSING

Automaatselt salvestatud raadiojaamade
lehtede värskendamiseks vajutada automaatse
salvestamise menüüs “Rese” all olevat
funktsiooninuppu.

Vajutada “AF” all olevat funktsiooninuppu.

Liiklusinfo vastuvõtmise lõpetamine

Selle nupu vajutamine lülitab sisse
või välja AF funktsiooni.

Liiklusinfo vastuvõtmise lõpetamiseks
vajutada taas nuppu TP.

Piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsioon

Liiklusinfot edastava raadiojaama
otsimine

Piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsiooni kasutamisel võtab raadio vastu
piirkondlikku programmi edastavaid
raadiojaamu (Regional off).

Kui kuulatav raadiojaam liiklusinfot ei edasta,
siis otsib raadio nupu TP vajutamisel järgmise
liiklusinfot edastava raadiojaama.

Vajutada raadiorežiimis nuppu MENU.
Näidikule ilmub raadiomenüü.

PTY OTSING

Vajutada “RDS” all olevat funktsiooninuppu.
Näidikule ilmub RDS menüü.

PTY otsingufuktsiooni abil saab raadio
häälestada otse valitud kategoorias
edastatavatele raadioprogrammidele.

Vajutada “REG” all olevat funktsiooninuppu.
RDS FUNKTSIOON
AF sees/väljas

AF funktsiooni kasutamisel otsib raadio
pidevalt konkreetse raadiojaama tugevaima
signaaliga sagedust.
Vajutada raadiorežiimis nuppu MENU.
Näidikule ilmub raadiomenüü.
Vajutada “RDS” all olevat funktsiooninuppu.
Näidikule ilmub RDS menüü.

Selle nupu vajutamine lülitab sisse või välja
piirkondliku programmi vastuvõtmise
funktsiooni.
Liiklusinfo vastuvõtmine

Kuulatava raadiojaama liiklusinfo
vastuvõtmiseks (kui edastatakse)
vajutada nuppu TP.

Samm 1: Vajutada nuppu [PTY].
Samm 2: Vajutada nuppu [PTY] mitu korda,
kuni raadio näidikul kuvatakse soovitav
programmitüüp.
Samm 3: Vajutada soovitava programmitüübi
all asuvat funktsiooninuppu. Seejärel ostib
raadio selles kategoorias edastatavat jaama.
Kui selles kategoorias jaamu ei ole, kuvatakse
näidikul kiri “No PTY Station”.
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CD-MÄNGIJA KASUTAMINE
Iga CD-plaadi sissepanekul ilmub näidikule
raadio ning iga CD-plaadi laadimise ajal ilmub
näidikule kiri: File check.
Loo esitamise ajal on näidikul loo nimi
ja number.
Kui CD-plaat on süüte või raadio toite
väljalülitamisel CD-mängijas, siis jääb
see CD-mängijasse. Kui CD-plaat on süüte
sisselülitamisel CD-mängijas, siis peab selle
esitamiseks raadio toite sisse lülitama.
Kui viimane heliallikas oli CD-mängija, siis
jätkub süüte ja raadio toite sisselülitamisel loo
esitamine samast kohast, kus see katkes.
Vaherõnga kasutamisel on võimalik
CD-mängijaga esitada ka 8 cm läbimõõduga
CD-plaate. Suurte ja väikeste CD-plaatide
sissepanek toimub samamoodi.
CD-R plaadi esitamisel võib helikvaliteet olla
tavalisest madalam olenevalt plaadi
tootmiskvaliteedist, kasutatud
salvestusmeetodist, salvestatud loo kvaliteedist
ja plaadi seisukorrast. Võib tekkida vahelejätte
ning tõrkeid lugude otsimisel ja plaadi
sissepanekul/väljutamisel. Selliste probleemide
korral kontrollige CD-plaadi alumise poole
pinda. Kui CD-plaadi pind on kahjustunud,

näiteks pragunenud, murdunud
või kriimustunud, siis ei saa CD-plaati
korralikult esitada. Määrdunud CD-plaadi
puhastamise kohta vt teavet CD-plaatide
hooldamise peatükist.
Kui CD-plaadi pinnal nähtavaid kahjustusi
ei ole, võib tõrke põhjuse väljaselgitamiseks
esitada mõnda teadaolevalt veatut CD-plaati.
CD-plaatidele ei tohi silte kleepida,
sest need võivad CD-mängijasse kinni jääda.
Kui CD-plaat on salvestatud personaalarvutiga
ning sellele on vaja midagi märkida, võib seda
teha sobiva viltpliiatsiga.

ETTEVAATUST

Rohkem kui ühe CD-plaadi korraga
sisestamine või sildiga, kriimustatud
või kahjustatud CD-plaadi esitamine võib
CD-mängijat kahjustada. Soovitatav
on kasutada ainult sildita ja heas
seisukorras CD-plaate. CD-plaate tohib
sisestada ainult ühekaupa. CD-plaadi
sisestusavasse ei tohi panna muid esemeid
ning tuleb vältida vedelike või prahi
sattumist sisestusavasse.
Näidikule ilmunud vea kohta on esitatud teave
peatükis “CD-teated”.
CD-MÄNGIJA REŽIIMI VALIMINE

CD-mängija kasutamiseks vajutada muus
režiimis olles nuppu CD/AUX.
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CD-PLAADI SISESTAMINE

CD-PLAADI VÄLJUTAMINE

JÄRGMINE/EELMINE CD-PLAAT

CD-vahetajasse saab sisestada
kuni 6 CD-plaati.

Vajutada nuppu [EJECT]. Näidikul kuvatakse
hõivatud plaadikohtade arv.

CD-plaadi vahetamiseks
vajutada “DISC+/Disc-”
all olevat funktsiooninuppu. Algab
valitud CD-plaadi esimese loo esitamine.

Samm 1: Vajutada nuppu LOAD.
Näidikul kuvatakse tühjade
plaadikohtade arv.

Vajutada soovitud plaadikoha all olevat
funktsiooninuppu. CD-plaat väljub sisestusavast.

Samm 2: Vajutada tühja plaadikoha
numbri all olevat funktsiooninuppu.

Kui vajutada nuppu EJECT üle 1 sekundi,
väljutab CD-vahetaja järjekorras
kõik CD-plaadid.

JÄRGMINE/EELMINE LUGU

ESITAMISE PEATAMINE

KIIRESITUS EDASI/TAGASI

CD-plaadi esitamise peatamiseks vajutada
nuppu CD/AUX.

Vajutada ja hoida all [>>/<<]. CD-mängija
esitab lugu kiiresti edasi/tagasi.

Samm 3: Lükata CD-plaat osaliselt
sisestusavasse, kirjaga pool üleval.
CD-plaat liigub seadmesse ning selle
esitamine algab automaatselt.
Mitme CD-plaadi sisestamine:
Samm 1: Vajutada 1 sekund nuppu
LOAD. Kostub helisignaal ning näidikule
ilmub mitme CD-plaadi sisestamise
alustamise teade.
Samm 2: Sisestada näidikul kuvatavaid
juhiseid järgides CD-plaadid.
CD-vahetajasse saab sisestada kuni 6 CD-plaati.
MÄRKUS

CD-plaatide sisestamise lõpetamiseks
vajutada veelkord nuppu LOAD.

Eemaldada CD-plaat sisestusavast.

Näidikule ilmub vilkuv kiri “PAUSE”.
CD-plaadi esitamise jätkamiseks vajutada
veelkord nuppu CD/AUX.
Kui raadio lisasisendisse AUX ühendatakse
mõni seade, siis esitamise katkestamise
funktsioon ei toimi.

Vajutada [>>/<<]. CD-mängija alustab
järgmise/eelmise loo esitamist.
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RPT (KORDUS)

INT (LUGUDE ALGUSE ESITUS)

MP3/WMA CD-PLAADI
ESITAMINE

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

MP3/WMA VORMING

Samm 2: Vajutada “RPT” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
korduvalt ainult hetkel esitatavat lugu.

Samm 2: Vajutada “INT” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
mõne sekundi pikkuselt järjest kõikide
lugude alguse.

•

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “RPT” all olevat funktsiooninuppu.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “INT” all olevat funktsiooninuppu.

MP3/WMA vormingus lugusid on võimalik
CD-plaadile salvestada personaalarvutiga.

•

•

RDM (JUHUSLIKUS JÄRJEKORRAS
ESITUS)

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.
Samm 2: Vajutada “RDM” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
lugusid juhuslikus järjekorras.

•

•

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “RDM” all olevat funktsiooninuppu.
•

Veenduda, et kõik salvestatavad
lood on MP3/WMA vormingus.
Samale CD-plaadile ei tohi salvestada
CD-DA vormingus ja MP3/WMA
vormingus lugusid.
Veenduda, et kõikide MP3/WMA
vormingus failide failinime laiend oleks mp3
või wma, sest muude failinime laienditega
failide esitamine ei ole tagatud.
Faile on võimalik salvestada erinevate
muutumatute või muutuvate bitikiirustega.
1. või 2. versiooni ID3-silti sisaldavate
failide korral võimaldab CD-mängija kuvada
loo, esitaja ja albumi nime.
Salvestage lood nende otsimise
lihtsustamiseks kaustadesse. Paigutage iga
album eraldi kausta. Igas kaustas võib olla
kuni 18 lugu.
Mitme seansiga salvestatud MP3/WMA
CD-plaat tuleb lõpetada. Tavaliselt on parem
salvestada kogu CD-plaadi sisu korraga.
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CD-mängija suudab lugeda ja esitada
max 50 kausta, 5 seanssi ja 999 faili.
Pikkade failinimede ja kaustanimede
salvestamiseks kulub ülemääraselt plaadi
mäluruumi. Ruumi säästmiseks tuleb
võimaluse korral failinimesid ja kaustanimesid
lühendada. Esitada on võimalik ka kaustadeta
MP3/WMA CD-plaate. CD-mängija loeb kuni
8 alamkausta, kuid soovitud kausta otsimise
lihtsustamiseks tuleks kasutada võimalikult
vähe alamkaustu. Kui CD-plaat sisaldab
üle 50 kausta, 5 seansi ja 999 faili, siis nendest
suurema järjenumbriga kaustu, seansse ja faile
ei ole võimalik otsida ega esitada.

JUURKAUST

ESITUSJÄRJEKORD

CD-mängija käsitleb juurkausta tavalise
kaustana. Kui juurkaustas on tihendatud
vormingus helifaile, siis kuvatakse juurkaust
kaustana ROOT. Juurkaustas olevaid faile
kasutatakse enne kui muudes kaustades
olevaid faile.

Failide esitusjärjekord on järgmine.

TÜHI KAUST

•

Kui mõni kaust sisaldab ainult alamkaustu,
kuid nendes ei ole tihendatud helifaile,
siis CD-mängija seda kausta ei näita,
vaid valib järgmise kausta, mis sisaldab
tihendatud helifaile.
KAUSTU EI OLE

Kui CD-plaat sisaldab ainult tihendatud
helifaile, siis paiknevad need juurkaustas.
Sel juhul eelmise/järgmise kausta valimise
funktsioon ei toimi. Näidikul kuvatakse kausta
nimi ROOT.
Kui CD-plaat sisaldab ainult tihendatud
helifaile, kuid ei sisalda ühtegi kausta,
siis paiknevad kõik helifailid juurkaustas.
Näidikul kuvatakse kausta nimi ROOT.

•
•

Esitamine algab esimesest juurkaustas
paiknevast helifailist.
Kui kõik juurkaustas paiknevad helifailid
on esitatud, siis jätkub kaustades olevate
helifailide esitamine nende numbrilises
järjekorras.
Pärast viimases kaustas paikneva viimase
helifaili esitamist alustab CD-mängija
taas esimese juurkaustas paikneva
helifaili esitamist.
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FAILISÜSTEEM JA NIMEDE KUVAMINE

Näidikul kuvatakse ID3-sildile salvestatud
loo nimi. Kui ID3-silt loo nime ei sisalda,
siis kuvatakse laiendita failinimi.
Kui loo nimi on pikem kui 32 märki või 4 lehte,
siis kuvatakse see lühendatult. Näidikul
ei kuvata viimasele tekstilehele jäävaid
sõnaosi ja failinime laiendit.
MP3/WMA CD-PLAADI ESITAMINE

Kui süüde on sisse lülitatud, lükata CD-plaat
osaliselt sisestusavasse, kirjaga pool üleval.
CD-plaat liigub CD-mängijasse, näidikul
kuvatakse järjekorras Loading, File check
ja MP3 or WMA. Algab CD-plaadi esitamine.
Kui raadio toide on välja lülitatud,
ei saa CD-plaati sisestada.
Iga järgmise helifaili esitamise alustamisel
ilmub näidikule loo number ja nimi.

Kui CD-plaat on süüte või raadio toite
väljalülitamisel CD-mängijas, siis jääb
see CD-mängijasse. Kui CD-plaat on süüte
sisselülitamisel CD-mängijas, siis peab
selle esitamiseks raadio toite sisse lülitama.
Kui viimane heliallikas oli CD-mängija,
siis jätkub süüte ja raadio toite sisselülitamisel
loo esitamine samast kohast, kus see katkes.
Vaherõnga kasutamisel on võimalik
CD-mängijaga esitada ka 8 cm läbimõõduga
CD-plaate. Suurte ja väikeste CD-plaatide
sisestamine toimub ühtemoodi.
CD-R plaadi esitamisel võib helikvaliteet
olla tavalisest madalam olenevalt
plaadi tootmiskvaliteedist, kasutatud
salvestusmeetodist, salvestatud loo kvaliteedist
ja plaadi seisukorrast. Võib tekkida vahelejätte
ning tõrkeid lugude otsimisel ja plaadi
sisestamisel/väljutamisel. Selliste probleemide
korral tuleb kontrollida CD-plaadi alumise poole
pinda. Kui CD-plaadi pind on kahjustunud,
näiteks pragunenud, murdunud või
kriimustunud, ei saa CD-plaati korralikult
esitada. Määrdunud CD-plaadi puhastamise
kohta vt teavet CD-plaatide hooldamise
peatükist.

Kui CD-plaadi pinnal nähtavaid kahjustusi
ei ole, võib tõrke põhjuse väljaselgitamiseks
esitada mõnda teadaolevalt veatut CD-plaati.
CD-plaatidele ei tohi silte kleepida,
sest need võivad CD-mängijasse kinni jääda.
Kui CD-plaat on salvestatud personaalarvutiga
ning sellele on vaja midagi märkida, võib seda
teha sobiva viltpliiatsiga.
ETTEVAATUST

Rohkem kui ühe CD-plaadi korraga
sisestamine või sildiga, kriimustatud
või kahjustatud CD-plaadi esitamine
võib CD-mängijat kahjustada. Soovitatav
on kasutada ainult sildita ja heas
seisukorras CD-plaate. CD-plaate tohib
sisestada ainult ühekaupa. CD-plaadi
sisestusavasse ei tohi panna muid esemeid
ning tuleb vältida vedelike või prahi
sattumist sisestusavasse.
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Näidikule ilmunud vea kohta on esitatud teave
peatükis “CD-teated”.
MP3/WMA-vormingus failide esitamisel
toimivad kõik CD-mängija funktsioonid
sarnaselt CD-DA vormingus failide esitamisega,
v.a arvatud alljärgnevad. Täiendava teabe
saamiseks vt ptk “CD-plaadi esitamine”.

FUNKTSIOONIDE MÕJUPIIRANGU REŽIIM

KERIMINE SISSE/VÄLJA

Kui mõjupiirang on sisse lülitatud, toimivad
funktsioonid kordus, lugude alguste esitamine
ainult valitud kaustas.

Kui kerimise funktsioon on sisselülitatud, siis
toimub pika failinime sirvimine paremalt
vasakule.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

Samm 1: Vajutada nuppu MENU.
Näidikule ilmuvad CD-plaadi esitamise
lisafunktsioonid.

Samm 2: Vajutada “ALL” all olevat
funktsiooninuppu. “All” asendub
kirjaga “DIR”.

Samm 2: Vajutada “Scroll” all olevat
funktsiooninuppu. CD-mängija esitab
korduvalt ainult hetkel esitatavat lugu.

CD-esitamise funktsioonide mõjupiirangu
väljalülitamiseks vajutada “DIR” all olevat
funktsiooninuppu.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutada
veelkord “Scroll” all olevat funktsiooninuppu.

ID3-SILDI ANDMETE KUVAMINE

Vajutada nuppu INFO. Näidikule ilmuvad
valitud faili ID3-sildil sisalduvad andmed.
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CD-TEATED
CHECK CD: Selle teate näidikule ilmumise
ja/või CD-plaadi väljumise põhjused võivad
olla järgmised.
•

Seadme sisetemperatuur on liiga kõrge.
Kui temperatuur langeb normaalsele
tasemele, peaks olema võimalik CD-plaadi
esitamist jätkata.
• Auto sõidab väga konarlikul teel. Kui tee
muutub tasasemaks, peaks olema
võimalik CD-plaadi esitamist jätkata.
• CD-plaat on määrdunud, kriimustatud,
märg või tagurpidi sisestatud.
• Õhuniiskus on väga suur. Sel juhul tuleb
umbes tund aega oodata ning seejärel
proovida uuesti.
• Failide vorming ei ole õige.
Vt “MP3/WMA vormingud” selles
peatükis eespool.
• CD-plaadi salvestamisel võis tekkida viga.
• CD-plaadi silt on CD-mängijasse
kinni jäänud.
Kui CD-plaadi esitamine on häiritud
mingil muul põhjusel, võib tõrke põhjuse
väljaselgitamiseks esitada mõnda teadaolevalt
veatut CD-plaati.

AUX REŽIIM
Kui viga tekib korduvalt või kui vea põhjust
ei õnnestu kõrvaldada, tuleb pöörduda seadme
müüja poole. Kirjutage veateade üles ning
näidake seda müüjale.

Raadiol on üks lisasisendi pesa
(läbimõõt 3,5 mm), mis paikneb
esipaneeli paremas alumises nurgas.
See ei ole audioväljund, sinna ei tohi
ühendada kõrvaklappide pistikut.
Lisasisendi pesasse võib ühendada
väliseid heliallikaid, näiteks iPod,
sülearvuti, MP3-mängija, CD-vahetaja,
XM™ vastuvõtja jms.
AUX REŽIIMI VALIMINE

Vajutada muus režiimis olles nuppu [CD/AUX].
Kui lisasisendi pesas lisaseadme pistikut ei ole,
siis ei lülitu raadio lisasisendi režiimi.
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TURVASÜSTEEM
Turvasüsteem vähendab raadio varastamise
ohtu.

TURVALUKU VÄLJALÜLITAMINE

Kui turvaluku funktsioon on sisselülitatud,
ei ole varastatud seadet võimalik määratud
turvakoodi sisestamata kasutada.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER], hoides
samal ajal allavajutatuna nuppu [INFO]
ja vasakpoolseimat funktsiooninuppu.

Kui turvakood on määratud,
siis on turvaluku väljalülitamiseks
vaja sisestada turvakood. Turvakood
tuleb kindlasti meelde jätta.

Lülitada raadio toide välja.

Selle tulemusel ilmub turvakoodi
määramise menüü ning näidikul
kuvatakse numbrid 1 kuni 6.

Kui kümme korda järjest on sisestatud
vale turvakood, ei saa umbes tund aega
pärast seda turvakoodi uuesti sisestada.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER], hoides
samal ajal allavajutatuna nuppu [INFO]
ja vasakpoolseimat funktsiooninuppu.

➮ Sisestada neljakohaline kood,
vajutades “1 kuni 6” all olevaid
funktsiooninuppe.

Selle tulemusel ilmub turvakoodi
määramise menüü ning näidikul
kuvatakse numbrid 1 kuni 6.

➮ Vajutada toitenuppu [POWER].

Turvaluku sisselülitamine
(turvakoodi määramine).

➮ Sisestada neljakohaline kood,
vajutades “1 kuni 6” all olevaid
funktsiooninuppe.
➮ Vajutada toitenuppu [POWER].
Selle tulemusel toimub turvakoodi
salvestamine ja turvaluku sisselülitamine
ning raadio toide lülitub välja.

Lülitada raadio toide välja.

Kui sisestatud kood on sama kui määratud
kood, toimub turvaluku väljalülitamine ning
raadio toide lülitub välja.

MÄRKUS
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ROOLIL OLEVAD JUHTNUPUD*
Audiosüsteemi põhilisi juhtimistoiminguid
on võimalik teha ka roolil olevate
juhtnuppude abil.

Nupp

Funktsioon

PWR

•

MÄRKUS

Kui audiorežiimi valimisel
ei ole sisendpesasse AUX (välisseadme
sisendpesa) ühendatud ühtegi seadet,
siis jäetakse AUX režiim vahele.

•

Kui seadme toide on SISSELÜLITATUD:
Lühike vajutus:

lülitab heli vaigistusfunktsiooni SISSE.

Pikk vajutus:

lülitab seadme elektritoite VÄLJA.

Kui seadme toide on “VÄLJALÜLITATUD”:
Selle nupu vajutamine lülitab seadme elektritoite SISSE.

MODE

Kasutatakse audiorežiimi valimiseks.
AM

SEEK

•

•

VOLUME
PWR

E

MOD

EEK

S

T7D4001A

FM

CD

(AUX)

tagasi AM

Raadiorežiimis:
Lühike vajutus:

lülitab järgmisele mällusalvestatud jaamale

Pikk vajutus:

käivitab automaatse häälestamise

CD-vahetaja režiimis:
Lühike vajutus:

vahetab esitatava pala

Pikk vajutus:

vahetab CD-plaadi

(+)

+ pool:

suurendab helitugevust

(–)

- pool:

vähendab helitugevust
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