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Üldteave
Infotainment-süsteem pakub teie
autos uusima tehnoloogia abil teavet
ja meelelahutust.
Süsteemi või selle tarkvara
värskendamise või täiendamise asjus
pöörduge edasimüüja poole.
Raadio on hõlpsalt kasutatav. Soovi
korral saate salvestada
eelhäälestusnuppude 1–5 abil
seitsme lemmikulehe peale kokku
kuni 35 FM- ja AM-raadiojaama.
Infotainment-süsteemi abil saab
esitada USB-talletusseadmel ja
iPodil/iPhone'il talletatavat sisu.
Bluetoothi telefoniühenduse
funktsioon võimaldab vastu võtta WiFi käed-vabad telefonikõnesid ja
kasutada telefoni muusikapleierit.
Ühendage kaasaskantav
muusikapleier lisahelisisendiga ja
nautige Infotainment-süsteemi
rikkalikku kõla.

■ Lõigus "Ülevaade" esitatakse lihtne
ülevaade Infotainment-süsteemi
funktsioonidest ja kõikide
reguleerimisvõimaluste kokkuvõte.
■ Lõigus "Kasutamine" selgitatakse
Infotainment-süsteemi põhilisi
juhtseadmeid.

Vargusvastane kaitse
Infotainment-süsteemil on
vargusevastane elektrooniline
turvasüsteem.
Infotainment-süsteem toimib ainult
sõidukis, millesse see algselt
paigaldati, ja muudes sõidukites ei
saa seda kasutada.

Sissejuhatus

Juhtseadiste ülevaade
Juhtpaneel

Tüüp 1: FM/AM + USB/iPod + AUX
+ Bluetooth + pilt + film +
nutitelefoniühendus
Tüüp 2: FM/AM + RDS + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth + pilt +
film + nutitelefoniühendus
Märkus
Nutitelefoni ühenduse funktsioon ei
pruugi olenevalt piirkonnast toetatud
olla.

1. Ekraan
Esituse/vastuvõtu/menüü oleku ja
teabe kuvamiseks.
2. Nupud ∧ VOL ∨ (helitugevus)
Helitugevuse suurendamiseks
vajutage nuppu ∧.
Helitugevuse vähendamiseks
vajutage nuppu ∨.
3. Nupp m (toide)
Vajutage ja hoidke seda nuppu all
süsteemi sisse-/väljalülitamiseks.
4. Nupp ; (kodu)
Vajutage seda nuppu põhimenüü
avamiseks.
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Rooliratta kaugjuhtimine

1. Nupp 7w (kõne)
◆ Kui Infotainment-süsteemiga ei
ole Bluetooth-seadet seotud:
alustab Bluetooth-seadme
ühendamist.
◆ Kui Infotainment-süsteemiga
on seotud Bluetooth-seade:
vajutage seda nuppu kõnele
vastamiseks või kordusvalimise
režiimi avamiseks.
Kui ühendatud telefon toetab
kõnetuvastust, vajutage ja
hoidke seda nuppu all telefoni
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kõnetuvastusfunktsiooni
aktiveerimiseks.
2. Nupp xn (vaigista/lõpeta kõne)
Vajutada seda nuppu igas
muusika taasesituse režiimis
vaigistuse funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks.
Vajutage seda nuppu
sissetulevast kõnest
keeldumiseks või pooleli oleva
kõne lõpetamiseks.
3. Nupp SRC (allikas)
Vajutage seda nuppu sisuallika
vahetamiseks.
Nupp R/S (otsing)
◆ Vajutamine FM-/AM-raadio
režiimis: aktiveerib eelmise või
järgmise eeltalletatud
raadiojaama.
◆ Vajutamine MP3-, USBrežiimis: esitab eelmise või
järgmise faili.
◆ Vajutamine iPodi/iPhone'i
režiimis: esitab eelmise või
järgmise loo.

◆ Vajutamine muusika Bluetoothühenduse kaudu esitamise
režiimis: esitab eelmise või
järgmise heliüksuse.
◆ Vajutamine ja all hoidmine FM-/
AM-režiimis: kerib raadiojaamu,
kuni nuppu all hoitakse. Nupu
vabastamisel otsitakse
automaatselt vastuvõtmiseks
sobiv ülekanne.
◆ Vajutamine ja all hoidmine
MP3-, USB-, iPodi/iPhone'i
režiimis: kerib edasi või tagasi,
kuni nuppu all hoitakse. Nupu
vabastamisel taastub
tavaesitus.
4. Nupud + (helitugevus)
Helitugevuse suurendamiseks
vajutage nuppu ＋.
Helitugevuse vähendamiseks
vajutage nuppu －.

Funktsioon
Süsteemi sisse-/väljalülitamine

■ Süsteemi sisselülitamiseks
vajutage juhtpaneelil ja hoidke all
nuppu m. Käivitatakse viimati
esitatud lugu või film.
■ Süsteemi väljalülitamiseks
vajutage juhtpaneelil ja hoidke all
nuppu m. Ekraanil kuvatakse
kellaaeg, kuupäev ja temperatuur.

Märkus
Temperatuuri kuvatakse siis, kui
süüde on sees (ON).

Sissejuhatus
Automaatne sisse-/
väljalülitumine

VAIGISTAMINE

Helivaigistuse sisse- ja
väljalülitamiseks vajutage
juhtpaneelil nuppu ∧ VOL ∨ ja seejärel
vajutage üksust p.

Kui süütelukk keeratakse
(süütevõtme abil) asendisse ACC või
ON, lülitatakse Infotainment-süsteem
automaatselt sisse.
Kui süütelukk on väljas (OFF) ja
kasutaja avab sõiduki ukse,
lülitatakse Infotainment-süsteem
automaatselt välja.
Märkus
Kui vajutada ja hoida juhtpaneelil
nuppu m all siis, kui süüde on väljas,
lülitub Infotainment-süsteem sisse.
Umbes 10 minuti pärast aga lülitub
Infotainment-süsteem automaatselt
välja.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks
vajutage juhtpaneelil nuppe ∧ VOL ∨.
Kuvatakse helitugevuse hetketase.
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■ Helitugevuse reguleerimiseks rooli
kaugjuhtimispuldi abil vajutage
nuppu +.
■ Infotainment-süsteemi toite
sisselülitamisel vastab helitugevus
varem valitule (kui see on
maksimaalsest käivitamise
helitugevusest väiksem).
■ Kui Infotainment-süsteemi
sisselülitamisel on selle
helitugevus maksimaalsest
käivitamise helitugevusest suurem,
reguleeritakse see automaatselt
käivitamise helitugevuse tasemele.

Helitugevuse automaatne
reguleerimine

Kui kiiruse kompenseerimiseks
kasutatav helitugevuse seadistus
hakkab toimima, reguleeritakse
helitugevust automaatselt sõiduki
kiiruse järgi, et kompenseerida
mootori ja rehvide müra.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
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2. Valige sätted > raadio sätted >
automaatne helitugevus.

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
3. Määrake nupu < või > abil Väljas/
Madal/Keskmine/Kõrge.

Põhimenüü kasutamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ Vajutage FM-/AM-raadio
kuulamiseks, USB-ühenduse/
iPodi/Bluetooth-ühenduse abil
muusika esitamiseks või
lisaseadme (AUX)
kasutamiseks üksust heli.

◆ Vajutage piltide, filmide või
lisaseadme (AUX) abil video
vaatamiseks üksust pilt ja film.
◆ Telefonifunktsioonide (kui
telefon on ühendatud)
aktiveerimiseks vajutage
üksust telefon.
◆ Ühendatud nutitelefoni
rakenduste aktiveerimiseks
vajutage üksust
nutitelefoniühendus. See
funktsioon ei pruugi olenevalt
piirkonnast toetatud olla.
Toetatud rakendused võivad
olenevalt piirkonnast erineda.
◆ Süsteemi sätete menüü
avamiseks vajutage üksust
sätted.

Funktsiooni valimine
Audio
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust heli.
Vajutage ekraanil üksust Allikas
S.

Sissejuhatus

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)

◆ AM-raadio valimiseks vajutage
valikut AM.
◆ FM-raadio valimiseks vajutage
valikut FM.
◆ DAB-raadio valimiseks
vajutage valikut DAB (ainult
tüüpi 2 mudelitel).
◆ USB valimiseks vajutage valikut
USB.
◆ iPodi/iPhone'i funktsiooni
valimiseks vajutage valikut
iPod.
◆ Lisasisendi (AUX) kaudu
helisisu esitamise funktsiooni
valimiseks klõpsake üksust
AUX.
◆ Bluetooth-ühenduse kaudu
muusika esitamise funktsiooni
valimiseks vajutage valikut
Bluetooth.
Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.
Kui sisuallikas (USB/iPod/AUX/
Bluetooth) ei ole Infotainmentsüsteemiga ühendatud, ei ole see
funktsioon saadaval.
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Pilt ja film
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust pilt
ja film.
3. Vajutage ekraanil üksust Allikas
S.

10

Sissejuhatus
◆ USB-talletusseadmel
talletatavate pildifailide
vaatamiseks vajutage valikut
USB (pilt).
◆ USB-talletusseadmel
talletatavate filmifailide
vaatamiseks vajutage valikut
USB (film).
◆ Välisel lisaseadmel (AUX)
talletatavate filmifailide
vaatamiseks vajutage valikut
AUX (film).

Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.
Kui sisuallikas (USB (pilt)/USB
(film)/AUX (film)) ei ole Infotainmentsüsteemiga ühendatud, ei ole see
funktsioon saadaval.
Bluetoothi käed-vabad telefoniseade
Bluetooth-vabakäefunktsiooni
kasutamiseks ühendage Bluetoothühenduse toega telefon Infotainmentsüsteemiga.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
telefon.

Funktsiooni kasutamiseks installige
rakendus nutitelefoni ning seejärel
ühendage nutitelefon USB- või
Bluetooth-ühenduse kaudu
Infotainment-süsteemiga.
■ iPhone: USB-ühendus
■ Androidi-põhine telefon: Bluetoothühendus
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
nutitelefoniühendus.
Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.
Kui Bluetooth-funktsiooniga telefon
ei ole Infotainment-süsteemiga
ühendatud, ei ole see funktsioon
saadaval. Lisateabe saamiseks
lugege jaotist Bluetooth-seadme
sidumise ja ühendamise kohta
3 44.
Nutitelefoniühendus
Märkus
See funktsioon ei pruugi olenevalt
piirkonnast toetatud olla.

Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.

Sissejuhatus
Seaded
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.

2. Vajutage üksust sätted.

3. Valige soovitud säte.

Isikupärastamine
Sätete menüü üldfunktsioonid

Infotainment-süsteemi saab
hõlpsamaks kasutamiseks
kohandada.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
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Märkus
Sätete menüüd ja funktsioonid
võivad olenevalt sõiduki versioonist
erineda.

Kellaaja- ja kuupäevasätted
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Valige sätted > kellaaja- ja
kuupäevasätted.

◆ kellaajavormingu määramine:
Valida kellaaja 12- või 24tunnine kuvamine.
◆ kuupäevavormingu
määramine: Seada kuupäeva
kuvamise vorming:
- [AAAA/KK/PP]: 2012/01/31
- [PP/KK/AAAA]: 31/01/2012
- [KK/PP/AAAA]: 01/31/2012
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◆ kellaaja ja kuupäeva
määramine: määrake nuppude
∧ ja ∨ abil tunnid, minutid ning
aasta/kuu/päev ja seejärel
vajutage nuppu OK.
◆ kella automaatne
sünkroonimine: kui soovite, et
kella reguleeriks funktsioonid
RDS-i kellaaeg ja kuupäev ning
GPS-i kellaaeg ja kuupäev,
vajutage nuppu Sees. Kui
soovite, et kella reguleeriks
funktsioon GPS-i kellaaeg ja
kuupäev, vajutage nuppu
Väljas.

Märkus
Määrake esmalt kellaaeg, et see
kuvada.

Raadio sätted
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Valige sätted > raadio sätted.

◆ automaatne helitugevus:
kontrollib sõiduki sõidukiiruse
alusel automaatselt
helitugevust. Saate määrata
väärtuse Väljas/Madal/
Keskmine/Kõrge.
◆ raadio häälestusriba: jaamade
valimist võimaldava
häälestusriba kuvamiseks või
peitmiseks valige Sees või
Väljas.
◆ RDS-i valikud: avab RDS-i
valikute menüü.
- RDS: Sees või Väljas.
- piirkondlik: määrake valiku
väärtuseks Sees või Väljas.

- raadiotekst: edastatava
raadioteksti kuvamiseks või
peitmiseks valige Sees või
Väljas.
- PSN-i kerimise peatamine:
valige Sees või Väljas.
- liiklusprogrammi helitugevus:
valida saab vahemikus –12 dB
kuni 12 dB.
- liiklusteated: valige Sees või
Väljas.
◆ DAB valikud Avab menüü DAB
valikud (ainult tüüpi 2
mudelitel).
- DAB kategooriasätted: Valida
soovitud kategooria. Valige
Kõik/popmuusika/muusika/
klassikaline.
- DAB-teenuse linkimine: valige
Sees või Väljas.
- dünaamiline vahemiku
reguleerimine: valige Sees või
Väljas.
- sagedusriba: valige Ainult
sagedusriba III / Mõlemad /
Ainult L-sagedusriba.

Sissejuhatus
- raadiotekst: edastatava
raadioteksti kuvamiseks või
peitmiseks valige Sees või
Väljas.
- Slaidiseanss: valige Sees või
Väljas.
◆ raadio tehasesätted: tehases
määratud väärtuste
taastamiseks.

Ühendusesätted
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Valige sätted > ühendusesätted.

- seo seade: soovitud seadme
valimiseks ja ühendamiseks/
lahutamiseks või
kustutamiseks.
- muuda PIN-koodi: PIN-koodi
käsitsi muutmiseks/
määramiseks.
- avastatav: telefonist
Bluetooth-ühenduse loomise
võimaldamiseks või
keelamiseks valige Sees või
Väljas.
- seadme teave: teave seadme
kohta.
◆ vaheta helinat: valige soovitud
helin.
◆ helina tugevus: helina tugevuse
muutmiseks.

Keel

◆ Bluetoothi sätted: avab menüü
Bluetoothi sätted:

1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Valige sätted > keel.
3. Valige Infotainment-süsteemi
kuvakeel.
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Teksti kerimine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage üksust sätted.
3. Vajutada S.
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4. valige Sees või Väljas.

◆ Sees: kui ekraanil kuvatakse
pikk tekst, keritakse seda.
◆ Väljas: teksti keritakse üks kord
ja seejärel kuvatakse kärbitult.

Puutesignaal
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage üksust sätted.
3. Vajutada S.

4. valige Sees või Väljas.

◆ Sees: kui kasutaja puudutab
ekraani, kõlab helisignaal.
◆ Väljas: tühistab puutesignaali
funktsiooni.

Suurim alghelitugevus

Infotainment-süsteemi
sisselülitamisel rakendatakse
kasutaja määratud helitugevus.
Enne süüte väljalülitamist toimib
Infotainment-süsteem ainult siis, kui
kasutaja määratud helitugevus on
suurem kui suurim määratud
alghelitugevus.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.

2. Vajutage üksust sätted.
3. Vajutada S.
4. Valige 9–21.

Süsteemi versioon
1.
2.
3.
4.

Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
Vajutage üksust sätted.
Vajutada S.
Valige süsteemi versioon.

Sissejuhatus
5. Kuvatakse süsteemi versioon.

DivX(R) VOD
1.
2.
3.
4.

Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
Vajutage üksust sätted.
Vajutada S.
Valige DivX(R) VOD.
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häälestusmenüü DivX VOD jaotisest.
Lisateavet registreerimise kohta
leiate veebisaidilt vod.divx.com.

DivXi kohta: DivX® on Rovi
Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC.
digitaalvideovorming. Tegu on
ametliku serdiga DivX Certified®
seade, mis esitab DivX-videosid.
Lisateavet ja tööriistad failide DivXvideoteks teisendamise tarvis leiate
veebisaidilt divx.com.
DivX-videote nõudmisel esitamise
teenuse kohta: DivX-videote
nõudmisel esitamise teenuse (VOD)
kaudu hangitud filmide esitamiseks
peab see serdiga DivX Certified®
seade olema registreeritud.
Registreerimiskoodi leiate seadme
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Raadio

Raadio
Kasutamine .................................. 16
Fikseeritud mastantenn ............... 23
Mitme lainealaga antenn ............. 23

Kasutamine
Tüüp 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + pilt + film + nuti‐
telefoniühendus
Tüüp 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + pilt + film
+ nutitelefoniühendus
Märkus
Nutitelefoni ühenduse funktsioon ei
pruugi olenevalt piirkonnast toetatud
olla.

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

FM-/AM-/DAB-raadio
kuulamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust heli.
3. Vajutage ekraanil üksust Allikas
S.

(ainult tüüpi 2 mudelitel)

Raadio
4. Vajutage ekraanil üksust FM, AM
või DAB. Kuvatakse viimati
kuulatud FM-, AM- või DABraadio sagedus.

Raadiojaamade automaatne
otsing

■ Hea vastuvõtuga kättesaadavate
raadiojaamade automaatseks
otsimiseks vajutage nuppe t
OTSING v.
■ Hea vastuvõtuga kättesaadava
raadiojaama automaatseks
otsimiseks hoidke ja lohistage
raadiojaamast vasakule või
paremale.
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3. Soovitud salvestatud lemmikute
lehe valimiseks vajutage nuppu
< või >.

Raadiojaamade käsitsi otsing

Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.

Soovitud raadiojaama käsitsi
otsimiseks vajutage korduvalt nuppe
k HÄÄLESTUS l.

Raadiojaamade otsing
eelhäälestusnuppude abil
Eelhäälestusnuppude salvestamine
1. Valige sagedusala (FM, AM või
DAB), milles soovitud
raadiojaama signaali
edastatakse.
2. Valida soovitud jaam.

4. Parajasti esitatava raadiojaama
salvestamiseks valitud
lemmikulehe mõnele nupule
hoidke seda nuppu all.
◆ Salvestada saab kuni 7
lemmikulehte ja igale lehele
kuni 5 raadiojaama.
◆ Eelhäälestusnupule
salvestatud raadiojaama
vahetamiseks lihtsalt
häälestage raadio muu jaama
lainele ja hoidke nuppu all.
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Raadio

Eelhäälestatud raadiojaamade
kuulamine
1. Soovitud lemmikulehe valimiseks
vajutage korduvalt nuppu < või >.
2. Eelhäälestusnupule salvestatud
raadiojaama kuulamiseks
vajutage lihtsalt
eelhäälestusnuppu.

Automaatsalvestus

Parima signaaliga raadiojaamad
salvestatakse automaatselt ja
järjestatakse asjakohaselt.
1. Valige soovitud sagedusala (FM,
AM või DAB).
2. Vajutage üksust AS.

3. Soovitud automaatsalvestuse
(AS) lehe valimiseks vajutage
korduvalt nuppu < või >.
4. Eelhäälestusnupule salvestatud
raadiojaama kuulamiseks
vajutage lihtsalt
eelhäälestusnuppu.
Märkus
Automaatselt häälestatud (AS) FM-/
AM-/DAB-jaamade loendi
värskendamiseks vajutage üksust
AS ja hoidke sõrme sellel.
Kui vajutada üksust AS FM-/AM-/
DAB-raadio kuval siis, kui mitte
ühtegi talletatud jaama ei ole,
värskendatakse automaatselt
häälestatud FM-/AM-/DAB-jaamade
loendit.
DAB-režiimi korral on
kategoorialoendis kuvatud ainult
valitud kategooria.

Jaama teabe kuvamine

Vajutage FM-/AM-/DAB-raadiokuval
jaama.

Kuvatav teave sisaldab järgmist:
Sagedus, PTY-kood (saatetüüp) ja
Raadiotekst.
Märkus
PTY (saatetüüp) näitab osana RDSteenusest (raadioandmesüsteem)
saatetüüpi (uudised, sport, muusika
jne).

Raadiomenüü kasutamine
Raadiomenüü üldfunktsioonid
1. Valige soovitud sagedusala (FM,
AM või DAB).
2. Vajutage FM-/AM-/DABraadiokuval nuppu MENÜÜ.

Raadio

3. Vajutage soovitud menüü-üksust
selle valimiseks või üksikasjaliku
alammenüü kuvamiseks.
4. Eelmisesse menüüsse
naasmiseks vajutage nuppu q.
Lemmikuloend (FM-i/AM-i/DAB
menüü)
1. Lemmikuloendi kuvamiseks
vajutage menüüs FM-i menüü/
AM-i menüü/DAB menüü üksust
lemmikuloend.
Kuvatakse lemmikuloend.
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2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S. Soovitud
raadiojaama kuulamiseks valige
see.

2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S. Soovitud
raadiojaama kuulamiseks valige
see.

FM-/AM-/DAB-jaamade loend (FM-i/
AM-i/DAB menüü)
1. Asjakohase jaamaloendi
kuvamiseks vajutage menüüs
FM-i menüü/AM-i menüü/DAB
menüü üksust FM-jaamade
loend/AM-jaamade loend/DABjaamade loend.
Kuvatakse jaamaloend.

FM-i/DAB kategooriate loend (FM-i/
DAB menüü)
1. Vajutage menüüs FM-i menüü/
DAB menüü üksust FM-i
kategooriate loend/DAB
kategooriate loend.
Kuvatakse FM-i kategooriate
loend/DAB kategooriate loend.
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Raadio
(ainult tüüpi 2 mudelitel)
2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S. Soovitud
raadiojaama kuulamiseks valige
see.

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

Märkus
FM-i kategooriate loend on saadaval
ainult RDS-i (raadioandmesüsteem)
jaoks.
DAB-režiimi korral on
kategoorialoendis kuvatud ainult
valitud kategooria.
FM-/AM-/DAB-jaamade loendi
värskendamine (FM-i/AM-i/DAB
menüü)
1. Vajutage menüüs FM-i menüü/
AM-i menüü/DAB menüü üksust
värskenda FM-jaamade loendit/
värskenda AM-jaamade loendit/
värskenda DAB-jaamade loendit.

Loendit FM-jaamade loend/AMjaamade loend/DAB-jaamade
loend värskendatakse.
2. Loendi FM-jaamade loend/AMjaamade loend/DAB-jaamade
loend värskendamisel tehtavate
muudatuste salvestamise
takistamiseks vajutage nuppu
Tühista.

Toonisätted (FM-i/AM-i/DAB
menüü)

Menüüst toonisätted võib seada
heliomadused eraldi FM-/AM-/DABraadiole ja iga audiopleieri
funktsioonile.

Raadio
1. Heli häälestamise režiimi
avamiseks vajutage menüüs FMi menüü/AM-i menüü/DAB
menüü üksust toonisätted.
Kuvatakse menüü toonisätted.

◆ Ekvalaiser: valige või lülitage
nuppude < ja > abil välja helistiil
(Käsitsi, Popmuusika, Rokk,
Kantri, Klassikaline, Kõne).
◆ Soovitud helistiili käsitsi
valimiseks vajutage nuppu + või
–.
◆ bass: bassi taset võib
reguleerida vahemikus -12 kuni
+12.

◆ Keskmised toonid: keskmiste
toonide taset saab reguleerida
vahemikus –12 kuni +12.
◆ sopran: kõrgete toonide taset
võib reguleerida vahemikus -12
kuni +12.
◆ mikser: eesmiste ja tagumiste
valjuhääldite vahelise
tasakaalu reguleerimiseks.
◆ tasakaal: vasak- ja
parempoolsete valjuhääldite
vahelise tasakaalu
reguleerimiseks.
◆ Lähtesta: tehases määratud
väärtuste taastamiseks.
2. Vajutage nuppu OK.

DAB-teadaanded (DAB menüü)
(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Loendi DAB teadaanded
kuvamiseks vajutage menüüs
DAB menüü üksust DABteadaanded.
Kuvatakse teadaannete loend.
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2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S. Soovitud
raadiojaama kuulamiseks valige
see.
3. Vajutage nuppu OK.

Elektrooniline kava – praegune
saade (DAB menüü)
(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Elektroonilises kavas praeguse
saate kuvamiseks vajutage
menüüs DAB menüü üksust
Elektrooniline kava – praegune
saade. Kuvatakse teave saate
kohta.
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Raadio
intellitext (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Intellitexti loendi kuvamiseks
vajutage menüüs DAB menüü
üksust intellitext.

2. Vajutage nuppu OK.

Elektrooniline kava –
jaamaloend (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Loendi Elektrooniline kava –
jaamaloend kuvamiseks vajutage
menüüs DAB menüü üksust
Elektrooniline kava – jaamaloend.
Kuvatakse teadaannete loend.

2. Üksikasjaliku teave kuvamiseks
vajutage üksust Teave.

Raadio
2. Vajutage soovitud üksust.

23

Autopesula kasutamisel, kui
antenn on paigaldatud, võib saada
kahjustatud antenn või
katusepaneel. Enne
autopesulasse sõitmist võtta
antenn kindlasti maha.
Paigaldada antenn täielikult
kinnikeeratuna ja vertikaalasendisse
seatuna, et tagada korralik vastuvõtt.

3. Üksikasjaliku teabe kuvamiseks
vajutage üht üksustest.

teave (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
Praeguse DAB-teenuse kohta teabe
kuvamiseks vajutage menüüs DAB
menüü üksust teave.

Fikseeritud mastantenn
Katuseantenni mahavõtmiseks
keerata seda vastupäeva.
Katuseantenni paigaldamisel keerata
seda päripäeva.

Ettevaatust
Veenduda, et antenn on
eemaldatud enne sisenemist
madala laega kohta, vastasel juhul
võib antenn kahjustuda.

Mitme lainealaga antenn
Mitme lainealaga antenn on
kinnitatud sõiduki katusele. Antenni
kasutatakse AM-FM-raadio, DABraadio (ainult tüüpi 2 mudelitel) ja
GPS-i (globaalne
positsioonimissüsteem) tarvis, kui
need funktsioonid on sõidukil olemas.
Hoidke antenn selge vastuvõtu
tagamiseks takistustest vaba.
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Infotainment-süsteemi abil saab
esitada USB-talletusseadmel ja
iPodil/iPhone'il talletatavaid
muusikafaile.
Mida MP3-/WMA-/OGG-/WAV-failide
kasutamisel silmas pidada
■ Seade saab esitada
faililaienditega .mp3, .wma, .ogg
, .wav (väiketähed)
või .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(suurtähed) faile.
■ Esitada on võimalik järgmiste
parameetritega MP3-muusikafaile.
- Bitikiirus: 8 bit/s ~ 320 bit/s
Diskreetimissagedus: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 audio
layer-3 puhul), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (MPEG-2 audio layer-3
puhul)
■ Kuigi seade võib esitada faile
bitikiirusega 8 bit/s ~ 320 bit/s,
annavad failid bitikiirusega üle
128 bit/s kvaliteetsema heli.

■ Seade võib kuvada MP3-failide
ID3-siltide (versioonid 1.0, 1.1, 2.2,
2.3, 2.4) andmeid albumi, esitaja
vms kohta.
■ Albumi (plaadi pealkirja), loo (loo
pealkirja) ja esitaja (loo esitaja)
andmete kuvamiseks peab fail
ühilduma ID3 märgise V1 ja V2
vormingutega.
Mida USB-talletusseadme ja iPodi/
iPhone'i kasutamisel silmas pidada
■ Toimimist ei saa tagada, kui
kõvaketta sisseehitatud USBmassmäluseade või CF- või SDmälukaart on ühendatud USBadapteri kaudu. Kasutada USB
välkmälutüüpi mäluseadet.
■ USB ühendamisel või lahutamisel
peab olema ettevaatlik, et vältida
staatilist elektrilahendust. Kui
ühendamist ja lahutamist
korratakse lühikese aja jooksul mitu
korda, võib see seadme
kasutamisel häireid tekitada.
■ Kui USB-seadme ühenduspesa ei
ole metallist, ei ole toimimine
tagatud.
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■ Ühendus i-Stick-tüüpi USBmäluseadmega võib olla vigane
sõiduki vibratsiooni tõttu, mistõttu ei
saa nende toimimist tagada.
■ Olge ettevaatlik, et mitte puudutada
USB ühenduspesa ühegi esemega
ega oma kehaosaga.
■ USB-talletusseade tuntakse ära
vaid juhul, kui see on FAT16-/32või exFAT-failivormingus. NTFS-i
ja muid failisüsteeme ära ei tunta.
■ Olenevalt USB-mäluseadme
tüübist ja mahust ning salvestatava
faili tüübist võib kuluda failide
äratundmisele erineval määral
aega. See ei ole seadme häire,
seega oodake, kuni faile
töödeldakse.
■ Mõnel USB-talletusseadmel
talletatavaid faile ei pruugi seade
ühilduvusprobleemide tõttu ära
tunda.
■ Mitte lahutada USB-mäluseadet
selle esitamise ajal. See võib
kahjustada seadet või USBseadme tööd.

■ USB-mäluseadme lahutamiseks
peab sõiduki süüde olema välja
lülitatud. Kui süüte sisselülitamise
ajal on USB-mäluseade
ühendatud, võib see USBmäluseadet kahjustada või see ei
pruugi teatavatel juhtudel toimida.
■ USB-talletusseadmeid saab
ühendada selle seadmega ainult
muusika ja filmide esitamiseks,
fotofailide kuvamiseks või
täiendamiseks.
■ Seadme USB-pesa ei tohi
kasutada USB-lisaseadmete
laadimiseks, sest USB-pesa
kasutamisel eralduv soojus võib
kahjustada seadme tööomadusi või
seadet rikkuda.
■ Kui loogiline ketas USBmassmäluseadmest eraldatakse,
võib esitada USB-muusikafailidena
ainult loogilise ketta ülemise
tasandi faile. Seetõttu tuleb hoida
esitamiseks mõeldud muusikafaile
ketta ülemisel tasandil. Mõne USBmäluseadme muusikafaile ei pruugi
seade normaalselt esitada, kui
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rakenduse laadimiseks on
sektsioonitud USB-seadmes eraldi
draiv.
■ Muusikafaile, mille suhtes kehtib
DRM (digiõiguste haldus,
digitaalne autorikaitse), ei ole
võimalik esitada.
■ Seade toetab USBtalletusseadmeid, mille mahu
piirang on 2500 muusikafaili, 2500
fotofaili, 250 filmifaili, 2500 kausta
või 10-astmeline kaustahierarhia.
Neid piiranguid ületavate
mäluseadmete puhul ei saa
normaalset kasutamist tagada.
iPodiga/iPhone'iga saab esitada
kõiki toetatud muusikafaile.
Muusikafaililoendi puhul kuvatakse
ekraanil tähestikulises järjestuses
kuni 2500 faili.
■ Infotainment-süsteemiga saab
ühendada ja see toetab järgmisi
iPodi/iPhone'i mudeleid.
- iPod 2G Nano / iPod 3G Nano /
iPod 4G ja 5G Nano
- iPod 120 GB ja 160 GB Classic
- iPod 1G, 2G ja 3G Touch
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■

■

■

■

■
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- iPhone 3G ja 3GS
- iPhone 4/4S
Ühendage iPod/iPhone ainult
sellise ühenduskaabliga, mida
iPod/iPhone toetab. Muid
ühenduskaableid ei tohi kasutada.
Mõnel harval juhul võib süüte
väljalülitamine ajal, mil iPod/iPhone
on seadmega ühendatud, iPodi/
iPhone'i kahjustada. Kui iPodi/
iPhone'i parajasti ei kasutata, tuleb
see hoida seadmest eraldi, kui auto
süüde on välja lülitatud.
Kui iPod/iPhone on ühendatud
USB-porti iPodi/iPhone'i kaabliga,
ei ole muusika esitus Bluetoothi
kaudu toetatud.
iPodi/iPhone'i muusikafailide
esitamiseks ühendage see iPodi/
iPhone'i kaabli abil USB-porti. Kui
iPod/iPhone on ühendatud AUXsisendisse, siis muusikafaile ei
esitata.
iPodi/iPhone'i filmifailide
esitamiseks ühendage see iPodi/
iPhone'i AUX-kaabli abil AUX-

sisendisse. Kui iPod/iPhone on
ühendatud USB-porti, siis filmifaile
ei esitata.
■ Selle Infotainment-süsteemiga
kasutatava iPodi/iPhone'i
esitusfunktsioonid ja infoekraani
sisu võivad erineda iPodist/
iPhone'ist esituse järjekorra,
esitusviisi ja kuvatava teabe
poolest.
■ iPodi/iPhone'i otsingufunktsiooniga
seotud andmete liigitust vt
järgmisest tabelist.

Pildisüsteem

Infotainment-süsteemi abil saab
vaadata USB-talletusseadmel
talletatavaid pildifaile.
Mida pildifailide kasutamisel silmas
pidada
■ Pildi mõõtmed:
- JPG: 64–5000 pikslit (laius) × 64–
5000 pikslit (kõrgus)
- BMP, PNG, GIF: 64–1024 pikslit
(laius) × 64–1024 pikslit (kõrgus)
■ Faililaiendid:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animeeritud
GIF ei ole toetatud)
■ Süsteem ei pruugi mõnda faili
salvestusvormingu või faili seisundi
tõttu kuvada.

Filmisüsteem

Infotainment-süsteemi abil saab
esitada USB-talletusseadmel
talletatavaid filmifaile.

Välisseadmed
Mida filmifailide kasutamisel silmas
pidada
■ Toetatud eraldusvõime: kuni 720 ×
576 (L × K) pikslit
■ Kaadrisagedus: kuni 30 kaadrit
sekundis
■ Toetatud filmifaililaiendid:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Süsteem ei pruugi toetatud
faililaiendiga faile olenevalt
kodeerimiseks kasutatud kodekist
esitada.
■ Toetatud subtiitrifailivorming: .smi
■ Toetatud kodekid: divx, xvid,
mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42,
mp43), wmv9 (wmv3)
■ Toetatud helivormingud: MP3,
AC3, AAC, WMA
■ Video max bitikiirus:
- mpeg-1: 8 Mbit/s
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbit/s
- wmv9: 3 Mbit/s
- divx 3: 3 Mbit/s
- divx 4/5/6: 4,8 Mbit/s
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- xvid: 4,5 Mbit/s
■ Heli max bitikiirus:
- mp3: 320 kbit/s
- wma: 320 kbit/s
- ac-3: 640 kbit/s
- aac: 449 kbit/s
■ Filmifaile, mille suhtes kehtib DRM
(digiõiguste haldus, digitaalne
autorikaitse), ei saa esitada.

Lisaseadmesüsteem

Infotainment-süsteemi abil saab
esitada välistel lisaseadmetel
talletatavaid muusika- ja filmifaile.
■ Kui lisaseade on juba ühendanud,
valige sellel talletatavate
muusikafailide esitamiseks ;
> heli > Allikas S > AUX.
■ AUX-kaabli tüüp
- 3 kontaktiga kaabel: AUX-kaabel
heli tarvis

- 4 kontaktiga kaabel: AUX-kaabel
video jaoks (AUX-kaabel iPodi/
iPhone'i jaoks)
Filmi esitamiseks on mõeldud 4
kontaktiga kaabel.
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■ Bluetooth-seadmega esitatav heli
edastatakse Infotainmentsüsteemi kaudu.
■ Muusikat saab Bluetoothühenduse kaudu esitada ainult siis,
kui Bluetooth-seade on ühendatud.
Muusika Bluetooth-ühenduse
kaudu esitamiseks ühendage
Bluetooth-ühenduse toega telefon
Infotainment-süsteemiga.

Bluetooth-süsteem

■ Toetatud profiilid: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Olenevalt mobiiltelefonist või
Bluetooth-seadmest ei pruugi
muusika Bluetooth-ühenduse
kaudu esitamine toetatud olla.
■ Leida mobiiltelefonist või
Bluetooth-seadmest Bluetoothseadme tüüp selle seadmiseks/
ühendamiseks stereo
peakomplektina.
■ Stereopeakomplekti eduka
ühendamise korral kuvatakse
ekraanil noodiikoon n.

Märkus
Lisateabe saamiseks lugege jaotist
Bluetooth-seadme sidumise ja
ühendamise kohta 3 44.
■ Kui telefonist muusika esitamise
ajal Bluetooth-ühendus
katkestatakse, lakkab muusika
esitus. Mõne Bluetooth-ühenduse
toega telefoni puhul ei pruugi heli
voogedastuse funktsioon toetatud
olla. Bluetooth-vabakäefunktsiooni
ja telefonist muusika esitamise
funktsiooni puhul saab korraga
kasutada vaid üht funktsiooni.
Näiteks kui lülitate muusika
esitamise ajal sisse Bluetoothvabakäefunktsiooni, lakkab
muusika esitus. Kui telefoni ei ole

muusikafaile salvestatud, ei saa
auto helisüsteemi kaudu muusikat
esitada.
■ Bluetooth-ühenduse kaudu
muusika esitamiseks tuleb
muusikat esitada pärast stereo
peakomplektina ühendamist
vähemalt ühel korral mobiiltelefoni
või Bluetooth-seadme
muusikapleieri režiimis. Kui seda
on vähemalt üks kord esitatud,
mängib muusikapleier
automaatselt esitusrežiimi
sisenemisel ja peatub automaatselt
muusikapleieri režiimi lõppemisel.
Kui mobiiltelefon või Bluetoothseade ei ole ooteekraani režiimis,
ei pruugi mõni seade muusikat
Bluetooth-ühenduse kaudu
esitusrežiimis automaatselt
mängida.
■ Ärge muutke muusika Bluetoothühenduse kaudu esitamisel lugu
liiga kiiresti.
■ Andmete ülekandmiseks
mobiiltelefonist Infotainmentsüsteemi kulub veidi aega.
Infotainment-süsteem esitab audiot
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■

■

■

■

mobiiltelefonist või Bluetoothseadmest sellisel kujul, nagu seda
edastatakse.
Kui mobiiltelefon või Bluetoothseade ei ole ooteekraani režiimis,
ei pruugi see automaatselt
mängida, kuigi see korraldus on
antud muusika Bluetoothühenduse kaudu esituse režiimist.
Infotainment-süsteem edastab
korralduse mängida mobiiltelefonilt
muusika Bluetooth-ühenduse
kaudu esituse režiimis. Kui seda
tehakse muus režiimis, edastab
seade peatumiskorralduse.
Olenevalt mobiiltelefoni
suvanditest võib kuluda selle
esitamis-/peatamiskorralduse
aktiveerimisele veidi aega.
Kui muusika esitus Bluetoothühenduse kaudu ei toimi,
veenduge, et mobiiltelefon on
ooteekraani režiimis.
Mõnikord võib muusika Bluetoothühenduse kaudu esituse ajal heli
katkeda.

Nutitelefoniühendus
Nutitelefonide rakenduste tugi
iPod/iPhone
iPodi/iPhone'i rakenduste
kasutamiseks ühendage iPod/iPhone
süsteemi USB-porti.
Androidi-põhine telefon
Androidi-põhise telefoni rakenduste
kasutamiseks ühendage telefon
Infotainment-süsteemiga Bluetoothühenduse kaudu.
Lisateavet sisaldavad veebisaidid
Austria – saksa keeles:
www.chevrolet.at/MyLink
Armeenia – armeenia keeles:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armeenia – vene keeles:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Aserbaidžaan – aserbaidžaani
keeles:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Aserbaidžaan – vene keeles:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Valgevene – vene keeles:
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www.chevrolet.by/MyLink
Belgia – flaami keeles:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgia – prantsuse keeles:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnia ja Hertsegoviina – horvaadi
keeles:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgaaria – bulgaaria keeles:
www.chevrolet.bg/MyLink
Horvaatia – horvaadi keeles:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Küpros – kreeka/inglise keeles:
www.chevrolet.com.cy
Tšehhi Vabariik – tšehhi keeles:
www.chevrolet.cz/MyLink
Taani – taani keeles:
www.chevrolet.dk/MyLink
Eesti – eesti keeles:
www.chevrolet.ee/MyLink
Soome – soome keeles:
www.chevrolet.fi/MyLink
Prantsusmaa – prantsuse keeles:
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www.chevrolet.fr/MyLink
Gruusia – gruusia keeles:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gruusia – vene keeles:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Saksamaa – saksa keeles:
www.chevrolet.de/MyLink
Kreeka – kreeka keeles:
www.chevrolet.gr/MyLink
Ungari – ungari keeles:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island – inglise keeles:
www.benny.is
Iirimaa – inglise keeles:
www.chevrolet.ie/MyLink
Itaalia – itaalia keeles:
www.chevrolet.it/MyLink
Kasahstan – kasahhi keeles:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kasahstan – vene keeles:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Läti – läti keeles:
www.chevrolet.lv/MyLink

Leedu – leedu keeles:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luksemburg – prantsuse keeles:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedoonia – makedoonia keeles:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta – kreeka/inglise keeles:
www.chevrolet.com.mt
Moldova – rumeenia keeles:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldova – rumeenia keeles:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Holland – hollandi keeles:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norra – norra keeles:
www.chevrolet.no/MyLink
Poola – poola keeles:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal – portugali keeles:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumeenia – rumeenia keeles:
www.chevrolet.ro/MyLink
Venemaa – vene keeles:

www.chevrolet.ru/MyLink
Serbia – serbia keeles:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakkia – slovaki keeles:
www.chevrolet.sk/MyLink
Sloveenia – serbia keeles:
www.chevrolet.si/MyLink
Hispaania – hispaania keeles:
www.chevrolet.es/MyLink
Rootsi – rootsi keeles:
www.chevrolet.se/MyLink
Šveits – saksa keeles:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Šveits – prantsuse keeles:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Šveits – itaalia keeles:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Türgi – türgi keeles:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Suurbritannia – inglise keeles:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Välisseadmed
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iPodi/iPhone'i tõrketeated ja tõrgete
lahendused
Kui Infotainment-süsteemil ei
õnnestu USB-pordi kaudu ühendatud
iPodi/iPhone'i rakendust aktiveerida,
kuvatakse järgmine tõrketeade.

■ Teie iPhone on lukus. => Avage
iPhone.
■ Avatud on muu aktiivne rakendus.
=> Sulgege muu aktiivne rakendus.
■ Rakendus pole iPhone'i installitud.
=> Installi rakendus iPhone'i.
Kui iPhone'i iOS-i versioon on
madalam kui 4.0, kuvatakse järgmine
tõrketeade.

Aktiveerige rakendus iPhone'is ja
seejärel vajutage Infotainmentsüsteemis soovitud rakenduse
menüüd.
Kui Infotainment-süsteemil ei
õnnestu Bluetooth-tehnoloogia abil
ühendatud nutitelefoni rakendust
aktiveerida, kuvatakse järgmine
tõrketeade.

■ Lähtestage kõik telefoni sätted ja
seejärel vajutage Infotainmentsüsteemis soovitud rakenduse
menüüd.
■ Ühendage nutitelefon Bluetoothühenduse abil uuesti Infotainmentsüsteemiga ja seejärel vajutage
Infotainment-süsteemis soovitud
rakenduse menüüd.
■ Kui seiskate nutitelefonis
rakenduse, kulub üldjuhul tavatöö
juurde naasmiseks pisut aega.
Proovige 10–20 sekundi pärast
rakendus uuesti käivitada.
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Kui Infotainment-süsteemiga on
USB-pordi kaudu ühendatud iPhone
ja Bluetooth-ühenduse kaudu muu
telefon, on süsteemi ekraanil
kuvatava nutitelefoniloendi abil
võimalik kahe seadme rakendusi
vaheldumisi aktiveerida (iPhone ja
Bluetooth-telefon).

Soovitud seadme rakenduse
aktiveerimiseks vajutage üksust
iPhone või Bluetooth-telefon.

Rakenduste ikoonide kuvamine/
peitmine nutitelefoniühenduse
menüüs
1. Valige ; > nutitelefoniühendus.
Kuvatakse nutitelefoniühenduse
menüü.

2. Vajutage üksust sätted.
Kuvatakse rakendusesätete
menüü.

3. Nutitelefonimenüüs kuvatava
rakenduse ikooni peitmiseks
vajutage asjakohast ikooni.
Nutitelefonimenüüs peidetud
rakenduse ikooni kuvamiseks
vajutage asjakohast ikooni.
4. Vajutage nuppu OK.
Kui nutitelefoniühenduse menüü
kaudu on aktiveeritud mõni rakendus,
kuvatakse põhimenüü või esituskuva
ülaosas märk g.

Välisseadmed

Heli esitamine

Esitamise peatamine
Vajutage esituse ajal nuppu =.
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu l.

USB-pleier
USB-talletusseadmel talletatavate
muusikafailide esitamine
Ühendage USB-porti muusikafaile
sisaldav USB-talletusseade.
■ Kui Infotainment-süsteem on USBtalletusseadme teabe lugemise
lõpetanud, hakkab see
automaatselt sisu esitama.
■ Kui ühendatakse loetamatu USBtalletusseade, kuvab Infotainmentsüsteem tõrketeate ja lülitub
automaatselt eelmisele
helifunktsioonile.
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Järgmise faili esitamine
Järgmise faili esitamiseks vajutage
nuppu v.

Märkus
Kui USB-talletusseade on juba
ühendatud, valige muusikafailide
esitamiseks ; > heli > Source
S(allikas) > USB.
USB-ühenduse kaudu muusikafailide
esitamise lõpetamine
1. Vajutage üksust Allikas S.
2. Valige mõni muu funktsioon.
Selleks vajutage üksust AM, FM,
AUX või Bluetooth.
Märkus
Kui soovite USB-talletusseadme
lahutada, valige muu funktsioon ja
lahutage seade.

Eelmise faili esitamine
Eelmise faili esitamiseks vajutage 5
sekundi jooksul, mil praegust faili
esitatakse, nuppu t.
Praeguse faili algusse naasmine
Kui faili esitamise algusest on
möödunud 5 sekundit, vajutage
nuppu t.
Edasi- või tagasikerimine
Edasi- või tagasikerimiseks hoidke
esituse ajal all nuppu t või v.
Tavakiirusel esituse jätkamiseks
vabastage nupp.
Faili kordusesitus
Vajutage esituse ajal nuppu r.
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■ 1: korratakse praegust faili.
■ KÕIK: korratakse kõiki faile.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Faili juhuesitus
Vajutage esituse ajal nuppu s.
■ SEES: esitatakse juhujärjestuses
kõiki faile.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Esitatava faili kohta teabe kuvamine
Esitatava faili kohta teabe
kuvamiseks vajutage selle pealkirja.

■ Kuvatav teave sisaldab pealkirja,
faili nime, kausta nime ja koos
lauluga salvestatud esitaja/albumi
nime.
■ Väära teavet ei saa Infotainmentsüsteemis ei muuta ega
parandada.
■ Erisümboleid sisaldava või toeta
keeles teabe asemel võidakse
kuvada järgmist: d.
USB muusikamenüü kasutamine
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENÜÜ. Kuvatakse lugude arv
kategooriate laulud/kaustad/
esitajad/albumid/žanrid kaupa.

2. Vajutage soovitud esitusrežiimi.
Tooniseaded
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENÜÜ.
2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S.
Vajutage toonisätted.

Välisseadmed
■ Kui ühendatakse loetamatu iPod/
iPhone, kuvab Infotainmentsüsteem asjakohase tõrketeate ja
lülitub automaatselt eelmisele
helifunktsioonile.

iPod/iPhone

iPodis/iPhone'is talletatavate
muusikafailide esitamine
Ühendage USB-porti muusikafaile
sisaldav iPod/iPhone.
■ Kui Infotainment-süsteem on iPodi/
iPhone'i teabe lugemise lõpetanud,
hakkab see automaatselt eelnevalt
esitatud kohast alates sisu esitama.

Märkus
Kui soovite iPodi/iPhone'i lahutada,
valige muu funktsioon ja lahutage
iPod/iPhone.
Esitamise peatamine
Vajutage esituse ajal nuppu =.
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu l.
Järgmise loo esitamine
Järgmise loo esitamiseks vajutage
nuppu v.

3. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 16.
Piiratud mudelitega, mis toetavad
iPodi/iPhone'i ühendust.
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Märkus
Kui iPod/iPhone on juba ühendatud,
valige selle sisu esitamiseks ;
> heli > Source S(allikas) > iPod.
iPodi/iPhone'i sisu esitamise
lõpetamine
1. Vajutage üksust Allikas S.
2. Valige mõni muu funktsioon.
Selleks vajutage üksust AM, FM,
AUX või Bluetooth.

Eelmise loo esitamine
Eelmise loo esitamiseks vajutage 2
sekundi jooksul, mil praegust lugu
esitatakse, nuppu t.
Praeguse loo algusse naasmine
Kui loo esitamise algusest on
möödunud 2 sekundit, vajutage
nuppu t.
Edasi- või tagasikerimine
Edasi- või tagasikerimiseks hoidke
esituse ajal all nuppu t või v.
Tavakiirusel esituse jätkamiseks
vabastage nupp.
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Faili kordusesitus
Vajutage esituse ajal nuppu r.
■ 1: korratakse praegust faili.
■ KÕIK: korratakse kõiki faile.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Faili juhuesitus
Vajutage esituse ajal nuppu s.
■ SEES: esitatakse juhujärjestuses
kõiki faile.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Esitatava loo kohta teabe kuvamine
Esitatava loo kohta teabe kuvamiseks
vajutage selle pealkirja.

■ Kuvatav teave sisaldab koos
lauluga salvestatud pealkirja ja
esitaja/albumi nime.
■ Väära teavet ei saa Infotainmentsüsteemis ei muuta ega
parandada.
■ Erisümboleid sisaldava või toeta
keeles teabe asemel võidakse
kuvada järgmist: d.
iPodi menüü kasutamine
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENÜÜ. Kuvatakse lugude arv
kategooriate esitusloendid/
esitajad/albumid/lood/žanrid/
autor/heliraamatud kaupa.

2. Vajutage soovitud esitusrežiimi.
Tooniseaded
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENÜÜ.
2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S.
Vajutage toonisätted.
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3. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 16.

Tooniseaded
1. Vajutage lisaseadmelt muusika
esitamise ajal üksust toonisätted.
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2. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 16.

Lisaseade

Bluetooth

Lisaseadmel talletatava muusikasisu
esitamine
Ühendage muusikaga lisaseade
AUX-sisendisse. Kui Infotainmentsüsteem on lisaseadme teabe
lugemise lõpetanud, hakkab see
automaatselt sisu esitama.

Muusika esitamine Bluetoothühenduse kaudu
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust heli.
3. Vajutage ekraanil üksust Allikas
S.
4. Muusika Bluetooth-ühenduse
kaudu esitamise režiimi
valimiseks vajutage üksust
Bluetooth.
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Eelmise loo esitamine
Eelmise heliüksuse esitamiseks
vajutage 2 sekundi jooksul, mil
praegust üksust esitatakse, nuppu
t.
Praeguse loo algusse naasmine
Kui loo esitamise algusest on
möödunud 2 sekundit, vajutage
nuppu t.

Märkus
Kui Bluetooth-seade ei ole
ühendatud, ei saa seda funktsiooni
valida.
Esitamise peatamine
Vajutage esituse ajal nuppu 6=.
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu 6=.
Järgmise loo esitamine
Järgmise heliüksuse esitamiseks
vajutage nuppu v.

■ SEES: esitatakse juhujärjestuses
kõiki heliüksusi.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Märkus
See funktsioon ei pruugi olenevalt
mobiiltelefonist toetatud olla.
Tooniseaded
1. Vajutage esituse ajal nuppu k.

Otsing
Edasi- või tagasikerimiseks hoidke
alla nuppu t või v.
Muusika kordusesitus
Vajutage esituse ajal nuppu r.
■ 1: korratakse praegust heliüksust.
■ KÕIK: korratakse kõiki heliüksusi.
■ VÄLJAS: taastab tavaesituse.
Märkus
See funktsioon ei pruugi olenevalt
mobiiltelefonist toetatud olla.
Muusika juhuesitus
Vajutage esituse ajal nuppu s.

2. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 16.

Välisseadmed

Piltide kuvamine
Pildi vaatamine

Teie ohutuse tagamiseks on mõni
funktsioon sõidu ajal keelatud.

1. Ühendage USB-porti pildifaile
sisaldav USB-talletusseade.
Kuvatakse pilt.
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Pildi pööramine

Pildi päri- ja vastupäeva pööramiseks
vajutage pildikuval nuppu u või v.

Pildi suurendamine

Pildi suurendamiseks vajutage
pildikuval nuppu w.

USB pildimenüü kasutamine
1. Vajutage pildikuval nuppu
MENÜÜ. Kuvatakse USB
pildimenüü.

Slaidiseansi vaatamine

2. Täisekraanvaates kuvamiseks
vajutage ekraani. Eelmise
kuvaviisi taastamiseks vajutage
uuesti ekraani.
Märkus
Kui USB-talletusseade on juba
ühendatud, valige pildifailide
kuvamiseks ; > pilt ja film > Source
S(allikas) > USB (pilt).

Vajutage pildikuval nuppu t.
■ Slaidiseanss algab.
■ Slaidiseansi seiskamiseks
vajutage seansi ajal ekraani.

Eelmise või järgmise pildi
kuvamine

Eelmise või järgmise pildi kuvamiseks
vajutage pildikuval nuppu d või c.

2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
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◆ pildifaililoend: kuvab
pildifaililoendi.
◆ sordi nime järgi: järjestab pildid
nime järgi.
◆ sordi kuupäeva järgi: järjestab
pildid kuupäeva järgi.
◆ slaidiseansi üleminekuaeg
võimaldab slaidiseansi intervalli
valimist.
◆ kella-/temperatuurikuva:
kellaaja ja temperatuuri
kuvamiseks täisekraanvaate
korral valige Sees või Väljas.
◆ kuvasäte: heleduse ja
kontrastsuse reguleerimiseks.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.

Filmide esitamine
Filmifaili esitamine
1. Ühendage USB-porti filmifaile
sisaldav USB-talletusseade.
Filmi esitus algab.

2. Juhtriba peitmiseks/kuvamiseks
vajutage sõrmega ekraani.
Eelmisele kuvale naasmiseks
vajutage ekraani uuesti.
Märkus
Kui USB-talletusseade on juba
ühendatud, valige filmifaili
esitamiseks ; > pilt ja film > Source
S(allikas) > USB (film).
Filmifunktsioon pole sõidu ajal
saadaval. (Liikluseeskirja kohaselt on
see saadaval ainult pargitud auto
korral.)

Esitamise peatamine

Vajutage esituse ajal nuppu /.
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu c.

Järgmise filmi esitamine

Järgmise filmi esitamiseks vajutage
nuppu c.

Eelmise filmi esitamine

Eelmise filmi esitamiseks vajutage 5
sekundi jooksul, mil praegust filmi
esitatakse, nuppu d.
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Praeguse filmi algusse
naasmine

◆ kuvasäte: heleduse ja
kontrastsuse reguleerimiseks.
◆ toonisätted: heli häälestuse
reguleerimiseks. Üksikasjalikku
teavet leiate jaotisest
toonisätete (FM-i/AM-i/DAB
menüü) kohta 3 16.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.

Kui filmi esitamise algusest on
möödunud 5 sekundit, vajutage
nuppu d.

Edasi- või tagasikerimine

Edasi- või tagasikerimiseks hoidke
esituse ajal all nuppu d või c.
Tavakiirusel esituse jätkamiseks
vabastage nupp.

Täisekraanvaates kuvamine

Täisekraanvaates kuvamiseks
vajutage filmikuval nuppu x.
Eelmise kuvaviisi taastamiseks
vajutage uuesti nuppu x.

USB filmimenüü kasutamine
1. Vajutage filmikuval nuppu
MENÜÜ. Kuvatakse USB
filmimenüü.
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Subtiitrite keel
2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ filmifaililoend: kuvab
filmifaililoendi.
◆ kella-/temperatuurikuva:
kellaaja ja temperatuuri
kuvamiseks täisekraanvaate
korral valige Sees või Väljas.

Kui filmifail sisaldab mitmes keeles
subtiitreid, saab kasutaja keele
valida.
1. Vajutage filmikuval nuppu k.
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2. Vajutage nuppu < või >.

Heli keel

2. Vajutage nuppu < või >.

Kui filmifail sisaldab mitmes keeles
heli, saab kasutaja keele valida.
1. Vajutage filmikuval nuppu k.

3. Vajutada l.

3. Vajutada l.

Märkus
Kasutaja saab määrata ühe
subtiitrite keeltest, mida DivXvormingus film toetab.
Mitmes keeles subtiitrite korral saab
kasutaja keele määrata või subtiitrid
sisse ja välja lülitada.

Märkus
Kasutaja saab määrata ühe
subtiitrite keeltest, mida DivXvormingus film toetab.
Mitmes keeles subtiitrite korral saab
kasutaja keele määrata või subtiitrid
sisse ja välja lülitada.

Märkus
Toetatud subtiitrivorming: .smi
Subtiitrifaili nimi (enne laiendit .smi)
peaks ühtima filmifaili nimega.

Filmide esitamine lisaseadmest
Ühendage filmiga lisaseade AUXsisendisse. Kui Infotainmentsüsteem on lisaseadme teabe
lugemise lõpetanud, hakkab see
automaatselt sisu esitama.

Välisseadmed

Märkus
Kui lisaseade on juba ühendatud,
valige sellesse talletatava filmi
esitamiseks ; > pilt ja film > Source
S(allikas) > AUX (film).
iPodis/iPhone'is talletatava filmi
esitamiseks ühendage iPod/iPhone
AUX-kaabli abil AUX-sisendisse.
Filmifunktsioon pole sõidu ajal
saadaval. (Liikluseeskirja kohaselt on
see saadaval ainult pargitud auto
korral.)

AUX-i filmimenüü kasutamine
1. Vajutage AUX-i filmikuval nuppu
MENÜÜ. Kuvatakse AUX-i
menüü.
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2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ toonisätted: heli häälestuse
reguleerimiseks. Üksikasjalikku
teavet leiate jaotisest
toonisätete (FM-i/AM-i/DAB
menüü) kohta 3 16.
◆ kella-/temperatuurikuva:
kellaaja ja temperatuuri
kuvamiseks täisekraanvaate
korral valige Sees või Väljas.
◆ kuvasätted: heleduse ja
kontrastsuse reguleerimiseks.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.
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Bluetooth®
Bluetooth-tehnoloogia
mõistmine

Bluetooth-tehnoloogia loob kahe
Bluetooth-ühendust toetava seadme
vahel juhtmevaba ühenduse. Pärast
algset sidumist saavad seadmed
sisselülitamisel teineteisega
automaatselt ühenduse luua.
Bluetooth-ühendus võimaldab 2,45
GHz lühilainesagedusel teabe
juhtmevaba edastust üksteisele
lähedal asuvate Bluetooth-ühenduse
toega telefonide, pihuarvutite ja
muude seadmete vahel. Soovi korral
saab ühendada mobiiltelefoni sõiduki
süsteemiga ning teha
vabakäekõnesid, edastada
juhtmevabalt andmeid ja esitada
voogedastuse abil helisisu.
Märkus
Mõnes kohas võivad Bluetoothtehnoloogia kasutamisele olla
kehtestatud piirangud.

Bluetooth-seadmete mitmekesisuse
ja püsivara versioonide rohkuse
tõttu võib seade Bluetoothühenduse kasutamisel erinevalt
käituda.
Küsimuste korral telefoni Bluetoothfunktsiooni kohta lugege seadme
juhendit.

Bluetooth-seadme sidumine ja
ühendamine

Bluetooth-funktsiooni kasutamiseks
veenduge, et seadme Bluetoothfunktsioon on sisse lülitatud. Uurige
Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
Kui Infotainment-süsteemiga ei ole
seotud mitte ühtegi seadet
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
telefon ja seejärel vajutage üksust
Jah.

Telefon
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4. Vajutage otsingutulemite kuval
sidumiseks soovitud seadet.
◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) on toetatud, vajutage
Bluetooth-seadme ja
Infotainment-süsteemi
hüpikkuval üksust Jah.

3. Vajutage Bluetooth-ühenduse
toega telefonide otsimiseks
üksust Otsi Bluetooth-seadet.

5. Kui Bluetooth-seade ja
Infotainment-süsteem on edukalt
seotud, kuvatakse Infotainmentsüsteemi ekraanil telefonikuva.

◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) ei ole toetatud,
sisestage Bluetooth-seadmes
süsteemi teabekuval kuvatud
PIN-kood.
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Kui ühenduse loomine nurjub,
kuvab Infotainment-süsteem
tõrketeate.

Märkus
Kui Bluetooth-funktsiooniga telefoni
ja Infotainment-süsteemi sidumine
õnnestub, proovitakse
telefoniraamat automaatselt alla
laadida. Telefoniraamatu
automaatne allalaadimine aga ei
pruugi olenevalt telefonitüübist
õnnestuda. Sellisel juhul jätkake
telefoniraamatu allalaadimist
telefoni kaudu.
Märkus
Infotainment-süsteemiga eelnevalt
ühendatud Bluetooth-seadme korral
ühendab süsteem selle
automaatselt. Kui Bluetoothseadme Bluetooth-funktsioon on
välja lülitatud, kuvab Infotainmentsüsteem tõrketeate.
Kui Infotainment-süsteemiga on
seotud mõni seade
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.

3. Valige ühenduse sätted >
Bluetoothi sätted > seo seade.
4. Vajutage seadmete sidumuse
kuval soovitud seadet ja jätkake
toimingust 6. Kui soovitud seade
ei ole seadmete sidumise kuval
kuvatud, vajutage seadme
otsimiseks üksust Otsi Bluetoothseadet.

◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) ei ole toetatud,
sisestage Bluetooth-seadmes
süsteemi teabekuval kuvatud
PIN-kood.

5. Vajutage otsingutulemite kuval
sidumiseks soovitud seadet.
◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) on toetatud, vajutage
Bluetooth-seadme ja
Infotainment-süsteemi
hüpikkuval üksust Jah.

Telefon

6. Kui Bluetooth-seade ja
Infotainment-süsteem on edukalt
seotud, kuvatakse seadmete
sidumise kuval nh.

◆ Ühendatud telefoni tähistab
märk y.
◆ Märgikombinatsioon nh
tähendab, et lubatud on
vabakäefunktsioon ja telefonist
muusika esitamise funktsioon.
◆ Märk h tähendab, et lubatud on
ainult vabakäefunktsioon.
◆ Märk n tähendab, et lubatud on
ainult Bluetooth-ühenduse
kaudu muusika esitamise
funktsioon.
Märkus
Kui Bluetooth-funktsiooniga telefoni
ja Infotainment-süsteemi sidumine
õnnestub, proovitakse
telefoniraamat automaatselt alla
laadida. Telefoniraamatu
automaatne allalaadimine aga ei
pruugi olenevalt telefonitüübist
õnnestuda. Sellisel juhul jätkake
telefoniraamatu allalaadimist
telefoni kaudu.
Märkus
Infotainment-süsteem võib
registreerida kuni viis Bluetoothseadet.

47

Märkus
Kui ühendus nurjub, kuvab
Infotainment-süsteem tõrketeate.

Ühendatud Bluetooth-seadme
kontroll
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.
3. Valige ühenduse sätted >
Bluetoothi sätted > seo seade.
4. Ühendatud seotud seadet
tähistab märk h.
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Bluetooth-seadme lahutamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.
3. Valige ühenduse sätted >
Bluetoothi sätted > seo seade.
4. Vajutage selle seadme nime,
mille soovite lahutada.

3. Valige ühenduse sätted >
Bluetoothi sätted > seo seade.
4. Vajutage selle seadme nime,
mille soovite ühendada.

4. Vajutage nuppu Kustuta.

5. Vajutage nuppu Jah.
5. Vajutage nuppu OK.

Bluetooth-seadme kustutamine
5. Vajutage nuppu OK.

Bluetooth-seadme ühendamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.

Kui teil ei ole Bluetooth-seadet enam
kasutada tarvis, võite selle kustutada.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs üksust
sätted.
3. Valige ühenduse sätted >
Bluetoothi sätted > seo seade.

Käed-vabad telefon
Helistamine telefoninumbri
sisestamise abil
1. Sisestage telefonikuva klahvistiku
abil telefoninumber.

Telefon
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Märkus
Kui kõneajalugu ei ole, pole
kordusvalimine võimalik.

Kõnede vastuvõtmine
1. Kui telefonikõne tuleb ühendatud
Bluetoothiga mobiiltelefoni kaudu,
katkeb loo esitamine ja telefon
heliseb ning kuvatakse
asjakohane teave.
2. Vajutage ekraanil nuppu y või
rooli kaugjuhtimispuldil nuppu
yw.
Märkus
Kui sisestate vale numbri, vajutage
numbrite ükshaaval kustutamiseks
nuppu ⇦ või hoidke kogu sisestatud
numbri kustutamiseks nuppu ⇦ all.

Kõne lülitamine mobiiltelefoni
(privaatrežiim)
1. Kui soovite lülitada kõne auto
vabakäesüsteemist
mobiiltelefoni, vajutage nuppu m.

2. Kui soovite kõne tagasi auto
vabakäesüsteemi lülitada,
vajutage uuesti nuppu m. Kõne
lülitatakse auto
vabakäesüsteemi.

Mikrofoni sisse-/väljalülitamine
Mikrofoni saab sisse/välja lülitada
nupu n abil.

Helistamine numbri
kordusvalimisega

Vajutage kõneloendi kuvamiseks
rooli kaugjuhtimispuldil nuppu yw või
hoidke telefonikuval all nuppu y.

2. Kõnele vastamiseks vajutage
rooli kaugjuhtimispuldil nuppu
yw või ekraanil nuppu Vasta.
Kõnest keeldumiseks vajutage
rooli kaugjuhtimispuldil nuppu
@n või ekraanil nuppu Keeldu.
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Telefoniraamatu menüü
kasutamine
1. Vajutage telefonikuval üksust
telefoniraamat.

2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S.
3. Valige helistamiseks soovitud
telefoniraamatu kirje.

4. Vajutage numbrit, mida valida.

Telefoniraamatust kirjete
otsimine
1. Vajutage telefonikuval üksust
telefoniraamat.

Telefon
3. Kasutage otsitava nime
sisestamiseks klahvistikku.
Üksikasjad leiate jaotisest nime
otsimise kohta: 3 48.
4. Valige helistamiseks soovitud
telefoniraamatu kirje.

2. Vajutage kuval telefoniraamat
nuppu o.

5. Vajutage numbrit, mida valida.
Märkus
Kui Bluetooth-funktsiooniga telefoni
ja Infotainment-süsteemi sidumine
õnnestub, proovitakse
telefoniraamat automaatselt alla
laadida. Telefoniraamatu
automaatne allalaadimine aga ei
pruugi olenevalt telefonitüübist
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õnnestuda. Sellisel juhul jätkake
telefoniraamatu allalaadimist
telefoni kaudu.
Nime otsimine
Nt otsitakse nime „Alex”:
1. vajutage esimese tähe
sisestamiseks nuppu abc.
Telefoniraamatu kuval kuvatakse
nimed, mis algavad tähtedega „a”,
„b” ja „c”.
2. Vajutage teise tähe valimiseks jkl.
Telefoniraamatu kuval kuvatakse
nimed, mis sisaldavad tähti „j”, „k”
ja „l”.
3. Vajutage kolmanda tähe
valimiseks def.
Telefoniraamatu kuval kuvatakse
nimed, mis sisaldavad tähti „d”,
„e” ja „f”.
4. Vajutage neljanda tähe
valimiseks wxyz.
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Helistamine kiirvalimisnumbrite
abil

Telefoniraamatu kuval kuvatakse
nimed, mis sisaldavad tähti „w”,
„x”, „y” ja „z”.
5. Mida rohkem nimetähti
sisestatakse, seda lühemaks
pakutavate nimede loend muutub.

Helistamine kõneajaloo kaudu
1. Vajutage telefonikuval üksust
kõneajalugu.
2. Vajutage nuppu a, b või c.

(Valitud kõne)

(Vastamata kõne)

(Vastu võetud kõne)
3. Valige helistamiseks soovitud
telefoniraamatu kirje.

Vajutage telefonikuva klahvistikul
kiirvalimisnumbrit ja hoidke all.
Kasutada saab vaid juba telefoni
salvestatud kiirvalimisnumbreid.
Toetatud on kuni kahekohalised
kiirvalimisnumbrid.
Kahekohalise telefoninumbri korral
vajutage ja hoidke helistamiseks all
kombinatsiooni teist numbrit.

Telefon
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Sissejuhatus
Üldteave ....................................... 56
Vargusvastane kaitse .................. 57
Juhtseadiste ülevaade ................. 58
Funktsioon ................................... 64
Isikupärastamine .......................... 68

Üldteave
Infotainment-süsteem pakub teie
autos uusima tehnoloogia abil teavet
ja meelelahutust.
Raadio on hõlpsalt kasutatav. Soovi
korral saate salvestada
eelhäälestusnuppude [1~6] abil kuue
lemmikulehe peale kokku kuni 36
FM-, AM- ja DAB-raadiojaama (DAB
– digitaalne helilevi). DAB on
saadaval ainult tüüpi 1-/2-A mudelitel.
Integreeritud CD-mängija võib
mängida audio CD ja MP3 (WMA)
plaatidelt ning CD-mängija võib
mängida ühendatud USBsalvestusseadmetelt või iPodidelt.
Bluetoothi telefoniühenduse
funktsioon võimaldab vastu võtta WiFi käed-vabad telefonikõnesid ja
kasutada telefoni muusikapleierit.
Telefoni Bluetooth-kaudu
ühendamise funktsioon on saadaval
ainult tüüpi 1-/2-A mudelitel.
Ühendage kaasaskantav
muusikapleier välise helisisendiga ja
nautige Infotainment-süsteemi
rikkalikku kõla.

Digitaalne heliprotsessor võimaldab
heli optimeerimiseks kasutada mitut
eelhäälestatud
ekvalaiseriväärtustega režiimi.
Süsteemi võib kergesti reguleerida
hoolikalt konstrueeritud
reguleerimisseadme, nutika ekraani
ja multifunktsionaalse menüüvalikute
regulaatoriga.
■ Jaotises „Ülevaade” on esitatud
lihtne ülevaade Infotainmentsüsteemi funktsioonidest ja kõikide
reguleerimisvõimaluste kokkuvõte.
■ Lõigus "Kasutamine" selgitatakse
Infotainment-süsteemi põhilisi
juhtseadmeid.

Sissejuhatus
Ekraan

Ekraan võib käsiraamatus näidatud
ekraanist erineda, sest enamik
ekraane sõltub seadme seadistusest
ja sõiduki tehnilistest andmetest.

Vargusvastane kaitse
Infotainment-süsteemil on
vargusevastane elektrooniline
turvasüsteem.
Infotainment-süsteem toimib ainult
sõidukis, millesse see on algselt
paigaldatud, ning varastatud
süsteemi ei saa kasutada.
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Juhtseadiste ülevaade
Tüüp 1

Sissejuhatus
Tüüp 1-A: Raadio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
1-B tüüp: Raadio + CD/MP3 + AUX
1. Ekraan
Kuvab teavet esituse ja
raadiosignaali vastuvõtu kohta
ning menüü-üksusi.
2. Nupp POWER/VOLUME (Toide/
helitugevus) koos juhtnupuga
◆ Selle nupu vajutamisega saab
toite sisse/välja lülitada.
◆ Üldise helitugevuse
reguleerimiseks keerata
juhtnuppu.
3. Nupud PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Parajasti mängiva raadiojaama
lisamiseks aktiivsele lemmikute
lehele hoidke mõnda neist
nuppudest all.
◆ Hoida mõnda neist nuppudest
all selle nupuga seotud jaama
valimiseks.
4. Nupp EJECT (Väljuta)
Vajutada seda nuppu ja võtta
plaat välja.

5. Plaadi pesa
See on pesa CD-de
sisestamiseks või väljavõtmiseks.
6. Nupp FAVOURITE [FAV1-2-3]
Selle nupuga saab valida
salvestatud lemmikjaamade
lehekülgi.
7. Nupp INFORMATION [INFO]
◆ Selle nupu vajutamisega saab
vaadata faili andmeid CD/MP3/
USB/iPodi esitusrežiimi
kasutades.
◆ Raadiofunktsiooni kasutamisel
raadiojaama ja hetkel esitatava
laulu andmete vaatamine.
8. Nupud dSEEKc
◆ Vajutage neid nuppe raadio või
DAB kasutamisel
automaatseks selge
vastuvõtuga jaamade
otsimiseks. Neid nuppe all
hoides võib seada automaatselt
raadiosageduse.
◆ Vajutada neid nuppe CD/MP3/
USB/iPodi esitusrežiimides
kohe eelmise või järgmise loo
esitamiseks.

9.

10.

11.

12.

13.
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Nende nuppude allhoidmisel
saab hetkel esitatavates
lauludes kiiresti tagasi/edasi
kerida.
Nupp CD/AUX
Vajutage seda nuppu
funktsioonide CD/MP3/AUX või
USB/iPodi/Bluetooth valimiseks.
Nupp RADIO BAND
Vajutage seda nuppu FM-/AMraadio või DAB valimiseks.
Nupp TP
Kui kasutate FM-raadio RDSfunktsiooni, saate selle nupu abil
lülitada sisse või välja TPprogrammi
(liiklusteabeprogramm).
Nupp CONFIG
Selle nupu abil pääsete juurde
menüüle Sätted.
Nupp TONE
Vajutada seda nuppu heliseadete
režiimi reguleerimiseks/
valimiseks.
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14. Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
◆ Vajutada seda nuppu hetkel
aktiivse menüü kuvamiseks või
seade sisu ja väärtuste
valimiseks/proovimiseks.
◆ Keerake juhtnuppu, kui soovite
teisaldada/muuta häälestuse
sisu või väärtusi.
15. AUX-port
Sellesse porti ühendatakse väline
heliseade.
16. Nupp P BACK
◆ Sisestuse tühistamine või
eelmisesse menüüsse
naasmine.
17. Nupp PHONE/MUTE (Telefon/
vaigistus)
◆ Selle nupu vajutamisega
aktiveeritakse Bluetoothi
telefonirežiim (ainult 1-A tüüpi
mudelil) või lülitatakse
vaigistuse funktsioon sisse või
välja (ainult 1-B tüüpi mudelil).
◆ Vaigistuse funktsiooni sisse või
välja lülitamiseks hoida nuppu
all (ainult 1-A tüüpi mudelil).

Sissejuhatus
Tüüp 2
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2-A tüüp: Raadio + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
2-B tüüp: Raadio + CD/MP3 + AUX
1. Ekraan
Kuvab teavet esituse ja
raadiosignaali vastuvõtu kohta
ning menüü-üksusi.
2. Nupp POWER/VOLUME (Toide/
helitugevus) koos juhtnupuga
◆ Selle nupu vajutamisega saab
toite sisse/välja lülitada.
◆ Üldise helitugevuse
reguleerimiseks keerata
juhtnuppu.
3. Nupud PRESET [1 ~ 6 ]
◆ Parajasti mängiva raadiojaama
lisamiseks aktiivsele lemmikute
lehele hoidke mõnda neist
nuppudest all.
◆ Hoida mõnda neist nuppudest
all selle nupuga seotud jaama
valimiseks.
4. Nupp EJECT (Väljuta)
Vajutada seda nuppu ja võtta
plaat välja.

5. Plaadi pesa
See on pesa CD-de
sisestamiseks või väljavõtmiseks.
6. Nupp FAVOURITE [FAV1-2-3]
Selle nupuga saab valida
salvestatud lemmikjaamade
lehekülgi.
7. Nupp INFORMATION [INFO]
◆ Selle nupu vajutamisega saab
vaadata faili andmeid CD/MP3/
USB/iPodi esitusrežiimi
kasutades.
◆ Raadiofunktsiooni kasutamisel
raadiojaama ja hetkel esitatava
laulu andmete vaatamine.
8. Nupud dSEEKc
◆ Raadio kasutamisel saab
nende nuppude vajutamisega
otsida automaatselt selge
vastuvõtuga jaamu. Neid nuppe
all hoides võib seada
automaatselt raadiosageduse.
◆ Vajutada neid nuppe CD/MP3/
USB/iPodi esitusrežiimides
kohe eelmise või järgmise loo
esitamiseks.

9.

10.

11.

12.

13.

Nende nuppude allhoidmisel
saab hetkel esitatavates
lauludes kiiresti tagasi/edasi
kerida.
Nupp CD/AUX
Vajutage seda nuppu
funktsioonide CD/MP3/AUX või
USB/iPodi/Bluetooth valimiseks.
Nupp RADIO BAND
Vajutage seda nuppu FM- või AMraadio valimiseks.
Nupp TP
Kui kasutate FM-raadio RDSfunktsiooni, saate selle nupu abil
lülitada sisse või välja TPprogrammi
(liiklusteabeprogramm).
Nupp CONFIG
Selle nupu abil pääsete juurde
menüüle Sätted.
Nupp TONE
Vajutada seda nuppu heliseadete
režiimi reguleerimiseks/
valimiseks.

Sissejuhatus
14. Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
◆ Vajutada seda nuppu hetkel
aktiivse menüü kuvamiseks või
seade sisu ja väärtuste
valimiseks/proovimiseks.
◆ Keerake juhtnuppu, kui soovite
teisaldada/muuta häälestuse
sisu või väärtusi.
15. AUX-port
Sellesse porti ühendatakse väline
heliseade.
16. Nupp PBACK
◆ Sisestuse tühistamiseks või
eelmise menüü juurde tagasi
pöördumiseks.
17. Nupp PHONE/MUTE (Telefon/
vaigistus)
◆ Selle nupu vajutamisega
aktiveeritakse Bluetoothi
telefonirežiim (ainult 2-A tüüpi
mudelil) või lülitatakse
vaigistuse funktsioon sisse või
välja (ainult 2-B tüüpi mudelil).
◆ Vaigistuse funktsiooni sisse või
välja lülitamiseks hoida nuppu
all (ainult 2-A tüüpi mudelil).

Helisüsteemi nupud roolil
Helijuhtnupud roolil, tüüp 1:
lisavarustus

1. Nupp Mute/Hang up (Vaigista/
lõpeta kõne)
Vajutada seda nuppu igas
muusika taasesituse režiimis
vaigistuse funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks. Hõivatud olekus
võib seda nuppu vajutada
kõnedest keeldumiseks või kõne
lõpetamiseks.
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2. Nupp Call (Kõne)
◆ Vajutage seda nuppu kõnele
vastamiseks või kordusvalimise
režiimi sisenemiseks.
◆ Valitud kõnede logisse
sisenemiseks või kõne ajal
käed-vabad režiimi ja privaatse
kõne režiimi vahel edasi-tagasi
liikumiseks hoida nuppu all.
3. Source (Allikas) [dSRCc] nupp/
juhtnupp
◆ Vajutada seda nuppu heli
esitusrežiimi valimiseks.
◆ Keerata juhtnuppu
registreeritud raadiojaamade
või esitatava muusika
muutmiseks.
4. Nupud Volume [+ -] (Helitugevus)
◆ Nuppu + vajutada helitugevuse
suurendamiseks.
◆ Nuppu - vajutada helitugevuse
vähendamiseks.
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Helijuhtnupud roolil, tüüp 2:
lisavarustus

◆ Vajutada seda nuppu heli
esitusrežiimi valimiseks.
◆ Keerata juhtnuppu
registreeritud raadiojaamade
või esitatava muusika
muutmiseks.
4. Nupud Volume [+ -] (Helitugevus)
◆ Nuppu + vajutada helitugevuse
suurendamiseks.
◆ Nuppu - vajutada helitugevuse
vähendamiseks.

Funktsioon
1. Nupp Mute/Hang up (Vaigista/
lõpeta kõne)
Vajutada nuppu vaigistuse
funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks.
2. Ei ole võimalik valida
3. Source (Allikas) [dSRCc] nupp/
juhtnupp

Nupud ja juhtseade

Infotainment-süsteemi juhitakse
funktsiooninuppudega,
mutifunktsionaalse valimise
juhtnupuga ja ekraanil oleva
menüüga.
Süsteemis saab kasutada järgmisi
nuppe ja juhtseadiseid.
■ Infotainment-süsteemi nupud ja
juhtnupp
■ Rooli kaugjuhtimispuldi nupud

Süsteemi sisse-/väljalülitamine

Süsteemi sisselülitamiseks vajutada
nuppu POWER/VOLUME (Toide/
helitugevus).
Toite sisselülitamisel mängib varem
valitud ringhäälingujaam või laul
(Bluetoothi audio puhul võib olla
olenevalt seadmest teisiti.)
Süsteemi väljalülitamiseks vajutada
nuppu POWER/VOLUME (Toide/
helitugevus).

Sissejuhatus
Automaatne väljalülitumine

Kui (auto) süütevõti on väljalülitatud
asendis ja Infotainment-süsteem
lülitatakse nupuga POWER/
VOLUME (Toide/helitugevus) sisse,
lülitub Infotainment-süsteem
automaatselt välja 10 minuti
möödudes viimasest
kasutajapoolsest toimingust.

Helitugevuse reguleerimine

■ Rooli kaugjuhtimispuldi nuppu
kasutades vajutada helitugevuse
reguleerimiseks nuppe VOLUME
[+/-].
■ Kuvatakse helitugevuse hetketase.
■ Infotainment-süsteemi toite
sisselülitamisel vastab helitugevus
varem valitule (kui see on
maksimaalsest käivitamise
helitugevusest väiksem).

Vajaduse korral helitugevus
automaatselt väheneb.

Tooniseaded

Menüüs Tooniseaded võib seada
heliomadused eraldi FM-/AM-/DABraadiole ja iga audiopleieri
funktsioonile.

Helitugevuse automaatne
reguleerimine

Kui kiiruse kompenseerimiseks
kasutatav helitugevuse seadistus
hakkab toimima, reguleeritakse
helitugevust automaatselt sõiduki
kiiruse järgi, et kompenseerida
mootori ja rehvide müra (Sätted →
Raadio sätted → Automaatne
helitugevus).

Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu POWER/
VOLUME (Toide/helitugevus).

65

Helitugevuse piirang kõrge
temperatuuriga

Kui raadio sisetemperatuur on väga
kõrge, piirab Infotainment-süsteem
maksimaalset reguleeritavat
helitugevust.

Soovitud funktsiooni režiimi
kasutamiseks vajutada nuppu TONE.
Soovitud toonireguleerimisrežiimi
valimiseks keerake juhtnuppu
MENU-TUNE ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
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Soovitud tooni reguleerimise
väärtuse valimiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
nuppu MENU-TUNE.
Valitud väärtust on võimalik
lähtestada, vajutades pikemalt
tooniseadmismenüüs nuppu MENUTUNE, või lähtestada
tooniseadmisrežiimis kõik väärtused,
vajutades pikemalt nuppu TONE.

Tooniseaded
■ Bass: Bassi taset võib reguleerida
vahemikus -12 kuni +12.
■ Keskmised toonid: Keskmiste
toonide taset võib reguleerida
vahemikus -12 kuni +12.
■ Sopran: Kõrgete toonide taset võib
reguleerida vahemikus -12 kuni
+12.
■ Mikser: Kui sõidukimudelil on kuue
kõlariga süsteem, võib eesmise/
tagumise kõlari balanssi
reguleerida eesmiselt 15 tagumise
15-ni.
■ Tasakaal: Vasaku/parem kõlari
balanssi võib reguleerida vasakult
15-lt parema 15-ni.
■ EQ (Ekvalaiser): helistiili valimine
või väljalülitamine (Väljas Popmuusika - Rokk - Klassikaline Kõne - Riik).

Valida funktsioon
FM-, AM- või DAB-raadio

Vajutage FM-, AM- või DAB-raadio
valimiseks nuppu RADIO BAND.
Vajutage nuppu MENU-TUNE FM-i
menüü, AM-i menüü või DAB menüü
avamiseks, mis sisaldab suvandeid
raadiojaamade valimiseks.

Sissejuhatus
CD/MP3/USB/iPodi/Bluetoothi audio
esitus või väline helisisend (AUX)

Audiopleieri funktsioonide, AUXfunktsiooni, CD/MP3-plaatide või
ühendatud USB või iPodi, Bluetoothi
audiopleieri vahel liikumiseks
vajutage korduvalt nuppu CD/AUX
(MP3/CD → USB → iPod → Bluetoothi
audio → AUX → CD/MP3 →....)
Soovitud režiimi valimiseks vajutada
rooli kaugjuhtimispuldi nupult Source
(Allikas) [dSRCc].
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Bluetoothi käed-vabad telefoniseade

Vajutage nuppu MENU-TUNE menüü
avamiseks, millest võib valida
soovitud funktsiooni, või soovitud
seadme menüü (välja arvatud
Bluetoothi audio) avamiseks.

Bluetoothi käed-vabad
telefonifunktsiooni valimiseks (ainult
tüüpi 1-/2-A mudelitel) vajutage
telefoni-/helivaigistusnuppu.
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Vajutage telefoni-/helivaigistusnuppu
funktsiooni Bluetooth avamiseks
kõnealuse funktsiooni suvanditega.

Isikupärastamine
Põhinupud/juhtnupp

Menüüs Sätted saab kasutada
järgmisi nuppe ja juhtnuppu.
(12) Nupp CONFIG
Selle nupu abil pääsete juurde
menüüle Sätted.

(14) MENU-TUNE nupp koos
juhtnupuga
■ Keerake juhtnuppu menüü või sätte
juurde liikumiseks.
■ Vajutada nuppu hetkel valitud
menüüst või seadistuse valikust
üksikasjaliku juhtekraani
valimiseks või avamiseks.
(16) Nupp P BACK
Sisestuse tühistamiseks või eelmise
ekraani/menüü juurde tagasi
pöördumiseks.

Sätete menüü kasutamine
süsteemi isikupärastamiseks

■ Sätete menüü ja saadaolevad
funktsioonid võivad olenevalt auto
mudelist erineda.
■ Viide: menüüs Sätted
saadaolevate üksuste kirjeldus
allpool.

[Näide] Sätted → Kellaaeg/kuupäev →
Määra kuupäev: 23. jaanuar 2012

Menüü Sätted avamiseks vajutage
nuppu CONFIG.
Kui olete tutvunud allpool menüüs
Sätted saadaolevate üksustega,
valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates soovitud alammenüü ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.

Sissejuhatus
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■ Kui kõnealune üksikasjalik loend
koosneb mitmest valikust, korrata
seda toimingut.
■ Seada/sisestada kõnealune seade
väärtus, muidu toimimisolek
muutub.
Sätete menüüs saadaolevad
üksused
[Keeled]

■ Näitab asjakohase alammenüü või
toimimisoleku üksikasjalikku
väärtuste loendit.
■ Kui kõnealusest üksikasjalikust
loendist avaneb järgmine
üksikasjalik loend, võite seda
toimingut korrata.

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
soovitud seade väärtuse või
toimimisoleku saavutamiseks ja
vajutada nuppu MENU-TUNE.

Soovitud keele valimine.
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[Kellaaeg ja kuupäev]

KK/PP/AAAA: Jaan. 23, 2012
■ RDS-kella sünkroonimine: Sees või
Väljas
[Raadio sätted]

Kellaaja seadmine: Seada käsitsi
õige kellaaja tunnid ja minutid.
■ Seada kuupäev: Seada käsitsi õige
aasta/kuu/kuupäev.
■ Seada kellaaja vorming: Valida
kellaaja 12- või 24-tunnine
kuvamine.
■ Seada kuupäeva vorming: Seada
kuupäeva kuvamise vorming:
AAAA.KK.PP: 2012 jaan. 23
PP/KK/AAAA: 23. jaan. 2012

■ Helitugevuse automaatne
reguleerimine: Väljas/Madal/
Keskmine/Kõrge.
■ Suurim alghelitugevus:
alghelitugevuse ülempiiri käsitsi
määramine
■ Raadio lemmikud:
lemmikjaamade numbrite käsitsi
määramine

■ Jaamade automaattalletus:
funktsiooni Jaamade
automaattalletus määramine iga
raadio jaoks.
■ RDS-suvandid: RDS-i valikute
määramine.
- RDS: Sees/Väljas (funktsiooni
RDS aktiveerimine või
desaktiveerimine).
- Piirkondlik: Sees/Väljas
(funktsiooni Piirkondlik
aktiveerimine või
desaktiveerimine).
- Teksti kerimise peatamine: Sees/
Väljas (funktsiooni Teksti kerimise
peatamine aktiveerimine või
desaktiveerimine).
- Liiklusteadete helitugevus: Sätte
Liiklusteadete helitugevus väärtuse
määramine.
■ DAB sätted: DAB sätete (DAB
sätted) määramine.
- Sagedusrühma automaatne
linkimine: Sees/Väljas (funktsiooni
Sagedusrühma automaatne
linkimine aktiveerimine või
desaktiveerimine).

Sissejuhatus
- DAB ja FM-i automaatne
linkimine: Sees/Väljas (funktsiooni
DAB ja FM-i automaatne linkimine
aktiveerimine või
desaktiveerimine).
- Dünaamiline heli reguleerimine:
Sees/Väljas (funktsiooni
Dünaamiline heli reguleerimine
aktiveerimine või
desaktiveerimine).
- Sagedusriba valimine: Mõlemad,
L-sagedusriba või Sagedusriba III.
[Bluetoothi sätted]

Bluetooth: Bluetoothi sätete
(Bluetoothi sätted) avamine.

■ Sisselülitamine: Sees või Väljas.
■ Seadmete loend: Valida soovitud
seade ja valida/ühendada/lahutada
või kustutada.
■ Seadme sidumine: Uue bluetoothiseadme paaristamine.
■ Bluetoothi koodi muutmine:
Bluetoothi koodi käsitsi muutmine/
seadmine.
■ Taasta tehaseseaded: Seadete
algsete tehases seatud väärtuste
taastamine.
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Raadio
Kasutamine .................................. 72
Raadioandmesüsteem (RDS) ...... 79
Fikseeritud mastantenn ............... 83

Kasutamine
Enne FM-, AM- või DAB-raadio
kasutamist
Põhinupud/juhtnupp
(10) Nupp RADIO BAND
Vajutage seda nuppu FM-/AM- või
DAB-raadio valimiseks.
(14) MENU-TUNE nupp koos
juhtnupuga
■ Ringhäälingusageduse leidmiseks
keerata käega seda nuppu/
juhtnuppu.
■ Praeguses režiimis menüüekraani
avamiseks vajutada seda nuppu/
juhtnuppu.
(16) Nupp P BACK
Sisestuse tühistamiseks või eelmise
ekraani/menüü juurde tagasi
pöördumiseks.

(8) Nupud dSEEKc
■ Kättesaadavate DABraadiojaamade automaatseks
otsimiseks vajutage seda nuppu.
■ Raadio- või DAB-sageduse
muutmiseks hoidke seda nuppu all
ja soovitud sageduse juures
peatumiseks vabastage nupp.
(6) Nupp FAVOURITE (Lemmik)
[FAV1-2-3]
Vajutage seda nuppu salvestatud
lemmikraadio või -DAB-jaamade
lehtedel liikumiseks.
(3) Eelhäälestusnupud [1 ~ 6]
■ Hetkel valitud raadiojaama mõnele
PRESET-nupule registreerimiseks
hoida seda nuppu all.
■ PRESET-nupule registreeritud
jaama valimiseks vajutada seda
nuppu.
(11) Nupp TP
Kui kasutate FM-raadio RDSfunktsiooni, saate selle nupu abil
lülitada sisse (Sees) või välja
(Väljas) liiklusteabeprogrammi
funktsiooni TP.

Raadio
(7) Nupp INFORMATION (Info)
[INFO]
Häälestatud raadio- või DAB-jaama
kohta teabe kuvamine.
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Raadiojaama automaatne otsing

DAB-teenuse automaatne otsing

Hea vastuvõtuga kättesaadavate
raadiojaamade automaatseks
otsimiseks vajutage nuppe dSEEKc.

Valitud sagedusrühmas saadaoleva
DAB-teenuse automaatseks
otsimiseks vajutage nuppe dSEEKc.
Järgmise või eelmise sagedusrühma
valimiseks vajutage nuppe dSEEKc.

Raadio- või DAB-jaama
kuulamine
Raadio- või DAB-režiimi valimine

Vajutage FM-, AM- või DABsagedusriba valimiseks korduvalt
nuppu RADIO BAND.
Võetakse vastu varem valitud
raadiojaama.
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Raadiojaama otsimine

DAB-sagedusrühma otsimine

DAB-teenuse linkimine

Sageduse kiireks vahetamiseks
hoida nuppe dSEEKc all ja
vabastada siis nupp soovitud
sageduse juures.

Hea vastuvõtuga kättesaadava DABjaama automaatseks otsimiseks
vajutage nuppe dSEEKc.

(DAB-DAB sees / DAB-FM väljas)

(DAB-DAB väljas / DAB-FM sees)

Raadio

(DAB-DAB sees / DAB-FM sees)
Kui aktiveerite funktsiooni DAB ja FMi automaatne linkimine ja DABteenuse signaal on nõrk, võtab
Infotainment-süsteem automaatselt
vastu lingitud teenuse signaali
(Sätted → Raadio sätted → DAB
sätted → DAB ja FM-i automaatne
linkimine).
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Raadiojaama käsitsi häälestamine

DAB-jaama käsitsi häälestamine

Soovitud raadiosageduse käsitsi
leidmiseks keerata juhtnuppu MENUTUNE.

Vajutage DAB-režiimis DAB menüü
avamiseks nuppu MENU-TUNE.
Valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates DAB käsitsi häälestamine ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.
Keerake soovitud sageduse käsitsi
leidmiseks juhtnuppu MENU-TUNE
ja seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.
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DAB-jaamade loendi kasutamine

DAB-jaama teabe kuvamine

PRESET-nuppude (Eelvalik)
kasutamine
Eelhäälestusnupu registreerimine

Keerake loendi DAB-jaamade loend
kuvamiseks juhtnuppu MENU-TUNE.
■ Kuvatakse loendi DAB-jaamade
loend teave.
■ Kui DAB-jaamade loend on tühi,
käivitub automaatselt loendi DABjaamade loend värskendus.
Soovitud loendi juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase raadiojaama
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.

DAB-jaama teabe jaoks soovitud
kuvamisviisi valimiseks vajutage
korduvalt teabenuppu [INFO].
Kuvatakse valitud lemmikulehe FAV
1. ringhäälinguteave.

Vajutage soovitud salvestatud
lemmikjaamade lehe valimiseks
nuppu FAVOURITE [FAV1-2-3].
Hoidke parajasti esitatava raadio- või
DAB-jaama valitud lemmikulehe
jaoks registreerimiseks üht
eelhäälestusnuppudest [1 ~ 6].
■ Salvestada saab kuni 3
lemmikulehte ja igale lehele kuni 6
raadio- või DAB-jaama.

Raadio
■ Soovi korral saate määrata
kasutatavate lemmikulehtede
maksimaalse arvu. Selleks valige
Sätted → Raadio sätted → Raadio
lemmikud (lemmikulehtede max
arv).
■ Kui varem registreeritud
eelhäälestusnupule PRESET [1 ~
6] registreeritakse uus raadiojaam,
kustutatakse nupu eelmine sisu ja
asendatakse uue salvestatava
raadio- või DAB-jaamaga.

Vajutage soovitud lemmikulehe
(FAV) valimiseks korduvalt nuppu
FAVOURITE [FAV1-2-3].
Kuvatakse valitud lemmikulehe FAV
1. ringhäälinguteave.
Vajutage soovitud raadio-/DABjaama kuulamiseks asjakohast
eelhäälestusnuppu PRESET [1 ~ 6].
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Soovitud menüü-üksuse juurde
liikumiseks keerake juhtnuppu
MENU-TUNE ja seejärel vajutage
üksuse valimiseks või selle
üksikasjaliku alammenüü
kuvamiseks nuppu MENU-TUNE.
FM-i/AM-i/DAB menüü → Lemmikute
loend

Raadio või DAB menüü
kasutamine

Raadiojaama valimine
eelhäälestusnupu abil

Raadio või DAB menüü kuvamiseks
vajutage nuppu MENU-TUNE.

Keerake menüüs FM-i menüü/AM-i
menüü/DAB menüü valiku
Lemmikute loend valimiseks
juhtnuppu MENU-TUNE ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Kuvatakse loendi Lemmikute loend
teave.
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Loendis (Lemmikute loend) soovitud
jaama juurde liikumiseks keerake
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutage
siis asjakohase raadiojaama
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.
AM-i/FM-i menüü → AM-/FMjaamade loend

Keerake menüüs FM-i menüü/AM-i
menüü valiku FM-jaamade loend/AMjaamade loend valimiseks juhtnuppu
MENU-TUNE ja seejärel vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Kuvatakse loendi FM-jaamade
loend/AM-jaamade loend teave.

Soovitud loendi juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase raadiojaama
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.

Soovitud loendi juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase sageduse
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.

FM-i/DAB menüü → FM-i/DAB
kategooriate loend

DAB menüü → DAB-teadaanded

Keerake menüüs FM-i menüü/DAB
menüü valiku FM-i kategooriate
loend/DAB kategooriate loend
valimiseks juhtnuppu MENU-TUNE ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.
Kuvatakse FM-i kategooriate loend/
DAB kategooriate loend.

Keerake menüüs DAB menüü valiku
DAB-teadaanded valimiseks
juhtnuppu MENU-TUNE ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Kuvatakse DAB-teadaanded.
Soovitud loendite juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase sageduse
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.

Raadio
FM-i/AM-i/DAB menüü → FM-/AM-/
DAB-jaamade loendi värskendamine

■ Käivitub asjakohase jaamaloendi
(FM-jaamade loend/AM-jaamade
loend/DAB-jaamade loend)
värskendamine.
■ Jaamaloendi (FM-jaamade loend/
AM-jaamade loend/DAB-jaamade
loend) värskendamise ajal saate
muudatuste salvestamise
takistamiseks vajutada nuppu
MENU-TUNE või P BACK.

Raadioandmesüsteem
(RDS)
Keerake menüüs FM-i menüü/AM-i
menüü/DAB menüü valiku FMjaamade loendi värskendamine/AMjaamade loendi värskendamine/DABjaamade loendi värskendamine
valimiseks juhtnuppu MENU-TUNE ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.
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■ Raadioandmete süsteem (RDS) on
FM-jaamade teenus, mis oluliselt
lihtsustab veatult vastuvõetavate
raadiojaamade leidmist.

■ RDS-i toega jaamade korral
kuvatakse raadiosagedusega koos
jaama nimetus.

RDS-jaamade andmete
vaatamine

RDS-teabe vastuvõtu korral vajutage
vastuvõetava teabe kuvamiseks
nuppu INFORMATION [INFO].
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RDSi konfigureerimine

Vajutage menüü Sätted kuvamiseks
nuppu CONFIG.
Valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates Raadio sätted ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates RDS-i valikud ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.

RDSi sisse- ja väljalülitamine

Määrake RDS-i valiku väärtuseks
Sees või Väljas.
RDS-i aktiveerimine annab järgmised
eelised.

■ Raadiosageduse asemel
kuvatakse häälestatud
raadiojaama programmi nimetust.
■ Infotainment-süsteem häälestab
alternatiivsageduse (AF)
funktsiooni abil määratud
raadiojaama alati kõige selgema
signaaliga sagedusele.

Keerake menüüs RDS-i valikud valiku
RDS: Väljas valimiseks juhtnuppu
MENU-TUNE ja seejärel vajutage
RDS-funktsiooni sisselülitamiseks
nuppu MENU-TUNE.

Piirkondliku häälestuse sisse- ja
väljalülitamine

RDS peab piirkondlikuks
häälestamiseks olema sisse lülitatud.
Teatud aegadel edastavad RDSjaamad eri sagedustel piirkondlikult
eri programme.
Määrake valiku Piirkondlik
väärtuseks Sees või Väljas.
Valitakse ainult samade piirkondlike
programmide alternatiivsete
sageduste (AF) vahel.
Kui piirkondlik häälestamine on välja
lülitatud, valitakse raadiojaamade
alternatiivseid sagedusi piirkondlikest
programmidest sõltumatult.

Raadio

Keerake menüüs RDS-i valikud valiku
Piirkondlik: Väljas valimiseks
juhtnuppu MENU-TUNE ja seejärel
vajutage piirkondliku funktsiooni
sisselülitamiseks nuppu MENUTUNE.

Keerake menüüs RDS-i valikud valiku
Teksti kerimise peatamine: Väljas
valimiseks juhtnuppu MENU-TUNE ja
seejärel vajutage funktsiooni Teksti
kerimise peatamine sisselülitamiseks
nuppu MENU-TUNE.

Teksti kerimise peatamise
sisse- ja väljalülitamine

Liiklusinfo edastamise
helitugevus

Funktsiooni Teksti kerimise
peatamine (programmiteenuste
teabe kuvamiseks) sisse- ja
väljalülitamine.

Liiklusinfo (TA) edastamise
minimaalset helitugevust saab
eelseada.
Liiklusinfo edastamise minimaalset
helitugevust saab võrreldes tavalise
helitugevusega suurendada või
vähendada.
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Keerake menüüs RDS-i valikud
juhtnuppu MENU-TUNE sätte
Liiklusteadete helitugevus juurde
liikumiseks ja seejärel vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE
sätte Liiklusteadete helitugevus
taseme reguleerimiseks ja seejärel
vajutage nuppu MENU-TUNE.

Raadio liiklusinfoteenus

TP = liiklusprogramm
Raadio liiklusinfoteenusega jaamad
on RDS-jaamad, mis edastavad
liiklusuudiseid.
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Liiklusinfo tõkestamine

Infotainment-süsteemi liiklusinfo
edastamise ooterežiimi sisse- ja
väljalülitamine:

Liiklusprogrammi funktsiooni
aktiveerimiseks või
desaktiveerimiseks vajutage mõnes
muus režiimis kui telefonirežiim
nuppu TP.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, kuvatakse raadio
peamenüüs [ ].

Liiklusinfo tõkestamiseks nt CD/MP3
esituse või raadio vastuvõtu ajal:

■ Kui parajasti mängitaval
raadiojaamal ei ole
liiklusinfoteenust, käivitub
automaatselt järgmise
liiklusinfoteenusega jaama otsing.
■ Kui leitakse liiklusinfoteenusega
raadiojaam, kuvatakse raadio
peamenüüs TP.
■ Kui raadio liiklusinfoteenus on sisse
lülitatud, katkestatakse liiklusinfo
vastuvõtmise ajaks CD/MP3/USB/
iPodi/Bluetoothi muusika või AUX-i
esitus.

Väljaspool telefonirežiimi olles
vajutage nuppu TP.
Lülitada raadio liiklusinfoteenuse
vastuvõtule ja keerata Infotainmentsüsteemi helitugevus täiesti maha.
Liiklusinfo vastuvõtmine
katkestatakse, kuid raadio
liiklusinfoteenus jääb sisselülitatuks.

Jooksva liiklusinfo tõkestamine
Jooksva liiklusinfo tõkestamine nt
liiklusteate raadiovastuvõtu ajal:

Raadio

Fikseeritud mastantenn
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Autopesula kasutamisel, kui
antenn on paigaldatud, võib saada
kahjustatud antenn või
katusepaneel. Enne
autopesulasse sõitmist võtta
antenn kindlasti maha.
Paigaldada antenn täielikult
kinnikeeratuna ja vertikaalasendisse
seatuna, et tagada korralik vastuvõtt.

Väljaspool telefonirežiimi olles
vajutage nuppu TP.

Katuseantenni mahavõtmiseks
keerata seda vastupäeva.
Katuseantenni paigaldamisel keerata
seda päripäeva.

Ettevaatust
Veenduda, et antenn on
eemaldatud enne sisenemist
madala laega kohta, vastasel juhul
võib antenn kahjustuda.
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Audioseade

Audioseade

CD-mängija

CD-mängija .................................. 84
Abiseadmed ................................. 93

Enne CD-mängija kasutamist

Selle süsteemi CD/MP3-mängija võib
esitada audio CD ja MP3 (WMA)
plaate.

Oluline teave audio-CD ja MP3
(WMA) plaatide kohta

Ettevaatust
Ärge mitte mingil juhul sisestage
CD-/MP3-mängijasse (WMA) 8
cm läbimõõduga DVD-sid või
minikettaid või ebahariliku
pinnaga kettaid.
Ärge kinnitage ketastele mitte
mingeid kleebiseid. Sellised
kettad võivad CD-mängijasse
kinni jääda ja kettaseadet
kahjustada. Kui nii juhtub, tuleb
seade välja vahetada, mis on väga
kulukas.

■ Piraatlusevastase funktsiooniga
audio-CD-plaat, mis audio CD
standardiga ei ühildu, ei pruugi
õigesti või üldse mitte toimida.
■ Käsitsi salvestatud CD-R ja CDRW plaate võib hooletu
käsitsemine kergemini kahjustada
kui originaal-CD-plaate. Käsitsi
salvestatud CD-R ja CD-RW plaate
tuleb käsitseda eriti hoolikalt. Võtke
arvesse järgmist.
■ Käsitsi salvestatud CD-R ja CDRW plaadid ei pruugi õigesti või
üldse mitte mängida. Sellisel juhul
ei ole tegemist seadme häirega.
■ Plaadi vahetamisel jälgida
hoolikalt, et mängivale poolele ei
jääks sõrmejälgi.
■ Pärast plaadi eemaldamist CD/
MP3-mängijast panna plaat
kindlasti plaadiümbrisesse tagasi,
et sellel ei tekiks vigastusi ning see
tolmuga ei määrduks.

Audioseade
■ Kui plaat puutub kokku tolmu või
vedelikuga, võib see saastada
seadmes CD/MP3-mängija läätse
ja seadmel häireid tekitada.
■ Kaitsta plaati kuumuse ja otsese
valguse eest.
Kasutatav plaadi tüüp
■ Seade võib esitada audio CD/MP3
(WMA) plaate.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Järgmisi MP3 (WMA) faile ei ole
võimalik esitada.
◆ MP3i (MP3 interaktiivne) või MP3
PRO standardi kohaselt
kodeeritud failid
◆ Mittestandardselt kodeeritud
MP3 (WMA) failid
◆ MP3-failid, mis ei ole MPEG1
Layer3 vormingus

Ettevaatusabinõud plaadi
kasutamiseks
■ Mitte kasutada allpool kirjeldatud
plaate. Nende plaatide ülemäärane
kasutamine seadmes võib
põhjustada häireid
◆ Kleebistega, etikettidega või
külge kinnitatud
kaitseelemendiga plaadid
◆ Plaadid, millel on tindiprinteriga
prinditud etikett
◆ "Ülepõletatud" plaadid, mille
andmemaht ületab
standardmahu
◆ Pragude või kriimustustega või
paindunud plaate õigesti ei
esitata
◆ 8 cm plaat või mitteringikujuline
(nelinurkne, viisnurkne, ovaalne)
plaat
■ Mitte sisestada plaadi pessa midagi
muud peale plaatide, sest see võib
põhjustada häireid või kahjustusi.
■ Kui külma ilmaga lülitatakse sisse
soojendus, ei pruugi plaadimängija
õigesti töötada, sest seadmesse
koguneb niiskus. Kui see tekitab

■
■

■
■
■

■
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probleeme, hoida seade enne
kasutamist ligikaudu üks tund välja
lülitatuna.
Konarlikel teedel sõites võib esitus
sõiduki rappumise tõttu katkeda.
Mitte rakendada jõudu plaadi
väljavõtmisel ega sisestamisel ega
takistada väljutamise ajal seda
käega.
Sisestada plaat prinditud külg
ülespidi. Alaspidi sisestamisel ei
ole seda võimalik esitada.
Mitte puudutada plaadi
käsitsemisel käega salvestatavat
(trükitekstita ja kujunduseta) poolt.
Hoida mittekasutatavaid plaate
ümbristes ning kohas, kus need ei
ole otsese valguse või kõrge
temperatuuri mõju all.
Mitte määrida plaadile keemilisi
aineid. Puhastada plaatidelt
mustus pehme niiske lapiga,
pühkides keskelt ääre suunas.
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Ettevaatust CD-R/RW-plaatide
kasutamisel
■ CD-R-/CD-RW-plaatide
kasutamisel võib kasutada ainult
lõplikult vormistatud plaate.
■ Personaalarvutiga salvestatud
plaadid ei pruugi mängida olenevalt
rakendusprogrammi seadistusest
ja keskkonnast.
■ CD-R/CD-RW-plaadid, eelkõige
hulgipakendis plaadid ei pruugi
töötada, kui need on olnud otsese
valguse või kõrge temperatuuri
käes või kui neid on pikemat aega
autos hoitud.
■ Seade ei pruugi näidata CD-R/CDRW-plaatidele salvestatud
pealkirja ja muud tekstinfot.
■ CD-RW-plaatidel võib olla pikem
laadimisaeg kui CD- või CD-Rplaatidel.
■ Seade ei pruugi mängida
kahjustatud muusikafaile või nende
esitus võib katkeda.
■ Teatavaid piraatlusevastaseid
plaate ei pruugi seade esitada.

■ (MP3-, WMA-) plaadil võib olla igal
kaustajatasemel 10-st
maksimaalselt 512 faili ja esitada
võib maksimaalselt 999 faili.
■ Süsteem tunneb ära ainult (MP3-,
WMA-) plaate, mis on valmistatud
standardi ISO-9660 taseme 1/2 või
Joliet-failisüsteemi kohaselt (see ei
toeta UDF-failisüsteemi.)
■ MP3/WMA-failid ei ühildu pakettide
kirjutamise teel andmeedastusega.
■ Seade ei pruugi mängida plaati,
millele on kirjutatud MP3/WMAfailid ja audioandmed (CDDA), kui
see on CD-Extra või
segatöötlusega CD.
■ Failide/kaustade nimed, mida saab
olenevalt kettatüübist kasutada, on
koos failinime neljakohalise
laiendiga (.mp3) järgmised.
◆ ISO 9660 1. tasand:
maksimaalselt 12 tähemärki
◆ ISO 9660 2. tasand:
maksimaalselt 31 tähemärki

◆ Joliet: Maksimaalselt 64 märki
(1 bait)
◆ Windowsi pikk failinimi:
Maksimaalselt 28 märki (1 bait)
Ettevaatust MP3/WMAmuusikafailide kasutamisel
■ Seade võib esitada MP3 (WMA)
faile failinimede
laienditega .mp3, .wma (väikeste
tähtedega) või .MP3 ja .WMA
(suurte tähtedega).
■ Selle seadmega on võimalik
esitada järgmiste parameetritega
MP3-faile
◆ Bitikiirus: 8 bit/s ~ 320 bit/s
◆ Diskreetimissagedus: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1
puhul), 24 kHz, 22,05 kHz, 16
kHz (MPEG-2 puhul)
■ Kuigi seade võib esitada faile
bitikiirusega 8 bit/s ~ 320 bit/s,
annavad failid bitikiirusega üle
128 bit/s kvaliteetsema heli.
■ Seade võib esitada MP3-failide
ID3-märgise (versioon 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 või 2.4) andmeid, nt albumi ja
esitaja nime.

Audioseade
■ Albumi (plaadi pealkirja), loo (loo
pealkirja) ja esitaja (loo esitaja)
andmete kuvamiseks peab fail
ühilduma ID3 märgise V1 ja V2
vormingutega.
■ Seade võib mängida ainult MP3faile, mis kasutavad VBR-i (muutuv
bitikiirus). VBR-tüüpi MP3-faili
esitamisel võib kuvatav ülejäänud
aeg tegelikult jäänud ajast erineda.

Muusikafailide esitusjärjekord
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CD/MP3 esitamine
Põhinupud/juhtnupp
(9) Nupp CD/AUX
Valida CD/MP3-mängija.
(14) Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
■ Keerata nuppu/juhtnuppu lugude
loendi, menüü või MP3 (WMA)
lugude info juurde liikumiseks.
■ Vajutada nuppu/juhtnuppu
hetkevaliku või -režiimi menüü
ekraani kuvamiseks.
(8) Nupud dSEEKc
■ Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid nuppe.
■ Hoida neid nuppe all loo tagasi või
edasi kerimiseks ning vabastada
nupp esituse jätkamiseks
normaalkiirusel.
(4) Nupp EJECT (Väljuta)
Väljutab plaadi.
(7) Nupp INFORMATION [INFO]
kuvab esitatava loo andmed.

88

Audioseade

Ketta sisestamine ja esitamine

Plaadi esitamiseks sisestage see
plaadisisestuspessa trükitud pool
ülespidi.

■ Kui plaadi andmete lugemine on
lõppenud, alustab see
automaatselt esitust 1. loost.
■ Mitteloetava plaadi sisestamisel
plaat automaatselt väljutatakse,
ilmub plaadi veateade ja süsteem
lülitub varem kasutatud
funktsioonile või FM-raadio
funktsioonile.

Kui esitamiseks mõeldud plaat on
juba sisestatud, vajutage CD/MP3
esitamise valimiseks korduvalt nuppu
CD/AUX.
■ Kui esitamiseks plaat puudub,
kuvatakse ekraanile CD-d ei ole
sisestatud ja funktsiooni ei valita.
■ Jätkatakse automaatselt varem
esitatud loo esitamist.
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Plaadi väljutamine

Plaadi väljutamiseks vajutada
väljutamisnuppu plaadi
väljavõtmiseks.
■ Kui plaat väljub, lülitub see
automaatselt varem kasutatud
funktsioonile või FM-raadio
funktsioonile.
■ Kui plaati mõne aja jooksul välja ei
võeta, sisestatakse see
automaatselt tagasi.
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Esitatava loo muutmine

Vajutada nuppe dSEEKc
esitusrežiimis eelmise või järgmise
loo esitamiseks.
Rooli kaugjuhtimispuldi nuppu
kasutades võib lugusid kergesti
muuta, keerates allikajuhtnuppu
dSRCc.

Või keerata juhtnuppu MENU-TUNE
esitatavate lugude loendile
liikumiseks ja vajutada siis nuppu
MENU-TUNE selle kiireks
muutmiseks.
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Esituskoha muutmine

Hoida esitusrežiimis nuppe
dSEEKc all laulu kiireks tagasi või
edasi kerimiseks. Laulu
normaalkiirusega esitamise
jätkamiseks vabastada nupp.
Kiirel tagasi- ja edasikerimisel
helitugevus veidi väheneb ja
kuvatakse esitusaeg.

Esitatava loo andmete vaatamine

Esitatava loo andmete kuvamiseks
vajutada esitusrežiimis nuppu
INFORMATION [INFO].
Kui audio CD esitatava loo andmed
puuduvad, kuvab süsteem teate Info
puudub.

Lisateabe saamiseks MP3 (WMA)
lugude kohta võib keerata loo
andmete ekraanil juhtnuppu MENUTUNE.
■ Kuvatav teave sisaldab faili nime,
kausta nime ja koos lauluga
salvestatud ID3 märgise teavet.
Kui MP3 (WMA) failidele olid lisatud
enne nende plaadile põletamist
väärad ID3 märgise andmed (nt
esitaja, laulu pealkiri), kuvab
Infotainment-süsteem selle teabe
olemasoleval kujul.
Väära ID3 märgise teavet ei saa
Infotainment-süsteemis muuta ega
parandada (ID3 märgiseid võib

Audioseade
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CD menüü → Lugude loend

parandada ainult
personaalarvutis).
■ Erisümbolites või mittetoetatavates
keeltes väljendatud andmed
laulude kohta võidakse esitada ---kujul või jätta üldse kuvamata.

CD menüü kasutamine
Esitusrežiimi muutmine

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
esitusjärjekorra muutmise või
kordamise funktsioonide valimiseks
ning vajutada nuppu MENU-TUNE
nende funktsioonide sisse- (Sees) või
väljalülitamiseks (Väljas).

CD-menüü kuvamiseks vajutada
esitusrežiimis nuppu MENU-TUNE.

Audio-CD-plaatide puhul keerata CDmenüüs juhtnuppu MENU-TUNE
lugude loendi valimiseks ja vajutada
siis nuppu MENU-TUNE.
Soovitud lugude loendi leidmiseks
keerata juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutada valitud loo esitamiseks
nuppu MENU-TUNE.
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CD menüü → Kaustad

(MP3, WMA-) plaatide puhul keerata
CD-menüüs juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Kaustad valimiseks ja vajutada
siis nuppu MENU-TUNE.
Soovitud kausta valimiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
nuppu MENU-TUNE.

CD menüü → Otsing...

Soovitud loo leidmiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
nuppu MENU-TUNE valitud loo
esitamiseks valitud kaustast.

(MP3-, WMA-) plaatide puhul keerata
CD-menüüs juhtnuppu MENU-TUNE
valikule Otsing... liikumiseks ja
vajutada siis nuppu MENU-TUNE.
■ Kui süsteem on plaadi andmed
lugenud, kuvatakse esitusloendi
[iP] esimene laul.
■ Kui esitusloendis [iP] ei ole
muusikafaile, kuvatakse iga esitaja
[iA] esimene laul.
■ Plaadi lugemisele võib kuluda siiski
kaua aega olenevalt muusikafailide
arvust.

Audioseade
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Soovitud loo/pealkirja leidmiseks
keerata juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutada valitud loo esitamiseks
nuppu MENU-TUNE.

Abiseadmed
USB-pleier

Vajutada uuesti nuppu MENU-TUNE
ja kuvatud otsingutulemusest keerata
nuppu MENU-TUNE soovitud
esitusrežiimi valimiseks.
Kuvatakse lugude arv esitusloendite
[iP] / esitajate [iA] / albumite [iL] /
pealkirjade [iS] / žanrite [iG] kaupa.

Soovitud üksikasjaliku
klassifikatsiooniüksuse valimiseks
keerata juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutada nuppu MENU-TUNE.

Ettevaatusabinõud USB-seadmete
kasutamisel
■ Toimimist ei saa tagada, kui
kõvaketta sisseehitatud USBmassmäluseade või CF- või SDmälukaart on ühendatud USBadapteri kaudu. Kasutada USB
välkmälu tüüpi mäluseadet.
■ USB ühendamisel või lahutamisel
peab olema ettevaatlik, et vältida
staatilist elektrilahendust. Kui
ühendamist ja lahutamist
korratakse lühikese aja jooksul mitu
korda, võib see seadme
kasutamisel häireid tekitada.
■ USB-seadme lahutamiseks valige
nupu MENU-TUNE abil USB
menüü → Eemalda USB.
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■ Kui USB-seadme ühenduspesa ei
ole metallist, ei ole toimimine
tagatud.
■ Ühendus i-Stick tüüpi USBmäluseadmetega võib olla vigane
sõiduki vibratsiooni tõttu, seetõttu
ei saa nende toimimist tagada.
■ Olge ettevaatlik, et mitte puudutada
USB ühenduspesa ühegi esemega
ega oma kehaosaga.
■ USB-mäluseade tuntakse ära vaid
juhul, kui see on FAT16-/32vormingus. Kasutada võib ainult
selliseid seadmeid, mille
ruumiüksuse maht on 512 või 2048
baiti sektori kohta. NTFS-i ja muid
failisüsteeme ära ei tunta.
■ Olenevalt USB-mäluseadme
tüübist ja mahust ning salvestatava
faili tüübist võib kuluda failide
äratundmisele erineval määral
aega. See ei ole seadme häire,
seega oodake, kuni faile
töödeldakse.
■ Mõnel USB-mäluseadmel
talletatavaid faile ei pruugi seade
ühilduvusprobleemide tõttu ära
tunda ning see ei toeta ühendusi ei

mälulugeja ega USB-jaoturiga.
Enne kasutamist kontrollige
seadme toimimist sõidukis.
■ Kui selline seade nagu MP3 pleier,
mobiiltelefon või digitaalkaamera
ühendatakse mobiilse ketta kaudu,
ei pruugi see normaalselt töötada.
■ Mitte lahutada USB-mäluseadet
selle esitamise ajal. See võib
kahjustada seadet või USBseadme tööd.
■ USB-mäluseadme lahutamiseks
peab sõiduki süüde olema välja
lülitatud. Kui süüte sisselülitamise
ajal on USB-mäluseade
ühendatud, võib see USBmäluseadet kahjustada või see ei
pruugi teatavatel juhtudel toimida.

Ettevaatust
USB-mäluseadmeid võib
ühendada selle seadmega ainult
muusikafailide mängimiseks.
Seadme USB-pesa ei tohi
kasutada USB-lisaseadmete
laadimiseks, sest USB-pesa

kasutamisel eralduv soojus võib
kahjustada seadme tööomadusi
või seadet rikkuda.
■ Kui loogiline ketas USBmassmäluseadmest eraldatakse,
võib esitada USB-muusikafailidena
ainult loogilise ketta ülemise
tasandi faile. Seetõttu tuleb hoida
esitamiseks mõeldud muusikafaile
ketta ülemisel tasandil. Mõne USBmäluseadme muusikafaile ei pruugi
seade normaalselt esitada, kui
rakenduse laadimiseks on
sektsioonitud USB-seadmes eraldi
draiv.
■ Muusikafaile, mille suhtes kehtib
DRM (digiõiguste haldus,
digitaalne autorikaitse), ei ole
võimalik esitada.
■ Seade toetab USB-mäluseadmeid
mahuga kuni 16 GB ning millel on
kuni 999 faili, kuni 512 kataloogi ja
kataloogistruktuuris kuni 10 astet.
Neid piiranguid ületavate
mäluseadmete puhul ei saa
normaalset kasutamist tagada.
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Ettevaatusabinõud USBmuusikafailide kasutamisel
■ Vigadega muusikafaile võidakse
esitusel katkestada või need välja
jätta.
■ Kaustad ja muusikafailid kuvatakse
järjekorras Sümbol → Number →
Keel.
■ Failisüsteemis Joliet kirjutatud
kausta- või failinimede puhul
tuntakse ära maksimaalselt 64
märki.
MP3 (WMA) muusikafailidest
■ Esitada on võimalik järgmiste
parameetritega MP3-muusikafaile.
◆ Bitikiirus: 8 bit/s ~ 320 bit/s
◆ Diskreetimissagedus:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1 puhul)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 puhul)
■ Seade kuvab MP3 (WMA) faile
failinimede laienditega mp3, .wma
(väikeste tähtedega) või .MP3
või .WMA (suurte tähtedega).

■ Seade võib kuvada MP3-failide
ID3-siltide (versioonid 1.0, 1.1, 2.2,
2.3, 2.4) andmeid albumi, esitaja
vms kohta.
■ Failide/kaustade nimed, mida saab
olenevalt talletustüübist kasutada,
on koos failinime neljakohalise
laiendiga (.mp3) järgmised.
◆ ISO 9660 1. tasand:
maksimaalselt 12 tähemärki
◆ ISO 9660 2. tasand:
maksimaalselt 31 tähemärki
◆ Joliet: Maksimaalselt 64 märki
(1 bait)
◆ Windowsi pikk failinimi:
maksimaalselt 28 märki (1 bait)
■ Seade võib mängida ainult MP3faile, mis kasutavad VBR-i (muutuv
bitikiirus). VBR-tüüpi MP3-faili
esitamisel võib kuvatav ülejäänud
aeg tegelikult jäänud ajast erineda.
Põhinupud/juhtnupp
USB-muusikafailide esitamiseks
kasutatakse järgmisi põhinuppe ja
juhtseadiseid.
(9) Nupp CD/AUX
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Kui USB-seade on ühendatud,
vajutada nuppu korduvalt USBesitusrežiimi valimiseks.
(14) Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
■ Keerata juhtnuppu lugude loendi,
menüü või MP3 (WMA) lugude info
juurde liikumiseks.
■ Vajutada nuppu hetkevaliku või režiimi juurde kuuluva menüü
ekraani kuvamiseks.
(8) Nupud dSEEKc
■ Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid nuppe.
■ Hoida neid nuppe all edasi- või
tagasikerimiseks ja seejärel
vabastada normaalse kiirusega
esitamiseks.
(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvab esitatava loo andmed.
(16) Nupp P BACK
Sisestuse tühistamiseks või eelmise
menüü juurde tagasi pöördumiseks.

96

Audioseade

USB-mäluseadme ühendamine

Esitatavate muusikafailidega USBmäluseadme ühendamiseks USBühenduspessa tõmmata
armatuurlaua kohal asuvat kaant ja
avada see.

USB-pleieri muid funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitamisele.
USB-muusikafailide esitamise
lõpetamine
Muude funktsioonide valimiseks
vajutada nuppu RADIO BAND või
CD/AUX.
Esitamise lõpetamiseks ja USBmäluseadme ohutuks lahutamiseks
valige USB menüü → Eemalda USB.
■ Kui seade on USB-mäluseadmelt
andmete lugemise lõpetanud,
alustab see automaatselt esitamist.
■ Mitteloetava USB-mäluseadme
ühendamisel ilmub veateade ja
seade lülitub automaatselt varem
kasutatud funktsioonile või FMraadio funktsioonile.
Kui esitamiseks mõeldud USBmäluseade on juba ühendatud,
vajutada USB-pleieri valimiseks
korduvalt nuppu CD/AUX.
See alustab automaatselt esitust
alates eelmisest esituskohast.

USB-menüü kasutamine
USB menüü valikud Juhuesitus,
Kordus, Kaustad, Otsing...
sarnanevad CD-/MP3-mängija CD
menüü valikutega, lisatud on ainult
Eemalda USB. Vt CD-/MP3-mängija
funktsioonid CD menüüs.
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USB menüü → Eemalda USB

iPod

Piiratud mudelitega, mis toetavad
iPodi ühendust.

Vajutage esitusrežiimis USB menüü
kuvamiseks nuppu MENU-TUNE.
Valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates Eemalda USB ja vajutage
nuppu MENU-TUNE, mispeale peaks
süsteem kuvama teate, mille kohaselt
on USB-seadet ohutu eemaldada.
Lahutada USB-seade USBühenduspesast.
Naasta varem kasutatud funktsiooni
juurde.

Põhinupud/juhtnupp
iPodi muusikafailide esitamiseks
kasutatakse järgmisi põhinuppe ja
juhtseadiseid.
(9) Nupp CD/AUX
Kui iPod on ühendatud, vajutada
nuppu korduvalt iPodi esitusrežiimi
valimiseks.
(14) Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
■ Esitatava lugude loendi
liigutamiseks ja kuvamiseks
keerata juhtnuppu.
■ Vajutada nuppu hetkevaliku või režiimi juurde kuuluva menüü
ekraani kuvamiseks.
(8) Nupud dSEEKc
■ Eelmise või järgmise loo
esitamiseks vajutada neid nuppe.
■ Hoida neid nuppe all edasi- või
tagasikerimiseks ja seejärel
vabastada normaalse kiirusega
esitamiseks.
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(7) Nupp INFORMATION [INFO]
Kuvab esitatava loo andmed.
(16) Nupp P BACK
Eelmise üksuse tühistamine või
eelmisesse menüüsse naasmine.
iPodi ühendamine

Esitatavate muusikafailidega iPodi
ühendamiseks USB-ühenduspessa
tõmmata kaassõitja istme ees
armatuurlaua kohal asuvat kaant ja
avada see.
■ Seadmega saab ühendada ja see
toetab järgmisi iPodi mudeleid:

98

Audioseade

◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G ja 5G Nano
◆ iPod 120 GB ja 160 GB Classic
◆ iPod 1G, 2G ja 3G Touch
◆ iPhone 3G ja 3GS
■ iPodi võib ühendada selle
seadmega ainult ühenduskaablite
abil, mida iPodid toetavad. Muid
ühenduskaableid ei tohi kasutada.

■ Mõnel juhul võib süüte
väljalülitamine ajal, mil iPod on
seadmega ühendatud, iPodi
kahjustada.

Kui iPodi parajasti ei kasutata, tuleb
see hoida seadmest eraldi, kui auto
süüde on välja lülitatud.
■ Kui seade on iPodilt andmete
lugemise lõpetanud, alustab see
automaatselt esitamist.
■ Mitteloetava iPodi ühendamisel
ilmub sellekohane veateade ja
seade lülitub automaatselt varem
kasutatud funktsioonile või FMraadio funktsioonile.

■ See alustab automaatselt esitust
alates eelmisest esituskohast.
■ Selle seadmega kasutatava iPodi
pleieri esitusfunktsioonid ja
infoekraani sisu võivad erineda
iPodist esituse järjekorra,
esitusviisi ja kuvatava teabe
poolest.
■ iPodi otsingufunktsiooniga seotud
andmete liigitust vt järgmisest
tabelist.

Kui esitamiseks mõeldud iPod on
juba ühendatud, vajutada iPodi pleieri
valimiseks korduvalt nuppu CD/AUX.

iPodi esituse edasisi funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitusele.
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iPodi esituselt väljalogimine
Esituse lõpetamiseks vajutada nuppu
RADIO BAND või CD/AUX muude
funktsioonide valimiseks.
iPodi menüü kasutamine
iPodi menüü valikud Juhuesitus,
Kordus, Otsing... (sh heliraamatud ja
autorid) sarnanevad CD-/MP3mängija CD menüü valikutega,
lisatud on ainult Väljuta iPod.
Kasutamiseks vt CD/MP3 vastavaid
valikuid.
iPodi menüü → Väljuta iPod

Vajutage esitusrežiimis iPodi menüü
kuvamiseks nuppu MENU-TUNE.

Valige juhtnuppu MENU-TUNE
keerates Väljuta iPod ja vajutage
nuppu MENU-TUNE, mispeale peaks
süsteem kuvama teate, mille kohaselt
on seadet ohutu eemaldada.
Lahutada iPod USB-ühenduspesast.
Naasta varem kasutatud funktsiooni
juurde.

Välise heli ühendamine
Ühendada välise audioseadme
audioväljund AUX-sisendpessa 1 või
2.
■ AUX 1: asub Infotainmentseadmes
AUX 2: asub kõrvalistme
kindalaekas

Väline helisisend (AUX)

Piiratud mudelitega, mis välise heli
ühendamist toetavad.
Põhinupud/juhtnupp
Järgmisi põhinuppe ja juhtseadiseid
kasutatakse välise ühendatud
heliseadme heliväljundi nautimiseks
Infotainment-süsteemi rikkaliku heli
kaudu.
(9) Nupp CD/AUX
Välise heliseadme ühendamisel
vajutada korduvalt nuppu välise
helisisendi (AUX) režiimi valimiseks.
(2) Juhtnupp POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu.
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■ Välise heliseadme ühendamisel
lülitub Infotainment-süsteem
automaatselt välise helisisendi
(AUX) režiimi.
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Välise helisisendi režiimi lülitumiseks
vajutada nuppu CD/AUX, kui väline
helisüsteem on juba ühendatud.
Helitugevuse reguleerimiseks
keerake juhtnuppu POWER/
VOLUME.

Telefon
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Bluetooth®

Bluetoothi ühendamine

Põhinupud/juhtnupp

Bluetooth-seadme registreerimine
Bluetooth-seadme registreerimine
ühendamiseks Infotainmentsüsteemiga.
Kõigepealt lubage ühendatava
Bluetooth-seadme Bluetoothi sätete
menüüs seadme leitavus.

Järgmisi põhinuppe ja juhtseadiseid
kasutatakse muusikafailide
esitamiseks või kõnefunktsioonide
kasutamiseks Bluetooth-seadme
kaudu.
(9) Nupp CD/AUX
Kui ühendatakse muusikapleieri
funktsiooniga Bluetooth-seade,
vajutada seda nuppu korduvalt
Bluetoothi audio esituse valimiseks.
(14) Juhtnupuga nupp MENU-TUNE
■ Vajutage seda nuppu Bluetoothfunktsiooni telefonirežiimis
menüükuva avamiseks.
■ Keerata juhtnuppu menüü või
seade väärtuse juurde liikumiseks.
(8) Nupud dSEEKc
■ Vajutada neid nuppe Bluetoothi
audio esitusrežiimis eelmise või
järgmise loo esitamiseks.
■ Hoida neid nuppe all edasi- või
tagasikerimiseks ja vabastada
normaalse kiirusega esitamiseks.

Vajutage nuppu CONFIG, valige
juhtnupuga nupu MENU-TUNE abil
Sätted → Bluetoothi sätted →
Bluetooth → Seadme sidumine ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.
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■ Bluetooth-seadmeid ei saa
registreerida mitte ainult nupuga
CONFIG, vaid ka siis, kui valite
Telefoni menüü → Bluetoothi sätted
→ Bluetooth → Seadme lisamine.
■ Kui Infotainment-süsteemiga on
juba mõni Bluetooth-seade
ühendatud, kuvab süsteem teate
Bluetooth on hõivatud.
■ Kuvatakse ühenduse ootekuva
koos teate ja turvakoodiga (algne
väärtus on 0000 ja seda saab
muuta, kui valida Sätted →
Bluetoothi sätted → Bluetooth →
Bluetoothi koodi muutmine).
Infotainment-süsteemi võib leida
ühendatava Bluetooth-seadme
otsimise teel.
Sisestada Bluetooth-seadme kaudu
Infotainment-süsteemi turvakood.
Kui Infotainment-süsteemiga
ühendatava seadme registreerimine
õnnestub, kuvatakse ekraanil
Bluetooth-seadme andmed.

Bluetooth-seadmete ühendamine/
kustutamine/lahutamine

■ Infotainment-süsteem võib
registreerida kuni viis Bluetoothseadet.
■ Mõnda Bluetooth-seadet on
võimalik kasutada vaid sel juhul, kui
lubatud on valik Ühenda alati.

Ettevaatust
Kui Bluetooth-seade on juba
ühendatud, tuleb see seade enne
lahutada.
Kõigepealt lubage ühendatava
Bluetooth-seadme Bluetoothi sätete
menüüs seadme leitavus.
Vajutage nuppu CONFIG, valige
juhtnupuga nupu MENU-TUNE abil
Sätted → Bluetoothi sätted →
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Bluetooth → Seadmete loend ja
seejärel vajutage nuppu MENUTUNE.

Kasutada nuppu MENU-TUNE koos
juhtnupuga registreeritud Bluetoothseadmelt ühendatavale seadmele
liikumiseks ja vajutada nuppu MENUTUNE.

Registreerimiseks võite kasutada
koos juhtnupuga nuppu MENUTUNE, liikuda valikule, liikuda
kustutatavale seadmele ja vajutada
nuppu MENU-TUNE.

Ühendatud Bluetooth-seadme
lahutamiseks valige seadmete loendi
kuval ühendatud seade, mispeale
kuvatakse valik Lahuta, ning vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Ettevaatusabinõud Bluetoothi
registreerimiseks/ühendamiseks
■ Kui Bluetoothi kaudu ei ole võimalik
ühendust luua, kustutage kogu
ühendatava Bluetooth-seadme
seadmete loend ja proovige uuesti.
Kui kogu seadmete loendi
kustutamine ei õnnestu,
paigaldada patarei uuesti ja
ühendada uuesti.
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■ Kui probleem ilmneb pärast
Bluetooth-seadme ühendamist,
valige juhtnupuga nupu MENUTUNE abil Sätted → Bluetoothi
sätted → Taasta tehasesätted.
Lähtestage seade, mille probleemi
põhjustas tõrge, mis ilmnes
Bluetooth-seadme ja Infotainmentsüsteemi ühendamisel.
■ Mõnikord võib Bluetoothi ühendada
ainult käed-vabad või Bluetoothi
audio esituse funktsioonide kaudu,
kuigi stereo peakomplekt on
ühendatud. Sel juhul püüda
Infotainment-süsteemi uuesti
Bluetooth-seadmega ühendada.
■ Kui Bluetooth-seade stereo
peakomplekti ei toeta, ei saa
Bluetoothi audio esitusfunktsiooni
kasutada.
■ Muusikat ei ole võimalik kuulata
Bluetoothi audio kaudu, kui USBpesa kaudu on ühendatud iPhone.
Põhjuseks on mobiiltelefoni
ainulaadsed tehnilised omadused.

Bluetoothi audio
Kuidas Bluetoothi audiot esitada
■ Tuleb registreerida ja ühendada
seadmega mobiiltelefon või
Bluetoothi seade, mis toetab A2DP
(täiustatud audio edastamine)
profiili kõrgemat versiooni kui 1.2.
■ Leida mobiiltelefonist või
Bluetooth-seadmest Bluetoothseadme tüüp selle seadmiseks/
ühendamiseks stereo
peakomplektina.
Kui stereo peakomplekti
ühendamine õnnestus, ilmub
ekraani paremasse alumisse nurka
noodikujuline ikoon [n].
■ Ärge ühendage mobiiltelefoni
Bluetoothi ühenduspessa. Selle
ühendamisel CD/MP3 ja Bluetoothi
audio esitusrežiimi ajal võib tekkida
viga.

Bluetoothi audio esitamine

Vajutada korduvalt nuppu CD/AUX
ühendatud Bluetoothi audio
esitusrežiimi valimiseks.
Kui Bluetooth-seade ei ole
ühendatud, ei saa seda funktsiooni
valida.
Mobiiltelefoni või Bluetooth-seadme
aktiveerimisel esitatakse
muusikafaile.

Telefon
■ Bluetooth-seadmega esitatav heli
edastatakse Infotainmentsüsteemi kaudu.
■ Bluetoothi audio esitamiseks tuleb
muusikat esitada pärast stereo
peakomplektina ühendamist
vähemalt ühel korral mobiiltelefoni
või Bluetooth-seadme
muusikapleieri režiimis. Kui seda
on vähemalt üks kord esitatud,
mängib muusikapleier
automaatselt esitusrežiimi
sisenemisel ja peatub automaatselt
muusikapleieri režiimi lõppemisel.
Kui mobiiltelefon või Bluetoothseade ei ole ooteekraani režiimis,
ei pruugi teatavad seadmed
Bluetoothi audio esitusrežiimis
mängida.
Vajutada nuppe dSEEKc eelmisele
või järgmisele loole lülitumiseks või
hoida neid nuppe all kiireks edasi- või
tagasikerimiseks.
■ See funktsioon toimib ainult
Bluetooth-seadmetega, mis
toetavad AVRCP (audio-video
kaugjuhtimine) profiili versiooni 1.0
või kõrgemat (olenevalt Bluetooth-

seadme suvanditest võivad
teatavad seadmed kuvada algsel
ühendamisel AVRCP ühendamist).
■ Teavet esitatava loo kohta ja loo
asukohta Infotainment-süsteemi
ekraanil ei kuvata.
Ettevaatusabinõud Bluetoothi audio
esitamiseks
■ Ärge muutke Bluetoothi audio
esitamisel lugu liiga kiiresti.
Andmete ülekandmiseks
mobiiltelefonist Infotainmentsüsteemi kulub veidi aega.
■ Infotainment-süsteem edastab
korralduse mängida mobiiltelefonilt
Bluetoothi audio esitusrežiimis. Kui
seda tehakse muus režiimis,
edastab seade
peatumiskorralduse.
Olenevalt mobiiltelefoni valikutest
võib selle esitamis-/
seiskamiskorralduse täitmiseks
kuluda veidi aega.
■ Kui mobiiltelefon või Bluetoothseade ei ole ooteekraani režiimis,
ei pruugi see automaatselt
mängida, kuigi see korraldus on
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antud Bluetoothi audio
esitusrežiimist.
Kui Bluetoothi audio esitus ei toimi,
veenduge, et mobiiltelefon on
ooteekraani režiimis.
■ Mõnikord võib Bluetoothi audio
esituse ajal heli katkeda.
Infotainment-süsteem esitab audiot
mobiiltelefonist või Bluetoothseadmest sellisel kujul, nagu seda
edastatakse.
Bluetoothi veateated ja meetmed
■ Bluetooth deaktiveeritud
Veenduge, et Bluetoothi
aktiveerimine on sees. Bluetoothi
funktsiooni võib kasutada pärast
Bluetoothi aktiveerimise
sisselülitamist.
■ Bluetooth on hõivatud
Kontrollida, kas on ühendatud
Bluetooth-seadmeid. Teise
seadme ühendamiseks lahutada
enne muud seadmed ja ühendada
siis uuesti.
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■ Seadmete loend on täis
Kontrollida, kas registreeritud
seadmeid on vähem kui 5.
Registreerida ei saa rohkem kui 5
seadet.
■ Telefoniraamat ei ole kättesaadav
See teade kuvatakse, kui
mobiiltelefon ei toeta kontaktide
edastamist. Kui see teade ilmub
pärast mitut katset, ei toeta seade
kontaktide edastamist.

Käed-vabad telefon
Kõnede vastuvõtmine

■ Telefoniraamat on tühi
See teade ilmub, kui mobiiltelefonis
ei ole telefoninumbreid salvestatud.
See kuvatakse ka sel juhul, kui
telefoni logi edastamist küll
toetatakse, kuid sellisel viisil, mida
ei toeta Infotainment-süsteem.

Helinat on võimalik olenevalt
mobiiltelefonist üle kanda. Kui
helitugevus on liiga väike,
reguleerige mobiiltelefoni helina
tugevust.
Telefoniga rääkimiseks vajutada
roolil kaugjuhtimispuldi kõnenuppu
või keerata juhtnuppu MENU-TUNE
vastamisfunktsioonile liikumiseks
ning vajutada nuppu MENU-TUNE.

Ettevaatust
Teade ilmub, kui toetatakse
kontaktide ülekannet, kuid
edastatakse teave ka seadme vea
kohta. Sel juhul uuendage seadet
uuesti.

Ettevaatust

Kui telefonikõne tuleb ühendatud
Bluetoothiga mobiiltelefoni kaudu,
katkeb loo esitamine ja telefon
heliseb ning kuvatakse asjakohane
teave.

Telefon

■ Kõnest keeldumiseks vajutada
roolil kaugjuhtimispuldi nuppu
Vaigista/lõpeta kõne või vajutada
MENU-TUNE koos juhtnupuga ja
valida Keeldu.

■ Telefoniga rääkimise ajal on
võimalik edastatavat heli
blokeerida, valides juhtnupuga
nuppu MENU-TUNE kasutades
Vaigista mikrofon.
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■ Üleminekuks privaatse kõne režiimi
hoida telefoniga rääkimise ajal rooli
kaugjuhtimispuldi kõnenuppu all
(teatavad telefonid ei pruugi
privaatse kõne funktsiooni toetada
olenevalt telefoni suvanditest).
■ Kui kõne võetakse vastu
Infotainment-süsteemi kaudu ja
ühendatakse Bluetooth, ei lähe
mõni telefon automaatselt üle
privaatse kõne režiimi. See oleneb
iga mobiiltelefoni algsetest
tehnilistest andmetest.
■ Kui rakenduse kaudu on võimalik
kasutada sideteenuste osutaja
pakutavaid kolmanda isiku kõnega
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seotud teenuseid, on võimalik
Infotainment-süsteemi kaudu
toimuva kõne ajal teisi kõnesid
teha.
■ Kolme või enama isiku kõne ajal
võib kuva sisu tegelikust olukorrast
erineda.

Helistamine numbri
kordusvalimisega

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage rooli
kaugjuhtimispuldil nuppu Vaigista /
lõpeta kõne või liikuge nupu MENUTUNE abil valikule Lõpeta kõne ja
vajutage nuppu MENU-TUNE.

Vajutada rooli kaugjuhtimispuldil
kõnenuppu uuesti valimise juhiste
ekraani kuvamiseks või hoida nuppu
all helistajate logi ekraani
kuvamiseks.
Keerata Jah või kontaktide valimiseks
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
siis helistamiseks nuppu MENUTUNE või nuppu kõnenuppu.

■ Kui mobiiltelefon ei ole
ooterežiimis, ei pruugi teie telefon
uuesti valimise funktsiooni toetada.
See sõltub mobiiltelefoni
suvanditest.
■ Viimati helistatud numbrile
helistamisel ühendatud
telefoninumbrit ei kuvata.
■ Olenevalt mobiiltelefonist tehakse
kõne mõnel juhul uuesti valimise
asemel vastuvõetud või vastamata
kõnede ajaloo kaudu. See sõltub
mobiiltelefoni suvanditest.

Telefon
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Helistamine numbrite
sisestamise teel

Ühendamisfunktsioonide
kuvamiseks, nagu eespool näidatud,
vajutada nuppu MENU-TUNE, kui
telefon on ühendatud.
Ilmuva menüü funktsioonide
kasutamiseks kasutada juhtnupuga
nuppu MENU-TUNE.
Telefonikõne ajal privaatsele režiimile
üleminekuks hoida roolil
kaugjuhtimispuldi kõnenuppu all.

Helistamiseks telefoninumbri
sisestamise teel vajutada nuppu
MENU-TUNE ja keerata juhtnuppu
valiku Sisesta number valimiseks ja
vajutada nuppu MENU-TUNE.

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
soovitud tähtede valimiseks ja valida
seejärel nuppu MENU-TUNE numbri
sisestamiseks.
■ Korrata sama kõikide
telefoninumbrite sisestamiseks.
■ Vajutada nuppu P BACK tähtede
ükshaaval kustutamiseks või hoida
nuppu all kogu sisestatud teabe
kustutamiseks.
■ Sisestatud teabe muutmiseks
toimida järgmiselt.
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1. Move (Liiguta): liiguta
sisestamiskohta
2. Delete (Kustuta): kustuta
sisestatud tähemärk.
3. Phone book (Telefoniraamat): otsi
kontakte (kasutatav pärast
telefoninumbrite uuendamist)
4. Dial (Vali): alusta numbri valimist

Kõne lõpetamiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE kõne
lõpetamise funktsiooni valimiseks ja
vajutada siis nuppu MENU-TUNE.

Kui telefoninumber on täielikult
sisestatud, keerata juhtnuppu MENUTUNE numbri valimise alustamiseks
[y] ja vajutada siis nuppu/juhtnuppu
helistamiseks.

Vajutada nuppu MENU-TUNE,
keerata juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Telefoniraamat valimiseks ja
vajutada nuppu MENU-TUNE.
Ekraanile ilmub teade, kui kontakte
kasutada ei ole, ja te naasete
eelmisesse menüüsse.

Telefoni menüü kasutamine
Telefoni menüü - Telefoniraamat Otsing

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Otsing valimiseks ja vajutada
siis nuppu MENU-TUNE.
Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Eesnimi või Perekonnanimi
valimiseks ja vajutada nuppu MENUTUNE.

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
Search terms/range (Otsingusõnad/vahemik) valimiseks ja vajutada siis
nuppu MENU-TUNE.
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Telefoni menüü - Telefoniraamat Uuendamine

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
otsingutulemuste ekraanilt soovitud
tulemuse valimiseks ja vajutada siis
nuppu MENU-TUNE selle tulemuse
andmete vaatamiseks.

Vajalikul numbril helistamiseks
vajutada nuppu MENU-TUNE.
Lisateabe saamiseks vt helistamise
lõiku.

Ühendatud mobiiltelefoni kontaktide
uuendamine süsteemi kontaktidega.
Kasutades juhtnupuga nuppu MENUTUNE valida Telefoni menüü →
Telefoniraamat → Värskendamine, ja
vajutada nuppu MENU-TUNE.
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Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Jah või Ei valimiseks ja
vajutada nuppu MENU-TUNE
uuenduse aktiveerimiseks või
tühistamiseks.
Teade kontaktide uuendamise kohta
■ Seda funktsiooni võib kasutada
mobiiltelefonidega, mis toetavad
kontaktide uuendamist ja kõne
ajaloo ülekande funktsiooni (kui
seade on ühendatud
mobiiltelefoniga, mis neid
funktsioone ei toeta, võib kõnede
ajalugu kuvada Infotainmentsüsteemi kaudu.)

■ Uuendamist toetatakse kuni 1000
kontakt-telefoninumbri piires.
■ Võtke arvesse, et kontaktide
uuendamisega jätkamisel käedvabad funktsioon ja Bluetoothi
audio esitus katkevad (muid
funktsioone peale käed-vabad
funktsiooni ja Bluetoothi audio
esituse võib kasutada).
■ Teie kontaktide uuendamiseks on
võimalik küsida kontaktide
ülekande kinnitust. Kui ooteekraan
jääb pikemaks ajaks muutumatuks,
võite kontrollida, kas mobiiltelefon
küsib kinnitust. Mobiiltelefoni
kinnituse küsimisel katkevad kõik
Bluetoothi ühendused, kui seda ei
aktsepteerita, ning seade
ühendatakse uuesti.
■ Kõnede ajaloo saamisel on
võimalik küsida mobiiltelefonilt
kõnede ajaloo ülekande kinnitust.
Kui ooteekraan jääb pikemaks
ajaks muutumatuks, kontrollige,
kas mobiiltelefon küsib kinnitust.
Mobiiltelefoni kinnituse küsimisel
katkevad kõik Bluetoothi
ühendused, kui seda ei

■
■
■

■

aktsepteerita, ning seade
ühendatakse uuesti.
Kui mobiiltelefonisse salvestatud
teabega on probleeme, ei pruugi
kontaktide uuendamine õnnestuda.
Infotainment-süsteem kasutab
ainult UTF-8 vormingus kodeeritud
teavet.
Kui kontaktide uuendamise või
kõnede ajaloo ülekandmise ajal
aktiveeritakse muid operatsioone
(mäng, kaardiotsing, navigatsioon
vms), ei pruugi uuendamine/
ülekandmine õnnestuda.
Põhjus on selles, et muud
mobiiltelefonis töötavad
operatsioonid häirivad andmete
ülekannet.
Kui kontaktide uuendamine või
kõnede ajaloo ülekandmine lõpeb,
katkestatakse automaatselt kõik
käed-vabad funktsioonid ja
Bluetoothi audio esituse režiimid ja
ühendatakse uuesti.
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■ Kui Infotainment-süsteem
lülitatakse telefoniga rääkimise ajal
välja, edastatakse kõne
mobiiltelefonile. Olenevalt telefoni
tüübist on teatavatel telefonidel
vaja kõne ülekandmise funktsioon
eelnevalt seada.
■ Kui kasutaja kõne otseselt
katkestab (Infotainment-süsteemi
või mobiiltelefoni kaudu), siis
automaatset ühendamist ei toimu.
Automaatne ühendamine:
funktsioon leiab automaatselt ja
ühendab viimati ühendatud
seadme.
■ Kontaktid ei pruugi nende valimisel
alati kuvada kõiki telefoni loendeid.
Infotainment-süsteem kuvab ainult
need, mis on mobiiltelefonist
edastatud.
■ Kontaktide uuendus võib telefonist
vastu võtta iga kontaktide kataloogi
kohta ainult neli numbrit
(Mobiiltelefon, Töö, Kodu ja Muu).
■ Keele seadistuse muutmisel
kontaktide uuendamise ajal võivad
kõik varasemad uuendused
kustuda.

■ Kui mobiiltelefoni ei seata
ooteekraaniga, ei pruugi kõned
sellesse Infotainment-süsteemi läbi
minna.
■ Mobiiltelefoni
operatsioonisüsteemi uuendamisel
võib see muuta telefoni Bluetoothfunktsiooni toimimist.
■ Erilised tähemärgid ja
mittetoetatavad keeled kuvatakse
kui ____.
■ Kontaktides nimeta registreeritud
kõned tähistatakse tekstiga
Kontaktil puudub number.
■ Infotainment-süsteem kuvab
kontaktid, kõnede ajaloo ja
kordusvalimise teabe, nagu see on
mobiiltelefonist edastatud.
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Telefoni menüü - Telefoniraamat Kustuta kõik

Kustutatakse kõik süsteemi
kontaktidesse salvestatud
telefoninumbrid.
Kasutage juhtnupuga nuppu MENUTUNE, et valida Telefoni menüü →
Telefoniraamat → Kustuta kõik, ja
vajutage siis nuppu MENU-TUNE.
Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
valiku Jah või Ei valimiseks ja
vajutada nuppu MENU-TUNE kõikide
kontaktide kustutamiseks või
kustutamise tühistamiseks.
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Telefoni menüü - Kõneloendid

mobiiltelefonile on kinnitus antud,
kantakse kontaktid ja kõnede logi
Infotainment-süsteemi.
■ Mobiiltelefoni kõnede logi ja
Infotainment-süsteemis kuvatav
logi võivad olla erinevad.
Infotainment-süsteem kuvab
mobiiltelefonilt edastatud teavet
olemasoleval kujul.
Telefoni menüü → Bluetoothi sätted

Kontaktide vaatamine, kasutamine
või kustutamine.
Kasutage juhtnupuga nuppu MENUTUNE, et valida Telefoni menüü →
Kõneloendid, ja vajutage siis nuppu
MENU-TUNE.
Kasutage juhtnupuga nuppu MENUTUNE üksikasjaliku kõnede ajaloo
valimiseks ja vajutage siis nuppu
MENU-TUNE.

Keerata juhtnuppu MENU-TUNE
kõnede ajaloo vaatamiseks ja
helistamiseks.
Kõnede ajaloost valitud numbril
helistamiseks vajutada nuppu
MENU-TUNE.
■ Kui teade Palun oodake püsib
pärast kõnede logi valimist liiga
kaua, kontrollige, kas telefon
soovib kõnede numbrite
ülekandmise kinnitust. Kui

Bluetoothi funktsiooni seadistamine.
Kasutades juhtnupuga nuppu MENUTUNE valida Telefoni menüü →
Bluetoothi sätted ning vajutada
nuppu MENU-TUNE.

Telefon
Bluetoothi funktsiooni
aktiveerimiseks, Bluetoothi seadme
registreerimiseks/ühendamiseks/
kustutamiseks või Bluetoothi koodi
muutmiseks valida Bluetooth,
kasutades juhtnupuga nuppu MENUTUNE, ning kasutada siis soovitud
seade tegemiseks juhtnupuga nuppu
MENU-TUNE.

Bluetoothi funktsioonis kasutatava
helina ja selle helitugevuse
seadmiseks valida juhtnupuga nuppu
MENU-TUNE kasutades Heli ja
signaal ning seada siis nupu MENUTUNE soovitud valikud.

■ Olenevalt mobiiltelefonist võivad
olemasolevad helinad olla juba
Infotainment-süsteemi üle kantud.
Nende mobiiltelefonide puhul ei ole
võimalik valitud helinat kasutada.
■ Mobiiltelefonide puhul, mis
kannavad teie helinad üle, põhineb
helina helitugevus mobiiltelefonist
edastatud helitugevusel. Kui
helitugevus on liiga väike,
reguleerida mobiiltelefoni helina
tugevust.
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Bluetoothi sätete lähtestamiseks
vaikeväärtustele valida juhtnupuga
nupu MENU-TUNE abil algseisu
taastamine ning valida siis nupuga
MENU-TUNE Jah.
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