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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.

■ Jaotises „Ülevaade” on esitatud
lihtne ülevaade Infotainmentsüsteemi funktsioonidest ja kõikide
reguleerimisvõimaluste kokkuvõte.
■ Lõigus "Kasutamine" selgitatakse
Infotainment-süsteemi põhilisi
juhtseadmeid.
Märkus
Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri
Infotainment-süsteemide võimalusi
ja funktsioone. Teatavad,
sealhulgas ekraani ja
menüüfunktsioonide kirjeldused, ei
pruugi mudeli variandi, riigile
kehtivate tehniliste tingimuste,
erivarustuse või tarvikute tõttu
kehtida teie sõiduki suhtes.

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
MyLink, tekstipõhine

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 q/w (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 x/n (vaigista / lõpeta
kõne)
Vajutada seda nuppu igas
muusika taasesituse režiimis
vaigistuse funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks.
Vajutage seda nuppu, et
sissetulev kõne hüljata või
pooleliolev kõne lõpetada või
häältuvastuse režiimist lahkuda.
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
■ Toite sisselülitamiseks hoidke all
juhtpaneeli nuppu m. Käivitatakse
viimati esitatud lugu või film.
■ Toite väljalülitamiseks hoidke all
juhtpaneeli nuppu m. Ekraanil
kuvatakse kellaaeg, kuupäev ja
temperatuur.

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

Sissejuhatus
VAIGISTAMINE

Automaatne sisse-/
väljalülitumine

Helivaigistuse sisse- ja
väljalülitamiseks vajutage juhtpaneeli
nuppu ∧ VOL ∨ ja seejärel 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 (sõiduki
süütevõti) on väljalülitatud asendis
OFF, lülitub Infotainment-süsteem
sisse. Umbes 10 minuti pärast aga
lülitub Infotainment-süsteem
automaatselt välja.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse muutmiseks vajutage
juhtpaneeli nuppu ∧ 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. Vajutage settings (seaded) >
radio settings (raadioseaded) >
auto volume (helitugevus).

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
3. Määrake Off (välja lülitatud)/Low
(väike)/Medium (keskmine)/High
(suur), vajutades nuppu < või >.

Põhimenüü kasutamine
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ Vajutage audio (heli), et valida
FM/AM, USB-i/iPodi/Bluetoothi
muusikaesitus või lisaseadme
(AUX) sisend.

◆ Vajutage picture & movie (foto
ja film), et vaadata pilte, filme
või lisaseadme (AUX)
videosisendit.
◆ Vajutage phone (telefon), et
aktiveerida telefonifunktsioonid
(kui telefon on ühendatud).
◆ Vajutage smartphone link
(nutitelefoni link), et aktiveerida
ühendatud nutitelefoni
rakendus. See funktsioon ei
pruugi olenevalt piirkonnast
toetatud olla. Toetatud
rakendused võivad olenevalt
piirkonnast erineda.
◆ Vajutage settings (seaded), et
siseneda süsteemi
häälestusmenüüsse.

Funktsiooni valimine
Audio
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs audio
(heli).
Vajutage ekraanil Source
(allikas) S.

Sissejuhatus

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

◆ Vajutage AM, et valida AMraadio.
◆ Vajutage FM, et valida FMraadio.
◆ Vajutage DAB (digitaalne
heliedastus), et valida DABraadio (ainult tüüpi 2 mudelitel).
◆ Vajutage USB, et valida USB.
◆ Vajutage iPod, et valida iPod/
iPhone.
◆ Vajutage AUX, et valida
lisaseadme (AUX) helisisend.
◆ Vajutage Bluetooth, et esitada
Bluetoothi muusikat.
Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.
Kui sisuallikas (USB/iPod/AUX/
Bluetooth) ei ole Infotainmentsüsteemiga ühendatud, ei ole see
funktsioon saadaval.

(ainult tüüpi 2 mudelitel)

Pilt ja film
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs picture &
movie (foto ja film).
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3. Vajutage ekraanil Source
(allikas) S.

◆ Vajutage USB (picture) (USB
(foto)), et vaadata USBseadmel olevaid pildifaile.
◆ Vajutage USB (movie) (USB
(film)), et vaadata USBseadmel olevaid filmifaile.
◆ Vajutage AUX (movie) (AUX
(film)), et vaadata ühendatud
lisaseadmel (AUX) olevaid
filmifaile.
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Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.
Kui allikas (USB (picture) (USB
(foto))/USB (movie) (USB (film))/
AUX (movie) (AUX (film))), mille sisu
soovite esitada, pole Infotainmentsüsteemiga ühendatud, pole see
funktsioon saadaval.
Bluetoothi käed-vabad telefoniseade
Bluetooth-vabakäefunktsiooni
kasutamiseks ühendage Bluetoothühenduse toega telefon Infotainmentsüsteemiga.
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage põhimenüüs phone
(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 nuppu ;.
2. Vajutage põhimenüüs
smartphone link (nutitelefoni link).
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 50.
Nutitelefoniühendus
Märkus
See funktsioon ei pruugi olenevalt
piirkonnast toetatud olla.

Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.

Sissejuhatus
Seaded
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).

2. Vajutage settings (seaded).

3. Valige soovitud säte.

Isikupärastamine
Sätete menüü üldfunktsioonid

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

Kellaaja- ja kuupäevasätted
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage settings (seaded) > time
& date settings (kellaaja ja
kuupäeva seaded).

◆ set time format (määra kellaaja
vorming): valige kellaaja 12- või
24-tunnine kuvamine.
◆ set date format (määra
kuupäeva vorming): määrake
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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◆ set time and date (määra
kellaaeg ja kuupäev): määrake
nuppude ∧ ja ∨ abil tunnid,
minutid ning aasta/kuu/päev ja
vajutage seejärel nuppu OK.
◆ automatic clock sync
(automaatne kella
sünkroonimine): vajutage On
(sisse lülitatud), et kuvada
RDS-i kellaaega ja kuupäeva
ning GPS-i kellaaega ja
kuupäeva. Vajutage Off (välja
lülitatud), et kuvada GPS-i
kellaaega ja kuupäeva.

Märkus
Määrake esmalt kellaaeg, et see
kuvada.

Raadio sätted
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage settings (seaded) >
radio settings (raadioseaded).

◆ auto volume (helitugevus): juhib
helitugevust automaatselt
vastavalt sõiduki kiirusele.
Määrake Off (välja lülitatud)/
Low (väike)/Medium
(keskmine)/High (suur).
◆ radio favorites (raadio
lemmikud): määrab lemmikute
(FAV) lehekülgede arvu raadio
(FM/AM) kuval. Kui valite 5 FAV
Page (5 FAV-i lk), kuvatakse
kuni 5 lemmikute (FAV)
lehekülge.

◆ radio tune bar (raadio
häälestusriba): valige On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud),
et kuvada häälestusriba ja
valida jaam.
◆ RDS option (RDS-i suvand):
avab RDS-i suvandite menüü.
- RDS: seab RDS-i režiimi On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
- regional (piirkondlik): määrake
piirkonna (REG) suvandi
väärtuseks On (sisse lülitatud)
või Off (välja lülitatud).
- radio text (raadiotekst): valige
edastatava raadioteksti
kuvamiseks On (sisse lülitatud)
või Off (välja lülitatud).
- PSN scroll freeze (PSN-i
kerimise külmutamine): valige
On (sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
- TP volume (TP helitugevus):
valige väärtus vahemikus 0 kuni
63.
- TA: valige On (sisse lülitatud)
või Off (välja lülitatud).

Sissejuhatus
◆ DAB option (DAB-i suvand):
avab menüü DAB option (DABi suvand) (ainult tüüpi 2
mudelitel).
- DAB category settings (DAB-i
kategooria seaded): kategooria
valimine. Määrake All (kõik)/
pop (pop)/music (muusika)/
classic (klassika)/information
(info)/rock (rokk).
- service linking DAB
(hoolduslingi DAB): valige On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
- dynamic range ctrl (ulatuse
dünaamiline regul.): valige On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
- frequency band
(sagedusriba): valige Band lll
only (ainult sagedusala lll)/Both
(mõlemad)/L-Band only (ainult
L-sagedusala).
- radio text (raadiotekst): valige
edastatava raadioteksti
kuvamiseks On (sisse lülitatud)
või Off (välja lülitatud).

- slideshow (slaidiesitlus):
valige On (sisse lülitatud) või
Off (välja lülitatud).
◆ radio factory settings (raadio
tehaseseaded): tehases
määratud vaikeseadete
taastamine.

Ühendusesätted
1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage settings (seaded) >
connection settings (ühenduse
seaded).
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- pair device (paarista seade):
soovitud seadme valimine ja
ühendamine/lahutamine või
kustutamine.
- change PIN code (muuda PINkoodi): PIN-koodi käsitsi
muutmine/määramine.
- discoverable (avastatav):
Bluetoothi ühenduse telefonist
loomiseks valige On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud).
- device info (seadme info):
seadme andmete kontrollimine.
◆ change ringtone (muuda
helinat): helina valimine.
◆ ringtone volume (helina
tugevus): helina helitugevuse
muutmine.

Keel

◆ bluetooth settings (bluetoothi
seaded): avab menüü bluetooth
settings (bluetoothi seaded).

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
2. Vajutage settings (seaded) >
language (keel).
3. Valige Infotainment-süsteemi
kuvakeel.
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◆ On (sisse lülitatud): kui ekraanil
kuvatakse pikka teksti,
keritakse seda.
◆ Off (välja lülitatud): teksti
keritakse üks kord ja seejärel
kuvatakse kärbitult.

Teksti kerimine
1.
2.
3.
4.

Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
Vajutage settings (seaded).
Vajutada S.
Valida On (sisse lülitatud) või Off
(välja lülitatud).

Puutesignaal
1.
2.
3.
4.

Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
Vajutage settings (seaded).
Vajutada S.
Valida On (sisse lülitatud) või Off
(välja lülitatud).

◆ On (sisse lülitatud): kui kasutaja
puudutab ekraani, kõlab
helisignaal.
◆ Off (välja lülitatud): 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 nuppu ;.

Sissejuhatus
2. Vajutage settings (seaded).
3. Vajutada S.
4. Valige väärtus vahemikus 9
kuni 21.

5. Kuvatakse süsteemi versioon.

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

Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
Vajutage settings (seaded).
Vajutada S.
Valida system version (süsteemi
versioon).
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1.
2.
3.
4.

Vajutage juhtpaneelil nuppu ;.
Vajutage settings (seaded).
Vajutada S.
Valige DivX(R) VOD.

DivXi kohta: DivX® on Rovi
Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC.
digivideovorming. Tegu on ametliku
DivX Certified®-seadmega, mis
esitab DivX-videosid. Lisateavet ja
tööriistad failide DivX-videoteks
teisendamise tarvis leiate veebisaidilt
divx.com.
DivX-videote nõudmisel esitamise
teenuse kohta: DivX-nõudevideo
teenuse (VOD) kaudu hangitud
filmide esitamiseks peab see DivX
Certified®-seade olema
registreeritud. Registreerimiskoodi
leiate seadme häälestusmenüü DivX
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VOD jaotisest. Lisateavet
registreerimise kohta leiate
veebisaidilt vod.divx.com.

Raadio

Raadio
Kasutamine .................................. 19
Fikseeritud mastantenn ............... 27
Mitme lainealaga antenn ............. 27

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 nuppu ;.
2. Vajutage põhimenüüs audio
(heli).
3. Vajutage ekraanil Source
(allikas) S.

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
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Raadio

4. Vajutage ekraanil FM, AM või
DAB (digitaalne heliedastus).
Kuvatakse viimati kuulatud FM-,
AM- või DAB-raadio sagedus.

Raadiojaamade automaatne
otsing

■ Vajutage hea vastuvõtuga
raadiojaamade automaatseks
otsimiseks t SEEK (OTSI) v.
■ Hea vastuvõtuga kättesaadava
raadiojaama automaatseks
otsimiseks hoidke ja lohistage
raadiojaamast vasakule või
paremale.

Raadiojaamade käsitsi otsing
Soovitud raadiojaama käsitsi
otsimiseks vajutage korduvalt k
TUNE (HÄÄLESTA) l.

Märkus
Avamenüüsse naasmiseks vajutage
nuppu q.

Raadiojaamade otsing
eelhäälestusnuppude abil
Eelhäälestusnuppude salvestamine
1. Valige laineala (FM, AM või DAB
(digitaalne heliedastus)), milles
soovitud raadiojaama signaali
edastatakse.
2. Valida soovitud jaam.
3. Soovitud salvestatud lemmikute
lehe valimiseks vajutage nuppu
< või >.

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.

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

salvestatud, 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.

Automaatsalvestus

Parima signaaliga raadiojaamad
salvestatakse automaatselt ja
järjestatakse asjakohaselt.
1. Valige soovitud laineala (FM, AM
või DAB (digitaalne heliedastus)).
2. Vajutage AS (automaatsalves‐
tus).
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3. Soovitud automaatsalvestuse
(AS) lehe valimiseks vajutage
korduvalt nuppu < või >.
4. Eelhäälestusnupule salvestatud
raadiojaama kuulamiseks
vajutage lihtsalt
eelhäälestusnuppu.
Märkus
Automaatselt häälestatud FM-/AM-/
DAB-jaamade loendi
värskendamiseks vajutage pikalt AS
(automaatsalvestus).
Kui vajutada üksust AS (automaat‐
salvestus) FM-/AM-/DAB-raadio
kuval, kui mitte ühtegi jaama pole

Kuvatav teave sisaldab järgmisi
andmeid: Frequency (sagedus), PTY
code (PTY-kood) (saate tüüp) ja radio
text (raadiotekst).
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Märkus
PTY (saatetüüp) näitab osana RDSteenusest (raadioandmesüsteem)
saatetüüpi (uudised, sport, muusika
jne).

Raadiomenüü kasutamine
Raadiomenüü üldfunktsioonid
1. Valige soovitud laineala (FM, AM
või DAB (digitaalne heliedastus)).
2. Vajutage FM-/AM-/DABraadiokuval MENU (MENÜÜ).

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. Vajutage kuval FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/
DAB menu (DAB-menüü) nuppu
favorite list (lemmikute loend), et
kuvada lemmikute loend.
Kuvatakse favorite list (lemmikute
loend) teave.

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. Vajutage kuval FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/
DAB menu (DAB-menüü) nuppu
FM station list (FM-jaamade
loend)/AM station list (AMjaamade loend)/DAB station list
(DAB-jaamade loend), et kuvada
asjakohane jaamaloend.
Kuvatakse jaamaloend.

Raadio
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(ainult tüüpi 2 mudelitel)
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-i/DAB kategooriate loend (FM-i/
DAB menüü)
1. Vajutage kuval FM menu (FMmenüü)/DAB menu (DABmenüü) nuppu FM category list
(FM-kategooriate loend)/DAB
category list (DAB-kategooriate
loend).
Kuvatakse FM category list (FMkategooriate loend)/DAB
category list (DAB-kategooriate
loend) teave.

(ainult tüüpi 1 mudelitel)

Märkus
FM category list (FM-kategooriate
loend) on saadaval ainult RDS-i
(raadioandmesüsteemi) jaoks.
DAB-režiimi korral on
kategoorialoendis kuvatud ainult
valitud kategooria.
FM-/AM-/DAB-jaamade loendi
värskendamine (FM-i/AM-i/DAB
menüü)
1. Vajutage kuval FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/
DAB menu (DAB-menüü) nuppu
update FM stations list
(värskenda FM-jaamade loendit)/
update AM stations list
(värskenda AM-jaamade loendit)/
update DAB stations list
(värskenda DAB-jaamade
loendit).
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Raadio
Toonisätted (FM-i/AM-i/DAB
menüü)

Toimub FM station list (FMjaamade loend)/AM station list
(AM-jaamade loend)/DAB station
list (DAB-jaamade loend)
värskendamine.
2. Vajutage FM station list (FMjaamade loend)/AM station list
(AM-jaamade loend)/DAB station
list (DAB-jaamade loend)
värskendamise ajal nuppu Cancel
(tühista), et muudatuste
salvestamine tühistada.

Menüüs tone settings (tooniseaded)
saab seada heliomadused eraldi FM-/
AM-/DAB-raadiole ja igale
audioseadmele.
1. Vajutage kuval FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/
DAB menu (DAB-menüü) nuppu
tone settings (tooniseaded), et
siseneda heliomaduste
häälestamise režiimi.
Kuvatakse menüüd tone settings
(tooniseaded).

◆ 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 OK.

Raadio
Märkus
Olenevalt helisüsteemist võivad
tooniseadete EQ-režiimis olla
valitavad ainult suvandid „Käsitsi” ja
„Kõne”.

DAB-teadaanded (DAB menüü)
(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Vajutage kuval DAB menu (DABmenüü) nuppu DAB
announcements (DABteadaanded), et kuvada loend
DAB announcements (DABteadaanded).
Kuvatakse teadaannete loend.
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2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S. Soovitud
raadiojaama kuulamiseks valige
see.
3. Vajutage OK.

Elektrooniline kava – praegune
saade (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Vajutage kuval DAB menu (DABmenüü) nuppu EPG current
program (EPG praegune
programm), et kuvada
elektroonilise kava (EPG)
praegune saade. Kuvatakse
teave saate kohta.

2. Vajutage OK.

Elektrooniline kava –
jaamaloend (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Vajutage kuval DAB menu (DABmenüü) nuppu EPG station list
(EPG jaamade loend), et kuvada
EPG station list (EPG jaamade
loend).
Kuvatakse teadaannete loend.
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Raadio
intellitext (DAB menüü)

2. Vajutage soovitud üksust.

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
1. Vajutage kuval DAB menu (DABmenüü) nuppu intellitext
(nutitekst), et kuvada intellitexti
loend.

2. Üksikasjaliku teave kuvamiseks
vajutage Info (teave).

3. Üksikasjaliku teabe kuvamiseks
vajutage üht üksustest.

teave (DAB menüü)

(ainult tüüpi 2 mudelitel)
Vajutage kuval DAB menu (DABmenüü) nuppu info (teave), et kuvada
praeguse DAB-teenuse teave.

Raadio
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.

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 kuni 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 kuni 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.
Mõned iPod/iPhone'i tootemudelid
ei pruugi toetada selle toote
ühenduvust või toimivust.
Ühendage iPod/iPhone ainult
sellise ühenduskaabliga, mida
iPod/iPhone toetab. Muid
ühenduskaableid ei tohi kasutada.
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■ Mõnel harval juhul võib süüte
sisselülitamine 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 AUXsisendisse. 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.

- 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.

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)

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
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■ 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
- 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,
vajutage ; > audio (heli) > Source
(allikas) S > AUX, et esitada
muusikat lisaseadmelt.
■ AUX-kaabli tüüp
- 3 kontaktiga kaabel: AUX-kaabel
heli tarvis

Filmi esitamiseks on mõeldud 4
kontaktiga kaabel.

Bluetooth-süsteem

- 4 kontaktiga kaabel: AUX-kaabel
video jaoks (AUX-kaabel iPodi/
iPhone'i jaoks)

■ 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.
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■ Stereopeakomplekti eduka
ühendamise korral kuvatakse
ekraanil noodiikoon n.
■ 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.
Märkus
Lisateabe saamiseks lugege jaotist
Bluetooth-seadme sidumise ja
ühendamise kohta 3 50.
■ 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
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.

Välisseadmed
■ Kui muusika esitus Bluetoothühenduse kaudu ei toimi,
veenduge, et mobiiltelefon on
ooteekraani režiimis.
■ Mõnikord võib muusika Bluetoothühenduse kaudu esituse ajal heli
katkeda.
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Rakenduste ikoonide kuvamine/
peitmine nutitelefoniühenduse
menüüs
1. Vajutage ; > smartphone link
(nutitelefoni link). Kuvatakse
nutitelefoniühenduse menüü.

Nutitelefoniühendus
Nutitelefonide rakenduste tugi
iPod/ iPhone
USB-ühendus
Androidi-põhine
telefon

Bluetoothühendus

■ iPhone'i puhul ühendage iPhone
rakenduse kasutamiseks USBporti.
■ Androidiga telefoni puhul
ühendage see rakenduse
kasutamiseks Infotainmentsüsteemiga Bluetoothi traadita
ühenduse kaudu.

2. Vajutage settings (seaded).
Kuvatakse rakendusesätete
menüü.

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

■ (Your iPhone is locked.) (Teie
iPhone on lukustatud.) => Avage
telefon lukust.
■ You have another active
application open. (Teil on teine
aktiivne rakendus avatud.) =>
Sulgege muu aktiivne rakendus.
■ You haven't installed this
application on your iPhone. (Te
pole seda rakendust iPhone'i
installinud.) => Installige 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.

Välisseadmed
■ Ühendage nutitelefon Bluetoothühenduse abil uuesti Infotainmentsüsteemiga ja seejärel vajutage
Infotainment-süsteemis soovitud
rakenduse menüüd.
■ Kui seiskate nutitelefonis
rakenduse, kulub üldjuhul tavalise
talitluse juurde naasmiseks pisut
aega. Üritage 10–20 sekundi pärast
rakendus uuesti käivitada.
Kui soovite sisse lülitada teist
rakendust ajal, mil üks rakendus
töötab USB-pordi kaudu ühendatud
iPod/iPhone'il, siis avage iPod/
iPhone'i põhimenüü nuppu
kasutades põhimenüü ja seejärel
vajutage rakenduse ikooni
Infotainment-süsteemi
nutitelefoniühenduse menüüs.
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
Bluetoothiga telefon).

Soovitud seadme rakenduse
aktiveerimiseks vajutage üksust
iPhone või Bluetooth phone (telefon).
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
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Aserbaidžaan – vene keeles:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Valgevene – vene keeles:
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
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Soome – soome keeles:
www.chevrolet.fi/MyLink
Prantsusmaa – prantsuse keeles:
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.chevrolet.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 / vene 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:

Välisseadmed

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

www.chevrolet.co.uk/MyLink

Heli esitamine
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-seade on juba ühendatud,
valige muusikafailide
esitamiseks ; > audio (heli) >
Source (allikas) S > USB.
USB-ühenduse kaudu muusikafailide
esitamise lõpetamine
1. Vajutage Source (allikas) S.
2. Valige muu funktsioon, vajutades
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: valitud faili kordusesitus.
■ All (kõik): kõigi failide kordusesitus.
■ Off (välja lülitatud): taastab
tavaesituse.
Faili juhuesitus
Vajutage esituse ajal nuppu s.
■ On (sisse lülitatud): kõigi failide
juhuesitus.
■ Off (välja lülitatud): 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
MENU (MENÜÜ). Kuvatakse
lugude arv kategooriate laulud/
kaustad/esitajad/albumid/žanrid
kaupa.

2. Vajutage soovitud esitusrežiimi.
Tooniseaded
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENU (MENÜÜ).
2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S.
Vajutage tone settings
(tooniseaded).
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■ 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 19.
Piiratud mudelitega, mis toetavad
iPodi/iPhone'i ühendust.
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Märkus
Kui iPod/iPhone on juba ühendatud,
valige selle sisu esitamiseks ; >
audio (heli) > Source (allikas) S >
iPod.
iPodi/iPhone'i sisu esitamise
lõpetamine
1. Vajutage Source (allikas) S.
2. Valige mõni muu funktsioon,
vajutades 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: valitud faili kordusesitus.
■ ALL: kõigi failide kordusesitus.
■ OFF (väljalülitatud): taastab
tavaesituse.
Faili juhuesitus
Vajutage esituse ajal nuppu s.
■ ON (sisselülitatud): kõigi failide
juhuesitus.
■ OFF (väljalülitatud): taastab
tavaesituse.
Esitatava loo kohta teabe kuvamine
Esitatava loo kohta teabe kuvamiseks
vajutage selle pealkirja.

genres (žanrid)/composer
(koostaja)/audiobooks
(heliraamatud) järgi.

■ 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. Sobivaid laule
kuvatakse parameetrite playlists
(esitusloendid)/artists (esitajad)/
albums (albumid)/songs (laulud)/

2. Vajutage soovitud esitusrežiimi.
Tooniseaded
1. Vajutage esituse ajal nuppu
MENU (MENÜÜ).
2. Loendi kerimiseks kasutage
nuppe R ja S.
Vajutage tone settings
(tooniseaded).
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3. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 19.

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

Tooniseaded
1. Vajutage lisaseadmelt muusika
esitamise ajal tone settings
(tooniseaded).
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2. Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AM-i/
DAB menüü) kohta 3 19.

Bluetooth
Muusika esitamine Bluetoothühenduse kaudu
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs audio
(heli).
3. Vajutage ekraanil Source
(allikas) S.
4. Vajutage Bluetooth, et valida
muusika Bluetooth-ühenduse
kaudu esitamise režiim.
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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.

■ On (sisse lülitatud): kõigi lugude
juhuesitus.
■ Off (välja lülitatud): 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: valitud lugude kordusesitus.
■ All (kõik): kõigi lugude
kordusesitus.
■ Off (välja lülitatud): 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 19.
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Piltide kuvamine
Pildi vaatamine
1. Ühendage USB-porti pildifaile
sisaldav USB-talletusseade.
Kuvatakse pilt.

Märkus
Kui USB-seade on juba ühendatud,
valige pildifailide kuvamiseks ; >
picture & movie (foto ja film) >
Source (allikas) S > USB (picture)
(USB (foto)).
Teie ohutuse tagamiseks on mõni
funktsioon sõidu ajal keelatud.

Eelmise või järgmise pildi
kuvamine

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

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 MENU
(MENÜÜ). Kuvatakse USB
picture menu (fotode menüü).
2. Juhtriba peitmiseks/kuvamiseks
puudutage ekraani. Eelmise
kuvaviisi taastamiseks vajutage
uuesti ekraani.

Slaidiseansi vaatamine

Vajutage pildikuval nuppu t.
■ Slaidiseanss algab.
■ Slaidiseansi seiskamiseks
vajutage seansi ajal ekraani.
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et kuvada kellaaega või
temperatuuri
täisekraanivaates.
◆ display settings
(kuvamisseaded): võimaldab
reguleerida heledust ja
kontrastsust.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.

2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ picture file list (fotofailide
loend): kuvab pildifaililoendi.
◆ sort by title (sordi pealkirja
järgi): järjestab pildid nime järgi.
◆ sort by date (sordi kuupäeva
järgi): järjestab pildid kuupäeva
järgi.
◆ slide show time (salidiesituse
aeg): võimaldab valida
slaidiseansi intervalli.
◆ clock/temp. display (kellaaja/
temp. kuva): valige On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud),

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-seade on juba ühendatud,
valige filmifaili esitamiseks ; >
picture & movie (foto ja film) >
Source (allikas) S > USB (movie)
(USB (film)).
Filmifunktsioon pole sõidu ajal
saadaval. (Liikluseeskirja kohaselt on
see saadaval ainult pargitud auto
korral.)

Välisseadmed
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Praeguse filmi algusse
naasmine

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.

Esitamise peatamine

Täisekraanvaates kuvamine

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

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

Järgmise filmi esitamine

USB filmimenüü kasutamine

Eelmise filmi esitamine

1. Vajutage filmikuval MENU
(MENÜÜ). Kuvatakse USBfilmimenüü.

Järgmise filmi esitamiseks vajutage
nuppu c.
Eelmise filmi esitamiseks vajutage 5
sekundi jooksul, mil praegust filmi
esitatakse, nuppu d.

2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ movie file list (filmifailide loend):
kuvab filmifaililoendid.
◆ clock/temp. display (kellaaja/
temp. kuva): valige On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud),
et kuvada kellaaega või
temperatuuri
täisekraanivaates.
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◆ display settings
(kuvamisseaded): võimaldab
reguleerida heledust ja
kontrastsust.
◆ tone settings (tooniseaded):
heli häälestuse kohandamine.
Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AMi/DAB menüü) kohta 3 19.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.

Subtiitrite keel

Kui filmifail sisaldab mitmes keeles
subtiitreid, saab kasutaja keele
valida.

1. Vajutage filmikuval nuppu k.

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.

2. Vajutage nuppu < või >.

3. Vajutada l.

Heli keel

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

Välisseadmed

47

2. Vajutage nuppu < või >.

3. Vajutada l.
Märkus
Kasutaja saab määrata ühe heli
keeltest, mida DivX-vormingus film
toetab.

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

Märkus
Kui lisaseade on juba ühendanud,
valige selle sisu esitamiseks ; >
picture & movie (foto ja film) >
Source (allikas) S > AUX (movie)
(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-filmikuval MENU
(MENÜÜ). Kuvatakse AUX menu
(AUX-menüü).
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Nutitelefoni rakenduste
kasutamine
Märkus
Mõned joonised ja selgitused võivad
erineda sõltuvalt telefoni
operatsioonisüsteemist, versioonist
ja/või rakenduste (App'de)
versioonidest. Selles jaotises
selgitatakse üldist kasutamist.
2. Vajutage soovitud menüü-üksust.
◆ tone settings (tooniseaded):
heli häälestuse kohandamine.
Üksikasjalikku teavet leiate
jaotisest toonisätete (FM-i/AMi/DAB menüü) kohta 3 19.
◆ clock/temp. display (kellaaja/
temp. kuva): valige On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud),
et kuvada kellaaega või
temperatuuri
täisekraanivaates.
◆ kuvasätted: Heleduse ja
kontrastsuse reguleerimiseks.
3. Kui olete häälestamise lõpetanud,
vajutage nuppu q.

Kuidas ühendada rakendust
MyLink'iga
1. Installige rakendus nutitelefoni.
2. Ühendage nutitelefon
Infotainment-süsteemiga USBpordi või Bluetoothi traadita
tehnoloogia kaudu.
iPhone: USB-ühendus
Androidi-põhine telefon:
Bluetooth-ühendus
3. Aktiveerige rakendus.
4. Rakenduse Infotainmentsüsteemil käitamiseks
vajutage ; > smartphone link
(nutitelefoni link). Kuvatakse
nutitelefoniühenduse menüü.

5. Vajutage rakenduse ikooni.
Kuvatakse järgmine rakendus.
6. Kuvatakse järgmine rakendus.

Välisseadmed
Märkus
Täiendava teabe saamiseks selliste
rakenduste kohta nagu BringGo vt
navigeerimissüsteemi
kasutusjuhendit veebisaidilt
www.BringGoNav.com.
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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 traadita
andmeedastust läheduses asuvate
Bluetooth-liidesega 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 phone
(telefon) ja seejärel Yes (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
hüpikteatel Yes (jah).

3. Vajutage Search Bluetooth
Device (otsi Bluetoothi seadet), et
otsida Bluetoothiga telefone.

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

◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) ei ole toetatud,
sisestage Bluetoothseadmesse 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. Soovitame alati
nõustuda telefoniraamatu päringuga
telefoni esmakordsel sidumisel.

2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).
3. Vajutage connection settings
(ühenduse seaded) > bluetooth
settings (bluetoothi seaded) > pair
device (paarista seade).
4. Vajutage seadmete sidumise
kuval soovitud seadet ja jätkake
toimingust 6. Kui soovitud seadet
seadmete sidumise kuval pole,
vajutage seadme otsimiseks
Search Bluetooth Device (otsi
Bluetoothi seadet).

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 ;.

◆ Kui profiil SSP (Secure Simple
Pairing) on toetatud, vajutage
Bluetooth-seadme ja
Infotainment-süsteemi
hüpikteatel Yes (jah).

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

5. Vajutage otsingutulemite kuval
sidumiseks soovitud seadet.
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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. Soovitame alati
nõustuda telefoniraamatu päringuga
telefoni esmakordsel sidumisel.
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Märkus
Infotainment-süsteem võib
registreerida kuni viis Bluetoothseadet.
Märkus
Kui ühendus nurjub, kuvab
Infotainment-süsteem tõrketeate.

Ühendatud Bluetooth-seadme
kontroll
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).
3. Vajutage connection settings
(ühenduse seaded) > bluetooth
settings (bluetoothi seaded) > pair
device (paarista seade).
4. Ühendatud seotud seadet
tähistab märk g.
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Bluetooth-seadme lahutamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).
3. Vajutage connection settings
(ühenduse seaded) > bluetooth
settings (bluetoothi seaded) > pair
device (paarista seade).
4. Vajutage selle seadme nime,
mille soovite lahutada.

5. Vajutage OK.

Bluetooth-seadme ühendamine
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).
3. Vajutage connection settings
(ühenduse seaded) > bluetooth
settings (bluetoothi seaded) > pair
device (paarista seade).
4. Vajutage selle seadme nime,
mille soovite ühendada.

5. Vajutage OK.

Bluetooth-seadme kustutamine

Kui teil ei ole Bluetooth-seadet enam
kasutada tarvis, võite selle kustutada.
1. Vajutage juhtpaneelil üksust ;.
2. Vajutage põhimenüüs settings
(seaded).
3. Vajutage connection settings
(ühenduse seaded) > bluetooth
settings (bluetoothi seaded) > pair
device (paarista seade).

Telefon
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4. Vajutage Del (kustuta).

5. Vajutage Yes (jah).

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

2. Vajutage ekraanil nuppu y või
roolinuppu q/w.
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 m. Kõne
lülitatakse auto
vabakäesüsteemi.

Mikrofoni sisse-/väljalülitamine

Mikrofoni saab sisse/välja lülitada
nupu n abil.

Helistamine numbri
kordusvalimisega

Vajutage kõneloendi kuvamiseks
roolinuppu q/w või vajutage pikalt
telefoni kuval nuppu y.
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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.

Telefoniraamatu menüü
kasutamine
1. Vajutage telefoni ekraanil phone
book (telefoniraamat).

2. Kõnele vastamiseks vajutage
roolinuppu q/w või ekraanil
Accept (nõustu).
Kõnest keeldumiseks vajutage
roolinuppu x/n või ekraanil
Reject (tühista).

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

Telefon
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3. Kasutage otsitava nime
sisestamiseks klahvistikku.
Üksikasjad leiate jaotisest nime
otsimise kohta: 3 55.
4. Valige helistamiseks soovitud
telefoniraamatu kirje.

4. Vajutage numbrit, mida valida.

Telefoniraamatust kirjete
otsimine
1. Vajutage telefoni ekraanil phone
book (telefoniraamat).

2. Vajutage kuval phone book
(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
õnnestuda. Sellisel juhul jätkake
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telefoniraamatu allalaadimist
telefoni kaudu. Soovitame alati
nõustuda telefoniraamatu päringuga
telefoni esmakordsel sidumisel.
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.

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 telefoni ekraanil call
history (helistamise ajalugu).
2. Vajutage nuppu a, b või c.

(Valitud kõne)

(Vastamata kõne)

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

Telefon
Helistamine kiirvalimisnumbrite
abil
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.
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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.
Märkus
Selles juhendis kirjeldatakse kõiki eri
Infotainment-süsteemide võimalusi
ja funktsioone. Teatavad,
sealhulgas ekraani ja
menüüfunktsioonide kirjeldused, ei
pruugi mudeli variandi, riigile
kehtivate tehniliste tingimuste,
erivarustuse või tarvikute tõttu
kehtida teie sõiduki suhtes.

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
Esituse/vastuvõtu/menüü oleku ja
teabe kuvamiseks.
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 d SEEK c
◆ 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 PBACK
◆ 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
Esituse/vastuvõtu/menüü oleku ja
teabe kuvamiseks.
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 d SEEK c
◆ 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) [d SRC c] 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) [d SRC c] 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).

Helitugevuse automaatne
reguleerimine

Kui kiiruse kompenseerimiseks
kasutatav helitugevuse seadistus
hakkab toimima, reguleeritakse
helitugevust automaatselt sõiduki
kiiruse järgi, et kompenseerida
mootori ja rehvide müra. (Vt Settings
(seaded) → Radio settings
(raadioseaded) → Auto volume
control (helitugevuse automaatne
reguleerimine)).

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

Kui raadio sisetemperatuur on väga
kõrge, piirab Infotainment-süsteem
maksimaalset reguleeritavat
helitugevust.
Vajaduse korral helitugevus
automaatselt väheneb.

Tooniseaded

Menüüs Tone settings (tooniseaded)
saab seada heliomadused eraldi FM-/
AM-/DAB-raadiole ja igale
audioseadmele.
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Sissejuhatus

Soovitud funktsiooni režiimi
kasutamiseks vajutada nuppu TONE.
Soovitud toonireguleerimisrežiimi
valimiseks keerake juhtnuppu
MENU-TUNE ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.

Soovitud tooni reguleerimise
väärtuse valimiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
nuppu MENU-TUNE.
Valitud väärtust on võimalik
lähtestada, vajutades pikemalt
tooniseadmismenüüs nuppu
MENU-TUNE, 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, et
avada FM menu (FM-menüü), AM
menu (AM-menüü) või DAB menu
(DAB-menüü), kus on suvandid
raadiojaamade valimiseks.

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

Vajutage korduvalt nuppu CD/AUX,
et lülitada audioseadme
funktsioonide vahel (CD-/MP3plaatide AUX-funktsioon, ühendatud
USB-seade või iPod või Bluetoothi
heliseade). (MP3/CD → AUX → USB
või iPod → Bluetooth → CD/MP3 →....)
Soovitud režiimi valimiseks vajutage
rooli kaugjuhtimispuldi nupult
d SRC c.
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Bluetoothi käed-vabad telefoniseade

Vajutage nuppu MENU-TUNE, et
avada menüü, kus on asjakohase
funktsiooniga või seadmega seotud
suvandid (välja arvatud Bluetooth
Audio).

Bluetoothi käed-vabad
telefonifunktsiooni valimiseks (ainult
tüüpi 1-/2-A mudelitel) vajutage
telefoni-/helivaigistusnuppu.
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Sissejuhatus

Vajutage nuppu PHONE/MUTE, et
avada Bluetooth, kus on asjakohase
funktsiooni suvandid.

Isikupärastamine
Põhinupud/juhtnupp

Menüüs Settings (seaded)
kasutatakse järgmisi nuppe ja
juhtseadiseid.
(12) Nupp CONFIG
Vajutage seda nuppu menüü Settings
(seaded) avamiseks.

(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 Settings (seaded)
saadaolevate üksuste kirjeldus
allpool.

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

Vajutage nuppu CONFIG, et kuvada
menüü Settings (seaded).
Kui olete tutvunud järgmise tabeliga,
mis kirjeldab menüüd Settings
(seaded), keerake nuppu
MENU-TUNE, et valida soovitud
häälestusmenüü ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.

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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Sissejuhatus

[Kellaaeg ja kuupäev]

KK/PP/AAAA: Jaan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization (kella
sünkroonimine RDSiga): valige On
(sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
[Raadio sätted]

Set time (määra kellaaeg): määrake
käsitsi õige kellaaja tunnid ja minutid.
■ Set date (määra kuupäev):
määrake käsitsi õige aasta/kuu/
kuupäev.
■ Set time format (vali kellaaja
vorming): valige kellaaja 12- või 24tunnine kuvamine.
■ Set date format (vali kuupäeva
vorming): määrake kuupäeva
kuvamise vorming:
AAAA.KK.PP: 2012 jaan. 23
PP/KK/AAAA: 23. jaan. 2012

■ Auto volume control (helitugevuse
automaatne reguleerimine):
määrake Off (välja lülitatud)/Low
(väike)/Medium (keskmine)/High
(suur).
■ Maximum startup volume
(maksimaalne algne helitugevus):
Alghelitugevuse ülempiiri käsitsi
määramine.

■ Radio favourites (lemmikraadiod):
Lemmikjaamade numbrite käsitsi
määramine.
■ AS-Stations (AS-jaamad): jaamade
automaatsalvestuse funktsiooni
määramine iga laineala jaoks.
■ RDS options (RDSi suvandid):
määrake RDS options (RDSi
suvandid).
- RDS: On (sisse lülitatud)/Off (välja
lülitatud) (funktsiooni RDS sissevõi väljalülitamine).
- Regional (piirkondlik): On (sisse
lülitatud)/Off (välja lülitatud)
(funktsiooni Regional (piirkondlik)
sisse- või väljalülitamine).
- Text scroll freeze (tekstivoo
külmutamine): On (sisse lülitatud)/
Off (välja lülitatud) (funktsiooni Text
scroll freeze (tekstivoo
külmutamine) sisse- või
väljalülitamine).

Sissejuhatus
- TA volume (TA helitugevus):
määrake TA volume (TA
helitugevus).
■ DAB settings (DAB-seaded):
määrake DAB settings (DABseaded).
- Auto ensemble linking
(automaatne seostamine): On
(sisse lülitatud)/Off (välja lülitatud)
(funktsiooni Auto ensemble linking
(automaatne seostamine) sissevõi väljalülitamine).
- Auto linking DAB-FM (DAB-FMi
automaatne seostamine): On
(sisse lülitatud)/Off (välja lülitatud)
(funktsiooni Auto linking DAB-FM
(DAB-FMi automaatne
seostamine) sisse- või
väljalülitamine).
- Dynamic audio adaption (heli
dünaamiline kohandamine): On
(sisse lülitatud)/Off (välja lülitatud)
(funktsiooni Dynamic audio
adaption (heli dünaamiline
kohandamine) sisse- või
väljalülitamine).
- Band selection (Sagedusala
valimine): määrake Both

(mõlemad), L-Band (Lsagedusala) või Band III
(Sagedusala III).
[Bluetoothi sätted]

Bluetooth: menüü Bluetooth settings
(Bluetoothi seaded) avamine.
■ Activation (sisselülitamine): valige
On (sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).
■ Device list (seadmete loend):
soovitud seadme valimine ning
valimine/ühendamine/lahutamine
või kustutamine.
■ Pair device (paarista seade):
paaristage uus Bluetooth-seade.
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■ Change Bluetooth code (muuda
Bluetooth`i koodi): muutke/
määrake käsitsi Bluetoothi kood.
■ Restore factory settings (taasta
tehaseseaded): taastage seadete
vaikeseaded.
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Raadio
Kasutamine .................................. 78
Raadioandmesüsteem (RDS) ...... 85
Fikseeritud mastantenn ............... 89

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 d SEEK c
■ 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 lülitada funktsiooni
TP (liiklusteabeprogramm) valikule
On (sisse lülitatud) või Off (välja
lülitatud).

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

79

Raadiojaama automaatne otsing

DAB-teenuse automaatne otsing

Hea vastuvõtuga kättesaadavate
raadiojaamade automaatseks
otsimiseks vajutage nuppe d SEEK
c.

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

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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Raadio

Raadiojaama otsimine

DAB-sagedusrühma otsimine

DAB-teenuse linkimine

Sageduse kiireks vahetamiseks
hoida nuppe d SEEK c all ja
vabastada siis nupp soovitud
sageduse juures.

Hea vastuvõtuga kättesaadava DABjaama automaatseks otsimiseks
vajutage nuppe d SEEK c.

(DAB-DAB sees / DAB-FM väljas)

(DAB-DAB väljas / DAB-FM sees)

Raadio

(DAB-DAB sees / DAB-FM sees)
Kui Auto linking DAB-FM (DAB-FMi
automaatne seostamine) on
aktiveeritud ja DAB-teenuse signaal
on nõrk, siis Infotainment-süsteem
võtab automaatselt vastu ühendatud
teenuse komponendi (vt Settings
(seaded) → Radio settings
(raadioseaded) → DAB settings
(DAB-seaded) → Auto linking DABFM (DAB-FMi automaatne
seostamine)).
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Raadiojaama käsitsi häälestamine

DAB-jaama käsitsi häälestamine

Soovitud raadiosageduse käsitsi
leidmiseks keerata juhtnuppu
MENU-TUNE.

Vajutage DAB-režiimis nuppu
MENU-TUNE, et avada DAB menu
(DAB-menüü).
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida DAB manual tuning (DABi
häälestamine käsitsi) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Keerake soovitud sageduse käsitsi
leidmiseks juhtnuppu MENU-TUNE
ja seejärel vajutage nuppu
MENU-TUNE.

82

Raadio

DAB-jaamade loendi kasutamine

DAB-jaama teabe kuvamine

PRESET-nuppude (Eelvalik)
kasutamine
Eelhäälestusnupu registreerimine

Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
kuvada DAB stations list (DABjaamade loend).
■ Kuvatakse valiku DAB stations list
(DAB-jaamade loend) teave.
■ Kui valik DAB stations list (DABjaamade loend) on tühi, algab
automaatselt valiku DAB stations
list (DAB-jaamade loend) uuendus.
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
Settings (seaded) → Radio settings
(raadioseaded) → Radio favourites
(lemmikraadiod) (lemmiklehtede
max arv).
■ Kui varem registreeritud
eelhäälestusnupule
PRESET [1 ~ 6] registreeritakse
uus raadiojaam, kustutatakse nupu
eelmine sisu ja asendatakse uue
salvestatava raadio- või DABjaamaga.

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

Vajutage nuppu MENU-TUNE, et
kuvada raadiomenüü või DAB menu
(DAB-menüü).

Keerake üksusel FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/DAB
menu (DAB-menüü) juhtnuppu
MENU-TUNE, et valida Favourites list
(lemmikute loend) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
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Raadio

Kuvatakse valiku Favourites list
(lemmikute loend) teave.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Favourites list (lemmikute
loend) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE, et soovitud
raadiojaama kuulata.

Kuvatakse FM stations list (FMjaamade loend)/AM stations list (AMjaamade loend) teave.
Soovitud loendi juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase raadiojaama
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.

AM-i/FM-i menüü → AM-/FMjaamade loend

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

loend)/DAB category list (DABkategooriate loend) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Kuvatakse FM category list (FMkategooriate loend)/DAB category list
(DAB-kategooriate loend).
Soovitud loendi juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase sageduse
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.
DAB menüü → DAB-teadaanded

Keerake üksusel FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)
juhtnuppu MENU-TUNE, et valida FM
stations list (FM-jaamade loend)/AM
stations list (AM-jaamade loend) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE.

Keerake üksusel FM menu (FMmenüü)/DAB menu (DAB-menüü)
juhtnuppu MENU-TUNE, et avada
FM category list (FM-kategooriate

Raadio
Keerake üksusel DAB menu (DABmenüü) juhtnuppu MENU-TUNE ja
liikuge suvandile DAB
announcements (DAB-teadaanded)
ning vajutage nuppu MENU-TUNE.
Kuvatakse DAB announcements
(DAB-teadaanded).
Soovitud loendite juurde liikumiseks
keerake juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutage siis asjakohase sageduse
vastuvõtmiseks nuppu MENU-TUNE.
FM-i/AM-i/DAB menüü → FM-/AM-/
DAB-jaamade loendi värskendamine

Keerake üksusel FM menu (FMmenüü)/AM menu (AM-menüü)/DAB
menu (DAB-menüü) juhtnuppu
MENU-TUNE ja liikuge suvandile
Update FM stations list (ajakohasta
FM-jaamade loend)/Update AM
stations list (ajakohasta AM-jaamade
loend)/Update DAB stations list
(ajakohasta DAB-jaamade loend)
ning vajutage nuppu MENU-TUNE.
■ Toimub FM stations list (FMjaamade loend)/AM stations list
(AM-jaamade loend)/DAB stations
list (DAB-jaamade loend)
värskendamine.
■ Kui FM stations list (FM-jaamade
loend)/AM stations list (AMjaamade loend)/DAB stations list
(DAB-jaamade loend)
värskendamine on pooleli, vajutage
nuppu MENU-TUNE või nuppu P
BACK, et muudatuste
salvestamine tühistada.
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Raadioandmesüsteem
(RDS)
■ 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 nuppu CONFIG, et kuvada
menüü Settings (seaded).
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Radio settings (raadioseaded)
ja vajutage nuppu MENU-TUNE.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida RDS options (RDSi suvandid)
ja vajutage nuppu MENU-TUNE.

RDSi sisse- ja väljalülitamine

Määrake RDS-i seadeks On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud).
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 options (RDSi
suvandid) juhtnuppu MENU-TUNE,
et valida RDS Off (välja lülitatud) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE, et
RDS-funktsioon sisse lülitada.

Piirkondliku häälestuse sisse- ja
väljalülitamine

RDS peab piirkondlikuks
häälestamiseks olema sisse lülitatud.
Teatud aegadel edastavad RDSjaamad eri sagedustel piirkondlikult
eri programme.
Seadke suvandi Regional
(piirkondlik) (REG) väärtuseks On
(sisse lülitatud) või Off (välja lülitatud).
Valitakse ainult samade piirkondlike
programmide alternatiivsete
sageduste (AF) vahel.
Kui piirkondlik häälestamine on välja
lülitatud, valitakse raadiojaamade
alternatiivseid sagedusi piirkondlikest
programmidest sõltumatult.

Raadio
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Liiklusinfo edastamise minimaalset
helitugevust saab võrreldes tavalise
helitugevusega suurendada või
vähendada.

Keerake menüüs RDS options (RDSi
suvandid) juhtnuppu MENU-TUNE,
et valida Regional (piirkondlik) Off
(välja lülitatud) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE, et piirkonna funktsioon
sisse lülitada.

Teksti kerimise peatamise
sisse- ja väljalülitamine

Funktsiooni Text scroll freeze
(tekstivoo külmutamine)
(programmiteenuste teabe
kuvamiseks) sisse- ja väljalülitamine.

Keerake menüüs RDS options (RDSi
suvandid) juhtnuppu MENU-TUNE,
et valida Text scroll freeze (tekstivoo
külmutamine) Off (välja lülitatud) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE, et
funktsioon Text scroll freeze
(tekstivoo külmutamine) sisse
lülitada.

Liiklusinfo edastamise
helitugevus

Liiklusinfo (TA) edastamise
minimaalset helitugevust saab
eelseada.

Keerake menüüs RDS options (RDSi
suvandid) juhtnuppu MENU-TUNE,
et liikuda valikule TA volume (TA
helitugevus) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
kohandada taset TA volume (TA
helitugevus) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.

Raadio liiklusinfoteenus

TP = liiklusprogramm
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Liiklusinfo tõkestamine

Raadio liiklusinfoteenusega jaamad
on RDS-jaamad, mis edastavad
liiklusuudiseid.
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
Katuseantenni mahavõtmiseks
keerata seda vastupäeva.
Katuseantenni paigaldamisel keerata
seda päripäeva.

Ettevaatust

Väljaspool telefonirežiimi olles
vajutage nuppu TP.

Fikseeritud mastantenn

Veenduda, et antenn on
eemaldatud enne sisenemist
madala laega kohta, vastasel juhul
võib antenn kahjustuda.
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.
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CD-mängija
Selle süsteemi CD/MP3-mängija võib
esitada audio CD ja MP3 (WMA)
plaate.

Enne CD-mängija kasutamist
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.
■ 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.

Audioseade
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 plaatide
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
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.
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■ 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.
Ettevaatusabinõud CD-R-/RWplaatide 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
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■
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valguse või kõrge temperatuuri
käes või 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)
Ettevaatusabinõud 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.
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.
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Muusikafailide esitusjärjekord

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 d SEEK c
■ 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.

Ketta sisestamine ja esitamine

Plaadi esitamiseks sisestage see
plaadisisestuspessa trükitud pool
ülespidi.
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Plaadi väljutamine

■ 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 FMraadiofunktsioonile.

Kui esitamiseks mõeldud plaat on
juba sisestatud, vajutage CD/MP3
esitamise valimiseks korduvalt nuppu
CD/AUX.
■ Kui esitamiseks plaat puudub,
kuvatakse ekraanil No CD inserted
(CD-d pole sisestatud) ja
funktsiooni ei saa valida.
■ Jätkatakse automaatselt varem
esitatud loo esitamist.

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

Audioseade
Esitatava loo muutmine

Vajutada nuppe dSEEKc
esitusrežiimis eelmise või järgmise
loo esitamiseks.
Roolinuppude abil võib lugusid
kergesti muuta, keerates juhtnuppu d
SRC c.
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Esitatava koha muutmine

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

Hoida esitusrežiimis nuppe d SEEK
c all laulu kiireks tagasi või edasi
kerimiseks. Laulu normaalkiirusega
esitamise jätkamiseks vabastada
nupp.
Kiirel tagasi- ja edasikerimisel
helitugevus veidi väheneb ja
kuvatakse esitusaeg.
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Esitatava loo andmete vaatamine

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

CD menüü kasutamine
Esitusrežiimi muutmine

Esitatava loo andmete kuvamiseks
vajutada esitusrežiimis nuppu
INFORMATION [INFO].
Kui audio-CD esitatava loo andmed
puuduvad, kuvab süsteem teate No
information (Teavet pole).

Lisateabe saamiseks MP3 (WMA)
lugude kohta võib keerata loo
andmete ekraanil juhtnuppu
MENU-TUNE.
■ 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

CD-menüü kuvamiseks vajutada
esitusrežiimis nuppu MENU-TUNE.

Audioseade

Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida juhu- või kordusesituse
funktsioon ja vajutage nuppu
MENU-TUNE, et seada vastava
funktsiooni olekuks On (sisse
lülitatud) või Off (välja lülitatud).
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CD menüü → Lugude loend

CD menüü → Kaustad

CD-heliplaatide puhul keerake CDmenüüs juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida lugude loend ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Soovitud lugude loendi leidmiseks
keerata juhtnuppu MENU-TUNE ja
vajutada valitud loo esitamiseks
nuppu MENU-TUNE.

MP3-/WMA-plaatide puhul keerake
CD-menüüs juhtnuppu
MENU-TUNE, et valida Folders
(kaustad) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Soovitud kausta valimiseks keerata
juhtnuppu MENU-TUNE ja vajutada
nuppu MENU-TUNE.
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CD menüü → Otsing...

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

MP3-/WMA-plaatide puhul keerake
CD-menüüs juhtnuppu
MENU-TUNE, et valida Search ...
(Otsi ...) ja vajutage 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.

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.

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

Abiseadmed
USB-pleier

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-seadme 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 eemaldamiseks
valige Menu USB (Menüü USB) →
Remove USB (Eemalda USB),
kasutades nuppu MENU-TUNE.
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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

100

Audioseade

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.

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).
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■ 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

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 d SEEK c
■ 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.
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USB-mäluseadme ühendamine

Kui armatuurlaua kohal asuv
ühenduspesa on kattega kaetud, siis
tõmmake katet ja avage see, et
ühendada muusikafailidega USBsalvestusseade failide
taasesitamiseks USBühenduspesast.
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■ 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-pleieri muid funktsioone
kasutatakse sarnaselt CD/MP3
esitamisele.
USB-muusikafailide esitamise
lõpetamine
Muude funktsioonide valimiseks
vajutada nuppu RADIO BAND või
CD/AUX.
Esituse lõpetamiseks ja USBseadme lahutamiseks kasutage
funktsiooni Menu USB (Menüü USB)
→ Remove USB (Eemalda USB), et
USB-seade ohutult eemaldada.

USB menüü → Eemalda USB

USB-menüü kasutamine
Menüü Menu USB (Menüü USB)
valikute Shuffle songs (esita juhujär‐
jestuses)/Repeat (korda)/Folders
(kaustad)/Search ... (Otsi ...) juhised
on sarnased CD-/MP3-mängija
menüü CD menu (CD-menüü)
juhistele. Lisatud on ainult Remove
USB (Eemalda USB). Vt CD-/MP3mängija funktsioone menüüs CD
menu (CD-menüü).

Vajutage esitusrežiimis nuppu
MENU-TUNE, et kuvada Menu USB
(Menüü USB). Keerake juhtnuppu
MENU-TUNE, et valida Remove USB
(Eemalda USB) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE, et kuvada teade, mis
teatab, et USB-seadet on ohutu
eemaldada.
Lahutada USB-seade USBühenduspesast.
Naasta varem kasutatud funktsiooni
juurde.

Audioseade
iPod

Piiratud mudelitega, mis toetavad
iPodi ühendust.
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 d SEEK c
■ 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
Eelmise üksuse tühistamine või
eelmisesse menüüsse naasmine.
iPodi ühendamine

Kui armatuurlaua kohal asuv
ühenduspesa on kattega kaetud, siis
tõmmake katet ja avage see, et
ühendada muusikafailidega iPod
failide taasesitamiseks USBühenduspesast.
■ Seadmega saab ühendada ja see
toetab järgmisi iPodi mudeleid:
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◆ 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.
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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.

iPodi esituselt väljalogimine
Esituse lõpetamiseks vajutada nuppu
RADIO BAND või CD/AUX muude
funktsioonide valimiseks.
iPodi menüü kasutamine
Menüü iPod Menu (iPod-menüü)
valikute Shuffle songs (esita juhujär‐
jestuses)/Repeat (korda)/Search ...
(Otsi ...) (sh heliraamatud ja
heliloojad) juhised on sarnased CD-/
MP3-mängija menüü CD menu (CDmenüü) juhistele. Lisandub ainult
üksus Eject iPod (väljuta iPod).
Kasutamiseks vt CD/MP3 vastavaid
valikuid.

Audioseade
iPodi menüü → Väljuta iPod

Väline helisisend (AUX)

Piiratud mudelitega, mis välise heli
ühendamist toetavad.

Vajutage esitusrežiimis nuppu
MENU-TUNE, et kuvada iPod Menu
(iPod-menüü).
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Eject iPod (väljuta iPod) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE, et
kuvada teade, mis teatab, et seadet
on ohutu eemaldada.
Lahutada iPod USB-ühenduspesast.
Naasta varem kasutatud funktsiooni
juurde.

Põhinupud/juhtseadised
Järgmisi põhinuppe ja juhtseadiseid
kasutatakse välise ühendatud
heliseadme heliväljundi nautimiseks
Infotainment-süsteemi rikkaliku heli
kaudu.
(9) Nupp CD/AUX
Välise heliseadme ühendamisel
vajutage korduvalt nuppu välise
heliseadme sisendi (AUX) režiimi
valimiseks.
(2) Juhtnupp POWER/VOLUME
(Toide/helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks
keerata juhtnuppu.
Välise heliseadme ühendamine
Ühendada välise audioseadme
audioväljund AUX-sisendpessa 1
või 2.
■ AUX 1: asub Infotainmentseadmes
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AUX 2: asub kõrvalistme
kindalaekas

■ 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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107

Bluetooth®

Bluetoothi ühendamine

Põhinupud/juhtnupp

Bluetooth-seadme registreerimine
Bluetooth-seadme registreerimine
ühendamiseks Infotainmentsüsteemiga.
Esmalt häälestage ühendatav
Bluetooth-seade menüüs Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded), et
lubada teistel seadmetel Bluetoothseadet otsida.

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 d SEEK c
■ 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 ja kasutage
juhtnuppu MENU-TUNE, et valida
Settings (seaded) → Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded) →
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Bluetooth → Pair device (paarista
seade) ning vajutage nuppu
MENU-TUNE.
■ Bluetooth-seadmeid saab
registreerida lisaks nupu CONFIG
abil veel ka järgmiselt: Phone Menu
(Telefonimenüü) → Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded) →
Bluetooth → Add device
(Handsfree) (lisa (käed-vabad)
seade).
■ Kui Infotainment-süsteemiga on
juba mõni Bluetooth-seade
ühendatud, kuvatakse teade
Bluetooth is busy (Bluetooth on
hõivatud).
■ Kuvatakse ühenduse ootekuva
koos teate ja turvakoodiga (algne
väärtus on 0000 ja seda saab
muuta, kui valida Settings
(seaded) → Bluetooth settings
(Bluetoothi seaded) → Bluetooth →
Change Bluetooth code (muuda
Bluetooth`i koodi)).
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

Ettevaatust
■ Infotainment-süsteem võib
registreerida kuni viis Bluetoothseadet.
■ Teatud Bluetooth-seadmeid saab
kasutada ainult siis, kui on valitud
alati ühendamise suvand.

Kui Bluetooth-seade on juba
ühendatud, tuleb see seade enne
lahutada.
Esmalt häälestage ühendatav
Bluetooth-seade menüüs Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded), et
lubada teistel seadmetel Bluetoothseadet otsida.

Telefon
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Vajutage nuppu CONFIG ja kasutage
juhtnuppu MENU-TUNE, et valida
Settings (seaded) → Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded) →
Bluetooth → Device list (seadmete
loend) ning vajutage nuppu
MENU-TUNE.

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

Kasutada nuppu MENU-TUNE koos
juhtnupuga registreeritud Bluetoothseadmelt ühendatavale seadmele
liikumiseks 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 pärast Bluetooth-seadme
ühendamist tekib probleem,
kasutage juhtnuppu MENU-TUNE,
et valida Settings (seaded) →
Bluetooth settings (Bluetoothi
seaded) → Restore factory settings
(taasta tehaseseaded).
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
Bluetooth Audio kaudu, kui USBpessa 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 d SEEK c 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
suvanditest võib kuluda selle
esitamis-/peatamiskorralduse
aktiveerimisele 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 deactivated (Bluetooth
deaktiveeritud)
Veenduge, et Bluetoothi
aktiveerimine on sees. Bluetoothi
funktsiooni võib kasutada pärast
Bluetoothi aktiveerimise
sisselülitamist.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth on
hõivatud)
Kontrollida, kas on ühendatud
Bluetooth-seadmeid. Teise
seadme ühendamiseks lahutada
enne muud seadmed ja ühendada
siis uuesti.
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■ Device list is full (Seadmete loend
on täis)
Kontrollida, kas registreeritud
seadmeid on vähem kui 5.
Registreerida ei saa rohkem kui 5
seadet.
■ No phone book available
(Telefoniraamat pole saadaval)
See teade kuvatakse, kui
mobiiltelefon ei toeta kontaktide
edastamist. Kui see teade ilmub
pärast mitut katset, ei toeta seade
kontaktide edastamist.

toetatakse, kuid sellisel viisil, mida
ei toeta Infotainment-süsteem.

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

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 vajutage
roolinuppu Mute Mic (Vaigista
mikrofon)/Hang up (katkesta kõne)
või juhtnuppu MENU-TUNE ning
valige Decline (Keeldu).

■ Telefoniga rääkimise ajal on
võimalik edastatavat heli
blokeerida, valides suvandi Mute
Mic (Vaigista mikrofon) (mikrofoni
vaigistamine), kasutades
juhtnuppu MENU-TUNE.
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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
roolinuppu Mute Mic (Vaigista
mikrofon)/Hang up (katkesta kõne)
või liikuge nupu MENU-TUNE abil
valikule Hang up (katkesta kõne) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE.

Vajutada rooli kaugjuhtimispuldil
kõnenuppu uuesti valimise juhiste
ekraani kuvamiseks või hoida nuppu
all helistajate logi ekraani
kuvamiseks.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Yes (jah) või kontaktid ja
vajutage kõne alustamiseks nuppu
MENU-TUNE või 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.
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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 vajutage nuppu
MENU-TUNE ja keerake juhtnuppu,
et valida Enter number (sisesta
number) ning vajutage 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

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

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

Telefoni menüü kasutamine
Telefoni menüü - Telefoniraamat Otsing

Vajutage nuppu MENU-TUNE,
keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Phone book (telefoniraamat) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Ekraanile ilmub teade, kui kontakte
kasutada ei ole, ja te naasete
eelmisesse menüüsse.

Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Search (otsing) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida First Name (eesnimi) või Last
Name (perekonnanimi) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.

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

Telefon
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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.
Kasutage juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Phone Menu (Telefonimenüü)
→ Phone book (telefoniraamat) →
Update (uuendamine) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.
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Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Yes (jah) või No (ei) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE, et
värskendamine käivitada või
tühistada.
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.
Kui Infotainment-süsteem
lülitatakse telefoniga rääkimise ajal
välja, edastatakse kõne

Telefon

■

■

■

■

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 No
number in contact (Kontaktil pole
numbrit).
■ 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 juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Phone Menu (Telefonimenüü)
→ Phone book (telefoniraamat) →
Delete (kustuta kõik) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE.
Keerake juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Yes (jah) või No (ei) ja vajutage
nuppu MENU-TUNE, et kõik
kontaktid kustutada või toiming
tühistada.
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Telefoni menüü - Kõneloendid

kinnitus antud, kantakse kontaktid
ja kõnede logi Infotainmentsüsteemi.
■ 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 juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Phone Menu (Telefonimenüü)
→ Call lists (kõnede loendid) ja
vajutage nuppu MENU-TUNE.
Kasutage juhtnupuga nuppu
MENU-TUNE 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 Please wait (Palun
oodake) püsib pärast kõnede logi
valimist liiga kaua, kontrollige, kas
telefon soovib kõnelogi edastamise
kinnitamist. Kui mobiiltelefonile on

Bluetoothi funktsiooni seadistamine.

Telefon
Kasutage juhtnuppu MENU-TUNE, et
valida Phone Menu (Telefonimenüü)
→ Bluetooth settings (Bluetoothi
seaded) ja vajutage nuppu
MENU-TUNE.
Bluetoothi funktsiooni
aktiveerimiseks, Bluetoothi seadme
registreerimiseks/ühendamiseks/
kustutamiseks või Bluetoothi koodi
muutmiseks valida Bluetooth,
kasutades juhtnupuga nuppu
MENU-TUNE, ning kasutada siis
soovitud seade tegemiseks
juhtnupuga nuppu MENU-TUNE.

Bluetoothi funktsioonis kasutatava
helina ja selle helitugevuse
seadmiseks valige juhtnuppu
MENU-TUNE kasutades Sound &
Signals (Heli ja signaalid) ning
häälestage soovitud üksused nupuga
MENU-TUNE.
■ 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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Selleks, et taastada menüü Bluetooth
settings (Bluetoothi seaded)
vaikeväärtused, kasutage juhtnuppu
MENU-TUNE, et valida esialgse
häälestuse taastamise üksus ning
valige seejärel Yes (jah), kasutades
nuppu MENU-TUNE.
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Sissejuhatus

Käesolevas juhendis kasutatud
nimed, logod, märgid, loosungid,
mudelite nimed ja keredisainid, sh,
kuid mitte ainult GM, GM-i logo,
CHEVROLET, CHEVROLET' märk,
CRUZE ja CRUZE'i logo on ettevõtte
General Motors LLC või selle
tütarettevõtete, partnerite või
litsensiaaride kaubamärgid ja/või
teenusemärgid.
Käesolevas juhendis toodud teave
täiendab omaniku käsiraamatut.
Käesolevas juhendis kirjeldatud
funktsioone ei pruugi teie sõidukil
olla, kui on tegu lisavarustusega,
mida te ei ostnud või süsteemi on
pärast käesoleva juhendi trükkimist

muudetud. Sõiduki funktsioone vt
konkreetse sõiduki
ostudokumentidest.
Hoidke käesolevat juhendit koos
omaniku käsiraamatuga sõidukis, et
see oleks alati käepärast. Sõiduki
müümisel jätke käesolev juhend
sõidukisse.

Üldteave
Infotainment-süsteemi
funktsioonidega tutvumiseks lugege
läbi järgmised leheküljed.
Infotainment-süsteemil on
integreeritud funktsioonid, mis
aitavad seda tagada ja teatud
funktsioonid on sõidu ajal selle
tagamiseks inaktiveeritud. Halliks
viirutatud funktsioonid pole sõiduki
liikumise ajal kasutatavad.
Kõik funktsioonid on saadaval, kui
sõiduk on peatatud. Enne sõitma
asumist tehke järgmist.

Sissejuhatus
■ Tutvuge Infotainment-süsteemi
kasutamise, esipaneeli nuppude ja
puuteekraani nuppudega.
■ Häälestage helisüsteem,
salvestades lemmikjaamad,
seades helimäärangud ja
reguleerides kõlarite balansi
sobivaks.
■ Sisestage telefoninumbrid enne
sõitmist, et saaksite neid ühe
nupuvajutusega või
häälkäskudega valida (kui sõidukil
on vabakäesüsteemi funktsioon).

9 Hoiatus
Infotainment- ja
navigatsioonisüsteemi
kasutamisel pilgu liiga kauaks või
tihti teelt tõstmine võib põhjustada
õnnetusi. Võite põhjustada endale
või teistele vigastusi või surma.
Ärge suunake neile toimingutele
sõidu ajal liigselt tähelepanu.
Piirake sõiduki ekraanide
vaatamist ja keskenduge
juhtimisele. Võimalusel kasutage
alati häälkäske.

Sõidukil on lisaseadmete toite
sissejätmise (RAP) funktsioon.
Lisaseadmete toite sissejätmine
(RAP) võimaldab helisüsteemi
kasutada ka siis, kui süüde on väljas.

Kõrgläikega pindade ning
sõiduki ja raadio ekraanide
puhastamine

Puhastage sõiduki kõrgläikega
pindasid ja ekraane mikrokiudlapiga.
Pühkige enne pinna mikrokiudlapiga
puhastamist seda pehmet harjaga, et
puhastada see mustusest, mis võiks
pinda kriimustada. Kasutage seejärel
mikrokiudlappi, pühkides sellega
pinna õrnalt puhtaks. Ärge kasutage
kunagi aknapesuvahendit ega
lahusteid. Peske mikrokiudlappi
regulaarselt käsitsi ja eraldi,
kasutades pehmet seepi. Ärge
kasutage valgendit ega pehmendit.
Loputage põhjalikult ja laske enne
kasutamist õhu käes kuivada.

125

Ettevaatust
Ärge kinnitage seadet iminapaga
ekraani külge. See võib
põhjustada kahjustusi, millele
sõiduki garantii ei laiene.

Tarkvaravärskendused

Lisateavet võimalike
tarkvaravärskenduste kohta saate
kohalikust esindusest.

Ülevaade
Infotainment-süsteemi juhitakse
nuppude, puuteekraani,
roolinuppude ja häälkäskudega.
Häältuvastus 3 178.
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Juhtseadiste ülevaade
MyLink, ikoonipõhine koos navigeerimisega või ilma selleta

Sissejuhatus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eelmäärangunupud (1–6)
DEST (sihtkoht)
NAV (navigeerimine)
Kaheksasuunaline
selektor (kaardil
navigeerimiseks)
CONFIG (konfigureerimine)
RPT NAV
(navigeerimisjuhise kordamine)
CLOCK
INFO (teave)
TONE
AS (automaatsalvestus)
m (toide/helitugevus)
t (eelmine/tagasikerimine)
HOME (avakuva)
r (esitus/paus)
SRCE (allikas)
y/@ (telefon/vaigistus)
v (järgmine/edasikerimine)
FAV (lemmikute leheküljed 1–6)
BACK
d (väljutamine)

21 MENU/SEL (menüü/valik)
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Kasutamine
Infotainment-süsteemi
juhtnupud

Esipaneelil olevaid nuppe
kasutatakse Infotainment-süsteemi
põhifunktsioonide aktiveerimiseks.
m (toide/helitugevus):
1. Vajutage süsteemi sisse- ja
väljalülitamiseks.
2. Pöörake helitugevuse
reguleerimiseks.
r (esitus/paus): vajutage nuppu
r esituse alustamiseks,
katkestamiseks või jätkamiseks.
Audio CD esitamine 3 141
SRCE (allikas): vajutage, et muuta
heliallikaks nt AM-FM-raadio, CD või
AUX.
TONE: vajutage, et avada
heliseadete menüü, kus saate
kohandada kõrg-, kesk- ja
madalsageduste tasemeid.
Tooniseaded 3 134
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INFO (teave): vajutage, et lülitada
heli- ja navigatsioonisüsteemi kuva
vahel.
CONFIG (konfigureerimine):
vajutage, et reguleerida raadio,
navigatsioonisüsteemi, ekraani,
telefoni, sõiduki ja kellaaja suvandeid.
Seadistusmenüü 3 173
HOME: avakuva 3 129
MENU/SEL (menüü/valik): pöörake
funktsiooni esiletõstmiseks. Vajutage
esile tõstetud funktsiooni
aktiveerimiseks.
y/@ (telefon/vaigistus): Bluetoothi
juhtseadised 3 184
NAV (navigeerimine):
1. Vajutage, et näha sõiduki
asukohta kaardil.
2. Vajutage uuesti, et lülitada kaardi
täis- ja kaksikvaadete vahel.
RPT NAV (navigeerimisjuhise
kordus): vajutage, et korrata viimast
hääljuhist.
DEST (sihtkoht): vajutage, et korrata
viimast hääljuhist.

■ Vajutage, et sisestada sihtkoht.
■ Kui sihtkoht on juba sisestatud,
vajutage sihtkoha menüü
avamiseks.
Sihtkoht 3 163
BACK: vajutage, et naasta eelmisele
menüükuvale.
Kui olete leheküljel, mis on avatav
otse esipaneeli nupuga või avakuva
nupuga, vajutage nuppu BACK, et
naasta eelmisesse menüüsse.
FAV (lemmikute leheküljed 1–6):
vajutage, et kuvada
eelmäärangunuppude kohal
praeguse lehekülje numbrit.
Salvestatud raadiojaamu kuvatakse
puutetundlikel eelmäärangunuppudel
ekraani allosas. Lemmikute
lehekülgede arvu saab muuta
seadistusmenüüs.
v (järgmine/edasikerimine):
1. Vajutage, et esitada järgmist lugu.
2. Vajutage ja hoidke all, et lugu
edasi kerida.
3. Vabastage nupp, et jätkata
tavakiirusega esitust.

Audio CD esitamine 3 141
4. AM-, FM- või DAB-raadio režiimis
kasutage järgmise hea
signaalitugevusega jaama
leidmiseks.
t (eelmine/tagasikerimine):
1. Vajutage, et liikuda praeguse loo
algusesse või valida eelmine
lugu. Kui lugu on mänginud
vähem kui viis sekundit, valitakse
eelmine lugu. Kui kauem kui viis
sekundit, hakatakse praegust
lugu algusest esitama.
2. Vajutage ja hoidke all, et lugu
tagasi kerida. Vabastage nupp, et
jätkata tavakiirusega esitust.
Audio CD esitamine 3 141
3. AM-, FM- või DAB-raadio režiimis
kasutage eelmise hea
signaalitugevusega jaama
leidmiseks.
Eelmäärangunupud (1–6): kuut
eelmäärangunuppu saab kasutada
salvestatud AM-, FM- ja DABjaamade valimiseks.
Kaheksasuunaline selektor: Vajutage
nooli, et kaarti liigutada.
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CLOCK: vajutage, et seada kellaaeg.
d (väljutamine): vajutage, et plaat
CD-mängijast väljutada.

Puutenupud

Puutenuppe kuvatakse ekraanil ja
need tõstetakse esile, kui funktsioon
on saadaval. Teatud puutenupud on
esile tõstetud, kui need on aktiivsed ja
halliks viirutatud, kui inaktiivsed.

Juhtseadised roolil

Teatud helisüsteemi funktsioone
saab juhtida roolinuppudega (kui
need on olemas).

q/w (mikrofoni aktiveerimine):
vajutage sisenevale kõnele
vastamiseks või Bluetoothi või
häältuvastuse funktsioonide
kasutamiseks.
x/n (vaigista / lõpeta kõne):
vajutage siseneva kõne hülgamiseks
või pooleli kõne lõpetamiseks.
Vajutage sõiduki kõlarite
vaigistamiseks Infotainmentsüsteemi kasutamisel. Vajutage
uuesti, et heli sisse lülitada. Vajutage
häältuvastuse tühistamiseks.
d SRC c (rullik): vajutage, et valida
heliallikas.
Kasutage rullikut, et valida järgmine
või eelmine salvestatud raadiojaam
või järgmine lugu (CD-, MP3-,
Bluetooth Audio või USB-režiimis).
Kasutage nuppu d SRC, et esitada
järgmist lugu või saadet Stitcheri
kasutamisel.
+X– (helitugevus): vajutage nuppu +,
et helitugevust suurendada. Vajutage
nuppu –, et vähendada.
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Funktsioon
Infotainment-süsteemi juhitakse
puuteekraani ja erinevate
nuppudega.
Samuti saab kasutada Infotainmentsüsteemi juhtimiseks häältuvastuse
funktsioone, kasutades selleks
roolinuppe.
Vajutage roolinuppu q/w, et alustada
häältuvastust.
Häältuvastus 3 178

Avakuva

Puutenupud
Avakuva võimaldab juurdepääsu
erinevatele funktsioonidele.
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Back (tagasi): vajutage eelmisele
kuvale naasmiseks.
Home (kodu): vajutage avakuvale
naasmiseks.
Fav (lemmik): vajutage salvestatud
(lemmikute) AM-, FM- või DABjaamade kuva kuvamiseks. Vajutage
nuppu Fav (Lemmikud) mitu korda, et
erinevaid lehekülgi sirvida.
More (veel) l: vajutage avakuvale
naasmiseks.
Avakuva kohandamine

Avakuva esimest lehekülge saab
kohandada.
Ekraaninuppude lisamiseks
tegutsege järgmiselt.

1. Vajutage Menu (Menüü).
2. Vajutage Customise (kohanda).
3. Vajutage ekraaninuppu, et see
avakuvale lisada või sealt
eemaldada. H näitab, et seda
kuvatakse. Esimesel avakuval
saab olla kuni kaheksa nuppu.
4. Vajutage Done (valmis).
Ekraaninuppude liigutamiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage Sort (sordi).
2. Vajutage ikooni, et asendada see
mõne teise ikooniga.
3. Valige ikoon, millega soovite
asendada.
4. Vajutage Done (valmis).
Esimese avakuva vaikemäärangute
taastamiseks tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage Menu (menüü).
2. Vajutage Restore Home Page
Defaults (taasta kodulehe
vaikeseaded).
3. Vajutage Yes (jah) või Cancel
(tühista).

Avakuva funktsioonid
Ekraaninupud tõstetakse vajutamisel
esile, kui funktsioon on saadaval.
Kui sõiduk liigub, ei saa teatud
funktsioone kasutada.

Vajutage ekraaninuppu Now Playing
(praegu esitatakse), et avada aktiivse
heliallika kuva. Saadaolevad
heliallikad on: AM, FM, DAB, CD,
USB/iPod, Stitcher ja AUX.
AM-FM raadio 3 136, CD-mängija
3 140, Stitcheri netiraadio 3 153,
abiseadmed 3 142

Sissejuhatus
Vajutage ekraaninuppu Navigation
(navigeerimine), et kuvada kaardil
sõiduki asukohta.
Navigatsioonisüsteemi kasutamine
3 157, Kaardid 3 159,
navigeerimissümbolid 3 161,
seadistusmenüü 3 173

Vajutage ekraaninuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada sihtkoha
sisestamise avakuva või sihtkoha
menüü. Saadaolevad ekraaninupud
pakuvad lihtsat juurdepääsu
erinevatele sihtkoha sisestamise
võimalustele.
Sihtkoht 3 163

Vajutage ekraaninuppu Phone
(telefon), et avada telefoni põhikuva.
Telefon 3 184

Vajutage ekraaninuppu Config
(konfigureeri), et avada
konfigureerimise põhikuva. Sellel
kuval saate seada kellaaja ja
kuupäeva ning häälestada raadio-,
telefoni-, navigeerimise-, sõiduki- ja
ekraanisuvandid.
Seadistusmenüü 3 173

Vajutage ekraaninuppu Tone (toon),
et avada aktiivse toonihäälestuse
põhikuva. Tooni ja kõlarite
reguleerimiseks vajutage vastavaid
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ekraaninuppe, et muuta kõrg-, keskja madalsageduste tasemeid, esi-/
tagakõlarite tasakaalu ning kõlarite
vasaku/parema poole tasakaalu.
Tooniseaded 3 134

Vajutage ekraaninuppu Pictures
(fotod), et vaadata USB-seadmel või
SD-kaardil olevaid pilte. SD-kaardil
olevaid pilte saab vaadata ainult
USB-adapteri kasutamisel.
Pildid 3 145

132

Sissejuhatus

Vajutage ekraaninuppu AM, et avada
AM-raadio põhikuva ja esitada
praegust või viimast valitud AMjaama.
AM-FM raadio 3 136

Vajutage ekraaninuppu FM, et avada
FM-raadio põhikuva ja esitada
praegust või viimast valitud FMjaama.
AM-FM raadio 3 136

Vajutage ekraaninuppu DAB
(digitaalne heliedastus), et avada
DAB-raadio põhikuva ja esitada
praegust või viimast valitud DABjaama.
Digitaalraadio (DAB) 3 138

Vajutage ekraaninuppu Stitcher
(köitja) (kui on olemas), et kuvada
Stitcheri avakuva ning voogesitada
helisüsteemi kaudu uudiste-, spordija meelelahutussaateid.
Stitcheri netiraadio 3 153

Vajutage ekraaninuppu CD, et avada
CD-põhikuva ja esitada praegust või
viimast valitud lugu CD-plaadil.
CD-mängija 3 140

Vajutage ekraaninuppu S Bluetooth,
et kuvada Bluetooth Audio põhikuva
ja esitada muusikat Bluetoothi
seadmest.
Bluetoothi muusika 3 149

Vajutage ekraaninuppu iPod, et
avada iPodi põhikuva ja esitada
praegust või viimast valitud lugu.
Välisseadmed 3 151

Sissejuhatus

Vajutage ekraaninuppu USB, et
avada USB-põhikuva ja esitada
praegust või viimast valitud lugu.
USB-port 3 143

Vajutage puutenuppu AUX, et
kasutada mis tahes ühendatud
lisaseadet.
Abiseadmed 3 142

Vajutage ekraaninuppu Quick Info
(lühiteave), et kuvada esitatava
muusika teave.
Kiirteave 3 136
Vajutage ekraaninuppu Messages
(sõnumid) (kui on olemas), et kuvada
lühisõnumite sisendkast.
Lühisõnumid 3 190

Kui olemas, saate sellele
funktsioonile juurdepääsu raadio
avakuval oleva ikooni Apps Button
(rakenduste nupp) kaudu.
Rakenduste allalaadimine ja
kasutamine eeldab seda, et
nutitelefoni või muu mobiilseadme
teenuselepingus on Wi-Fikuumkohtade loomine lubatud ja
süsteem sellega ühendatud.
Enamikul nutitelefonidel toimub selle
aktiveerimine seadistusmenüüs
mobiilivõrgu jagamise, personaalse
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kuumkoha, mobiilse kuumkoha, WiFi-kuumkoha vms suvandi abil. Kui
olete nutitelefonis Wi-Fi aktiveerinud,
vajutage raadio avakuval ikooni Apps
Button (rakenduste nupp). Järgige
ekraanijuhiseid, et konfigureerida
internetiühendus ja häälestada konto.
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Peamised toimingud

Peamised toimingud
Peamised toimingud .................. 134
Tooniseaded .............................. 134

Peamised toimingud

Raadio saate suvalisel hetkel välja
lülitada toitenupust.

Raadio kuulamine

Heliallikas

m (toide/helitugevus):
■ Vajutage raadio sisse- või
väljalülitamiseks.
■ Keerake, et aktiivse allika
helitugevust suurendada või
vähendada.
Helitugevust saab reguleerida ka
roolil olevate nuppudega.
Juhtseadised roolil 3 127

Raadio kasutamine

Raadio töötab, kui süütelukk on
sisselülitatud asendis ON/RUN või
lisaseadmete asendis ACC/
ACCESSORY. Kui süüde
sisselülitatud asendist ON/RUN
väljalülitatud asendisse LOCK/OFF
lülitada, jätkab raadio tööd 10 minutit
või juhiukse avamiseni.
Raadio sisselülitamiseks vajutage
nuppu m ja raadio jääb 10 minutiks
tööle. Juhiukse avamine raadiot välja
ei lülita.

Vajutage nuppu SRCE või roolinuppu
SRC, et kuvada ja sirvida
saadaolevaid allikaid: AM, FM, DAB,
Stitcher (kui on olemas), CD, USB,
AUX ja Bluetooth Audio.

Tooniseaded
Tooniseadete avamiseks vajutage
nuppu TONE või avakuva nuppu
Tone (toon). Tooniseaded on
erinevatel allikatel erinevad.
Seadete muutmiseks tegutsege
järgmiselt.
■ Bass: taseme muutmiseks
vajutage + või –.
■ keskmised toonid: taseme
muutmiseks vajutage + või –.
■ Sopran: taseme muutmiseks
vajutage + või –.
EQ: vajutage või pöörake nuppu
MENU/SEL, et sirvida EQeelvalikuid.

Peamised toimingud
■ Miksimine: vajutage nuppu F või R,
et suunata rohkem heli esi- või
tagakõlaritesse. Keskmise asendi
korral on eesmised ja tagumised
kõlarid sama helitugevusega.
■ Tasakaal: vajutage nuppu L või R,
et suunata rohkem heli vasak- või
parempoolsetesse kõlaritesse.
Keskmise asendi korral on vasaku
ja parema poole kõlarid sama
helitugevusega.
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Raadio

Raadio

Üldine teave
Kiirteave

Üldine teave ............................... 136
Raadiojaama otsimine ............... 136
Lemmikute loendid .................... 137
Raadioandmesüsteem (RDS) .... 138
Digital Audio Broadcasting
(digitaalraadio) ........................... 138
Raadiovastuvõtt ......................... 139

Pöörake nuppu MENU/SEL, et leida
raadiojaam. Vajutage nuppu FAV, et
sirvida lemmikute lehekülgi ja
vajutage soovitud
eelmäärangunuppu, et valida
eelsalvestatud jaam.
Jaama otsimiseks vajutage nuppu
t või v.

Kiirteave annab kiire juurdepääsu
teatud üksuste teabele.
Kasutamiseks vajutage avakuval
Quick Info (lühiteave) või esipaneeli
nuppu INFO. Olenevalt süsteemist ja
piirkonnas saadaolevast varustusest
võivad olla osad suvandid hallid. Nt
esitatava loo andmete kuvamise
funktsioon.

Raadiojaama otsimine
Vajutage nuppu SRCE või roolinuppu
SRC, et valida AM, FM või DAB.

AM
1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
AM; valige AM, vajutades nuppu
SRCE või roolinuppu SRC; või
öelge „Tune AM” (Häälesta AM)
või „AM”, kasutades
häältuvastuse funktsioone (kui on
olemas).

Raadio
2. Vajutage ekraaninuppu Menu
(menüü), et kuvada AM-jaamad
või kategooriad.
3. Vajutage, et valida suvand.
Jaamade loendi
värskendamiseks vajutage
Refresh (värskenda).

2. Vajutage ekraaninuppu Menu
(menüü), et kuvada FM-jaamad
või kategooriad.
3. Vajutage, et valida suvand.
Jaamade loendi
värskendamiseks vajutage
Refresh (värskenda).

Lemmikute loendid
Raadiojaamade eelmäärangute
salvestamine

FM
1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
FM; valige FM, vajutades nuppu
SRCE või roolinuppu SRC; või
öelge „Tune FM” (Häälesta FM)
või „FM”, kasutades
häältuvastuse funktsioone (kui on
olemas).

Salvestada saab kuni 36 raadiojaama
eelmäärangut (need võivad olla nii
AM-, FM- kui ka DAB-jaamad).
1. Vajutage pikalt AM-, FM- või DABpõhikuval ekraani allosas
kuvatavat soovitud
eelmäärangunuppu (1–6). Mõne
sekundi möödumisel kõlab piiks ja
nupul kuvatakse uue
eelmäärangu teave.
2. Korrake kõigi eelmäärangutega.

Erinevate lainealadega
eelmäärangud
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Igal lemmikute leheküljel saab olla
kuni kuus raadiojaama
eelmäärangut. Leheküljel olevad
eelmäärangud võivad olla erinevate
lainealadega.
Lehekülgede kerimiseks vajutage
nuppu FAV või ülaribal kuvatavat
ekraaninuppu Fav (lemmik).
Kuvatava lehekülje järjekorranumbrit
kuvatakse eelmäärangunuppude
kohal. Iga lemmikute lehekülje alla
salvestatud jaamu kuvatakse
eelmäärangunuppudel.
Kuvatavate lemmikute lehekülgede
arvu muutmiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage avakuval Config
(konfigureeri).
2. Vajutage Radio Settings
(raadioseaded).
3. Vajutage Number of Favourite
Pages (lemmiklehtede arv).

138

Raadio

Jaama eelmäärangu valimine

Toimige järgmiselt, et valida
lemmikute leheküljelt jaama
eelmäärang.
■ Vajutage ülaribal ekraaninuppu
Fav (lemmik), et kuvada
eelmäärangute hüpikaken.
Vajutage üht
eelmäärangunuppudest, et kuulata
vastavat raadiojaama.
■ Vajutage AM-, FM- või DABpõhikuval üht
eelmäärangunuppudest, et valida
vastav raadiojaam.

Raadioandmesüsteem
(RDS)
RDS-i funktsioonid on kasutamiseks
saadaval ainult FM-jaamadel, mis
edastavad RDS-signaali. RDS
võimaldab raadiol raadiojaamast
saadetavat teksti kuvada.
Süsteem toetub selliselt jaamalt
erisignaali saamisele ja töötab ainult
juhul, kui vastav signaal on olemas.

Kui FM-jaam edastab vastavat
teavet, kuvatakse ekraanil jaama
nime vms edastatud teksti.

Digital Audio Broadcasting
(digitaalraadio)
Digitaalraadio (DAB) funktsioonid on
kasutamiseks saadaval ainult FMjaamadel, mis edastavad DABsignaali. DAB võimaldab teha
raadioga järgmist.
■ Otsida jaamasid, mis edastavad
valitud tüüpi saadet.
■ Võtta vastu teateid kohalike ja
riiklike eriolukordade kohta.
■ Kuvada teateid raadiojaamadest.
DAB-jaamade korral kuvatakse
ringhäälingusageduse asemel saate
nime.
Süsteem toetub selliselt jaamalt
erisignaali saamisele ja töötab ainult
juhul, kui vastav signaal on olemas.
Harvadel juhtudel võib raadiojaam
edastada vale teavet, mis põhjustab
raadio funktsioonide talitluses
häireid. Sel juhul võtke ühendust
raadiojaamaga.

DAB-süsteem on alati sees.
Kui FM-jaam edastab vastavat
teavet, kuvatakse ekraanil jaama
nime vms edastatud teksti. DAB
suudab edastada teavet poolelioleva
saate tüübi (PTY) kohta ja selle nime.

Üldteave

■ Digitaalraadio (DAB) puhul saab
ühel sagedusel edastada mitut
saadet (teenust).
■ Lisaks kvaliteetsetele digitaalheli
teenustele on DAB võimeline
edastama ka saatega seotud
andmeid jm teavet, sh reisi- ja
liiklusteavet.
■ Heli taasesitus on tagatud seni,
kuni DAB-vastuvõtja suudab vastu
võtta ringhäälingujaama
edastatavat signaali (isegi kui
signaal on väga nõrk).
■ AM- ja FM-jaamadele omane heli
nõrgenemine signaali
nõrgenemisel puudub. DAB-jaama
esitatakse püsiva helitugevusega.
■ Kui DAB-signaal on vastuvõtja
jaoks liiga nõrk, katkestatakse
vastuvõtt täielikult.

Raadio
■ DAB-i kasutamisel ei põhjusta
lähedastel sagedustel asuvad
jaamad häiringuid (omased AM- ja
FM-vastuvõtule).
■ Kui DAB-signaal peegeldub
looduslikelt takistustelt või
hoonetelt, paraneb DAB-vastuvõtt
(AM- ja FM-vastuvõtt halveneks
sellistel juhtudel oluliselt).
■ Kui DAB-vastuvõtt on lubatud, jääb
Infotainment-süsteemi FM-tuuner
taustal aktiivseks ja otsib pidevalt
parima vastuvõtaga FM-jaamu. TP
(3 138) aktiveerimisel edastatakse
antud hetkel parima vastuvõtuga
FM-jaama liiklusteated.
Inaktiveerige TP, kui te ei soovi
DAB-vastuvõttu katkestada FMliiklusteadetega.

DAB teated

Lisaks muusikasaadetele edastavad
paljud DAB-jaamad
mitmesugustesse kategooriatesse
kuuluvaid teadaandeid. Raadio või
CD-plaadi / MP3 esitus
katkestatakse, kui mõnda teadaannet
on vaja esitada.

Mitme teadaandekategooria
samaaegseks valimiseks toimige
järgmiselt.
1. Valige DAB announcements
(DAB-teadaanded).
2. Rakendada soovitud
teatekategooriad.

Raadiovastuvõtt
Kui lisatarvikute pistikupessa
ühendada teatud seadmeid, nagu
mobiiltelefoni laadijaid, sõiduki
mugavustarvikuid ja väliseid
elektroonikaseadmeid, võivad need
raadiovastuvõttu häirida. Häiringute
korral eraldage vastav seade
lisatarvikute pistikupesast.

FM

FM-signaalid levivad ainult 16 kuni 65
km (10 kuni 40 mi). Kuigi raadiol on
integreeritud elektroonikaahel, mis
vähendab häiringuid automaatselt,
võib siiski tekkida vahel müra (eriti
kõrghoonete ja mägede läheduses),
mis võib põhjustada heli hääbumist.
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AM

Enamiku AM-jaamade leviala on
suurem kui FM-jaamadel. Seda eriti
öösel. Suurem leviala võib
põhjustada erinevate
raadiosageduste häiringuid. Müra
võib tekkida juhul, kui nt torm või
elektriliinid häirivad raadiovastuvõttu.
Sellistel juhtudel üritage vähendada
raadio kõrgsageduslike helide
tasemeid.

Mobiiltelefoni kasutamine

Mobiiltelefoni kasutamine, nt
helistamine või kõne vastuvõtmine,
laadimine või telefoni salongis
hoidmine, võib raadiovastuvõttu
häirida. Kui see juhtub, ühendage
telefon lahti või lülitage see välja.
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CD-mängija

CD-mängija
Üldine teave ............................... 140
Audio CD esitamine ................... 141

Üldine teave
CD-mängija suudab esitada järgmist.
■ Enamik CD-heliplaatidest
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3-, kaitsmata WMA- ja AACvormingud
Mis tahes ühilduva isekirjutatud
plaadi esitamisel võib helikvaliteet
olla plaadi kvaliteedi,
salvestusmeetodi, muusika- või
videosalvestise kvaliteedi või plaadi
käsitsemisviisi tõttu kehvem.
Esineda võib hüppamist, raskusi
salvestatud lugude lugemisel, lugude
otsimisel ja/või plaadi laadimisel ning
väljutamisel. Nende probleemide
ilmnemisel kontrollige plaati
kahjustuste suhtes või proovige
mõnda plaati, mille kvaliteedis olete
kindel.
CD-mängija kahjustamise
vältimiseks pöörake tähelepanu
järgmisele.

■ Ärge kasutage kriimudega ega
kahjustunud plaate.
■ Ärge kleepige plaatidele silte. Sildid
võivad mängijasse kinni jääda.
■ Sisestage korraga ainult üks plaat.
■ Ärge laske võõrkehadel, vedelikel
ja tolmul laadimispilusse siseneda.
■ Kirjutage markeriga ainult plaadi
ülemisele poolele.

Plaatide laadimine ja
väljutamine

Plaadi laadimiseks toimige järgmiselt.
1. Käivitage sõiduki mootor.
2. Sisestage plaat pilusse kirjaga
pool üleval. Mängija tõmbab plaati
ise edasi. Kui plaat on
kahjustunud või valesti laaditud,
kuvatakse veateade ja plaat
väljutatakse.
Plaati hakatakse pärast laadimist
automaatselt esitama.
Vajutage nuppu d, et plaat CDmängijast väljutada. Kui plaati teatud
aja jooksul ei eemaldata, tõmmatakse
see tagasi mängijasse.

CD-mängija

Audio CD esitamine

1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
CD või valige heliallikate
hüpikloendist CD, et kuvada CDavakuva.
2. Vajutage ekraaninuppu Menu
(menüü), et kuvada
menüüsuvandid.
3. Vajutage, et valida suvand.
CD-põhikuval kuvatakse loo numbrit,
nime, esitajat ja albumi teavet (kui
andmed on olemas).
Kasutage plaadi esitamise
juhtimiseks järgmisi raadio nuppe.
r (esitus/paus): kasutage esituse
alustamiseks, katkestamiseks või
jätkamiseks.

t (eelmine/tagasikerimine):
■ Vajutage, et liikuda praeguse loo
algusesse või valida eelmine lugu.
Kui lugu on mänginud vähem kui
viis sekundit, valitakse eelmine
lugu. Kui kauem kui viis sekundit,
hakatakse praegust lugu algusest
esitama.
■ Vajutage ja hoidke all, et lugu
tagasi kerida. Vabastage nupp, et
jätkata tavakiirusega esitust.
Kuvatakse loo mängimisaeg.
v (järgmine/edasikerimine):
■ Vajutage, et esitada järgmist lugu.
■ Vajutage ja hoidke all, et lugu edasi
kerida. Vabastage nupp, et jätkata
tavakiirusega esitust. Kuvatakse
loo mängimisaeg.
Nupp MENU/SEL: pöörake paremale
või vasakule, et valida järgmine või
eelmine lugu. Loendist soovitu
valimiseks vajutage seda nuppu. Kui
lugu on menüüst valitud, esitab
süsteem lugu ja naaseb CD-kuvale.

Veateated

141

Kui kuvatakse Disc Error (ketta viga)
ja/või plaat väljub, võib põhjus olla
järgmine.
■ Plaat on sobimatu või tundmatus
vormingus.
■ Plaat on väga kuum. Proovige
plaati uuesti, kui see on maha
jahtunud.
■ Tee on väga konarlik. Proovige
plaati uuesti, kui tee on siledam.
■ Plaat on must, kriimustunud, märg
või valet pidi sisestatud.
■ Õhuniiskus on väga suur. Proovige
plaati uuesti.
■ Plaadi kirjutamisel oli probleem.
■ Silt jäi CD-mängijasse kinni.
Kui CD-plaati ei esitata korrektselt,
katsetage CD-plaadiga mille
seisukorras olete kindel.
Kui probleemid ei kao, võtke
ühendust kohaliku esindusega.
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AUX-sisend

AUX-sisend
Üldteave ..................................... 142
Lisaseadmete ühendamine ....... 142

Üldteave
Sõidukil on keskkonsoolil
lisaseadmete sisendpesa.
Võimalikud lisaheliseadmed võivad
olla järgmised.
■ sülearvuti
■ MP3-mängija
■ kassetimängija
See pesa pole heliväljund. Ärge
ühendage lisaseadmete sisendpessa
kõrvaklappe. Ühendage lisaseade
ainult siis, kui sõiduki käigukang on
asendis P (parkimine).

Lisaseadmete
ühendamine
Ühendage soovitud lisaseade 3,5 mm
(1/8 in) kaabliga lisaseadmete
sisendpessa. Kui seade on
ühendatud, alustab süsteem
automaatselt seadmest tuleva heli
esitamist sõiduki kõlaritega.
Kui lisaseade on juba ühendatud,
kuid mõni muu allikas on aktiivne,
tegutsege järgmiselt.

■ Vajutage nuppu SRCE või
roolinuppu SRC, et lülitada kõigi
saadaolevate heliallika kuvade
vahel, kuni allikaks on valitud AUX.
■ Kasutage häältuvastust ja öelge
„Play Front AUX” (Esita eesmist
lisaseadet), et esitada lisaseadme
signaali.
Häältuvastus 3 178

USB-port

USB-port
Üldteave ..................................... 143
USB-seadmete ühendamine ..... 145
Salvestatud audiofailide
mängimine ................................. 145

Üldteave
USB MP3-mängijad ja USBmälupulgad

■ Ühendatavad USB MP3-mängijad
ja USB-mälupulgad peavad
vastama USB-massmälu klassi
spetsifikatsioonile (USB MSC).
■ Kõvakettaseadmeid ei toetata.
■ Raadio ei suuda esitada
kirjutuskaitstud muusikat.
■ Toetatud failisüsteemid: FAT32,
NTFS, Linux ja HFS+.
■ Järgmised piirangud kehtivad USB
MP3-mängijatele või USBseadmetele salvestatud andmete
kohta.
◆ Kaustade struktuuri ulatus:
kaheksa taset.
◆ Maksimaalne kuvatavate MP3-/
WMA-failide arv: 10 000.
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◆ Loendikirjed peavad olema
suhteliste kataloogiteede
vormingus.
◆ Audioandmeid sisaldavatele
kaustadele ja failidele ei tohi olla
kehtestatud süsteemiatribuute.
Raadio toetab mobiiltelefoni
ühendamist USB-porti, kuni
mobiiltelefonil on USB-kettaseadme
tugi lubatud või see toetab USBmassmälu klassi.

USB-seadme
meediumivormingud

USB-port toetab järgmisi
meediumivorminguid.
■ MP3
■ Kaitsmata WMA
■ Kaitsmata AAC
Muud vormingud võivad olla toetatud.
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Gracenote®

Raadiosse integreeritud Gracenote'i
tehnoloogia aitab USB-seadmel
oleva muusikakogu haldamisel ja
selles navigeerimisel. Kui USB-seade
raadioga ühendatakse, tuvastab
Gracenote sellel oleva muusika ja
kuvab ekraanil õiget albumit, esitajat,
žanri ja kaanepilti. Kui midagi teabest
puudub, täidab Gracenote selle.
Muusikateegi otsimine häältuvastuse
abil (kui on olemas)
Häältuvastus: Gracenote hõlbustab
muusikaotsingut ning teegis
navigeerimist, tuvastades bändide,
esitajate ja albumite nimed, mis
võivad olla raskesti hääldatavad,
ebatavalise kirjapildiga või
hüüdnimed. Nt saab Gracenote aru
esitajate nimedest, nagu „INXS” või
„Mötley Crüe”.Samuti võimaldab see
kasutada nimesid nagu: „The Boss”,
„G.N.R”, „The Fab Four” ja tuhandeid
muid kuulsaid hüüdnimesid
häälkäskudena muusika esitamiseks.
Häältuvastus 3 178

Normalisation (normaliseerimine):
normaliseerimine parandab
häältuvastuse täpsust, kui nimed
kõlavad sarnaselt. Samuti aitab see
rühmitada pikka žanrite loendi 10
üldžanri alla. Nt juhul, kui
meediumiteegis on kasutusel mitu
erinevat rokižanrit, rühmitab
normaliseerimine need kõik ühe
rokižanri alla. Normaliseerimine on
vaikimisi väljas.

1. Vajutage CONFIG või avakuval
Config (konfigureeri).
2. Vajutage Radio Settings
(raadioseaded) ja seejärel
Gracenote Options (Gracenote'i
suvandid).
3. Vajutage Normalisation (normali‐
seerimine), et raadio sisse või
välja lülitada.
Kaanepildid: Gracenote'i andmebaas
sisaldab USB-seadmel oleva
muusika kaanepilte. Kui Gracenote
muusika tuvastab ja selle jaoks on
kaanepilt olemas, kuvab Gracenote
leitud kaanepilti raadio ekraanil.
Esmajärjekorras kasutatakse alati
kasutaja eelistatud kaanepilti. Kui
kaanepilti ei leita, kasutab Gracenote
üldist žanrigraafikat või esitajate pilte.

Normaliseerimise sisselülitamiseks
tegutsege järgmiselt.

Rohkem sarnast
Gracenote'i andmebaas sisaldab
teavet muusikapala omaduste kohta,
s.o žanrit, ajajärku, piirkonda, esitaja
tüüpi, meeleolu jms. Kasutage seda,
et luua esitusloend, milles on kuni 30
esitatavale loole sarnast lugu.
Esitusloend ilmub esitusloendi

USB-port
menüüsse, kui seade uuesti
ühendada. Kui lugusid seadmest
eemaldada, jätab süsteem lihtsalt
puuduvad lood vahele ja esitab
järgmist saadaolevat lugu.
Kasutage puuteekraani või
häältuvastust, et luua sarnaste
lugudega esitusloend.
Häältuvastuse käsud 3 178
Gracenote'i indekseerimine
Kui Gracenote seadet indekseerib, on
Infotainment-süsteemi funktsioonid
kasutatavad, sh muusika valimine
menüüst. Häältuvastuse abil muusika
valimine pole kasutatav, kuni raadio
on seadme indekseerimise
lõpetanud. Kui seadme mälus on
palju muusikat, võib indekseerimine
võtta kauem. Seade indekseeritakse
esmakordsel raadioga ühendamisel.
Kui teade „Indexing”
(Indekseerimine) ekraanilt kaob, on
raadio valmis muusikaotsinguks.
Järgmisel ühendamisel või
süütetsükli ajal ilmub teade „Indexing”
(Indekseerimine) ekraanile ainult
korraks. Raadio otsib seadme mälus
muudatusi ja valmistab

muusikaloendit ette. Kui muudatusi
pole, on häältuvastusega
muusikaotsing kohe saadaval.
Raadio indekseerib ja hoiab
indekseerimisteavet kahe seadme
kohta, milles on kummaski kuni
10.000 lugu.

USB-seadme tõrkeotsing

Kui seadet ei tunta ära või muusika
kohta teavet ei kuvata, taastage
raadio vaikemäärangud.
1. Vajutada CONFIG.
2. Vajutage Vehicle settings
(sõidukiseaded).
3. Vajutage Return to Factory
Settings (taasta tehaseseaded).
4. Vajutage Yes (jah).

USB-seadmete
ühendamine
USB-porti saab ühendada USBmassmäluseadme või Sertifitseeritud
Windows Vista® /
meediumiedastusprotokolli (MTP)
seadme.
USB-port on keskkonsoolil.
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Kui USB-seade on ühendatud,
kuvatakse ekraanil USB-i ikoon.

Salvestatud audiofailide
mängimine
USB-seadme sisu esitamiseks
tegutsege järgmiselt.
■ Ühendage USB-seade ja
taasesitus algab automaatselt.
■ Vajutage avakuval ekraaninuppu
Now Playing (praegu esitatakse).
■ Vajutage nuppu SRCE või
puutenuppu SRC, kuni allikaks on
valitud USB.
■ Vajutage puutenuppu q/w, et
esitada CD-plaati, esitaja/albumi/
žanri lugusid või kindlat lugu.
Häältuvastus 3 178
Toetatud on järgmised esitusloendite
vormingud.
■ M3U (standardne ja laiendatud)
■ iTunes
■ PLS (standardne)
■ WAX
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■ ASX
■ RMP
Kui USB-allikas on aktiivne, kasutage
USB-funktsiooni juhtimiseks järgmisi
nuppe ja juhtseadiseid.
Nupp MENU/SEL: keerake loendi
sirvimiseks. Keerake kiiresti, et
sirvida suuri loendeid kiiresti
tähestiku järjekorras.
r (esitus/paus): vajutage valitud
heliallika esituse alustamiseks,
katkestamiseks või jätkamiseks.
t (eelmine/tagasikerimine):
■ Vajutage, et liikuda praeguse loo
algusesse või valida eelmine lugu.
Kui lugu on mänginud vähem kui
viis sekundit, valitakse eelmine
lugu. Kui kauem kui viis sekundit,
hakatakse praegust lugu algusest
esitama.
■ Hoidke all, et lugu kiiresti tagasi
kerida. Vabastage, et jätkata
tavakiirusega esitust. Kuvatakse
loo mängimisaeg.

v (järgmine/edasikerimine):
■ Vajutage, et esitada järgmist lugu.
■ Hoidke all, et lugu kiiresti edasi
kerida. Vabastage, et jätkata
tavakiirusega esitust. Kuvatakse
loo mängimisaeg.

USB-menüü

USB-menüü annab juurdepääsu
järgmisele.
Shuffle (muuda järjekorda): vajutage
lugude juhuesituseks. Vajutage
uuesti, et juhuesitus peatada.
Play More Like This (mängi rohkem
sellesarnaseid):
1. Vajutage, et luua automaatselt
esitusloend lugudest, mis on
esitatavale loole sarnased.
2. Raadio kuvab teate „Playlist
Creation Succeeded”
(Esitusloendi loomine õnnestus)
ja loo esitamist.
Kui lugu Gracenote'i
andmebaasist ei leita, võidakse
kuvada Playlist Creation Failed
(esitusloendi loomine nurjus).

Delete Automatic Playlist (kustuta
automaatne esitusloend): vajutage,
et sarnaste lugude funktsiooni abil
loodud esitusloendid kustutada.
Folders (kaustad): vajutage, et avada
kaustade loend, et saada juurdepääs
kaustades olevatele failidele.
Play Lists (esitusloendid):
1. Vajutage, et kuvada USB-seadme
mälus olevad esitusloendid.
2. Valige esitusloend, et kuvada kõik
selles esitusloendis olevad lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist lugu.
Artists (esitajad):
1. Vajutage, et vaadata USBseadme mällu salvestatud lugude
esitajate loend.
2. Valige esitaja nimi, et kuvada kõik
vastava esitaja albumid.
3. Valige album.
4. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.

USB-port
Albums (albumid):
1. Vajutage, et kuvada USBseadmel olevad albumid.
2. Valige album, et kuvada kõik
selles olevad lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist lugu.
Genres (žanrid):
1. Vajutage, et kuvada USBseadmel olevate lugude žanrid.
2. Valige loendist žanr, et kuvada
kõik vastava žanriga lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist lugu.
Song Titles (laulupealkirjad):
1. Vajutage, et kuvada kõik USBseadmel olevad lood.
2. Valige loendist žanr, et kuvada
kõik vastava žanriga lood.
3. Lugusid kuvatakse nii, nagu need
on plaadile salvestatud.
Taasesituse alustamiseks valige
loendist lugu.
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Failisüsteem ja nimetamine

Lood, esitajad, albumid ja žanrid
võetakse faili metaandmetes olevast
loo teabest ja neid kuvatakse ainult
siis, kui vastav teave on olemas. Kui
loo teavet pole, kuvab raadio loo
nimena failinime.

Pildid

Pilte saab vaadata ainult USBseadmetelt. Kui pildid on SD-kaardil,
teisaldage need USB-seadme mällu
või kasutage USB-SD-adapterit. Kui
pildi lahutusvõime on suurem kui
umbes neli megapikslit, ei pruugita
seda kuvada. Toetatud on ainult
failivormingud jpeg, bmp, gif ja png.
1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
Pictures (fotod).
2. Süsteem alustab pildikaustade
otsimist. Kuni otsing kestab,
kuvatakse teadet Please wait
(palun oodake).

3. Kuvatakse loend. Valige pilt, mida
soovite vaadata.

4. Kui pilti kuvatakse, saate
kasutada järgmisi suvandeid.
Info (teave): vajutage, et failinime
kuvamine sisse või välja lülitada.
N: vajutage, et kuvada slaidiesituse
režiimis eelmist pilti.
l: vajutage, et lülitada slaidiesituse
ja käsirežiimi vahel.
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O: vajutage, et kuvada slaidiesituse
režiimis järgmist pilti.
v: vajutage, et pöörata pilti käsitsi 90°
vastupäeva.
Menu (menüü): vajutage, et avada
pildivaaturi seadete kuva. Süsteemi
salvestatud piltide kuvamise
konfigureerimiseks on saadaval
suvandid Picture Viewer Main
(pildivaatur, põhivaade), Slideshow
Timer (slaidiseansi taimer) ja Shuffle
Images (juhuesita pilte).
Kui pildi kuvamise ajal süsteemi kuus
sekundit mitte kasutada, kaovad
ülemine ja alumine suvandite riba
ekraanilt. Puudutage ekraani, et
ülemist ja alumist riba uuesti kuvada.

Bluetoothi muusika

Bluetoothi muusika
Üldine teave ............................... 149
Bluetoothi muusika
seadistamine .............................. 149
Kasutamine ................................ 149

Üldine teave
Kui liides on olemas, saab muusikat
esitada Bluetoothi seadmest.
Telefoni/seadme sidumine 3 184

Bluetoothi muusika
seadistamine
Tegutsege järgmiselt, et esitada
Bluetooth-seadmest muusikat.
1. Lülitage seade sisse ning siduge
ja ühendage see süsteemiga.
Telefoni/seadme sidumine
3 184
2. Muusikaesitus tuleb käivitada
ühel järgmisel viisil.
◆ Vajutage avakuval
ekraaninuppu Bluetooth.
◆ Vajutage nuppu SRCE, kuni
allikaks on Bluetooth Audio.
◆ Vajutage roolinuppu SRC, kuni
allikaks on Bluetooth Audio.
Juhtseadised roolil 3 127
◆ Kasutage häältuvastuse
funktsioone.
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Häältuvastus 3 178

Kasutamine
Muusikaesitust saab juhtida
Infotainment-süsteemi nuppudega
või roolinuppudega.
Kui süsteemiga ühendada telefon
Bluetooth Audiot kasutades, ei pruugi
telefon ise märguande jms helisid
esitada, kuni Bluetooth-ühenduse
katkestate. Märguannete
funktsioonid olenevad telefonist.
Lisateavet märguannete toe kohta vt
telefoni tootja juhendist.

Bluetooth Audio menüü

Vajutage ekraaninuppu Menu
(menüü) ja ekraanil võidakse kuvada
järgmist.
Shuffle (muuda järjekorda): vajutage
nuppu MENU/SEL, et juhuesitus
sisse või välja lülitada. Kõik seadmed
juhuesituse funktsiooni ei toeta.
Kui valite Bluetooth Audio, ei pruugi
Bluetoothi seadme enda
muusikamängija avaneda (olenevalt
seadme olekust). Kõik seadmed
esitavad heli erinevalt. Veenduge, et
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Bluetoothi muusika

seadmes on valitud õige heliallikas,
mida Bluetooth Audio abil raadio
kaudu esitatakse. Kui sõiduk ei liigu,
kasutage taasesituse alustamiseks
seadet.
Kui valite allikaks Bluetooth Audio,
võib raadio kuvada Bluetooth Audio
kuva ka siis, kui taasesitus on
peatatud ja muusika ei mängi.
Taasesituse alustamiseks käivitage
see seadme menüüs või vajutage
r. Selle esinemine oleneb sellest,
kuidas seade Bluetoothi kaudu
suhtleb.
Teatud telefonid toetavad Bluetoothi
muusika teabe edastamist raadio
ekraanil kuvamiseks. Kui raadio
võtab sellist teavet vastu, kontrollib
süsteem, kas albumi kaanepilt on
saadaval ja kuvab seda võimalusel.
Kui esitate muusikat raadio kaudu
Bluetoothi seadmest, veenduge, et
Bluetoothi seade pole lukustatud ja
soovitud muusikarakendust
kuvatakse avakuval.

iPhone'i / iPod Touchi ja iPadi puhul
Bluetooth Audio ei töötab, kui seade
ühendada samaaegselt nii USB-iga
kui ka Bluetoothiga.

Välisseadmed

Välisseadmed

Heli esitamine
iPod®-i sisu esitamine

Heli esitamine ............................ 151
Nutitelefoni rakenduste
kasutamine ................................ 153

Funktsioon toetab järgmisi iPodi
mudeleid.
■ iPod Classic® (6. põlvkond)
■ iPod Nano® (3G, 4G, 5G ja 6G)
■ iPod Touch® (1G, 2G, 3G ja 4G)
Seadme kasutamisel ja selle
funktsioonide rakendamisel võivad
tekkida probleemid järgmistes
olukordades.
■ Kui ühendatakse iPod, millele on
installeeritud püsivara hilisem
versioon, mida infotainmentsüsteem veel ei toeta.
■ Kui ühendatakse iPod, millele on
installitud püsivara teistelt
tarnijatelt.
iPodi ühendamiseks tegutsege
järgmiselt:
1. Ühendage tavalise iPodi USBkaabli üks ots iPodi
dokikonnektoriga.
2. Ühendage teine ots keskkonsoolil
olevasse USB-porti.
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iPodi muusikateavet kuvatakse
raadio ekraanil ja selle sisu
hakatakse esitama sõiduki
helisüsteemi kaudu.
Süsteem laeb iPodi akut
automaatselt, kui sõiduk on
käivitatud. iPod lülitub välja ja lõpetab
laadimise, kui süüde välja keerata.
Kui iPod pole toetatud, saab selle sisu
siiski sõiduki helisüsteemiga esitada:
selleks tuleb ühendada see
lisaseadmete sisendpessa,
kasutades tavalist 3,5 mm (1/8 in)
stereokaablit.
iPodi menüü

Kasutage iPodi menüüd, et valida
järgmisi suvandeid.
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Shuffle (muuda järjekorda): vajutage
lugude juhuesituseks. Vajutage
uuesti, et juhuesitus peatada.
Play More Like This (mängi rohkem
sellesarnaseid): võimaldab raadiol
luua esitusloendeid lugudega, mis on
kuulatavale sarnased. Raadio loob 30
sarnast lugu sisaldava esitusloendi.
Esitusloend ilmub menüüs
esitusloendite kategooria alla, et
saaksite seda tulevikus kasutada.
1. Vajutage, et luua automaatselt
esitusloend lugudest, mis on
esitatavale loole sarnased.
2. Raadio kuvab teate „Playlist
Creation Succeeded”
(Esitusloendi loomine õnnestus)
ja loo esitamist.
Delete Automatic Playlist (kustuta
automaatne esitusloend): vajutage,
et sarnaste lugude funktsiooni abil
loodud esitusloendid kustutada.

Play Lists (esitusloendid):
1. Vajutage, et kuvada iPodis olevad
esitusloendid.
2. Valige esitusloendi nimi, et
kuvada kõik selles olevad lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.
Artists (esitajad):
1. Vajutage, et kuvada iPodis
olevate lugude esitajate loend.
2. Valige esitaja nimi, et kuvada kõik
vastava esitaja albumid ja lood.
3. Valige album.
4. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.
Albums (albumid):
1. Vajutage, et kuvada iPodis olevad
albumid.
2. Valige album, et kuvada kõik
selles olevad lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.

Genres (žanrid):
1. Vajutage, et kuvada iPodis
olevate lugude žanrite loend.
2. Valige loendist žanri nimi, et
kuvada kõik vastava žanri
esitajad.
3. Valige esitaja, et kuvada albumid
või All Albums (Kõik albumid), et
näha kõiki vastava žanri
albumeid.
4. Valige esitaja, et näha albumeid.
5. Valige album, et näha lugusid.
6. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.
Song Titles (laulupealkirjad):
1. Vajutage, et kuvada kõik iPodis
olevad lood.
2. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.
Podcast (Netisaade):
1. Vajutage, et kuvada iPodis olevad
netisaated.
2. Valige netisaate nimi, et alustada
selle esitamist.
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Composers (heliloojad):
1. Vajutage, et kuvada iPodis
olevate lugude heliloojad.
2. Valige helilooja, et kuvada kõik
vastava helilooja lood.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.
Audio Books (heliraamatud):
1. Vajutage, et kuvada iPodis olevad
heliraamatud.
2. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud heliraamat.
3. Taasesituse alustamiseks valige
loendist soovitud lugu.

Meediumite esitamine
iPhone'ist või iPadist

Funktsioon toetab järgmisi iPhone'i ja
iPadi mudeleid.
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S ja 5)
■ iPad® (1G, 2G)
Järgige samu juhiseid, nagu
kirjeldatud eelnevalt iPodi kohta.
Kasutage häältuvastuse funktsioone,
et esitada muusikat: öelge nt „Play

USB” (Esita USB), „Play album”
(Esita albumit), „Play song” (Esita
lugu) või „Play genre” (Esita žanrit).
Häältuvastus 3 178

iPhone'i, iPod Touchi ja iPadi
tõrkeotsing

Kui iPhone, iPod Touch või iPad on
ühendatud nii USB kui ka Bluetoothi
kaudu, ei pruugi te heli kuulda, kui
raadio heliallikaks on valitud iPod. Kui
iPodi kuulamisel saabub sissetulev
kõne ja pärast seda enam iPodi
allikast heli ei tule, puudutage
seadmel AirPlay ikooni ja valige Dock
Connector (Dokikonnektor) või
eraldage USB-kaabel ja ühendage
see uuesti.
Teatud funktsioonid võivad olenevalt
seadme operatsioonisüsteemi
versioonist erineda.
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Nutitelefoni rakenduste
kasutamine
Stitcheri netiraadio

Stitcher SmartRadio™ on netiraadio
teenus, mis võimaldab helisüsteemi
kaudu uudise-, spordi- ja
meelelahutussaateid esitada. Saate
luua personaalseid raadiojaamu või
avastada Stitcheri eelsalvestatud
jaamade abil uusi saateid. Konto
loomiseks laadige rakendus Android
Marketist või iTunesi poest või avage
veebisait www.stitcher.com.
Rakenduse kasutamiseks on nõutud
internetiühendusega telefoni või
tahvelarvuti olemasolu.
Internetiühenduseks kasutatakse
mobiilse andmeside teenust.
Veenduge, et seadmesse on
installitud uusim versioon ja seadme
helitugevus on piisavalt tugev.
Rakendus ei toeta BlackBerry
telefone.
Stitcheri installimiseks tegutsege
järgmiselt.
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■ Androidiga ja internetiühendusega
telefoni või tahvelarvuti puhul
avage Android Play Store, otsige
rakendust Stitcher ning installige
see telefoni (mitte SD-kaardile).
■ iPhone'i, iPadi või iPod Touchi
puhul avage iTunesi pood ja otsige
rakendust Stitcher.
Stitcheri käivitamine
Ühendage iPhone, iPad või iPod
Touch USB-porti või ühendage
Android Bluetoothiga.
USB-port 3 145
Bluetooth 3 184
Esmakordsel kasutamisel häälestage
jaamad enne sõidukiga ühendamist.
Avakuvale ilmub ikoon Stitcher
(köitja) ja allika hüpikteade teatab,
kas seadmesse on installitud uusim
rakendus.

iPhone'i, iPod Touchi või iPadi
kasutamine
1. Ühendage seade USB-porti.
Telefoni ekraan peab olema
lukust avatud.
2. Käivitamiseks tegutsege
järgmiselt.
◆ Vajutage rakenduse ikooni
seadme ekraanil.
◆ Vajutage avakuval Stitcher
(köitja).
◆ Vajutage nuppu q/w ja öelge
„Stitcher” või „Tune Stitcher”
(Häälesta Stitcher).
◆ Nõustuge kõigi teadetega
seadme ekraanil.
3. Kui Stitcheri esitamine ei alga,
valige kategooria ja seejärel jaam.
Kui Stitcher on käivitatud, vajutage
nuppu SRCE või roolinuppu SRC, et
saada juurdepääs Stitcheri
funktsioonidele.
Kui ekraaninupu Stitcher (köitja)
vajutamisel midagi ei juhtu, laadige
alla uusim Stitcheri rakendus ja
proovige uuesti.

Stitcher (köitja) on alati avakuval esile
tõstetud, kui ühendate USB-porti
iPhone'i, iPadi või iPod Touchi.
Kasutamiseks logige oma kontoga
sisse.
Kui ekraanile ilmub teade Please See
Device (jälgige seadet), võidakse
kuvada seadme ekraanil
sisselogimiskuva.
Kui kuvatakse teade Please Unlock
the Phone or Restart the App and Try
again (vabastage telefon lukustusest
või taaskäivitage rakendus ja
proovige uuesti), võib telefon olla
lukustatud. Avage telefon lukust,
sulgege rakendus ja taaskäivitage
see ning veenduge, et telefoni/
seadme ekraanil on näha avakuva.
Androidiga telefoni kasutamine
1. Siduge Androidiga telefon
Bluetoohi kaudu süsteemiga.
2. Käivitamiseks tegutsege
järgmiselt.

Välisseadmed
◆ Vajutage rakenduse ikooni
seadme ekraanil.
◆ Valige avakuval Stitcher
(köitja).
◆ Vajutage nuppu q/w ja öelge
„Stitcher” või „Tune Stitcher”
(Häälesta Stitcher).
3. Kui Stitcheri esitamine ei alga,
valige kategooria ja seejärel jaam.
Kui Stitcher on käivitatud, vajutage
nuppu SRCE või roolinuppu SRC, et
saada juurdepääs Stitcheri
funktsioonidele.
Kui ekraaninupu Stitcher (köitja)
vajutamisel midagi ei juhtu, laadige
alla uusim Stitcheri rakendus ja
proovige uuesti.
Kui ekraanile ilmub teade Please See
Device (jälgige seadet), võidakse
kuvada seadme ekraanil
sisselogimiskuva.
Kui kuvatakse teade Please Unlock
the Phone or Restart the App and Try
again (vabastage telefon lukustusest
või taaskäivitage rakendus ja
proovige uuesti), võib teie telefon olla
lukustatud.

Avage telefon lukust, sulgege
rakendus ja taaskäivitage see, et
tagada korrektne andmeedastus.

Stitcheri tõrkeotsing
Seadme sõidukiga ühendamine ei
õnnestu
Kui seadet ei saa USB-porti või
Bluetoothiga ühendada, tegutsege
järgmiselt.
1. Seisake sõiduk.
2. Avage ja sulgege juhiuks ning
oodake umbes 30 s ja üritage
seejärel seadet uuesti ühendada.
Telefoni akusäästu ja tegumihalduri
rakendused võivad põhjustada
Stitcheri töös tõrkeid. Eemaldage
need rakendused telefonist või
eemaldage Stitcher ja Bluetooth
tegumiloendist.
Stitcheri käivitamine pole võimalik
Kui seade ei suuda Stitcherit
käivitada, tegutsege järgmiselt.
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■ Veenduge, et installitud on Stitcheri
uusim versioon.
■ Veenduge, et Stitcheri kontoga on
sisse logitud.
■ Androidiga seadmete puhul
veenduge, et seade on sõidukiga
seotud ja ekraanil kuvatav
Bluetoothi ikoon on esile tõstetud.
■ iPhone'i, iPod Touchi või iPadi
puhul veenduge, et USB-kaabel on
USB-porti ühendatud, seadme
ekraan lukust avatud ja sellel
kuvatakse avakuva.
Sulgege seadmes Stitcheri
rakendus ja taaskäivitage see.
Multitegumtöö toega seadmed
võivad nõuda Stitcheri rakenduse
sulgemiseks täiendava toimingu
tegemist. Vt mobiiltelefoni tootja
kasutusjuhendit.
Heli kadumine
Stitcheri heli kadumisel võib olla mitu
põhjust.
■ Kehv andmeühendus või selle
katkemine.
■ Seadet tuleb laadida.

156

Välisseadmed

■ Rakendus tuleb taaskäivitada.
■ Telefoni ja raadio ühendus katkes.
■ Kui iPhone, iPod Touch või iPad on
ühendatud nii Bluetoothi kui ka
dokikonnektori kaudu, vajutage
seadme ekraanil AirPlay ikooni ja
valige Dock Connector
(Dokikonnektor) või eraldage USBkaabel ja ühendage see uuesti.
■ Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevus seadme
menüüs tugevamaks.
Kui rakenduse ja seadme vaheline
ühendus katkeb, kuvatakse teade
Please Unlock the Phone or Restart
the App and Try again (vabastage
telefon lukustusest või taaskäivitage
rakendus ja proovige uuesti).
Vajutage OK, et uuesti proovida.
USB-seadmete ühendamine 3 145
Bluetooth-seadmete sidumine
3 184
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Kasutamine
Kasutage esipaneeli nuppu NAV või
vastavat avakuva nuppu, et avada
navigatsioonisüsteemi kaart.
Vajutage uuesti nuppu NAV, et
lülitada kaardi kaksik- ja täisvaate
vahel.
Sõidusuuna näidik

Ekraani alumises vasakus nurgas
kuvatav ekraaninupp Menu (menüü)
annab juurdepääsu
navigeerimismenüüle.

Puutenupud

Saadaval on järgmise ekraaninupud.

Vajutage ekraaninuppu Heading
Indicator (suunanäidik), et kuvada
kaardivaade. Saadaval on kolm
suvandit.
■ 2D North Up (2D, põhi üleval): sel
juhul on kaardivaatel alati põhi
üleval (olenemata sõiduki
liikumissuunast).
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■ 2D Heading Up (2D, suund üleval):
kuvab sõiduki liikumissuunda.
Viirutatud kolmnurk näitab põhja.
■ 3D Heading Up (3D, suund üleval):
sama kui 2D-sõidusuund üleval,
kuid kaardivaade on
kolmemõõtmeline.
Kaardirežiimid

Marsruudile jäävad huvipunktid
Vajutage, et kuvada loend
huvipunktidest, mis jäävad
marsruudile või selle lähedusse.
Valida soovitud huvipunkt.
Teiseks võimaluseks kaardivaate
muutmiseks on vajutada
kaardirežiimi ikooni.

Huvipunktide kaardil kuvamine

Läheduses asuvad huvipunktid

Vajutage, et muuta kaardi
kuvamisviisi
navigeerimisfunktsioonide
kasutamise ajal. Süsteem võimaldab
kasutada erinevaid kaksik- ja
täisvaateid. Mõned vaated on
valitavad ainult siis, kui
marsruudijuhised on aktiivsed.

Vajutage, et kohandada, milliseid
huvipunktide kategooriaid kaardil
kuvatakse.
Vajutage, et kuvada läheduses
asuvate huvipunktide loend. Valige
soovitud huvipunkt.

Marsruudi aja / sihtkoha lülitamine
Vajutage, et kohandada, kuidas
kaardi kuval kohalejõudmise/sõitmise
aega ja vahepeatuse/sihtkoha teavet
kuvatakse.
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Praeguse asukoha andmed
Vajutage, et kuvada kaksikvaade, mis
näitab üksikasjalikku teavet sõiduki
praeguse asukoha kohta. Selle
funktsiooni saab aktiveerida ka
ekraani all keskel oleva sõiduki teabe
vahekaardi puudutamisega. Asukoha
saab salvestada aadressiraamatusse
kaksikvaate ekraaninupuga Save
(salvesta).

QWERTY või ABCDEF: vajutage, et
lülitada QWERTY- ja ABCDEFklahvipaigutuste vahel.
Symbols (sümbolid): kasutage
sümbolite valimiseks.
Space (tühik): vajutage, et sisestada
tärkide või sõnade vahele tühik.
Delete (kustuta): vajutage, et
kustutada valesti sisestatud tärk.

Sihtkoha teave
Vajutage, et kuvada kaksikvaade, kus
on näha kaart ja järgmine
vahepeatus / sihtkoht. Asukoha saab
salvestada aadressiraamatusse
kaksikvaate ekraaninupuga Save
(salvesta).

Kaardid

Klaviatuur

Kui on vaja sisestada tähti,
sümboleid, kirjavahemärke või
numbreid, kuvatakse võimalusel
navigeerimiskuval tähe- või
numbriklaviatuur. Täheklaviatuur
kuvatakse, kui on vaja sisestada
andmeid.

Käesolev jaotis sisaldab üldteavet
kaardiandmebaasi kohta.
Andmeid hoitakse
navigatsioonisüsteemi sisemises
välkmälus.
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Üksikasjalikud alad

Kaardiandmebaasis hoitakse
üksikasjalike alade teedevõrgustiku
andmeid. Andmed sisaldavad nt
tänavanimesid, -aadresse ja teavet
keelatud manöövrite kohta.
Üksikasjalike alade kohta on olemas
teave kõikide suuremate kiirteede,
maanteede ja tänavate kohta.
Üksikasjalike alade kohta on olemas
erinevate huvipunktide, nt
restoranide, lennujaamade, pankade,
haiglate, politseijaoskondade,
bensiinijaamade, vaatamisväärsuste
ja ajalooliste monumentide, teave.
Kaardiandmebaas ei pruugi
sisaldada andmeid uusarenduste
kohta ega kaardiandmebaasi
parandusi. Navigatsioonisüsteem
võimaldab kasutada üksikasjalikel
aladel olles kõiki
navigeerimisfunktsioone.

Kaardi kohandamine

Süsteem võimaldab muuta kaardi
mõõtkava. Sõitmise ajal liigub
kaardivaade automaatselt
liikumissuunaga kaasa.
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Kaardi mõõtkava

Kaardi mõõtkava saab muuta kahel
viisil.
■ Pöörake nuppu MENU/SEL pärivõi vastupäeva, et kaarti
vähendada või suurendada.
■ Vajutage kaardi kuva alumises
nurgas olevaid nuppe + ja –, et
muuta kaardi mõõtkava.
Kaardi mõõtkava riba kaob
ekraanilt, kui suurendusastet mõne
sekundi jooksul ei muudeta.
Mõõtkava saab kuvada toll- või
meetermõõdustikus. Lisateavet
meeter- ja tollmõõdustiku vahetamise
kohta vt omaniku käsiraamatu ptk
„Juhi infokeskus (DIC)“.

Liigutamise funktsioonid

■ Kaardi liigutamiseks puudutage
sellel suvalist kohta ja ekraanile
ilmub liigutamissümbol.
■ Puudutage kaarti, et liigutada
vastav koht ekraani keskele.
■ Lohistage kaarti suvalises suunas,
et kaardivaadet vastavas suunas
liigutada.
■ Liigutamiskiirus suureneb ekraani
servale lähenemisel.
■ Vajutage nuppu esipaneelil nuppu
NAV, et kaardi liigutamise režiimist
väljuda ja näidata kaardil uuesti
sõiduki praegust asukohta.

Vajutage kaardi kuva ülaosas olevaid
nooli, et lülitada normaalse ülariba
(kodu ja lemmikud) ning helisüsteemi
teaberiba vahel.

Kaardiandmete värskendused

Sõiduki kaardiandmed on kõige
värskemad andmed sõiduki tootmise
seisuga. Kaardiandmeid
värskendatakse regulaarselt, kui
need peaksid muutuma.
Lisateavet navigatsioonisüsteemi
kasutamise või
värskendamisprotsessi kohta küsige
esindusest.
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Selgitused andmebaasi sisu
kohta

Kaardi üksikasjalikkus oleneb
konkreetsest alast. Teatud alad on
detailsemad kui mõned teised. See ei
viita süsteemi probleemile.
Kaardiandmete värskendamisel
võidakse varem piiratud andmetega
alasid täiendada.

Sihtkoha sümbol tähistab lõplikku
sihtkohta pärast marsruudi
plaanimist.

Sümbolite ülevaade
Kaardikuval enamlevinud sümbolid
on järgmised.

Sõiduki sümbol näitab kaardil sõiduki
praegust asukohta ja suunda.

Kui aktiivsele marsruudile on lisatud
vahepeatused, näidatakse iga juures
hinnangulist aega ja kaugust
sihtkohast.
Vahepeatuse sümbol näitab, et on
seatud vähemalt üks vahepeatus.
Vahepunkt on plaanitud marsruudile
lisatud vahepeatus.
Kuvatakse arvutuslikku aega ja
kaugust sihtkohast.
See sümbol näitab, et kaardivaatel on
põhi üleval. Sel juhul on kaardivaatel
alati põhi üleval (olenemata sõiduki
liikumissuunast).
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Vajutage seda sümbolit, et kuvada
sõidusuunda üleval või valida 3Drežiim.

See sümbol näitab, et kaardivaatel on
sõidusuund üleval.
Selle vaate puhul pööratakse kaarti
vastavalt sõidusuunale ja sõidusuund
on üleval. Viirutatud kolmnurk
tähistab põhja.
Vajutage seda sümbolit, et lülitada
navigatsioonisüsteem 3D-režiimi.
3D-sümbol on sama kui sõidusuund
üleval vaate sümbol, kuid kaarti
kuvatakse kolmemõõtmeliselt.

Kui globaalse
positsioneerimissüsteemi (GPS)
signaal puudub, kuvatakse GPS-i
puudumise sümbol.

Marsruudil sõitmine
Läheneva manöövri hoiatus
Süsteem näitab, et järgmine
manööver läheneb.

See kaardi kuva allosas olev sümbol
muutub koos kaardirežiimi
vahetamisega.
Kiirteel sõitmine.

See kaardi kuval olev sümbol näitab
marsruudil olles kiirusepiirangut.
Maanteeameti, kohaliku võimu tehtud
muudatuste või kaardiandmete
vananemise tõttu ei pruugi
kiirusepiirangu teave olla täpne.
Järgige alati liiklusmärke.

Tänavaid mööda sõitmine.

Navigeerimine

Sihtkoht

Aadressi sisestamine

Kui teejuht pole aktiivne, vajutage
avakuval ekraaninuppu Destination
(sihtkoht), et avada sihtkoha
sisestamise kuva. Sihtkohtade
sisestamisel saab marsruudi
plaanimiseks valida mitmeid
suvandeid. Osad sihtkoha
sisestamise suvandid, nagu Previous
Destinations (eelmised sihtkohad),
Address Book (aadressiraamat) ja My
Home (minu kodu) võivad olla hallid,
kui vastavat sihtkohta pole varem
sisestatud või salvestatud.

Vajutage ekraaninuppu Address
Entry (aadressi sisestus), et avada
aadressi sisestamise kuva.
Marsruudi seadmiseks sisestage riik,
linn ja tänav ning seejärel
majanumber ja ristmik.
Kui riiki pole varem sisestatud, pole
linna väli kasutatav. Vajutage riigi
nimest paremal olevat ekraaninuppu,
et valida riik.
Kui riik on varem seatud ja seda
kuvatakse, vajutage linna nimest
paremal olevat ekraaninuppu, et
valitud riiki muuta.
Nime valimise lihtsustamiseks tõstab
süsteem esile ainult tähed, mis on
vastavalt eelnevalt sisestatule
saadaval.
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Country (riik): sisestage riigi nimi.
City (linn): sisestage linna nimi.
Street (tänav): sisestage tänava nimi.
House number (majanumber):
sisestage kehtiv majanumber.
Junction (ristmik): sisestage valitud
tänavaga ristuv tänav.
Esmalt linna sisestamisel tegutsege
järgmiselt.
1. Sisestage linn.
2. Sisestage tänavanimi. Valesti
sisestatud tärgi kustutamiseks
kasutage ekraaninuppu Delete
(kustuta).
Loetelu kuvatakse kui
tingimustele vastavad kuni kuus
nime. Kui nimesid on rohkem kui
kuus, kuvatakse tingimustele
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vastavate tänavate arvu.
Vajutage ekraaninuppu List
(Loend), et kuvada loend ja valige
tänav.
3. Sisestage majanumber.
4. Vajutage suvalisel hetkel
ekraaninuppu Done (valmis) ja
süsteem üritab leida sihtkoha
sisestatud teabe põhjal ning
kuvab seda seejärel ekraanil.

5. Vajutage puutenuppu Start
Guidance (alusta juhendamist) ja
süsteem arvutab marsruudi.

Teise riiki jääva sihtkoha sisestamine
Selleks, et muuta sihtkoha aadressi
riiki, tuleb muuta riiki
navigatsioonisüsteemis.
Riigi muutmiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
Destination (sihtkoht).
2. Vajutage ekraaninuppu Address
(aadress), et avada aadressi
sisestamise kuva.
3. Minge riigi suvandile ja valige see.
Avaneb riigi sisestamise kuva.
Valige riigi suvand. Kuvatakse
saadaolevate riikide loend.
4. Valida soovitud riik.
5. Sisestage riik.
Teistes riikides olevaid sihtkohti saab
muuta ka häältuvastuse abil.
Häältuvastus 3 178

Huvipunktid (POI)

Vajutage sihtkoha sisestamise kuval
ekraaninuppu Points of (punkte)
Interest (huvi). Marsruudi
plaanimiseks saab valida mitmeid
suvandeid.

Huvipunktide loend võimaldab
aktiveerida sihtkoha otsingu
kategooria, nime või telefoninumbri
järgi.

Navigeerimine
Huvipunkti nime järgi otsimiseks
tegutsege järgmiselt.
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täitumisel kustutatakse uue sihtkoha
lisandumisel automaatselt vanim
sihtkoht.

Aadressiraamat

1. Valida Name (nimi).
2. Veenduge, et on valitud õige riik ja
linn ning valige Search (otsing).
3. Sisestage huvipunkti nimi.
4. Sisestage mõned tärgid või terve
nimi, kasutades
ekraaniklaviatuuri.
5. Vajutage ekraaninuppu List
(Loend) või juhul, kui vasteid on
kuus või vähem, kuvatakse kohe
huvipunktide loetelu.
6. Vajutage soovitud huvipunktil.

7. Vajutage ekraaninuppu Start
Guidance (alusta juhendamist) ja
süsteem arvutab marsruudi.

Varasemad sihtkohad

Valige sihtkoht eelmiste sihtkohtade
loendist. Valida saab kuni 15 viimati
sisestatud sihtkohta. Loendi

Kui sihtkohta aadressiraamatusse
salvestatud pole, salvestage sihtkoht
järgmiselt.
1. Vajutage avakuval Destination
(sihtkoht).
2. Sisesage aadress, kasutades
suvalist sihtkoha sisestamise viisi
(aadressi sisestamine, huvipunkti
valimine vms).
3. Valige sihtkoha kinnituskuval
Save (salvesta).
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4. Süsteem kuvab suvandid Name
(nimi), Number, Icon (ikoon) ja
Done (valmis). Vajutage Done
(valmis), et sihtkoht salvestada.
5. Aadressiraamatu kirje
kohandamiseks valige Name
(nimi), Number või Icon (ikoon).
Kui sihtkoht on juba
aadressiraamatusse sisestatud,
vajutage avakuval Destination
(sihtkoht), et kuvada
aadressiraamatu ekraaninupp.
Valige sihtkoht aadressiraamatusse
sisestatud aadressi järgi.
1. Vajutage puutenuppu Address
Book (aadressiraamat). Loendis
kuvatakse aadressiraamatu
kirjed.
2. Valida loendist sihtkoht.
3. Vajutage ekraaninuppu Start
Guidance (alusta juhendamist) ja
süsteem arvutab marsruudi.
Aadressiraamatu kirjete
redigeerimiseks tegutsege järgmiselt.
1. Valige aadressiraamatust üksus.
2. Valige sihtkoha kinnituskuval Edit
(paranda).

3. Süsteem kuvab suvandid Name
(nimi), Number, Icon (ikoon) ja
Delete (kustuta). Vajutage Delete
(kustuta), et sihtkoht
aadressiraamatust kustutada.
4. Aadressiraamatu kirje
kohandamiseks valige Name
(nimi), Number või Icon (ikoon).

Laius-/pikkuskraadid

Valige sihtkoht vastavalt laius- ja
pikkuskraadidele.

Sihtkoha laius- ja pikkuskraadidena
sisestamiseks tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage avakuval Destination
(sihtkoht). Vajutage ekraaninuppu
Latitude (laiuskraad) Longitude
(pikkuskraad), et kuvada
eeltoodud menüüsuvandid.
2. Muutmiseks valige Latitude
(laiuskraad) või Longitude
(pikkuskraad). Sisestage
koordinaadid kraadides, minutites
ja sekundites. Vajutage seejärel
Done (valmis), et muudatused
salvestada ja väljuda.
3. Kui teave on õige, vajutage
ekraaninuppu Search (otsing).
4. Vajutage puutenuppu Start
Guidance (alusta juhendamist).
Süsteem arvutab marsruudi.

Lemmikmarsruudid
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Lemmikmarsruudi lisamiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage nuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada ekraaninupp
Favourite Routes (lemmikmars‐
ruudid).
2. Vajutage ekraaninuppu Favourite
Route (lemmikmarsruut), et
kuvada New Favourite Route (uus
lemmikmarsruut).
3. Valige New Favourite Route (uus
lemmikmarsruut) ja sisestage
lemmikmarsruudi nimi.
4. Vajutage OK ja ekraanil
kuvatakse uuesti
lemmikmarsruutide loend.
5. Valige lemmikmarsruut ja lisage
vahepeatus, kasutades suvalist
sihtkoha sisestamise viisi (nt
aadressi sisestamine, huvipunkti
valimine vms).
Lemmikmarsruudi valimiseks
tegutsege järgmiselt.

1. Vajutage nuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada ekraaninupp
Favourite Routes (lemmikmars‐
ruudid).
2. Vajutage ekraaninuppu Favourite
Routes (lemmikmarsruudid), et
kuvada saadaolevate
lemmikmarsruutide loend.
3. Sirvige seda ja valige soovitud
lemmikmarsruut.
4. Vajutage puutenuppu Start
Guidance (alusta juhendamist).
Süsteem arvutab marsruudi.
Lemmikmarsruudi kustutamiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage nuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada ekraaninupp
Favourite Routes (lemmikmars‐
ruudid). Vajutage seda nuppu, et
kuvada saadaolevad
lemmikmarsruudid.
2. Sirvige loendit ja valige marsruut,
mida soovite kustutada.
3. Vajutage Edit (paranda).
4. Vajutage Delete Favourite Route
(kustuta lemmikmarsruut).
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Marsruudi nime muutmiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage nuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada ekraaninupp
Favourite Routes (lemmikmars‐
ruudid). Vajutage seda nuppu, et
kuvada saadaolevad
lemmikmarsruudid.
2. Vajutage puutenuppu Edit
(paranda).
3. Valida Edit Name (redigeeri
nime).
4. Kasutage klaviatuuri, et sisestada
nimi.
5. Vajutage puutenuppu Done
(valmis). Uut nime kuvatakse
lemmikmarsruutide menüüs.

Minu kodu
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Kui kodu sihtkohta pole sisestatud,
salvestage sihtkoht, vajutades
avakuval nuppu Destination
(sihtkoht). Sisesage aadress,
kasutades suvalist sihtkoha
sisestamise viisi (aadressi
sisestamine, huvipunkti valimine
vms). Valige sihtkoha kinnituskuval
Save as Home (Salvesta koduks).
Kui sihtkoht on juba koduks
salvestatud, vajutage avakuval
nuppu Destination (sihtkoht), et
kuvada ekraaninupp My Home (minu
kodu). Vajutage seda nuppu, et
alustada marsruudi juhendamist.

Vajutage seda nuppu, et kuvada
kaardivaadet niimoodi, et selle
keskel on kerimissümbol.
■ Vajutage ekraanil nuppu Zoom +
(Suum +)/Zoom - (Suum -) ja
puudutage kaardil soovitud kohta,
et seada see sihtkohaks. Lohistage
kaarti, et seda kiiresti liigutada.
■ Vajutage ekraani allosas olevat
nuppu Go (minge), et avada
sihtkoha kinnituskuva.
■ Vajutage puutenuppu Start
Guidance (alusta juhendamist).
Süsteem arvutab marsruudi.

Kaardilt valimine

Reisijuht

■ Vajutage nuppu Destination
(sihtkoht), et kuvada ekraaninupp
Select from Map (vali kaardilt).

Vajutage sihtkoha sisestamise kuval
ekraaninuppu Travel Guide
(reisijuht). Marsruudi plaanimiseks
saab valida mitmeid suvandeid.

Reisijuhi huvipunktide loend
võimaldab otsida sihtkohta
kategooria või nime järgi.

Huvipunkti kategooria järgi
otsimine

1. Valige huvipunktide loendi
menüüst Category (kategooria),
et avada huvipunkti valimise
kuva.

Navigeerimine
2. Sisestage vajalik teave, valides
esmalt asukoha suvandi, et avada
asukoha menüü.

3. Valige soovitud suvand: nt
Nearby (läheduses).
4. Valige huvipunkti valimise
menüüs kategooria, et avada
huvipunktide loend.

5. Valige soovitud suvand: nt All
POIs (kõik POI-d).

6. Valige huvipunkti valimise
menüüs Sort Method (sortimis‐
meetod), et avada
otsingujärjestuse menüü. Valige
üks kahest suvandist. Need
suvandid on järgmised By
distance (teepikkuse järgi) või By
Name (nime järgi).
7. Valida Search (otsing).
8. Valida soovitud huvipunkt.
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4. Sisestage mõned tärgid või terve
nimi, kasutades
ekraaniklaviatuuri.
5. Vajutage ekraaninuppu Done
(valmis) või juhul, kui vasteid on
kuus või vähem, kuvatakse kohe
huvipunktide loetelu.
6. Vajutage soovitud huvipunktil.

Huvipunkti nime järgi otsimiseks
tegutsege järgmiselt.

1. Valida Name (nimi).
2. Veenduge, et on valitud õige riik,
osariik/provints ja linn ning valige
Search (otsing).
3. Sisestage huvipunkti nimi.

Reisijuhi huvipunkt sisaldab
üksikasjalikumat teavet tehtud valiku
kohta. Teave võib sisaldada:
■ lühikirjeldust;
■ aadressi;
■ telefoninumbrit;
■ lahtioleku aega;
■ hinda;
■ veebisaiti.
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Teatud asukohtade ja riikide puhul ei
pruugi fotod olla saadaval.

Sihtkoha kinnitamine

Sihtkoha kinnituskuval saab
kasutada erinevaid suvandeid.
Start Guidance (alusta juhendamist):
vajutage, et arvutada marsruut ja
alustada sihtkohta juhendamist.
Show a Map (näita kaardil): vajutage,
et kuvada kaarti niimoodi, et sihtkoht
on kaardivaate keskel.
Route Options (marsruudi suvandid):
vajutage marsruudi suvandite
muutmiseks. Vt edasist marsruudi
valikute jaotist.
Call (kõne): Vajutage, et helistada
valitud telefoninumbrile, kui telefoni
funktsioon on saadaval.
Save as Home (salvesta koduna):
vajutage, et salvestada kuvatav
sihtkoht kodu sihtkohaks. Kodu
sihtkoht salvestatakse
aadressiraamatus sihtkohtade
loendis esikohale.
Save (salvesta) / Edit (paranda):
vajutage, et salvestada kuvatav
sihtkoht aadressiraamatusse. Kui

kuvatav sihtkoht on juba
aadressiraamatusse salvestatud,
kuvatakse menüü-üksusena
redigeerimissuvandit.
Marsruudi valikud

Vajutage, et kuvada erinevaid
marsruudi suvandeid.
Alternative Routes (alternatiivsed
marsruudid): kui lubatud, avab
süsteem pärast nupu Start Guidance
(alusta juhendamist) vajutamist veel
ühe kuva. Valige arvutatud
marsruudid Fastest (kiireim),
Shortest (lühim) või Eco
(ökonoomne) enne Go (minge)
valimist.
Fastest (kiireim): valib kiireima
marsruudi.

Shortest (lühim): valib lühima
marsruudi.
Eco (ökonoomne): arvutab kõige
kütusesäästlikuma marsruudi,
arvestades kiirust ja vahemaad.
Marsruudi suvandite menüüs on
marsruudi eelistused, mis on
vaikimisi kõik lubatud.
Seda näitab iga eelistuse ees olev
linnuke. Kõiki neid eelistusi
kasutatakse marsruudi arvutamisel.
Kui mõni eelistustest keelata,
arvutatakse marsruut ümber ilma
nende eelistusteta.
Use Highways (kasuta kiirteid):
keelake, et vältida kiirteesid.
Use Toll Road (kasuta tasulist teed):
keelake, et vältida tasulisi teesid.
Use Ferries (kasuta parvlaevu):
keelake, et vältida praame.
Use Tunnels (kasuta tunneleid):
keelake, et vältida tunneleid.
Use Time Restricted (kasuta
ajapiirangut): keelake, et vältida
ajalise piiranguga teesid.
Use Car Train (kasuta autorongi):
keelake, et vältida autovaguneid.

Navigeerimine
Menüü, kui marsruudijuhised on
aktiivsed

Sihtkohtade loend
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(väldi), et vastavat osa marsruudist
vältida. Lubatud on kuni kaheksa
segmendi vältimine.
Vältimiste loend
Valige Avoid List (välditavate kohtade
loend), et kuvada loend välditud
teelõikudest võimalusega neid
välditavate manöövrite hulgast
eemaldada.

Pärast sihtkoha sisestamist saab
kasutada mitmeid funktsioone.
Vajutage avakuval ekraaninuppu
Destination (sihtkoht), et avada
marsruudi kuva.

Valige Destination List (sihtkohtade
loend), et kuvada vahepeatuste
organiseerimise suvandid.
Manöövrite loend

Juhendamise tühistamine
Vajutage Cancel Guidance (tühista
juhendamine), et aktiivne marsruut
tühistada.

Valige Turn List (pöörete loend), et
kuvada kogu marsruudi manöövrite
loend. Vajutage mõne manöövri
kõrval olevat ekraaninuppu Avoid

Voice prompt
Valige Voice Prompt (häälviip), et
kuvada navigeerimise hääljuhiste
keelamise ja haldamise suvandid.
Ümbersõit
Vajutage Detour (ümbersõit), et
kuvada ümbersõidu suvandid. Valige
kogu marsruudi ümberarvutamine või
kindla vahemaa ümberarvutamine.
Marsruudi valikud
Selle funktsiooni saab avada sihtkoha
kinnitamise menüüst ja sihtkoha
menüüs, kui marsruudijuhised on
aktiivsed. Vt käesolevas jaotises
sihtkoha kinnitamise teemat.
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Vahepunktid
Aktiivsele marsruudile saab lisada
kuni kolm vahepeatust. Vahepeatusi
saab sorteerida (liigutada) ja
kustutada.

Vahepunkti lisamiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage vahepeatuste loendi
menüüs Add Waypoint (lisa
teepunkt).

2. Sisestage vahepunkt suvalisel
sihtkoha lisamise viisil. Süsteem
arvutab marsruudi ja tõstab selle
esile ning seejärel saab
marsruudiga alustada.
3. Vahepeatuste lisamiseks
vajutage Add Waypoint (lisa
teepunkt) ja lisage vahepeatused
soovitud järjestuses marsruudile.
Vahepunkti kustutamiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage marsruudi menüüs
Destination List (sihtkohtade
loend).
2. Vajutage Delete Waypoint
(kustuta teepunkt).

3. Valige vahepeatused, mis soovite
kustutada. Vajutage puutenuppu
Delete (kustuta).

Vahepeatuste sorteerimise
funktsioon võimaldab sihtkohtade
loendit ümber järjestada.
Vahepeatuste sorteerimiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage marsruudi menüüs
Destination List (sihtkohtade
loend).
2. Vajutage Sort Waypoints (sordi
teepunktid).
3. Valige vahepeatus, mida soovite
liigutada.
4. Valige asukoht, kuhu vahepeatus
liigutada.
Vahepeatuste ükshaaval
kustutamise asemel valige Delete all
Waypoints (kustuta kõik teepunktid),
et kustutada kõik vahepeatused.
Sihtkohtade loendi
lemmikmarsruudiks salvestamiseks
valige Save (salvesta).

Navigeerimine

Seadistusmenüü
Konfigureerimismenüüd kasutatakse
funktsioonide ja eelistuste, nagu
telefoni, raadio, navigeerimise,
ekraani ning aja seadete,
kohandamiseks.

1. Vajutage avakuval ekraaninuppu
Config (konfigureeri) või
esipaneeli nuppu CONFIG.

seadete kohandamise kohta
leiate lisateavet omaniku
käsiraamatust.

Keeled

Vajutage avakuva nuppu Config
(konfigureeri) või esipaneeli nuppu
CONFIG, et avada menüüsuvandid.
Pöörake nuppu MENU/SEL või
vajutage ekraanil kerimisriba, et
saadaolevaid suvandeid sirvida.
Vajutage nuppu MENU/SEL või
Languages (keeled), et kuvada
keelesuvandid. Soovitud keele
valimine.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Automatic Clock Update (kella
automaatne värskendus): kui
funktsioon lubada, seatakse kellaaeg
automaatselt.
Set Time (määra kellaaeg): vajutage
nuppu + või –, et kellaaja tunde ja
minuteid suurendada või vähendada.
Set Date (määra kuupäev): vajutage
nuppu + või –, et päeva suurendada
või vähendada.
12 hr / 24 hr Format (12-/24tunnivorming): vajutage
ekraaninuppu 12 Hour (12 tundi) 12 h
kellasüsteemi jaoks ja ekraaninuppu
24 Hour (24 tundi) 24 h kellasüsteemi
jaoks.
Vajutage ekraaninuppu Back
(tagasi), et muudatused salvestada.

Raadio sätted

2. Vajutage kerimisriba, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud
suvandit. Valige seaded, mida
soovite muuta. Enamiku sõiduki

Vajutage ekraaninuppu Time and
Date (kellaaeg ja kuupäev), et kuvada
kellaaja ja kuupäeva menüü.
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Vajutage avakuva nuppu Config
(konfigureeri) või esipaneeli nuppu
CONFIG, et avada menüüsuvandid.
Pöörake nuppu MENU/SEL või
vajutage ekraanil kerimisriba, et
saadaolevaid suvandeid sirvida.
Vajutage nuppu MENU/SEL või
puutenuppu Radio Settings
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(raadioseaded), et kuvada raadio
seadete menüü. Vajutage seda
funktsiooni, et muuta kuvatavat
raadioteavet, eelmäärangute
lehekülgi ja automaatse helitugevuse
juhtimist.
Raadio seaded on järgmised.
Auto Volume (automaatne
helitugevus): valige Off (välja
lülitatud), Low (väike), Medium
(keskmine) või High (suur) tundlikkus,
mida kasutatakse helitugevuse
automaatsel reguleerimisel, et
vähendada soovimatu taustamüra
mõjusid, mida võib põhjustada
muutuv teepind, sõidukiirus või
avatud aknad. See funktsioon toimib
kõige paremini väikse helitugevuse
juures, kui taustamüra on tugevam
kui helisüsteemi helitugevus.
Gracenote'i suvandid on järgmised.
Vajutage, et lubada/keelata
normaliseerimine, mida kasutatakse
häältuvastuse ja meediumite
rühmitamise parandamiseks.
CD-mängija 3 140, USB 3 143,
abiseadmed 3 142, Bluetoothi
muusika 3 149

Start up volume (alghelitugevus):
vajutage, et seada maksimaalne
helitugevus sisselülitamisel (seda
kasutatakse olenemata sellest kui
valjuks oli raadio enne väljalülitamist
seatud).
Number of Favourite Pages
(lemmiklehtede arv): vajutage, et
valida kuvatavate FAV-lehekülgede
arv.
Software Version Information (tarkva‐
raversiooni info): vajutage, et kuvada
süsteemiteave ja tarkvara
värskendada (kui võimalik).

Voice prompt

Telefoni seaded

Telefon 3 184

Navigatsiooniseaded (kui
süsteem on olemas)

Seadistusmenüü annab juurdepääsu
erinevatele navigatsioonisüsteemi
seadetele. Osa suvanditest on
saadaval ainult pärast marsruudi
arvutamist.

Hääljuhiste menüü võimaldab muuta
hääljuhiste funktsioone.
Navigation Voice Prompts
(navigeerimise häälviibad): linnuke
lülitab navigeerimise hääljuhised
sisse. Linnuke lülitab navigeerimise
hääljuhised plaanitud marsruudil
sõitmisel välja.

Navigeerimine
Navigation Volume (navigeerimise
helitugevus): valige, et muuta
navigeerimisjuhiste helitugevust.
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Hüpikjuhised

Kuvaseaded

Vajutage, et lubada hüpikjuhiste
kuvamine kaardivaates või
põhikuvadel (nt helisüsteem, telefon
jms). Linnuke näitab, et hüpikjuhiste
režiim on sees.

Võidakse kuvada järgmisi suvandeid.
Home Page Menu (kodulehe
menüü): vajutage, et kohandada
avakuva esimest lehekülge.
Rear view camera (tahavaatekaa‐
mera): vajutage, et kohandada
tahavaatekaamera suvandeid.
Display off (ekraan välja): vajutage, et
ekraan välja lülitada. Ekraan
lülitatakse uuesti sisse suvalise
raadio nupu vajutamisel või ekraani
puudutamisel (kui süsteem on
olemas).
Map Settings (kaardi seaded):
vajutage, et siseneda
alammenüüsse, kus saate muuta

Salvestatud sihtkohtade kustutamine

Vajutage, et kustutada kõik
salvestatud sihtkohad. Kuvatakse
salvestatud sihtkohtade kustutamise
alammenüü. Valige kustutamise
suvandid ja vajutage jätkamiseks
ekraani allosas kuvatavat
kustutamise nuppu. Avaneb
kinnituskuva, mis palub kustutamise
kinnitada või tühistada.

Sõiduki seaded

Vt omaniku käsiraamatu ptk „Sõiduki
isikupärastamine”.
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automaatset suurendust, lubada
kiirusepiirangu kaardil kuvamise ja
muuta kaardi kuvaseadeid.
Map Display (kaardi kuva): vajutage,
et muuta ekraani taustapilti.
■ Automaatne seade muudab
ekraani taustapilti automaatselt
olenevalt välistest
valgustingimustest.
■ Päeva seade muudab kaardi tausta
heledamaks.
■ Öö seade muudab kaardi tausta
tumedamaks.
Ekraani üldise heleduse muutmiseks
kasutage sõiduki armatuurlaua
valgustuse lülitit.

Globaalne positsioneeri‐
missüsteem
Sõiduki asukoht määratakse
satelliidisignaalide, erinevate
sõidukisignaalide ja kaardiandmete
abil.
Teatud hetkedel võivad muud
häiringute põhjustajad, nagu satelliidi
seisukord, teedepaigutus, sõiduki

seisukord ja/või muud olud
navigatsioonisüsteemi tööd ja sõiduki
täpset positsioneerimist häirida.
GPS näitab sõiduki hetkepositsiooni
GPS-satelliitidelt saadetud signaalide
järgi. Kui sõiduk satelliitidelt signaale
ei saa, kuvatakse kaardikuval vastav
sümbol.
Navigeerimissümbolid 3 161
Süsteem ei pruugi toimida või võib
toimida häiritult järgmistel juhtudel.
■ Signaalide vastuvõttu takistavad
kõrghooned, puud, suured veokid
või tunnel.
■ Satelliite remonditakse või
täiustatakse.
Kui GPS ei tööta õigesti, leiate
lisateavet järgmistest allikatest.
Marsruudijuhistega seotud
probleemid 3 177
Navigatsioonisüsteemi hooldus
3 177

Sõiduki positsioneerimine
Vahel võib sõiduki kaardil
positsioneerimine olla ebatäpne
järgmistel põhjustel.
■ Teede paigutus on muutunud.
■ Sõiduk sõidab libedal pinnal, nagu
liival, kruusal ja/või lumes.
■ Sõiduk sõidab tuulisel teel või
mööda väga pikka sirget lõiku.
■ Sõiduk läheneb kõrghoonele või
suurele sõidukile.
■ Tänav kulgeb kiirteega
paralleelselt.
■ Sõiduk on puksiiril või praamil.
■ Hetkepositsioon on valesti
kalibreeritud.
■ Sõiduk liigub suurel kiirusel.
■ Sõiduk muudab suunda mitu korda
lühikese aja jooksul või sõidab
parkimismaja keerdteel.
■ Sõiduk siseneb ja/või väljub
parkimismajast, garaažist või
katusega parklast.
■ GPS-signaali vastuvõtt on häiritud.
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■ Sõidukile on paigaldatud
katuseboks.
■ Sõidukile on paigaldatud
lumeketid.
■ Rehvid on kulunud või hiljuti
asendatud.
■ Rehvirõhk pole sobiv.
■ Tegemist on esmakordse
navigeerimisfunktsiooni
kasutamisega pärast
kaardiandmete värskendamist.
■ 12 V aku on olnud mitu päeva lahti
ühendatud.
■ Sõiduk liigub tihedas liikluses, kus
kiirused on väga madalad ning
toimub pidev peatumine ja
kohaltvõtt.

Marsruudijuhistega seotud
probleemid
Sobimatute marsruudijuhiste
põhjused võivad olla järgmised.
■ Juht ei pööranud näidatud teele.

■ Marsruudijuhised ei pruugi olla
saadaval, kui kasutatakse järgmise
parem- või vasakpöörde jaoks
automaatset uue marsruudi
arvutamist.
■ Automaatse uue marsruudi
arvutamise ajal võib marsruut
muutuda.
■ Ristmikul pööramise ajal
marsruudijuhiseid ei kuvata.
■ Aeg-ajalt võidakse kuvada
kohanimesid mitmuses.
■ Suure sõidukiiruse korral võib
automaatne uue marsruudi
arvutamine võtta kaua aega.
■ Automaatsel uue marsruudi
arvutamisel võidakse kuvada
marsruut, mis võib teid viia tagasi
vahepunkti, millest olete juba
möödunud, kui te sihtkohta
sõitmisel pole vahepunkti läbinud.
■ Sihtkohta pole marsruudil sõita
kellaaja, aastaaja või muu piirangu
tõttu.
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■ Teatud marsruute pole võimalik
leida.
■ Marsruuti sihtkohta ei pruugita
kuvada, kui on ehitatud uusi teid,
teid on hiljuti ümber ehitatud või
teatud teid kaardiandmetes pole.
Kaardid 3 159
Selleks, et sõiduki asukoht kaardil
uuesti kalibreerida, parkige sõiduk
töötava mootoriga kaheks kuni viieks
minutiks, kuni sõiduki asukoht
värskendatakse. Veenduge, et
sõiduk on pargitud ohutusse kohta,
lahtise taeva alla ja eemale suurtest
takistustest.

Navigatsioonisüsteemi
hooldus
Kui navigatsioonisüsteemi tuleb
hooldada ja käesolevas jaotises
loetletud toimingud on tehtud, kuid
probleeme polnud võimalik
lahendada, küsige abi esindusest.
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Häältuvastus
Häältuvastus võimaldab juhtida
Infotainment-süsteemi funktsioone
häälkäskudega.
Häältuvastust saab kasutada, kui
raadio on sees või lisaseadmete toite
sissejätmine (RAP) on aktiivne.
Lisateavet vt omaniku käsiraamatu
ptk „Lisaseadmete toite sissejätmine
(RAP)”. Süsteem hoiab minimaalset
helitugevust.

Häältuvastuse kasutamine
1. Vajutage roolinuppu q/w.
Helisüsteem vaigistatakse. Kõlab
häälteade „Please say a
command” (Palun öelge
käsk).Oodake enne rääkima
hakkamist helisignaali kõlamist.
Kui helisignaali ei kõla, veenduge,
et helitugevus on piisavalt suur.
Kui häältuvastus on aktiivne,
kuvab süsteem ekraani ülaosas
sümbolit w.
2. Öelge selgelt üks käesolevas
jaotises toodud häälkäskudest.

Vajutage kaks korda roolinuppu q/w,
et häälteade vahele jätta.

Häältuvastuse tühistamine
1. Vajutage roolinuppu x/n, et
käsk tühistada, kui süsteemi
reageering ei vasta häälkäsule või
öelge „Goodbye” (Nägemist) või
„Cancel” (Tühista).
2. Süsteem vastab häälteatega
„Goodbye” (Nägemist).

Kasulikke nõuandeid
häälkäskude kasutamiseks

■ Kui on saadaval mitu käsku, valige
käsk, mis on teile sobivaim.
■ Sulgudes sõnad on valikulised. Nt
käsu „Tune FM (sagedus)”
(Häälesta FM (sagedus)) puhul
sobib nii „Tune FM 87.7” (Häälesta
FM 87,7) või „Tune FM” (Häälesta
FM).
■ Käsu äratundmisel teeb süsteem
kas vastava toimingu või palub
valiku kinnitada.

Kõnetuvastus
■ Kui süsteem käsku ei tuvasta,
kõlab teade „Pardon” (Kuidas
palun?).
■ Kui süsteemil on raske käsku ära
tunda, kinnitage käsu õigsust.
Püüdke öelda käsku selgelt või
oodake veidi pärast helisignaali
kõlamist.
■ Taustmüra, näiteks kõrgele
paigaldatud kliimaseadme
ventilaator, avatud aknad ja väga
vali müra väljas, isegi kui aknad on
suletud, võib põhjustada valesti
arusaamist häälkäskudest.
■ Süsteem suudab tuvastada
erinevates keeltes (nt inglise,
kanada prantsuse ja hispaania
keeles) käske. Süsteem tuvastab
ainult valitud menüükeeles antud
käske.
■ Kui soovite häältuvastuse ajal
helitugevust suurendada või
vähendada, pöörake raadio
helitugevuse nupu või vajutage
roolil olevaid helitugevuse nuppe.
Kui häältuvastuse ajal helitugevust
reguleerida, kuvatakse ekraanil
helitugevuse riba, mis näitab

häälteadete helitugevust selle
reguleerimise ajal. See muudab ka
hääljuhiste helitugevust.
■ Navigeerimiskäskude kasutamisel
peab teil aadress peas olema. Kui
aadressi ütlemisel jääb pikki
viivitusi, ei suuda süsteem aadressi
tuvastada või juhendab teid
valesse sihtkohta.
■ Majanumbri ütlemisel tunneb
süsteem ära selle nii arvuna kui
üksikute numbrite kaupa öelduna.
Näiteks võite öelda „3-0-0-0-1” või
„Thirty Thousand One”
(Kolmkümmend tuhat üks).
■ Kui süsteem pakub korduvalt
mõnes teises riigis asuvat
sihtkohta, öelge „Change country”
(Riigi muutmine) ja seejärel sihtriik.
Kui soovite sisestada mõne teise
riigi aadressi, tuleb esmalt
süsteemis riiki muuta.
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Häältuvastuse käsud

Järgnevalt on loetletud
Infontainment-süsteemi häälkäsud
koos lühikirjeldustega. Valikulised
sõnad on käskude loendis sulgudes.
Häälkäskude kasutamist vt
eelnevatest juhistest.

Raadio käsud
Tune AM (häälesta AM-i), Tune FM
(häälesta FM-i), Tune (häälesta),
Stitcher (köitja): häälestab süsteemi
kindlale sagedusele ja viimasele
kanalile.
Tune AM … (häälesta AM-i ...)
(sagedus), Tune FM … (häälesta FMi ...) (sagedus): häälestab süsteemi
kindlale jaamale.
Thumbs up (pisipildid üles): mängiv
lugu või jaam saab Stitcheris pöidlad
üles märgi.
Thumbs down (pisipildid alla): mängiv
lugu või jaam saab Stitcheris pöidlad
alla märgi.
Meediumite käsud
CD, AUX, USB või Bluetooth:
Süsteemi heliallika muutmine.
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Kõnetuvastus

[Play | Select] C D ([Taasesita | Vali]
CD): süsteem hakkab CD-d esitama.
Öelge nt „Play CD” (Esita CD-d).
Järgmised käsud kehtivad ainult siis,
kui heliallikaks on USB-seade, iPod
või iPhone. Need on toetatud, kui
seade on indekseeritud.
Play Artist (Esita esitaja) (esitaja
nimi): süsteem hakkab soovitud
esitaja lugusid esitama. Öelge say
„Play artist <esitaja nimi>” (Mängi
esitaja (esitaja nimi) lugusid).
Play Album (Esita album) (albumi
nimi): süsteem hakkab soovitud
albumit esitama.
Play Song (Esita laul) (loo nimi):
süsteem hakkab soovitud lugu
esitama.
Play Genre (Esita žanr) (žanri nimi):
süsteem hakkab soovitud žanri
lugusid esitama.
Search artist … (Otsi esitaja ...)
(esitaja nimi): süsteem kuvab
soovitud esitaja kõigi lugude loendi.
Öelge nt „Search artist <esitaja nimi>”
(Otsi esitaja (esitaja nimi) lugusid).

Search composer … (Otsi
helilooja ...) (helilooja nimi): süsteem
kuvab soovitud helilooja kõigi lugude
loendi. Öelge nt „Search composer
<helilooja nimi>” (Otsi helilooja
(helilooja nimi) lugusid).
Search album … (Otsi album ...)
(albumi nimi): süsteem kuvab
soovitud albumi kõigi lugude loendi.
Öelge nt „Search album <albumi
nimi>” (Otsi albumit (albumi nimi)).
Search genre … (Otsi žanr ...) (žanri
nimi): süsteem kuvab soovitud žanri
kõigi lugude loendi. Öelge nt „Search
genre <žanri nimi>” (Otsi žanri (žanri
nimi) lugusid).
Search folder … (Otsi kaust ...)
(kausta nimi): süsteem kuvab
soovitud kausta kõigi lugude loendi.
Öelge nt „Search folder <kausta
nimi>” (Otsi kausta (kausta nimi)).
Search play list … (Otsi
esitusloend ...) (esitusloendi nimi):
süsteem kuvab soovitud esitusloendi
kõigi lugude loendi. Öelge nt „Search
playlist <esitusloendi nimi>” (Otsi
esitusloendit (esitusloendi nimi)).

Search audio book … (Otsi
heliraamat ...) (heliraamatu nimi):
süsteem kuvab soovitud heliraamatu
kõigi osade loendi. Öelge nt „Search
audiobook <heliraamatu nimi>” (Otsi
heliraamatut (heliraamatu nimi)).
Search podcast … (Otsi
netisaade ...) (netisaate nimi):
süsteem kuvab soovitud netisaate
kõigi osade loendi. Öelge nt „Search
podcast <netisaate nimi>” (Otsi
netisaadet (netisaate nimi)).
Play More Like This... (mängi rohkem
sellesarnaseid ...): süsteem loob
esitusloendi lugudest, mis on
esitatavale loole sarnased.
Navigeerimiskäsud (kui süsteem on
olemas)
Navigeerimiskäskude häältuvastuse
aktiveerimiseks tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage roolinuppu q/w.
Helisüsteem vaigistatakse. Kõlab
häälteade „Please say a
command” (Palun öelge käsk).
Oodake enne käsu ütlemist, kuni
on kõlanud helisignaal.

Kõnetuvastus
Kui helisignaali ei kõla, veenduge,
et helitugevus on piisavalt suur.
Kui häältuvastus on aktiivne,
kuvab süsteem ekraani ülaosas
sümbolit w.
2. Öelge selgelt käsk „Navigation”
(Navigeerimine).
3. Öelge selgelt üks käesolevas
jaotises toodud häälkäskudest.
Järgmised käsud kehtivad ainult
pärast navigeerimiskäsu ütlemist.
(Select | Change) Country ((Vali) |
Muuda) riiki): riigi muutmine, et
sisestada uues riigis asuv sihtkoht.
(Navigation | Destination)
((Navigeerimine) | Sihtkoht)):
võimaldab öelda terve aadressi
korraga. Süsteem tuvastab aadressi,
kui see antakse korraga või ütlete
kesklinna käsu.
Directed Address (Suunatud
aadress): võimaldab öelda aadressi
ühe osa kaupa. Järjestuseks on: riik,
linn, tänav, majanumber.

Intersection (ristmik): võimaldab
seada sihtkohaks ristmiku.
Järjestuseks on: riik, linn, tänav,
ristmik.
Phone Book (telefoniraamat): kui
süsteemiga on seotud telefon, mis
sisaldab kontaktide aadresse, saab
seada sihtkohaks soovitud kontakti
aadressi. Kui süsteem aadressi ei
leia, kuvatakse viga.
Home (kodu): süsteem alustab
juhendamist sihtkohta, mis on
salvestatud koduks.
(P O I | (Place | Point) of Interest) ((P
O I | Huvipakkuv (Koht | Punkt))):
võimaldab seada sihtkohaks
huvipunkti. Vajutage avakuval nuppu
Destination (sihtkoht) või esipaneeli
nuppu DEST ja valige seejärel Points
of (punkte) Interest (huvi) ning
tutvuge süsteemis olevate
huvipunktide kategooriate ja
alamkategooriatega. Kui teejuht on
aktiivne, on saadaval ka marsruudile
või selle ümbrusse jäävate
huvipunktide käsud.
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Add Waypoint (lisa teepunkt):
võimaldab lisada sihtkohale
eelnevaid üksikuid vahepeatusi.
Jätkamiseks palub süsteem
täpsustada sisestamisviisi. Võite
öelda nt „POI along Route”
(Marsruudile jääv huvipunkt) või
„Intersection” (Ristmik).
Delete Waypoint (kustuta teepunkt):
kui teejuht on aktiivne, võimaldab see
käsk vahepeatusi või sihtkohta
kustutada. Kui marsruudijuhised pole
aktiivsed, teatab süsteem, et
sihtkohtade loend on tühi.
Where am I| [My] Current Location |
What is My Current Location (Kus ma
olen| [Minu] Praegune asukoht | Mis
on mu praeguseks asukohaks):
süsteem teatab sõiduki praeguse
asukoha.
Help (abi): süsteem esitab
navigeerimise või selle
(alam)funktsioonidega seotud
abikäskude loendi.
Cancel Guidance (tühista
juhendamine): süsteem tühistab
teejuhi.
Teise riiki jääva sihtkoha sisestamine
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Kõnetuvastus

Selleks, et häältuvastus valiks
kohaliku aadressi, tuleb esmalt seada
navigatsioonisüsteemis õige riik.
Riigi saab määrata ka
häälkäskudega. Pärast süüte
väljalülitamist taastatakse aga
vaikeriik.
1. Vajutage roolinuppu q/w.
2. Öelge „Navigation”
(Navigeerimine).
3. Öelge „Change country” (Riigi
muutmine).
4. Öelge riigi nimi.
Telefoni käsud
(Call | Dial | Ring) ((Helista | Vali
number | Tee telefonikõne))
(telefoninumber või kontakt):
süsteem algatab kõne. Öelge nt „Dial
1 248 123 4567” (Vali 1 248 123
4567). Telefoniraamatus olevale
kontaktile helistamiseks öelge esmalt
„Dial” (Vali) või „Call” (Helista) ning
seejärel nimi ja asukoht ning seejärel
uuesti „Dial” (Vali).Öelge nt „Call John
at home” (Helista Johnile koju) või
„Call John at work” (Helista Johnile

tööle). Kui numbrit ei tuvastata,
helistatakse loendi esimesele
numbrile.
(Pair | Connect) [Device] ((Paarista |
Ühenda) [seade]): süsteem alustab
seadme sidumise protseduuri.
Digit Dial (Numbri valimine):
võimaldab valida telefoninumbri ühe
numbri kaupa. Öelge pärast numbrite
sisestamist „Dial” (Vali).
Redial [Last Number] (Vali uuesti
[Viimane number]): süsteem helistab
viimasele valitud numbrile.
(Select |Change) (Device | Phone)
((Vali |Vaheta) (Seade | Telefon)):
süsteem lülitab muule seotud
seadmele. Seade tuleb valida ekraani
või nuppu MENU/SEL kasutades.
Delete Device (Kustuta seade):
süsteem kustutab seotud seadme.
[Read] (Messages | Texts | S M S)
([Loe] (Sõnumeid | Tekste | SMS-e)):
süsteem alustab seotud seadmes
olevate lühisõnumite ettelugemist.
Kõik seadmed ei toeta lühisõnumeid.
Saadaval, kui asjakohane varustus
on olemas.

Hääle edastamine
Hääle edastamine võimaldab
kasutada telefoni häältuvastuse
funktsioone (nt Sirit vms häälkäskude
rakendust). Vt mobiiltelefoni tootja
juhendist, kas mobiiltelefon seda
funktsiooni toetab.
Telefoni häältuvastuse
aktiveerimiseks vajutage kaks
sekundit roolinuppu q/w.
Seadete käsud
[Set] Verbose On ([Määra]
Paljusõnalisus sisse), [Set] Verbose
Off ([Määra] Paljusõnalisus välja):
süsteem lülitab häälteated sisse või
välja.
[Set] Language … ([Määra] Keel ...):
määrab süsteemi keele.
List Device (Kanna seade loendisse):
süsteem loetleb saadaolevad
seadmed.
Muud käsud
(Goodbye | Cheerio | Bye [Bye])
(Hüvasti! | Õnn kaasa! | Aidaa!):
süsteem lõpetab telefonikõne või
häältuvastuse.

Kõnetuvastus
Cancel (tühista): süsteem tühistab
toimingu.
([Go] Back | Return | Previous)
(([Mine] Tagasi | Naase | Eelmine)):
süsteem liigub tagasi eelmisse
menüüsse.
Main Menu (peamenüü): süsteem
liigub tagasi peamenüüsse.
(Yes | Right | OK | Yeah | Yep |
Correct) ((Jah | Õige | OK | Jaa-ah |
Jah | Õige)): need tähendavad kõik
jaatust.
(No | Incorrect | Wrong | Nope) ((Ei |
Ebaõige | Vale | Ei ükski)): need
tähendavad kõik eitust.
Next Page | (Page | Scroll) Down
(Järgmine leht | (Leht | Keri) alla):
süsteem kerib loendis lehekülje võrra
edasi.
Previous Page | (Page | Scroll) Up
(Eelmine leht | (Leht | Keri) üles):
süsteem kerib loendis lehekülje võrra
tagasi.

Häältuvastuse abi

Häältuvastuse abi taasesituse
alustamiseks öelge selgelt üks
abikäskudest.

Help (abi): süsteem esitab täpsemad
abikäsud nt raadioseaded, et
kasutaja saaks nende hulgast
sobivaima valida.
Radio (raadio): kasutage seda käsku,
et õppida vahetama laineala (AM või
FM) ning raadiojaamu sageduse
ütlemise abil.
[My] Media ([Minu] Meedium):
kasutage seda käsku, et õppida
kindla loo, esitaja, albumi esitamist
ning USB-seadme või allikate
valimist.
Phone (telefon): kasutage seda
käsku, et õppida numbri valimist ning
telefoni sidumist ja kustutamist.
Settings (seaded): kasutage seda
käsku, et õppida häälteateid sisse või
välja lülitama ning keelt seadma.
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Kui süsteemil on Bluetoothi liides,
saab sellega ühendada erinevaid
mobiiltelefone ja seadmeid, et
kasutada järgmisi funktsioone.
■ Kõnede tegemine ja vastuvõtmine
käed-vabad-süsteemiga.
■ Mobiiltelefoni aadressiraamatu või
kontaktiloendi sõidukiga jagamine.
Telefoniraamatut kuvatakse ainult
siis, kui telefon on ühendatud.
■ Kõnede tegemine häältuvastuse
funktsioonide abil.
Süsteemi saab kasutada, kui
süütelukk on sisselülitatud asendis
ON/RUN või lisaseadmete asendis
ACC/ACCESSORY, või
lisaseadmete toite sissejätmine
(RAP) on aktiivne. Bluetoothsüsteemi tööraadius on kuni 9,1 m
(30 ft).
Raadio suudab ühenduda enamikuga
Bluetooth-liidesega telefonidest.
Saadaolevad omadused ja
funktsioonid olenevad seadmest.

Aktiivse telefonikõne kuval saab
kuvada telefoni kontaktiloendis oleva
kontakti pilti. Kõik telefonid selle
funktsiooniga ei ühildu.

Bluetoothi juhtseadised

Kasutage Bluetooth-süsteemi
juhtimiseks Infotainment-süsteemi
nuppe ja roolinuppe.
Juhtseadised roolil
q/w (mikrofoni aktiveerimine):
vajutage sissetulevate kõnede
vastuvõtmiseks ja häältuvastuse
alustamiseks.
x/n (vaigistus / lõpeta kõne):
vajutage kõne lõpetamiseks,
sissetuleva kõne hülgamiseks või
häältuvastuse tühistamiseks.
+ X – (helitugevus): vajutage + või –,
et helitugevust suurendada või
vähendada.
Infotainment-süsteemi juhtseadised
Lisateavet selle kohta, kuidas
menüüs Infotainment-süsteemi
nuppudega navigeerida, vt
juhtseadiste ülevaatest 3 126.

Telefon
y/@ (telefon/vaigistus): vajutage, et
siseneda telefoni peamenüüsse.
Kõnetuvastus
Häältuvastuse süsteem võimaldab
kasutada süsteemi juhtimiseks ja
telefoninumbrite valimiseks
häälkäske.
Häältuvastuse kasutamisel pidage
meeles järgmist.
■ Süsteem ei pruugi häälkäskudest
aru saada, kui taustamüra on liiga
suur.
■ Toon annab teada, et süsteem on
häälkäsu kuulamiseks valmis.
Oodake tooni ja öelge käsk pärast
seda.
■ Rääkige selgelt rahuliku ja
loomuliku häälega.
Häältuvastus 3 178

Helisüsteem

Heli kõlab sõiduki helisüsteemi
esikõlaritest ja muu heli vaigistatakse
selleks ajaks. Helitugevuse
muutmiseks kasutage kõne ajal
nuppu m. Süsteem jätab seatud

helitugevuse meelde ja kasutab seda
tuleviku kõnede puhul. Süsteem
hoiab minimaalset helitugevust.
Häältuvastus 3 178
Bluetoothi audio
Bluetoothi muusika 3 149

Sidumine Infotainmentsüsteemi nuppude abil

Enne kasutamist tuleb Bluetoothiga
mobiiltelefon sõiduki süsteemiga
siduda ja ühendada. Enne
mobiiltelefoni sidumist lugege
mobiiltelefoni tootja kasutusjuhendist
Bluetoothi funktsioone käsitlevaid
teemasid.
Sidumisega seotud teave
■ Süsteemiga saab samal ajal
ühendada Bluetooth-liidesega
telefoni ja muusikamängija.
■ Bluetooth-süsteemiga saab siduda
kuni viis seadet.
■ Sidumisprotsess on keelatud, kui
sõiduk liigub.
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■ Sidumine tuleb teha ainult üks kord,
kuni mobiiltelefonis olevat
sidumisteavet ei muudeta või
mobiiltelefoni süsteemist ei
kustutata.
■ Korraga saab Bluetoothsüsteemiga olla ühendatud ainult
üks mobiiltelefon.
■ Kui süsteemi läheduses on mitu
seotud mobiiltelefoni, ühendub
raadio esmalt loendi esimese
telefoniga või telefoniga, mis
ühendati viimati.
Telefoni/seadme sidumine
1. Vajutage nuppu CONFIG või y/@.
2. Valida Phone Settings (telefoni‐
seaded).
3. Valida Pair Device (Phone)
(paarista seade (telefon)). Raadio
ekraanil kuvatakse Please search
for Bluetooth devices on your
phone, select your vehicle,
confirm, or enter the pin number
provided on the screen. (Otsige
oma telefonist Bluetoothi
seadmeid, valige oma sõiduk,
kinnitage või sisestage ekraanil
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näidatav PIN-kood.). Kui seade
toetab neljakohalist personaalset
identifitseerimiskoodi (PIN),
kuvatakse seda. PIN-koodi tuleb
kasutada 5. toimingu juures.
4. Alustage sidumisprotsessi
mobiiltelefonilt, mida soovite
sõidukiga siduda. Vt mobiiltelefoni
tootja kasutusjuhendit.
5. Leidke mobiiltelefoni menüüs
seade, mis vastab sõiduki margile
ja mudelile ning valige see.
Järgige mobiiltelefoni
ekraanijuhiseid, et sisestada 4.
toimingu juures saadud PIN-kood
või veenduge, et kuuekohaline
kood klapib. Süsteem tuvastab
uue ühendatud telefoni pärast
sidumisprotsessi lõpetamist.
6. Kui telefon palub ühenduse
kinnitada või lubada
telefoniraamatu allalaadimise,
valige alati lubamine ja
kinnitamine. Telefoniraamat ei
pruugi olla saadaval, kui te selle
laadimist ei kinnita. Teatud
telefonid kuvavad ühenduse ja
telefoniraamatu päringuid ekraani

ülaosas oleval allatõmmataval
olekuribal. Lohistage olekuriba
alla ja otsige ühenduse/
telefoniraamatu päringut ning
kinnitage see.
7. Korrake, et siduda ülejäänud
telefonid.
Kõigi seotud ja ühendatud telefonide/
seadmete loendi kuvamine
1. Vajutada nuppu CONFIG.
2. Valida Phone Settings (telefoni‐
seaded).
3. Valida Device list (seadmete
loend).
Seotud telefoni/seadme kustutamine
1. Vajutada nuppu CONFIG.
2. Valida Phone Settings (telefoni‐
seaded).
3. Valida Device list (seadmete
loend).
4. Valige kustutatav telefon ja
järgige ekraanijuhiseid.

Mõne teise telefoni ühendamine
Selleks, et ühendada mõni teine
seotud telefon, peab uus telefon
olema enne protsessi alustamist
sõidukis ja Bluetooth-süsteemiga
ühendamiseks valmis.
1. Vajutada nuppu CONFIG.
2. Valida Phone Settings (telefoni‐
seaded).
3. Valida Device list (seadmete
loend).
4. Valige uus ühendatav telefon ja
järgige ekraanijuhiseid.

Sidumine häältuvastuse abil

Enne kasutamist tuleb Bluetoothiga
mobiiltelefon sõiduki süsteemiga
siduda ja ühendada. Enne
mobiiltelefoni sidumist lugege
mobiiltelefoni tootja kasutusjuhendist
Bluetoothi funktsioone käsitlevaid
teemasid.
Mobiiltelefoni sidumine
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.

Telefon
2. Öelge „Pair” (Sidumine) ja
süsteem vastab „Please search
for Bluetooth devices on your
phone. Confirm or enter number”
(Otsige telefonis Bluetoothseadmeid. Kinnitage või
sisestage number).
3. Käivitage sidumisprotsess
telefonil, mida soovite siduda.
4. Leidke mobiiltelefoni menüüs
seade, mis vastab sõiduki margile
ja mudelile ning valige see.
Järgige mobiiltelefoni
ekraanijuhiseid, et sisestada PINkood või veenduge, et
kuuekohaline kood klapib.
Süsteem vastab „Successfully
paired” (Sidumine õnnestus).
5. Korrake toiminguid 1–4 kõigi
teiste mobiiltelefonidega, mis
soovite siduda.

Kõigi seotud ja ühendatud telefonide
loendi kuvamine
Süsteem suudab loetleda kõik
sellega seotud mobiiltelefonid. Kui
seotud mobiiltelefon on sõidukiga
ühendatud, on selle nime taga tekst
„is connected” (ühendatud).
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Device List” (Seadmete
loend).
Seotud telefoni kustutamine
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Device List” (Seadmete
loend).
3. Öelge „Delete Device” (Kustuta
seade).
4. Süsteem vastab: „To delete a
device, please touch its name on
the screen” (Seadme
kustutamiseks puudutage
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ekraanil selle nime).Valige
ekraanil kustutatav seade ja see
eemaldatakse.
Käsu tühistamiseks vajutage
roolinuppu x/n või raadio
esipaneeli nuppu BACK.
Mõne teise telefoni või seadmega
ühendamine
Mõne muu mobiiltelefoniga
ühendamiseks otsib süsteem
järgmist saadaolevat mobiiltelefoni.
Olenevalt ühendatavast
mobiiltelefonist võib olla vajalik käsu
kordamine.
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Change phone” (Telefoni
muutmine).
◆ Seadme valimiseks puudutage
ekraanil selle nime.
◆ Kui muud mobiiltelefoni ei leita,
jääb esialgne telefon
ühendatuks.
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Kasutamine
Kõne alustamine
telefoniraamatu ja Infotainmentsüsteemi nuppude abil
Kui mobiiltelefon toetab
telefoniraamatu funktsiooni, saab
Bluetoothi süsteem kasutada
telefoninumbri valimiseks
mobiiltelefonis olevaid kontakte. Vt
mobiiltelefoni tootja kasutusjuhendit
või võtke ühendust oma
sideoperaatoriga ja küsige, kas see
funktsioon on toetatud.
Kui mobiiltelefon toetab
telefoniraamatu funktsiooni, on
telefoniraamat ja kõneloendite
menüüd automaatselt saadaval.
Telefoniraamatu menüü võimaldab
juurdepääsu telefonis olevale
telefoniraamatule, et saaksite
kasutada seda kõne alustamiseks.
Kõneloendite menüü annab
juurdepääsu mobiiltelefoni
sissetulevate kõnede, väljuvate
kõnede ja vastamata kõnede
menüüdele, et saaksite kasutada
neid kõne alustamiseks.

Raadio kuvab esimest 1000 kontakti
ja iga kontakti telefoninumbreid (sh
kodu, töö, mobiil ja muu).
Telefoniraamatu menüü kaudu
helistamiseks tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage raadiol nuppu y/@ või
ekraaninuppu Phone (telefon).
2. Valida Phone Book (telefoniraa‐
mat).
3. Valige telefoniraamatu kirje
esitäht, et sirvida nimesid/
numbreid.
4. Valige nimi.
5. Valige number, millele soovite
helistada.
Kõneloendite menüü kaudu
helistamiseks tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage raadiol nuppu y/@ või
ekraaninuppu Phone (telefon).
2. Valige kõneloendid.
3. Valige sissetulevad, väljuvad või
vastamata kõned.
4. Valige nimi või number, millele
soovite helistada.

Kõne alustamine Infotainmentsüsteemi nuppude abil

Kõne tegemiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage raadiol nuppu y/@ või
ekraaninuppu Phone (telefon).
2. Vajutage Enter Number (sisesta
number).
3. Sisestage telefoninumber.
4. Numbri valimise alustamiseks
valige OK.
5. Kõne algatamiseks valige Call
(kõne).
Häältuvastuse käskudega
helistamine 3 178

Kõne vastuvõtmine või sellest
keeldumine

Sissetuleva kõne korral vaigistab
Infotainment-süsteem muusika ja
sõiduki kõlaritest kõlab telefonihelin.

Telefon
Infotainment-süsteemi nuppude
kasutamine
Pöörake nuppu MENU/SEL, et valida
Answer (vasta) või Decline (keeldu) ja
vajutage nuppu MENU/SEL või
vajutage ekraanil Accept (nõustu) või
Decline (keeldu).
Roolinuppude kasutamine
Kõnele vastamiseks vajutage q/w ja
kõne hülgamiseks vajutage x/n.

Kõne ootelepanek Infotainmentsüsteemi nuppude abil
Bluetoothiga telefon ja sideoperaator
peavad kõne ootelepanekut toetama,
et seda saaks kasutada.

Kõnede vahel lülitamine (ainult ootele
pandud kõned)
Kõnede vahel lülitamiseks vajutage
nuppu MENU/SEL ja valige Switch
calls (vaheta kõnet) või valige
ekraanil Switch calls (vaheta kõnet).

Kõne ootelepanek
roolinuppudega

Mobiiltelefon ja sideoperaator peavad
kõne ootelepanekut toetama, et seda
saaks kasutada.
■ Vajutage nuppu q/w, et vastata
sissetulevale kõnele, kui muu kõne
on aktiivne. Esimene kõne
pannakse ootele.
■ Vajutage uuesti nuppu q/w, et
esimest kõnet jätkata.
■ Sissetuleva kõne hülgamiseks
vajutage ekraaninuppu Decline
(keeldu) või ärge tehke midagi.
■ Vajutage nuppu x/n, et
pooleliolev kõne katkestada ja
jätkata ootel kõnega.

Konverentskõned Infotainmentsüsteemi nuppude abil

Bluetoothiga telefon ja sideoperaator
peavad konverentskõnesid ja
kolmesuunalisi kõnesid toetama, et
funktsioone saaks kasutada. See
funktsioon on toetatud ainult, kui
sõiduk ei liigu.
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Toimige järgmiselt, et alustada
konverentskõnet aktiivse kõne ajal.
1. Pöörake ja vajutage nuppu
MENU/SEL ja valige Enter
Number (sisesta number).
2. Sisestage telefoninumber ja
valige seejärel OK.
3. Kui kõne on alustatud, pöörake
nuppu MENU/SEL ja valige
Merge calls (ühenda kõned).
4. Selleks, et lisada
konverentskõnesse rohkem
osapooli, korrake toiminguid 1–3.
Lisatavate osapoolte arvu
piirangu määrab see palju
osapooli sideoperaator toetab.

Kõne lõpetamine
Infotainment-süsteemi nuppude
kasutamine
Pöörake nuppu MENU/SEL ja valige
Hang up (katkesta kõne) või vajutage
ekraanil Hang up (katkesta kõne).
Roolinuppude kasutamine
Vajutage x/n.
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Kõne vaigistamine

Kõne ajal saab sõiduki mikrofoni
vaigistada, et kõne teine osapool
salongis toimuvat ei kuuleks.
Infotainment-süsteemi nuppude
kasutamine
Pöörake ja vajutage nuppu
MENU/SEL ja valige Mute call
(vaigista kõne). Vajutage uuesti, et
vaigistamine tühistada.

Kõne teisaldamine

Heli saab Bluetooth-süsteemi ja
mobiiltelefoni vahel teisaldada.
Mobiiltelefon peab olema enne kõne
teisaldamise võimalikkust Bluetoothsüsteemiga seotud ja ühendatud.
Heli teisaldamine Bluetoothsüsteemist mobiiltelefoni
Kui kasutate kõne ajal sõiduki
helisüsteemi, vajutage ekraaninuppu
Transfer call (suuna kõne ümber) või
vajutage pikalt roolinuppu q/w.

Heli teisaldamine mobiiltelefonist
Bluetooth-süsteemi
Kasutage mobiiltelefoni menüüs
olevat heli teisaldamise funktsiooni.
Lisateavet vt mobiiltelefoni tootja
kasutusjuhendist. Vajutage
ekraaninuppu Transfer call (suuna
kõne ümber) või vajutage pikalt
roolinuppu q/w.

Kahetoonilised
mitmesageduslikud (DTMF)
toonid

Sõiduki Bluetooth-süsteem suudab
kõne ajal numbreid edastada. Seda
kasutatakse menüüdega
telefonisüsteemides.
Infotainment-süsteemi nuppude
kasutamine
■ Pöörake ja vajutage nuppu
MENU/SEL ja valige Enter Number
(sisesta number). Seejärel
sisestage telefoninumber.
■ Valige ekraanil Enter Number
(sisesta number) ja valige numbrid
ning vajutage OK.

Lühisõnumid
Bluetoothi liidesega sõidukite
süsteem suudab kuvada
lühisõnumeid, esitada sõnumeid
helisüsteemi kaudu ja saata
eelsalvestatud sõnumeid. Kõik
telefonid ei pruugi Bluetoothiga
töötada ega kõiki funktsioone
toetada. Raadio toetab ainult SMSide vastuvõttu. Vajadusel peate
telefonil päringu kinnitama või
muutma telefoni teatud seadeid, et
võimaldada lühisõnumite funktsiooni
toimimine. Vt mobiiltelefoni tootja
kasutusjuhendit. Lühisõnumite
funktsiooni saab aktiveerida ka
häälkäsuga.

Telefon
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Lühisõnumite funktsiooni
kasutamine

1. Vajutage avakuval nuppu
Messages (sõnumid) või valige
lühisõnumid telefoni avakuvalt.
Avakuva ikoon jääb halliks ja
telefoni põhikuva suvand
eemaldatakse, kuni kõik
lühisõnumid on süsteemi laaditud.
See funktsioon keelatakse, kui
seotud Bluetoothi seade ei toeta
SMS-lühisõnumeid.

2. Kui kõik sõnumid on süsteemi
laaditud, kuvatakse lühisõnumite
sisendkast. Valige sõnum, mida
soovite kuvada. Sõnumite
kuvamine on võimalik ainult siis,
kui sõiduk ei liigu.

3. Lugege sõnumit või valige Listen
(kuula), et lasta süsteemil sõnum
endale ette lugeda. Sõnumite
lugemise kuva lukustatakse, kui
sõiduk liigub.
■ Valige Call (kõne), et helistada
sõnumiga seotud kontaktile või
numbrile. Kõik telefonid ei võimalda
sõnumi saatja edastamist ja sel
juhul ei ole Call (kõne) valitav.
■ Valige Reply (vasta), et sisendkasti
saabunud lühisõnumile vastata.
Kõik telefonid ei toeta sõnumite
saatmist.
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Saabuvad lühisõnumid

■ Valige Call (kõne), et helistada
sõnumiga seotud kontaktile või
numbrile.
■ Valige Dismiss (lõpeta), et
saabunud sõnumi hüpikteade
sulgeda.

Lühisõnumi seaded
■ Valige ekraanil eelsalvestatud
sõnumite hulgast see, mille soovite
saata vastuseks.

■ Valige Send (saada), et sõnum
saata.
■ Valige Back (tagasi), et toiming
tühistada ja naasta eelmisele
kuvale.

Lühisõnumi saabumisel kuvatakse
hüpikteade. Hüpikteade jääb
ekraanile, kuni valite Dismiss
(lõpeta).
■ Valige Listen (kuula), et lasta
süsteemil sõnum endale ette
lugeda.
■ Valige View (vaade), et sõnumit
lugeda. Kuvamine ei ole võimalik,
kui sõiduk liigub.
■ Valige Reply (vasta), et sõnumile
eelsalvestatud sõnumiga vastata.

Lühisõnumi seadeid saab muuta
lühisõnumite sisendkasti kaudu.

Telefon

Käed-vabad telefon
Bluetoothi häältuvastuse
kasutamine

■ Valige Manage Predefined
Messages (halda eelmääratud
teateid), et luua uus eelsalvestatud
sõnum, mida saab saabuvatele
sõnumitele vastamiseks kasutada.
■ Valige Text Alerts (tekstilised
hoiatused), et valida, kuidas
süsteem teid saabuvatest
lühisõnumitest teavitab.
◆ Lühisõnum koos helisignaaliga
◆ Ainult helisignaal
◆ Väljas

Häältuvastuse kasutamiseks
vajutage roolinuppu q/w.
Häältuvastuse juhtimiseks saate
kasutada järgmisi käske. Kui vajate
abi, öelge häältuvastuse menüüs
olles „Help” (Abi).
Kõne alustamine
Kõnesid saab alustada järgmiste
käskudega.
Dial (vali) või Call (kõne): need käsud
toimivad telefoninumbri valimisel
identselt.
Digit Dial (Numbri valimine): see käsk
võimaldab valida telefoninumbri ühe
numbri kaupa.
Redial [Last Number] (Vali uuesti
[Viimane number]): see käsk valib
uuesti viimase numbri, millele
mobiiltelefoniga helistati.
Valimise või helistamise käsu
kasutamine
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Telefoninumbrile helistamiseks
tegutsege järgmiselt.
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Dial” (Vali) või „Call”
(Helista).
3. Öelge telefoninumber ilma
katkestusi tegemata ja seejärel
„Dial” (Vali).
Kui kõne on ühendatud, toimub kõne
läbi helisüsteemi kõlarite.
Nime järgi helistamiseks tegutsege
järgmiselt.
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Dial” (Vali) või „Call”
(Helista) ja seejärel nimi. Nt „Call
John at work” (Helista Johnile
tööle).
Kui kõne on ühendatud, toimub kõne
läbi helisüsteemi kõlarite.

194

Telefon

Numbri kaupa valimise käsu
kasutamine
See käsk võimaldab valida
telefoninumbri ühe numbri kaupa.
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge „Digit dial” (Numbri kaupa
valimine).
3. Öelge järjest telefoninumbri kõik
numbrid. Pärast iga numbri
sisestamist kordab süsteem
kuuldud numbrit ja seejärel kõlab
helisignaal. Kui olete sisestanud
viimase numbri, öelge „Dial”
(Vali).
Kui süsteem kordab numbrit valest,
öelge „Clear” (Kustuta), et viimane
number kustutada.
Kui kõne on ühendatud, toimub kõne
läbi helisüsteemi kõlarite.

Kordusvalimise käsu kasutamine
1. Vajutage q/w. Süsteem vastab
„Please say a command” (Palun
öelge käsk) ja sellel järgneb
helisignaal.
2. Öelge pärast helisignaali „Redial”
(Kordusvalimine). Süsteem valib
uuesti viimase numbri, millele
ühendatud mobiiltelefoniga
helistati.
Kui kõne on ühendatud, toimub kõne
läbi helisüsteemi kõlarite.

Süsteemi tühjendamine

Kui teavet sõiduki Bluetoothsüsteemist ei kustutata, jääb see
süsteemi mällu alles. Sealhulgas ka
telefoni sidumise teave.
Seotud telefoni/seadme kustutamine
3 184
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