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Kiitos tämän multimediajärjestelmän 

hankkimisesta! 

Tässä ohjekirjassa opastetaan HYUNDAI-mul-

timediajärjestelmän käyttöön. 

Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydäm-

me sinua tutustumaan näihin käyttöohjeisiin 

huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 

• Oppaan kuvissa voi olla eroja käyttämääsi 

laiteeseen verrattuna. 

• Tuotekehityksen vuoksi laitteen rakentee-

seen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä 

muutoksia. 

• Kun myyt auton, anna tämä ohjekirja uudelle 

omistajalle laitteeseen tutustumista varten.  

Laitteen turvallinen käyttö

• Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän saat-
taa menettää auton hallinnan ja joutua on-
nettomuuteen, josta saattaa aiheutua vaka-
via tai kuolemaan johtavia vammoja. Auton 
turvallinen käsittely on kuljettajan vastuulla 
ja hänen ei tulisi käyttää mitään laitteita tai 
auton järjestelmiä niin, että hänen keskitty-
misensä herpaantuu, eikä käyttää laitteita, 
joiden käyttö ajon aikana on kielletty laissa. 

• Älä käytä multimediajärjestelmää ajon 
aikana.  

• Älä pura, kokoa tai muuta multimediajärjes-
telmää. 

• Älä katso näyttöä pitkään ajaessasi.  
• Aseta äänenvoimakkuus riittävän alhaiselle 

tasolle, jolla kuljettaja kuulee edelleen auton 
ulkopuolelta tulevat äänet.  

• Älä käytä multimediajärjestelmään pitkiä ai-
koja, kun auton virtalukko on ACC-asennos-
sa. Se saattaa aiheuttaa akun tyhjenemisen. 

• Älä läikytä vettä äläkä työnnä mitään esinei-
tä laitteeseen. 

• Älä kohdista laitteeseen iskuja. Suora näyt-
töön kohdistuva paine saattaa vaurioittaa 
LCD- tai kosketuspaneelia.  

• Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, ota yh-
teyttä tuotteen ostopaikkaan tai huoltoliik-
keeseen.  

 VAROITUS  
•  Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, hän 

saattaa menettää auton hallinnan ja joutua 

onnettomuuteen, josta saattaa aiheutua 

vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. 

Auton turvallinen käsittely on kuljettajan 

vastuulla ja hänen ei tulisi käyttää mitään 

laitteita tai auton järjestelmiä niin, että hä-

nen keskittymisensä herpaantuu, eikä käyt-

tää laitteita, joiden käyttö ajon aikana on 

kielletty laissa.



Lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti 

Käyttöturvallisuuden takaamiseksi pyydämme sinua tutustumaan 

näihin käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.  

※Tuotekehityksen ja palvelujen kehittämisen vuoksi laitteen 

rakenteeseen ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä muutoksia. 

Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetyistä. 

Katso lisätietoja autosta varusteluettelosta. 

※Tämä multimediajärjestelmä sisältää avoimen lähdekoodin 

ohjelmistoa, johon sisältyy rajoituksetta ohjelmisto, jonka jakelu ja/

tai muokkaus on tehty vapaalla ohjelmistolisenssillä (GNU, General 

Public license), Versio 2, kesäkuu 1991, ja pienemmällä vapaalla 

ohjelmistolisenssillä (GNU lesser General Public License), Versio 

2.1, helmikuu 1999.  

Jos haluat lisätietoja tai lisämateriaalia edellä mainituista 

lisensseistä ja ohjelmistoista, ota meihin yhteyttä osoitteeseen 

MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr  

T ss  k ytt ohjeessa k ytetyt merkinn t  

 VAROITUS  
•  VAROITUS sisältää ohjeita, joiden noudattamatta jättämisestä 

saattaa seurata vaurioita ja vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja.  

 HUOMIO
• HUOMIO viittaa ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen saattaa 

johtaa auton vaurioitumiseen.  

i  Lisätietoja 
• Tietoja ja ohjeita, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.  

 MUISTUTUS
• Tietoa erityisistä ominaisuuksista, jotka helpottavat tuotteen 

asianmukaista käyttöä ja toiminnan ymmärtämistä. 
• Tietoa tässä oppaassa käytetyistä termeistä.  
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iPod® 
iPod® on Apple Inc:n rekisteröimä tuotemerkki. 

Bluetooth® Wireless Technology 
Bluetooth®-teksti ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimiä 

tuotemerkkejä ja HYUNDAI käyttää niitä lisenssillä. Muut tuote-

merkit ja -nimet kuuluvat omistajilleen. 

Bluetooth®  -toimintojen käyttämiseksi tarvitset Bluetooth® -omi-

naisuudella varustetun matkapuhelimen.  



Varoituksia ja huomautuksia 

Osien nimet ja toiminnot 

Ensimmäinen käynnistyskerta

osa.1 Perustiedot  
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Perustiedot
Turvallisuuteen liittyvi  
varoituksia

• Älä tarkkaile näyttöä ajon aikana. Huo-

mion kiinnittyminen pidemmäksi ajaksi 

näyttöön voi aiheuttaa onnettomuu-

den. 

• Älä pura, kokoa tai muuta multime-

diajärjestelmää. Se saattaa aiheuttaa 

onnettomuuksia, tulipalon tai sähköis-

kun. 

• Älä läikytä vettä äläkä työnnä mitään 

esineitä laitteeseen.  Se voi aiheuttaa 

savunmuodostusta, tulipalon tai lait-

teen toimintahäiriön. 

• Jos käytät puhelimeen liittyviä toimin-

toja ajon aikana, sinun on vaikeampi 

keskittyä ajamiseen ja liikenteeseen. 

Tällöin onnettomuuden riski kasvaa. 

Käytä puhelimeen liittyviä toimintoja 

vain auton ollessa pysäköitynä.  

• Älä käytä laitetta, jos näyttö on pimeä-

nä tai ääntä ei kuulu, sillä kyseessä 

saattaa olla toimintahäiriö. Jos laitetta 

käytetään pitkään näissä olosuhteis-

sa, siitä saattaa aiheutua vahinkoa (tu-

lipalo, sähköisku) tai toimintahäiriöitä. 

• Älä kosketa antennia ukkosen aikana, 

sillä salama saattaa aiheuttaa säh-

köiskun. 

• Älä pysähdy tai pysäköi kielletyille pai-

koille käyttämään laitetta. Saatat ai-

heuttaa onnettomuuden. 

• Useimmissa multimediatiloissa näyt-

tö ei toimi auton liikkuessa. Pysäköi 

auto turvallisuutesi vuoksi ennen kuin 

katsot näyttöä. (Näyttö toimii vain kun 

seisontajarru on PÄÄLLÄ (manuaa-

livaihteistolla varustetut autot) ja kun 

seisontajarru on PÄÄLLÄ tai vaihteen-

valitsin P-asennossa (automaattivaih-

teisto).  
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 Varoituksia ja huomautuksia I 1-3

Turvallisuuteen liittyvi  
huomioita  

Kiinnitä liikenteeseen huomiota ajaessa-

si.  

• Laitteen käyttäminen ajon aikana saat-

taa johtaa onnettomuuksiin, kun ym-

päristöä ei huomioida. Pysäköi auto 

ennen laitteen käyttämistä.  Lisäksi 

kosketusnäytön tietyt toiminnot eivät 

toimi auton liikkuessa. Kosketusnäyttö 

toimii, kun auto on pysähtynyt. 

• Säädä äänenvoimakkuus sellaiseksi, 

että kuljettaja kuulee auton ulkopuolel-

ta tulevat äänet. Ajaminen olosuhteis-

sa, joissa ympäristön ääniä ei kuule 

saattaa johtaa onnettomuuteen.  

• Kiinnitä huomiota ääniasetuksiin, kun 

kytket laitteen päälle. Kova äkillinen 

ääni laitteen kytkeytyessä päälle saat-

taa aiheuttaa kuulovaurioita. (Säädä 

äänenvoimakkuus sopivaksi ennen 

laitteen sammuttamista.) 

• Kytke sytytysvirta päälle ennen lait-

teen käyttöä. Älä käytä multimediajär-

jestelmää pitkiä aikoja sytytysvirran 

ollessa katkaistuna, sillä akku saattaa 

tyhjentyä. 

• Jos multimediajärjestelmää käytetään 

yli 10 minuutin ajan moottorin ollessa 

sammutettuna, seuraava varoitus näy-

tetään. 10 minuutin jälkeen varoitus 

näytetään 5 sekunnin ajan 1 minuutin 

välein. 

• Älä altista laitetta iskuille. Suora näyt-

töön kohdistuva paine saattaa vaurioit-

taa LCD-kosketusnäyttöä.  

• Kun puhdistat laitteen, muista sam-

muttaa se ja käyttää kuivaa ja peh-

meää liinaa. Älä koskaan käytä kovia 

materiaaleja, kemialliset pyyhkeitä, tai 

liuottimia (alkoholia, bentseeniä, ohen-

teita, jne.) sillä se voivat vahingoittaa 

laitetta tai aiheuttaa värin/laadun hei-

kentymistä. Jos tuotteen käytössä on 

ongelmia, kysy lisätietoja ostopaikasta 

tai huoltokeskuksesta. 

• Vältä emäksisten aineiden, kuten ha-

juvesien ja ihoöljyjen joutumista koje-

laudalle. Ne voivat aiheuttaa pintavau-

rioita ja värimuutoksia. 

• Jos ilmanraikastinainetta joutuu audi-

ojärjestelmään tai muoviosille, kemi-

allinen reaktio saattaa aiheuttaa hal-

keamia. Ole varovainen käyttäessäsi 

ilmanraikastinta.  Ole erityisen varovai-

nen, jos olet kiinnittänyt ilmanraikas-

timen ilmasuuttimeen.  Neste saattaa 

valua alas.   
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Osien nimet ja toiminnot

Pääyksikkö

Nimi Kuvaus

RADIO

Siirtyminen DAB- (jos varusteena) / FM- tai AM-ti-
laan.
• Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella näppäi-

men painalluksella seuraavassa järjestykses-
sä: DAB(jos varusteena)/FM → AM → DAB(jos 
varusteena)/FM.

MEDIA
Siirrytään MEDIA-tilaan.
• Jos äänilähdettä ei ole liitetty järjestelmään, 

MEDIA-tila ei aktivoidu.

Nimi Kuvaus

SEEK
TRACK

Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 se-
kuntia),
• DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraa-

van  -valikossa olevan aseman soitto. 
(Jos -valikossa ei ole yhtään tallennet-
tua asemaa, järjestelmä tekee automaattisen 
viritystoiminnon ”Auto tuning” .)

• FM, AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotet-
tavan taajuuden haku.

• MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa 
(paitsi AUX-tilassa).

Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekun-
tia),
• DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraa-

van -valikossa olevan aseman soitto.
• FM-, AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuk-

sien läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä 
hakee seuraavan saatavilla olevan taajuuden.

• MEDIA-tila: kelaa kappaletta tai tiedostoa al-
kuun tai loppuun (paitsi Bluetooth Audio- ja 
AUX-tiloissa).

   PWR/
VOL

• Kun virta on pois päältä, paina kytkeäksesi vir-
ran päälle.

• Kun virta on pois päältä, voit kytkeä järjestel-
män virran pois päältä pitämällä säädintä pai-
nettuna yli 0,8 sekunnin ajan.

• Kun virta on päällä, paina lyhyesti alle 0,8 se-
kuntia kytkeäksesi äänen pois päältä.

• Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä nuppia 
myötä- tai vastapäivään.
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 Osien nimet ja toiminnot I 1-5

Nimi Kuvaus

HOME Tuo näkyviin aloitusnäytön.

PHONE Siirtyy Bluetooth-puhelintilaan.

Tuo näkyviin asetusnäytön.

Tuo näyttöön käyttäjän asettaman toiminnon.

 TUNE

• DAB(jos varusteena)/FM-tila: valitun aseman 
haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikealle 
ja valinta kytkimen painalluksella.

• FM-, AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä 
vasemmalle/oikealle.

• MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa 
(paitsi Bluetooth Audio- ja AUX-tilassa).

NOLLAUS Nollaa järjestelmän asetukset. (Esiasetettuja ra-
diokanavia ja muita tietoja ei poisteta.)

※ Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetyistä.  
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Ohjauspyörän painikkeet  

Nimi Kuvaus

Katso lisätietoja puhelimen yhdistämisohjeista.

Käytä tätä säätääksesi audion tai puhelun äänenvoi-
makkuutta.

• Mykistää äänen. (Joissain mediatiloissa toisto 
keskeytyy.)

• Mikrofonin mykistys puhelun aikana.

Nimi Kuvaus

• Käytössä oleva tila vaihtuu jokaisella näppäimen 
painalluksella seuraavassa järjestyksessä: DAB(-
jos varusteena)/FM → AM → USB tai iPod → AUX 
→ Bluetooth Audio → DAB(jos varusteena)/FM.
i   Voit valita haluamasi tilan lisäasetuksista.

• Jos jotakin äänilähdettä ei ole liitetty järjestel-
mään, vastaava tila ei ole käytössä.

• Voit kytkeä multimediajärjestelmän päälle/pois 
pitämällä näppäintä painettuna (yli 0,8 sekuntia).

• Kun virta on pois päältä, paina näppäintä kytkeäk-
sesi virran päälle.

 

 

Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekun-
tia),
• DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan 

suosikkiaseman toisto.
• FM-, AM-tila: edellisen/seuraavan suosikkiase-

man toisto.
• MEDIA-tila: vaihtaa kappaletta tai tiedostoa (paitsi 

AUX-tilassa).
Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia),
• DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seuraavan 

-valikossa olevan aseman soitto.
• FM-, AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien 

läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä hakee 
seuraavan saatavilla olevan taajuuden.

• MEDIA-tila: etsii nopeasti kappaleet (paitsi Blue-
tooth Audio- ja AUX-tilassa).
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 Osien nimet ja toiminnot I 1-7

Nimi Kuvaus

Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 sekun-
tia),
• Kun näppäintä painetaan numeronvalintanäytös-

sä, puhelu soitetaan.
• Kun näppäintä painetaan saapuvan puhelun näy-

tössä, puheluun vastataan.
• Kun näppäintä painetaan puhelun ollessa pidos-

sa, pidossa oleva puhelu yhdistetään.
Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekuntia),
• Kun näppäintä painetaan Bluetooth® handsfree-ti-

lassa, viimeksi valittuun numeroon soitetaan uu-
delleen.

• Kun näppäintä painetaan Bluetooth® -handsf-
ree-puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin matka-
puhelimeen (yksityiseen tilaan).

• Kun näppäintä painetaan matkapuhelimen kaut-
ta käydyn puhelun aikana, puhelu siirtyy takaisin 
Bluetooth®-handsfree-järjestelmään (toimii vain, 
jos matkapuhelin on yhdistetty Bluetooth® -hand-
sfree-järjestelmään).

• Kun näppäintä painetaan puhelun aikana, puhelu 
katkaistaan.

• Kun näppäintä painetaan saapuvan puhelun näy-
tössä, puhelu hylätään.

※ Todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvassa esitetyistä.  
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Ensimm inen 
k ynnistyskerta  

Järjestelmän kytkeminen 
päälle/pois  

Paina moottorin käynnistyspainiketta tai 

käännä virta-avain On- tai ACC-asen-

toon. Aina kun käynnistät järjestelmän, 

näkyviin tulee käynnistyskuvake ja tur-

vavaroitus.

Pääyksikön virtapainikkeen painaminen 

tuo näyttöön turvaohjeen.

 MUISTUTUS
• Järjestelmää ei voi käyttää sen 

käynnistyessä uudelleen.  

Pääyksikön virtapainikkeen pitäminen 

painettuna sammuttaa järjestelmän.   

i  Lisätietoja 
• Jos sammutat järjestelmän puhelun aikana 

käyttäen handsfree-toimintoa, puhelu 
siirtyy automaattisesti matkapuhelimeesi.   

 MUISTUTUS
• Tarkista äänenvoimakkuus, kun kytket 

laitteen päälle. Aseta äänenvoimakkuus 
maltilliselle tasolle ennen järjestelmän 
kytkemistä päälle.  

Järjestelmän alustus  

Järjestelmän alustustoiminto palauttaa 
järjestelmän, kun se ei toimi asianmukai-
sesti.  Pidä RESET-painiketta painettuna 
vähintään sekunnin ajan. (Suosittelem-
me, että painat RESET-näppäintä työ-
kalulla, kuten paperiliittimen päällä tai 
puikolla.)  
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 Ensimmäinen käynnistyskerta   I 1-9

Akun varoitusviesti  
Käytä järjestelmää aina moottorin olles-

sa käynnissä. Jos kytket järjestelmän 

päälle moottorin ollessa sammutettuna, 

näyttöön tulee akun varoitusviesti. Kun 

moottori käynnistyy, viesti poistuu.  

 HUOMIO
•  Jos käytät järjestelmää pitkään moottorin 

ollessa sammutettuna, akku saattaa tyh-
jentyä täysin.  

Toimintojen rajoitukset 
turvallisuussyistä  

Useat toiminnot toimivat rajoitetusti ajon 

aikana. 

Rajoitusnäyttö poistuu, kun vaihde 

vaihdetaan P-asentoon tai käsijarru 

kytketään.  
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Aloitusnäyttö  
Hallinnoi aloitusnäytön valikkoasetuksia  
Napsauta -kuvaketta millä tahansa näytöllä tuodaksesi 

näyttöön alla olevan aloitusnäytön.  

Toiminnot Kuvaus

  Radio/
Media-widget

• Widgetillä voidaan selata lyhyesti soitetta-
van radioaseman tai tallenteen tietoja.

• Voit siirtyä kuunneltavan tallenteen käyttöti-
laan napsauttamalla aluetta.

  Puhelimen 
yhdistämisen 
widget

Näyttää kaikki yhdistetyt laitteet, kuten IPod 
ja Bluetooth.

 All menus Näyttää kaikki järjestelmävalikon kohteet.

 My Menu
Lisää suosikkivalikkosi, jotta sinulla on helppo 
ja nopea pääsy niihin.

Toiminnot Kuvaus

 Apps/Info Tuo näkyviin Apps/Info-näytön.

  Settings Tuo näkyviin asetusnäytön.

Tilarivin tietonäyttö 
Näyttää päivämäärän ja kellonajan sekä järjestelmän tilan 

erilaisin kuvakkein kellon oikealla puolella.  

Seuraavan taulukon kuvakkeet osoittavat erilaiset järjestelmän 

tilatiedot ja tapahtumat.  

Kuvake Kuvaus

Näytetään, kun audio on mykistetty.

Näyttää Bluetooth-puhelimen jäljellä olevan akun.

Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin handsfreetä varten.

Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin suoratoistoa varten.

Näytetään, kun yhdistetään Bluetoothiin suoratoistoa ja handsfreetä varten.

Näytetään, kun ladataan yhteystietoja tai viimeaikaisia puheluita 
Bluetooth-puhelimesta.

Näytetään Bluetooth-puhelimen puhelun aikana.

Näytetään, kun Bluetooth-puhelimen mikrofoni on mykistetty.

Näyttää Bluetooth-puhelimen signaalin voimakkuuden.

Äänimuistion tallennus.
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My Menu (oma valikko)   

Toiminnon lisääminen My Menu 
-valikkoon  
Valitse aloitusnäytöllä   lisätäk-

sesi useimmiten käytetyt valikot, vaih-

taaksesi valikkojen järjestystä tai pois-

taaksesi valikoita.  

 

i  Lisätietoja 
• My Menu (oma valikko) -näyttöön voidaan 

lisätä enintään 24 valikkoa.  

Näytön kosketustoiminnot  
Ohjeet järjestelmän käyttämisestä 

näytön kosketustoiminnoilla.  

Valitse 
Napsauta valikkoa tai muuta kohdetta 

kevyesti valitaksesi sen.   

 MUISTUTUS
• Järjestelmä ei tunnista kosketusta, jos si-

nulla on käsine kädessäsi tai näyttöä kos-
ketaan muulla ei-johtavalla materiaalilla. 
Kosketa näyttöä sormellasi, kosketusnäy-
tön käyttöön sopivalla käsineellä tai koske-
tusnäyttökynällä.  

Vedä ja pudota 
Valitse haluamasi valikko tai muu kohde 

ja vedä ja pudota se haluamaasi paik-

kaan. 
p y p

 

Vedä tai kosketa liukusäädintä musiikki-

näyttöjen toistopalkissa siirtyäksesi koh-

taan, josta haluat jatkaa toistoa.  
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Sipaisu (pikavieritys)  

Siirry nopeasti luettelossa ylös tai alas.  

 MUISTUTUS
•  Kun siirretään monia kohteita sisältävää 

listaa, näytön oikeaan riviin tulee 
käsittelykuvake. Monien kohteiden 
siirtäminen samaan aikaan onnistuu 
helposti käsittelytoiminnolla.  

Valitseminen ja pitäminen painettuna  
- tai -painikkeen pitämi-

nen painettuna musiikkisoittimessa ke-

laa musiikkia taakse- tai eteenpäin.  



DAB (jos varusteena)/FM, AM 

USB 

iPod 

AUX 

Bluetooth®  Audio  

osa.2 Radio/Media  
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DAB (jos varusteena)/FM, AM  

Voit siirtyä radiosoittimeen painamalla RADIO  -näppäintä tai     

valitsemalla radiovalikon aloitusnäytön kohdasta  .  

Toiminnot Kuvaus

 Tilanäyttö
• Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.
• Napsauta haluttua tilaa vaihtaaksesi sen 

Radio-tilaan.

  Taajuus Näyttää aseman nimen tai taajuuden.

  Favourites 
(Suosikit)

Näyttää tallennetut suosikit.
• Saving favourites (Suosikkien tallennus)

Tallentaa kuunnellun aseman Suosikit-luette-
loon.
Valitse haluamasi radioasema.  Valitse 

.

 Valitse haluamasi suosikin numero.

Jos haluat korvata edellisen esiasetuksen, 
paina vastaavaa esiasetetun kanavan nume-
roa pitkään.

  List 
(Luettelo) 

Näyttää FM-asemien luettelon.

  Scan 
(Selaus)

Soittaa 5 sekunnin ajan jokaista hyvin kuuluvaa 
lähetystä.

 TA

Kun TA-toiminto on käytössä, liikennetiedotukset 
esitetään käytössä olevassa kuuntelulähteessä.
TA-toiminnon avulla laite vastaanottaa automaat-
tisesti liikenneohjelmat ja -tiedotteet.

Radio/Media
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Toiminnot Kuvaus

  Menu 
(Valikko)

• Sound settings (Ääniasetukset): tuo näyttöön 
ääniasetukset.

DAB (jos varusteena)
• Manual tune FM (Manuaalinen FM-asemien 

viritys): tuo näyttöön FM-asemien manuaali-
sen virityksen

• Regional (Alueelliset): Mahdollistaa siirty-
misen alueellisille taajuuksille. Audiosisäl-
tö saattaa poiketa tällä hetkellä viritetystä 
taajuudesta.

  SEEK/
TRACK

Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 se-
kuntia),
• DAB (jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seu-

raavan  -valikossa olevan aseman 
soitto. (Jos -valikossa ei ole yhtään 
tallennettua asemaa, järjestelmä tekee auto-
maattisen viritystoiminnon ”Auto tuning”.)

• AM-tila: seuraavan/edellisen vastaanotettavan 
taajuuden haku.

Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 sekun-
tia),
• DAB(jos varusteena)/FM-tila: edellisen/seu-

raavan  -valikossa olevan aseman soitto.
• AM-tila: siirtyy nopeasti kaikkien taajuuksien 

läpi. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä ha-
kee seuraavan saatavilla olevan taajuuden.

 TUNE

• DAB(jos varusteena)/FM-tila: valitun aseman 
haku kääntämällä kytkintä vasemmalle/oikeal-
le ja valinta kytkimen painalluksella.

• AM-tila: manuaalinen viritys kääntämällä va-
semmalle/oikealle.
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USB  

Ennen USB MP3:n toistoa  

Liitä USB-laite järjestelmään moottorin käynnistämisen jälkeen. 

Jos USB-laite on kytkettynä USB-liitäntään, kun sytytysvirta 

kytketään, se saattaa vaurioitua. 

• Tiedostoja, jotka eivät ole standardimuotoisia musiikkitiedos-

toja, ei toisteta. 

• MP3/WMA/OGG-tiedostojen osalta voidaan toistaa vain mu-

siikkitiedostoja, joiden kompressiotaso on 8–320 Kbps. 

• Älä altista ulkoista USB-laitetta staattiselle sähkölle liittäessä-

si ja irrottaessasi sitä. 

• Järjestelmä ei tunnista MP3-soitinta, jos se liitetään järjestel-

mään ulkoisena laitteena. 

• Kun liität ulkoisen USB-laitteen, järjestelmä ei mahdollisesti 

tunnista sitä joissakin olosuhteissa. 

• Järjestelmä tunnistaa vain alle 64 kilotavun sektoreilla alus-

tetut tuotteet. 

• On suositeltavaa käyttää FAT12-, FAT16- tai FAT32-tiedos-

tojärjestelmään alustettuja USB-laitteita. Muita kuin FAT12-, 

FAT16-, FAT32-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä ei tueta.

• Järjestelmä ei ehkä tue joitakin USB-laitteita yhteensopivuus-

syistä.  

• Varo, ettet kosketa USB-liitintä äläkä anna sen osua mihin-

kään esineisiin. 

• USB-laite saattaa vaurioitua, jos irrotat ja liität sen toistuvasti 

lyhyen ajan sisällä. 

• Liitä/irrota USB-laite, kun audiojärjestelmä on kytkettynä pois 

päältä. 

• USB-laitteen tunnistamiseen kuluva aika vaihtelee laitteen 

tyypin, muistikapasiteetin ja tallennettujen tiedostojen tiedos-

tomuodon mukaan. 

• USB-laitetta ei saa käyttää muuhun kuin musiikkitiedostojen 

soittamiseen.  

• USB-liitäntää ei saa käyttää akkujen tai lämpöä muodosta-

vien USB-laitteiden lataamiseen, Tämä voi aiheuttaa suori-

tuskyvyn heikkenemistä tai laitevaurioita. 

• Audiojärjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-laitetta, jos se 

on liitetty audiojärjestelmään USB-keskittimen tai jatkojohdon 

välityksellä.  Liitä USB-laite suoraan auton multimedialiitti-

meen. 

• Erillisillä loogisilla asemilla varustettuja USB-massamuistilait-

teita käytettäessä voidaan toistaa ainoastaan juuriasemaan 

tallennettuja tiedostoja. 

• Laite ei ehkä toista tiedostoja oikein, jos USB-laitteeseen on 

asennettu sovellusohjelmia.  
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• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos siihen liitetään 

MP3-soitin, matkapuhelin tai digitaalikamera (USB-laite, jota 

ei tunnisteta kannettavaksi levyasemaksi). 

• Jotkin kannettavat laitteet eivät mahdollisesti tue USB-lataus-

ta. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti muiden kuin metallikote-

loitujen USB-muistilaitteiden kanssa. 

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti ulkoisten kiintolevyjen, 

HDD-, CF- tai SD-muistikorttien tms. kanssa. 

• Käytä iPod-kuuntelussa erityistä iPod-autokaapelia.  

• Normaalia toimintaa ei voida taata, jos käytetään muita kaa-

peleita. 

• Järjestelmä ei tue DRM-kopiosuojattuja tiedostoja.  

• Järjestelmä ei mahdollisesti tunnista USB-muistilaitteita, jotka 

liitetään sovittimen (SD- tai CF-tyyppi) välityksellä. 

• Käytä vain plugiliittimellä varustettuja laitteita (ks. alla oleva 

kuva). 

• USB MP3-tiedoston toistamiseksi USB-laite on kytkettävä 

etuosan multiboxin USB-liitäntään. Keskikonsolin säilytyslo-

kerossa oleva USB-liitäntä (jos varusteena) on tarkoitettu vain 

lataamiseen.  

Tuotteen nimi Valmistaja

XTICK LG

BMK BMK Technology

SKY-DRV Sky Digital

TRANSCEND JetFlash Transcend

Sandisk Cruzer SanDisk

Micro ZyRUS ZyRUS

NEXTIK Digiworks

i  Lisätietoja 
• Tuotteen takuu ei kata ongelmia, jotka johtuvat muiden kuin yllä 

olevassa taulukossa mainittujen USB-laitteiden käytöstä.  

Plugityyppinen liitin  
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Tuetut USB-musiikkimuodot  

Nimi Kuvaus

Audiotiedoston 
tiedot

MPEG-1/2 layer3 ,OGG (Vorbis), FLAC, WAV, 
WMA (Standard/Professional)

Suositellut 
bittinopeudet 
ja näytteenot-
totaajuus

MPEG-1/2 layer3
• 8–320 kbps (CBR tai VBR), enintään 48 kHz
• ID3-tunniste: Tukee ID3v1.0 ja ID3v1.1, 

ID3v2.3, ID3v2.4 ID3 -tunnisteita

OGG (Vorbis): Q1–Q10, enintään 48 kHz

FLAC: 8/16/24 bittiä, enintään 48 kHz 
WAV: 8/16 bittiä, enintään 48 kHz

WMA
• Standard (0x161): L3 Profi le -yhteensopiva: 

enintään 385 kbps, enintään 48 kHz
• Professional (0x162): M0b-yhteensopiva: 

enintään 192 kbps, enintään 48 kHz

Tarkemmat 
tekniset tiedot

Suurin hakemistotasojen määrä: 20 tasoa
Suuri kansion/tiedoston nimen pituus: 255 
tavua Tuetut merkit kansion/tiedoston nimeä 
varten: Aakkosnumeeriset merkit, korean kielen 
perusmerkistö (2350 merkkiä), yksinkertaistettu 
kiina (4888 merkkiä).
Yhdelle USB-laitteelle tallennettavien kansioiden 
maksimimäärä: 2000 kansiota (sisältää 
pääkansion) 
Yhdelle USB-laitteelle tallennettavien tiedostojen 
maksimimäärä: 8000

i  Lisätietoja 
• Jos audiotiedoston bittinopeus on yli 192 kbps, sen äänenlaatua ei 

voida taata. Kun toistetaan tiedostoja, joilla ei ole kiintäeää bittinopeutta, 
jotkut toiminnot (FF/REW) eivät ehkä toimi asianmukaisesti.  
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USB-musiikki  

Toiminnot Kuvaus

 Tila Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

  Tiedostojen 
lukumäärä

Tämänhetkisen soittolistan tiedostojen lukumää-
rä.

  Jatkuva 
toisto/satun-
naistoisto

Jatkuvan toiston ja satunnaistoiston aikana näyt-
tää senhetkisen toimintatilan.

 Toistoaika
Näyttää tämänhetkisen toistoajan/kokonaistois-
toajan.

  Kappaleen 
tiedot

Näyttää artistin/kappaleen/albumin tiedot.

Toiminnot Kuvaus

  Edellinen 
tiedosto

• Jos painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): 
siirrytään edelliseen tiedostoon tai toistetaan 
tämänhetkinen tiedosto alusta (riippuen tois-
toajasta).
-  Jos toistoaika on alle 3 sekuntia, siirrytään 

edelliseen tiedostoon.
-  Jos toistoaika on yli 3 sekuntia, tämänhetki-

nen tiedosto toistetaan alusta.
• Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): 

kappaletta kelataan taaksepäin.

  Toisto/
keskeytys

Soittaa/keskeyttää meneillään olevan tiedoston

  Seuraava 
tiedosto

• Jos tätä painiketta painetaan (alle 0,8 sekun-
tia): siirrytään seuraavaan tiedostoon.

• Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): 
kappaletta kelataan eteenpäin.

 Jatkuva toisto

Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
• Jos tiedosto valitaan välilehdellä tai luettelo-

näytössä: paina tätä painiketta vaihtaaksesi 
tämänhetkisen tiedoston, kansion ja kaikkien 
tiedostojen jatkuvan toiston välillä.

• Jos kappale valitaan muilla välilehdellä tai 
luettelonäytössä: paina tätä painiketta vaih-
taaksesi tämänhetkisen kappaleen ja kaikkien 
kappaleiden jatkuvan toiston välillä.

  Satunnais-
toisto

Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.
• Paina tätä painiketta kytkeäksesi satunnaisen 

toiston päälle ja pois.
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Toiminnot Kuvaus

  Poista 
tiedosto

Valittu tiedosto voidaan poistaa. Poistettu tiedosto 
löytyy ”to_delete”-kansiosta.
i   Tätä toimintoa tuetaan vain, jos USB-tiedosto-

muoto on yhteensopiva FAT16- tai FAT32-tie-
dostojärjestelmän kanssa.

  List 
(Luettelo)

Tuo näkyviin luettelonäytön.

  Menu 
(Valikko)

Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.

  Paluu-
painike

Paluu edelliselle tasolle.

  TUNE
Hae haluamasi kappale kääntämällä  TUNE- 
säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, 
voit toistaa sen painamalla    TUNE- säädintä.
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Toiminnot Kuvaus

  Kansion/
kategorian 
nimi

Näyttää kansion/kategorian luettelossa.

  Tämänhetkinen 
kappale

Näyttää sen tiedoston nimen, jonka toisto on 
käynnissä..

 Paluupainike Paluu edelliselle tasolle.

  Ylempi kansio/
kategoria

Siirtyminen ylempään kansioon/kategoriaan.

 Menu (Valikko)

Show current track: kun siirrytään toiseen luette-
lonäyttöön, siirtyy listasivulle, jolla tällä hetkellä 
toistettava tiedosto sijaitseen (ei ole käytössä, 
kun tämänhetkinen luettelo sisältää tämänhetki-
sen tiedoston).

 Hakuvalikko Kappaleiden haku luettelotyypin mukaan.

 SEEK/TRACK

• Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 
sekuntia),
Soitetaan seuraava/edellinen kappale.

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 se-
kuntia),
Siirrytään toistonäyttöön ja kappaletta kela-
taan taakse- tai eteenpäin

 TUNE

Kierrä  TUNE-säädintä siirtääksesi valintakoh-
distinta edelliseen/seuraavaan luetteloon. Kun 
haluamasi kappale näkyy näytössä, voit toistaa 
sen painamalla   TUNE-säädintä.
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iPod  

iPod-laitteiden käyttäminen   

• iPod on Apple Inc:n rekisteröimä tuo-

temerkki. 

• iPod®-tilaa ei voi käyttää, jos järjestel-

mä ei voi tunnistaa yhdistettyä iPod®- 

laitetta, koska laiteversio ei tue järjes-

telmän käyttämiä yhteyskäytäntöjä tai 

iPod®-laitteessa on vika tai toiminta-

häiriö. Jotkut iPod-laitteet eivät ehkä 

toimi oikein tässä järjestelmässä, jos 

ne käyttävät yhteyskäytäntöjä, joita 

multimediajärjestelmä ei tue. 

• Järjestelmä ei ehkä tunnista viidennen 

sukupolven iPod Nano -laitetta, jonka 

akun varaustaso on alhainen. Lataa 

iPod-laite ennen käyttöä.  

• Kappaleiden haku-/toistojärjestys 

iPod-laitteessa saattaa erota multime-

diajärjestelmässä näkyvästä.  

• Jos iPodissa on toimintahäiriö, palauta 

laitteen tehdasasetukset ja yritä uu-

delleen. (Katso lisätietoja iPod-laitteen 

käyttöoppaasta) 

• Jos iPod tai iPhone kytketään Multi-

mediajärjestelmään ja poistetaan siitä 

USB-kaapelilla useita kertoja lyhyen 

ajan sisällä, siitä saattaa aiheutua toi-

mintahäiriöitä.  

• iPod/iPhone-laitteen tunnistusaika 

saattaa vaihdella laitteen tyypin, laite-

version ja iOS version mukaan. 

• Joidenkin iPod Touch- ja iPhone-lait-

teiden kohdalla Bluetooth® -yhteyden 

kytkeminen iPod-laitteen ollessa toi-

minnassa saattaa katkaista iPodin 

äänen. Kun tällaisia Bluetooth® -tuella 

varustettuja laitteita yhdistetään, vika 

ilmenee, kun äänilähde muuttuu Dock 

Connector -liittimestä (USB-liitäntä-

kaapeli) Bluetooth-yhteyteen.  

• Tämän vian välttämiseksi Multime-

diajärjestelmän Bluetooth Audio 

-toiminto toimii rajoitetusti, jos iPod/

iPhone on yhdistetty järjestelmään 

sekä kaapelin että Bluetoothin kautta. 

Kuunnellaksesi iPod-laitteen ääntä, 

käytä joko iPod-valikkoa USB-liitännäl-

lä tai Bluetooth Audiota Bluetooth-yh-

teydellä. 

• Kuunnellaksesi iPod-laitteen ääntä, 

kytke USB-kaapeli tai vaihda iPod/

iPhone-laitteen äänen ulostuloasetuk-

seksi Dock. 

• Jos iPod-laitetta halutaan käyttää jär-

jestelmän näppäimillä, on käytettävä 

erityistä iPod-kaapelia. (Kaapeli toimi-

tetaan iPod®/iPhone®-laitteen mukana)  
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※  Kun virta-avain on ACC ON -asennos-

sa, iPod®-kaapelilla liitetyn iPod®-lait-

teen akku latautuu pääyksikön kautta. 

(Kaapeli toimitetaan iPod/iPhone-lait-

teen mukana.) 

※  Suosittelemme Applen alkuperäisten 

iPod-kaapelien käyttöä. (Muiden 

oheislaitteiden käyttö voi aiheuttaa 

häiriöitä tai laite voi toimia normaalista 

poikkeavasti.) 

※  iPod-musiikin toistamiseksi kaapelilii-

tännällä iPod/USB-kaapeli on kytket-

tävä etuosan multiboxin USB-liitän-

tään. Keskikonsolin säilytyslokerossa 

oleva USB-liitäntä (jos varusteena) on 

tarkoitettu vain lataamiseen.  

• Varmista, että liität iPod-kaapelin ko-

konaan liittimeen, jotta yhteyshäiriöt 

vältetään. Jos iPod yhdistetään auton 

järjestelmään toiston ollessa käyn-

nissä, järjestelmän kaiuttimista voi 

kuulua noin 1–2 sekunnin pituinen 

korkea ääni heti yhdistämisen jälkeen. 

iPod®-laite tulee liittää mahdollisuuk-

sien mukaan järjestelmään silloin, kun 

iPod®-laitteen toisto on pysäytetty tai 

keskeytetty. 

• iPhone-laitteiden suoratoisto ja 

iPod-ohjaus voivat joskus olla ristirii-

dassa keskenään.  Jos ongelma ei 

korjaannu, irrota iPhone ja kytke se 

takaisin. 

• Kun yhdistetään iPod Nano-/Clas-

sic-laitteeseen, siinä näkyy Hyundain 

logo. 6. sukupolven iPod Nanon koh-

dalla logoa ei kuitenkaan näy, sillä sitä 

ei tueta. Myöskään kaikki iPhone- ja 

iPod Touch -laitteet eivät tue tätä toi-

mintoa.  

• Applen iOS 6.0-versiossa ja sitä uu-

demmissa versioissa Podcast- ja 

Audiobook-mediatiedostot on suun-

niteltu toistettaviksi erityisesti Applen 

tuotteille suunnitelluilla Podcasts- ja 

iBooks-sovelluksilla. Jos Apple-lait-

teella ei ole Podcast- ja Audiobook-lu-

etteloita, soittolistaa ei voida näyttää ja 

toistaa iPod-tilassa. 

• Jos Apple-laitteelle ei ole asennettu 

Apple Podcasts- ja iBooks-sovelluksia, 

mutta laite tarjoaa Podcast- ja Audio-

book-luettelot, voit soittaa muiden ka-

tegorioiden tiedostoja iPod-tilassa. 

• Multimediajärjestelmän näyttö saattaa 

olla erilainen, kun käytät muita yhdis-

tetyllä laitteella olevia musiikkisoittimia 

(esim. iHeartRadio).  
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• Kun käytetään yhdistettyä iPhone-/

iPod Touch-laitetta, se ei ehkä toimi 

normaalisti, jos käyttäjä on muuttanut 

joitakin laitteen toimintoja. 

• Kun puhelu soitetaan iPhone-yhteydel-

lä, kappaleen toisto saattaa keskeytyä 

jonkin Apple-laitteen toiminnon vuoksi. 

Jos toisto ei jatku puhelun päättymisen 

jälkeen, tarkista laitteen tila.  

• Jos monilla kappaleilla on samat tie-

dot, äänen hyppimistä saattaa ilmetä 

edelliseen/seuraavaan kappaleeseen 

siirryttäessä Apple-laitteen toiminnon 

vuoksi. Häiriöitä saattaa ilmetä myös 

laitetyypistä tai iOS-versiosta riippuen. 

• Jos monilla kappaleilla on samat tie-

dot, kappaleiden toistossa saattaa 

olla eroja Multimediajärjestelmän ja 

Apple-laitteen välillä. Nollaa laite tai 

poista Apple-laitteella olevat samat 

kappaleet käyttäen iTunesia.   

• Jos keskeytät toiston, käytät jatku-

vaa toistoa, satunnaistoistoa tai etsit 

kappaleita, kun toistoaikaa on jäljellä 

alle 3 sekuntia, kappaleen toistossa 

saattaa ilmetä eroja Multimediajärjes-

telmän ja Apple-laitteen välillä. Siirry 

iPod-musiikkitilaan toisesta tilasta tai 

keskeytä kappaleen toisto ja jatka sitä 

uudelleen Apple-laitteella.  

• Jos iPhone/iPod Touch -laite tukee 

Bluetoothia, se ei voi käyttää Blue-

tooth Audiota jos Apple-laite on kyt-

ketty multimediajärjestelmään sekä 

USB-liitännällä että Bluetooth-yhtey-

dellä. Poista USB-yhteys käyttääksesi 

Bluetooth Audiota. 

• Jos iPod/iPhone on yhdistetty multi-

mediajärjestelmään sekä USB:n että 

AUX-yhteyden kautta, iPod/iPhone lä-

hettää ääntä edelleen AUX-yhteydellä, 

jolloin ääntä ei ehkä kuulu iPod-tilassa.  

• Jos AUX-kaapeli on yhdistetty iPod/

iPhone-laitteeseen, mutta ei multime-

diajärjestelmään, ääntä ei ehkä kuulu 

iPod-tilassa iPod/iPhone-toiminnon 

vuoksi. 

• Irrota ensin AUX-kaapeli iPod/iPho-

ne-laitteesta ja yhdistä laite sitten 

multimediajärjestelmään USB:n kaut-

ta. Voit vaihtoehtoisesti muuttaa iPod/

iPhone-laitteen asetuksiksi ”Dock”. 

• Jos laite yhdistetään multimediajär-

jestelmään iPod/iPhone-laitteen pod-

castin tai iTunes-musiikin lataamisen 

aikana, saattaa ilmetä ongelmia, kun 

valitset kappaletta luettelosta. Kytke 

iPod/iPhone uudelleen multimediajär-

jestelmään, kun lataus on valmis tai 

tiedosto on poistettu. 

• Jos laite yhdistetään multimediajärjes-

telmään synkronoinnin aikana, saattaa 

ilmetä ongelmia.  Yritä käyttää iPod/

iPhone-yhteyttä, kun synkronointi on 

valmis. (Katso lisätietoja iPod-laitteen 

käyttöoppaasta)  
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• iPhone- ja iPod Touch-laitteiden taa-

taan toimivan normaalisti iOS-versiolla 

9.3.2 tai sitä vanhemmalla versiolla. 

Ne eivät kuitenkaan välttämättä toimi 

normaalisti tulevilla iOS-versiolla, sillä 

niiden toimintaa ei vielä ole testattu.  

• Suosittelemme, että käytät Apple-lait-

teen uusinta laiteohjelmistoa, sillä van-

hentunut laiteohjelmisto tai muut oh-

jelmiston puutteet saattavat aiheuttaa 

ongelmia.   

Tyyppi 1G 2G 3G 4G 5G 6G 6.5G 7G

iPod Mini
Ei tuettu

iPod Shuffl e

iPod Nano ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ei julkaistu ○
iPod Touch

○
(iOS 1.1 ei 

tuettu)
○ ○ ○ ○ ○ Ei julkaistu

iPad ○ (Lataaminen ei onnistu, ei tarkistettu, normaalia toimintaa ei taata)iPad Mini

iPod Classic Ei tuettu ○
(iPod Video)

○
(iPod 

Classic)

○
(iPod 

Classic)
Ei julkaistu

Tyyppi 3G 3GS 4 4S 5 5C 5S 6 6+ 6S 6S+ SE 7 7+

iPhone
Ei tarkistettu, 

normaalia 
toimintaa ei taata

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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iPod   

Toiminnot Kuvaus

 Tila Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

  Kappaleiden 
määrä

Tämänhetkisen soittolistan kappaleiden luku-
määrä.

  Jatkuva toisto/
satunnais-
toisto

Jatkuvan toiston ja satunnaistoiston aikana näyt-
tää senhetkisen toimintatilan.

 Toistoaika
Näyttää tämänhetkisen toistoajan/kokonaistois-
toajan.

  Kappaleen 
tiedot

Näyttää artistin/kappaleen/albumin tiedot.

Toiminnot Kuvaus

  Edellinen 
tiedosto

• Jos painiketta painetaan (alle 0,8 sekuntia): 
siirrytään edelliseen tiedostoon tai toistetaan 
tämänhetkinen tiedosto alusta (riippuen tois-
toajasta).
-  Jos toistoaika on alle 3 sekuntia, siirrytään 

edelliseen tiedostoon.
-  Jos toistoaika on yli 3 sekuntia, tämänhetki-

nen tiedosto toistetaan alusta.
• Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kap-

paletta kelataan taaksepäin.

  Toisto/
keskeytys

Soittaa/keskeyttää meneillään olevan tiedoston

  Seuraava 
tiedosto

• Jos tätä painiketta painetaan (alle 0,8 sekun-
tia): siirrytään seuraavaan tiedostoon.

• Jos painiketta painetaan (yli 0,8 sekuntia): kap-
paletta kelataan eteenpäin.

 Jatkuva toisto

Aloittaa valitun kappaleen jatkuvan toiston.
• Paina tätä painiketta vaihtaaksesi tämänhetki-

sen kappaleen jatkuvan toiston ja kategorian 
kaikkien kappaleiden jatkuvan toiston välillä.
(Toiminta riippuu Apple-laitteesi ominaisuuk-
sista.)

  Satunnais-
toisto

Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyk-
sessä.
• Paina tätä painiketta kategorian satunnaisen 

toiston päällekytkennän ja satunnaistoiston 
poiskytkennän välillä.
(Toiminta riippuu Apple-laitteesi ominaisuuk-
sista.)

   List (Luettelo) Tuo näkyviin luettelonäytön.
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Toiminnot Kuvaus

  Menu (Valikko) Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.

 Paluupainike Paluu edelliselle tasolle.

  TUNE

Hae haluamasi kappale kääntämällä  TUNE- 
säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytös-
sä, voit toistaa sen painamalla  TUNE-säädin-
tä.
i   Jos et tee  TUNE-säätimellä mitään 5 se-

kunnin kappalehaun aikana, tämänhetkisen 
kappaleen tiedot palautetaan.
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Toiminnot Kuvaus

  Kategorian 
nimi

Näyttää kategorian nimen

  Kategorialuet-
telo

Näyttää valitun kategorian sisällön.
i   Jos luettelossa on monia kohteita, kohteita 

lisätään järjestyksessä ja oikealla olevaa vie-
rityspalkkia säädetään tämän mukaan.

  Paluupainike Paluu edelliselle tasolle.

  Ylempi 
kategoria

Siirtyminen ylempään kategoriaan.

 Hakuvalikko Kappaleiden haku luettelotyypin mukaan.

 SEEK/TRACK

• Kun näppäintä painetaan nopeasti (alle 0,8 
sekuntia),
Soitetaan seuraava/edellinen kappale.

• Kun näppäintä painetaan pitkään (yli 0,8 se-
kuntia),
Siirrytään toistonäyttöön ja kappaletta kela-
taan taakse- tai eteenpäin

 TUNE

Hae haluamasi kappale kääntämällä   TUNE- 
säädintä. Kun haluamasi kappale näkyy näytössä, 
voit toistaa sen painamalla     TUNE-säädintä.
i   Jos säätimellä ei tehdä mitään 5 sekuntiin,

  TUNE-säätimellä tehty haku päätetään.
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AUX  

Ulkoisen laitteen liittäminen 
Liitä ulkoisen laitteen kaapeli AUX-

liitäntään vaihtaaksesi automaattisesti 

AUX-tilaan. Irrota kaapeli vaihtaaksesi 

automaattisesti edelliseen tilaan.  AUX-

tila on käytettävissä vain kun ulkoinen 

laite (esim. kannettava tietokone tai 

MP3-soitin) on kytkettynä. 

AUX-tulon äänenvoimakkuutta voidaan 

säätää erikseen muista AV-tiloista. 

 

 MUISTUTUS
•  Jos AUX-liitäntään on kytketty pelkkä 

kaapeli ilman laitetta, tila muuttuu AUX-
tilaksi, mutta saattaa kuulua hälyääntä.  
Jos ulkoista laitetta ei käytetä, liitin tulee 
irrottaa. 

•  Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta 
voi aiheuttaa kohinaa, jos laite on liitettynä 
virtapistokkeeseen. Irrota tässä tapaukses-
sa laite virtapistokkeesta ennen järjestel-
män käyttöä.  

※  Todellinen ulkonäkö voi poiketa 

kuvassa esitetyistä.  
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Bluetooth   Audio  

Toiminnot Kuvaus

 Tila Osoittaa käytössä olevan toimintatilan.

  Puhelimen 
nimi

Näyttää yhdistetyn puhelimen nimen.

  Artistin tiedot Tämänhetkisen artistin nimi.

Toiminnot Kuvaus

 Nimi Tämänhetkisen kappaleen nimi.

  Edellinen 
tiedosto

• Jos toistoaika on alle 3 sekuntia, siirrytään 
edelliseen tiedostoon.

• Jos toistoaika on yli 3 sekuntia, tämänhetkinen 
tiedosto toistetaan alusta.
i   Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuheli-

men mallista riippuen.

  Toisto/
keskeytys

Aloittaa/keskeyttää Bluetooth Audio -toiston.

  Seuraava 
tiedosto

Siirtyy seuraavaan tiedostoon.

 Jatkuva toisto
Aloittaa valitun tiedoston jatkuvan toiston.
i   Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuheli-

men mallista riippuen.

  Satunnais-
toisto

Toistaa tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.
i   Tämä toiminto saattaa vaihdella matkapuheli-

men mallista riippuen.

  Menu 
(Valikko)

• Connection settings: tuo näyttöön Blue-
tooth-yhteydet. Voit muodostaa laiteparin uu-
den laitteen kanssa tai vaihtaa/poistaa paritet-
tuja laitteita.

• Sound settings: tuo näyttöön ääniasetukset.

   SEEK/TRACK Toistaa edellisen/seuraavan tiedoston.

  TUNE  TUNE-toimintoja ei tueta.
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i  Lisätietoja 
• Matkapuhelin ei ehkä tue esittäjän tietoja ja 

kappaleen nimeä. 
• Bluetooth audio poistetaan käytöstä, kun 

matkapuhelin yhdistetään USB-kaapelilla. 
• Toiston ohjaukset riippuvat käyttämästäsi 

yhdistetystä Bluetooth-laitteesta, matkapu-
helimesta tai musiikkisoittimesta. 

• Streaming-toimintoa ei ehkä tueta käyttä-
mästäsi musiikkisoittimesta riippuen.  

Bluetooth-yhteydet  
Valitse Bluetooth Audio -soittonäytöllä  

   .  

i  Lisätietoja 
• Jos matkapuhelimessa olevaa musiikkia ei 

toisteta, kun on vaihdettu suoratoistotilaan, 
paina toistopainiketta. Tarkista soitetaanko 
musiikkia Bluetooth-laitteessa, kun on vaih-
dettu suoratoistotilaan. Jotkin matkapuheli-
met eivät ehkä tue suoratoistoa.  



MUISTIINPANOJA



Ennen Bluetooth®-handsfreen käyttöä 

Bluetooth-yhteydet 

Bluetooth-puhelin  

Osa.3 Bluetooth 
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Ennen Bluetooth -
handsfreen k ytt   

Mikä Bluetooth® on?  
• Bluetooth®  on lyhyen kantaman langa-

ton tiedonsiirtoteknologia, joka toimii 

2,45 GHz:n taajuudella ja mahdollistaa 

tietyllä etäisyydellä toisistaan olevien 

laitteiden yhdistämisen toisiinsa. 

• Tietokoneiden, ulkoisten laitteiden, 

Bluetooth® -matkapuhelimien, tablet-

tien, älypuhelimien, monien muiden 

elektronisten laitteiden ja autojen 

handsfree-järjestelmien tukema langa-

ton Bluetooth® -teknologia mahdollis-

taa tietojen nopean siirtämisen ilman 

liitäntäjohtoa. 

• Bluetooth® -handsfree-järjestelmä 

mahdollistaa Bluetooth®-teknologialla 

varustetun matkapuhelimen puhelui-

den soittamisen ja vastaanottamisen 

multimediajärjestelmän kautta.

• Jotkin matkapuhelimet eivät ehkä tue 

Bluetooth®-handsfreetoimintoa.   
Ajoturvallisuus ja laitteiden 
käyttö 

• Bluetooth® on ajoturvallisuutta paran-

tava toiminto. Kun auton navigointilait-

teeseen yhdistetään Bluetooth®-mat-

kapuhelin, kuljettaja voi soittaa ja 

vastaanottaa puheluita ja hallinnoida 

puhelinmuistiota kätevästi järjestel-

män kautta. Lue tämä ohjekirja huo-

lellisesti ennen Bluetooth®-toiminnon 

käyttöä. 

• Järjestelmän liiallinen käyttö ajon ai-

kana voi johtaa kuljettajan huomion 

herpaantumiseen, jolloin seurauksena 

voi olla onnettomuus. Älä käytä järjes-

telmää liiallisesti ajon aikana. 

• Jos kuljettaja katsoo näyttöä liian pit-

kään ajon aikana, seurauksena voi 

olla onnettomuus. Katso näyttöä vain 

lyhyesti ajon aikana.  

Bluetooth



03
 

 Ennen Bluetooth®-handsfreen käyttöä   I 3-3

Bluetooth®-matkapuhelimen 
kytkemistä koskevia 
VAROITUKSIA  

• Tarkista ennen yhteyden muodosta-

mista audiojärjestelmän ja matkapu-

helimen välille, että matkapuhelin tu-

kee langattomia Bluetooth®-toimintoja. 

• Vaikka puhelin tukisi Bluetooth®-tek-

nologiaa, se ei näy järjestelmän laite-

luettelossa, jos sen Bluetooth®-yhteys 

on asetettu näkymättömään tilaan 

tai kytketty pois päältä.  Poista Blue-

tooth®-yhteys näkymättömästä tilasta 

tai kytke se päälle, ennen kuin yrität 

muodostaa yhteyden matkapuhelimen 

ja pääyksikön välille. 

• Jos käytetään automaattista yhteyden 

muodostamista, Bluetooth®-puhelin 

yhdistetään automaattisesti, kun virta 

kytketään, jolloin puhelinta ei tarvitse 

yhdistä pääyksikön kanssa joka kerta.  

• Jos et halua, että Bluetooth®-laitteesi 

muodostaa yhteyden auton järjes-

telmään automaattisesti, kytke Blue-

tooth®-laitteen Bluetooth®-toiminto 

pois käytöstä. 

• Pysäköi auto ennen kuin muodostat 

yhteyden auton audiojärjestelmän ja 

matkapuhelimen välille. 

• Joidenkin matkapuhelimien Blue-

tooth®-yhteydessä saattaa esiintyä vä-

lillä katkoksia. Yritä yhteyden muodos-

tamista uudelleen seuraavasti: 

1.  Kytke matkapuhelimen Bluetooth®-

yhteys hetkeksi pois päältä ja 

takaisin päälle ja yritä muodostaa 

yhteys uudelleen.

2.  Kytke matkapuhelin hetkeksi POIS/

PÄÄLLE ja yritä muodostaa yhteys 

uudelleen. 

3.  Irrota matkapuhelimen akku 

hetkeksi, käynnistä matkapuhelin ja 

yritä muodostaa yhteys uudelleen. 

4.  Käynnistä multimediajärjestelmä 

uudelleen ja yritä yhteyden 

muodostamista. 

5.  Poista kaikki paritetut laitteet sekä 

puhelimesta että pääyksiköstä ja 

yritä uudelleen.  

• Handsfree-puhelujen äänenvoimak-

kuus ja laatu saattaa vaihdella eri mat-

kapuhelimissa. 

• Bluetooth®-laitteiden laiteparien muo-

dostamista ja muita Bluetooth®-toimin-

toja ei tueta, kun auto on liikkeessä. 

Turvallisuussyistä pysäköi auto ensin. 

• Jos vaikeudet yhteystietojen lataami-

sessa jatkuvat, tarkista matkapuheli-

men tila tai kysy asiasta matkapuheli-

men valmistajalta.  
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Bluetooth-yhteydet  

Laiteparin muodostaminen 
uuden laitteen kanssa  

Ennen kun voit käyttää Bluetooth-toimin-

toja, sinun on ensin yhdistettävä mat-

kapuhelimesi autoosi tai muodostettava 

laitepari sen kanssa. 

Enintään 5 Bluetooth-laitteen kanssa 

voidaan muodostaa laitepari. Yhteys 

voidaan muodostaa vain yhteen Blue-

tooth-laitteeseen kerrallaan. 

Laiteparin muodostaminen uuden 
laitteen kanssa valitsemalla Puhelin/
Soitto  
Paina ohjauspyörän PHONE  -painiketta 

tai  -painiketta.  laitepari autosi 

kanssa, kun matkapuhelimesi havaitsee 

Bluetooth-laitteen.  Syötä salasana tai 

hyväksy vahvistuksen ponnahdusikkuna. 

  Yhdistä Bluetooth.  

Laiteparin muodostaminen 
uuden laitteen kanssa puhelimen 
asetusten kautta  
Paina  -painiketta  Valitse

     . 

 laitepari autosi kanssa, kun matkapu-

helimesi havaitsee Bluetooth-laitteen.  

Syötä salasana tai hyväksy vahvistuksen 

ponnahdusikkuna.   Yhdistä Bluetooth.  

Oletussalasana on 0000. 

Yllä oleva ajoneuvon nimi on esimerkki.  

Tarkista tuotteen todelliset tiedot.  

Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth-laitteisiin 

Muodostaa yhteyden Bluetooth-laittei-

siin, jotka haluat lisätä. 

Yhteyden muodostaminen uuden 
laitteen kanssa valitsemalla Puhelin/
Soitto  
Paina ohjauspyörän PHONE  -painiketta 

tai  -painiketta.  Valitse yhdis-

tettävän laitteen nimi.  Yhdistä Blue-

tooth.  
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Yhteyden muodostaminen laitteiden 
kanssa puhelimen asetusten kautta
Paina  -painiketta  Valitse  

   .  Valitse 

yhdistettävän laitteen nimi.  Yhdistä 

Bluetooth.

Yhteyden katkaiseminen 
Bluetooth-laitteista

Katkaisee yhteyden yhdistetyistä Blue-

tooth-laitteista.

Paina  -painiketta  Valitse  
   .  Valitse 

sen laitteen nimi, jonka yhteyden haluat 

katkaista.

Bluetooth-laitteen poistami-
nen yhdistetyistä laitteista

Poistaa Bluetooth-laitteet, jotka olet 

lisännyt. Huomaa, että Bluetooth-laitteen 

poistaminen poistaa myös siihen liittyvän 

puhelulokin ja yhteystiedot.

Paina  -painiketta  Valit-

se      

.  Valitse poistettavan 

laitteen nimi.  Valitse  .
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Bluetooth-puhelin  

Phone Status Icons - 
Puhelimen tilakuvakkeet  

Näyttää puhelimen tämänhetkisen tilan 

näytön oikeassa yläkulmassa.  

Kuvak-
keet

Kuvaus

Voit käyttää Bluetooth-puhe-
limia, kun Bluetooth-hands-
free-yhteys on muodostettu.

Voit käyttää Bluetooth-audiotoi-
mintoja, kun Bluetooth-audioyh-
teys on muodostettu.

Voit käyttää Bluetooth-puhe-
limia ja audiotoimintoja, kun 
sekä Bluetooth-handsfree että 
audioyhteydet on muodostettu.

Soittosignaalin voimakkuuden 
ilmaisin.

Yhdistettyjen Bluetooth-laittei-
den akkulataus.

Ladataan puhelulokia.

Ladataan yhteystietoja.

Bluetooth-puhelu meneillään.

Mikrofoni mykistetty.

i  Lisätietoja 
• Akkutason kuvaketta ja puhelusignaalin 

voimakkuuden ilmaisinta ei ehkä tueta 
joidenkin Bluetooth-laitteiden kohdalla. 

• Akun lataustaso saattaa poiketa todellisesta 
jäljellä olevasta latauksesta.  
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Puheluloki  
Valitse       .  

Nimi Kuvaus

 All (Kaikki)
Näyttää koko puhe-
lulokin.

  Dialled 
(Soitetut)

Näyttää soitetut pu-
helut.

  Received 
(Vastatut)

Näyttää vastatut pu-
helut.

  Missed (Vas-
taamattomat)

Näyttää vastaamat-
tomat puhelut.

 Puheluloki

Näyttää koko puhe-
lulokin. Valitse nu-
mero luettelosta soit-
taaksesi siihen.

  Download 
(Lataa)

Lataa puhelulokin 
matkapuhelimestasi.

  Bluetooth 
settings 
(Bluetooth-
asetukset)

Siirtyy Bluetooth- 
asetusnäyttöön.

i  Lisätietoja 
• Joissakin matkapuhelimissa puhelutietoja 

ei voi lisätä puhelulokiin. 
• Salaisista numeroista tulleita puheluita ei 

lisätä puhelulokiin. 
• Enintään 50 puhelua voidaan lisätä kuhun-

kin Soitetut puhelut / Vastatut puhelut / Vas-
taamattomat puhelut -luetteloon. 

• Jokaisen soitetun/vastatun puhelun kestoa 
ei näytetä autosi puhelulokissa.  

• Kun puhelulokin lataus on meneillään tilari-
vissä näkyy kuvake ( ).

• Jos puhelulokin lataus keskeytetään Blue-
tooth-laitteesta, puhelulokin lataus epäon-
nistuu. 

• Jotkut laitteet edellyttävät laitteen tun-
nistamista puhelulokin lataamiseksi. Jos 
lataaminen epäonnistuu, tarkista ovatko 
Bluetooth-asetukset tai näyttöasetukset 
normaalit. 

• Jotkut laitteet eivät tue puhelulokin lataa-
mista. Tarkista tukeeko Bluetooth-laitteesi 
lataustoimintoa.  

Suosikit  
Valitse        .  

Nimi Kuvaus

 Suosikit

Näyttää suosikeiksi 
tallennetut puhelinnu-
merot. Valitse numero 
luettelosta soittaaksesi 
siihen.

  Edit 
(Muokkaa)

Lisää tai poista suosi-
keissa olevia numeroita.

  Delete 
(Poista)

Poista suosikeissa ole-
via numeroita.

  Bluetooth 
settings 
(Bluetooth-
asetukset)

Siirtyy Bluetooth-asetus-
näyttöön.
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Yhteystiedot  
Valitse        .  

Nimi Kuvaus

  Yhteystiedot

Yhteystietoluettelo 
Valitse numero 
luettelosta soittaaksesi 
siihen.

  Download 
(Lataa)

Lataa yhteystietoja 
matkapuhelimesta.

  Search 
(Hae)

Hae yhteystietoja.

  Bluetooth 
settings 
(Bluetooth-
asetukset)

Siirtyy Bluetooth-ase-
tusnäyttöön.

i  Lisätietoja 
• Enintään 5000 puhelinnumeroa voidaan 

ladata yhdestä Bluetooth-laitteesta, jonka 
kanssa on muodostettu laitepari. 

• Et voi muokata tai poistaa ladattuja 
puhelinnumeroita autostasi. 

• Yhteystiedot voidaan näyttää ainoastaan, 
kun Bluetooth-laite on yhdistetty. 

• Vaikka Bluetooth-laitteen yhteys katkais-
taan, ladatut tiedot pysyvät. (Huomaa, 
että kun poistat puhelimen, jonka kanssa 
on muodostettu laitepari, poistetaan myös 
kaikki ladatut yhteystiedot ja puheluloki) 

• Ladatut puhelinnumerot saatetaan 
menettää riippuen multimediajärjestelmän 
tilasta. Säilytä tärkeitä tietojasi turvallisessa 
paikassa. 

• Yhteystiedot sekä SIM-kortilta että matka-
puhelimeltasi ladataan oletusarvoisesti sa-
maan aikaan. 

• Vain tuettuja yhteystietomuotoja voidaan 
ladata ja näyttää Bluetooth-laitteelta, 
joidenkin sovellusten yhteystietoja ei 
sisällytetä.  

• Tilarivissä näkyy kuvake ( ), kun yhteys-
tietoja ladataa. 

• Lataaminen ei ole käytössä, jos 
yhteystietojen lataustoiminto on kytketty 
pois käytöstä Bluetooth-laitteestasi. 

• Jotkut laitteet edellyttävät laitteen tunnis-
tamista yhteystietojen lataamiseksi. Jos la-
taaminen epäonnistuu, tarkista puhelimesi 
näyttö ja vahvista lataus tarvittaessa. 

• Jotkut laitteet eivät tue yhteystietojen 
lataamista. Tarkista tukeeko Bluetooth-
laitteesi yhteystietojen lataamista.  
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 Bluetooth-puhelin   I 3-9

Soittaminen  
Valitse        .  

Nimi Kuvaus

  Näppäimistö

Käytä näppäimistöä 
syöttääksesi puhelin-
numeron, johon haluat 
soittaa. Valitse ja paina 
viimeistä pikavalinnan 
numeroa soittaaksesi 
numeroon, jonka olet 
lisännyt puhelimen pika-
valintaluetteloon.

Nimi Kuvaus

  Soitto

Soittaa puhelun, kun 
syötät numeron ja valit-
set . Jos numero 
on soitetuissa puheluis-
sa, voita valita numeron 
ja valita  soittaak-
sesi tähän numeroon au-
tomaattisesti uudelleen.

  Settings 
(Asetukset)

Siirtyy Bluetooth-yhte-
yksiin.

 Poista
Poistaa syöttämäsi nu-
merot.

  Bluetooth 
settings 
(Bluetooth- 
asetukset)

Siirtyy Bluetooth-asetus-
näyttöön.

i  Lisätietoja 
• Jotkut matkapuhelintyypit eivät mahdolli-

sesti tue pikavalintatoimintoa.  

Puhelujen yhdistäminen/
hylkääminen  

Kun olet luonut Bluetooth-yhteyden, tule-

van puhelun yhteydessä näyttöön tulee 

ponnahdusviesti.  

Nimi Kuvaus

  Accept 
(Yhdistä)

Puheluun vastataan.

  Reject 
(Hylkää)

Puhelu hylätään.

i  Lisätietoja 
• Joissakin matkapuhelimissa soittajan nu-

meroa ei voida näyttää, jolloin hylkäämis-
toimintoa ei välttämättä tueta.  
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Valikoiden käyttäminen 
puhelun aikana  

Voit käyttää seuraavia valikkokohtia 

puhelun aikana.  

Nimi Kuvaus

  Use private 
(Siirrä 
matkapu-
helimeen)

Siirtää puhelun auton 
handsfree-järjestelmäs-
tä matkapuhelimeen.

  End 
(Lopeta)

Puhelun lopettaminen

  Mykistä
Mikrofonin mykistys pu-
helun aikana.

  Mikrofonin 
äänenvoi-
makkuus

Näyttää mikrofonin ää-
niasetukset. Voit säätää 
puhekumppanin kuule-
man äänen voimakkuut-
ta (tasot 1–5).

 Näppäimistö

Automaattisen reitinva-
linnan (ARS) numeroi-
den valintanäyttöön siir-
tyminen.

  Switch 
(Siirrä)

Asettaa mahdollisen pu-
helun pitoon. Voit myös 
vaihtaa puheluiden välil-
lä valitsemalla tietonäy-
töllä näkyvän numeron. 
Vaihtotoiminto siirtää 
meneillään olevan puhe-
lun pitoon, jotta uuteen 
puheluun voidaan vas-
tata.

i  Lisätietoja 
• Jos soittajan numero on yhteystiedoissa, 

soittajan nimi näytetään. Muussa tapauk-
sessa vain numero näytetään. Joissakin 
matkapuhelimissa puhelinnumeroa ei mah-
dollisesti näytetä. 

• Joissakin Bluetooth-laitteissa Use Private 
-toimintoa (puhelimeen siirtoa) ei mahdol-
lisesti tueta.  

• Joissakin Bluetooth-laitteissa siirtotoimintoa 
ei mahdollisesti tueta. 

• Puhekumppanin kuuleman äänen voimak-
kuus saattaa vaihdella kuuloketyypistä 
riippuen. Jos puhekumppani kuulee äänesi 
liian hiljaa tai kovaa, säädä mikrofonin ää-
nenvoimakkuutta.  



ERA-GLONASS -HÄTÄPUHELU (jos varusteena) 

Kamera 

Äänimuistion käyttäminen  

osa.4 Muut toiminnot 
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ERA-GLONASS 
-H T PUHELU 
(jos varusteena) 

ERA-GLONASS-järjestelmä soittaa hä-

täpuhelun automattisesti liikenneonnet-

tomuuden tai muun onnettomuuden sat-

tuessa tien päällä Venäjällä.  

SOS  
Kuljettaja tai matkustaja voi 

soittaa hätäpuhelun päivystäjille ja 

avunpyyntöihin vastaaville manuaalisesti 

ensiavun saamiseksi painamalla SOS-

painiketta. 

• Älä käytä muita painikkeita kuin MAP, 

NAV ja CLIMATE. 

• Äänen toisto lakkaa, ja näytölle tulee 

teksti SOS.  

SOS TEST  
Kuljettaja tai matkustaja voi soittaa hä-

täpuhelun päivystäjille ja avunpyyntöihin 

vastaaville manuaalisesti ensiavun saa-

miseksi painamalla SOS-painiketta. 

• Älä käytä muita painikkeita kuin MAP, 

NAV ja CLIMATE. 

• Äänen toisto lakkaa, ja näytölle tulee 

teksti SOS.  

Muut toiminnot
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 Kamera   I 4-3

Kamera  

 VAROITUS  
•  Takakameran näytöllä näkyvä etäisyys saattaa poiketa todellisesta 

etäisyydestä. Turvallisuussyistä kuljettajan on itse tarkistettava auton 
takana, vasemmalla ja oikealla olevat alueet. 

•  Kuvassa esitetyt ohjausviivat saattavat poiketa näytöllä näkyvistä. 
•  Kun laite käynnistetään uudelleen, saattaa ilmetä vilkkumista, kun 

vaihdat UI-näyttöön.  

 MUISTUTUS
•  Takakameran näyttö on aktiivinen peruuttaessasi. Kun siirrät vaihde-

vivun muuhun kuin R-asentoon peruutuksen jälkeen, takakameran 
näyttö poistuu käytöstä ja järjestelmä näyttää automaattisesti edelli-
sen näytön. 

•  Kun ohjaat autoa, ohjausviivat muuttuvat sen mukaan osoittaakseen 
auton liikeradan.  

•  Automallista riippuen ohjauksen suhteen interaktiivisia ohjausviivoja 
ei mahdollisesti tueta. 

•  Jos jokin kohde tulee peruuttaessasi liian lähelle autoasi, kuuluu 
varoitusäänimerkki. Välttääksesi mahdollisen onnettomuuden, joka 
saattaisi aiheutua siitä, ettet kuule äänimerkkiä, voit säätää järjes-
telmän vähentämään automaattisesti äänentoiston voimakkuutta 
peruutettaessa. Jos peruutusvaroitus asetetaan ääniasetuksiin ensi-
sijaiseksi, äänentoiston voimakkuutta alennetaan peruutettaessa.  

y p
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Ohjaukseen yhdistetty kamera
Kun siirrät vaihteenvalitsimen R-asen-

toon virran ollessa päällä tai moottorin 

käydessä, järjestelmän näytölle tulee 

automaattisesti auton takana oleva alue.  

Ohjauksen suuntaviivat (keltaisella)   

Nämä viivat osoittavat auton liikesuunnat 

ohjauskulman mukaan.  

Neutraalit suuntaviivat (sinisellä)      

Nämä viivat osoittavat auton odotetun 

liikesuunnan, kun ohjauspyörä on neut-

raalissa asennossa. Ne auttavat sinua 

määrittämään, onko auton sijainti park-

kipaikassa asianmukainen ja estävät 

sinua pysäköimästä liian lähelle seuraa-

vaa autoa.  

Törmäyksen varoitusviivat 

(punaisella)      

Nämä viivat auttavat välttämään 

törmäystä.  
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 Äänimuistion käyttäminen  I 4-5

nimuistion k ytt minen 

Voit äänittää äänimuistioita autoon asennettua mikrofonia 

käyttäen ja toistaa muistioita järjestelmän kautta.  

Valitse aloitusnäytöllä    .  

Toiminnot Kuvaus

 Menu (Valikko)

• Delete: Poista äänimuistioita.
• Save to USB: Tallenna äänimuistioita 

USB-tallennuslaitteelle.
i   Tämä toiminto on käytettävissä vain 

FAT 16/32 -muotoon alustetuille USB- 
laitteille.

• Memory: Katso äänimuistioidesi käyttämän 
tallennustilan tiedot.

  Luettelo
Luettelo äänimuistioistasi. Koske äänimuistio-
ta toistaaksesi sen.

  Äänitys/
keskeytys-
painike

• Kosketa  -kohtaa aloittaaksesi ää-
nityksen.

• Kosketa  -kohtaa keskeyttääksesi 
äänityksen.

  Stop-painike

• Kosketa  -kohtaa lopettaaksesi 
äänityksen. Äänitetty muistio lisätään näy-
tön vasemmassa laidassa olevaan ääni-
muistioluetteloon.

• Voit myös painaa ohjauspyörän  
-painiketta.

i  Lisätietoja 
• Äänimuistion äänitys mykistää meneillään olevan toiminnon tai 

keskeyttää median toiston. 
• Jos soitat puhelun tai vastaat puheluun äänimuistion äänittämisen 

aikana, äänitys keskeytyy. Jos hätäpuhelu yhdistetään, äänitys 
lakkaa ja äänitetty äänimuistio tallennetaan automaattisesti.  



MUISTIINPANOJA



osa.5 Asetukset
Ääniasetukset 

Näytön asetukset 

Bluetooth-asetukset 

Puhelimen yhdistämisen asetukset 

Aloitusnäytön asetukset 

Päivämäärän/ajan asetukset 

Kieliasetukset 

Näppäimistön asetukset 

Näytönsäästäjän asetukset 

Lisäasetukset 

Järjestelmän tiedot  
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Asetukset 
Asetusnäytöltä (Setup) ohjataan 

multimediajärjestelmän asetuksia.  

Siirry näytölle painamalla ohjauspyörän 

 -painiketta tai valitsemalla  
  -kohta   -näytöltä.  

Sound settings 
( niasetukset) 

Näiden asetusten kautta määritetään 

koko järjestelmän ääniefektit.  

Toiminnot Kuvaus

  Position 
(Sijoitus)

Paina Ylös/Alas/Vasem-
malle/Oikealle -painikkei-
ta sijoittaaksesi äänen.
Kun valitset  ääni 
säätyy auton keskelle.

  Volume 
levels 
(Äänen-
voimak-
kuudet)

Säädä järjestelmän eri 
toimintojen äänenvoimak-
kuuksia, koskee myös pu-
helimen yhdistämistä.

  Equaliser 
(Äänen 
väri)

Säädä BASSOA/KESKI-
ALUETTA/DISKANTTIA 
vetämällä liukusäädintä.
Valitse     alustaak-
sesi asetukset.

Toiminnot Kuvaus

  Loudness

Asettaa äänenvoimak-
kuuden, kun autolla pe-
ruutetaan, virta kytketään 
jne.

  Advanced 
(Lisäase-
tukset)

Valitse lisävaihtoehtoja 
kuten ”Nopeuden mu-
kaan säätyvä äänenvoi-
makkuus”, joka säätää 
äänenvoimakkuutta auto-
maattisesti ajonopeuden 
mukaan.

  Default 
(Oletus)

Palauttaa ääniasetukset 
tehdasasetuksiin.

  Beep 
(Äänet)

Valitse tämä ottaaksesi 
näppäinäänet käyttöön.

i  Lisätietoja 
• Äänten lisäasetukset saattavat vaihdella 

autoon valitusta vahvistimesta riippuen. 
• Istuinten muoto saattaa vaihdella automal-

lista riippuen.  
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 Näytön asetukset (Display Settings)  I 5-3

N yt n asetukset 
(Display Settings) 

Näillä asetuksilla säädetään koko 

järjestelmän valaistuksen tasoa.  

Toiminnot Kuvaus

   Dimming 
(Himmennys)

Säätää näytön kirkkau-
den tilan muutosten 
mukaan.

  Brightness 
(Kirkkaus)

Mittarison säätimellä 
voidaan säätää jär-
jestelmän kirkkautta 
mittariston kirkkauden 
mukaan. Jos tämä toi-
minto on pois käytöstä, 
voit säätää päivä- tai 
yötilan kirkkautta Dim-
ming-kohdan asetusten 
mukaisesti.

  Default 
(Oletus)

Palauttaa näytön ase-
tukset tehdasasetuk-
siin.

  Display Off 
(Näyttö pois)

Sammuttaa näytön.

Bluetooth-asetukset 

Vaihtaa Bluetooth-puhelimen asetuksia.  

Paina  -painiketta  Valitse 
 .  
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Bluetooth-yhteydet  
Paina  -painiketta  Valitse 

    .  

Toiminnot Kuvaus

  Luettelo 
paritetuista 
laitteista

Näyttää luettelon lait-
teista, joiden kanssa 
on muodostettu lai-
tepari. Kun valitset 
laitteen luettelosta, 
laitteen yhteys muo-
dostetaan tai katkais-
taan.

  Bluetooth 
Audio 
-yhteyden tila

Symboli tulee näyt-
töön, kun Bluetooth 
Audio -yhteys muo-
dostetaan.

  Bluetooth 
handsfree 
-yhteyden tila

Symboli tulee näyt-
töön, kun Bluetooth 
handsfree -yhteys 
muodostetaan.

  Add new 
(Lisää uusi)

Rekisteröi uusi Blue-
tooth-laite.

  Delete 
devices 
(Poista 
laitteita)

Valitse ja poista laite-
parin laite.

 Help (Ohje)
Tuo näyttöön Blue-
tooth-yhteyden ohje-
näytön.

i  Lisätietoja 
• Enintään 5 Bluetooth-laitteen kanssa voi-

daan muodostaa laitepari. 
• Yhteys voidaan muodostaa vain yhteen 

Bluetooth-laitteeseen kerrallaan. 
• Kun Bluetooth-laite on yhdistettynä, uuden 

laitteen kanssa ei voida muodostaa laiteparia. 
• Kun poistat laiteparilla yhdistetyn laitteen, 

myös pääyksikköön tallennettu puheluhis-
toria ja yhteystiedot poistetaan. 

• Bluetooth handsfree- ja Bluetooth Audio 
-toimintoja tuetaan. 

• Hands-free- ja audio-tuettuja laitteet, kuten 
Bluetooth-älypuhelimet tai äänentoisto toi-
mivat normaalisti. 

• Kun Bluetooth laite yhdistetään ja Blue-
tooth-yhteys katkeaa yllättäen (esim. kun 
laite on yhteysalueen ulkopuolella, laitteen 
virransyöttö katkeaa tai tapahtuu Blue-
tooth-yhteysvirhe), Bluetooth-laite hakee 
automaattisesti lähellä olevia Bluetooth-lai-
teita ja muodostaa yhteyden. 

• Jos järjestelmä ei ole vakaa auton ja Blue-
tooth-laitteen välisen tiedonsiirto-ongelman 
vuoksi, palauta tehdasasetukset. 

• Tehdasasetuksilla (Factory settings) Blue-
tooth-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.  

• Paina  -painiketta  Valitse 
    .  
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 Puhelimen yhdistämisen asetukset  I 5-5

Automaattinen yhteyden 
muodostaminen  

Paina  -painiketta  Valitse 
   .  

Kun moottori käy, valittu Bluetooth-lai-

te yhdistetään automaattisesti. Jos yh-

teyden muodostaminen epäonnistuu, 

yhteys luodaan automaattisesti aikai-

semmin yhdistettyyn laitteeseen. Jos 

tämäkin epäonnistuu, järjestelmä yrittää 

yksitellen yhdistää kaikkiin laitteisiin, joi-

den kanssa on muodostettu laitepari. 

Yhteyden automaattisesta muodosta-

misesta riippuen laitteen yhdistäminen 

saattaa kestää jonkin aikaa.  

Bluetoothin järjestelmätiedot  
Paina  -painiketta  Valitse 

    . 

Toiminnot Kuvaus

  Vehicle 
name 
(Auton 
nimi)

Voit vaihtaa Bluetooth-lait-
teeseen nimen, jolla se 
tunnistaa auton audiolait-
teen.

  Passkey 
(Salasana)

Voit vaihtaa Bluetooth-lait-
teen tunnistuksen salasa-
nan. Oletussalasana on 
0000.

i  Lisätietoja 
• Yllä oleva ajoneuvon nimi on esimerkki.  

Tarkista tuotteen todelliset tiedot.  

Puhelimen yhdist misen 
asetukset 

Katso lisätietoja puhelimen yhdistä-

misohjeista.  



5-6 I Asetukset 

Aloitusn yt n asetukset 
(Home screen settings) 

Voit valita aloitusnäytön oikeassa alareu-

nassa olevat kolme valikkokohtaa halua-

miksesi. 

Raahaa aloitusnäytön asetusnäytöllä oi-

kealla olevat valikkokohdat alla olevassa 

näytössä sinisellä merkitylle alueelle.  

i  Lisätietoja 

• Voit palauttaa tehtaan oletusasetukset 
  -painikkeella.  

P iv m r n/ajan asetukset 
(Date/Time settings)

Muokkaa kellonajan ja päivämäärän 

asetuksia. Voit muuttaa arvoja nuolinäp-

päimillä. Päivämäärän/ajan asetukset ei-

vät muutu automaattisesti, kun siirrytään 

eri aikavyöhykkeelle. Kellonaika on muu-

tettava manuaalisesti tällä näytöllä.

Toiminnot Kuvaus

  24-Hours 
(24 tuntia)

Näyttö on asetettu 24 tun-
nin tilaan.

  Suora 
syöttö

Jos napsautat jotakin ar-
voa, syötät numeron suo-
raan seuraavalle näytölle.

  Daylight 
saving time 
(Kesäaika)

Kesäaika otetaan käyt-
töön.

Kieliasetukset

Voit valita näyttökielen.

Jos kieltä muutetaan, järjestelmän kieli 

muuttuu automaattisesti.

Yksilölliset tiedot kuten MP3-tiedostojen 

nimet eivät muutu.
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 Näppäimistön asetukset  I 5-7

N pp imist n asetukset 

Voit asettaa käyttökielen mukaisen 

näppäimistön.  

i  Lisätietoja 
• Valittua näppäimistöä käytetään kaikissa 

syöttötiloissa.  

N yt ns st j n asetukset 
(Screensaver settings) 

Voit valita jonkun seuraavista näyttö-

muodoista näytettäväksi, kun näytön vir-

ta on pois päältä (katkaise virta pitämällä 

virtapainiketta painettuna). 

• Digitaalinen kello ja päivämäärä 

• Analoginen kello ja päivämäärä 

• Ei mitään  

Lis asetukset
(Advanced settings) 

Aseta halutessasi toimintokohtaisia 

hälytyksiä.  

Toiminnot Kuvaus

  Custom but-
ton (Oma 
painike)

Voit valita toiminnon, 
johon siirrytään, kun 

 -painiketta 
painetaan.

  Steering 
whl mode 
button (Ohj.
pyörän 
tilapainike)

Asettaa toistettavan 
median, kun ohjauspyö-
rän tai takaistuimen (jos 
varusteena)  
-painiketta painetaan.

  Media 
change 
notifi cations 
(Mediatieto-
jen näyttö)

Valitsee, näytetäänkö 
mediatietoja näytön ylä-
laidassa, kun seuraa-
vaa kohdetta soitetaan 
muulla kuin medianäy-
töllä.
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J rjestelm n tiedot 
(System info) 

Nähtävissä ovat järjestelmän versiotiedot 

ja päivitystiedot.  

Toiminnot Kuvaus

  Version 
info 
(Versio-
tiedot)

Päivitä järjestelmä pai-
namalla 

jjj
  -paini-

ketta.

  Memory 
(Muisti)

Katso järjestelmän muis-
tin tallennustiedot.

  Default 
(Oletus)

Kun   valitaan, 
asetukset palautetaan 
tehdasasetuksiksi.

Järjestelmän päivitys  
Syötä Järjestelmän tiedot -näytöllä (Sys-

tem Info) USB-muisti, jossa on viimeisin 

ladattu tiedosto ja paina    -paini-

ketta aloittaaksesi päivityksen. Järjes-

telmä käynnistyy automaattisesti uudel-

leen.

i  Lisätietoja 
• Tämä tuote tarvitsee ohjelmistopäivityksiä 

ja lisätoimintoja, jotka saattavat viedä 
jonkin aikaa riippuen datan määrästä.  

 MUISTUTUS
• Jos virta katkaistaan tai USB-muisti pois-

tetaan päivityksen aikana, tiedot saattavat 
vaurioitua. Älä sammuta moottoria, kun päi-
vitys on meneillään.  

• Kun   valitaan, se saattaa poistaa 
kaiken datan ja asetukset, joten toimi har-
kiten.



Tuotteen tekniset tiedot 

Vianetsintä 

UKK 

Tärkeitä turvaohjeita  

osa.6 Liite
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Liite 
Tuotteen tekniset tiedot 

TFT-LCD   

Näytön koko 8 tuumaa (176,4 x 99,36 mm)

Resoluutio 384 000 pikseliä (resoluutio: 800 x 480)

Toimintaperi-
aate

TFT-tekniikkaan (ohutkalvotransistori) perustuva 
aktiivimatriisi

Kuvakulma Vas/Oik, Ylh/Alh: KAIKKI 89°

Sisäinen 
valaistus

LED

Radio  

Kanavat A3
FM: 87,5–108,0 MHz (Porrastus: 50 kHz

AM: 522–1620 MHz (Porrastus: 9 kHz

Herkkyys FM: Alle 10 dBuV/AM: Alle 35 dBu EMF

Häiriökerroin 2 % sisällä

Koko järjestelmä  

Virtalähde 14,4 V
Käyttö-
jännite

9–16 V DC

Pimeävirta Enintään 1 mA

Käyttö-
lämpötila

-20...+70 °C
(-4...+158 °F)

Varastointi-
lämpötila

-40...+85°C
(-104...+185°F)

Mitat 295,9 X 160,2 X 192,4 mm

Virrankulutus 2,5 A Paino
1,75 kg /
1,85 kg (DAB)

Bluetooth® Wireless Technology  

Taajuusalue
2400–2483,5
MHz

Tuettu Blue-
tooth®-versio

3.0

Tuettu profi ili Handsfree(1.6), A2DP(1.2), AVRCP(1.5), PBAP(1.1)

Antennin 
teho

3 mW (maksimi)

Kanavien 
lukumäärä

79 kanavaa

Bluetooth- 
korjauksen 
RAM-ohjelmis-
toversio

1



06
 

 Vianetsintä  I 6-3

Vianetsint  

1.  Toiminnan tai asennuksen yhteydessä ilmeneviä virheitä 

voidaan luulla laitteen vioiksi. 

2.  Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavan 

luettelon ratkaisuehdotuksia. 

3.  Jos ongelma ilmenee edelleen, ota yhteyttä Hyundai-

jälleenmyyjään.  

Ongelma Mahdolliset syyt

Näytössä on pieniä 
punaisia, sinisiä tai 
vihreitä pisteitä

• LCD-näytön valmistusteknologia edel-
lyttää suurta pistetaajuutta, minkä 
vuoksi 0,01 prosentissa kokonaispik-
selimäärästä voi olla puutteita tai pik-
selivalaistus voi olla virheellinen

Ääni tai kuva ei toimi

• Onko auton virta-avain [ACC]- tai 
[ON]-asennossa?

• Onko navigointijärjestelmän virransyöt-
tö sammutettu?

Näytön kuva näkyy, 
mutta ääni ei kuulu.

• Onko äänenvoimakkuus säädetty hil-
jaiselle?

• Onko ääni mykistetty?

Kun virransyöttö on 
kytketty, näytön kulmat 
näkyvät mustina.

• Kun LCD-näyttöä on käytetty pitkään, 
osa näyttöä voi näkyä tummana. Tämä 
ei ole toimintahäiriö

• Jos näyttö on hyvin pimeä, ota yhteyttä 
Hyundai-jälleenmyyjään

Ongelma Mahdolliset syyt

Ääni kuuluu vain yh-
destä kaiuttimesta.

• Onko kaiutin- tai kanavatasapaino sää-
detty vain toiselle puolelle?

Ääni ei kuulu AUX- 
tilassa.

• Onko audiokaapelin liittimet kiinnitetty 
lujasti AUX-liitäntään?

Ulkoinen laite ei toimi.
• Onko ulkoinen laite kiinnitetty vakio-

tyyppisellä kytkentäkaapelilla?

Kun sytytysvirta kyt-
ketään, viimeisimmän 
käyttötilan ruutu ei näy 
näytössä.

Jos tiedostoja on kuunneltu ulkoisesta 
lähteestä, esim. USB- tai iPod-laitteesta 
tai Bluetooth®-suoratoistotilassa, ennen 
sytytysvirran katkaisua käytetyn tilan 
näyttö ei mahdollisesti lataudu kokonaan.
• Jos vastaavaa laitetta ei kytketä järjes-

telmään, edellinen käyttötila ei palaudu 
näyttöön.

• Jos edellinen käyttötila ei toimi, sitä 
edeltävä käyttötila toimii.
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Ongelma Mahdolliset syyt Toimenpide

Virta ei 
kytkeydy 
päälle

• Sulake on palanut

• Vaihda sen tilalle sopiva 
sulake

• Jos sulake palaa uudel-
leen, ota yhteyttä osto-
paikkaan tai Hyundai-jäl-
leenmyyjään.

• Laitetta ei ole 
asianmukaisesti 
kytketty

• Tarkista laitteen kytkentä

Järjestelmä 
ei toimi

• Auton akkuvaraus 
on alhainen

• Lataa akku. Jos ongel-
ma ilmenee edelleen, ota 
yhteyttä ostopaikkaan tai 
Hyundai-jälleenmyyjään.

Ongelma Mahdolliset syyt Toimenpide

Kuvan 
värin/sävyn 
laatu on 
alhainen

• Kirkkauden, vä-
r i ky l l ä i syyden , 
värisävyn, ja kont-
rastitasojen ase-
tukset eivät ole 
asianmukaiset

• Korjaa kirkkaus-, värikyl-
läisyys, värisävy- ja kont-
rastitasot Näytön asetuk-
set -kohdassa (Display 
Setup).

Ääni ei 
toimi

• Ä ä n e n vo i m a k -
kuus on asetettu 
hiljaisimmalle ta-
solle

• Yhteys ei toimi 
asianmukaisesti

• Laite kelaa par-
haillaan eteen- tai 
taaksepäin, selaa 
tai toistaa tiedos-
toa hitaalla nope-
udella

• Säädä äänenvoimakkuus

• Tarkista laitteen kytkentä

• Ääni ei toimi, kun eteen- 
tai taaksepäin kelaus, se-
laus tai toisto hitaalla no-
peudella on käytössä

Ääni tai 
kuva on 
heikkolaa-
tuinen

• Värinä on peräisin 
va ih toky tk imen 
asennuspaikasta

• Kuvan väri/laatu 
on heikko

• Laitteen värinä voi aiheut-
taa äänen kiertoa tai ku-
van vääristymistä

• Laite palaa normaaliin ti-
laan, kun värinä päättyy
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 Tuotteen tekniset tiedot  I 6-5

Ongelma Mahdolliset syyt Toimenpide

USB ei 
toimi

• USB-muisti on 
vaurioitunut

• Käytä USB-muistia alus-
tuksen jälkeen.

• USB-muistin liitin 
on likainen

• Poista lika ja roskat 
USB-muistin ja multime-
dialiitännän kosketuspin-
nalta.

• Käytössä on erik-
seen hankittu 
USB-keskitin.

• Kytke USB-laite suoraan 
auton multimedialiitäntään

• Käytössä on 
USB-jatkojohto

• USB-muisti ei ole 
metallikoteloitu

• Kytke USB-laite suoraan 
auton multimedialiitäntään

• Käytä vakiotyyppistä 
USB-muistia

• Käytössä on 
HDD-, CF- tai 
SD-massamuisti

• Käytä vakiotyyppistä 
USB-muistia

• Muistissa ei ole 
yhteensopivia mu-
siikkitiedostoja

• Audiolaite tukee ainoas-
taan MP3- ja WMA-tie-
dostomuotoja. Käytä 
ainoastaan tuettuja tiedos-
tomuotoja

Ongelma Mahdolliset syyt Toimenpide

Järjestelmä 
ei tunnista 
iPod-laitet-
ta, vaikka 
se on 
kytketty 
järjestel-
mään

• Laitteessa ei ole 
yhteensopivia mu-
siikkitiedostoja

• iPod- la i teohje l -
mistoversio ei ole 
päivittynyt oikein

• iPod ei tunnista la-
dattuja tiedostoja

• Lataa musiikkitiedosto-
ja iTunesista ja tallenna 
MP3-tiedostot iPodille

• Päivitä laiteohjelmisto iTu-
nesista ja kytke iPod uu-
delleen laitteeseen

• Käynnistä iPod uudelleen 
ja kytke se uudelleen na-
vigointilaitteeseen

Bluetooth 
ei toimi tai 
käytössä 
on sen 
rajoitetut 
toiminnot

• Matkapuhelimesi 
Bluetooth on pois 
päältä

• Bluetooth-yhteyttä 
ei muodosteta

• Kytke se päälle

• Aktivoi yhteys

i  Lisätietoja 
• Jos laitteen käytön aikana ilmenee toimintahäiriö, jonka korjaaminen 

ei onnistu yllä mainituilla ohjeilla, paina RESET-näppäintä järjestelmän 
nollaamiseksi. 

• Paina RESET-näppäintä pitkään (yli 1 sekuntia). Laitteen virta katke-
aa ja järjestelmä nollataan.  
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UKK  

Laiteparin muodostaminen 
matkapuhelimen kanssa  

K  En onnistu muodostamaan laiteparia matkapuhelimeni kans-

sa. Mistä tämä johtuu?  

V  Tarkista, että matkapuhelin tukee Bluetooth® -toimintoa. Tar-

kista, onko matkapuhelimesi Bluetooth pois päältä. Jos näin 

on, kytke se päälle. Jos puhelimen rekisteröiminen ei edel-

leenkään onnistu, yritä uudelleen kytkettyäsi Bluetoothin pois 

päältä ja takaisin päälle, tai poista laitteen rekisteröinti multi-

mediajärjestelmästä ja matkapuhelimesta ja rekisteröi matka-

puhelin uudelleen. 

K  Mitä eroa on laiteparin muodostamisella ja matkapuhelimen 

yhdistämisellä?  

V   Laitepari muodostetaan tunnistamalla pääyksikkö ja matka-

puhelin. Kun matkapuhelimen ja pääyksikön on muodostettu 

laitepari, matkapuhelin voidaan yhdistää ja yhteys voidaan 

katkaista, kunnes matkapuhelin poistetaan järjestelmästä. 

Bluetooth® handsfree-toimintoja, kuten puheluiden soittamis-

ta ja niihin vastaamista tai yhteystietojen hallintaa tuetaan 

vain pääyksikön kanssa yhdistettyjen matkapuhelinten osalta.   

K  Mikä salasana on?  

V  Salasanan avulla todennetaan pääyksikön ja matkapuheli-

men välinen yhteys. Salasana on syötettävä vain kerran, kun 

matkapuhelimen kanssa muodostetaan laitepari ensimmäistä 

kertaa.   

Oletussalasana on 0000. Voit vaihtaa sen valitsemalla  

        .
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 UKK   I 6-7

Puheluiden soittaminen ja niihin vastaaminen  

K  Kuinka vastaan puheluun?  

V  Saapuvan puhelun yhteydessä näyttöön tulee ponnahdusviesti. 

Voit vastata puheluun valitsemalla näytöltä   tai 

painamalla ohjauspyörän  -painiketta.

Hylkää puhelu valitsemalla näytöltä   tai painamalla 

ohjauspyörän  -painiketta.

 

K  Kuinka toimin, jos puhun handsfree-tilassa, mutta haluaisin 

siirtää puhelun matkapuhelimeen?  

V  Paina puhelun aikana ohjauspyörän  -painiketta 

pitkään (yli 0,8 sekuntia) tai valitse   puhelimen 

näytön alalaidasta siirtääksesi puhelun matkapuhelimeesi.  

Kysymyksiä langattoman Bluetooth® 
-teknologian ja multimediajärjestelmän 
käyttöympäristöstä  

K  Mikä on langattoman yhteyteni käyttöetäisyys? 

V  Langatonta yhteyttä voidaan käyttää noin 13,5 metrin 

etäisyydellä. 

K  Monenko matkapuhelimen kanssa voidaan muodostaa 

laitepari? 

V  Laitepari voidaan muodostaa korkeintaan viiden matkapuhe-

limen kanssa. 

K  Miksi puheluyhteyden laatu on joskus huono? 

V  Tarkista matkapuhelimen signaalin voimakkuus, kun puhelun 

laatu heikkenee. Puheluyhteyden laatu saattaa heikentyä, 

kun signaali on heikko. Puhelun laatu saattaa heikentyä myös, 

jos matkapuhelimen lähellä on metalliesineitä, kuten juoma-

tölkkejä. Tarkista, ettei matkapuhelimen läheisyydessä ole 

metalliesineitä. Puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat 

vaihdella matkapuhelimen tyypistä riippuen.   



T rkeit  turvaohjeita 

Ennen kuin käytät multimediajärjestelmää, lue kaikki tämän loppukäyttäjän käsikirjan (Käyttöoppaan) ohjeet ja turvallisuustiedot 

ja noudata niitä. Tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa onnettomuuden tai muita vakavia 

seuraamuksia. 

Pidä käyttöopas autossa 

Kun käyttöopas on autossa, se on sinun tai muiden multimediajärjestelmää tuntemattomien käyttäjien luettavissa. Varmista, että 

kaikilla on mahdollisuus lukea käyttöopas ja tutustua sen ohjeisiin ja turvallisuustietoihin ennen järjestelmän käyttämistä ensimmäistä 

kertaa. 

Varoitus 

Tiettyjen järjestelmän osien käyttäminen ajon aikana saattaa häiritä keskittymistäsi ajamiseen ja mahdollisesti aiheuttaa 

onnettomuuden tai muun vakavan tilanteen. Älä muuta järjestelmän asetuksia tai syötä tietoja muuten kuin suullisesti ajon aikana. 

Pysäytä auto tätä varten turvalliseen ja lailliseen paikkaan. Se on tärkeää, sillä asetuksien tekeminen tai toimintojen muuttaminen 

saattaa häiritä keskittymistäsi ajamiseen ja joudut irrottamaan kätesi ohjauspyörästä.  



Näytön katsominen pitkään 

Älä käytä ajon aikana mitään toimintoa, joka edellyttää näytön katsomista pitkään. Pysähdy turvalliseen ja lain mukaiseen paikkaan 

ennen kuin käytät sellaista järjestelmän toimintoa, joka edellyttää pitkäaikaista huomiota. Jopa näytön lyhyet vilkaisut saattavat olla 

vaarallisia, jos huomiosi ajotilanteeseen katkeaa kriittisellä hetkellä. 

Äänenvoimakkuus 

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian suureksi. Pidä äänenvoimakkuus tasolla, jolla kuulet edelleen liikenteen äänet ja hälytysäänet 

ajon aikana. Jos ajat kuulematta näitä ääniä, voit joutua onnettomuuteen.  
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Product details 

Applied Standards 

Signed By 

Seunghoon Choe

Representative

Hyundai MOBIS Co., Ltd.

EU Declaration of Conformity 

CAR AUDIO SYSTEM
ADBC0G4ET, ADB10G4EE, ADB11G4EG, ADB10G4EN, ADB11G4EE, ADB10G4GG, ADB10G3UG,
ADB10S0EP, ADBC0S0EP, ADB10S0EG, ADB10S0EN, ADB11S0EP, ADB10S0GL, ADB10S0GG,
ADB10S0UG

Manufacturer Representative in the EU 

Product 

Model 

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive
2014/53/EU by application of

EN 300 328 V2.1.1 / Final Draft EN 303 345 V1.1.7 / EN 303 413 V1.1.1

Draft EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0,
Draft EN 301 489-19 V2.1.0, EN 55032:2015 / EN 55035:2017

EN 60065:2014, EN 62311:2008

Article  3.2
Radio 

Article  3.1b
EMC 

Hampshire, P015 5RL, United Kingdom

Notified Body Identification 

Hyundai MOBIS Co., Ltd. MOBIS Parts Europe N.V.

Article  3.1a
Safety, Health 

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Wilhelm-Fay-Strabe 51, 

31/01/2018

This declaration of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacturer. 

Seoul, 06141, Korea Frankfurt Main, 65936, Germany 

Tel: +82-31-260-2707 Tel: +49-69-85096-5011

Notified Body 

TUV SUD BABT / TUV SUD Group

Octagon House, Concorde Way, Fareham

0168

Reference BABT-RED000767 i01
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