
DA4
(영어 | 유럽) 디오디오2

K4MS4-DA000

KONA Electric

Auto multimeediasüsteem | Kasutusjuhend



1

 [ Valmistaja jätab endale õiguse selles juhendis kirjeldatud funktsioone ja teenuseid tootearenduse eesmärgil eelneva etteteatamiseta 
muuta. Kui süsteemi tarkvara uuendatakse, võivad käesolevas kasutusjuhendis toodud ekraanipildid erineda süsteemi tegelikest 
ekraanikujutistest.

 [ Selles juhendis kirjeldatud funktsioonid ja teenused võivad erineda nendest, mida teie autoga tegelikult kasutada saab. Täpse teabe 
oma auto kohta leiate omaniku käsiraamatust või oma auto kataloogist.

 [ Valmistaja jätab endale õiguse süsteemi ehitust ja tehnilisi näitajaid tootearenduse eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

 [ Selles multimeediasüsteemis on kasutusel avatud lähtekoodiga tarkvara, sh (ilma piiranguteta) tarkvara, mida on levitatud ja/või 
muudetud üldiste avalike litsentside (GNU GPL 1991. aasta juuni versioon 2 ja GNU LGPL 1999. aasta veebruari versioon 2.1) all.

Täiendava teabe ja asjakohaste materjalide saamiseks eelnevalt nimetatud litsentside ja tarkvara kohta võtke palun meiega ühendust 
e-posti teel aadressil MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr
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Kasutajatele kättesaadav teave
Auto multi
meediasüsteemi 
kasutusjuhend (PDF)

See juhend tutvustab teile süsteemi funktsioone ja selgitab, kuidas neid 
kasutada. Süsteemi ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege see juhend enne 
süsteemi kasutamist läbi.

Auto multi
meediasüsteemi 
lühijuhend (trükis)

See juhend sisaldab kokkuvõtlikult kõige olulisemat teavet. Kasutage seda 
juhendit süsteemi kirjelduste ja juhiste kiiremaks ja lihtsamaks leidmiseks.

Kiirjuhend See on süsteemisisene juhend: saate lugeda põhiinfot süsteemi kasutamise 
ja selle tähtsaimate funktsioonide kohta otse süsteemi ekraanilt.

 • Kiirjuhendi avamiseks: puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Quick guide (Kiirjuhend).

Kui auto liigub, siis turvakaalutlustel seda kiirjuhendit ei näidata. 
Enne kiirjuhendi avamist peatage auto ohutus kohas.
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Selles juhendis kasutatud sümbolid

  Hoiatus Tähistab kasutaja ohutusega seotud tähtsat teavet. Hoiatuste eiramine võib lõppeda 
raskete või surmavate kehavigastustega.

  Ettevaatust
Tähistab kasutaja ohutusega seotud tähtsat teavet. Nende juhiste eiramine võib põhjustada 
kehavigastusi või kahjustada teie autot.

  Märkus
Tähistab kasulikku teavet ja nõuandeid, mis teevad süsteemi kasutamise mugavamaks.

* kui on 
 varustuses

Tähistab valikvarustuse kirjeldusi.

See juhend kehtib kõikide mudelite kohta, sõltumata eri mudeliversioonide tehnilistest 
näitajatest, varustustasemest ja valikvarustusest. Niisiis võib see juhend kirjeldada ka 
selliseid funktsioone ja varustust, mis teie autos puuduvad.
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Järgige ohutuse tagamiseks alltoodud juhiseid. Vastasel juhul 
kasvab märgatavalt liiklusõnnetuse ning raskete ja eluohtlike 
kehavigastuste oht.

 Ü Auto juhtimisel

Ärge kasutage süsteemi juhtpaneeli sõidu ajal.
 • Kui juht tegeleb autoroolis kõrvaliste tegevustega, võib ta kaotada 

kontrolli auto liikumise üle ning põhjustada tõsiste kehavigastuste 
või surmaga lõppeva avarii. Juhi tähtsaimaks kohustuseks on auto 
ohutu juhtimine kooskõlas kõikide asjakohaste seadustega. Igasuguseid 
käes hoitavaid seadmeid, lisavarustust või auto süsteeme, mille 
kasutamisel juht ei suuda seda kohustust täita, ei tohi auto juhtimise 
ajal kunagi kasutada.

Vältige sõidu ajal ekraanile vaatamist.
 • Kui pöörate pilgu teelt kõrvale, võib juhtuda liiklusõnnetus.

 • Enne, kui hakkate kasutama mitut tegevust nõudvaid funktsioone, 
peatage auto ohutus kohas.

Enne mobiiltelefoni kasutamist peatage auto.
 • Kui kasutate oma telefoni sõidu ajal, võite teha avarii.

 • Vajadusel rääkige telefoniga auto helisüsteemi vahendusel Bluetooth-
ühenduse kaudu ning tehke seda võimalikult lühidalt.

Reguleerige süsteemi helitugevus piisavalt vaikseks, 
et kuuleksite hääli ka väljastpoolt autot.
 • Kui te ei kuule sõidu ajal hääli väljastpoolt autot, võib juhtuda 

liiklusõnnetus.

 • Lisaks rikub pikaajaline vali heli ka kõrvakuulmist.

 Ü Süsteemi kasutamisel

Ärge võtke süsteemi ise osadeks lahti ega muutke selle 
ehitust.
 • Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda mõni õnnetus, süttida tulekahju 

või keegi võib saada elektrilöögi.

Jälgige, et süsteemi sisse ei satuks mingeid vedelikke 
ega võõrkehi.
 • Need võivad põhjustada mürgiste aurude teket ja süttimise või süsteemi 

rikke.

Lõpetage süsteemi kasutamine, kui selle töös on tekkinud 
häired, nt sellest ei kosta ühtki heli või selle ekraan on täiesti 
tühi.
 • Kui üritate süsteemi kasutamist siiski jätkata, võib see lõplikult rikki 

minna, põlema süttida või põhjustada elektrilöögi.

 Û Märkus
Kui süsteemi kasutamisel esineb probleeme, pöörduge oma 
automüüja või autoteeninduse poole.

Ohutusnõuded
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Ettevaatusabinõud
Järgige ohutuse tagamiseks alltoodud juhiseid. Vastasel juhul 
võite süsteemi kahjustada või ise viga saada.

 Ý Süsteemi kasutamisel

Kasutage süsteemi vaid siis, kui auto mootor töötab.
 • Kui kasutate süsteemi pikka aega mittetöötava mootoriga, võib 

aku tühjeneda.

Ärge paigaldage autosse tooteid, mis pole autos 
kasutamiseks heaks kiidetud.
 • Sellised tooted võivad põhjustada häireid süsteemi töös ning selliseid 

häireid garantii raames ei kõrvaldata.

 Ý Süsteemi hooldamisel

Ärge avaldage süsteemile liigset survet ega käsitsege seda 
jõuga.
 • Liigne surve ekraanile võib LCD-paneeli või puuteekraani kahjustada.

Kui puhastate süsteemi juhtpaneeli või ekraani, seisake 
kindlasti esmalt mootor ja kasutage vaid pehmet kuiva 
lappi.
 • Kasutades juhtpaneeli või ekraani puhastamiseks karedat lappi või 

lahusteid (alkoholi, vedeldeid, benseeni vms), võite nende pinda 
kriimustada või keemiliselt kahjustada.

Kui kinnitate vedelikuga täidetud õhuvärskendaja 
ventilatsiooniava võrestiku külge, võib ventilatsiooniava 
takistatud õhuvoolu tõttu deformeeruda.

 Û Märkus
Kui süsteemi kasutamisel esineb probleeme, pöörduge oma 
automüüja või autoteeninduse poole.
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1  Süsteemi ülevaade
Seadme osad ja funktsioonid 1-2

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine 1-5

Puutetundliku ekraani kasutamine 1-7

Ekraani avakuva ülevaade 1-8

Tagurduskaamera ekraanivaate ülevaade 1-9

Kliimaseadme kasutamine (*kui on varustuses) 1-11

2  Elektriauto nutikad  
funktsioonid (EV)

Elektriauto nutikate funktsioonide (EV) menüü avamine 2-2

Energiainfo vaatamine 2-3

Ökosõidu andmete vaatamine 2-4

Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine 2-4
Ajastatud laadimise ja kliimaseadme ajastatud 
töö seadistamine 2-5
Soovitud aku laetuse taseme sisestamine 2-8
Laadimisvoolu seadistamine 2-8

Elektriauto (EV) seadistuste muutmine (*kui on varustuses) 2-9

3  Kasulikud funktsioonid
Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine 3-2

Oma isikliku menüü muutmine 3-2

Kõneteadete kasutamine 3-2

Telefoni projektsiooni kasutamine 3-3
iPhone’i ühendamine Apple CarPlay vahendusel 3-4
Androidi nutitelefoni ühendamine Android Auto vahendusel 3-6

4  Raadio
Raadio sisselülitamine 4-2

Raadiorežiimi muutmine 4-3

Vastuvõetavate raadiojaamade läbikuulamine 4-4

Raadiojaamade otsing 4-4

Raadiojaamade salvestamine 4-4

Salvestatud raadiojaamade kuulamine 4-5

Sisukord
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5  Meediamängija
Meediamängija kasutamine 5-2

Meediamängija funktsioonide kasutamine 5-3

USB-seadme režiimi kasutamine 5-5
Muusika kuulamine 5-5

iPodi režiimi kasutamine 5-7

AUX-režiimi kasutamine 5-10

6  Bluetooth
Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine 6-2

Seadmete sidumine süsteemiga 6-2
Seotud seadme ühendamine 6-4
Ühenduse katkestamine seadmega 6-5
Seotud seadmete kustutamine 6-5

Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamine 6-6

Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine 6-7
Helistamine 6-8
Telefonikõnedele vastamine 6-11
Kõne ajal kasutatavad funktsioonid 6-12
Lemmikute loendi koostamine 6-14

7  Seadistused
Sõidukeskkonna seadistamine 7-2

Heli seadistamine 7-3
Süsteemi heli seadistamine 7-3

Süsteemi ekraani seadistamine 7-4

Ekraani avakuva seadistamine 7-5

Ekraanisäästja seadistamine 7-5

Bluetooth-ühenduse seadistamine 7-6

Süsteemi töökeskkonna seadistamine 7-6
Ekraanitekstide keele seadistamine 7-6
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine 7-7
Klaviatuuri seadistamine 7-7
Lisavalikute seadistamine 7-8
Süsteemi info vaatamine 7-8
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8  Tekkinud probleemide 
lahendamine

Lahendused võimalikele probleemidele 8-2
Heli ja ekraan 8-2
USB-seadme kasutamisel 8-4
iPodi või iPhone’i kasutamisel 8-5
AUX-režiimi kasutamisel 8-6
Bluetooth-ühendus 8-7
Telefoni projektsioon 8-8
Süsteemi kasutamisel 8-9

9  Lisa
Süsteemi seisundit näitavad ikoonid 9-2

Korduma kippuvad küsimused 9-3

Süsteemi tehnilised andmed 9-7

Aineregister 9-12
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Süsteemi ülevaade

Seadme osad ja funktsioonid

Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

Puutetundliku ekraani kasutamine

Ekraani avakuva ülevaade

Tagurduskaamera ekraanivaate ülevaade

Kliimaseadme kasutamine (*kui on varustuses)
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Seadme osad ja funktsioonid
Ju

ht
pa

ne
el

Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib auto multimeediasüsteem ülaltoodud pildist erineda.

a Raadio klahv RADIO
 • Vajutage raadio sisselülitamiseks. Kui raadio mängib, 

vajutage raadiorežiimi muutmiseks.

b Meediamängija klahv MEDIA
 • Vajutage helisalvestiste kuulamiseks ühendatud 

salvestusseadmelt.
 • Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, tehke 

valik ühendatud seadmete valikuaknas.

c Otsinguklahv  SEEK/  TRACK 
 • Vajutage mõne teise raadiojaama, loo või faili valimiseks 

(v.a AUX-režiimil).
 • Meediamängija režiimil: lugude edasi- ja tagasikerimiseks 

vajutage pikalt (v.a AUX- ja Bluetooth Audio-režiimil).

d Lähtestamislüliti

e Toitelüliti ( )/helitugevuse regulaator ( )
 • Vajutage süsteemi (raadio/meediamängija) sisse- 

või väljalülitamiseks.
 • Ekraani ja heli väljalülitamiseks vajutage pikalt.
 • Keerake helitugevuse muutmiseks vasakule või paremale.

4

1

2

3

5
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f Avakuva klahv HOME
 • Vajutage ekraani avakuvale naasmiseks.

g Telefoni klahv PHONE
 • Vajutage mobiiltelefoni sidumiseks ja Bluetooth-ühenduse 

loomiseks.
 • Kui Bluetooth-ühendus telefoniga on loodud, vajutage kõnede 

loendi avamiseks.

h Kasutaja seadistatav klahv ( )
 • Vajutage selle klahvi alla salvestatud funktsiooni kasutamiseks.

i Seadistuste klahv SETUP
 • Vajutage seadistuste menüü avamiseks.

j Häälestusnupp/faili valikunupp/sisestuslüliti 
( )
 • Raadiorežiimil: keerake sageduse muutmiseks või jaama 

vahetamiseks.
 • Meediamängija režiimil: keerake lugude/failide otsimiseks.
 • Kui soovitud lugu või fail on leitud, vajutage selle valimiseks.

Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib auto multimeediasüsteem ülaltoodud pildist erineda.

6
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Märkus: Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad roolilülitid ülaltoodud pildist erineda.

a Hääletuvastuse lüliti ( )
 • Vajutage süsteemiga ühendatud ja telefoni projektsiooni kaudu kasutatava 

nutitelefoni hääletuvastusfunktsiooni sisselülitamiseks.
 • Hääletuvastusfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage sama lülitit pikalt.

b Režiimi valikulüliti ( )
 • Vajutage ümberlülituseks raadio ja meediamängija erinevate režiimide vahel.
 • Süsteemi (raadio/meediamängija) sisse- või väljalülitamiseks vajutage pikalt.

c Helitugevuse reguleerimislüliti (  +/  -)/heli väljalülituslüliti ( )
 • Vajutage lülitit helitugevuse muutmiseks üles- või allapoole.
 • Vajutage heli ajutiseks välja- ja sisselülitamiseks.
 • Meediamängija režiimil: vajutage mängimisel pausi tegemiseks või mängimise 

jätkamiseks (v.a iPodi režiimil).

d Otsingulüliti ( / )
 • Vajutage mõne teise raadiojaama, loo või faili valimiseks (v.a AUX-režiimil).
 • Meediamängija režiimil: lugude edasi- ja tagasikerimiseks vajutage pikalt 

(v.a AUX- ja Bluetooth Audio-režiimil).

e Helistamis- ja vastamislüliti ( )
 • Vajutage mobiiltelefoni sidumiseks ja Bluetooth-ühenduse loomiseks.
 • Kui Bluetooth-ühendus telefoniga on loodud, vajutage kõnede loendi avamiseks. 

Viimati valitud telefoninumbri kordusvalimiseks vajutage pikalt. Kui teile 
helistatakse, vajutage kõnele vastamiseks.

 • Kõne ajal: vajutage ümberlülituseks käimasoleva ja ootele pandud kõne vahel. 
Kõne ümberlülitamiseks süsteemilt mobiiltelefonile ja vastupidi vajutage pikalt.

f Kõne lõpetuslüliti ( )

11
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Süsteemi sisse- ja väljalülitamine

1 Süsteemi sisselülitamiseks käivitage auto.

2 Kui ekraanile ilmub ohutust puudutav hoiatus, 
lugege see läbi ja puudutage ekraaniklahvi 
Confirm (Kinnita).
 • Ekraanitekstide keele muutmiseks puudutage 

ekraaniklahvi Language (Keel).

 • Kui te ei soovi süsteemi sõidu ajal kasutada, saate 
ekraani ja heli välja lülitada, vajutades pikalt juhtpaneeli 
toitelülitit [ ]. Kui soovite süsteemi taas kasutada, 
vajutage uuesti toitelülitit [ ].

Süsteem lülitub välja, kui seiskate mootori (ACC/OFF).

 • Kui lülitate süsteemi uuesti sisse, jätkab see tööd viimati 
kasutatud režiimil vastavalt viimati kasutatud seadistustele.
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 • Kui lülitate süsteemi sisse mootorit eelnevalt käivitamata, 
ilmub ekraanile aku tühjenemise hoiatus. Kui käivitate 
mootori, kaob hoiatus ekraanilt.

 Û Märkus
Mootori käivitamisel süsteemist kostva liiga valju heli välti-
mi seks reguleerige helitugevus enne mootori seiskamist 
sobivale tasemele. Soovi korral saate panna süsteemi ka auto-
maatselt helitugevust vähendama. Selleks puudutage avakuval 
All menus (Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > Sound 
(Heli) > Loudness (Helitugevus) ning lülitage sisse funktsioon 
Volume limitation on startup (Helitugevuse piiramine 
käivitamisel).

 Ü Hoiatus
 • Turvakaalutlustel mõned funktsioonid sõidu ajal ei tööta 

ning neid ei saa kasutada. Need funktsioonid töötavad 
ainult siis, kui auto seisab. Enne selliste funktsioonide 
kasutamist peatage auto ohutus kohas.

 • Lõpetage süsteemi kasutamine juhul, kui selle töös on 
tekkinud häired, nt sellest ei kosta ühtki heli või selle ekraan 
on täiesti tühi. Kui üritate süsteemi kasutamist siiski jätkata, 
võib see lõplikult rikki minna, põlema süttida või põhjustada 
elektrilöögi.

 Ý Ettevaatust
 • Süsteemi saab sisse lülitada, kui süüde on sees (süütelukk 

asendis ACC või ON). Kui süsteemi kasutatakse pikka aega 
mittetöötava mootoriga, võib auto aku tühjeneda. Seega – 
kui kavatsete süsteemi kasutada pikemat aega järjest, 
käivitage mootor.
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Puudutus

Puudutage kergelt soovitud elementi ekraanil ja tõstke 
sõrm ekraanilt. Sel moel saate käivitada eri funktsioone 
või teha soovitud valikuid.

Pikk puudutus

Puudutage soovitud elementi ekraanil vähemalt 1 sekund 
järjest sõrme ekraanilt tõstmata. Hoides sõrme pikalt 
vastaval ekraaniklahvil, saate kuulatavaid lugusid edasi 
või tagasi kerida.

Puutetundliku ekraani 
kasutamine
Teie auto multimeediasüsteem on varustatud puutetundliku 
ekraaniga. Seda puudutades saate kasutada mitmeid erinevaid 
funktsioone.

 Ý Ettevaatust
 • Ärge avaldage puutetundlikule ekraanile liigset survet 

ega puudutage seda teravate esemetega. Ekraan võib 
sel moel viga saada.

 • Ärge laske mingitel elektrit juhtivatel materjalidel vastu 
ekraani puutuda. Staatilisest elektrist põhjustatud 
elektrilöök võib põhjustada häireid süsteemi või puute-
ekraani töös.

 Û Märkus
Puutetundlikku ekraani ei saa kasutada, kui kannate käes 
tavalisi kindaid. Kasutage ekraani paljakäsi või kandke 
spetsiaalseid puutetundliku ekraani jaoks mõeldud kindaid.
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Ekraani avakuva ülevaade
Ekraani avakuva kaudu avaneb juurdepääs süsteemi 
eri funktsioonidele.

a b

c d

fe g h

a Praegune kellaaeg. Sõltuvalt teie asukohariigist ja auto 
varustustasemest võib kuupäeva näit varieeruda.

b Süsteemi seisundit näitavad ikoonid  
> Vt lk 9-2 „Süsteemi seisundit näitavad ikoonid“.

c Helisüsteemi teave. Puudutage seda akent, kui soovite 
vaadata vastava režiimi teavet täisekraanil.

d Ühendusi puudutav teave. Selles aknas on näha ühenduse 
seisund ja funktsioonide ikoonid.

Lohistamine

Hoidke sõrme ekraanil soovitud elemendi peal, lohistage 
see soovitud kohta ning laske uues kohas lahti. Sel moel 
saate valitud elemente ekraanil uude kohta ümber paigu tada 
või muusika kuulamisel lugudes edasi või tagasi hüpata.

Pühkimine

Libistage sõrme ekraanil kergelt soovitud suunas. 
Sel moel saab väga lihtsalt ja kiiresti eri menüüdes ja 
loendites liikuda.
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Parkimise abijoontega vaade auto taha teeb auto parkimise 
tunduvalt lihtsamaks ja ohutumaks.

c

d

a

b

 • Liikumissuuna abijooned (kollased) ab
Need jooned näitavad vastavalt rooli pöördenurgale auto 
liikumissuunda.

 • Neutraalsuuna abijooned (sinised) c
Need jooned näitavad teie auto eeldatavat liikumisteed, 
kui rool on keeratud otseks (neutraalasendisse). Nende 
joonte abil saate kontrollida, kas auto on parkimiskohal 
õiges asendis. Samuti aitavad need vältida auto parkimist 
liiga lähedale teise auto kõrvale.

 • Kokkupõrke eest hoiatavad jooned (punased) d
Need jooned aitavad vältida kokkupõrget auto taga olevate 
takistustega.

e Avab kõikide menüüde (All menus) ekraanivaate.

f Avab elektriauto nutikate funktsioonide (EV) menüü.

g Avab teie isikliku menüü (My Menu) ekraanivaate.  
> Vt lk 3-2 „Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine“.

h Juurdepääs kasutatavatele rakendustele ja kiirjuhendile.

 Û Märkus
Kui soovite mis tahes teiselt ekraanivaatelt avakuvale tagasi 
pöörduda, puudutage sümbolit .

Tagurduskaamera ekraanivaate 
ülevaade
Kui mootor töötab ja panete sisse tagasikäigu (R), näitab 
süsteem ekraanil automaatselt vaadet auto taha.



1-10

 Û Märkus
 • Tagurduskaamera pilt püsib ekraanil seni, kuni autoga 

tagurdatakse. Kui panete käigukangi pärast tagurdamist 
tagasikäigu asendist mis tahes teise asendisse, lülitub 
ekraan tagurduskaamera pildilt automaatselt ümber 
tagurdamisele eelnenud ekraanivaatele.

 • Parkimise abijoonte asend muutub ekraanil vastavalt rooli 
keeramisele, näidates teie auto eeldatavat liikumisteed.

 • Kõikides mudelites vastavalt rooli keeramisele muutuvaid 
abijooni ei näidata (sõltuvalt mudeliversioonist).

 • Kui mõni takistus satub tagurdamisel autole liiga lähedale, 
kostab hoiatussignaal. Õnnetuse vältimiseks juhul, kui te 
seda signaali ei kuule, saate panna süsteemi tagurdamisel 
automaatselt raadio/meediamängija helitugevust 
vähendama. Selleks puudutage avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > Sound 
(Heli) > Loudness (Helitugevus) > Reverse warning 
priority (Prioriteediks tagurdamise hoiatussignaal).

 Ü Hoiatus
Järgige tagurdamisel kindlasti alltoodud juhiseid:

 • Enne autosse sisenemist vaadake alati üle, mis on auto taga.
 • Ärge usaldage tagurdamisel üksnes tagurduskaamera pilti. 

Veenduge alati oma silmaga, et tagurdamine on ohutu, 
vaadates ise auto taha ja küljepeeglitesse.

 • Tagurdage alati aeglaselt ja peatuge otsekohe, kui tekib 
kahtlus, et keegi (eriti lapsed) on auto taga.

 Ý Ettevaatust
Tagurduskaamera pildil nähtavad kaugused võivad erineda 
tegelikest kaugustest. Ohutuse tagamiseks vaadake auto 
ümbrus enne tagurdamist alati oma silmaga üle.
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Kui kasutate kliimaseadet multimeediasüsteemi kasutamise 
ajal, näidatakse kliimaseadme seadistusi ekraani ülaservas.

b e f c g h d

 Û Märkus
 • Sisetemperatuuri näidatakse poolekraadise (0,5 °C) 

täpsusega.
 • Järgnevatel juhtudel lülitub automaatrežiim AUTO 

automaatselt välja:
 - kui reguleerite õhuvoolu tugevust või suunda;
 - kui lülitate sisse või välja konditsioneeri;
 - kui lülitate sisse esiklaasi soojenduse.

 • Sõltuvalt mudeliversioonist ja varustusest võivad mõned 
funktsioonid osadel mudelitel puududa.

Kliimaseadme kasutamine  
(*kui on varustuses)
Multimeediasüsteemi ekraanilt saab väga mugavalt kontrollida 
kliimaseadme tööseisundit.

Vajutage lülitit [CLIMATE] oma auto kliimaseadme 
juhtpaneelil.
 • Lisateavet kliimaseadme kasutamise kohta leiate oma auto 

omaniku käsiraamatust.

a

b

e f g h

c d

a Välistemperatuur

b Sisetemperatuur

c Õhuvoolu suund

d Õhuvoolu tugevus

e Kliimaseade töötab automaatrežiimil (AUTO).

f Kliimaseade töötab säästurežiimil „Juht üksi“.

g Konditsioneer on sisse lülitatud.

h Kütteseade on sisse lülitatud.
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Elektriauto nutikad 
funktsioonid (EV)

Elektriauto nutikate funktsioonide (EV)  
menüü avamine

Energiainfo vaatamine

Ökosõidu andmete vaatamine

Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine

Elektriauto (EV) seadistuste muutmine  
(*kui on varustuses)
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Elektriauto nutikate 
funktsioonide (EV) menüü 
avamine
Selle menüü kaudu saate kasutada erinevaid elektriauto 
funktsioone, nt vaadata sõitmist ja energiatarbimist 
puudutavat teavet või sisestada aja ajastatud laadimiseks.

Puudutage ekraani avakuval elektriauto tähist EV.

a

c db

a Vaadake energiatarbimist puudutavat teavet, 
nt sõiduulatust ja aku laetuse taset.  
> Vt lk 2-3 „Energiainfo vaatamine“.

b Sisestage aeg ajastatud laadimiseks või muutke 
laadimisega seotud seadistusi.  
> Vt lk 2-4 „Laadimise juhtfunktsioonide kasutamine“.

c Vaadake oma ökosõidu andmeid.  
> Vt lk 2-4 „Ökosõidu andmete vaatamine“.

d Muutke elektriauto nutikate funktsioonide (EV) seadistusi 
(*kui on varustuses).  
> Vt lk 2-9 „Elektriauto (EV) seadistuste muutmine  
(*kui on varustuses)“.

 Û Märkus
Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib 
ekraanivaade ja valitavad funktsioonid varieeruda.
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b Saate vaadata aku laetuse taset, sõiduulatust aku 
tühjenemiseni ning arvestuslikku laadimisaega. 
Aku andmete detailsemaks vaatamiseks puudutage 
sümbolit .

c Saate vaadata arvestuslikku laadimisaega alalisvoolulaadija 
kasutamisel ning sõiduulatust juhul, kui aku on 
soovitud tasemeni täis laetud. Soovitud laetuse taseme 
sisestamiseks puudutage sümbolit .

d Saate vaadata arvestuslikku laadimisaega vahelduvvoolu-
laadija kasutamisel ning sõiduulatust juhul, kui aku on 
soovitud tasemeni täis laetud. Soovitud laetuse taseme 
sisestamiseks puudutage sümbolit .

 Û Märkus
 • Sõiduulatus arvestatakse välja tegeliku energiakulu põhjal 

jooksvalt sõidu ajal. Kui teie sõidustiil muutub, muutub 
sellele vastavalt ka arvestuslik sõiduulatus.

 • Arvestuslik sõiduulatus võib sõltuvalt teie sõidustiilist 
kõikuda isegi juhul, kui soovitud aku laetuse tasemeks 
on sisestatud täpselt sama väärtus.

Energiainfo vaatamine

Oma auto energiatarbimist puudutavate andmete 
vaatamiseks puudutage ekraani avakuval EV > 
Energy information (Energiainfo).

a

c

b

d

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Energy consumption (Energiatarbimine ): vaadake, 

kui palju on auto eri süsteemid alates auto käivitamisest 
energiat tarbinud.

 • Charging limit (DC charger) (Laadimislimiit DC-laadija 
kasutamisel): sisestage aku laetuse tase, milleni soovite 
seda alalisvoolulaadijaga laadida.  
> Vt lk 2-8 „Soovitud aku laetuse taseme sisestamine“.

 • Charging limit (AC charger) (Laadimislimiit AC-laadija 
kasutamisel): sisestage aku laetuse tase, milleni soovite 
seda vahelduvvoolulaadijaga laadida.  
> Vt lk 2-8 „Soovitud aku laetuse taseme sisestamine“.
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a Saate vaadata, kui palju olete vähendanud CO2-heitmete 
hulka võrreldes autoga, millel on bensiinimootor.

b Saate vaadata oma eelnevate sõitude andmeid: kuupäevi, 
teepikkuseid ja energiakulu.
 • Kõige energiasäästlikum sõit on tähistatud tähekese 

sümboliga ( ).
 • Kui soovite eelnevate sõitude andmed kustutada, 

puudutage ekraanil Menu (Menüü) > Delete (Kustuta).

Laadimise juhtfunktsioonide 
kasutamine
Saate kasutada laadimise juhtimiseks erinevaid funktsioone, nt 
sisestada aku ajastatud laadimiseks ja kliimaseadme ajastatud 
tööks eeldatava sõidu algusaja.

Ökosõidu andmete vaatamine

Oma ökosõidu andmete vaatamiseks puudutage 
ekraani avakuval EV > ECO driving (Ökosõit).

a

b
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3 Valige soovitud väljasõiduaja variant ja 
puudutage selle kõrval olevat sümbolit .

4 Sisestage sõidu algusaeg ja nädalapäev(ad) ning 
puudutage ekraaniklahvi OK.
 • Sisestatud sõidu algusaega saate kontrollida otse EV 

põhimenüü laadimise juhtimise (Charge management) 
aknast.

Ajastatud laadimise ja kliimaseadme 
ajastatud töö seadistamine

 [ Sõidu algusaja sisestamine

1 Puudutage ekraani avakuval EV > 
Charge management (Laadimise juhtimine) 
> Charging and climate (Laadimine ja 
kliimaseade).

2 Puudutage sümbolit  valiku Next departure 
(Järgmine väljasõit) kõrval.
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3 Valige eelistatud laadimisaja variant ning sises
tage soodustariifi kehtivuse algus- ja lõppkella-
aeg. Seejärel puudutage ekraaniklahvi OK.

 • Off-peak tariffs priorised (Eelistatud tipptunniväline 
tariif): aku laetakse täis sisestatud väljasõidu ajaks, 
kasutades peamiselt soodustariifiga elektrit.

 • Off-peak tariffs only (Ainult tipptunniväline tariif): 
akut laetakse ainult soodustariifi kehtivusajal.

 Û Märkus
Ajastatud laadimine toimub vaid juhul, kui laadimiskaabel on 
sisestatud ajal autoga ühendatud.

 [ Ajastatud laadimise seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval EV > 
Charge management (Laadimise juhtimine) 
> Charging and climate (Laadimine ja 
kliimaseade).

2 Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks valikut 
Scheduled charging (Ajastatud laadimine) 
ning seejärel selle kõrval olevat sümbolit .
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3 Sisestage soovitud temperatuur ja lülitage soovi 
korral sisse automaatne udu kõrvaldussüsteem 
ning puudutage ekraaniklahvi OK.

 [ Kliimaseadme ajastatud töö seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval EV > 
Charge management (Laadimise juhtimine) 
> Charging and climate (Laadimine ja 
kliimaseade).

2 Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks valikut 
Target temperature (Soovitud temperatuur) 
ning seejärel selle kõrval olevat sümbolit .
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 Û Märkus
 • Vahelduvvooluga laadimine tagab aku optimaalseima 

jõudluse pikemaks ajaks kui laadimine alalisvooluga.
 • Kui aku saab sisestatud tasemeni täis, siis laadimine 

lõppeb. Aku, mis laetakse täis ainult vajaliku tasemeni, 
töötab optimaalseima jõudlusega pikemat aega, kui  
aku, mis laetakse iga kord täiesti täis.

Laadimisvoolu seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval EV > 
Charge management (Laadimise juhtimine) > 
Charging current (Laadimisvool).

Soovitud aku laetuse taseme 
sisestamine

1 Puudutage ekraani avakuval EV > 
Charge management (Laadimise juhtimine) > 
Charging limit (Laadimislimiit).

2 Valige enne soovitud laetuse taseme sisestamist 
kasutatava laadija tüüp.

3 Sisestage soovitud aku laetuse tase ja 
puudutage ekraaniklahvi OK.
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2 Valige enne laadimisvoolu sisestamist 
kasutatava laadija tüüp.

3 Sisestage sobiv laadimisvool ja puudutage 
ekraaniklahvi OK.

 Û Märkus
 • Suurim võimalik laadimisvool võib sõltuvalt laadija ja 

kaabli tüübist varieeruda.
 • Kui te ei sisesta sobivat laadimisvoolu, ei pruugi aku 

korralikult laadida ning laadimisel võib tekkida häire.

Elektriauto (EV) seadistuste 
muutmine (*kui on varustuses)

Kui soovite muuta elektriauto nutikate 
funktsioonide seadistusi, puuduage ekraani 
avakuval EV > EV settings (Elektriauto 
seadistused).
 • Winter mode (Talverežiim): saate talvisel ajal tõsta aku 

temperatuuri juba enne seda, kui algab ajastatud laadi-
mine või kui kliimaseade alustab sisestatud ajal tööd. 
See parandab laadimisjõudlust ja auto suutlikkust külmade 
ilmadega. Selle režiimi kasutamisel tühjeneb aku kiiremini.

 Û Märkus
Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad valitavad 
seadistused varieeruda.
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Kasulikud funktsioonid

Oma isikliku menüü – My Menu – seadistamine

Kõneteadete kasutamine

Telefoni projektsiooni kasutamine
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Oma isikliku menüü – My Menu – 
seadistamine
Salvestage oma isiklikku menüüsse (My Menu) kõige sage-
damini kasutatavad funktsioonid ja lemmikvalikud, et neile 
avakuvalt kiiresti ligi pääseda. My Menu-menüüsse saab 
salvestada kuni 24 menüüelementi.

1 Puudutage ekraani avakuval My Menu 
(Minu menüü) > Add to My Menu (Lisa minu 
menüüsse).
 • Kui olete oma isiklikku menüüsse juba midagi salves-

tanud, puudutage My Menu-ekraanivaatel valikuid 
Menu (Menüü) > Add (Lisa).

2 Valige välja lisatavad elemendid ja puudutage 
siis Add (Lisa) > Yes (Jah).

Oma isikliku menüü muutmine

Saate My Menu-menüüsse salvestatud elemente ekraanil 
ümber paigutada.

1 Puudutage ekraani avakuval My Menu 
(Minu menüü) > Menu (Menüü) > Rearrange 
(Muuda paigutust).

2 Lohistage nüüd menüüelement ekraanil 
soovitud kohta.

Saate elemente My Menu-menüüst ka kustutada.

1 Puudutage ekraani avakuval My Menu (Minu 
menüü) > Menu (Menüü) > Delete (Kustuta).

2 Valige välja kustutatavad elemendid ja 
puudutage siis Delete (Kustuta) > Yes (Jah).

Kõneteadete kasutamine
Saate salvestada kõneteateid, kasutades selleks oma 
autosse paigaldatud mikrofoni, ning kuulata neid siis 
oma multimeediasüsteemiga.

Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Voice memo (Kõneteade).

a

c db
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Telefoni projektsiooni 
kasutamine
Telefoni projektsioonifunktsioon võimaldab teil ühendada oma 
Androidi nutitelefoni või iPhone’i auto multimeediasüsteemiga 
ning kasutada telefoni funktsioone siis süsteemi kaudu. 
Nii saate kasutada oma nutitelefoni rakendusi suuremal 
ekraanil ning laiendada sel moel oma multimeediasüsteemi 
kasutusvõimalusi.

 Ý Ettevaatust
 • Kasutage ainult selliseid rakendusi, mis telefoni 

projektsioonifunktsiooniga ühilduvad. Mitteühilduvate 
rakenduste kasutamine võib põhjustada probleeme nii 
multimeediasüsteemis kui ka telefonis.

 • Telefoni projektsioonivaatel näidatakse ainult ühilduvaid 
rakendusi. Rakenduste ühilduvust saate kontrollida ka 
järgnevatelt veebilehtedelt:
 - Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
 - Android Auto: https://www.android.com/auto

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Delete (Kustuta): kustutab kõneteate(d).
 • Save to USB (Salvesta USB-seadmesse): salvestab 

kõneteate(d) USB-mäluseadmesse. Seda võimalust 
saab kasutada vaid juhul, kui kasutatava USB-seadme 
vorminguks on FAT 16/32-failisüsteem.

 • Memory (Mälu): saate vaadata oma kõneteadete poolt 
kasutatud mälumahtu.

b Kõneteadete loend. Kõneteate kuulamiseks puudutage seda.

c Salvestamise/pausi klahv
 • Salvestamise alustamiseks puudutage ekraaniklahvi .
 • Kui soovite teha pausi, puudutage ekraaniklahvi .

d Lõpetusklahv
 • Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraaniklahvi 

. Salvestatud teade lisatakse kõneteadete loendisse 
ekraani vasakus servas.

 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].

 Û Märkus
 • Kõneteate salvestamisel lülitatakse meediamängija pausile 

ning muude kasutatavate funktsioonide heli lülitatakse välja.
 • Kui helistate või vastate kõnele kõneteate salvestamise ajal, 

tehakse salvestamisel paus. Kui helistate hädaabinumbrile, 
siis salvestamine lõppeb ning salvestatud kõneteade 
salvestatakse automaatselt süsteemi mällu.
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Käivitage Apple CarPlay, järgides alltoodud punkte:

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Phone projection (Telefoni projektsioon) >  
Apple CarPlay > Enable Apple CarPlay 
(Apple CarPlay sisselülitus).

2 Ühendage oma iPhone auto USB-pesaga, kasu-
tades iPhone’i juurde kuuluvat originaalkaablit.
 • Kui ühendate oma iPhone’i telefoni projektsiooni-

funktsiooni kasutamiseks esmakordselt, lugege läbi 
teade ekraani hüpikaknas ja puudutage siis ekraani-
klahvi OK.

 Ý Ettevaatust
Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu 
korda järjest. See võib põhjustada häireid nii telefoni kui 
ka süsteemi töös.

iPhone’i ühendamine Apple CarPlay 
vahendusel

Enne Apple CarPlay kasutamist kontrollige kindlasti üle, kas 
järgmised tingimused on täidetud:

Teie iPhone toetab Apple CarPlay kasutamist

Külastage Apple’i veebilehte (https://www.apple.com/ios/
carplay) ja vaadake, kas teie telefon kuulub nende iPhone’i 
mudelite hulka, mis Apple CarPlay kasutamist toetavad.

Apple CarPlay on teie iPhone’is sisse  
lülitatud või tarkvara on uuendatud

Kontrollige, kas Apple CarPlay on teie iPhone’is sisse 
lülitatud. Kui teie iPhone’is ei ole seda funktsiooni, 
uuendage iPhone’i tarkvara, installeerides oma telefoni 
uusima operatsioonisüsteemi versiooni.
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 • Häälassistent Siri kasutamiseks vajutage roolilülitit [ ].

 • Kui soovite lisaks oma süsteemi meediamängija 
režiimidele kasutada ka oma nutitelefoni 
meediamängijat, vajutage selle valimiseks ja 
käivitamiseks roolilülitit [ ].

 • Telefonikõnele vastamiseks vajutage roolilülitit [ ].

6 Kui soovite Apple CarPlay kasutamise lõpetada, 
eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast.

 Û Märkus
 • Telefoni projektsioonifunktsiooni seadistusi ei saa muuta, 

kui USB-kaabel on süsteemiga ühendatud.
 • Sõltuvalt Apple’i poliitikast võivad Apple CarPlay’ga 

ühilduvad rakendused või funktsioonid, nt navigatsiooni-
rakendused või meediamängijad, muutuda. Ühilduvate 
rakenduste kontrollimiseks külastage Apple’i veebilehte 
(https://www.apple.com/ios/carplay).

 • Telefoni projektsiooni kõigi võimaluste optimaalseimaks 
kasutamiseks installeerige oma nutitelefoni kõige uuem 
operatsioonisüsteemi versioon.

3 Kui teie iPhone on lukus, avage see lukust ja 
andke luba telefoni projektsiooni kasutamiseks.
 • Kui iPhone’i tuvastamine õnnestus, ilmub avakuvale 

Apple CarPlay ekraanitähis.

4 Puudutage avakuval ekraanitähist Apple 
CarPlay.

5 Nüüd saate kasutada oma iPhone’i funktsioone 
(nt helistada või sõnumeid saata) auto 
multimeediasüsteemi kaudu.
 • Puudutage rakenduste käivitamiseks või funktsioonide 

kasutamiseks vastavat ekraanisümbolit.
 - Apple CarPlay põhivaatele naasmiseks puudutage 

Apple’i avakuva sümbolit ( ).
 - Multimeediasüsteemi avakuvale naasmiseks 

puudutage HYUNDAI ekraanisümbolit ( ).
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Androidi nutitelefoni ühendamine 
Android Auto vahendusel

Enne Android Auto kasutamist kontrollige kindlasti üle, 
kas järgmised tingimused on täidetud:

Teie nutitelefon toetab Android Auto 
kasutamist

Külastage Google’i kodulehte (https://www.android.com/
auto) ja vaadake, millist tüüpi seadmed ja mudelid Android 
Auto kasutamist eri regioonides toetavad.

Android Auto on teie nutitelefoni 
installeeritud

Laadige Android Auto rakendus Google Play poest alla ja 
installeerige oma telefoni. Kui asute regioonis, kus Android 
Auto kasutamist ei toetata, pole võimalik rakendust kahjuks 
installeerida.

 • Sõltuvalt ühendatud telefoni riistvara, püsivara ja operat-
sioonisüsteemi versioonidest võib telefoni tuvastamiseks 
kuluv aeg kõikuda.

 • Telefoni projektsiooni kasutamisega võivad kaasneda tasud 
mobiilsideteenuste eest.

 • Sõltuvalt sidevõrgu signaali tugevusest ei pruugi kõik 
funktsioonid alati korralikult töötada.

 • Vältige telefoni projektsiooni kasutamise ajal oma nuti-
telefoni ekraani ja lülitite kasutamist.

 • Apple CarPlay kasutamise ajal ei saa järgnevaid funktsioone 
kasutada:
 - Bluetooth,
 - USB-seadme ja iPodi režiimid,
 - helitugevuse reguleerimine (sõltuvalt ühendatud 

seadmest),
 - otsing juhtpaneeli [ ]-nupuga, 
 - Android Auto.
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3 Kui teie nutitelefon on lukus, avage see lukust ja 
andke luba telefoni projektsiooni kasutamiseks.
 • Kui nutitelefoni tuvastamine õnnestus, ilmub avakuvale 

Android Auto ekraanitähis.

4 Puudutage avakuval ekraanitähist Android 
Auto.

5 Nüüd saate kasutada oma nutitelefoni 
funktsioone (nt helistada või sõnumeid saata) 
auto multimeediasüsteemi kaudu.
 • Puudutage rakenduste käivitamiseks või funktsioonide 

kasutamiseks vastavat ekraanisümbolit.

 • Google’i hääletuvastusfunktsiooni kasutamiseks 
vajutage roolilülitit [ ].

 • Kui soovite lisaks oma süsteemi meediamängija 
režiimidele kasutada ka oma nutitelefoni 
meediamängijat, vajutage selle valimiseks ja 
käivitamiseks roolilülitit [ ].

 • Helistamiseks või kõnele vastamiseks Bluetooth-
ühenduse kaudu vajutage roolilülitit [ ].

6 Kui soovite Android Auto kasutamise lõpetada, 
eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast.

Käivitage Android Auto, järgides alltoodud punkte:

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Phone projection (Telefoni projektsioon) > 
Android Auto > Enable Android Auto (Android 
Auto sisselülitus).

2 Ühendage oma nutitelefon auto USB-pesaga,  
kasutades telefoni juurde kuuluvat originaal-
kaablit.
 • Kui ühendate oma mobiili telefoni projektsiooni-

funktsiooni kasutamiseks esmakordselt, lugege 
läbi teade ekraani hüpikaknas ja puudutage siis 
ekraaniklahvi OK.

 Ý Ettevaatust
Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu 
korda järjest. See võib põhjustada häireid nii telefoni 
kui ka süsteemi töös.
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 Û Märkus
 • Telefoni projektsioonifunktsiooni seadistusi ei saa muuta, 

kui USB-kaabel on süsteemiga ühendatud.
 • Sõltuvalt Google’i poliitikast võivad ekraanisümbolid 

Android Auto põhivaatel muutuda.
 • Sõltuvalt Google’i poliitikast võivad Android Autoga 

ühilduvad rakendused või funktsioonid muutuda. 
Ühilduvate rakenduste kontrollimiseks külastage Androidi 
veebilehte (https://www.android.com/auto).

 • Telefoni projektsiooni kõigi võimaluste optimaalseimaks 
kasutamiseks installeerige oma nutitelefoni kõige uuem 
operatsioonisüsteemi versioon.

 • Sõltuvalt ühendatud telefoni riistvara, püsivara ja operat-
sioonisüsteemi versioonidest võib telefoni tuvastamiseks 
kuluv aeg kõikuda.

 • Telefoni projektsiooni kasutamisega võivad kaasneda tasud 
mobiilsideteenuste eest.

 • Sõltuvalt sidevõrgu signaali tugevusest ei pruugi kõik 
funktsioonid alati korralikult töötada.

 • Vältige telefoni projektsiooni kasutamise ajal oma nuti-
telefoni ekraani ja lülitite kasutamist.

 • Android Auto kasutamise ajal ei saa järgnevaid funktsioone 
kasutada:
 - Bluetooth Audio-režiim,
 - USB-seadme ja iPodi režiimid,
 - otsing juhtpaneeli [ ]-nupuga,
 - Apple CarPlay.
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Raadio

Raadio sisselülitamine

Raadiorežiimi muutmine

Vastuvõetavate raadiojaamade läbikuulamine

Raadiojaamade otsing

Raadiojaamade salvestamine

Salvestatud raadiojaamade kuulamine
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Raadio sisselülitamine

Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Radio (Raadio).
Raadio ekraanivaade võib sõltuvalt teie regioonist, auto 
mudelist ja varustusest varieeruda.

Raadio

a b c

d

e f g

a Raadiorežiimi valikuklahvid

b Avab ekraanil valikumenüü.
 • Sound settings (Heli seadistused):  

saate muuta süsteemi heliseadistusi.

c Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

d Raadiojaama andmed

e Avab salvestatud jaamade loendi.

f Avab vastuvõetavate jaamade loendi.

g Käivitab jaamade läbikuulamise: saate kuulata iga 
jaama 5 sekundit ning valida välja soovitud jaama.

Liiklusteadete (TA) funktsiooniga raadio

h

a b c

d

e f g

a Raadiorežiimi valikuklahvid

b Avab ekraanil valikumenüü.
 • Sound settings (Heli seadistused):  

saate muuta süsteemi heliseadistusi.
 • Manual tune FM (FM-jaamade käsihäälestus)  

(*kui on varustuses): saate käsitsi soovitud 
raadiosagedusi otsida.

 • Regional (Regionaalne) (*kui on varustuses):  
saate automaatse ümberlülituse regionaalsete 
jaamade vahel sisse või välja lülitada.
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Raadiorežiimi muutmine

Valige raadio ekraanivaate ülaservas asuvate 
valikulülititega soovitud režiim.
 • Selle asemel võite vajutada ka raadio klahvi [RADIO]  

süsteemi juhtpaneelil või roolilülitit [ ]. 
Iga vajutusega lülitub raadio ühelt režiimilt teisele:  
DAB (*kui on varus tuses)/FM > AM.

c Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

d Raadiojaama andmed

e Avab salvestatud jaamade loendi.

f Avab vastuvõetavate jaamade loendi.

g Käivitab jaamade läbikuulamise: saate kuulata iga 
jaama 5 sekundit ning valida välja soovitud jaama.

h Lülitab sisse liiklusteadete (TA – Traffic Announcements) 
vastuvõtu. Süsteem võtab teateid ja programme vastu 
automaatselt, eeldusel, et neid edastatakse.

 Û Märkus
 • Raadiojaamade nimed ja kohalik info võetakse vastu GPS-

signaalide kaudu. Kui GPS-signaale ei õnnestu vastu võtta, 
siis neid andmeid ekraanil ei näidata.

 • Ekraanil näidatavad jaamade nimed võivad erineda 
raadiojaamade tegelikest nimedest.
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Raadiojaamade otsing

Eelmise või järgmise vastuvõetava jaama 
otsimiseks vajutage otsinguklahvi [  TRACK] 
või [  SEEK] süsteemi juhtpaneelil.
 • Raadiojaama valimiseks vastuvõetavate jaamade loendist 

puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi List.

Raadiojaamade salvestamine
Saate oma lemmikjaamad salvestada ning neid siis hiljem 
kuulata, valides neid mugavalt salvestatud jaamade loendist.

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi 
Favourites.

Vastuvõetavate raadiojaamade 
läbikuulamine
Saate kuulata iga raadiojaama u 5 sekundit ning valida välja 
endale kõige meelepärasema jaama.

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi 
Scan.
 • Süsteem otsib üles kõik vastuvõetavate jaamade loendis 

olevad raadiojaamad ja peatub igal jaamal viis sekundit.

2 Kui leiate raadiojaama, mille kuulamist soovite 
jätkata, puudutage jaamade läbikuulamise 
lõpetamiseks uuesti ekraaniklahvi Scan.
 • Mängima jääb kuulatav jaam.

 Û Märkus
Süsteem ei lisa ega uuenda AM-raadiojaamu vastuvõetavate 
jaamade loendis automaatselt. Kui soovite lisada või uuendada 
AM-raadiojaamu käsitsi, puudutage ekraaniklahve AM > List 
(Loend) > .
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2 Puudutage pikalt sobivat tühja mälukohta 
salvestatud jaamade loendis.
 • Kuulatav raadiojaam salvestatakse valitud kohale.

 Û Märkus
 • Süsteemi mällu saab salvestada kuni 40 raadiojaama.
 • Kui valitud kohale on juba mõni jaam salvestatud, 

asendatakse see hetkel kuulatava jaamaga.
 • Salvestatud jaamade järjestamiseks raadiosageduse 

järgi puudutage ekraanil Menu (Menüü) > Auto-sort 
Favourites (Järjesta lemmikud automaatselt).

Salvestatud raadiojaamade 
kuulamine

1 Puudutage raadio ekraanivaatel ekraaniklahvi 
Favourites.

2 Valige salvestatud jaamade loendist soovitud 
jaam.
 • Salvestatud jaamu saate valida ka roolil asuvat 

otsingulülitit [ / ] üles või alla vajutades.
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Meediamängija

Meediamängija kasutamine

USB-seadme režiimi kasutamine

iPodi režiimi kasutamine

AUX-režiimi kasutamine
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Meediamängija kasutamine
Saate kuulata muusikat, mis on salvestatud erinevate salvestus-
seadmete – USB-mäluseadme, nutitelefoni või iPodi – mällu.

1 Ühendage oma seade auto USB- või AUX-pesaga.
 • Sõltuvalt süsteemiga ühendatud seadmest võib muusika 

automaatselt kohe mängima hakata.

2 Puudutage ekraani avakuval helisüsteemi 
ekraaniakent või vajutage klahvi [MEDIA] 
süsteemi juhtpaneelil.
 • Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, 

vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja tehke soovitud valik 
ühendatud seadmete valikuaknas.

 Û Märkus
 • Kui ühendate süsteemiga Apple’i seadme, ei hakka muusika 

automaatselt mängima ning helisüsteemi ekraaniaken 
jääb seni kehtinud režiimile. Helisüsteemi ekraaniakent 
puudutades ei saa seadet mängima panna. Kui soovite 
panna meediamängija mängima iPodi režiimil, vajutage 
klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.

 • Meediamängija režiimi saab muuta ka korduvalt roolilülitit 
[ ] vajutades.

 • Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võib 
süsteemi juhtpaneeli klahvide ning USB- ja AUX-pesade 
paigutus ja välimus teie autos siin kirjeldatust erineda.
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Lugude edasi ja tagasi kerimine

Hoidke sõrme lugude edasi- või tagasikerimiseks pikalt 
ekraaniklahvil  või . Selle asemel võite vajutada 
pikalt ka otsinguklahvi [  TRACK] või [  SEEK] süsteemi 
juhtpaneelil.

 • Võite vajutada pikalt üles või alla ka otsingulülitit [ / ] 
roolil.

Loo kuulamine uuesti algusest

Kui soovite panna kuulatava loo mängima uuesti algusest, 
puudutage ekraaniklahvi . Selle asemel võite vajutada ka 
klahvi [  TRACK] süsteemi juhtpaneelil.

 • Võite vajutada allapoole ka otsingulülitit [ / ] roolil.

Meediamängija funktsioonide 
kasutamine

Meediamängija erinevaid funktsioone saab kasutada meedia-
mängija ekraanivaate alaservas asuvate ekraaniklahvidega.

Paus ja mängimise jätkamine

Kui soovite kuulatava loo pausile lülitada, puudutage 
ekraaniklahvi . Mängimise jätkamiseks puudutage 
ekraaniklahvi .

 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].

 Û Märkus
iPodi režiim ei toeta pausile lülitamist ja mängimise 
jätkamist roolilülitiga [ ].
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Lugude juhuesitus

Kui soovite kuulata albumi või esitusloendi lugusid 
juhuslikus järjekorras, puudutage ekraaniklahvi . 
Iga kord, kui puudutate seda klahvi, lülitatakse juhuesituse 
režiim sisse või välja. Kui lülitate juhuesituse režiimi 
sisse, ilmub ekraanile juhuesituse režiimi ikoon. Sõltuvalt 
kasutatavast meediamängija režiimist või esitusloendist 
võivad valitavad juhuesituse režiimid varieeruda.

 Û Märkus
Meediamängija eri režiimide täpse kirjelduse leiate selle 
peatüki järgnevatest osadest. Bluetooth Audio-režiimi 
kirjelduse leiate peatükist „Bluetooth“.

Eelmise või järgmise loo kuulamine

Kui soovite kuulata eelmist lugu, puudutage kaks korda 
järjest ekraaniklahvi  või vajutage kaks korda klahvi 
[  TRACK] süsteemi juhtpaneelil. Kui soovite kuulata 
järgmist lugu, puudutage ekraaniklahvi  või vajutage 
klahvi [  SEEK] süsteemi juhtpaneelil.

 • Võite kasutada ka otsingulülitit [ / ] roolil.

 Û Märkus
 • Keerake soovitud loo otsimiseks juhtpaneeli valiku- 

ja sisestusnuppu [ ] ning vajutage leitud faili 
kuulamiseks viie sekundi jooksul sama nuppu.

 • Kui viie sekundi jooksul ekraani, juhtpaneeli ega 
roolilüliteid ei kasutata, siis otsing katkeb ning 
ekraanile ilmuvad taas hetkel kuulatava loo andmed.

Lugude kordus

Kui soovite lugu(sid) korrata, puudutage ekraaniklahvi . 
Iga kord, kui puudutate seda klahvi, kordusrežiim muutub. 
Ekraanile ilmub vastava režiimi ikoon. Sõltuvalt kasutatavast 
meediamängija režiimist või esitusloendist võivad valitavad 
kordusrežiimid varieeruda.
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a b c

d

e
h

gf

i

a Avab failide loendi.

b Avab ekraanil valikumenüü.
 • Sound settings (Heli seadistused):  

saate muuta süsteemi heliseadistusi.  
> Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.

c Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

d Kuulatava loo andmed

e Kordusrežiim

f Juhuesituse režiim

g Failide arv kuulatavas esitusloendis

h Mängimise aeg ja ajaskaala

i Ekraaniklahv, mis kustutab süsteemist 
hetkel kuulatava faili

USB-seadme režiimi kasutamine
USB-seadme režiimil saate kuulata helifaile, mis on salvestatud 
kaasaskantavate seadmete (nt USB-mäluseadme või MP3-
mängija) mällu. Kontrollige enne USB-seadme režiimi 
kasutamist üle, kas teie USB-mäluseade ja sellele salvestatud 
failid on süsteemiga ühilduvad. > Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.

Muusika kuulamine

1 Ühendage oma USB-seade auto USB-pesaga.

2 Puudutage ekraani avakuval helisüsteemi 
ekraaniakent või vajutage klahvi [MEDIA] 
süsteemi juhtpaneelil.
 • Meediamängija ekraanivaade avaneb nüüd täisekraanil.

 • Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, 
vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja puudutage 
ühendatud seadmete valikuaknas valikut USB Music 
(USB muusika).
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 Û Märkus
 • Ärge kasutage USB-mäluseadme ühendamiseks pikendus-

juhtmeid. Ühendage USB-seade alati otse auto USB-pesaga. 
Kui kasutate ühendamiseks USB-jaoturit või pikendusjuhet, 
ei pruugi süsteem teie USB-seadet tuvastada.

 • Lükake USB-pistik alati korralikult lõpuni USB-pessa. 
Vastasel juhul võivad tekkida ühendusprobleemid.

 • USB-seadme eemaldamisel ühenduspesast võib kosta müra.
 • Süsteem mängib ainult standardformaadis helifaile.
 • Järgnevat tüüpi USB-seadmeid ei pruugi süsteem tuvastada 

ning need ei pruugi normaalselt töötada:
 - krüpteeritud MP3-mängijad;
 - USB-seadmed, mida süsteem ei tuvasta teisaldatava 

kettaseadmena.
 • Sõltuvalt USB-seadme seisundist ei pruugi süsteem USB-

seadet tuvastada.
 • Kõik USB-seadmed ei pruugi olla süsteemiga ühilduvad.
 • USB-seadme tuvastamiseks kuluv aeg võib sõltuvalt selle 

tüübist, mälumahust ja seadme mällu salvestatud failide 
formaadist kõikuda.

 • Tehnilistest iseärasustest tulenevalt pole mõningaid USB-
seadmeid võimalik USB-ühenduse kaudu laadida.

 Û Märkus
Failide kustutamist toetavad ainult need USB-seadmed, mille 
vorminguks on FAT16/32-failisüsteem. Kustutatud failid leiate 
kaustast „to_delete“.

 Ý Ettevaatust
 • Enne USB-seadme ühendamist käivitage auto mootor. 

Kui käivitate mootori siis, kui USB-seade on juba 
süsteemiga ühendatud, võib USB-seade kahjustuda.

 • USB-seadme ühendamisel ja eemaldamisel jälgige, et ei 
esineks staatilist elektrit. Staatilise laengu elektrilahendus 
võib põhjustada häireid süsteemi töös.

 • Olge ettevaatlik, et miski (inimeste kehaosad ja mis tahes 
välised esemed) vastu USB-pesa ei puutuks. Vastasel juhul 
võib juhtuda õnnetus või süsteemis tekkida häired.

 • Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu 
korda järjest. See võib põhjustada häireid nii USB-seadme 
kui ka süsteemi töös.

 • Kasutage USB-seadet ainult helifailide kuulamiseks ja mitte 
mingiks muuks otstarbeks. USB-pistikuga lisatarvikute, 
sh laadijate või kütteseadmete kasutamine USB-pesas võib 
tekitada probleeme ja häireid süsteemi töös.
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b Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

c Viib tagasi ülemkausta või ülemkategooriasse.

d Kausta/kategooria nimi

e Valikud, mis võimaldavad otsida lugusid kategooria 
alusel

f Kerimisriba

iPodi režiimi kasutamine
Auto multimeediasüsteemi kaudu saate kuulata helifaile, 
mis on salvestatud teie Apple’i seadmete (nt iPodi või iPhone’i) 
mällu. Kontrollige enne iPodi režiimi kasutamist üle, kas teie 
Apple’i seade ja selle operatsioonisüsteem (iOS) on süsteemiga 
ühilduvad. > Vt lk 9-9 „iPodi režiim“.

1 Ühendage oma Apple’i seade auto USB-pesaga, 
kasutades Apple’i seadme juurde kuuluvat 
originaalkaablit.
 • Kui seade on ühendatud, hakkab see laadima. 

Muusika automaatselt mängima ei hakka.

 [ Muusikafailide otsimine failide loendist

Avage failide loend ning otsige üles ja valige välja soovitud lugu.

1 Puudutage muusika mängimise ekraanivaatel 
ekraaniklahvi List (Loend).

2 Avage kaust, minge mõnda teise kategooriasse 
või pange leitud lugu mängima, puudutades 
vastavat valikut ekraanil.

ba
c d

e f

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Show current track (Näita kuulatavat lugu): 

viib tagasi hetkel kuulatava loo asukohta, kui 
otsite muusikafaile mõnest teisest kaustast 
või kategooriast. Seda võimalust ei saa valida, 
kui mängib hetkel valitud esitusloendi fail.
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 Ý Ettevaatust
Ärge ühendage ja eemaldage USB-pistikut kiiresti mitu 
korda järjest. See võib põhjustada häireid nii teie seadme 
kui ka süsteemi töös.

 [ Muusikafailide otsimine failide loendist

Avage failide loend ning otsige üles ja valige välja soovitud lugu.

1 Puudutage muusika mängimise ekraanivaatel 
ekraaniklahvi List (Loend).

2 Minge mõnda teise kategooriasse või pange 
leitud lugu mängima, puudutades vastavat 
valikut ekraanil.

a
b c

d e

a Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

b Viib tagasi teise kategooriasse.

2 Vajutage klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.
 • Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, 

vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja puudutage 
ühendatud seadmete valikuaknas valikut iPod.

a b c

d

e
h

gf

a Avab failide loendi.

b Avab ekraanil valikumenüü.
 • Sound settings (Heli seadistused):  

saate muuta süsteemi heliseadistusi.  
> Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.

c Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

d Kuulatava loo andmed

e Kordusrežiim

f Juhuesituse režiim

g Failide arv kuulatavas esitusloendis

h Mängimise aeg ja ajaskaala
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 • Kui ühendatate oma seadme auto ühenduspesaga siis, 
kui seade parajasti mängib, võite kohe pärast ühendamist 
kuulda ebameeldivat kõrget vilinat. Ühendage seade 
auto ühenduspesaga siis, kui see on välja lülitatud või 
lülitatud pausile.

 • Seadme ühendamine failide allalaadimise või iTunes’iga 
sünkroniseerimise ajal võib põhjustada probleeme 
seadme kasutamisel. Ühendage seade süsteemiga siis, 
kui allalaadimine või sünkroniseerimine on lõppenud.

 • Kui ühendate süsteemiga iPod Nano (v.a iPod Nano 
6. põlvkonna seadmed) või iPod Classic-mudeli, ilmub 
Apple’i seadme ekraanile margi logo. iPhone’i ja iPod 
Touch’i kasutamisel logo ekraanile ei ilmu.

Lisateavet Apple’i seadmete kasutamise kohta
 • Sõltuvalt mudelist ei pruugi süsteem teie seadet 

mittetoetatava sideprotokolli tõttu tuvastada.

 • Lugude järjekord süsteemi ekraanil ja mängimisel võib 
erineda nende järjekorrast teie seadmes.

 • Taskusaateid (Podcast) ja audioraamatuid saab kuulata 
auto süsteemiga ka siis, kui spetsiaalseid rakendusi pole 
teie Apple’i seadmesse installeeritud. Nendele failidele 
pääsete ligi kategooria Other (Muu) alt.

c Kategooria nimi

d Valikud, mis võimaldavad otsida lugusid kategooria 
alusel

e Kerimisriba

Lisateavet Apple’i seadmete ühendamise 
kohta
 • Enne seadme ühendamist kontrollige, et selles oleks 

kasutusel uusim operatsioonisüsteem (iOS) ja püsivara. 
Vananenud iOS-i ja püsivara kasutamine võib põhjustada 
probleeme süsteemi töös.

 • Kui teie seadme aku on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem 
seadet tuvastada. Kontrollige aku laetuse taset ja laadige 
see vajadusel enne seadme ühendamist täis.

 • Kasutage ühendamiseks Apple’i poolt heaks kiidetud 
kaablit. Vastasel juhul võib mängimisel esineda müra või 
muid häireid.

 • Lükake USB-pistik alati korralikult lõpuni USB-pessa. 
Vastasel juhul võivad tekkida ühendusprobleemid.

 • Kui ühendate oma seadme või telefoni süsteemiga nii 
USB- kui ka AUX-pesa kaudu, ei pruugi süsteem ja/või 
ühendatud seade korralikult töötada. USB-ühenduse 
kasutamiseks eemaldage AUX-kaabel seadme küljest.
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AUX-režiimi kasutamine
Ühendades süsteemiga oma kaasaskantava seadme 
(nt nutitelefoni või MP3-mängija), saate kuulata selle heli 
auto kõlarite kaudu.

Ühendage väline seade auto AUX-pesaga, 
kasutades AUX-kaablit.
 • Süsteem lülitub automaatselt AUX-režiimile 

ning heli hakkab kostma auto kõlarite kaudu.

a b

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Sound settings (Heli seadistused):  

saate muuta süsteemi heliseadistusi.  
> Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.

b Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

 • Süsteem ei pruugi taskusaateid ja audioraamatuid 
mängida või neid ekraanil näidata, kui teie Apple’i 
seadme operatsioonisüsteemiks on iOS 6.0 või uuem 
versioon.

 • iPhone’is võib tekkida konflikt heli voogedastuse ja 
iPodi režiimi funktsioonide kasutamise vahel. Kui 
probleemid püsivad, eemaldage korraks USB-kaabel 
ja ühendage siis tagasi.

 • Ärge kasutage iPhone’i või iPod Touch’i funktsioone 
seadme enda kaudu sel ajal, kui see on süsteemiga 
ühendatud. See võib põhjustada häireid.

 • Kui helistate või vastate kõnele iPhone’iga sel ajal, 
kui süsteem mängib sellest muusikat, ei pruugi muusika 
mängimine pärast kõne lõppu jätkuda. Kui muusika 
pärast kõne lõpetamist uuesti mängima ei hakka, 
kontrollige, ega seade pole lülitunud pausile.

 • Ärge salvestage sama lugu mitmesse eri kausta. Kui 
sama lugu on salvestatud mitmesse eri kausta, võib see 
põhjustada probleeme lugude otsimisel ja mängimisel.

 • Kui kasutate mingeid meediamängija funktsioone 
(nt pausi või kordust) vahetult enne loo lõppu, võivad 
ekraanile ilmuda andmed, mis ei vasta hetkel mängivale 
loole. Tegu ei ole süsteemi häirega. Lülitage süsteem 
uuesti iPodi režiimile või lülitage oma seade korraks 
pausile ja uuesti mängima.
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 Û Märkus
 • Kuna süsteem töötab AUX-režiimil lihtsalt ühendatud välise 

seadme väljundseadmena, saate süsteemi vahendusel 
reguleerida ainult helitugevust. Kõiki ülejäänud funktsioone 
saab kasutada välise seadme kaudu.

 • AUX-režiimi helitugevust reguleeritakse süsteemi teistest 
režiimidest eraldi.

 • Sõltuvalt välise seadme tüübist võib mängimisel esineda 
müra, kui väline seade on toitekaabli abil ühendatud ka 
auto voolupesaga.

 • Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult AUX-kaabel ilma 
välise seadmeta, võib süsteemist kosta müra. Kui välist 
seadet ei ole kaabliga ühendatud, eemaldage AUX-kaabel 
AUX-pesast.
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Bluetooth-tehnoloogiaga 
seadmete ühendamine
Bluetooth-tehnoloogia on lähidistantsilt kasutatav juhtmevaba 
sidetehnoloogia. Bluetooth-ühenduse kaudu saate ühendada 
üksteise lähedal asuvaid seadmeid ning edastada ja vastu 
võtta andmeid juhtmevabalt. Nii saate kasutada oma seadmeid 
tõhusamalt ja mugavamalt.

Oma seadme (nt nutitelefoni või MP3-mängija) kasutamiseks 
Bluetooth-ühenduse kaudu peate selle esmalt süsteemiga 
siduma. Niisiis kontrollige kõigepealt, kas ühendatav seade 
toetab Bluetooth-ühendust.

 Ü Hoiatus
Enne Bluetooth-tehnoloogiaga seadme sidumist peatage 
auto ohutus kohas. Tegeledes autoroolis kõrvaliste asjadega, 
võite põhjustada liiklusõnnetuse, mille tagajärjeks on rasked 
või surmavad kehavigastused.

 Û Märkus
Oma auto süsteemiga saate Bluetooth-ühenduse kaudu 
kasutada ainult telefoni ja heliseadme funktsioone. Niisiis 
ühendage süsteemiga selline kaasaskantav seade, mis toetab 
telefoni või heliseadme funktsioonide kasutamist Bluetooth-
ühenduse kaudu.

Seadmete sidumine süsteemiga

Seadme kasutamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu siduge 
see esmalt süsteemiga, et lisada oma seade süsteemiga 
seotud seadmete loendisse. Süsteemiga saab siduda kuni 
viis eri seadet.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) 
> Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth-ühendused) > Add new (Lisa uus).
 • Kui seote oma seadme süsteemiga esimest korda, 

võite vajutada ka roolilülitit [ ] või puudutada ekraani 
avakuval All menus (Kõik menüüd) > Phone (Telefon).

2 Lülitage oma seadmes Bluetooth sisse (kui vaja), 
otsige üles oma auto helisüsteem ning valige see.
 • Kontrollige süsteemi nime süsteemi ekraanile ilmuvast 

uue seadme sidumise hüpikaknast.
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 Û Märkus
 • Kui olete andnud süsteemile loa ligipääsuks oma seadmele, 

võib süsteemil kuluda veidi aega, et seadmega ühendus 
luua. Kui ühendus on loodud, ilmub ekraani ülaserva 
Bluetoothi ikoon.

 • Ligipääsu loa seadistusi saate muuta mobiiltelefoni 
Bluetoothi seadistuste menüü kaudu. Vajadusel leiate 
täpsemat teavet telefoni kasutusjuhendist.

 • Kui soovite süsteemiga siduda veel mõne uue seadme, 
korrake punkte 1 kuni 5.

 • Samal ajal, kui mõni seade on Bluuetooth-ühenduse kaudu 
süsteemiga ühendatud, ei saa teisi seadmeid süsteemiga 
siduda.

 • Kui te ei soovi, et teie seadme ühendamine auto 
süsteemiga toimuks automaatselt, lülitage Bluetooth 
oma seadmes välja.

3 Kontrollige, kas teie Bluetooth-tehnoloogiaga 
seadme ekraanile ilmunud kood on sama kui 
süsteemi ekraanil olev kood ning kinnitage 
ühenduse loomist oma seadmega.

4 Valige, kas süsteem loob Bluetooth-ühenduse 
alati esimesena selle seadmega või mitte.
 • Kui määrate oma Bluetooth-tehnoloogiaga seadme 

ühendamise järjekorras esimeseks, ühendatakse see 
süsteemi sisselülitamisel süsteemiga automaatselt.

5 Kui seotav seade on mobiiltelefon, andke 
süsteemile luba ligipääsuks oma andmetele 
ja nende allalaadimiseks telefonist.
 • Süsteem laadib andmeid alla ainult telefonifunktsioonide 

kasutamiseks. Luba pole vaja, kui seotav seade on heli-
seade.
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a Avab Bluetooth-ühendust puudutava abiinfo.

b Ühendab seadme.

c Katkestab ühenduse seadmega.

d Alustab uue seadme sidumist süsteemiga.

e Kustutab seotud seadme(d). Seadme kustutamisel 
kustutatakse süsteemist ka seadmest alla laaditud 
andmed.

 Û Märkus
 • Kui ühendus katkeb, kuna seadmega väljutakse ühendus 

raadiusest või seadmes on tekkinud häire, taastatakse 
ühendus automaatselt, kui seade on tagasi ühendus-
raadiuses või häire on kõrvaldatud.

 • Kui ühendus on sidehäirete tõttu ebastabiilne, lähtestage 
Bluetooth, puudutades ekraanil All menus (Kõik menüüd) 
> Settings (Seadistused) > Bluetooth > Factory settings 
(Tehase seaded) ning ühendage seade siis uuesti.

Seotud seadme ühendamine

Oma Bluetooth-tehnoloogiaga seadme kasutamiseks süsteemi 
kaudu ühendage esmalt seotud seade süsteemiga. Süsteemiga 
saab ühendada vaid ühe seadme korraga.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) >  
Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth-ühendused).

2 Puudutage ekraaniklahvi Connect (Ühenda) 
selle seadme kõrval, mida soovite ühendada.
 • Kui süsteemiga on juba ühendatud mõni teine seade, 

katkestage süsteemi ühendus sellega. Selleks puudutage 
ekraaniklahvi Disconnect (Katkesta ühendus) selle 
kõrval.

a

c

d e

b
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Seotud seadmete kustutamine

Kui te ei soovi edaspidi enam seotud seadet Bluetooth-
ühenduse kaudu kasutada või soovite siduda süsteemiga 
mõne uue seadme, kuid seotud seadmete loend on täis, 
kustutage seotud seade süsteemist.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth-ühendused) > Delete devices 
(Kustuta seadmed).

2 Valige välja seade või seadmed, mida soovite 
kustutada ja puudutage siis ekraaniklahvi 
Delete (Kustuta).
 • Kui soovite kustutada kõik seotud seadmed korraga, 

puudutage ekraanil Mark all (Märgi kõik) > Delete 
(Kustuta).

3 Puudutage ekraaniklahvi Yes (Jah).

Ühenduse katkestamine seadmega

Kui soovite seadme kasutamise Bluetooth-ühenduse kaudu 
lõpetada või soovite ühendada mõne teise seadme, katkestage 
süsteemi ühendus hetkel ühendatud seadmega.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Bluetooth > Bluetooth connections 
(Bluetooth-ühendused).

2 Puudutage ekraaniklahvi Disconnect (Katkesta 
ühendus) seadme nime kõrval.

3 Puudutage ekraaniklahvi Yes (Jah).
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a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Connection settings (Ühenduse seadistused):  

saate muuta Bluetooth-ühendust puudutavaid 
seadistusi.  
> Vt lk 6-2 „Bluetooth-tehnoloogiaga seadmete ühendamine“.

 • Sound settings (Heli seadistused):  
saate muuta süsteemi heliseadistusi.  
> Vt lk 7-3 „Süsteemi heli seadistamine“.

b Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.

c Kuulatava loo andmed

d Kordusrežiim

e Juhuesituse režiim

f Paneb kuulatava loo mängima uuesti algusest. Eelmise faili 
kuulamiseks puudutage seda kaks korda. Võite selle asemel 
vajutada ka klahvi [  TRACK] süsteemi juhtpaneelil või 
kasutada roolilülitit [ / ].

g Lülitab loo pausile või paneb uuesti mängima.

h Paneb mängima järgmise faili. Võite selle asemel vajutada 
ka klahvi [  SEEK] süsteemi juhtpaneelil või kasutada 
roolilülitit [ / ].

i Muudab kordusrežiimi.

j Lülitab sisse või välja juhuesituse režiimi.

Bluetooth-tehnoloogiaga 
heliseadme kasutamine
Kui olete oma heliseadme Bluetooth-ühenduse kaudu 
süsteemiga ühendanud, saate kuulata selle mällu salvestatud 
muusikat auto kõlarite kaudu.

Vajutage klahvi [MEDIA] süsteemi juhtpaneelil.
 • Kui süsteemiga on ühendatud mitu välist seadet, 

vajutage klahvi [MEDIA] veel kord ja puudutage ühendatud 
seadmete valikuaknas valikut Bluetooth Audio.

a

d

f g h i j

e

b

c
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Bluetooth-tehnoloogiaga 
telefoni kasutamine
Kasutades Bluetooth-ühendust, saate rääkida telefoniga seda 
kätte võtmata. Vaadake kõne andmeid süsteemi ekraanilt 
ning helistage ja vastake kõnedele turvaliselt ja mugavalt auto 
sisseehitatud mikrofoni ja kõlarite kaudu.

 Ü Hoiatus
 • Enne mistahes Bluetooth-tehnoloogiaga seadme sidumist  

või ühendamist peatage auto ohutus kohas. Tegeledes 
autoroolis kõrvaliste asjadega, võite põhjustada liiklus-
õnnetuse, mille tagajärjeks on rasked või surmavad 
kehavigastused.

 • Ärge kunagi valige telefoninumbrit ega võtke oma telefoni 
kätte autojuhtimise ajal. Telefoni kasutamine võib teie 
tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida, te ei suuda enam 
liiklusolusid jälgida ja õigeaegselt ootamatustele reageerida 
ning võite teha avarii. Vajadusel rääkige telefoniga auto 
multimeediasüsteemi vahendusel Bluetooth-ühenduse 
kaudu ning tehke seda võimalikult lühidalt.

 Û Märkus
 • Sõltuvalt seadmest, mobiiltelefonist või muusikamängijast, 

mida Bluetooth-ühenduse kaudu kasutate, võivad kasuta-
tavad funktsioonid mõnevõrra erineda.

 • Kõik muusikamängijad ei pruugi heli voogedastust toetada.
 • Sõltuvalt Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatavast 

seadmest või telefonist ei pruugi süsteem kõiki nende 
funktsioone toetada.

 • Kui ühendate oma seadme või telefoni süsteemiga 
samaaegselt USB- või AUX-pesa ja Bluetooth-ühenduse 
kaudu, ei pruugi süsteem ja/või ühendatud seade 
korralikult töötada. Bluetooth-ühenduse kasutamiseks 
eemaldage seadme küljest kõik sellega ühendatud kaablid.
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2 Kui süsteemiga on seotud mitu kaasaskantavat 
seadet, valige seotud seadmete loendist oma 
mobiiltelefon.

3 Valige oma kõnede loendist soovitud telefoni-
number.
 • Soovitud numbri saate välja valida ka roolilülitiga 

[ / ]. Sel juhul pole teil vaja ekraani puudutada.

 • Telefoninumbri valimiseks kontaktide loendist 
puudutage sümbolit .

 • Telefoninumbri sisestamiseks käsitsi puudutage 
sümbolit .

Helistamine

Kui teie mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud, saate süsteemi 
vahendusel helistada, valides soovitud nime kõnede või 
kontaktide loendist. Võite sisestada soovitud telefoninumbri 
ka ekraani numbriklaviatuuril.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Phone (Telefon).
 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].
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d Toob ekraanile ainult vastuvõetud kõnede loendi.

e Toob ekraanile ainult vastamata kõnede loendi.

 Û Märkus
 • Mõned mobiiltelefonid ei pruugi allalaadimisfunktsiooni 

toetada.
 • Iga kõnede loendi kohta laaditakse alla kuni 50 kõne 

andmed.
 • Kõne kestust ja toimumise aega süsteemi ekraanil ei 

näidata.
 • Kõnede loendite allalaadimiseks telefonist on vaja luba. 

Kui proovite andmeid alla laadida, peate võib-olla andma 
telefonis selleks esmalt loa. Kui allalaadimine ei õnnestu, 
kontrollige teateid telefoniekraanil või vastavat seadistust 
telefonis.

 • Uue kõnede loendi allalaadimisel eelmine loend 
kustutatakse.

4 Kui soovite kõne lõpetada, vajutage roolilülitit 
[ ] või puudutage kõne ekraanivaatel 
ekraaniklahvi End (Lõpeta).

 [ Kõnede loendi kasutamine

1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud 
telefoni ekraanivaatel sümbolit .

2 Valige helistamiseks loendist soovitud sisestus.

a

b c d e

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Download (Allalaadimine): käivitab kõnede 

loendite allalaadimise telefonist.
 • Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse 

seadistused): saate muuta Bluetooth-ühendust 
puudutavaid seadistusi.  
> Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine“.

b Toob ekraanile kõikide kõnede loendi.

c Toob ekraanile ainult väljahelistatud kõnede loendi.
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 Û Märkus
 • Bluetooth-tehnoloogiaga telefonist saab alla laadida ja 

siis süsteemi ekraanil vaadata ainult toetatavas formaadis 
kontakte. Kontaktid teatud rakendustest jäetakse laadimata.

 • Teie seadmest saab alla laadida kuni 5000 kontakti.
 • Mõned mobiiltelefonid ei pruugi allalaadimisfunktsiooni 

toetada.
 • Sõltuvalt süsteemi tehnilistest iseärasustest võivad mõned 

allalaaditud kontaktid kaduda.
 • Alla laaditakse nii telefoni mällu kui ka SIM-kaardile 

salvestatud kontaktid. Mõne mobiiltelefoni puhul SIM-
kaardile salvestatud kontakte siiski alla ei laadita.

 • Kui olete oma mobiiltelefoni salvestanud kiirvalmis-
numbreid, saate helistada, puudutades pikalt kiir-
valimisnumbrit numbriklaviatuuril. Sõltuvalt mobiiltelefoni 
tüübist ei pruugi süsteem kiirvalimise funktsiooni toetada.

 • Kontaktide allalaadimiseks telefonist on vaja luba. 
Kui proovite andmeid alla laadida, peate võibolla andma 
telefonis selleks esmalt loa. Kui allalaadimine ei õnnestu, 
kontrollige teateid telefoniekraanil või vastavat seadistust 
telefonis.

 [ Kontaktide loendi kasutamine

1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud 
telefoni ekraanivaatel sümbolit .

2 Valige helistamiseks loendist soovitud nimi.

a

b

a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Download (Allalaadimine): käivitab kontaktide 

allalaadimise telefonist.
 • Search (Otsing): saate otsida loendist soovitud 

sisestusi, sisestades kontakti nime või telefoni-
numbri.

 • Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse 
seadistused): saate muuta Bluetooth-ühendust 
puudutavaid seadistusi.  
> Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine“.

b Kontakti kiiremaks leidmiseks valige välja selle esitäht.
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a Avab ekraanil valikumenüü.
 • Bluetooth settings (Bluetooth-ühenduse 

seadistused): saate muuta Bluetooth-ühendust 
puudutavaid seadistusi.  
> Vt lk 7-6 „Bluetooth-ühenduse seadistamine“.

b Ekraaniklahv Bluetooth-ühendusega seotud 
seadistuste muutmiseks

Telefonikõnedele vastamine

Kui teile helistatakse, avaneb süsteemi ekraanil sissetulevast 
kõnest teatav hüpikaken.

Puudutage kõnele vastamiseks ekraaniklahvi 
Accept (Vasta).
 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].

 • Sõltuvalt kasutatava mobiiltelefoni tüübist ja selle seisundist 
võib kontaktide allalaadimise aeg kõikuda.

 • Uute kontaktide allalaadimisel varasemad andmed 
kustutatakse.

 • Alla laaditud kontakte ei saa süsteemiga muuta ega 
kustutada.

 • Kui ühendate süsteemiga uue telefoni, ei näita süsteem 
ekraanil eelmisest mobiiltelefonist alla laaditud kontakte, 
kuid need jäävad süsteemi mällu alles seniks, kuni 
kustutate eelmise telefoni seotud seadmete loendist.

 [ Numbriklaviatuuri kasutamine

1 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud 
telefoni ekraanivaatel sümbolit .

2 Sisestage numbriklaviatuuril telefoninumber 
ja puudutage helistamiseks ekraaniklahvi .

a

b
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Kõne ajal kasutatavad funktsioonid

Kõne ajal näete ekraanil allpool kujutatud ekraanivaadet. 
Ekraanil näidatud funktsioonide kasutamiseks puudutage 
vastavat ekraaniklahvi.

a

b

c d e

a Lülitab mikrofoni välja, et kõnepartner teid ei kuuleks.

b Reguleerib mikrofoni helitugevust.

c Lülitab kõne ümber mobiiltelefonile. Mõnd tüüpi 
mobiiltelefonid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

d Lõpetab telefonikõne.

e Avab ekraanil numbriklaviatuuri.

Kui te ei soovi kõnele vastata, puudutage 
ekraaniklahvi Reject (Keeldu).
 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].

 Û Märkus
 • Mõnd tüüpi mobiiltelefonid ei pruugi kõnest keeldumise 

funktsiooni toetada.
 • Kui teie telefon on süsteemiga ühendatud, võib kõne 

kosta läbi auto kõlarite isegi pärast autost väljumist, 
kui asute telefoniga veel süsteemi ühendusraadiuses. 
Selle vältimiseks katkestage telefoni ühendus süsteemiga 
või lülitage Bluetooth oma telefonis välja.
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 [ Kõnede vahetamine

Kui teie mobiiltelefon toetab kõne ootele panemise funktsiooni, 
saate käimasoleva kõne ajal vastata veel teisele kõnele. 
Esimene kõne pannakse sel juhul ootele.

Ümberlülituseks käimasoleva ja ootele pandud 
kõne vahel puudutage ekraaniklahvi Switch 
(Vaheta) või vastavat telefoninumbrit ekraanil.

 Û Märkus
Mõnd tüüpi mobiiltelefonid ei pruugi seda funktsiooni toetada.

 Û Märkus
 • Kui helistaja andmed on salvestatud teie kontaktide 

loendisse, ilmub helistaja nimi koos telefoninumbriga 
ekraanile. Kui helistaja andmeid ei ole kontaktide loendisse 
salvestatud, ilmub ekraanile ainult telefoninumber.

 • Bluetooth-ühenduse kaudu toimuva kõne ajal ei saa 
süsteemi ümber lülitada ühegi teise režiimi (nt raadio 
või seadistuste) ekraanivaatele.

 • Kõne kvaliteet võib sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist 
varieeruda. Mõne telefoni puhul võib teie hääl kosta 
kõnepartnerile halvemini kui teisega.

 • Sõltuvalt mobiiltelefoni tüübist ei pruugi süsteem 
telefoninumbrit ekraanil näidata.



6-14

Lemmikute loendi koostamine

Kui salvestate oma kõige sagedamini kasutatavad 
telefoninumbrid lemmikute loendisse, leiate need 
helistamiseks kiiremini üles.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Phone (Telefon).
 • Selle asemel võite vajutada ka roolilülitit [ ].

2 Puudutage Bluetoothi kaudu ühendatud 
telefoni ekraanivaatel sümbolit .

3 Puudutage ekraanil Menu (Menüü) > Edit 
(Muuda) ja valige oma kontaktide loendist 
soovitud kontakt.

4 Puudutage lemmikute loendisse lisatava 
telefoninumbri kõrval sümbolit .
 • Tähekese sümbol muutub oranžiks ning telefoninumber 

salvestatakse lemmikute loendisse.

 Û Märkus
 • Iga seadme kohta saab lemmikute loendisse salvestada 

kuni 10 sisestust.
 • Kui soovite mõne oma lemmiku kustutada, puudutage 

lemmikute loendi ekraanivaatel Menu (Menüü) > Delete 
(Kustuta).

 • Kui ühendate süsteemiga uue telefoni, ei näita süsteem 
ekraanil eelmise mobiiltelefoni lemmikute loendit, kuid 
see jääb süsteemi mällu alles seniks, kuni kustutate eelmise 
telefoni seotud seadmete loendist.
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Seadistused

Sõidukeskkonna seadistamine

Heli seadistamine

Süsteemi ekraani seadistamine

Ekraani avakuva seadistamine

Ekraanisäästja seadistamine

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Süsteemi töökeskkonna seadistamine



7-2

Sõidukeskkonna seadistamine
Saate muuta sõitmisega või auto sise- ja väliskeskkonnaga 
seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik 
menüüd) > Settings (Seadistused) > Vehicle 
(Auto).

Drive mode 
(Sõidu
režiim)

Saate muuta oma auto eri sõidurežiimide 
seadistusi.

 • ECO: see sõidurežiim on mõeldud 
auto energiakulu vähendamiseks. 
Saate muuta kliimaseadme töörežiimi, 
regeneratiivpidurdamise efektiivsus-
astme ja piirkiiruse seadistusi.

 • COMFORT: selle sõidurežiimi puhul 
on põhirõhk juhi ja kaassõitjate sõidu-
mugavusel. Saate muuta kliimaseadme 
töörežiimi ja regeneratiivpidurdamise 
efektiivsusastme seadistusi.

 • SPORT: see sõidurežiim võimaldab juhil 
harrastada mõnevõrra dünaamilisemat 
sõidustiili. Saate muuta kliimaseadme 
töörežiimi ja regeneratiivpidurdamise 
efektiivsusastme seadistusi.

 • Drive mode change alert (Sõidurežiimi 
muutmise märguanne): saate võtta 
kasutusele märguande, mis ilmub ekraa
nile, kui muudate oma auto sõidurežiimi.

 • Reset (ECO/COMFORT/SPORT) 
(Algseadistuste taastamine): 
saate taastada auto sõidurežiimide 
algseadistused.

 Û Märkus
 • Sõidurežiimide seadistusi saate muuta vaid siis, kui mootor 

töötab.
 • Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad 

valitavad seadistused varieeruda.
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Position 
(Ruumiline 
jaotus)

Valige, kuhu heli autos koondatakse (ette
taha, vasakuleparemale). Puudutage 
soovitud kohta istmete kujutisel või puudu-
tage heli suunamiseks nooleklahve. Kui 
soovite, et heli oleks koondatud salongi 
keskele, puudutage sümbolit .

Volume levels 
(Helitugevuse 
tasemed)

Saate reguleerida süsteemi eri funktsioonide 
(sh telefoni projektsioonifunktsiooni) heli
tugevuse taset.

Equaliser 
(Ekvalaiser)

Saate reguleerida kõikide helitämbrite 
(nt basside) taset.

Heli seadistamine
Saate muuta erinevate helidega seotud seadistusi, nt muuta 
kõlarite helitugevust ja heliefekte.

Süsteemi heli seadistamine

Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik 
menüüd) > Settings (Seadistused) > Sound (Heli).

 Û Märkus
 • Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest võivad 

valitavad seadistused varieeruda.
 • Sõltuvalt süsteemist ja võimendist, mis on paigaldatud teie 

autosse, võivad valitavad seadistused varieeruda.
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Süsteemi ekraani seadistamine
Saate muuta süsteemi ekraaniga seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik 
menüüd) > Settings (Seadistused) > Display 
(Ekraan).

Dimming 
(Hämar
damine)

Saate valida, kas ekraani heledust 
reguleeritakse vastavalt ümbritsevale 
valgustasemele automaatselt või on ekraan 
püsivalt heledam või tumedam.

Brightness 
(Heledus)

Use cluster knob (Kasuta näidikuploki 
nuppu): selle seadistuse korral muudab 
auto näidikuploki heleduse regulaator 
ka multimeediasüsteemi ekraani heledust. 
Kui see seadistus on tühistatud, saate 
reguleerida ekraani päeva või öörežiimi 
heleduse taset vastavalt seadistusele, mille 
tegite valiku Dimming (Hämardamine) all.

Default (Alg
seadistused)

Saate taastada ekraani seadistuste 
algväärtused.

Loudness 
(Helitugevus)

 • Reverse warning priority (Prioriteediks 
tagurdamise hoiatussignaal): saate 
sisse/välja lülitada funktsiooni, mis 
vähendab tagurdamisel automaatselt 
süsteemi helitugevust, et kuuleksite 
tagurdamise hoiatussignaale.

 • Volume limitation on startup 
(Helitugevuse piiramine käivitamisel): 
saate sisse/välja lülitada funktsiooni, 
mis vähendab süsteemi sisselülitamisel 
automaatselt selle helitugevust, kui heli 
oli viimasel kasutuskorral reguleeritud 
liiga valjuks.

Advanced 
(Lisavalikud) 
(*kui on 
varustuses)

Saate valida täiendavaid heliseadistusi või 
võtta kasutusele erinevaid heliefekte.

Sõltuvalt auto varustusse kuuluvast 
võimendist võivad valitavad heliseadistused 
ja -efektid varieeruda.

Default (Alg
seadistused)

Saate taastada heliseadistuste algväärtused.

 Û Märkus
Ekraani puudutamisel kostvate helisignaalide sisse- või 
väljalülitamiseks puudutage heliseadistuste ekraanivaatel 
valikut Beep (Piiks) ekraani ülaservas.
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 Û Märkus
Kui muudate avakuval näidatavaid menüüsid, võib juurdepääs 
mõningatele funktsioonidele muutuda. Kui te ei leia enam 
avakuvalt soovitud funktsiooni üles, puudutage sellele juurde
pääsuks valikut All menus (Kõik menüüd).

Ekraanisäästja seadistamine
Saate valida, millist ekraanisäästjat ekraanil näidatakse, 
kui lülitate ekraani juhtpaneeli klahvi [ ] pika vajutusega välja.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Screensaver (Ekraanisäästja).

2 Valige sobiv ekraanisäästja variant.
 • Digital (Digitaalkell): ekraanil on digitaalkell.

 • Analogue (Analoogkell): ekraanil on analoogkell.

 • None (Puudub): ekraanisäästja puudub.

Ekraani avakuva seadistamine
Saate muuta ekraani avakuval näidatavaid menüüsid. Looge 
endale oma isiklik avakuva, lisades sinna oma lemmikmenüüd.

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Home screen (Avakuva).

2 Otsige ekraani paremas servas asuvast loendist 
üles soovitud menüü ja lohistage ekraanil 
soovitud kohta.
 • Seni avakuval asunud menüü liigub loendisse ekraani 

paremas servas ning uus menüü paigutatakse selle 
asemele.

 • Kui soovite algse avakuva taastada, puudutage valikut 
Default (Algseadistused).
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Süsteemi töökeskkonna 
seadistamine
Saate muuta süsteemi töökeskkonna seadistusi, nt kuupäeva 
ja kellaaega, ekraanitekstide keelt jms.

Ekraanitekstide keele seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Language (Keel).

2 Valige sobiv keel.

 Û Märkus
See seadistus ei muuda keelt, milles on salvestatud kasutaja 
andmed (nt MP3failide nimed).

Bluetooth-ühenduse seadistamine
Saate muuta Bluetooth-ühendusega seotud seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik 
menüüd) > Settings (Seadistused) > Bluetooth.

Bluetooth 
connections 
(Bluetooth
ühendused)

Saate Bluetooth-tehnoloogiaga 
seadmeid süsteemiga siduda, 
süsteemist kustutada, ühendada või 
ühenduse katkestada.

Auto connection 
priority (Auto
maatse ühenda
mise järjekord)

Saate kindlaks määrata, millise seotud 
seadmega süsteem sisselülitamisel 
automaatselt ühenduse loob.

System Bluetooth 
info (Süsteemi 
Bluetoothi info)

Saate vaadata või muuta oma süsteemi 
Bluetooth-ühendust puudutavat teavet.

Factory settings 
(Tehase seaded)

Saate kõik seotud Bluetooth-tehnoloo-
giaga seadmed kustutada ja Bluetooth-
ühenduse algseadistused taastada. 
Süsteemist kustutatakse ka kõik seotud 
seadmetest alla laaditud andmed.

 Û Märkus
Mõningaid valikuid näidatakse vaid juhul, kui telefon on 
süsteemiga ühendatud.
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Klaviatuuri seadistamine

Teksti sisestamiseks saab muuta klaviatuuri seadistusi.

Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Keyboard (Klaviatuur).

Default 
keyboard 
(Vaikimisi 
klaviatuur)

Valige klaviatuuri jaoks vaikimisi kehtiv 
tähemärkide tüüp.

Keyboard 
type 
(Klaviatuuri 
tüüp)

Valige vaikimisi kehtiv klaviatuuri tüüp.

 Û Märkus
Need seadistused kehtivad kõikide teie süsteemi ekraanil 
sisestatavate tekstide puhul.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

1 Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Date/Time (Kuupäev/kellaaeg).

2 Sisestage vastavatele ekraaniväljadele tänane 
kuupäev ja täpne kellaaeg.
 • Kui soovite sisestada kellaaja 24tunnises formaadis, 

puudutage ekraanil valikut 24hour (24tunnine).
 • Kui soovite lülitada kella ümber suveajale, puudutage 

valikut Daylight saving time (Suveaeg).
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Lisavalikute seadistamine

Saate vastavalt isiklikele eelistustele muuta mõningate klahvide 
funktsioone või võtta kasutusele täiendavaid märguandeid.

Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Advanced (Lisavalikud).

Custom 
button 
(Kasutaja 
seadistatav 
klahv)

Valige funktsioon, mida soovite kasutada, 
kui vajutate klahvi [ ] süsteemi juht-
paneelil.

Steering whl 
mode button 
(Režiimilüliti 
roolil)

Valige välja need raadio ja meediamängija 
režiimid, mida soovite roolilülitit [ ] 
vajutades valida.

Media 
change 
notifications 
(Esitatava 
sisu vahetu
mise teated)

Selle seadistuse kasutamisel ilmub 
ekraani ülaserva korraks teade, mis annab 
märku, et mängima hakkas järgmine 
lugu, raadiojaam või seade, kui olete 
meediamängija ekraanivaatelt läinud üle 
mõne teise funktsiooni ekraanivaatele.

Süsteemi info vaatamine

Puudutage ekraani avakuval All menus 
(Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
System info (Süsteemi info).

Version info 
(Versiooni 
info)

Saate vaadata oma süsteemi versiooni 
andmeid või seda uuendada, et võtta 
kasutusele uusim versioon. Versiooni 
uuendamiseks pöörduge oma kohalikku 
margiesindusse.

Memory 
(Mälu)

Saate vaadata oma süsteemi kasutatud 
ja vaba mälumahtu.

Default (Alg
seadistused)

Saate taastada süsteemi algseadistused. 
Samaaegselt kustutatakse ka kõik süsteemi 
salvestatud kasutaja andmed.

 Û Märkus
 • Sõltuvalt andmete kogumahust võib uuendamine kesta 

mitu minutit.
 • Ärge lülitage süsteemi uuendamise ajal välja ega 

eemaldage selle küljest mäluseadet. Kui toitevarustus 
katkeb või mäluseade eemaldatakse süsteemi küljest, 
võivad andmed kahjustuda või süsteemis tekkida häired.
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Tekkinud probleemide 
lahendamine

Lahendused võimalikele probleemidele
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Lahendused võimalikele probleemidele
Enne, kui pöördute süsteemis tekkinud häire tõttu autoteenindusse, vaadake läbi järgnevad tabelid ning proovige probleemi põhjus 
ise välja selgitada ja kõrvaldada. Kui probleem püsib või te ei suuda selle põhjust leida, võtke ühendust oma automüüja või volitatud 
teenindusega.

Heli ja ekraan

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Süsteemist ei kosta heli. Süsteem on välja lülitatud.  • Kontrollige, kas mootori start/stopp-lüliti on asendis ACC või ON.
 • Vajutage süsteemi sisselülitamiseks lülitit [ ].

Heli on reguleeritud väga 
vaikseks.

Keerake helitugevuse muutmiseks nuppu [ ] süsteemi 
juhtpaneelil.

Heli on välja lülitatud. Vajutage heli sisselülitamiseks roolilülitit [ ].

Heli kostab ainult ühest 
kõlarist.

Heli on suunatud salongi ühte 
serva.

Puudutage ekraani avakuval Settings (Seadistused) > Sound 
(Heli) > Position (Ruumiline jaotus) ja muutke helibalansi 
seadistusi heli ühtlasemaks jaotumiseks salongis.

Heli katkeb või kostab müra. Süsteemile mõjub tugev 
vibratsioon.

Tegu pole häirega. Kui süsteem vibreerib, võib see põhjustada 
heli katkemist, moonutamist või müra. Süsteem hakkab taas 
normaalselt tööle, kui vibratsioon lakkab.

Süsteemiga on ühendatud 
AUX-kaabel, mis ei ole 
ühendatud ühegi seadmega.

Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult AUX-kaabel ilma välise 
seadmeta, võib süsteemist kosta müra. Kui välist seadet ei ole 
kaabliga ühendatud, eemaldage AUX-kaabel AUX-pesast.
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Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Ekraanikujutise kvaliteet 
on halb.

Halvasti seadistatud ekraan Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik menüüd) > Settings 
(Seadistused) > Display (Ekraan) > Brightness (Heledus) ja 
reguleerige ekraani heledust.

Süsteemile mõjub tugev 
vibratsioon.

Tegu pole häirega. Kui süsteem vibreerib, võib see põhjustada 
ekraanikujutise moonutamist. Süsteem hakkab taas normaalselt 
tööle, kui vibratsioon lakkab.

Ekraan on vananenud või 
kahjustunud.

Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või auto-
teeninduse poole.

Ekraanil on väikesed punased, 
sinised või rohelised täpid.

Kuna LCD-ekraan on valmistatud eriti suurt pikslitihedust nõudva 
tehnoloogiaga, võib pikslite koguhulgast kuni 0,01 % puhul 
(s.o lubatud veamäär) esineda pikslite defekte (osa pikslitest võib 
puududa või pidevalt põleda).
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USB-seadme kasutamisel

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Süsteem ei tuvasta USB-
seadme faile.

Mitteühilduv failiformaat Kopeerige USB-seadme mällu ühilduvas formaadis failid 
ja ühendage seade siis uuesti. > Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.

Halb ühendus Eemaldage USB-seade auto USB-pesast ja ühendage siis 
korralikult uuesti.

Määrdunud USB-kontaktid Puhastage oma seadme USB-pistiku ja auto USB-pesa 
kontaktpinnad igasugusest mustusest ja võõrkehadest.

Kasutate 
USB-jaoturit 
või pikendus-
juhet.

Ühendage USB-seade alati otse auto USB-pesaga.

Kasutate ebastandardset USB-
seadet.

Kasutage süsteemiga ühilduvat USB-seadet.  
> Vt lk 9-7 „USB-seadme režiim“.

USB-seadme mälu on 
kahjustatud.

Formaatige USB-seade arvutiga uuesti ja ühendage seejärel auto 
USB-pesaga. Formaatige seade FAT12/16/32 formaati.
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iPodi või iPhone’i kasutamisel

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Süsteem ei tuvasta ühendatud 
iPodi või iPhone’i.

Halb ühendus Eemaldage USB-kaabel auto USB-pesast ja ühendage siis 
korralikult uuesti.

Seade ei ole kasutusvalmis või 
ei tööta korralikult.

 • Kontrollige seadme aku laetuse taset. Kui seadme aku 
on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem seda tuvastada.

 • Kontrollige, kas seadmes on kasutusel uusim püsivara. 
Kui mitte, uuendage püsivara iTunes’i vahendusel ja ühendage 
seade siis uuesti.

 • Lähtestage seade ja ühendage seejärel uuesti.

Kasutate ebasobivat kaablit. Kasutage ühendamiseks Apple’i poolt heaks kiidetud kaablit.

Süsteem ei toeta kasutatavat 
seadet.

Kasutage seadmetüüpe ja mudeleid, mille faile saab süsteemiga 
kuulata. > Vt lk 9-9 „iPodi režiim“.

Muusika mängimisel 
iPodist või iPhone’ist ei kosta 
mingit heli.

Seade on ühendatud sama-
aegselt nii USB- kui ka AUX-
pesaga.

Kui seade on samaaegselt ühendatud nii USB- kui ka AUX-pesaga, 
tuvastatakse see AUX-režiimil. Kui seadmega on ühendatud AUX-
kaabel, eemaldage see.

Seade on kõne ajaks pausile 
lülitatud.

Kui helistate või vastate kõnele iPhone’iga sel ajal, kui süsteem 
mängib sellest muusikat, lülitub seade pausile. Pärast kõne lõppu 
ei pruugi mängimine automaatselt jätkuda. Kontrollige olukorda 
telefonis ja lülitage muusika uuesti mängima.
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AUX-režiimi kasutamisel

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

AUX-režiimil ei kosta 
mingit heli.

Halb ühendus Eemaldage ühenduskaabel auto AUX-pesast ja ühendage siis 
korralikult uuesti.

AUX-režiimil kostab müra. Seade kasutab toitevooluna 
auto akuvoolu.

Kui väline seade on toitekaabli abil ühendatud auto voolupesaga, 
võib mängimisel kosta müra. Eemaldage seadme toitekaabel auto 
voolupesast.
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Bluetooth-ühendus

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Bluetooth-tehnoloogiaga 
seade ei tuvasta süsteemi.

Seadmete sidumisrežiim ei ole 
sisse lülitatud.

Süsteemi lülitamiseks sidumisrežiimile puudutage ekraani 
avakuval All menus (Kõik menüüd) > Settings (Seadistused) > 
Bluetooth > Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused) > 
Add new (Lisa uus). Seejärel otsige süsteemi oma seadmega veel 
kord.

Bluetooth-tehnoloogiaga 
seade ei ole süsteemiga 
ühendatud.

Bluetooth on välja lülitatud. Lülitage Bluetooth oma seadmes sisse.

Bluetooth-ühenduse viga  • Lülitage Bluetooth oma seadmes välja ja tagasi sisse. 
Seejärel ühendage seade uuesti.

 • Lülitage oma seade välja ja tagasi sisse. Seejärel ühendage 
seade uuesti.

 • Eemaldage seadmest aku ja pange oma kohale tagasi. 
Seejärel lülitage seade sisse ja ühendage uuesti.

 • Kustutage seotud seade nii süsteemist kui Bluetooth-tehno-
loogiaga seadmest ning siduge ja ühendage seade süsteemiga 
uuesti.
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Telefoni projektsioon

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Telefoni projektsiooni-
funktsioon ei hakka tööle, 
kui nutitelefon USB-kaabli abil 
süsteemiga ühendatakse.

Kasutatav telefon ei toeta 
telefoni projektsiooni.

Külastage järgnevaid veebilehti ja kontrollige, kas nutitelefon 
toetab seda funktsiooni.

 • Android Auto: https://support.google.com/androidauto
 • Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay

Telefoni projektsiooni-
funktsioon pole sisse lülitatud.

 • Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik menüüd) 
> Settings (Seadistused) > Phone projection (Telefoni 
projektsioon), valige funktsioon, mida soovite kasutada, 
ja lülitage see sisse.

 • Kontrollige, ega funktsioon pole nutitelefonis rakenduse 
seadistuste või piirangute seadistustega välja lülitatud.

Nutitelefon ei ole kasutusvalmis 
või ei tööta korralikult.

 • Kontrollige nutitelefoni aku laetuse taset. Kui seadme aku 
on peaaegu tühi, ei pruugi süsteem seda tuvastada.

 • Kui sidevõrgu signaal on nõrk, ei pruugi telefoni 
projektsioonifunktsioon korralikult töötada.

 • Kui nutitelefon on lukus, avage see lukust.
 • Lähtestage telefon ja ühendage seejärel uuesti.

Telefoni projektsiooni-
funktsiooni kasutamist 
alustades või selle kasutamise 
ajal muutub ekraan mustaks.

Nutitelefon ei tööta korralikult.  • Eemaldage USB-kaabel nutitelefoni küljest ja ühendage 
siis uuesti.

 • Lähtestage telefon ja ühendage seejärel uuesti.
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Süsteemi kasutamisel

Probleem Võimalik põhjus Lahendus

Pärast süsteemi välja- ja 
tagasi sisselülitamist ei hakka 
süsteem tööle viimasena 
kasutatud meediamängija 
režiimil.

Ühendus puudub või viga 
mängimisel

Kui viimasena kasutatud režiimile vastavat välist seadet ei ole 
süsteemi sisselülitamise hetkel enam süsteemiga ühendatud 
või seadmes on tekkinud mängimisega seotud probleem, lülitub 
süsteem eelviimasena kasutatud režiimile. Ühendage väline seade 
uuesti või pange see uuesti mängima.

Süsteem on väga aeglane 
või ei reageeri.

Süsteemisisene viga  • Vajutage sobiva teravaotsalise esemega (nt pliiatsi 
või kirjaklambriga) pikalt süsteemi lähtestamislülitit.

 • Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või 
autoteeninduse poole.

Süsteem ei lülitu sisse. Kaitse on läbi põlenud.  • Külastage autoteenindust ja asendage kaitse uuega.
 • Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või 

autoteeninduse poole.
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Lisa

Süsteemi seisundit näitavad ikoonid

Korduma kippuvad küsimused

Süsteemi tehnilised andmed
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Süsteemi seisundit näitavad 
ikoonid
Ekraani paremas ülanurgas on näha erinevad ikoonid, mis 
näitavad süsteemi hetkeseisundit.

Tutvuge ikoonidega, mis ilmuvad ekraanile teatud tegevuste 
või funktsioonide kasutamise korral, ning vaadake, mida need 
tähendavad.

 [ Hääletu / kõneteate salvestamine

Süsteemi heli on välja lülitatud.

Toimub kõneteate salvestamine  
> Vt lk 3-2 „Kõneteadete kasutamine”.

 [ Bluetooth

Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatava seadme aku 
laetuse tase

Süsteemil on Bluetooth-ühendus mobiiltelefoniga.

Süsteemil on Bluetooth-ühendus heliseadmega.

Süsteemil on Bluetooth-ühendus mobiiltelefoni ja 
heliseadmega.

Käimas on telefonikõne Bluetooth-ühenduse kaudu.

Bluetooth-ühenduse kaudu toimuva kõne ajal on 
mikrofon välja lülitatud.

Käimas on kõnede loendi allalaadimine telefonist 
Bluetooth-ühenduse kaudu. > Vt lk 6-8 „Helistamine“.

Käimas on kontaktide allalaadimine telefonist 
Bluetooth-ühenduse kaudu. > Vt lk 6-8 „Helistamine“.
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Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth

K. Milliseid funktsioone ma saan Bluetooth-ühenduse 
kaudu kasutada?

V. Saate ühendada süsteemiga oma mobiiltelefoni, 
et helistada ja vastata kõnedele telefoni kätte võtmata.
Saate süsteemiga ühendada ka kaasaskantavaid 
heliseadmeid, nt MP3-mängijaid ja mobiiltelefone, 
et kuulata neist muusikat auto kõlarite kaudu.  
> Vt lk 6-7 „Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine“ 
ja lk 6-6 „Bluetooth-tehnoloogiaga heliseadme kasutamine“.

K. Mis vahe on seadme sidumisel ja ühendamisel?

V. Sidumine toimub süsteemi ja kaasaskantava seadme 
autentimise teel. Seejärel saab süsteem seotud 
seadmega ühenduse luua või selle katkestada. 
Seda saab teha senikaua, kuni seotud seade süstee-
mist kustutatakse. Bluetooth-ühendusel põhinevad 
vabakäefunktsioonid (nt helistamine, kõnedele 
vastamine, kontaktide sirvimine jm) on kasutatavad 
üksnes juhul, kui mobiil telefon on süsteemiga 
ühendatud.

 [ Signaali tugevus

Bluetooth-ühenduse kaudu kasutatava telefoni 
levitugevus

 Û Märkus
 • Süsteemi ekraanil näidatav aku laetuse tase võib erineda 

ühendatud seadme ekraanil näidatavast tasemest.
 • Süsteemi ekraanil näidatav signaali tugevus võib erineda 

ühendatud mobiiltelefoni ekraanil näidatavast signaali 
tugevusest.

 • Sõltuvalt auto mudeliversioonist ja varustusest ei pruugi 
süsteem kõiki eeltoodud ikoone näidata.



9-4

K. Võtsin Bluetoothi kaudu süsteemiga seotud telefoni 
asemel kasutusele uue telefoni. Kuidas ma saan oma 
uue telefoni süsteemiga siduda?

V. Süsteemiga saab lisaks ühele telefonile siduda veel 
seadmeid, järgides selles juhendis toodud seadme 
sidumise juhiseid. Süsteemi seotud seadmete 
loendisse saab lisada kokku kuni viis seadet. Kui 
soovite mõne seotud seadme süsteemist kustutada, 
puudutage seotud seadmete loendi ekraanivaatel 
Delete devices (Kustuta seadmed), valige välja 
kustutatavad seadmed ja puudutage ekraaniklahvi 
Delete (Kustuta). > Vt lk 6-2 „Seadmete sidumine 
süsteemiga“.

K. Kuidas ma saan kõnele vastata?

V. Kui keegi teile helistab, avaneb ekraanil vastava 
teatega hüpikaken. Vajutage nüüd kõnele vastamiseks 
roolilülitit [ ] või puudutage ekraaniklahvi Accept 
(Vasta).

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage roolilülitit [ ] 
või puudutage ekraaniklahvi Reject (Keeldu).

K. Kuidas ma saan oma Bluetooth-tehnoloogiaga 
seadme süsteemiga siduda?

V. Puudutage ekraani avakuval All menus (Kõik 
menüüd) > Settings (Seadistused) > Bluetooth > 
Bluetooth connections (Bluetooth-ühendused) > 
Add new (Lisa uus). Nüüd otsige oma seadmes, mida 
soovite süsteemiga Bluetoothi kaudu ühendada, üles 
auto süsteem ja siduge oma seade sellega. Kui olete 
sisestanud oma seadmesse süsteemi ekraanile 
ilmunud Bluetooth-ühenduse koodi või selle õigsust 
kinnitanud, salvestatakse seade süsteemiga seotud 
seadmete loendisse ning ühendatakse süsteemiga 
automaatselt. > Vt lk 6-2 „Seadmete sidumine süsteemiga“.

K. Mis on kood?

V. Kood on salasõna, mida kasutatakse süsteemi 
ja kaasaskantava seadme vahelise ühenduse 
autentimiseks. Kood tuleb sisestada vaid üks kord – 
seadme esmakordsel süsteemiga sidumisel.

Algne kood on „0000“. Saate seda ise muuta, 
puudutades ekraanil All menus (Kõik menüüd) 
> Settings (Seadistused) > Bluetooth > System 
Bluetooth info (Süsteemi Bluetoothi info) > 
Passkey (Kood).
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K. Kui suur on juhtmevaba Bluetooth-ühenduse 
tööraadius?

V. Juhtmevaba ühendust saab kasutada umbes 10 m 
piires. Bluetooth-ühenduse maksimaalne tööraadius 
sõltub kasutustingimustest, sh nt sõiduki tüübist, 
süsteemi platvormist ja ühendatud mobiiltelefonist.

K. Mitu kaasaskantavat seadet saab süsteemiga siduda?

V. Süsteemiga saab siduda kuni 5 seadet.

K. Miks on kõne kvaliteet mõnikord halb?

V. Kui kõne kvaliteet halveneb, kontrollige mobiil-
telefoniga vastuvõetava signaali tugevust. Kui side-
võrgu signaal on nõrk, võib kõne kvaliteet olla halb.

Kõne kvaliteet võib langeda ka juhul, kui mobiiltelefoni 
lähedusse on pandud mingeid metallesemeid, nt 
joogipurke. Kontrollige, ega telefoni lähedal ei ole 
mingeid metallesemeid.

Kõne helitugevus ja kvaliteet võivad sõltuvalt mobiil-
telefoni tüübist varieeruda.

K. Mida ma pean tegema, kui soovin süsteemi kaudu 
toimuvat kõnet jätkata oma mobiiltelefoniga?

V. Kõne ümberlülitamiseks oma mobiiltelefonile 
vajutage kõne ajal pikalt roolilülitit [ ] või puudutage 
ekraaniklahvi Use private (Kasuta privaatkõnet).

K. Kuidas ma süsteemi kaudu oma mobiiltelefoni 
kontaktidele ligi pääsen?

V. Kui ühendate oma mobiiltelefoni süsteemiga, andke 
süsteemile luba ligipääsuks oma telefoni salvestatud 
kontaktandmetele. Sel juhul saab süsteem kontaktid 
telefonist alla laadida. Allalaaditud kontaktide loendi 
avamiseks vajutage roolilülitit [ ] ja puudutage 
telefoni ekraanivaatel sümbolit . Nüüd saate 
soovitud kontakti loendist üles otsida, et vastavale 
numbrile helistada või lisada see lemmikute loendisse. 
> Vt lk 6-7 „Bluetooth-tehnoloogiaga telefoni kasutamine“.
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Raadiovastuvõtt

K. Kui kuulan sõidu ajal raadiot, kostab müra või ei kosta 
üldse midagi.

V. Raadiovastuvõtt võib sõltuvalt teie asukohast ja 
erinevate takistuste tõttu halveneda. Kui vastuvõtt 
halveneb ja raadioheli katkeb, valige kuulamiseks 
mõni teine jaam.

Kui klaasisisese antenniga tagaklaasile paigaldatakse 
metallkomponente sisaldav kattekile, võib raadio-
vastuvõtt halveneda.

Helisüsteemi funktsioonid

K. Milliseid heliallikaid ma süsteemiga kuulata saan?

V. Saate kuulata raadiot ja kasutada süsteemiga 
ühendatud väliste seadmete kuulamiseks meedia-
mängija eri režiime (USB, iPod, AUX jm). Täiendavat 
teavet leiate selle juhendi vastavatest peatükkidest.

A. Soovin valida kuulamiseks eelmise või järgmise loo, 
kuid ei soovi sõidu ajal ekraani puudutada. Kuidas 
saaksin seda teha?

V. Vajutage eelmise või järgmise loo valimiseks roolilülitit 
[ / ] üles- või allapoole.
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Süsteemi tehnilised andmed

Meediamängija

 [ USB-seadme režiim

 # Muusika

Parameeter Tehnilised andmed

Helifailide 
teh nilised 
andmed

MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA 
(Standard/Professional), WAV

Bitikiirused ja 
diskreetimis-
sagedus

MP3 8 kuni 320 kbit/s (CBR/VBR), kuni 48 
kHz (ID3-siltide versioon: Ver. 1.0, 
Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4)

OGG Q1 kuni Q10, kuni 48 kHz

FLAC 8/16/24 bitti, kuni 48 kHz

WMA  • Standard (0x161): kuni L3 Profile, 
kuni 385 kbit/s, kuni 48 kHz

 • Professional (0x162): kuni M0b, 
kuni 192 kbit/s, kuni 48 kHz

WAV 8/16 bitti, kuni 48 kHz

Kuidas välja selgitada, miks süsteem 
normaalselt ei tööta 

K. Auto multimeediasüsteem ei tööta normaalselt. 
Mida peaksin tegema?

V. Kontrollige oma süsteemi vastavalt juhistele, mis on 
toodud probleemide lahendamist kirjeldavas peatükis. 
> Vt lk 8-2 „Lahendused võimalikele probleemidele“.

Kui süsteem pärast vastavate juhiste järgimist ikka 
normaalselt tööle ei hakka, vajutage pikalt süsteemi 
lähtestamislülitit.

Kui probleem püsib, pöörduge oma automüüja või 
autoteeninduse poole.
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 • Üle 192 kbit/s bitikiirusega muusikafailide helikvaliteet 
ei ole garanteeritud.

 • Muutuva bitikiirusega failide puhul ei pruugi mõned 
funktsioonid töötada ning nende mängimisaega ei pruugi 
süsteem õigesti näidata.

 • Kui faili mängimisel tekib viga või kui fail on formaadis, 
mida süsteem ei toeta, muutke failiformaati, kasutades 
uusimat kodeerimistarkvara.

 # USB-mäluseadmed

Parameeter Tehnilised andmed

Bait/sektor 64 kB või vähem

Failisüsteem FAT12/16/32 (soovitatav), exFAT, NTFS

 Û Märkus
 • Süsteemi normaalne töö on tagatud vaid juhul, 

kui kasutatakse ühenduspistikuga metallkattega tüüpi  
USB-mäluseadmeid.
 - Plastpistikuga USB-mäluseadmeid ei pruugi süsteem 

tuvastada.
 - Mälukaardipesaga (CF, SD) USB-mäluseadmeid ei pruugi 

süsteem tuvastada.

Parameeter Tehnilised andmed

Tehnilised 
üksikasjad

 • Maksimaalne kataloogitasandite arv: 20
 • Maksimaalne kausta- ja failinime pikkus: 

255 baiti
 • Toetatavad tähemärgid kausta- ja faili-

nimedes: tähtnumbriline märgistik, 
korea keele standardmärgistik (2350 
märki), lihtsustatud hiina keele märgistik 
(4888 märki)

 • Suurim kaustade arv: 2000 (sh juur-
kaust)

 • Suurim failide arv: 8000

 Û Märkus
 • Järgnevat tüüpi faile süsteem ei mängi:

 - muudetud failid (failid, mille formaati on muudetud);
 - ümberkodeeritud failivariandid (nt WMA audio kodekiga 

kodeeritud MP3-failid);
 - DRM-tarkvaraga (Digital Rights Management) lukustatud 

failid;
 - ilma indeksita failid.
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 [ iPodi režiim

 # Toetatavad seadmed

Seadme tüüp Mudel Põlvkond

iPod iPod nano 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G

iPod touch 1G (v.a iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 
5G, 6G

iPod classic 5G (iPod koos video-
mängijaga), 6G (iPod classic), 
6.5G (iPod classic)

iPad iPad/ 
iPad mini

Pole võimalik laadida, pole 
sertifitseeritud, normaalne töö 
pole tagatud

iPhone 3G (pole sertifitseeritud, 
normaalne töö pole tagatud), 
3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 
6S+, SE, 7, 7+

 # Toetatav operatsioonisüsteem

Seadme tüüp Operatsioonisüsteemi 
versioon

iPhone/iPod touch/iPod nano/
iPod classic/iPad/iPad mini

iOS 9.3.2 või vanem

 • Mis tahes probleemid, mis tekivad järgnevas tabelis 
loetletud USB-seadmetest erinevate seadmete kasutamise 
tulemusel, ei ole garantiiga kaetud.

Toote nimi Tootja

XTICK LG Electronics Inc.

BMK BMK Technology Co., Ltd.

SKY-DRV Sky Digital Co., Ltd.

TRANSCEND JetFlash Transcend Information, Inc.

Sandisk Cruzer SanDisk

Micro ZyRUS ZyRUS

NEXTIK Digiworks Co., Ltd.

 • Väliseid USB-kõvakettaseadmeid ei pruugi süsteem 
tuvastada.

 • Kui kasutate mitmeks loogiliseks kettaks jagatud suure 
mälumahuga USB-seadmeid, suudab süsteem tuvastada 
vaid esimesele kettale salvestatud faile.

 • Kui USB-seadmesse on installeeritud ka rakendus-
programme, ei pruugi vastavate helifailide taasesitus 
õnnestuda.
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Ekraan

Parameeter Tehnilised andmed

Mõõtmed 7 tolli (152,4 x 91,44 mm)

Pikslite arv 384 000 pikslit (resolutsioon: 800 x 480)

Töömeetod Kiletransistor (Thin Film Transistor – TFT), 
aktiivmaatriksiga

Vaatenurk Vasakult/paremalt, ülalt/alt: 89°

Sisevalgustus LED

Üldine

Parameeter Tehnilised andmed

Tarbitav toide DC (alalisvool) 14,4 V

Tööpinge DC (alalisvool) 9–16 V

Pimevool  • Keskmine elektrivool 96 tunni 
jooksul pärast süüte väljalülitamist: 
10 mA või vähem

 • Keskmine elektrivool pärast 96 
tunni möödumist süüte välja-
lülitamisest: 1 mA või vähem

Kasutus-
temperatuur

-20 kuni +70 °C

Hoiustamis-
temperatuur

-40 kuni +85 °C

Mõõtmed 314,6 × 165,4 × 140,2 mm

Tarbitav 
voolutugevus

2,5 A

Kaal 1,94 kg
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Raadio

Parameeter Tehnilised andmed

Kanalid A1  • FM: 87,5 kuni 108,0 MHz (100 kHz)
 • AM: 531 kuni 1602 kHz (9 kHz)

Kanalid A8  • FM: 87,5 kuni 108,0 MHz (100 kHz)
 • AM: 522 kuni 1620 kHz (9 kHz)

Vastuvõtja 
tundlikkus

 • FM: 10 dBuV või vähem
 • AM: 35 dBu EMF või vähem

Moonutustegur 2% või vähem

Bluetooth

Parameeter Tehnilised andmed

Sagedusala 2400 kuni 2483,5 MHz

Toetatav Bluetoothi 
spetsifikatsioon

3.0

Toetatav profiil Handsfree (1.6), A2DP (1.2), 
AVRCP (1.5), PBAP (1.1)

Antenni võimsus Maks 3 mW

Kanalite arv 79

Bluetoothi muutmälu (RAM) 
tarkvaraversioon

1
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EÜ vastavusdeklaratsioon  
(CE RED)

EU Declaration of Conformity

Product details

PRODUCT DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

MODEL ADBC0GKEE, ADBC1GKET,ADB10GKEE, ADB10GKEG, ADB10GKEP, ADB10GKGG, 
ADB11GKGG,ADB10GKMG, ADB10GKUG

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive2014/53/EU by 
application of

Applied Standards

Article 3.2
Radio EN 300 328 V2.1.1, EN303 413 V1.1.1, Draft EN 303 345 V1.1.7

Article 3.1b
EMC

EN 301 489-1 V2.1.1, Draft EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 
489-19V2.1.0,EN55013 : 2013+A1:2016, EN55020 : 2007 /A11 :2011, EN55032 : 2015

Article 3.1a
Safety, Health EN 60065:2014, EN62311:2008

Manufacturer Representative in the EU

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

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

Seoul, 06141, Korea Frankfurt Main, 65936, Germany

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

Notified Body Signed By 2018-01-24

MiCOM LABS This declaration of conformity is issued under the 
soleresponsibility of the manufacturer.California 94566, USA

575 Boulder Court, Pleasanton  Seunghoon Choe

 Representative

Additional information  Hyundai MOBIS Co., Ltd.

SW: 1.0 , HW: 1.0 / Accessory: 96210-J9200(GPS 
ANTENNA)

English

(EN)

English

Kaubamärgid

 • Bluetooth®-i sõnamärk ja logod 
on registreeritud kaubamärgid, 
mille omanikuks on ettevõte 
Bluetooth SIG, Inc., ning nende 
igasugune kasutamine HYUNDAI 
poolt toimub litsentsi alusel.
Juhtmevaba Bluetooth®-tehno-
loogia kasutamiseks läheb vaja 
Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiil-
telefoni.

 • Google, Android, Android Auto ja Google Play on 
ettevõtte Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

 • Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, 
iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® ja iTunes® 
on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.

 • Muud kaubamärgid ja -nimed, mida eelnevalt pole 
mainitud, kuuluvad nende vastavatele omanikele.




