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Ettevaatusabinõud

Rehvirõhu jälgimissüsteem võimaldab jälgida rehvirõhku ja temperatuuri 

ning aitab vältida rehvide lõhkemist. Rehvid võivad sellest hoolimata 

lõhkeda. Normaalse rehvirõhu ja temperatuuri korral võib rehvi 

lõhkemist põhjustada rehvi kulumine ja selle kaldenurk. Seega on 

süsteemi kuvatavad andmed mõeldud ainult juhi abistamiseks ja te 

peaksite rehvide seisukorda ka tavaviisil kontrollima. 

Liiklusohutuse tagamiseks ja seaduste täitmiseks ärge vaadake sõitmise 

ajal videot või telesaadet ega kasutage süsteemi nuppe.

Vältimaks elektrilööke, kahjustusi ja lühiühenduste põhjustatud 

tulekahjusid,ärge asetage seadet vette või niisketesse kohtadesse.

Seadme ekraan sisaldab täppiselektroonikat. Ärge koputage 

TFT-ekraanile, kuna see võib seadet kahjustada.

Tagurdamisel töötab süsteem üksnes abistava seadmena. Me ei vastuta 

mis tahes võimalike tagurdamisel tekkinud õnnetuste eest.

Ohutuse ja korrektse talitluse tagamiseks peab seadme paigaldama 

väljaõppinud tehnik. Õnnetuste ja seadme kahjustamise vältimiseks 

ärge võtke seadet ise lahti ega proovige seda parandada.



  

Märkus

Palun lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi, et seadet õigesti ja ohutult 

kasutada. Seadme tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse tehniliste paranduste 

tõttu ilma etteteatamiseta muuta.

Palun lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja 

säilitage see hilisemaks kasutamiseks.

Märkus:ülaltoodud sümbol näitab, et selles tootes pole kahjulikke materjale 

ega elemente, see on keskkonnasõbralik ja ümbertöötatav ning seda ei 

tohiks käidelda olmeprügina.

Kaubamärgi
litsents:

① toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel;

②„Dolby” ja „topelt-D” sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



Sisukord

Palun lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi, et seadet õigesti ja ohutult

 kasutada. Seadme tehnilisi andmeid ja kujundust võidakse tehniliste paranduste tõttu ilma 

etteteatamiseta muuta.

Märkus
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Kui lülitasite seadme välja autovõtme eemaldamisega, sisestage võti uuesti

süütelukku ja seade lülitub automaatselt sisse. 

1. Põhifunktsioonid

1 Seadme sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Kui lülitasite seadme välja paneeli toitenupuga, vajutage korraks nuppu, et seade 

sisse lülitada.

Väljalülitamine

Eemaldage autovõti süütelukust ja süsteem lülitab seadme välja. Vajutage 

toitenuppu ja hoidke seda rohkem kui 2 sekundit all ning süsteem lülitub 

automaatselt välja

Põhimenüüsse sisenemine2

Süsteemi  vaikerežiimiks  pärast sisselülitamist

 on  raadiorežiim.  Vajutage          "/

ikoonil, et siseneda põhimenüüsse.

Puudutage vastava funktsiooni ikooni, mida soovite kasutada..

Kui puudutate ülaltoodud ikooni ja ekraanil kuvatakse „Device not 

connected” (seade pole ühendatud), tähendab see, et seadme ja 

põhiseadme vaheline ühendus puudub.

Märkus

1



Kui  spektri  kuvamine  on  lubatud, lülitub  ekraan  automaatselt  spektrirežiimi, kui

raadio/DVD /CD/MP3 või  CD-vaheti  režiimis  ei puudutata 10 sekundi jooksul 

seadme nuppe või ekraani.

4

3 Spektri kuvamine

Puudutage  ikooni „SPECTRUM” (SPEKTER) , et  valida  erinevate  spektri  kuvarežiimide
hulgast sobiv (näidatud joonisel).

Ekvalaiseri režiim

  Puudutage ikooni            , et valida

  ekvalaiseri režiimide hulgast sobiv.

Helitugevuse muutmine 5

Pöörake paneeli helitugevuse nuppu, et helitugevust muuta.

Vajutage paneeli vaigistusnuppu, et aktiveerida vaigistusrežiim;

 ikoon    "    " näitab vaigistuse olekut.

2

CUSTOM POP

ROCK CLASSIC

JAZZ STANDARD

Spektri kuva muutmine

Esituse teave 
Ekvalaiseri režiimi muutmine



2. Funktsioonid

1

2.1 Raadiofunktsioon

Režiimi sisenemine / väljumine

 Puudutage põhimenüüs "        " ikooni, et siseneda

 raadiorežiimi.

Kui 10 sekundi jooksul seadme nuppe või ekraani ei puudutata, lülitub ekraan spektrirežiimi.

Vajutage"     " ikooni, et muuta spektri kuvarežiimi. Puudutage "     ", et naasta

raadio režiimi. 

Puudutage ikooni "           ", et naasta põhimenüüsse. Puudutage järgmisi ikoone, 

et siseneda vastava funktsiooni kasutajaliidesesse.

Automaatotsing2

 Puudutage           ikooni, et käivitada automaat-

 otsingu režiim. Automaatotsingu ajal leitakse

 ja salvestatakse raadiojaamad automaatselt.

 Otsingu peatamiseks vajutage uuesti         ikoonil.

 FM:87.50MHz~108.00MHz
 

3 Poolautomaatne otsing

 Puudutage          /           ikoone, et muuta sagedust suuremaks/väiksemaks. Pikem vajutus 

 nupul otsib järgmise kanali.

 

3



 Vajuta         ,et valida sagedusribade vahel:

 FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. 

4 Sagedusriba valimine

Valitud jaama kuulamine5

Valige esmalt sagedusriba, seejärel 

vajutage selle jaama eelmäärangu 

nuppu, mida soovite kuulata. Valitud

raadiojaam on esiletõstetud teise värviga.

Näide: Parempoolsel joonisel on sagedus-

ribaks AM1 ning valitud sageduseks 

on 972KHz

4

Raadiojaama salvestamiseks vajutage ja hoidke all vastavat raadiojaama pesa nuppu.  



Sageduse sisestamine käsitsi 6

Vajutage"     ", et kuvada klaviatuur. 

Seejärel sisestage enda soovitud sagedus.

Peale sisestust vajutage kinnitamiseks „OK”

ning teid suunatakse tagasi raadiorežiimi.

Näide: Kui soovite lülituda kanalile, mille

sagedus on 89,50MHz siis lihtsalt sisestage

8950 ning vajutage „OK”

Kui RDS on tehaseseadete menüüst välja-

lülitatud, siis RDS funktsioon ei toimi.

Kui RDS funktsioon on sisselülitatud, siis

vajutage ikoonil, et see aktiveerida."     "

Vajutage             /            nuppe, et valida eelmine / järgmine raadiojaam.

7

5

RDS funktsioon



2.2  CD / DVD funktsioon

Seade taasesitab DVD/VCD/CD/MP3/JPEG/MPEG4/CD-R jms vormingus plaate 

(ainult 12 cm diameetriga standardplaate).

Puudutage             ikooni, et kuvada plaadi-

mängija kasutajaliides.

Režiimi sisenemine / väljumine1

Puudutage ikooni "           ", et naasta põhimenüüsse. Puudutage järgmisi ikoone, 

et siseneda vastava funktsiooni kasutajaliidesesse.

 Sisestades plaadi liidesesse RADIO/AV/TV/iPod (raadio/AV/TV/iPod) režiimis,  

 kuvatakse DVD kasutajaliides automaatselt.

 Kui sisestate plaadi samal ajal, kui seade on navigeerimisolekus, saab seade küll 

 plaati esitada, kuid  ilma  pildita.

 Kui seadmega on ühendatud USB või SD-kaart, siis vajutades        kuvatakse USB / SD

 mängija režiim.

Plaadi sisestamine/väljastamine 2

6

Sisestage plaat etiketiga ülespoole. Kui süsteem on plaadi tuvastanud, 

laetakse see automaatselt ning hakatakse seda taasesitama.

Kui soovite plaadi seadmest väljastada vajutage  paneelil “EJECT”  nuppu.

Kui plaati ei eemaldata seadmest 12 sekundi jooksul, siis sisestatakse plaat uuesti. 



Numbriklaviatuur

Vajutades          ikoonil, kuvatakse

klaviatuur (näidatud parempoolsel joonisel).

3

Puudutage numbriklaviatuuri numbrit, 

et valida lugu/peatükk ning puudutage ikooni 

„OK”, et valik kinnitada. Puudutage 

ikooni , et numbriklaviatuur peita.

Puutemenüü funktsioonid4

Peata esitus/Tagasi peamenüüsse

Tagasikerimine Edasikerimine Eelmine pala

Järgmine pala EsitTaus/paus Stopp

7



Pildi suurendamine/vähendamine

DVD keele muutmine (plaat peab funktsiooni toetama)

DVD subtiitrite muutmine (plaat peab funktsiooni toetama)

Peamenüüsse naasmine (plaat peab funktsiooni toetama)

Plaadi esitamise ajal on võimalik pilte salvestada

Eelmine menüütulp

Juhuesitus

Kordusesitus

Ava/sulge DVD sätete menüü

Virtuaalsesse CD-boksi salvestamine 

Järgmine menüütulp

Vajutage edasikerimise ajal tagasikerimise nuppu, et taastada tavalisel kiirusel esitus.

Vajutage tagasikerimise ajal edasikerimise nuppu, et taastada tavalisel kiirusel esitus.

Hoidke sõrme ekraani suvalisel alal 2 sekundit, et kuvada/peita menüü.

Vajutage "           ", et väljuda puutemenüüst.

Vajutage "           ", et siseneda põhimenüüsse

8



DVD plaadi esitamine

Kui DVD-l pole menüüd, alustab süsteem auto-

maatselt selle esitamist. Kui plaadil on menüü, 

puudutage menüüpunkti, mida soovite esitada..

Vajutage soovitud loo pealkirjal, et alustada loo esitamist.

Vajutage            ikoonil, et naasta plaadi põhimenüüsse (plaat peab funktsiooni toetama).

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 

funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 

kasutamise 4. jaotisest „ Puutemenüü funktsioonid ”

Märkus

9

Avades numberklaviatuuri saate otse soovitud

loo valida. 

Kui lugu esitatakse väikesel ekraanil, siis kuvatakse

informatsioon vasakul poolel (vaata paremalpool

olevat pilti).  

TRACK 5/12 --- Esitatav lugu

PLAY       -------- Esituse olek

00:00:45  -------- Esituse aeg



VCD-plaadi esitamine 

Sisestage VCD-plaat seadmesse ja seda

hakatakse automaatselt tavajärjestuses esitama.

Puudutage plaadi esitamise ajal          ikooni  , 

et naasta plaadi peamenüüsse (plaat peab 

funktsiooni toetama).

10

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 

funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 

kasutamise 4. jaotisest “ Puutemenüü funktsioonid“

Märkus

Avades numberklaviatuuri saate otse soovitud

loo valida. 

Kui lugu esitatakse väikesel ekraanil, siis kuvatakse

informatsioon vasakul poolel (vaata paremalpool

olevat pilti).  

TRACK 5/12 ---  Esitatav lugu

PLAY       -------- Esituse olek

00:00:45  -------- Esituse aeg

00:04:19  -------- Kogu esituse aeg



CD-plaadi esitus 

Sisestage CD-plaat seadmesse ja seda hakatakse 

automaatselt tavajärjestuses esitama.

Plaadi  esitamise  ajal  lülitub  süsteem  automaatselt  spektri režiimi, kui  süsteemi  nuppe  või

ekraani pole 10 sekundi jooksul puudutatud.

Kui plaat seda toetab, saab loo valida otse puuteklaviatuurilt.

11

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 

funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 

kasutamise 4. jaotisest “ Puutemenüü funktsioonid“.

Märkus

Esitatava loo number

Helirežiim

Esituse olek

Esituse aeg Kogu esituse aeg



Mp3-plaadi esitus 

Sisestage MP3-plaat DVD-mängijasse.

Seade loeb plaati ja alustab automaatselt 

esimese faili esitamist.

12

Plaadi  esitamise  ajal  lülitub  süsteem  automaatselt  spektri režiimi, kui  süsteemi  nuppe  või

ekraani pole 10 sekundi jooksul puudutatud.

Taasesituse ajal saate puutemenüü abil kasutada erinevaid taasesituse 

funktsioone. Puutemenüü funktsioonide kirjeldusi vt DVD-funktsiooni 

kasutamise 4. jaotisest “ Puutemenüü funktsioonid“.

Märkus



MPEG4-plaadi esitamine 

Kasutajaliides on sama, mis DVD-plaadi puhul

13

MPEG on grupi Moving Pictures Experts Group lühend ja MPEG4 on spetsialistide 

töörühma avaldatud neljanda põlvkonna standard heli ja video kodeerimiseks. 

MPEG4-plaadi esitamine käib samamoodi kui DVD-plaadi esitamine.

MPEG4-plaatidel olevad videofailid võivad kasutada erinevaid kodekeid ja 

konteinereid, nt: XVID, AVI DIVX, RM jne. Seetõttu on ka täiesti normaalne, et 

mõningaid plaate pole võimalik süsteemiga esitada. Süsteem kuvab MPEG-faile 

tavapärases kaustade/failide vormingus.

Otse failile vajutades alustatakse selle esitamist.



Kasutajaliides:

JPEG-plaadi esitamine 

Sisestage JPEG-plaat DVD-mängijasse. 

Seade loeb plaati ja alustab 

automaatselt esimese faili esitamist.

Puudutage esituse ajal             ikooni, et naasta

kasutajaliidese menüüsse.

Kasitajaliidese menüüs            ikoonile vajutades naasete kaustade nimerkirja kuvamisse.

Pilte sirvides vajutage          ikoonile, et antud pilt DVD-menüü taustapildiks seada.

Oma valitud DVD taustapilt kuvatakse ainult juhul, kui DVD seadete 

menüüs “General Setting” sätte väärtuseks on valitud „User Image”. 

Kui seate käivituskuvaks uue pildi, asendatakse vana pilt automaatselt uuega.

Märkus

14

Esituse olek:



SD/TF kaardi edastamine

Vajutage “        ” ikoonil, et siseneda SD/TF

kaardi esitamise režiimi.

SD/TF kaardi sisestamine/eemaldamine

Režiimi sisenemine/väljumine

Sisestage multimeediumitega SD-kaart SD-kaardilugejasse. 

Lükake, kuni kaart lukustub..

SD-kaardi eemaldamiseks  väljuge e smalt  SD-kaardi esitamise  režiimist ja vajutage 

seejärel õrnalt SD-kaardile, et see lukust vabaneks ja automaatselt väljastuks.

Kui süsteem on SD/TF -kaardi tuvastanud, on selle taasesitamise funktsioonide

 tööpõhimõtted samad mis DVD-plaadil.

1

2

15



DVD-süsteemi häälestamine 

Sisse- ja väljalülitamine1

2

Sisenege DVD-režiimi, avage 

puutemenüü.

Vajutage “             ” ikoonil, et siseneda DVD

sätete menüüsse.

Vajutage “             ” ikoonil, et väljuda DVD

sätete menüüst.

Seadete menüüs vajutage vastaval ikoonil, et sisseneda vastavasse alammenüüsse..

Tööpõhimõte

Puudutage häälestusmenüü ikoone, et süsteem häälestada ja sätted kinnitada. 

Väljumiseks puudutage ikooni “Exit”. 

Üldine häälestuslehekülg (General)

TV Display (TV-standard)

3

Normal/Ps (tavaline/panoraam)            Pilt kuvatakse panoraamvormingus.

Normal/MB (tavaline / mustad ribad)  Pildi kuvamisel lisatakse servadesse vajaduse 

                                                              korral mustad ribad.

• Wide (lai)                                              Pilt kuvatakse 16 : 9 kuvasuhtega vormingus.

16

Tv Display          Wide

Angle Mark         On

Spdif Output

Osd Lang             Eng

Logo Type           DEF

General Audio Prefer Password Exit

--General Setup page--

Go To General Setup page



Angle Mark (nurga ikoon)

On/Off (sees/väljas)              Määrab, kas kuvatakse ikoon, mis tähistab 

                                              erinevaid kaameranurki.

SPDIF-i häälestuslehekülg

SPDIF OFF(väljas)              Määrab, kas väljundsignaal on analoogsignaal.

SPIDF/RAW (SPDIF/otse) Määrab, kas DVD digitaalne sisu edastatakse 

otse läbi digipordi.

Määrab, kas DVD digitaalne sisu kodeeritakse enne 

digiväljundisse saatmist PCM-vormin-gusse. See tuleb 

valida, kui DVD heliväljundi analoogsignaal on

ühendatud kahe kanaliga digitaalse stereovõimendiga.

• 

SPIDF/PCM

Osd Lang (ekraanimenüü keel)

English/Chinese/French/Swedish/Italian/Russian 

(inglise/hiina/prantsuse/rootsi/itaalia/vene)

Logo Type (logo tüüp)

Default (vaikesäte)            Kuvatakse tehases seatud logo.

Captured (kliendi pilt)       Klient saab valida oma pildi, mida kasutada 

                                           käivituskuvana.

17



Audio Setup page (helihäälestuse lehekülg)

Downmix (kanalite liitmine)

Lt/Rt (vasak/parem)

Off

Stereo (stereo)

V Surr (ruumiline heli)

                          Heli väljastatakse ainult 5.1 kanaliga ruumilise heli 

                          signaalina (toetab ainult 5.1 kanaliga DVD-plaate) 

                          Dolby stereo, ruumilise heli kanalite liitmine 

                          vasaku ja parema kanaliga stereoheliks.

                          Plaadi esitamise ajal esitatakse vasaku ja 

                          parema kanali signaale. 

                          Vasakut ja paremat kanalit kasutatakse ruumilise 

                          heli efekti loomiseks.

Dual Mono (topeltmono)

Stereo/L-Mono (stereo / vasak mono)    See on Dolby digikanali häälestuse valik.

R-Mono/Mix-Mono (parem mono / liidetud mono)

Prefer (Eelistuste häälestuslehekülg)

Märkus: Eelistuste häälestuslehekülg on saadaval ainult juhul, kui 

seadmes pole plaati ja seade  pole  üheski  plaadi režiimis.

PAL/Multi/NTSC Seadke kasutatav videosüsteem

English/Chinese/French/Hungarian/Italian/Russian/German/

Spanish/Portuguese/Others (inglise/hiina/prantsuse/ungari/itaalia/

vene/saksa/hispaania/portugali/muu) Määrab keele, mida kasuta-

takse plaadi esitamisel (plaat peab funktsiooni toetama).

• English/Chinese/French/Hungarian/Italian/Russian/German/

Spanish/Portuguese/Others (inglise/hiina/prantsuse/ungari/itaalia/

vene/saksa/hispaania/portugali/muu) Määrab plaadi esitamisel 

kasutatavate subtiitrite keele (plaat peab funktsiooni toetama).

TV Type (TV standard)

Audio (heli)

Subtitle (subtiitrid)

Disc Menu Language (plaadi menüü keel)

English/Chinese/French/Hungarian/Italian/Russian/German/Spanish/Portuguese/Others (inglise/

hiina/prantsuse/ungari/itaalia/vene/saksa/hispaania/portugali/muu) Määrab plaadi menüü keele 

(plaat peab funktsiooni toetama).

18

 (väljas)



Level locking (vanemakontroll)
1 KID SAF /2G /3PG /4PG 13/ 5PGR/ 6R/ 7NC17/8ADULT

Vali üks, et määrata lukustustase.

Default (vaikesäte)

Reset (lähtestamine)         Taastab seadme algoleku (tehasesätted)

Parooli seadmise lehekülg

Password (parool)

Valige parooli seadmise leheküljel “Change” (muutmine) ja puudutage ikooni 

OK, et liikuda parooli muutmise leheküljele. Sisestage vana (old) ja uus (new & confirm) 

parool, nagu näidatud allpool, ning puudutage muudatuse kinnitamiseks ikooni OK.

•

Tehaseparool:1389

Old password
New password
Confirm Pwd

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Vajutage“EXIT”, et häälestusmenüüst väljuda.

Väljumine
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Kui seade on varustatud USB pesaga, saab antud seadme küljes kasutada USB välkmälu

seadmeid. 

USB seadme eemaldamisel palun väljuge enne esitamisrežiimist ning seejärel eemaldage

USB seade.

Vajutage  ”          ” ikoonil või sisestage USB 

seade, millele järgneb automaatne lülitus 

USB-mängija režiimi.  

USB seadme sisestamine/eemaldamine

Esitamine

USB-mängija kasutajaliides on sama, mis DVD-plaadi mängijal..

Märkus: Kuna USB seadmete tootjate standardid on erinevad, ei pruugi multimeedia

keskus kõik USB seadmeid toetada. 

Parima tulemuse saavutamiseks kasutada võimalikult lühikest USB kaablit. Pika

kaabli kasutamine võib tuua esile anomaaliaid.

If it is equipped with USB port, this function is available 

2.3  USB funktsiooni kasutamine



2.4  Bluetooth handsfree kasutamine

Süsteemi on võimalik kasutada Bluetooth-vabakäesüsteemina. Kui teie mobiiltelefonil 

on Bluetooth-ühenduvus, on võimalik ühendada telefon antud süsteemiga ning kasutada 

süsteemi ekraani telefoniraamatu sirvimiseks, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks 

ning Bluetoothi kaudu muusika edastamiseks.. 

Märkus. Kuna erinevate tootjate Bluetoothi moodulid ja tarkvara erinevad, ei pruugi 

mõned funktsioonid olla teatud telefonide puhul saadaval ning mõned telefonid ei 

pruugi süsteemiga üldse ühilduda. Palun olge selles suhtes mõistev. 

Märkus: Antud funktsioon on seadmest sõltuv.

Märkus: Bluetooth režiimi ikoonid on mitte-aktiivsed (hallid) juhul, kui seadmel ei ole

ühendust telefoniga. Siduge oma telefon multimeedia keskusega üle bluetoothi ning 

erinevate funktsioonide ikoonid muutuvad aktiivseks.

Vajutage peamenüüs ”      ” ikoonil, et

siseneda bluetooth režiimi.

Režiimi sisenemine / väljumine

Väljumiseks vajutage ”               ” ikoonil ning seejärel vajutage mõnel ikoonil.

Bluetooth-vabakäefunktsiooni 

kasutamiseks tuleb esmalt luua telefoni 

ja süsteemi vahel ühendus. Sidumisrežiimi 

sisenemisek vajutage ”             ”.

1

Sidumine/ühendamine2



Esmaskordsel BT ühendamisel avage oma telefonis BT seaded ning lülitage Bluetooth,

seejärel käivitage otsing. Peale edukat otsingut näete telefonis multimeedia keskuse nime.

Siduge multimeedia keskus telefoniga, ühendamise ajal küsitakse teilt koodi (PIN: 0000).

Eduka ühenduse loomise järel kuvatakse erkaani paremal üleval servas ”      ” ikoon. 

Minevikus seotud seadmed kuvatakse sidumisrežiimis. Edukalt seotud seadme nimi 

kuvatakse ekraanil. 

Ühenda

Katkesta ühendus

Kustuta Naase sidumisrežiimi

3 Sätted

Vajuta“       ”ikoonil, et siseneda

BT sätete menüüsse.

Vajutage      , et käivitada

bluetooth telefoni otsing.

Edukalt ühendatud seade:

Bluetooth otsing



BT seadme nime ning PIN koodi vahetamine. Kinnitamiseks vajuta „Enter”

Aktiveeritud olekus võtab seade peale kolme helinat automaatselt vastu.

Aktiveeritud olekus ühendab seade end seotud telefoniga automaatselt. 

Eduka sidumise korral lülitub seade automaatselt oma mikrofonile.

umbri saate valida mobiiltelefoniga või 

sisestada telefoninumbri süsteemi 

ekraani numbrinuppe kasutades.

Sisestage numbrid klaviatuuril. Viimase

numbri kustutamiseks vajutage ”            ”

Dial (helistamine)
4

Eduka ühenduse korral:



Kui olete telefoninumbri sisestanud, 

vajutage helistamiseks ”          ” ikoonil

Kõne katkestamiseks vajutage

”          ” ikoonil

Sissetulevale kõnele vastamine5

Sissetuleva kõne ajal lülitub süsteem 

(mis tahes režiimis olles) automaatselt

Bluetooth-vabakäerežiimi  ja  esitatava

muusika asemel kõlab sissetuleva 

kõne helin. Vajutage ikoonil: 

“    ”, et kõnele vastata

“    ”, et kõne katkestada

Ikooni             vajutamine vahetab heli 

edastust auto kõlarite ning telefoni vahel. 



Vajuta“      ”ikoonil, et kuvada

telefoniraamat.

Valige soovitud number ning vajutage

helistamiseks ”          ” ikoonil.

Kasutage“   ”/“   ”ikoone, et üles/alla kerida. Samuti võite sõrmega kerimisriba 

lohistada.

6 Telefoniraamat

Vajutus“   ”ikoonil uuendab

telefoniraamatu.

Nime järgi otsinguks vajutage 

”          ” ikoonil.



Kui teie mobiiltelefon toetab Bluetoothi 

muusikamängija funktsiooni (A2DP), saab 

mobiiltelefonist tulevat muusikat edastada 

auto kõlaritesse

Viimased kõned

Vajutage“      ”ikoonil, et näha

viimaste kõnede ajalugu.

Valige nimekirjast number ning seejärel vajutage ”         ” ikoonil, et helistada.

Kasutage“   ”/“   ”ikoone, et üles/alla kerida. Samuti võite sõrmega kerimisriba 

lohistada.

8 Bluetooth muusika (A2DP)

7

Märkus: Kaugjuhtimise ning stereoesituse funktsioonide toetamine sõltub telefonist.

Esita/Paus

Eelmine pala

Stopp

Järgmine pala

Vajutage           ikoonil, et naasta peamenüüsse ning valige mõni muu funktsioon, et

peatada bluetooth muusika edastamine.

Helista Väljaminev kõne Vastamata kõne

Vastuvõetud kõne Värskenda viimaste kõnede ajalugu

Vajutage             ikoonil:



2.5  iPod funktsioon

Seadme ühendamine iPod’iga võimaldab iPod-is oleva muusika esitamist.

Vajutage peamenüüs            ikoonil, et

kuvada iPodi kasutajaliides.  

Režiimis sisenemine/väljumine

Vajutage           ikoonil, et naasta peamenüüsse ning valige mõni muu funktsioon, et

peatada iPod’ist muusika edastamine.

1

Kui iPod ühendatakse multimeedia seadme seesoleku ajal, tuleb seade iPod’i

leidmiseks taaskäivitada.

Ikoonide kirjeldus2

Eelmine pala

Juhuesitus

Esita/paus

Järgmine pala

iPod menüü Kordusesitus 

Kuva/peidaklaviatuur

Üles kerimine

Alla kerimine

Märkus



Numbriklaviatuur3

Ava klaviatuur, sisesta soovitud

loo number ning kinnita vajutades

4 iPod menüü

Vajutage“       ”ikoonil, et

naasta iPod menüüsse.

Süsteem jaotab failid kuute kategooriasse.

Valige kategooria ning seejärel pala, mille

esitamist soovite.

Vajutage ”        ”  ikoonil, et naasta 

eelmisesse menüüsse.

Märkus: Seade toetab ainult audio esitamist.

Failide kategooriad

Playlist (esitusloend)                    

Artists (artistid)

Albums (albumid)

Genres (žanrid)

Songs

Composer (helilooja) 

 (lood)



5 Audio esitamine

Vajutage loo pealkirjal, et see esitada. 

         ja           klahvidega saate valida

eelmise/järgmise loo.

 

6 Esituse teave

Esitatava loo teave kuvatakse ekraanil.

3/70            Esitatav lugu/Kõik lood

Play/pause-------------------Esita/paus

Track 14----------------------Loo nimi

Adele----------------------------Esitaja

Hiding My Heart---------------Album

Esitatava loo aeg Kõikide lugude aeg 



the current track (esitatav pala)2

ipod

singer (esitaja)
album (album)
accessory disconnected

 
disconnection

1

3

4

5

6

ipodEkraanikuva iPod’is (erineb versiooniti).

Kuna iPodid uuenevad pidevalt, ei pruugi mõned vanemad iPodid (või teatud 

tarkvaraversioonid) meie süsteemiga ühilduda. Palume mõistvat suhtumist.

Seade toetab ainult audio esitamist.

Üksikasjalikku teavet iPodi kasutamise kohta vt palun selle kasutusjuhendist.

Märkus

(lisatarvik lahtiühendatud)

(ühenduse katkestamine)



2.6  TV funktsioon

Peamenüüs vajutage                ikoonil, et siseneda TV režiimi.

Režiimi sisenemine / väljumine

Vajutage            ikoonil, et naasta peamenüüsse. 

1

Funktsioon on aktiivne, kui seadmel on sisse-ehitatud TV-moodul või 

väline TV-moodul.

Märkus: Eestis on digilevi pildiedastuse standardiks MPEG-4 AVC,

mis ei ole antud multimeedia keskuse TV-mooduli poolt toetatud.   

Üksikasjalikku teavet TV-mooduli kohta vt palun selle kasutusjuhendist.
Märkus



2.7  Virtuaalse CD-boksi kasutamine

Peamenüüs vajutage                ikoonil, 

et siseneda Virtuaalse CD-boksi režiimi

Enter/Exit

Vajutage            ikoonil, et naasta peamenüüsse.

1

Nuppude kirjeldus2

Kustuta

Eelmine lugu

Esita/paus

Järgmine lugu

Üles kerimine Alla kerimine

VIR.CDC



2.8  Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

1 Režiimi sisenimine / väljumine

Vajutage“    ”ikoonil, et käivitada navigeerimisfunktsioon

Kui  vajutate  navigeerimise  ajal  nuppu  NAV,  saate  navigeerimisrežiimist  väljuda  ning

naasta  mõnda  teise  režiimi. Palun ärge eemaldage navigatsioonitarkvara kaarti 

navigeerimise ajal - selle tulemusel võib navigeerimistarkvara hävineda.

In navigation mode, only corresponding operation functions  about NAV will be 

available, If other functions needed ,it must exit from the navigation mode first.

2 Navigeerimise Audiovisuaalne funktsioon

Kui  lülitate  navigeerimisrežiimi AV/Raadio/DVD/plaadimängija režiimist, saate 

nautida muusikat või videot ajal, kui süsteem ei anna navigeerimisjuhiseid; Vajadusel 

kuvatab seade navigeerimisjuhiste ajal ekraanile kaardi ja katkestab muusika, et anda 

hääljuhiseid.

3 Muusika kuulamine navigeerimise ajal

Kui lülitate navigeerimisrežiimi AV/Raadio/DVD/plaadimängija režiimist, saate 

nautida muusikat, kui süsteem ei anna navigeerimisjuhiseid; süsteem katkestab 

muusika automaatselt, et anda hääljuhiseid

4 Helitugevuse reguleerimine

Kui  kuulate  navigeerimisrežiimi  kasutamisel  muusikat,  saate helitugevuse  nupuga 

reguleerida süsteemi helitugevust. Navigeerimise hääljuhiste ajal muudab helitugevuse

nupp ainult navigeerimise hääljuhiste helitugevust.

5 Funktsioonide kasutamine

Üksikasjalikku teavet navigeerimisrežiimi  funktsioonide  kohta  leiate  navigeerimis-

tarkvara kasutusjuhendist.

Märkus: Navigeerimise heli funktsiooni ning audiovisuaalse funktsiooni saab 

sisse lülitada süsteemi sätetest.



2.9  AV sisendi kasutamine

AV sisend toetab audio ja video esitamist välisest seadmest.

1 Režiimi sisnemine / väljumine

Peamenüüs vajutage                ikoonil, 

et siseneda AV sisendi režiimi

Vajutage            ikoonil, et naasta peamenüüsse

AV IN

AV1 IN



2.10  Tagurduskaamera kasutamine

1 Režiimi sisenemine / väljumine

Märkus: Kui seadmega on ühendatud tagurduskaamera, mis aktiveerub tagurduskäiguga,

toimub kaamerale lülitumine automaatselt.

Peamenüüs vajutage              ikoonil, 

et siseneda kaamera režiimi.

Vajutage            ikoonil, et naasta peamenüüsse.



2.11  Teise tsooni kasutamine

Multimeedia keskus toetab teise tsooni funktsiooni - ees istujad saavad kasutada seadme

ekraanilt navigatsiooni ja kuulata raadiot/muusikat ning samaaegselt saavad tagaistmel 

istujad kasutada muid audio/video funktsioone.

1 Režiimi sisenemine / väljumine

2 Kasutamine

Vajutage            ikoonil, et naasta peamenüüsse.

Vajutage vastaval funktsioonil, mida soovite teises tsoonis kasutada. 

Peamenüüs vajutage              ikoonil, 

et siseneda Teise tsooni režiimi.



Märkus: 

(1) 3G modem peab olema 

lülitatud ainult modemi režiimi.

Modem ei tohi olla režiimis 

modem+virtuaalne cd.

(2) Sim kaardil peab PIN koodi 

päring olema välja lülitatud.

(3) 3G modem peab olema ühendatud

seadme taga olevasse spetsiaalsesse

3G modemi pistikusse.   

2.13 Interneti funktsioon

(Selle funktsiooni olemasolu sõltub seadmest)

Interneti funktsioon võimaldab interneti sirvimist.

※Märkus :

(1)Seadmesse on eelinstalleeritud Opera veebilehitseja.

(2)3G Modem peab olema seadmega ühendatud.

(3)Ärge eemaldage modemit enne edukat 3G ühenduse loomist.

(4)Ühenduse loomine võib võtta aega kauem kui 1 minut.

Kui modem ei ühendu automaatselt,

vajutage ikoonil ”          ” et muuta

ühenduse seadeid. Sobiva riigi

ning teenusepakkuja valimiseks 

vajutage   ”          ” ikoonil. 

  

Vajutades ikoonil "           " kuvatakse järgnevad valikud:

Naase veebilehitsemise režiimi

Värskenda Välju

Mine eelmisele lehele

Mine järgmisele lehele
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Režiimi sisenemine / väljumine

Süsteemi sätted

1 Kellaaja kuvamine 

Vajutage“       ”ikoonil peamenüüs,

 et siseneda süsteemi häälestamise menüüsse. 

Väljumiseks vajutage ikoonil

Vajutage“       ”ikoonil, et kuvada

süsteemi sätted..

Vajutage “TIME DISP” kõrval olevat ikooni

“            ”, et aja kuvamine sisse/välja lülitada.

Kellaaeg kuvatakse vasakus ülemises nurgas. 
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3. Süsteemi häälestamine

Põhifunktsioonid



2

3

4

5

Vajutage “SPECTRUM” kõrval olevat ikooni

”          ”, et spektri funktsiooni sisse/välja

lülitada. Kui spektri funktsioon on sisse lülitatud,

lülitub seade muusika mängimise ajal 10 sekundi

jooksul spektrirežiimile, kui puuteekraani ega 

nuppe ei puudutata.

Vajutage “BEEP” kõrval olevat ikooni

”          ”, et klahviheli funktsiooni sisse/välja

lülitada.  

Vajutage “BACK” kõrval olevat ikooni

”          ”, et tagurdamis funktsiooni sisse/välja

lülitada. Kui seadmega on ühendatud tagurdus-

kaamera, lülitub automaatselt ekraanile kaamera

pilt.

Vajutage “NAV AUD” kõrval olevat ikooni

”          ”, et Navigeerimistarkvara audio 

juhiste edastamise funktsioon sisse/välja lülitada.

Spektri funktsioon

Klahviheli 

Tagurdamine 

Navigatsiooni audio 
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Vajutage “                   ” ikoonil, et siseneda

kasutajaliidese värvi valimise režiimi.

  

 Võimalik on valida nelja erineva värvi vahel:

BLUE, GREEN, RED, ORANGE

(sinine, roheline, punane, oranž)

Kasutajaliidese värvi valimine

Vajutage“             ”ikoonil, et siseneda heli

häälestamise režiimi.

Vajutage “      /       ”, et muuta vastavalt

treble/middle/bass/center/SUB helitugevust.

(kõrged-/keskmised/-madalad toonid/keskkõlar/subwoofer)

Vajutage “             ” , et taastada heli vaikeväärtused.

Vajutage “       /        ”, et valida ekvalaiseri režiim:

 custom(kasutaja)/standard(tavaline)/pop/rock/classic(klassikaline)/jazz

Vajutage“               ”, et lülitada 5.1 heli sisse/välja.

Heli häälestamine

40

6

Vajutage “NAV VID” kõrval olevat ikooni

”          ”, et Navigatsiooni audiovisuaalne

funktsiooni sisse/välja lülitada. Kui antud 

funktsioon on sisse lülitatud, siis 

navigeerimisjuhiste korral kuvatakse

automaatselt ekraanile pilt ning kõlavad

audiojuhised. 

Audiovisuaalne navigatsioon 
6



Vajutage“             ” ikoonil, et siseneda

helivälja häälestusliidesesse. 

Vajutage “       /       /       /       ” , et seadistada

heliväli endale sobivalt.

Vajutage “             ”, et taastade helivälja

vaikesätted.

Parameeter „Center volume” (keskkõlari helitugevus) on saadaval ainult 

siis, kui  autos  on  5.1  kanaliga  ruumilise  heli  süsteem.  5.1  kanaliga režiimi

on võimalik aktiveerida ainult siis, kui esitate 5.1 kanaliga heliga plaate. 

Kui taasesitate VCD-, CD-, MP3-plaati, lülitage palun 5.l kanaliga 

ruumilise  heli  režiim  välja.

Vajutage “             ” ikoonil, et siseneda 

videopildi häälestamise režiimi.

Vajutage “          /           ”, et muuta heledust(brightness)/kontrasti(contrast)/värvi(colour).

Vajutage “                                            ”, et valida värvirežiim:

standard/soft(pehme)/bright(hele)/fresh(värske)

Vajutage “           ”, et taastada videopildi vaikesätted.

Videopildi häälestamine
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Märkus



Navigatsioonitarkvara seadistamine

Vajutage“             ”ikoonil ning seejärel

“             ” ikoonil, et määrata

navigatsioonitarkvara asukoht.

Kellaaja häälestamine

Vajutage“             ”ikoonil, et siseneda

kellaja muutmise režiimi.

Vajutage“             /           ”, et muuta aastat/kuud/päeva/tunde/minuteid

Vajutage“             ”, et 24 tunni kuva sisse/välja lülitada

Vajutage“             ”, et RDS’i kaudu kellaja sünkroniseerimine sisse/välja lülitada.

Vajutage“             ”, et GPS’i kaudu kellaaja sünkroniseerimine sisse/välja lülitada.

Vajutage“            /             ”, et määrata ajatsoon.

Kasutajaliidese keele määramine

Vajutage“             ”ikoonil, et siseneda

kasutajaliidese keele määramise režiimi.

Kasutajaliidese keele saate valida järgnevate seast:

English (inglise) / Chinese(hiina) / traditional Chinese(trad. hiina) / Portuguese (portugali)

/ Russian (vene)
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Roolinuppude seadistamine

Vajutage“             ” ikoonil, et siseneda

roolinuppude seadistamise režiimi.

Roolinuppude seadistamine toimub järgnevalt:

1.Vajutage “START”, et alustada roolinuppude seadistamist.

2.Vajutage ikoone ekraanil, mille funktsiooni soovite seadmele õpetada.

3.Vajutage vastavat nuppu auto roolil.

Peale roolinupu õppimist, palutakse teil valida järgmine funktsioon kuni kõik nupud on

seadistatud. Seejärel vajutage        , et roolinuppude seadistamine kinnitada.

 

Puuteekraani kalibreerimine 

Kui puuteekraan ei tööta soovitult, on teil võimalus puuteekraan uuesti kalibreerida. 

Vajutage             , et siseneda puuteekraani

kalibreerimise režiimi.

Vajutage         , et alustada kalibreerimist. Seejärel vajutage“+”ikooni keskosal kuni

ekraani kõik nurgad on ära kalibreeritud.
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(sõltub mudelist)



Käivituslogo valimine

Peale kalibratsioonipunktide 1-5 läbimist

vajutage tühjal ekraanil, et kalibreering 

kinnitada ning väljuda.

Puuteekraani kalibreerimisel peate puudutama alati risti keskosa, 

vastasel juhul ei pruugi puuteekraan soovitult töötada.

Vajutage             ikoonil, et siseneda

käivituslogo valimise režiimi.

(valikus olevad logod on seadmete

lõikes erinevad):
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Vajutage“                   ” ikoonil, et siseneda

otseteede valimise režiimi.

Saate asendada kasutajaliidese allosas

olevad seitse otseteed soovitud režiimidesse.

Lohistage soovitud otsetee ikoon olemas

oleva ikooni kohale ning see asendatakse uuega.

Funktsioonide otseteed

märkus

Valige soovitud logo ning kinnitage vajutades ”           ” ikoonil.



Lühike vajutus nupul vahetab ekraanivalgustust kolme astme vahel: tavaline/öörežiim/pime.

Pikk vajutus toimib sisse/välja lülitamise nupuna.

Heli sisse/välja lülitamine

DVD/USB mängijas toimib soovitava pala otse esitamiseks.
Raadio režiimis saate lülitude otse soovitud jaamale (0 - 6)
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4. Puldi nuppude kirjeldus

Vajuta, et valida sisend: Raadio/DVD/AV/TV/iPod/USB/Virtuaalne CD-boks

Plaadi väljutamine seadmest

Klahvi vajutamine lisab järgmisele numbriväärtusele +10

Kaamera nurga muutmine DVD-mängija režiimis (plaat peab toetama antud funktsiooni)



Kuvab süsteemi sätete menüü
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Naaseb peamenüüsse

Kuvab DVD pealkiri (plaat peab antud funktsiooni toetama) 

Kordusesitus

Juhuesitus

Suurendab fotot

Stopp

Lühike vajutus vahetab sagedusriba, pikk vajutus lülitab sisse/välja TA funktsiooni. 

Lühike vajutus raadio režiimis käivitab jaamaotsingu, teine vajutus peatab otsingu.

Pikk vajutus lülitab sisse/välja AF funktsiooni.

Subtiitrite kuvamine DVD režiimis

Audio vahetamine DVD režiimis

Helitugevuse suurendamine

Helitugevuse vähendamine

Käivitab automaatse otsingu ning kanalite salvestuse

Kuvab raadiorežiimi

Lühike vajutus kuvab navigatsiooniprogrammi, teine vajutus väljub navigatsiooniprogrammist.

Pikk vajutus kuvab ekraanikalibreerimise kasutajaliidese.

Vahetab DVD/USB režiimide vahel

Kuvab iPod’i režiimi

Lühike vajutus kuvab AV sisendi, pikk vajutus kuvab TV režiimi

Edasikerimine; Lühike vajutus raadiorežiimis käivitab kanaliotsingu üles poole

Pikk vajutus muudab sagedust 0,05MHz suuremaks

Tagasikerimine; Lühike vajutus raadiorežiimis käivitab kanaliotsingu alla poole

Pikk vajutus muudab sagedust 0,05MHz väiksemaks

Järgmine pala; Lühike vajutus raadiorežiimis lülitab eelmisele raadiojaamale.

Pikk vajutus käivitab sageduse kerimise väiksemaks.

Eelmine pala; Lühike vajutus raadiorežiimis lülitab järgmisele raadiojaamale.

Pikk vajutus käivitab sageduse kerimise suuremaks. 

Esitamise ajal lühike vajutus käivitab/peatab esituse; pikk vajutus kinnitab valiku.
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