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Palun lugege kasutusjuhend enne toote kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage see hilisemaks kasutamiseks. VERSIOON 1.1 



EESSÕNA 
 

 
Kasutusjuhendis selgitatakse toote funktsioone, kasutamist ja tööd. Juhend on mõeldud 
üksnes kasutusjuhendiks, mitte hooldusraamatuks. Jätame endale õiguse teha ette 
teatamata muudatusi kujunduses ja tehnilistes andmetes. 
 

 
 
 
 Kasutusjuhendis olevad fotod on vähendatud ega vasta toote tegelikele 

mõõtmetele. 
 Fotodel kujutatud ekraanikuvad võivad erineda teie toote omadest. 
 Kasutusjuhendis toodud firmamärgid või nimed on kas registreeritud või 

kujutavad endast vastavate firmade kaubamärke. 
 Multimeedia- ja GPS-navigatsioonisüsteemi nimetatakse selles juhendis olenevalt 

kontekstist kas tooteks, mooduliks, seadmeks või süsteemiks. 
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ENNE TOOTE 
KASUTUSELVÕTMIST 
 
Palun lugege enne toote kasutuselevõtmist 
hoolikalt läbi kogu ohutusteave, mis on 
toodud alljärgnevalt või mida on 
kirjeldatud kasutusjuhistes ning järgige 
kõiki nõudeid. 
 
Oluline ohutusteave 
 
• Lugege kasutusjuhend enne seadme 

kasutamist hoolikalt läbi. 
• Navigatsioonisüsteem ja lisavalikus 

olev tahavaatekaamera on mõeldud 
kasutamiseks üksnes täiendavate 
abivahenditena. Nende vahendite 
kasutamine ei tähenda, et te võite olla 
sõidu ajal hajameelne, hooletu või 
otsustusvõimetu. 

• Kui navigatsioonisüsteem ja 
tahavaatekaamera juhivad teie 
tähelepanu sõidu ajal kõrvale, siis 
palume nende kasutamine lõpetada. 
Oma turvalisuse tagamiseks järgige 
kõiki liiklusreegleid. Kui teil on sõidu 
ajal süsteemi kasutamisega raskusi, 
siis palun sõitke enne seadme 
kasutamist teepeenrale ja parkige auto 
ohutus kohas. 

• Ärge lubage kasutada teistel süsteemi 
enne, kui nad on lugenud 
kasutusjuhendit ja saanud sellest aru. 

• Ärge kasutage navigatsioonisüsteemi 
siis, kui sõidate hädaolukorras 
haiglasse või politseijaoskonda. 

• Navigatsioonisüsteemi kaardid või 
süsteemi esitatav teave ei pruugi 
täpselt langeda kokku tegeliku 
olukorraga (teed, nende seisund, 
ühesuunalise liiklusega kohad, 
teesulud, liikluspiirangud). 

• Kehtivad liikluseeskirjad või -märgid 
on navigatsioonisüsteemi pakutava 
teabe suhtes alati prioriteetsed. 

Seetõttu palun järgige 
liikluseeskirjade või -märkide 
nõudeid ka siis, kui süsteem soovitab 
teisiti. 

• Kui sisestate sihtkoha aadressi valesti, 
võib süsteem näidata vale marsruuti 
või anda ebaõiget teavet. 

• Ärge kunagi keerake süsteemi heli 
liiga valjuks. See võib takistada teil 
kuulda väljast antavat olulist 
liiklusteavet või hädasignaali. 

• Teie ohutuse tagamiseks ei pruugi 
mõned funktsioonid toimida, kui 
mootor töötab või auto pole 
korralikult pargitud. 

• TF-kaardile eelsalvestatud kaardid on 
kaarditarnija intellektuaalne omand. 
Kaarditarnija vastutab täies ulatuses 
kaartide ja nende sisu eest. 

• Palun hoidke kasutusjuhend autos 
sellises kohas, kust saate selle kätte 
lihtsalt ja kiiresti. 

• Pöörake tähelepanu igale 
kasutusjuhendis mainitud üksikasjale 
ja järgige neid kõiki. 

• Ärge paigaldage süsteemi kohtadesse, 
kus see võib 1) varjata juhi 
vaatevälja; 2) põhjustada auto 
ükskõik millise juhtimisvahendi või 
turvaseadme, sealhulgas turvapatjade 
ja ohutulede töölehakkamise; 3) olla 
juhile ükskõik millise võimaliku ohu 
allikaks. 

• Kinnitage turvavöö. 
• Ärge kasutage sõidu ajal kuulareid 

või kõrvaklappe. 
 

 
 
Ärge paigaldage ega hooldage seadet ise. 
Kui seda teeb vajaliku väljaõppeta isik, 
võivad sellega kaasneda ohud süsteemile 
ja te võite selle kasutamisel saada 
ebameeldiva üllatuse osaliseks. 



 
Ohutusnõuded 
 
Mõnes riigis võib meelelahutussaadete 
jälgimine või süsteemi kasutamine olla 
seadusega keelatud. Teie ja teiste isikute 
ohutuse tagamiseks ärge vaadake juhtimise 
ajal videoklippe ega meelelahutussaateid. 
 
Tahavaatekaamera on mõeldud üksnes 
abivahendiks tagurdamisel. 
 
 
 
 
HOIATUS 
 
• Sinine ja valge toitejuhe on mõeldud 

parkimisseisundi tuvastamiseks. Need 
juhtmed peavad olema ühendatud 
ACC-ga. 

• Kui need juhtmed on ühendatud 
valesti, võib see põhjustada tõsiseid 
vigastusi ja seega ka 
seaduserikkumisi. 

• Toode peab olema kogu aeg kuiv. 
• Kui süsteemi mälu on aku 

eemaldamise või tühjenemise tõttu 
kustunud, siis tuleb süsteem uuesti 
programmeerida. 

Tähelepanu! 
Vältige süsteemi kokkupuudet vedelikega, 
sest see võib tekitada elektrilöögiohu või 
kahjustada süsteemi, põhjustada selle 
suitsemist või ülekuumenemist. 
 
Sõiduohutuse tagamiseks 
 
• Et vältida liiklusõnnetusi ja 

liikluseeskirjade rikkumist, ärge 
kasutage sõidu ajal süsteemi muul 
otstarbel kui navigeerimiseks. 
Kasutage tahavaatekaamerat üksnes 
siis, kui see ei varja juhi vaatevälja. 

• Mõnes riigis või piirkonnas võib olla 
ükskõik kellel seadusega keelatud 
vaadata autos videoklippe. Võimaluse 

korral tuleb järgida selliste eeskirjade 
ja seaduste nõudeid. 

Süsteem on võimeline tuvastama, kas auto 
liigub või mitte, ja püüab teil keelata 
videoklippide vaatamise autojuhtimise 
ajal. Juhtimise ajal on blokeeritud mõned 
navigeerimise ja multimeedia 
kasutamisega seotud funktsioonid. Palun 
sõitke teepeenrale ja parkige auto ohutus 
kohas, enne kui jätkate süsteemi 
kasutamist. 
 
HOIATUS 
 
• Süsteemi kasutamine seisva auto 

korral võib põhjustada seadme aku 
tühjenemise. Püüdke seda kasutada 
üksnes pärast auto käivitamist. 

• Ärge kasutage seadet autos, millel 
puudub ACC, vastasel juhul võib 
kujutis olla n-ö pea alaspidi. 

Muu 
Tootja jätab endale kõik õigused 
kasutusjuhendi sisu selgitamiseks. 
Kui toode ei tööta korralikult, siis 
pöörduge tootja esinduse klienditeeninduse 
poole. 
 
 
 
LCD hooldamine 
• Ärge jätke seadet otsese 

päikesekiirguse kätte, kui seda ei 
kasutata. Liiga tugev või pikaajaline 
päikesekiirgus võib põhjustada LCD 
talitluse häireid. 

• Kui kasutate mobiiltelefoni, siis palun 
hoidke see LCD-st eemal sellises 
kohas, kus see ei saa põhjustada 
juhuslike täppide, ribade või häirete 
ilmumist ekraanile. 

Pimedal öisel ajal on ekraanikuva 
jälgimine raskendatud juhul, kui LCD on 
liiga hele. Seetõttu muudab LCD olenevalt 
kellaajast värvi. Samuti võivad kasutajad 
muuta põhimenüüst heledust või seada 
päevase või öise režiimi ükskõik milliseks 



ajaks. Kasutusjuhendis on näidetes 
kasutatud alati päevast režiimi. 
 

 
 
Ettevalmistused enne paigaldamist 
 
HOIATUS 
 
Tootja soovitab teil toodet mitte ise 
paigaldada ega püüda ise kõrvaldada 
ükskõik millist probleemi. Te võite seada 
end ohtu või saada elektrilöögi. 
Teenindusega seotud küsimustes pöörduge 
kas tootja või volitatud edasimüüja poole. 
 
Tähelepanu! 
 
• Ärge paigaldage süsteemi 

järgmistesse kohtadesse: 
- kus see võib põhjustada auto 

järsu pidurdamise korral juhil 
või reisijatel vigastusi; 

- kus see võib sõidu ajal hakata 
liikuma, näiteks juhi ette 
põrandale või rooliratta või 
käigukangi lähedusse. 

• Veenduge enne augu puurimist, et 
armatuurlaua või paneeli taga on 
piisavalt ruumi. Olge ettevaatlik, et 
mitte vigastada ükskõik millist juhet 
või elektrilist osa. 

• Kruvi kasutamisel jälgige, et see ei 
satu kokkupuutesse ükskõik millise 
pingestatud juhtmega. Vibratsioon 
võib autos kahjustada juhtmete 
isolatsiooni, põhjustada lühiseid või 
muid kahjustusi. 

• Et tagada kvaliteetne ja korrektne 
paigaldus, kasutage üksnes 
kaasasolevaid osi ning juhtmeid ja 
paigaldage seade juhiste kohaselt. Kui 
kasutate komplekti mittekuuluvaid 
detaile, siis võivad need kahjustada 
toote sisemuses olevaid osi või 
põhjustada mõne osa lahtitulemise või 
täieliku rivist väljalangemise. 

• Erakordselt ohtlik on GPS-i 
antennijuhtme takerdumine rooliratta 
või käigukangi külge. Enne kui 
jätkate paigaldamist, veenduge, et 
toote paigaldamisega ei kaasne ühtki 
eelnimetatud sündmust. 

• Veenduge, et ükski juhe või kaabel ei 
takerdu ukse ega istme 
reguleerimishoobade 
külge.Takerdumisega võib kaasneda 
lühis. 

• Pärast paigaldamist kontrollige, kas 
auto kõik seadmed on endiselt 
töökorras. 

• Mõnes riigis või piirkonnas on 
kehtestanud seadused või eeskirjad, 
mis keelavad autos 
navigatsioonisüsteemi kasutamise või 
isegi selle paigaldamise autosse. 
Palun järgida navigatsioonisüsteemi 
kasutamisel ja paigaldamisel kõiki 
asjakohaste eeskirjade ja seaduste 
nõudeid. 

• Paigaldage seade juhi ja reisija vahele 
nii, et kumbki neist ei puutuks auto 
järsu pidurdamise korral tootega 
kokku. 

• Ärge paigaldage seadet 
armatuurlauale, ustele ega sellistesse 
kohtadesse, kus see võib saada löögi 
rakendunud turvapadjalt. Palun 
vaadake auto käsiraamatust täpselt 
järele, kus need turvapadjad 
paiknevad. 

• Ärge paigaldage toodet sellistesse 
kohtadesse, kus paiknevad olulised 
ohutusvahendid, nagu näiteks 
turvapadjad või peatoed. 

 

 
 
Vältige elektromagnetilist kiirgust 
Elektromagnetilisest kiirgusest põhjustatud 
häirete vältimiseks paigaldage järgmised 
osad tootest ja selle ühendusjuhtmetest 
võimalikult kaugele:  
• raadioantenn ja selle ühendusjuhe; 



• GPS-i antenn ja selle ühendusjuhe. 

Samuti peavad kõik juhtmed paiknema 
eraldi. Ärge siduge neid kimpu ega laske 
neil minna sassi. Elektromagnetilisest 
kiirgusest põhjustatud häirete tõttu võib 
navigatsioonisüsteem teha rohkem vigu. 

 
Enne paigaldamist 
• Juhul, kui teil on vaja puurida auk või 

teha auto raamis mõningaid 
muudatusi, pidage nõu 
müügiesindajaga. 

• Enne süsteemi lõplikku kinnitamist 
ühendage süsteem autoga, et 
kontrollida, kas toode on teie auto 
süsteemidega täielikult ühilduv. 

• Kui tootel on liikuv juhtpaneel, siis 
kontrollige, kas selle jaoks on 
piisavalt vaba ruumi. Kui paneel on 
avatud, siis võib käigukang selle 
blokeerida ja see tekitab omakorda 
probleeme nii käiguvahetusel kui ka 
toote kasutamisel. 

 
Paigalduse alustamine 
 
Nõuanded 
• Toode on ette nähtud paigaldamiseks 

12 V akuga autole, millel on 
negatiivne maandusjuhe. Kontrollige 
enne paigaldamist aku pinget. 

• Lühise tekke vältimiseks süsteemis 
on soovitatav enne paigaldamise 
jätkamist eemaldada see juhe, mis 
tuleb ühendada autoaku negatiivse 
poolusega. 

• Ärge unustage toote ja aku 
ühendamisel kasutada sulavkaitset. 

• Ärge ühendage toodet mis tahes muu 
elektroonilise seadmega. 

 

Mooduli paigaldamine 
 

 
1. Eemaldage autost vana moodul. 
 
 
2. Hoidke kinnitusklamber ja 

kruvid kindlas kohas. 
 
 
3. Pange moodul klambrisse ja 

kinnitage kruvidega. 
 
 
4. Paigaldage moodul ja ühendage 

kõik juhtmed paigaldusjuhendis 
toodud juhiste kohaselt. 

 
 
5. Enne kui kinnitate lõplikult 

ükskõik millise osa auto külge, 
kontrollige auto kõiki seadmeid, 
et veenduda süsteemi 
ühilduvuses autoga. 

 
 
6. Pange moodul auto külge tagasi 

ja kinnitage see ülejäänud 
kruvidega. 

 
 
7. Pange katte-elemendid autosse 

tagasi. 
 
 

Märkus 
Olge ettevaatlik, ärge vigastage ega 
määrige armatuurlauda. 
 



 
GPS-i antenni ja Bluetooth-mikrofoni paigaldamine 
 
Paigaldage antenn autosse, näiteks taga- või esiklaasist allapoole. 
 
Paigaldage Bluetooth-mikrofon kohta, kus selle juhe ei sega rooliratta 
kasutamist. 
 
Märkus. 
Mõned esi- või tagaklaasid võivad blokeerida GPS-i sisendsignaali. Sel 
juhul paigaldage GPS-i antenn auto välispinnale. 
 
 
 
 
 

 



Antenni paigaldamine väljapoole 
 
Kui te peate antenni paigaldama auto välispinnale, siis püüdke see 
paigaldada siledale pinnale, näiteks katusele, kapotile või pakiruumi 
kaanele. (Antenn on magnetiline.) 
 

 
 

Märkus. Samuti tehke U-kujuline 
aas pakiruumi serva ja veetõkke 
vahel, et vältida vee sissetungi 
piki juhet. 

 



 
Komplekti kuuluvate tarvikute kontrollimine 
 
Konkreetsed juhtmekimbud ja kaablid võivad olla eri mudelitel erinevad. 
Karbis olevatest tarvikutest peaks piisama täielikuks paigaldamiseks. Kui 
teil tekib paigaldades probleeme, siis pöörduge palun müügiesindaja poole. 
 
 
 

 
 

GPS-i antenn (1) 
 

Veetõke (1) Mikrofon 
 

  
26 viiguga juhtmekimp (1) 

 
38 viiguga AV-juhtmekimp 

 

 

 
38 viiguga AV-juhtmekimp (1) 

koos RCA-konnektoritega 
(valikuline) 

 
 



 
Ettevalmistused enne kasutamist 

1. Süsteemi sisse- ja väljalülitamine 

Kui te käivitate auto, peab ka süsteem 
hakkama automaatselt tööle. Mõni 
sekund pärast süsteemi sisselülitumist 
kuvatakse alltoodud hoiatusteade. 
 

 
 
Puudutage välja [AGREE], et liikuda 
viimati kasutatud ekraanileheküljele. 
Süsteemi väljalülitamiseks lülitage auto 
süüde välja ja süsteem salvestab 
automaatselt viimati kuvatud 
ekraanilehekülje. 
 
Palun käivitage auto enne süsteemi 
kasutamist. Kui te kasutate süsteemi 
mittetöötava mootoriga autos, võib 
süsteemi aku tühjeneda. 
 
Kui vajutate ja hoiate kahe sekundi 
jooksul all nuppu „Power”, siis 
lülitatakse LCD välja ja süsteem läheb 
ooterežiimi. Süsteemi aktiveerimiseks 
vajutage nuppu „Power” uuesti. 
Universaalmudeli korral vajutage LCD 
väljalülitamiseks nuppu „Mute”. 

2. Automaatne antenn 

Kui paigaldate antenni autosse, milles on 
ka automaatne antenn, siis auto antenn 
pikeneb ja taastab ühenduse raadioga. 
 
 
 
 

Automaatne antenn 

 
 



 
Juhtelemendid ja näidikud 
 

 
 

 
1. DVD pilu 9. OTSING −? 

2. Plaadi väljutamine 10. FM/AM 

3. AV-režiim 11. IPod 

4. Menüü 12. DVD 

5. NAVIGEERIMINE 13. Pilu MAP CARDi jaoks 

6. HÄMARDI 14. SIHTKOHT 

7. HELITUGEVUS $ PWR (toide) $ Helitu 15. ASUKOHT 

8. OTSING + 16. HÄÄLESTAMINE 

 

 
See foto on lihtsalt võrdluseks, välimus on standardne! 
 

 



 
Juhtelemendid ja näidikud 
 

 
 

 
1. LCD 9. SIHTKOHT 

2. DVD pilu 10. ASUKOHT 

3. AV-režiim 11. SEADISTAMINE 

4. OTSING + 12. HÄÄLESTAMINE 

5. OTSING −? 13. Pilu MAP CARDi jaoks 

6. Menüü 14. Plaadi väljutamine 

7. HELITUGEVUS $ PWR (toide) $ Helitu 15. LÄHTESTAMINE 

8. NAVIGEERIMINE  

 

 
See foto on lihtsalt võrdluseks, välimus on standardne! 
 

 



 
Käsitsemise üksikasjad 
 
 
LCD Puutetundlik LCD 

võimaldab teil valida eri 
esitusrežiime ja muuta 
süsteemi sätteid. 
 

[DIMM] Vajutage seda nuppu, et 
reguleerida LCD 
heledust 3-astmelises 
heledusskaalas. 
 

[AV] Vajutage, et tsükliliselt 
läbida režiime DVD, 
CDC, FM1, FM2, AM, 
AUX. 
 

[VOL] Vajutage, et muuta 
helitugevust:. [+] 
suurendab, [–] vähendab.
 

[MENU] Vajutage seda nuppu 
ükskõik millisel 
ajahetkel, et pöörduda 
tagasi põhimenüüsse. 
 

System Reset Vajutage, et süsteemi 
lähtestada. Selle nupu 
vajutamisel toimub 
süsteemi taaskäivitus. 
 

Media Switch 
(üksnes 
universaal-
mudelil) 

Meediumikandja või 
raadio kuulamiseks: 
radade või 
raadiojaamade valikuks 
liigutage nuppu paremale 
ja vasakule; 
DVD, CDC, FM1, FM2, 
AM-i, AUX-i ja iPodi 
vahel valiku tegemiseks 
liigutage nuppu üles ja 
alla. Hääletu režiimi 
sisse- ja väljalülitamiseks 
vajutage nupule. 

 
 LCD väljalülitamiseks 

hoidke nuppu 2 sekundi 
jooksul all, süsteem 
läheb ooterežiimi. 
Süsteemi töö 
jätkamiseks vajutage 
nupule uuesti. 
 

[NAVI] Vajutage nupule GPS-
navigatsiooni 
sisselülitamiseks 
 

[DEST.] Vajutage, et näha 
sihtkohta, kuhu süsteem 
teid suunab. 
 

[LOCA.] Vajutage, et näha 
kaardil oma praegust 
asukohta. 
 

[SETUP] Vajutage, et muuta 
süsteemi sätteid. 
 

[Disc Eject] Vajutage, et väljutada 
plaat. Kui 
plaadimängijas ei ole 
nupule vajutamise ajal 
ühtki plaati, siis 
kuvatakse pilt, mis 
palub plaadi sisestada. 
 

[SEEK+] Vajutage, et valida 
helikandjal järgmine 
rada või järgmine 
raadiojaam. 
 

[SEEK-] Vajutage, et valida 
helikandjal eelmine rada 
või eelmine raadiojaam. 
 

 



 
Helitugevuse 
reguleerimis-
nupp 

Helitugevuse 
suurendamiseks pöörake 
päripäeva; helitugevuse 
vähendamiseks pöörake 
vastupäeva. Hääletu 
režiimi sisse- ja 
väljalülitamiseks 
vajutage nupule. LCD 
väljalülitamiseks hoidke 
nuppu 2 sekundi jooksul 
all, süsteem läheb 
ooterežiimi. Süsteemi 
töö jätkamiseks vajutage 
nupule uuesti. 
 

Raadio 
häälestus- 
nupp 

Raadiojaamade valikuks 
pöörake nuppu. Vajutage 
nupule ükskõik millal, et 
muuta tämbrit ja 
helitasakaalu.. Seda võib 
kasutada ka LCD nurga 
muutmiseks siis, kui 
nupp [ANGLE] on 
vajutatud alla. 
 

Plaadi pilu Avaus plaadi 
sisestamiseks ja 
väljutamiseks. 
 

Pesa iPodi ja 
TF-kaardi  
jaoks 

Pesa iPodiga 
ühendamiseks või GPSi 
tarkvara sisestamiseks. 
 

DVD Vajutage, et vaadata 
DVD-d. 
 

CDC Vajutage, et kuulata  
CD-d. 
 

FM Vajutage, et kuulata FM-
raadiot. Süsteemis saab 
salvestada kaks 
komplekti FM-jaamu: 
FM1 ja FM2. 
 

AM Vajutage, et kuulata AM-
raadiot. 

 
INFO Vajutage, et näha 

süsteemi 
olekuparameetreid, 
näiteks pinget, 
temperatuuri. 

FM1 Vajutage, et kasutada 
FM-raadiojaamade 
esimest salvestatud 
rühma. 

FM2 Vajutage, et kasutada 
FM-raadiojaamade teist 
salvestatud rühma. 

 



 
Puutetundliku ekraani kasutamine 
 
Põhimenüü 
Alloleval fotol näidatud menüüsse 
sisenemiseks vajutage sisselülitatud 
süsteemi korral nupule [MENU]. 

 
Menüüsse on 10 sisenemisvõimalust. 
Alljärgnevalt on toodud kõigi 
kirjeldused. 
 
[DVD] Võimaldab mängida 

DVD-sid ja toetab USB-
draivi. DVD-režiimis on 
võimalik kasutada DVD-
, VCD-, CD-, MP3-
vorminguid ja USB-
režiimis vorminguid 
MP3, WMA, MPEG ja 
JPEG. 
 

[BACK LCD] Võimaldab kasutada 
peatugedes olevaid 
monitore. Peatugedes 
olevad monitorid ei 
kuulu tarnekomplekti. 
 

[RADIO] Saate kuulata FM- ja 
AM-raadiojaamu. 
 

[iPod] või  
[AUX] 

Kui iPod on ühendatud, 
siis kuvatakse [iPod.] 
Vastasel juhul kuvatakse 
[AUX]. 
 

[TV] Võetakse vastu TV-
signaal. Nõutav on TV-
signaali 
vastuvõtumoodul. See 
moodul ei ole kasutatav 
Põhja-Ameerikas. 

 

[GPS] Aktiveerib GPS-
navigeerimise. 
 

[MP3] Võimaldab laulude 
kuulamist mikro-SD-
kaartidelt. Saab kasutada 
üksnes muusikafailide, 
mitte aga pildifailide 
esitamiseks. 
 

[BT] Võimaldab luua 
Bluetooth-ühenduse 
telefoniga. Ei edasta 
telefonist muusika- ega 
pildifaile. 
 

[SETUP] Võimaldab muuta 
süsteemi sätteid. 
 

[INFO] Kuvab olulist teavet teie 
auto kohta, näiteks 
akupinge, rehvirõhu ja 
rehvide temperatuuri. 
Mõned funktsioonid, 
näiteks TPMS, puuduvad 
Põhja-Ameerikas 
müüdavates seadmetes. 
 

[DAY/ NIGHT] See on aktiveeritud üksnes 
siis, kui lülitate välja 
funktsiooni [HEADLIGHT 
CHECK]. 
Selle abil saate reguleerida 
LCD heledust. Vaikeseade 
on PÄEVANE režiim, 
taustavalgus on kollane ja 
LCD on suurima 
heledusega. Vajutage 
[DAY/NIGHT] ja ekraan 
läheb öisesse režiimi: 
taustavalgus on hall ja 
LCD heledus on hämar. 
Töö jätkamiseks vajutage 
nuppu [DAY/NIGHT] uuesti.

 



 
[DARK] [SOFT] 
[BRIGHT] 

Nii päevase kui ka öise 
režiimi korral on teil 
valida LCD heleduse 3 
astme vahel. 
 

[BLUE] Muudab taustavalguse 
siniseks. Muudatuse 
nägemiseks peate 
süsteemi taaskäivitama. 
 

[ORANGE] Muudab taustavalguse 
oranžiks. Muudatuse 
nägemiseks peate 
süsteemi taaskäivitama. 

 
 
DVD-mängija kasutamine 
 
 

 Hoiatus 
teie ja teiste isikute ohutuse tagamiseks 
on mõnes riigis seadusega keelatud 
videoklippide vaatamine liikuvas 
sõidukis. Täpsemate juhiste saamiseks 
vaadake tabelist lahtrit [BRAKE CHECK]. 
 
DVD-de mängimine 
 
1. Sisestage plaat 
 

 
 

 
2. Juhtpaneel tõuseb pärast plaadi 

sisestamist automaatselt esile. 
Paneeli foto on toodud allpool. 

 

 
 
 
[TITLE01] Mängitava loo number. 

 
[TRACK03] Mängitava osa või raja 

number. 
 

[1h2' 30" ] Plaadi sisestamise 
kellaaeg. 
 

[FOLDER:] Näitab parasjagu 
mängitavat kausta. 
 

[FILE:] Näitab parasjagu 
mängitavat faili. 
 

[FOLDER] Nupul olev sakk kausta 
sirvimiseks. 
 

[TRACK LIST] Nupul olev sakk failide 
sirvimiseks või radade 
loendi vaatamiseks. 
 

 Tagasikerimine. 
 

 Kui plaat on 
plaadimängijas, siis 
olenevalt 
mängimisolekust selle 
nupu vajutamine kas 
alustab videoklipi esitust 
või peatab selle. 
 

 
Kiirelt edasi. 



 

 Ühekordne vajutamine 
kordab parasjagu 
mängitavat rada või osa 
algusest peale uuesti. 
Kaks kiiret vajutust 
toob kaasa mineku 
eelmisele rajale või 
osale. 
 

 Vajutage selleks, et 
peatada plaadi 
taasesitamine. 
 

 Vajutage, et jätta 
järgmine rada või osa 
vahele. 
 

[4:3] Pildi formaat 4 : 3. 
 

[16:9] Pildi formaat 16 : 9. 
 

[FULL] Vajutage nuppu, et 
vaadata videot 
täisekraanil. Nupu peal 
olev riba muutub 
kollaseks. Nupu [FULL] 
teistkordne vajutamine 
taastab ekraani eelmise 
formaadi ja nupu peal 
olev riba muutub 
halliks. 
 

[IMAGE] Selle nupu vajutamisel 
kuvatakse esitatav video 
ja juhtpaneel nii, nagu 
see on kujutatud 
alloleval fotol. 
 

 
 

[Title 001] See on mängitava loo pealkiri ja 
[Track 03] raja number. 

 
[Oh 2' 20"] See on video 

taasesitusele vastav aeg. 
 

[AUDIO] Võimaldab muuta DVD-
s kasutatavat keelt. 
 

[CAPTION] Võimaldab muuta 
subtiitrite keelt. 
 

[SETTING] Kasutada saab 4 
sätetekomplekti: tämber, 
kontrastsus, küllastatus 
ja heledus. Need on 
näidatud alloleval fotol. 
 

 
 
[–] või [+] Kasutage neid vastavate 

sätete korral soovitud 
väärtuse saamiseks. 
 

[MENU] Selle nupu vajutamisega 
peatatakse video 
taasesitus ja süsteem 
kuvab DVD põhimenüü.
 

[HOME MENU] Selle nupu vajutamisega 
peatatakse video 
taasesitus ja ekraanil 
kuvatakse menüü, kus on 
näha kõik valitavad 
rajad. 



 
 Te näete , , 

, , ,  
Need nupud on täpselt 
samade funktsioonidega 
kui , , , 

, ,  eelmisel 
ekraanikuval. 
 

 

Kasutage neid 
nooleklahve, et muuta 
oma isiklikke sätteid või 
valida rada, mida soovite 
kuulata või vaadata. 
 

 
HELI SEADISTAMINE 
 
Et muuta helimoonutuste 
kompenseerimist, vajutage [EQ]; 
kuvatakse alltoodud vaade. 

 
 
[CLASSICAL] Simuleeritakse 

kontserdile omaseid 
heliefekte. 
 

[POP] See säte sobib suurema 
osa popmuusika jaoks. 
 

RESET Vajutage, et lähtestada 
tehases seadistatud EQ-
režiimile. 
 

[RECORD1] Vajutage, et  salvestada 
1. EQ-režiim. 
 

[RECORD2] Vajutage, et salvestada 
2. EQ-režiim. 
 

[RECORD3] Vajutage, et salvestada 
3. EQ-režiim. 

 
USB-REŽIIM 
 
Kui on ühendatud USB-draiv või MP3-
mängija, siis aktiveerib see mõne 
sekundi jooksul nupu [USB 
MODE].Seejärel klõpsake nupul [USB 
MODE], et kuvada USB-draivi jaoks 
alltoodud juhtpaneel. 
 
Süsteem kuvab ja taasesitab üksnes 
muusikafaile. Pildifaile ei toetata. 

 
 
Vajutage nuppu [FOLDER], et näha USB-
draivis olevate kaustade loendit. 
Vajutage nuppu [FILE], et sirvida valitud 
kaustas olevaid faile. 
 
Kasutage kaustade või failide sirvimiseks 
nuppe  . 
 
Märkus 
[USB MODE] on hall üksnes siis, kui 
USB-draiv ei ole ühendatud. 
 
 
Meediakandjate ümberlülitamine 
 
Põhimenüüsse tagasipöördumiseks 
vajutage juhtpaneelil nuppu [AV] ja 
seejärel vajutage uuesti nuppu [AV], et 
teha valik eri meediakandjate hulgast. 
Tagasipöördumiseks põhimenüüsse võite 
vajutada ka juhtpaneelil nuppu [MENU]. 
Mõlemal juhul toimub üksnes 
tagasipöördumine põhimenüüsse. 
Muusika või video esitamine jätkub seni, 
kuni vajutate nupule . 



 
CD või MP3-seadme mängimine 
USB-draivis 
 
Kõikidel nuppudel on siin täpselt sama 
funktsioon kui DVD-režiimis, välja 
arvatud kaks alumist nuppu. 

 
 
[RPT] Korratakse mängitavat 

rada või plaati. 
 

[SHUFFLE] Laule esitatakse 
juhuslikus järjekorras. 
 

[TRACK-LIST] Toimub minek uuele 
ekraanileheküljele, kus 
kuvatakse kõik plaadil 
olevad rajad. Klõpsake 
selle raja numbril, mida 
soovite kuulata. Valitud 
nupp muutub 
heledamaks ning ekraani 
ülaosas kuvatakse 
number ja kellaaeg. 
 

 
 
[BACK] Vajutage 

tagasipöördumiseks 
eelmisele 
ekraanileheküljele või 
vajutage juhtpaneelil 
nuppu [AV]. 

 
Tämbri ja tasakaalu häälestamine 
 
Kõrgete toonide ja bassitoonide 
vahekord avaldab helikvaliteedile 
erakordselt suurt mõju. Autos olevate 
kõlarite või võimendite tasakaalustatus 
mõjutab samuti oluliselt kuulaja 
heliaistingut. Seetõttu võimaldab 
süsteem teil muuta sätteid DVD-, CDC- 
ja RADIO-režiimis. Alloleval fotol 
kujutatud sätete leheküljele minekuks 
vajutage nuppu [AUDIO]. 

 
 
[LOUD] Suurendab või 

vähendab helitugevust 
TREB  
[+] või [–] 

Suurendab või 
vähendab kõrgete 
toonide osakaalu. 

[MID] Suurendab või 
vähendab MID 
(keskmise sagedusega 
helide) osakaalu. 

BASS  
[+] või [–] 

Suurendab või 
vähendab bassitoonide 
osakaalu. 

[FRONT]/ 
[REAR] 

Muudab auto esiosas ja 
tagaosas olevate 
kõlarite vahelist 
tasakaalu. 

[R] või [L] Muudab autos 
parempoolsete või 
vasakpoolsete kõlarite 
vahelist tasakaalu. 

[BACK] Vajutage 
tagasipöördumiseks 
eelmisele 
ekraanileheküljele. 



 
Raadio kuulamine 
 
Üleminekuks režiimi „RADIO” vajutage 
juhtpaneelil nuppu [AV] või puudutage 
põhimenüüs ikooni [RADIO]. Kuulete 
seda raadiojaama, mida kuulasite siis, 
kui raadio oli viimati sisse lülitatud. 
 

 
 
Märkus 
Kuvatakse salvestatud raadiojaamad. 
 
Raadiovastuvõtt võib olla nõrgem 
sellistes kohtades, nagu tunnelid, mägede 
tagused, kõrghoonete vaheline ala jms. 
 
Raadiosageduste vastuvõtmine võib 
mõnikord täiesti puududa isegi siis, kui 
jaam on loendis. 

 
[FM1]/[FM2] Te võite salvestada kaks 

komplekti FM-
raadiojaamu, mõlemas 
kuni kuus jaama. 
 

[AM] Salvestatakse 6 varem 
kindlaks määratud AM-
raadiojaama. 
 

 
Raadiojaama salvestamine 
 
1. Häälestage raadio sellele jaamale, 

mida soovite salvestada ja seejärel 
 
2. hoidke ühte sakki 2 sekundit all. 

Valitud jaam salvestatakse ja 
kuvatakse selles sakis, millele te just 
vajutasite. 

 
Märkus 
Kui süsteem lülitub välja kas 
sulavkaitsme sulamise või autoakust 
lahtiühendamise tõttu, siis lähevad 
raadiojaamade eelsalvestatud sagedused 
kaduma ja need on vaja taastada. 
 
Raadiohäälestamine 
 
1. Valige loendist üks jaam. 
 
2. Puudutage ekraanil üles- ja alla-

nooli. 
 
3. Kasutage juhtpaneelil olevat 

häälestusnuppu. 
 
4. Puudutage ekraanil nuppu [SCAN] ja 

süsteem otsib automaatselt lähima 
kättesaadava jaama. 

 



 
Peatugedes olevate monitoride 
kasutamine 
 
Kui süsteemiga on ühendatud peatugedes 
olevad monitorid, siis on aktiveeritud 
nupp [BACK LCD]. Alloleval fotol 
kujutatud juhtpaneeli sisenemiseks 
puudutage nuppu [BACK LCD]. 
 

 
 
Süsteemi abil saab reguleerida 
peatugedes olevatesse monitoridesse 
minevat väljundsignaali. Süsteemi 
monitori ja peatugedes olevate 
monitoride kaudu saab samal ajal esitada 
erinevaid plaate või meediakandjaid, 
olgu need siis DVD-d, CD-d või AUX-
seadmed. Kõikidel juhtnuppudel on sama 
funktsioon mis DVD-režiimi korral. 
 

 
 
Märkus 
Kui süsteemi monitoris ja peatoe 
monitoris esitatakse sama plaati, siis on 
kõik režiimi [BACK LCD] nupud välja 
lülitatud ja hallid. Selles olukorras saab 
plaadi taasesitust juhtida üksnes 
süsteemist. 

 
MP3-muusikafaili taasesitus  
SD-kaardilt 
 
Ekraanileheküljele minekuks vajutage 
põhimenüüs nuppu [MP3]. Sel juhul 
kuulete üksnes mikro-SD-kaardile 
salvestatud muusikat. 
 

 
 
Nuppude [AUDIO], , , , [RPT]. 
[SHUFFLE] ja [SCAN] 
funktsioonid on samad mis DVD-režiimi 
korral. 
 
MÄRKUS Tagasikerimiseks või kiiresti 

edasiliikumiseks lohistage 
kerimisriba. 

 
Esitusloendi vaatamiseks vajutage nuppu 
[PL]. Ekraani foto on toodud allpool. 
 

 
 
Esitusloendis navigeerimiseks vajutage 
nuppu [PREV] [NEXT]. Seda võite teha ka 
vasakul oleva kerimisriba nihutamisega. 

Eelmisesse menüüsse 
tagasipöördumiseks vajutage nuppu 
[ BACK]. 



 
iPodi kasutamine 
 
Kui süsteemiga on ühendatud iPod, siis 
muutub iPodi ikoon heledaks. Vaadake 
näiteks allolevat fotot. 
 

 
 
[1/109] Esitatakse esimest laulu 

iPodis olevast 109 
laulust. 
 

[Oh 03'34"] Kuvatakse kellaaeg, 
millal seda rada 
mängiti. 
 

[ BACK] Tagasipöördumine 
eelmisesse menüüsse. 
 

[SHUFFLE] Laule esitatakse 
juhuslikus järjekorras. 
 

[RPT] Korratakse üht laulu või 
korratakse kõiki. 
 

ARTIST [] ja [] Kuvatakse 
hetkel esitatava 
muusikapala esitaja 
nimi. Teise esitaja 
esitatavale palale 
vastavale rajale 
liikumiseks kasutage 
üles- ja alla-nooli. 
 

ALBUM [] ja [] Kuvatakse 
album, kuhu kuulub 
esitataval rajal olev 
pala. Teise albumi 
valimiseks kasutage 
üles- ja alla-nooli. 

 

 Eelmine rada. 
 

 Olenevalt raja olekust 
toimub kas loo esitamine 
või on see peatatud. 
 

 Järgmine rada. 
 

[connected] Ühendab või lahutab 
iPodi. 
 

[SEARCH] Võimaldab iPodis 
efektiivsemalt sirvida. 

 

 
 
[ ►] Esitatakse valitud 

pala. 
 

[ TOP] Pöördumine loendi 
algusesse. 
 

[ BACK] Tagasipöördumine 
eelmisesse menüüsse.



 
Sisend AUX 

Kui iPod ei ole ühendatud, lülitub 
süsteem umber režiimi [AUX]. Sinna on 
võimalik ühendada mitmeid seadmeid, 
millel on RCA-pistik. Näiteks võite 
süsteemiga ühendada videokaamera või 
digitaalkaamera. 
 

 
 
Kui te puudutasite nuppu [AUX], kuid ei 
ühendanud ühtki seadet, siis kuvatakse 
teile meeldetuletus seadme 
ühendamiseks. 

 

 
Bluetoothi kasutamine 
 
Puudutage nuppu [BLUETOOTH] ja 
süsteem kuvab alltoodud 
ekraanilehekülje. 
 

 
 
[HANDHELD] Tagasilülitumine 

mobiiltelefonile. 
[HANDS FREE] Ümberlülitumine 

Bluetooth-mikrofonile. 
[PAIR] Kasutamine paaris 

mobiiltelefoniga 
 
Märkus. Süsteem on 
ühendatav üksnes sellise 
mobiiltelefoniga, millel 
on Bluetooth-side. 
 

[BLUETOOTH ON] Vajutage seda nuppu, et 
paarisside aktiveerida või 
katkestada. Ekraani 
ülasosas olev Bluetoothi 
ikoon värvub siniseks 
üksnes siis, kui see on 
aktiveeritud. Vastasel 
juhul jääb see halliks. 
 

 Selle ikooni 
puudutamine lõpetab 
telefonikõne. Pärast 
kõnet muutub ikoon 
halliks. 
 

 Selle ikooni 
puudutamisel saate 
telefonikõnele vastata. 

 



 
[DELETE] Kustutab valesti 

sisestatud numbri. 
 

[RECORDS] Selle ikooni 
puudutamisel näete oma 
telefonikasutuse 
ajalugu. 
 

[CLEARALL] Kustutab kõik 
telefonikirjed. 

[ BACK] Viib teid eelmisele 
ekraanileheküljele 

 Süsteemis saab 
salvestada kuni 20 
telefoninumbrit. Igal 
ekraanileheküljel 
kuvatakse neli kirjet. 
Kirjete sirvimiseks 
kasutage üles- ja alla-
nooli. 
 

[RECEIVED 
CALLS] 
[DIALED 
CALLS] 
 

Igas logifailis kuvataks 
16 viimast 
telefoninumbrit. 

[PHONE 
HISTORY] 

Kuvatakse 
telefoniraamat ja teie 
mobiiltelefonis logitud 
kõned. See funktsioon 
ei ole kasutatav 
mobiiltelefoni kõigi 
mudelite korral. 
 

[CAR 
HISTORY] 

Kuvatakse peatelefoni 
kaudu vastuvõetud ja 
välja helistatud kõned. 
Sisuliselt on see sama 
mis [RECORD]. 
 
[PHONE HISTORY] 
sisaldab viit tüüpi 
kõnesid. 

 
[MISSED CALLS] Kuvab mobiiltelefoniga 

vastu võtmata kõnede 
loendi. 
 

[RECEIVED 
CALLS] 

Kuvab mobiiltelefoniga 
vastuvõetud ja logitud 
kõnede loendi. 
 

[DIALLED 
CALLS] 

Kuvab mobiiltelefoniga 
helistatud ja logitud 
kõnede loendi. 
 

[SIM 
CONTACTS] 

Kuvab teie 
mobiiltelefoni SIM-
kaardile salvestatud 
telefoninumbrid. 
 

[PHONE 
CONTACTS] 

Kuvab teie 
mobiiltelefoni sisemälus 
salvestatud 
telefoninumbrid. 

 



 
Auto kohta käiva teabe 
kontrollimine (valikuline**) 
 
Puudutage põhimenüüs nuppu [INFO] ja 
süsteem kuvab ekraanilehekülje, kus on 
toodud kõikides rehvides olev rõhk ja 
temperatuur. Vajalik on lisamoodul. 
 
** See funktsioon ei ole kasutatav Põhja-
Ameerikas müüdavate mudelite korral. 
 

 
 
[TPMS] Rehvirõhu jälgimise 

süsteem. Selle 
puudutamisel kuvatakse 
allolev pilt. 

 

 
 
[up]/[down] Kasutage üles- ja alla-

nooli, et seadistada 
rehvirõhu ja temperatuuri 
jaoks hoiatusväärtused. 

 

 
[COPYRIGHT] Selle nupu 

puudutamisel saate 
lugeda tarkvara ja 
süsteemi struktuuri 
kohta käivat 
autoriõiguse avaldust. 

 

 
 
 
Süsteemi seadistamine 
 
Süsteemi sätete ekraanileheküljele 
minekuks puudutage nuppu [SETUP]. 
Märkus. Siin kasutatud menüü [SETUP] 
vastab universaalmudeli 7500 omale. 
Konkreetne menüü [SETUP] võib muu 
mudeli korral olla veidi erinev. 
 

 
 
[AUTO SWITCH 
TO GPS] 

Aktiveeritud süsteem 
lülitub tagasi GPS-
navigatsioonirežiimi siis, 
kui ükskõik millist muud 
meediakandjat ei ole 
kasutatud 10 sekundi 
jooksul. 

[BRAKE 
CHECK] 

Kui see on olekus [ON], 
siis süsteem ei võimalda 
ükskõik millise video või 
kujutise kuvamist seni, 
kuni käsipidur ei ole 
peale tõmmatud.  



 
 See ei mõjuta 

audiofailide, näiteks 
muusika või laulude 
kuulamist. Kui see on 
olekus [OFF], siis 
võimaldab süsteem 
vaadata videoid ükskõik 
millisel soovitud ajal. 
 

[WHEEL 
CONTROL] 

Võimaldab kasutada 
roolirattal olevaid 
juhtnuppe. Vaikeseade 
on „sisse lülitatud”. 
 

[CONTROL 
PANEL 
LIGHTS] 

Kasutage üles- ja alla-
nooli, et reguleerida 
esiosas oleva 
juhtpaneeli valgustust. 
Märkus. See ei mõjuta 
LCD heledust. 
 

[GPS VOICE] Aktiveeritud olekus 
annab GPS-süsteem 
navigeerimiseks 
hääljuhiseid. 
 

[HEADLIGHT 
CHECK] 

Kui see on olekus [ON], 
siis lülitub süsteem 
režiimide „DAY” ja 
„NIGHT” vahel ümber 
selle järgi, kas esituled 
on sisse lülitatud või 
mitte. Kui see on olekus 
[OFF], siis süsteem ei 
lülitu ümber režiimide 
„DAY” ja „NIGHT” 
vahel, ümberlülitumine 
toimub siis, kui kasutaja 
muudab režiimi, 
puudutades juhtpaneelil 
nuppu [DAY/NIGHT]. 
 

[iPod] Kui see on olekus [ON], 
siis kuvatakse ikoon 
[iPod] põhimenüüs isegi 
siis, kui ühtki iPodi ei 
ole süsteemiga 
ühendatud.  

 
 Kui see on olekus [OFF], 

siis lülitub süsteem 
ümber ikoonile [AUX], 
kui ühtki iPodi ei ole 
tuvastatud. 
 

[NEXT] Liikumine järgmisele 
ekraanileheküljele 
täiendavaks 
seadistamiseks. 
 

[REARVIEW 
CAMERA] 

Tahavaatekaamera 
lülitub automaatselt sisse 
ja kui sätte olekuks on 
[ON], siis kuvatakse 
LCD-l vaade autost 
tahapoole. Vastasel juhul 
seda sisse ei lülitata ja 
süsteem kuvab hetkel 
olemasolevat teavet. 

  
Märkus. 
See funktsioon on 
kasutatav üksnes 
sõidukis, millel on CAN-
siin. 
 

[START 
VOLUME] 

Audioväljundi 
helitugevus jääb 
käivitamisel seatud 
tasemele, olenemata 
sellest, milline oli 
helitugevus siis, kui 
mootor viimati välja 
lülitati. 
 

[SYSTEM  
TIME] 

Süsteemiaja 
seadistamine või 
muutmine. Puudutage 
sakki [TIME SET] ja 
seejärel kasutage üles- ja 
alla-nooli kellaaja või 
kuupäeva muutmiseks. 

 



 
[WHEEL 
BUTTONS] 

See funktsioon on 
olemas üksnes 
universaalmudelil, sest 
see mudel on mõeldud 
paigaldamiseks 
võimalikult paljudele 
automudelitele. 
 

[SYSTEM 
RESET] 

Lähtestab süsteemis kõik 
parameetrid 
vaikeväärtustele. 
 

[BACK] Vajutage 
tagasipöördumiseks 
eelmisele 
ekraanileheküljele. 

 

 
Puutetundliku ekraani 
kalibreerimine 
 
Kui puutetundlik ekraan ei reageeri teie 
puudutustele täpselt, siis on aeg seda 
kalibreerida. 
 
Minge menüüsse [SETUP], vajutades 
selleks põhimenüüs ikooni [SETUP]. 
 
Te näete ekraani ülaosas välja 
[CALIBRATE TOUCH]. 
 
Vajutage [CALIBRATE TOUCH] 
ja te näete järgmist ekraanikuva. 
 
Püüdke puudutada risti keskkohta. Rist 
liigub nelja nurka. Tehke seda seni igas 
kohas, kuhu rist liigub, kuni rist kaob. 
 
Kalibreerimistulemuse salvestamiseks 
vajutage ekraanil ükskõik millist kohta. 
 
Kui te väljute ekraanikuvast nii, et ei ole 
ekraani puudutanud 30 sekundi jooksul, 
siis uusi kalibreerimistulemusi ei 
salvestata. 
 

Vajutage sihtmärgi keskkohta ettevaatlikult krihvliga ja 
hoidke seda seal veidi aega. Korrake seda, kui sihtmärk 

liigub ekraanil. 

 



GPS-
navigatsioonisüsteem 
 
Märkus 
 
• Globaalne positsioneerimissüsteemi 

GPS on loonud ja seda käitab USA 
kaitseministeerium, kes vastutab ka 
süsteemi hooldamise ja täpsuse eest. 
Kõik ministeeriumi tehtud 
muudatused võivad mõjutada 
navigatsioonisüsteemi täpsust ja 
efektiivsust. 

 
• Olge GPS-navigatsiooni 

kasutamisel ettevaatlik. Süsteemist 
saadavat teavet tuleb käsitleda 
üksnes soovitusena. Ärge kasutage 
seda positsiooni, vahemaa, asukoha 
või topograafiliste parameetrite 
täpseks määramiseks. 

 
• Jääge samale kohale, kus kasutasite 

GPS-i esimest korda. Ideaalne koht 
on avamaastik, kust avaneb 
varjamatu vaade taevasse. 

 
• Esimene positsioneerimine võib 

kesta kuni 3 minutit või kauem, 
olenevalt ümbrusest ja 
satelliidisignaali tugevusest. 

 
• Ohutuse huvides ärge käsitsege 

GPS-i siis, kui juhite autot. 
Õnnetuste vältimiseks parkige auto 
enne kasutamist ohutusse kohta. 

 
• Traadita sideseadmed, näiteks 

mobiiltelefonid või kiiruskaamerad, 
võivad satelliidisignaali mõjutada ja 
tagajärjeks on signaali ebastabiilne 
vastuvõtt. 

 
• Kui teie auto akendel on turvakile, 

siis võib ka see mõjutada 
satelliidisignaali vastuvõttu. 

 

• Liikluskorraldus võib eri kohtades 
olla erinev (ühesuunalise liiklusega 
tänavad, lubatud üksnes parempööre 
jne). Järgige kohaliku 
liikluskorralduse ja liiklusmärkide 
nõudeid. Kui liiklusmärkide nõuded 
või tegelikud tingimused erinevad 
süsteemi kaardil näidatuist, siis 
vastutate teie õige otsuse 
langetamise eest. 

 
• Süsteemi genereeritud marsruudid 

on üksnes soovituslikud. Mõnikord 
võite teada paremat ja kiiremat 
marsruuti. Tehke vastav valik. 

 
• Enamikul juhtudel suudab GPS 

arvutada täpse asukoha siis, kui 
süsteem võtab vastu signaali 
kolmelt satelliidilt. Signaali 
vastuvõttu võivad mõjutada 
ilmaolud või kõrghoonete lähedus. 



 
Navigatsioonisüsteemi 
käivitamine 
 
 Liikuge põhimenüüsse. 
 
 Puudutage välja [GPS] ja te liigute 

järgmisele ekraanileheküljele. 
 

 
 
 Klõpsake väljal [RunNavigation] ja 

kuvatakse hoiatustekstiga 
ekraanilehekülg. 

 

 
 
 GPS-navigatsioonisüsteemi 

kasutamiseks klõpsake väljal 
[Agree]. 

 
 Kui näete veateadet „File path does 

not exist!”, siis see on normaalne. 
Te peate määrama GPS-faili 
asukoha korrektse raja kaudu. 
Puudutage [OK] ja seejärel 
[BROWSE]. 

 

 

 
Olulised hooldusjuhised 
 
Ettevaatusabinõud 
 
• Ärge jätke LCD-d pikaks ajaks 

otsese päikesevalguse kätte või 
soojusallikate mõjupiirkonda. 

• Ärge jätke seadet päikese kätte siis, 
kui te seda ei kasuta. 
Paigaldamiseks ja kasutamiseks on 
ette nähtud järgmine 
temperatuurivahemik. 
- Töötemperatuur: 14…122 °F 

või −?10…50 °C 
- Hoidmise temperatuur: 

−?4…176 °F või 
−?20…80 º?C 

• Ärge kasutage LCD korral liigset 
jõudu. Vajaduse korral või 
puhastades puudutage LCD-d 
üksnes kergelt või kasutage pehmet, 
kuiva ja puhast lappi. 

• Ärge paigaldage seadet kohta, kus 
see võib sõidu ajal hakata liikuma 
või kus avaneb turvapadi. 

 
Märkus 

 
• Pärast mõneajalist kasutamist võib 

LCD-l näha mõningaid heledaid või 
tumedaid täppe. See ei ole tõrge, 
vaid normaalne ilming. 

• Külmades piirkondades võib LCD 
olla pärast sisselülitamist tavalisest 
tumedam. Mõne aja pärast saavutab 
LCD normaalse heleduse. 

• Kui LCD on tugevalt valgustatud, 
on ekraanil olev teave halvemini 
nähtav. Püüdke valgust varjata või 
vältige tugevaid valgusallikaid. 



 
LCD taustavalgustus 
 
LCD kasutab paneeli valgustamiseks 
taustavalgustusena LED-elemente. 
 
Taustavalgustuse tööiga on ligikaudu 
10 000 tundi, külmades piirkondades 
mõnevõrra vähem. Kui taustavalgustus 
kaob tavatingimustes, siis näib paneel 
tumedam või ei ole seal võimalik midagi 
kuvada. Sel juhul pöörduge täiendava 
teabe saamiseks tootja poole. 
 

 
LCD puhastamine 
 
 
1. Lülitage LCD-ekraan välja ja tehke 

kindlaks kõrvaldamist vajavad 
plekid või määrdunud piirkonnad. 

 
 
2. Kasutage pehmet, kuiva ja puhast 

lappi, eelistatavalt mikrokiudlappi, 
et eemaldada tolm ja ettevaatlikult 
hõõrudes kõrvaldada kõik 
mustuseosakesed. 

 
 
3. LCD-ekraani puhastamiseks on 

rangelt soovitatav kasutada 
spetsiaalseid puhastusvedelikke. 

 
 
4. Ärge kunagi pihustage 

puhastusvedelikku vahetult 
ekraanile. Pihustage seda 
puhastuslapile. 

 
 
5. Pühkige ekraani väga ettevaatlikult 

ringjate liigutustega. Ärge vajutage 
lapile tugevasti ega kasutage 
puhastamiseks teravat eset. Laske 
toimida puhastusvedelikul. 

 
 
6. Kuivatage ekraan enne 

sisselülitamist korralikult. 
 
 
 



 

Tahavaatekaamera paigaldusjuhis 
 
 

 
 



 
Toetatavad kettad 
 

Aktsepteeritavate ketaste 
logod 

mõõtmed/pooled maksimaalne esitusaeg 

dvd 
 

 

dvd 
12 cm / ühekihiline
 1. pool 
 2. pool 
12 cm / kahekihiline
 1. pool 
 2. pool 

(MPEG 2) 

133 M 

240 M 

266 M 

484 M 

cd 
 

 

 
 
cd 
12 cm / ühekihiline 

74 M 

 See on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk. 
 
Märkus 
• Mõnede DVD-de teatud funktsioone ei 

saa kasutada. Mõningaid DVD-sid ei saa 
üldse kasutada. 

• DVD-R/RW-draivis saab taasesitada 
üksnes sellist DVD-RW-d, mis on 
salvestatud videovormingus, mitte VR-
vormingus. 

• Ketast DVD Audio ei saa taasesitada. 
Selle seadme DVD-mängijas saab 
taasesitada üksnes selliseid kettad, mille 
logo on toodud eespool olevas tabelis. 

• Videovormingus salvestatud DVD-d ei 
saa taasesitada siis, kui ketta või 
lugemispea pinnal on kriimustusi, 
plekke, kondensatsioonivett või tolmu. 

• Sulgemata CD-R/RW või DVD-R/RW 
kettaid ei saa taasesitada. DVD-mängijal 
kulub CD-RW ketta lugemiseks 
tavaliselt rohkem aega kui CD või CD-R 
korral. 

• Täpsemate juhiste saamiseks CD/R/RW 
kasutamise kohta lugege 
tähelepanelikult läbi CD/R/RW-ga 
kaasas olevad juhised. 

• MP3-faile sisaldav CD-ROM toetab 
variante Model ja Mode 2 Form 1. 

• Ketast CD-Extra saab taasesitada 
samamoodi kui CD-d. Arvutiga 
kirjutatud ketast, mida saab taasesitada 
personaalarvuti abil, ei ole mõnikord 
võimalik seadmes kasutada, see oleneb 

kirjutamiseks kasutatud tarkvara 
sätetest. Kui teil tekib küsimusi, siis 
pöörduge tarkavara valmistaja poole.  

• CD-kirjutaja abil loodud kettaid CD-
R/CD-RW ei saa mõnikord taasesitada 
CD-l olevate kriimustuste ja plekkide 
või CD-kirjutaja optilisel peal olnud 
tolmu, kondensatsioonivee või optilise 
pea vea tõttu. 

• Mõnikord võib tugevast 
päikesekiirgusest põhjustatud liiga kõrge 
temperatuur auto salongis tekitada 
probleeme DVD-mängijas, mistõttu ei 
ole see võimeline lugema mingeid CD-
R/RW-kettaid. 

• Seade ei pruugi kuvada mõningaid CD-
R/CD-RW-le kirjutatud tekste või 
sõnumeid. 

• Seadmes ei saa taasesitada selliseid CD-
R/RW-kettaid, mis on kirjutatud DDCD-
vormingus (topelttihedusega CD). 

• Seade on mõeldud selliste CD-de 
lugemiseks ja taasesitamiseks, mis on 
valmistatud või kirjutatud tavalistes 
vormingutes. Me ei garanteeri meie 
DVD-mängija ühilduvust ketastega, mis 
on valmistatud või kirjutatud vormingus, 
mis puudub eespool toodud 
spetsifikatsioonitabelis. 



 

Lisa 
CD-ROM-i korrektne kasutamine 
 
CD-ROM-i korrektne kasutamine 
• Ärge kasutage ketast, mis on 

pragunenud, kõver või plekiline. 

 
 
• Vältige selliste ketaste kasutamist, 

mis ei ole ringikujulised. 

 
 
• Ketaste käitlemisel vältige nende 

läikiva poole puudutamist. 
• Kriimustuste vältimiseks ärge pange 

kettale mingeid teravaid esemeid. 
• Ärge kinnitage kettale kleebiseid. 

 
Märkus. 
Kui ketast on taasesitatud pikema aja 
jooksul korduvalt, siis on ketta pinnal 
mõned kriimustused, mis ei pruugi 
taasesitust mõjutada. See on normaalne 
kulumine. 
 

 
 

 
Nõuandeid ketaste hooldamiseks 
 
• Kui ketas on tolmune, siis kasutage 

puhastamiseks pehmet, kuiva ja 
puhast lappi, millega pühkige ketast 
keskelt ääre poole suunatud 
liigutustega. 

 
 
• Ärge kasutage ketta puhastamiseks 

vedeldajaid, lenduvaid kemikaale 
või pesuaineid. 

 

 
 
• Ärge jätke ketast otsese 

päikesevalguse kätte ega tugeva 
soojusallika lähedusse. 

 
 
Märkus. 
• Sõidu ajal võib juhtuda, et DVD-

mängija ei saa vibratsiooni tõttu 
ketast taasesitada. Külmades 
piirkondades võib juhtuda, et kui te 
lülitate DVD-mängija sisse kohe 
pärast kütte sisselülitamist, siis ei 
ole DVD-mängija võimeline ketast 
taasesitama kondensatsiooniveest 
põhjustatud efekti tõttu. Oodake üks 
tund, selle aja jooksul niiskus 
haihtub. 

• Kui süsteem on üle kuumenenud, 
siis võivad mõned funktsioonid olla 
süsteemi kaitse eesmärgil välja 
lülitatud. 



 
Tehnilised andmed 
 
LCD  

Ekraani suurus 6,5 tolli või 7 tolli 
Kuvamispindala 144 x 78,4 mm või 152,4 x 91,4 mm 
Lahutusvõime 800 x 480 
Värvid 2 650 000 värvitooni 
Tüüp TFT-aktiivne maatriks, valguse sissetungimine 
Äärevalgustus luminestsentsvalgus 
Värvisüsteem NTSC/PAL 
Töötemperatuur 14…122 ºF (−10…50 °C) 
Hoidmise temperatuurivahemik −4…176 °F (−20…80 °C) 
Puutetundlik ekraan takistuse ja survega simuleeritav (kile + klaas) 
 
GPS 
Tööviis LI, C/A code GPS SPS Standard Localizer Service 
Vastuvõtt 12 kanalit 
Vastuvõtusagedus 1575,42 MHz 
Tundlikkus  −?130 dBm 
Testi kordusmõõtmise aeg 1/s 
 
Üldteave (parameetrid) 
Max vool 10,0 A 
Pinge alalispinge 12 V (või 11…16 V) 
Maandusviis katoodne maandus 
Kujutise väline  l Vpp / 75 Ω 
sisendnivoo  
Heli maksimaalne 1,5 V / 22 kΩ 
väline sisendnivoo  
Kujutise väljundnivoo 1 Vpp / 75 Ω (valge 100% väljund, kui 
 kuvatakse DVD sisu) 
 
Võimendi, Auto Part 
Maksimaalne väljundvõimsus 4 x 45 W 
Koormusimpedants 4 Ω 
Maksimaalne väljundnivoo /  2,0 V / 100 Ω 
eeltakistus  
Võrdse helirõhu kõver  6 dB (10 kHz) 
Ekvalaiser 100 Hz − 14…6 dB, 10 kHz ± 10 dB 
 
Seadme mõõtmed 
Mõõtmed 178 (laius) x 100 (kõrgus) x 165 (paksus) mm 
GPS-i antenn 39 (laius) x 15,5 (kõrgus) x 48,5 (paksus) mm 
magnetalus  



 
DVD-mängija  

Toetatavad kettavormingud DVD-ROM, DVD-Video, DVD-R (Video Mode) / 
 RW (Video Mode), CD-ROM, CD-DA, CD-R/RW 
Tsoonide arv 6 
Signaali vorming 48/96 kHz (DVD), 44,1 kHz (CD) 
(sampimissagedus)  
Signaali vorming 16/20/24 bit beeline (DVD), 16 bit beeline (CD) 
(kvantimisbitt)  
Sagedusparameetrid (DVD) 8 Hz … 44 kHz (+ 1 dB), (CD) 20 Hz … 20 kHz
 (+0,1/−0,3 dB), S/N (DVD): 97 dB (1 kHz) 
 (IHF-A Network) 
 (CD): 96 dB (1 kHz) 
 (IHF-A Network) 
Dünaamiline sidestus (DVD): 95 dB (1 kHz) 
 (IEC-A kõver / 20 kHz LPF) 
 (CD): 94 dB (1 kHz) 
 (IEC-A kõver / 20 kHz LPF) 
Harmooniliste komponentide 
tekitatud moonutuste määr 0,008% (1 kHz) 
Kanaleid 2 (ruumiline heli) 
 
FM-tuuner  

Vastuvõtusagedus 
Laineala 

(87,5…108 MHz) 

Tundlikkus 9 dBf (0,7 μV / 750 Ω üks kanal S/N 30 dB) 
50 dB tundlikkus 14 dBf 
S/N 50 dB ülespoole (IHF-A Web) 

0,3% (65 dBf, 1kHz, stereo) Harmooniliste komponentide 
tekitatud moonutuste määr 0,1% (65 dBf, 1 kHz, mono) 
Sagedusparameetrid 30 Hz … 15 000 Hz (± 3 dB) 
Heli ruumilisuse 45 dB ülespoole (65 dBf sisend, 1 kHz) 
eristamine  
 
AM-tuuner  

Vastuvõtusagedus 531…1602 kHz (9 kHz) 
Laineala 530…1604 kHz (10 kHz) 
Tundlikkus 18 μV (S/N 20 dB) 
Valikukarakteristik 65 dB (IHF-A Network) 
 
GPSi antenn  

Antenn Mikrolainete edastamine ja tasapinnaline antenn / 
parempoolse ringpolarisatsiooniga kiirgus. 

Antenni pikkus 3,0 m (9,8 jalga) 
Netomass  

Mass 2,50 kg (5,51 naela) 



Kiirpaigaldusjuhend SEERIA 8000 jaoks 
 
 


