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AUTO MULTIMEEDIASÜSTEEM I KASUTUSJUHEND

(Eesti)

Eesti
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Suur tänu Teile selle multimeediasüsteemi ostmise eest!

Juhised seadme ohutuks
kasutamiseks

Käesolev kasutusjuhend selgitab, kuidas
kasutada HYUNDAI multimeediasüsteemi.
Enne süsteemi kasutamist lugege
palun terve kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja kasutage seadet
ohutult vastavalt siin toodud juhistele.

• Kui juht ei suuda keskenduda auto
juhtimisele, võib ta kaotada kontrolli
auto liikumise üle ning põhjustada
tõsiste kehavigastuste või surmaga
lõppeva
avarii.
Juht
vastutab
ainuisikuliselt auto ohutu juhtimise
eest kooskõlas kõikide asjakohaste
seadustega. Igasuguseid käes hoitavaid
seadmeid, lisavarustust või auto
süsteeme, mille kasutamisel juht pilgu
teelt ära pöörab ning oma tähelepanu
auto juhtimiselt mujale suunab või mille
kasutamine autoroolis on seadusega
keelatud, ei tohi auto juhtimise ajal
kunagi kasutada.
• Ärge kasutage multimeediasüsteemi
sõidu ajal.
• Ärge võtke multimeediasüsteemi ise
osadeks lahti, pange kokku ega
muutke selle ehitust.

• Käesolevas kasutusjuhendis toodud
ekraanivaated
võivad
erineda
seadme tegelikest ekraanivaadetest.
• Valmistaja võib tootearenduse
eesmärgil selle toote ehitust ja
tehnilisi näitajaid ilma eelneva
etteteatamiseta muuta.
• Kui sõiduk antakse kasutamiseks
üle uuele omanikule, andke autoga
kaasa ka see kasutusjuhend, et
seda saaks kasutada ka uus juht.

• Ärge vaadake seadme ekraani sõidu ajal
pikka aega järjest.
• Helitugevus tuleb reguleerida tasemele, mis
võimaldab juhil kuulda hääli ka väljastpoolt
autot.
• Ärge kasutage multimeediasüsteemi pikka
aega järjest, kui auto süütelukk on asendis
ACC, sest aku võib sel juhul tühjeneda.
• Olge ettevaatlik, et seadmesse ei loksuks mingeid vedelikke ega satuks mingeid võõrkehi.
• Vältige seadme tugevat põrutamist. Otsene
surve monitori esiküljele võib LCD-ekraani
või puutetundlikku ekraani kahjustada.
• Kui süsteemis on tekkinud häired, pöörduge
oma automüüja või autoteeninduse poole.
• Puutetundliku ekraani puhastamiseks
lülitage seade esmalt välja ning kasutage
kuiva pehmet lappi. Ärge kasutage kunagi
mingeid terariistu, karedaid materjale,
keemiliste ainetega immutatud lappe või
lahusteid (nt alkoholi, ammoniaaki,
vedeldeid, benseeni vms), sest need võivad
kahjustada seadme esipaneeli, muuta selle
värvitooni või seadet muul moel kahjustada.

Ühtki kaartide andmebaasi ei tohi kopeerida ilma vastava loata.

HOIATUS
• Kui juht ei suuda keskenduda auto
juhtimisele, võib ta kaotada kontrolli
auto liikumise üle ning põhjustada
tõsiste kehavigastuste või surmaga
lõppeva
avarii.
Juht
vastutab
ainuisikuliselt auto ohutu juhtimise
eest kooskõlas kõikide asjakohaste
seadustega.
Igasuguseid
käes
hoitavaid seadmeid, lisavarustust või
auto süsteeme, mille kasutamisel juht
pilgu teelt ära pöörab ning oma
tähelepanu auto juhtimiselt mujale
suunab või mille kasutamine autoroolis
on seadusega keelatud, ei tohi auto
juhtimise ajal kunagi kasutada.
• Tagurduskaamera poolt edastatav pilt ei
asenda tagurdamisel õigeid ja ohutuid
sõiduvõtteid. Tagurduskaamera ei pruugi
näidata kõiki sõiduki taga asuvaid
takistusi. Tagurdage alati ohutult ja
ettevaatlikult.

Tähtis märkus: andmed on kaitstud USA autoriõiguse seadustega. Kõik õigused kaitstud, kui pole selgesõnaliselt teisiti mainitud.
Sisulisi andmeid ei tohi mingil moel paljundada, muuta ega jagada, kui selleks puudub Hyundai MnSoft, INC.’i eelnev kirjalik luba.
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Lugege läbi järgnevad ohutusnõuded
Enne süsteemi kasutamist lugege palun terve kasutusjuhend

Kasutusjuhendis kasutatud hoiatused
ja märkused

tähelepanelikult läbi ja kasutage seadet ohutult vastavalt siin
toodud juhistele.

HOIATUS
• Selle pealkirjaga tähistatud juhiste eiramine võib kahjustuda teie autot.

ETTEVAATUST
• Selle pealkirjaga tähistatud juhiste eiramine võib põhjustada

※ Valmistaja võib toodete ja teenuste arendamise eesmärgil selle toote

kehavigastusi või kahjustada teie autot. Lisaks antakse selle pealkirjaga
tähistatud lõikudes teavet probleemide kohta, mis võivad kasutajale
ohtlikuks osutuda.

ehitust ja tehnilisi näitajaid ilma eelneva etteteatamiseta muuta.
Auto osad võivad tegelikkuses piltidel kujutatust erineda.
Täpsemat teavet sõiduki kohta leiate vastavast kataloogist.

i Kasulik teave
• Teave ja nõuanded, mis teevad seadme kasutamise mugavamaks.

※ Täiendavat teavet avatud litsentside ja juriidiliste märkuste kohta leiate
internetist alltoodud aadressil:
http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_download_
center_manual.jsp

NB!
• Teave seadme spetsiifiliste funktsioonide kohta, mis lihtsustavad

seadme õiget kasutamist, ning selgitused, mis aitavad funktsioonidest
paremini aru saada.
• Teave selles kasutusjuhendis kasutatud terminoloogia kohta.
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SD-kaartide kasutamist puudutavad hoiatused
• SD-kaartide paigaldamine ja eemaldamine
• Kui SD-kaart paigaldatakse või eemaldatakse siis, kui multimeediasüsteem parajasti töötab,
võib see põhjustada häireid süsteemi töös ja SD-kaardi kasutamisel. SD-kaardi paigaldamiseks
või eemaldamiseks lülitage multimeediasüsteem ning auto süüde esmalt välja.
• Paigaldage/eemaldage SD-kaart ainult multimeediasüsteemi andmete ja tarkvaraversiooni
uuendamiseks.

• SD-kaartide kasutamine
• SD-kaart on vormindatud nii, et see sisaldab ainult kaarte ja süsteemi ajakohastamiseks
vajalikke faile.
• SD-kaarti ei saa kasutada muusika salvestamiseks ja mängimiseks.
• Ärge kustutage ega formaatige SD-kaardi faile ega lisage sinna uusi faile.
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iPod®

DivX VOD

®

iPod on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärk.
®

Juhtmevaba Bluetooth -tehnoloogia

Ostetud DivX VOD (Video-on-Demand – nõudmisel video) filmide
vaatamiseks tuleb see DivX Certified®-seade esmalt registreerida.
Isikliku registreerimiskoodi leidmiseks minge oma seadme seadistuste

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille

menüüs alajaotusesse DivX VOD. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas

omanikuks on ettevõte Bluetooth SIG, Inc. ning nende igasugune

registreerimine lõpule viia, leiate veebilehelt vod.divx.com.

kasutamine HYUNDAI poolt toimub litsentsi alusel.
Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia kasutamiseks on vaja juhtmevaba

Tähis DivX Certified® näitab, et seadmega saab taasesitada DivX®-

Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiiltelefoni.

videoformaadis faile, sh tipptaseme sisu.

DivX-videoformaat

DivX®, DivX Certified® ja muud nendega seotud logod on Rovi

DivX® on digitaalne videoformaat, mille on välja töötanud Rovi

Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning nende

Corporationi tütarettevõte DivX, LLC. See seade on ametlik DivX

kasutamine toimub litsentsi alusel.

Certified®-seade. See on läbinud põhjalikud katsetused, mis kinnitavad,
et see taasesitab DivX-formaadis videosalvestisi. Lisateabe saamiseks

Kaitstud ühe või mitme järgnevalt loetletud USA patendiga: 7,295,673;

või oma failide DivX-videoformaati konvertimiseks asjakohase tarkvara

7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

abil külastage veebilehte divx.com.

DivX Certified®-seadmed
DivX Certified®-seadmed on läbinud katsetused, mille käigus kontrollitakse
kõrge kvaliteediga DivX®-videoformaadis (.divx, .avi) failide laitmatut
taasesitust. Kui näete DivX’i logo, võite kindel olla, et saate selle seadmega
vaadata kõiki oma DivX-formaadis lemmikfilme.
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1. peatükk

Üldine teave
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Seadme põhifunktsioonid
Seadme osad ja funktsioonid
Süsteemi esmakordne sisselülitamine

01
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Üldine teave
Hoiatused
• Jälgige hoolega ümbritsevaid liiklusolusid ning pidage kinni liiklusmärkidega
kehtestatud nõuetest ka siis, kui järgite
parajasti navigatsioonisüsteemi poolt
antavaid sõidujuhiseid. Kui järgite
üksnes navigatsioonisüsteemi juhiseid,
võite tahtmatult liikluseeskirju rikkuda
ning põhjustada avarii.
• Ärge vaadake sõidu ajal pikalt
ekraanile. Kui jääte liiga kauaks ekraani
vaatama, võib juhtuda liiklusõnnetus.
• Ärge kasutage navigatsioonisüsteemi
sõidu ajal, nt huvipunktide sisestamiseks
või sobiva marsruudi otsimiseks.
Sellise tegevuse tulemusel võib juhtuda
liiklusõnnetus. Enne seadme kasutamist
peatage auto ohutus kohas.
• Ärge võtke multimeediasüsteemi ise
osadeks lahti, pange kokku ega muutke
selle ehitust. Sellise tegevuse tulemusel
võib juhtuda mõni õnnetus, süttida tulekahju või keegi võib saada elektrilöögi.

• Olge ettevaatlik, et seadmesse ei
loksuks mingeid vedelikke ega satuks
mingeid võõrkehi. Vastasel juhul võivad
süsteemis tekkida häired või see võib
põlema süttida.
• Kui kasutate autojuhtimise ajal
telefoniga seotud funktsioone, on teil
raske
täielikult
juhtimisele
ja
liiklusoludele
keskenduda
ning
liiklusõnnetuse risk võib kasvada.
Seepärast kasutage telefoniga seotud
funktsioone vaid siis, kui auto seisab.
• Palun hoiduge seadme kasutamisest
juhul, kui selle ekraan on täiesti tühi
või seadmest ei kosta ühtki heli. Need
tundemärgid viitavad seadme rikkele.
Kui üritate seadme kasutamist siiski
jätkata, võib see lõplikult rikki minna
või juhtuda mõni õnnetus (elektrilöök,
tulekahju).
• Ärge puudutage äikesetormi ajal auto
antenni, sest see võib lõppeda välgust
põhjustatud elektrilöögiga.

• Ärge peatuge ega parkige seadme
kasutamiseks kohas, kus see on
keelatud. Võite põhjustada avarii.
• Kui auto liigub, siis enamiku heli- ja
multimeediarežiimide kasutamisel
ekraan ei tööta. Enda ohutuse
tagamiseks parkige auto enne
ekraanile vaatamist ära. Ekraan
töötab vaid siis, kui seisupidur on
rakendatud (käsikäigukastiga mudelid)/
seisupidur
on
rakendatud
ja
käigukang on parkimisasendis P
(automaatkäigukastiga mudelid).
• Mõningaid funktsioone ei saa sõidu
ajal kasutada. Neid funktsioone saab
kasutada vaid siis, kui auto seisab.

1-2 I Üldine teave
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Jälgige sõidu ajal tähelepanelikult
ümbritsevaid liiklusolusid!
• Mõningatel juhtudel võib navigatsioonisüsteem juhatada teid läbi piirkondade,
kuhu sissesõit on keelatud.
• Seadme kasutamine sõidu ajal võib
lõppeda liiklusõnnetusega, kuna
tähelepanu on ümbruse jälgimiselt
mujale suunatud. Enne seadme
kasutamist peatage auto ohutus kohas.
Lisaks ei pruugi puutetundlik ekraan
teatud funktsioonide kasutamisel
töötada, kui auto samal ajal liigub.
Puutetundlik ekraan hakkab taas tööle,
kui auto on peatunud.
• Reguleerige süsteemi helitugevus
tasemeni, mille juures kuulete ka
väljastpoolt autot kostvaid hääli. Kui
te ei kuule sõidu ajal hääli väljastpoolt
autot, võib juhtuda liiklusõnnetus.

• Kontrollige seadme sisselülitamisel selle
helitugevust. Seadme sisselülitamisel
kostev eriti vali heli võib kuulmist
kahjustada. Seepärast reguleerige
helitugevus alati enne seadme
väljalülitamist sobivale tasemele.
• Kui soovite seadme paigalduskohta
muuta, pöörduge palun oma automüüja
või autoteeninduse poole. Seadme
paigaldamine või lahtivõtmine nõuab
tehnilisi eriteadmisi ja oskusi.
• Lülitage auto süüde enne seadme
kasutamist sisse. Ärge kasutage
multimeediasüsteemi pikka aega
järjest, kui süüde on välja lülitatud, sest
aku võib sel juhul tühjeneda.
• Kui auto mootor ei tööta ja kasutate
multimeediasüsteemi üle 10 minuti
järjest, ilmub ekraanile asjakohane
hoiatus. 10 minuti pärast ilmub sama
hoiatus 5 sekundiks ekraanile iga ühe
minuti möödudes.

• Kaitske seadet tugevate löökide ja
põrutuste eest. Otsene surve monitori
esiküljele võib LCD-ekraani või
puutetundlikku ekraani kahjustada.
• Seadme puhastamiseks lülitage see
esmalt välja ning kasutage kuiva
pehmet lappi. Ärge kasutage kunagi
mingeid terariistu, karedaid materjale,
keemiliste ainetega immutatud lappe
või lahusteid (nt alkoholi, vedeldeid,
benseeni vms), sest need võivad
kahjustada seadme esipaneeli, muuta
selle värvitooni või seadet muul moel
kahjustada. Kui seadme töös on
tekkinud häired, pöörduge oma
automüüja või autoteeninduse poole.
• Vältige sööbivate lahuste (nt
lõhnaõlide, kosmeetiliste vedelike)
sattumist armatuurlauale – need võivad
kahjustada selle pinda või muuta selle
värvi.

01

Ettevaatusabinõud

Hoiatused ja ettevaatusabinõud I 1-3

H_VF_G4.5[LU]AVN PART1.indd 1-3

2015-01-15 오후 4:00:2

Seadme põhifunktsioonid
See seade on mitmefunktsioonilise CD-mängijaga varustatud
multimeediasüsteem, millega saab kuulata raadiot (FM, AM, DAB),
CD-heliplaate, MP3-faile, helisalvestisi USB-mäluseadmelt, iPodilt
ning muudelt välistelt heliseadmetelt (USB-, AUX- või Bluetoothühenduse kaudu), lemmiklugude loendisse My Music salvestatud
faile ning vaadata pildi- ja videofaile. Lai suure eraldusvõimega
VGA LCD-ekraan tagab kvaliteetse pildi ning võimsa ja sügava
heliga helisüsteem teeb autosõidu veelgi nauditavamaks.

Ekraan

Lai TFT-LCD-ekraan
• Lai LED-taustvalgustusega TFT-LCD-ekraan tagab
videosalvestiste kõrge kvaliteediga taasesituse.
• Puutetundlik ekraan teeb seadme kasutamise
väga mugavaks.

Raadio

Digitaaltuuneri funktsioon
• PPL-meetodit kasutav digitaaltuuner võimaldab
salvestada seadme mällu 12 raadiojaama nii AMkui ka FM-lainealal.
Raadiojaamade nimed
• Seade näitab ekraanil raadiojaamade nimesid.

Multimeediamängija

Erinevate audio- ja videoformaatide tugi
• Seadmel on palju erinevaid töörežiime: raadio, CDmängija, MP3 CD-mängija, USB-seadme, iPodi,
AUX-pesaga ühendatud seadme ja Bluetooth®ühenduse kaudu toimuva heli voogedastuse režiimid.
My Music – lemmiklugude loend
• Võimaldab kopeerida muusikafaile USB-seadme
mälust süsteemi My Music-loendisse (süsteemi
sisemällu).
USB-seadme pildid
• Võimaldab kopeerida ja vaadata USB-seadme
mällu salvestatud pilte.

Navigatsioonisüsteem

Hääljuhised
• Süsteem annab koostatud marsruudi läbimiseks
hääljuhiseid, et jõuaksite ohutult ja mugavalt
sisestatud sihtkohta.
• Kaardi mõõtkava on muudetav, võimaldades juhil
väga täpselt marsruudi ja ümbritseva piirkonnaga
tutvuda.
Auto asukoha automaatne korrigeerimine
• Süsteem muudab automaatselt auto asukohta
kaardil, kasutades GPS-i andmeid ning võrreldes
tegelikku asukohta kaardiga.

Muu

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia
• Mugav Bluetooth®-vabakäesüsteem, mida saab
kasutada roolil asuvate lülititega.
Digitaalse ekraani juhtfunktsioonid
• Tänu puutetundlikule ekraanile on eri
funktsioonide kasutamine väga lihtne.
Juhtlülitid roolil
• Roolilülitid teevad helisüsteemi,
hääljuhtimisfunktsiooni ja Bluetooth®vabakäesüsteemi kasutamise eriti mugavaks.
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Seadme osad ja funktsioonid
Nimetus

Kirjeldus

• Kui seade on välja lülitatud, vajutage seda lülitit
seadme sisselülitamiseks.
• Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda lülitit
Toitelüliti/
seadme väljalülitamiseks pikalt (üle 0,8 sekundi).
helitugevuse • Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda lülitit
regulaator
lühidalt (alla 0,8 sekundi), kui soovite välja lülitada
vaid helisüsteemi.
• Keerake regulaatorit helitugevuse reguleerimiseks
vasakule või paremale.
See klahv lülitab helisüsteemi raadiorežiimile (FM/AM/DAB).
• Iga klahvivajutusega lülitub süsteem ühelt režiimilt
RADIO
teisele antud järjekorras: FM AM DAB FM.
See klahv avab ekraanil telefonimenüü.
Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi):
• FM- ja AM-režiimil: häälestab raadio eelmisele/
järgmisele vastuvõetavale sagedusele.
• DAB-režiimil: lülitab raadio eelmisele/järgmisele jaamale.
• MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): vahetab
lugu, faili või pealkirja (v.a USB-seadme pildifailide
vaatamisel ja AUX-režiimil).
Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi):
• FM- ja AM-režiimil: muudab raadiosagedust
pidevalt seni, kuni vabastate klahvi.
• DAB-režiimil: muudab kanalit pidevalt seni, kuni vabastate
klahvi. Seejärel hakkab mängima hetkel valitud kanal.
• MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): kerib lugu
või faili edasi või tagasi (v.a USB-seadme pildifailide
vaatamisel, Bluetooth-ühendusega heliseadme
kuulamisel ja AUX-režiimil).
MAP

See klahv avab praeguse asukoha kaardivaate.

NAV

See klahv lülitab süsteemi navigatsioonirežiimile, kus
saate sisestada soovitud sihtkoha ja koostada marsruudi.
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Seadme juhtpaneel
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Seadme juhtpaneel

Nimetus

MEDIA

Kirjeldus
See klahv lülitab süsteemi MEDIA-režiimile (s.t eri
andmekandjate režiimidele).
• Kui süsteemiga ei ole ühendatud ühtki välist
seadet või kui sellel mudelil ei ole CD-mängijat,
ei lülitu süsteem MEDIA-režiimile.
• Vajutage seda klahvi, kui soovite lülitada süsteemi
režiimile, mida viimati MEDIA-režiimil kasutasite.
Vajutage klahvi veel kord, et avada ekraanil
valikuaken, kust saate valida soovitud režiimi.
See klahv lülitab ekraani sisse või välja.
See klahv toob ekraanile täiendavat infot.
See klahv avab ekraanil seadistuste menüü.

Valikunupp

• FM- ja AM-režiimil: muudab raadiosagedust.
• DAB-režiimil: muudab kanalit.
• MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music): vahetab
lugu, faili või pealkirja (v.a USB-seadme pildifailide
vaatamisel, Bluetooth-ühendusega heliseadme
kuulamisel ja AUX-režiimil).
• Navigatsioonirežiimil: muudab kaardi mõõtkava.
SD-kaardipesa kate
Vajutage seda klahvi plaadi sissepanemiseks või
väljavõtmiseks.

Lähtestamislüliti

Taastab süsteemi algseaded. (Eelhäälestatud
raadiojaamad ja muud andmed jäävad mällu alles.)
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Juhtlülitid roolil

Nimetus

Kirjeldus
Helitugevuse regulaator muudab helitugevust.

Kui neid lüliteid vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi):
• FM- ja AM-režiimil: raadio lülitub eelmisele/
järgmisele salvestatud sagedusele.
• DAB-režiimil: raadio lülitub eelmisele/järgmisele
salvestatud jaamale.
• MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music):
vahetatakse lugu, faili või pealkirja (v.a USBseadme pildifailide vaatamisel ja AUX-režiimil).
Kui neid lüliteid vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi):
• FM- ja AM-režiimil: käivitatakse vastuvõetavate
sageduste automaatotsing.
• DAB-režiimil: käivitatakse vastuvõetavate
jaamade automaatotsing.
• MEDIA-režiimil (CD/USB/iPod/My Music):
käivitatakse laulude kiirotsing (v.a USB-seadme
pildifailide vaatamisel, Bluetooth-ühendusega
heliseadme kuulamisel ja AUX-režiimil).

01

MODE

• Iga kord, kui vajutatakse seda lülitit, lülitub süsteem
ühelt režiimilt teisele antud järjekorras: FM AM
DAB CD USB (muusika video) või iPod
AUX Bluetooth-ühendusega heliseade My
Music.
• Kui ühtki välist seadet ei ole süsteemiga ühendatud,
pole vastavaid režiime võimalik valida.
• Helisüsteemi sisse- või väljalülitamiseks vajutage
seda lülitit pikalt (üle 0,8 sekundi).
• Kui toide on välja lülitatud, vajutage seda lülitit
seadme sisselülitamiseks.
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Juhtlülitid roolil

Nimetus

Kirjeldus
Kui seda lülitit vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi):
• Hääletuvastusfunktsioon lülitatakse sisse.
Kui seda lülitit vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi):
• Hääletuvastusfunktsioon lülitatakse välja.
Kui seda lülitit vajutatakse lühidalt (alla 1,2 sekundi):
• Kui ekraanil on numbri valikuaken, helistatakse
vastavale numbrile.
• Kui ekraanil on sissetuleva kõne näit, vastatakse
kõnele.
• Kui kõne on pandud ootele, lülitatakse ühendus
ümber ootel olevale kõnele.
Kui seda lülitit vajutatakse pikalt (üle 1,2 sekundi):
• Kui lülitit vajutatakse Bluetooth®-vabakäesüsteemi
kasutamise ajal, valitakse uuesti viimane number.
• Kui kõne on Bluetooth®-vabakäesüsteemiga
parajasti pooleli, lülitatakse kõne ümber
mobiiltelefonile (privaatkõne).
• Kui kõne on parajasti pooleli mobiiltelefoniga,
lülitatakse kõne ümber Bluetooth®vabakäesüsteemile (vaid juhul, kui mobiiltelefon on
Bluetooth®-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud).
• Kui seda lülitit vajutatakse kõne ajal, lõpetab see
telefonikõne.
• Kui lülitit vajutatakse siis, kui ekraanil on sissetuleva
kõne näit, katkestab see ühenduse, võimaldades
kõnest keelduda.

Roolil asuvad lülitid võivad tegelikkuses pildil kujutatust erineda.
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Süsteemi sisse- ja väljalülitamine
Vajutage mootori käivituslülitit või
keerake süütevõti asendisse ON või
ACC. Iga kord, kui süsteem sisse
lülitatakse, ilmub ekraanile alglaadimise
logo ja ohutust puudutav hoiatus.

NB!
• Alglaadimise ajal ei saa süsteemi kasutada.
Seni, kuni kõik süsteemi funktsioonid (eriti
hääletuvastusfunktsioon) on kasutamiseks
valmis, kulub veidi aega.

Kui vajutate juhtpaneelil olevat toitelülitit
pikalt, lülitub süsteem välja.
Kui valite seadistuste menüüs pildikaadri
(Frame) seadistused, saate valida
ekraanisäästjaks kellaaja näidu või mõne
pildifaili.
i Kasulik teave
• Kui lülitate süsteemi välja siis, kui
telefonikõne Bluetooth-vabakäesüsteemi
kaudu on parajasti pooleli, lülitatakse kõne
automaatselt ümber teie mobiiltelefonile.

Kui vajutate nüüd toitelülitit juhtpaneelil,
ilmub ekraanile kasutajaleping.

NB!
• Kontrollige süsteemi sisselülitamisel selle
helitugevust. Reguleerige helitugevus enne
süsteemi sisselülitamist normaalsele
tasemele.

Süsteemi lähtestamine

Kui süsteemi töös on tekkinud häired,
saab lähtestamisfunktsiooniga taastada
süsteemi algseisundi. Vajutage ja hoidke
lähtestamislülitit all vähemalt 1 sekund
või kauem. Lähtestamislüliti vajutamiseks
on soovitatav kasutada mõnd sobivat
peene otsaga vahendit, nt kirjaklambrit
või nööpnõela.
NB!
• Süsteemi lähtestamisel tühistatakse kõik
teie tehtud (nt helitugevuse, ekraani jm)
seadistused ning taastatakse kõik tehase
algseaded ja väärtused. Tegu ei ole süsteemi
häirega. Lähtestamise käigus asendatakse
lihtsalt teie poolt seadme mällu salvestatud
info tehase algseadetega – see on
lähtestamisprotsessi puhul täiesti normaalne.
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Süsteemi esmakordne
sisselülitamine
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Aku tühjenemise hoiatus
Kasutage süsteemi alati siis, kui auto
mootor töötab. Kui lülitate süsteemi sisse
siis, kui mootor ei tööta, ilmub ekraanile
aku tühjenemise hoiatus. Kui käivitate
mootori, hoiatus kaob.

Funktsioonide kasutamise
piiramine turvakaalutlustel
Kui proovite sõidu ajal kasutada
selliseid süsteemi funktsioone, mis
võivad autojuhtimist segada (nt vaadata
videosalvestisi), lülitub ekraan välja või
funktsioon blokeeritakse ja ekraanile
ilmub vastav teade. Video vaatamise
blokeerimine ei takista raadio või muusika
kuulamist. Funktsiooni kasutuspiirangu
teade kaob ekraanilt, kui panete
käigukangi parkimisasendisse P või
rakendate seisupiduri.

NB!
• Kui kasutate süsteemi pikka aega siis, kui
mootor ei tööta, võib auto aku täielikult
tühjeneda.
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Ekraani avakuva

Info kuvamine olekuribal

Avakuva elemendid ja nende funktsioonid

Olekuribal on lisaks kuupäevale ja kellaajale näha ka erinevad
süsteemi seisundit näitavad ikoonid, mis asuvad kellaajast
paremal.
Järgnevas tabelis toodud ikoonid annavad teavet süsteemi
eri seisundite ja tegevuste kohta.
Heli
Heli väljalülitus
väljalülitus
heli- ja
navigatsioonivideorežiimil
režiimil

Helistamine ja Bluetooth-ühendus

Ikoon

Kirjeldus

Heli on heli-/
videorežiimil
välja
lülitatud

Heli on
navigatsiooni- Bluetoothaku Bluetoothrežiimil välja telefoni
laetuse tase ühendus
lülitatud

Bluetoothvabakäesüsteemiga
helistatakse

Bluetoothtelefoniga
vastuvõetava
signaali
tugevus

Ikoon

Navigatsioonirežiimi aken

Kirjeldus
• Näitab vähendatud ülevaadet kaardist ja
marsruudist.
• Navigatsioonirežiimi täismõõdus ekraanivaate
avamiseks puudutage mis tahes kohta ekraanil.

All menus

• Näitab põhiinfot hetkel mängiva raadiojaama/
salvestise kohta.
• Puudutage seda ala ekraanil, et lülitada
ekraan ümber hetkel kasutatavale režiimile.
Toob ekraanile kõik süsteemi menüüelemendid.

POI name

Viib teid otse ekraaniaknasse, kus saate
sisestada soovitud sihtkoha.

My menu

• Saate koostada oma menüü, valides ja
salvestades kaheksa menüüelementi.
• Paigutage siia need menüüelemendid,
mida kasutate kõige sagedamini, et neid
kiiresti ja lihtsalt üles leida.

Heli- ja
videorežiimi aken

H_VF_G4.5[LU]AVN PART1.indd 1-11

Kirjeldus

Muusika
voogedastus
BT ühenduse
kaudu

Ikoon

Kirjeldus

Telefoniside
+ muusika
voogedastus
BT ühenduse
kaudu

Bluetoothtelefoni
mikrofon on
välja lülitatud

Ikoon
Kirjeldus

Kontaktide/
kõneregistrite
allalaadimine
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Sagedamini kasutatavate
menüüelementide lisamine isiklikku
menüüsse (My Menu)
Valige ekraani avakuval My menu ▶ ja
seejärel Edit .
Valige „Edit My menu“ ekraaniakna
paremas servas asuvast nimekirjast
soovitud menüüelemendid ning lohistage
need ekraani vasakus servas soovitud
kohta.
Kui soovite menüüelemente oma
isiklikust menüüst kõrvaldada, lohistage
need vasakust servast tagasi paremasse
serva.

Puutetundliku ekraani
kasutamine
Järgnevalt on toodud mõned juhtnöörid
selle kohta, kuidas ekraani süsteemi
kasutamiseks puudutada.

Lohistamine ja paigutamine
Valige soovitud element välja ning
lohistage ja paigutage see siis soovitud
kohta.

Valikute tegemine
Menüüelemendi või soovitud väärtuse
valimiseks puudutage seda korraks õrnalt
sõrmega.
NB!
• Süsteem ei tuvasta teie puudutust, kui
kannate kindaid või sõrme ja ekraani vahel
on mingi elektrit mittejuhtiv materjal.
Puudutage ekraani otse oma sõrmega või
kasutage selleks spetsiaalseid puutetundliku
ekraani kindaid või ekraanipliiatsit.

Muusika kuulamisel saate hüpata
kuulatavas loos edasi või tagasi soovitud
kohta, kui lohistate liugurit loo ajaskaalal
edasi või tagasi. CD-mängija režiimil
lohistamisfunktsioon siiski ei tööta.
i Kasulik teave
• CD-plaadi ja MP3 CD-plaadi kuulamisel see
funktsioon ei tööta.

i Kasulik teave
• Isiklikku menüüsse saab lisada kuni
kaheksa menüüelementi.
1-12 I Üldine teave
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Pühkimine (kiire kerimine)

Soovitud sageduse valimiseks lohistage
osutit raadiosageduse skaalal vasakule
või paremale.

See liigutus viib kiiresti loendite algusse
või lõppu.

Kui vaatate USB-seadme pildifaile, saate
tuua ekraanile eelmise või järgmise pildi,
pühkides sõrmega üle ekraani vasakule
või paremale.

NB!

„Edit My menu“ ekraaniaknas lohistage
ikoone vasakule või paremale, et lisada
need isiklikku menüüsse (My Menu) või
sealt eemaldada.

Kui kuulate raadiot, pühkige eelmise/
järgmise
vastuvõetava
sageduse
otsimiseks sõrmega üle raadiosageduse
skaala vasakule või paremale.

01

• Kui vaadatavas loendis on väga palju ridu,
ilmub ekraani paremasse serva kerimisriba.
Liigutades sõrme kerimisribal, saate loendis
veelgi kiiremini edasi-tagasi liikuda.
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Pikk puudutus
Kui hoiate sõrme muusika kuulamisel või
video vaatamisel pikalt ekraaniklahvil
või
, keritakse heli- või
videosalvestist kiiresti tagasi või edasi.

1-14 I Üldine teave

H_VF_G4.5[LU]AVN PART1.indd 1-14

2015-01-15 오후 4:00:5

Heli- ja videorežiimide kasutamine
2. peatükk

02
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FM- ja AM-režiim
DAB-režiim
MEDIA-režiim
CD-plaadid
CD-heliplaadi režiim
MP3 CD-plaadi režiim
USB-seadme režiim
iPodi režiim
AUX-režiim
Bluetooth®-ühendusega heliseadme režiim
My Music-režiim
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Heli- ja videorežiimide kasutamine
FM- ja AM-režiim
Süsteemi lülitamine FM- või AM-režiimile
Süsteemi saab lülitada raadiorežiimile, vajutades klahvi RADIO
juhtpaneelil või valides avakuval valiku „All Menus“ alt
raadiorežiimi.

i Kasulik teave
RADIO
• Kui vajutate juhtpaneeli klahvi
siis, kui süsteemi toide on
välja lülitatud, lülitatakse süsteem sisse ja raadio hakkab mängima.
• Kui süsteem on FM- või AM-režiimil ja soovite avada raadiorežiimi
ekraanivaate, puudutage FM- või AM-režiimi akent ekraanil.
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Ekraaniklahvid ja näidud FM- ja AM-režiimil

Nimetus

Kirjeldus

• Näitab hetke töörežiimi.
Režiiminäit
• Puudutage soovitud režiimi, kui soovite süsteemi
sellele ümber lülitada.
Hetkel kuulatavast raadiojaamast ees- või tagapool
olevate vastuvõetavate jaamade otsimiseks
Raadiosageduse tõmmake sõrmega üle raadiosageduse skaala
vasakule või paremale.
skaala
Lohistamine: soovitud raadiojaama leidmiseks lohistage
osutit raadiosageduse skaalal vasakule või paremale.
Näitab hetkel kuulatava raadiojaama nime.
Kui andmed jaama kohta puuduvad, on ekraanil
nime asemel kuulatava jaama sagedus.
Jaama nimi

Programmi tüüp

Näitab hetkel kuulatava programmi tüüpi.
Avab valiku tegemiseks eelhäälestatud jaamade
loendi. Kui hoiate sõrme soovitud numbriga
ekraaniklahvil pikalt (üle 0,8 sekundi järjest),
kostab piiks ja hetkel kuulatav jaam või sagedus
salvestatakse valitud ekraaniklahvi alla.
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Preset

Mõlemal lainealal (FM ja AM) saab mällu salvestada
12 raadiojaama (kokku 24 raadiosagedust).
FM- ja AM-režiim I 2-3
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Nimetus
Scan

Info

Kirjeldus
Raadio otsib üles kõik vastuvõetavad jaamad ja
peatub igal leitud jaamal 5 sekundit.
See klahv lülitab raadio tekstiinfo funktsiooni sisse
või välja.
• Kui ekraanil on sisselülitusklahv „Text On“, on
tekstiinfo funktsioon välja lülitatud ja infot ei
näidata ekraanil isegi juhul, kui hetkel kuulatav
raadiojaam tekstiinfot edastab.
• Kui ekraanil on väljalülitusklahv „Text Off“, on
tekstiinfo funktsioon sisse lülitatud ja ekraanil
näidatakse jaama poolt edastavat tekstiinfot.
Infot ei pruugi ekraanile ilmuda, kui kuulatav
jaam tekstiinfot ei edasta.
Kui liiklusteadete funktsioon (TA) on sisse
lülitatud, ent kuulatav jaam ei ole liiklusprogrammi
(TP) edastav jaam, ilmub ekraanile hüpikaken
teatega „Would you like to listen to TP station“
(Kas soovite kuulata TP-jaama?).

TA

Loend

Avab ekraanil FM-jaamade loendi.
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Menu

Kirjeldus

• Preset Scan: raadio lülitub järgemööda kõikidele
mällu salvestatud eelhäälestatud raadiojaamadele ja peatub igal jaamal 5 sekundit.
• RDS Settings: lülitab regiooni funktsiooni sisse
või välja.

Raadiojaamade
läbikuulamise
näit

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kõikide
raadiojaamade või eelhäälestatud raadiojaamade
läbikuulamine).

Otsinguklahvid

• Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi): raadio
otsib üles eelmise/järgmise vastuvõetava
jaama või sageduse.
• Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi):
raadiosagedus muutub pidevalt, vahepeal
seiskumata. Kui vabastate klahvi, otsib raadio
üles järgmise vastuvõetava jaama.

Valikunupp
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Nimetus

Keerake valikunuppu
, kui soovite käsitsi
vastuvõetavaid raadiojaamu otsida.
• FM: sagedus muutub sammuga 50 kHz.
• AM: sagedus muutub sammuga 9 kHz.
FM- ja AM-režiim I 2-5
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Jaama valimine jaamade
loendist
Puudutage loendi sümbolit ▶ Valige jaam.

DAB-režiim
Süsteemi lülitamine DABrežiimile
Süsteemi saab lülitada raadiorežiimile,
vajutades klahvi RADIO juhtpaneelil või
valides avakuval valiku „All Menus“ alt
raadiorežiimi. Puudutage raadiorežiimi
ekraanivaatel klahvi DAB.
i Kasulik teave

Jaamasid saab sorteerida ja otsida jaama
nime või programmi tüübi (PTY) järgi.

• Kui vajutate juhtpaneeli klahvi RADIO siis,
kui süsteemi toide on välja lülitatud,
lülitatakse süsteem sisse ja raadio hakkab
mängima.
• Kui süsteem on DAB-režiimil ja soovite
avada DAB-raadiorežiimi ekraanivaate,
puudutage DAB-režiimi akent ekraanil.
• Kui süsteemi toide on välja lülitatud ja
vajutate juhtpaneeli klahvi RADIO , lülitub
süsteem sisse ja DAB-raadio hakkab
mängima.
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Ekraaniklahvid ja näidud DAB-režiimil

Nimetus

Kirjeldus

Režiiminäit

Näitab hetke töörežiimi.
Puudutage soovitud režiimi, kui soovite süsteemi
sellele ümber lülitada.

Jaama logo

Hetkel kuulatava jaama logo näit

Jaamagrupi ja
jaama info

Näitab hetkel kuulatavat jaamagruppi (nt BBC
Radio, DR Deutschland) ja jaama nime.

Programmi tüüp

Näitab hetkel kuulatava programmi tüüpi.

Sisu puudutav
teave

Näitab teavet hetkel kuulatava sisu kohta (esitaja
nimi ja pealkiri).
Avab valiku tegemiseks salvestatud jaamade
loendi. Kui hoiate sõrme soovitud numbriga
ekraaniklahvil pikalt (üle 0,8 sekundi järjest),
kostab piiks ja hetkel kuulatav jaam või sagedus
salvestatakse valitud ekraaniklahvi alla.

Preset

Kokku saab salvestada 24 sagedust.

Info

Raadio lülitub 5 sekundiks igale vastuvõetavale jaamale.
Lülitab visuaalse info funktsiooni sisse või välja.
• Kui info funktsioon on välja lülitatud, ei näidata
infot ekraanil isegi juhul, kui hetkel kuulatav
raadiojaam infot edastab.
• Kui info funktsioon on sisse lülitatud, näidatakse
ekraanil visuaalset infot. Infot ei pruugi ekraanile
ilmuda, kui kuulatav jaam infot ei edasta.
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Scan
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Nimetus

Kirjeldus

TA

Lülitab liiklusteadete funktsiooni (TA) sisse või välja.

Loend

Avab ekraanil DAB-raadio kategooriate/jaamade loendi.

Menu

• Presets Scan
Raadio lülitub järgemööda kõikidele mällu salvestatud
raadiojaamadele ja peatub igal jaamal 5 sekundit.
• Text / Image
Avab tekstiinfo või visuaalse info ekraaniakna.
•

• EPG
Avab elektroonilise saatekava (täpsemat teavet
leiate lk 2-10).
• DAB Settings
Avab DAB-raadio seadistuste menüü (täpsemat
teavet leiate lk 2-11).
Raadiojaamade
läbikuulamise
näit

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kõikide raadiojaamade või salvestatud raadiojaamade läbikuulamine).

Otsinguklahvid

• Kui seda klahvi vajutatakse lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine jaam.
• Kui seda klahvi vajutatakse pikalt (üle 0,8 sekundi),
vahetuvad jaamad pidevalt seni, kuni klahv vabastatakse.
Seejärel hakkab mängima hetkel valitud jaam.

Valikunupp

Vahetab raadiojaama.
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Jaama valimine jaamade
loendist

02

Puudutage loendi sümbolit ▶ Valige jaam.
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Elektrooniline saatekava (EPG)
Puudutage ekraaniklahvi „Menu“ ja valige menüüst EPG ▶
seejärel saate vaadata ekraanil infot valitavate programmide
kohta ning DAB-raadiojaamade saatekava.

Nimetus

Kirjeldus

Muudetav
saate
kuupäev

Kui teete selle valiku, saate valida saate edastamise
kuupäeva.
Saadete infot saab vaadata järgneva 7 päeva kohta
(käesolevast kuupäevast alates).

Jaama nimi

Valige jaam, mille saatekava soovite vaadata.

Programmi
nimi

Näitab teie valitud ajal edastatavate programmide
pealkirju. Valige programm, kui soovite selle kohta veel
infot saada.

Programmi
puudutav
info

Kui teie valitud programmi kohta on olemas rohkem
infot, ilmub loendist paremale kerimisnupp.
Kasutades seda nuppu, saate kogu programmi
puudutava info ekraanile tuua.
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DAB-raadio seadistused
Puudutage ekraaniklahvi „Menu“ ja valige
menüüst DAB settings ▶ seejärel saate
muuta DAB-raadio seadistusi.

MEDIA-režiim
Süsteemi lülitamine
MEDIA-režiimile
Kui soovite lülitada süsteemi viimasena
kasutatud režiimile, puudutage avakuval
valikut „All Menus“ ja valige ekraanile
ilmunud menüüelementide seast soovitud
ikoon (Music, Video, Image või AUX).
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Kui süsteem on parajasti mõnel teisel
režiimil, saate selle ümber lülitada enda
poolt viimasena kasutatud MEDIArežiimile, vajutades klahvi MEDIA i
juhtpaneelil.
Kui olete süsteemi MEDIA-režiimile
lülitanud, saate selle ümber lülitada
mõnele teisele režiimile, vajutades klahvi
i MEDIA ja valides soovitud režiimi.
MEDIA-režiim I 2-11

H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd 2-11

2015-01-15 오후 4:03:4

CD-plaadid
Ettevaatusabinõud CD-plaatide
kasutamisel
ETTEVAATUST
• Pärast plaadi kasutamist pange see
kriimustuste vältimiseks oma originaalümbrisesse tagasi.
• Ärge kasutage erikujulisi plaate (8 cm
diameetriga, südamekujulisi, kaheksanurkseid plaate), sest need võivad
põhjustada häireid seadme töös.
• Ärge puhastage plaate keemiliste lahustega,
sh antistaatiliste pihustite ja vedelikega,
heliplaatide puhastuspihustitega, benseeni
või lahustitega.
• Ärge jätke plaate pikaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte ega kohta, kus
temperatuur võib väga kõrgele tõusta.
Plaadid võivad sellisel juhul deformeeruda.
• Kui kasutate kuulamiseks määrdunud plaati,
võib heli kvaliteet halveneda ja plaat võib
hakata „hüppama“. Plaadile kirjutamine võib
plaadi pinda kahjustada.

• Plaadipinna puhastamiseks sõrmejälgedest
ja tolmust kasutage pehmet riidelappi.
• Kopeerimiskaitsega CD-plaadid (nt S-tüüpi
CD-plaadid) ei pruugi selles seadmes
normaalselt mängima hakata. CDandmeplaate see seade ei mängi. Sellised
plaadid võivad küll mängima hakata, kuid ei
tee seda normaalselt.
• Ärge võtke süsteemi ise osadeks lahti.
Pöörduge süsteemi rikke korral volitatud
hoolduskeskusse. Kui kasutaja on seadme
ise lahti võtnud, ei pruugi hoolduskeskus
seadme täielikku remonti enam pakkuda.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks
vett. Seadmesse sattunud vesi võib seadet
kahjustada.
• Olge ettevaatlik, et plaadipessa ei satuks
mingeid võõrkehi ega vedelikke. Plaadipesa
kaudu seadmesse sattunud ained ja
võõrkehad võivad seadet seestpoolt
kahjustada.
• Väga kõrgetel ja madalatel temperatuuridel
ei pruugi seade normaalselt töötada.
Seade on ette nähtud kasutamiseks
temperatuurivahemikus -20 °C kuni +70 °C.

• Kui ilm on vihmane, õhk on niiske või kui
kasutatakse küttesüsteemi, võib õhuniiskus
seadme sees olevale kiudoptilisele läätsele
kondenseeruda. Sellisel juhul ei pruugi
seade plaate normaalselt tuvastada.
Eemaldage plaat seadmest ja oodake, kuni
niiskus ära aurub.
• Kui autoga sõidetakse pikka aega
konarlikel ja auklikel teedel või kui auto
saab tugeva löögi, võib heli katkeda ja
seade võib ühelt loolt teisele hüpata.
Tugeva löögi korral ei pruugi CD-mängija
enam normaalselt mängimist jätkata.
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Toetatavad plaadiformaadid
See seade toetab järgnevaid plaadiformaate.

Plaadi tüüp

Plaadi tüübile vastava formaadi
järgi
Plaadi tüüp

Plaadi formaat

Seadmepoolne tugi

CD

LPCM

○

○
○

MP3

○(ainult lugemiseks)
○(ainult lugemiseks)
○(ainult lugemiseks)

MPEG1, Layer3
MPEG2, Layer3
MPEG2.5

○
○
○

WMA

Ver9

○

Plaadi tüüp

Plaadi formaat

Seadmepoolne tugi
X

CD

3-tolline (8 cm)
5-tolline (12 cm)
CD
CD-R
CD-RW
Multisession CD
(mitme seansiga
salvestatud CD)

SACD

Plaadi/sisu formaadi ühilduvus

SACD
X
(ühekihiline SACD)
X (ainult CD kiht)
SACD (hübriid)

Tavaplaatide ühilduvus
See seade on ühilduv tarkvaraga, mis on
tähistatud järgnevate logodega:

CD-heliplaat

• CD-R- ja CD-RW-plaadid (CD-heliplaadid), mis on salvestatud CDsalvestusseadmete või arvutitega, ei
pruugi selles seadmes normaalselt
mängima hakata. Põhjuseks võib olla
ebasobiv plaadi formaat või salvestusmeetod või see, et plaat või lääts on
määrdunud.

Plaadi tüüp

Plaadi formaat

Seadmepoolne tugi

CD

CD-DA
MP3
WMA
MPEG4 AAC
DTS-CD
CD-ROM
CD-G
CD-EXTRA
CD-TEXT

○
○
○
X
○
○
X
○
○
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Plaadi formaat
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CD-R- ja CD-RW-plaatide ühilduvus
• See seade toetab CD-R-, CD-RW- ja
MP3-plaate, mis on salvestatud CDheliplaadi formaadis.
• CD-R- ja CD-RW-plaatide salvestamist
see seade ei toeta.
• CD-heliplaadina salvestatud CD-R- ja
CD-RW-plaate, mille salvestamine on
jäänud lõpetamata, see seade ei toeta.

Arvutiga salvestatud plaatide
ühilduvus
• Kasutatud tarkvara seadistuste tõttu
ei pruugi arvutiga salvestatud plaadid
selles seadmes mängima hakata.
Sellisel juhul küsige lisateavet vastava
tarkvara tootjalt.
• Täiendavat teavet ühilduvuse kohta
leiate CD-R- või CD-RW-tarkvara
plaadi karbilt.
• DVD-R/W-plaadid selle seadmega ei
ühildu.

CD-plaatide salvestamist
puudutavad hoiatused
• Mitmeseansiliste plaatide salvestamisel
ärge unustage enne salvestamist
seanssi sulgeda.
• Kui muudate MP3- või WMA-failide
nimelaiendit, võib see põhjustada
häireid plaadi mängimisel.
• Kasutage MP3- ja WMA-failide
salvestamisel ainult inglise keele
tähemärke, sest teisi keeli süsteem ei
toeta.
• Kopeerimiskaitsega muusikafailide
loata kasutamine on seadusega
keelatud.
• Asjakohastele spetsifikatsioonidele
mittevastavate CD-R- ja CD-RWplaatide pikaaegne kasutamine võib
põhjustada häireid seadme töös.
• CD-plaatide salvestamisel on soovitatav
kasutada väikest salvestuskiirust.

Tihendatud helifailide ühilduvus
• Füüsilised CD-formaadid: mudel 1,
mudel 2 XA formaat 1.
• See seade toetab helifaile, mille
tihendamiseks on kasutatud MPEG-1
Audio Layer 3 (MP3) standardit ja
bitikiirust 8–320 kbit/s (CBR või VBR).
• Seadme stabiilse töö tagamiseks on
soovitatav kasutada faile, mis on
salvestatud bitikiirusega 95–192 kbit/s
ja diskreetimissagedusega 44,1 kHz.
• See seade toetab WMA-helifaile, mille
bitikiirus on 20–320 kbit/s (CBR või
VBR).
• Muutuva bitikiirusega failid võivad küll
mängima hakata, kuid nende
mängimisaega ei pruugi seade õigesti
näidata.
• See seade toetab vaid neid faile, mille
nimelaiend on “.mp3” või “.wma”.
• See seade ei toeta mitmeseansilisi
(multisession) plaate.
• See seade toetab vaid kuni
kaheksanda tasandi kaustu.
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Enne MP3 CD-plaatide
kasutamist
Toetatavad MP3-failide
spetsifikatsioonid
• Toetatav standard: MPEG1 Audio
Layer 3
• Toetatav diskreetimissagedus: 8, 11,025,
12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz).
• Toetatav bitikiirus: 8–320 (kbit/s)

Soovitatavad bitikiirused ja
sagedused
• Diskreetimissagedus: konstantne bitikiirus
96–192 kbit/s / 44,1 kHz
NB!
• Toetatavad ID3-siltide vormingud: ID3v1.0,
ID3v1.1, ID3v1.2, ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4.
• Toetatav MP3-andmekandja: CD-ROM
• Toetatavad failisüsteemid: ISO 9660 LEVEL1
ja LEVEL2.

Detailsed spetsifikatsioonid
• Maksimaalne kataloogitasandite arv: 8
tasandit
• Maksimaalne kausta pikkus: 64 baiti,
faili nime pikkus: 64 baiti.
• Toetatavad tähemärgid, mida saab
kasutada kaustade ja failide nimedes:
2350 märki tähtnumbrilise ja korea keele
märgistiku puhul, 4888 märki lihtsustatud
hiina keele märgistiku puhul.
• Maksimaalne kaustade arv ühel plaadil:
256 kausta (sh juurkataloog)
• Maksimaalne failide arv ühel plaadil: 512
faili

Ettevaatusabinõud MP3-failide
salvestamisel
• Soovitatav on kasutada ISO 9660
LEVEL 2 JOLIET formaati.
• Failinimede puhul toetatakse kuni 32
korea/hiina tähemärki ning kaustanimede puhul kuni 20 korea/hiina
tähemärki.
• Üle 700 MB andmemahuga plaatide
kasutamine võib põhjustada häireid plaadi
tuvastamisel ning selle mängimisel.
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• See seade toetab MP3-failide ID3siltide versioone Ver. 1.0, Ver. 1.1,
Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4. Kui
plaadil
on
kasutatud
muude
versioonide silte, siis ID3-andmeid
ekraanil ei näidata.
• Kuigi see seade toetab mitmeid
erinevaid bitikiirusi, võib heli kvaliteet
väga väikese bitikiirusega MP3-failide
puhul olla halb.
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MP3-failide struktuur
Lugude järjekord vastab plaadil kasutatud kaustade ja failide struktuurile.

CD-ROM-plaadile salvestatud kaustade
struktuur

Süsteemi salvestatud kaustade struktuur
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CD-heliplaadi režiim
Režiimi ekraanivaade

Nimetus

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Loo number

Näitab hetkel kuulatava loo numbrit ja lugude koguarvu.

Kordus/
juhuesitus/
läbikuulamine

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus,
juhuesitus, lugude läbikuulamine).

Mängimisaeg

Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega.

Loo info

Näitab loo/esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
• Kui puudutate klahvi siis, kui loo algusest on möödunud
alla 3 sekundi, hakkab mängima eelmine lugu.
• Kui puudutate klahvi siis, kui lugu on mänginud juba üle
3 sekundi, hakkab sama lugu mängima uuesti algusest.

Eelmine lugu

Järgmine lugu

Paneb mängima järgmise loo.

Kordus

Kui puudutate seda klahvi, kordab seade hetkel
esitatavat lugu.
Puudutage klahvi
, et korrata hetkel kuulatavat
lugu
või kordusfunktsioon välja lülitada
.

Juhuesitus

Kui puudutate seda klahvi, mängib seade plaadi
lugusid juhuslikus järjekorras.
Puudutage klahvi
, et kuulata lugusid segamini
või juhuesituse funktsioon välja lülitada
.

Läbikuulamine

Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u 10
sekundit iga plaadil oleva loo algusest.
Puudutage klahvi
, et kuulata läbi kõikide lugude
algused
või läbikuulamise funktsioon välja
lülitada
.

Loend

Avab ekraanil loendivaate.
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Taasesitus/paus Lülitab kuulatava loo pausile ja paneb uuesti mängima.

i Kasulik teave
• CD-heliplaadi ja MP3 CD-plaadi režiimil albumi kaanepilti ekraanil ei näidata.
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Nimetus

Kirjeldus

• Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine lugu.

• Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
Otsinguklahvid

Valikunupp

keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
Kui vajutate seda klahvi üle 5 sekundi järjest,
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi
neljakordse (4x) kiirusega. Seejärel kerkib
kerimiskiirus 20-kordseks. Klahvi vabastamisel
hakkab lugu mängima taas normaalkiirusel.
Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule
või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil,
vajutage valikunuppu
ja valitud lugu hakkab
mängima.
Kui valikunuppu
ei vajutata 5 sekundi jooksul
pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti
hetkel esitatava loo andmed.
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Nimetus

Kirjeldus

Esitatav lugu

Näitab hetkel kuulatava loo nime.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Menu

Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib uuesti
sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel esitatav
lugu (kui hetkel esitatav lugu on näha ekraanil olevas
loendis, siis see funktsioon ei tööta).

Otsinguklahvid

Eelmise või järgmise loo valimiseks keerake
valikunuppu
vasakule või paremale. Kui lugu on
valitud, vajutage valikunuppu
ja lugu hakkab
mängima.

02

Valikunupp

• Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
mängima hakkab eelmine/järgmine lugu.
• Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib tagasi
CD-heliplaadi mängimise ekraanivaatele, seejärel
kerib lugu edasi või tagasi. Klahvi vabastamisel
hakkab lugu mängima normaalkiirusel.
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MP3 CD-plaadi režiim
Režiimi ekraanivaade

Nimetus

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Faili number

Näitab hetkel kuulatava MP3-faili numbrit ja MP3failide koguarvu.

Kordus/
juhuesitus/
läbikuulamine

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus,
juhuesitus, lugude läbikuulamine).

Mängimisaeg

Näitab hetkel kuulatava laulu mängimisaega.

Laulu info

Näitab hetkel kuulatava laulu kohta kausta/faili/
esitaja/pealkirja/albumi andmeid.

Loend

Avab ekraanil loendivaate.

Eelmine fail

• Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine fail.
• Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.

Taasesitus/paus

Lülitab kuulatava laulu pausile ja paneb uuesti mängima.

Järgmine fail

Paneb mängima järgmise laulu.

Kordus

Seade kordab esitatavat laulu või kõiki sama kausta
laule. Puudutage klahvi
, et korrata esitatavat
laulu
või kõiki sama kausta laule
või
kordusfunktsioon välja lülitada
.
Ühe laulu kordus: seade kordab hetkel esitatavat
laulu.
Kausta kordus: seade kordab kõiki sama kausta
laule.

i Kasulik teave
• CD-heliplaadi ja MP3 CD-plaadi režiimil albumi kaanepilti ekraanil ei
näidata.
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Kirjeldus

Juhuesitus

Seade mängib kõiki samas kaustas või plaadil
olevaid faile juhuslikus järjekorras.
Puudutage klahvi
, et kuulata segamini valitud
kausta faile
või kõiki plaadi faile
või juhuesituse funktsioon välja lülitada
.
Kausta juhuesitus: seade mängib kõiki hetkel
kuulatava kausta faile juhuslikus järjekorras.
Kõikide failide juhuesitus: seade mängib kõiki
plaadi faile juhuslikus järjekorras.

Läbikuulamine

Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u
10 sekundit iga MP3-faili algusest.
Puudutage klahvi
, et kuulata läbi selles
kaustas olevate failide algused
plaadi
kõikide failide algused
või läbikuulamise
funktsioon välja lülitada
.
Kausta läbikuulamine: seade mängib ette kõigi
hetkel valitud kausta failide algused.
Kõikide failide läbikuulamine: seade mängib
ette kõigi plaadile salvestatud failide algused.

Otsinguklahvid

Valikunupp

• Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
mängima hakkab eelmine/järgmine lugu.
• Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib
tagasi MP3 CD-plaadi mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib lugu edasi või tagasi.
Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on
ja valitud lugu
ekraanil, vajutage valikunuppu
hakkab mängima.
Kui valikunuppu
ei vajutata 5 sekundi jooksul
pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti
hetkel esitatava loo andmed.
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Nimetus
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Nimetus

Kirjeldus

Kausta nimi

Näitab selle kausta nime, kus asub hetkel kuulatav fail.

Esitatav laul

Näitab hetkel kuulatava faili nime.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi põhivaatele).

Ülemine kaust

Viib tagasi peakausta.

Menu

Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, viib uuesti
sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel kuulatav
fail (kui hetkel kuulatav fail on näha ekraanil olevas
loendis, siis see funktsioon ei tööta).

Otsinguklahvid

Valikunupp

• Kui vajutate klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
mängima hakkab eelmine/järgmine lugu.
• Kui vajutate klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib
tagasi MP3 CD-plaadi mängimise ekraanivaatele,
seejärel kerib lugu edasi või tagasi.
Eelmise või järgmise loo valimiseks keerake
valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud
loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu
ja
valitud lugu hakkab mängima.
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Enne MP3-failide kuulamist USB-seadmelt
Ühendage USB-seade auto ühenduspesaga alles pärast mootori
käivitamist. Kui USB-seade on ühendatud juba enne süüte
sisselülitamist, võib USB-seade kahjustuda.
• Selle seadmega ei saa kuulata ega vaadata faile, mis ei ole
standardformaadis muusika-, pildi- või videofailid.
• MP3-, WMA- ja OGG-failide kasutamisel hakkavad mängima vaid
need muusikafailid, mille bitikiirus jääb vahemikku 8–320 kbit/s.
• Väliste USB-seadmete ühendamisel ja eemaldamisel jälgige,
et ei esineks staatilist elektrit.
• Kodeeritud MP3-mängijaid, mis ühendatakse välise seadmena,
süsteem ei tuvasta.
• Sõltuvalt välise USB-seadme seisundist ei pruugi süsteem
ühendatud välist USB-seadet tuvastada.
• Süsteem suudab tuvastada vaid seadmeid, mis on formaaditud
baidi/sektori seadistusega alla 64 kilobaidi.
• Süsteem tuvastab USB-seadmeid, mille vorminguks on FAT
12/16/32-failisüsteem. Süsteem ei tuvasta NTFS-failiformaadis
faile.
• Ühilduvusprobleemide tõttu ei pruugi süsteem kõiki USBseadmeid toetada.

• Jälgige, et USB-ühenduspistik ei puutuks kokku inimese
kehaosadega ega mingite muude esemetega.
• Kui USB-seade ühendatakse ja eemaldatakse lühikese aja jooksul
mitu korda järjest, võib see põhjustada USB-seadme rikke.
• Jälgige, et välise USB-seadme ühendamise ja eemaldamise
hetkel oleks helisüsteem välja lülitatud.
• Välise USB-seadme tuvastamiseks kuluv aeg võib sõltuvalt
seadme tüübist, mälumahust ja seadme mällu salvestatud
failide formaadist varieeruda. Need ajalised erinevused ei
viita süsteemi häirele.
• USB-seadet võib kasutada vaid muusikafailide kuulamiseks
või pildi-/videofailide vaatamiseks, USB-seadme kasutamine
mis tahes muul otstarbel on keelatud.
• Ärge kasutage USB-liidest akude või kuumust tekitavate USBseadmete laadimiseks. See võib põhjustada häireid süsteemi
töös või süsteemi tõsiselt kahjustada.
• Süsteem ei pruugi USB-seadet tuvastada, kui kasutatakse
eraldi ostetud USB-jaotureid või pikendusjuhtmeid. Ühendage
USB-seade alati otse auto multimeediapesaga.
• Kui kasutatakse mitmeks loogiliseks kettaks jagatud USBmassmäluseadmeid, suudab süsteem taasesitada vaid
juurkettale salvestatud faile.
• Kui teatud tüüpi USB-seadmetesse on installeeritud ka
rakendusprogramme, ei pruugi failid normaalselt mängima
hakata.
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USB-seadme režiim
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• Teatud tüüpi MP3-mängijate, mobiiltelefonide, digikaamerate
või muude elektroonikaseadmete (nt USB-seadmed, mida
süsteem ei tuvasta teisaldatava kettaseadmena) ühendamisel
ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
• Mõningaid kaasaskantavaid seadmeid pole võimalik USBpesa kaudu laadida.
• Kui kasutatakse mittestandardseid USB-mäluseadmeid (mis
ei ole metallkattega tüüpi USB-mäluseadmed), ei pruugi
süsteem normaalselt töötada.
• Väliste kõvaketaste ja mälukaardilugejaga (CF, SD) USBseadmete kasutamisel ei pruugi süsteem normaalselt töötada.
• iPodi ühendamiseks kasutage kindlasti spetsiaalset iPodi
autokaablit.
• Muude kaablite kasutamisel ei pruugi süsteem normaalselt
töötada.
• Süsteem ei toeta DRM-tarkvaraga (Digital Rights
Management) lukustatud faile.
• Koos adapteriga (SD- või CF-tüüpi) kasutatavaid USBmälupulki ei pruugi süsteem korralikult tuvastada.
• Kasutage ainult sellist tüüpi ühenduspistikuga tooteid, nagu
on näha juuresoleval pildil.

Ühenduspistik

Toote nimi

Tootja

XTICK

LG

BMK

BMK Technology

SKY-DRV

Sky Digital

TRANSCEND JetFlash

Transcend

SanDisk Cruzer

SanDisk

Micro ZyRUS

ZyRUS

NEXTIK

Digiworks

i Kasulik teave
• Toote garantii ei kata rikkeid, mis on tekkinud ülaltoodud tabelis loetletud
USB-seadmetest erinevate seadmete kasutamise tulemusel.
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Nimetus

Kirjeldus

Faili formaat

AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV

Pildifaili formaat

JPG, GIF, BMP, PNG (animeeritud GIF-faile
jms ei toetata)

Nimelaiend

.avi, .divx, .mpg, .mpeg, .mp4, .3gp, .3gpp, .
3gpp2, .wmv, .asf

Toetatav pildi
resolutsioon

JPG, BMP, PNG – 5 megapikslit (GIF –
maks 1 megapiksel)

Toetatav pildifaili
suurus

JPG, BMP, PNG – 5 megapikslit (GIF –
maks 1 megapiksel)

Videokodek

DivX3/4/5/6. XviD, MPEG1/4 (välja arvatud
MPEG2), H264, WMV9

Video resolutsioon

DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576

Audiokodek

MP3, OGG, WMA

Subtiitrid

SMI

Failid, mille taasesitust
ei toetata

Failid, mis ei vasta toetatavatele
spetsifikatsioonidele
Muudetud failid (failid, mille formaati on
muudetud)
Konverditud failid (nt WMV-videokodekiga
kodeeritud AVI-failid)
DivX-failid, mis on kodeeritud MJPEG-,
H.263-formaati
Ilma indeksiteta failid
Muud nõutavad näitajad põhinevad DivX’i
sertifitseerimise standardeil (ekraanikujutise
ja taasesituse spetsifikatsioonidel)

i Kasulik teave
• Muutuva bitikiirusega failide mängimisaja näit võib olla ebatäpne.
• Kui videofaili mängimise ajal tekivad häired või süsteem ei toeta teie
videofaili formaati, konvertige fail sobivasse formaati, kasutades selleks
mõeldud tänapäevast tarkvara (nt Gom Encoder, Umile Encoder või
Daum Pot Encoder).
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Toetatavad pildi- ja videofailide spetsifikatsioonid
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USB-muusikarežiim

Nimetus

Kirjeldus

Eelmine fail

Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8
sekundi): paneb mängima eelmise faili või sama
faili uuesti algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua
fail on juba mänginud).
• Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist
faili algusest, hakkab mängima eelmine fail.
• Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud
juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima
uuesti algusest.
Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu tagasi.

Taasesitus/paus

Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti
mängima.

Järgmine fail

• Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8
sekundi): paneb mängima järgmise faili.
• Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi):
kerib kuulatavat lugu edasi.

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Faili number

Näitab hetkel kuulatava faili numbrit ja USB-seadme
failide koguarvu.

Kordus/
juhuesitus/
läbikuulamine

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus,
juhuesitus, lugude läbikuulamine).

Mängimisaeg

Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega ja selle
kogukestust.

Laulu info

Näitab hetkel kuulatava loo andmeid.
• Kui lugu on valitud loendivaate failiaknas:
näitab kausta/faili/esitaja/pealkirja/albumi
andmeid.
• Kui lugu on valitud mõnes teises loendivaate
aknas: näitab esitaja/pealkirja/albumi andmeid.

Loend

Nimetus

Kordus

Tagasi-klahv

Seade kordab hetkel kuulatavat faili.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage
klahvi
, et korrata esitatavat laulu
,
kõiki sama kausta laule
või
kordusfunktsioon välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage
klahvi
, et korrata hetkel kuulatavat lugu
või kordusfunktsioon välja lülitada
.
Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Avab ekraanil loendivaate.
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Juhuesitus

Kirjeldus
Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage
klahvi
, et kuulata segamini valitud kausta
faile
, kõiki faile
või juhuesituse
funktsioon välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre):
puudutage klahvi
, et kuulata segamini
valitud kategooria laule
või juhuesituse
funktsioon välja lülitada
.

Läbikuulamine

Kui puudutate seda klahvi, mängitakse ette u 10
sekundit iga faili algusest.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage
klahvi
, et kuulata läbi selles kaustas olevate
failide algused
, USB-seadme kõikide
failide algused
või läbikuulamise funktsioon
välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage
klahvi
, et kuulata läbi valitud kategooria
laulude algused
või läbikuulamise
funktsioon välja lülitada
.

Menu

• Add to Playlist: saate lisada kuulatava loo
esitusloendisse. Esitusloendeid saab valida
loendivaate vasakpoolsest aknast.
• Save to My Music: saate salvestada kuulatava
loo My Music-loendisse. Salvestatud lugusid
saab My Music-loendist kuulata USB-seadet
kasutamata. My Music-loendile pääsete ligi,
lülitades süsteemi MEDIA-režiimile.
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Nimetus
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Nimetus

Kirjeldus

Otsinguklahvid

Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8
sekundi), hakkab mängima eelmine/järgmine fail
või sama fail uuesti algusest.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist
faili algusest, hakkab mängima eelmine/
järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud
juba üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima
uuesti algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.

Valikunupp

Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on
ekraanil, vajutage valikunuppu
ja valitud lugu
hakkab mängima.
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Menu

Nimetus

Otsingumenüü

Saate otsida lugusid erinevatest loenditest. Lugusid saab
otsida esitusloendite (Playlist), esitajate (Artist), laulude
(Song), albumite (Album) ja žanride (Genre) järgi.
Kui sisenete otsingumenüüsse loo mängimise
ajal, viib see tagasi eelmisele otsingurežiimile.

Otsinguklahvid

Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
mängima hakkab eelmine/järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle 3
sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi): viib
tagasi loo mängimise ekraanivaatele, seejärel kerib
lugu edasi või tagasi. Klahvi vabastamisel hakkab
lugu mängima normaalkiirusel.

Valikunupp

Eelmise või järgmise loendi vaatamiseks keerake
valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud
loo nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu
ja
valitud lugu hakkab mängima.

Kirjeldus

Kausta/
kategooria nimi

Näitab loendile vastava kausta/kategooria nime.

Esitatav laul

Näitab hetkel kuulatava faili nime.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Ülemine kaust/
kategooria

Viib tagasi eelmisesse kausta/kategooriasse.

Kirjeldus
• Add to Playlist: saate lisada kuulatava loo esitusloendisse. Esitusloendeid (kuhu saab salvestada
kuni 100 faili) saab valida loendivaate vasakpoolsest aknast. Valige lugu ja puudutage selle
lisamiseks esitusloendisse valikut „Add to Playlist“.
• Delete from Playlist: valige lugu, mida soovite
esitusloendist kustutada, ja puudutage valikut
„Delete from Playlist“.
• Now Playing: kui olete läinud teisele loendi
leheküljele, viib see valik tagasi sellele loendi
leheküljele, kus asub hetkel kuulatav fail (kui
hetkel kuulatav fail on näha ekraanil olevas
loendis, siis see funktsioon ei tööta).
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Nimetus
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USB-videorežiim

Nimetus

Kirjeldus

Režiiminäit

Näitab hetke töörežiimi.

Kausta/faili
nimi

Näitab selle kausta nime, kus asub vaadatav
videofail, ning ka vaadatava videofaili nime.

Faili number

Näitab hetkel vaadatava videofaili numbrit ja
USB-seadme videofailide koguarvu.

Mängimisaeg

Näitab hetkel vaadatava videofaili mängimisaega ja
selle kogukestust.

• Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8

Eelmine fail

sekundi): sõltuvalt mängimisajast hakkab mängima
eelmine fail või sama fail uuesti algusest.
- Kui fail on mänginud alla 3 sekundi: mängima
hakkab eelmine videofail.
- Kui fail on mänginud üle 3 sekundi: sama fail
hakkab mängima uuesti algusest.
• Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi):
hetkel vaadatavat faili keritakse tagasi.

Taasesitus/paus Lülitab videofaili pausile ja paneb uuesti mängima.

Järgmine fail

Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
mängima hakkab järgmine fail.
Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi):
hetkel vaadatavat faili keritakse edasi.

Kordus

Seade kordab hetkel vaadatavat videofaili.

Info

Näitab hetkel vaadatava videofaili nime, resolutsiooni
ja kogukestust.

Loend

Avab ekraanil USB-seadme videofailide loendi.

Tagasi-klahv

Viib tagasi avakuvale/eelmisele ekraanivaatele.

2-30 I Heli- ja videorežiimide kasutamine

H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd 2-30

2015-01-15 오후 4:04:5

Nimetus

Kirjeldus

Esitatav
videofail

Hetkel esitatav fail on markeeritud.

Tagasi-klahv

Viib tagasi videofaili mängimise ekraanivaatele.

Menu

Viib loendis tagasi hetkel esitatava faili juurde.
Kui olete läinud teisele loendi leheküljele, puudutage
seda klahvi tagasipöördumiseks sellele loendi
leheküljele, kus asub hetkel esitatav video (kui hetkel
esitatav video on näha ekraanil olevas loendis, siis
see funktsioon ei tööta).

• Lühike klahvivajutus (alla 0,8 sekundi): sõltuvalt

Otsinguklahvid

Eelmise või järgmise loendi vaatamiseks keerake
valikunuppu
vasakule või paremale. Vajutage
sama nuppu, kui olete videofaili välja valinud ja
soovite selle mängima panna.
Otsing valikunupuga lõppeb, kui 5 sekundi
jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.
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Valikunupp

mängimisajast hakkab mängima eelmine/
järgmine fail või sama fail uuesti algusest.
- Kui fail on mänginud alla 3 sekundi: mängima
hakkab eelmine videofail.
- Kui fail on mänginud üle 3 sekundi: sama fail
hakkab mängima uuesti algusest.
• Pikk klahvivajutus (üle 0,8 sekundi): viib tagasi
videofaili mängimise ekraanivaatele, seejärel
kerib esitatavat faili edasi või tagasi.
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USB-pildirežiim

Nimetus

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Kausta/faili
nimi

Näitab selle kausta nime, kus asub vaadatav pildifail.

Faili number

Näitab hetkel vaadatava faili numbrit ja USBseadme failide koguarvu.

Slideshow

See ekraaniklahv käivitab slaidikava, kus pildid
vahetuvad 5-, 10-, 20- või 30-sekundilise intervalliga.

Rotate

Kui puudutate seda klahvi, saate pilti ekraanil
päripäeva pöörata.

Save

Kui puudutate seda klahvi, jääb vaadatav pildikaader
ekraanile, kui süsteemi toide on välja lülitatud.

Info

Näitab vaadatava pildifaili nime, resolutsiooni ja
faili tüüpi.

Pildi suuruse
regulaator

Need ekraaniklahvid suurendavad/vähendavad
vaadatavat pilti.

Loend

Avab ekraanil loendivaate.
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Nimetus

Kirjeldus
Näitab hetkel vaadatava pildifaili nime.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Menu

Now Playing: kui olete läinud teisele loendi leheküljele,
viib tagasi sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel
vaadatav fail (kui hetkel vaadatav fail on näha
ekraanil olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).

Otsinguklahvid

Juhib taustal kasutatava režiimi tööd.
• Raadiorežiimil: muudab raadiosagedust ja kanalit.
• MEDIA-režiimil: vahetab lugu (v.a AUX-režiimil).

Valikunupp

Juhib taustal kasutatava režiimi tööd.
• Raadiorežiimil: muudab raadiosagedust ja kanalit.
• MEDIA-režiimil: vahetab lugu (v.a AUX-režiimil).
Kui soovitud loo nimi on ekraanil, vajutage
valikunuppu ja valitud lugu hakkab mängima.
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Vaadatav pildifail
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iPodi režiim
iPodi kasutamine
• iPod on ettevõtte Apple Inc.
registreeritud kaubamärk.
• iPodi režiimi ei saa kasutada, kui
süsteem ei suuda ühendatud iPodi
tuvastada, kuna see kasutab
mittetoetatavat sideprotokolli või selle
töös esineb häireid. Mõned iPodi
mudelid, mille sideprotokolli süsteem
ei toeta, ei pruugi selle multimeediasüsteemiga normaalselt tööle hakata.
• Kui kasutate viienda põlvkonna iPod
Nano seadet, ei pruugi süsteem iPodi
tuvastada, kui selle aku on peaaegu
tühi. Palun laadige iPodi aku enne
kasutamist täis.
• Lugude otsimis- ja mängimisjärjekord
iPodi ekraanil võib erineda multimeediasüsteemi ekraanil näidatavast
järjekorrast.

• Kui iPod lakkab töötamast iPodis
tekkinud häire tõttu, viige läbi iPodi
lähtestamine ja proovige siis uuesti.
Täpsemat teavet leiate oma iPodi
kasutusjuhendist.
• Kui ühendate ja eemaldate oma iPodi
või iPhone’i lühikese aja jooksul mitu
korda järjest, kasutades selleks USBkaablit, võib see põhjustada häireid
seadme töös.
• iPodi või iPhone’i tuvastamiseks kuluv
aeg võib sõltuvalt seadme tüübist ning
püsivara ja operatsioonisüsteemi (iOS)
versioonist varieeruda.
• Kui süsteemi kasutatakse iPodi
režiimil, võib mõne iPod Touch’i ja
iPhone’i mudeli ühendamine Bluetoothühenduse kaudu põhjustada iPodi heli
katkemise. Nii võib juhtuda, kuna
need seadmed kasutavad Bluetoothühendust ja heliallikas lülitatakse ümber
dokiliideselt (USB-ühenduskaablilt)
Bluetooth-ühendusele.

• Nimelt ei lase multimeediasüsteem
kasutada Bluetooth-ühendusega heliseadme režiimi juhul, kui iPod või
iPhone ühendatakse süsteemiga
samaaegselt nii kaabli kui ka Bluetoothühenduse kaudu. Helisalvestiste
kuulamiseks iPodilt kasutage kas iPodi
menüüd, kui iPod on ühendatud USBkaabliga, või Bluetooth-ühendusega
heliseadme režiimi, kui iPod on
ühendatud Bluetooth-ühenduse kaudu.
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• Kui kasutate ühendamiseks spetsiaalset
iPodi ühenduskaablit, lükake pistik
korralikult lõpuni ühenduspessa, et
vältida soovimatut ühenduse katkemist.
Kui iPod ühendatakse auto ühenduspesaga siis, kui iPod parajasti mängib,
võib kohe pärast ühendamist kosta
ebameeldivat kõrget vilinat, mis kestab
umbes 1–2 sekundit. Võimalusel
ühendage iPod auto ühenduspesaga
siis, kui see on välja lülitatud või
lülitatud pausile.
• iPhone’is võib vahetevahel tekkida
konflikt heli voogedastuse ja iPodi
funktsioonide kasutamise vahel. Kui
probleemid püsivad, eemaldage
iPhone ja ühendage siis uuesti.
• Kui ühendate süsteemiga iPod Nano
või iPod Classic-mudeli, ilmub Apple’i
seadme ekraanile HYUNDAI Motori
logo. iPod Nano 6. põlvkonna seadmete
ekraanile logo kujutist siiski ei ilmu,
kuna see mudel seda funktsiooni ei
toeta. Seda funktsiooni ei toeta ka ükski
iPhone’i ja iPod Touch’i mudel.

• Apple’i iOS 6.0 ja uuemate
operatsioonisüsteemide kasutamisel
tuleb saadete (Podcast) ja audioraamatute (Audiobook) kuulamiseks
kasutada spetsiaalseid Apple’i toodete
jaoks mõeldud Podcast’i ja iBooks’i
rakendusi. Kui Apple’i seadmes ei ole
saadete (Podcast) ja audioraamatute
(Audiobook) loendeid, ei pruugi
süsteem vastavaid esitusloendeid
näidata ega faile iPodi režiimil mängida.
• Kui Apple’i seadmesse ei ole
Podcast’i
ja
iBooks’i
äppe
installeeritud, kuid Apple’i seadmes
on olemas saadete (Podcast) ja
audioraamatute (Audiobook) loendid,
saate kuulata nendes olevaid faile
multimeediasüsteemi iPodi režiimil
teiste kategooriate alt.
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• Helisalvestiste kuulamiseks iPodilt
ühendage uuesti USB-kaabel või
valige oma iPodis/iPhone’is heliväljundi seadistuseks dokiliides.
• iPodi kasutamiseks juhtpaneeli
klahvidega
peate
kasutama
spetsiaalset iPodi ühenduskaablit
(kaablit, mis on iPodi või iPhone’i
ostmisel sellega algselt kaasas).
※ Kui auto süüde on sisse lülitatud
(ACC/ON), saate iPodi laadida läbi
multimeediasüsteemi, kui kasutate
iPodi ühendamiseks õiget iPodi
ühenduskaablit (kaablit, mis on iPodi
või iPhone’i ostmisel sellega algselt
kaasas).
※ iPodi ühendamiseks on soovitatav
kasutada Apple’i poolt valmistatud
iPodi originaalkaablit. Muude
toodete kasutamine võib põhjustada
müra või häireid seadme töös.
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Ettevaatust
• Ühendatud iPhone’i või iPod Touch’i
kasutamisel võib esineda häireid, kui
kasutaja muudab selle funktsioone.
• Kui ühendatud iPhone’iga helistatakse,
võib muusika mängimine Apple’i
seadme iseärasuste tõttu katkeda. Kui
muusika pärast kõne lõpetamist uuesti
mängima ei hakka, kontrollige seadme
seisundit.
• Apple’i seadme iseärasuste tõttu võib
eelmise või järgmise loo valimisel
esineda lugude vahelejätmist, kui
mitme laulu andmed on samad.
Sõltuvalt seadme tüübist ja iOS-i
versioonist võib esineda ka muid
probleeme.
• Kui osade laulude andmed on samad,
võivad need multimeediasüsteemis ja
Apple’i seadmes mängida erinevalt.
Lähtestage seade või kustutage
dubleeritud lood Apple’i seadmest,
kasutades iTunes’i.

• Kui kasutate pausi, korduse, juhuesituse või otsingu funktsiooni siis, kui
laulu lõpuni on jäänud alla 3 sekundi,
võib esineda erinevusi multimeediasüsteemis ja Apple’i seadmes mängiva
laulu vahel. Kasutage iPodi muusika
kuulamiseks mõnd teist režiimi või
lülitage laul pausile ja pange see siis
uuesti mängima Apple’i seadmes.
Tüüp

1G

2G

3G

• Soovitame teil kasutada oma Apple’i
seadmes alati uusimat püsivara.
Vananenud püsivara kasutamine võib
põhjustada probleeme seadme töös.

4G

5G

iPod Mini

Ei toetata

iPod Shuffle

Ei toetata

iPod Nano

◯

iPod Touch

(iOS 1.1 ei
toetata)

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

6G

6.5G

7G

◯

Puudub

◯

Puudub

iPad

◯ (akut pole võimalik laadida, ühilduvust pole tõendatud, normaalne töö pole tagatud)

iPad Mini

◯ (akut pole võimalik laadida, ühilduvust pole tõendatud, normaalne töö pole tagatud)

iPod Classic

Ei toetata

◯

◯

◯

(iPod koos
videoga)

(iPod
Classic)

(iPod
Classic)

Puudub

Tüüp

3G

3GS

4G

4GS

5G

iPhone

Ühilduvust pole tõendatud,
normaalne töö pole tagatud

◯

◯

◯

◯
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Ettevaatust
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• Kui iPhone/iPod Touch on varustatud
Bluetooth-tehnoloogiaga,
ei
saa
Bluetooth-ühendusega heliseadme
režiimi kasutada, kui Apple’i seade on
ühendatud multimeediasüsteemiga nii
USB-pesa kui ka Bluetooth-ühenduse
kaudu. Kui soovite kasutada Bluetoothühendusega heliseadme režiimi,
eemaldage ühenduskaabel USB-pesast.
• Kui iPod/iPhone on ühendatud multimeediasüsteemiga nii USB- kui ka
AUX-pesa kaudu, edastatakse iPodi/
iPhone’i heli AUX-ühenduse kaudu
ning iPodi režiimil ei saa iPodi/iPhone’i
heli kuulata.
• Kui AUX-kaabel on ühendatud iPodiga/
iPhone’iga, ent mitte multimeediasüsteemiga, võib heli iPodi/iPhone’i
iseärasuste tõttu iPodi režiimil puududa.
See probleem võib esineda eriti juhul,
kui kasutate AUX-kaablit piltide jaoks.
• Eemaldage esmalt AUX-kaabel iPodi/
iPhone’i küljest, seejärel ühendage
seade multimeediasüsteemiga USBpesa kaudu. Teise võimalusena
valige oma iPodis/iPhone’is heliväljundi
seadistuseks dokiliides.

• Kui ühendate oma iPodi/iPhone’i multimeediasüsteemiga siis, kui Podcast
või iTunes laadib iPodi/iPhone’i
parajasti muusikat, võib loendist
laulude valimisel tekkida probleeme.
Ühendage
oma
iPod/iPhone
multimeediasüsteemiga uuesti pärast
seda, kui allalaadimine on lõppenud
või fail on kustutatud.
• Kui ühendate oma seadme multimeediasüsteemiga siis, kui süsteem
viib läbi sünkroniseerimist, võivad
seadme
kasutamisel
tekkida
probleemid. Proovige kasutada oma
iPodi/iPhone’i
ühendust
pärast
sünkroniseerimise lõpetamist. Täpsemat
teavet leiate oma iPodi kasutusjuhendist.
• iPhone’i ja iPod Touch’i normaalne
töö
on
tagatud,
kui
nende
operatsioonisüsteemiks on iOS 7.0.6
või sellest varasem versioon. Uuemate
iOS-i versioonidega, mille tööd ei ole
veel koos multimeediasüsteemiga
katsetatud ega kontrollitud, ei pruugi
need seadmed normaalselt töötada.
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iPodi režiim

Nimetus

Eelmine fail

Taasesitus/paus

Kirjeldus
Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
paneb mängima eelmise faili või sama faili uuesti
algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua fail on juba
mänginud).
• Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist
faili algusest, hakkab mängima eelmine fail.
• Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.
Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu tagasi.
Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti mängima.

• Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8
Nimetus

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Laulu number

Näitab hetkel kuulatava laulu numbrit ja laulude
koguarvu.

Kordus/
juhuesitus

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus,
juhuesitus).

Mängimisaeg

Näitab hetkel kuulatava laulu mängimisaega ja selle
kogukestust.

Laulu info

Näitab esitaja/laulu pealkirja/albumi andmeid.

Loend

Avab ekraanil loendivaate.

Järgmine fail

sekundi), hakkab mängima järgmine fail.

• Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi.

Kordus

Seade kordab hetkel kuulatavat faili.
Puudutage klahvi
, et korrata hetkel
kuulatavat lugu
või kordusfunktsioon välja
lülitada
.

Juhuesitus

Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras.
Kui puudutate klahvi
, lülitub seade esmalt kõigi
selle kategooria lugude juhuesitusele
ja
lülitab seejärel juhuesituse välja ning korduse
sisse.
• Kategooria juhuesitus: seade mängib kõiki hetkel
kuulatava kategooria laule juhuslikus järjekorras.

Tagasi-klahv

Viib tagasi avakuvale/eelmise režiimi ekraanivaatele.
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Nimetus

Otsinguklahvid

Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on
ekraanil, vajutage valikunuppu
ja valitud lugu
hakkab mängima.
Kui valikunuppu
ei vajutata 5 sekundi
jooksul pärast lugude otsimist, ilmuvad
ekraanile uuesti hetkel esitatava loo andmed.
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Valikunupp

Kirjeldus
Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail
uuesti algusest.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist
faili algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine
fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.
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Nimetus

Kirjeldus

Kategooria nimi

Näitab hetkel valitud kategooria nime.

Kategooria
loend

Näitab valitud kategooria sisu.
Kui loendis on mitu elementi, näidatakse neid
järjekorras ning neist paremale ilmub kerimisriba.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Ülemine kaust

Viib tagasi eelmisesse kausta.

Otsingumenüü

Saate otsida lugusid erinevatest loenditest. Lugusid
saab otsida esitusloendite (Playlist), esitajate
(Artist), laulude (Song), albumite (Album) ja žanride
(Genre) järgi.
Kui sisenete otsingumenüüsse loo mängimise ajal,
viib see tagasi eelmisele otsingurežiimile.

Otsinguklahvid

Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail
uuesti algusest.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.

Valikunupp

Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud loo nimi on
ekraanil, vajutage valikunuppu
ja valitud lugu
hakkab mängima. Kui valikunuppu 5 sekundi
jooksul ei keerata ega vajutata, siis otsing
valikunupuga
lõppeb.
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AUX-režiim
Väliste seadmete ühendamine
Kui ühendate välise seadme ühenduskaabli abil auto AUX-pesaga, lülitub
süsteem automaatselt AUX-režiimile. Kui
eemaldate ühenduskaabli pesast, lülitub
süsteem automaatselt tagasi eelnevalt
kasutatud režiimile.
AUX-režiimi saab kasutada vaid juhul,
kui väline heli- või videoseade (nt videokaamera, auto videomakk vms) on AUXpesaga ühendatud.
AUX-režiimi helitugevust saab reguleerida teistest multimeediasüsteemi
režiimidest eraldi.

NB!
• Kui AUX-pesaga on ühendatud ainult
ühenduskaabel ilma välise seadmeta, lülitub
süsteem AUX-režiimile, kuid süsteemist
võib kosta ainult müra. Kui välist seadet ei
kasutata, eemaldage ka selle ühenduspistik
AUX-pesast.
• Kui väline seade on toitevooluga
varustamiseks ühendatud ka auto voolupesaga, võib välise seadme mängimisel
esineda müra. Sellisel juhul eemaldage
seade enne kasutamist voolupesast.

02

Multimeediasüsteemi kaudu saab kuulata
ja vaadata ühilduvate väliste heli- ja
videoseadmete (nt videokaamera, auto
videomaki vms) heli ja pilti, kui need on
ühendatud selleks ette nähtud ühenduskaabliga. AUX-pesa asub käigukangi
juures esiistmete vahel.
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AUX-režiim

Nimetus

Settings

Kirjeldus
Saate valida kasutamiseks NTSC- või PAL-režiimi.
AUX-videoallikas toetab nii NTSC- kui ka PALrežiimi. Seadistuseks tuleb valida sama režiim,
mis on kasutataval videoallikal – siis hakkab
videosalvestis normaalselt mängima.

i Kasulik teave
• Kui ekraanil on AUX-režiimi ekraanivaade, siis klahvid
ja valikunupp
ei tööta.
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Bluetooth®-ühendusega heliseadme režiim
Bluetooth-ühendusega heliseadme režiim

Nimetus

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Telefoni nimi

Näitab ühendatud telefoni nime.

Esitaja andmed Hetkel kuulatava laulu esitaja nimi
Pealkiri

Hetkel kuulatava laulu nimi

• Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine fail.

• Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
Eelmine fail

üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.
Selle klahvi funktsioon võib sõltuvalt mobiiltelefoni
mudelist varieeruda.

Taasesitus/
paus

Lülitab Bluetooth-ühendusega heliseadme pausile ja
paneb uuesti mängima.

Järgmine fail

Paneb mängima järgmise faili.

Connections

Avab Bluetooth-ühenduse seadistuste ekraanivaate.
Siin saate siduda süsteemiga uue seadme või
vahetada/kustutada juba seotud seadmeid.

Otsinguklahvid

Paneb mängima eelmise/järgmise faili.

Valikunupp

Valikunupp

sellel režiimil ei tööta.
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i Kasulik teave
• Mõned mobiiltelefonid ei pruugi esitaja nime ja pealkirja näidu
funktsiooni toetada.
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Bluetooth-ühenduse
seadistused
Selle ekraanivaate kaudu saate siduda
süsteemiga
erinevaid
Bluetoothtehnoloogiaga seadmeid ning seotud
seadmeid süsteemiga ühendada või
ühenduse katkestada.

i Kasulik teave
• Kui muusika ei hakka mobiiltelefonis pärast
heli voogedastuse režiimile lülitamist
mängima, vajutage taasesituse klahvi.
Pärast
Bluetooth-ühenduse
kaudu
süsteemiga ühendatud seadme lülitamist
heli voogedastuse režiimile kontrollige, kas
muusika hakkas seadmes mängima. Mõned
mobiiltelefonid ei pruugi heli voogedastuse
funktsiooni toetada.

•Puudutage Bluetooth-ühendusega
heliseadme režiimi ekraanivaatel
valikut Connections .
• Vajutage klahvi
juhtpaneelil

valige

Phone

valige Bluetooth connection .
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Nimetus

Nimetus

Kirjeldus

Eelmine fail

Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi):
paneb mängima eelmise faili või sama faili uuesti
algusest (sõltuvalt sellest, kui kaua fail on juba
mänginud).
• Kui puudutate klahvi enne 3 sekundi möödumist
faili algusest, hakkab mängima eelmine fail.
• Kui puudutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba
üle 3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti
algusest.
Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu tagasi.

Taasesitus/paus

Lülitab kuulatava faili pausile ja paneb uuesti
mängima.

• Kui puudutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8

Kirjeldus

Režiim

Näitab hetke töörežiimi.

Faili number

Näitab hetkel kuulatava faili numbrit ja failide koguarvu.

Kordus/
juhuesitus/
läbikuulamine

Näitab hetkel kasutatavat funktsiooni (kordus,
juhuesitus, lugude läbikuulamine).

Mängimisaeg

Näitab hetkel kuulatava loo mängimisaega ja selle
kogukestust.

Laulu info

Näitab hetkel kuulatava loo andmeid.
• Kui lugu on valitud loendivaate failiaknas:
näitab faili/esitaja/pealkirja/albumi andmeid.
• Kui lugu on valitud mõnes teises loendivaate
aknas: näitab esitaja/pealkirja/albumi andmeid.

Loend

Avab ekraanil loendivaate.

Järgmine fail

sekundi): paneb mängima järgmise faili.

• Kui hoiate sõrme klahvil pikalt (üle 0,8 sekundi):
kerib kuulatavat lugu edasi.

Kordus

Seade kordab hetkel kuulatavat faili.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage
klahvi
, et korrata hetkel kuulatavat lugu
või kordusfunktsioon välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage
klahvi
, et korrata hetkel kuulatavat lugu
või kordusfunktsioon välja lülitada
.
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My Music-režiim
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Nimetus

Kirjeldus

Kui puudutate seda klahvi, mängib seade ette u 10
sekundit iga faili algusest.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas:
puudutage klahvi
, et kuulata läbi lugude
algused
või läbikuulamise funktsioon
Läbikuulamine
välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage
klahvi
, et kuulata läbi lugude algused
või läbikuulamise funktsioon välja lülitada
.

• Add to Playlist: hetkel kuulatav lugu lisatakse
Menu

Nimetus

Kirjeldus

Juhuesitus

Seade mängib kõiki faile juhuslikus järjekorras.
• Kui valite laulu loendivaate failiaknas: puudutage
klahvi
, et kuulata lugusid segamini
või
juhuesituse funktsioon välja lülitada
.
• Kui valite laulu mõnes teises loendivaate aknas
(Playlist, Artist, Song, Album, Genre): puudutage
klahvi
, et kuulata lugusid segamini
või
juhuesituse funktsioon välja lülitada
.

esitusloendisse.
Esitusloendi saab valida loendivaate vasakpoolsest
aknast.
• Delete Current File: hetkel kuulatav lugu
kustutatakse My Music-loendist.

Otsinguklahvid

Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama laul
uuesti algusest.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle
3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.

Valikunupp

Lugude otsimiseks keerake valikunuppu
vasakule
või paremale. Kui soovitud loo nimi on ekraanil,
vajutage valikunuppu
ja valitud lugu hakkab
mängima.
Kui valikunuppu
ei vajutata 5 sekundi jooksul
pärast lugude otsimist, ilmuvad ekraanile uuesti
hetkel esitatava loo andmed.
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Nimetus

Kirjeldus

• Add to Playlist: hetkel kuulatav lugu lisatakse

Nimetus

Otsinguklahvid

Kui vajutate seda klahvi lühidalt (alla 0,8 sekundi),
hakkab mängima eelmine/järgmine fail või sama fail
uuesti algusest.
• Kui vajutate klahvi enne 3 sekundi möödumist faili
algusest, hakkab mängima eelmine/järgmine fail.
• Kui vajutate klahvi siis, kui fail on mänginud juba üle
3 sekundi, hakkab sama fail mängima uuesti algusest.
Kui vajutate seda klahvi pikalt (üle 0,8 sekundi),
keritakse kuulatavat lugu edasi või tagasi.

Valikunupp

Eelmise või järgmise faili valimiseks keerake
valikunuppu
vasakule või paremale. Kui soovitud
faili nimi on ekraanil, vajutage valikunuppu
ja
valitud lugu hakkab mängima.
Kui valikunuppu
ei vajutata 5 sekundi jooksul
pärast lugude otsimist, siis otsing valikunupuga
lõppeb.

Kirjeldus

Kausta/
kategooria nimi

Näitab loendile vastava kausta/kategooria nime.

Kategooria
loend

Näitab hetkel kuulatava faili nime.

Tagasi-klahv

Viib tagasi eelmisele ekraanivaatele (režiimi
põhivaatele).

Ülemine kaust

Viib tagasi peakausta.

02

Menu

esitusloendisse. Esitusloendi (kuhu saab salvestada
kuni 100 faili) saab valida loendivaate vasakpoolsest
aknast. Valige lugu ja puudutage selle lisamiseks
esitusloendisse valikut „Add to Playlist“.
• Delete from Playlist: valige lugu, mida soovite
esitusloendist kustutada, ja puudutage selle
kustutamiseks valikut „Delete from Playlist“.
• Delete Files: My Music-loendisse salvestatud failid
kustutatakse.
Faili kustutamisel My Music-loendist kustutatakse
loendist ka kõik selle lauluga seotud andmed.
Now Playing: kui olete läinud teisele loendi leheküljele,
viib tagasi sellele loendi leheküljele, kus asub hetkel
kuulatav fail (kui hetkel kuulatav fail on näha ekraanil
olevas loendis, siis see funktsioon ei tööta).
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MÄRKUSED

2-48 I Heli- ja videorežiimide kasutamine

H_VF_G4.5[LU]AVN PART2.indd 2-48

2015-01-15 오후 4:06:2

3. peatükk Bluetooth-vabakäe-

süsteemi kasutamine
Enne Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamist
Bluetooth-ühendus
Telefoni kasutamine Bluetooth-vabakäesüsteemiga
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Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamine
Enne Bluetooth®-vabakäesüsteemi kasutamist
Mis on juhtmevaba
Bluetooth®-tehnoloogia?
• Bluetooth®-tehnoloogia on lähidistantsilt
kasutatav juhtmevaba sidetehnoloogia,
mis kasutab mitme üksteise lähedal
asuva seadme vaheliseks ühenduseks
raadiosagedust 2,45 GHz.
• Bluetooth®-tehnoloogiaga on varustatud nt
personaalarvutid, erinevad elektroonikaseadmed, mobiiltelefonid, pihu- ja
tahvelarvutid ning paljude sõiduautode
multimeedia- ja navigatsioonisüsteemid.
Tänu
juhtmevabale
Bluetooth®tehnoloogiale saab edastada andmeid
ühenduskaableid kasutamata suurtel
kiirustel ühelt seadmelt teisele.
• Bluetooth®-vabakäesüsteem on süsteem,
mille kaudu kasutaja saab mugavalt
helistada, kasutades selleks oma
Bluetooth®-tehnoloogiaga mobiiltelefoni.
• Mõned mobiiltelefonid ei pruugi
Bluetooth®-ühenduse kaudu kasutatavaid
funktsioone toetada.

Soovitused ohutuks sõiduks
• Bluetooth®-vabakäesüsteem
teeb
autojuhtimise juhi jaoks tunduvalt
ohutumaks. Ühendades telefoni
Bluetooth®-ühenduse kaudu auto
multimeediasüsteemiga, saab autojuht
mugavalt helistada, kõnedele vastata
ja kasutada telefonisisest telefoniraamatut. Enne Bluetooth®-vabakäesüsteemi kasutamist lugege palun
läbi vastav osa käesolevast kasutusjuhendist.
• Vabakäesüsteemi liigne kasutamine
sõidu ajal võib põhjustada tähelepanu
hajumist, mille tulemusel võib juhtuda
liiklusõnnetus. Hoiduge sõidu ajal
süsteemi liigsest kasutamisest.
• Liigne ekraanile vaatamine autojuhtimise ajal on ohtlik ning võib
lõppeda liiklusõnnetusega. Vaadake
ekraani autojuhtimise ajal ainult
lühiajaliselt ja võimalikult harva.

Mida tuleks teada Bluetooth®tehnoloogiaga telefoni
ühendamise kohta
• Enne mobiiltelefoni ühendamist auto
multimeediasüsteemiga kontrollige üle,
kas teie telefon on varustatud
Bluetooth®-tehnoloogiaga.
• Isegi juhul, kui kasutate Bluetooth®tehnoloogiaga telefoni, pole võimalik
seda süsteemiga ühendada, kui
Bluetooth® on telefonis välja lülitatud.
Lülitage Bluetooth® telefonis enne
süsteemiga ühendamist kindlasti sisse.
• Süüte sisselülitamisel ühendatakse
Bluetooth®-tehnoloogiaga
telefon
süsteemiga automaatselt, et kasutaja
ei peaks seda iga kord ise süsteemiga
ühendama.
• Kui te ei soovi oma Bluetooth ®tehnoloogiaga seadet süsteemiga
automaatselt ühendada, lülitage
Bluetooth® oma seadmes välja.
• Peatage auto, kui hakkate mobiiltelefoni auto multimeediasüsteemiga
ühendama.
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• Mõnede mobiiltelefonide puhul võib
®
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Bluetooth -ühendus aeg-ajalt katkeda.
Proovige korraliku ühenduse loomiseks
järgnevat:
1. Lülitage Bluetooth® oma mobiiltelefonis välja ja tagasi sisse ning
proovige siis uuesti ühendus luua.
2. Lülitage mobiiltelefon välja ja tagasi
sisse ning proovige siis uuesti.
3. Võtke mobiiltelefonist korraks aku
välja, lülitage telefon seejärel uuesti
sisse ja proovige siis uuesti.
4. Lülitage multimeediasüsteem välja
ja tagasi sisse ning proovige siis
uuesti ühendus luua.
5. Kustutage kõik seotud seadmed
nii telefonist kui multimeediasüsteemist. Seejärel siduge telefon
süsteemiga uuesti ja proovige taas
ühendus luua.

• Vabakäesüsteemi kaudu toimuva
telefonikõne helitugevus ja kvaliteet
võivad sõltuvalt mobiiltelefonist
varieeruda.
• Bluetooth®-tehnoloogiaga seadmeid
ei saa siduda süsteemiga autosõidu
ajal, samuti pole sõidu ajal võimalik
kasutada kõiki Bluetooth®-tehnoloogia
funktsioone. Ohutuse tagamiseks
peatage esmalt auto.
• Kõik kontaktandmete allalaadimisel
esinevad probleemid, mida pole selles
kasutusjuhendis kirjeldatud, võivad olla
seotud mobiiltelefoniga. Sellisel juhul
küsige lisateavet mobiiltelefoni müüjalt
või tootjalt.

®
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Bluetooth-ühendus
Uue seadme sidumine
süsteemiga
Enne, kui saate hakata Bluetoothvabakäesüsteemi funktsioone kasutama,
peate oma mobiiltelefoni auto multimeediasüsteemiga siduma ja nende
vahel Bluetooth-ühenduse looma.
Süsteemiga saab siduda kuni 5
Bluetooth-tehnoloogiaga
seadet,
ühendada saab aga ainult ühe Bluetoothtehnoloogiaga seadme korraga.

Uue seadme sidumine, kasutades
telefoni seadistuste menüüd
Vajutage klahvi
juhtpaneelil. ▶
Bluetooth
connection .
Valige Phone
. ▶Valige
▶ Valige Add new . ▶ Kui teie telefon on
leidnud üles auto Bluetooth-süsteemi,
siduge telefon auto multimeediasüsteemiga. ▶ Sisestage kood või
kinnitage autoriseerimist hüpikaknas. ▶
Telefoni ja süsteemi vahel luuakse
Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-tehnoloogiaga
seadmete ühendamine
Süsteemiga saab Bluetooth-ühenduse
kaudu ühendada seadmeid, mis on
eelnevalt süsteemiga seotud.

Seadme ühendamine, kasutades
telefoniklahvi juhtpaneelil või roolil
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil või klahvi
roolil. ▶
Valige ekraanil ühendatava seadme nimi.
▶ Valitud seadme ja süsteemi vahel
luuakse Bluetooth-ühendus.

Uue seadme sidumine, kasutades
telefoniklahvi juhtpaneelil või roolil
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil või klahvi
roolil. ▶ Valige
ekraanil Yes . ▶ Kui teie telefon on
leidnud üles auto Bluetooth-süsteemi,
siduge telefon auto multimeediasüsteemiga. ▶ Sisestage kood või
kinnitage autoriseerimist hüpikaknas. ▶
Telefoni ja süsteemi vahel luuakse
Bluetooth-ühendus.

Kood on vaikimisi 0000.
Ülaltoodud pildil on näha seadme nime
näide. Tegelikke andmeid näete seadme
ekraanilt.
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Seadme ühendamine, kasutades
telefoni seadistuste menüüd

Soovi korral saate Bluetooth-ühenduse
süsteemi ja ühendatud seadme vahel
katkestada.
Vajutage klahvi
juhtpaneelil. ▶
Phone
Bluetooth
connection .
▶
Valige
Valige
.
▶ Valige ekraanil seade, millega soovite
ühenduse katkestada.

Bluetooth-tehnoloogiaga
seadmete kustutamine
Süsteemist saab kustutada seadmeid,
mis on eelnevalt süsteemiga seotud.
Pange tähele, et seotud Bluetoothtehnoloogiaga telefoni kustutamisel
kustutatakse ka kõik selle telefoni
kõnede loendid ja kontaktandmed.
Vajutage klahvi
juhtpaneelil. ▶
Phone
Bluetooth
connection .
Valige
. ▶ Valige
▶ Valige Delete devices . ▶ Valige ekraanil
seade, mida soovite kustutada. ▶ Valige
Delete .
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Vajutage klahvi
juhtpaneelil. ▶
Bluetooth
connection .
Phone
Valige
. ▶ Valige
▶ Valige ekraanil ühendatava seadme
nimi. ▶ Valitud seadme ja süsteemi vahel
luuakse Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-ühenduse
katkestamine seadmega

Bluetooth-ühendus I 3-5
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Telefoni kasutamine
Bluetoothvabakäesüsteemiga
Telefoni seisundit näitavad
ikoonid
Ekraani paremas ülanurgas olevad
ikoonid näitavad telefoni hetkeseisundit.

Ikoonid

Kirjeldus
Bluetooth-ühendus helistamiseks on
loodud ja saate kasutada oma Bluetoothtehnoloogiaga telefoni funktsioone.
Bluetooth-ühendus heliedastuseks on
loodud ja saate kasutada oma Bluetoothtehnoloogiaga heliseadme funktsioone.

Kasulik teave
• Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga seadmed ei
pruugi aku laetuse ja vastuvõetava signaali
tugevuse näite toetada.
• Ekraanil näidatav aku laetuse tase võib
tegelikust tasemest erineda.

Bluetooth-ühendus nii helistamiseks kui
ka heliedastuseks on loodud ning saate
kasutada nii Bluetooth-tehnoloogiaga
telefoni kui ka heliseadme funktsioone.
Telefoniga vastuvõetava signaali tugevus
Bluetooth-ühenduse kaudu
ühendatud seadme aku laetuse tase
Toimub kõnede loendi
allalaadimine.
Toimub kontaktandmete
allalaadimine.
Käimas on telefonikõne Bluetoothvabakäesüsteemiga.
Mikrofon on välja lülitatud.
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Telefoninumbri valimine
Kui Bluetooth-ühendus telefoni ja
süsteemi vahel on loodud, saate valida
telefoninumbri ja sellele helistada.
• Vajutage klahvi
paneelil või klahvi

Nimetus

Numbriklahvid

Kustutusklahv

Kustutab sisestatud
numbrid ükshaaval.

Seadistuste
klahv

Avab telefoni seadistuste
ekraanivaate.

Kõneklahv

Kui telefoninumber on
sisestatud, vajutage seda
klahvi sisestatud numbrile
helistamiseks. Kui telefoninumber on väljahelistatud
kõnede loendis, saate
numbri sealt valida ja
sellele automaatselt uuesti
helistada, vajutades seda
klahvi.

seadme juhtroolil.

• Valige ekraani avakuval
Phone .

Kirjeldus
Kasutage ekraanil
olevaid numbriklahve
soovitud telefoninumbri
sisestamiseks. Telefoni
kiirvalimisloendisse
salvestatud numbri
valimiseks hoidke
sõrme pikalt viimasel
kiirvalimisnumbril.

All menus

Kõnele vastamine/kõnest
keeldumine

Kui Bluetooth-ühendus telefoni ja
süsteemi vahel on loodud ja teile
helistatakse, avaneb ekraanil vastava
teatega hüpikaken.
Nimetus

Kirjeldus

Accept

Puudutage kõnele
vastamiseks.

Reject

Puudutage kõnest
keeldumiseks.
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Kasulik teave
• Mõned mobiiltelefonid ei pruugi kiirvalimisfunktsiooni toetada.

Kasulik teave
• Mõned mobiiltelefonid ei pruugi helistaja
numbrit ekraanil näidata ning kõnest
keeldumise (Reject) funktsiooni toetada.
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Ekraaniklahvide kasutamine
telefonikõne ajal

Telefonikõne ajal saate
järgnevaid ekraaniklahve.

kasutada

Nimetus

Kirjeldus

Use private

Lülitab telefonikõne auto
vabakäesüsteemilt ümber
mobiiltelefonile
(privaatkõnele).

End

Lõpetab telefonikõne.

Kontaktid

Toob ekraanile kontaktide
loendi.

Väljuv
helitugevus

Näitab mikrofoni helitugevuse seadistust. Saate
enda hääle helitugevust
(mida kuuleb telefonikõne
ajal teie kõnepartner)
viieastmeliselt muuta.

Numbriklahvid

Avab ARS-numbrite
sisestusakna.

Switch

Kui kõne on ootel, lülitab
ümber ootel olevale kõnele.
Ümberlülitus ühelt kõnelt
teisele toimub ka juhul, kui
valite vastava numbri
ekraani infoaknas. Lisaks
paneb see lülitusfunktsioon
käimasoleva kõne ootele,
et saaksite vastata uuele
sissetulevale kõnele.

i Kasulik teave
• Kui helistaja telefoninumber on salvestatud
kontaktide loendisse, ilmub ekraanile
helistaja nimi. Kui mitte, ilmub ekraanile
vaid telefoninumber. Kõik mobiiltelefonid ei
pruugi siiski telefoninumbrit näidata.
• Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga telefonid ei
pruugi privaatkõne (Use Private) funktsiooni
toetada.
• Mõned Bluetooth-tehnoloogiaga telefonid ei
pruugi kõnede ümberlülitusfunktsiooni
(Switch) toetada.
• Vabakäesüsteemi kaudu toimuva telefonikõne ajal ei saa multimeediasüsteemi muid
režiime (heli- ja videorežiime, seadistuste
režiimi) kasutada. Saate vaid reguleerida
oma hääle helitugevust (s.t mikrofoni
helitugevust) ning kasutada navigatsioonirežiimi.
• Sõltuvalt telefoni tüübist võib teie hääle
helitugevus, nagu seda kuuleb telefonikõne
ajal teie kõnepartner, varieeruda. Kui teie
kõnepartner ütleb, et teie hääl on liiga vaikne
või liiga vali, muutke mikrofoni helitugevust.
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Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil ▶ seejärel valige Call log .

Nimetus

i Kasulik teave

Kirjeldus

All

Toob ekraanile kõikide
kõnede loendi.

Dialed

Toob ekraanile väljahelistatud kõnede loendi.

Recieved

Toob ekraanile vastuvõetud kõnede loendi.

Missed

Toob ekraanile vastamata
kõnede loendi.

Kõnede loend

Ekraanil on näha teie
kõnede loendisse
salvestatud kõned.
Helistamiseks tehke
soovitud valik.

Lisateave

Näitab kõnede loendisse
salvestatud kõne kohta
täiendavat teavet.

Download

Käivitab kõnede loendi
allalaadimise teie
mobiiltelefonist.

Call

Valib loendist tehtud
valikule vastava
telefoninumbri.

Contacts info

Avab kontaktandmete
ekraaniakna, kui vastav
number on kontaktide
loendisse salvestatud.

• Kõik mobiiltelefonid ei salvesta kõnede
loendisse kõiki kõnede andmeid.
• Salastatud numbritelt helistatud kõnesid
kõnede loendisse ei salvestata.
• Igasse kõnede loendisse (väljahelistatud/
vastuvõetud/ vastamata kõned) saab
salvestada kuni 50 kõnet.
• Vabakäesüsteemi kõnede loendis ei näidata
väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede
kestust.
• Kõnede loendi allalaadimise ajal on ekraani
olekuribal vastav ikoon ( ).
• Kui Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga
ühendatud telefonis on kõnede loendi
allalaadimisfunktsioon välja lülitatud, siis
kõnede loendi allalaadimine ei õnnestu.
• Mõned seadmed nõuavad kõnede loendi
allalaadimiseks seadme autentimist. Kui
allalaadimine ebaõnnestub, kontrollige
Bluetooth-ühenduse seadistusi ja ekraanil
näidatavaid seisundinäite.
• Mõned seadmed ei toeta andmete
allalaadimist. Kontrollige, kas teie Bluetoothtehnoloogiaga seade toetab allalaadimist või
mitte.
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Kõnede loendid
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Kontaktid
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil ▶ seejärel valige Contacts .

Nimetus

Kirjeldus

Kontaktide
loend

Ekraanil on näha teie
kontaktide loendisse
salvestatud kontaktid.
Helistamiseks puudutage
soovitud kontakti.

Lisateave

Näitab vastava kontakti
täpsemaid andmeid.

Download

Käivitab kontaktide loendi
allalaadimise teie
mobiiltelefonist.

Search by
name

Saate otsida loendist
soovitud kontakti,
sisestades kontaktile
vastava nime.

Search by
number

Saate otsida loendist
soovitud kontakti,
sisestades kontaktile
vastava numbri.

Add to
favourites

Valitud telefoninumber
lisatakse lemmikute
loendisse.

i Kasulik teave
• Ühelt süsteemiga seotud Bluetoothtehnoloogiaga seadmelt saab alla laadida
kuni 5000 telefoninumbrit.
• Alla laaditud telefoninumbreid ei saa auto multimeediasüsteemiga muuta ega kustutada.
• Kontakte saab ekraanil vaadata ainult siis,
kui telefon on Bluetooth-ühenduse kaudu
süsteemiga ühendatud.
• Alla laetud andmed jäävad süsteemi alles
ka siis, kui Bluetooth-ühendus seadmega
on katkestatud. Pange tähele, et seotud
telefoni kustutamisel kustutatakse süsteemist
ka kõik selle telefoni kõnede loendid ja
kontaktandmed.
• Tulenevalt süsteemi seisundist võivad alla
laetud telefoninumbrid teatud juhtudel
hävineda. Soovitame teil oma tähtsamaid
andmeid alati kindlas kohas hoida.
• Sõltuvalt kasutatavast mobiiltelefoni mudelist
ja selle seisundist võib kontaktide allalaadimise ja andmeedastuse aeg kõikuda.
• Kontaktide
allalaadimisel
telefonist
kustutatakse süsteemist varasemad andmed.
• SIM-kaardile ja telefoni mällu salvestatud
kontaktid laaditakse alla samaaegselt.
• Allalaadimise ajal on ekraani olekuribal ikoon
.
• Kui Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga
ühendatud telefonis on kontaktide
allalaadimisfunktsioon välja lülitatud, siis
kontaktide allalaadimine ei õnnestu.
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Lemmikud
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil ▶ seejärel valige Favourites .

Nimetus

Kirjeldus

Lemmikud

Ekraanil on näha
lemmikute loendisse
salvestatud
telefoninumbrid.
Helistamiseks tehke
soovitud valik.

Add new

Saate lisada lemmikute
loendisse uue numbri.

Delete items

Saate soovitud
numbri lemmikute
loendist kustutada.

Delete all

Saate kustutada
lemmikute loendist korraga
kõik numbrid.

03

• Mõned seadmed nõuavad kontaktide
allalaadimiseks seadme autentimist. Kui
allalaadimine ebaõnnestub, kontrollige
Bluetooth-ühenduse seadistusi ja ekraanil
näidatavaid seisundinäite.
• Mõned seadmed ei toeta andmete
allalaadimist. Kontrollige, kas teie Bluetoothtehnoloogiaga seade toetab allalaadimist või
mitte.
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MÄRKUSED
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4. peatükk Navigatsioonirežiim
Põhifunktsioonid
Menüü
Kohtade otsing
Marsruut
Kasutatava marsruudi ekraanivaade
Seadistused
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Navigatsioonirežiim
Põhifunktsioonid

Nimetus

Kirjeldus
Viib tagasi ekraani avakuvale.

Navigatsioonirežiimi kaardivaate kasutamine

Muudab kaardi vaatenurka.

Järgnevalt on toodud ülevaade põhifunktsioonidest, mida saate
kasutada kaardivaatel.

Lülitab heli välja ja tagasi sisse.
Suurendab kaarti.
Paneb kaardi mõõtkava vastavalt sõidujuhistele
automaatselt muutuma.
Vähendab kaarti.
Avab kiirmenüü.
Set as destination
Add waypoint
Add to address book

Sisestab valitud koha sihtkohaks.
Lisab valitud koha teekonnapunktina
olemasolevale marsruudile.
Lisab valitud koha aadressiraamatusse.

Soovitud koha paigutamiseks kaardi keskele puudutage
vastavat kohta ekraanil.
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Kaardi vaatenurga muutmine

Navigatsioonijuhiste
helitugevus

Saate muuta kaardi vaatenurka, valides
kas fikseeritud või pööratava kaardivaate
või 3D-vaate linnulennult.

Helitugevuse reguleerimiseks ning heli
välja- ja sisselülitamiseks puudutage
navigatsioonijuhiste helitugevuse reguleerimisklahve.
Pööratava kaardivaate valimiseks puudutage ekraaniklahvi

. Kaarti pööratakse

nüüd ekraanil alati samas suunas, kuhu
liigub auto.

Kaardi suuna fikseerimiseks ekraanil
puudutage ekraaniklahvi
. Selle valiku
puhul paikneb kaart ekraanil alati nii, et
põhjakaar asub üleval, sõltumata sellest,
millises suunas auto liigub.

Nimetus

Kirjeldus
Selle klahviga saate heli
välja ja tagasi sisse lülitada.

Linnulennult
avaneva
3D-vaate
valimiseks puudutage ekraaniklahvi
.
Kaarti näidatakse nüüd ekraanil kolmemõõtmelisena.

Lohistage helitugevuse
reguleerimiseks osutit
helitugevuse skaalal.

04

Puudutage neid klahve
helitugevuse reguleerimiseks.
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Suurendamine ja vähendamine

Mõõtkava valimine

Kompass

Soovi korral saate panna kaardi mõõtkava sõidu ajal automaatselt muutuma.

Kaardi suurendamiseks ja vähendamiseks ekraanil puudutage klahvi +
või – .

Nimetus

Kirjeldus

Fikseeritud
mõõtkava

Fikseerib kaardi mõõtkava.

Automaatne
mõõtkava

Kaardi mõõtkava muutub
vastavalt maantee klassile
automaatselt.

Saate kompassinäidu sisse ja välja
lülitada, puudutades kompassiklahvi
ekraani paremas alanurgas.
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Menüü

Marsruudi seadistused (Route option)

Ümbersõit (Detour)

Valige soovitud seadistused marsruudi
tüübi, liiklusinfo, peateede, vinjetikohustusega teede, praamiga ülesõitude,
piiratud kasutusajaga teede, tasuliste
teede ja tunnelite jaoks ning puudutage
klahvi OK .

Valige eelistatav ümbersõidu pikkuse
variant, kui soovite algset marsruuti
muuta. Ümbersõidumarsruudi valimiseks
si map .
kaardil puudutage klahvi Using

Marsruut
Puudutage klahvi
ekraani vasakus
alanurgas. ▶ Puudutage valikut Route .

Tänavate vältimine (Avoid Street)

04

Selle valiku alt saate muuta marsruudi
seadistusi, koostada ümbersõidumarsruudi ja valida välja tänavad, mida
soovite vältida.

Valige marsruudilt välja tänavad, mida
soovite oma teel vältida.
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Aadressiraamat

Huvipunkt (POI)

Puudutage klahvi
ekraani vasakus
alanurgas. ▶ Puudutage valikut
Add to address book

Puudutage klahvi
ekraani vasakus
POI
▶
Puudutage valikut
.
alanurgas

.

Otsitava aadressi sisestamisel lisatakse
see automaatselt aadressiraamatusse.

Saate soovitud aadressid aadressiraamatusse salvestada ja siis neid
süsteemis kasutada.

Ekraanil saab vaadata infot läheduses
asuvate huvipunktide kohta.

Aadressi otsimiseks kasutage ekraanil
olevat klaviatuuri.
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Ikooniga
tähistatud
huvipunktide
vaatamiseks kaardil valige eri tüüpi
kohtade loendist soovitud huvipunkti tüüp
(nt tanklad).

Huvipunktid auto läheduses

Valitud ikoon ilmub ja jääb püsivalt
ekraani ülaserva ning vastavat tüüpi
huvipunktid ilmuvad kaardile.

Soovitud piirkonnas asuvate huvipunktide
vaatamiseks tehke loendis vastav valik:
„Near current position“ (praeguse asukoha
lähedal), „Near destination“ (sihtkoha
lähedal), „Along route“ (marsruudil), „Near
scroll mark“ (kerimismärgi lähedal) või
„Near city centre“ (kesklinna lähedal).
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Huvipunktide vaatamine

Vaatamiseks tehke linnuke valitud
huvipunkti tüübi ruutu.
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Kaardivaade

Pööratav kaart

Puudutage klahvi
ekraani vasakus
▶
alanurgas. Puudutage valikut Map view .

Fikseeritud kaart

Liiklusinfo
Puudutage klahvi
ekraani vasakus
alanurgas. ▶ Puudutage valikut Traffic .

Pööratava kaardivaate valimiseks
puudutage ekraaniklahvi
. Kaarti
pööratakse nüüd ekraanil alati samas
suunas, kuhu liigub auto.

Vaade linnulennult

Kaardi suuna fikseerimiseks ekraanil
puudutage ekraaniklahvi
. Selle valiku
puhul paikneb kaart ekraanil alati nii, et
põhjakaar asub üleval, sõltumata sellest,
millises suunas auto liigub.

Linnulennult
avaneva
3D-vaate
valimiseks puudutage ekraaniklahvi
.
Hooned ja muud vormid ilmuvad
kolmemõõtmelisena kaardile.

Teatud piirkondades saate vaadata
liiklust puudutavaid teateid. Kui soovite
oma marsruudil liiklust puudutavaid
teateid näha, puudutage ekraani paremas
ülanurgas asuvat klahvi On route .
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Juhendamise lõpetamine
Puudutage klahvi
ekraani vasakus
▶
alanurgas. Puudutage valikut
Stop guidance .

Kohtade otsing
Koha otsing aadressi järgi
Vajutage klahvi NAV
seadme juhti
i
▶
paneelil. Puudutage valikut Destination
.
▶ Puudutage ikooni Address .
Soovitud koha otsimiseks sisestage riigi,
linna ja tänava nimi.

Kasutatud marsruut tühistatakse.
Saate sisestada otsitava koha aadressi
ja selle oma sihtkohaks valida.
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Kasutage riigi nime (nt Germany –
Saksamaa) sisestamiseks ekraanil
olevat klaviatuuri.
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Huvipunkt (POI)
NAV
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Destination .

▶ Puudutage ikooni

Sisestage linna nimi.

POI

.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.
Nimetus
Set as destination
t

Add waypoint

Valige soovitud linn.
Add to address book

Kirjeldus
Sisestab valitud
koha sihtkohaks.

Saate otsida erinevaid huvipunkte.

Lisab valitud koha
teekonnapunktina
kasutatavale
marsruudile.
Lisab valitud koha
aadressiraamatusse.

Huvipunkte saab otsida kategooria, nime
või telefoninumbri järgi.
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Huvipunktide kategooriad

Valige alamkategooria (nt Emergency –
hädaabi). Kui soovite kasutada
huvipunktide otsimiseks klaviatuuri,
puudutage ekraani paremas ülanurgas
asuvat klahvi Search .

Ülal on näha huvipunktide otsingutulemuste ekraanivaade. Otsingutulemusi
saab sorteerida kauguse, nime ja
kategooria järgi.
Valige välja soovitud huvipunkt.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.

Sisestage ekraanil olevat klaviatuuri
kasutades huvipunkti nimi.

Ülal on näha huvipunktide otsingutulemuste ekraanivaade. Tulemusi saab
ümber järjestada kõikide linnade ja kõikide
kategooriate kaupa.
Valige välja soovitud huvipunkt.

04

Soovitud piirkonnas asuvate huvipunktide
vaatamiseks tehke loendis vastav valik:
„Near current position“ (praeguse
asukoha lähedal), „Near destination“ (sihtkoha lähedal), „Along route“ (marsruudil),
„Near scroll mark“ (kerimismärgi lähedal)
või „Near city centre“ (kesklinna lähedal)
(näiteks „Near current position“).

Huvipunkti nimi
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Telefoninumber

Hyundai teeninduskeskused
Vajutage klahvi NAV
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Destination .
▶ Puudutage ikooni Hyundai service .

Kui koht on ekraanile ilmunud,
puudutage valikut Set as destination , et see
oma marsruudi sihtkohaks valida ja
süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Saate otsida huvipunkti üles ka selle
telefoninumbri järgi.
Süsteemist saab otsida asukohainfot
Hyundai teeninduskeskuste kohta.

Kui koht on ekraanile ilmunud,
puudutage valikut Set as destination , et see
oma marsruudi sihtkohaks valida ja
süsteemi juhendamisel sõitu alustada.

Teeninduskeskusi saab otsida auto asukoha lähedusest (Near current position) või
keskuse nime (Service name ) või telefoninumbri (Service phone number) järgi.
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Teeninduskeskuse nimi

Telefoninumber

Saate otsida teeninduskeskusi, mis
asuvad teie praeguse asukoha lähedal.
Otsingutulemusi saab sorteerida kauguse,
nime ja kategooria järgi.
Valige soovitud sihtkoht.

Saate otsida üles soovitud teeninduskeskuse, sisestades klaviatuuril selle
nime.

Saate otsida üles soovitud teeninduskeskuse, sisestades selle telefoninumbri.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.
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Praeguse asukoha läheduses
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Koordinaadid

Eelmised sihtkohad

Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Destination .

Vajutage klahvi

▶ Puudutage ikooni

▶ Puudutage ikooni

NAV

Coordinates

NAV

seadme juht-

paneelil. ▶ Puudutage valikut

.

Destination

Previous points

.

.

Des

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.
Saate otsida üles soovitud sihtkoha,
sisestades selle koordinaadid.

Valige „D.M.S.“ (kraadid, minutid,
sekundid) või „Deg.“ (kraadid), sisestage
koordinaadid ja puudutage klahvi OK .

Saate valida oma marsruudi sihtkohaks
mõne juba varem otsitud ja kasutatud
sihtkoha.

Otsingutulemusi
saab
sorteerida
kuupäeva, nime ja kategooria järgi.
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Aadressiraamat
NAV
Vajutage klahvi
seadme juht▶
paneelil. Puudutage valikut Destination .

▶ Puudutage ikooni

Address book

.

Kui soovite mõne koha kustutada või
seda muuta, puudutage ekraani paremas
ülanurgas asuvat klahvi Menu .

Kui soovite mõne koha kustutada,
puudutage ekraani paremas ülanurgas
asuvat klahvi Menu .
Valige loendist koht, mida soovite kaardil
vaadata.
Selle valikuga saate avada aadressiraamatu.

Kui koht on ekraanile ilmunud, puudutage valikut Set as destination , et see oma
marsruudi sihtkohaks valida ja süsteemi
juhendamisel sõitu alustada.

04

Valige loendist koht, mille andmeid
soovite muuta.

Saate ekraanil vaadata oma aadressiraamatusse salvestatud kohti. Otsingutulemusi saab sorteerida kuupäeva, nime
ja kategooria järgi.
Kohtade otsing I 4-15
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Reisimarsruudid
NAV
Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Destination .

▶ Puudutage ikooni

Load tour

.

Des

Saate
muuta
aadressiraamatus
näidatavat koha nime, lisada või muuta
selle telefoninumbrit ja sümbolit ning
lisada selle lemmikute loendisse või sealt
eemaldada.

Koha lisamiseks lemmikute loendisse
valige „Home“ (kodu), „Office“ (kontor),
„Favourite 1“ või „Favourite 2“ (lemmik 1
või 2) ning puudutage klahvi OK .
Ekraanile ilmub salvestatud
marsruutide loend.

reisi-

Valige ikoon ja sisestage see valitud koha
sümboliks.
Tulemusi saab sorteerida kuupäeva või
nime järgi. Valige välja üks salvestatud
reisimarsruut.
4-16 I Navigatsioonirežiim
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Võite oma reisimarsruuti erinevate
kohtadega täiendada.

Kui reisimarsruut on valmis, saate
alustada selle läbimist süsteemi sõidujuhiste abil, nagu näidatud ülaltoodud
pildil.
Nimetus

Ekraanil on näha valitud reisimarsruudi
täpne kirjeldus.
Kui soovite reisimarsruudile mõne
teekonnapunkti lisada, puudutage valikut
Add waypoint
i
.

Kirjeldus

Fast

Näitab kiireima marsruudi
teepikkust ja eeldatavat
kestust.

Short

Näitab lühima marsruudi
teepikkust ja eeldatavat
kestust.

Start guidance

Käivitab juhendamise.

Route option

Võimaldab muuta
marsruudi seadistusi.

Route scan

Annab marsruudist
üksikasjaliku ülevaate.

Route info
i

Näitab marsruudi
andmeid.

04

Kui soovite reisimarsruudi kustutada,
puudutage ekraani paremas ülanurgas
asuvat klahvi Menu .
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Marsruut
Juhendamise lõpetamine
Vajutage klahvi NAV seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Stop guidance .

Marsruudi üldine ülevaade
Vajutage klahvi NAV seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Route overview .

Ekraanile ilmub marsruudi üldine
ülevaade, nagu näha ülaltoodud pildil.
Nimetus
Fast

Marsruudi üldise ülevaate funktsioon
lülitatakse sisse.
Juhendamise lõpetamiseks puudutage
korraks seda ikooni.

Kirjeldus
Näitab kiireima
marsruudi teepikkust ja
eeldatavat kestust.

Start guidance

Käivitab juhendamise.

Route option
i

Võimaldab muuta
marsruudi seadistusi.

Route scan

Annab marsruudist
üksikasjaliku ülevaate.

Route info

Näitab marsruudi
andmeid.
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Marsruudi üksikasjalik ülevaade

Tänavate vältimine

Vajutage klahvi
seadme juhtRoute
.
paneelil. ▶ Puudutage valikut
Route
scan
▶ Puudutage ikooni
.

Vajutage klahvi NAV seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Avoid street .

NAV

Nimetus

Kirjeldus
Viib kaardil marsruudi
alguspunkti.

Marsruudi
üksikasjaliku
funktsioon lülitatakse sisse.

ülevaate

Viib tagasi eelmise osa
juurde.
Viib edasi järgmise osa
juurde.

Tänavate vältimisfunktsioon lülitatakse
sisse.

Viib kaardil marsruudi
sihtpunkti.

04

Lohistage sõrme
kerimisribal, et liikuda
ühelt osalt teisele.

Märkige ruutu tehtud linnukesega need
tänavad, mida soovite oma marsruudil
vältida.
Marsruut I 4-19
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Marsruudi seadistused

Reisi planeerimine

Marsruudi info

Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Route option .

Vajutage klahvi
seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Plan tour .

Vajutage klahvi NAV seadme juhtpaneelil. ▶ Puudutage valikut Route .
▶ Puudutage ikooni Route info .

Marsruudi seadistamisfunktsioon lülitatakse sisse.

Reisi planeerimise funktsioon lülitatakse
sisse.

Marsruudi üksikasjaliku info funktsioon
lülitatakse sisse.

Valige soovitud seadistused marsruudi
tüübi, liiklusinfo, peateede, vinjetikohustusega teede, praamiga ülesõitude,
piiratud kasutusajaga teede, tasuliste
teede ja tunnelite jaoks ning puudutage
klahvi OK .

Ekraanile ilmuvad kõik reisi teekonnapunktid. Kui soovite reisimarsruudile veel
teekonnapunkte lisada, puudutage valikut
Add waypoint .

Saate vaadata marsruudi iga osa täpset
kirjeldust. Valige loendist koht, mida
soovite kaardil täpsemalt vaadata.

NAV

NAV
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Lemmikud

Saate vaadata valitud piirkonna täpset
ülevaadet kaardil, nagu näha ülaltoodud
pildil.

Valige ekraanilt lemmik, mida soovite
lisada (nt Home – kodu).

04

Otsige soovitud sihtkoht eri meetodeid
kasutades üles ja lisage see oma
lemmikute hulka.
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Kasutatava marsruudi
ekraanivaade
Marsruudi ekraanivaade

Nimetus

Kirjeldus

Kui soovite vaadata hetkel läbitava teelõigu kohta täpsemat teavet, nagu näha
ülaltoodud pildil, puudutage detailsete
andmete klahvi. Võite valida ka teelõigu,
mille kohta soovite täpsemat infot.

Näitab järgmise manöövri
kaugust ja suunda.
Näitab ülejärgmise
manöövri kaugust ja
suunda.
Kollased nooled
tähistavad soovitatavat
liikumissuunda, valged
nooled aga teisi
võimalikke suundi.
Näitab saabumisaega,
kaugust sihtkohast ja
sõiduaega.
Avab/sulgeb detailsete
andmetega infoakna.

Nimetus

Kirjeldus
Viib tagasi eelmise osa juurde.
Viib edasi järgmise osa juurde.
Jätab praeguse teelõigu vahele.
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Seadistused

Ekraan

Üldine

Ülal on näha satelliidisignaali vastuvõttu
puudutava infoga ekraanivaade.
Nimetus
Nimetus

Kirjeldus

Kirjeldus

Address
book
symbol

Saate valida, kas salvestatud
kohtade sümboleid näidatakse
kaardil või mitte.

Saate valida pikkusühiku:
km või mi (miil).

Trace

Show
previous
points

Saate valida, kas eelnevaid
sihtpunkte näidatakse või
mitte.

Saate valida, kas läbitud teed
näidatakse või mitte.

Reset
trace

Kustutab läbitud tee.

Auto-search
for petrol
station

Saate automaatse tanklate
otsingu kütuse lõppemise
korral sisse või välja
lülitada.

Satellite
status

Näitab infot satelliidisignaali
vastuvõtu kohta.

Reset
navigation
settings

Taastab navigatsioonirežiimi algseaded.

04

Unit
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Sõidujuhised

Nimetus

Kirjeldus

Intersection
mode

Lülitab ristmike režiimi
sisse või välja.

Junction view
mode

Lülitab ristmikuvaadete
režiimi sisse või välja.

Speed limit

Saate valida, kas
piirkiiruseid näidatakse
või mitte.

Dynamic
guidance

Lülitab dünaamilise
juhendamisfunktsiooni
sisse või välja.

Border
crossing info

Saate valida, kas piiri
ületamise teavet
näidatakse või mitte.

Enhanced
lane
guidance

Lülitab juhised õige
sõiduraja valikuks sisse
või välja.

Marsruut

Nimetus

Kirjeldus

Multiple
routes

Lülitab mitme marsruudi
otsingu sisse või välja.

Driving
simulation

Käivitab sõidu
simulatsiooni.
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i Kasulik teave

Liiklusinfo

• Liiklusinfo piiriületuse hüpikakendes ning
näidatavad piirkiirused võivad olla
ebatäpsed. Palun suhtuge näidatavatesse
andmetesse kriitiliselt.

Nimetus

Kirjeldus
Saate valida, kas
liiklustakistuste teateid
näidatakse või mitte.

Automatic TMC
station

Lülitab automaatse
häälestamise liiklusinfot
edastavale (TMC)
raadiojaamale sisse või
välja.

Favourite TMC
station

Saate valida liiklusinfot
edastava (TMC)
lemmikjaama.

04

Traffic event

Ülal on näha liiklustakistuste teadete
seadistamise ekraanivaade. Saate valida
seadistuseks On (sisse lülitatud), Off f
(välja lülitatud) või Auto (automaatne).
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Käesolevat navigatsiooniseadet kasutama asudes olete nõustunud Teie ning Hyundai MnSoft, INC (k.a. sellega seotud ettevõtted)
vahel sõlmitud kaardiandmete ning -tarkvara lõppkasutaja litsentsilepingu (EULA) tingimustega. Soovi korral saate lepingu sisuga
tutvuda oma Hyundai müügiesindaja või maaletooja juures.
Kaardiuuendused
Kui ekraanil on süsteemi info ekraanivaade, pange uusima failiga mälukaart (SD-kaart: teedekaart + aktiveerimisfail) kaardipessa
ning puudutage siis uuendamise käivitamiseks ekraaniklahvi UPDATE.
Süsteem taaskäivitatakse seejärel automaatselt.
• See toode vajab täiendavaid tarkvarauuendusi, uusi lisafunktsioone ja uuendatud kaarte ning sõltuvalt nende andmete kogumahust
võib uuendamise läbiviimine võtta mõnevõrra aega.
• Uusimate kaartide, aktiveerimiskoodide ja uue tarkvara hankimiseks pöörduge maaletooja poole. Kasutage süsteemi uuendamiseks

SD-kaarti.
ETTEVAATUST
• Kui uuendamise ajal toitevarustus katkeb või SD-kaart eemaldatakse, võivad andmed kahjustuda. Palun oodake töötava mootoriga seni, kuni
uuendamine on lõppenud.

ETTEVAATUST
• Andmebaasi salvestatud kaardiandmed, sh teede nimed, huvipunktid, piirkiirused jms ei pruugi olla alati täpsed (mõned andmed võivad olla
ajakohastamata). Võib juhtuda, et kõik kaardiandmed ei ole uuendatud.
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5. peatükk Hääljuhtimine
Mis on hääletuvastus?
Nõuanded hääletuvastuse parandamiseks
Hääljuhtimisfunktsioonid eri keeltes
Hääljuhtimise alustamine, lõpetamine ja seadistamine
Hääljuhtimise ekraanivaadete ülevaade
Häälkäsklused
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Hääljuhtimine
Mis on hääletuvastus?
Hääletuvastus on tehnoloogia, mille abil
süsteem tuvastab ja täidab teie
häälkäsklusi, võimaldades kasutada
multimeediasüsteemi ohutult ka autojuhtimise ajal. Tehnoloogiliste piirangute
tõttu ei suuda süsteem kahjuks siiski
kõiki teie häälkäsklusi tuvastada. Selliste
piirangute korvamiseks näitab süsteem
ekraanil neid häälkäsklusi, mida on
võimalik vastavas olukorras kasutada.
Mõnikord võib inimestelgi üksteisest
arusaamisega probleeme tekkida.
Samamoodi
võib
hääletuvastustehnoloogia valesti aru saada ka teie
häälkäsklustest. Kui nii peaks juhtuma,
vaadake
võimalikke
häälkäsklusi
süsteemi ekraanilt ning korrake oma
häälkäsklust või valige vastav korraldus
ekraanilt käsitsi, vajutades vastavat
klahvi.
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Nõuanded hääletuvastuse
parandamiseks
1

Süsteem tuvastab ainult neid
häälkäsklusi, mis on näha ekraanil
ja kirjas käesolevas juhendis.
2. Häälkäskluste õige tuvastamise ja
täideviimise tagamiseks öelge oma
häälkäsklus pärast süsteemi poolt
antavat häälkorraldust ja piiksu.
3. Häälkäskluste tuvastamine lõppeb
automaatselt, kui:
1) helistate või teile helistatakse;
2) süsteemiga ühendatakse mõni
väline seade (USB-seade, iPod
vms) või ühendus sellega
katkestatakse;
3) ette või taha suunatud kaamera
(tagurduskaamera) hakkab tööle
(mitte kõikidel mudelitel);
4) auto mootor käivitub või seiskub;
5) vajutatakse mõnd süsteemi
juhtpaneeli klahvi, nt RADIO või
MEDIA ;
6) tekib mõni eriolukord, näiteks
navigatsioonisüsteem otsib uuesti
marsruuti pärast algse marsruudi
kaotamist.

4. Mikrofon, mille kaudu süsteem teie
häält tuvastab, asub juhiistme kohal.
Süsteem tuvastab teie häälkäsklusi
paremini, kui istute häälkäskluse
ütlemise ajal juhiistmel sirge seljaga.
5. Häälkäskluste tuvastamist parandab
see, kui räägite loomulikult ja selge
häälega.
6. Järgnevatel juhtudel võib ümbritsev
müra häälkäskluste tuvastamist segada.
1) Katuseluuk või mõni aken on lahti
ja autosse kostab tuulemüra.
2) Kliimaseadme õhuvool ventilatsiooniavadest on väga tugev.
Pange ventilaator tööle kiirusastmest 3 väiksemal kiirusel.
3) Tunneli läbimisel tekib vibratsioon.
4) Ebatasasel teel sõites tekib
vibratsioon.
5) Sajab tugevalt vihma või väljas
on torm.
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Hääljuhtimisfunktsioonid eri keeltes
Hääljuhtimisfunktsioonid, mida süsteem toetab, on sõltuvalt süsteemi jaoks valitud töökeelest erinevad. Palun kontrollige enne
hääljuhtimise kasutamist, mis keel on hetkel süsteemi töökeeleks valitud. Süsteem toetab hääljuhtimisfunktsioone eri keeltes
vastavalt alltoodud tabelile.
Prantsuse keel

Portugali keel

Itaalia keel

Saksa keel

Hispaania keel

Vene keel

Heli- ja
videorežiimid

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Navigatsioonirežiim

Toetab

Toetab

Ei toeta

Toetab

Toetab

Toetab

Ei toeta

Hollandi keel

Rootsi keel

Poola keel

Türgi keel

Tšehhi keel

Taani keel

Slovakkia keel

Heli- ja
videorežiimid

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Toetab

Ei toeta

Navigatsioonirežiim

Toetab

Ei toeta

Ei toeta

Ei toeta

Ei toeta

Ei toeta

Ei toeta

05

Inglise keel
(Suurbritannia)
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Hääljuhtimise alustamine,
lõpetamine ja seadistamine
Hääljuhtimise alustamine
Kui soovite alustada süsteemi hääljuhtimist, vajutage lühidalt (alla 0,8
sekundi) roolil asuvat lülitit
.

Hääljuhtimise lõpetamine
1. Kui soovite hääljuhtimise lõpetada,
puudutage klahvi „Exit“ ekraani
vasakus alanurgas.
2. Kui soovite hääljuhtimise lõpetada,
vajutage roolil asuvat lülitit
f
pikalt (üle 0,8 sekundi).
Please say a
command. (Ding~♪)

Hääljuhtimise kiirendamine
(käsitsi)
Tavaliselt tuleb häälkäskluse andmiseks
oodata süsteemi poolt antavat häälkorraldust ja sellele järgnevat piiksu
ning alles seejärel saab öelda oma
häälkäskluse. Kuna selle meetodi puhul
peate ootama seni, kuni süsteem on
oma häälkorralduse lõpetanud, saate
soovi korral protsessi kiirendada, valides
mõne ekraanil näidatavatest käsklustest.
See meetod on kasulik näiteks juhul,
kui te ei soovi oodata süsteemi häälkorralduse lõppu või kui süsteem ei
suuda teie häälkäsklust tuvastada.

Please say a command.
(Ding~♪)

Terminating voice
recognition. (Di-Ding~♪)
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Häälkäskluse ooteaja
pikendamine

Please say a command.
(Ding~♪)

Kui süsteem ootab pärast oma
häälkorraldust ja sellele järgnenud piiksu
teie häälkäsklust, vajutage lühidalt (alla
0,8 sekundi) roolil asuvat hääljuhtimise
lülitit. Seejärel kostab uuesti piiks ja
ooteaeg algab uuesti.
See uus ooteaeg kestab 5 sekundit. Kui
te selle 5 sekundi jooksul oma
häälkäsklust ei ütle, kostab süsteemist
palve, et ütleksite oma häälkäskluse.

05

Call "John Smith"
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Süsteemi poolt antava
korralduse vahelejätmine
Kui kuulete süsteemi häälkorraldust,
vajutage selle vahelejätmiseks korraks
roolil asuvat hääljuhtimise lülitit. Seejärel
lülitub süsteem kohe ooteseisundisse ja
saate öelda oma häälkäskluse.

Häälkorralduste helitugevuse
reguleerimine

Please say a...

Nii
saate
kiirendada
süsteemi
kasutamist, kui teile tundub, et süsteemi
häälkorraldus on liiga pikk või te juba
teate, millist häälkäsklust kasutada.

Keerake helitugevuse regulaatorit hääljuhtimise ajal süsteemi häälkorralduste
helitugevuse muutmiseks vasakule või
paremale.

(Ding~♪)

Call "John Smith"

5-6 I Hääljuhtimine

H_VF_G4.5[LU]AVN PART5.indd 5-6

2015-01-15 오후 4:29:1

Hääljuhtimise
ekraanivaadete ülevaade
Ekraanivaade hääljuhtimise
alustamisel

Nimetus
Hääljuhtimise
seisundinäit
Kasutaja
hääletugevuse
tuvastus

Näitab häälkäskluse
helitugevust reaalajas.

Tuvastatud
tulemused

Näitab hääletuvastuse
tulemust.

Help

Näitab kõiki
kasutatavaid käsklusi
puu-formaadis.

Exit
Nimetus

Kirjeldus

Kõige
Ekraanil on näha kuus
sagedamini
kõige sagedamini
kasutatavad
kasutatavat häälkäsklust.
häälkäsklused

Abifunktsiooni ekraanivaade

Lõpetab hääljuhtimise.

Nimetus

Kirjeldus

• Näitab häälkäsklusi, mida
Häälkäskluste
loend

Üldised
juhised

saab kasutada.

• Tehke oma valik või öelge
häälkäsklus, et tuua
ekraanile üksikasjalikud
täiendavad häälkäsklused.
Siit leiate üldised juhised
hääljuhtimise kasutamiseks.

Sel moel on tähistatud
häälkäsklused, mida ei
saa kasutada, kuna
eeltingimused nende
kasutamiseks on täitmata
ja vajalik on täiendav
seadistamine. Nende
häälkäskluste kasutamise
eeltingimused on lühidalt
kirjas iga sellise käskluse
all.
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Häälkäsklus,
mida ei saa
kasutada

Kirjeldus
Ootel
Süsteemi häälkorraldus
Teie häälkäskluse
töötlemine
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Juhised hääljuhtimise
kasutamiseks

Nimetus

Kirjeldus

Selles ekraaniaknas
Üksikasjalikud kirjeldatakse
juhised
üksikasjalikult, kuidas
hääljuhtimist kasutada.
Sulgemisklahv

Sulgeb selle ekraanivaate
ja lülitab hääljuhtimise
uuesti sisse.

i Kasulik teave
• Kui olete lülitanud süsteemi hääljuhtimise
juhiste ekraanivaatele, ei tuvasta süsteem
teie häälkäsklusi. Niisiis peate oma käsklused
andma käsitsi. Kuna see ekraanivaade
sisaldab rohkelt infot, pole seda turvakaalutlustel võimalik lugeda sõidu ajal.
5-8 I Hääljuhtimine
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Häälkäskluste tüübid
Häälkäsklused on rühmitatud üldisteks käsklusteks ja
seisundipõhisteks käsklusteks.
1. Üldised häälkäsklused ( ) : häälkäsklused, mida saab
kasutada kohe pärast hääljuhtimise alustamist.
2. Seisundipõhised häälkäsklused (◯) : häälkäsklused, mida
saab kasutada pärast hääljuhtimise sisselülitamist kas heli-,
video- või navigatsioonirežiimil või Bluetooth-vabakäesüsteemiga toimuva telefonikõne ajal.

Häälkäsklused telefoni kasutamisel
* Enne telefoniga seotud häälkäskluste kasutamist lugege läbi
alltoodud nõuanded:
1. Telefoniga seotud häälkäsklusi saab kasutada alles siis, kui
telefon on Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga ühendatud.
2. Kui soovite helistada inimesele, kelle nimi on kontaktide
loendis (nt „Call <Peeter Paan>“), peate esmalt kontaktide
loendi alla laadima. Täpsed juhised kontaktide allalaadimiseks
leiate 3. peatüki „Bluetooth-vabakäesüsteemi kasutamine“
osast „Kontaktid“ lk 3-10.
3. Pärast kontaktide allalaadimist kulub süsteemil veidi aega
kontaktandmete
töötlemiseks
ja
häälkäsklusteks
teisendamiseks. Sel ajal pole võimalik häälkäskluse (inimese
nime) abil helistada. Sõltuvalt alla laaditud kontaktide arvust
võib nende töötlemiseks kuluv aeg kõikuda.

H_VF_G4.5[LU]AVN PART5.indd 5-9

Häälkäsklus

Selgitus

Call

Helista: ekraanile ilmub alla laaditud kontaktide
loend. Seejärel saate helistada, öeldes
soovitud nime.

Call <nimi>

Helista <nimi>: saate helistada inimesele,
kelle nimi on alla laaditud kontaktide
loendis, nt „Call Peeter Paan“.

Call <nimi> on
Mobile

Helista <nimi> mobiilile: saate helistada
alla laaditud kontaktide loendis vastava
nime alla salvestatud mobiiltelefoni
numbrile, nt „Call Peeter Paan on Mobile“.

Call <nimi> in
Office

Helista <nimi> kontorisse: saate helistada
alla laaditud kontaktide loendis vastava
nime alla salvestatud kontori numbrile, nt
„Call Peeter Paan in Office“.

Call <nimi> at
Home

Helista <nimi> koju: saate helistada alla laaditud
kontaktide loendis vastava nime alla salvestatud
kodusele numbrile, nt „Call Peeter Paan at Home“.

Call <nimi> on
Other

Helista <nimi> mujale: saate helistada alla
laaditud kontaktide loendis vastava nime alla
salvestatud muule (v.a mobiili, kodu või kontori)
numbrile, nt „Call Peeter Paan on Other“.

Dial Number

Vali number: avaneb ekraanivaade, kus saate
öelda numbri, millele soovite helistada.

Dial <tel nr>

Vali telefoninumber: öelge number,
millele soovite helistada, nt „Dial 313“.

Redial

Kordusvalimine: viimasena valitud number
valitakse uuesti.

Call History

Kõnede loend: ekraanile ilmub kõnede loend.
Helistamiseks öelge vastav number loendis.
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Häälkäsklused navigatsioonirežiimi kasutamisel
* Enne navigatsioonirežiimiga seotud häälkäskluste kasutamist
lugege läbi alltoodud nõuanded:
1. Saate otsida ja leida aadresse, mis asuvad samas riigis, kus
parajasti sõidate.
Kui soovite otsida aadresse mõnest teisest riigist, öelge
esmalt riigi nimi ja seejärel jätkake otsingut.
Aadressi otsing on riigipõhine, et süsteem suudaks tulemusi
kiiremini leida.
2. Mõningaid häälkäsklusi, nt „Stop guidance“ (Lõpeta
juhendamine), saab kasutada vaid siis, kui sihtkoht on valitud.
Häälkäsklus

Häälkäsklus

Selgitus

POIs near
destination

Huvipunktid sihtkoha lähedal: süsteem otsib
huvipunkte valitud sihtkoha lähedusest.
Pärast seda häälkäsklust saate leida huvipunkti
nime, järgides samm-sammult antavaid juhiseid.

<Kategooria>
near
destination

<Kategooria> sihtkoha lähedal: süsteem otsib
vastava kategooria kohti sihtkoha lähedusest.
Vt täpsemaid juhiseid lk 5-17: „Lähimate kohtade
loend kategooriate kaupa“, öelge nt „Parking
near destination“ (Parkimine sihtkoha lähedal).

Map

Kaart: ekraani kaardivaatel näidatakse auto
praegust asukohta.

Previous
points

Eelmised kohad: ekraanile ilmub eelmiste
sihtkohtade ja alguspunktide ühine loend.
Saate valida sihtkoha, öeldes selle numbri loendis.

Previous
destinations

Eelmised sihtkohad: ekraanile ilmub viimaste
sihtkohtade loend, kust saate teha soovitud
valiku, öeldes selle numbri loendis.

Previous
starting points

Eelmised alguspunktid: ekraanile ilmub viimaste
alguspunktide loend, kust saate teha soovitud
valiku, öeldes selle numbri loendis.

Traffic
Information

Liiklusinfo: ekraanile ilmub liiklusinfo menüüvaade.

Go Home

Mine koju: sihtkohaks sisestatakse teie kodune
aadress.
Selle eelduseks on, et olete oma koduse
aadressi süsteemi salvestanud.

Go to Office

Mine kontorisse: sihtkohaks sisestatakse
teie töökoha aadress.
Selle eelduseks on, et olete oma töökoha
aadressi süsteemi salvestanud.

Selgitus

Search
address

Otsi aadressi: süsteem otsib üles aadressi ja
sisestab selle sihtkohaks.
Aadressi otsimiseks öelge: linn tänav
maja number (selles järjekorras, v.a riigi nimi),
nt „London, Eresby Place, 32 (three two)“.

Nearest POI

Lähim huvipunkt: süsteem otsib teie asukohale
lähimaid huvipunkte. Pärast seda häälkäsklust
saate leida huvipunkti nime, järgides sammsammult antavaid juhiseid.

Nearest
<kategooria>

Lähim <kategooria>: vt täpsemaid juhiseid lk
5-17: „Lähimate kohtade loend kategooriate
kaupa“, öelge nt „Nearest Parking“ (Lähim
parkimine).
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Selgitus

Voice guidance
on

Hääljuhised sisse: hääljuhised marsruudi
läbimiseks lülitatakse sisse.

Voice guidance
off

Hääljuhised välja: hääljuhised marsruudi
läbimiseks lülitatakse välja.

Maximum
zoom

Maksimaalne suurendus: kaarti näidatakse
ekraanil nii suurelt kui võimalik.

Minimum
zoom

Minimaalne suurendus: kaarti näidatakse
ekraanil nii väikselt kui võimalik.

Stop guidance

Lõpeta juhendamine: juhendamine valitud
sihtkohta jõudmiseks lõpetatakse.

Resume
guidance

Jätka juhendamist: juhendamist valitud
sihtkohta jõudmiseks jätkatakse.

Remaining
time and
distance

Sõiduaeg ja kaugus sihtkohast: süsteem
teatab teile auto kauguse sihtkohast ja aja,
mis kulub sinna jõudmiseks.

Route options

Marsruudi variandid: marsruudi koostamine
valitud sihtkohta algab uuesti. Saate valida
kiireima (Fast) või lühima (Short) marsruudi.

Find Fast route

Leia kiireim marsruut: sihtkohta jõudmiseks
koostatakse uus marsruut, mille läbimiseks
kulub kõige vähem aega.

Find Short
route

Leia lühim marsruut: sihtkohta jõudmiseks
koostatakse uus marsruut, mis on teepikkuselt
kõige lühem.

Route
overview

Marsruudi ülevaade: ekraanile ilmub ülevaade
tervest marsruudist kuni valitud sihtkohani.
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Häälkäsklused raadio kasutamisel
Häälkäsklus

Selgitus

Radio

Raadio: mängima hakkab viimati kuulatud
raadiokanal (FM, AM või DAB).

FM

Mängima hakkab FM-raadio.

<87.50~108.00> FM

FM-sagedus: raadio häälestatakse teie öeldud
FM-laineala sagedusele, võite valida nt FM
87.50, öeldes „FM eighty seven point five“.

AM

Mängima hakkab AM-raadio.

<522~1620> AM

AM-sagedus: raadio häälestatakse teie
öeldud AM-laineala sagedusele, võite valida
nt AM 990, öeldes „AM nine nine oh“.

DAB

Mängima hakkab DAB-raadio.

DAB station

DAB-raadiojaam: ekraanile ilmub DABjaamade loend ning hääljuhtimine lõpetatakse.

◯

Preset <1~12>

Salvestatud jaam <1~12>: mängima hakkab
öeldud numbrile vastav salvestatud
raadiojaam, kui kuulate FM- või AM-raadiot.

◯

Preset <1~24>

Salvestatud jaam <1~24>: mängima hakkab
öeldud numbrile vastav salvestatud
raadiojaam, kui kuulate DAB-raadiot.

◯

Station list

Jaamade loend: kui kuulate DAB-raadiot,
ilmub ekraanile DAB-jaamade loend.

Traffic announcement on

Liiklusteated sisse: liiklusteadete vastuvõtt
lülitatakse sisse.

Traffic announcement off

Liiklusteated välja: liiklusteadete vastuvõtt
lülitatakse välja.

5-12 I Hääljuhtimine
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* Enne MEDIA-režiimidega seotud häälkäskluste kasutamist
lugege läbi alltoodud nõuanded:
1. Kui järgnevate häälkäskluste kasutamise ajal ei ole
süsteemiga ühendatud ühtki välist seadet või taasesitatavad
failid puuduvad, kuulete süsteemist teadet, et vastavaid
häälkäsklusi pole võimalik kasutada.
2. Kui ütlete hetkel mängiva seadme nime, jätkab nimetatud
seade mängimist (nt öeldes „USB“, kui failide taasesitus
USB-seadmelt juba käib).

Häälkäsklus

Selgitus

Media

MEDIA-režiim: süsteem lülitub viimasena
kasutatud MEDIA-režiimile (k.a videorežiim)
ja jätkab mängimist sellel režiimil.

Music

Muusika: süsteem lülitub viimasena kasutatud
muusikarežiimile (v.a video- ja pildirežiimid) ja
jätkab mängimist sellel režiimil.

Video

Video: mängima hakkab USB-seadmesse
salvestatud videofail.

Image

Pilt: ekraanil näidatakse USB-seadmesse
salvestatud pildifaili.

CD

CD: mängima hakkab seadmesse pandud
CD-plaat.

iPod

iPod: mängima hakkavad süsteemiga
ühendatud iPodi failid. Käsklus on sama ka
juhul, kui süsteemiga on ühendatud iPhone.
Kui süsteemiga on ühendatud USB-seade,
hakkab iPodi asemel mängima see.

USB

USB-seade: mängima hakkab süsteemiga ühendatud USB-seadmesse salvestatud muusika.
Kui süsteemiga on ühendatud iPod, hakkab
USB-seadme asemel mängima iPod.

Bluetooth Audio

Bluetooth-ühendusega heliseade: mängima
hakkab Bluetooth-ühenduse kaudu süsteemiga
ühendatud seadmesse salvestatud muusika.
Sõltuvalt Bluetooth-ühenduse seisundist ei
pruugi süsteem seda käsklust toetada.

AUX

AUX: mängima hakkab AUX-ühenduse
kaudu süsteemiga ühendatud väline seade.

My Music

My Music-loend: mängima hakkavad süsteemi
My Music-loendisse salvestatud failid.
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1. Häälkäsklused CD-heliplaadi režiimil

◯
◯
◯
◯

◯

Häälkäsklus

Selgitus

Play

Mängi: pausile lülitatud lugu hakkab uuesti mängima.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

Pause
Track
<1~99>

Paus: hetkel mängiv lugu lülitatakse pausile.
Pausi ajal säilivad kehtivad seadistused.

2. Häälkäsklused MP3 CD-plaadi, USB-seadme, iPodi ja My
Music-režiimil
Häälkäsklus

Selgitus

◯

Play

Mängi: mängima hakkab valitud fail.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

◯

Pause

Paus: hetkel mängiv fail lülitatakse pausile.
Pausi ajal säilivad kehtivad seadistused.

Shuffle

Juhuesitus: lugusid või faile mängitakse juhuslikus
järjekorras.
Juhuesituse ajal säilivad kehtivad seadistused.

Lugu <1~99>: mängima hakkab öeldud numbrile
vastav lugu.

Shuffle

Juhuesitus: lugusid mängitakse juhuslikus
järjekorras. Juhuesituse ajal säilivad kehtivad
seadistused.

◯

◯

Shuffle off

Shuffle off

Juhuesituse väljalülitus: juhuesitus lülitatakse välja
ja lood hakkavad mängima õiges järjekorras.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

Juhuesituse väljalülitus: juhuesitus lülitatakse välja
ja lood/failid hakkavad mängima õiges järjekorras.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

◯

Repeat

Kordus: seade kordab hetkel kuulatavat lugu või
faili.
Loo kordamise ajal säilivad kehtivad seadistused.

◯

Repeat Off

Korduse väljalülitus: kordus lülitatakse välja ja lood/
failid hakkavad mängima tavalises järjekorras.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.

◯

Repeat

Kordus: seade kordab hetkel kuulatavat lugu. Loo
kordamise ajal säilivad kehtivad seadistused.

◯

Repeat Off

Korduse väljalülitus: kordus lülitatakse välja ja
lood hakkavad mängima tavalises järjekorras.
Mängimise ajal säilivad kehtivad seadistused.
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3. Häälkäsklused Bluetooth-ühendusega heliseadme, AUX-,
USB-video- ja USB-pildirežiimil
•Kõikidel MEDIA-režiimidel saab kasutada kaht tüüpi
häälkäsklusi. Üldiseid häälkäsklusi saab kasutada igas
olukorras. Sellised on näiteks häälkäsklused „Bluetooth
Audio“ (Bluetooth-ühendusega heliseade), „AUX“, „Video“
ja „Image“ (Pilt).
•Seisundipõhiseid häälkäsklusi saab aga kasutada vaid
siis, kui süsteem on vastaval MEDIA-režiimil. Sellised
häälkäsklused on näiteks „Play“ (Mängi), „Pause“ (Paus),
„Shuffle“ (Juhuesitus), „Shuffle off“ (Juhuesituse
väljalülitus), „Repeat“ (Kordus), „Repeat off“ (Korduse
väljalülitus) – neid saab kasutada erinevate väliste
seadmete (nt USB-seadme) režiimidel.
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Muud häälkäsklused (loendite ja abifunktsiooni
kasutamisel)
Häälkäsklus

Selgitus

Help

Abi: ekraanile ilmub hääljuhtimise
abifunktsiooni ekraanivaade. Siit leiate kõik
häälkäsklused, mida on võimalik kasutada.

◯

Line 1~5
(One~Five)

Rida 1~5: kui teil ei õnnestu mõnda nime
valida (nt kõnede loendist), saate kasutada
selle valimiseks järjekorranumbrit vastavas
loendis.
Süsteem suudab tuvastada ühekohalisi
numbreid, nt „one“ (üks) ja „two“ (kaks).

◯

Yes / No

Jah/Ei: neid sõnu kasutatakse süsteemi
hääljuhtimisel siis, kui süsteem ootab oma
küsimusele vastust.

◯

Previous Page/
Next Page

Eelmine/järgmine lehekülg: kui loendis on
viis või rohkem otsitavat sisestust, saate
selle käsklusega liikuda loendi eelmisele või
järgmisele leheküljele.

◯

Manual input

Käsitsi sisestamine: kui ekraanil on telefoninumbri või sihtkoha otsingu tulemused, saate
selle käsklusega minna häälkäsklustega
otsingult üle käsitsi otsingule.
Selle häälkäsklusega lülitatakse hääljuhtimine
välja.

◯

Go Back

Tagasi: viib tagasi eelmisele ekraanivaatele.
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Lähimate kohtade loend kategooriate kaupa
Järgnev kohtade loend, mida saab kasutada navigatsioonirežiimil süsteemi hääljuhtimiseks, võib pärast süsteemi tarkvara ja kaartide
uuendamist muutuda.
1. Hädaabi
2. Tankla
3. Restoran
4. Hotell või motell
Emergency
Hospital

Petrol station
Petrol station

Restaurant
Balkan restaurant

Medical service

Bar or pub

Pharmacy

Coffee shop

Police station

Chinese restaurant

Hotel or motel
Hotel or motel

Fast food
French restaurant
German restaurant
International restaurant
Italian restaurant
Japanese restaurant
Korean restaurant
Spanish restaurant
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Steak house
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5. Transport

6. Reisimine

Transportation

7. Parkimine
Travel

Parking

8. Ettevõtted ja avalikud kohad
Company and public places

Airport

Frontier crossing

Park and ride

Cemetery

Bus station

Rest area

Garage parking

City hall

Rent a car facility

Tourist office

Open parking area

Business facility

Ferry terminal

Community centre

Railway station

Exhibition or conference centre
Industrial zone
Post office
School
University or college
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9. Vaba aeg ja huviväärsused

10. Kauplused

Recreation and attractions

11. Pangad

Shopping

12. Meelelahutus
Banking

Entertainment

Amusement park

Grocery store

City centre

Shopping centre

Casino

Golf course

Winery

Cinema

Banking

Bowling centre

Historical monument

Theatre

Ice skating ring

Nightlife

Marina
Museum
Recreation facility
Ski resort
Sports centre
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Tourist attraction
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13. Hyundai teeninduskeskused
Hyundai service
Hyundai dealership
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6. peatükk

Muud töörežiimid
Kliimaseadme režiim
Tagurduskaamera
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H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd 6-1

2015-01-15 오후 4:30:2

Muud töörežiimid
Kliimaseadme režiim

Nimetus

Juhi ja
kaassõitja poole
jaoks valitud
temperatuur

Õhuvoolu suund

See sümbol näitab kasutatavat õhuvoolu suuna
seadistust.

Õhuvoolu tugevus

See sümbol näitab kasutatavat õhuvoolu
tugevuse seadistust.

Jahutamise/
kütmise
reguleerimisrežiim (AUTO)

See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse klahvi
AUTO ning süsteem reguleerib jahutamist/kütmist
vastavalt valitud temperatuurile automaatselt.
AUTO-režiim lülitatakse välja, kui teete AUTOrežiimil midagi järgnevast loetelust:
- muudate õhuvoolu tugevust;
- muudate õhuvoolu suunda;
- lülitate konditsioneeri (A/C) sisse või välja;
- lülitate sisse niiskuse kõrvaldusfunktsiooni,
et esiklaas udust puhtaks teha.

Konditsioneeri
seisundinäit

See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse
klahvi A/C ja konditsioneer hakkab tööle.

Kliimaseadme režiimi kasutamine
Kui soovite vaadata üle kogu ekraani infot kliimaseadme seisundi
kohta, vajutage klahvi CLIMATE .
Multimeediasüsteemi kasutamise ajal ilmuvad kliimaseadme
andmed ka ekraani ülaserva, kui reguleerite temperatuuri
(TEMP) või lülitate sisse konditsioneeri (A/C).

Režiimi ekraanivaade

Kirjeldus
Need on temperatuurid, mis on valitud juhi ja
tema kõrval istuva kaassõitja jaoks.
Jahutamine või kütmine jätkub seni, kuni on
saavutatud näidatavale temperatuurile vastav
temperatuur.
Salongi temperatuuri saab muuta 0,5 °C
kaupa vahemikus 15,5 °C kuni 29,5 °C.
Kui temperatuur reguleeritakse madalamaks
kui 15,5 °C, ilmub ekraanile tekst „LOW“
(madal), kui aga kõrgemaks kui 29,5 °C,
ilmub ekraanile tekst „HIGH“ (kõrge).
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Nimetus

See näit ilmub ekraanile, kui vajutatakse klahvi
DUAL . Seejärel saab valida juhi ja kaassõitja
poole jaoks samaaegselt sama temperatuuri.
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Temperatuuri
reguleerimine
ühiselt juhi ja
kaassõitja
poolel (DUAL)

Kirjeldus

Kliimaseadme režiim I 6-3

H_VF_G4.5[LU]AVN PART6.indd 6-3

2015-01-15 오후 4:30:3

i Kasulik teave
• Sõidukites, kus juhiiste asub paremal, on
kliimaseadme režiimi ekraanivaade järgnev:

Kliimaseadme seadistuste
ekraanivaade
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Tagurduskaamera
Tagurduskaamera
•Süsteemiga on ühendatud tagurdus-

i Kasulik teave
• Kui soovite tagurduskaamera sisse lülitada
süsteemi käivitamise ajal, pange käigukang
tagasikäigu asendisse R.
• Süsteemi käivitamise ajal on tagurduskaamera ekraanivaate jaoks kasutusel eraldi
kiibistik ja seetõttu võib kaamera pilt pärast
süsteemi käivitumist muutuda.
• Pärast süsteemi käivitamist võib pilt vilkuda,
kui süsteem lülitatakse ümber kasutajaliidese
ekraanivaatele.

ETTEVAATUST
• Tagurduskaameras on laia vaatevälja
saavutamiseks kasutusel eriline lainurklääts
ning seetõttu võivad ekraanil nähtavad
vahemaad tegelikest kaugustest mõnevõrra
erineda. Ohutuse tagamiseks vaadake auto
ümbrus enne tagurdamist alati ka oma
silmaga üle.

06

kaamera, mis näitab ekraanil vaadet
auto taha, kui autoga tagurdatakse.
•Kui mootor töötab, pange käigukang
tagurduskaamera sisselülitamiseks
tagasikäigu asendisse R.
•Tagurduskaamera väljalülitamiseks
pange käigukang tagasikäigu asendist
R mõnda teise asendisse.
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MÄRKUSED
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7. peatükk Seadistused
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Seadistused
Seadistused
Seadistuste ekraanivaadet kasutatakse
multimeediasüsteemi erinevate seadistuste muutmiseks.
Seadistuste ekraanivaate avamiseks
vajutage juhtpaneeli klahvi
või
valige „All Menus“ alt Settings .

Nimetus

Kirjeldus

Ekraanile ilmuvad üldised,
Navigation
ekraani, sõidujuhiste,
(navigatsioonimarsruudi ja liiklusinfo
režiim)
seadistused.

Nimetus

Kirjeldus

DivX® VOD

Ekraanile ilmuvad
registreerimisandmed.

AUX (AUXühendus)

Ekraanile ilmuvad
videoväljundi (NTSC/PAL)
seadistused.

Language
(keel)

Ekraanile ilmuvad
seadistused keele
muutmiseks.

Sound (heli)

Ekraanile ilmuvad heli
ruumilise jaotumise, heli eri
toonide, helitugevuse jm
funktsioonide seadistused.

Display
(ekraan)

Ekraanile ilmuvad ekraani eri
parameetrite seadistused.

Keyboard
(klaviatuur)

Phone
(telefon)

Ekraanile ilmuvad Bluetoothühenduse, automaatse
ühendamise prioriteedi,
helina jm Bluetooth-vabakäesüsteemi seadistused.

Ekraanile ilmuvad
seadistused klaviatuuri
tüübi muutmiseks.

Frame
(pildikaader)

Ekraanile ilmuvad
seadistused kellanäidu,
pildi ja ilma kujutiseta
variandi valimiseks.

System Info
(süsteemi info)

Ekraanile ilmuvad tarkvara
ja mälumahu andmed.

Display Off
(ekraani
väljalülitus)

Ekraani väljalülituse
(puudutusega
aktiveerimise) funktsioon

Voice
Ekraanile ilmuvad süsteemi
Recognition
hääljuhiste ja prioriteedi
(hääljuhtimine) seadistused.
Clock (kell)

Ekraanile ilmuvad
kuupäeva, kellaaja ja
kellaaja näidu seadistused.
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Nende seadistustega saate muuta
süsteemi erinevaid heliefekte.

Nimetus
Vol. control
(helitugevus)

Kirjeldus
Saate reguleerida helitugevuse erinevust süsteemi
tavaheli ja navigatsioonirežiimi sõidujuhiste vahel.

Saate võtta kasutusele
täiendavaid funktsioone ja
heliefekte, nt „Speed
Dependent Volume
Advanced
Control“ (helitugevuse
(lisafunktsioonid) automaatne reguleerimine
vastavalt sõidukiirusele),
„Variable EQ“, „Surround“
ja „Quantum Logic
Surround“.

Nimetus

Position
(ruumiline
jaotus)

Equaliser
(ekvalaiser)

Kirjeldus
Puudutage heli
suunamiseks ette-taha ja
vasakule-paremale klahve
Up/Down/Left/Right

ekraanil.
Heli suunamiseks auto
keskele puudutage klahvi
Centre .
Bassitoonide, keskmiste ja
kõrgete toonide
reguleerimiseks lohistage
sõrme reguleerimisribal.
Algväärtuste taastamiseks
puudutage klahvi Centre .

Beep
(piiks)

Kui valite selle, kostab piiks
iga kord, kui vajutate mõnd
klahvi.

i Kasulik teave
• Heli lisafunktsioonide (Advanced) seadistused
võivad sõltuvalt valitud võimendi (AMP)
tüübist erineda.
• Istme kuju võib sõltuvalt sõiduki mudelist
varieeruda.

Ekraani seadistused
Nende seadistustega saate muuta ekraani
heledust ja pildi suhet kogu süsteemi
kasutamisel.

Nimetus

Kirjeldus

Adjust
(reguleerimine)

Heleduse, värvitooni,
kontrastsuse ja
värviküllastuse
reguleerimiseks lohistage
sõrme reguleerimisribal.
Algväärtuste taastamiseks
puudutage klahvi Centre .

Illumination
(valgustus)

Saate valida sobiva
seadistuse ekraani heleduse
jaoks eri valgustasemete
korral: „Daylight“ (päevane),
„Night“ (öine) või „Automatic“
(automaatne).
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Heli seadistused
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Ratio (pildi
suhe)

Display Off
(ekraani
väljalülitus)

Valida saab erinevaid pildi
suhte seadistusi: „Normal“
(tavaline), „Full“ (täis) või
„Wide“ (lai). See valik on
võimalik vaid videorežiimi
kasutamisel.
Ekraani väljalülituse
(puudutusega aktiveerimise)
funktsioon

Telefoni seadistused
Saate muuta Bluetooth-vabakäesüsteemi
ja telefoni kasutamisega seotud seadistusi.

Bluetooth-ühenduse
seadistused
Vajutage klahvi
Valige Phone . ▶ Valige

juhtpaneelil. ▶
.

Bluetooth connection

Telefoni seadistused
•Vajutage klahvi
juhtpaneelil.
▶ Valige Phone .
• Ekraani avakuval ▶ valige All menus ▶
valige SSettingss ▶ valige Phone .
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Kirjeldus

Seotud
seadmete loend

Ekraanil on näha
süsteemiga seotud
Bluetooth-tehnoloogiaga
seadmete loend. Valiku
tegemisel loendist seade
ühendatakse või
ühendus katkestatakse.

Seisundinäit:
Bluetoothühendus
heliedastuseks

See ikoon ilmub
ekraanile, kui Bluetoothühendus heliedastuseks
on loodud.

Seisundinäit:
Bluetoothühendus
helistamiseks

See ikoon ilmub
ekraanile, kui Bluetoothühendus helistamiseks
on loodud.

Add new (lisa
uus)

Saate siduda süsteemiga
uue Bluetoothtehnoloogiaga seadme.

Delete devices
(kustuta
seadmed)

Saate valida seotud
seadme ja selle
süsteemist kustutada.

Delete all
(kustuta kõik)

Saate kustutada korraga
kõik seotud seadmed.

Help (abi)

Avab Bluetoothühenduse abiinfo
ekraanivaate.

i Kasulik teave
• Süsteemiga saab siduda kuni 5 Bluetoothtehnoloogiaga seadet.
• Korraga saab süsteemiga ühendada ainult
ühe Bluetooth-tehnoloogiaga seadme.
• Bluetooth-tehnoloogiaga seadme ühendamise
ajal ei saa teist seadet süsteemiga siduda.
• Seotud seadme kustutamisel kustutatakse
süsteemi mälust ka kõik selle seadme
kõnede loendid ja kontaktid.
• Süsteem toetab nii helistamist kui ka
heliedastust Bluetooth-ühenduse kaudu.
• Seadmed, millega saab helistada ja
muusikat kuulata, nt Bluetooth-tehnoloogiaga
nutitelefonid või heliseadmed, töötavad nagu
tavaliselt.
• Kui seade on Bluetooth-ühenduse kaudu
süsteemiga ühendatud, ent Bluetoothühendus katkeb ootamatult sideraadiusest
väljumise, seadme väljalülitumise või
Bluetooth-ühenduse häire tõttu, alustab
Bluetooth-tehnoloogiaga seade automaatselt
otsingut ja loob ühenduse mõne teise lähedal
asuva Bluetooth-seadmega.
• Kui auto multimeediasüsteem ei tööta
Bluetooth-ühenduse sidehäirete tõttu
stabiilselt, taastage tehase algseaded.
• Tehase algseadete taastamisel ennistatakse
kõik Bluetooth-ühendust puudutavad
algseaded.
• Vajutage klahvi
juhtpaneelil ▶
y
info f
valige Phone ▶ valige Bluetooth system
▶ valige Default factory settings .

Ühendamisjärjekord (prioriteet)
automaatsel ühendamisel
Vajutage klahvi
Valige Phone . ▶Valige

juhtpaneelil. ▶
.

Auto connection priority

Kui auto mootor töötab, loob süsteem
automaatselt
Bluetooth-ühenduse
seadmega, mis on määratud kõrgeima
prioriteediga seadmeks. Kui seda seadet
ei õnnestu ühendada, ühendatakse
automaatselt seade, mis oli süsteemiga
ühendatud kõige viimasena. Kui ka sellega
ei õnnestu ühendust luua, proovib süsteem
luua ühenduse järjest kõikide seotud
seadmetega.
Sõltuvalt automaatse ühendamise
prioriteedi seadistusest võib ühenduse
loomine seadmega võtta mõnevõrra aega.
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Helin
Vajutage klahvi
juhtpaneelil. ▶
Valige Phone . ▶ Valige Ringtone .

Nimetus

Kirjeldus

Use mobile
ringtone
(kasuta
mobiili
helinat)

Kui teile helistatakse, kostab
läbi auto kõlarite
mobiiltelefoni helin. Kui
telefon seda funktsiooni ei
toeta, kasutatakse selle
asemel auto põhihelinat.

Use system
ringtone
(kasuta
süsteemi
helinat)

Kasutatakse süsteemi
helinat.

Settings
(seadistused)

Saate helinat muuta.

Ringtone
type (helina
tüüp)

Saate valida helina selle
nime järgi.

Proovihelin

Saate valitavaid helinaid
prooviks kuulata.

Bluetooth-vabakäesüsteemi info
Vajutage klahvi
o
Valige Phone
. ▶ Valige

Nimetus

juhtpaneelil. ▶
.

y
Bluetooth system
info

Kirjeldus

Device name Soovi korral saate muuta
auto Bluetooth(seadme
vabakäesüsteemi nime.
nimi)
Passkey
(kood)

Saate muuta Bluetoothseadme autentimiseks
kasutatavat koodi. Kood on
vaikimisi 0000.

Default
factory
settings
(tehase
algseaded)

Saate kõik seotud seadmed
süsteemist kustutada ja
taastada kõik Bluetoothühendust puudutavad
algseaded. Tehase algseadete
taastamisel kustutatakse kõik
seotud seadmed ja kehtima
hakkavad taas kõik süsteemi
algseaded.
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Hääljuhtimise seadistused

Kella seadistused

Saate muuta hääljuhtimise seadistusi,
et helistada häälkäskluste ja süsteemi
häälkorralduste abil.

Saate muuta kuupäeva ja kellaaja
seadistusi.

Nimetus
Nimetus

Time
(kuupäev ja
kellaaeg)

Saate muuta kuupäeva ja
kellaaega ning lülitada sisse
või välja GPS-kellaaja (GPS
Time), ümberlülituse
suveajale (Daylight Savings
Time) ning 24-tunnise
kellaaja formaadi (24-Hour).

View
(kellaaja ja
kuupäeva
näit)

Saate valida, kas ekraani
avakuval ja ekraanisäästjal
näidatakse digitaal- või
analoogkella; lisaks saate
muuta kuupäeva näidu
seadistusi.

Kirjeldus

Tehke võimalike variantide
seast soovitud valik:
„Detailed guidance“
Guidance
(üksikasjalikud
(süsteemi
korraldused), „Simple
häälkorraldused) guidance“ (lihtsustatud
korraldused) või „No
guidance“ (ilma
häälkorraldusteta).

Kirjeldus

07

i Kasulik teave
• Eeltoodud pildil on näha seadme nime näide.
Tegelikke andmeid näete seadme ekraanilt.
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DivX VOD

AUX-ühendus

Keel

Kui vaatate kaitstud DivX®-videofaile
esimest korda, minge oma registreerimiskoodi registreerimiseks DivX®-i kodulehele.

Saate valida AUX-ühenduse jaoks
ühendatud seadme videoväljundile
vastava meetodi.

Saate muuta kogu süsteemi töökeelt.

DivX-videofailide vaatamiseks registreerige
veebilehel toote registreerimiskood, mida
näete sellel ekraanivaatel.

AUX-ühenduse jaoks õige meetodi
(NTSC/PAL) valimiseks tehke kindlaks
ühendatud seadme videoväljundi tüüp.
Kujutis ei pruugi normaalselt ekraanile
ilmuda, kui välise seadme ühendusmeetod on vale.
Nimetus

Pärast töökeele muutmist hakkab
süsteem automaatselt tööle uues valitud
keeles. Keel ei muutu teatud spetsiifiliste
andmete, nt MP3-failide nimede puhul;
lisaks ei toeta osad keeled hääljuhtimist.

Kirjeldus

NTSC

See on televisiooni
standardformaat LõunaKoreas, USAs ja Jaapanis.

PAL

See on televisiooni
standardformaat Euroopas
ja Hiinas.
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Klaviatuuri seadistused

Pildikaadri seadistused

Süsteemi info

Saate valida kasutatavale keelele vastava
paigutusega klaviatuuri.

Saate valida, mida näidatakse süsteemi
ekraanil siis, kui süsteem on välja lülitatud.

Süsteemi info ekraanivaatel saate vaadata
tarkvara versiooni ja mälumahu andmeid
ning viia läbi süsteemi uuendamise.

Süsteemi jaoks saab valida ABCD- või
QWERTY-paigutusega klaviatuuri.

Võimalikud valikud on: „Clock“ (kell),
„Image“ (pilt) ja „No image“ (ilma
kujutiseta). Kui puudutate valikut Image ,
saate valida pildiks USB-seadmest
salvestatud
pildifaili,
kasutades
ekraaniklahvi Find Image .

Kirjeldus

SW info
(tarkvara
andmed)

Ekraanil on näha tarkvara
versiooni andmed ja
uuenduste info.
Süsteemi uuendamiseks
puudutage klahvi Update .
Kui uuendamine on
lõppenud, taaskäivitub
süsteem automaatselt.

Storage
(mälumaht)

Ekraanil on näha failide ja
rakenduste jaoks
kasutatav vaba mälumaht.

07

i Kasulik teave
• Valitud paigutusega klaviatuuri kasutatakse
seejärel süsteemi kõikidel sisestusrežiimidel.

Nimetus
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Süsteemi uuendamine
Kui ekraanil on süsteemi info
ekraanivaade, pange kaardipessa SDmälukaart või ühendage süsteemiga
USB-seade, kuhu on salvestatud
allalaaditud uusim andmefail ning
puudutage siis uuendamise käivitamiseks
ekraaniklahvi Update . Süsteem taaskäivitatakse seejärel automaatselt.

i Kasulik teave
• See toode vajab täiendavaid tarkvarauuendusi, uusi lisafunktsioone ja uuendatud
kaarte ning sõltuvalt nende andmete
kogumahust võib uuendamise läbiviimine
võtta mõnevõrra aega.

ETTEVAATUST
• Kui uuendamise ajal toitevarustus katkeb
või SD-kaart või USB-seade eemaldatakse,
võivad andmed kahjustuda. Palun oodake
töötava mootoriga seni, kuni uuendamine
on lõppenud.
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8. peatükk

Lisa

Toote tehnilised andmed
Tavalisemad probleemid
Tekkinud probleemide lahendamine
KKK
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Lisa
Toote tehnilised andmed

Üldine
Nimetus

Auto navigatsiooniseade koos TFT LCD-ekraaniga

TFT-LCD
Ekraani mõõtmed

Navigatsiooniseade – 7 tolli (166,6 x 105,8 mm)

Toiteallikas

DC (alalisvool)
14,4 V

Tööpinge

DC (alalisvool)
9–16 V

Resolutsioon

Navigatsiooniseade – 384 000 pikslit
(resolutsioon: 800 x 480)

Tarbitav
voolutugevus

2,5 A

Voolutarve
väljalülitatud
seisundis

0,5 mA
(ainult põhiseade)

Töömeetod

TFT (kiletransistor) aktiivmaatriksekraan

Kasutustemperatuur

-20 kuni +70 °C

Hoiustamistemperatuur

-40 kuni +85 °C

Vaatenurk

Vasakult/paremalt, ülalt/alt: igast küljest 89°

Mõõtmed

187 x 102 x 167,5 mm (põhiseade)

Sisevalgustus

LED

Kaal

2,4 kg

Raadio
FM

87,50–108,00 MHz (muudetav 50 kHz kaupa)

AM

522–1620 kHz (muudetav 9 kHz kaupa)

Kanalid
Vastuvõtja tundlikkus

FM: alla 10 dBu; AM: alla 40 dBu

Moonutustegur

Kuni 2%
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Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia
Toetatav
®
Bluetooth -i
spetsifikatsioon

i Kasulik teave
3.0

Sagedusala

2402–2480 MHz

Toetatav profiil

Hands-free (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.4), PBAP (1.0)

Väljundvõimsus

0,125 mW

Kanalite arv

79 kanalit

• Täiendav teave, sh tootja vastavusdeklaratsioon, on kättesaadav
HYUNDAI veebilehel:
http://service.hyundai-motor.com

ETTEVAATUST
•

Tootja ja paigaldaja ei saa pakkuda kasutaja elu ohutusega seotud
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teenuseid, kuna raadioseadmetes võib esineda raadiosagedushäireid.
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Tavalisemad probleemid
1. Häireid, mis esinevad seadme kasutamise või paigaldamise
ajal, võidakse ekslikult pidada seadme rikkeks.
2. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, vaadake esmalt
läbi alljärgnevad soovitused ja proovige, kas neist on abi.
3. Kui probleemi ei õnnestu siiski lahendada, võtke ühendust
oma Hyundai esindusega.
Probleem

Võimalik põhjus

Ekraanil on väikesed
punased, sinised või
rohelised täpid.

• Kuna LCD-ekraan on valmistatud suurt
punktitihedust nõudva tehnoloogiaga, võib
pikslite koguhulgast 0,01% puhul esineda
pikslite või valgustuse defekte.

Heli või pilt puudub.

• Kas auto süüde on sisse lülitatud
(asendisse ACC või ON)?
• Kas süsteem on välja lülitatud?

Pilt on ekraanil olemas,
kuid heli puudub.

• Kas heli on väga vaikseks reguleeritud?
• Kas heli on välja lülitatud?

Toite sisselülitamisel on
ekraanipilt nurkadest
tume.

• LCD-ekraanide puhul on normaalne, et
pärast pikaajalist kasutamist muutub ekraan
mõnevõrra tumedamaks. Tegu pole rikkega.
• Kui ekraanipilt on väga tume, võtke abi
saamiseks ühendust lähima Hyundai
esindusega.

Heli kostab ainult
ühest kõlarist.

• Kas heli ruumilise jaotuse seadistustega
(Fader/Balance) on heli suunatud vaid
ühele küljele?

Probleem

Võimalik põhjus

AUX-režiimil ei kosta
heli.

• Kas ühenduspistik on korralikult lõpuni
AUX-pessa lükatud?

Väline seade ei tööta.

• Kas väline seade on süsteemiga
ühendatud standardse ühenduskaabliga?

Toite sisselülitamisel ei
ilmu ekraanile viimasena
kasutatud režiimile
vastavat ekraanipilti.

Režiimidel, mille puhul mängitakse faile CDplaadilt või välistelt seadmetelt (nt USB®
seadmelt, iPodilt või mõnelt Bluetooth ühendusega seadmelt), ei pruugi viimasena
kasutatud režiimile vastavat ekraanipilti
normaalselt ekraanile ilmuda.
• Kui seadmes ei ole CD-plaati või vastavat
seadet ei ole ühendatud, lülitub süsteem
režiimile, mis oli kasutusel enne
viimasena kasutatud režiimi.
• Kui ka eelviimasele režiimile ei õnnestu
normaalselt lülituda, lülitub süsteem
režiimile, mis oli kasutusel enne seda.
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Tekkinud probleemide lahendamine
Probleem

Toide ei lülitu
sisse.

Lahendus

Kaitse on läbi põlenud.

• Asendage vigane kaitse
sobiva uue kaitsmega.
• Kui kaitse põleb uuesti läbi,
pöörduge oma automüüja
või autoteeninduse poole.

Seade ei ole korralikult
ühendatud.

• Kontrollige, kas seadme
ühendused on korras.

Auto aku on tühjenenud.

• Laadige aku täis. Kui
probleemi ei õnnestu siiski
lahendada, pöörduge oma
automüüja või
autoteeninduse poole.

Lahendus

Ekraanipildi
värv/ toon/
kvaliteet on
halb.

• Reguleerige ekraani heledus,
värvitoon, kontrastsus ja
värviküllastus ekraani
seadistuste menüü kaudu
õigele tasemele.
• Reguleerige helitugevust.

Süsteemist
ei kosta heli.

• Heli on reguleeritud
kõige vaiksemale
tasemele.
• Seade on halvasti
ühendatud.
• Seade on hetkel
lülitatud edasi- või
tagasikerimisele,
läbikuulamisele või
aeglustatud
taasesitusele.

• Kui seade vibreerib, võib see
põhjustada heli katkemist ja
pildi moonutamist.

Heli või pildi
kvaliteet on
halb.

• Süsteemi
paigalduskoha
ühenduste
(konversioonilüliti)
juures esineb
tugev vibratsioon.
• Ekraanipildi värv/
toon/ kvaliteet on
halb.

• Kontrollige, kas seade on
korralikult ühendatud.
• Kui seade on lülitatud edasivõi tagasikerimisele,
läbikuulamisele või
aeglustatud taasesitusele,
siis heli ei kosta.

• Seade hakkab taas
normaalselt tööle, kui
vibratsioon lakkab.

08

Süsteem ei
hakka
mängima.

Võimalik põhjus

Võimalik põhjus
• Ekraani heledus,
värvitoon, kontrastsus
ja värviküllastus ei ole
seadistatud õigele
tasemele.

Probleem
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Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

• USB-seadme mälu
on kahjustatud.

• Formaatige USB-seade enne
kasutamist FAT 12/16/32failisüsteemi.
• Puhastage USB-seadme
kontaktpinnad ja auto
ühenduspesa igasugusest
mustusest ja võõrkehadest.
• Ühendage USB-seade alati
otse auto ühenduspesaga.
• Ühendage USB-seade alati
otse auto ühenduspesaga.

• USB-seade on
määrdunud.

USB-seade
ei hakka
tööle.

• Kasutatakse eraldi
ostetud USB-jaoturit.
• USB-ühendamiseks
kasutatakse
pikendusjuhet.
• Kasutatakse
ebastandardset
USB-mäluseadet
(mis ei ole
metallkattega tüüpi
USB-mäluseade).
• Kasutatakse HDDtüüpi, CF- või SDmälukaardiga
mäluseadmeid.
• Seadmes ei ole
muusikafaile, mida
saaks mängida.

• Kasutage standardseid USBmäluseadmeid.

Süsteem ei
tuvasta
iPodi, kuigi
see on
ühendatud.

• Seadmes ei ole
lugusid, mida saaks
mängida.
• iPodi püsivara
versiooni ei ole
korralikult
uuendatud.
• iPod ei tuvasta
allalaadimist.

• Kasutage lugude
allalaadimiseks iTunes’i ja
salvestage MP3-failid iPodi
mällu.
• Kasutage püsivara versiooni
uuendamiseks iTunes’i ja
ühendage iPod süsteemiga
uuesti.
• Lähtestage iPod ja ühendage
süsteemiga uuesti.

i Kasulik teave
• Kui seadme kasutamise ajal tekib probleem, mida ei saa eelnevas
tabelis kirjeldatud meetoditega lahendada, viige läbi süsteemi
lähtestamine, vajutades lähtestamislülitit.
• Vajutage ja hoidke lähtestamislülitit all üle 1 sekundi järjest. Seadme
toide lülitub välja ja süsteemi algseisund taastatakse.

• Kasutage standardseid USBmäluseadmeid.

• Süsteem toetab vaid MP3- ja
WMA-failiformaate. Kasutage
ainult toetatavas formaadis
muusikafaile.
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KKK
Mobiiltelefonide sidumine
K: Mul ei õnnestu oma telefoni süsteemiga siduda. Miks?
V: Kontrollige, kas teie mobiiltelefon toetab Bluetooth®-ühendust.
Kui jah, siis kontrollige, ega Bluetooth pole telefonis välja
lülitatud. Kui on, lülitage see sisse. Kui mobiiltelefoni ei
õnnestu ikka süsteemiga siduda, lülitage Bluetooth korraks
välja ja tagasi sisse ning proovige siis uuesti või kustutage
nii süsteemist kui ka telefonist seotud seadmed ning siduge
siis telefon uuesti.

K: Mis on kood?
V: Kood on salasõna, mida kasutatakse süsteemi ja mobiiltelefoni
vahelise ühenduse autentimiseks. Kood tuleb sisestada vaid
üks kord – mobiiltelefoni esmakordsel süsteemiga sidumisel.
Algne kood on 0000. Saate seda ise muuta, kasutades järgnevaid
menüüvalikuid:
▶ Phone ▶ Bluetooth system info ▶
Passkey .

08

K: Mis on vahet mobiiltelefoni sidumisel ja ühendamisel?
V: Sidumine toimub pärast multimeediasüsteemi ja mobiiltelefoni
autentimist. Senikaua, kuni seotud mobiiltelefoni pole
süsteemist kustutatud, saab seda süsteemiga ühendada
ning ühenduse sellega saab ka katkestada. Bluetooth ®vabakäesüsteemi funktsioone (nt helistamist, kõnedele
vastamist, kontaktide sirvimist jm) saab kasutada ainult juhul,
kui mobiiltelefon on süsteemiga ühendatud.
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Helistamine/kõnedele vastamine
K: Kuidas ma saan kõnele vastata?
V: Kui keegi teile helistab, avaneb ekraanil vastava teatega
hüpikaken. Kõnele vastamiseks puudutage ekraaniklahvi
Accept
või vajutage roolilülitit
. Kui te ei soovi kõnele
vastata, saate kõnest keelduda, puudutades ekraaniklahvi
Reject
või vajutades roolilülitit
.
K: Mida ma pean tegema, kui soovin vabakäesüsteemiga
toimuvat kõnet jätkata mobiiltelefoniga?
V: Kõne ümberlülitamiseks oma mobiiltelefonile vajutage kõne
ajal pikalt (üle 0,8 sekundi) roolilülitit
või puudutage
Use private ekraani alaservas.
telefoni ekraanivaatel klahvi

Juhtmevaba Bluetooth®-tehnoloogia/süsteemi
kasutamine
K: Kui suur on juhtmevaba ühenduse tööraadius?
V: Juhtmevaba ühendust saab kasutada 10 m piires.
K: Mitu mobiiltelefoni saab süsteemiga siduda?
V: Süsteemiga saab siduda kuni viis mobiiltelefoni.
K: Miks on kõne kvaliteet mõnikord halb?
V: Kui kõne kvaliteet halveneb, kontrollige mobiiltelefoniga
vastuvõetava signaali tugevust. Kui mobiililevi 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
mobiiltelefoni tüübist varieeruda.

8-8 I Lisa

H_VF_G4.5[LU]AVN PART8.indd 8-8

2015-01-15 오후 4:35:1

Tähtis ohutusalane teave
Enne oma auto multimeediasüsteemi kasutamist lugege läbi kõik selles lõppkasutajale mõeldud kasutusjuhendis („Kasutusjuhend“)
toodud juhised ja ohutust puudutav teave. Käesolevas kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõude ja ohutusnõuete eiramine võib
lõppeda avariiga või mõne muu raske õnnetusega.
Hoidke kasutusjuhend autos
Kui kasutusjuhendit hoitakse autos, on see juhiste vaatamiseks alati käepärast nii teile kui ka teistele sõitjatele, kes ei oska veel
multimeediasüsteemi kasutada. Palun hoolitsege selle eest, et kõik kasutajad saaksid enne süsteemi esmakordset kasutamist
kasutusjuhendiga tutvuda ning lugeda tähelepanelikult läbi kõik vajalikud juhised ja ohutusalase info.
Hoiatus:
Selle süsteemi teatud osade kasutamine sõidu ajal võib teie tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida ning põhjustada avarii või mõne
muu raskete tagajärgedega õnnetuse. Ärge muutke süsteemi seadistusi ega sisestage andmeid käsitsi (kasutamata häälkäsklusi)
sõidu ajal. Peatage auto enne selliseid tegevusi ohutult selleks lubatud kohas. See on väga tähtis, sest osade funktsioonide
kasutamisel või seadistamisel peate oma pilgu teelt ära pöörama ja käed roolilt eemaldama.

08

Üldine teave
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Hääljuhtimine
Mõningaid selle multimeediasüsteemi funktsioone saab kasutada häälkäskluste abil. Kasutades sõidu ajal häälkäsklusi, pole teil
vaja süsteemi kasutamiseks käsi roolilt eemaldada.
Pikaajaline ekraanile vaatamine
Ärge kasutage sõidu ajal mingeid funktsioone, mis nõuavad pikaajalist ekraanile vaatamist. Enne, kui hakkate kasutama süsteemi
funktsioone, mis nõuavad teie pikemaajalist tähelepanu, peatage auto ohutult selleks lubatud kohas. Isegi juhuslik lühike pilguheit
ekraanile võib olla ohtlik, kui suunate oma tähelepanu kriitilisel hetkel auto juhtimiselt kõrvale.
Helitugevuse tase
Ärge reguleerige heli liiga valjuks. Hoidke süsteemi helitugevus tasemel, mille juures kuulete vabalt ka väljastpoolt autot
kostvaid liikluse hääli ja operatiivsõidukite signaale. Kui te sõidu ajal neid hääli ei kuule, võite põhjustada liiklusõnnetuse.
Navigatsioonirežiimi kasutamine
Süsteemi navigatsioonirežiimi funktsioonid on mõeldud teie üksikasjalikuks juhendamiseks sõitmisel valitud sihtkohta. Palun
hoolitsege selle eest, et kõik süsteemi kasutajad loeksid tähelepanelikult läbi ja järgiksid kõiki süsteemi kasutamist ja sõiduohutust
puudutavaid juhiseid.
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Tähelepanu kaotamise oht
Mõningaid navigatsioonirežiimi funktsioone saab seadistada vaid käsitsi (ilma häälkäsklusteta). Kui proovite seadistusi muuta või
sisestada andmeid sõidu ajal, võib see teie tähelepanu sõiduteelt kõrvale juhtida ning põhjustada avarii või mõne muu raskete
tagajärgedega õnnetuse. Peatage auto enne selliseid tegevusi ohutult selleks lubatud kohas.
Kasutage oma otsustusvõimet
Kõik navigatsioonirežiimi funktsioonid on mõeldud vaid teie abistamiseks. Langetage kõik otsused autojuhtimisel ikkagi alati ise,
lähtudes ümbritsevatest liiklusoludest ja kehtivatest liikluseeskirjadest. Ükski süsteemi funktsioon ei asenda teie isiklikku otsustusvõimet.
Samuti ei ole ükski selle süsteemi poolt soovitatav marsruut ega sõidujuhised kunagi tähtsamad kohalikest liikluseeskirjadest ning
teie isiklikest otsustest ja sõiduohutuse alastest teadmistest.
Marsruudi ohutus
Ärge järgige marsruudi läbimiseks antavaid sõidujuhiseid, kui selle tagajärjeks oleks ohtlik või keelatud manööver, kui satuksite ohtlikku
olukorda või kui satuksite piirkonda, kus ei ole teie arvates turvaline. Auto ohutu juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht ning
seepärast peab ta ise otsustama, kas süsteemi sõidujuhiste järgmine on ohutu või mitte.

Selles süsteemis kasutatavad kaardid võivad olla ebatäpsed muutunud teede, liikluskorralduse ja sõidutingimuste tõttu. Soovitatud
marsruudi järgimisel lähtuge alati oma isiklikest otsustest ja tervest mõistusest.
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Hädaabiteenistused
Kui soovite leida hädaabiteenistusi, ärge lootke üksnes navigatsioonirežiimi funktsioonide peale. Küsige infot hädaabiteenistuste
asukohtade kohta kohalikest omavalitsustest või hädaabiteenistuste operaatoritelt. Kaartide andmebaas ei sisalda andmeid kõikide
hädaabiteenistuste – politsei, tuletõrje, kiirabi ja haiglate – kohta.
Hääletuvastustehnoloogia funktsioonide kasutamine
Hääletuvastustarkvara töö põhineb oma olemuselt statistilisel protsessil, mille käigus esineb vigu. Süsteemi
hääletuvastustehnoloogia funktsioonide ohutu kasutamise ja vigade märkamise eest vastutate teie.
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