
AUTON MULTIMEDIA-JÄRJESTELMÄ 
KÄYTTÖOHJE



Kiitos, kun valitsit tämän multimedia-
järjestelmän.

Tämä käyttöohje opastaa Kia Motor mul-

timedia-järjestelmän käytössä.
Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämän 
käyttöohjeen sisältö huolellisesti. Käytä 
tätä tuotetta turvallisesti.

• Tässä käyttöohjeessa näytetyt ruudut 
saattavat poiketa tuotteen varsinaisista 
ruuduista.

• Tämä tuote ja sen tekniset tiedot saat-
tavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta 
tuotekehityssyistä.

• Kun ajoneuvo siirtyy uudelle omista-
jalle, toimita tämä käyttöohje ajoneuvon 
mukana, jotta uusi omistaja voi jatkaa 
huoletta tuotteen käyttöä.

Turvallisen käytön varotoimet
•   Ajokeskittymisen häiriintyminen voi joh-

taa ajoneuvon hallinnan menettämiseen 
ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin 
henkilövahinkoihin tai menehtymiseen.  
Kuljettajalla on ensisijainen vastuu 
ajoneuvon turvallisessa ja lainedellyttä-
mässä käyttämisessä. Sellaisia laitteita 
tai järjestelmiä, kuten esimerkiksi äly- tai 
matkapuhelimia, jotka saattavat viedä 
kuljettajan keskittymisen ja huomion pois 
ajoneuvon turvallisesta käytöstä tai jotka 
ovat muuten lain kieltämiä, ei saa käyttää 
ajon aikana.

• Älä käytä multimedia-järjestelmää ajon 
aikana. 

• Älä pura, asenna tai tee muutoksia 
Multimedia-järjestelmään.

•  Älä katso näyttöä pitkiä aikoja ajon 
aikana. 

•  Aseta äänenvoimakkuuden taso sellai-
seksi, ettei se häiritse kuljettajan liiken-
teen tarkkailua.  

•  Älä käytä multimedia-järjestelmää 
pitkiä aikoja, kun virtalukko on ACC-
asennossa. Tämänlainen toiminta voi 
johtaa akun tyhjenemiseen.

• Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai 
syötä muita vieraita esineitä laitteeseen.

• Älä aiheuta voimakkaita iskuja laittee-
seen. Näytön etuosaan suoraan kohdis-
tuva paine saattaa vahingoittaa LCD- tai 
kosketusnäyttöä. 

• Laitteen toimiessa virheellisesti pyy-
dämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan 
tai huoltopalveluun.

• Sammuta laite ennen kosketusnäytön 
puhdistamista ja muista käyttää kuivaa 
ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä 
koskaan käytä kovia materiaaleja, kemi-
kaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia 
(esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, 
jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa 
laitteen verhousta tai aiheuttaa värien 
haalistumista tai laadun heikkenemistä. 

Karttatietokantaa ei voi eikä saa kopioida ilman lupaa. Tärkeitä huomioita:  Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain tuotesuojalailla. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Sinulla ei ole oikeutta tuotteen sisällön jatkokehittämiseen, muokkaamiseen tai levittämiseen ilman 

Hyundai MnSoft Inc:n kirjallista lupaa.



 VAROITUS
• Ajokeskittymisen häiriintyminen voi joh-

taa ajoneuvon hallinnan menettämiseen 
ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin 
henkilövahinkoihin tai menehtymiseen. 
Kuljettajalla on ensisijainen vastuu 
ajoneuvon turvallisessa ja lainedellyttä-
mässä käyttämisessä. Sellaisia laitteita 
tai järjestelmiä, kuten esimerkiksi äly- tai 
matkapuhelimia, jotka saattavat viedä 
kuljettajan keskittymisen ja huomion pois 
ajoneuvon turvallisesta käytöstä tai jotka 
ovat muuten lain kieltämiä, ei saa käyttää 
ajon aikana.

• Peruutuskamera ei ole korvike turvalli-
selle ja oikeanlaiselle peruutuskäsitte-
lylle. Peruutuskameran näyttö ei välttä-
mättä näytä jokaista ajoneuvon takana 
olevaa kohdetta. Aja aina turvallisesti ja 
ole varovainen peruuttaessasi.



Lue seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet
Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämän käyttöohjeen sisältö huolelli-

sesti. Käytä tätä tuotetta turvallisesti.

❈  Tämä tuote ja sen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoi-

tusta tuotekehityssyistä.

❈   Lisätietoja avoimista lisensseistä ja lakimääräyksistä, tutustu alla esitet-

tyyn Internet-sivuun.

       http://www.mobiszone.co.kr/front/mall/jsp/manual/avn_ download_ 

     center_manual.jsp

Tässä käyttöoppaassa käytetyt merkintätavat

  VAROITUS
• Tämän luvun ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ajoneuvovahin-

koihin.

  HUOmIO
• Tietoa tapahtumista, jotka saattavat johtaa loukkaantumiseen tai ajoneu-

vovahinkoihin. Käyttöturvallisuutta parantavaa tietoa.

 i  Lisätietoja
• TIetoa ja vinkkejä, jotka helpottavat tuotteen käyttöä.

 HUOm!
• Erityistoimintoihin liittyvää tietoa, joka helpottaa tuotteen oikeaa käyttöä ja 

toimintojen ymmärtämistä.
• Tietoja tässä käyttöohjeessa käytetystä terminologiasta.
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 HUOMIOT SD-korttien käytössä

• SD-korttien syöttäminen ja poistaminen
• SD-kortin syöttäminen tai poistaminen multimedia-järjestelmän toimiessa saattaa johtaa SD-

kortin tai järjestelmän virheisiin. Syöttääksesi tai poistaaksesi SD-kortin, sammuta ensin mul-
timedia -järjestelmä ja sitten ajoneuvon virta.

• Syötä/poista SD-kortti ainoastaan, kun päivität multimedia-järjestelmän uudella versiolla.

• SD-korttien käyttö
• SD-kortit on alustettu sisältämään ainoastaan kartta- ja päivitystietoja.
• SD-kortteja ei voida käyttää tallentamaan tai toistamaan musiikkia.
• Älä lisää, poista tai alusta tietoja SD-kortilta.
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iPod®

iPod® on Apple:n rekisteröity tavaramerkki.

Langaton Bluetooth® -tekniikka
Langattoman Bluetooth® -tekniikan merkinnät ja logot ovat rekisteröi-

tyjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth® SIG, Inc. Mikä tahansa 

niihin liittyvä käyttö on Kian lisenssin alaista.

Langattomalla Bluetooth® -tekniikalla varustettu matkapuhelin vaatii 

Bluetooth®-toiminnon käyttöä. Langattoman Bluetooth®-tekniikan yh-

teensopivuus voidaan tarkastaa seuraavalta Internet-sivulta:http://kia-

europe.nextgen-technology.net.

DivX video
DivX® on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt DivX, LLC, 

joka on Rovi:n tytäryhtiö. Tämä on virallinen DivX Certified® -laite, joka 

on läpäissyt tiukat testit vahvistaakseen DivX-videoiden toistettavuu-

den. Tutustu divx.com saadaksesi lisätietoa ja ohjelmistotyökaluja 

muuntaaksesi tiedostosi DivX-formaattiin.

DivX video-on-demand
Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voitaisiin 

toistaa hankittuja DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. 

Saadaksesi rekisteröintikoodin, paikallista DivX VOD -kohta laitteen 

asetusvalikosta. Mene "vod.divx.com" saadaksesi lisätietoja siitä, 

kuinka voit viimeistellä rekisteröinnin.

DivX Certified®-hyväksyntä on vaadittu DivX®-videon toistoon, mukaan 

lukien premium-sisällön.

DivX®, DivX Certified® ja siihen liittyvät logot ovat Rovi Corporationin ja 

sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää lisenssin alai-

sesti.

Suojattu yhdellä tai useammalla U.S.-patentilla: 7,295,673; 7,460,668; 

7,515,710; 7,519,274

DivX Certified® -laitteet
DivX Certified®-laitteet on testattu korkealaatuisella DivX®-videotoistolla 

(.divx, .avi). Kun näet DivX-logon, sinulla on vapaus toistaa sinun suosikki 

DivX-elokuvia.
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  Turvavaroitukset 

 • Huolimatta siitä, että navigointijärjes

telmä helpottaa ajotapahtumaa reitti

opastuksella, noudata aina voimassa 

olevaa tieliikennelainsäädäntöä ja 

määräyksiä. Ainoastaan noudattamalla 

navigoinnin reittiohjeita, saatat huomaa

mattasi rikkoa vallitsevia liikennesääntö

jä, jolloin seurauksena voi olla liikenne

onnettomuus. 

 • Älä katso suoraan näyttöön ajon aikana. 

Näytön pidempiaikainen katseleminen 

voi johtaa liikenneonnettomuuteen.  

 • Älä käytä navigointijärjestelmää (esim. 

syötä POIkohteita tai käytä reittihakua)  

ajon aikana. Nämä toimet voivat johtaa 

liikenneonnettomuuteen. Pysäköi ajo

neuvo ennen laitteen käyttämistä.

 • Älä pura, asenna tai tee muutoksia 

Multimediajärjestelmään. Nämä toimet 

voivat johtaa onnettomuuteen, tulipa

loon tai sähköiskuun.

 • Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai 

syötä muita vieraita esineitä laitteeseen. 

Nämä toimet voivat johtaa tulipaloon tai 

laitteen toimintahäiriöön.

 • Jos käytät puhelimeen liittyviä toimintoja 

ajon aikana, keskittyminen ajamiseen 

ja olosuhteiden tarkkailuun heikkenee, 

jolloin onnettomuusriski kasvaa. Käytä 

puhelintoimintoja ainoastaan, kun olet 

pysähtyneenä turvalliseen paikkaan.

 • Pyydämme välttämään laitteen käyttöä, 

jos näyttö on tyhjä tai laitteesta ei kuulu 

ääntä, sillä nämä ovat merkkejä tuot

teen toimintahäiriöstä. Jatkuva käyttä

minen tällaisessa tilanteessa voi johtaa 

onnettomuuteen (tulipalo, sähköisku) tai 

tuotteen toimintahäiriöön.

 • Älä koske antenniin ukonilmalla tai sa

lamoidessa, koska nämä toimet voivat 

johtaa salaman aiheuttamaan sähköis

kuun.

 • Älä pysähdy tai pysäköi pysäköintikiel

toalueille tämän tuotteen käyttämiseksi. 

Nämä toimet voivat johtaa liikenneon

nettomuuksiin.

 • Monissa äänentoisto ja multimedia

toiminnoissa näyttö ei ole käytettävissä, 

kun auto liikkuu. Turvallisuussyistä, 

pysäköi ajoneuvo ensin katsoaksesi 

ruutua. Näyttö toimii ainoastaan, kun 

käsivaihteisissa autoissa seisontajarru 

on kytketty tai automaattivaihteisissa 

autoissa sekä seisontajarru on kytketty 

että vaihdevipu on Pasennossa.

 • Muut toiminnot eivät välttämättä ole käy

tettävissä ajon aikana. Nämä toiminnot 

ovat käytettävissä ainoastaan, kun ajo

neuvo on paikallaan.  

Perusteet



Varoitukset ja huomiot I 1-3

01

 Turvallisuuteen liitty-
vät varotoimenpiteet 

Kiinnitä huomiota liikenneolosuhteisiin 

ajon aikana. 

 • Joissain tapauksissa navigointi saattaa 

tarjota opastusta kielletyillä tai ajoa ra

joittavilla alueilla. 

 • Laitteen käyttäminen ajon aikana 

häiritsee keskittymistä ympäröiviin ta

pahtumiin, jonka seurauksena voi olla 

onnettomuus. Pysäköi ajoneuvo ennen 

laitteen käyttämistä. Lisäksi joissain 

toiminnoissa kosketusnäyttö ei toimi 

ajoneuvon ollessa liikkeessä. Koske

tusnäyttö on jälleen käytettävissä, kun 

ajoneuvo on pysähtynyt.

 • Säädä äänenvoimakkuus tasolle, joka ei 

estä kuljettajaa kuulemasta ajoneuvon 

ulkopuolelta tulevia ääniä. Ajoolosuh

teet, joissa ulkopuolelta tulevia ääni ei 

voi kuulla, voivat johtaa onnettomuu

teen.

 • Kiinni tä huomiota äänenvoimak

kuusasetukseen kytkiessäsi laitetta 

päälle. Laitteen kytkemisen yhteydessä 

tuleva äänenvoimakkuudeltaan voima

kas ääni saattaa johtaa kuulovammaan. 

Säädä äänenvoimakkuus sopivalle ta

solle ennen kuin suljet laitteen.

 • Jos haluat vaihtaa laitteen asennuspaik

kaa, pyydämme kääntymään laitteen 

ostopaikan tai huoltopalvelun puoleen. 

Laitteen asentaminen tai purkaminen 

vaatii teknistä asiantuntemusta.

 • Kytke autoon virta ennen tämän laitteen 

käyttämistä. Älä käytä Multimediajär

jestelmää pitkiä aikoja virtalukon ollessa 

pois päältä, koska tämä voi johtaa akun 

tyhjenemiseen.

 • Jos käytät Multimediajärjestelmää 

enemmän kuin 10 minuuttia auton 

moottorin ollessa sammuneena, seu

raava varoitusviesti näytetään. Kun 10 

minuuttia on kulunut, varoitus ilmestyy 5 

sekunniksi 1 minuutin välein.

 • Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai 

tärinälle. Näytön etuosaan suoraan koh

distuva paine saattaa vahingoittaa LCD 

tai kosketusnäyttöä.

 • Sammuta laite ennen sen puhdista

mista ja muista käyttää kuivaa ja peh

meää puhdistuskangasta. Älä koskaan 

käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja 

sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. 

alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), 

koska nämä saattavat vahingoittaa 

laitteen verhousta tai aiheuttaa värien 

haalistumista tai laadun heikkenemistä. 

Jos havaitset tuotteessa toimintahäiriön, 

käänny ostopaikan tai huoltokorjaamon 

puoleen.

 • Vältä syövyttävien yhdisteiden, kuten 

hajuvesien tai kosmeettisten öljyjen, 

koskettamista kojelautaan, sillä ne saat

tavat aiheuttaa vahinkoa tai haalistumis

ta.
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Näyttö (Display)

LaajakuvaTFTLCDnäyttö
 • Mahdollistaa korkealaatuisen videotoiston LED

taustavalaistun laajakuvaTFTLCDnäytön 
välityksellä.

 • Kosketusnäyttö käyttöliittymän helpottamiseksi.

Radio

Digitaalinen viritin
 • PPLtoimintoa käyttävä digitaaliviritin, joka 

tukee 12 radioaseman tallentamista AM tai 
FMtilassa.

Radioaseman nimi
 • Näyttää lähetystä lähettävän radioaseman 

nimen

Multimedia
soitin

Tukee erilaisia mediaformaatteja
 • Tukee erilaisia mediaformaatteja, kuten Radio, 

Audio CD, MP3, USB, iPod, AUX ja Bluetooth®
suoratoisto. 

My Music
 • Tukee USBlaitteeseen tallennetun musiikin 

kopiointia My Musictilaan (sisäinen muisti)
USBkuva
 • Kopioi katsoaksesi ja tallentaaksesi USB

laitteeseen tallennettuja kuvia.

Tuotteen päätoiminnot
Tämä laite on multimediajärjestelmä, joka on varustettu monitoi

misella CDsoittimella sekä tukee Radio (FM, AM), DAB, Audio 

CD, MP3, USB, iPod, Audio AUX, Bluetooth Audio ja My Music 

toimintoja. LaajakuvaVGALCD tarjoaa korkealaatuisen näyttö

tarkkuuden, kun taas tehokas ja täyteläinen äänentoisto järjestel

mä täydentää ajonautintoa.

Navigointi

Ääniopastus
 • Reitin ääniopastus parantaa turvallisuutta ja 

lisää mukavuutta asetetun määränpään löytä
misessä.

 • Erilaiset kartan mittakaavat helpottavat kuljetta
jaa kartan ja lähialueiden tarkastelussa.

Nykyisen sijainnin automaattinen korjaus.
 • Asettaa automaattisesti nykyisen sijainnin käyt

tämällä kartan sovitusta ja GPStietoja.

Muuta

Langaton Bluetooth®
 tekniikka

 • Helppokäyttöisen Bluetooth® 
Handsfreen ohja

uspyörän painikkeet.
Digitaalinäytön ohjaustoiminnot
 •  Helppokäyttöiset kosketusnäytön valinnat ja 

ohjauspyörän kaukoohjaus
 • Äänitoimintojen, puheentunnistuksen ja 

Bluetooth®tekniikan hallinta ohjauspyörän 
kaukoohjauksella mukavuuden lisäämiseksi.
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Osien nimet ja toiminnot

Keskusyksikkö

Nimi Kuvaus

RADIO

Vaihtaa FM/AM/DABtilan 
 • Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaih

tuu seuraavassa järjestyksessä: FM g AM g 
DAB g FM

MEDIA

Vaihtaa MEDIAtilaan.
 • Jos mediaa ei ole liitetty tai CDsoitin ei ole käy

tettävissä tässä mallissa, MEDIAtilaa ei kytketä.
 • Paina tätä painiketta siirtyäksesi viimeksi käy

tettyyn MEDIAtilaan. Paina tätä uudelleen näyt
tääksesi ruudun, jossa voit valita MEDIAtilan.

MAP
VOICE Näyttää nykyisen sijainnin karttaruudulla.

NAV
Siirtää sinut valikkoruutuun, jossa voit nähdä mää
ränpään ja asetetun reitin. 

Kytkee näytön päälle/pois päältä. 

Kun painiketta painetaan nopeasti. (alle 0,8 sekuntia)
 • FM/AMtila: toistaa edellistä/seuraavaa taajuutta. 
 • DABtila: toistaa edellistä/seuraavaa kanavaa.
 • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)tila: vaihtaa 

kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB
kuva ja AUX tilat).

Kun painiketta painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 
0,8 sekuntia)
 • FM/AMtila: vaihtaa jatkuvasti taajuutta, kunnes 

painike vapautetaan. 
 • DABtila: vaihtaa jatkuvasti kanavaa, kunnes 

painike vapautetaan ja toistaa sitten nykyistä 
kanavaa. 

 • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)tila: pikakelaa 
kappaletta tai tiedostoa eteen tai taaksepäin 
(paitsi USBkuva, Bluetooth Audio ja AUX tilat). 
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Keskusyksikkö Nimi Kuvaus

Siirtää käyttäjän puhelinruutuun.

Näyttää lisätietoruudun

näyttää Asetuksetvalikkoruudun.

    VOL

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

 • Kun virta on päällä, pidä  pohjassa (yli 0,8 
sekuntia) sammuttaaksesi virran.

 • Kun virta on päällä, paina lyhyesti (alle 0,8 
sekuntia) sammuttaaksesi virran.

 • Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi 
äänenvoimakkuutta.

  TUNE

 • FM/AMtila: vaihtaa taajuutta
 • DABtila:  vaihtaa kanavaa.
 • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)tila: vaihtaa 

kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB
kuva, Bluetooth Audio ja AUX tilat).

 • Vaihtaa kartan mittakaavaa navigoinnissa.

Paina syöttääksesi tai poistaaksesi levyn.

RESET Nollaa järjestelmän asetukset. (esivalintaan tallen
netut radiokanavat ja muut tiedot poistetaan).

SDkortin syöttöaukko
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Nimi Kuvaus

MYKISTYS
Musiikin toisto pysäytetään. Paina uudelleen lopet
taaksesi mykistyksen.

MODE

 • Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu seu
raavassa järjestyksessä: FM  g  AM  g  DAB  g  
Disc  g  USB (Music  g  Video) tai iPod  g  AUX  
g  Bluetooth Audio  g  My Music. 

 • Jos mediaa ei ole liitetty, vastaavat tilat poistuvat 
käytöstä.

 • Pidä painiketta painettuna (yli 0,8 sekuntia) kytke
äksesi äänentoistojärjestelmän päälle/pois.

 • Kun virta on pois päältä, paina painiketta kytkeäk
sesi virran takaisin päälle.

VOL+

VOL-
Äänenvoimakkuuden hallinta

 

 
 

Kun painikkeita painetaan nopeasti. (alle 0,8 sekuntia)
 • FM/AMtila: hakee esivalintoihin tallennettuja taa

juuksia.
 • DABtila: hakee esivalintoihin tallennettuja kanavia.
 • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)tila: vaihtaa 

kappaletta, tiedostoa tai nimikettä (paitsi USB
kuva ja AUX tilat).

Kun painikkeita painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 
0,8 sekuntia)
 • FM/AMtila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia 

automaattisesti.
 • DABtila: hakee automaattisesti ohjelmaa lähettä

viä kanavia.
 • MEDIA (Disc/USB/iPod/My Music)tila:  

Etsii nopeasti kappaleita (paitsi USBkuvat, AUX
tila ja Bluetoothkappaleet)

Ohjauspyörän painikkeet
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Nimi Kuvaus

Kun painetaan lyhyesti. (alle 1,2 sekuntia)
 • Tekee puhelun painettaessa soittoruudun ollessa 

aktiivinen
 • Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan 

puheluruudun ollessa aktiivinen
 • Yhdistää odottavaan puheluun (koputuspalvelu) 

painettaessa odottavan puhelun aikana
Kun painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 1,2 sekuntia)
 • Kun painetaan Bluetooth® Handsfreen ollessa 

käytössä, soittaa uudelleen viimeisimpään nume
roon.

 • Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksi
tyispuhelu) painettaessa Bluetooth® Handsfree
puhelun aikana.

 • Vaihtaa puhelun takaisin ®handsfreelaitteelle 
painettaessa puhelun kuuluessa matkapuheli
mesta (toimii ainoastaan, kun Bluetooth® Hands
free on kytketty).

 • Kun painetaan puhelun aikana, lopettaa puhelun.
 • Kun painetaan saapuvan puhelun ruudulla, hyl

kää puhelun.

Kun painetaan lyhyesti. (alle 0,8 sekuntia)
 • Kytkee puheentunnistuksen.

Kun painetaan ja pidetään pohjassa. (yli 0,8 sekuntia)
 • Puheohjaus päättyy

Ohjauspyörän painikkeet

※  Ajoneuvon varsinainen toiminto tai varuste saattaa poiketa 
kuvan mukaisesta.
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Järjestelmän käynnistämi-
nen ensimmäistä kertaa

Kytkeminen päälle/pois päältä
Paina moottorin käynnistyspainiketta tai 

aseta virtalukko ON tai ACCasentoon. 

Aina kun käynnistät järjestelmän, käynnis

tystunnus ja turvallisuusvaroitus ilmesty

vät.

Jos painat keskusyksikön virtapainiketta, 

käyttöehtosopimus ilmestyy näytölle. 

 HUOM
• Järjestelmää ei voida käyttää käynnistymisen 

aikana. Joidenkin järjestelmän toimintojen, 
kuten puheentunnistuksen, kytkeytyminen 
käyttövalmiiksi saattaa kestää jonkin aikaa.

Keskusyksikön virtapainikkeen pitäminen  

pohjassa sammuttaa järjestelmän. 

Voit vaihtaa ruutuikkunan asetuksia ase

tusvalikon kautta näyttääksesi kellon tai 

muun valitsemasi kuvan näytönsäästäjä

nä.

 i  Lisätietoja
•  Jos sammutat järjestelmän handsfree

puhelun aikana, puhelu siirtyy automaattisesti 
matkapuhelimeesi. 

 HUOM!
• Tarkasta äänenvoimakkuus, kun käynnistät 

järjestelmän. Ennen kuin käynnistät järjes
telmää, säädä äänenvoimakkuus sopivalle 
tasolle.

Järjestelmän nollaus

Järjestelmän nollaustoiminto palauttaa 

järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. 

Paina ja pidä RESET-painiketta vähintään 
sekunnin ajan. On suositeltua painaa RE-
SET-painiketta pienellä työkalulla kuten 
tylpällä nastalla tai paperiliittimellä.

 HUOM!
• Järjestelmän nollaus palauttaa kaikki olemas

sa olevat asetukset ja säädöt (äänenvoimak
kuus, näyttö jne.) takaisin tehtaan oletusase
tuksiin. Tämä ei ole järjestelmän aiheuttama 
häiriö. Näin tapahtuu, koska muistiin tallenne
tut tiedot nollataan takaisin tehdasasetuksiin 
osana normaalia tehdasnollausta.
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Akun varoitusviestit
Käytä järjestelmää vain, kun auton moot

tori on käynnissä. Jos käynnistät järjes

telmän moottorin ollessa sammuneena, 

akun tyhjenemisen varoitusviesti ilmestyy 

näytölle. Kun moottori käynnistyy, viesti 

katoaa. 

 

 HUOM!
• Jos käytät järjestelmää kauan moottorin olles

sa pois päältä, akku saattaa tyhjentyä koko
naan.

Rajoitteet toiminnoille, joilla on 
turvallisuustekijöitä

Jos yrität käyttää joitain mahdollisesti ajoa 

häiritseviä toimintoja, kuten videotilaa, 

järjestelmä sammuttaa ruudun tai toiminto 

poistetaan käytöstä ja vastaava varoitus

viesti ilmestyy näytölle. Videon poistumi

nen käytöstä ei vaikuta musiikkitoistoon. 

Rajoituksesta ilmoittava ruutu katoaa, 

kun vaihde siirretään Pasentoon tai kun 

seisontajarru kytketään.
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Toiminnot Kuvaus

   Navigointi 
Pienoisohjelma

 • Tarjoaa lyhyen näkymän navigointikartasta ja 
reittiruudusta.

 • Kosketa mihin tahansa ruudun alueeseen 
siirtyäksesi navigointiruutuun.

  AVpienois
ohjelma

 • Näyttää lyhyesti tietoja nykyisin toistettavasta 
radiomediasta.

 • Kosketa alueeseen siirtyäksesi tilaan, jota 
kuuntelet.

 Kaikki valikot Näyttää kaikki järjestelmävalikon toiminnot.

 POInimi
Siirtyy suoraan ruutuun, jossa voit hakea mää
ränpäätäsi.

 My menu
 • Voit lisätä ja tallentaa 8 valikkotoimintoa.
 • Lisää suosikkivalikkotoimintosi päästäksesi 

niihin nopeasti ja helposti käsiksi.

Kotiruutu
Kotiruudun valikon mukauttaminen

Tilapalkin tietonäyttö
Näyttää päivämäärän, kellonajan sekä kellon oikealla puolella jär

jestelmän tilan erilaisten tunnusten avulla. 

Taulukossa esitetyt tunnukset ilmoittavat erilaisista järjestelmän 

tapahtumista seuraavasti.

AVtila Navigointitila Puhelun tekeminen ja Bluetoothyhteys

TUNNUS

Kuvaus Mykistä 
AVääni

Mykistä 
Navigoinnin 

ääni

Bluetooth
puhelimen 

akun varaus

Handsfree
yhteys

Puhelun 
tekeminen 
Bluetooth
puhelimella

Bluetooth
puhelimen 

vastaanoton 
herkkyys

TUNNUS

Kuvaus
Yhdistys 

musiikin suo
ratoistoon

TUNNUS

Kuvaus
Handsfree + 
suoratoisto

yhteys

Mykistä 
Bluetooth
puhelimen 
mikrofoni

TUNNUS

Kuvaus

Ladataan 
yhteystietoja/
viime puhe

luita
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Suosikkivalikkotoimintojen lisääminen 
My Menuun
Valitse kotivalikosta My menu  u ja sitten 

Edit .
Valitse valikkotoiminnot My Menu asetus

ruudun oikeassa osassa olevasta luette

losta, vedä ne sitten haluttuun paikkaan 

vasemmalla.

Vaihtoehtoisesti vedä kohteet vasemmalta 

oikealle poistaakseni ne My Menu vali

kosta.

 i  Lisätietoja
•  My Menu valikkoon voidaan lisätä enintään 

kahdeksan kohdetta.

Näytön kosketuspainikkeet
Opettele oikea tapa koskettamaan ruutua 

järjestelmän ohjaamiseksi. 

Valitseminen
Kosketa kevyesti valikko tai valintakohdet

ta valitaksesi sen. 

 HUOM!
• Järjestelmä ei tunnista kosketusta hansikkaan 

tai muun sähköä johtamattoman vaatekap
paleen lävitse. Kosketa ruutua sormella, elek
trostaattisilla kosketusnäyttösormikkailla tai 
styluskynällä.

Vedä ja Pudota
Valitse valikko tai kohta ja vedä ja pudota 

se paikkaan, johon haluat sen asettaa.

Kun olet toistoruudussa, vedä liukupalkkia 

tai koske haluamaasi kohtaan liukuma

alueella siirtyäksesi toivomaasi kohtaan 

kappaletta/tiedostoa.
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Vedä taajuuspalkkia vasemmalle tai oike

alle kytkeäksesi haluamasi taajuuden. 

Vedä ja pudota ikoneita My Menu valikon 

asetusruudussa lisätäksesi, poistaaksesi 

tai siirtääksesi niitä.

Pyyhkäisy (nopea selaus)

Siirtyy nopeasti ylös ja alaspäin luettelos

sa.

 HUOM!
•  Kun luettelossa on paljon kohteita, näytön oi

keaan reunaan ilmestyy pyyhkäisyvalinta. Voit 
siirtyä helposti useiden kohteiden ohi käyttä
mällä pyyhkäisyvalintaa.

Voit katsoa edellistä tai seuraavaa kuvaa 

pyyhkäisemällä kuvaa vasemmalle tai oi

kealle USBkuvaruudussa.

Pyyhkäise radiosoittimen taajuuspalkissa 

oikealle/vasemmalle hakeaksesi seuraa

vaa/edellistä kuuluvissa olevaa taajuutta.
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Paina ja pidä pohjassa
Kun  tai  painiketta paine

taan musiikki tai videosoittimessa, kytkey

tyy kappaleen tai videon pikakelaus eteen 

tai taaksepäin.



FM/AM-tila

DAB-tila

Media-tila

Levyt

CD-tila

MP3-tilan käyttö

USB

iPod

Aux

Bluetooth® Audio-tila

My Music

osa 2 AV-järjestelmän käyttö
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AV-järjestelmän käyttö
FM/AM-tila

FM/AM-tilan kytkeminen
Voit kytkeä radion joko painamalla RADIO  painiketta tai valitse-

malla Radio-kohdan kotiruudun All Menus -valikosta.

 i  Lisätietoja

• Jos painat RADIO  painiketta virran ollessa pois päältä, järjestelmän vir-
ta ja radiolähetys kytkeytyvät.

• Jos olet FM/AM-tilassa, valitse kotiruudusta FM/AM-pienoisohjelma ava-
taksesi radion.
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Toiminnot Kuvaus

 Tilanäkymä
 • Näyttää nykyisen käyttötilan. 
 • Kosketa haluttua tilaa vaihtaaksesi sen 

Radio-tilassa.

  Taajuuspalkki

Pyyhkäise taajuuspalkkia oikealle/vasemmalle 
hakeaksesi vastaanotettavia radioasemia nykyi-
sen taajuuden kummalta tahansa suunnalta.
Vetäminen: Vedä taajuuspalkkia vasemmalle/
oikealle hakeaksesi haluamaasi taajuutta.

 Aseman nimi

Näyttää nykyisen radioaseman nimen.
  Jos aseman tietoja ei ole saatavilla, viritetty 
taajuus näytetään sen sijasta.

 Ohjelmatyyppi Näyttää nykyisen ohjelmatyypin.

   Esivalinta 
 (Preset)

Siirtyy tallennettuun esivalintaluetteloon, josta 
käyttäjä voi tehdä valinnan. Pidä esivalintapai-
niketta painettuna (yli 0,8 sekuntia). Järjestelmä 
antaa äänimerkin ja nykyinen asema tai taajuus 
tallennetaan valittuun esivalintapainikkeeseen.

  Kokonaisuudessaan 24 taajuutta voidaan 
tallentaa: molempiin, sekä FM että AM-tilaan, 
voidaan tallentaa 12 taajuutta.

FM/AM-tilan näytön painikkeet
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Toiminnot Kuvaus

 Selaus (Scan)
Toistaa jokaista hyvin kuuluvaa taajuutta 5 
sekuntia.

  Lisätietoja 
 (Info)

Kytkee radion tekstitiedot päälle tai pois päältä.
 • Jos toiminto on pois päältä, tietoja ei näytetä 

ruudulla, vaikka asema niitä lähettäisi.
 • Jos toiminto on päällä, aseman lähettämiä 

tietoja näytetään. Tietoja ei näytetä, mikäli 
asemalla ei ole mitään tietoja mitä lähettää,

 TA

Näyttö kysyy haluatko vaihtaa TP-asemalle 
(“Would you like to listen to TP station”), 
jos nykyinen asema ei ole TP-tuettu asema 
TA-toiminnon ollessa käytössä. 

 Luettelo Siirtää sinut FM-asemien luetteloon.
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Toiminnot Kuvaus

    Valikko (Menu)
 • Preset Scan: Jokaista esivalinnan 

radioasemaa kuunnellaan 5 sekuntia.
 • RDS-asetukset: Kytkee paikallisasetukset 

päälle tai pois.

  Selaus/ 
Esivalintaselaus

Näyttää Scan/Preset Scan -toiminnon aktiivi-
sena olevan tilan.

 SEEK/TRACK

 • Tämän painikkeen lyhyt painallus (alle 0,8  
sekuntia): Hakee edellistä/seuraavaa asemaa 
tai taajuutta:

 • Tämän painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 
sekuntia): Siirtyy nopeasti taajuuksien välillä. 
Kun vapautat painikkeen, järjestelmä hakee 
seuraavan saatavilla olevan taajuuden.

 TUNE

Käännä  säädintä hakeaksesi käsi toi mi  sesti 
saatavilla olevia taajuuksia.
 • FM : etsi ylös-/alaspäin 50 kHz pykälissä. 
 • AM : etsi ylös-/alaspäin 9 kHz pykälissä.
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Asemaluettelosta valitseminen
Paina luetteloa u Valitse asema.

DAB-tila

DAB-tilan fyysiset painikkeet
Voit kytkeä radion joko painamalla RADIO  

painiketta tai valitsemalla Radio-kohdan 

kotiruudun All Menus -valikosta. Valitse 

DAB-välilehti radiosoittimesta.

 i  Lisätietoja

• Jos painat RADIO  painiketta virran ollessa 
pois päältä, järjestelmän virta ja radiolähetys 
kytkeytyvät.

• Jos olet DAB-tilassa, valitse kotiruudusta 
DAB-pienoisohjelma avataksesi DAB-soitti-
men.

• Kun virta on pois päältä, paina RADIO  pai-
niketta kytkeäksesi virran ja vastaanottaaksesi 
DAB-lähetyksiä.

Asemia voidaan järjestää ja etsiä aseman 

nimen ja PTY-tyypin mukaan.
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DAB-tilan näytön painikkeet

          

         

Toiminnot Kuvaus

 Tilanäkymä Näyttää nykyisen käyttötilan. Kosketa haluttua 
tilaa vaihtaaksesi sen Radio-tilassa.

 Aseman logo Näyttää nykyisen aseman logon

   Ohjelman ja 
aseman tiedot.

Näyttää nykyisin toistettavan ohjelman (esim. 
BBC Radio, DR Deutschland) ja aseman nimen.

 Ohjelmatyyppi Näyttää nykyisen ohjelmatyypin.

 Sisällön tiedot
Näyttää nykyisin toistettavan sisällön esittäjän 
ja nimikkeen tietoja.

  Esivalinta 
 (Preset)    

Siirtyy tallennettuun esivalintaluetteloon, 
josta käyttäjä voi tehdä valinnan. Pidä esiva-
lintapainiketta painettuna (yli 0,8 sekuntia). 
Järjestelmä antaa äänimerkin ja nykyinen 
asema tai taajuus tallennetaan valittuun esiva-
lintapainikkeeseen.

   Yhteensä 24 taajuutta voidaan tallentaa.

 Selaus (Scan) Toistaa jokaista vastaanotettavaa asemaa 5 
sekuntia.

 Lisätietoja (Info)

Kytkee kuvitetun tietonäytön päälle tai pois 
päältä.
 • Kun Info off -tila on kytketty, tietoja ei näytetä 

ruudulla, vaikka asema niitä lähettäisi.
 • Kun Info -tila on kytketty, kuvitettua tietoa 

näytetään. Tietoja ei näytetä, mikäli asemalla 
ei ole mitään tietoja mitä lähettää,
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Toiminnot Kuvaus

 TA Kytke TA päälle tai pois.

 Luettelo Näyttää DAB-radion kategorioita/Asemaluetteloita

  Valikko    
(Menu)

 • Preset Scan
    Jokaista esivalinnan taajuutta kuunnellaan 5 
sekuntia.
 • Teksti tai kuva

    Siirtyy teksti-/kuvatietoruutuun.
 
 •
 •
 •
 •

 • EPG 
      Siirtyy ohjelmaopas valikkoon (ks. lisätietoja 
kappaleesta 2.5. View-valikko).
 • DAB-asetukset

      Siirtyy DAB-asetusvalikkoon (ks. lisätietoja kap-
paleesta 2.5. View-valikko).

   Selaus/Esi-
valintaselaus

Näyttää Scan/Preset Scan -toiminnon aktiivisena 
olevan tilan.

   SEEK/ 
 TRACK

 • Kun painiketta painetaan lyhyesti. (alle 0,8 
sekuntia), toistaa edellistä/seuraavaa asemaa

 • Kun painiketta painetaan ja pidetään pohjassa. 
(yli 0,8 sekuntia), vaihtaa jatkuvasti asemaa, 
kunnes painike vapautetaan ja toistaa sitten 
nykyistä kanavaa.

 TUNE Vaihtaa asemaa.
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Asemaluettelosta valitseminen
Paina luetteloa u Valitse asema.
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Kuvaus

   Vaihda  
lähetyksen 
päivämää-
rää

Tämän valitsemalla voit säätää lähetyspäivämäärää.
Lähetystietoja säilytetään yhden viikon.

   Aseman 
nimi

Valitse asema, jonka ohjelma-aikataulua haluat tar-
kastella.

    Ohjelman 
nimi

Näyttää valitsemallasi ajan hetkellä lähetettävien 
ohjelmien nimikkeet.
Valitse ohjelma nähdäksesi lisätietoja.

   Ohjelma-
tiedot

    Jos valitsemastasi ohjelmastasi on saatavilla 
enemmän tietoja, luettelon oikeassa reunassa näy-
tetään nuolipainike. Voit nähdä enemmän ohjelma-
tietoja painamalla nuolipainiketta.

EPG-ohjelmaopas (Electronic Program Guide) 
Paina valikkoa ja sitten EPG  painiketta u voit katsoa ohjelmatie-

toja ja DAB:n tarjoamien asemien aikataulua.
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DAB-asetukset
Paina valikkoa ja sitten DAB settings  paini-

ketta u voit muuttaa DAB-lähetyksien 

asetuksia.

Media-tila

Käynnistystila
1.  All Menus -valikosta paina ikonia vaih-

toehtojen "Music, Video, Image, AUX" 

välillä kytkeäksesi viimeksi käytetyn 

tilan.

2.   Voit avata viimeksi käytetyn Media-tilan 

painamalla fyysistä Media-painiketta, 

kun olet toisessa tilassa.

3.   Siirtyäksesi toiseen tilaan sen jälkeen, 

kun olet avannut Media-tilan, paina 

Media ja valitse sitten haluamasi vaihto-

ehto.
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Levyt 

Varotoimet levyjen käytössä

  HUOMIO
• Aseta levyt takaisin alkuperäisiin koteloihin 

käytön jälkeen estääksesi levyjen naarmuun-
tumisen.

• Älä käytä poikkeavan muotoisia levyjä (esim. 
8 cm:n, sydämenmuotoisia, monikulmaisia), 
koska nämä voivat johtaa toimintahäiriöön.

• Älä puhdista levyjä kemiallisilla liuoksilla, 
kuten levysuihkeilla, antistaattisilla aineilla/
suihkeilla, bentseenillä tai tinnerillä.

• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle tai 
korkeisiin paineisiin pitkiksi ajoiksi. Altistami-
nen voi johtaa levyn muodonmuutoksiin.

• Jos soitat likaan tai muihin aineisiin sotkeutu-
nutta levyä, äänenlaatu saattaa heikentyä ja 
levyn soitto saattaa katkeilla. Levyn kummalle 
tahansa puolelle kirjoittaminen saattaa johtaa 
levyn vahingoittumiseen.

• Puhdista sormenjäljet ja pöly pois levyn pin-
nalta (kuvapuoli) pehmeällä kankaalla.

• Kopiosuojatut CD-levyt, kuten S-tyyppiset 
CD-levyt, eivät ehkä toimi oikein laitteessa. 
Data-levyjä ei voida toistaa. Tämänlaiset levyt 
kuitenkin saattavat toimia, vaikkakin epänor-
maalisti.

• Älä purkaa laitetta. Ota yhteys valtuutettuun 
huoltokorjaamoon toimintahäiriötilanteessa. 
Täydellistä huoltotukea ei voida taata, mikäli 
käyttäjä on purkanut laitetta.

• Älä käytä vettä laitteen puhdistamiseen. Ve-
delle altistaminen voi johtaa tuotteen toiminta-
häiriöihin.

• Älä syötä vieraita esineitä levyn syöttö-/poisto-
aukkoon. Ulkoisten kappaleiden työntäminen 
laitteeseen voi johtaa sisäosien vahinkoihin.

• Laitteen virheettömään toimintaan saattaa 
tulla häiriöitä erittäin kuumissa tai kylmissä 
lämpötiloissa. Toimintalämpötila-alue: -20˚C ~ 
70˚C.

• Kosteutta saattaa kondensoitua optiseen 
kuitulinssiin sateen, kosteiden olosuhteiden 
tai lämmitysjärjestelmän käytön johdosta. Jos 
näin on levyä ei ehkä tunnisteta oikein. Poista 
levy ja odota, kunnes kosteus katoaa.

• Toiston "hyppimistä" saattaa ilmetä, mikäli aje-
taan epätasaisilla teillä tai autoon kohdistuu 
voimakkaita iskuja. Voimakas isku voi aiheut-
taa sen, että äänentoisto ei toimi oikein.
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Tuetut levyformaatit
Tämä soitin tukee seuraavia levyformaat-

teja. 

Levytyyppi 

Levyn 
tyyppi

Levyformaatti Laitteen tuki

CD

8 cm (3 tuumaa) 
12 cm (5 tuu-

maa) 
CD 

CD-R 
CD-RW 

Multisession CD

X
O
O

O (Vain luku) 
O (Vain luku) 
O (Vain luku) 

SACD

SACD 
(Single SACD-

kerros) 
SACD (Hybrid) 

X  

X (vain 
CD-kerros)

Levyformaatti 

Levyn 
tyyppi

Levyformaatti Laitteen tuki

CD

 CD-DA
MP3 
WMA 

MPEG4 AAC 
DTS-CD 
CD-ROM 

CD-G 
CD-EXTRA 
CD-TEXT 

O
O
O 
X  
O
O
X   
O 
O 

Levy-/sisältöformaa-
tin yhteensopivuus

Formaatti levytyypin mukaan 

Levyn 
tyyppi

Levyformaatti Laitteen tuki

CD LPCM O

MP3
MPEG1, Layer3 
MPEG2, Layer3 

MPEG2.5 

O
O
O

WMA Ver9 O

Alkuperäisten levyjen yhteensopivuus
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu 

yhteensopivaksi seuraavin logo-tunnuksin 

varustettujen ohjelmistojen kanssa.

        

 • CD-R/RW-levyt (audio CD), jotka on 

luotu CD-kirjoitinlaitteilla tai PC:llä 

eivät ehkä toimi oikein tässä laitteessa.  

Tämä voi johtua levyn formaatista, tal-

lennustavasta ja mahdollisesta levyn 

tai linssin vahingoittumisesta.

DVD-Video Audio-CD Video-CD



2-14 I AV-järjestelmän käyttö

CD-R/RW-yhteensopivuus
 • Tämä laite tukee CD-R, CD-RW ja 

MP3-levyjä, jotka on poltettu audio-

CD-formaattiin.

 • CD-R ja CD-RW levyjen tallentamista 

ei tueta tässä laitteessa.

 • Viimeistelemättömiä audio-CD-levyinä 

tallennettuja CD-R/RW-levyjä ei ole 

tuettu tässä laitteessa.

PC:llä luotujen levyjen yhteensopivuus 
 • Kun levyjä poltetaan PC:llä, levy ei 

välttämättä toimi tässä laitteessa riip-

puen ohjelmiston asetuksista. Näissä 

tapauksissa käänny ohjelmistovalmis-

tajan puoleen.

 • Lisätietoja yhteensopivuudesta näyte-

tään CD-R/RW-ohjelmiston levyrasi-

assa.

 • Tämä laite ei tue DVD-R/RW-levyjä.

Huomioita CD-levyjen kirjoittamisessa
 • Kun poltat Multisessio-levyjä, sulje 

edellinen sessio ennen uuden aloitta-

mista. 

 • Jos MP3/WMA-tiedostopäätettä muu-

tetaan, seurauksena voi olla toiminta-

häiriö. 

 • MP3/WMA-tiedostojen kohdalla käytä 

ainoastaan englannin kieltä, koska 

muita kieliä ei tueta. 

 • Kopiosuojattujen musiikkitiedostojen 

luvaton käyttö on lailla kielletty.

 • Standadista ja vaatimuksesta poikke-

avien CD-R/CD-RW-levyjen jatkuva 

käyttö voi johtaa tuotteen toimintahäiri-

öön.

 • CD-levyjen kirjoittamisessa suositel-

laan alhaista kirjoitusnopeutta.

Pakattujen äänitiedostojen yhteensopi-
vuus. 
 • Fyysiset CD-formaatit: malli 1, malli 2 

XA formaatti 1. 

 • Tämä laite tukee äänitiedostoja, jotka on 

pakattu käyttämällä MPEG-1 audio stream 

layer 3 (MP3) -standardia tiedonsiirtono-

peudella 8 - 320 kbps. (CBR tai VBR)

 • Vakaan toiminnan varmistamiseki on 

suositeltua käyttää tiedonsiirtonopeu-

della 95 - 192 kbps ja 44.1 kHz näyt-

teenottotaajuudella toimivia tiedostoja.

 • Tämä laite tukee WMA-äänitiedostoja, 

jotka käyttävät 20 - 320 kbps tiedon-

siirtonopeutta. (CBR tai VBR)

 • Vaihtuvat tiedonsiirtonopeudet saat-

tavat toimia, mutta toistoaikaa ei ehkä 

näytetä oikein.

 • Tämä laite tukee ainoastaan kappaleita, 

joiden tiedostopääte on .mp3 tai .wma.

 • Tämä laite ei tue multisessio-levyjä.

 • Tämä laite tukee vain 8:aa hakemistota-

soa.
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 • Tämä laite tukee MP3 ID3 tag versioita: 

versio 1.0, versio 1.1, versio 2.2, versio 

2.3, versio 2,4. Kun käytät näistä versi-

oista poikkeavia levyjä, ID3-tiedot eivät 

näy oikein.

 • Vaikka tämä laite on merkitty yhteen-

sopivaksi erilaisilla tiedonsiir tono-

peuksilla, heikon tiedonsiirtonopeuden 

MP3-kappaleissa saattaa olla heikko 

äänenlaatu.

Ennen kuin toistat MP3-levyjä

Tuettujen MP3-tiedostojen tekniset 
tiedot
 • Hyväksytty standardi: MPEG1 Audio 

Layer 3.

 • Hyväksytty näytteenottotaajuus: 8, 

11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 

48(KHz).

 • Hyväksytty tiedonsiirtonopeus: 8 - 320 

(Kbps).

Suositellut tiedonsiirtonopeudet ja 
taajuudet
 • Näytteenottotaajuus: Kiinteä tiedon siir-

to nopeus 96 - 192 Kbps/44.1kHz

 HUOM!
• Tuetut ID3-tagit: ID3v1.0, ID3v1.1, ID3v1.2, 

ID3v2.2, ID3v2.3, ID3v2.4. 
• Tuettu MP3-media: CD-ROM.
• Tuetut media-formaatit: ISO 9660 LEVEL1 ja 

LEVEL2.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot
 • Hakemistotasoja enimmillään: 8 tasoa.

 • Hakemiston enimmäispituus: 64 tavua, 

tiedostonimen pituus: 64 tavua.

 • Tiedoston/hakemiston nimessä tuetut mer-

kit: 2350 merkkiä aakkosnumeerisille ja 

korealaisille merkkisarjoille; 4888 merkkiä 

yksinkertaistetulle Kiinan merkkisarjalle.

 • Hakemistojen enimmäismäärä yhdellä 

levyllä: 256 hakemistoa. (mukaan lukien 

juurihakemisto)

 • Tiedostojen enimmäismäärä yhdellä 

levyllä: 512 tiedostoa.

Varotoimenpiteet MP3-tiedostojen kirjoit-
tamisessa
 • ISO 9660 LEVEL 2 JOLIET -for-

maatin käyttö on suositeltua.

 • Enimmillään 32 Korean/Kiinan merkkiä 

on tuettu tiedostonimessä ja vastaava 

määrä hakemiston nimelle on 20.

 • Yli 700 Mt:n CD-levyjen käyttäminen 

voi johtaa levyn tunnistus- tai toistovir-

heisiin.
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MP3-tiedostorakenne
Tunnistus tapahtuu samalla hakemistorakenteella kuin levyllä on käytössä. 

CD-ROM-levyn hakemistorakenne Järjestelmän hakemistorakenne
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CD-tila

Perustilan näyttöruutu 

Nimi Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

 Kappale-
indeksi

Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden koko-
naismäärän.

  Toisto/Satun-
naistoisto/
Selaus

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä.

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan

 Toistotiedot
Näyttää kappaleen/esittäjän/nimikkeen/albumin 
tiedot.

   Edellinen 
kappale

 • Kun toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-
tyy edelliseen kappaleeseen 

 • Kun toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloit-
taa nykyisen kappaleen alusta 

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen kappaleen

  Seuraava 
kappale 

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen/tiedostoon

 Jatkuva toisto

Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja 
uudelleen. Paina  painiketta kytkeäksesi 
nykyisen kappaleen jatkuvan toiston päälle  
g ja pois päältä. 

  Satunnais-
toisto 

Toistaa levyn kappaleita satunnaisesti. Paina 
 painiketta kytkeäksesi kaikkien kappaleiden 

satunnaistoiston päälle  g ja satunnaistois-
ton pois päältä. 

 Selaus

Scan-toiminto selaa levyn kappaleiden aloituksia 
(noin 10 sekuntia per kappale). Paina  paini-
ketta kytkeäksesi Scan-toiminnon päälle  g 
ja toiminnon pois päältä.  

 Luettelo Siirtyy kappaleiden luetteloruutuun 
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Nimi Kuvaus

 SEEK/ 
     TRACK

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekun-
tia), siirrytään edelliseen tai seuraavaan kap-
paleeseen.

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.
  Jos pidät painiketta pohjassa yli 5 sekuntia, 
pikakelaus eteen- tai taaksepäin kytkeytyy 4x 
nopeudella.  Tämän jälkeen pikakelaus toimii 
20x nopeudella. Vapautettaessa kappaleen 
toisto jatkuu normaalilla nopeudella. 

 TUNE

Käännä  säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina  säädintä 
aloittaaksesi kappaleen toiston.

  Jos  painiketta ei paineta 5 sekunnin sisällä 
kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappaleen 
tietonäyttö palautuu.
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Nimi Kuvaus

  Nykyinen 
kappale

Näyttää nykyisin toistettavan kappaleen nimen. 

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun.

 Valikko

Kun toinen luetteloruutu on aktiivinen, toiminto 
siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale 
sijaitsee. (pois käytöstä, kun nykyinen luettelo 
sisältää nykyisen kappaleen).

 SEEK/ 
     TRACK

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta.

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): 
Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappa-
letta edes- tai taaksepäin. Kappaletta toistetaan 
normaalisti, kun painike vapautetaan.          

 TUNE

Käännä  säädintä keskittääksesi kursorin seu-
raavaan/edelliseen kappaleeseen. Kun haluttu 
kappale valitaan, paina  säädintä aloittaaksesi 
kappaleen toiston.
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MP3-tilan käyttö

Perustilan näyttöruutu 

Nimi Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

  Tiedosto-
indeksi

Näyttää MP3-tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän

   Toisto/Ran-
dom/Selaus

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä.

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan

  Kappale-
tiedot

Näyttää nykyisen kappaleen hakemiston/tiedos-
ton/esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot.

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun

  Edellinen 
tiedosto

 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-
tyy edelliseen kappaleeseen.

 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, toistaa 
nykyisen kappaleen alusta.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen kappaleen

  Seuraava tie-
dosto

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen

  Satunnais-
toisto

Toistaa nykyistä tai kaikkia hakemiston kappaleita. Pai-
na  kytkeäksesi yhden kappaleen toiston  g 
hakemiston toiston  g ja pois päältä 

 Repeat 1 song: Toistaa nykyistä kappaletta jat-
kuvasti
     Repeat folder : Toistaa kaikkia nykyisen hake-
miston kappaleita jatkuvasti uudelleen.

  Satunnais-
toisto

Toistaa hakemiston tai levyn tiedostoja satunnai-
sessa järjestyksessä.
Paina  painiketta kytkeäksesi hakemiston 
satunnaistoiston  gkaikkien tiedostojen 
satunnaistoiston g ja satunnaistoiston pois 
päältä. 

   Shuffle folder : Toistaa kaikkia hakemiston kap-
paleita satunnaisessa järjestyksessä

       Shuffle All: Toistaa kaikkia levyn kappaleita 
satunnaisessa järjestyksessä 
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Nimi Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

  Tiedosto-
indeksi

Näyttää MP3-tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän

   Toisto/Ran-
dom/Selaus

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä.

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan

  Kappale-
tiedot

Näyttää nykyisen kappaleen hakemiston/tiedos-
ton/esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot.

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun

  Edellinen 
tiedosto

 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-
tyy edelliseen kappaleeseen.

 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, toistaa 
nykyisen kappaleen alusta.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen kappaleen

  Seuraava tie-
dosto

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen

  Satunnais-
toisto

Toistaa nykyistä tai kaikkia hakemiston kappaleita. Pai-
na  kytkeäksesi yhden kappaleen toiston  g 
hakemiston toiston  g ja pois päältä 

 Repeat 1 song: Toistaa nykyistä kappaletta jat-
kuvasti
     Repeat folder : Toistaa kaikkia nykyisen hake-
miston kappaleita jatkuvasti uudelleen.

  Satunnais-
toisto

Toistaa hakemiston tai levyn tiedostoja satunnai-
sessa järjestyksessä.
Paina  painiketta kytkeäksesi hakemiston 
satunnaistoiston  gkaikkien tiedostojen 
satunnaistoiston g ja satunnaistoiston pois 
päältä. 

   Shuffle folder : Toistaa kaikkia hakemiston kap-
paleita satunnaisessa järjestyksessä

       Shuffle All: Toistaa kaikkia levyn kappaleita 
satunnaisessa järjestyksessä 

Nimi Kuvaus

 Selaus

Scan-toiminto selaa MP3-tiedostojen aloituksia 
(noin 10 sekuntia per tiedosto).
Paina  painiketta kytkeäksesi hakemiston 
scan-toiminnon  gkaikkien kappaleiden 
scan-toiminnon g ja scan-toiminnon pois 
päältä.  

   Scan Folder : Selaa nykyisen hakemiston 
kappaleita

     Scan All : Selaa kaikkia levyn kappaleita

 SEEK/TRACK

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekun-
tia): Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta.

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekun-
tia): Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa 
kappaletta edes- tai taaksepäin.

 TUNE

Käännä  säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina TUNE-
säädintä toistaaksesi kappaletta.

   Jos TUNE -säädintä ei paineta 5 sekunnin 
sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen 
kappaleen tietonäyttö palautuu.



2-22 I AV-järjestelmän käyttö

Nimi Kuvaus

 Kansion nimi Näyttää nykyisen kappaleen hakemistonimen

  Nykyinen kap-
pale

Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun.

 Ylähakemisto Siirtyy juurihakemistoon 

 Valikko

Kun toinen luetteloruutu on aktiivinen, toiminto siir-
tää luettelosivulle, jossa nykyinen kappale sijaitsee
(pois käytöstä, kun nykyinen luettelo sisältää nykyi-
sen kappaleen).

 SEEK/TRACK

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta.

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): 
Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappa-
letta edes- tai taaksepäin.

 TUNE
Paina  säädintä siirtyäksesi edelliseen/seuraa-
vaan kappaleeseen. Kun haluttu kappale näytetään, 
paina  säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.
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USB

Ennen kuin toistat USB MP3-mediaa

Liitä USB-laite moottorin käynnistämisen jälkeen. USB-laite saat-

taa vahingoittua, jos se on valmiiksi liitetty virran kytkemishetkellä.

 • Standardiformaatista poikkeavia musiikki-/äänitiedostoja ei toisteta.

 • Ainoastaan sellaisia MP3/WMA/OGG-tiedostoja voidaan 

toistaa, joiden tiedonsiirtonopeus on välillä 8-320 Kbps.

 • Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi/irrottaessasi 

USB-laitteita.

 • MP3-koodattuja laitteita ei tunnisteta, jos ne liitetään 

ulkoisena laitteena.

 • Kun liität ulkoista USB-laitetta, laite ei välttämättä tun-

nista USB-laitetta oikein joissain käyttötiloissa.

 • Ainoastaan tuotteet, jotka on alustettu 64 Kbps bitti-/sek-

torikokoon, voidaan tunnistaa.

 • Tämä laite tunnistaa USB-laitteet, jotka on alustettu FAT 

12/16/32 -tiedostojärjestelmällä. Tämä laite ei tunnista tiedostoja 

NTFS-tiedostojärjestelmästä.

 • Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tuettu yhteensopivuus-

ristiriitojen johdosta.

 • Varo, ettei USB-liitin osu kehoon tai mihinkään ulkoiseen 

kappaleeseen.

 • Toistuva USB-laitteen liittäminen/irrottaminen lyhyessä 

ajassa voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin.

 • Varmista, että liität/irrotat ulkoisen USB-laitteen äänen-

toiston ollessa pois päältä.

 • Järjestelmän vaatima USB-laitteen tunnistusaika saattaa 

vaihdella riippuen USB-laitteen tyypistä, koosta ja tiedostojärjes-

telmästä. Tunnistusajassa tapahtuvat muutokset eivät ole merkki 

toimintahäiriöstä.

 • Muuhun kuin musiikin ja kuvatiedostojen toistoon tarkoi-

tettujen USB-laitteiden käyttö on kielletty. 

 • Älä käytä USB-por ttia akkujen lataamiseen tai USB-

laitteille, jotka muodostavat lämpöä. Nämä toimet voivat heiken-

tää laitteen toimintaa tai rikkoa sen.

 • Järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta, mikäli 

käytössä on erikseen hankittu USB-jakaja tai -jatkojohto. Liitä 

USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.

 • Kun käytössä on USB-massamuisti erillisillä loogisilla 

asemilla, ainoastaan juurihakemistoon tallennetut tiedostot voi-

daan toistaa.

 • Kun USB-laitteeseen on asennettu sovelluksia tai ohjel-

mia, tiedostot eivät ehkä toistu oikein.
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 • Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos MP3-soittimia, 

matkapuhelimia, digitaalikameroita tai muita elektronisia laitteita 

(USB-laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisina levyinä) on kytketty jär-

jestelmään.

 • USB-portin kautta lataaminen ei ehkä toimi joissain mo  bii li-

laitteissa.

 • Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käy-

tössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).

 • Laitteen normaalit toiminnot eivät välttämättä ole tuettuja 

käytettäessä HDD, CF tai SD-muistiformaatteja.

 • Kun käytät iPodia, käytä erityistä auton iPod-johtoa. 

 • Normaalia toimintaa ei voida taata, jos muita johtoja aio-

taan käyttää.

 • Laite ei tue DRM-suojattuja (Digital Rights Management.) 

tiedostoja.

 • Erillisen adapterin vaativia USB-muistitikkuja (SD tai CF) 

ei ehkä voida tunnistaa oikein.

 • Käytä ainoastaan kuvan mukaisella liittimellä varustettuja 

tuotteita.

 

USB-liitin

Tuotteen nimi Valmistaja 

XTICK LG 

BMK BMK Technology 

SKY-DRV Sky Digital 

TRANSCEND JetFlash Transcend 

SanDisk Cruzer SanDisk 

Micro ZyRUS ZyRUS 

NEXTIK Digiworks 

 i  Lisätietoja
•  Tuotteen takuu ei koske ongelmia, jotka ovat aiheutuneet luettelosta puut-

tuvien USB-laitteiden käytöstä.
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Tuetun videokuvan spesifikaatio  i  Lisätietoja
• Toiston aikanäkymä saattaa ilmestyä virheellisesti tiedostoille, joiden 

tiedonsiirtonopeus vaihtelee.
•  Jos toiston aikaisia ongelmia ilmenee tai tiedostomuoto ei ole tuettu 

videotoistossa, muunna tiedostomuoto käyttämällä ajan tasalla olevaa 
ohjelmistoa (esim. Gom Encoder, Umile Encoder tai Daum Pot Encoder).

Nimi Kuvaus

Tiedostomuoto AVI (DIVX), MPEG, 3GP, WMV

Kuvan tiedostomuoto
JPG, GIF, BMP, PNG (animoituja GIF-
tiedostoja ym ei ole tuettu)

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

Tuetut kuvatarkkuudet
5 Megapikseliä JPG, BMP, PNG -tiedosto-
muodoilla (1 Mpikseliä GIF-tiedostoilla)

Tuetut kuvatiedosto-
koot

5 Megapikseliä JPG, BMP, PNG -tiedosto-
muodoilla (1 Mpikseliä GIF-tiedostoilla)

Videokoodekki
DivX3/4/5/6. XviD, MPEG1/4 (pois lukien 
MPEG2), H264, WMV9

Videotarkkuus DivX: 720 x 576, MPEG: 720 x 576

Audiokoodekki MP3, OGG, WMA…

Tekstitykset SMI

Tiedostot, jotka ei ole 
tuettu toistossa

Tiedostot, jotka eivät täytä tuettuja spesifi-
kaatioita 
Muutetut tiedostot (tiedostot, joiden for-
maatti on vaihdettu)
Konvertoidut tiedostot (esim. AVI-tiedosto, 
joka on koodattu WMV-videokoodekilla)
DivX-tiedostot, jotka on uudelleenkoodattu 
MJPEG tai H.263 -formaattiin.
Indeksoimattomat tiedostot
Muut vaatimukset perustuvat DivX-
sertifikaatin standardeihin (näyttöruudun  
ja toiston spesifikaatiot)
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Toiminnot Kuvaus

    Edellinen 
tiedosto

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen 
tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta)
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, 

siirtyy edelliseen tiedostoon.
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta.
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston

   Seuraava tie-
dosto

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekun-
tia): Siirtyy seuraavaan tiedostoon

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekun-
tia): Pikakelaa kappaletta

 Repeat

Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tie-

dosto-välilehdestä: Paina  painiketta kyt-
keäksesi yhden kappaleen toiston , 
hakemiston toiston  ja kytkeäksesi toi-
minnon pois päältä. 

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista 
välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, 
albumi, genre): Paina  painiketta kytke-
äksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston 
päälle  ja pois päältä. 

  Takaisin-
painike 

Vaihtaa perustilaruutuun

USB-musiikki
 

Toiminnot Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

  Tiedosto-
indeksi

Näyttää USB-laitteen nykyisen tiedoston/tiedos-
tojen kokonaismäärän.

   Toisto/
Random/
Selaus

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan

 Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta
 • Kun kappale valitaan luetteloruudun tiedosto-

välilehdeltä: Hakemiston, tiedoston, nimik-
keen, esittäjän ja albumin tiedot näytetään

 • Kun kappale valitaan luetteloruudun muilta 
välilehdiltä: Näyttää esittäjän/nimikkeen/albu-
min tiedot

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun
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Toiminnot Kuvaus

  Satunnais-
toisto

Toistaa tiedostoja satunnaisesti
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tie-

dosto-välilehdestä: Paina  painiketta kyt-
keäksesi hakemiston satunnaistoiston , 
kaikkien tiedostojen satunnaistoiston  ja 
satunnaistoiston pois päältä. 

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista 
välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, 
albumi, genre): Paina  painiketta kytke-
äksesi kategorioiden satunnaistoiston päälle 

 ja satunnaistoiston pois päältä. 

 Selaus

Scan-toiminto selaa USB-laitteen tiedostojen 
aloituksia (noin 10 sekuntia per tiedosto).
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tie-

dosto-välilehdestä: Paina  painiketta kyt-
keäksesi hakemiston scan-toiminnon , 
kaikkien kappaleiden scan-toiminnon  
tai scan-toiminnon pois päältä. 

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista 
välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, 
albumi, genre): Paina  painiketta kytke-
äksesi kategorian Scan-toiminnon päälle 

 tai pois päältä. 

 Valikko 

 • Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale 
soittoluetteloon. Soittolistat sijaitsevat luette-
lon vasemmassa välilehdessä.

 • Tallenna My Music -hakemistoon: Voit tal-
lentaa nykyisen kappaleen My Music -hake-
mistoon. Voit soittaa tallennettua kappaletta 
My Music -hakemistosta ilman USB-laitetta.  
Avaa My Music -hakemisto Media-tilasta. 
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Toiminnot Kuvaus

 SEEK/TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), 
siirtyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai tois-
taa nykyisen kappaleen alusta. 
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, 

siirtyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.

 TUNE
Käännä  säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina   säädintä 
aloittaaksesi kappaleen toiston.



USB I 2-29

02

Toiminnot Kuvaus

 Valikko 

 • Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale 
soittolistaan: Soittolistat sijaitsevat luettelon 
vasemmassa välilehdessä (enintään 100 
tiedostoa). Valitse kappale ja paina "Add to 
Playlist" lisätäksesi kappaleen soittoluetteloon.

 • Poista soittolistasta: Valitse poistettava kappale 
soittolistasta ja paina "Delete from Playlist".      

 • Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, 
toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen 
kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyi-
nen luettelo sisältää nykyisen tiedoston). 

 Hakuvalikko

Hakee kappaleita luettelotyypin mukaan. Hakee 
kappaleita soittolistan, esittäjän, kappaleen, albu-
min tai genren mukaan.

   Jos avaat hakuvalikon kappaleen toiston 
aikana, siirryt edelliseen hakutilaan. 

 SEEK/ 
     TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Toistaa edellistä/seuraavaa kappaletta.
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

tyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): 
Siirtyy toistoruutuun ja sitten pikakelaa kappa-
letta edes- tai taaksepäin. Kappaleen normaali 
toisto aloitetaan, kun painike vapautetaan. 

 TUNE

Paina  säädintä siirtyäksesi edelliseen/seuraa-
vaan luetteloon. Kun haluttu kappale näytetään, 
paina  säädintä aloittaaksesi kappaleen tois-
ton.

Toiminnot Kuvaus

   Hakemiston/  
 kategorian   
 nimi

Näyttää hakemiston/kategorian nimen luette-
lossa

    Nykyinen kap-
pale

Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun

    Ylähakemisto/-
kategoria

Siirtyy korkeampaan hakemistoon/kategoriaan
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USB-video Toiminnot Kuvaus

 Tilanäkymä Näyttää nykyisen toistotilan.

   Hakemiston/  
 tiedoston nimi

Näyttää USB-videon sisältämän hakemiston sekä 
nykyisin toistettavan videon tiedostonimen.

  Tiedosto-
indeksi  

Näyttää nykyisten USB Video -tiedostonimen 
sekä tiedostojen kokonaismäärän.

 Toistoaika
Näyttää nykyisen USB Videon toistoajan ja koko-
naisajan.

  Edellinen tie-
dosto

 • Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa kap-
paleen alusta tai toistaa edellisen kappaleen 
riippuen soittoajasta.
-   Soittoaika on alle 3 sekuntia: Palaa edelliseen 
videotiedostoon.

-  Soittoaika on yli 3 sekuntia: Toistaa nykyisen 
tiedoston alusta.

 • Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa 
nykyistä kappaletta eteenpäin.

 Tauko/Toisto Toista/pidä tauko videotoistossa

  Seuraava tie-
dosto 

Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy seuraa-
vaan tiedostoon
Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa 
nykyistä kappaletta eteenpäin.

 Satunnaistoisto
Toistaa nykyistä videotiedostoa uudelleen ja 
uudelleen

  Lisätietoja
Näyttää tiedostonimen, resoluution ja kokonais-
ajan.

 Luettelo Siirtyy USB-videoluetteloon

  Takaisin-
painike

Palaa kotiruutuun/edelliseen sivuun
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Toiminnot Kuvaus

 Tilanäkymä Näyttää nykyisen toistotilan.

   Hakemiston/  
 tiedoston nimi

Näyttää USB-videon sisältämän hakemiston sekä 
nykyisin toistettavan videon tiedostonimen.

  Tiedosto-
indeksi  

Näyttää nykyisten USB Video -tiedostonimen 
sekä tiedostojen kokonaismäärän.

 Toistoaika
Näyttää nykyisen USB Videon toistoajan ja koko-
naisajan.

  Edellinen tie-
dosto

 • Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa kap-
paleen alusta tai toistaa edellisen kappaleen 
riippuen soittoajasta.
-   Soittoaika on alle 3 sekuntia: Palaa edelliseen 
videotiedostoon.

-  Soittoaika on yli 3 sekuntia: Toistaa nykyisen 
tiedoston alusta.

 • Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa 
nykyistä kappaletta eteenpäin.

 Tauko/Toisto Toista/pidä tauko videotoistossa

  Seuraava tie-
dosto 

Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Siirtyy seuraa-
vaan tiedostoon
Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Pikakelaa 
nykyistä kappaletta eteenpäin.

 Satunnaistoisto
Toistaa nykyistä videotiedostoa uudelleen ja 
uudelleen

  Lisätietoja
Näyttää tiedostonimen, resoluution ja kokonais-
ajan.

 Luettelo Siirtyy USB-videoluetteloon

  Takaisin-
painike

Palaa kotiruutuun/edelliseen sivuun

Toiminnot Kuvaus

    Nykyinen 
videotiedosto

Toistossa oleva tiedosto on korostettu.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa toistoruutuun

 Valikko

Palaa nykyiseen tiedostoon.
Kun olet toisessa luettelossa, valitse tämä vaih-
toehto palataksesi luetteloon, joka sisältää tois-
tossa olevan tiedoston.
(Tämä toiminto on pois käytöstä, jos olet val-
miiksi luettelossa, joka sisältää toistossa olevan 
videon)

 SEEK/TRACK

 • Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): Toistaa edel-
listä/seuraavaa tiedostoa tai aloittaa toiston 
alusta riippuen kuinka kauan kappaletta on 
ehditty toistaa.
-    Soittoaika on alle 3 sekuntia: Palaa edelli-
seen videotiedostoon.

-   Soittoaika on yli 3 sekuntia: Aloittaa nykyisen 
tiedoston toiston alusta.

 • Pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy toisto-
sivulle ja pikakelaa toistossa olevaa tiedostoa.

 TUNE

Kierrä  säädintä siirtyäksesi edelliseen/seu-
raavaan kohtaan luettelossa, ja kun olet valinnut 
videotiedoston, paina säädintä aloittaaksesi tois-
ton.

   Tune-haku loppuu, kun mitään painikkeita ei 
paineta 5 sekuntiin.
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USB-kuva Toiminnot Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

     Hakemiston/  
Tiedoston nimi 

Näyttää niiden hakemistojen nimet, joissa kuvia 
sijaitsee

  Tiedosto-
indeksi 

Näyttää USB-laitteen nykyisen tiedoston/tiedos-
tojen kokonaismäärän

  Kuvaesitys  
 (Slideshow)

Näyttää kuvia vuoronperään 5, 10, 20 ja 30 
sekunnin välein

  Kieritä 
 (Rotate) 

Kieritä kuvaa myötäpäivään

  Tallenna 
 (Save)

Kuva jää näytölle, kun järjestelmän virta sammu-
tetaan

  Lisätietoja 
 (Info)

Näyttää nykyisen kuvan tiedostonimen, resoluu-
tion ja tiedostotyypin

   Säädä kuva-
kokoa

Suurentaa/pienentää kuvakokoa (zoomaa 
sisään/ulos)

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun
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Toiminnot Kuvaus

  Nykyinen tie-
dosto

Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun

 Valikko

Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, 
toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen 
kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyinen 
luettelo sisältää nykyisen tiedoston).  

  SEEK/
TRACK

Ohjaa taustatilaa
 • Radio-tila: Vaihtaa taajuutta ja kanavaa 

Media-tila: Vaihtaa kappaletta (poislukien AUX)          

 TUNE

Ohjaa taustatilaa
 • Radio-tila: Vaihtaa taajuutta ja kanavaa 

Media-tila: Vaihtaa kappaletta (poislukien 
AUX). Kun haluttu kappale näytetään, paina 
säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.
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iPod

iPodin käyttäminen 
 • iPod on Applen rekisteröity tava-

ramerkki.

 • iPod-tila ei toimi, jos liitetty iPod on 

versioltaan yhteensopimaton tai siinä 

on toimintahäiriö tai vika.  Jotkut iPod-

laitteet, jotka käyttävät järjestelmälle tun-

tematonta yhteysprotokollaa, eivät ehkä 

toimi oikein Multimedia-järjestelmässä.

 • Viidennen sukupolven iPod Nano-laitteita 

ei välttämättä tunnisteta akun jännite-

tason ollessa alhainen. Lataa iPod. 

 • iPodin näyttämät haku-/toistojär-

jestykset saattavat poiketa Multimedia-

järjestelmän järjestyksistä.

 • Jos iPod toimii virheellisesti iPod-

laitteen virheen johdosta, nollaa iPod ja 

kokeile uudelleen. Lisätietoja saat tutus-

tumalla iPod-käyttöoppaaseen.

 • Jos toistuvasti irrotat ja liität iPodin/ 

iPhonen USB-kaapelia Multimedia-

järjestelmässä lyhyen ajan sisällä, seu-

rauksena voi olla toimintahäiriö. 

 • iPodin/iPhonen tunnistusviive saattaa 

vaihdella riippuen laitteen tyypistä tai 

laitteisto- ja iOS-versiosta.

 • Joillakin iPod ja iPhone -laitteil la 

Bluetooth®-yhteyden muodostaminen 

iPodin ollessa toiminnassa voi johtaa 

iPodin äänentoiston keskeytymiseen. 

Näin voi tapahtua, koska laitteen yhdis-

täminen Bluetooth®-tekniikalla vaihtaa 

äänilähteen Dock-liittimestä (USB-

kaapelista) Bluetooth-tilaan.

 • Tämän estämiseksi Multimedia-järjes-

telmän Bluetooth-äänentoistotoimintoa 

rajoitetaan, jos iPod/iPhone liitetään 

järjestelmään kaapelilla samanaikaisesti 

kun Bluetooth kytketään. Kuunnellaksesi 

iPod-äänentoistoa, käytä iPod-valik-

koa USB:n ollessa yhdistettynä tai 

Bluetooth-äänentoistoa Bluetoothin 

ollessa yhdistettynä.
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 • Kuunnellaksesi iPod-äänentoistoa, liitä 

USB-johto uudelleen tai vaihda äänen-

toiston ulostulon asetus iPod/iPhone-

laitteesta Dock-tilaan.

 • Käyttääksesi iPodia järjestelmän pai-

nikkeilla, sinun tulee käyttää erityistä 

iPod-johtoa (tuotteen mukana toimitettu 

johto).

※  Jos käytössä on ACC ON -tila, iPodin 

liittäminen sen omalla johdolla (tuotteen 

mukana toimitettu johto) lataa iPodia 

keskusyksikön kautta.

※  Applen alkuperäisen mukana toimite-

tun iPod-johdon käyttö on suositeltua. 

Muiden tuotteiden käyttäminen saattaa 

johtaa häiriöääniin tai toimintahäiriöihin.

 • Kun liität iPod-johtoa huolehdi, että 

kiinnität liittimen kunnolla estääksesi 

yhteys häiriöt. Jos iPod liitetään ajo-

neuvoon toiston aikana, järjestelmästä 

saattaa kuulua 1-2 sekunnin pituinen 

korkeataajuuksinen ääni heti liittämisen 

jälkeen. Liitä iPod mahdollisuuksien 

mukaan iPodin toiston ollessa pysäytet-

tynä.

 • iPhone-puhelimissa musiikin suora-

toistossa ja iPod-ohjauksessa saattaa 

joskus tapahtua ristiriitatilanteita. Jos 

ongelma ei katoa, poista iPhone ja liitä 

laite uudelleen.

 • Kun liität iPod Nano/Classic -laitteen, 

Kia Motor -tunnus ilmestyy Apple-

laitteeseen. Kuitenkaan iPod Nanon 6. 

sukupolven laitteissa logo ei välttämättä 

ilmesty yhteensopimattomuuden joh-

dosta. Kaikki iPhone ja iPod Touch -tuot-

teet eivät tue tätä toimintoa.

 • Apple iOS 6.0 tai uudemmissa versi-

oissa Podcastit ja äänikirjatiedostot 

on suunniteltu toistettavaksi erityisesti 

Apple-tuotteille suunnitelluilla Podcast ja 

iBooks -ohjelmilla. Jos Apple-laitteessa 

ei ole Podcast- ja äänikirjaluetteloita, 

soittolistoja ei näytetä tai toisteta järjes-

telmän iPod-tilassa.

 • Jos Apple Podcasts ja iBooks sovel-

luksia ei ole asennettu Apple-laitteelle, 

mutta niissä kuitenkin on Podcast- tai 

äänikirjaluetteloita, voit toistaa tiedostoja 

muissa järjestelmän iPod-tilan kategori-

oissa.
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  Huomio

 • Kun käytät järjestelmään liitettyä iPhone/

iPod Touch -laitetta, se ei ehkä toimi 

normaalisti, jos käyttäjä muuttaa mitä 

tahansa laitteen asetuksia.   

 • Kun suoritat puhelun iPhone yhteyden 

kautta, musiikin toisto saattaa keskeytyä 

automaattisen toiminnon johdosta. Jos 

musiikki ei palaudu puhelun lopettami-

sen jälkeen, tarkasta laitteen tila. 

 • Jos useissa kappaleissa on samoja tie-

toja, kappaleiden valinnan yhteydessä 

saattaa tapahtua hyppimistä (Apple-

laitteen toiminto). Muita ongelmia saat-

taa ilmaantua riippuen laitteen tyypistä 

tai iOS-versiosta.

 • Jos joissain tiedostoissa on samoja 

tietoja, Multimedia-järjestelmän toista-

massa kappaleessa ja Apple-laitteen 

kappaleessa saattaa olla poikkea-

vuuksia. Tee kappaleisiin muutoksia tai 

poista kaksoiskappaleet Apple-laitteesta 

käyttämällä iTunes-ohjelmistoa. 

 • Jos pysäytät, käytät toisto- tai satunnais-

toistotoimintoa tai kelaat kappaletta, kun 

toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, 

Multimedia-järjestelmän toistamassa 

ja Apple-laitteen kappaleessa saattaa 

esiintyä poikkeavuuksia. Käytä iPod-

musiikkia toisesta tilasta tai pysäytä 

kappale ja aloita toisto uudelleen Apple-

laitteella. 

 • Suosittelemme käyttämään uusinta 

Apple-laitteen ohjelmistoversiota. 

Ongelmia saattaa esiintyä vanhentu-

neilla ohjelmistoversioilla. 

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

iPod Mini Ei tuettu

iPod shuffle Ei tuettu

iPod Nano m m m m m m Ei 
julkaistu m

iPod Touch
m

(iOS 1.1 
ei tuettu)

m m m m Ei julkaistu

iPad m 
iPad Mini m 

iPod Classic Ei tuettu
m

(iPod  
videolla)

m m Ei 
julkaistu

Tyyppi 3G 3GS 4G 4GS 5G

iPhone

ei hyväk-
sytty, nor-

maalia 
toimintaa ei 
voida taata

m m m m
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  Huomio

 • Vaikka iPhone/iPod Touch tukee Blue-

tooth-tekniikkaa, Bluetooth-äänentoistoa 

ei voida käyttää, jos laite on yhdistetty 

sekä Bluetoothilla ja USB-johdolla. 

Katkaise USB-yhteys ja käytä sitten 

Bluetooth-äänentoistoa.

 • Kun iPod/iPhone on liitetty Multimedia-

järjestelmään sekä USB- että AUX-

johdolla, musiikki kuuluu AUX-tilan 

kautta eikä iPod-tilan kautta kuulu välttä-

mättä mitään.

 • Jos  AUX-johto on liitetty iPod iPhone-

laitteeseen, mutta ei Multimedia-

järjestelmään, musiikkia ei voida toistaa 

myöskään iPod-tilassa sisäisen toimin-

non johdosta. Tämä ongelma koskee 

kuvatilaa. 

 • Irrota AUX-johto ensin iPod/iPhone-

laitteesta ja yhdistä sitten laite USB-

johdolla järjestelmään. Tai vaihda iPod/

iPhone-laitteen asetus "Dock"-tilaan.

 • Jos yhdistät Multimedia järjestelmään 

Podcast tai iTunesin ladatessa musiikkia 

iPod/iPhone-laitteeseen, ongelmia saat-

taa ilmaantua kappaleen valinnassa. 

Liitä iPod/iPhone uudelleen Multimedia-

järjestelmään, kun lataus on valmis tai 

tiedosto poistettu.

 • Jos yhdistät Multimedia järjestelmään 

synkronoinnin aikana, ongelmia saattaa 

ilmaantua. Kokeile käyttää iPod/iPhone-

yhteyttä vasta synkronoinnin jälkeen. 

Lisätietoja saat tutustumalla iPod-käyt-

töoppaaseen.

 • iPhone ja iPod Touch -laitteiden nor-

maali toiminta on taattu iOS versiolla 

6.1.4 tai vanhemmilla. Laitteet eivät 

kuitenkaan välttämättä toimi normaalisti 

tulevilla iOS-versioilla, koska niitä ei ole 

testattu.
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iPod Toiminnot Kuvaus

  Edellinen tie-
dosto

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen 
tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta)
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

tyy edelliseen tiedostoon.
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston

  Seuraava tie-
dosto

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekun-
tia), siirrytään seuraavaan kappaleeseen.

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteenpäin.

 Repeat 

Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Paina  painiketta kytkeäksesi yhden kappa-
leen jatkuvan toiston päälle  ja pois päältä. 

  Satunnais-
toisto

Toistaa tiedostoja satunnaisesti
Kun  painiketta painetaan, kytkeytyy kate-
gorian satunnaistoisto  g kytkeytyy satun-
naistoisto pois jatkuvaksi toistoksi. 
 • Kategorian satunnaistoisto Toistaa satunnai-

sesti nykyisen kategorian kappaleita

  Takaisin-
painike 

Siirry alkuun tai edelliseen ruutuun

Toiminnot Kuvaus

 Tila  Näyttää nykyisen käyttötilan.

   Kappale-
indeksi

Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden koko-
naismäärän.

  Toisto/satun-
naistoisto

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto-tilojen väliltä 

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan

 Kappaletiedot Näyttää esittäjän/nimikkeen/albumin tiedot

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun
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Toiminnot Kuvaus

 SEEK/TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), 
siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai 
toistetaan nykyinen kappale alusta. 
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

tyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.

 TUNE

Käännä   säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina  säädintä 
aloittaaksesi kappaleen toiston. 

  Jos  painiketta ei paineta 5 sekunnin sisällä 
kappaleiden hakemisesta, nykyisen kappa-
leen tietonäyttö palautuu.
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Toiminnot Kuvaus

  Kategorian 
nimi

Näyttää kategorian nimen

   Kategoria-
luettelo

Näyttää valitun kategorian sisällön 
   Jos luettelossa on useita nimikkeitä, ne 
asetetaan järjestykseen ja oikealla oleva vieri-
tyspalkki 
säädetään sen mukaan.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun

 Ylähakemisto Siirtyy ylähakemistoon

 Hakuvalikko

Hakee kappaleita luettelotyypin mukaan. Hakee 
kappaleita soittolistan, esittäjän, kappaleen, 
albumin tai genren mukaan.

  Jos avaat hakuvalikon kappaleen toiston 
aikana, siirryt edelliseen hakutilaan.   

 SEEK/TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), 
siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai 
toistetaan nykyinen kappale alusta. 
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

tyy edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, tois-

taa nykyisen tiedoston alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.

  TUNE

Käännä  säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina  säädintä 
aloittaaksesi kappaleen toiston.
Jos et käytä säädintä 5 sekuntiin  haku kes-
keytyy.
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AUX

Ulkoisien laitteiden liittäminen  
Liitä ulkoisen laitteen johto AUX-porttiin 

kytkeäksesi AUX-tilan automaattisesti. 

Irrota johto, jolloin järjestelmä palaa auto-

maattisesti edelliseen tilaan.

AUX-tila on käytettävissä ainoastaan, kun 

ulkoinen musiikki- tai videosoitin (kamera, 

ajoneuvon videotallennin, jne.) on liitetty.

AUX-tilan äänenvoimakkuutta voidaan 

säätää erikseen muista äänentoistotiloista.

 

Ulkoisia äänentoisto- ja videosoittimia 

(ka merat, ajoneuvon videotallentimet, jne.) 

voidaan toistaa liittämällä ne yhteensopi-

valla johdolla. AUX-portti sijaitsee vaihde-

vivun vieressä kuljettajan ja etumatkusta-

jan istuimen välissä.

 HUOM!
• Jos johto liitetään AUX-porttiin ilman ulkoista 

laitetta, järjestelmä vaihtaa AUX-tilaan ja häiri-
öääntä saattaa kuulua. Kun ulkoista laitetta ei 
enää käytetä, poista liitäntäjohto.

• Kun ulkoinen laite on kytketty pistorasiaan 
latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta 
saattaa aiheutua häiriöääntä. Näin ollen irrota 
sähköliitin ennen käyttöä.
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Toiminnot Kuvaus

   Asetukset 
(Settings)

Valitse NTSC ja PLA tilat.
    AUX-videolähde tukee sekä NTSC että PAL-
tiloja. Asetusarvon on oltava sama 
kuin videolähteessä, jotta videon 
toisto tapahtuisi virheettömästi.

AUX-tila 

 i  Lisätietoja

•   ja  säätimen toiminta ei ole käytössä AUX-ruudus-
sa.
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Toiminnot Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

  Puhelimen nimi Näyttää yhdistetyn puhelimen nimen 

 Esittäjätiedot Näyttää nykyisen esittäjän 

 Nimike Näyttää nykyisen kappaleen

  Edellinen 
 tiedosto

 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, 
siirrytään edelliseen tiedostoon

 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloi-
tetaan nykyisen tiedoston toisto alusta
   Tämä toiminto saattaa poiketa 
riippuen matkapuhelimen mallista.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää Bluetooth-äänentoiston

  Seuraava tie-
dosto

Siirtyy seuraavaan tiedostoon

  Yhteydet 
(Connections)

Siirtyy Bluetooth-asetusten ruutuun. Voit muo-
dostaa uuden laitteen pariksi ja vaihtaa/poistaa 
liitettyjä laitteita.

 SEEK/ 
     TRACK

Toistaa edellisen/seuraavan tiedoston

 TUNE   TUNE säädin ei ole tuettu. 

Bluetooth®-äänentoiston tila

Bluetooth Audio

 i  Lisätietoja
• Esittäjä- ja nimiketietoja ei ehkä ole tuettu matkapuhelimessa



2-44 I AV-järjestelmän käyttö

Bluetooth-yhteyden asetukset
Asetukset Bluetooth-laitteiden parin muo-

dostukseen, yhdistämiseen ja yhteyden 

katkaisemiseen.

 • Bluetooth-äänentoiston toistoruudussa 
valitse Connections

 • Valitse  painike keskusyksiköstä. u 
Valitse Phone . u Valitse Bluetooth connection . 

 i  Lisätietoja
• Jos matkapuhelimen musiikin toistoa ei 

aloiteta sen jälkeen, kun äänen suoratoisto 
on kytketty, paina toistopainiketta. Tarkasta, 
että musiikkia toistetaan Bluetooth-laitteesta 
suoratoistotilan kytkemisen jälkeen. Äänen 
suoratoisto ei ehkä ole tuettu joissain matka-
puhelimissa. 

• Pyydämme tarkastamaan Bluetooth-yhteen-
sopivuuden seuraavasta Internet-sivusta: Kia 
Motors Corporation http://kiaeurope.nextgen-
technology.net    
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My Music Toiminnot Kuvaus

  Edellinen tie-
dosto

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia): 
Siirtyy edelliseen tiedostoon tai aloittaa nykyisen 
tiedoston toiston alusta (riippuen toistoajasta)
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

rytään edelliseen tiedostoon
 •  Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloi-

tetaan nykyisen tiedoston toisto alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella.

 Toisto/Tauko Toistaa/pysäyttää nykyisen tiedoston

  Seuraava tie-
dosto 

 • Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekun-
tia): Siirtyy seuraavaan tiedostoon 

 • Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekun-
tia), kelataan kappaletta pikanopeudella 
eteenpäin.

 Satunnais toisto

Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tie-

dosto-välilehdestä: Paina  painiketta kyt-
keäksesi yhden kappaleen jatkuvan toiston 
päälle  ja pois päältä .

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun toisesta 
välilehdestä (soittolista, esittäjä, kappale, 
albumi, genre): Paina  painiketta kytkeäk-
sesi yhden kappaleen jatkuvan toiston päälle 

 ja pois päältä. 

Toiminnot Kuvaus

 Tila Näyttää nykyisen käyttötilan.

  Tiedosto-
indeksi

Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden koko-
naismäärän

    Toisto/
Random/ 
 Scan

Näyttää nykyisen käyttötilan Toisto/
Satunnaistoisto/Scan-tilojen väliltä

 Toistoaika Näyttää nykyisen toistoajan/kokonaistoistoajan

 Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta
 • Kun kappale valitaan luetteloruudun tiedosto-

välilehdeltä: Näyttää tiedoston, esittäjän, 
nimikkeen, albumin tiedot

 • Kun kappale valitaan luetteloruudun toisesta 
välilehdestä: Näyttää esittäjän/nimikkeen/
albumin tiedot

 Luettelo Siirtyy luetteloruutuun
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Toiminnot Kuvaus

 Selaus

Scan-toiminto selaa tiedostojen aloituksia (noin 
10 sekuntia per tiedosto).
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-

välilehdestä: Paina  painiketta kytkeäksesi 
Scan-toiminnon päälle  tai pois päältä. 

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista 
välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, 
genre): Paina  painiketta kytkeäksesi 
Scan-toiminnon päälle  tai pois päältä. 

  Valikko 
(Menu) 

 • Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soit-
tolistaan 
Soittolistat sijaitsevat luettelon vasemmassa 
välilehdessä.

 • Poista nykyinen tiedosto: Poistaa nykyisen tie-
doston My Music -hakemistosta. 

 SEEK/
     TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), 
siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai 
toistetaan nykyinen kappale alusta. 
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siir-

tytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloite-

taan nykyisen tiedoston toisto alusta 
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.

 TUNE

Käännä  säädintä hakeaksesi kappaletta. Kun 
haluttu kappale näytetään, paina  säädintä aloit-
taaksesi kappaleen toiston.

   Jos   TUNE painiketta ei paineta 5 sekunnin 
sisällä kappaleiden hakemisesta, nykyisen kap-
paleen tietonäyttö palautuu.

Toiminnot Kuvaus

  Satunnais-
toisto

Toistaa tiedostoja satunnaisesti
 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun tiedosto-

välilehdestä: Paina  painiketta kytkeäksesi 
satunnaistoiston päälle  ja satunnaistois-
ton pois päältä. 

 • Jos valitset kappaleen luetteloruudun muista 
välilehdistä (soittolista, esittäjä, kappale, albumi, 
genre):  Paina  painiketta kytkeäksesi 
satunnaistoiston päälle  ja satunnaistois-
ton pois päältä. 
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Toiminnot Kuvaus

  Valikko 
(Menu)

 • Lisää soittolistaan: Lisää nykyinen kappale soit-
tolistaan: Soittolista sijaitsee luettelon vasem-
massa välilehdessä (enintään 100 tiedostoa). 
Valitse kappale ja paina "Add to Playlist" lisätäk-
sesi kappaleen soittoluetteloon

 • Poista soittolistasta: Valitse kappale soittolis-
tasta ja paina "Add to Playlist" poistaaksesi kap-
paleen soittolistasta      

 • Poista tiedostoja: Poistaa tiedostoja My Music 
-hakemistosta
   Jos poistat tiedoston My Music -hakemistosta, 
kappaleeseen liittyvät tiedot poistetaan myös 
luettelosta.

Nyt soitossa: Kun siirryt eri luetteloruutuun, 
toiminto siirtää luettelosivulle, jossa nykyinen 
kappale sijaitsee (poissa käytöstä, kun nykyinen 
luettelo sisältää nykyisen tiedoston).

 SEEK/ 
     TRACK

Jos painat painiketta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), 
siirrytään edelliseen/seuraavaan tiedostoon tai 
toistetaan nykyinen kappale alusta. 
 • Jos toistoaikaa on kulunut alle 3 sekuntia, siirty-

tään edelliseen/seuraavaan tiedostoon
 • Jos toistoaikaa on kulunut yli 3 sekuntia, aloite-

taan nykyisen tiedoston toisto alusta
Jos pidät painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia), 
kelataan kappaletta pikanopeudella eteen- tai 
taaksepäin.

 TUNE

Paina  säädintä siirtyäksesi edelliseen/seuraa-
vaan tiedostoon. Kun haluttu tiedosto näytetään, 
paina  säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

  Jos  säädintä ei paineta  5 sekunnin sisällä 
kappaleen hakemisesta, Tune-haku keskeyte-
tään.

Toiminnot Kuvaus

  Hakemiston/  
 Kategorian nimi 

Näyttää hakemiston/kategorian nimen luette-
lossa

  Kategoria-
luettelo

Näyttää nykyisin toistettavan tiedoston nimen.

  Takaisin-
painike

Vaihtaa perustilaruutuun

  Ylähakemisto Siirtyy juurihakemistoon
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3-2 I Bluetoothin käyttö

Ennen Bluetooth®-
Handsfreen käyttöä

Mikä on langaton Blue-
tooth® -tekniikka?
 • Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla 

tarkoitetaan lyhyen kantaman langa-

tonta verkkotekniikkaa, joka käyttää 2,45 

GHz taajuutta yhdistämään erilaisia lait-

teita tietyiltä etäisyyksiltä.

 • Järjestelmän tukemilla tietokoneil la, 

ulkoisilla laitteilla, Bluetooth®-puheli-

milla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotietoko-

neilla langaton Bluetooth®-tekniikka 

mahdollistaa tiedon lähettämisen suu-

rella tiedonsiirtonopeudella ilman tar-

vetta johtojen käytölle.

 • Bluetooth®-handsfree tarkoittaa jär-

jes tel mää, jonka avulla käyttäjä pys-

tyy tekemään helpost i  puhelui ta 

Blue tooth®-puhelimella Multimedia-

järjestelmän kautta.

 • Bluetooth®-handsfree ei ehkä ole 

tuettu joissain matkapuhelimissa. 

Saadaksesi  l isät ietoja matkapu-

h e l i m i e n  y h t e e n s o p i v u u d e s t a , 

tutustu Kia Motor -Internet-sivuun:  

 -     Kia Motors Corp : http://kiaeurope. 

 nextgen-technology.net   

Turvallisen ajon varotoimenpiteet
 • Bluetooth®-handsfree on varuste, joka 

helpottaa kuljettajaa turvallisessa ajota-

vassa. Bluetooth®-puhelimen yhdistä-

minen auton äänentoistojärjestelmään 

mahdollistaa käyttäjän vaivattoman 

puheluiden tekemisen, puheluiden 

vastaamisen sekä yhteystietojen hal-

linnan. Ennen kuin käytät langatonta 

Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu huolelli-

sesti tämän käyttöoppaan sisältöön.

 • Toimintojen liiallinen käyttö ajon aikana 

saattaa johtaa huolimattomaan ajota-

paan ja onnettomuuksiin. Älä käytä lai-

tetta liikaa ajon aikana.

 • Näytön pitkäaikainen katseleminen on 

vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin. 

Katso näyttöön ajon aikana vain lyhy-

esti.

Bluetooth-käyttö
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HUOMIOT Bluetooth®-
puhelimen yhdistämisessä

 • Ennen kuin yhdistät matkapuhelimen 

keskusyksikköön, tarkasta että se tukee 

Bluetooth®-toimintoja.

 • Vaikka puhel in tukis i  langatonta 

Bluetooth
®
-tekniikkaa, puhelinta ei voida 

yhdistää, jos Bluetooth® on pois päältä. 

Kytke Bluetooth
®
 päälle ennen kuin 

yhdistät keskusyksikköön.

 • Bluetooth
®
-puhelimeen yhdistetään 

automaattisesti, kun auton virta kytke-

tään päälle. Tämän ansiosta puhelinta 

ei tarvitse yhdistää käsin järjestelmään 

jokaisella kerralla.

 • Jos et halua käyttää automaattista 

Bluetooth®-laitteen yhdistämistä, kytke 

Bluetooth® pois päältä matkapuhelimis-

tasi.

 • Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät matka-

puhelinta auton keskusyksikköön.

 • Bluetooth®-yhteys saattaa katketa ajoit-

tain joissain matkapuhelimissa. Noudata 

näitä vaiheita ja yritä uudelleen.

  1.  Kytke Bluetooth®-toiminto matkapu-

helimesta pois päältä ja uudelleen 

päälle ja yritä sitten uudelleen.

 2.  Kytke matkapuhelimen virta pois 

päältä ja uudelleen päälle ja yritä 

uudelleen.

 3.  Poista matkapuhelimen akku koko-

naan, käynnistä puhelin ja yritä sit-

ten uudelleen.

 4.  Sammuta ja käynnistä Multimedia-

järjestelmä ja yritä uudelleen.

 5.  Poista kaikki pariksi muodostetut 

laitteet sekä puhelimesta että kes-

kus yksiköstä ja yritä uudelleen.

 • Handsfree-puhelun äänenvoimakkuus 

ja laatu saattavat vaihdella matkapuheli-

mesta riippuen.

 • Bluetooth
®
-laitteiden parin muodostus 

ja muiden Bluetooth
®
-toimintojen käyttö 

ei ole mahdollista ajoneuvon liikkuessa. 

Turvallisuussyistä pysäköi ensin ajo-

neuvo.

 • Kun lataat yhteystietoja, mikä tahansa 

tilanne, jota ei ole kuvattu tässä käyttö-

ohjeessa, saattaa liittyä matkapuheli-

meen. Tässä tapauksessa käänny mat-

kapuhelimen valmistajan puoleen.
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Bluetooth-yhteys

Uuden laitteen muodosta mi-
nen pariksi

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-

toimintoa, sinun on ensin muodostettava 

matkapuhelin pariksi auton järjestelmän 

kanssa ja sitten yhdistettävä siihen.

Enintään 5 Bluetooth-laitetta voidaan muo-

dostaa pariksi.

Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite voidaan 

yhdistää kerrallaan.

Uuden laitteen muodostaminen pariksi 
valitsemalla puhelin/puhelu
Valitse  painike keskusyksiköstä tai 

 painike ohjauspyörän kauko-ohja-
uksesta. u Valitse Yes  u Muodosta pari-

liitos, kun matkapuhelimesti tunnistaa 

Bluetooth-laitteen  u Syötä passkey-koodi 

tai hyväksy vahvistusta vaativa välilehti u 

Yhdistä Bluetooth.

Uuden laitteen muodostaminen pariksi 
puhelinasetuksista
Valitse  painike keskusyksiköstä. u 
Valitse Phone  u Valitse Bluetooth connection . 

u Valitse Add new  u Muodosta pariliitos, 

kun matkapuhelimesti tunnistaa Bluetooth-

laitteen u Syötä passkey-koodi tai 

hyväksy vahvistusta vaativa välilehti u 

Yhdistä Bluetooth.

Oletuksena passkey on 0000.

Yllä esitetty laitteen nimi on esimerkki. 

Tarkasta varsinaiset tiedot tuotteesta.

Bluetooth-laitteisiin 
yhdistäminen

Yhdistä haluamaasi, pariksi muodostet-

tuun Bluetooth-laitteeseen.

 
Laitteeseen yhdistäminen valitsemalla 
puhelin/puhelu
Valitse  painike keskusyksiköstä 

tai  painike ohjauspyörän kauko-

ohjauksesta u Valitse laitteen nimi yhdis-

tääksesi u Yhdistä Bluetooth.
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Laitteeseen yhdistäminen puhelinase-
tuksista
Valitse  painike keskusyksiköstä u 
Valitse Phone  u Valitse Bluetooth connection  

u Valitse laitteen nimi yhdistääksesi u 

Yhdistä Bluetooth.

Bluetooth-laitteen yhtey den 
katkaiseminen

Katkaise yhteys yhteydessä olevasta lait-

teesta.

Valitse  painike keskusyksiköstä u 

Valitse Phone  u Valitse Bluetooth connection

u Valitse laitteen nimi katkaistaaksesi 

yhteyden.

Bluetooth-laitteiden 
poistaminen

Voit poistaa lisäämäsi Bluetooth-laitteen 

järjestelmästä. Huomaa, että Bluetooth-

laitteen poistaminen poistaa myös ladatun 

soittohistorian ja yhteystiedot.

Valitse  painike keskusyksiköstä u 

Valitse Phone  u Valitse Bluetooth connection  

u Valitse Delete devices  u Valitse poistet-

tavan laitteen nimi u Valitse Delete .
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Bluetooth-puhelin

Puhelimen tilaa kuvaavat tun-
nukset 

Osoittaa nykyisen puhelimen tilan näytön 

oikeassa yläreunassa.

 Lisätietoja
•  Akun varaustason tunnus ja puhelusignaalin 

voimakkuus eivät välttämättä ole tuottu kaikis-
sa Bluetooth-laitteissa. 

• Akun varaustaso saattaa poiketa todellisesta 
jäljellä olevasta varaustasosta.

Tunnus Kuvaus

Voit käyttää Bluetooth-puhelimia, 
kun Bluetooth-handsfree-yhteys 
on muodostettu.

Voit käyttää Bluetooth-
äänentoiston toimintoja, kun 
Bluetooth audio -yhteys on muo-
dostettu.

Voit käyttää Bluetooth-
puhelimen ja äänentoiston 
toimintoja, kun sekä Bluetooth-
handsfree että Bluetooth audio 
-yhteydet on muodostettu.

Soiton signaalivoimakkuuden 
mittari

Yhdistetyn Bluetooth-laitteen 
akun varaustila

Puheluhistorian lataaminen

Yhteystietojen lataaminen

Bluetooth-puhelun aikana

Mikrofoni mykistetty



Bluetooth-puhelin I 3-7

03

Yhdistä
Yhdistää puhelun, kun Bluetooth-laite on 

yhdistetty.

 • Valitse  painike keskusyksiköstä 

tai  painike ohjauspyörän kauko-

ohjauksesta. 
 • Valitse All Menus  kokonäytön ruudusta u 

Phone .

Nimi Kuvaus

  Näppäimistö

Käytä näppäimistöä 
syöttääksesi 
puhelinnumeron, johon 
haluat soittaa. Pidä 
näppäintä painettuna 
soittaaksesi nopeasti 
puhelimen vastaavaan 
pikavalintaan tallennet-
tuun puhelinnumeroon.

 Poistaminen
Poistaa syötetyt nume-
rot.

 Asetukset
Siirtyy puhelinasetus-
ten ruutuun.

 Soita

Suorittaa puhelun, 
kun olet syöttänyt 
numeron ja valinnut 
CALL. Jos numero on 
soitettujen numeroiden 
luettelossa, voit valita 
numeron ja painaa 
CALL yhdistääksesi 
numeroon suoraan.

 Lisätietoja
• Jotkut matkapuhelintyypit eivät tue pikavalin-

tatoimintoa.

Vastaa/hylkää puhelu
 

Jos järjestelmään yhdistettyyn Bluetooth-

puhelimeen saapuu puhelu, ruudulle 

ilmestyy ponnahdusikkuna.

 Lisätietoja
• Joissain matkapuhelimissa soittajan numeroa 

ei näytetä ja hiljennä-toiminto ei ole tuettu.

Nimi Kuvaus

 Hyväksy Vastaa puheluun.

 Hylkää 
Hiljentää (Ignore) puhe-
lun.
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Valikon käyttäminen 
puhelun aikana

Kun suoritat puhelua, voit käyttää seuraa-

via valikkotoimintoja.

Nimi Kuvaus

  Yksityinen 
(Use pri-
vate)

Siirtää puhelun auton 
handsfreestä matkapu-
helimeen.

  Lopeta 
(End)

Päättää puhelun.

  Yhteys 
tiedot 
(Contacts)

Näyttää yhteystietojen 
luettelon.

    Lähtö-
kanavan 
äänenvoi-
makkuus 
(Outgoing  
 volume)

Näyttää mikrofonin 
äänenvoimakkuusase-
tuksen. Voit säätää lähte-
vän äänen voimakkuutta, 
jonka toinen osapuoli 
kuulee (tasot 1-5).

  Näppäi-
mistö 
(Keypad)

Siirtyy ruutuun, jossa 
voidaan syöttää puhelin-
numeroita.

  Vaihda 
puhelu 
(Switch)

Vaihtaa pidossa olevaan 
puheluun, jos saatavilla. 
Voit vaihtaa myös toiseen 
puheluun valitsemalla 
numeron tietoruudusta. 
Vaihtotoiminto vaihtaa 
nykyisen puhelun odotta-
vaan puheluun, jotta pys-
tyisit vastaamaan uuteen 
saapuvaan numeroon.

 i  Lisätietoja
• Jos soittajan numero on yhteystiedoissa, 

soittajan nimi näytetään ruudulla. Muussa 
tapauksessa ainoastaan numero näytetään. 
Joissain matkapuhelimissa puhelinnumeroa 
ei välttämättä voida näyttää.

• Joissain Bluetooth-laitteissa yksityispuhelutoi-
minto ei ole tuettu. 

• Joissain Bluetooth-laitteissa vaihtotoiminto ei 
ole tuettu.

• Kun Bluetooth-handsfreepuhelu on käynnissä, 
et voi käyttää muita toimintatiloja, kuten AV tai 
asetukset. Voit vaihtaa ainoastaan äänenvoi-
makkuuden säädön ja navigoinnin tiloihin. 

• Vastaanottavan osapuolen äänenvoimakkuus 
saattaa poiketa riippuen käytettävästä mat-
kapuhelimesta. Jos vastaanottajan mukaan 
äänesi kuuluu liian hiljaa tai liian kovaa, säädä 
mikrofonin äänenvoimakkuutta.
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Puheluloki
Valitse keskusyksikön  painike u ja 

sitten Call log  .

Nimi Kuvaus

 Puheluloki

Näyttää puheluhisto-
rian. Valitse luettelosta 
numero, johon haluat 
soittaa.

  Lisätietoja 
Näyttää lisätietoja 
puheluhistorian koh-
teista.

  Lataa 
(Download)

Lataa puheluhistoria 
tiedot matkapuhelimes-
tasi.

   Poista koh-
teita (Delete 
items)

Poistaa valitsemasi 
kohteet puheluhistori-
asta.

  Poista kaikki 
(Delete all)

Poistaa kaikki kohteet 
puheluhistoriasta.

  Soita (Call)
Yhdistää valitsemaasi 
puheluhistorian koh-
teeseen.

   Yhteystiedon 
lisätiedot 
(Contacts 
info)

Siirtyy yhteystiedon 
lisätietoruutuun, jos 
numero on tallennettu.

  Poista 
(Delete)

Poistaa puheluhistoria 
tiedot.

 i  Lisätietoja
• Joissain matkapuhelimissa puhelun lokitietoja 

ei voida lisätä puheluhistoriaan.
• Tuntemattomien numeroiden tietoja ei tallen-

neta puheluhistoriaan.
• Enintään 20 puhelua voidaan tallentaa jokai-

seen Soitetut puhelut/Vastaanotetut puhelut/
Vastaamattomat puhelut -luetteloon.

• Puheluiden kestoja ei voida näyttää auton pu-
heluhistoriassa.

• Äskettäiset puhelut -toimintoa ei voida käyttää 
luetteloimaan kaikkia puheluita.

• Kun puheluhistorian lataus on käynnissä, tila-
palkissa näytetään ( ) tunnus.

• Jos puheluhistorian lataus keskeytetään 
Bluetooth-laitteesta, lataus epäonnistuu.

• Jotkut laitteet vaativat hyväksynnän puhelu-
historian lataamisen yhteydessä, Jos lataus 
epäonnistuu, tarkasta että Bluetooth-asetuk-
set ja näytön tila ovat normaalit.

• Jotkut laitteet ei tue lataamista. Tarkasta 
tukeeko Bluetooth-laite lataamista. Saadak-
sesi lisätietoja Bluetooth-tuetuista laitteista 
ja niiden toimintojen yhteensopivuudes-
ta, tutustu seuraavaan Internet-sivuun:  
 -  Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgen-
technology.net    

Nimi Kuvaus

  Vastaanotetut 
puhelut 
(Received call)

Luetteloi puhelut, 
jotka olet vastaanot-
tanut.

  Soitetut puhe-
lut (Dialed call)

Luetteloi puhelut, 
jotka olet tehnyt.

  Vastaa mat-
to mat puhelut 
(Missed call)

Luetteloi puhelut, joi-
hin et ole vastannut.
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Yhteystiedot
  Valitse keskusyksikön  painike u ja 

sitten Contacts

 i  Lisätietoja
• Enintään 5000 puhelinnumeroa voidaan 

ladata yksittäisestä, pariksi muodostetusta 
Bluetooth-laitteesta.

• Matkapuhelimen numeroita ei voida poistaa 
tai muokata auton järjestelmän kautta.

• Yhteystietoja voidaan katsoa ainoastaan, kun 
Bluetooth-laite on yhdistetty.

• Vaikka Bluetooth-laitteen yhteys kat-
k a i s   t a a n ,  l a d a t u t  t i e d o t  s ä i l y vä t .  
Huomaa, että pariksi muodostetun puhelimen 
poistaminen poistaa myös kaikki autoon 
tallennetut yhteystiedot ja puheluhistorian.

• Ladatut puhelinnumerot saattavat kadota riip-
puen keskusyksikön kunnosta. Pidä tärkeät 
tiedot turvallisessa paikassa.

• Riippuen matkapuhelimien mallista ja kunnos-
ta, yhteystietojen lataus- ja siirtoajat saattavat 
vaihdella.

• Jos lataat yhteystiedot puhelimestasi, olemas-
sa olevat tiedot poistetaan.

• Oletuksena sekä SIM-kortin että matkapuheli-
men yhteystiedot ladataan samanaikaisesti.

• Kun yhteystietoja ladataan, tilapalkissa näyte-
tään .

• Jos yhteystietojen lataus kytketään pois pääl-
tä Bluetooth-laitteesta, lataus ei ole saatavilla.

Nimi Kuvaus

  Yhteystie-
toluettelo

Luettelo yhteystiedoista. 
Valitse luettelosta yhte-
ystieto, johon haluat 
soittaa.

 Lisätietoja 
Näyttää yhteystiedon 
lisätiedot.

 Lataa  
(Download)

Lataa yhteystiedot mat-
kapuhelimesta.

   Soittaminen 
nimellä

(Search by 
name)

Hakee yhteystiedot 
syöttämälläsi nimellä.

   Soittaminen 
numerolla 
(Search by 
number)

Hakee yhteystiedot 
syöttämälläsi numerolla.

   Lisää 
 suosikkeihin 
(Add to 
Favourites)

Lisää puhelinnumeron 
suosikkeihin.
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• Jotkut laitteet vaativat hyväksynnän yhteystie-
tojen lataamisen yhteydessä, Jos lataus epä-
onnistuu, tarkasta että Bluetooth-asetukset ja 
näytön tila ovat normaalit.

• Jotkut laitteet eivät tue lataamista. Tarkasta 
tukeeko Bluetooth-laite lataamista. Saadak-
sesi lisätietoja Bluetooth-yhteensopivista 
laitteista sekä niiden toimintojen yhteensopi-
vuudesta, tutustu seuraavaan Internet-sivuun:  
-    Kia Motors Corp : http://kiaeurope.nextgen-
technology.net    

Suosikit
Valitse keskusyksikön  painike u ja 

sitten Favourites  .

Nimi Kuvaus

 Suosikit

Luetteloi suosikkeihin 
tallennetut puhelinnu-
merot. Valitse luette-
losta yhteystieto, johon 
haluat soittaa.

  Lisää uusi 
(Add new)

Lisää uusi puhelinnu-
mero suosikkeihin.

  Poista koh-
teita (Delete 
items)

Poistaa numerot, jotka 
valitset suosikeista.

  Poista kaikki 
(Delete all)

Poistaa kaikki numerot 
suosikeista.
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Navigointi
Perustoiminnot

Navigointiruudun hallinta
Nämä perushallintatoiminnot ovat saatavilla karttaruudussa.

Kosketa sijaintia karttaruudulla keskittääksesi kartan valitun sijain-

nin kohdalle.

Nimi Kuvaus

Siirtyy koti-pienoisohjelmaan

Vaihtaa karttanäkymän perspektiiviä

Kytke äänen mykistys päälle/pois

Suurenna

Automaattinen suurennus/loitonnus opastuk-
sen mukaan

Loitonna

Pikavalikko

Set as destination Aseta valittu sijainti määränpääksi

Add waypoint
Lisää valittu sijainti reittipisteeksi olemassa 
olevalle reitille

Add to adress book Lisää sijainti osoitekirjaan
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Karttanäkymän vaihtaminen
Voit vaihtaa karttanäkymän perspektiiviä 

kiinteän kartan, suuntautuvan kartan ja 

3D-lintuperspektiivin välillä.

Paina  painiketta lukitaksesi kartan 

suunnan ruudulla. Kartta osoittaa aina 

pohjoiseen riippumatta ajoneuvon liike-

suunnasta.

Paina  painiketta asettaaksesi kartan 

kiertotilaan. Kartta kierii ajosuunnan 

mukaan.

Paina  painiketta vaihtaaksesi 3D-lintu-

pers pektiivin ruudulle. Kartta näkyy tällöin 

3D-kuvana.

Navigointiääni
Paina äänipainikkeita säätääksesi äänen-

voimakkuutta tai kytkeäksesi mykistyksen 

päälle/pois päältä.

 

Nimi Kuvaus

 
Paina tätä painiketta kytke-
äksesi mykistyksen päälle 
tai pois päältä.

  Paina painikkeita säätääk-
sesi äänenvoimakkuutta.

 
Vedä äänenvoimakkuuden 
säätöpalkkia säätääksesi 
äänenvoimakkuutta.
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Suurenna/Loitonna

Paina +  ja -  painikkeita suuren-

taaksesi/loitontaaksesi ruutua. 

Mittakaavan valinta
Voit asettaa kartan mittakaavan muuttu-

maan automaattisesti matkan aikana. 

Kompassi

Paina kompassipainiketta ruudun oikeasta 

ala kulmasta kytkeäksesi kompassin 

pääl le/ pois päältä.Nimi Kuvaus

  Kiinnitä 
mittakaava 

Asettaa kartan mittakaa-
van kiinteäksi. 

   Automaat-
tinen mitta-
kaava 

Kartan mittakaava muut-
tuu automaattisesti riip-
puen tien ajotilanteesta.
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Valikko

Reitti
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina Reitti  painiketta. 

Voit asettaa reittivalinnat, vaihtoehtoiset 

reitit sekä vältettävät kadut. 

Reitin valinnat

Aseta lisävalinnat (reitit, liikenne, päätiet, 

lisätiedot, lautat, aikarajoite, maksutiet ja 

tunnelit) ja paina OK  painiketta.

Kiertotie

Valitse kiertotien etäisyys luodaksesi 

kiertotien kyseisellä etäisyydellä.  Paina 

Using map  painiketta valitaksesi kiertotie 

sijainnin kartalta.

Vältä katuja

Valitse sellaiset reitin osat, joita haluat 

välttää reitilläsi.
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Osoitekirja
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina Add to address book  

painiketta. 

Voit lisätä osoitteita ja käyttää niitä järjes-

telmässä.

Käytä näppäimistöä hakeaksesi osoitetta.

Kun etsit osoitetta, se lisätään automaatti-

sesti osoitekirjaan.

POI
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina POI  painiketta. 

Voit tarkastella lähellä olevien POI -kiin-

nostuksen kohteiden lisätietoja.
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POI-kohteiden katsominen

Voit valita luettelosta haluamasi sijaintityy-

pin (esim. huoltoasemat), jolloin ne näky-

vät ikoneina kartalla. 

Merkitse ruksi sijaintityypin valintalaatik-

koon näyttääksesi niitä.

Valittu ikoni näkyy kokoajan ruudun ylä-

reunassa ja vastaava sijainti kartalla.

Lähellä olevat POI-kohteet

Valitse lähellä nykyistä sijaintia, lähellä 

määränpäätä, reitin varrella, vieritysmerkin 

lähellä tai keskustan ympäristössä katso-

aksesi POI-kohteita valituilla alueilla.
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Karttanäkymä
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina Map view  painiketta. 

Kiinteä kartta

Paina  painiketta lukitaksesi kartan 

suunnan ruudulla. Kartta osoittaa aina 

pohjoiseen riippumatta ajoneuvon liike-

suunnasta.

Kiertyvä kartta

Paina  painiketta asettaaksesi kartan 

kiertotilaan. Kartta kierii ajosuunnan 

mukaan.

Lintuperspektiivi

Paina  painiketta vaihtaaksesi 3D-lintu-

pers pektiivin ruudulle.Ra kennukset ja muut 

rakenteet näkyvät 3D-kappaleina kartalla.

Liikennetiedot
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina Traffic  painiketta. 

Voit saada liikennetietoja valituilta alueilta. 

Paina On route  painiketta oikeasta yläkul-

masta katsoaksesi liikennetietoja matkan 

varrelta.
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Keskeytä opastus
Paina  painiketta ruudun vasemmasta 

alareunasta u Paina Stop guidance  paini-

ketta. 

Nykyinen reitti keskeytetään.

Haku

Osoitteen hakeminen
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Address  tunnus.

Voit hakea osoitetta ja asettaa sen mää-

ränpääksi.

Voit hakea myös syöttämällä maan, kau-

pungin ja/tai kadun.

Käytä näppäimistöä maan syöttämiseen 

(esim. Germany). 
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Syötä kaupunki.

Valitse kaupunki.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Change destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Nimi Kuvaus

 Change destination
Aseta valittu sijainti 
määränpääksi.

 Add waypoint
Lisää valittu sijainti 
reittipisteeksi 
nykyiselle reitille.

 Add to address book
Lisää valittu sijainti 
osoitekirjaan

POI
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

POI  tunnus.

Voit etsiä kiinnostuksen kohteita (POI).

Etsi POI-kohteita kategorian, nimen tai 

puhelinnumeron perusteella.
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POI-kategoria

Valitse lähellä nykyistä sijaintia, lähellä 
määränpäätä, reitin varrella, vieritysmerkin 
lähellä tai keskustan ympäristössä katso-
aksesi POI-kohteita valituilla alueilla. (esim. 
lähellä nykyistä sijaintia)

Valitse alakategoria. (esim. emergency)
Paina Search  painiketta oikeasta yläkul-
masta etsiäksesi POI-kohteita näppäimis-
töllä.

Tämä on POI-hakutulosten ruutu. Voit 

järjestää hakutulokset kadun, nimen tai 

kategorian perusteella.

Valitse POI-kohde.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

POI-nimi

Käytä näppäimistöä syöttääksesi POI-

nimen.

Tämä on POI-hakutulosten ruutu. Voit 

järjestää tulokset kaikille kaupungeille tai 

kategorioille. Valitse POI-kohde.
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Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Puhelinnumero

Voit hakea POI-kohdetta puhelinnumerolla.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 
Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Kia-huolto
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Kia service  tunnus.

Voit hankkia sijaintitietoja  Kia-huolto kor-

jaa moista.

Hae nykyisen sijainnin, huollon nimen tai 

puhelinnumeron mukaan.
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Lähellä nykyistä sijaintia

Voit saada hakutuloksia nykyisen sijaintisi 

lähellä. Voit järjestää hakutulokset etäisyy-

den, nimen tai kategorian perusteella.

Valitse määränpää.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Huollon nimi

Voit hakea huoltokorjaamoa syöttämällä 

sellaisen nimen näppäimistöllä.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Puhelinnumero

Voit hakea huoltokorjaamoa syöttämällä 

sellaisen puhelinnumeron.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin.         
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Koordinaatit
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Coordinates  tunnus.

Voit hakea määränpäätä syöttämällä sel-

laisen koordinaatit.

 Valitse D.M.S. tai Deg., syötä koordinaatit 

ja paina OK  painiketta.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

Edelliset kohteet
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Previous points  tunnus.

Voit valita määränpääksi yhden aikaisem-

min hakemistasi kohteistasi.

Voit järjestää hakutulokset päivämäärän, 

nimen tai kategorian perusteella. 
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Paina Menu  painiketta oikeasta yläkul-

masta poistaaksesi sijainnin.

Paina sijaintia katsoaksesi sitä.

Kun sijaintitietoja näytetään, voit painaa 

Set as destination  painiketta aloittaaksesi 

reittiopastuksen valittuun sijaintiin. 

 

Osoitekirja
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Address book  tunnus.

Voit avata osoitekirjan.

Voit tarkastella osoitekirjaan tallennettuja 
sijainteja. Voit järjestää hakutulokset päivä-
määrän, nimen tai kategorian perusteella.

Paina Menu  painiketta oikeasta ylä-

kulmasta poistaaksesi tai muokataksesi 

sijaintia.

Valitse sijainti ja muokkaa sitä.
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Voit lisätä tai muokata sijaintia syöttämällä 

sen osoitekirjan nimen, puhelinnumeron, 

tunnuksen tai suosikkivalinnan.

Valitse ikoni ja aseta se sijainnin symbo-

liksi.

Aseta koti, toimisto, suosikki 1 tai suosikki 

2 ja paina OK  painiketta lisätäksesi 

sijainnin suosikkeihin.

Lataa reitti
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Destination  välilehti u Valitse 

Load tour  tunnus.

Tallennettujen reittien luettelo ladataan.

Voit järjestää hakutulokset päivämäärän 

tai nimen perusteella. Valitse yksi tallenne-

tuista reiteistä.
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Paina Menu  painiketta oikeasta yläkul-

masta poistaaksesi reitin.

Tämä näyttää yksityiskohtaisempia tietoja 

ladatusta reitistä.

Paina Add waypoint  painiketta lisätäksesi 

kauttakulkupisteen.

Voit lisätä erilaisia kohteita reitillesi. Kun rekisteröinti on suoritettu, voit aloittaa 

reittiopastuksen yllä esitetyn mukaisesti.

Nimi Kuvaus

  Fast
Näyttää matkan ja ajo-
ajan nopeaa reittiä.

  Short
Näyttää matkan ja ajo-
ajan lyhyttä reittiä.

 Start guidance Aloittaa opastuksen.

 Route option Muuttaa reitin valintoja.

 Route scan   Selaa reittiä.

 Route info Näyttää reitin lisätietoja.
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Reitti

Keskeytä opastus
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Stop guidance  tunnus.

Kosketa tunnusta lopettaaksesi opastuk-

sen.

Reitin yleistiedot
Paina NAV  painiketta keskusyksikössä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Route overview  tunnus.

Reitin yleistietotoiminto kytkeytyy.

Reitin yleistiedot näytetään ruudulla, kuten 

yllä.

Nimi Kuvaus

  Fast
Näyttää matkan ja ajo-
ajan nopeaa reittiä.

 Start guidance Aloittaa opastuksen.

 Route option Muuttaa reitin valintoja.

 Route scan Selaa reittiä.

 Route info Näyttää reitin lisätietoja.
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Reitin selaus
Paina NAV  painiketta keskusyksiköstä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Route scan  tunnus.

Reitin selaustoiminto kytkeytyy.

Vältä katuja
Paina NAV  painiketta keskusyksiköstä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Avoid street  tunnus.

Toiminto, joka välttää katuja kytkeytyy.

Aseta rasti ruutuun välttääksesi katuja reit-

tiopastuksessa. 

Nimi Kuvaus

 Siirtyy alkuosioon

 Siirtyy edelliseen osioon

 Siirtyy seuraavaan osi-
oon

 Siirtyy määränpääosioon

 
Vedä palkkia siirtyäksesi 
palkkien välillä
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Reitin valinnat
Paina NAV  painiketta keskusyksiköstä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Route option  tunnus.

Reitin valintatoiminto kytkeytyy.

Aseta lisävalinnat (reitit, liikenne, päätiet, 

lisätiedot, lautat, aikarajoite, maksutiet ja 

tunnelit) ja paina OK  painiketta.

Suunnittele reitti
Paina NAV  painiketta keskusyksiköstä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Plan tour  tunnus.

Reitin suunnittelutoiminto kytkeytyy.

Kaikki reitin kauttapisteet näytetään ruu-

dulla. Voit painaa Add waypoint  painiketta 

lisätäksesi lisää kauttapisteitä.

Reitin lisätiedot
Paina NAV  painiketta keskusyksiköstä 

u Valitse Route  välilehti u Valitse 

Route info  tunnus.

Reitin lisätiedot kytkeytyvät.

Jokaiselle osiolle voidaan näyttää kuvaus. 

Valitse osio katsoaksesi yksityiskohtaisia 

karttatietoja siitä.
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Voit hankkia lisätietoja kartasta valitusta 

alueesta yllä esitetyn mukaisesti.

Suosikit

Valitse kohde lisätäksesi sen suosikkeihin 

(esim. koti). 

Hae määränpäätä käyttämällä vaihtoehtoi-

sia tapoja ja lisää se suosikkeihin.
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Reittiopastusruutu

Reittiruutu

Paina lisätietopainiketta saadaksesi lisätie-

toja nykyisestä osiosta yllä esitetyn mukai-

sesti. Voit myös valita osion katsoaksesi 

yksityiskohtaisempia tietoja siitä.

Nimi Kuvaus

 
Näyttää etäisyyden ja 
suuntatietoja tulevasta 
liittymästä.

 
Näyttää etäisyyden ja 
suuntatietoja seuraa-
vasta liittymästä.

 

Keltaiset nuolet tarkoit-
tavat suositeltuja opas-
teita ja valkoiset nuolet 
muita mahdollisia opas-
tevaihtoehtoja.

 
Näyttää saapumisajan, 
kokonaismatkan ja ajo-
ajan.

 
Avaa/sulkee yksityis-
kohtaisemman näky-
män.

Nimi Kuvaus

 Siirtyy edelliseen osioon

 Siirtyy seuraavaan osioon

 Ohita nykyinen osio
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Asetukset

Yleistä

Tämä on satelliittivastaanoton tietoruutu.

Näyttö

Nimi Kuvaus

 Yksikkö 
Asettaa käytettävät yksi-
köt: km tai mi.

   Näyttää 
edelliset pis-
teet 

Näyttää/piilottaa edelliset 
määränpääpisteet.

  Automaat-
tinen huolto-
asema haku 

Kytkee automaattisen 
haun päälle/pois päältä, 
kun polttoaine on 
vähissä.

  Satelliittien 
tila

Näyttää lisätietoja satel-
liittien vastaanotosta.

   Nollaa 
navigoinnin 
asetukset 

Nollaa navigointijärjestel-
män asetukset.

Nimi Kuvaus

   Osoi-
tekirjan 
tunnus 

Näyttää/piilottaa karttaan 
tallennetut tunnukset.

  Jälki Näyttää/piilottaa jäljen.

   Nollaa 
jälki

Nollaa tallennetun jäljen.



4-24 I Navigointi

Opastus ReittiNimi Kuvaus

   Risteystila 
(Intersection 
mode)

Kytkee liittymätilan 
päälle/pois päältä.

   Risteys-
ruututila 
(Junction view 
mode)

Kytkee risteysruututilan 
päälle/pois päältä.

  Nopeus-
rajoitus 
(Speed limit)

Näyttää/piilottaa nope-
usrajoituksen.

  Dynaaminen 
opastus 
(Dynamic gui-
dance)

Kytkee dynaamisen 
opastuksen päälle/pois 
päältä.

   Rajan ylityk-
sen lisätiedot 
(Border cros-
sing info) 

Näyttää/piilottaa lisätie-
toja rajan ylityksestä.

   Korostetut 
kaistaviivat 
(Enhanced 
lane gui-
dance)

Kytkee korostetut 
kaistaviivat päälle/pois 
päältä.

Nimi Kuvaus

  Vaihtoehtoiset 
reitit (Multiple 
routes)

Kytkee vaihtoehtoisten 
reittien haun päälle/
pois päältä.

   Ajosimulaatio 
(Driving simu-
lation)

Kytkee ajosimulaation 
päälle.
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Liikenne

Tämä on liikennetapahtumien asetusruutu. 

On  , Off  tai Auto  voidaan valita.

 i  Lisätietoja
• Rajanylityksien liikenneopasteet ja tien varrel-

la olevien nopeusrajoitusten näyttötiedot eivät 
välttämättä ole tarkkoja. Käytä näitä tietoja 
harkiten.

Nimi Kuvaus

  Liikenne-
tapahtuma 
(Traffic event)

Aseta liikennetapah-
tumien ilmoitukset

   Automaattinen 
TMC-asema 
(Automatic TMC 
station)

Kytkee automaatti-
sen TMC-asemien 
virityksen päälle/
pois päältä.

    Suosikki 
TMC-asema 
(Favourite TMC 
station)

Aseta suosikki-
TMC-aseman viritty-
minen.



KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

 

 

PYYDÄMME LUKEMAAN TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) HUOLELLISESTI ENNEN NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÖÄ.

 

Tämän lisenssisopimuksen osapuolet ovat sinä ja Hyundai MnSoft, INC. tytäryhtiöineen (kollektiivisesti YHTIÖ). Lisenssisopimus koskee 

kopiota YHTIÖN navigointikarttatietokannasta sekä siihen liittyviä ohjelmistoja, mediaa sekä YHTIÖN julkaisemaa ohjelmistodokumentaa-

tiota (kollektiivisesti "Tuote"). Tuote on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja sisäiseen käyttöön, ei jälleenmyyntiin.  Sitä suojaa tekijänoikeus, jota 

koskevat seuraavat ehdot, ja jotka hyväksyvät sekä sinä että YHTIÖ ja sen lisenssinantajat (ja heidän lisenssinantajat ja toimittajat).

 

Käyttämällä tuotetta hyväksyt ja sitoudut noudattamaan kaikkia tässä loppukäyttäjäsopimuksessa (EULA) esitettyjä ehtoja. JOS ET 

HYVÄKSY TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) EHTOJA, SINUN ON VIIPYMÄTTÄ LOPETETTAVA TUOTTEEN KÄYTTÖ 

EIKÄ JATKAA SEN KÄYTTÖÄ TULEVAISUUDESSA.  SINÄ HYVÄKSYT SEN, ETTÄ MENETÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN ENNAK-

KOILMOITUSTA LOPPUKÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN (EULA) ALAISET OIKEUTESI, MIKÄLI ET NOUDATA MITÄ TAHANSA TÄSSÄ SOPI-

MUKSESSA (EULA) ESITETTYÄ EHTOA.



Sopimusehdot

 

Ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön Sinä sitoudut käyttämään tätä tuotetta YHTIÖN luvalla ainoastaan henkilökohtaisiin, ei-kaupal-

lisiin tarkoituksiin, joihin sinulle on myönnetty lupa, eikä ilmaispalvelujen tarjontaan, osituskäyttöön tai muihin vastaaviin tarkoituksiin. 

Vastaavasti, seuraavissa kappaleissa esitettyjen rajoitusten mukaisesti sitoudut siihen, ettet kopio, jäljittele, muokkaa, purkaa, käännä, luo 

johdannaisia tai takaisinmallinna mitään tämän ohjelmiston dataa. Et myöskään saa siirtää tai levittää ohjelmistoa sellaisiin tarkoituksiin tai 

muotoihin, jotka laki kieltää. Sinä et voi siirtää tätä käyttöoikeussopimusta tai mitään sen alaisuudessa olevia oikeuksia tai lisenssejä, paitsi 

asennettaessa ohjelmistoa järjestelmään, johon se on luotu.

 

Rajoitukset  Lukuunottamatta tilannetta, jossa sinulla on YHTIÖn erityinen lupa (rajoittamatta edellisen kappaleen sisältöä), sinulla ei 

ole lupaa käyttää tuotetta (i) minkään sellaisen tuotteen, järjestelmän, asennetun ohjelmiston tai muuten ajoneuvojen kanssa liitetyn tai 

yhdistetyn toiminnon/laitteet kanssa, joka kykenee ajoneuvon navigointiin, paikallistamiseen, reaaliaikaiseen reittiopastukseen, kaluston 

hallintaan/seurantaan tai vastaaviin käyttötarkoituksiin; tai (ii) yhdessä tai yhteydessä minkä tahansa paikannuslaitteen, kannettavan tai 

langattoman elektronisen laitteen tai tietokoneen, matkapuhelimen (ilman rajoituksia), kämmenlaitteen tai PDA:n kanssa.

 

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN TAI KOPIOIMINEN MUIHIN KUIN TÄMÄN EULAN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN ON KIELLETTYÄ JA 

TARKOITTAA LAIN MUKAISTA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUSTA.  JOS KOPIOT TAI KÄYTÄT TUOTETTA ILMAN YHTIÖN LUPAA, 

PAITSI EULAN SALLIMIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN, RIKOT LAKIA JA OLET VELVOLLINEN KORVAAMAAN YHTIÖLLE JA SEN 

LISENSSINANTAJILLE AIHEUTTAMASI VAHINGOT SEKÄ RIKOSOIKEUDELLISET SEURAUKSET.



TUOTE VOI SISÄLTÄÄ SUOJAUSTEKNIIKOITA, JOTKA ON SUUNNITELTU ESTÄMÄÄN (i) TUOTTEEN LUVATON KOPIOINTI 

TAI SIIRTÄMINEN FYYSISIIN TALLENNUSLAITTEISIIN, INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ TAI MUILLA ELEKTRONISILLA 

TIEDONSIIRTOTAVOILLA JA/TAI (ii) TUOTTEEN LAITON KÄYTTÖ MUULLA KUIN LAITTEEN SALLITUN KÄYTTÖTARKOITUKSEN 

MUKAISELLA TAVALLA. SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ YHTIÖ VOI KÄYTTÄÄ NÄITÄ KEINOJA SUOJAAMAAN YHTIÖTÄ TAI SEN 

LISENSSINANTAJIA TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSIA VASTAAN.

Tiedon lähetys. Tämä tuote voi sisältää toiminnallisuutta, jonka avulla laitteesta voidaan lähettää tietynlaista laitteen käyttöön liittyvää tie-

toa (kollektiivisesti "lähetetyt tiedostot") YHTIÖN palvelemille tai vastaanottaa muita palveluita YHTIÖLTÄ ("palvelut"). Jos käytät tämän 

tyyppistä toiminnallisuutta, annat YHTIÖlle luvan säilyttää lähetetyt tiedostot sen palvelimilla. YHTIÖllä ei tule olemaan velvollisuutta tarjota 

palveluita ja sillä on oikeus muuttaa palveluidensa muotoa ja luonnetta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. YHTIÖllä ei tule olemaan 

minkäänlaista velvoitetta mistään tuotteen tai palvelun virheestä, joka liittyy tiedonsiirtoon YHTIÖn palvelimilta/palvelimiin, ja sillä on oikeus 

lopettaa tarjoamasta palveluita milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. YHTIÖllä ei ole velvollisuutta säilyttää lähetettyjä tiedostoja (tai 

mitään muuta YHTIÖlle lähettämääsi materiaalia) palvelimillaan eikä velvollisuutta palauttaa lähettämiäsi tiedostoja (tai mitään muuta 

YHTIÖlle lähettämääsi materiaalia) takaisin sinulle ennen niiden poistamista palvelimilta.

Säilytys. Tuotteessa saattaa olla toiminnallisuutta, jonka avulla voit tallentaa tietoa (kuten kuvia) toiseen laitteeseen. YHTIÖllä ei ole min-

käänlaista vastuuvelvollisuutta sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään tuotteen virheistä, jotka liittyvät tiedon tallentamiseen/säilyttämi-

seen laitteelle.



Henkilökohtaiset tiedot. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt YHTIÖlle henkilökohtaisten tietojen (mukaan lukien langattoman laitteen sijain-

nin) keräämisen, säilyttämisen ja käsittelemisen sekä niiden säilyttämisen ja käsittelyn tietokoneilla, jotka sijaitsevat toisessa maassa kuin 

missä asut.  Vaikka YHTIÖ on ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöhtaisten tietojesi suojaamisessa luvatonta riistämistä, pääsyä, käyttöä ja 

julkaisemista vastaan, YHTIÖ ei pysty kokonaan eliminoida henkilökohtaisiin tietoihisi liittyviä turvallisuusriskejä eikä voi taata, että sen jär-

jestelmiin ei voida murtautua. Katso [*] lisätietoja, jotka liittyvät YHTIÖn henkilökohtaisten tietojen käyttötarkoituksiin.

VAROITUS.  TUOTTEEN TIEDOT TIEDOT OLIVAT AJAN TASALLA ENNEN KUIN VASTAANOTIT TUOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄ 

TIETO ON PERÄISIN MUISTA KUIN VALTION LÄHTEISTÄ. TÄMÄN MUKAISESTI TUOTE SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKAA TAI VII-

MEISTELEMÄTÖNTÄ TIETOA JOHTUEN AJAN KULUMISESTA, MUUTTUVISTA OLOSUHTEISTA, KÄYTETYISTÄ TIETOLÄHTEISTÄ 

JA KATTAVAN MAANTIETEELLISEN TUOTETIEDON KERÄÄMISEN LUONTEESTA. KAIKKI NÄMÄ SYYT VOIVAT JOHTAA VIRHEEL-

LISIIN TULOKSIIN. TUOTETTA TAI PALVELUA EI TULE KÄYTTÄÄ HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVISSÄ KÄYTTÖKOHTEISSA 

TAI MISSÄÄN MUISSA YHTEYKSISSÄ, JOISSA TUOTTEEN/PALVELUN TARKKUUS TAI LUOTETTAVUUS VOI AIHEUTTAA 

HENGENVAARALLISEN TILANTEEN.  ÄLÄ YRITÄ SÄÄTÄÄ TUOTETTA TAI SYÖTTÄÄ SIIHEN TIETOJA AJON AIKANA.  MIKÄLI 

AJONEUVON HALLINTAAN EI KIINNITETÄ TÄYDELLISTÄ HUOMIOTA, SEURAUKSENA VOI OLLA KUOLEMANTAPAUS, VAKAVA 

LOUKKAANTUMINEN TAI OMAISUUSVAHINKO. TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ OTAT VASTUUN KÄYTÖSTÄ JA TURVALLISUUDESTA.



Takuulauseke. Tuote tarjotaan sinulle "siinä kunnossa kuin on" ja hyväksyt sen käytön omalla vastuullasi. VOIMASSA OLEVAN LAIN 

MUKAAN (TAI MUULLA TAVALLA) YHTIÖ JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISTA, KIRJALLISTA/SUULLISTA TAI 

IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, EDUSTUSTA TAI VAKUUTTA SISÄLTÖÖN, LAATUUN, TARKKUUTEEN, VALMIUSASTEESEEN, TEHOK-

KUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN, SUORITUSKYKYYN, MYYNTIKYKYYN, SOPIVUUTEEN TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, LAIN 

LOUKKAAMATTOMUUTEEN, KÄYTETTÄVYYTEEN, TUOTTEESTA SAATAVAAN HYÖTYYN TAI TULOKSIIN, TUOTTEEN TAI PALVELI-

MEN VIRHEETTÖMYYTEEN, TAI SIIHEN, ETTÄ TUOTTEEN VIRHEET TAI POIKKEAVUUS DOKUMENTAATION KANSSA KORJATAAN. 

SINÄ HYVÄKSYT, ETTÄ TÄSSÄ LUVUSSA ESITETYT EHDOT OVAT AINEISTOLLISTA KORVAUSVAIKUTTIMIA YHTIÖLLE JA SEN 

LISENSSINANTAJILLE TÄMÄN EULAN MUKAISEN LISENSSIN MYÖNTÄMISEEN, JONKA KAUTTA SINULLE MAHDOLLISTETAAN 

OIKEUS PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN. 

Vastuurajoitukset: SUURIMMISSA MÄÄRIN VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAISESTI, YHTIÖ JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE 

VELVOLLISIA SINULLE: LIITTYEN MIHIN TAHANSA VAATIMUKSEEN TAI KANTEESEEN, RIIPPUMATTA NIIDEN LUONTEESTA, 

MENETYKSEN AIHEUTTAMASTA VAATIMUKSESTA TAI KANTEESTA, LOUKKAANTUMISESTA TAI VAHINGOSTA JOKO SUORAAN 

TAI EPÄSUORAAN, JOHTUEN SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, ON YHTEYDESSÄ TAI JOHTUU TUOTTEEN 

KÄYTÖSTÄ TAI HALLUSSAPIDOSTA; TAI MIKÄ TAHANSA TIEDON, TUOTON, LIIKEVAIHDON, SOPIMUKSEN TAU SÄÄSTÖJEN 

MENETYS, TAI MUU SUORA, EPÄSUORA, TARKOITUKSETON, ERIKOINEN TAI VÄLILLINEN VAHINKO, JOKA JOHTUU TUOTTEEN 

KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ ETTÄ TUOTETTA EI OSATA KÄYTTÄÄ; TAI NÄIDEN EHTOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, JOKO 

SOPIMUKSEN MUKAISESTI, VAHINGONTEKONA TAI TAKUUN MUKAISESTI, VAIKKA YHTIÖTÄ TAI SEN LISENSSINANTAJIA ON 

VAROITETTU KYSEISISTÄ VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN TÄSSÄ DOKUMENTISSA ESIINTYVÄSTÄ PUUTTEESTA.



Rajaukset. Jotkut hallintoalueet eivät salli joitain takuurajoituksia tai poissulkemisia tai vastuurajoituksia, joka tarkoittaa, että yllä esitetty 

ei tältä osin koske sinua. Siinä määrin, missä YHTIÖ ei soveltuvan lain mukaisesti kieltäydy mistään epäsuorista takuusitoumuksista tai 

rajoita sen velvollisuuksia, kyseessä olevan takuusitoumuksen laajuus ja kesto sekä YHTIÖn vastuu tulee minimoida mahdollisimman pie-

neksi soveltuvan lain mukaisesti. Takuulauseke ja vastuurajoitukset, jotka on asetettu aikaisemmin tässä EULAssa, eivät vaikuta tai mää-

ritä ennalta lakisääteisiä oikeuksiasi siellä missä olet hankkinut tuotteen muuten kuin liiketoimintatarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten huomautukset tekijänoikeuteen. Tiedot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta, on sisällytetty tai tehty osaksi 

tuotetta ja tarjottu sinulle alilisenssin kautta tämän EULAn ehtojen alaisena.  Tämän suhteen sinulla ei ole oikeutta poistaa tai muuttaa 

immateriaalioikeuksiin liittyviä huomautuksia, jotka lisenssinantaja on toimittanut/käyttänyt tiedon yhteydessä.

Koko sopimus.  Tämä EULA, jonka osapuolet YHTIÖ (ja sen lisenssinantajat) ja sinä, koskee tässä dokumentissa esitettyjä asioita. Tämä 

EULA korvaa kokonaisuudessaan mitkä tahansa aikaisemmat kirjoitetut tai suulliset sopimukset tai dokumentit (mukaan lukien päivityksen 

hankinnan yhteydessä jokin sopimus, joka on tullut tuotteen aiemman version kanssa).

Sovellettava laki.  Tätä EULAa säätää laki, joka vaikuttaa asuinpaikkakunnallasi sinä ajankohtana, kun tuote hankittiin. Jos hankit tuotteen 

Euroopan unionin sisältä tai Sveitsistä, mutta asut niiden rajojen ulkopuolella, sovelletaan Euroopan unionin ja Sveitsin lakia. Kaikissa 

muissa tapauksissa, joissa hankkimismaata ei voida määrittää, noudatetaan Etelä-Korean lakia. Tämä Sopimus ei ole YK:n kansainvälisiä 

kauppasopimuksia koskevan yleissopimuksen (CISG) alainen.  Asuinpaikallasi tuotteen ostohetkellä vaikuttavilla oikeusistuimilla on lain-

käyttövalta mihin tahansa riitaan tai erimielisyyteen, joka on tämän EULAn piirissä, puuttumatta YHTIÖn oikeuteen nostaa kannetta.



Vientitavaran valvonta. Sinä hyväksyt olemaan viemästä tuotetta tai mitään sen osaa missään muodossaan mihinkään muuhun maahan 

poislukien vientilakien, -sääntöjen ja määräysten (sisällyttäen mutta ei rajoittaen seuraavien tahojen lait, säännöt ja määräykset: Office of 

Foreign Assets Control of the U.S. Department of Commerce JA Bureau of Industry and Security of the U.S. Department of Commerce) 

niin salliessa.

Muuta. Jos jokin tämän EULAn säännös on virheellinen tai vanhentunut, se pysyy käytettäviltä osin lainvoimaisena muun tämän EULAn 

sisällön pysyessä täysin lainvoimaisena. YHTIÖN laiminlyömä kanteen nostaminen missä tahansa oikeudellisessa rikkomuksessa ei tar-

koita, että YHTIÖ vapauttaa vastuun oikeuksiensa valvonnasta kyseessä olevalle tai mille tahansa muulle rikkomukselle. Vahingoittuneelle 

tuotteelle ei tarjota hyvitystä tai korvauksia.

Hallinnon (U.S.) loppukäyttäjät  Jos tuotteen on hankkinut Yhdysvaltain hallitus itse tai sen puolesta, tai jokin taho jolla on vastaavat 

Yhdysvaltain hallituksen määrittämät oikeudet, tämä tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat "kaupallisia nimikkeitä", kuten ehdoissa 48 

C.F.R. (“FAR”) 2.101 määritetään. Tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio on lisenssoitu Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille (a) ainoastaan 

"kaupallisina nimikkeinä" ja (b) ainoastaan tämän EULAn mukaiset oikeudet on myönnetty kaikille muille loppukäyttäjille. Jokaisen toimite-

tun tuotekopion mukana tulisi olla tarpeenmukainen merkintä, joka sisältää varoitukset ja huomiot tuotteen käyttöön ja joita tulee noudat-

taa ohjeen mukaisesti:



 HUOM!
• Valmistajan/toimittajan nimi:  Hyundai MnSoft, Inc. 

Tämä tuote ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat kaupallisia nimikkeitä FAR 2.101-määräysten määrittelemänä ja ovat tämän EULAn alaisia. 
© 20XX Hyundai MnSoft. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos valmistajan/toimittajan asiamies, liittovaltion hallinnon virasto tai mikä tahansa liittovaltion virkamies kieltäytyy käyttämästä tässä esitet-

tyjä kohtia, kyseisen tahon on oltava yhteydessä YHTIÖön ennen kuin käyttää tuotetta muihin lisä- tai vaihtoehtoisiin oikeuksiin.



HERE:n vaatimat loppukäyttäjäehdot  Tuote hyödyntää karttatietoa, johon YHTIÖllä on lisenssi HERE:ltä. Seuraavat tekijänoikeustiedot 

soveltuvat kyseessä olevaan karttatietoon ("HERE-tiedot"). © 20XX HERE.  Kaikki oikeudet pidätetään.

 

HERE-tiedot Kanadan alueelta sisältävät tietoa, jota on saatu käyttää Kanadan viranomaisten luvalla, mukaan lukien: © Her Majesty the 

Queen in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase ®, © Department of Natural Resources 

Canada.  Kaikki oikeudet pidätetään.

HERE pidättää ei-yksinomaisen lisenssin United States Postal Service® -yhtiöltä ZIP+4®-tietojen julkaisemiseen ja myymiseen.

©United States Postal Service® 20XX.  Hinnat eivät ole United States Postal Service® -yhtiön määrittämiä, ohjaamia tai hyväksymiä.  

Seuraavat tavaramerkit ja rekisteröinnit ovat USPS:n omistamia:  United States Postal Service, USPS ja ZIP+4. 

HERE-tiedot Meksikosta sisältävät tietoja Instituto Nacional de Estadística y Geografía -instituutilta.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

lähde: © IGN 20XX – BD TOPO ®

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen

HERE-tiedot Iso-Britanniasta sisältävät Ordnance Survey -viraston tietoja. © Crown -tekijänoikeus ja tietokantaoikeus 20XX, ja Royal Mail 

data © Royal Mail tekijänoikeus ja tietokantaoikeus 20XX.

Geomatics -yhtiön tekijänoikeus.



La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione 

Toscana.

Copyright © 20XX; Norwegian Mapping Authority

Lähde: IgeoE – PortugSpain

Información geográfica propiedad del CNIG

HERE-tiedot ruotsista perustuvat © National Land Survey Sweden -viraston elektroniseen dataan.

Topografische Grundlage: © Bundesamt fr Landestopographie

Here-tiedot Iso-Britanniassa sisältävät julkisen sektorin tietoja, jotka on lisenssoitu Open Government v1.0 -lisenssillä (tutustu lisenssiin: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/) ja on sovitettu sen mukaisilla tiedoilla National Statistic -viraston lisens-

sillä.

© Survey of Israel data source

© Royal Jordanian Geographic Centre.  Edellinen ilmoitus/vaatimus Jordanian datasta on sopimuksen materiaaliehto.  Jos asiakas tai jokin 

sen sallimista alilisenssinhaltijoista (jos on) ei täytä kyseisiä vaatimuksia, HEREllä on oikeus lopettaa asiakkaan lisenssi liittyen Jordanian 

dataan.

Tietyn Mosambikiin liittyvän data tarjoaa Cenacarta © 20XX by Cenacarta.

lähde: © IGN 20XX - BD TOPO ®

HERE-tiedot Israelista sisältävät tietoa Survey of Israel (“SOI”) -virastosta.

“Risteysruututiedot tarjoaa ZENRIN CO., LTD, Copyright© 20XX[Year], Kaikki oikeudet pidätetään”



Karttapäivitys

Kun järjestelmätiedot -ruutu on avoinna, liitä muisti (SD-kortti: kartta, aktivointitiedosto),

 joka sisältää viimeisimmän päivitystiedoston ja paina sitten UPDATE painiketta aloittaaksesi päivittämisen.

Järjestelmä käynnistyy sitten uudelleen automaattisesti.

• Tämä tuote vaatii ajoittaisia ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat tuoda uusia toimintoja ja päivitettyjä karttoja. Päivityksien valmistuminen 

kestää jonkin aikaa riippuen päivityksien koosta.

• Voit hankkia uusimmat kartat, aktivointikoodit ja uusimman ohjelmiston maahantuojalta. Päivitä järjestelmä käyttämällä SD-korttia.

  HUOMIO
• Jos virta kytketään pois päältä tai SD-kortti poistetaan päivittämisen aikana, data saattaa vaurioitua. Odota kunnes päivitys on valmis moottorin ollessa 

käynnissä.
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Mikä on puheentunnistus?

Puheentunnistus on tekniikka, jolla voidaan 

ohjata multimedia-järjestelmää turvallisesti 

ääikomentojen avulla ajon aikana.

Valitettavasti teknisten rajoitteiden joh-

dosta järjestelmä ei tunnista kaikkia ääni-

komentoja. Nämä rajoitteet huomioiden 

järjestelmä näyttää näytöllä käytettävissä 

olevat puhekomennot. 

Joskus ihmisten välisessä kommunikoin-

nissa saattaa tapahtua väärinkäsityksiä. 

Samalla tavalla myös järjestelmä saattaa 

joskus ymmärtää puhekomentosi väärin. 

Jos näin tapahtuu, tarkasta ensin ruutu 

käytettävissä olevista valinnoista ja sano 

komento uudelleen tai vaihtoehtoisesti 

paina vastaavan komennon painiketta ruu-

dulta.

Vaaditut varotoimet onnis-
tuneeseen puheentunnis-
tukseen
1.  Puheentunnistus tukee ainoastaan ruu-

dulla näkyviä ja käyttöohjeessa esitet-
tyjä komentoja.

2.  Varmistaaksesi  virheettömän tunnis-
tuksen ja komennon suorituksen, sano 
komento vasta kun kuulet kehotteen 
jälkeen kuuluvan äänimerkin.

3.  Puheentunnistus loppuu automaattisesti 
seuraavissa tapauksissa:
 1)  Puhelu suoritetaan (tai vastaanote-

taan)
 2)  Media (USB tai iPod, etc.) liitetään 

tai irrotetaan
 3)  Etu- tai peruutuskameraa käytetään 

(lisävaruste)
 4)  Auton moottori käynnistyy tai sammuu
 5)  Järjestelmän Radio  tai Media  

painike valitaan
 6)  Ilmenee poikkeustilanne: esimer-

kiksi reitin etsintä aloitetaan uudel-
leen siitä syystä, että navigoitava 
reitti katoaa

4.  Äänen tunnistava mikrofoni sijaitsee 

kuljettajan istuimen yläpuolella. Jotta 

komentosi olisivat selvemmin tunnistet-

tavissa, pidä selkäsi suorassa lausues-

sasi komentoja kuljettajan istuimella.

5.  Puhumalla luonnollisesti ja selkeästi 

komennot voidaan tunnistaa parem-

malla varmuudella.

6.  Seuraavissa tilanteissa ulkoinen melu 

vaikuttaa puheentunnistuksen toimin-

taan.

   1)  Tuulen aiheuttama melu, jos jokin 

ikkuna tai kattoluukku on avoinna.

   2)  Voimakas tuuletuskanavista vir-

taava ilmavirta. Aseta puhallusno-

peus alle arvon 3.

 3)  Tunnelin läpiajosta aiheutuva 

vä rinä.

 4)  Epätasaisista teistä aiheutuva 

värinä.

 5) Ukonilmat ja voimakkaat sateet.

Puheentunnistus



Puheentunnistuksen kielikohtaiset toiminnot 5-3

05

Puheentunnistuksen kielikohtaiset toiminnot

Puheentunnistuksen toiminta riippuu siitä, mikä kieli järjestelmään on asetettu. Varmista järjestelmän hetkellinen kieliasetus ennen kuin 

käytät puheentunnistusta. Puheentunnistuksen toiminnot on tuettu alla olevan luettelon mukaisilla kielillä

Englanti (UK) Ranska Portugali Italia Saksa Espanja Venäjä 

Ääni ja Video Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu

Navigointi Tuettu Tuettu Ei tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Ei tuettu

Alankomaat Ruotsi Puola Turkki Tsekki Tanska Suomi

Ääni ja Video Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Tuettu Ei tuettu

Navigointi Tuettu Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu
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Puheentunnistuksen käyn-
nistäminen/lopettaminen ja 
asettaminen

Puheentunnistuksen aloittami-
nen

Paina ohjauspyörän  painiketta 

lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) kytkeäksesi 

puheentunnistuksen.

Puheentunnistuksen päättämi-
nen

1. Valitse “Exit” vasemmasta alakulmasta 

lopettaaksesi puheentunnistuksen.

2. Pidä painettuna (yli 0,8 sekuntia) 
oh jaus pyörän  painiketta lopet-

taaksesi puheentunnistuksen.

Puheentunnistuksen pika-  
aloi tus (käsiohjaus)

Normaali puheentunnistuksen aktivointi 

suoritetaan odottamalla puheopastusta 

ja sitten lausumalla komento tiettyä teh-

tävä varten. Koska tämä tapa edellyttää, 

että odotat puheopastuksen päättymistä, 

voit myös valita yhden ruudulla näkyvistä 

komennoista nopeuttaaksesi toimintaa.

Tämä tapa voi osoittautua käytännölliseksi, 

kun et halua odottaa koko puheopasteen 

loppumista tai kun järjestelmä ei tunnista 

ääntäsi.
Please say a command.  

(Ding~♪)

Keskeyttää puheentunnis-
tuksen. (Di-Ding~♪)

Please say a  
command. (Ding~♪)
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Valmiustilan ajan pidentämi-
nen

Kun järjestelmä odottaa komentoasi 

(kehotteen ja äänimerkin kuulumisen 

jälkeen), paina puheentunnistuksen tun-

nusta lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), jolloin 

äänimerkki kuuluu uudelleen ja valmiustila 

kytkeytyy uudelleen.

Kytkeytyessään  puheentunnistus odottaa 

komentoasi 5 sekuntia. Jos et sano mitään 

5 sekuntiin, äänikehote pyytää sinulta 

komentoa.

Please say a command.  
(Ding~♪)

Call "John Smith"
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Kehoteviestien ohittaminen 
Kun kuuntelet kehoteviestiä, paina ohjaus-

pyörän puheentunnistuksen painiketta 

ohittaaksesi viestin ja siirtyäksesi suoraan 

valmiustilaan, jossa voidaan sanoa puhe-

komentoja.

Tällöin toiminta nopeutuu, koska sinun ei 

tarvitse kuunnella liian pitkältä tuntuvia 

viestejä tai olet jo tietoinen järjestelmän 

käytöstä.

Puheentunnistuksen äänen-
voimakkuuden säätäminen

Käännä äänenvoimakkuuden säädintä 

vasemmalle/oikealle puheentunnistuksen 

aikana säätääksesi viestien äänenvoimak-

kuutta.Please say a...

Call "John Smith"

(Ding~♪)
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Puheentunnistusruudun 
yleiskatsaus

Aloitusruutu

Apuruutu

Nimi Kuvaus

 Usein käy-
tetyt ko -
men not

Näyttää kuusi useimmi-
ten käytettyä komentoa.

 Komennot, 
jotka ei ole 
saatavilla

Näyttää komennot, jotka 
ei ole käytettävissä siitä 
syystä, että niiden vaati-
mat toimintaedellytykset 
eivät täyty. Niiden käytön 
vaatimat toimintaedelly-
tykset on kuvailtu lyhyesti 
komentojen yhteydessä.

Nimi Kuvaus

 Puheentun-
nistuksen 
tilatunnukset

 Valmiustila
 Ääniopastus 
   Puhekomentojen 
prosessi

 Käyttäjän 
äänenvoi-
makkuus 
tunnistetaan.

Näyttää puhekomen-
non äänenvoimakkuu-
den reaaliajassa.

Tunnistetut 
tulokset

Näyttää puheentunnis-
tuksen tuloksen.

Apu (Help)
Näyttää kaikki käytet-
tävissä olevat apuko-
mennot.

Poistu (Exit) Poistuu puheentunnis-
tuksesta.

Nimi Kuvaus

 Komento-
luettelo

 •  Näyttää käytettävissä 
olevat komennot. 

 • Valitse tai sano 
komento näyttääksesi 
lisäkomentoja tarkem-
min.

Yleiset 
ohjeet

Tämä luku tarjoaa yleisiä 
ohjeita puheentunnistuk-
sen käyttöön.
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Puheentunnistuksen käyttöoh-
jeet

 i  Lisätietoja
• Käyttöohjeruudussa ei tunnisteta puhetta, 

joten sinun on hallittava järjestelmää käsin. 
Koska ohjeruudussa on huomattava määrä 
sisältöä, sitä ei voida turvallisuussyistä katsoa 
ajon aikana.

Nimi Kuvaus

  Tarkemmat 
 ohjeet

Tämä kappale kuvailee 
tarkemmin puheentun-
nistuksen käyttöä.

 Sulku-
painike

Sulkee ruudun ja käyn-
nistää puheentunnistuk-
sen uudelleen.
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Puhekomennot

Komentojen tyypit
Puheentunnistuksen komennot on luokiteltu "globaaleiksi

" sekä "paikallisiksi" komennoiksi.

1. Globaalit komennot(l) : voidaan käyttää heti, kun puheentun-

nistus on aktivoitu.

2. Paikalliset komennot (m) : voidaan käyttää, kun multimedia, 

navigointi tai Bluetooth-puhelu on käynnissä tai näkyvissä ruu-

dulla puheentunnistuksen aktivoinnin jälkeen.

Puhelinkomennot
* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät puhelinkomentoja:

1. Puheluihin liittyviä puhekomentoja voidaan käyttää, kun 

Bluetooth-laite on liitetty. 

2. Soittaaksesi yhteystietoluettelossa olevalle henkilölle, esim. 

sanomalla “Call <John Smith>”, sinun on ensin ladattava 

yhteystietoluettelo järjestelmään. Saadaksesi lisätietoa yhte-

ystietojen lataamisesta, ks. osa 3. Bluetoothin käyttö > osa 3. 

Bluetooth-puhelin > 3.6 yhteystiedot.

3. Kun olet ladannut Bluetooth-yhteystiedot, yhteystietojen muun-

taminen äänidataksi kestää hetken, jonka aikana et vielä voi 

soittaa äänikomentoja käyttämällä. Äänidatan muuntamisen 

vaatima aika riippuu ladattavien yhteystietojen määrästä.

Komento Käyttö

l Call
Näyttää ladatut yhteystiedot, jonka jälkeen 
voit suorittaa puhelun lausumalla nimen.

l Call <Name>
Voit soittaa yhteystietoon ladattujen yhte-
ystietojen nimen perusteella.
esim. "Call “John Smith” 

l
Call <Name> on 
Mobile

Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon 
matkapuhelinnumeroon.
esim. Call “John Smith” on Mobile

l
Call <Name> in 
Office

Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon 
työnumeroon.
esim. Call “John Smith” in Office

l
Call <Name> at 
Home

Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon 
kotinumeroon.
esim. Call “John Smith” at Home

l
Call <Name> on 
Other

Voit soittaa nimen mukaisen yhteystiedon 
muuhun numeroon.
esim. Call “John Smith” on Other

l Dial Number
Näyttää ruudun, johon voit lausua soitetta-
van puhelinnumeron.

l Dial <Phone #>
Voit lausua puhelinnumeron, johon haluat 
soittaa.
esim. Dial 313

l Redial
Yhdistää puhelinnumeroon, johon olet vii-
meksi soittanut.

l Call History
Näyttää puheluhistorian, josta voit soittaa 
haluamaasi numeroon.
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Navigointikomennot
* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät navigointikomen-

toja:

1. Hae osoitteita, jotka sijaitsevat ajamassasi maassa.

    Jos haluat hakea muista maista, lausu maan nimi ensin ja jatka 

sitten hakua.

    Osoitteen hakeminen on luokiteltu maan mukaan, jotta hakutu-

lokset näkyisivät nopeammin.

2. Jotkut komennot, kuten “Stop guidance”, on saatavilla ainoas-

taan, kun määränpää on asetettu navigointiin.

Komento Käyttö

l
POIs near des-
tination

Hakee POI-kohteet lähellä valittua määrän-
päätä.
Tämän komennon jälkeen voit löytää sijainnin 
nimen noudattamalla vaiheistettuja ohjeita.

l
<Category> 
near destina-
tion

Löytää jotain kategoriasta "<Category>" 
lähellä määränpäätä.
Saadaksesi lisätietoja kategoriasta, ks. sivut 
5-17: lähimpien kategorioiden <Category> 
luettelo.
esim. pysäköinti lähellä määränpäätä

l Map Siirtyy nykyiseen sijaintiin navigointikartalla

l
Previous 
points

Näyttää luettelon, joka koostuu kaikista edel-
lisistä määränpäistä ja aloituspisteistä.
Voit tämän jälkeen asettaa määränpään lau-
sumalla luetteloidun numeron.

l
Previous desti-
nations

Näyttää luettelon viimeaikaisista määrän-
päistä, joihin voit palata lausumalla luette-
lossa olevan numeron.

l
Previous start-
ing points

Näyttää luettelon viimeaikaisista aloituspis-
teistä, joihin voit palata lausumalla luettelossa 
olevan numeron.

l
Traffic 
Information

Siirtyy liikennetietojen valikkoruutuun.

l Go Home
Aseta kotisi määränpääksi.
Kotiosoitteesi on oltava asetettuna navigointi-
järjestelmään.

l Go to Office
Aseta toimistosi/työpaikkasi määränpääksi.
Toimistosi/työpaikkasi on oltava asetettuna 
navigointijärjestelmään.

Komento Käyttö

l
Search 
address

Hakee osoitetta ja asettaa sen määrän-
pääksi.
Hakeaksesi osoitetta, lausu “City g Street g 
House number” (tässä järjestyksessä, poislu-
kien maa).
esim. London, Eresby Place, 32 (three two)

l Nearest POI

Etsi lähimpänä nykyistä sijaintiasi olevat POI-
kohteet
Tämän komennon jälkeen voit löytää sijainnin 
nimen noudattamalla vaiheistettuja ohjeita.

l
Nearest 
<Category>

Etsi kategorian mukaista paikkaa nykyisen 
sijaintisi läheltä. Saadaksesi lisätietoja kate-
goriasta, ks. sivut 5-17: lähimpien kategorioi-
den <Category> luettelo.
esim. lähin pysäköinti.
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Komento Käyttö

l
Voice guidance 
on

Kytkee ääniopasteet käyttöön.

l
Voice guidance 
off

Kytkee ääniopasteet pois käytöstä.

l
Maximum 
zoom

Suurentaa navigointikarttaa mahdollisimman 
paljon.

l
Minimum 
zoom

Pienentää navigointikarttaa mahdollisimman 
paljon.

l Stop guidance Pysäytä reitti kiinteään paikkaan.

l
Resume guid-
ance

Palaa asetetun määränpään reittiopastuk-
seen.

l
Remaining 
time and dis-
tance

Ilmoittaa sinulle jäljellä olevan matkan ja ajo-
ajan määränpäähän.

l Route options
Käynnistää reitin määränpäähän uudelleen.
Voit valita joko “Fast” (nopea) tai “Short” 
(lyhyt).

l Find Fast route
Aloittaa määränpäähän uuden reitin, joka vie 
vähiten aikaa.

l
Find Short 
route

Aloittaa määränpäähän uuden reitin, joka vie 
lyhimmän matkan.

l
Route over-
view

Näyttää kartalla yleiskuvan koko reitistä mää-
ränpäähän.
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Komento Käyttö

l Radio
Toistaa viimeisimmät radiokanavat FM-, 
AM- ja DAB-tilasta.

l FM Toistaa FM-radiota.

l FM <87.50-108.00>

Virittää äänikomentosi mukaisen 
FM-taajuuden <Taajuus>.
esim. FM 87.50: "FM eighty seven point 
five".

l AM Toistaa AM-radiota.

l AM <522-1620>
Virittää äänikomentosi mukaisen 
AM-taajuuden <Taajuus>.
esim. AM 990: "AM nine nine oh".

l DAB Toistaa DAB-radiota.

l DAB station
Näyttää luettelon DAB-asemista ja poistuu 
puheentunnistuksesta

m Preset <1~12>
Virittää esivalintasi mukaisen radioaseman, 
mikäli kuuntelet FM- tai AM-radiota.

m Preset <1~24>
Virittää esivalintasi mukaisen radioaseman, 
mikäli kuuntelet DAB-radiota.

m Station list
Näyttää luettelon DAB-asenista, mikäli 
kuuntelet DAB-radiota.

l Traffic announcement on
Kytkee liikennetiedotusta lähettävät lähe-
tykset.

l Traffic announcement off
Kytkee liikennetiedotusta lähettävät lähe-
tykset pois päältä.

Radiokomennot
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Mediakomennot
* Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin käytät mediakomentoja.

1. Jos mediaa ei ole liitetty tai toistettavia tiedostoja ei ole komen-

toja käyttäessäsi, ääniviesti kertoo, että komennot eivät ole sillä 

hetkellä käytettävissä.

2. Jos lausut sen median nimen, joka on juuri toistossa, kyseisen 

median toistoa jatketaan.

     esim.  “USB” :n lausuminen USB-toiston aikana.

Komento Käyttö

l Media
Jatkaa viimeisimmän median toistamista.
Tämä komento käsittää myös videot.

l Music
Jatkaa viimeisimmän musiikkimedian tois-
tamista. Tämä komento ei käsitä videoita 
tai kuvia.

l Video
Toistaa USB-laitteelle tallennettua videotie-
dostoa.

l Image
Näyttää USB-laitteeseen tallennettuja 
kuvatiedostoja.

l CD
Toistaa syötetyllä CD-levyllä olevaa sisäl-
töä.

l iPod

Toistaa liitettyä iPod-laitetta. Tämä toimii 
samalla tavalla, kun iPhone on liitetty. Jos 
USB-laite liitetään, sitä toistetaan iPodin 
sijaan.

l USB

Toistaa liitetyssä USB-laitteessa olevaa 
musiikkia.
Jos iPod-laite liitetään, sitä toistetaan USB-
laitteen sijaan.

l Bluetooth Audio

Toistaa liitetyssä Bluetooth-puhelimessa 
olevaa musiikkia.
Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu riippuen 
Bluetooth-yhteyden tilasta.

l AUX Toistaa liitettyjä ulkoisia laitteita.

l My Music
Toistaa järjestelmän My Music -hakemis-
toon tallennettuja tiedostoja.
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1. Audio-CD komennot

Komento Käyttö

m Play
Toistaa pysäytettyä kappaletta.
Säilyttää nykyiset asetukset toiston aikana.

m Pause
Pitää tauon kappaleen toistossa.
Säilyttää nykyiset asetukset tauon aikana.

m
Track 
<1~99>

Toistaa halutun kappalenumeron.

m Shuffle
Toistaa kappaleita tai tiedostoja satunnaisesti.
Säilyttää nykyiset asetukset satunnaistoiston 
aikana.

m Shuffle off

Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita 
järjestyksessä.
Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston 
aikana.

m Repeat

Toistaa haluttua kappaletta uudelleen ja uudel-
leen.
Säilyttää nykyiset asetukset jatkuvan toiston 
aikana.

m Repeat off

Keskeyttää jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita/
tiedostoja järjestyksessä.
Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston 
aikana.

2. MP3 CD / USB Music / iPod / My Music -komennot

Komento Käyttö

m Play
Toistaa valitun tiedoston.
Säilyttää nykyiset asetukset toiston aikana.

m Pause
Pitää tauon tiedoston toistossa.
Säilyttää nykyiset asetukset tauon aikana.

m Shuffle
Toistaa kappaleita tai tiedostoja satunnaisesti.
Säilyttää nykyiset asetukset satunnaistoiston 
aikana.

m Shuffle off

Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita 
järjestyksessä.
Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston 
aikana.

m Repeat

Toistaa nykyistä kappaletta tai tiedostoa uudel-
leen ja uudelleen.
Säilyttää nykyiset asetukset jatkuvan toiston 
aikana.

m Repeat off

Keskeyttää jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita/
tiedostoja järjestyksessä.
Säilyttää nykyiset asetukset normaalin toiston 
aikana. 
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3. Bluetooth Audio / AUX / Video / Image -komennot

 • Paikalliset komennot (Play, Pause, Repeat, Shuffle) eivät 

ole käytettävissä Bluetooth-äänentoistossa, ulkoisilla laitteilla 

(AUX) tai Video/Image-tilassa.
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Muiden komentojen luettelo  
(List/Help-toimintojen komennot)

Komento Käyttö

l Help
Siirtyy puheentunnistuksen opasteruutuun.
Kaikki käytettävissä olevat komennot voi-
daan nähdä ja täten käyttää.

l Exit  Lopettaa puheentunnistuksen.

m
Line 1~5 
(One~Five)

Kun et pysty tekemään tiettyä valintaa, 
kuten avata puhelokia (Call History), voit 
valita sen käyttämällä numeroita.
Yksinkertaiset numerot voidaan tunnistaa 
englanninkielellä (esim. "One" tai "Two).

m Yes / No
Kun puheentunnistus on aktiivinen, tätä 
komentoa käytetään, kun vahvistuspyyn-
nöllö halutaan antaa vastaus.

m
Previous Page / 
Next Page

Kun useampi kuin viisi hakutulosta luette-
loidaan, voit siirtyä sivujen välillä ääniko-
mentojen avulla.

m Manual input

Kun soiton tai määränpään hakutulokset 
näytetään, tätä toimintoa käytetään käsin-
hakemiseen äänikomentoihin perustuvan 
haun sijaan.
Äänikomennot keskeytyvät tämän komen-
non käytön jälkeen. 

m Go Back Siirtyy edelliseen ruutuun
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Lähin kategoria -luettelo (“Nearest <Category>”)
Navigoinnin paikannimet saattavat vaihtua päivityksen jälkeen.

1. Hätätilanne                                   2. Huoltoasema                                    3. Ravintola                                     4. Hotelli tai motelli

Hätätilanne (Emergency)

Sairaala (Hospital)

Terveyspalvelu 
(Medical service)

Apteekki (Pharmacy)

Poliisiasema (Police station)

Huoltoasema (Petrol station)

Huoltoasema (Petrol station)

Ravintola (Restaurant)

Balkan-ravintola 
(Balkan restaurant)

Baari tai pubi (Bar or pub)

Kahvila (Coffee shop)

Kiinalainen ravintola 
(Chinese restaurant)

Pikaruoka (Fast food)

Ranskalainen ravintola 
(French restaurant)

Saksalainen ravintola 
(German restaurant

Kansainvälinen ravintola 
(International restaurant)

Italialainen ravintola 
(Italian restaurant)

Japanilainen ravintola 
(Japanese restaurant)

Korealainen ravintola 
(Korean restaurant)

Espanjalainen ravintola 
(Spanish restaurant)

Pihviravintola (Steak house)

Hotelli tai motelli  
(Hotel or motel)

Hotelli tai motelli 
(Hotel or motel)
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Kuljetus (Transportation)

Lentokenttä (Airport)

Linja-autoasema (Bus station)

Auton vuokraus (Rent a car 
facility)

Laivaterminaali (Ferry terminal)

Rautatieasema (Railway sta-
tion)

Matkustus (Travel)

Rajan ylitys (Frontier crossing)

Taukoalue (Rest area)

Matkailutoimisto (Tourist office)

Pysäköinti (Parking)

Liityntäpysäköinti 
(Park and ride)

Pysäköintihalli 
(Garage parking)

Avoimet pysäköintialueet 
(Open parking area)

Julkiset ja yritysten alueet 
(Company and public places)

Hautausmaa (Cemetery)

Kaupungintalo (City hall)

Liiketoimintarakennus 
(Business facility)

Monitoimitalo 
(Community centre)

Messu- tai konferenssikeskus 
(Exhibition or conference centre)

Teollisuusalue (Industrial zone)

Postitoimisto (Post office)

Koulu (School)

Yliopisto ja lukio 
(University and college)

5. Kuljetus 6. Matkustus 7. Pysäköinti 8. Julkiset ja yritysten alueet
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Virkistys ja nähtävyydet 
(Recreation and attractions)

Huvipuisto (Amusement park)

Keskusta (City centre)

Golf-kenttä (Golf course)

Historiallinen monumentti 
(Historical monument)

Luistelukenttä (Ice skating rink)

Satama (Marina)

Museo (Museum)

Virkistysrakennus 
(Recreation facility)

Hiihtokeskus (Ski resort)

Urheilukeskus (Sports centre)

Matkailukohde 
(Tourist attraction)

Ostokset (Shopping)

Ruokakauppa (Grocery store)

Kauppakeskus 
(Shopping centre)

Viinitila (Winery)

Pankki (Banking)

Pankki (Banking)

Viihde (Entertainment)

Keilahalli (Bowling centre)

Kasino (Casino)

Elokuvateatteri (Cinema)

Teatteri (Theatre)

Yöelämä (Nightlife)

9. Virkistys ja nähtävyydet 10. Ostokset 11. Pankki 12. Viihde
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Kia-huolto (Kia service)

Kia-huolto (Kia service)

Kia-jälleenmyyjä 
(Kia dealership)

13. Kia-huolto



Ilmastointitila

Kamera

osa.6 Muut toiminnot
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Muut toiminnot 
Ilmastointitila

Ilmastointitilan käyttäminen
Paina  CLIMATE  painiketta nähdäksesi ilmastointijärjestelmän tilan 

auton näyttöruudulla.

Multimedian ollessa käytössä ilmastoinnin tiedot näytetään ylä-

osassa, kun lämpötilaa (TEMP) säädetään tai ilmastointilaite (A/C) 

kytketään.

Perustilan näyttöruutu

Nimi Kuvaus

  Aseta kuljettajan ja 
etumatkustajan alu-
een lämpötila

Näyttää kuljettajan ja etumatkustajan alu-
eelle asetetun lämpötilan. Jäähdytys tai läm-
mitys jatkuu, kunnes säädetty lämpötila-arvo 
saavutetaan.

  Sisälämpötilaa voidaan säätää 0,5 °C 
välein lämpötila-alueella 15,5 - 29,5 °C.
  LOW näytetään, kun lämpötila asetetaan 
alle 15,5 °C ja HIGH näytetään, kun läm-
pötila asetetaan yli 29,5 °C.

 Ilmavirran suuntaus Näyttää säädetyn ilman suuntauksen ase-
tuksen.

 Puhallusnopeus Näyttää säädetyn puhallusnopeuden ase-
tuksen.

  Jäähdytyksen/läm-
mityksen tila (AUTO)

Näytetään kun AUTO  painiketta painetaan
ja jäähdytys/lämmitys toimii automaattisesti 
säädetyn lämpötila-asetuksen mukaan

  AUTO sammuu, kun teet seuraavaa 
AUTO-tilan ollessa päällä:

       - säädät puhallusnopeutta
      - säädät ilmavirran suuntausta
      - kytket ilmastointilaitteen (A/C) päälle/
pois 
      -  Kytket tuulilasin huurteenpoiston päälle

Ilmastointilaitteen tila
Näytetään kun A/C  painiketta painetaan 
ja ilmastointi aloittaa jäähdytyksen/lämmityk-
sen.

 Sama lämpötila-ase-
tus kuljettajan ja 
matkustajan istui-
mille (DUAL)

Näytetään kun DUAL  painiketta painetaan
ja kuljettajan ja etumatkustajan lämpötila 
säädetään yhteneväksi.
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Kamera

Peruutuskamera
 • Tämä laite on yhdistetty auton 

takaosan kameraan, jotta näkymää 

taakse voitaisiin helpottaa.

 • Kun moottori on käynnissä, siirrä vaih-

devipu peruutusasentoon (R) kytkeäk-

sesi peruutuskameran.

 • Vaihda toinen vaihde poistaaksesi 

pe ruu tus kameran käytöstä.

 i  Lisätietoja
•  Kun järjestelmä käynnistyy, voit siirtää vaih-

devivun peruutusasentoon (R) kytkeäksesi 
peruutuskameran.

•  Kameraruutu hyödyntää erillistä piirisarjaa jär-
jestelmän käynnistymisen ajan. Tämän vuoksi 
ruutu saattaa näyttää erilaiselta, kun järjestel-
mä on käynnistynyt.

•  Kun järjestelmä on käynnistynyt, vilkkumista 
saattaa esiintyä vaihdettaessa käyttöliittymä-
ruutua.

  HUOMIO
• Auton taakse on asennettu laajakuvalinssi 

laajemman kuvakulman saavuttamiseksi, 
jonka seurauksena ruudun näyttämä etäisyys 
saattaa poiketa varsinaisesta etäisyydestä. 
Turvallisuussyistä tarkkaile normaalisti ympä-
rillesi peruutuksen aikana. 
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MUISTIINPANOJA



Asetukset

Ääniasetukset

Näytön asetukset

Puhelinasetukset

Puheentunnistuksen asetukset

Kellon asetukset

DivX
®
 VOD

AUX

Kieli (Language)

Näppäimistön asetukset

Sopimus

Ruutuasetukset

Järjestelmätiedot

osa.7 Asetukset
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Asetukset
Asetukset

Asetusruutua käytetään AVN-järjestelmän 

asetuksien tekemiseen. 

Avataksesi ruudun paina laitteen  

painiketta tai Settings  painiketta missä 

tahansa valikossa.

Toiminnot Kuvaus

 Navigointi 
(Navigation)

Näyttää yleiset/ruudun/
opastuksen/reitin/tur-
vallisuuden asetukset.

 Äänet 
(Sound)

Näyttää asetukset 
äänen painopisteelle, 
bassolle, keskialueelle, 
diskantille, voimakkuu-
delle, laadulle sekä 
hienosäädölle.

  Näyttö 
(Display)

Näyttää säätö/tila-
asetukset.

  Puhelin 
(Phone)

Näyttää Bluetooth-
yhteyden/automaattisen 
latauksen/automaat-
tisen latauksen prio-
riteetin/soittoäänen/
Bluetooth-suoratoiston/
Bluetooth.järjestelmän 
tietojen asetukset.

  Puheen-  
 tunnistus 
(Voice 
Recognition)

Näyttää opastuksen ja 
prioriteetin asetukset.

  Kello (Clock) Näyttää ajan ja näky-
män asetukset.

Toiminnot Kuvaus

 DivX
®
 VOD Näyttää rekisteröintitiedot.

 AUX Näyttää NTSC/PAL-
asetukset.

  Kieli 
(Language)

Näyttää kielen vaihta-
misen asetukset.

  Näppäimis tö 
(Keyboard)

Näyttää asetukset, 
joiden avulla voidaan 
vaihtaa näppäimistö-
tyyppi.

  Hyväksy 
(Agree)

Käyttöehtosopimus-
ruudun asetukset, 
jonka kautta kyseinen 
ruutu voidaan piilottaa 
automaattisesti.

  Ruutu 
(Frame)

Näyttää kellon/kuvan/
tyhjän ruudun asetuk-
set.

  Järjestel-
mätiedot 
(System Info)

Näyttää ohjelmiston ja 
tallennustilan tietoja.

  Näyttö 
pois päältä 
(Display Off)

Näyttää näytön sammu-
tustoiminnon (aktivoituu 
kosketuksella).
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Ääniasetukset

Säätää järjestelmän äänitehosteita.

Näytön asetukset

Ohjaa järjestelmän näytön kirkkautta ja 

kuvataajuutta.

Toiminnot Kuvaus

  Säädöt 
(Adjust)

Liikuta liukupalkkia 
säätääksesi kirkkautta/
värisävyä/kontrastia/väri-
kylläisyyttä.
Paina Centre  palaut-
taaksesi asetukset.

  Valaistus 
(Illumination)

Voit valita näytön kirk-
kauden päivänvalo/yä/
automaattinen -asetuk-
sen riippuen kirkkausolo-
suhteista.

  Kuvasuhde 
(Ratio)

Kuvasuhde voidaan valita 
normaalin, kokoruudun 
ja leveän vaihtoehdon 
väliltä. Tämä valinta on 
käytettävissä ainoastaan 
video-tilassa.

Toiminnot Kuvaus

  Sijainti 
(Position)

Valitse 
Up/Down/Left/Right  pai-

nike säätääksesi äänen 
painopistettä. 
Paina Centre  keskittääk-
sesi äänen ajoneuvon 
keskelle.

    Taajuus-
korjain 
(Equaliser)

Vedä liukupalkkia sää-
tääksesi basson/keskialu-
een/diskantin asetusta.
Paina Centre  palauttaak-
sesi asetukset.

Toiminnot Kuvaus

  Äänen-
voimak-
kuu den 
säätö (Vol. 
control)

Voit säätää suhteellista 
äänenvoimakkuutta nor-
maalin äänentoiston ja 
navigoinnin välillä.

   Lisäase-
tukset 
(Advanced)

Voit valita nopeuden 
mukaan säätyvän äänen-
voimakkuuden, jolloin 
äänenvoimakkuus sää-
detään automaattisesti 
ajoneuvon nopeuden ja 
taustamelun mukaan.
(Surround-ääni on valin-
nainen.

  Ääni merkki 
(Beep)

Valitse kytkeäksesi näp-
päinäänet päälle.
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Puhelinasetukset

Muuttaa Bluetooth-puhelimen asetuksia.

Puhelinasetukset
 • Valitse keskusyksikön  painike 

uValitse Phone . 

 • Kotiruutu u Valitse All menus uValitse 
Settings  u Valitse Phone .

Bluetooth-yhteyden asetukset
Valitse  painike keskusyksikössä 

u Valitse Phone  u Valitse Bluetooth connection

Toiminnot Kuvaus

  Pariksi muo-
dostettujen 
laitteiden  
 luettelo

Näyttää pariksi muo-
dostettujen Bluetooth-
laitteiden luettelon.  
Kun valitset luette-
losta, laitteen yhteys 
saattaa olla muodos-
tettu tai katkaistu.

  Bluetooth  
    -äänentoiston  
 yhteyden 
 tila

Näytölle ilmestyy tun-
nus, kun Bluetooth-
äänentoiston yhteys 
on muodostettu.

   Bluetooth  
 -Handsfree 
-yhteyden 
 tila

Näytölle ilmestyy tun-
nus, kun Bluetooth-
handsfeen yhteys on 
muodostettu.

  Lisää uusi 
(Add new)

Rekisteröi uusi 
Bluetooth-laite.

  Poista laitteita 
(Delete devi-
ces)

Valitse ja poista pariksi 
muodostettu laite.

  Poista kaikki 
(Delete all)

Poista kaikki pariksi 
muodostetut laitteet.

 Apu (help)
Vaihtaa Bluetooth-
yhteyden opasteruu-
tuun.
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 i  Lisätietoja
• Enintään 5 Bluetooth-laitetta voidaan muo-

dostaa pariksi.
•  Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite voidaan yh-

distää kerrallaan.
•  Bluetooth-yhdistyksen aikana muita laitteita ei 

voida muodostaa pariksi.
•  Kun poistat pariksi muodostetun laitteen, kes-

kusyksikköön tallennettu puheluloki ja yhteys-
tiedot poistetaan myös kokonaan.

•  Bluetooth-handsfreen ja Bluetooth-äänentois-
ton toiminnot ovat tuettuja.

•  Handsfree- ja äänentoistotuetut laitteet (kuten 
Bluetooth-älypuhelimet tai äänilaitteet) toimi-
vat normaalisti.

•  Jos yhdistetyn Bluetooth-laitteen yhteys kat-
keaa yllättäen, koska laite ei ole kantama-
alueella, laitetta sammutetaan tai yhteydessä 
on virhe, järjestelmä automaattisesti hakee ja 
mahdollisesti yhdistää muihin lähellä oleviin 
Bluetooth-laitteisiin.

•  Jos järjestelmä ei ole vakaa Bluetooth-laitteen 
yhteysvirheen johdosta, palauta järjestelmän 
tehdasasetukset.

•  Järjestelmän tehdasasetusten palautuksessa 
myös Bluetooth-asetukset nollataan.

•  Valitse  painike u Valitse Phone u 
V a l i t s e  Bluetooth system info u V a l i t s e 

Default factory settings

Automaattinen lataus
Valitse  painike keskusyksikössä 

u Valitse Phone  u Valitse Auto download .

Kun Bluetooth yhdistetään, yhteystiedot 

ja puheluloki tallennetaan automaattisesti 

ajoneuvon järjestelmään.

Tämä toiminto voidaan poistaa käytöstä, 

jos et halua käyttää sitä. 

Jotkut matkapuhelimet eivät tue tätä toi-

mintoa.

Automaattisen yhdistyksen 
prioriteetti

Valitse  painike keskusyksikössä u 

Valitse Phone  u Valitse Auto connection priority .

Kun moottori on käynnissä, valittuun 

Bluetooth-laitteeseen yhdistetään auto-

maattisesti. Jos valittuun laitteeseen 

yhdistäminen epäonnistuu, aiemmin 

yhdistettyyn laitteeseen yritetään yhdistää 

automaattisesti. Jos tämäkin epäonnistuu, 

ärjestelmä yrittää yhdistää järjestyksessä 

kaikkii pariksi muodostettuihin laitteisiin.

Riippuen automaattisen yhdistämisen 

prioriteetista, laitteeseen yhdistäminen voi 

kestää jonkin aikaa.
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Soittoääni
Valitse  painike keskusyksikössä 

u Valitse Phone  u Valitse Ringtone .

Bluetooth-äänen suoratoisto
Valitse  painike keskusyksikössä u 

Valitse Phone  u Valitse Bluetooth audio streaming .

Kun äänen suoratoisto on valittu, voit tois-

taa kannettavaan laitteeseen tallennettua 

musiikkia.

Kun tämä asetus on pois päältä, äänen 

suoratoisto ei ole käytettävissä.

Jotkut matkapuhelimet eivät tue tätä toi-

mintoa.

Toiminnot Kuvaus

   Käytä 
matkapu-
helimen 
soittoääntä 
(Use mobile 
ringtone)

Matkapuhelimeen sää-
detty soittoääni kuuluu 
ajoneuvon kaiuttimista, 
kun vastaanotat puhelun. 
Jos matkapuhelin ei tue 
toimintoa, käytetään ajo-
neuvon oletussoittoääntä.

  Käytä jär-
jestelmän 
soittoääntä 
(Use sys-
tem ring-
tone)

Järjestelmän soittoääntä 
käytetään.

  Asetukset 
(Settings)

Vaihtaa soittoääntä.

  Soitto-
äänen 
 tyyppi

Valitse soittoääni nimellä.

 Kuuntele
Kuuntelee käytettävissä 
olevia soittoääniä.



Asetukset I 7-7

07

Bluetooth-järjestelmän tiedot
Valitse  painike keskusyksikössä u 

Valitse Phone  u Valitse Bluetooth system info .

 i  Lisätietoja
•  Yllä esitetty laitteen nimi on esimerkki. Tarkas-

ta varsinaiset tiedot tuotteesta.

Puheentunnistuksen 
asetukset

Säädä asetuksia tehdäksesi puheluita 

puheentunnistuksella joko opastuksella tai 

ilman.

Toiminnot Kuvaus

   Laitteen 
ni mi 
(Device 
name)

Voit vaihtaa ajoneuvon 
Bluetooth-laitteen nimen.

  Salasana 
(Passkey)

Voit vaihtaa Bluetooth-
laitteen hyväksyntään 
käytettävää salasanaa. 
Oletuksena passkey on 
0000.

   Oletuk-
se na ole-
vat tehdas-
asetukset 
(Default  
 factory  
 settings)

Voit poistaa kaikki pariksi 
muodostetut laitteet ja 
palauttaa Bluetooth-
tehdasasetukset. 
Tehdasasetukset nollaavat 
kaikki järjestelmän ase-
tukset ja poistavat kaikki 
pariksi muodostetut lait-
teet.

Toiminnot Kuvaus

Opastus 
(Guidance)

Valitse yksi seuraavista 
vaihtoehdoista: yksi-
tyiskohtainen opastus, 
yksinkertainen opastus 
tai ei opastusta.
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Kellon asetukset

Näyttää ajan ja päivämäärän asetukset.

DivX® VOD

Tarkasta rekisteröintikoodi DivX
®
 -Internet-

sivulta, kun toistat DivX
®
 -suojattuja vide-

oita ensimmäistä kertaa.

Rekisteröi tällä sivulla näkyvä tuotteen 

rekisteröintikoodi verkossa aloittaaksesi 

DivX-videoiden käytön.

AUX

Asettaa AUX-yhteyden muodostustavan 

ruudun ulostulotilan mukaan.

Tutustu ulkoisen laitteen näytön ulostulo-
asetuksiin valitaksesi oikean AUX-yhteyden 
muodostustavan (NTSC/PAL). Ruutu ei näy 
ehkä oikein, jos ulkoisen laitteen asetus on 
poikkeava.

Toiminnot Kuvaus

   AIka-
asetukset 
(Time)

Mahdollistaa GPS ajan, 
päivämäärän/kellonajan 
asettamisen, kesäajan 
sekä 24-tunnin aikafor-
maatin asetukset.

  Katselu-
asetukset 
(View)

Näyttää vaihtoehdot 
digitaalisen tai analogi-
sen kellon asettamiseen 
ruudunsäästäjään tai 
kotiruutuun sekä mah-
dollisuuden valita päivä-
määrän näyttöasetukset.

Toiminnot Kuvaus

 NTSC
Television standardifor-
maatti Etelä-Koreassa, 
USA:ssa ja Japanissa.

  PAL
Television standardifor-
maatti Euroopassa ja 
Kiinassa.
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Kieli

Voit säätää järjestelmässä näytettävää 

kieltä.

Kun kieli vaihdetaan, järjestelmän kieli 

vaihtuu automaattisesti. Yksilöllistä dataa, 

kuten MP3-tiedoston nimeö, ei voida vaih-

taa. Lisäksi jotkut kielet eivät tue puheen-

tunnistusta.

Suomen kieli ei ole tuettu laitteessa. 

Käyttöohjekirjassa esitetyt laitteen komen-

totiedot ovat englannin kielellä

Näppäimistön asetukset

Voit säätää näppäimistön sopimaan kulle-

kin kielelle.

Voit asettaa järjestelmään ABCD tai 

QWERTY näppäimistön.

 i  Lisätietoja
•  Muutettu näppäimistöasetus on käytössä kai-

kissa syöttötilanteissa.

Sopimus

Tämän ruudun kautta käyttäjät voivat valita 

ajoneuvon käynnistyksen yhteydessä 

ilmestyvän käyttöoikeussopimuksen kato-

amaan automaattisesti.

Aseta valinnaksi ON saadaksesi käyttöoi-

keussopimuksen katoamaan automaatti-

sesti.
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Ruutuasetukset

Toiminto säätää ruutua, joka ilmestyy 

nä ky ville järjestelmän sammuttamisen jäl-

keen.

Vaihtoehdot ovat kello/kuva/ei kuvaa. 

Image -tilassa, voit asettaa näytölle USB-

laitteelta tallennetun kuvan Find Image  pai-

nikkeella.

Järjestelmätiedot

Järjestelmätietojen ruudulta voidaan tar-

kastaa ohjelmistoversio, päivitykset sekä 

tallennustilan tiedot.

Järjestelmän päivitys
Järjestelmätietoruudun ollessa aktiivinen 

liitä järjestelmään USB-tai SD-kortti, joka 

sisältää viimeisimmän päivitystiedoston, 

ja paina sitten Update  aloittaaksesi päi-

vittämisen. Järjestelmä käynnistyy sitten 

uudelleen automaattisesti.

 i  Lisätietoja
• Tämä tuote vaatii ajoittaisia ohjelmistopäivi-

tyksiä, jotka voivat tuoda uusia toimintoja ja 
päivitettyjä karttoja. Päivityksien valmistumi-
nen kestää jonkin aikaa riippuen päivityksien 
koosta.

  HUOMIO
• Jos virta kytketään pois päältä tai USB-laite 

tai SD-kortti poistetaan päivittämisen aikana, 
data saattaa vaurioitua. Odota kunnes päivitys 
on valmis moottorin ollessa käynnissä.

Toiminnot Kuvaus

  Ohjelmis-
totiedot

Saatavilla olevat järjestel-
mäversion ja päivityksen 
tiedot.
Valitse Update  painike 
päivittääksesi järjestelmän. 
Kun päivitys on valmis, 
järjestelmä käynnistyy 
uudelleen automaattisesti.

   Tallen nus-
tila

Näyttää kovalevyllä jäljellä 
olevan tilan mediatiedos-
toille ja ohjelmille.



Tuotteen tekniset tiedot

Yleiset ongelmat

Vianmääritys

FAQ

osa.8 Liitteet
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Tuotteen tekniset tiedot

TFT-LCD 

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

Tarkkuus Navigointilaite - 384,000 pikseliä (tarkkuus: 800 x 480)

Toimintatapa TFT (Thin Film Transistor) Active Matrix

Katselukulma Vasen/Oikea. Ylä-/alapuoli: ALL 89SDgr 

Sisäinen valais-
tus

LED 

Radio

Kanavat
FM 87.50MHz-108.00MHz (pykälä: 50kHz)

AM 522kHz-1620kHz (pykälä: 9kHz)

Herkkyys FM: Alle 10dBu/AM: Alle 40dBu

Särökerroin 2 %:n sisällä

Yleinen

Nimi Auton TFT LCD -näyttö Navigointiyksikkö 

Virransyöttö DC 14,4V
Käyttö-
jännite

DC 9V ~ DC 16V

Virransyöttö 2.5A Lepovirta
0.5mA 
(vain keskusyk-
sikkö)

Käyttö-
lämpötila

-20 ~ +70℃
(-4 ~ +158℉)

Säilytys-
lämpötila

-40 ~ +85℃
(-40 ~ +185℉)

Mitat 178 X 102 X138mm (pääkotelo)

Massat 2.7Kg

Liitteet
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Langaton Bluetooth
®
-tekniikka

Taajuusalue 2402 ~ 2480 MHz
Tuetut 
Bluetooth

®
-

spesifikaatiot
3,0

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

Ulostulo 0.125mW

Kanavamäärä 79 kanavaa

  HUOMIO

 • Valmistaja ja kokoonpanija ei pysty tarjoamaan palveluita radiolaitteis-

ton henkiturvallisuuteen, koska radio voi altistua radiohäiriölle.

 i  Lisätietoja 
• Lisätietoja, mukaan lukien valmistajan vaatimustenmukaisuustodistuksen, 

voit löytää Kian Internet-sivulta: http://www.kia-hotline.com
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Yleiset ongelmat

1.  Laitteen käytön tai asennuksen aikana ilmenevät virheet saate-

taan helposti tulkita laitteen häiriöiksi.

2. Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, kokeile alla esitettyjä 

ohjeita.

3. Jos ongelma ei katoa, ota yhteys Kia -jälleenmyyjään.

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja

Ruudulla on pieniä punai-
sia, sinisiä tai vihreitä 
pikseleitä.

 • LCD-näytöt valmistetaan korkealla pikse-
litiheydellä, jonka vuoksi niissä saattaa 
esiintyä kuolleita pikseleitä (0,01 % koko 
määrästä).

Ääni tai kuva ei toimi
 • Onko virtalukko [ACC] tai [ON] -asen-

nossa?
 • Onko järjestelmä kytketty pois päältä?

Ruutu näkyy, mutta ääntä 
ei kuulu

 • Onko äänenvoimakkuus asetettu alhai-
selle tasolle?

 • Onko ääni mykistetty?

Kun virta kytketään, ruu-
dun nurkat ovat tummat

 • On normaalia, että LCD-näytöt saattavat 
näyttää tummilta pitkän käytön jälkeen. 
Tämä ei ole toimintahäiriö

 • Jos näyttö on hyvin tumma, ota yhteys 
lähimpään Kia-jälleenmyyjään saadaksesi 
apua

Ääni tulee vain yhdestä 
kaiuttimesta

 • Onko äänen tasapaino (Fader/Balance) 
säädetty yhteen kulmaan?

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja

Ääni ei kuulu AUX-tilassa
 • Onko ääniliitin hyvin kiinnittynyt AUX-

liitäntään?

Ulkoinen laite ei toimi
 • Onko ulkoinen laite liitetty standardin 

mukaisella johdolla?

Kun virta kytketään, vii-
meidintä ruudun tilaa ei 
näytetä

Kun käytetään ulkoisia lähteitä käyttä-
vää toistotilaa, kuten CD, USB, iPod tai 
Bluetooth

®
-suoratoisto, viimeiseksi käytettyä 

toistotilaa ennen virran sammuttamista ei 
ehkä voida käynnistää.
 • Jos vastaavaa levyä ei ole syötetty tai 

laitetta liitetty, kyseistä tilaa edeltävä tila 
kytketään.

 • Järjestelmä etsii aina edeltävää tilaa, kun-
nes kytkeytyy tila, jota voidaan toistaa.
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Vianmääritys Ongelma Mahdollinen aiheuttaja Ratkaisu 

Kuvan laatu/
sävy on 
heikko.

 • Kirkkauden, värikylläi-
syyden, värisävyn ja 
kontrastin tasot eivät 
ole säädetty oikein.

 • Säädä kirkkauden, värikylläi-
syyden, värisävyn ja kontras-
tin tasot näyttöasetuksista.

Ääni ei
toimi

 • Äänenvoimakkuus 
on asetettu alhai-
simpaan tasoon

 • Yhteydessä on virhe
 • Laite pikakelaa, 

hakee tai toistaa 
hidastetusti

 • Säädä äänenvoimakkuutta

 • Tarkasta, että laite on liitetty 
oikein

 • Ääni ei kuulu pikakelauksen, 
haun tai hidastetun toiston 
aikana.

Äänen tai
kuvan laatu 
on heikko

 • Laitteen konversio-
kytkin tärisee

 • Kuvan laatu/sävy on 
heikko

 • Ääni tai kuva vääristyy, jos 
laite tärisee.

 • Laite palaa normaaliin toimin-
taan, kun tärinä lakkaa

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja Ratkaisu 

Virta ei kyt-
keydy päälle

Sulake on irrotettu

 • Vaihda uudella sopivalla 
sulakkeella

 • Jos sulake palaa uudelleen, 
pyydämme ottamaan yhtey-
den ostopaikkaan tai huolto-
palveluun

Laite ei ole liitetty kun-
nolla

 • Tarkasta, että laite on liitetty 
oikein

Järjestelmä 
ei toista

Ajoneuvon akun varaus 
on alhainen

 • Lataa akku. Jos ongelma ei 
katoa, pyydämme ottamaan 
yhteyden ostopaikkaan tai 
huoltopalveluun
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Ongelma Mahdollinen aiheuttaja Ratkaisu 

USB ei toimi

 • USB-muisti on 
vahingoittunut

 • USB-muisti on 
likaantunut

 • Käytetään erillistä 
USB-keskitintä

 • Käytetään erillistä 
USB-jatkokaapelia

 • Käytetään muuta 
kuin metallikuorista 
USB-muistia

 • Käytetään HDD-, 
CF-, SD-muistia/
kovalevyä

 • Toistettavia musiik-
kitiedostoja ei ole

 • Käytä USB-muistin alustuk-
sessa FAT 12/16/32 -formaat-
tia

 • Poista kaikki vieraat kappa-
leet/roskat USB-muistin ja 
multimedia-liitännän väliseltä 
kosketusalueelta

 • Liitä USB-laite suoraan ajo-
neuvon multimedia-porttiin.

 • Liitä USB-laite suoraan ajo-
neuvon multimedia-porttiin.

 • Käytä standardin mukaista 
USB-muistia

 • Käytä standardin mukaista 
USB-muistia

 • Ainoastaan MP3- ja WMA-
tiedostomuodot on tuettu. 
Käytä ainoastaan tuettuja 
äänitiedostomuotoja

iPodia ei 
tunnisteta, 
vaikka se olisi 
liitetty

 • Toistettavia nimik-
keitä ei ole

 • iPod-ohjelmistoa ei 
ole päivitetty oikein

 • iPod-laite ei tunnista 
latauksia

 • Käytä iTunes-ohjelmistoa MP3-
tiedostojen lataamiseen ja tal-
lentamiseen iPodiin

 • Käytä iTunes-ohjelmistoa päi-
vittääksesi ohjelmistoversion ja 
yhdistääksesi iPodin uudelleen 
laitteeseen

 • Nollaa iPod ja yhdistä se uudel-
leen laitteeseen

 i  Lisätietoja 
• Jos jotain poikkeavaa, jota ei voida korjata yllä esitetyin menettelyin, ta-

pahtuu laitteen käytön aikana, paina RESET-painiketta pohjassa järjestel-
män nollaamiseksi.

• Paina ja pidä  RESET-painiketta (vähintään 1 sekunnin ajan). Laite sam-
muu ja nollautuu.
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FAQ

Matkapuhelimien parin muodostus

Q  En pysty muodostamaan pariliitosta puhelimeni kanssa. Mistä 

tämä johtuu? 
A  Tarkasta, että matkapuhelin tukee Bluetooh®-toimintoa. 

Tarkasta, onko puhelimen Bluetooth-kytketty pois päältä. Jos 
näin on, kytke se päälle. Jos matkapuhelinta ei vieläkään pystytä 
muodostamaan pariksi, kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin 
päälle ja yritä uudelleen. Vaihtoehtoisesti poista rekisteröity laite 
sekä järjestelmästä  että puhelimesta ja suorita pariliitos uudel-
leen. Saadaksesi lisätietoja Bluetooth-yhteensopivista laitteista 
sekä niiden toimintojen yhteensopivuudesta, tutustu seuraavaan 
Internet-sivuun: - Kia Motors Corp: http://kiaeurope.nextgen-
technology.net

Q Mitä eroa on pariliitoksen muodostuksessa ja matkapuhelimen 

yhdistämisessä? 

A Pariliitoksessa keskusyksikkö ja matkapuhelin todentavat 
toisensa. Tämän jälkeen pariliitoksen keskusyksikön kanssa 
muodostaneet puhelimet voivat ottaa automaattisesti yhtey-
den tai katkaista sen, kunnes pariliitos poistetaan. Bluetooth

®
 

-handsfree-toiminnot, kuten puhelujen tekeminen/vastaaminen 
tai yhteystietojen hallinta, ovat tuettuja ainoastaan järjestelmään 
yhdistetyn matkapuhelimen kanssa. 

Q Mikä on Passkey? 

A Passkey on salasana, jota käytetään keskusyksikön ja matkapu-

helimen yhteyden todentamiseen. Passkey tarvitsee syöttää vain 

kerran, kun matkapuhelinta ensimmäisen kerran muodostetaan 

pariksi. 

 Oletus-passkey on 0000. Voit vaihtaa sen valikosta seuraavasti: 

  u Phone  u Bluetooth system info  u Passkey  käyttämällä 

valikkotoimintoja. 
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Puhelujen tekeminen/vastaaminen

Q Kuinka voin vastata puheluun?

A Puhelun saapuessa ruudulle ilmestyy ponnahdusikkuna. Voit 

vastata puheluun painamalla ruudun  Accept  painiketta tai ohja-

uspyörän   painiketta. 

 Hylätäksesi puhelun, paina ruudun Reject  painiketta tai ohjaus-

pyörän   painiketta. 

Q Mitä minun tulee tehdä, jos puhun Handsfree-järjestelmän 

kautta, mutta haluan vaihtaa puhelun matkapuhelimeen?

A   Puhelun aikana paina ja pidä (yli 0,8 sekuntia) ohjauspyörän 

  painiketta painettuna tai paina puhelin ruudun alareu-

nassa olevaa  Private   painiketta vaihtaaksesi puhelun 

matkapuhelimeen.

Langattoman Bluetooth® -tekniikan/Kes kus-
yksikön käyttö

Q Mikä on langattoman yhteyden kantama?

A Langatonta yhteyttä voidaan käyttää 10 m sisällä.

Q Kuinka monta puhelinta voidaan muodostaa pariksi?

A Järjestelmään on mahdollista muodostaa viiden matkapuhelimen 

pariliitos.

Q Miksi puhelun äänenlaatu on joskus heikko?

A Tarkasta puhelimen kentän voimakkuus, kun puhelun laatu 

heikkenee. Puhelun äänenlaatu saattaa heikentyä, jos signaalin 

voimakkuus on heikko. Laatu saattaa heikentyä myös, jos matka-

puhelimen viereen asetetaan metalliesineitä, kuten  juomatölkkejä. 

Tarkasta, ettei matkapuhelimen lähettyvillä ole mitään metalliesi-

neitä. Puhelun äänensävy ja -laatu saattavat poiketa matkapuheli-

mesta riippuen. 
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Tärkeää turvallisuustietoa

Ennen kuin käytät Multimedia-järjestelmää, lue ja noudata kaikkia tässä käyttöohjeessa esitettyjä käyttö- ja turvaohjeita. Jos tässä käyttöoh-

jeessa esitettyjä varotoimenpiteitä ei noudateta, seurauksena voi olla onnettomuus tai muu vakava seuraus.

Pidä käyttöohje ajoneuvossa

Kun käyttöohjetta säilytetään ajoneuvossa, se on helposti saatavilla kenellä tahansa, joka ei ole tottunut Multimedia-järjestelmän käyttöön. 

Huolehdi ennen järjestelmän ensimmäistä käyttökertaa, että käyttöohjekirja ja sen käyttö- ja turvaohjeet ovat kaikkien käyttäjien saatavilla.

Varoitus:

Joidenkin tämän järjestelmän toimintojen käyttäminen ajon aikana voi häiritä ajokeskittymistä ja täten mahdollisesti johtaa onnettomuuteen 

tai muuhun vakavaan seuraukseen. Älä muuta järjestelmän asetuksia tai syötä dataa käsin ajon aikana. Pysäytä ajoneuvo turvalliseen paik-

kaan lain edellyttämällä tavalla ennen kuin suoritat näitä toimintoja. Tämä on tärkeää, koska asetuksia tai joitain toimintoja muutettaessa 

järjestelmä vaatii huomion siirtämistä pois liikenteestä ja mahdollisesti kättäsi pois ohjauspyörältä.

Yleinen toiminta



Puheentunnistuksen ohjaus

Joitakin Multimedia-järjestelmän toimintoja voidaan suorittaa käyttämällä ainoastaan puhekomennoilla. Puhekomentojen käyttäminen ajon 

aikana mahdollistaa sen, että käsiä ei tarvitse irrottaa ohjauspyörältä.

Ruudun katsominen pitkään

Älä suorita ajon aikana mitään toimintoja, jotka vaativat ruudun jatkuvaa tarkkailua. Aja sivuun turvallisella ja lain edellyttämällä tavalla 

ennen kuin suoritat järjestelmän toimintoja, jotka vaativat jatkuvaa huomiota. Jopa lyhyet ruudun vilkaisut voivat olla vaarallisia, mikäli huo-

mio siirtyy pois ajamisesta juuri kriittisellä hetkellä.

Äänenvoimakkuuden asetus

Älä nosta äänenvoimakkuutta liikaa. Pidä äänenvoimakkuus ajon aikana sellaisella tasolla, jolla voit vielä kuulla liikenteen ja hälytys-

ajoneuvojen äänet. Jos et kykene kuulemaan näitä ääniä ajon aikana, seurauksena voi olla onnettomuus.

Navigointitoiminnot

Mitkä tahansa järjestelmän sisältämät navigointitoiminnot on tarkoitettu antamaan ainoastaan suuntaohjeita, jotta löytäisit haluttuun pää-

määrään. Pyydämme huolehtimaan siitä, että kaikki järjestelmän käyttäjät lukevat ja noudattavat tarkoin käyttö- ja turvaohjeita.
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Ajokeskittymistä häiritsevät vaarat

Jotkut navigointitoiminnot vaativat käsin tehtäviä säätöjä. Asetusten tai datan syöttö ajon aikana voi häiritä merkittävästi ajokeskittymistä, 

jonka seurauksena voi olla onnettomuus tai muu vakava seuraus. Pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan lain edellyttämällä tavalla ennen 

kuin suoritat näitä toimintoja.

Luota omaan harkintaan

Navigointi tarjoaa ainoastaan tukevia toimintoja. Muista, että ajossa tapahtuvien päätösten on perustuttava omaan ympäröivien olosuhtei-

den havainnointiin sekä liikennesääntöihin ja -määräyksiin. Mikä tahansa näistä toiminnoista ei korvaa omaa harkintaasi. Järjestelmän teke-

mät reittiehdotukset eivät koskaan korvaa mitään liikennesääntöjä, omaa harkintaa tai turvallisia ajokäytäntöjä.

Reitin turvallisuus

Älä noudata reittiohjeita, jos niiden noudattaminen saattaa johtaa turvallisuuden vaarantaviin tai lakia rikkoviin liikkeisiin, tilanteisiin tai paik-

koihin. Kuljettaja on loppujen lopuksi vastuussa ajoneuvon turvallisesta käytöstä, jonka vuoksi hänen tulee arvioida, onko ohjeiden noudatta-

minen turvallista.

Mahdollinen kartan epätarkkuus

Järjestelmän käyttämät kartat saattavat olla epätarkkoja, koska tiestössä, liikenteen ohjauksessa ja ajo-olosuhteissa tapahtuu muutoksia. 

Luota aina hyvään harkintaan ja terveeseen järkeen seuratessasi ehdotettuja reittejä.



Hätäpalvelut

Älä koskaan tukeudu pelkästään järjestelmän navigoinnin toimintoihin löytääksesi hätäpalveluihin. Kysy paikallisilta viranomaisilta tai hätä-

palveluiden tarjoajilta apua löytääksesi niihin. Kaikkia hätäpalveluita, kuten poliisiasemia, paloasemia, sairaaloita ja terveysasemia, ei löydy 

karttatietokannasta.

Puheentunnistuksen toimintojen käyttäminen

Puheentunnistuksen ohjelmisto perustuu statistiseen prosessiin, joka on altis virheille. Kaikki järjestelmän sisältämien puheen-

tunnistustoimintojen tarkkailu ja seurauksien hallinta on sinun vastuullasi.
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