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] HUOMAUTUS
Jos asennat tarviketyyppiset XE-
NON-kaasupurkausajovalot, ajoneu-
vosi sähkö- ja äänentoistolaitteiden
toiminta saattaa häiriintyä. 

h Jos ajoneuvosi on varustettu AVN-
järjestelmällä (Audio, Video ja
Navigointi), tutustu erikseen toimi-
tettuun käyttöohjeeseen saadakse-
si lisätietoja.

Antenni
kattoantenni

Ajoneuvosi käyttää kattoantennia AM-
ja FM-taajuuksien vastaanottami-
seen. Antenni on irrotettavissa.
Irrottaaksesi kattoantennin, kierrä si-
tä vastapäivään. Kiinnittääksesi an-
tennin, kierrä sitä myötäpäivään.

Haineväantenni
(mikäli varusteena)
Haineväantenni lähettää ja vastaan-
ottaa dataa.

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
HUOMIO - kattoantenni  

• Ennen kuin ajat paikkaan, jos-
sa on matala kattokorkeus,
poista kattoantenni kääntämäl-
lä sitä vastapäivään. Jos näin
ei toimita, antenni saattaa va-
hingoittua.

• Kun asennat kattoantennia, on
tärkeää kiinnittää se kunnolla
ja asentaa pystyasentoon, jot-
ta vastaanotto olisi virheetön-
tä. Mutta se voidaan irrottaa
pysäköinnin ajaksi tai kun kat-
totelineille on asennettava
kuormaa.

• Kun kuormaa sijoitetaan kat-
totelineille, älä sijoita niitä an-
tennin lähelle, jottei radiovas-
taanotto heikentyisi.

OUM044339L/OANNMM2901

n Tyyppi A n Tyyppi B
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Ohjauspyörän audio-painik-
keet (mikäli varusteena) 

Ohjauspyörä voi olla varustettu ää-
nentoistolaitteen ohjauspainikkeilla. 

VOLUME ( / ) (1)
• Paina vipua ylöspäin ( ) kasvat-
taaksesi äänenvoimakkuutta.

• Paina vipua alaspäin ( ) vähen-
tääksesi äänenvoimakkuutta.

HAKU/ESIVALINTA ( / ) (2)
HAKU/ESIVALINTA -vivulla ohjataan
erilaisia toimintoja riippuen järjestel-
män toimintatilasta. Käyttääksesi
seuraavia toimintoja, vipua tulee pai-
naa vähintään 0,8 sekuntia.

RADIO-tila
Se toimii, kuten automaattisen haun
(AUTO SEEK) valintapainike.

CD/USB/iPod® -tila
Toiminto käyttäytyy, kuten eteen-
/taaksepäin pikakelauksen (FF/REW)
painike.

Jos HAKU/ESIVALINTA -painiketta
painetaan alle 0,8 sekuntia, se toimii
seuraavasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila
Toiminto käyttäytyy, kuten tallennet-
tujen asemien (PRESET STATION)
valintapainikkeet.

CD/USB/iPod® -tila
Toiminto käyttäytyy, kuten seuraa-
van/edellisen kappaleen (TRACK
UP/DOWN) painike.

MODE ( ) (3)
Paina tätä painiketta vaihtaaksesi ää-
nilähteen. 
FM ß AM ß CD ß USB/iPod® ß AUX ß
MY MUSIC ß Bluetooth® wireless tec -
h nology audio

MUTE ( ) (4, mikäli varusteena)
• Paina tätä painiketta mykistääksesi
äänen.

• Paina tätä painiketta kytkeäksesi
mikrofonin pois päältä puhelun ai-
kana.

Yksityiskohtaisempia tietoja äänen-
toiston käyttöpainikkeista esitetään
tämän luvun seuraavilla sivuilla.

HUOMIO
Älä paina useita äänentoiston
kauko-ohjaimen painikkeita sa-
manaikaisesti.

OUM044210L

n Tyyppi A

n Tyyppi B

n Tyyppi C

n Tyyppi D
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Aux, USB and iPod® -liitäntä

Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää ää-
nilaitteiden kytkemiseen, USB-liitän-
tää USB-laitteille ja iPod®-liitäntää
iPod®in liittämiseen.

] HUOMAUTUS
Käyttäessäsi kannettavaa äänentois-
tolaitetta, joka on kytketty sähköpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa
esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapah-
tuu, käytä kannettavan äänentoisto-
laitteen jännitelähdettä (akkua).

* iPod® on Applen tavaramerkki.

Kuinka auton äänentoisto toimii?

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään
lähetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympäristössä. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä
signaali siirtyy radioon ja sen välityk-
sellä ulos kaiuttimista. 
Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa
radiosignaalia, äänentoistojärjestel-
mäsi täsmällinen tekniikka takaa laa-
dultaan parhaan mahdollisen toiston.
Kuitenkin joissain tapauksissa ajo-
neuvosi vastaanottama signaali ei
välttämättä ole vahva ja selkeä.

Tämä saattaa johtua erilaisista teki-
jöistä, kuten radioaseman etäisyy-
destä, muiden radioasemien lähei-
syydestä tai rakennuksien, siltojen tai
muiden suurien esteiden esiintymi-
sestä alueella.

JBM001

FM-vastaanotto

OUM044044L
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AM-lähetykset voidaan vastaanottaa
pidemmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lä-
hetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-
radioaallot lähetetään alhaisemmilla
taajuuksilla. Nämä pitkät, matalataa-
juuksiset radioaallot kykenevät nou-
dattamaan maapallon kaarevaa pin-
taa kulkematta suoraan pois ilmake-
hään. Lisäksi ne kaartavat esteiden
ohi tarjoamalla paremman signaalin
kantaman. 

FM-lähetykset lähetetään korkeilla
taajuuksilla ja ne eivät taivu seuraa-
maan maapallon pintaa. Tämän
vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä
heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäi-
syydellä asemalta. Lisäksi FM-sig-
naaliin vaikuttaa helposti rakennuk-
set, vuoret tai muut esteet. Näistä voi
seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joi-
den johdosta saatat luulla, että on-
gelma esiintyy sinun radiossasi.
Seuraavat olosuhteet ovat normaale-
ja eivätkä tarkoita radion ongelmaa:

• Äänen heikkeneminen - Kun autosi
liikkuu poispäin radioasemaan näh-
den, signaali - ja tämän seuraukse-
na myös - ääni alkaa heikentyä.
Kun näin tapahtuu, ehdotamme va-
litsemaan toisen, vahvemman ase-
man.

• Säröääni - Heikot FM-signaalit tai
suuret esteet lähettimen ja radiosi
välillä voivat häiritä signaalia ai-
heuttaen säröäänien esiintymistä.
Diskanttitason (treble) pienentämi-
nen voi vaimentaa tämän vaikutus-
ta, kunnes häiriö katoaa.

JBM004JBM002

AM-vastaanotto (MW,
LW)

JBM003

FM-radioasema
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• Aseman vaihtuminen - FM-signaa-
lin heikentyessä toinen vahvempi
signaali lähellä samaa taajuutta
saattaa kytkeytyä. Tämä johtuu sii-
tä, että radiosi on suunniteltu lukit-
tumaan selkeimpään signaaliin. Jos
näin tapahtuu, valitse toinen sig-
naaliltaan vahvempi asema.

• Monisuuntainen vastaanotto -
Monista eri suunnista vastaanotet-
tavat radiosignaalit voivat aiheuttaa
äänen vääristymistä tai säröämistä.
Tämä voi johtua saman aseman lä-
hettämästä suorasta ja heijastu-
neesta signaalista tai kahden lähei-
sen taajuuden lähettämistä signaa-
leista. Jos näin tapahtuu, valitse toi-
nen asema, kunnes toiminta palau-
tuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavai-
sen radion käyttäminen 
Kun matkapuhelinta käytetään auton
sisällä, äänentoistojärjestelmä saattaa
tuottaa häiriöääntä. Tämä ei tarkoita si-
tä, että joku on mennyt vikaan äänen-
toistolaitteistossa. Tämänlaisessa ta-
pauksessa käytä puhelinta paikassa,
joka on mahdollisimman kaukana ää-
nentoistolaitteistosta.

Levyistä huolehtiminen
• Jos lämpötila auton sisällä on liian
korkea, avaa auton ikkunat ennen
järjestelmän käyttämistä tuulettaak-
sesi matkustamoa.

• MP3/WMA -tiedostojen kopioiminen
ja käyttäminen ilman lupaa on lai-
tonta. Käytä CD-levyjä, jotka on val-
mistettu lain mukaisin menetelmin.

• Älä käytä CD-levyissä räjähdys-
herkkiä aineita kuten bentseeniä ja
tinneriä tai normaaleita puhdistus-
aineita tai analogisille levyille suun-
niteltuja magneettisia suihkeita.

• Estääksesi levyn pinnan vahingoit-
tumisen tartu ja pidä CD-levyjä ai-
noastaan sivun tai keskireiän reu-
noista.

• Puhdista levyn pinta kangaspalalla
ennen toiston aloittamista (pyyhi se
keskiosasta ulkoreunoihin kohdis-
tuvin liikkein).

• Älä vahingoita levyn pintaa tai kiin-
nitä tarroja tai teippiä siihen.

• Varmista, että CD-soittimeen syöte-
tään ainoastaan CD-levyjä (älä syö-
tä useampaa kuin yhtä CD-levyä
kerrallaan).

• Pidä CD-levyt koteloissaan käytön
jälkeen suojataksesi niitä naarmuil-
ta tai lialta.

HUOMIO
Käytettäessä kommunikointijär-
jestelmiä, kuten matkapuhelimia
tai radiosarjoja auton sisällä, tulee
erillinen ulkoantenni asentaa. Kun
matkapuhelinta tai radiosarjaa
käytetään ainoastaan sisäanten-
nilla, ne saattavat aiheuttaa häi-
riötä ajoneuvon sähköjärjestel-
mään ja vaikuttaa epäedullisesti
ajoneuvon turvatoimintoihin.

VAROITUS
Älä käytä matkapuhelinta ajaes-
sasi. Pysähdy turvalliseen paik-
kaan käyttääksesi matkapuhe-
linta.

JBM005
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• Riippuen CD-R/CD-RW -levyn tyy-
pistä, jotkut CD-levyt eivät välttä-
mättä toimi normaalisti valmistaja-
yhtiöstä tai valmistus- ja tallennus-
menetelmistä johtuen. Tämän lai sis -
sa tilanteissa jatkuva käyttö saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä äänen-
toistojärjestelmään.

] HUOMAUTUS -
Yhteensopimattoman kopiosuoja-
tun ääni-CD-levyn toistaminen
Jotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka
eivät täytä kansainvälisiä ääni-CD-
levyjen standardeja (Red Book), ei-
vät välttämättä soi autosi äänentois-
tojärjestelmässä. Pyydämme huomi-
oimaan, että kopiosuojatun CD-le-
vyn virheellinen toisto merkitsee to-
dennäköisemmin sitä, että CD-levy
on viallinen eikä CD-soitin.

HUOM:
Tiedostojen ja hakemistojen tois-
tojärjestys: 
1. Kappaleiden toistojärjestys: 
- järjestyksessä.

2. Kansioiden toistojärjestys:
k Jos hakemisto ei sisällä kappa-
leita, sitä ei näytetä.
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VAROITUS
• Älä katso suoraan näyttöön
ajon aikana. Näytön pidempi-
aikainen katseleminen voi joh-
taa liikenneonnettomuuksiin.

• Älä pura, asenna tai tee muu-
toksia äänentoistojärjestel-
mään. Nämä toimet voivat joh-
taa onnettomuuksiin, tulipaloi-
hin tai sähköiskuihin.

• Puhelimen käyttäminen ajon
aikana voi siirtää huomion
pois liikennetilanteista lisäten
onnettomuusriskiä. Käytä pu-
helintoimintoa sen jälkeen,
kun olet pysäköinyt ajoneu-
von.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ole varovainen, ettet läikytä
vettä tai syötä muita vieraita
esineitä laitteeseen. Nämä toi-
met voivat johtaa tulipaloon,
oikosulkuun ja laitteen toimin-
tahäiriöihin.

• Pyydämme välttämään laitteen
käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai
laitteesta ei kuulu ääntä, sillä
nämä ovat merkkejä tuotteen
toimintahäiriöstä. Jatkuva käyt-
täminen tälläisessä tilanteessa
voi johtaa onnettomuuteen (tu-
lipalo, sähköisku) tai tuotteen
toimintahäiriöön.

• Älä koske antenniin ukonil-
malla tai salamoidessa, koska
nämä toimet voivat johtaa sa-
laman aiheuttamaan sähköis-
kuun.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä pysähdy tai pysäköi pysä-
köintikieltoalueille tämän tuot-
teen käyttämiseksi. Nämä toi-
met voivat johtaa liikenneon-
nettomuuksiin.

• Käytä järjestelmää moottorin
ollessa käynnissä. Jatkuva
käyttäminen virran ollessa
pois päältä voi johtaa akun
tyhjentymiseen.
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(Jatkuu)
• Jos haluat vaihtaa laitteen
asennuspaikkaa, pyydämme
kääntymään laitteen ostopai-
kan tai huoltopalvelun puo-
leen. Laitteen asentaminen tai
purkaminen vaatii teknistä asi-
antuntemusta.

• Kytke autoon virta ennen tä-
män laitteen käyttämistä. Älä
käytä äänentoistojärjestelmää
pitkiä aikoja virtalukon ollessa
pois päältä, koska tämä johtaa
akun tyhjenemiseen.

• Älä altista laitetta voimakkaille
iskuille tai tärinälle. Näyttöön
etuosaan suoraan kohdistuva
paine saattaa vahingoittaa LCD-
tai kosketusnäyttöä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Varmista, että sammutat lait-
teen ennen sen puhdistamista
ja muista käyttää kuivaa ja
pehmeää puhdistuskangasta.
Älä koskaan käytä kovia mate-
riaaleja, kemikaaleja sisältäviä
kankaita tai liuottimia (esim. al-
koholia, bentseeniä, tinneriä,
jne.), koska nämä saattavat va-
hingoittaa laitteen verhousta
tai aiheuttaa värien haalistu-
mista tai laadun heikkenemis-
tä.

• Älä aseta juomia äänentoisto-
järjestelmän lähettyville. Läik -
kyvät juomat saattavat johtaa
järjestelmän toimintahäiriöi-
hin.

• Laitteen toimiessa virheelli-
sesti pyydämme ottamaan yh-
teyden ostopaikkaan tai huol-
topalveluun.

• Järjestelmän sijoittaminen säh-
kömagneettiseen ympäristöön
voi lisätä häiriöäänien esiinty-
mistä.

HUOMIO
• Laitteen käyttäminen ajon ai-
kana häiritsee keskittymistä
ympäröiviin tapahtumiin, jonka
seurauksena voi olla onnetto-
muus. Pysäköi ajoneuvo en-
nen laitteen käyttämistä.

• Säädä äänenvoimakkuus ta-
solle, joka ei estä kuljettajaa
kuulemasta ajoneuvon ulko-
puolelta tulevia ääniä. Ajo-olo-
suhteet, joissa ulkopuolelta tu-
levia ääni ei voi kuulla, voivat
johtaa onnettomuuteen.

• Kiinnitä huomiota äänenvoi-
makkuusasetukseen kytkies-
säsi laitetta päälle. Laitteen
kytkemisen yhteydessä tuleva
äänenvoimakkuudeltaan voi-
makas ääni saattaa johtaa kuu-
lovammaan. (säädä äänenvoi-
makkuus sopivalle tasolle en-
nen kuin suljet laitteen).

(Jatkuu)
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] HUOMAUTUS - iPod-laitteen
käyttäminen

• Käyttääksesi ulkoista USB-laitetta,
varmista, ettei sitä ole liitetty, kun
ajoneuvo käynnistetään. Liitä laite
vasta käynnistyksen jälkeen.

• Jos käynnistät moottorin, kun
USB-laite on liitetty järjestelmään,
USB-laite saattaa vahingoittua.
(USB-muistit ovat hyvin herkkiä
jännitepiikeille).

• Jos moottori käynnistetään tai
sammutetaan ulkoisen USB-lait-
teen ollessa liitettynä, ulkoinen
USB-laite ei välttämättä toimi.

• Järjestelmä ei välttämättä toista epä-
aitoja MP3- tai WMA-tiedostoja.
1) Järjestelmä voi toistaa ainoas-

taan MP3-tiedostoja, joiden
purkunopeus on välillä 8Kbps ~
320Kbps.

2) Järjestelmä voi toistaa ainoas-
taan WMA-musiikkitiedostoja,
joiden purkunopeus on välillä
8Kbps ~ 320Kbps. 

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi tai irrottaessasi ulkoista
USB-laitetta.

• MP3-soittimeksi koodattua järjes-
telmää ei voida tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Riippuen ulkoisen USB-laitteen

kunnosta, liitettyä USB-laitetta ei
välttämättä tunnisteta.

• Jos ulkoisen USB-laitteen alustuk-
sen tavu/sektori -asetus ei ole joko
512 TAVUA tai 2048 TAVUA, lai-
tetta ei voida tunnistaa.

• Käytä ainoastaan USB-laitetta, jo-
ka on alustettu FAT 12/16/32 tie-
dostojärjestelmään.

• USB-laitteet, joissa ei ole USB-I/F -
todennusta, eivät välttämättä ole
tunnistettavissa.

• Varmista, ettei USB-liitoksen port-
ti ole kosketuksissa käyttäjän ihon
tai minkä tahansa muun esineen
kanssa.

• Jos toistat USB-laitteen liittämisen
tai irrottamisen lyhyessä ajassa,
laite saattaa rikkoutua.

• Saatat kuulla epätavallisen äänen
liittäessäsi tai irrottaessasi USB-
laitteen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos irrotat ulkoisen USB-laitteen

toiston aikana USB-tilassa, ulkoi-
nen USB-laite saattaa vahingoittua
tai sen toiminta voi häiriintyä.
Tämän vuoksi irrota ulkoinen
USB-laite, kun moottori on sam-
mutettu tai muu toimintatila käy-
tössä. (esim. Radio tai CD).

• Riippuen ulkoisen USB-laitteen
tyypistä ja kapasiteetista tai lait-
teeseen tallennettujen tiedostojen
tyypistä, laitteen tunnistamisessa
kestävässä ajassa saattaa esiintyä
eroavaisuuksia. 

• Älä käytä USB-laitetta muihin tar-
koituksiin kuin musiikkitiedosto-
jen toistamiseen.

• Videoiden toistamista USB-laitteen
kautta ei ole tuettu.

• USB-lisälaitteiden kuten USB-
käyttöliittymää hyödyntävien latu-
reiden tai lämmittimien käyttö
saattaa heikentää toimivuutta tai
aiheuttaa ongelmia.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Jos käytät laitteita kuten erikseen

hankittua USB-keskitintä, ajoneu-
von äänentoistojärjestelmä ei vält-
tämättä tunnista USB-laitetta.
Tässä tapauksessa liitä USB-laite
suoraan ajoneuvon multimedia-
porttiin.

• Jos USB-laite on jaettu loogisiin
asemiin, ainoastaan korkeimman
prioriteetin asemassa sijaitsevat
musiikkitiedostot tunnistetaan au-
ton äänentoistojärjestelmän toi-
mesta.

• Laitteita kuten MP3-soittimia/mat-
kapuhelimia/digitaalikameroita ei
välttämättä tunnisteta.

• USB-portin kautta lataamista ei
ehkä ole tuettu joissain mobiililait-
teissa.

• Sellaiset USB HDD tai USB-lait-
teet, jotka ovat alttiita yhteyshäiri-
öille ajoneuvon tärinästä johtuen,
eivät ole tuettuja. (i-stick -tyyppi)

• Joitain standardista poikkeavia
USB-laitteita (esim. “metallikuo-
ri”-tyyppisiä USB-laitteita) ei ehkä
voida tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• USB-muistikortin lukijoita (kuten

CF, SD, micro SD jne.) tai ulkoisia
HDD-tyyppisiä laitteita ei välttä-
mättä tunnisteta.

• DRM-suojattuja (DIGITAL
RIGHTS MANAGEMENT) mu-
siikkitiedostoja ei voida tunnistaa.

• USB-muistin data saattaa kadota
käytettäessä tätä äänentoistojär-
jestelmää. Muista aina ottaa var-
muuskopio muistikortin tärkeistä
tiedostoista. 

•Vältä käyttämästä USB-
muistituotteita, joita voi-
daan käyttää esim. avai-
menperänä tai matka-
puhelintarvikkeena, sillä ne saatta-
vat aiheuttaa vahinkoa USB-liitti-
meen. Varmista, että käytät ainoas-
taan kuvan mukaisia liitintyyppejä.
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] HUOMAUTUS - iPod®-lait-
teen käyttäminen

• Jotkut iPod-mallit eivät ehkä tue
kommunikointiprotokollaa, jolloin
tiedostoja ei voida toistaa oikein.
Tuetut iPod-mallit: 
- iPhone 3GS/4
- iPod touch 1.- 4. sukupolvi
- iPod nano 1.- 6. sukupolvi
- iPod classic

• Kappaleiden haku- tai toistojärjes-
tys iPodissa voi olla erilainen kuin
äänentoistojärjestelmän hakujär-
jestys.

• Jos iPod kaatuu oman toiminta-
häiriön johdosta, nollaa se.
(Nollaus: Noudata iPodin käyttöo-
pasta)

• iPod ei välttämättä toimi normaa-
listi alhaisella akulla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
•Jotkut Apple-laitteet, kuten iPhone,

voidaan liittää langattoman
Bluetooth®-tekniikan avulla.
Laitteella on kuitenkin oltava kyky
toistaa kappaleita langattoman
Bluetooth®-tekniikan avulla (langat-
tomien Bluetooth®-kuulokkeiden tu-
ki). Laitetta voidaan lukea, mutta ei
ohjata äänentoistojärjestelmän
avulla.

• Käyttääksesi iPod-toimintoja äänen-
toistojärjestelmässä, käytä iPodin mu-
kana toimitettua johtoa.

• Äänen hyppimistä tai normaalista
poikkeavaa toimintaa saatta ilmetä
riippuen iPod/iPhone-laitteesi ominai-
suuksista.

• Jos iPhone-laitteesi on yhdistetty sekä
langattomalla Bluetooth®-tekniikalla
että USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu
oikein. Valitse iPhone-laitteesi telakka-
liitin tai Bluetooth®-tekniikka, vaih-
taaksesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun iPod liitetään iPod Power -joh-

dolla, varmista, että liittimet kiinnit-
tyvät kunnolla. Jos kiinnitystä ei
tehdä huolellisesti, iPodin ja äänen-
toistojärjestelmän välinen yhteys
saattaa häiriintyä.

• Säätäessäsi iPodin ja äänentoisto-
järjestelmän äänitehosteita mo-
lempien laitteiden tehosteet saatta-
vat toimia päällekkäin, jolloin ää-
nenlaatu saattaa heikentyä tai vää-
ristyä.

• Poista (sammuta) iPodin taajuus-
korjain käytöstä säätäessäsi ää-
nentoistojärjestelmän äänenvoi-
makkuutta. Vastaavasti kytke ää-
nentoistojärjestelmän taajuuskor-
jain pois käytöstä käyttäessäsi
iPodin taajuuskorjainta.

• Kun et käytä iPodia enää auton ää-
nentoistolaitteiston välityksellä, ir-
rota iPod-kaapeli iPodista. Muussa
tapauksessa iPod saattaa pysyä li-
sälaitetilassa eikä välttämättä toi-
mi oikein.
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n CD-Soitin 

n Tyyppi A-1 n Tyyppi A-2

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET
JA TOIMINNOT
h Näyttö ja asetukset saattavat poiketa
äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö 

(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Vaihtaa FM/AM-tilan.
Jokaisella painikkeen painamiskerral-
la tila vaihtuu seuraavasti: FM1 ß
FM2 ß FMA ß AM ßAMA.

(DAB-mallit)
FM1 ßFM2 ßFMA ßDAB1 ß DAB2
ßAM.

(3) 
Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My
Music, BT Audio -tilaan.
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

   (4) (langattomalla Bluetooth®-
tekniikalla varustetuissa malleis-
sa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhe-
linyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK -
KUUDEN säädin

Virtakytkin: Säätimen painaminen
kytkee laitteen virran päälle/pois pääl-
tä.

Äänenvoimakkuuden säädin: Sää -
timen kääntäminen vasemmalle/oike-
alle säätää äänenvoimakkuuden.

(6) , 
Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä
radioasemia automaattisesti.
CD, USB, iPod®, My Music -tilat:
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: Siirtyy seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen (tiedos-
toon).

- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Kelaa nykyistä
kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) - (Esivalinta)
Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia
(kanavia) tai kytkee tallennettuja ra-
diotaajuuksia.
CD, USB, iPod®, My Music -tila
- : Repeat
- : Random
Radio, Media, Setup ja Menu -pon-
nahdusikkunoissa on valittava valik-
koa vastaava numero. RADIO

MEDIA

PHONE

SEEK TRACK

1 6

1 RPT
2 RDM

n Tyyppi A-1
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(8) 
• Aina kun painiketta painetaan lyhy-
esti (alle 0,8 sekuntia), asettuu
näyttö pois päältä ß Näyttö päälle
ßNäyttö pois päältä.

h Äänentoistolaitteen toiminta säilyy
ja ainoastaan näyttö sammutetaan.
Jos näyttö on pois päältä, paina
mitä tahansa painiketta kytkeäkse-
si sen uudelleen päälle.

(9) 
• Radio-tila:
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: TA On/Off

- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Jokaista radio-
asemaa kuunnellaan noin 5 se-
kuntia.

• Media-tila
- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Jokaista kap-
paletta (tiedostoa) kuunnellaan
noin 10 sekuntia.

h Pidä painiketta uudelleen pohjassa
jatkaaksesi nykyisen kappaleen
(tiedoston) kuuntelua.

(10) 
• Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: Siirtyy näytön, äänen,
kellon, puhelimen ja järjestelmän
asetustilaan.

• Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan
asetusruutuun.

(11) 
Näyttää nykyisen tilan valikot.
h iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin
Radio-tila: Säätimen kääntäminen
vasemmalle/oikealle muuttaa taajuut-
ta
CD, USB, iPod®, My Music -tila:
Säätimen kääntäminen vasemmal-
le/oikealle hakee kappaleita (tiedos-
toja).
h Kun haluttu kappale näytetään,
paina säädintä aloittaaksesi kap-
paleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valit-
see niitä   

(13) , 
CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

TA/SCAN

SETUP
CLOCK

MENU

FOLDER FOLDER
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Äänentoiston keskusyksikkö
(Tyyppi A-2)

(14) 
• Vaihtaa FM-tilan.
• Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: FM1 ß ß FM2 ß
FMA.

   (15) 
• Vaihtaa AM ß AMA-tilan.

FM

AM

n Tyyppi A-2
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n CD-Soitin 

n Tyyppi A-3 n Tyyppi A-4

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET
JA TOIMINNOT
h Näyttö ja asetukset saattavat poiketa
äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö 

(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Vaihtaa FM/AM-tilan.
Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa järjes-
tyksessä: FM1 ß FM2 ßAM. 

(3) 
Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My
Music, BT Audio -tilaan.
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

   (4) (langattomalla Bluetooth®-
tekniikalla varustetuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhe-
linyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK -
KUU DEN säädin

Virtakytkin: säätimen painaminen
kytkee laitteen virran päälle/pois pääl-
tä.
Äänenvoimakkuuden säädin: sää -

 timen kääntäminen vasemmalle/oike-
alle säätää äänenvoimakkuuden.

(6) , 
Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä
radioasemia automaattisesti.
CD, USB, iPod®, My Music -tilat:
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: Siirtyy seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen (tiedos-
toon).

- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Kelaa nykyistä
kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) ~ (Esivalinta)
Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia
(kanavia) tai kytkee tallennettuja ra-
diotaajuuksia.
CD, USB, iPod®, My Music -tila
- : Repeat
- : Random
Radio, Media, Setup ja Menu -pon-
nahdusikkunoissa on valittava valik-
koa vastaava numero. RADIO

MEDIA

PHONE

SEEK TRACK

1 6

1 RPT
2 RDM

n Tyyppi A-3
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(8) 
• Aina kun painiketta painetaan lyhy-
esti (alle 0,8 sekuntia), asettuu
näyttö pois päältä ß Näyttö päälle
ßNäyttö pois päältä.

h Äänentoistolaitteen toiminta säilyy
ja ainoastaan näyttö sammutetaan.
Jos näyttö on pois päältä, paina mi-
tä tahansa painiketta kytkeäksesi
sen uudelleen päälle.

(9) 
• Radio-tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):

Jokaista radioasemaa kuunnellaan
noin 5 sekuntia.

• CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):
Jokaista kappaletta (tiedostoa)
kuunnellaan noin 10 sekuntia.

h Paina painiketta uudelleen jatkaak-
si nykyisen kappaleen (tiedoston)
kuuntelua.

(10) 
• Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: Siirtyy näytön, äänen,
kellon, puhelimen ja järjestelmän
asetustilaan.

• Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan
asetusruutuun.

(11) 
Näyttää nykyisen tilan valikot.
h iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin
Radio-tila: Säätimen kääntäminen va-
semmalle/oikealle muuttaa taajuutta
CD, USB, iPod®, My Music -tila:
Säätimen kääntäminen vasemmal-
le/oikealle hakee kappaleita (tiedos-
toja).
h Kun haluttu kappale näytetään,
paina säädintä aloittaaksesi kap-
paleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitsee
niitä   

(13) , 
CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

SCAN

SETUP
CLOCK

MENU

FOLDER FOLDER
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Äänentoiston keskusyksikkö
(Tyyppi A-4)

(14) 
• Vaihtaa FM-tilan.
• Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: FM1 ß FM2.

   (15) 
• Vaihtaa AM-tilan.

FM

AM

n Tyyppi A-4
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ASETUKSET 
Tyyppi A-1, Tyyppi A-2, Tyyppi
A-3, Tyyppi A-4

Näytön asetukset

Paina painiketta Valitse
[Display] TUNE-säätimellä tai
painikkeella Valitse valikko TUNE-
säätimellä.

Toimintatilakohtainen ponnah-
dusvalikko (Mode Pop up)
[Mode Pop up] Vaihtaa valin-
tatilan.
• Kun toiminto on päällä (On), paina

tai painiketta näyt-
tääksesi tilakohtaisen ponnahdusik-
kunan.

Tekstin vieritys 
[Scroll Text] Aseta /
•  : Vieritystoiminto on käytössä.
•  : Vierittää tekstin ainoastaan

yhden (1) kerran.

Kappaletiedot
Valitse näytettävät tiedot vaihtoeh-
doista “Hakemisto/Tiedosto” tai
“Albumi/Esittäjä/Kappale” MP3-tie-
doston toiston aikana.

Ääniasetukset

Paina painiketta Valitse
[Sound]  TUNE-säätimellä tai
painikkeella Valitse valikko TUNE-
säätimellä.

SETUP
CLOCK

1 RPT

ON

RADIO MEDIA

ON OFF
ON
OFF

SETUP
CLOCK

2 RDM
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Ääniasetukset
Tämän valikon kautta voit säätää
bassoa, keskialuuen korostusta ja
diskanttia sekä pituus- ja poikittais-
suuntaista äänen tasapainoa.
Valitse [Audio Settings] Valitse va-
likko TUNE-säätimellä Käännä
TUNE-säädintä vasemmalle/oike-

alle säätääksesi.
• Basso/Keskialue/Diskantti: Säätää
äänensävyä.

• Pituus- (Fader) ja poikittaissuuntai-
nen (Balance) tasapaino: Siirtää
äänenpainoa pituus- ja poikittais-
suunnassa.

• Default: Palauttaa alkuperäisase-
tukset.

h Palaa: TUNE-säätimen paina-
minen arvojen säätämisen aikana
palauttaa edellisen valikon.

Nopeuden mukaan säätyvä ää-
nenvoimakkuus (SDVC)
Tätä toimintoa käytetään äänenvoi-
makkuuden automaattiseen säätöön
ajoneuvon nopeuden mukaan.
Valitse [Speed Dependent Vol.]
Aseta  [Off/On] TUNE-säätimellä

Puheentunnistuksen äänen-
voimakkuus (Volume Dialogue)
Säätää puheentunnistuksen äänen-
voimakkuutta.
Valitse [Volume Dialogue] Säädä
äänenvoimakkuus TUNE-säätimel-
lä.
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KELLON SÄÄTÖ

Paina painiketta Valitse
[Clock] TUNE-säätimellä tai
painikkeella Valitse valikko TUNE-
säätimellä.

Kellon asetukset (Clock
Settings)
Tätä valikkoa käytetään kellonajan aset-
tamiseen.
Valitse [Clock Settings] Säädä
TUNE-säätimellä Paina TUNE-
säädintä.

h Säädä korostettu luku asettaakse-
si tunnit ja paina tune-säädintä
säätääksesi minuutit [minute].

Päiväys (Day Settings)
Tätä valikkoa käytetään päivämäärän
asettamiseen (DD/MM/YYYY).
Valitse [Day Settings] Säädä 
TUNE-säätimellä Paina TUNE-

säädintä.

h Säädä korostettu luku tehdäksesi
asetuksen ja paina tune-säädintä
siirtyäksesi seuraavaan asetuk-
seen. (Säädä järjestyksessä
Vuosi/Kuukausi/Päivä)

SETUP
CLOCK

3
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Kellon esitysmuoto
(Time Format)
Tätä toimintoa käytetään asettamaan
äänentoistojärjestelmän kellon 12 tai
24 tunnin esitysmuoto. Valitse [Time
Format] Aseta 12Hr tai 24Hr TU-
NE-säätimellä.

Kellon näyttö virran ollessa
pois päältä
Valitse [Clock Disp.(Pwr Off)] Aseta

/ TUNE-säätimellä.
• : Näyttää kellon/päivämäärän
näytöllä.

• : Pois päältä.

Automaattinen RDS-aika
Tätä toimintoa käytetään asettamaan
aika automaattisesti RDS-synkro-
noinnilla.
Valitse [Automatic RDS Time]
Aseta / TUNE-sääti-
mellä.
• : Kytke automaattinen aika

päälle.
• : Pois päältä.

] HUOMAUTUS
Koska jotkut paikalliset radioasemat
eivät tue automaattista RDS-ajan
päivitystä, kellonaika ei välttämättä
näy oikein.
Jos aika näytetään virheellisesti, ase-
ta se käsin seuraamalla edellisen si-
vun kappaleen “Kellonajan asetta-
minen” -vaiheita.

On
On

On

Off

Off

Off

On Off
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Puhelimen asetukset 
(langattomalla Bluetooth® -
tekniikalla varustetuissa mal-
leissa)
Paina painiketta Valitse
[Phone]. 

Puhelimen pariliitoksen muo-
dostaminen

Valitse [Pair Phone] Tee asetus
TUNE-säätimellä.
À Etsi puhelimesi nimi laiteluettelos-
ta ja yhdistä.

Á Syötä näytöllä näkyvä salasana.
(Passkey : 0000)

h Laitteen nimi ja salasana näytetään
näytöllä noin 3 minuuttia. Jos pari-
liitosta ei muodosteta loppuun 3 mi-
nuutin sisällä, matkapuhelimen pa-
riliitoksen muodostus keskeytetään
automaattisesti.

Â  Näytöllä ilmoitetaan pariliitoksen
muodostuksen onnistumisesta.

h Joissain matkapuhelinmalleissa,
pariliitos suoritetaan automaatti-
sesti yhdistettäessä.

h Järjestelmän kanssa voidaan muo-
dostaa pariliitos viiden Bluetooth®-
matkapuhelimen kanssa.

SETUP
CLOCK

HUOMIO
Muodostaaksesi pariliitoksen
Bluetooth®-matkapuhelimen
kanssa, ensin on suoritettava
hyväksyntä- ja yhdistystoimen-
piteet. Tämän vuoksi matkapu-
helimen pariliitosta ei voida suo-
rittaa ajon aikana. Pysäköi ajo-
neuvo ennen käyttöä.
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Puhelinlaitteiden luettelo
(Phone list)
Enimmillään 5 pariksi liitetyn laitteen
nimet näytetään.

Nykyisin liitetyn puhelimen edessä
näytetään tunnus [ ].
Valitse halutun puhelimen nimi sää-
tääksesi sen asetuksia.

• Yhdistäminen puhelimeen
Valitse [Phone List] Valitse matka-
puhelin TUNE-säätimellä Valitse
[Connect Phone].

À Valitse matkapuhelin, johon ei sillä
hetkellä ole yhdistetty.

Á Yhdistä valittuun matkapuheli-
meen.

Â Näytöllä ilmoitetaan yhdistämisen
onnistumisesta.

h Jos puhelimeen on jo valmiiksi yh-
distetty, katkaise yhteys nykyiseen
puhelimeen ja valitse uusi yhdis-
tettävä puhelin.

• Puhelimen yhteyden katkaiseminen
Valitse [Phone List] Valitse matka-
puhelin TUNE-säätimellä Valitse
[Disconnect Phone].

À Valitse nykyisin yhteydessä oleva
matkapuhelin.

Á Katkaise valitun puhelimen yhteys.
Â Näytöllä ilmoitetaan yhteyden kat-
kaisusta.
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• Yhdistämisjärjestyksen muuttami-
nen (Prioriteetti)

Tätä toimintoa käytetään muutta-
maan pariksi muodostettujen matka-
puhelimien automaattista yhdistämis-
järjestystä (prioriteettia).
Valitse [Phone List] Valitse [Priority]
TUNE-säätimellä Valitse priori-

teetin nro 1 matkapuhelin.
À Valitse [Priority].
Á Valitse haluamallesi puhelimelle
ensimmäinen prioriteetti pariksi
muodostettujen puhelimien luette-
losta.

Â Muuttunut prioriteettijärjestys näy-
tetään.

h Kun yhdistämisjärjestys (prioriteet-
ti) on muutettu, uuteen ensimmäi-
sen prioriteetin matkapuhelimeen
yhdistetään.

- Kun ensimmäisen prioriteetin puhe-
limeen ei voida yhdistää:
Järjestelmä yrittää yhdistää auto-
maattisesti viimeksi yhdistettyyn pu-
helimeen.
- Tilanne, jossa viimeksi yhdistettyyn
puhelimeen ei voida yhdistää:
Järjestelmä yrittää yhdistää järjes-
tyksessä, jossa pariksi muodostetut
puhelimet on luetteloitu.

- Yhdistetty puhelin muutetaan auto-
maattisesti ensimmäisen prioriteetin
puhelimeksi.

• Poistaminen
Valitse [Phone List] Valitse matka-
puhelin TUNE-säätimellä Valitse
[Delete].

À Valitse haluttu matkapuhelin.
À Poista valittu matkapuhelin.
Â  Näytöllä ilmoitetaan poiston onnis-
tumisesta.

h Kun yhdistettyä puhelinta yritetään
poistaa, sen yhteys katkaistaan en-
sin.

Yhteystietojen lataaminen
Tätä toimintoa käytetään lataamaan
yhteystiedot ja puheluhistoria äänen-
toistojärjestelmään.
Valitse [Phone book Download] Tee
valinta TUNE-säätimellä.

HUOMIO
• Lataustoiminto ei ehkä ole tu-
ettu joissain matkapuhelimis-
sa.

• Jos muita toimintoja suorite-
taan yhteystietoja ladattaessa,
lataus keskeytyy. Jo ladatut yh-
teystiedot tallennetaan.

• Kun lataat uudet yhteystiedot,
poista kaikki aikaisemmin tal-
lennetut yhteystiedot ennen la-
taamisen aloittamista.HUOMIO

• Kun poistat matkapuhelimen,
myös sen mukana ladatut yh-
teystiedot poistetaan.

• Varmistaaksesi vakaan
Bluetooth®-yhteyden, poista tar-
peeton matkapuhelin äänentois-
tojärjestelmästä ja poista myös
äänentoistojärjestelmä matka-
puhelimen laiteluettelosta.
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Auto Download
Uusien yhteystietojen ja puheluhisto-
rian lataus voidaan suorittaa auto-
maattisesti matkapuhelimeen yhdis-
tettäessä.
Valitse [Auto Download] Aseta

/ TUNE-säätimellä.

Äänen suoratoisto
Bluetooth®-matkapuhelimeesi tallen-
nettuja kappaleita (tiedostoja) voi-
daan toistaa äänentoistojärjestelmän
kautta.
Valitse [Audio Streaming] Aseta

/ TUNE-säätimellä.

Lähtöäänenvoimakkuus
Tätä toimintoa käytetään säätämään
lähtevää äänenvoimakkuutta, jonka
toinen osapuoli kuulee Bluetooth®-
handsfreellä tehdyn puhelun aikana.

Valitse [Outgoing Volume]
Säädä äänenvoimakkuus TUNE-
säätimellä.
h Vaikka puhelu olisi käynnissä, ää-
nenvoimakkuutta voidaan muuttaa
käyttämällä , painiket-
ta.

Langattoman Bluetooth®-järjes-
telmän kytkeminen pois päältä
Tätä toimintoa käytetään, kun et ha-
lua käyttää langatonta Bluetooth®-jär-
jestelmää.
Valitse [Bluetooth System Off] Tee
asetus TUNE-säätimellä.
h Jos puhelimeen on jo valmiiksi yh-
distetty, katkaise yhteys nykyiseen
puhelimeen ja kytke langaton
Bluetooth®-järjestelmä pois päältä.

ON OFF

ON OFF

SEEK TRACK

HUOMIO
Musiikin suoratoisto langatto-
malla Bluetooth®-tekniikalla ei
ehkä ole tuettu joissain matka-
puhelimissa.
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Langattoman Bluetooth®-järjes-
telmän käyttö
Käyttääksesi Bluetooth®-järjestelmää
sen ollessa pois päältä, noudata seu-
raavia vaiheita.

• Langattoman Bluetooth®-tekniikan
kytkeminen päälle painik-
keella

Paina painiketta Noudata
näytön ohjeita
h Siirtyy ruutuun, jossa Bluetooth® -
toimintoja voidaan käyttää ja jossa
annetaan näytön opasteita.

• Langattoman Bluetooth®-tekniikan
kytkeminen päälle painik-
keella

Paina painiketta Valitse
[Phone] säädin 
À Näytöllä kysytään, halutaanko

Bluetooth®-tekniikka kytkeä päälle.
Á Valitse näytöltä kytkeäksesi
langattoman Bluetooth®-toiminnon ja
näytön opastuksen päälle.

h Jos Bluetooth®-järjestelmä kytketään
päälle, järjestelmä yrittää automaatti-
sesti yhdistää viimeksi yhdistettyyn
Bluetooth®-matkapuhelimeen.

PHONE

PHONE

SETUP
CLOCK

SETUP
CLOCK

YES

HUOMIO
• Bluetooth®-yhteys saattaa kat-
keta ajoittain joissain matkapu-
helimissa. Noudata seuraavia
vaiheita ja yritä uudelleen.

1)Kytke Bluetooth®-toiminto mat-
kapuhelimesta pois päältä ja
uudelleen päälle ja yritä sitten
yhdistää uudelleen.

2)Kytke matkapuhelimen virta
pois päältä ja uudelleen päälle
ja yritä sitten yhdistää uudel-
leen.

3)Poista matkapuhelimen akku
kokonaan, käynnistä puhelin
ja yritä sitten yhdistää uudel-
leen.

4)Käynnistä äänentoistolaite ja
yritä yhdistää uudelleen.

5)Poista kaikki pariksi liitetyt lait-
teet matkapuhelimesta ja ää-
nentoistojärjestelmästä ja suo-
rita pariliitos uudelleen.
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Järjestelmän asetukset

Paina painiketta Valitse
[System].

Muistin tiedot 
(mikäli varusteena)
Näyttää käytetyn muistin ja järjestel-
män kokonaismuistin määrän.
Valitse [Memory Information] OK.
Nykyisin käytetyn muistin määrä näy-
tetään vasemmalla, kun taas oikealla
näytetään järjestelmän muistin koko-
naismäärä.

VRS-tila (mikäli varusteena)
Tätä toimintoa käytetään puheko-
mentojen palautteen käyttötilan vaih-
tamiseen Normal ja Expert tilojen vä-
lillä.
Valitse [VRS Mode] Tee asetus
TUNE-säätimellä.
• Normal : Tämä tila sopii aloittelevil-
le käyttäjille ja tarjoaa yksityiskoh-
taiset ohjeet puhekomentojen käy-
tön aikana.

• Expert : Tämä tila sopii osaaville
käyttäjille jättäen pois joitain lisätie-
toja puhekomentojen käytön aika-
na. (Expert-tilaa käytettäessä opas-
teet voidaan kuulla [Help] tai [Menu]
-komentojen kautta.

h Saattaa poiketa äänentoistojärjes-
telmän mallista riippuen.

SETUP
CLOCK
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Kieli
Tätä valikkoa käytetään asettamaan
näytön ja puheentunnistuksen kieli.
Valitse [Language] Tee asetus
TUNE-säätimellä.

h Järjestelmä käynnistyy uudelleen
kielen vaihtamisen jälkeen.

h Tuetut kielet:

RADIO (RDS-malli)
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

HAKU
Paina , painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Muuttaa taajuutta.
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden
automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet
Paina - painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Vastaavaan painikkeesen
tallennetun radioaseman toisto kyt-

keytyy.
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Halutun painikkeen
( - ) pitäminen pohjassa
tallentaa nykyisin kuunneltavan ra-
dioaseman valittuun muistipaikkaan,
jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SELAUS
Paina painiketta
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa
ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuu-
luvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun
kaikki taajuudet on selattu, järjestel-
mä palaa toistamaan nykyistä ra-
diotaajuutta.

2 RDM

TRACKSEEK

61 

61 

TA/SCAN
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Valitseminen käsitoimisella
haulla
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle säätääksesi taajuutta. 

Liikennetiedotukset - TA
(Traffic Announcement)
Painikkeen lyhyt (alle 0,8
sekuntia) painallus: Kytke /
TA-tila (liikennetiedotukset) päälle. 

MENU-valikko
painike käsittää A.Store (Auto

Store) ja Info-toiminnot.

AST (Auto Store)
Paina painiketta Aseta [

AST] TUNE-sääti-
mellä tai painikkeella.

Valitse AST (Auto Store) tallentaak-
sesi hyvin kuuluvat taajuudet esiva-
lintamuistipaikkoihin - . Jos
taajuuksia ei vastaanoteta, viimeksi
kuunneltu radiotaajuus kytkeytyy.
h Tallennus suoritetaan ainoastaan
esivalintapaikkoihin -
FMA tai AMA-tilassa. 

Vaihtoehtoinen taajuus - AF
(Alternative Frequency)
Paina painiketta Aseta [

AF] TUNE-säätimel-
lä tai painikkeella.
Vaihtoehtoisen taajuuden haku voi-
daan kytkeä päälle/pois päältä.

Region - Paikallisohjelmat
Paina painiketta Aseta [

Region] TUNE-sääti-
mellä tai painikkeella.
Region-toiminto voidaan kytkeä pääl-
le/pois päältä.

News - Uutisohjelmat
Paina painiketta Aseta [

News] TUNE-sääti-
mellä tai painikkeella.
News-toiminto voidaan kytkeä pääl-
le/pois päältä.

Tiedotusten äänenvoimakkuus
Tiedotusten äänenvoimakkuus säätää
vastaanotettavien uutisten tai liikenne-
tiedotusten äänenvoimakkuutta.
Tiedotusten äänenvoimakkuutta voi-
daan säätää kääntämällä
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädintä
vasemmalle/oikealle, kun uutista tai lii-
kennetiedotusta lähetetään.
h AF, Region ja News-toiminnot ovat
RDS-radiovalikoissa.

TA/SCAN
ON OFF

MENU

MENU

1 RPT

1 6

1 6

MENU

MENU

2 RDM

3

MENU

4
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DAB RADIO 
(DAB-mallit)
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

Paina painiketta vaihtaakse-
si tilaa välillä: FM1 ß FM2 ß FMA ß
DAB1 ßDAB2 ß AM.

   HAKU
Paina , painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Vaihtaa asemaa.

• Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Vaihtaa
Ensemble-tilaan.

Ensemble
Paina , painiketta

• Hakee musiikkikokonaisuuksia.
Käytä Tune-säädintä valitaksesi ha-
luamasi musiikkikokonaisuuden ja
valitse asemat Ensemble-tilasta.

Esivalintahaku
Paina - painiketta

• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Vastaavaan painikkeesen
tallennetun radioaseman toisto kyt-
keytyy.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Halutun painikkeen
( - ) pitäminen pohjassa
tallentaa nykyisin kuunneltavan radio-
aseman valittuun muistipaikkaan, jon-
ka merkiksi kuuluu äänimerkki.

RADIO

SEEK TRACK

FOLDER FOLDER 1 6

1 6
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SELAUS
Paina painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: TA On/Off

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa
ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuu-
luvalle taajuudelle 5 sekunniksi.
Kun kaikki taajuudet on selattu, jär-
jestelmä palaa toistamaan nykyistä
radiotaajuutta.

Valitseminen käsitoimisella
haulla

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle valitaksesi aseman.

MENU-valikko
painikkeen alla ovat Service.F

(Service Following) ja L-Band -toi-
minnot.

Seurattavat palvelut (Service
Following)
Paina painiketta Valitse [
Service.F] TUNE-säätimellä tai pai-
nikkeella.
Kun DAB-signaali on heikko, Service
Following -toiminto vaihtaa auto-
maattisesti vastaavaan FM-lähetyk-
seen, kun tälläinen on saatavilla.

L-Band
Paina painiketta Valitse [
L-Band] TUNE -säätimellä tai
painikkeella.
DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja
L-BAND-taajuusalueet riippuen vas-
taanotosta. BAND III on aina asetet-
tu oletukseksi L-BAND-toiminnon ol-
lessa käytössä. Tällöin järjestelmä
hakee L-BAND lähetyksiä alueilla,
joilla nämä lähetykset ovat saatavilla.

TA/SCAN MENU

MENU

MENU
2 RDM



Äänentoistojärjestelmä

35

RADIO 
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

e

   SEEK
Paina , painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Muuttaa taajuutta.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden
automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet
Paina - painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Vastaavaan painikkeesen
tallennetun radioaseman toisto kyt-
keytyy.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (

- ) pitäminen pohjassa
tallentaa nykyisin kuunneltavan ra-
dioaseman valittuun muistipaik-
kaan, jonka merkiksi kuuluu ääni-
merkki.

SCAN
Paina painiketta
• Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus: Taajuus alkaa kasvaa ja
toiminto pysäyttää jokaiselle kuulu-
valle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun
kaikki taajuudet on selattu, järjes-
telmä palaa toistamaan nykyistä ra-
diotaajuutta.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Selaa esivalintapai-
nikkeisiin - tallennettuja
radioasemia yksitellen 5 sekuntia.

SEEK TRACK

1 6

1 6

SCAN

1 6
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Valitseminen käsitoimisella
haulla
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle säätääksesi taajuutta.

MENU-valikko
painike käsittää A.Store (Auto

Store) ja Info-toiminnot.

Store (Auto Store)
Paina painiketta Aseta [
A.Store] TUNE-säätimellä tai painik-
keella.
Valitse A.Store(Auto Store) tallen-
taaksesi hyvin kuuluvat taajuudet esi-
valintamuistipaikkoihin - .
Jos taajuuksia ei vastaanoteta, vii-
meksi kuunneltu radiotaajuus kytkey-
tyy.

MENU MENU

1 6



Äänentoistojärjestelmä

37

AUDIO CD / MP3 CD / 
USB / iPod® / My Music -toi-
mintojen peruskäyttö

Paina painiketta vaihtaaksesi ti-
lan järjestyksessä: CD ß USB(iPod®) ß
AUX ß My Music ß BT Audio.
Hakemiston/tiedoston nimi näytetään
näytöllä.

<Audio CD>

<CD MP3>

<USB>

<My Music>
h CD-levyn toisto alkaa automaatti-
sesti, kun CD syötetään.

h USB-laitteen musiikin toisto aloite-
taan automaattisesti, kun USB-lai-
te liitetään.

Repeat
Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan
paina (RPT) painiketta

Audio CD, MP3 CD, USB, iPod®, My
Music -tila: näytöllä “RPT”
• Toistaaksesi yhtä kappaletta
(Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia)
painallus): Toistaa nykyistä kappa-
letta jatkuvasti.
MP3, CD, USB -tila: näytöllä
“FLD.RPT”
• Toistaaksesi hakemistoa (painami-
nen kahdesti): toistaa kaikki hake-
miston tiedostot uudelleen jatku-
vasti.

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

MEDIA

1 RPT

1 RPT
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Random
Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan
paina (RDM) painiketta

Audio CD, My Music -tila: Näytöllä
“RDM”
• Random (painikkeen lyhyt painal-
lus): Toistaa kaikkia kappaleita sa-
tunnaisessa järjestyksessä.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä
“FLD.RDM”
• Hakemiston Random (painikkeen
lyhyt painallus): Nykyisen hakemis-
ton kaikkia tiedostoja toistetaan sa-
tunnaisesti.

MP3, CD, USB -tila: Näytöllä “RDM”
• Random (painaminen kahdesti):
Toistaa kaikkia tiedostoja satunnai-
sesti.

iPod®-tila: Näytöllä “RDM”
• Random (painikkeen lyhyt painal-
lus): Toistaa kaikkia tiedostoja sa-
tunnaisesti.

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi satunnaistoiston pois
päältä.

Kappaleen/tiedoston vaihtami-
nen
Paina painiketta kappaleen
(tiedoston) toiston aikana.
• Painikkeen lyhyt painallus: Nykyisen
kappaleen toisto aloitetaan alusta.

h Jos painiketta painetaan uu-
delleen sekunnin sisällä, siirrytään
edelliseen kappaleeseen.

• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): Kelaa kappaletta
taaksepäin.
Paina painiketta kappaleen
(tiedoston) toiston aikana.
• Painikkeen lyhyt painallus: toistaa
seuraavan kappaleen.
• Painikkeen pitäminen pohjassa (yli
0,8 sekuntia): kappaleen pikakelaus
eteenpäin kytkeytyy.

Selaus (RDS-malli)
• painikkeen pitäminen
pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Selaa jo-
kaista kappaletta 10 sekuntia seu-
raavasta kappaleesta alkaen. 

h Pidä painiketta uudel-
leen pohjassa kytkeäksesi toimin-
non pois päältä.

Scan-selaus
• Painikkeen lyhyt painallus:
Selaa jokaista kappaletta 10 sekun-
tia seuraavasta kappaleesta alkaen. 

h Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

h Selaustoiminto ei ole tuettu iPod®-
tilassa.

2 RDM

2RDM

TRACK

TRACK

SEEK

TA/SCAN

TA/SCAN

SCAN

SCAN
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Hakemiston haku: MP3, CD,
USB -tila
Kun tiedostoa toistetaan, paina

(Hakemisto ylös) painiketta.

• Hakee seuraavan hakemiston.
Kun tiedostoa toistetaan, paina

(Hakemisto alas) painiketta.

• Hakee ylähakemiston.
h Jos hakemisto valitaan painamalla

TUNE-säädintä, valitun hake-
miston ensimmäisen tiedoston tois-
to aloitetaan.

Kappaleiden (tiedostojen) ha-
ku
• TUNE-säätimen kääntäminen:
Hakee kappaleita (tiedostoja)

• TUNE-säätimen painaminen:
Toistaa valitun kappaleen (tiedos-
ton).

VALIKKO: Ääni-CD
Paina painiketta CD MP3 -ti-
lassa asettaaksesi Repeat-toiston,
Random-satunnaistoiston tai katso-
aksesi lisätietoja kappaleesta.

Repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai painik-
keella toistaaksesi nykyistä kappalet-
ta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai painik-
keella toistaaksesi nykyisessä hake-
mistossa olevia kappaleita satunnai-
sesti.
h Paina RDM-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätiedot
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella näyttääksesi lisätietoja
nykyisestä kappaleesta.
h Paina painiketta kytkeäk-
sesi tietonäytön pois päältä.

VALIKKO: MP3 CD / USB
Paina painiketta CD MP3 -ti-
lassa asettaaksesi kappaleen tai ha-
kemiston satunnaisen tai jatkuvan
toiston tai käyttääksesi lisätieto- tai
kopiointitoimintoja.

Repeat
Paina painiketta Aseta
[RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyistä
kappaletta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

FOLDER

FOLDER

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

3

MENU

1 RPT
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Hakemiston satunnaistoisto
Paina painiketta Aseta [
F.RDM]] TUNE-säätimellä tai

painikkeella toistaaksesi nykyi-
sessä hakemistossa olevia kappalei-
ta satunnaisesti.
h Paina F.RDM painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Folder Repeat
Paina painiketta Aseta [
F.RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyisessä
hakemistossa olevia kappaleita jatku-
vasti.
h Paina F.RPT painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

All Random
Paina painiketta Aseta

[A.RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi

kaikkia CD-levyn kappaleita satun-
naisesti.
h Paina A.RDM painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella näyttääksesi lisätietoja
nykyisestä kappaleesta.
h Paina painiketta kytkeäk-
sesi tietonäytön pois päältä.

Kopiointi (mikäli varusteena)
Paina painiketta Aseta [
Copy] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Tätä toimintoa käytetään kopioimaan
nykyinen kappale My Music -hake-
mistoon. Voit toistaa kopioituja kap-
paleita My Music -tilassa.
h h Jos kopioinnin aikana painetaan
toista painiketta, ponnahdusikkuna
avautuu kysyen, haluatko keskeyt-
tää kopioinnin.

h Jos järjestelmään syötetään tai lii-
tetään kopioinnin aikana muu me-
dia (USB, CD, iPod®, AUX), kopi-
ointi keskeytetään.

h Musiikkia ei toisteta kopioinnin ai-
kana.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

3

2 RDM 4

5

MENU

6
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VALIKKO: iPod®
Paina painiketta iPod®-tilassa
kytkeäksesi toistotoiminnon, satun-
naiston, lisätietojen näytön tai käyt-
tääksesi hakutoimintoja.

Repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella toistaaksesi nykyistä
kappaletta jatkuvasti.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

Random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Kaikki nykyisin toistettavassa katego-
riassa olevat kappaleet toistetaan sa-
tunnaisesti.
h Paina RDM-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.
h Paina painiketta kytkeäk-
sesi tietonäytön pois päältä.

Haku
Paina painiketta Aseta [
Search] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Näyttää iPod®-kategorialuettelon.
h Jos iPod®-kategorian haussa pai-
netaan painiketta, siirry-
tään ylempään kategoriaan.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

1 RPT

2

3

MENU

4

MENU
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VALIKKO: My Music -tila
(mikäli varusteena)

Paina painiketta My Music -ti-
lassa käyttääksesi jatkuvaa tai satun-
naistoistoa, katsoaksesi kappaleen li-
sätietoja tai poistaaksesi yksittäisen,
valitun tai kaikki tiedostot.

Repeat
Paina painiketta Aseta [
RPT] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Toistaa nykyisin kuunneltavan kappa-
leen uudelleen.
h Paina RPT-painiketta uudelleen
kytkeäksesi toistotoiminnon pois
päältä.

Random
Paina painiketta Aseta [
RDM] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Toistaa kaikkia kappaleita satunnai-
sessa järjestyksessä.
h Paina RDM-painiketta uudelleen
kytkeäksesi satunnaistoiston pois
päältä.

Lisätietoja
Paina painiketta Aseta [
Info] TUNE-säätimellä tai painik-
keella.
Tämä toiminto näyttää nykyisen kap-
paleen tiedot.
h Paina painiketta kytkeäk-
sesi tietonäytön pois päältä.

Delete
Paina painiketta Aseta [
Delete] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
• Poistaa nykyisin kuunneltavan kap-
paleen
Deleten painaminen toistonäytöllä
poistaa nykyisin toistettavan kappa-
leen.
• Poistaa tiedoston luettelosta

À Valitse poistettava tiedosto käyttä-
mällä TUNE-säädintä.

Á Paina painiketta ja valitse
delete-valikko poistaaksesi halutun
tiedoston.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

2 RDM

1 RPT

4
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Poista kaikki
Paina painiketta Paina [
Del.All] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Poistaa kaikki kappaleet My Music -
hakemistosta.

Poista valinta
Paina painiketta Aseta [
Del.Sel] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
My Music -hakemistossa olevia kap-
paleita voidaan valita ja poistaa.
À Valitse poistettavat kappaleet luet-
telosta.

Á Valitsemisen jälkeen paina
painiketta ja valitse delete-valikko. 

] HUOMAUTUS - My Music -
toiminnon käyttäminen

• Järjestelmään voidaan tallentaa
enimmillään 6000 kappaletta, vaik-
ka muistia olisi vielä käytettävissä.

• Sama kappale voidaan kopioda
enimmillään 1000 kertaa.

• Muistin tiedot voidaan tarkastaa
järjestelmän asetusvalikosta.

AUX
AUX-toimintoa käytetään toistamaan
mediaa ulkoiselta AUX-liitäntään liite-
tyltä laitteelta.
AUX-tila kytkeytyy automaattisesti,
kun ulkoinen laite liitetään AUX-liitän-
tään.
Jos ulkoinen laite on jo liitetty järjes-
telmään, voit myös painaa
painiketta vaihtaaksesi AUX-tilaan.

h AUX-tilaa ei voida kytkeä, ellei ul-
koista laitetta ole liitetty AUX-liitän-
tään.

] HUOMAUTUS - AUX-toimin-
non käyttäminen

Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla
AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

MENU

MENU

MENU
5

6

MEDIA
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   Bluetooth®-audio
TYYPPI A-1, TYYPPI A-3

Mikä on langaton Bluetooth®-
tekniikka?
Bluetooth® on langaton tekniikka,
jonka avulla järjestelmään voidaan
yhdistää erilaisia lyhyellä kantamalla
toimivia laitteita, kuten hands-free-
laitteita, stereo-kuulokkeita, kauko-
ohjaimia jne. Lisätietoja Bluetooth®-
tekniikasta löydät Internet-osoittees-
ta: www.Bluetooth.com   .

Ennen kuin käytät langattoman
Bluetooth®-tekniikan äänentoistoa
• Bluetooth®-äänentoisto ei ehkä ole
tuettu riippuen Bluetooth®-matku-
puhelimesi yhteensopivuudesta.

• Käyttääksesi langatonta Bluetooth®

-äänentoistoa, sinun on ensin muo-
dostettava pariliitos Bluetooth®-pu-
helimen kanssa ja sitten yhdistettä-
vä se.

• The Bluetooth® merkinnät ja logot
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä,
jotka omistaa Bluetooth® SIG, Inc.
KIAlla on lupa näiden merkintöjen
käyttöön. Muut tavaramerkit ja
kauppanimet ovat vastaavien omis-
tajien omistuksessa.
Matkapuhelimessa on oltava
Bluetooth® -ominaisuus langattoman
Bluetooth®-tekniikan käyttämiseksi.

• Bluetooth®-äänentoistoa voidaan
käyttää ainoastaan, kun puhelimen
musiikin suoratoistotoiminto [Audio
Streaming] on kytketty päälle.

h Musiikin Bluetooth®-suoratoiston
asettaminen: Paina paini-
ketta Valitse [Phone] tune-sääti-
mellä Valitse [Audio Streaming]
TUNE-säätimellä Aseta

/ . 

SETUP
CLOCK

ON
OFF

VAROITUS
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu
ajoneuvon turvallisesta ja lain-
mukaisesta käytöstä. Langatto -
mia laitteita tai muita varusteita,
jotka saattavat häiritä kuljettajan
keskittymistä, vaikuttavat muu-
ten ajoneuvon turvalliseen käyt-
töön tai ovat lain mukaan kiellet-
tyjä, ei tulisi koskaan käyttää
ajoneuvossa.
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Langattoman Bluetooth®-ää-
nentoiston käynnistäminen
• Paina painiketta vaihtaakse-
si tilan järjestyksessä: CD ß USB ß
AUX ß My MusicßBT Audio.
• Kun BT Audio valitaan, langaton

Bluetooth®-äänentoisto aloitetaan.
h Äänentoistoa ei ehkä aloiteta auto-
maattisesti joissain matkapuheli-
missa.

Langattoman Bluetooth®-äänen-
toiston käyttäminen
• Toisto / Tauko
Paina TUNE-säädintä toistaaksesi
tai pitääksesi tauon nykyisessä kap-
paleessa.

h Siirtymistä edelliseen/seuraavaan
kappaleeseen, toistoa tai pysäyttä-
mistä ei ehkä tueta joissain matka-
puhelimissa.

MEDIA
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PUHELIN
(mikäli varusteena)
Ennen kuin käytät langattoman
Bluetooth®-tekniikan puhelintoiminto-
ja:
• Käyttääksesi langatonta Bluetooth®-
puhelinta, sinun on ensin muodostet-
tava pariliitos Bluetooth®-puhelimen
kanssa ja sitten yhdistettävä se jär-
jestelmään.
• Jos matkapuhelinta ei muodosteta
pariksi ja yhdistetä, puhelintilaa ei
voida avata. Kun puhelin on muo-
dostettu pariksi ja yhdistetty, opas-
tusruutu avautuu.
• Jos prioriteetti on asetettu ajoneu-
von virran kytkemisen yhteydessä
(IGN/ACC ON), Bluetooth®-puhelin
yhdistetään automaattisesti. Vaikka
olisit ajoneuvon ulkopuolella,
Bluetooth®-puhelin yhdistetään auto-
maattisesti, kun olet toiminta-alueen
sisällä. Jos et halua automaattista
Bluetooth®-puhelimen yhdistämistä,
aseta Bluetooth®-tekniikka pois päältä.

Puhelun tekeminen ohjaus-
pyörän painikkeilla

(1) painike: 
Mykistä mikrofoni puhelun aikana.

(2) , painike: 
Äänenvoimakkuus kasvaa tai vä-
henee.

(3) painike: 
Tekee tai siirtää puhelun.

(4) painike: 
Lopettaa puhelut tai peruuttaa toi-
minnot.

• Puheluhistorian tarkastaminen ja
puhelun tekeminen

À Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
ohjauspyörän painiketta.

ÁRuudulle ilmestyy puheluhistoria.
ÂPaina painiketta uudelleen
tehdäksesi puhelun valittuun nu-
meroon.

• Yhdistäminen viimeksi soitettuun
numeroon

À Pidä ohjauspyörän painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

ÁViimeksi soitettuun numeroon yh-
distetään.+ -
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   Puhelun tekeminen ohjaus-
pyörän painikkeilla
(malleissa, joissa puheentun-
nistus)

(1) painike: 
Kytkee puheentunnistuksen.

(2) , painike: 
Äänenvoimakkuus kasvaa tai vä-
henee.

(3) painike : 
Tekee tai siirtää puhelun.

(4) painike : 
Lopettaa puhelut tai peruuttaa toimin-
not.

• Puheluhistorian tarkastaminen ja
puhelun tekeminen

À Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
ohjauspyörän painiketta.

ÁRuudulle ilmestyy puheluhistoria.
Â  Paina painiketta uudelleen
tehdäksesi puhelun valittuun nu-
meroon.

• Yhdistäminen viimeksi soitettuun
numeroon

À Pidä ohjauspyörän painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

Á Viimeksi soitettuun numeroon yh-
distetään.

+ -
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Puhelinvalikko 
Tyyppi A-1, Tyyppi A-3

Paina painiketa avataksesi
kolme valikkoa (puheluhistoria, yh-
teystiedot, puhelinasetukset).

Historia
Paina painiketta Aseta [
History] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Näytölle ilmestyy puheluhistoria, jota
voidaan käyttää yhteystiedon valitse-
miseen ja puhelun tekemiseen.
Jos puheluhistoriaa ei ole, ruudulla
kysytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto ei
ehkä ole tuettu joissain matkapuheli-
missa).

P.Book
Paina painiketta Aseta [
P. Book] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Näytölle ilmestyy osoitekirja, jota voi-
daan käyttää yhteystietojen valitse-
miseen ja puhelujen tekemiseen.
h Jos yhdelle yhteystiedolle on tal-
lennettu enemmän kuin yksi puhe-
linnumero, näytölle ilmestyy ruutu,
josta ilmenee matkapuhelin-, koti-
ja työnumerot. Valitse haluttu nu-
mero tehdäksesi puhelun.

hJos yhteystietoja ei ole, ruudulla ky-
sytään, mikäli haluat ladata sellai-
sen järjestelmään. (Lataustoiminto
ei ehkä ole tuettu joissain matkapu-
helimissa).

Asetukset
Paina painiketta Aseta [
Setup] TUNE-säätimellä tai
painikkeella.
Bluetooth®-matkapuhelimen asetus-
ruutu ilmestyy näytölle. Lisätietoja
löydät kappaleesta “Puhelimen ase-
tukset”.

PHONE

PHONE

2 RDM
PHONEPHONE

1 RPT

3
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] HUOMAUTUS -
LANGATTOMAN Bluetooth® -
matkapuhelimen käyttäminen

• Älä käytä matkapuhelinta tai muu-
ta langattoman  Bluetooth®-teknii-
kan asetuksia (esim. pariliitos)
ajon aikana.

• Jotkut langatonta  Bluetooth®-tek-
niikkaa tukevat puhelimet eivät ole
järjestelmän tunnistettavissa tai ei-
vät ole täysin yhteensopivia.

• Ennen kuin käytät langattomia
Bluetooth®-toimintoja äänentoisto-
järjestelmässä, tutustu puhelimen
käyttöoppaaseen langattoman
Bluetooth®-tekniikan osalta.

• Puhelimen ja äänentoistojärjestel-
män välille on muodostettava pari-
liitos ennen  Bluetooth®-ominai-
suuksien käyttöä.

• Hands-free-toiminto ei ole käytet-
tävissä, mikäli puhelimesi on oper-
aattorin toiminta-alueen ulkopuo-
lella (esim. tunnelissa, maan alla,
vuoristossa jne.).

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Jos matkapuhelimesi operaattorin

signaali on heikko tai auton mat-
kustamon melu on liiallinen, vasta-
puolta voi olla vaikea kuulla puhe-
lun aikana.

• Älä aseta puhelinta metallisten
kappaleiden lähelle tai sisään.
Muussa tapauksessa yhteys
Bluetooth®-järjestelmään tai mat-
kapuhelintukiasemaan voi häiriin-
tyä.

• Kun puhelin on yhdistetty langat-
tomalla  Bluetooth®-tekniikalla ää-
nentoistojärjestelmään, puhelimen
akku saattaa tyhjentyä nopeam-
min kuin muita langattomia
Bluetooth®-toimintoja käytettäessä.

• Jotkut matkapuhelimet tai muut
laitteet saattavat aiheuttaa häiriö-
ääntä tai toimintahäiriötä äänen-
toistojärjestelmään. Tässä tapauk-
sessa kokeile sijoittaa laite eri paik-
kaan tilanteen ratkaisemiseksi. 

• Puhelimen yhteystietojen nimet tu-
lisi tallentaa englanninkielisellä
merkistöllä tai muussa tapaukses-
sa ne eivät näy oikein.

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Jos prioriteetti on asetettu ajoneu-

von virran kytkemisen yhteydessä
(IGN/ACC ON), Bluetooth®-puhe-
lin yhdistetään automaattisesti.
Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuo-
lella, Bluetooth®-puhelin yhdiste-
tään automaattisesti, kun olet toi-
minta-alueen sisällä.
Jos et halua automaattista
Bluetooth®-yhdistystä, kytke Blue -
tooth®-toiminto pois päältä.

• Hands-free-puhelun äänenvoimak-
kuus ja laatu saattavat vaihdella
matkapuhelintyypistä riippuen.

• Bluetooth®-toimintoja voidaan
käyt tää ainoastaan, kun matkapu-
helin on muodostettu pariksi ja yh-
distetty laitteeseen. Lisätietoja
Bluetooth®-matkapuhelimen pari-
liitoksen muodostuksesta ja yhdis-
tämisestä löydät osiosta “Puhe li -
men asetukset”.

( Jatkuu)
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( Jatkuu)
• Kun Bluetooth®-matkapuhelin yh-

distetään, tunnus ( ) ilmestyy
näytön yläosaan. Jos ( ) tunnus ei
ilmesty näytölle, ei Bluetooth®-tek-
niikalla varustettua laitetta ole yh-
distetty järjestelmään. Sinun on
yhdistettävä laite ennen sen käyt-
tämistä. Lisätietoja Bluetooth®-
matkapuhelimista löydät osiosta
“Puhelimen asetukset”.

• Bluetooth®-matkapuhelimen pari-
liitoksen muodostaminen ja yhdis-
täminen toimii ainoastaan, kun
matkapuhelimesi Bluetooth®-omi-
naisuus on kytketty päälle. (Me ne -
telmät Bluetooth®-ominaisuuden
kytkemiseen vaihtelevat matkapu-
helimen mallista riippuen). 

( Jatkuu)

( Jatkuu)
• Joissain matkapuhelimissa ajoneu-

von virran kytkeminen Bluetooth®-
handsfree-puhelun aikana johtaa
puhelun katkeamiseen. (Soita ta-
kaisin virran kytkemisen jälkeen).

• Tietyt toiminnot eivät ehkä ole tu-
ettuja joissain Bluetooth®-matka-
puhelimissa ja -laitteissa.

• Bluetooth®-toiminnot saattavat toi-
mia epävakaasti riippuen yhteyden
tilasta.

• Järjestelmän sijoittaminen sähkö-
magneettiseen ympäristöön voi li-
sätä häiriöäänien esiintymistä.
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] HUOMAUTUS - PUHEOH -
JAUKSEN KÄYTTÖ

• Tässä järjestelmässä mahdollisesti
varusteena oleva puheentunnistus
tukee tässä käyttöoppaassa luette-
loituja komentoja.

• Jos käytät ohjauspyörän tai lait-
teen painikkeita puheohjauksen ai-
kana, puheentunnistus keskeytyy,
jolloin voit suorittaa halutut toi-
minnot käsin.

• Mikrofoni sijaitsee kuljettajan is-
tuimen yläpuolella. Kun ääniko-
mennot sanotaan istuttaessa suo-
raan ja ryhdikkäästi, saavutetaan
järjestelmän paras suorituskyky.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Puheentunnistus ei välttämättä toi-

mi oikein ympäröivän melun joh-
dosta. Seuraavat tilanteet voivat
vaikuttaa puheentunnistuksen toi-
mintaan:
-Kun ikkunat ja kattoluukku ovat
auki
-Kun lämmitys/jäähdytys on pääl-
lä
- Ajettaessa tunneliin
- Ajettaessa epätasaisilla ja huono-
kuntoisilla teillä

• Kun olet ladannut yhteystiedot lan-
gattomalla Bluetooth®-tekniikalla,
järjestelmässä kestää jonkun ai-
kaa, että yhteystiedot saadaan
muunnettua äänidataksi. Tämän
aikana puheentunnistus ei ehkä
toimi oikein.

• Yhteystietojen syötön aikana pu-
hekomentoina annettuja erikois-
merkkejä ja -numeroita ei voida
tunnistaa. Esimerkiksi “# John
Doe%&” tunnistetaan John
Doe:ksi.
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PUHEENTUNNISTUS 
(mikäli varusteena)

Puhekomennon suorittaminen
• Suorittaaksesi puhekomennon, pai-
na lyhyesti ohjauspyörän paini-
ketta.

• Jos puheohjaus on [Normal Mode]
-tilassa, järjestelmä sanoo “Please
say  a command. Beep”.

h Jos puheentunnistus on [Expert
Mode] -tilassa, järjestelmästä kuu-
luu vain “Beep-” äänimerkki.

h Puheohjaustilan asettaminen
[Normal Mode]/[Expert Mode]: 
Paina painiketta Valitse
[System] TUNE-säätimellä tai

painikkeella Valitse [VRS
Mode] TUNE-säätimellä Aseta
[Normal Mode] / [Expert Mode].

• Sano puhekomento.

] HUOMAUTUS
Jotta puhe tunnistettaisiin oikein,
lausu puhekomennot ohjeviestin ja
“Beep”-äänimerkin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen
Järjestelmän antaessa ohjeviestiä
paina lyhyesti painiketta (alle 0,8
sekuntia) keskeyttääksesi ohjauksen,
jolloin järjestelmä antaa äänimerkin. 
Anna puhekomento äänimerkin jäl-
keen.

Puheohjauksen lopettaminen
• Käyttäessäsi puheohjausta pidä

painiketta pohjassa (yli 0,8 se-
kuntia) lopettaaksesi sen.
• Kun ohjauspyörän tai joitain laitteis-
ton painikkeita painetaan puheohja-
usta käytettäessä, puheohjaus päät-
tyy.
• Jos sanot “cancel” tai “end” järjes-
telmän odottaessa puhekomentoa,
puheohjaus päättyy.
• Jos painat lyhyesti painiketta
(alle 0,8 sekuntia) järjestelmän odot-
taessa puhekomentoa, puheohjaus
päättyy.

PHONE

4
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h Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• Puhekomennon aloittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Puheentunnistuksen ohittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Lopeta puheohjaus
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

 

opastusviestin kuulumisen aikana

More Help

Phone book

Cancel

More Help

Please say a command

Please say a...

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call
History or Phone book. Please say a command.

Phone book
Please say the name of the phone book
you want to call.

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call
History or Phone book. Please say a command.

Beep-

Beep-

Beep-

Beep Beep.. (äänimerkki loppuu)

Painikkeen lyhyt (alle 0,8
sekuntia) painallus
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Puhekomentojen luettelo
• Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komen-
not eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).
Komento Toiminto
More Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan

käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan

käyttää nykyisessä tilassa.
Call <Nimi> Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallen-

nettu osoitekirjaan. Esim. Call “John Smith”
Phone Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komen-

noissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen
sano “Call History”, “Phone book”, “Dial
Number” suorittaaksesi ko. toiminnon.

Call History Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sano-

nut tämän komennon, sano osoitekirjaan tal-
lennettu yhteystieto yhdistääksesi automaatti-
sesti numeroon.

Dial Number Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sa-
nonut tämän komennon, voit lausua puhelin-
numeron johon haluat yhdistää.

Redial Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio • Näyttää seuraavan radioruudun radion kuunte-

lun aikana. (FM1ßFM2ßFMA ß AM ß AMA)
• Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun
kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento Toiminto
FM • Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyt-

tää nykyisen tilan. 
• Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä
näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun, 

FM1(FM One) Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two) Näyttää FM2-ruudun.
FMA Näyttää FMA-ruudun.
AM Näyttää AM-ruudun.
AMA Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6 Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tal-

lennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6 Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalinta-

painikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9 Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.

h Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän
maan käyttötaajuuden mukaan

AM 530~1710 Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
h Taajuusalue saattaa poiketa käy-
tettävän maan käyttötaajuuden
mu kaan

TA on Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on Kytke RDS News -toiminto päälle
News off Kytke RDS News -toiminto pois päältä
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Komento Toiminto
Media Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30 Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappa-

le toistetaan.
CD Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valin-

taruutuun. 
• Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun
ja sano kappaleen numero toistaaksesi vas-
taavan kappaleen. 
• Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruu-
tuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin vali-
taksesi toistettavan kappaleen.

USB Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun.

Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi
toistettavan kappaleen.

iPod® Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod® Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän

jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistet-
tavan kappaleen.

My Music Toistaa My Music -hakemistoon tallennettua
musiikkia.

Search My Music Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valin-
taruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin
valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento Toiminto
AUX (Auxiliary) Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth® Audio Toistaa yhdistettyyn Bluetooth® -laitteeseen

tallennettua musiikkia.
Mute Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon? Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit) Päättää puheohjauksen.
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• FM/AM-radiokomennot: Käytettävissä olevat komennot
FM ja AM-radiota käytettäessä.

• Audio CD-komennot: Käytettävissä olevat komennot
audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento Toiminto
Preset 1~6 Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store Valitsee automaattisesti vahvimman vastaan-

ottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallen-
taa ne esivalintoihin 1-6.

Preset Save 1~6 Tallentaa nykyisen radiotaajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radioka-

navaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa

(matalampaa taajuutta).
Next Preset Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan.

(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).

Previous Preset Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan.
(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).

Scan Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen ny-
kyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa
10 sekuntia.

Preset Scan Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia
toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.

AF on Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off Kytkee AF-toiminnon  pois päältä
Region Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle
Region off Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä

Komento Toiminto
Random Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja

uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track Toistaa edellisen kappaleen.
Scan Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraa-

vasta kappaleesta alkaen. 
Track 1~30 Toistaa halutun kappalenumeron.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komen-
not USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

• iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-
tilaa käytettäessä. 

Komento Toiminto
Random Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot sa-

tunnaisesti.
All Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedosto-

ja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemis-

toon.

Komento Toiminto
All Random Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnai-

sesti.
Random Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet

satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song Toistaa edellisen kappaleen.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot
My Music-tilaa käytettäessä.

• Käytettävissä olevat komennot langattomassa matka-
puhelimen Bluetooth®-suoratoistossa.

Komento Toiminto
Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen

käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallen-

netut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi yli-
määräinen vahvistusvaihe.

Komento Toiminto
Play Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Pause Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.
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n CD-soitin

n Tyyppi B-1 n Tyyppi B-2

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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n CD-soitin 

n Tyyppi B-3

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET
JA TOIMINNOT 

h Näyttö ja asetukset saattavat poike-
ta äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö 

(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.
Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa järjes-
tyksessä: ß FM2 ß FMA ß AM ß
AMA.
(DAB-mallit)
FM1 ßFM2 ßFMA ßDAB1 ßDAB2
ß AM.

(3) 
Käynnistä Media-tila
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4)
Vaihtaa puhelintilan
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelin-
yhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNEN VOIMAK -
KUUDEN säädin
Virta : Paina kytkeäksesi virran

päälle/pois päältä.
Äänenvoimakkuus : Käännä va-

semmalle/oikealle säätääksesi ää-
nenvoimakkuutta.

(6) 
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Radio-tila: edellisen/seuraavan taa-
juuden toisto
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My
Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta
tai musiikkitiedostoa
Kun painiketta pidetään pohjassa (0,8
sekuntia)
- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taa-
juutta. Nykyisen taajuuden toisto al-
kaa vapautettaessa painike.

- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My
Music): kelaa kappaletta tai tiedos-
toa eteen-/taaksepäin.

- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta
Handsfree-puhelun aikana.

RADIO

MEDIA

PHONE

SEEK
TRACKn Tyyppi B-1
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(7) 
• Aina kun painiketta painetaan lyhy-
esti (alle 0,8 sekuntia), asettuu
näyttö pois päältä ß Näyttö päälle
ßNäyttö pois päältä.

h Äänentoistolaitteen toiminta säilyy
ja ainoastaan näyttö sammutetaan.
Jos näyttö on pois päältä, paina mi-
tä tahansa painiketta kytkeäksesi
sen uudelleen päälle.

(8) 
Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9) 
• Radio-tila
- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)
painiketta: TA On/Off

- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Jokaista radio-
asemaa kuunnellaan noin 5 se-
kuntia.

• Media-tila
- Paina ja pidä painiketta pohjassa
(yli 0,8 sekuntia): Jokaista kappa-
letta (tiedostoa) kuunnellaan noin
10 sekuntia.

h Pidä painiketta uudelleen pohjassa
jatkaaksesi nykyisen kappaleen
(tiedoston) kuuntelua.

(10) 
Vaihtaa asetustilan.

(11) TUNE-säädin
- Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lä-
hetystaajuutta.

- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu -
sic): käännä hakeaksesi kappalei-
ta/kanavia/tiedostoja.

(12) 
MP3, CD, USB -tila: Hakemiston ha-
ku
h Saattaa poiketa äänentoistojärjes-
telmän mallista riippuen.

CLOCK

TA/SCAN

SETUP

FOLDER
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Äänentoiston keskusyksikkö
(Tyyppi B-2)

(13) 
• Vaihtaa FM-tilan.
• Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: FM1 ß FM2 ß FMA.

   (14) 
• Vaihtaa AM ß AMA-tilan.

FM SCAN

AM
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Äänentoiston keskusyksikkö
(Tyyppi B-3)

(15) 
- Radio-tila: toistaa jokaista vas-
taanotettavaa lähetystä 5 sekuntia

- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu -
sic): jokaista kappaletta (tiedostoa)
kuunnellaan noin 10 sekuntia.

AM

n Tyyppi B-3



Äänentoistojärjestelmä

65

n CD-soitin 

n Tyyppi B-4 n Tyyppi B-5

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)
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JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET
JA TOIMINNOT 

h Näyttö ja asetukset saattavat poiketa
äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö 

(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) 
Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.
Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa järjes-
tyksessä: FM1 ß FM2 ßAM 

(3) 
Käynnistä Media-tila
Aina kun painiketta painetaan, tila
vaihtuu järjestyksessä CD, USB
(iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4)
Vaihtaa puhelintilan
h Kun puhelinta ei ole liitetty, puhe-
linyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAK -
KUU DEN säädin
Virta: Paina kytkeäksesi virran

pääl le/pois päältä.
Äänenvoimakkuus : Käännä va-

semmalle/oikealle säätääksesi ää-
nenvoimakkuutta.

(6) 
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Radio-tila: edellisen/seuraavan taa-
juuden toisto
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My
Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta
tai musiikkitiedostoa
Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taa-
juutta. Nykyisen taajuuden toisto al-
kaa vapautettaessa painike.
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Mu -
sic): kelaa kappaletta tai tiedostoa
eteen-/taaksepäin.

- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta
Handsfree-puhelun aikana.

RADIO

MEDIA

PHONE

SEEK
TRACK

n Tyyppi B-4
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(7) 
• Aina kun painiketta painetaan lyhy-
esti (alle 0,8 sekuntia), asettuu
näyttö pois päältä ß Näyttö päälle
ßNäyttö pois päältä.

h Äänentoistolaitteen toiminta säilyy
ja ainoastaan näyttö sammutetaan.
Jos näyttö on pois päältä, paina
mitä tahansa painiketta kytkeäkse-
si sen uudelleen päälle.

(8) 
Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9) 
Radio-tila
- Radio-tila: toistaa jokaista vastaan-
otettavaa lähetystä 5 sekuntia

- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My
Music): jokaista kappaletta (tiedos-
toa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

(10) 
Vaihtaa asetustilan.

(11) TUNE-säädin
Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähe-
tystaajuutta.
Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music):
käännä hakeaksesi kappaleita/kana-
via/tiedostoja.

(12) 
MP3, CD, USB -tila: Hakemiston ha-
ku
h Saattaa poiketa äänentoistojärjes-
telmän mallista riippuen.

DISP

CLOCK

SCAN

SETUP

FOLDER
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Äänentoiston keskusyksikkö
(Tyyppi B-5)

(13) 
• Vaihtaa FM-tilan.
• Aina kun painiketta painetaan, toi-
mintatila vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: FM1 ß FM2.

   (14) 
• Vaihtaa AM-tilan.

AM

FM

n Tyyppi B-5
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Ohjauspyörän painikkeet 

(1) : Mykistää äänenvoimakkuu-
den.

(2) , : Käytetään äänenvoi-
makkuuden säätöön.

(3) 
Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle
0,8 sekuntia)
- Soittohistoria näytetään painettaes-
sa puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soitto-
ruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vas-
taanotettavan puheluruudun ollessa
aktiivinen
- Yhdistää odottavaa puheluun (kopu-
tuspalvelu) painettaessa odottavan
puhelun aikana
Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Soittaa viimeisimpään numeroon
painettaessa Bluetooth®-handsfreen
odotustilassa

- Vaihtaa puhelun takaisin matkapu-
helimeen (yksityispuhelu) painetta-
essa Bluetooth®-handsfree-puhelun
aikana

- Vaihtaa puhelun takaisin Bluetooth®-
Handsfree-laitteelle painettaessa pu-
helun kuuluessa matkapuhelimesta
(toimii ainoastaan, kun Bluetooth®-
handsfree on kytketty)

(4)
Lopettaa puhelun

+ -
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Ohjauspyörän painikkeet
(malleissa, joissa puheentun-
nistus)

(1) (mikäli varusteena)
Kun painiketta painetaan lyhyesti (al-
le 0,8 sekuntia)
- Käynnistyy puheohjaus
- Kun valitaan puhekomennon suori-
tuksen aikana, komento pysäytetään
ja järjestelmä odottaa uutta puheko-
mentoa.
Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Puheohjaus päättyy

(2) , : Äänenvoimakkuuden
säätöön.

(3) (mikäli varusteena)
Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle
0,8 sekuntia)
- Soittohistoria näytetään painettaessa
puhelinruudun ollessa aktiivinen

- Tekee puhelun painettaessa soitto-
ruudun ollessa aktiivinen

- Vastaa puheluun painettaessa vas-
taanotettavan puheluruudun ollessa
aktiivinen

- Yhdistää odottavaa puheluun (kopu-
tuspalvelu) painettaessa odottavan
puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli
0,8 sekuntia)
- Soittaa viimeisimpään numeroon pai-
nettaessa Bluetooth®-handsfreen
odotustilassa

- Vaihtaa puhelun takaisin matkapu-
helimeen (yksityispuhelu) painetta-
essa Bluetooth®-handsfree-puhelun
aikana

- Vaihtaa puhelun takaisin Bluetooth®-
Handsfree-laitteelle painettaessa pu-
helun kuuluessa matkapuhelimesta
(toimii ainoastaan, kun Bluetooth®-
handsfree on kytketty)

(4) (mikäli varusteena)
Lopettaa puhelun

+ -
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RADIO-TILA
(DAB-mallit)
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) DAB-tiedot
Näyttää DAB-lähetystietoja.

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron
[1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) EPG (Electronic Program Guide)
Näyttää ohjelmien lähetysajat. 

(6) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä lähetyksestä.

(7) DAB-asetukset
Käytetään säätämään seurattavien
palvelujen ja L-band toimintojen ase-
tuksia.

DAB-asemien hakeminen

Seek-painikkeella
Paina painiketta toistaak-
sesi edellisen/seuraavan aseman.

TUNE-säätimellä
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
asemaa.

Kun olet löytänyt haluamasi aseman,
paina TUNE-säädintä aloittaakse-
si aseman toiston.

SEEK
TRACK
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Kansion käyttäminen
Paina painiketta hakeak-
sesi Ensemble-kanavaryhmiä.

Valitse haluamasi Ensemble valitak-
sesi sen mukaiset asemat.

DAB-tilan käyttö 

Esivalintojen valitseminen/tallen-
taminen
Paina - painikkeita toistaak-
sesi haluttua esivalintakanavaa.

Paina painiketta näyttääksesi
lähetystietoja jokaiseen painikkee-
seen tallennetusta asemasta.

] HUOMAUTUS
Kun kuuntelet asemaa, jonka haluat
tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa
(yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapai-
nikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi ny-
kyisen aseman valittuun esivalin-
taan.

FOLDER

1 6
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EPG
Paina painiketta katsoaksi oh-
jelmien esitysaikoja.

INFO
Paina painiketta näyttääksesi
lisätietoja nykyisestä asemasta.

DAB-asetukset

Paina painiketta säätääksesi
seurattavien palvelujen ja L-Band-toi-
minnon asetuksia.
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Seurattavat palvelut
(Service Following)

Kun DAB-signaali on heikko, Service
Following -toiminto vaihtaa automaatti-
sesti vastaavaan FM-lähetykseen, kun
tälläinen on saatavilla.

L-Band

DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja L-
BAND-taajuusalueet riippuen vastaan-
otosta. BAND III on aina asetettu oletuk-
seksi L-BAND-toiminnon ollessa käytös-
sä. Tällöin järjestelmä hakee L-BAND lä-
hetyksiä alueilla, joilla nämä lähetykset
ovat saatavilla.

Scan-selaus
Pidä painiketta pohjassa (yli 0,8
sekuntia) toistaaksesi jokaista vahvasti
kuuluvaa asemaa 5 sekuntia.

] HUOMAUTUS
Scan-selauksen ollessa käytössä toi-
minto keskeytyy  painikkeen paina-
misesta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

TA/SCAN
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RADIO-TILA 
(DAB-mallit)
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus
Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron
[1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) Autostore
Tallentaa esivalintapainikkeisiin auto-
maattisesti taajuudet, joilla on vahvin
vastaanottokyky

(6) RDS-valikko
Näyttää RDS-valikon

(7) RDS-tiedot
Näyttää RDS-lähetystietoja

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen painaminen vaih-
taa toimintatilaa seuraavassa järjes-
tyksessä: FM1 ß FM2 ß FMA ßAM
ßAMA.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up]
on kytketty päälle [Dis -
play]-tilasta, painikkeen  pai-
naminen näyttää Radion ponnahdus-
ruudun.

Käännä TUNE-säädintä siirtääk-
sesi kursoria. Paina säädintä tehdäk-
sesi valinnan.

RADIO

SETUP
RADIO
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Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella
Paina painiketta toistaak-
sesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä
Käännä TUNE-säädintä valitakse-
si halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallen-
taminen
Paina - painikkeita toistaak-
sesi haluttua esivalintakanavaa.

Paina painiketta näyttääksesi
lähetystietoja jokaiseen painikkee-
seen tallennetusta taajuudesta.

] HUOMAUTUS
Kun kuuntelet taajuutta, jonka halu-
at tallentaa esivalintaan, pidä poh-
jassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalin-
tapainikkeista [1] ~ [6] tallentaakse-
si nykyisen taajuuden valittuun esi-
valintaan.

Auto Store
Paina painiketta tallentaaksesi
automaattisesti vastaanotettavat taa-
juudet esivalintapainikkeisiin.

] HUOMAUTUS
[Cancel] painikkeen painaminen uu-
delleen Auto Store -toiminnon olles-
sa toiminnassa peruuttaa toiminnon
ja palauttaa aiemmin käytetyn taa-
juuden.

SEEK
TRACK

1 6
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RDS-Valikko
Paina painiketta asettaakse-
si AF-, (vaihtoehtoinen taajuus),
Region- (paikallisohjelmat) ja News-
toiminnot (uutiset).

] HUOMAUTUS
RDS-valikko ei ole tuettu AM tai
AMA-tilassa.

Scan-selaus
• Radio-tila:
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):
Jokaista radioasemaa kuunnellaan
noin 5 sekuntia.
• CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):
Jokaista kappaletta (tiedostoa)
kuunnellaan noin 10 sekuntia.

h Paina painiketta uudelleen jatkaak-
si nykyisen kappaleen (tiedoston)
kuuntelua.

] HUOMAUTUS
Aikaisemmin käytetty taajuus palau-
tuu, kun scan-selaus on suoritettu.
Scan-selaus keskeytyy pai-
nikkeen painamisesta (alle 0,8 se-
kuntia).

TA-liikennetiedotukset (Traffic
Announcement)

Paina painiketta kytkeäksesi
TA-toiminnon (Traffic Announcement)
päälle/pois päältä.

SCAN

TA
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RADIO-TILA 
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus
Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron
[1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore
Tallentaa esivalintapainikkeisiin auto-
maattisesti taajuudet, joilla on vahvin
vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen painaminen vaih-
taa toimintatilaa välillä: FM1 ß FM2 ß
AM.

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle
[Display]-tilasta, painik-

keen painaminen näyttää
Radion ponnahdusruudun.

Käännä TUNE-säädintä siirtääk-
sesi kursoria. Paina säädintä tehdäk-
sesi valinnan.

RADIO

SETUP
RADIO
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Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella
Paina painiketta toistaakse-
si edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä
Käännä TUNE-säädintä valitakse-
si halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallen-
taminen
Paina painiketta näyttääksesi
lähetystietoja jokaiseen painikkee-
seen tallennetusta taajuudesta.

Paina - painikkeita toistaak-
sesi haluttua esivalintakanavaa.

] HUOMAUTUS
Kun kuuntelet taajuutta, jonka halu-
at tallentaa esivalintaan, pidä poh-
jassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalin-
tapainikkeista [1] ~ [6] tallentaakse-
si nykyisen taajuuden valittuun esi-
valintaan.

Auto Store
Paina painiketta tallentaaksesi
automaattisesti vastaanotettavat taa-
juudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 se-
kuntia / taajuus.
Pidä painiketta pohjassa (yli
0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esi-
valintaa 5 sekuntia.

] HUOMAUTUS
• Aikaisemmin käytetty taajuus pa-

lautuu, kun scan-selaus on suori-
tettu.

• Scan-selaus keskeytyy pai-
nikkeen painamisesta.

SEEK
TRACK

1 6

SCAN 

SCAN 

SCAN 
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RADIO-TILA 
h RADIO saattaa poiketa äänentois-
tojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus
Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron
[1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore
Tallentaa esivalintapainikkeisiin auto-
maattisesti taajuudet, joilla on vahvin
vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen painaminen vaih-
taa toimintatilaa välillä: FM1
ßFM2ßAM

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle
[Display]-tilasta, painik-

keen painaminen näyttää
Radion ponnahdusruudun.

Käännä TUNE-säädintä siirtääk-
sesi kursoria. Paina säädintä tehdäk-
sesi valinnan.

RADIO

SETUP
RADIO
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Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella
Paina painiketta toistaakse-
si edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä
Käännä TUNE-säädintä valitakse-
si halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallen-
taminen
Paina painiketta näyttääksesi
lähetystietoja jokaiseen painikkee-
seen tallennetusta taajuudesta.

Paina - painikkeita toistaak-
sesi haluttua esivalintakanavaa.

] HUOMAUTUS
Kun kuuntelet taajuutta, jonka halu-
at tallentaa esivalintaan, pidä poh-
jassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalin-
tapainikkeista [1] ~ [6] tallentaakse-
si nykyisen taajuuden valittuun esi-
valintaan.Auto Store
Paina painiketta tallen-
taaksesi automaattisesti vastaanotet-

tavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 se-
kuntia / taajuus.
Pidä painiketta pohjassa (yli
0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esi-
valintaa 5 sekuntia.

] HUOMAUTUS
• Aikaisemmin käytetty taajuus pa-

lautuu, kun scan-selaus on suori-
tettu.

• Scan-selaus keskeytyy pai-
nikkeen painamisesta.

SEEK
TRACK

Preset

1 6

Auto store

SCAN 

SCAN 

SCAN 
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MEDIA-TILA

Vaihtaminen Media-tilaan

Paina painiketta vaihtaaksesi
tilan järjestyksessä: CD ß USB (iPod®)
ß AUX ß My Music ßBT Audio.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on
kytketty päälle [Display]-ti-
lasta, painikkeen  painaminen
näyttää Median ponnahdusruudun.
Käännä TUNE-säädintä siirtääkse-
si kursoria. Paina säädintä tehdäksesi
valinnan.

] HUOMAUTUS
Media-tilan ponnahdusruutu voi-
daan näyttää ainoastaan, kun vähin-
tään kaksi media-tilaa on kytketty
päälle.

Toiminnon tunnus 
Kun langaton Bluetooth® -tekniikka,
iPod®, USB tai AUX-laite liitetään tai
CD syötetään, vastaavan tilan tunnus
ilmestyy näytölle.

Tunnus Kuvaus
Bluetooth®-tekniikka
CD
iPod®
USB
AUX

MEDIA

SETUP
MEDIA
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AUDIO-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu
(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnais toisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä kappa-
leesta

(4) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(5) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(6) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä kappaleesta

(7) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(8) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(9) List
Siirtyy luetteloruutuun

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Audio-CD-tilan käyttäminen
CD-kappaleiden toisto/tauko
Kun audio-CD syötetään, käynnistyy
oikea tila automaattisesti ja toisto al-
kaa.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
• Ainoastaan aidot audio-CD-levyt
ovat tuettuja. Muissa levyissä saat-
taa esiintyä tunnistushäiriöitä (esim.
CD-R-kopiot, CD-levyt tarroilla).

• Esittäjä- ja nimiketiedot näytetään
ruudulla, mikäli kappaletiedot si-
sältyvät audio-CD-levyyn.

Kappaleiden vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan kappa-
leeseen.

] HUOMAUTUS
• Painikkeen painaminen 2

sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen kappaleen alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloituksesta
aloittaa edellisen kappaleen.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kappaletta.

Kun olet löytänyt haluamasi kappa-
leen, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Kappaleiden pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä kappaletta
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Audio-CD-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Info, Random, Repeat ja List-toimin-
toja (luettelo).

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä levys-
tä.

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi Random-toiminnon pois päältä.
• Random (satunnaistoisto): Toistaa
kaikkia kappaleita satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.
• Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta
yhä uudelleen ja uudelleen.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi kappaleluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi kappaleita.
Kun haluttu kappale näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Info

Shuffle

Repeat

List
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MP3-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-sela-
ustoiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Kopiointi
Kopio nykyisen tiedoston My Music -
hakemistoon

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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MP3-CD-tilan käyttäminen

MP3-tiedoston toisto/tauko
Kun MP3-levy syötetään, oikea tila
käynnistyy automaattisesti ja toisto
aloitetaan.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
Jos levyllä on useita tiedostoja ja
kansioita, lukuaika voi kestää yli 10
sekuntia ja luettelonäkymää ei ehkä
näytetä tai kappalehaku ei toimi.
Kun lataus on valmis yritä uudelleen.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäksesi edelli-
seen tai seuraavaan tiedostoon.

] HUOMAUTUS
• Painikkeen painaminen 2

sekunnin jälkeen toiston aloituk-
sesta aloittaa nykyisen tiedoston
alusta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa toistaak-
sesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Kansioiden hakeminen
Paina painiketta valitakse-
si ja hakeaksesi kansioita.
Kun haluttu kansio näytetään, paina
TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

Valitun kansion ensimmäisen tiedos-
ton toisto aloitetaan.

MP3-CD-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Info, Random, Repeat, List ja kopi-
ointitoimintoja.

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUTUS 
• Kun “Folder File” -valinta on ase-

tettu oletusruuduksi näyttöasetuk-
sista (“Display”), albumin/esittä-
jän/tiedoston tiedot näytetään lisä-
tiedoissa.

• Kun “Album Artist Song”-valinta
on asetettu oletusruuduksi, kansi-
on/tiedoston nimi näytetään lisätie-
doissa.

• Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedos-
ton ID3-tagiin.

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

FOLDER

Info

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Kansion Random-toisto
ß Random (Shuffle) Allß Off.
• Kansion Random-toisto: Nykyisen
hakemiston kaikkia tiedostoja tois-
tetaan satunnaisesti.
• Random All : Toistaa kaikkia tiedos-
toja satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä tiedostoa tai kan-
siota yhä uudelleen ja uudelleen.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Repeat ßRepeat
FolderßOff.
• Repeat: Toistaa nykyistä tiedostoa
jatkuvasti.

• Repeat Folder: Toistaa kaikki hake-
miston tiedostot uudelleen jatku-
vasti.

Tiedostojen kopioiminen
Paina  ( ) painiketta kopi-
oidaksesi nykyisen tiedoston My
Music -hakemistoon.

] HUOMAUTUS
Toisen toiminnon valitseminen kes-
ken kopioinnin näyttää ponnahdus-
ruudun, joka kysyy, haluatko keske-
yttää kopioinnin. Sano “Yes” keske-
yttääksesi.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Shuffle

Repeat

Copy List
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] HUOMAUTUS - USB-lait-
teen käyttäminen

• Liitä USB-laite moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. USB-laite saattaa
vahingoittua, jos se on valmiiksi lii-
tettynä ajoneuvon virran kytkemi-
sen yhteydessä. USB-laite ei ehkä
toimi oikein, jos auton virta kytke-
tään päälle tai pois päältä USB-
laitteen ollessa liitettynä.

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi/irrottaessasi USB-lait-
teita.

• MP3-enkoodattuja laitteita ei tun-
nisteta, jos ne liitetään ulkoisena
laitteena.

• Kun liität ulkoista USB-laitetta,
järjestelmä ei välttämättä tunnista
USB-laitetta oikein joissain käyttö-
tiloissa.

• Ainoastaan tuotteet, jotka on alus-
tettu 64 kbit bitti-/sektorikokoon
voidaan tunnistaa.

• Tämä laite tunnistaa USB-laitteet,
jotka on alustettu FAT 12/16/32 -
tiedostojärjestelmällä. Tämä laite
ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedos-
tojärjestelmästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tu-

ettu yhteensopivuusristiriitojen
johdosta.

• Vältä koskettamasta USB-liitintä
millään ruumiinosalla tai vieraalla
esineellä.

• Toistuva USB-laitteen liittämi-
nen/irrottaminen lyhyessä ajassa
voi johtaa tuotteen toimintahäiri-
öihin.

• USB-laitteen irrottamisen yhtey-
dessä voi kuulua epämääräistä
ääntä.

• Varmista, että liität/irrotat ulkoi-
sen USB-laitteen äänentoiston ol-
lessa pois päältä.

• Järjestelmän vaatima USB-laitteen
tunnistusaika saattaa vaihdella
riippuen USB-laitteen tyypistä,
koosta ja tiedostojärjestelmästä.
Nämä aikavaihtelut eivät ole merk-
kejä toimintahäiriöstä.

• Järjestelmä tukee ainoastaan mu-
siikkitiedostojen toistoon tarkoitet-
tuja USB-laitteita.

• USB-kuvat ja -videot eivät ole tu-
ettuja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä USB-porttia akkujen la-

taamiseen tai USB-laitteille, jotka
muodostavat lämpöä. Nämä toimet
voivat heikentää laitteen toimintaa
tai rikkoa sen.

• Järjestelmä ei välttämättä tunnista
USB-laitetta, jos käytössä on erik-
seen hankittu USB-jakaja tai -jat-
kojohto. Liitä USB-laite suoraan
ajoneuvon multimedia-porttiin.

• Kun käytössä on USB-massamuis-
ti erillisillä loogisilla asemilla, ai-
noastaan juurihakemistoon tallen-
netut tiedostot voidaan toistaa.

• Tiedostot eivät ehkä toimi oikein,
jos USB-laitteelle on asennettu oh-
jelmistoja.

• Järjestelmä ei ehkä toimi normaa-
listi, jos MP3-soittimia, matkapu-
helimia, digitaalikameroita tai
muita elektronisia laitteita (USB-
laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisi-
na levyinä) on kytketty järjestel-
mään.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• USB-portin kautta lataaminen ei

ehkä toimi joissain mobiililaitteis-
sa.

• Järjestelmä ei ehkä tue normaale-
ja toimintoja, jos käytössä on eri-
koistyyppinen USB-muisti (esim.
metallikuorinen).

• Laitteen normaalit toiminnot eivät
välttämättä ole tuettuja käytettäes-
sä HDD, CF tai SD-muistiformaat-
teja.

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

• Erillisen adapterin vaativia USB-
muistitikkuja (SD tai CF-tyyppi) ei
ehkä voida tunnistaa oikein.

• Laite ei ehkä toimi oikein, kun käy-
tössä on USB HDD-kovalevy tai
USB, joka on herkkä ajoneuvon
käytölle tyypilliselle tärinälle.
(esim. i-stick-tyyppi)

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä käyttämästä

USB-muistituotteita,
joita voidaan käyttää
myös avainketjuina tai
matkapuhelin lisälaitteina. Näiden
tuotteiden käyttäminen voi vahin-
goittaa USB-liitäntää.

• MP3-laitteen tai puhelimen liittä-
minen monen eri kanavan (esim.
AUX/BT tai Audio/USB-tilat) kaut-
ta voi aiheuttaa epämääräisiä ää-
niä ja käyttäytymistä.
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USB-TILA 

Perustilan näyttöruutu

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Kopiointi
Kopio nykyisen tiedoston My Music -
hakemistoon

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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USB-tilan käyttäminen

USB-tiedoston toisto/tauko
Kun USB-laite liitetään, oikea tila kyt-
keytyy automaattisesti ja USB-tiedos-
tojen toisto aloitetaan.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
• Lataaminen saattaa vaatia enem-
män aikaa, jos USB-laitteessa on
paljon tiedostoja ja kansioita.
Tiedostojen luettelointi näytöllä ja
tiedoston haku ei ehkä myöskään
toimi. Normaalitoiminta palautuu
heti, kun lataaminen on valmis.

• Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja
toimintoja, jos käytössä on erikois-
tyyppinen USB-muisti (esim. me-
tallikuorinen).

Tiedoston vaihtaminen
Paina painikkeita siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan tiedos-
toon.

] HUOMAUTUS
• Painikkeen painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen tiedoston alus-
ta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

Kansioiden hakeminen
Paina painiketta valitakse-
si ja hakeaksesi kansioita.

Kun haluttu kansio näytetään, paina
TUNE-säädintä tehdäksesi valin-

nan. 
Valitun kansion ensimmäisen tiedos-
ton toisto aloitetaan.

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

FOLDER
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USB-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Info, Random, Repeat, List ja kopi-
ointitoimintoja.

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUTUS
• Kun “Folder File” -valinta on ase-
tettu oletusruuduksi näyttöasetuk-
sista (“Display”), albumin/esittä-
jän/tiedoston tiedot näytetään lisä-
tiedoissa.

• Kun “Album Artist Song”-valinta
on asetettu oletusruuduksi, kansi-
on/tiedoston nimi näytetään lisätie-
doissa.

• Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedos-
ton ID3-tagiin.

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Kansion Random-toisto
ß Random (Shuffle) Allß Off.
• Kansion Random-toisto: Nykyisen
hakemiston tiedostoja toistetaan sa-
tunnaisesti.
• Random All : Toistaa kaikkia tiedos-
toja satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä tiedostoa tai kan-
siota yhä uudelleen ja uudelleen.
Jokaisella painikkeen painalluskerral-
la, toiminto vaihtuu seuraavassa jär-
jestyksessä: Repeat ßRepeat
FolderßOff.
• Repeat (tunnus) : Toistaa nykyistä
tiedostoa jatkuvasti.
• Kansion Repeat (tunnus) : Toistaa
kaikki hakemiston tiedostot uudel-
leen jatkuvasti.

Info Shuffle

Repeat

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Tiedostojen kopioiminen
Paina ( ) painiketta kopi-
oidaksesi nykyisen tiedoston My
Music -hakemistoon.

] HUOMAUTUS
Toisen toiminnon valitseminen kes-
ken kopioinnin näyttää ponnahdus-
ruudun, joka kysyy, haluatko keske-
yttää kopioinnin. Sano “Yes” keske-
yttääksesi.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

Copy List
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] HUOMAUTUS - iPod®:in
käyttö

• iPod® on Apple Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.

• Jotta voisit käyttää iPod®ia laitteis-
ton painikkeilla, sinun on hankit-
tava tarkoituksenmukainen iPod®-
johto. (johto, joka toimitetaan
iPod®/iPhone®-tuotteiden hankin-
nan yhteydessä)

• Jos iPod® liitetään ajoneuvoon tois-
ton aikana, järjestelmästä saattaa
kuulua 1-2 sekunnin pituinen kor-
keataajuuksinen ääni heti liittämi-
sen jälkeen. Liitä iPod® mahdolli-
suuksien mukaan iPod®in toiston
ollessa pysäytettynä.

• Jos virtalukko on ON-asennossa,
iPod®in liittäminen iPod®-johdolla
lataa iPod®ia auton äänentoiston
kautta.

• Kun liität iPod®-johtoa huolehdi,
että kiinnität liittimen kunnolla es-
tääksesi yhteyshäiriöt.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun sekä ulkoisen laitteen, kuten

iPod®in, ja äänentoistojärjestelmän
taajuuskorjaimet (EQ) ovat aktiivi-
sia, niiden vaikutukset ovat päälle-
käisiä, joka saattaa aiheuttaa äänen-
laadun heikkenemistä ja pätkimistä.
Aina kuin mahdollista kytke EQ-toi-
minto pois päältä ulkoisesta laittees-
ta, jos yhdistät sen äänentoistojär-
jestelmään.

• iPod® tai AUX-laitteen liittämisen
yhteydessä voi kuulua meluääntä.
Kun näitä laitteita ei enää käytä, ir-
rota ne säilytystä varten.

• Kun iPod® tai AUX-laite on kytketty
pistorasiaan latausta varten, ulkoi-
sen laitteen toistosta saattaa aiheutua
meluääntä. Näissä tapauksissa irro-
ta sähköliitin ennen käyttöä.

• Äänen hyppimistä tai normaalista
poikkeavaa toimintaa saatta ilmetä
riippuen iPod®/iPhone®-laitteesi omi-
naisuuksista.

• Jos iPhone-laitteesi yhdistetään se-
kä Bluetooth®-tekniikalla että USB-
johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein.
Valitse iPhone-laitteesi telakkaliitin
tai Bluetooth®-tekniikka, vaihtaak-
sesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos

iPod®ia ei tunnisteta tukematto-
man laiteversion, iPod®in virheelli-
sen toiminnan tai rikkoutumisen
johdosta. 

• Viidennen sukupolven iPod® Nano-
laitteita ei välttämättä tunnisteta
akun jännitetason ollessa alhainen.
Lataa iPod® käyttöä varten. 

• iPod®in näyttämät haku-/toistojär-
jestykset saattavat poiketa äänen-
toistojärjestelmän järjestyksistä.

• Jos iPod® toimii virheellisesti
iPod®-laitteen virheen johdosta,
nollaa iPod® ja kokeile uudelleen.
(Lisätietoja saat tutustumalla
iPod®-käyttöoppaaseen)

• Jotkut iPod®it eivät ehkä synkro-
noidu järjestelmän kanssa riippu-
en laiteversiosta. Jos media poiste-
taan ennen sen tunnistamista, jär-
jestelmä ei ehkä palauta oikein
aiemmin käytettyä tilaa. (iPad-la-
tausta ei ole tuettu).
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iPod®-TILA

Perustilan näyttöruutu

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)-toiminnoille

(3) Kappaleindeksi
Näyttää nykyisen kappaleen/kappa-
leiden kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä kappa-
leesta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(8) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(9) List
Siirtyy luetteloruutuun

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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iPod®-tilan käyttäminen

iPod®-kappaleen toisto/tauko
Kun iPod®-laite liitetään, oikea tila kyt-
keytyy automaattisesti ja tiedostojen
iPod®-toisto aloitetaan.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
iPod®-laitteet, jotka käyttävät järjes-
telmälle tuntematonta yhteysproto-
kollaa, eivät ehkä toimi oikein. 

Kappaleiden vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan kappa-
leeseen.

] HUOMAUTUS
• Painikkeen painaminen 2

sekunnin jälkeen toiston aloituk-
sesta aloittaa nykyisen kappaleen
alusta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen kappaleen.

• Aikaviiveet saattavat vaihdella
iPod®-laitteesta riippuen.

Kappaleiden pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä kappaletta
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Kategorioiden hakeminen
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kategoriaa.

Kun olet löytänyt haluamasi kategori-
an, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

] HUOMAUTUS
Kahdeksaa erilaista kategoriaa voi-
daan hakea, esim. soittolistat, esittä-
jät, albumit, genret, kappaleet, sä-
veltäjät, äänikirjat ja podcastit.

Kategoriavalikko
iPod®-kategoriavalikossa voit käyttää

, Home ja -toimintoja.

(1) : Näyttää toistoruudun
(2) Siirtyy iPod®-kategoriaruudun juu-

reen
(3) : Siirtyy edelliseen kategori-

aan

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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] HUOMAUTUS
• Jos hakutila avataan kappaleen

toiston aikana, viimeisin haettu ka-
tegoria näytetään.

• Hakuvaiheet ensimmäisen liittämi-
sen yhteydessä saattaa vaihdella
iPod®-laitteen tyypistä riippuen.

iPod®-tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Random, Repeat ja List-toimintoja (lu-
ettelo).

Random (satunnaistoisto)
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi kappaleita satunnaisessa
järjestyksessä.
• Random All : Toistaa kaikkia kap-
paleita satunnaisesti.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.
• Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta
jatkuvasti

Repeat

Shuffle

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi kategoriavalikon.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
kategoriaa.
Kun olet löytänyt haluamasi kategori-
an, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

AUX-TILA
AUX-tilan käyttäminen
Paina painiketta Valitse
[AUX].

Ulkoinen laite voidaan liittää musiikin
toistamiseksi.

Ulkoisen laitteen yhdistäminen
Ulkoisia musiikkisoittimia (videoka-
merat, kannettavat videolaitteet jne.)
voidaan toistaa tarkoituksenmukai-
sella johdolla.

] HUOMAUTUS
• Jos ulkoinen laite liitetään AUX-

porttiin, AUX-tila kytkeytyy auto-
maattisesti. Kun liitin irrotetaan,
aiempi tila palautetaan. 

• AUX-tilaa voidaan käyttää ainoas-
taan, kun ulkoinen musiikkisoitin
(videokamerat, kannettavat video-
laitteet jne.) on liitetty. 

• AUX-äänenvoimakkuutta voidaan
säätää erikseen muista äänentois-
totiloista.

• Liittimen asettaminen AUX-port-
tiin ilman, että ulkoinen laite on
yhdistetty, aiheuttaa AUX-tilan
kytkeytymisen ilman äänentoistoa.
Kun ulkoista laitetta ei enää käyte-
tä, poista myös liitäntäjohto.

• Kun ulkoinen laite on kytketty pis-
torasiaan latausta varten, ulkoisen
laitteen toistosta saattaa aiheutua
meluääntä. Näissä tapauksissa ir-
rota sähköliitin ennen käyttöä.

• Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla
AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

List

MEDIA
n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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MY MUSIC -TILA

Perustilan näyttöruutu

(1) Tila
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila
Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/
Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-
toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi
Näyttää nykyisen tiedoston/tiedosto-
jen kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot
Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta

(5) Toisto/Tauko
Vaihtaa toisto/tauko tilaan

(6) Toistoaika
Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja ny-
kyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)
Kytkee Random-toiminnon päälle/
pois päältä

(9) Repeat
Kytkee Repeat-toistotoiminnon pääl-
le/pois päältä

(10) Poista
Poistaa nykyisen tiedoston

(11) List
Siirtyy luetteloruutuun

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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My Music -tilan käyttäminen

Musiikkitiedoston toisto/tauko

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
Jos My Music -hakemistossa ei ole
tallennettuja tiedostoja, [My Music]
painike poistetaan käytöstä.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

] HUOMAUTUS
• Painikkeen painaminen 2

sekunnin jälkeen toiston aloituk-
sesta aloittaa nykyisen tiedoston
alusta.

• Painikkeen painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloitukses-
ta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta
Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi haluttua
tiedostoa.

Kun olet löytänyt haluamasi tiedos-
ton, paina TUNE-säädintä aloit-
taaksesi toiston.

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

SEEK
TRACK

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Tiedostojen pikakelaus eteen-
/taaksepäin
Paina ja pidä painiketta
pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston ai-
kana kelataksesi nykyistä tiedostoa
pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus
Paina painiketta toistaaksesi
ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta
tiedostosta.
Paina painiketta uudelleen
kytkeäksesi toiminnon pois päältä.
Pidä painike pohjassa tois-
taaksesi jokaista kappaletta 10 se-
kuntia.
Pidä painiketta uudelleen
pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois
päältä.

My Music -tilan valikko
Tässä tilassa pääset käyttämään
Info, Random, Repeat, List ja poisto-
toimintoja.

Info
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi lisätietoja nykyisestä tiedos-
tosta.

] HUOMAUTUS
Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot
näytetään ainoastaan, kun kyseisiä
tietoja on tallennettu MP3-tiedoston
ID3-tagiin.

SEEK
TRACK

SCAN 

SCAN 

TA/SCAN 

TA/SCAN 

Info

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Random
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi tiedostoja satunnaisessa jär-
jestyksessä. Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi random-toiminnon
pois päältä.

Repeat
Paina ( ) painiketta tois-
taaksesi nykyistä kappaletta yhä uu-
delleen ja uudelleen. Paina painiket-
ta uudelleen kytkeäksesi repeat-toi-
minnon pois päältä.

Tiedostojen poistaminen
Paina ( ) painiketta pois-
taaksesi nykyisen tiedoston.

List
Paina ( ) painiketta näyt-
tääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

Käännä TUNE-säädintä vasem-
malle/oikealle hakeaksesi tiedostoja.
Kun haluttu tiedosto näytetään, paina
säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

List-valikko
Luetteloruudun kautta voit poistaa ai-
kaisemmin My Music -hakemistoon
tallennettuja tiedostoja.

Shuffle

Repeat

Delete

List

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5

n Tyypit B-1, B-2, B-3

n Tyypit B-4, B-5
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Paina ( ) painiketta tai
valitse poistettavat tiedostot yksittäi-
sesti. Kun tiedostot valitaan,
( ) ja ( ) painik-
keet tulevat käytettäviksi.

(1) : Siirtyy edelliseen ruutuun
(2) Valitse kaikki: Valitsee kaikki tie-

dostot
(3) Poista valinnat: Poistaa kaikki tie-
dostovalinnat

(4) Poista: Poistaa valitut tiedostot

Kun olet valinnut poistettavat tiedos-
tot, paina ( ) painiketta
poistaaksesi ne.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmään voidaan tallentaa
enintään 6 000 tiedostoa, mikäli
muistia on käytettävissä.

• Samaa tiedostoa voidaan kopioida
enintään 1 000 kertaa.

• Tarkastaaksesi muistitiedot, mene
[System] [Memory

Information]

] HUOMAUTUS -
Bluetooth®-äänentoiston
käyttäminen

• Langatonta Bluetooth®-äänentois-
toa voidaan käyttää ainoastaan,
kun Bluetooth®-puhelin on yhdis-
tetty.

• Bluetooth®-äänentoisto ei tule käy-
tettäväksi, kun yhdistettävä mat-
kapuhelin ei tue tätä toimintoa.

• Jos Bluetooth®-äänentoiston aikana
järjestelmään yhdistetään toinen
Bluetooth®-puhelin, musiikin toisto
myös pysäytetään.

• Kappaleen vaihtopainikkeiden
(ylös/alas) painaminen Bluetooth®-
äänentoiston aikana voi aiheuttaa
painikeääniä joissain matkapuheli-
missa.

• Musiikin suoratoisto langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole
tuettu joissain matkapuhelimissa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun palaat langattomaan Blue -

tooth®-äänentoistotilaan puhelun
lopettamisen jälkeen, tila ei välttä-
mättä käynnisty uudelleen auto-
maattisesti joissain matkapuheli-
missa.

• Puhelun tekeminen tai sen vas-
taanottaminen Bluetooth®-äänen-
toiston aikana voi johtaa äänihäi-
riöihin.

Delete

SETUP 

Select All

Unselect All Delete
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Bluetooth®-äänentoistotila
AUDIO-TILA
Tyypit B-1, B-3, B-4

Bluetooth®-äänentoistotilan
käyttäminen

Bluetooth® -äänentoiston toisto-
/taukotoiminto
Kun Bluetooth®-laite liitetään järjes-
telmään, oikea tila kytkeytyy auto-
maattisesti.

Paina painiketta toiston aikana
pitääksesi tauon toistossa ja paina

painiketta jatkaaksesi sitä.

] HUOMAUTUS
Toisto-/taukotoiminto saattaa toimia
erilailla riippuen matkapuhelinmal-
lista.

Tiedoston vaihtaminen
Paina painiketta siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

Yhteyden muodostaminen
Jos langatonta Bluetooth®-laitetta ei
ole yhdistetty, paina [Phone]
painiketta näyttääksesiBluetooth®-yh-
distysruudun .
Voit käyttää puhelimen pariliitos-, yh-
distys/yhteyden katkaisu- ja poistotoi-
mintoja Bluetooth®-puhelimellasi.

] HUOMAUTUS
• Jos Bluetooth®-äänentoisto ei toimi

oikein tarkasta, on toiminto kyt-
ketty pois päältä 
seuraavista valikoista: 
[Phone] [Audio     streaming] (ää-
nen suoratoisto). Jos toiminto on
pois päältä, siirry takaisin ja yritä
uudelleen.

• Jos musiikkia ei vielä toisteta mat-
kapuhelimessa Bluetooth®-äänen-
toistotilan vaihtamisen jälkeen,
toistopainikkeen painaminen ker-
ran voi kytkeä toistotilan päälle.
Tarkasta, että musiikkia toistetaan
Bluetooth®-laitteesta sen jälkeen,
kun olet vaihtanut Bluetooth®-ää-
nentoistotilaan.

SEEK
TRACK

SETUP

SETUP
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   Langaton Bluetooth®-tekniikka

Langattoman    Bluetooth®-
handsfreen käyttäminen

• Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla
viitataan lyhyen kantaman langatto-
maan verkkotekniikkaan, joka käyt-
tää 2,45 GHz taajuutta yhdistämään
erilaisia laitteita eri etäisyyksiltä.

• Järjestelmän tukemilla tietokoneilla,
ulkoisilla laitteilla, Bluetooth®-puhe-
limilla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotie-
tokoneilla langaton Bluetooth®-tek-
niikka mahdollistaa tiedon lähettä-
misen suurella tiedonsiirtonopeu-
della ilman tarvetta johtojen käytöl-
le.

• Langaton Bluetooth®-handsfree tar-
koittaa järjestelmää, jonka avulla
käyttäjä pystyy tekemään helposti
puheluita Bluetooth®-puhelimella
äänentoistojärjestelmän kautta.

HUOMIO
• Langaton Bluetooth®-handsfree
on varuste, joka helpottaa kul-
jettajaa turvallisessa ajotavassa.
Langattoman Bluetooth®-puheli-
men yhdistäminen auton äänen-
toistojärjestelmään mahdollis-
taa käyttäjän vaivattoman puhe-
luiden tekemisen, puheluiden
vastaamisen sekä yhteystieto-
jen hallinnan. Ennen kuin käytät
Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu
huolellisesti tämän käyttöop-
paan sisältöön.

• Toimintojen liiallinen käyttö ajon
aikana saattaa johtaa huolimat-
tomaan ajotapaan, joka voi joh-
taa onnettomuuksiin. 

• Älä käytä laitetta liikaa ajon ai-
kana.

• Näytön pitkäaikainen katselemi-
nen on vaarallista ja voi johtaa
onnettomuuksiin. Katso näyt-
töön ajon aikana vain lyhyesti.
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] HUOMAUTUS -
LANGATTOMAN
Bluetooth®-puhelimen yh-
distäminen

• Ennen kuin yhdistät matkapuheli-
men äänentoistojärjestelmään tar-
kasta, tukeeko matkapuhelin lan-
gattomia Bluetooth®-toimintoja.

• Vaikka puhelimessa olisi Blue -
tooth®-tuki, puhelinta ei löydetä lai-
tehaussa, jos se ei ole näkyvässä ti-
lassa tai sen Bluetooth®-toiminto on
kytketty pois päältä. Aseta puhelin
näkyvään tilaan tai kytke Blue -
tooth®-tekniikka päälle ennen kuin
aloitat haun/yhdistämisen auton
äänentoistojärjestelmällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos et halua, että Bluetooth®-puhe-

limeen yhdistetään automaattises-
ti, kokeile seuraavia toimenpiteitä.
1. Sammuta Bluetooth®-toiminto

matkapuhelimestasi.
-Lisätietoja matkapuhelimen
Bluetooth®-toiminnoista löydät
matkapuhelimen käyttöoppaasta.
2. Sammuta Bluetooth®-toiminto

auton äänentoistojärjestelmästä.
-Sammuttaaksesi Bluetooth®-toi-
minnon auton äänentoistojärjes-
telmästä, siirry > [Phone]
ja sammuta [turn off] Bluetooth®-
tekniikka käytöstä.

• Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät
matkapuhelinta auton äänentoisto-
järjestelmään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Bluetooth®-yhteys saattaa katketa

ajoittain joissain matkapuhelimis-
sa. Noudata näitä vaiheita ja yritä
uudelleen.
1.Kytke Bluetooth®-toiminto mat-
kapuhelimesta pois päältä ja uu-
delleen päälle ja yritä sitten uu-
delleen.

2.Kytke matkapuhelimen virta
pois päältä ja uudelleen päälle ja
yritä uudelleen.

3.Poista matkapuhelimen akku ko-
konaan, käynnistä puhelin ja yri-
tä sitten uudelleen.

4.Käynnistä äänentoistolaite ja yri-
tä uudelleen.

5.Poista kaikki pariksi liitetyt lait-
teet, tee pariliitos ja yritä uudel-
leen.

• Handsfree-puhelun äänenvoimak-
kuus ja laatu saattavat vaihdella
matkapuhelimesta riippuen. 

(Jatkuu)

SETUP
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(Jatkuu)
• Äänentoisto tukee seuraavia Blue -

tooth®-toimintoja. Kaikkia toimin-
toja ei ehkä ole tuettu riippuen
Bluetooth®-laitteestasi. 
- Puhelujen tekeminen ja vastaan-
ottaminen Bluetooth®-handsfree-
toiminnolla 

- Valikkotoiminnot puhelun aikana
(yksityispuhelu, odottavan puhe-
lun vaihto, lähtökanavan äänen-
voimakkuus) 

- Puheluhistorian lataus
- Yhteystietojen lataus 
- Yhteystietojen/puheluhistorian
automaattinen lataus 

- Langattoman Bluetooth®-laitteen
automaattinen yhdistäminen -
Bluetooth®-äänentoisto 

• Järjestelmään voidaan muodostaa
pariksi enintään viisi Bluetooth®-
laitetta. 

• Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite
voidaan yhdistää kerrallaan. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Muita laitteita ei voida muodostaa

pariksi silloin, kun Bluetooth®-laite
on valmiiksi yhdistetty. 

• Kun langatonta Bluetooth®-laitetta
yhdistetään, yhdistämisprosessia ei
voida keskeyttää. 

• Ainoastaan Bluetooth®-handsfree-
toimintoon ja Bluetooth®-äänen-
toistoon liittyvät toiminnot ovat
käytettävissä tässä järjestelmässä. 

• Normaalitoiminnot ovat käytettä-
vissä ainoastaan laitteissa, jotka tu-
kevat Handsfree- ja äänentoisto-
toimintoja (esim. Bluetooth®-mat-
kapuhelimet tai Bluetooth®-audio-
laitteet). 

• Vain yhtä toimintoa voidaan käyt-
tää kerrallaan: Bluetooth®-
Handsfree tai Bluetooth®-äänen-
toisto. (Bluetooth®-äänentoiston ol-
lessa käytössä suoratoisto keskey-
tyy, jos Bluetooth®-toiminnon pu-
helinruutu avataan). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos yhdistetyn Bluetooth®-laitteen

yhteys katkeaa jostain syystä, ku-
ten poistumisesta toiminta-alueel-
ta, laitteen kytkemisestä pois pääl-
tä tai Bluetooth®-tekniikan yhteys-
virheestä, Bluetooth®-laitetta aloi-
tetaan etsimään automaattisesti ja
yhdistetään mikäli mahdollista.

• Järjestelmän sijoittaminen sähkö-
magneettiseen ympäristöön voi li-
sätä häiriöäänien esiintymistä.
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Langaton Bluetooth® -tekniikka
Tyypit B-1, B-3

Langattoman Bluetooth®-laitteen
muodostaminen pariksi

Mitä tarkoittaa langattoman
Bluetooth®-laitteen muodosta-
minen pariksi?
Pariksi muodostaminen on tapahtu-
ma, jossa Bluetooth®-puhelin tai -lai-
te synkronoidaan auton äänentoisto-
järjestelmän kanssa. Pariksi muodos-
taminen on välttämätöntä Bluetooth®-
tekniikan yhdistämiseksi ja sen toi-
mintojen käyttämiseksi.
Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on
lupa näiden merkintöjen käyttöön.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajien omistuk-
sessa. Matkapuhelimessa on oltava
Bluetooth®-ominaisuus langattoman
Bluetooth®-tekniikan käyttämiseksi.

Pariksi muodostaminen
painikkeella / ohjauspyörän
kauko-ohjaimen painik-
keella
Kun yhtään laitetta ei ole muo-
dostettu pariksi
1. Paina painiketta tai oh-
jauspyörän kauko-ohjauksen
painiketta. Seuraava ruutu näyte-
tään. 

2. Paina painiketta avataksesi
puhelimen parimuodostamisen
ruudun.

PHONE

PHONEVAROITUS
Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu ajo-
neuvon turvallisesta ja lainmukai-
sesta käytöstä. Langattomia lait-
teita tai muita varusteita, jotka
saattavat häiritä kuljettajan kes-
kittymistä, vaikuttavat muuten
ajoneuvon turvalliseen käyttöön
tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei
tulisi koskaan käyttää ajoneuvos-
sa.
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(1)Laite : Laitteen nimi näytetään
Bluetooth® -laitteen löydyttyä

(2)Salasana: Salasana, jota käyte-
tään laitteen pariliitoksen muodos-
tamisessa

3. Etsi ja valitse auton äänentoisto-
järjestelmä Bluetooth®-laitteella
(esim. matkapuhelin).

4. Hetken kuluttua näytölle ilmestyy ruu-
tu, johon salasana voidaan syöttää.
Syötä tähän salasana “0000” muo-
dostaaksesi Bluetooth®-laitteen pa-
riksi auton äänentoistojärjestelmän
kanssa.

5. Kun pariliitos on muodostettu, seu-
raava ruutu ilmestyy näytölle.

Jotkut puhelimet (esim. iPhone®,
Android ja Blackberry) saattavat tar-
jota oletuksena mahdollisuutta hy-
väksyä kaikki tulevat Bluetooth-yhte-
yspyynnöt. Tutustu Internet-sivuun:
“http://www.kia.com/#/bluetooth” saa-
daksesi lisätietoja Bluetooth-puheli-
men pariliitoksen muodostamisesta ja
puhelinten yhteensopivuudesta.

] HUOMAUTUS 

Jos langattomat Bluetooth®-laitteet
on muodostettu pariksi, mutta yksi-
kään niistä ei ole yhdistetty,
painikkeen  tai ohjauspyörän kau-
ko-ohjauksen painikkeen pai-
naminen avaa seuraavan ruudun.
Paina [Pair] painiketta muodos-
taaksesi uuden laitteen pariksi tai
paina [Connect] yhdistääksesi aiem-
min pariksi muodostetun laitteen.

Pariksi muodostaminen [PHO-
NE] asetusten kautta
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Pair Phone]

Seuraavat vaiheet ovat samat kuin
vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten si-
vujen kappaleessa “Kun yhtään laitet-
ta ei ole muodostettu pariksi”.

PHONE

SETUP
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] HUOMAUTUS
• Puhelimen pariksi muodostaminen

kestää noin yhden minuutin.
Pariksi muodostaminen epäonnis-
tuu, jos laitetta ei muodosteta pa-
riksi annetussa ajassa. Jos pariksi
muodostaminen epäonnistuu, si-
nun on aloitettava toimenpide alus-
ta.

• Yleisesti useimmat langattomalla
Bluetooth®-tekniikalla varustetut
laitteet yhdistävät automaattisesti
pariliitoksen suorituksen jälkeen.
Kuitenkin jotkut laitteet saattavat
vaatia erillisen hyväksymisvaiheen
yhdistämisen suorittamiseksi.
Tarkasta ennen käyttöä, että
Bluetooth®-järjestelmä yhdistetty
oikein matkapuhelimesi kanssa.

• Pariksi muodostettujen Bluetooth®-
laitteiden luetteloa voidaan katsoa

[Phone] [Paired Phone
List]-valikosta.

Laitteen yhdistäminen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

(1)Yhdistetty puhelin : Nykyinen yh-
distetty laite 

(2)Pariksi muodostettu puhelin: Pa rik -
si muodostettu laite, jota ei ole yh-
distetty

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta
laite, jonka haluat yhdistää, ja paina
sitten painiketta.

SETUP

SETUP
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Prioriteetin muuttaminen

Mikä on Prioriteetti?
Äänentoistojärjestelmään voidaan
muodostaa pariksi enintään viisi
Bluetooth®-laitetta. “Change Priority”-
toimintoa voidaan käyttää asetta-
maan pariksi muodostetuille puheli-
mille yhdistämisprioriteetti. Kuitenkin
viimeksi yhdistetty puhelin on asetet-
tu aina korkeimpaan prioriteettiin.

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

Valitse puhelin, jonka haluat vaihtaa
korkeimman prioriteetin laitteeksi pa-
riksi muodostettujen puhelimien luet-
telosta, paina sitten painiketta
valikosta. Valittu laite muutetaan kor-
keimpaan prioriteettiin. 

]HUOMAUTUS
Kun laite on yhdistetty, vaikka vaih-
taisit prioriteetin toiseen laitteeseen,
nykyisellä laitteella pysyy aina korkein
prioriteetti.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

Valitse pariksi muodostettujen laittei-
den luettelosta nykyisin yhdistetty lai-
te ja paina painiketta.

SETUP

SETUP
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Laitteen poistaminen

Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

Valitse pariksi muodostettujen puhe-
limien luettelosta laite, jonka haluat
poistaa ja paina painiketta.

] HUOMAUTUS
• Kun poistat nykyisin yhdistettyä

laitetta, laitteen yhteys katkaistaan
automaattisesti poistotoimenpiteen
jatkamiseksi.

• Jos pariksi muodostettu Bluetooth®-
laite poistetaan, järjestelmän laite-
kohtainen puheluhistoria ja yhteys-
tiedot myös poistetaan.

• Käyttääksesi poistettua puhelinta
uudelleen, sinun on muodostettava
laite pariksi uudelleen.

LANGATTOMAN Bluetooth®

-tekniikan käyttäminen

PUHELIMEN VALIKKORUUTU

Puhelinvalikot
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
paina painiketta näyttääkse-
si puhelimen valikkoruudun.

(1)Soita numeroon: Näyttää soitto-
ruudun, josta numerot voidaan va-
lita puhelun tekemiseksi 

(2)Call History : Näyttää puheluhisto-
rian luetteloruudun.

(3) Yhteystiedot: Näyttää yhteystieto-
jen luetteloruudun

(4)Asetukset: Näyttää puhelimeen liit-
tyvät asetukset

] HUOMAUTUS 
• Jos painat [Call History] painiket-

ta, mutta soittohistoriadataa ei ole,
näytölle ilmestyy kehote, joko ky-
syy halutaanko soittohistoria lada-
ta.

• Jos painat [Phone book] painiket-
ta, mutta yhteystietoja ei ole, näy-
tölle ilmestyy kehote, joko kysyy
halutaanko yhteystiedot ladata. 

• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu
joissain matkapuhelimissa. Lisä tie -
toja lataustuesta löydät matkapu-
helimesi käyttöoppaasta.

SETUP

PHONE
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Soittaminen syötettyyn puhe-
linnumeroon

Paina painiketta Valitse
[Dial Number]

(1) Numeronäppäimistö: käytetään
puhelinnumeron syöttämiseen

(2) Soita: Jos numero on syötetty,
soitto numeroon aloitetaan. Jos
numeroa ei ole syötetty, puhelu-
historian ruutu avautuu.

(3) Lopeta: Poistaa syötetyn puhelin-
numeron

(4) Poista: Poistaa syötetyt numerot
yksi kerrallaan

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen
Kun Bluetooth®-laite on yhdistetty,
seuraava ruutu ilmestyy näytölle vas-
taamisen yhteydessä.

(1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen
nimen, kun soittava numero on tal-
lennettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: Näyttää vas-
taanotettavan numeron

(3) Hyväksy: Hyväksy vastaanotetta-
va puhelu

(4) Hylkää: Hylkää vastaanotettava
puhelu

] HUOMAUTUS 
• Kun vastaanotettavan puhelun

pon  nahdusikkuna näytetään,
useimmat äänentoisto- ja asetusti-
lojen toiminnot eivät ole käytettä-
vissä. Ainoastaan soiton voimak-
kuus on käytettävissä.

• Puhelinnumeroa ei ehkä näytetä
oikein joissain matkapuhelimissa.

• Kun puheluun vastataan matkapu-
helimella, soittotila vaihtuu auto-
maattisesti yksityiseksi.

PHONE
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Handsfree-puhelun aikana

(1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen
nimen, jos soittava numero on tal-
lennettu yhteystietoihin

(2) Saapuva numero: Näyttää vas-
taanotettavan numeron

(3) Puheluaika: Näyttää puhelun kes-
toajan

(4) Lopeta: Lopettaa puhelun
(5) Yksityinen: Vaihtaa yksityispuheluti-

laan
(6) Lähtöäänenvoimakkuus: Sää tää

toisen osapuolen kuulemaa äänen-
voimakkuutta

(7) Mykistys: Mikrofonin mykistys On/Off
] HUOMAUTUS 
Jos mikrofoni mykistetään, toinen osa-
puoli ei kykene kuulemaan  ääntäsi.

Soittohistoria
Paina painiketta Valitse
[Call History]

Luettelo vastaanotetuista, soitetuista
ja vastaamattomista puheluista näy-
tetään.
Paina [Download] painiketta ladatak-
sesi soittohistorian.

(1) Call History:
- Näyttää viimeisimmät puhelut
(soittohistoria)
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: Viimeisimmän puheluhisto-
rian lataus

] HUOMAUTUS 
• Puheluhistorian luettelo näyttää

enintään 30 soitettua, vastaanotet-
tua ja vastaamatonta puhelua.

• Puheluhistorioiden lataamisen yh-
teydessä aikaisemmin tallennetut
historiat poistetaan. 

• Tuntemattomalla numerolla soitta-
via saapuvia numeroita ei tallenne-
ta soittohistorialuetteloon.

• Aikaisemmin tallennetut yhteystie-
dot tallennetaan, vaikka laitteen
yhteys katkaistaan ja yhdistetään
uudelleen. 

• Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu
joissain matkapuhelimissa. Tarkas -
ta, onko Bluetooth®-laitteessa lata-
ustoiminnon tukea.

PHONE
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Yhteystiedot
Paina painiketta Valitse
[Phone book]

Tallennettujen yhteystietojen luettelo
näytetään. Paina [Download] paini-
ketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Yhteystietoluettelo: 
- Näyttää ladatun osoitekirjan yh-
teystiedot
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: Lataa osoitekirjan yhteys-
tiedot

] HUOMAUTUS 
• Enintään 1 000 yhteystietoa voi-

daan kopioida auton osoitekirjaan. 
• Osoitekirjan lataamisen yhteydes-

sä aikaisemmin tallennetut yhteys-
tiedot poistetaan. 

• Lataaminen ei ole mahdollista, jos
yhteystietojen lataustoiminto on
kytketty pois päältä langattomasta
Bluetooth®-laitteesta. Lisäksi jotkut
laitteet saattavat vaatia laitehyväk-
synnän latausta yritettäessä. Jos la-
tausta ei voida suorittaa normaa-
listi, tarkasta langattoman
Bluetooth®-laitteen asetukset tai
näytön tila. 

• Soittajan tunnistetietoja ei voida
näyttää tallentamattomille soitta-
jille. 

• Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu
joissain matkapuhelimissa. Tarkas -
ta, onko Bluetooth®-laitteessa lata-
ustoiminnon tukea.

PHONE
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PUHEENTUNNISTUS
Tyypit B-1, B-3

Puheentunnistuksen käyttö

Puheentunnistuksen aloittaminen
Paina lyhyesti ohjauspyörän kauko-
ohjauksen painiketta ja lausu ko-
mento.

Jos puheentunnistus on [Normal
Mode] -tilassa, järjestelmä sanoo
“Please say  a command. Beep~”
• Jos puheentunnistus on [Expert
Mode] -tilassa, järjestelmästä kuu-
luu vain “Beep” äänimerkki.

• Vaihtaaksesi Normal Mode/Expert
Mode -asetusta, siirry
[System] [Voice Recognition
System].

] HUOMAUTUS
Sano komennot ääniopasteen ja ään-
imerkin jälkeen, jotta tunnistus
toimisi virheettömästi.

Parhaat käytännöt puhelinluet-
telon käyttämiseen
1) Älä tallenna yksittäisen nimen
yhteystietoja (esim. “Mika”, “Äiti”,
“Elsa”, jne.). Sen sijaan puhelin-
luettelossa tulisi käyttää kokonimiä
(etu- että sukunimet; esim. “Mika
Jokinen”).

2) Älä käytä lyhenteitä (esim. “prof.”
sijaan “professori”).

3) Älä käytä akronyymejä (esim.
“MMM”:n sijaan “Maa- ja metsä-
talousministeriö”).

4) Älä käytä erikoismerkkejä (esim.
@, -, *, &, jne).

5) Jos nimeä ei tunnisteta puhelin-
luettelosta, vaihda se hieman
paremmin tulkittavissa olevaan vai-
htoehtoon (esim., käytä “Grandpa
Joseph” sijaan “Pa Joe”).
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Kehoteviestien ohittaminen
Kun kehoteviesti kuuluu Paina ly-
hyesti ohjauspyörän painiketta
Kehoteviesti päättyy välittömästi ja
järjestelmä antaa “beep” äänimerkin.
Anna puhekomento äänimerkin jäl-
keen.

Puheentunnistuksen käynnistämi-
nen uudelleen
Kun järjestelmä odottaa komentoa 
Paina lyhyesti ohjauspyörän pai-
niketta
Komennon odotustila päättyy välittö-
mästi ja järjestelmä antaa “beep” ää-
nimerkin. Anna puhekomento ääni-
merkin jälkeen.
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PUHEENTUNNISTUKSEN
PÄÄTTÄMINEN

Kun puheentunnistus on toiminnassa
Paina ja pidä pohjassa ohjauspyö-

rän painiketta

] HUOMAUTUS
• Kun ohjauspyörän tai joitain lait-

teiston painikkeita painetaan pu-
heohjausta käytettäessä, puheohja-
us päättyy.

• Jos sanot “cancel” tai “end” jär-
jestelmän odottaessa puhekomen-
toa, puheohjaus päättyy.

• Kun järjestelmä odottaa puheko-
mentoa, paina ja pidä ohjauspyö-
rän painiketta pohjassa lopet-
taaksesi puhekomennon.

Puheentunnistuksen ja puhe-
linluettelon käyttövinkit
Kia-puheentunnistukselle voi olla vai-
keaa ymmärtää joitain aksentteja ja
epätavallisia nimiä. 
Käytettäessä puheentunnistusta puhe-
lun muodostamiseen puhu normaalilla
äänellä selkeästi lausuen.
Saadaksesi parhaan hyödyn puheen-
tunnistuksesta, pyri noudattamaan näi-
tä ohjeita yhteystietoja tallentaessasi: 
• Älä tallenna yksittäisen nimen yhte-
ystietoja (esim. “Mika”, “Äiti”, “Elsa”,
jne.). Käytä aina kokonimiä näille yh-
teystiedoille (sekä etu- että sukuni-
met). 

• Älä käytä erikoismerkkejä (esim.@, -
, *, &, jne.).

• Älä käytä lyhenteitä (esim. käytä
“Lieutenant” lyhenteen “Lt.” sijaan) tai
akronyymejä (esim. käytä “County
Finance Department” sen sijaan, et-
tä käytät “C. F. D.”). Huolehdi, että
sanot nimen täsmälleen kuin se on
syötetty puhelinluetteloon.
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h Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä

• Puhekomennon aloittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

• Puheentunnistuksen ohittaminen
Painikkeen lyhyt (alle 0,8
sekuntia) painallus:

• Lopeta puhekomento.
Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

More Help

More Help

Please say a command

Please say a...

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call
History or Phone book. Please say a command.

More Help.
You can say Radio, FM, AM, Media, CD, USB, Aux,
My Music, iPod®, Bluetooth Audio, Phone, Call
History or Phone book. Please say a command.

Ding~

Ding~Painikkeen lyhyt (alle
0,8 sekuntia) painallus:

Phone book

Cancel

Please say a command

Phone book.
Please say the name of the phone book you
want to call.

Ding~

Di-Ding~(Cancel Sound)

Ding~
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Puhekomentojen luettelo
• Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komen-
not eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).
Komento Toiminto
More Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan

käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help Antaa opastusta komennoista, joita voidaan

käyttää nykyisessä tilassa.
Call<Nimi> Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallen-

nettu osoitekirjaan. Esim. Call “John Smith”
Phone Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komen-

noissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen
sano “Call History”, “Phone book”, “Dial
Number” suorittaaksesi ko. toiminnon.

Call History Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sano-

nut tämän komennon, sano osoitekirjaan tal-
lennettu yhteystieto yhdistääksesi automaatti-
sesti numeroon.

Dial Number Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sa-
nonut tämän komennon, voit lausua puhelin-
numeron johon haluat yhdistää.

Redial Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio • Näyttää seuraavan radioruudun radion kuun-

telun aikana. (FM1ß FM2ß FMA ß AM ß
AMA)
• Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun
kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento Toiminto
FM • Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyt-

tää nykyisen tilan. 
• Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä
näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun, 

FM1(FM One) Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two) Näyttää FM2-ruudun.
FMA Näyttää FMA-ruudun.
AM Näyttää AM-ruudun.
AMA Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6 Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tal-

lennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6 Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalinta-

painikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9 Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.

h Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän
maan käyttötaajuuden mukaan

AM 530~1710 Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta.
h Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän
maan käyttötaajuuden mukaan

TA on Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on Kytke RDS News -toiminto päälle
News off Kytke RDS News -toiminto pois päältä
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Komento Toiminto
Media Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30 Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappa-

le toistetaan.
CD Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valin-

taruutuun. 
• Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun
ja sano kappaleen numero toistaaksesi vastaa-
van kappaleen. 
• Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruu-
tuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin vali-
taksesi toistettavan kappaleen.

USB Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun.

Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi
toistettavan kappaleen.

iPod® Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod® Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän

jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistet-
tavan kappaleen.

My Music Toistaa My Music -hakemiston musiikkia.
Search My Music Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valin-

taruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin
valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento Toiminto
AUX (Auxiliary) Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth Audio Toistaa yhdistettyyn Bluetooth® -laitteeseen

tallennettua musiikkia.
Mute Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon? Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit) Päättää puheohjauksen.
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• FM/AM-radiokomennot: FM, AM -radiotoimintojen alla
käytettävät komennot

• Audio CD -komennot: Käytettävissä olevat komennot
audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento Toiminto
Preset 1~6 Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store Valitsee automaattisesti vahvimman vastaan-

ottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallen-
taa ne esivalintoihin 1-6.

Preset Save 1~6 Tallentaa nykyisen taajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radioka-

navaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa

(matalampaa taajuutta).
Next Preset Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan.

(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).

Previous Preset Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan.
(Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on
esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).

Scan Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen ny-
kyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa
10 sekuntia.

Preset Scan Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia
toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.

AF on Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region Kytkee Region-paikallisohjelmat päälle
Region off Kytkee Region-paikallisohjelmat pois päältä

Komento Toiminto
Random Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja

uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track Toistaa edellisen kappaleen.
Scan Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraa-

vasta kappaleesta alkaen. 
Track 1~30 Toistaa halutun kappalenumeron.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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• MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komen-
not USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

• iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-
tilaa käytettäessä.

Komento Toiminto
Random Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot sa-

tunnaisesti.
All Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedosto-

ja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemis-

toon.

Komento Toiminto
All Random Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnai-

sesti.
Random Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet

satunnaisesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappalei-

ta peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song Toistaa edellisen kappaleen.
Information Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.
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Komento Toiminto
Random Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnai-

sesti.
Random Off Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedosto-

ja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja

peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File Toistaa edellisen tiedoston.
Scan Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraa-

vasta tiedostosta alkaen. 
Information Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen

käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallen-

netut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi yli-
määräinen vahvistusvaihe.

Komento Toiminto
Play Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Paus Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

• My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot
My Music-tilaa käytettäessä.

• Langattoman Bluetooth®-äänentoiston komennot:
Käytettävissä olevat komennot langattomassa matka-
puhelimen Bluetooth®-suoratoistossa.
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ASETUKSET
Tyypit B-1, B-2, B-3

Käynnistystila
Paina painiketta näyttääkse-
si asetusruudun.

Voit valita ja säätää asetuksia seu-
raavista toiminnoista: [Display],
[Sound], [Clock],  [Phone] ja
[System].

Näytön asetukset

Kirkkauden säätäminen
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Brightness]

Käytä , painikkeita säätääkse-
si näytön kirkkautta tai aseta kirkkaus
automaatti-, päivä- tai yötilaan.
Paina painiketta nollataksesi.

(1) Automaattinen: Säätää kirkkautta
automaattisesti

(2) Päivä : Ylläpitää jatkuvasti suurta
kirkkautta

(3) Yö: Ylläpitää jatkuvasti alhaista
kirkkautta

Ponnahdusruututila
Paina painiketta Valitse
[Display] Valitse [Pop-up Mode]

Tätä toimintoa käytetään näyttämään
ponnahdusruutuja radio- ja media-ti-
loja avattaessa.
Kun tämä toiminto kytketään päälle,
painikkeen tai paina-
minen näyttää ponnahdusikkunaruu-
dun.

] HUOMAUTUS
Media ponnahdusruutu voidaan
näyttää ainoastaan, kun vähintään
kaksi media-tilaa on yhdistetty.

SETUP
SETUP

SETUP

Default

RADIO MEDIA 
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Tekstin vieritystoiminto (Scroll
Text) 
Paina painiketta Valitse
[Display]Valitse [Scroll text]

Tätä toimintoa käytetään näytöllä nä-
kyvän tekstin vierittämiseen, kun se
on liian pitkä kerralla näytettäväksi. 
Kytkettynä tekstiä vieritetään toistu-
vasti. Kytkettynä pois päältä tekstiä
vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö
Paina painiketta Valitse
[Display]Valitse [Song Info]

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan
näytöllä näkyviä tietoja USB ja MP3
CD -tiloissa

(1)Hakemisto Tiedosto : Näyttää tie-
doston ja kansion nimen

(2)Albumi Esittäjä Kappale : Näyttää
albumin/esittäjän/kappaleen nimen

SETUP
SETUP
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Ääniasetukset

Ääniasetukset
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Audio Setting]

Käytä , , , painikkeita
säätääksesi Fader/Balance-tasapai-
non asetuksia.
Käytä , painikkeita säätääkse-
si Basso-/Keskialue-/Diskantti asetuk -
sia.
Paina painiketta nollataksesi.

SDVC (Speed Dependent Volume
Control)
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Speed Dependent
Vol.]

Äänenvoimakkuutta hallitaan auto-
maattisesti ajoneuvon nopeuden mu-
kaan. SDVC voidaan säätää seuraa-
viin tiloihin: On/Off.

Puheentunnistuksen asetukset
(malleissa, joissa puheentunnis-
tus)
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Volume Dialogue]

Käytä , painikkeita puheko-
mentojen palautteen äänenvoimak-
kuuden säätämiseen.

SETUP

SETUP

Default

SETUP
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Kosketusnäytön äänenvoimak-
kuus
Paina painiketta Valitse
[Sound] Valitse [Touch Screen
Beep]

Tätä toimintoa käytetään kosketus-
näytön merkkiäänen kytkemiseksi
päälle/pois päälle.

Kellon/Päivän asetukset

Kellon asetukset
Paina painiketta Valitse
[Clock/Day] Valitse [Clock Settings]
Käytä painiketta säätääksesi
tunnit, minuutit ja AM/PM-asetuksen.

] HUOMAUTUS
Pidä paineke painettuna (yli
0,8 sekuntia) näyttääksesi kello-/päi-
vänäytön.

Kalenterin asetukset
Paina painiketta Valitse 
[Clock/Day] Valitse [Calendar
Settings]

Käytä , painikkeita säätääkse-
si päivän, kuukauden ja vuoden.

SETUP

SETUP

SETUP

CLOCK
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Kellon esitysmuoto (Time Format)
Paina painiketta Valitse
[Clock/Day] Valitse [Time Format]

Tämän toiminnon avulla voidaan kel-
lon esitysmuoto vaihtaa 12h ja 24h
välillä.

Kellon näyttö
Paina painiketta Valitse
[Clock/Day] Valitse [Clock Display
(Power off)]

Tätä toimintoa käytetään näyttämään
kellonaika näytöllä, kun äänentoisto-
laite on pois päältä.

Automaattinen RDS-aika
Paina painiketta Valitse
[Clock/Day] Valitse [Automatic RDS
Time]

Tätä toimintoa käytetään asettamaan
aika automaattisesti RDS-synkro-
noinnilla.

SETUPSETUPSETUP
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Langattoman Bluetooth®-tek-
niikan asetukset

Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on
lupa näiden merkintöjen käyttöön.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet
ovat vastaavien omistajien omistuk-
sessa. Matkapuhelimessa on oltava
Bluetooth®-ominaisuus tämän langat-
toman Bluetooth®-tekniikan käyttämi-
seksi.

Uuden laitteen muodostaminen
pariksi
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Pair Phone]

Langattomat Bluetooth®-laitteet voi-
daan muodostaa pariksi äänentoisto-
järjestelmän kanssa.
Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Pariksi muodostaminen pu-
helimen asetusten kautta”, joka sijait-
see “Langaton Bluetooth®-tekniikka”
osassa.

SETUP
VAROITUS

Ajokeskittymisen häiriintyminen
voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettämiseen ja sitä kautta on-
nettomuuteen, vakaviin henkilö-
vahinkoihin ja menehtymiseen.
Kuljettajalla on suurin vastuu ajo-
neuvon turvallisesta ja lainmukai-
sesta käytöstä. Langattomia lait-
teita tai muita varusteita, jotka
saattavat häiritä kuljettajan kes-
kittymistä, vaikuttavat muuten
ajoneuvon turvalliseen käyttöön
tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei
tulisi koskaan käyttää ajoneuvos-
sa.
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Pariksi muodostettujen puhelin-
ten luettelon katselu
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Paired Phone List]

Tätä toimintoa käytetään tarkasta-
maan matkapuhelimia, jotka on muo-
dostettu pariksi äänentoistojärjestel-
män kanssa. Valittaessa pariksi muo-
dostettu puhelin asetusvalikko näyte-
tään.
Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappa-
leeseen “Bluetooth®-yhteyden asetta-
minen” osassa “Langaton Bluetooth®-
tekniikka”.

1) : Siirtyy edelliseen ruutuun
2)Yhdistä/Katkaise puhelimen yhteys:
Yhdistä/Katkaise yhteys nykyisin
valitusta puhelimesta

3)Poista: Poistaa nykyisin valitun pu-
helimen

4) Muuta prioriteettia: Asettaa nykyisin
valitun puhelimen korkeimpaan yhte-
ysprioriteettiin

] HUOMAA ENNEN KUIN
LATAAT YHTEYSTIETOJA

•  Ainoastaan yhdistettyjen puheli-
mien yhteystietoja voidaan ladata.
Tarkasta myös, että matkapuheli-
mesi tukee lataustoimintoa.

•  Tarkastaaksesi tukeeko matkapu-
helimesi yhteystietojen lataamista,
tutustu puhelimesi käyttöoppa-
aseen.

• Ainoastaan yhdistetyn puhelimen
yhteystiedot voidaan ladata. Ennen
latausta tarkasta tukeeko puheli-
mesi lataustoimintoa.

Yhteystietojen lataaminen
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Phone book
Download]

Yhteystiedot ladataan matkapuheli-
mesta ja latauksen edistyminen osoi-
tetaan näytöllä.

] HUOMAUTUS
• Enintään 1 000 yhteystietoa voi-

daan kopioida auton osoitekirjaan.
• Enintään 1 000 yhteystietoa voi-

daan tallentaa jokaisesta pariksi
muodostetusta laitteesta. 

• Osoitekirjan lataamisen yhteydes-
sä aikaisemmin tallennetut yhteys-
tiedot poistetaan. Kuitenkaan niitä
yhteystietoja ei poisteta, jotka on
tallennettu muihin pariksi muo-
dostettuihin laitteisiin.

SETUP
SETUP
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Automaattinen lataus
(Yhteystiedot)
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Auto Download]

Tätä toimintoa käytetään matkapuheli-
men yhteystietojen automaattiseen la-
taamiseen, kun Bluetooth®-puhelin yh-
distetään.

] HUOMAUTUS
• Automaattinen lataustoiminto la-

taa matkapuhelimen yhteystiedot
aina, kun puhelin yhdistetään.
Latausaika saattaa vaihdella riip-
puen tallennettujen yhteystietojen
määrästä ja yhteyden tilasta.

• Kun lataat yhteystietoja, tarkasta
ensin tukeeko matkapuhelimesi
yhteystietojen lataustoimintoa.

Äänen suoratoisto
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Audio Streaming]

Kun äänen suoratoisto on kyketty
päälle, voit toistaa langattomaan
Bluetooth®-laitteeseen tallennettuja
musiikkitiedostoja auton äänentoiston
kautta.

Lähtökanavan äänenvoimakkuus
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Outgoing Volume]

Käytä , painikkeita säätääk-
sesi lähtökanavan äänenvoimakkuut-
ta.

SETUP
SETUP SETUP
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Bluetooth -järjestelmän kytkemi-
nen pois päältä
Paina painiketta Valitse
[Phone] Valitse [Bluetooth System
Off]
Kun Bluetooth®-tekniikka kytketään
pois päältä, Bluetooth®-toimintoja ei
voida enää käyttää äänentoistolait-
teistolla.

] HUOMAUTUS
Kytkeäksesi Bluetooth®-tekniikan ta-
kaisin päälle, siirry valintaan

[Phone] ja paina “Yes”.
SETUP

SETUP

HUOMIO
Musiikin suoratoisto langattomal-
la Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä
ole tuettu joissain Bluetooth®-pu-
helimissa.                                      
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Järjestelmän asetukset

Muistin tiedot
Paina painiketta Valitse
[System] Valitse [Memory Information]

Tämä toiminto näyttää järjestelmän
muistiin liittyviä tietoja.

(1) Käytetty: Näyttää käytössä olevan
kapasiteetin

(2) Kapasiteetti: Näyttää kokonaiska-
pasiteetin

Puheentunnistustilan asetukset
(mikäli varusteena)
Paina painiketta Valitse
[System] Valitse [Voice Recognition
System]

Tätä toimintoa käytetään valitsemaan
haluttu puhekomentojen palautteen ti-
la normaalin (“Normal”) ja harjaantu-
neen (“Expert”) välillä.

(1)Normal : Tarjoaa yksityiskohtaisia
kehotteita puheentunnistusta käy-
tettäessä

(2)Expert : Tarjoaa joitain kehotteita
puheentunnistusta käytettäessä

] HUOMAUTUS
Puheentunnistus on riippuvainen ää-
nentoistojärjestelmästä.

Kieli
Paina painiketta Valitse
[System] Valitse [Language]

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan
järjestelmän ja puheentunnistuksen
kieli.
Jos kieli vaihdetaan, järjestelmä
käynnistyy uudelleen valitulla kielellä.

h Tuetut kielet:

SETUP
SETUP

SETUP
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PERUUTUSKAMERA
(mikäli varusteena)

• Järjestelmä on varustettu turvalli-
suutta parantavalla peruutuskame-
ralla, joka mahdollistaa laajemman
näkymän taakse.

• Peruutuskamera kytkeytyy auto-
maattisesti päälle, kun virta-avain
on ON-asennossa ja vaihdevipu
siirretään R-asentoon.

• Peruutuskamera lopettaa toiminnan
automaattisesti, kun vaihdevivun
asentoa vaihdetaan.

HUOMIO
Peruutuskamera on varustettu
optisella linssillä, joka tarjoaa
laajemman näkyvyyden. Asiat
saattavat näkyä eri etäisyydellä
kuin todellisuudessa ovat.
Turvallisuuden vuoksi tarkasta
takaosan vasen/oikea puoli omin
silmin.
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LIITTEET
Nimi Kuvaus

12hr 12 HOUR
24hr 24 HOUR
AST(A.Store) AUTO STORE
AMA AM RADIO (AUTO STORE)
FMA FM RADIO (AUTO STORE)
AUX Ulkoisen äänentoiston tila
BASS Basso
TREBLE Diskantti
BT Bluetooth (mikäli varusteena)
PRESET Esivalinta
RDS Search Radio Data System -haku
TA Liikennetiedotukset
Radio Radio
FM/AM/USB FM/AM/USB
Max Maksimi
Min Minimi
Low Matala
Mid Keskitaso
On On
Off Off
PowerBass PowerBass-bassokorostus
Setting Asetus
OK OK
MENU MENU
PowerTreble PowerTreble

Nimi Kuvaus
SDVC Nopeudesta riippuva 

äänenvoimakkuuden hallinta
Setup Asetukset
Service following Seuraava huolto
CURRENT Nykyinen
Current/Total Nykyinen/Yhteensä
DEVICE NAME Laitteen nimi
NAME NIMI
NAME HERE NIMI TÄHÄN
NUMBER NUMERO
PHONE NAME PUHELIMEN NIMI
Received Date Vastaanottopäivämäärä
Received Vastaanotettuviesti
Message
Received Time Saapumisaika
TIME AIKA
AST AUTO STORE
AM AM RADIO
CD COMPACT DISC
FM FM RADIO (AUTO STORE)
L=R LEFT (vasen) = RIGHT(oikea)
Middle Keskialue
My Music My Music
Track Kappale
USB USB
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LIITTEET
Nimi Kuvaus

Phone Phone
Engineering Mode Huoltotila
SEEK HAKU
Icon Tunnus
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VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS 

FCC 

Varoitus: Muutostyöt, jotka eivät ole hyväksynnästä vastuussa olevan osapuolen erityisesti hyväksymiä,
voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden kyseessä olevaan laitteeseen.

<FCC-käyttöohje>

Tämä laite on FCC-ohjeiden osion 15 mukainen.  Toiminta saattaa
altistua kahdelle seuraavanlaiselle tilanteelle: 
(1) Tämä laite ei välttämättä aiheuta vahingollista häiriötä ja 
(2) Tämän laitteen on siedettävä mitätahansa vastaanottohäiriötä,

mukaan lukien tahattomasta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä.

<Käyttäjän varoituslauseke>
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CE koskee EU-aluetta



Hakemisto

145

Antenni...............................................................................2
Asetukset..........................................................................21
Audio-CD-tila ..................................................................83
Aux, USB ja iPod®-liitäntä ................................................4
AUX-tila.........................................................................103

Bluetooth®-äänentoiston tila...........................................109

CD-soitin (Tyyppi A-1~A-6)........................................... 13
CD-soitin (Tyyppi B-1~B-5)............................................59
CE ..................................................................................144

FCC ...............................................................................143

Hakemisto ......................................................................145

iPod-tila............................................................................99
iPodin käyttäminen ......................................................... 12

Kuinka auton äänentoisto toimii? ......................................4

Langaton Bluetooth®-tekniikka ...............................110,113
Liitteet ............................................................................141
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Media-tila .........................................................................82
MP3-CD-tila ....................................................................87
My music -tila ................................................................104

Ohjauspyörän audio-painikkeet .........................................3

Peruutuskamera..............................................................140
Puheentunnistus .......................................................52, 141 
Puhekomentojen luettelo..........................................54, 125
Puhelimen asetukset.........................................................25
Puhelin .............................................................................46

Radio ................................................................................25
Radio-tila........................................................71, 75, 78, 80

USB-laitteen käyttäminen ................................................10
USB-tila ...........................................................................93
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