
Äänentoistojärjestelmä

395

ÄÄNENTOISTO (Kosketusnäytöllä)

H8H4G0000EE/H8H4G0001EE

(langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

n Tyyppi E n Tyyppi F
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Äänentoiston ominaisuudet
Keskusyksikkö

h Varsinaiset toiminnot saattavat poi-
keta kuvan mukaisesta.

(1) LCD-ruutu
• Kosketa ruutua valitaksesi painik-

keen.
(2) RADIO
• Käynnistä FM, AM tai DAB* radio.
* mikäli varusteena
(3) MEDIA
• Valitse USB(iPod®), Bluetooth®(BT)

Audio tai AUX.
• Näytä media-valikko, kun kaksi tai

useampi media on liitetty tai kun
[MEDIA] painiketta painetaan me-
dia-tilassa. 

(4) PUHELIN
• Käynnistä Bluetooth®-puhelin tila.
(5) VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS -
säädin 
• Käännä säätääksesi äänenvoimak-

kuutta.
• Paina kytkeäksesi laitteen päälle tai

pois päältä.

(6) RESET
• Sammuta ja käynnistä järjestelmä

uudelleen.

   (7) SEEK/TRACK
• Hakee seuraavan aseman FM, AM

tai DAB* radiotilassa.
• Vaihda nykyistä kappaletta media-

tilassa.
* mikäli varusteena

n Tyyppi E

n Tyyppi F
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(8) DISP
• Kytke näyttö päälle tai pois päältä.

(9) CLOCK
• Näyttää kellon/päivämäärän/päi-

vän.

(10) SETUP
• Avaa seuraavien toimintojen ase-

tukset: näyttö, äänet, päivämää-
rä/aika, Bluetooth, järjestelmä, näy-
tönsäästäjä ja näytön sammutus.

(11) TUNE-säädin 
• Käännä siirtyäksesi kappale-/ka-

navaluettelossa.
• Paina tehdäksesi valinnan.

n Tyyppi F

n Tyyppi E
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Ohjauspyörän painikkeet

h Varsinaiset toiminnot saattavat poi-
keta kuvan mukaisesta.

(1)MYKISTYS
• Paina mykistääksesi äänen ulostu-

lon.

(2) TILA
• Paina tätä painiketta vaihtaaksesi

tilaa seuraavassa järjestyksessä:
Radio ß Media.

(3)ÄÄNENVOIMAKKUUS
• Paina säätääksesi äänenvoimak-

kuutta.

(4)YLÖS/ALAS
• Paina tätä painiketta radio-tilassa

hakeaksesi tallennettuja asemia.
• Paina tätä painiketta radio-tilassa

hakeaksesi taajuuksia.
• Paina tätä painiketta media-tilassa

vaihtaaksesi nykyistä kappaletta.
• Pidä tätä painiketta pohjassa radio-

tilassa hakeaksesi kappaleita pika-
haulla.

(5)SOITA
• Paina tätä painiketta:

- Jos Bluetooth® Handsfree -tila ei
ole käytössä tai vastataksesi pu-
heluun.
Ensimmäinen painallus: Näytä
puhelinnumeron valintaruutu.
Toinen painallus: Näytä auto-
maattisesti viimeksi soitetut pu-
helinnumerot.
Kolmas painallus: Soita syötet-
tyyn puhelinnumeroon.

- Paina saapuvan puhelun ilmoi-
tuksen tullessa vastataksesi pu-
heluun.

- Paina Bluetooth® Handsfree -tilas-
sa vaihtaaksesi odottavaan puhe-
luun.

• Painikkeen pitäminen pohjassa:
- Jos et ole Bluetooth® Handsfree -

tilassa tai vastaanotat puhelun,
viimeksi soitettuun numeroon soi-
tetaan uudelleen.

- Paina Bluetooth® Handsfree -ti-
lassa siirtääksesi puhelun matka-
puhelimeen.

- Paina matkapuhelintilassa siir-
tääksesi Bluetooth® Handsfree -
tilaan.

(6) LOPETA
• Paina Bluetooth® Handsfree -tilas-

sa lopettaaksesi puhelun.
• Paina saapuvan puhelun ruudussa

hylätäksesi puhelun.
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VAROITUS
- Äänentoistojärjestelmän
turvavaroitukset

• 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.

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

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• 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.

• 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.

VAROITUS - Ajokeskit -
tymisen häiriöt

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. Langat -
tomia laitteita tai muita varustei-
ta, jotka saattavat häiritä kuljet-
tajan keskittymistä, vaikuttavat
muuten ajoneuvon turvalliseen
käyttöön tai ovat lain mukaan
kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyt-
tää ajoneuvossa.
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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.

• Vältä syövyttävien yhdisteiden,
kuten hajuvesien tai kosmeettis-
ten öljyjen, koskettamista koje-
lautaan, sillä ne saattavat aiheut-
taa vahinkoa tai haalistumista.

(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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Tilaa kuvaavien tunnusten tiedot
Äänentoistolaitteen tilaa kuvaavat tunnukset näytetään
ruudun oikeassa yläkulmassa.

Tunnus Kuvaus
Mykistys Mykistys kytketty

Akku Liitetyn Bluetooth®-laitteen akun jäljellä oleva
kestoaika.

Handsfree + Ää-
nentoiston suo-
ratoiston yhteys

Bluetooth® Handsfree -puhelut ja äänen suo-
ratoisto käytettävissä.

Handsfree
-yhteys Bluetooth® Handsfree -puhelut käytettävissä

Bluetooth®
-äänen 

suoratoisto
Bluetooth® -äänen suoratoisto käytettävissä.

Yhteystietojen
lataaminen

Yhteystietojen lataaminen langattoman
Bluetooth® -yhteyden välityksellä.

Puheluhistorian
lataus

Puheluhistorian lataaminen langattoman
Bluetooth® -yhteyden välityksellä.

Linja varattu Puhelu kesken

Mikrofonin my-
kistys

Mikrofoni mykistetään puhelun aikana (soit-
taja ei kykene kuulemaan ääntä)

Puhelusignaalin
vahvuus

Näyttää Bluetooth®-puhelimen puhelusignaa-
lin vahvuuden.
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Radio

FM/AM (RDS:llä)

DAB (mikäli varusteena)

(1) Radio
Vaihda FM, AM ja DAB* -tilojen välil-
lä.
* mikäli varusteena

(2) Luettelo - “List”
Tarkastele kaikkia asemia.

(3) Esivalinta - “Presets”
Tarkastele kaikkia esivalintoja.

(4) Valikko - “Menu”
Siirry valikkoruudussa.

Vaihda FM, AM ja DAB* -tilojen välillä.
• Paina [RADIO] -painiketta äänen-

toistojärjestelmässä vaihtaaksesi
FM, AM ja DAB* -tilojen välillä.

• Valitse [Radio] painike ruudulta
vaihtaaksesi FM, AM ja DAB* -tilo-
jen välillä.

* mikäli varusteena

Asemien hakeminen
Paina [SEEK TRACK] painiketta ha-
keaksesi asemia.

Luettelo
Kaikki ajoneuvon nykyisen sijainnin
mukaiset asemat näytetään. Valitse
haluamasi asema.
Suosikkiasemat voidaan tallentaa
[Preset]-esivalintoihin valitsemalla [+]
painike.
Esivalinnat
Voit tallentaa jopa 40 asemaa.
Kuunnellaksesi esivalintaa, valitse
haluttu asema luettelosta.
Pidä haluttua paikkaa väliltä 1-40.
Toiminto tallentaa nykyisen aseman
valittuun paikkaan.
Jos paikka on tyhjä, pelkkä painami-
nen tallentaa aseman paikkaan.
Valikko
Paina [Menu] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Liikennetiedotukset -

TA: Kytke liikennetiedotukset pääl-
le/pois päältä.

• Selaustoiminto (Scan): Kaikkia kuu-
luvia asemia toistetaan viisi sekun-
tia kerrallaan.

• Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-
daan säätää.
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FM/AM (ilman RDS:ää)

(1) Taajuusalue
Vaihda FM- ja AM-taajuusalueen vä-
lillä.

(2) Esivalinta - “Presets”
Tarkastele kaikkia esivalintoja.

(3) Luettelo - “List”
Tarkastele kaikkia asemia.

(4) Valikko - “Menu”
Siirry valikkoruudussa.

Vaihda FM- ja AM-taajuusalueen vä-
lillä.
• Paina [RADIO] -painiketta äänen-

toistojärjestelmässä vaihtaaksesi
FM ja AM -tilojen välillä.

• Valitse [Band] painike ruudulta vaih-
taaksesi FM ja AM -tilojen välillä.

Asemien hakeminen
Paina [SEEK TRACK] painiketta ha-
keaksesi asemia.

Luettelo
Kaikki ajoneuvon nykyisen sijainnin
mukaiset asemat näytetään. Valitse
haluamasi asema.
Suosikkiasemat voidaan tallentaa
[Presets]-esivalintoihin valitsemalla
[save] painike.

Esivalinnat
Voit tallentaa jopa 40 asemaa.
Kuunnellaksesi esivalintaa, valitse
haluttu asema luettelosta.
Pidä haluttua paikkaa väliltä 1-40.
Toiminto tallentaa nykyisen aseman
valittuun paikkaan.
Jos paikka on tyhjä, pelkkä painami-
nen tallentaa aseman paikkaan.

Valikko
Paina [Menu] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Selaustoiminto (Scan): Kaikkia kuu-

luvia asemia toistetaan viisi sekun-
tia kerrallaan.

• Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-
daan säätää.
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Media

MP3
Tuetut ääniformaatit

] HUOMAUTUS
Muita kuin yllä esitettyjä tiedosto-
formaatteja ei ehkä voida tunnistaa
tai toistaa. Tietoja, kuten tiedostoni-
meä, ei voida ehkä näyttää.

Tuettujen pakattujen tiedostotyyppien
alueet
1. Tiedonsiirtonopeusalueet (Kbps)

2. Näytteenottotaajuudet (Hz)

• MP3/WMA-pakattujen tiedostojen
äänenlaatu saattaa vaihdella tiedon-
siirtonopeuden mukaan. (Suurempi
tiedonsiirto mahdollistaa paremman
äänenlaadun).

• Tuote tunnistaa ainoastaan tiedos-
tot, joilla on MP3- tai WMA-pääte.
Muita tiedostopäätteitä ei voida tun-
nistaa.

3. Tunnistettavien tiedostojen ja ha-
kemistojen määrä

• Hakemistot 2  000 USB:llä
• Tiedostot: 6  000 USB:llä
• Hakemistorakenteiden määrää ei

ole rajoitettu
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4. Merkkien enimmäismäärä (Uni -
code)

• Tiedostonimet: 64 merkkiä (Englan -
ti/Korea)

• Hakemistonimet: 32 merkkiä (Eng -
lan  ti/Korea)

Tuetut kielet (Unicode-tuki)
• Korea: 2  604 merkkiä
• Englanti: 94 merkkiä
• Yleiset Kiinalaiset merkit: 4  888

merkkiä
• Erikoismerkit: 986 merkkiä

] HUOMAUTUS
Japani/yksinkertaiset kiinalaiset mer -
kit ei ole tuettu.

] HUOMAUTUS - USB-laitteen
käyttäminen

• USB-laite saattaa vaurioitua, jos
ajoneuvo käynnistetään sen ollessa
kiinnitettynä. Irrota USB-laite en-
nen ajoneuvon käynnistämistä.

• Ajoneuvon käynnistäminen tai
moottorin sammuttaminen ulkoi-
sen USB-laitteen ollessa liitettynä
voi johtaa ulkoisen USB-laitteen
toimintahäiriöön.

• Varo staattisia sähköpurkauksia
liittäessäsi/irrottaessasi ulkoista
USB-laitteita.

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

• Ulkoisia USB-laitteita ei ehkä tun-
nisteta riippuen ulkoisen USB-lait-
teen tilasta.

• Ainoastaan tuotteet, jotka on alus-
tettu alle 4 KB / sektori -asetuksel-
la, voidaan tunnistaa.

• Ainoastaan USB-laitteet FAT12/16/
32 -formaatilla voidaan tunnistaa.
NTFS ja ExFAT -tiedostojärjestel-
miä ei tunnisteta.

• Joitain USB-laitteita ei välttämättä
tueta yhteensopivuusristiriitojen
johdosta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä kosketa USB-liittimiin.
• USB-laitteen liittäminen ja irrotta-
minen nopeasti voi johtaa laitteen
vioittumiseen.

• USB-laitteen irrottamisen aikana
saattaa kuulua epämääräisiä ää-
niä.

• Kytke äänentoistojärjestelmä pois
päältä ennen kuin liität tai irrotat
USB-laitetta.

• Tunnistaminen saattaa kestää pi-
dempään riippuen ulkoisen USB-
laitteen tyypistä, kapasiteetista tai
tiedostojärjestelmästä. Tämä ei ole
tuotteen toimintahäiriö.

• USB-laitteen käyttäminen muihin
tarkoituksiin kuin musiikin soitta-
miseen on kielletty.

• Kuvien näyttö ja videoiden toisto ei
ole tuettu.

• USB-lisälaitteiden, kuten USB-la-
turin tai -lämmittimen, käyttö
saattaa heikentää tuotteen suori-
tuskykyä ja aiheuttaa toimintahäi-
riöitä. Älä käytä USB-laitteita tai -
tarvikkeita näihin tarkoituksiin.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Tarvikemallisten USB-jakajien tai
jatkokaapeleiden käyttö voi johtaa
häiriöihin USB-laitteen tunnistami-
sessa. Liitä USB-laite suoraan ajo-
neuvon multimedia-porttiin.

• Mikäli käytetään USB-laitteita,
joissa on loogisia osiointeja, ai-
noastaan niitä tiedostoja voidaan
toistaa, jotka on tallennettu kor-
keimpiin loogisiin osiin.
Jos USB-laitteeseen on tallennettu
ohjelmia, toisto saattaa epäonnis-
tua.

• Joitakin liitettyjä MP3-soittimia,
matkapuhelimia, digitaalikameroi-
ta, jne. (USB-laitteet, joita ei voida
tunnistaa siirrettävinä tallennus-
medioina) ei voi käyttää normaa-
listi.

• USB-latausta ei tueta joissain mo-
biililaitteissa.

• Toiminta voidaan taata ainoastaan
standardin mukaisille (metallikuo-
risille) USB-muisteille.

• HDD, CF, SD tai vastaavien muis-
tilaitteiden toimintaa ei voida taa-
ta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• DRM (Digital Rights Management)
-tiedostoja ei voida toistaa.

• SD-, CF- tai muuntyyppisiä USB-
muisteja, jotka edellyttävät sovitti-
men käyttöä, ei ole tuettu.

• Sellaisten USB HDD tai USB-levy-
jen, joiden liittimet saattavat löys-
tyä ajoneuvon tärinästä, toimintaa
ei voida taata. (iStick, jne.)

• USB-tuotteet, joita käy-
tetään avainketjuissa
tai matkapuhelintar-
vikkeina saattavat va-
hingoittaa USB-porttia
tai vaikuttaa virheettömään tois-
toon. Älä käytä näitä tuotteita.
Ainoastaan tuotteita, joissa on ku-
van mukainen liitin.

• Kun MP3-laite tai matkapuhelin
liitetään samaanaikaan AUX, BT
Audio ja/tai USB-tilan kautta, häi-
riöääni saattaa kuulua.
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USB

(1) Repeat
Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

(2) Shuffle
Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

(3) Luettelo - “List”
Katso kaikkien kappaleiden luetteloa.

(4) Valikko - “Menu”
Siirry valikkoruudussa.

(5) Albumin kuva
Katso kappaletietoja.

(6) Pause
Musiikin toisto tai tauko.

(7) Toiston tila
Paina hypätäksesi haluttuun kohtaan.

Toisto
• Paina [MEDIA] painiketta ja valitse

[USB].
• Liitä USB-laite USB-porttiin tois-

taaksesi USB-laitteen kappaleita
automaattisesti.

Kappaleiden vaihtaminen
• Paina [SEEK TRACK] painiketta

toistaaksesi edellisen tai seuraavan
kappaleen.

• Paina ja pidä [SEEK/TRACK] paini-
ketta pohjassa kelataksesi nykyistä
kappaletta pikanopeudella eteen-
tai taaksepäin.

• Hae kappaleita kääntämällä TUNE-
säädintä ja paina sitä aloittaaksesi
toiston.

Kappaleiden valitseminen luettelosta
Paina [List] painiketta katsoaksesi
soitettavien kappaleiden luetteloa.
Valitse ja toista haluttua kappaletta.
Jatkuva toisto
Paina [Repeat] painiketta kytkeäksesi
toiminnon seuraavasti: toista kaikkia
kappaleita ‘Repeat all’, toista nykyistä
kappaletta ‘Repeat current song’,toista
hakemistoa ‘Repeat folder’ tai toista ka-
tegoriaa ‘Repeat category’.
• Repeat all: Toista kaikkia kap-

paleita.
• Repeat current song: Toista ny-

kyistä kappaletta jatkuvasti.
• Repeat folder: Kaikkia nykyi-

sen hakemiston kappaleita toiste-
taan jatkuvasti.

• Toista kategoriaa: Toistaa kaik-
kia nykyisen kategorian kappaleita
jatkuvasti uudelleen.
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] HUOMAUTUS
Hakemiston toistotoiminto on saata-
villa ainoastaan, kun kappaleita tois-
tetaan [File]-kategoriasta [List]-toi-
minnon alta.

Satunnaistoisto
Valitse [Shuffle] kytkeäksesi kappa-
leen satunnaistuiston ‘Shuffle’, hake-
miston satunnaistoiston ‘Shuffle fol-
der’ tai kategorian satunnaistoiston
‘Shuffle category’ päälle/pois päältä.
• Shuffle: Kappaleita toistetaan

satunnaisessa järjestyksessä.
• Hakemiston satunnaistoisto:

Nykyisessä hakemistossa olevia
kappaleita soitetaan satunnaisesti.

• Shuffle category: Nykyisessä
kategoriassa olevia kappaleita soi-
tetaan satunnaisesti.

Valikko
Paina [Menu] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Information : Nykyisin toistettavas-

ta tiedostosta näytetään tarkempia
tietoja.

• Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-
daan säätää.

] HUOMAUTUS - iPod®:in
käyttö

• Käyttääksesi äänentoistojärjestel-
män iPod®-ohjaustoimintoa, käytä
iPod®:in mukana toimitettua joh-
toa.

• iPod®in liittäminen äänentoistojär-
jestelmään toiston aikana voi johtaa
voimakkaaseen noin 1-2 sekuntia
kestävään meluäänen kuulumiseen.
Liitä iPod® järjestelmään, kun py-
säytät tai pidät tauon toistossa.

• Liitä iPod®, kun ajoneuvo on ACC
ON -tilassa aloittaaksesi latauksen.

• Liittäessäsi iPod®-johtoa, huolehdi
että painat liittimen kunnolla port-
tiin.

• Kun taajuuskorjaun on käytössä
samanaikaisesti ulkoisessa laittees-
sa, kuten iPod®:ssa, ja äänentoisto-
järjestelmässä, toiminnot saattavat
toimia päällekkäin heikentäen ää-
nenlaatua tai aiheuttaen häiriötä.
Poista taajuuskorjain käytöstä kai-
kissa ulkoisissa laitteissa, mikäli
mahdollista.

• iPod® tai AUX-laitteen liittämisen
yhteydessä voi kuulua meluääntä.
Irrota ja säilytä laitetta irrallaan,
kun se ei ole käytössä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Järjestelmästä saattaa kuulua me-
lua, jos sitä käytetään iPod® tai
AUX-laite liitettynä virtalähtee-
seen. Näissä tapauksissa irrota
iPod® tai ulkoinen laite virtaläh-
teestä.

• Toistossa saatta ilmetä häiriöitä tai
laitteessa toimintahäiriötä riippu-
en iPod®/iPhone®-laitteesi ominai-
suuksista.

• Toisto saattaa epäonnistua, jos
iPhone® liitetään Bluetooth®:lla ja
USB:llä. Tässä tapauksessa valitse
Dock-liitin tai Bluetooth® iPhone®-
laitteesta vaihtaaksesi äänen ulostu-
loasetuksen.

• Jos ohjelmistoversio ei tue kom-
munikaatioprotokollaa tai iPod®ia
ei tunnisteta laitevirheen tai vian
takia, iPod®-tilaa ei voida käyttää.

• iPod® nano (5. sukupolvi) -laittei-
ta ei voida tunnistaa, jos akku on
vähissä. Lataa laitetta riittävästi
ennen käyttöä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Haun ja kappaleiden toistojärjes-
tys iPod®:ssa saattaa poiketa ää-
nentoistojärjestelmän järjestykses-
tä.

• Jos iPod® on virhe sisäisen vian joh-
dosta, suosittelemme nollaamaan
iPod®-laitteen (tutustu iPod®-lait-
teen ohjeeseen).

• Riippuen ohjelmistoversiosta,
iPod® saattaa epäonnistua synkro-
noinnissa järjestelmän kanssa. Jos
media poistetaan tai yhteys järjes-
telmään katkaistaan ennen tunnis-
tamista, aikaisempaa tilaa ei ehkä
palauteta (iPad®ia ei voida ladata).

• Käytettäessä muuta kuin
iPod®/iPhone®-laitteen mukana
toimitettua 1m johtoa, tuotetta ei
välttämättä tunnisteta.

• Jos muuta soitto-ohjelmaa käytetään
iPod®ssa, järjestelmän synkronointi
saatta epäonnistua johtuen iPod®-oh-
jelman virheestä.

iPod®

(1) Repeat
Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

(2) Shuffle
Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

(3) Luettelo - “List”
Katso kaikkien kappaleiden luetteloa.

(4) Valikko - “Menu”
Siirry valikkoruudussa.

(5) Albumin kuva
Katso kappaletietoja.

(6) Tauko
Musiikin toisto tai tauko.

(7) Toiston tila
Paina hypätäksesi haluttuun kohtaan.

Toisto
• Liitä iPod® äänentoiston USB-port-

tiin, paina [MEDIA] painiketta ja va-
litse [iPod].

Kappaleiden vaihtaminen
• Paina [SEEK TRACK] painiketta

toistaaksesi edellisen tai seuraavan
kappaleen.

• Paina ja pidä [SEEK/TRACK] paini-
ketta pohjassa kelataksesi nykyistä
kappaletta pikanopeudella eteen-
tai taaksepäin.

• Hae kappaleita kääntämällä TUNE-
säädintä ja paina sitä aloittaaksesi
toiston.

Kappaleiden valitseminen luettelosta
Paina [List] painiketta katsoaksesi
soitettavien kappaleiden luetteloa.
Valitse ja toista haluttua kap pa letta.
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Jatkuva toisto
Paina [Repeat] painiketta kytkeäkse-
si toiminnon seuraavasti: toista kate-
gorian kappaleita uudelleen ‘Repeat
category’ tai toista nykyistä kappalet-
ta uudelleen ‘Repeat current song’.
• Toista kategoriaa: Toistaa kaik-

kia nykyisen kategorian kappaleita
jatkuvasti uudelleen.

• Repeat current song: Toista ny-
kyistä kappaletta jatkuvasti.

Satunnaistoisto
Paina [Shuffle] kytkeäksesi kategori-
an satunnaistoiston ‘Shuffle category’
päälle/pois.
• Shuffle category: Nykyisessä

kategoriassa olevia kappaleita soi-
tetaan satunnaisesti.

Valikko
Paina [Menu] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Information : Nykyisin toistettavas-

ta tiedostosta näytetään tarkempia
tietoja.

• Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-
daan säätää.

Kun muita musiikkiohjelmia on käynnis-
sä
Kun iPod®iin tallennettuja kappaleita
soitetaan erillisen musiikkiohjelman
kautta, seuraava ruutu näytetään.
(1) Toisto/Tauko: Musiikin toisto tai

tauko.
(2) Toistaa musiikkia iPod:lta: Toista

®iin takkennettua musiikkia.
(3) Albumin kuva: Katso toiston tieto-

ja.

] HUOMAUTUS
Toimintoa ei voida suorittaa oikein
iPod®-ohjelman häiriön johdosta.

Musiikin toistaminen iPod:lta
• Valitse [Play iPod files] toistaakse-

si iPod®iin tallennettuja kappaleita.
Jos iPod®:ssa ei ole tallennettuja
kappaleita, [Play iPod files] ei ole
käytettävissä.
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] HUOMAUTUS - Bluetooth®-
suoratoiston käyttö

• Bluetooth®-äänentoistoa voidaan
käyttää ainoastaan, kun
Bluetooth®-toiminnolla varustettu
puhelin on yhdistetty. Ainoastaan
laitteita, jotka tukevat Bluetooth®-
äänentoistoa voidaan käyttää.

• Jos Bluetooth®-puhelimen yhteys
katkaistaan, musiikin toisto kes-
keytyy.

• Kun TRACK UP/DOWN painik-
keita painetaan Bluetooth®-suora-
toiston aikana, järjestelmästä saat-
taa kuulua häiriöääntä tai ääni
saattaa katketa riippuen matkapu-
helinlaitteesta.

• Riippuen matkapuhelinlaitteesta
äänen suoratoistoa ei ehkä tueta. 

• Jos Bluetooth®-suoratoiston aika-
na tehdään tai vastaanotetaan pu-
helu, puhelu saattaa sekoittua mu-
siikin kanssa.

• Kun Bluetooth®-suoratoistoon pa-
lataan puhelun päättymisen jäl-
keen, toisto ei palaudu automaatti-
sesti kaikissa puhelinmalleissa.

HUOMIO
• Langaton Bluetooth®-handsfree
on varuste, joka helpottaa kul-
jettajaa turvallisessa ajotavas-
sa. Langattoman Bluetooth®-
puhelimen yhdistäminen auton
äänentoistojärjestelmään mah-
dollistaa käyttäjän vaivattoman
puheluiden tekemisen, puhe-
luiden vastaamisen sekä yh-
teystietojen hallinnan. Ennen
kuin käytät Bluetooth®-tekniik-
kaa, tutustu huolellisesti tämän
käyttöoppaan sisältöön.

• Toimintojen liiallinen käyttö
ajon aikana saattaa johtaa huo-
limattomaan ajotapaan, joka
voi johtaa onnettomuuksiin. 

• Älä käytä laitetta liikaa ajon ai-
kana. 

• Näytön pitkäaikainen katsele-
minen on vaarallista ja voi joh-
taa onnettomuuksiin. 

• Katso näyttöön ajon aikana
vain lyhyesti.
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Bluetooth® (BT) Audio

(1) Repeat
Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

(2) Shuffle
Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

(3) Valikko
Siirry valikkoruudussa.

(4) Toisto / Tauko
Musiikin toisto tai tauko.

] HUOMAUTUS
• Jotkut matkapuhelimet eivät vält-
tämättä tue tiettyjä toimintoja.

• Bluetooth®-äänentoiston äänenvoi-
makkuus synkronoidaan matkapu-
helimen median äänenvoimakkuu-
den kanssa.

Toisto
• Paina [MEDIA] painiketta ja valitse

[BT Audio].
Kappaleiden vaihtaminen
• Paina [SEEK TRACK] painiketta

toistaaksesi edellisen tai seuraavan
kappaleen.

] HUOMAUTUS
Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä
tue tätä toimintoa.
Jatkuva toisto
Paina [Repeat] painiketta kytkeäksesi
toiminnon seuraavasti: toista kaikkia
kappaleita ‘Repeat all’, toista nykyistä
kappaletta ‘Repeat current song’ tai
toista kategoriaa ‘Repeat category’.
• Repeat all: Toista kaikkia kap-

paleita.
• Repeat current song: Toista ny-

kyistä kappaletta jatkuvasti.
• Toista kategoriaa: Toistaa kaik-

kia nykyisen kategorian kappaleita
jatkuvasti uudelleen.

] HUOMAUTUS
Repeat-toistotoiminto saattaa olla
kytketty, riippuen yhdistetyn
Bluetooth®-laitteen toiminnasta.

Satunnaistoisto
Paina [Shuffle] kytkeäksesi kappa-
leen ‘Shuffle’ tai kategorian satun-
naistoiston ‘Shuffle category’ pääl-
le/pois.
• Shuffle: Kappaleita toistetaan

satunnaisessa järjestyksessä.
• Shuffle category: Nykyisessä

kategoriassa olevia kappaleita soi-
tetaan satunnaisesti.

] HUOMAUTUS
Shuffle-satunnaistoistotoiminto saat-
taa olla kytketty, riippuen yhdistetyn
Bluetooth®-laitteen toiminnasta.

Valikko
Paina [Menu] ja valitse haluttu toi-
minto.
• Yhteydet (Connections): Nykyisin

yhdistetty Bluetooth®-laite voidaan
vaihtaa.

• Information : Nykyisin toistettavas-
ta tiedostosta näytetään tarkempia
tietoja.

• Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-
daan säätää.
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AUX

AUX-tilan käyttö
• Paina [MEDIA] painiketta ja valitse

[AUX].
• Yhdistä ulkoisen laitteen liitin AUX-

porttiin käyttääksesi AUX-tilaa.
(1) Ääniasetukset: Ääniasetuksia voi-

daan säätää.

Phone

] HUOMAUTUS - Bluetooth®-
puhelimen käyttö

• Bluetooth® on lyhyen kantaman
langaton tekniikka, joka hyödyn-
tää 2.4 GHz taajuutta yhdistämään
tietyllä etäisyydellä olevia laitteita
verkkoon.

• Teknologiaa käytetään mm. tieto-
koneissa, oheislaitteissa, ®-puheli-
missa, tableteissa, kotitalouslait-
teissa ja ajoneuvoissa. Bluetooth®-
tekniikkaa tukevat laitteet vaihta-
vat dataa suurella tiedonsiirtono-
peudella ilman fyysistä kaapeliyh-
teyttä.

• Bluetooth® Handsfree -laitteet
mahdollistavat Bluetooth®-puheli-
men toimintojen helpon käytön.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue
Bluetooth® Handsfree -toimintoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun Bluetooth® on yhdistetty ja
yhdistetyllä puhelimella yritetään
tehdä puheluita ajoneuvon ulko-
puolelta, puhelu yhdistetään ajo-
neuvon Bluetooth® Handsfree -toi-
minnon kautta.

• Huolehdi Bluetooth® Handsfree -
toiminnon katkaisemisesta Blue -
tooth®-laitteen tai äänentoistolait-
teen ruudun kautta.

• Bluetooth® Handsfree -toiminto
auttaa kuljettajaa ajamaan turval-
lisesti. Yhdistämällä Bluetooth®-
toiminnolla varustetun puhelimen
ajoneuvon äänentoistojärjestel-
mään, puheluja voidaan tehdä ja
vastaanottaa sekä yhteystietoja
voidaan tarkastella äänentoistojär-
jestelmän kautta. Tutustu käyttö-
ohjeeseen ennen käyttöä.

• Liiallinen painikkeiden käyttö ajon
aikana voi heikentää ajokeskitty-
mistä ja johtaa onnettomuuteen.
Älä käytä laitetta liikaa ajon aika-
na.

• Ruudun katsominen liian pitkään
lisää onnettomuusriskiä. Pyri vält-
tämään ruudun katsomista ajon ai-
kana.
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Varotoimenpiteet Bluetooth®-laitetta yh-
distettäessä
• Ajoneuvo tukee seuraavia Blue -

tooth®-toimintoja. Jotkut Bluetooth®-
laitteet eivät tue joitain toimintoja.
1) Bluetooth® Handsfree -puhelut
2) Puhelun aikaiset toiminnot (yksi-

tyinen, vaihda puhelu, mikrofo-
nin/kaiuttimen äänenvoimak-
kuus)

3) Lataa Bluetooth®-laitteeseen tal-
lennettu soittohistoria.

4) Lataa Bluetooth®-laitteeseen tal-
lennetut yhteystiedot.

5) Automaattinen yhteystietojen/
soittohistoria lataaminen, kun
Bluetooth® yhdistetään.

6) Automaattinen Bluetooth®-lait-
teen yhdistäminen, kun ajoneuvo
käynnistetään.

7) Bluetooth® -suoratoisto.
• Ennen kuin yhdistät laitteen äänen-

toistojärjestelmään, varmista että
laiteBluetooth®-toimintoa.

• Vaikka laite tukisi Bluetooth®-tek-
niikkaa, Bluetooth®-yhteyttä ei voi-
da muodostaa, jos laitteen Blue -
tooth®-toiminto ei ole päällä. Hae ja
muodosta Bluetooth®-yhteys, kun
toiminto on päällä.

• Muodosta Bluetooth®-laite pariksi
tai suorita yhdistäminen, kun ajo-
neuvo on paikallaan.

• Jos Bluetooth®-yhteys katkeaa epä-
tavallisten olosuhteiden johdosta
Bluetooth®-laitteen yhdistämisen ai-
kana (yhteyden toimintasäde liian
kaukana, laitteen virta sammute-
taan, yhteysvirheet, jne.), yhteyden
katkaistua Bluetooth®-laitetta hae-
taan ja yhdistetään automaattisesti
uudelleen.

• Jos haluat poistaa Bluetooth®-lait-
teen automaattisen yhdistystoimin-
non käytöstä, kytke Bluetooth®-toi-
minto pois päältä laitteesta. Tutustu
yksittäisen laitteen ohjekirjaan tar-
kastaaksesi, onko Bluetooth® tuet-
tu.

• Handsfree soiton laatu ja äänenvoi-
makkuus saattavat vaihdella riippu-
en Bluetooth®-laitteen tyypistä.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet saattavat
altistua epäsäännöllisille Blue -
tooth®-yhteysvirheille. Tässä ta-
pauksessa noudata seuraavaa me-
nettelyä.
1) Kytke Bluetooth®-toiminto pois

päältä Bluetooth®-laitteesta ß
Kytke se päälle ja yritä uudel-
leen.

2) Poista pariksi muodostettu laite
sekä äänentoistojärjestelmästä
että Bluetooth®-laitteesta ja suo-
rita parimuodostus uudelleen.

3) Sammuta virta Bluetooth®-lait-
teesta ß Kytke se päälle ja yritä
uudelleen.

4) Poista Bluetooth®-laitteesta ko-
konaan akku, aseta se takaisin
paikoilleen, käynnistä ja yritä yh-
distämistä uudelleen.

5) Käynnistä ajoneuvo uudelleen ja
kokeile yhdistää uudelleen.
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Bluetooth®-laitteen muodostami-
nen pariksi
Bluetooth®-laitteen parin muodostuk-
seen liittyviä tietoja
• Parinmuodostuksella tarkoitetaan

menettelyä, jossa Bluetooth®-mat-
kapuhelin tai -laite liitetään pariksi
järjestelmän kanssa ennen varsi-
naista yhteyden muodostamista.
Tämä on vaadittu toimenpide
Bluetooth®-yhteyden muodostami-
seksi ja käyttämiseksi.

• Järjestelmään voidaan muodostaa
enintään viisi laitetta pariksi.

• Bluetooth®-laitteen parinmuodostus
ei ole sallittu ajoneuvon liikkuessa.

Ensimmäisen Bluetooth®-laitteen muo-
dostaminen pariksi
Valitse [PHONE] painike äänentois-
tojärjestelmästä tai [CALL] painike
ohjauspyörän painikkeista ß Hae ajo-
neuvo Bluetooth®-laitteesta ja muo-
dosta pariliitosß Syötä tai hyväksy
salasana Bluetooth®-laitteesta ß
Bluetooth®-pariliitos muodostettu.
1. Kun [PHONE] painiketta painetaan

äänentoistolaitteesta tai [CALL] pai-
niketta ohjauspyörästä, seuraava
ruutu näytetään. Laitteet voidaan nyt
muodostaa pariksi.

(1) Laitteen nimi (“Device name”):
Haettu nimi Bluetooth®-laitteessa.

] HUOMAUTUS
Ajoneuvon nimi (“Device name”) yl-
lä olevassa kuvassa on vain esimerk-
ki. Tutustu laitteeseesi ottaaksesi sel-
ville varsinaisen nimen.

2. Hae saatavilla olevia Bluetooth®-
laitteita Bluetooth®-laitteesi (esim.
matkapuhelin) Bluetooth®-asetuk-
sista.

3. Vahvista, että ajoneuvon nimi (“Device
name”) Bluetooth®-laitteessa vas-
taa äänentoistolaitteen laitenimeä.

4-1. Jos laite edellyttää salasanan
syöttämistä, salasanan syöttö-
ruutu näytetään Bluetooth®-lait-
teessasi.

- Syötä salasana ‘0000 ’Blue -
tooth®-laitteessasi.

4-2. Jos laite edellyttää salasanan
vahvistamista, seuraava näyttö
näytetään äänentoistojärjestel-
mässä. 6-merkkinen salasanan
syöttöruutu näytetään Blue -
tooth®-laitteessa.

- Kun olet hyväksynyt, että 6-
merk kinen salasana äänentois-
ton ruudulla on sama Bluetooth®-
laitteen kanssa, paina [OK]
Bluetooth®-laitteesta.
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] HUOMAUTUS
Yllä olevan kuvan mukainen 6-
merkkinen salasana on vain esi-
merkki. Tutustu ajoneuvoon ottaak-
sesi selvää varsinaisesta salasanasta.

Toisen Bluetooth®-laitteen muodosta-
minen pariksi
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä ß Valitse [Bluetooth]
ß Valitse [Connections] ß Valitse
[Add new] (Lisää Uusi).

- Parin muodostusmenettely vastaa
tästä vaiheesta lähtien kappaletta
[Ensimmäisen Bluetooth Bluetooth-
laitteen muodostaminen pariksi].

] HUOMAUTUS
• Bluetooth®-valmiustila kestää kol-
me minuuttia. Jos laitetta ei ole
muodostettu pariksi kolmen mi-
nuutin aikana, parin muodostus
peruutetaan. Aloita uudelleen alus-
ta.

• Useimmissa Bluetooth®-laitteissa
yhteys muodostetaan automaatti-
sesti parin muodostuksen jälkeen.
Joissain laitteissa on kuitenkin suo-
ritettava erillinen vahvistaminen
yhteyttä muodostettaessa parilii-
toksen jälkeen. Varmista parin
muodostuksen jälkeen Bluetooth®-
laite, että se on varmasti yhdistetty.

Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen
Jos yhdistettyjä laitteita ei ole
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä tai [CALL] painiketta
ohjauspyörästä ß Luettelo pariksi
muodostetuista Bluetooth®-laitteista
ß Valitse haluttu Bluetooth®-laite luet -
telosta ß Yhdistä Bluetooth®.
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Jos yhdistettyjä laitteita on lähellä
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä ß Valitse [Settings]
ß Valitse [Connections] ß Valitse yh-
distettävä Bluetooth®-laite ß Valitse
[Connect] ß Valitse Bluetooth®.

] HUOMAUTUS
• Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite
voidaan yhdistää kerrallaan.

• Kun Bluetooth®-laite yhdistetään,
muita laitteita ei voida muodostaa
pariksi.

Puheluihin vastaaminen/hylkää-
minen
Vastaaminen puheluihin Bluetooth®-
yhteydellä.

(1) Soittajan nimi: Jos soittajan nu-
mero on yhteystiedoissasi, vas-
taava nimi näytetään.

(2) Saapuva puhelinnumero: Saapuva
puhelinnumero näytetään.

(3) Accept : Hyväksy puhelu.
(4) Reject : Hylkää puhelu.

] HUOMAUTUS
• Kun saapuvan puhelun ruutu näy-
tetään, äänentoistotilaa ja asetus-
ruutua ei voida näyttää. Ainoas -
taan puhelun äänenvoimakkuuden
säätö on tuettu.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue
puhelun hylkäystoimintoa.

• Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue
puhelinnumeron näyttötoimintoa.
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Toiminnot puhelujen aikana 
Saapuva puhelu Bluetooth®-yhteydel-
lä ß Valitse [Accept].

(1) Puhelun kesto: Puhelun keston näyttö.
(2) Soittajan nimi: Jos soittajan numero

on yhteystiedoissasi, vastaava nimi
näytetään.

(3) Saapuva puhelinnumero: Saapuva
puhelinnumero näytetään.

(4) Näppäimistö: Numeerinen näppäi-
mistö näytetään automaattisen vas-
tauspalvelun numerosyöttöä varten.

(5) Yksityinen - “Private”: Puhelu siirre-
tään matkapuhelimeen.

(6) Mikrofonin äänenvoimakkuus (Outgoing
Volume): Säätää lähtökanavan ää-
nenvoimakkuutta.

(7) Lopeta (End): Lopettaa puhelun.

] HUOMAUTUS
• Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue
yksityistoimintoa.

• Lähtökanavan äänenvoimakkuus
saattaa vaihdella riippuen Blue -
tooth®-laitteen tyypistä. Jos lähtö-
kanavan äänenvoimakkuus on lii-
an korkea tai matala, säädä mikro-
fonin (lähtökanavan) äänenvoi-
makkuutta.

Suosikit (Favourites)
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä ß Valitse [Favourites]
(Suosikit)ß Suosikkiluettelo näytetään.

(1) Suosikiluettelo (Favourites): Pariksi
muodostettujen suosikkilaitteiden
luettelo näytetään.
Yhdistä puheluun valittaessa.

(2) Lisää suosikkeihin (Favourites):
Lisää ladattu puhelinnumero suosik-
keihin.

(3) Poista: Poista tallennettu suosikki.
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] HUOMAUTUS
• 20 suosikkia voidaan tallentaa jo-
kaisella pariksi muodostetulle
Bluetooth®-laitteelle.

• Suosikit (Favourites) voidaan ava-
ta, kun pariksi muodostettu
Bluetooth®-laite yhdistetään.

• Äänentoistojärjestelmä ei lataa
suosikkeja Bluetooth®-laitteelta.
Suosikit on tallennettava järjestel-
mään ennen käyttöä.

• Lisätäksesi kohteen suosikkeihin
(Favourites), yhteystiedot on ladat-
tava ensin.

• Tallennettuja suosikkeja ei päivite-
tä, vaikka yhdistetyn Bluetooth®-
laitteen yhteystietoja muutettaisiin.
Tässä tapauksessa, suosikit on
poistettava ja lisättävä uudelleen.

Puheluhistoria
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä ß Valitse [Call histo-
ry] ß Soittohistoria näytetään.

(1) Puheluhistoria: Näyttää ladatun
soittohistorian luettelon.
Yhdistä puheluun valittaessa.

(2) Järjestä - “Sort by”: Järjestä kaik-
kien puhelujen, soitettujen puhelu-
jen tai vastaamattomien puhelujen
mukaan.

(3) Lataa (Download): Lataa soittohisto-
ria yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

] HUOMAUTUS
• Soitettuja, vastattuja ja vastaamat-
tomia tallennetaan enintään 50.

• Kun viimeisin puheluhistoria vas-
taanotetaan, olemassa oleva puhe-
luhistoria poistetaan.

Yhteystiedot
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä ß Valitse [Contacts]
ß Valitse kirjain (ABC) ß Yhteystiedot
näytetään.

(1) Yhteystiedot : Näytä ladatut yh-
teystiedot.
Yhdistä puheluun valittaessa.

(2) Download : Lataa yhteystiedot yh-
distetystä Bluetooth®-laitteesta.
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] HUOMAUTUS
• Jopa 2 000 yhteystietoa voidaan
tallentaa.

• Joissain tilanteissa Bluetooth®-lai-
te voi vaatia lisävahvistusta ladat-
taessa yhteystietoja. Jos yhteystie-
tojen lataaminen epäonnistuu, tu-
tustu Bluetooth®-laitteen asetuk-
siin tai äänentoistolaitteen ruutuun
hyväksyäksesi latauksen.

• Yhteystietoja, joihin ei liity puhe-
linnumeroa, ei näytetä.

Soita
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Dial].

(1) Puhelinnumeron syöttöruutu:
Näppäimistöllä syötetty puhelin-
numero näytetään.

(2) Tyhjennä
- Paina poistaaksesi yksittäiset nu-

merot.
- Pidä painettuna poistaaksesi ko-

ko puhelinnumeron.
(3) Näppäimistö: Syötä puhelinnume-

ro.
(4) Bluetooth®-puhelimen nimi.

- Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen ni-
mi näytetään.

- Yhteystiedot, joilla on yhtenevä nu-
mero/nimi näytetään.

(5) Soita
- Syötä ja valitse soitettava puhe-

linnumero.
- Valitse syöttämättä puhelinnume-

roa nähdäksesi viimeisimmän
soitetun puhelun.

Asetukset (Settings)
Paina [PHONE] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Settings].
- Saadaksesi lisätietoja puhelinase-

tuksista, tutustu “Asetukset”-kappa-
leeseen.
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Asetukset

Avaa seuraavien toimintojen asetuk-
set: näyttö, äänet, päivämäärä/aika,
Bluetooth, järjestelmä, näytönsäästä-
jä (Screen Saver) ja näytön sammu-
tus.
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tojärjestelmästä.

Näyttö 
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Display].
• Himmennystila (Dimming Mode): Ää-

nentoistolaitteen näytön kirkkautta voi-
daan säätää päivän ajankohdan mu-
kaan.

• Kirkkaus (Illumination): Äänentoisto-
laitteen näytön kirkkausasetusta voi-
daan vaihtaa.

Äänet (Sound) 
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Sound].
• Sijainti: Äänen sivuttaista ja pitkit-

täistä tasapainoa voidaan säätää.
• Taajuuskorjain (äänensävy): Ää-

nensävyä voidaan säätää.
• Peruutustutkan tunnistimet priori-

teetissä (Back-up Warning Priority):
Äänentoiston äänenvoimakkuutta
vähennetään automaattisesti pe-
ruutettaessa.

• Nopeuden mukaan säätyvä äänen-
voimakkuus (Speed Dependent
Volume): Säätää automaattisesti
äänenvoimakkuutta ajoneuvon no-
peuden mukaan.

• Beep: Valitse kuuluuko ruutua kos-
ketettaessa merkkiääni.

Päivämäärä/Aika
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Date/Time].
• Aseta aika (Set time): Aseta äänen-

toistolaitteen ruudulla näytettävää
aikaa.

• Aikaformaatti (Time format): Valitse
12 tai 24 tunnin ajan esitysmuoto.

• Päivämäärän asettaminen (Set da-
te): Aseta äänentoistolaitteen ruu-
dulla näytettävä päiväämäärä.

Bluetooth
Paina [SETUP] painiketta äänentoisto-
laitteesta ß Valitse [Bluetooth].
• Yhteydet (Connections): Hallitse Blue -

tooth®-laitteiden pariliitoksia, poista-
mista, yhdistämistä ja yhteyden kat-
kaisemista.

• Automaattinen yhdistyksen prioriteetti:
Aseta Bluetooth®-laitteiden ajoneuvon
käynnistyksen aikana suoritettava yh-
distyspriorisointi.

• Päivitä yhteystiedot (Download Con -
tacts): Soittohistoria voidaan ladata yh-
distetystä Bluetooth®-laitteesta.

] HUOMAUTUS
• Kun pariksi liitetyt laitteet poistetaan,
järjestelmään tallennettu laitteen soit-
tohistoria ja yhteystiedot poistetaan.

• Jos Bluetooth®-laitteen yhteyspriori-
teetti on alhainen, yhteyden muodos-
taminen saattaa kestää hieman pi-
dempään.

• Yhteystiedot voidaan ladata ainoas-
taan nykyisin yhdistetystä Blue -
tooth®-laitteesta.

• Jos Bluetooth®-laitetta ei ole yhdistet-
ty yhteystietojen latauspainike ei ole
käytettävissä.
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Järjestelmä (System)
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [System].
• Kieli: Säädä käyttäjän kieliasetusta.

Suomea ei valittavissa. Käyttöohje -
kirjassa esitetyt auton järjestelmän
kuvat ja toimintotekstit ovat englan-
ninkielisiä.

• Default: Palauta äänentoistojärjes-
telmän tehdasasetukset.

] HUOMAUTUS
Järjestelmä nollaa alkuperäiset ase-
tukset ja kaikki tallennetut tiedot ja
asetukset kadotetaan.

Näytönsäästäjä
Säädä näytettäviä tietoja, kun äänen-
toistojärjestelmä tai näyttö on sam-
mutettu.
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Screensaver].
• Analoginen (Analogue): Analoginen

kello näytetään.
• Digitaalinen: digitaalikello näyte-

tään.
• None: Tietoja ei näytetä.

Näyttö pois päältä
Estääksesi heijastumat, näyttö voi-
daan sammuttaa äänentoistojärjes-
telmän toimiessa.
Paina [SETUP] painiketta äänentois-
tolaitteesta ß Valitse [Display Off].

] HUOMAUTUS
Käytä näytönsäästäjän asetusvalik-
koa asettaaksesi näytettävät tiedot
näytön ollessa sammutettuna.
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Vaatimustenmukaisuustodistus
CE koskee EU-aluetta
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