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Pikaopas • Perusjärjestelmien yleiskatsaus

Perustoiminto 
• Tiedot, jotka on syytä lukea ennen käyttöä
• Alkuasetusten määrittäminen ennen käyttöä
• Bluetooth®-laitteen yhdistäminen

Audiovisuaalinen 
järjestelmä

• Radion kuuntelu
• Musiikin ja videoiden toistaminen

Puheohjaus-
järjestelmä

• Puheohjausjärjestelmän käyttö

Auton ulkopuolen 
monitorointi-
järjestelmä

• Tilanteen tarkistaminen auton ympärillä

Puhelin • Puhelimen käyttö
(Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)

Hakemisto • Haku aakkosellisesti
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Tämä käyttöohjekirja käsittelee 
järjestelmän toimintaa. Lue tämä 
käyttöohjekirja huolellisesti, jotta 
osaat käyttää järjestelmää oikein. 
Käyttöohjekirja kannattaa pitää 
aina autossa.

Tämän kirjan näyttökuvat ja 
varsinaiset järjestelmän 
näyttöruudut ovat erilaisia riippuen 
siitä, olivatko toiminnot ja/tai 
sopimus olemassa kirjaa 
tehtäessä.

Tämän käyttöohjekirjan näyttökuvat 
eroavat myös järjestelmän 
näytöistä, jos näyttöjen teema-
asetuksia on muutettu. (Teema-
asetukset: S. 47)

Joissain tilanteissa näytöt vaihtuvat 
normaalia hitaammin, näyttö 
saattaa olla hetkellisesti tyhjä tai 
siinä saattaa olla kohinaa.

Huomaa, että tämän 
käyttöohjekirjan sisältö saattaa 
poiketa järjestelmästä tietyissä 
tapauksissa, esimerkiksi jos 
järjestelmän ohjelmisto on 
päivitetty.

Tässä käyttöohjekirjassa esiintyvät 
yhtiönimet ja tuotenimet ovat 
vastaavien yhtiöiden 
tavaramerkkejä ja rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Johdanto

Mediakeskuksen 
käyttöohjekirja
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Jotta järjestelmän käyttö olisi 
mahdollisimman turvallista, 
noudata kaikkia seuraavia 
turvallisuusohjeita.

Älä käytä mitään järjestelmän 
toimintoa, mikäli se haittaa 
keskittymistä ja häiritsee turvallista 
ajamista. Ajon aikana auton 
turvallinen käsittely on aina 
tärkeintä. Noudata aina kaikkia 
liikennesääntöjä ajaessasi.

Opettele käyttämään järjestelmää 
ja tutustu siihen huolellisesti ennen 
käyttöä. Lue koko käyttöohjekirja 
ymmärtääksesi järjestelmän 
toiminnan. Älä anna muiden 

Tämän käyttöohjekirjan 
lukeminen

Selvitys tässä 
käyttöohjekirjassa käytetyistä 
symboleista

Käyttöohjekirjan symbolit

Symbolit Merkitys

VAROITUS:
Kertoo sen, että jos 
ohjeita ei noudateta 
seurauksena voi olla 
kuolema tai vakavat 
henkilövahingot.

HUOMAA:
Kertoo sen, että jos 
ohjeita ei noudateta 
seurauksena voi olla 
autoon tai sen 
varusteisiin kohdistuvat 
vauriot tai toimintahäiriöt.

Ilmaisee käyttöön tai 
työskentelyyn liittyviä 
toimenpiteitä. Seuraa 
vaiheita 
numerojärjestyksessä.

Symbolit ja kuvat

Symbolit Merkitys

Osoittaa toimintaa 
(painamista, 
kääntämistä jne.), jossa 
käytetään katkaisimia ja 
muita laitteita.

Symbolit Merkitys

Osoittaa komponenttia 
tai selitettyä paikkaa.

Turvallisuusohje
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käyttää järjestelmää ennen kuin he 
ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
tämän käyttöohjekirjan ohjeet.

Turvallisuutesi vuoksi joidenkin 
toimintojen käyttö on estetty auton 
liikkuessa. Himmennetyt 
näyttöpainikkeet eivät ole 
käytettävissä.

VAROITUS

lNoudata erityistä huolellisuutta, jos 
käsittelet järjestelmää ajon aikana. 
Riittämätön tien, liikenteen ja 
sääolosuhteiden huomioiminen voi 
aiheuttaa onnettomuuden.
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8 1-1. Perustoiminto

1-1.Perustoiminto

Voit käyttää valittuja toimintoja koskettamalla näyttöä sormellasi. 
(S. 17)

Paina etsiäksesi asemaa ylös- tai alaspäin tai valitaksesi haluamasi rai-
dan/tiedoston. (S. 61, 66, 68, 70, 71)

Paina tätä painiketta käyttääksesi Bluetooth®-hands-free-järjestelmää. 
(S. 108)

• Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, paina saadaksesi esiin puhelimen sovellus-

näytön.*

Paina painiketta saadaksesi esiin "Määritys"-näytön. (S. 13)

Käännä vaihtaaksesi radioasemaa tai siirtyäksesi seuraavaan tai edelli-
seen raitaan/tiedostoon. (S. 61, 66, 68, 70, 71)

Paina kytkeäksesi audiovisuaalisen järjestelmän päälle ja pois päältä ja 
käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina ja pidä painettuna käyn-
nistääksesi audiojärjestelmän uudestaan. (S. 16, 55)

Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, paina saadaksesi 

Painikkeiden kuvaus

Eri osien toiminnot

A

B

C

D

E

F

G
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1-1. Perustoiminto
P

ikaopas

esiin kartan sovellusnäytön.*

Paina tätä painiketta käyttääksesi audiovisuaalista järjestelmää. 
(S. 54, 55)

Paina painiketta saadaksesi "Valikko"-näytön esiin. (S. 10)

Paina painiketta saadaksesi Home (koti) -näytön esiin. (S. 19)
*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

H

I

J
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10 1-1. Perustoiminto

Paina MENU saadaksesi "Valikko"-näytön esiin.

Näyttää kellon. Valitse saadaksesi esiin kellon asetusnäytön. (S. 48)

Valitse saadaksesi esiin audiojärjestelmän ohjausnäytön. (S. 54)

Valitse saadaksesi esiin hands-free-toiminnon näytön. (S. 108)
• Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, paina saadaksesi esiin puhelimen sovellus-

näytön.*1

Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, valitse saadaksesi esiin Apple 

CarPlay -sovelluksen kotinäytön.*1 (S. 40)

Kun Apple Android Auto -yhteys on luotu, valitse saadaksesi esiin 

Android Auto -sovelluksen kotinäytön.*1 (S. 41)

Valitse saadaksesi esiin polttoaineenkulutuksen tai energiamonitorin 

näytön.*2

Valitse saadaksesi esiin "Määritys"-näytön. (S. 13)

Valitse säätääksesi näyttöjen kontrastia ja kirkkautta, jne. (S. 23)
*1: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.
*2: Katso lisäopas

"Valikko"-näyttö

"Valikko"-näytön käyttö

A

B

C

D

E

F

G

H
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1-1. Perustoiminto
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Yhdistetyn puhelimen vastaan-
oton tason näyttö (S. 11)

Jäljellä olevan akkuvarauksen 
näyttö (S. 12)

Bluetooth® puhelimen yhteyden 
tilan näyttö (S. 12)

Näytetään, kun tietojen välitys 

tapahtuu Miracast®-järjestel-
män avulla (S. 11)

lNäytettävissä olevien tilakuvakkeiden 
lukumäärä vaihtelee ja riippuu esillä 
olevasta näytöstä.

Vastaanoton taso ei aina vastaa ta-
soa, joka näkyy matkapuhelimessa. 
Kuuluvuustason näyttäminen riip-
puu käytettävästä puhelimesta.

Jos matkapuhelin on verkon katta-
man alueen ulkopuolella paikassa, 

jonne radioaallot eivät pääse,  
tulee näkyviin.

"Rm" osoittaa, että valitulla verkol-
la on yhteiskäyttösopimus operaat-
torin kanssa (roaming). Verkkovie-
railun aikana "Rm" näkyy kuvak-
keen vasemmassa yläkulmassa.

Kuuluvuusalueen näkyminen riip-

puu Bluetooth®-puhelinmallistasi.

 Matkapuhelimen ollessa yhdis-
tettynä

 Käytettäessä Miracast®-toimin-
toa

lJos Wi-Fi®/Miracast®-toiminto on pois 
päältä, yhtään kohdetta ei näytetä.

Tilakuvake

Tilakuvakkeet näytetään näy-
tön yläosassa.

Tilakuvakkeen selitys

A

B

C

D

Vastaanoton tason näyttö

Vastaanoton taso Merkkivalot

Huono

Erinomainen

Vastaanoton taso Merkkivalot

Ei yhteyttä

Huono

Erinomainen
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12 1-1. Perustoiminto

Näytetty määrä ei aina vastaa 

Bluetooth®-laitteessa näytettyä 
määrää.

Jäljellä olevan varauksen määrää 
ei aina näytetä riippuen yhdistetys-

tä Bluetooth®-laitteesta.

Järjestelmässä ei ole lataustoimin-
toa.

Bluetooth®-yhteyden käyttämä an-
tenni on sisäänrakennettu kojetau-
luun.

Bluetooth®-yhteyden tila saattaa 
heiketä ja järjestelmä ei ehkä toimi, 
jos Bluetooth®-puhelinta käytetään 
seuraavissa tilanteissa ja/tai pai-
koissa:

Jos tietyt esineet estävät matkapu-
helimen toiminnan (esimerkiksi jos 
se on istuimen takana tai hansikas- 
tai konsolilokerossa).

Jos matkapuhelin koskettaa metal-
lia sisältävää materiaalia tai on sen 
peitossa.

Jätä Bluetooth®-puhelin paikkaan, 
jossa on hyvä Bluetooth®-yhteys.

Jäljellä olevan 
akkuvarauksen näyttö

Jäljellä oleva 
varaus

Merkkivalot

Tyhjä

Täysi

Bluetooth®-puhelimen 
yhteyden tilan näyttö

Merkkivalot Tilat

(Sininen)

Osoittaa, että 

Bluetooth®-yhteyden tila 
on hyvä.

(Harmaa)

Tässä tilassa äänen 
laatu puheluiden aikana 
saattaa heiketä.

Ilmaisee, että 
matkapuhelin ei ole 

yhdistetty Bluetooth®-
yhteyden kautta.
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Paina SETUP-painiketta tai paina 
MENU-painiketta, valitse sitten 
"Määritys" saadaksesi esiin "Määri-
tys"-näytön. "Määritys"-näytössä 
näkyvien kohteiden asetuksia voi-
daan muuttaa.

Valitse vaihtaaksesi kieltä, 
muuttaaksesi toimintojen äänia-
setuksia yms. (S. 47)

Valitse määrittääksesi 

Bluetooth®-laitteen ja 

Bluetooth®-järjestelmän asetuk-
sia. (S. 30)

Valitse määrittääksesi ääniase-
tuksia. (S. 78)

Valitse asettaaksesi puhelimen 
äänen, yhteysasetuksia yms. 
(S. 124)

Valitse määrittääksesi puhease-
tuksia. (S. 50)

Valitse määrittääksesi ajoneu-
von tietoja. (S. 51)

Valitse muuttaaksesi Wi-Fi®-yh-
teyden asetuksia. (S. 38)

"Määritys"-näyttö

"Määritys"-näyttö

A

B

C

D

E

F

G
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16 2-1. Perustiedot ennen käyttöä

2-1.Perustiedot ennen käyttöä

Muutaman sekunnin kuluttua varoi-
tusnäyttö tulee esiin.

Noin 5 sekunnin kuluttua tai valit-
tuasi "Jatka", varoitusnäyttö vaihtuu 
automaattisesti seuraavaan näyt-
töön.

Jos järjestelmä vastaa erittäin hi-
taasti, sen voi käynnistää uudel-
leen.

1 Paina POWER VOLUME -nup-
pia ja pidä sitä painettuna vähin-
tään 3 sekuntia.

Aloitusnäyttö

Kun käynnistyspainikkeesta 
valitaan ACC- tai ON-toiminta-
tila, aloitusnäyttö ilmestyy 
esiin ja navigointijärjestelmä 
käynnistyy.

Varoitusnäyttö

VAROITUS

lKäytä turvallisuuden vuoksi aina 
seisontajarrua silloin, kun auto on 
pysäköitynä ja hybridijärjestelmä 
toiminnassa.

Järjestelmän 
uudelleenkäynnistäminen
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2-1. Perustiedot ennen käyttöä
P

erustoim
into

Toimintoja käytetään koskettamalla kosketusnäyttöä suoraan sormella.

*1: Edellä mainittuja toimintoja ei voida suorittaa kaikilla näytöillä.
*2: Apple CarPlay Maps -sovellus ei tue monen kosketuksen nipistysliikkeitä.

lPyyhkäisytoimintoja ei välttämättä 
voida suorittaa sujuvasti suurissa kor-
keuksissa.

Kosketusnäyttö

Kädenliikkeet kosketusnäyttöä käytettäessä

Toimintatapa Yleiskuvaus Tarkoitus

 Kosketa

Kosketa nopeasti ja 
vapauta.

 Näyttöpainikkeen 
valitseminen

 Vedä*1

Kosketa näyttöä 
sormellasi ja siirrä 
näyttöä haluamaasi 
kohtaan.

 Luetteloiden 
vieritys

 Karttanäytön 
vierittäminen

 Kohteen 
liikuttaminen 
luettelossa

 Pyyhkäisy*1

Siirrä näyttöä 
sormella 
pyyhkäisemällä.

 Päänäyttösivun 
vierittäminen

 Karttanäytön 
vierittäminen

 Nipistä/venytä*2

Liu'uta sormesi 
toisiaan kohti tai 
kauemmaksi 
toisistaan näytöllä.

 Kartan 
mittasuhteen 
muuttaminen
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18 2-1. Perustiedot ennen käyttöä

lMikäli järjestelmä ei reagoi näyttöpai-
nikkeen painamiseen, siirrä sormesi 
pois näytöltä ja paina painiketta uudel-
leen.

lHimmennettyjä painikkeita ei voi käyt-
tää.

lNäytön ollessa kylmä saattaa kuva 
olla normaalia tummempi ja kuvan liik-
keet hieman epätarkkoja.

lErittäin kylmissä olosuhteissa näyttö 
ei välttämättä näy ja käyttäjän syöttä-
mät tiedot saatetaan menettää. Kos-
ketusnäytön painikkeiden painaminen 
saattaa myös olla tavallista hankalam-
paa.

lJos katsot näyttöä polarisoivan mate-
riaalin, kuten polarisoivien aurinkolasi-
en läpi, näyttö saattaa vaikuttaa tum-
malta ja näytöllä olevia asioita on vai-
kea erottaa. Katso tällöin näyttöä toi-
sesta kulmasta, säädä näytön asetuk-
sia näytön asetusnäytöllä tai ota 
aurinkolasit pois silmiltäsi.

lKun  näkyy näytössä, valitse 

 palataksesi edelliseen näyttöön.

Kapasitiivisten näyttöpainikkeiden 
toiminnalliset alueet käyttävät ka-
pasitiivisia kosketustunnistimia, ei-
vätkä ne välttämättä toimi oikein 
seuraavissa tilanteissa:

 Jos näyttö on likainen tai märkä

 Jos vahva sähkömagneettisia 
aaltoja lähettävä lähde tuodaan 
lähelle näyttöä

 Jos käytetään käsinettä

 Jos näyttöä kosketaan kynnellä

 Jos näyttöpainikkeita käytetään 
osoitinkynällä

 Jos kämmenesi koskettaa toi-
sen painikkeen toiminnallista 
aluetta käytön aikana

 Jos painiketta kosketaan no-
peasti

 Jos kapasitiivisten näyttöpainik-
keen toiminnallista aluetta kos-
ketaan tai peitetään metallisella 
esineellä, kuten esimerkiksi seu-
raavalla, se ei välttämättä toimi 
oikein:

• Magneettisella eristyskortilla

• Metallikalvolla, kuten savukerasian 
sisäpakkauksella

Kosketusnäytön käyttö

Järjestelmää käytetään pää-
asiassa näytöllä olevilla painik-
keilla. (Tässä käyttöohjekirjas-
sa niitä kutsutaan näyttöpai-
nikkeiksi.)

Kun näyttöpainiketta paine-
taan, kuuluu äänimerkki. (Ääni-
merkin asettamiseksi: S. 47)

HUOMAA

lJotta näyttö ei vahingoittuisi, paina 
näyttöpainikkeita vain kevyesti sor-
menpäillä.

lPaina näyttöä vain sormellasi, älä 
käytä muita esineitä.

lPyyhi sormenjäljet pois näytöltä 
käyttämällä lasin puhdistukseen 
tarkoitettua liinaa. Älä käytä kemial-
lisia puhdistusaineita kosketusnäy-
tön puhdistamiseen, koska ne voi-
vat vahingoittaa näyttöä.

lÄlä käytä seuraavia nesteitä näytön 
puhdistamiseen, koska ne saatta-
vat aiheuttaa värimuutoksia: Orgaa-
niset liuokset, kuten bentseeni, 
bensiini tai alkoholi sekä emäksiset 
liuokset.

Kapasitiiviset 
näyttöpainikkeet
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• Metallisilla lompakoilla tai laukuilla

• Kolikoilla

• Levyillä, kuten CD- tai DVD-levyillä

 Jos kapasitiivisen näyttöpainik-
keen toiminnallista aluetta pyyhi-
tään se saattaa toimia hallitse-
mattomasti.

 Jos kapasitiivista näyttöpainiket-
ta kosketaan, kun käynnistyspai-
nikkeesta valitaan ACC- tai ON-
toimintatila, painike ei välttämät-
tä toimi oikein. Tässä tilanteessa 
poista kaikki mikä koskettaa pai-
niketta, valitse käynnistyspainik-
keesta OFF-toimintatila ja valit-
se sitten ACC- tai ON-toimintatila 
tai käynnistä järjestelmä uudel-
leen painamalla POWER VOLU-
ME -nuppia vähintään kolmen 
sekunnin ajan.

lKapasitiivisen näyttöpainikkeen tun-
nistimen herkkyyttä voidaan säätää. 
(S. 47)

1 Paina HOME-painiketta.

2 Tarkista, että Home (koti) -näyt-
tö ilmestyy esiin.

 Kun näyttö valitaan se aukeaa 
kokonäyttöön.

lHome (koti) -näytön tietoja ja näytön 
aluetta voidaan mukauttaa.

lKotinäyttö voidaan asettaa usean 
tyyppiselle jaetulle näytölle.

Home (koti) -näyttö

Home (koti) -näytöllä useita 
näyttöjä, kuten audiovisuaali-
sen järjestelmän näyttö, 
hands-free-järjestelmän ja kel-
lon näyttö voidaan ottaa esiin 
samanaikaisesti.

Home (koti) -näytön käyttö
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Home (koti) -näytön tietoja / näytön 
aluetta voidaan vaihtaa.

1 Paina SETUP-painiketta.

 Jos yleisten määritysten näyttö 
ei ole esillä, valitse "Yleiset".

2 Valitse "Aloitusnäytön mukau-
tus"

3 Valitse kohteet, jotka haluat 
asettaa.

Valitse vaihtaaksesi näytön tie-
dot ja alueen kotinäytöltä.

Kun haku tehdään osoitteen, nimen 
tms. avulla, tai kun syötetään tieto-
ja, voidaan kirjaimia ja numeroita 
syöttää näytössä.

Tekstikenttä. Syötetyt merkit 
näytetään.

Valitse poistaaksesi yhden mer-
kin. Valitse ja pidä valittuna jat-
kaaksesi merkkien poistamista.

Valitse saadaksesi esiin ennus-

tavan tekstinsyötön.* (S. 21)

Valitse saadaksesi esiin luette-
lon ennustavista tekstiehdotuk-
sista, kun niitä on enemmän 

kuin yksi.* (S. 21)

Valitse syöttääksesi haluamasi 
merkkityypit.

Valitse syöttääksesi merkkejä 
pienillä tai isoilla kirjaimilla.

Valitse vaihtaaksesi merkkien 
tyypin.

Home (koti) -näytön 
mukautus

A

Kirjaimien ja numeroiden 
syöttäminen / 
luettelonäytön käyttö

Kirjaimien ja numeroiden 
syöttö

A

B

C

D

E

F

G
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Valitse muuttaaksesi merkin 
tyyppejä ja näppäimistön ulko-
asun.

Valitse laittaaksesi välilyönnin 
kohdistimeen.

*: Nämä toiminnot eivät ole käytettävis-
sä joillekin kielille.

lKun  on esillä, sen valitsemi-
nen siirtää kursorin tekstikenttään.

1 Valitse .

2 Valitse haluamasi merkki ja näp-
päimistö ja valitse "OK".

1 Valitse "Vaihda tyyppiä".

2 Valitse haluamasi merkkityyppi.

lRiippuen esillä olevasta näytöstä, 
näppäimistön merkkien vaihtaminen 
ei välttämättä ole mahdollista.

*: Nämä toiminnot eivät ole käytettävis-
sä joillekin kielille.

Syötettäessä tekstiä järjestelmä en-
nakoi parhaillaan kirjoitettavan 
tekstin loppuosan antamalla eri eh-
dotuksia, jotka sopivat yhteen teks-
tin alkuosan kanssa.

1 Syötä teksti.

Merkkityypin ja 
näppäimistöasettelun 
vaihtaminen

H

I

Merkkityypin vaihtaminen

Ennustavan tekstinsyötön 
näyttäminen*
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2 Valitse haluamasi ehdotus.

 Valitaksesi ehdotuksen, joka ei 

ole esillä, valitse  ja valitse 
sitten haluamasi ennakoitu ehdo-
tus.

Luettelonäytön voi ottaa esiin merk-
kien syöttämisen jälkeen. Kun luet-
telo on esillä, käytä sopivaa näyttö-
painiketta luettelon vierittämiseen.

Kun luettelo on esillä, käytä sopi-
vaa näyttöpainiketta luettelon vierit-
tämiseen.

Vierittääksesi luetteloa ylös/
alas, sipaise luetteloa ylös/alas.

Valitse siirtyäksesi seuraavalle 
tai edelliselle sivulle.

Valitse ja pidä  tai  valittu-
na vierittääksesi näytössä ole-
vaa luetteloa.

Osoittaa näytettyjen vaihtoehto-
jen paikat koko luettelossa.
Vierittääksesi luetteloa ylös/
alas, tee vetoliike palkissa.

lMikäli  näkyy kohteen nimen oi-
kealla puolella, on nimi liian pitkä 
mahtuakseen näytölle.*1

• Valitse  vierittääksesi nimen lop-
puun.

• Valitse  siirtyäksesi nimen alkuun.

lLuettelo näyttää tietokannassa olevat 
kohteet, jotka sopivat antamaasi sa-
naan, vaikka syöttämäsi osoite tai 
nimi ei olisikaan täydellinen.

lLuettelo näytetään automaattisesti, 
jos suurin mahdollinen merkkimäärä 
on syötetty, tai jos sopivat kohteet voi-
daan esittää yhdellä luettelonäytöllä.

lLuettelossa olevien sopivien kohtei-
den lukumäärä näkyy näytön oikeas-
sa reunassa. Jos sopivien kohteiden 
lukumäärä on suurempi kuin 999, näy-
tölle ilmestyy "***".*2

Luettelonäyttö

Luettelonäytön vierittäminen

A

B

C
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*1: Nämä toiminnot eivät ole käytettävis-
sä joillekin kielille.

*2: Joissakin malleissa

Kohteet näytetään luettelossa si-
ten, että hakuun nähden lähimmät 
tulokset löytyvät luettelon yläosas-
ta.

1 Valitse .

2 Syötä teksti.

3 Valitse "Haku".

 Luettelo tulee esiin.

1 Paina MENU-painiketta.

2 Valitse "Näytä".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse sammuttaaksesi näytön. 
Kytkeäksesi sen päälle, paina 
mitä tahansa painiketta.

Haku luettelosta

Näytön säätäminen

Näytön näyttämän kuvan kont-
rastia ja kirkkautta voidaan 
säätää. Voit myös sammuttaa 
näytön ja/tai vaihtaa näytön 
joko päivä- tai yötilaan.

(Katso lisätietoa audiovisuaali-
sen näytön säätämisestä: 
S. 55)

Näytön säätämisen näytön 
esiin ottaminen

A
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Valitse kytkeäksesi päivätilan 
päälle / pois päältä. (S. 24)

Valitse säätääksesi näyttöä. 
(S. 24)

Valitse säätääksesi kameran 
näyttöä. (S. 24)

lKun näyttöä katsotaan polarisoivien 
aurinkolasien läpi, siinä voi näkyä sa-
teenkaarikuvio näytön optisten omi-
naisuuksien takia. Jos tämä on häirit-
sevää, käytä näyttöä ilman polarisoi-
via aurinkolaseja.

Ajovalokatkaisimen asennosta riip-
puen, näyttö vaihtuu päivä- tai yöti-
laan. Tämä ominaisuus on käytettä-
vissä, kun ajovalokatkaisin on kyt-
ketty päälle.

1 Valitse "Päivätila".

lMikäli näyttö asetetaan päivätilaan, 
kun ajovalokatkaisin on kytketty pääl-
le, säilyy tämä tila muistissa, vaikka 
hybridijärjestelmä sammutetaan.

Näytön kontrasti ja kirkkaus voi-
daan säätää ympäristön kirkkauden 
mukaan.

1 Valitse "Yleiset" tai "Kamera".

2 Valitse haluamasi kohde.

 Vain "Näytä (Yleiset)" -näyttö: 
Valitse "<" tai ">" valitaksesi ha-
luamasi näytön.

• "Kontrasti"

"+": Valitse lisätäksesi näytön kontras-
tia.

"-": Valitse heikentääksesi näytön kont-
rastia.

• "Kirkkaus"

"+": Valitse kirkastaaksesi näyttöä.

"-": Valitse tummentaaksesi näyttöä.

Yö- ja päivätilojen välillä 
vaihtaminen

Kontrastin/kirkkauden säätö

B

C

D
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Monitoiminäytön ja 
järjestelmän 
yhdistäminen

Seuraavat järjestelmän toimin-
not on liitetty yhteen mittaris-
tossa sijaitsevan monitoimi-
näytön kanssa:

 Puhelin*

 Audio

yms.

Näitä toimintoja voidaan ohjata 
ohjauspyörässä olevilla mitta-
riston ohjauspainikkeilla. 
Katso yksityiskohtaisemmin li-
säoppaasta.
*: Kun Apple CarPlay -yhteys on luo-

tu, tämä toiminto ei ole käytettävis-
sä.
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2-2.Yhteysasetukset

n Rekisteröinti järjestelmästä 
käsin

1 Kytke Bluetooth®-yhteys puheli-
mesi asetuksista.

 Tämä toiminto ei ole käytettävis-

sä, jos puhelimesi Bluetooth®-

yhteys on kytketty pois päältä.

2 Paina MENU-painiketta.

3 Valitse "Puhelin".

 Tähän asti suoritetut toimenpi-
teet voidaan suorittaa myös pai-
namalla PHONE (puhelin) kat-
kaisinta kojetaulusta.

4 Valitse "Kyllä" rekisteröidäksesi 
puhelimen.

5 Valitse haluamasi Bluetooth®-
laite.

 Jos haluamasi Bluetooth®-laite ei 
ole luettelossa valitse "Jos et löy-

Bluetooth®-laitteen 
rekisteröinti/
yhdistäminen

Voidaksesi käyttää hands-free-
toimintoa täytyy Bluetooth®-
puhelin rekisteröidä järjestel-
mään.

Kun puhelin on rekisteröity, on 
hands-free-järjestelmän käyttö 
mahdollista.

Tätä toimenpidettä ei voi suo-
rittaa ajon aikana.

Kun Apple CarPlay -yhteys on 
luotu, järjestelmän Bluetooth®-
toiminnot poistuvat käytöstä ja 
kaikki Bluetooth®-laitteet kyt-
ketään irti.

Kun kytkeydytään Android 
Auto -toiminnolle, Bluetooth®-
yhteys muodostuu automaatti-
sesti.

Kun Android Auto -yhteys on 
luotu, joitakin Bluetooth®-toi-
mintoja, muita kuin hands-free-
järjestelmää, ei voida käyttää.

Bluetooth®-puhelimen 
rekisteröinti ensimmäisen 
kerran
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dä..." ja seuraa näytön ohjeita 
yrittääksesi uudelleen tai rekiste-
röidäksesi laitteesta käsin. 
(S. 28)

6 Rekisteröi Bluetooth®-laite käyt-

täen Bluetooth®-laitettasi.

 Katso yksityiskohtaiset tiedot 

Bluetooth®-laitteesi käytöstä sen 
mukana tulleesta käyttöohjekir-
jasta.

 PIN-koodia ei tarvita SSP (Secu-
re Simple Paring) -yhteensopi-

via Bluetooth®-laitteita yhdistet-
täessä. Riippuen yhdistettävän 

Bluetooth®-laitteen mallista, 

Bluetooth®-laitteen näyttöön 
saattaa tulla rekisteröinnistä vah-

vistusviesti. Käsittele Bluetooth®-
laitettasi vahvistusviestin sisällön 
mukaisesti.

7 Tarkasta, että esiin tulee seu-
raava näyttö, joka ilmoittaa pari-
liitoksen onnistuneen.

 Järjestelmä yhdistyy rekisteröi-
tyyn laitteeseen.

 Tässä vaiheessa Bluetooth®-toi-
minnot eivät ole vielä käytettävis-
sä.

8 Tarkasta, että "Yhdistetty" tulee 
esiin, jolloin rekisteröinti on val-
mis.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

lMikäli matkapuhelin ei toimi kunnolla 
yhdistämisen jälkeen, kytke matkapu-
helin pois päältä ja sitten takaisin 
päälle ja yhdistä se uudelleen.
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n Rekisteröinti puhelimesta

1 Valitse "Jos et löydä...".

2 Valitse "Rekisteröinti puhelimes-
ta".

3 Tarkasta, että seuraava näyttö 
on esillä ja rekisteröi 

Bluetooth®-laite omalla 

Bluetooth®-laitteellasi.

 Katso yksityiskohtaiset tiedot 

Bluetooth®-laitteesi käytöstä sen 
mukana tulleesta käyttöohjekir-
jasta.

 PIN-koodia ei tarvita SSP (Secu-
re Simple Paring) -yhteensopi-

via Bluetooth®-laitteita yhdistet-
täessä. Riippuen yhdistettävän 

Bluetooth®-laitteen mallista, 

Bluetooth®-laitteen näyttöön 
saattaa tulla rekisteröinnistä vah-

vistusviesti. Käsittele Bluetooth®-
laitettasi vahvistusviestin sisällön 
mukaisesti.

4 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-puhelimen rekiste-
röinti ensimmäisen kerran" al-
kaen vaiheesta 7. (S. 26)

Voidaksesi käyttää Bluetooth®-au-
diojärjestelmää sinun täytyy rekis-
teröidä audiosoitin järjestelmään.

Kun soitin on rekisteröity, 

Bluetooth®-audiojärjestelmää voi 
käyttää.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

Katso lisätietoja Bluetooth®-lait-
teen rekisteröinnistä: S. 33

1 Kytke audiosoittimesi 

Bluetooth®-yhteys päälle.

 Tämä toiminto ei ole käytettävis-
sä, jos audiosoittimesi 

Bluetooth®-yhteys on kytketty 
pois päältä.

Bluetooth®-audiosoittimen 
rekisteröinti ensimmäisen 
kerran
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2 Paina AUDIO-painiketta.

3 Valitse "Lähde" audionäytöltä tai 
paina AUDIO-painiketta uudel-
leen.

4 Valitse "Bluetooth".

5 Valitse "Kyllä" rekisteröidäksesi 
audiosoittimen.

6 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-puhelimen rekiste-
röinti ensimmäisen kerran" al-
kaen vaiheesta 5. (S. 26)

Järjestelmä tukee seuraavia palve-
luita.

n Bluetooth®-perusvaatimukset

 Ver. 2.0 tai korkeampi (Suositel-
tava: Ver. 4.2 tai uudempi)

n Profiilit:

 HFP (Hands Free Profile) Ver. 
1.0 (Suositeltava: Ver. 1.7)

• Tämä profiili mahdollistaa hands-
free-puhelut matkapuhelimen avulla. 
Siinä on toiminto puheluiden soittami-
seen ja vastaanottamiseen.

 OPP (Object Push Profile) Ver. 
1.1 (Suositeltava: Ver. 1.2)

• Tämä on profiili, jolla yhteystiedot siir-
retään.

 PBAP (Phone Book Access Pro-
file) Ver. 1.0 (Suositeltava: Ver. 
1.2)

• Tämä on profiili, jolla puhelinmuistion 
tiedot siirretään.

 MAP (Message Access Profile) 
Ver. 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.2)

• Tämä on profiili, jonka avulla käyte-
tään puhelimen viestitoimintoja.

 A2DP (Advanced Audio Distribu-
tion Profile) Versio 1.0 (Suositel-
tava: Ver. 1.3)

• Tämä on profiili, joka lähettää stereo-
ääntä tai korkealaatuista ääntä au-
diovisuaaliseen järjestelmään.

 AVRCP (Audio/Video Remote 
Control Profile) Versio 1.0 (Suo-
siteltava: Ver. 1.6)

• Tämä on profiili, joka mahdollistaa A/
V-laitteiden kauko-ohjauksen.

lTämä järjestelmä ei välttämättä toimi 
kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.

lJos matkapuhelimesi ei tue HFP:tä, et 
voi rekisteröidä Bluetooth®-puhelinta 
tai käyttää OPP-, PBAP- tai MAP-pro-
fiileja yksittäin.

lJos yhdistetyn Bluetooth®-laitteen ver-
sio on suositeltua vanhempi tai yh-
teensopimaton, Bluetooth®-laite ei 
ehkä toimi oikein.

lTodistus

Profiilit
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Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, 
jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc.

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Bluetooth".

3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

Bluetooth®-
yksityiskohtien 
asettaminen

Kun Apple CarPlay -yhteys on 
luotu, tämä toiminto ei ole käy-
tettävissä.*

Kun Android Auto -yhteys on 
luotu, jotkut toiminnot eivät ole 
käytettävissä.*

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Bluetooth®-määritysnäytön 
esiin ottaminen

Bluetooth®-määritysnäyttö
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Bluetooth®-laitteen yhdistämi-

nen ja Bluetooth®-laitteen tiedot 
(S. 31, 33)

Bluetooth® -laitteen rekisteröinti 
(S. 33)

Bluetooth®-laitteen irrottaminen 
(S. 33)

Bluetooth®-järjestelmän asetus-
ten määrittäminen (S. 35)

lKun Apple CarPlay -yhteys on luotu, 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

lKun Android Auto -yhteys on luotu, 
jotkut toiminnot eivät ole käytettävis-
sä.

Enintään 5 Bluetooth®-laitetta (Pu-
helimia (HFP) ja audiosoitinta 
(AVP)) voidaan rekisteröidä.

Jos useampi kuin yksi Bluetooth®-
laite on rekisteröity, valitse yhdistet-
tävä laite.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Valitse "Rekisteröity laite".

3 Valitse yhdistettävä laite.

"Lisää": Bluetooth®-laitteen rekiste-
röinti (S. 26)

"Halutut laiteasetukset": Valitse 
muuttaaksesi automaattisesti yh-

distyvien rekisteröityjen Bluetooth®-
laitteiden tärkeysjärjestyksen. 
(S. 36)

"Poista": Bluetooth®-laitteen irrotta-
minen. (S. 33)

: Puhelin

: Audiosoitin

: Puhelimen/Älypuhelimen yh-
teistyöpalvelu

 Parhaillaan yhdistettynä olevan 
laitteen profiilikuvake näkyy väril-
lisenä.

 Jos valitaan profiilikuvake, jonka 
toiminto ei ole yhdistettynä, se 
kytkeytyy päälle.

 Jos haluamasi Bluetooth®-laite ei 
ole luettelossa, valitse "Lisää 
uusi laite" rekisteröidäksesi lait-
teen. (S. 33)

4 Valitse haluamasi yhteys.

"Laitetiedot": Valitse vahvistaakse-

si ja vaihtaaksesi Bluetooth®-lait-
teen tietoja. (S. 33)

Bluetooth®-laitteen 
yhdistäminen

A

B

C

D
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 Kun toinen Bluetooth®-laite yh-
distetään

 Jos haluat kytkeä Bluetooth®-
laitteesi irti, valitse "Kyllä".

5 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun yhteys on val-
mis.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

lSaattaa kestää jonkin aikaa ennen 
kuin yhteys muodostuu, jos 
Bluetooth®-audiosoitin soittaa musiik-
kia.

lRiippuen yhdistetystä Bluetooth®-pu-
helimesta, lisävalintojen tekeminen 
puhelinta käyttäen saattaa olla välttä-
mätöntä.

lKun Bluetooth®-laite irrotetaan on 
suositeltavaa, että irrottaminen suori-
tetaan järjestelmää käyttäen.

S. 110

S. 124

S. 73

n Automaattinen yhdistämistoi-
minto

Kytke automaattinen yhdistämistoi-
minto päälle painamalla "Bluetooth" 
tilaan päällä. (S. 35) Jätä 

Bluetooth®-laite paikkaan, jossa yh-
teys voidaan muodostaa.

 Kun käynnistyspainikkeesta on 
valittu ACC- tai ON-toimintatila, 
järjestelmä alkaa etsiä lähistöllä 
olevaa rekisteröityä laitetta.

 Järjestelmä kytkeytyy edellisellä 
kerralla yhdistettynä olleeseen 
laitteeseen, jos kyseinen laite on 
lähettyvillä. Jos automaattinen 
yhdistämistoiminto on asetettu 

päälle ja useita Bluetooth®-puhe-
limia on käytettävissä, järjestel-
mä yhdistää automaattisesti 

Bluetooth®-puhelimen, joka on 
asetettu tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäiseksi. (S. 35)

n Manuaalinen yhdistäminen

Jos automaattista yhdistymistä ei 
tapahdu tai "Bluetooth" on kytketty 

pois päältä, täytyy Bluetooth®-yh-
teys luoda manuaalisesti.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-laitteen yhdistämi-
nen" alkaen vaiheesta 2. 
(S. 31)

n Bluetooth®-puhelimen kytke-
minen uudelleen

Jos Bluetooth®-puhelimen yhteys 

Bluetooth®-laitteen 
yhdistäminen toisella tavalla 
(puhelimen päänäytöltä)

Bluetooth®-laitteen 
yhdistäminen toisella tavalla 
(puhelimen asetusnäytöltä)

Bluetooth®-laitteen 
yhdistäminen toisella tavalla 
(Bluetooth®-audionäytöltä)
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on katkennut huonon Bluetooth®-
verkon kuuluvuuden vuoksi, käyn-
nistyspainikkeen ollessa ACC tai 
ON-toimintatilassa, järjestelmä yh-

distää Bluetooth®-puhelimen auto-
maattisesti uudestaan.

Enimmillään 5 Bluetooth®-laitetta 
voidaan rekisteröidä.

Bluetooth®-yhteensopivat puheli-
met (HFP) ja audiosoittimet (AVP) 
voidaan rekisteröidä samanaikai-
sesti.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Valitse "Lisää uusi laite".

 Kun toinen Bluetooth®-laite yh-
distetään

 Jos haluat kytkeä Bluetooth®-
laitteesi irti, valitse "Kyllä".

 Jos 5 Bluetooth®-laitetta on jo re-
kisteröity

 Yksi rekisteröity laite on korvatta-
va. Valitse "Kyllä" ja valitse sitten 
korvattava laite.

3 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-puhelimen rekiste-
röinti ensimmäisen kerran" al-
kaen vaiheesta 5. (S. 26)

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Valitse "Irrota laite".

3 Valitse haluamasi laite.

4 Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö tulee esiin.

5 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

lKun poistat Bluetooth®-puhelimen, yh-
teystiedot poistuvat samanaikaisesti.

Bluetooth®-laitteen tiedot voidaan 
esittää näytöllä. Esitettyä tietoa voi-
daan muokata.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Valitse "Rekisteröity laite".

Bluetooth®-laitteen 
rekisteröinti

Bluetooth®-laitteen 
irrottaminen

Bluetooth®-laitteen tietojen 
muokkaaminen
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3 Valitse laite, jota haluat muoka-
ta.

4 Valitse "Laitetiedot".

5 Vahvista ja muuta Bluetooth®-
laitteen tietoja.

Bluetooth®-laitteen nimi. Voi-
daan vaihtaa mieleiseksi nimek-
si. (S. 34)

Valitse asettaaksesi Bluetooth®-
audiosoittimen yhdistämismene-
telmän. (S. 34)

Laitteen osoite on yksilöllinen, 
eikä sitä voi muuttaa.

Bluetooth®-puhelimen numero.

Bluetooth®-laitteen tuetut profii-
lit.

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

lJos kaksi Bluetooth®-laitetta on rekis-
teröity samalla laitenimellä, laitteet voi 
erottaa toisistaan niiden osoitteiden 
perusteella.

lPuhelimen mallista riippuen on mah-
dollista, ettei kaikkia tietoja voida näyt-
tää.

1 Valitse "Laitteen nimi".

2 Syötä nimi ja valitse "OK".

lVaikka muutat laitteen nimeä, 
Bluetooth®-laitteeseen rekisteröity 
nimi ei muutu.

1 Valitse "Yhdistä audiosoitin lait-
teesta".

2 Valitse haluamasi yhdistämista-
pa.

"Ajoneuvo": Valitse kytkeäksesi au-
diosoittimen ajoneuvon audiovisuaali-
sesta järjestelmästä.

A

B

C

Laitteen nimen vaihtaminen

Audiosoittimen 
yhdistämistavan asettaminen

D

E

F
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"Laite": Valitse kytkeäksesi ajoneuvon 
audiovisuaalisen järjestelmän au-
diosoittimesta.

 Riippuen audiosoittimen ominai-
suuksista, joko "Ajoneuvo"- tai 
"Laite" -yhdistämistapa voi olla 
parempi. Katso lisätietoja au-
diosoittimen mukana tulleesta 
käyttöoppaasta.

Bluetooth®-asetuksia voidaan vah-
vistaa ja muuttaa.

1 Ota esiin Bluetooth®-asetus-
näyttö. (S. 30)

2 Valitse "Yksityiskohtaiset ase-
tukset".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi Bluetooth®-
yhteyden päälle / pois päältä. 
(S. 36)

Valitse muuttaaksesi automaat-
tisesti yhdistyvien rekisteröity-

jen Bluetooth®-laitteiden tärke-
ysjärjestyksen. (S. 36)

Valitse muokataksesi järjestel-
mätietoja. (S. 36)

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

1 Valitse "Bluetooth".

Kun "Bluetooth" on päällä:

Bluetooth®-laite yhdistyy automaat-
tisesti, kun valitset käynnistyspai-
nikkeesta ACC- tai ON-toimintati-
lan.

Kun "Bluetooth" on pois päältä: 

Bluetooth®-laitteen yhteys katke-
aa, eikä järjestelmä yhdistä siihen 
seuraavalla kerralla.

lAjon aikana automaattisen kytkeyty-
misen tila voidaan vaihtaa tilasta "pois 
päältä" tilaan "päällä", mutta sitä ei voi 
vaihtaa tilasta "päällä" tilaan "pois 
päältä".

Automaattisesti yhdistyvien 

Bluetooth®-laitteiden järjestystä voi-
daan muuttaa.

1 Valitse "Halutut laiteasetukset".

"Yksityiskohtaiset 
asetukset" -näyttö

A

B

C

"Bluetooth"-tilan 
vaihtaminen.

Automaattisen 
kytkemisjärjestyksen 
muuttaminen

D
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2 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi automaatti-
sen kytkemisjärjestyksen päälle 
/ pois päältä.

Valitse muuttaaksesi automaat-
tisesti yhdistyvien rekisteröity-

jen Bluetooth®-laitteiden kytkey-
tymisjärjestystä. (S. 36)

Valitse muuttaaksesi automaat-
tisesti yhdistyvien rekisteröity-

jen Bluetooth®-audiosoittimien 
kytkeytymisjärjestystä. (S. 36)

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

n Bluetooth®-laitteen automaat-
tisen kytkeytymisjärjestyksen 
muuttaminen

1 Valitse "Halutut puhelimet" tai 
"Halutut audiosoittimet".

2 Valitse haluamasi Bluetooth®-
laite ja valitse "Siirrä ylös" tai 

"Siirrä alas" muuttaaksesi kyt-
keytymisjärjestystä.

lÄskettäin rekisteröity Bluetooth®-laite 
nousee automaattisesti etusijalle kyt-
keytymisjärjestyksessä.

1 Valitse "Järjestelmätiedot".

2 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Näyttää järjestelmän nimen. 
Voidaan vaihtaa mieleiseksi ni-
meksi. (S. 37)

A

B

C

D

Järjestelmän tietojen 
muokkaaminen

A
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Bluetooth®-laitetta rekisteröi-
täessä käytetty PIN-koodi. Voi-
daan vaihtaa mieleiseksi koodik-
si. (S. 37)

Laitteen osoite on yksilöllinen, 
eikä sitä voi muuttaa.

Valitse asettaaksesi puhelimen 
yhteystilan näyttämisen tilaan 
päällä / pois päältä.

Valitse asettaaksesi audiosoitti-
men yhteystilan näyttämisen 
päälle / pois päältä.

Järjestelmän tuetut profiilit

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

n Järjestelmän nimen muokkaa-
minen

1 Valitse "Järjestelmän nimi".

2 Syötä nimi ja valitse "OK".

n PIN-koodin muokkaaminen

1 Valitse "Järjestelmän PIN".

2 Syötä PIN-koodi ja valitse "OK".

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Wi-Fi*".

3 Valitse kohteet, jotka haluat 
asettaa.

*: Wi-Fi® on rekisteröity tavaramerkki, 
jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

B

C

D

E

F

G

Yhdistäminen 
Miracastiin® Wi-Fi®:n 
kautta

Wi-Fi®-toimintoa käyttäen tämä 
järjestelmä yhdistää Miracas-
tiin®. Mutta tämä toiminto ei 
ole internetiin yhdistämistä 
varten. Se on vain Miracastiin® 
yhdistämiseksi.

Wi-Fi®-asetusnäytön esiin 
ottaminen
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Valitse kytkeäksesi Wi-Fi®-toi-
minnon päälle / pois päältä. 
(S. 38)

Näyttää Miracast®-yhteyden ti-

lan.*

"Päällä": Yhdistää

"Pois päältä": Ei yhdistä
*: Miracast®-tila näkyy vain Miracast®-

yhteensopiville laitteille.

1 Ota esiin Wi-Fi®-asetusten näyt-
tö. (S. 38)

2 Valitse "Wi-Fi*.

 Joka kerta kun "Wi-Fi*" valitaan, 

Wi-Fi®-toiminto kytkeytyy päälle / 
pois päältä.

*: Wi-Fi® on rekisteröity tavaramerkki, 
jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

lJos auto on lähellä radioantennia, ra-
dioasemaa tai muuta voimakkaita ra-
dioaaltoja ja sähköisiä häiriöitä lähet-
tävää lähdettä, yhteys saattaa olla 
hidas tai yhteyttä ei ole.

Vastaanottotaso näkyy näytön oi-
keassa ylälaidassa. (S. 11)

Wi-Fi®-asetusnäyttö

Wi-Fi®-toiminnon kytkeminen 
päälle / pois päältä

A

B

Wi-Fi®-toiminnon 
käyttövihjeitä

VAROITUS

lKäytä Wi-Fi®-laitteita ainoastaan, 
kun se on turvallista ja laillista.

lAudioyksikkö on varustettu Wi-Fi®-
antenneilla. Implantoitavaa sydä-
mentahdistinta, rytmihäiriötahdistin-
ta tai implantoitavaa defibrillaatto-
ria käyttävien henkilöiden on säily-
tettävä riittävä etäisyys Wi-Fi®-an-
tenneihin. Radioaallot voivat vaikut-
taa tällaisten laitteiden toimintaan.

lEnnen Wi-Fi®-laitteiden käyttöä 
muiden sähkökäyttöisten lääketie-
teellisten laitteiden kuin implantoita-
van sydämentahdistimen, rytmihäi-
riötahdistimen tai implantoitavan 
defibrillaattorin käyttäjien on kysyt-
tävä laitevalmistajalta tietoja lait-
teen toiminnasta radioaaltojen vai-
kutuksen alaisena. Radioaalloilla 
voi olla odottamattomia vaikutuksia 
tällaisten lääketieteellisten laittei-
den toimintaan.

Wi-Fi®-kuvakkeilla 
näytettävät tilat
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 Kommunikaatiostandardit
IEEE 802.11g

 Turvallisuus
WPA2™

• WPA2™ on tavaramerkki, jonka 
omistaa Wi-Fi Alliance®.

Määrittelyt
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2-3.Apple CarPlay/Android Auto

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

1 Ota yhdistettävästä laitteesta 
Siri käyttöön.

2 Kytke laite USB-liittimeen. 
(S. 56)

3 Valitse "Always enable" (Salli 
aina) tai "Enable once" (Salli 
kerran).

 Jos valitaan "Do not enable" (Älä 
salli) Apple CarPlay -yhteyttä ei 
luoda. Tässä tapauksessa laitet-
ta voidaan käyttää normaalina 
Apple-laitteena, kuten iPod. 
Apple CarPlay pysyy yhdistämät-
tömänä, kunnes "Ensisijainen 
palvelu" yleisistä asetuksista 
asetetaan tilaan "Apple 
CarPlay". (S. 47)

 Yhdistetystä laitteesta riippuen 
saattaa kestää noin 3 - 6 sekun-
tia ennen kuin järjestelmä palaa 
edelliseen näyttöön.

 Näyttö saattaa vaihtua vaihee-
seen 6 järjestelmästä riippuen.

4 Paina MENU-painiketta.

Apple CarPlay/
Android Auto™*

Apple CarPlay/Android Auto 
mahdollistavat eräiden sovel-
lusten, kuten Map, Phone ja 
Music, käytön järjestelmässä.

Kun Apple CarPlay/Android 
Auto -yhteys on luotu, Apple 
CarPlay/Android Auto yhteen-
sopivat sovellukset näkyvät 
järjestelmän näytöllä.

 Yhteensopiva laite

Apple iPhone (iOS Ver. 9.3 tai uu-
demmat), jotka tukevat Apple 

CarPlay -toiminnallisuutta.*

Katso lisätietoja 
https://www.apple.com/ios/
carplay/.

Android-laitteet, joissa on versio 
Android OS ver 5.0 tai suurempi, 
jotka tukevat Android Auto toi-
minnallisuutta ja joissa on 
Android Auto -sovellus asennet-

tuna.* Lisätietoa löytyy osoittees-
ta 
https://www.android.com/auto/.

*: Jotkut laitteet eivät ehkä toimi 
tämän järjestelmän kanssa.

Apple CarPlay -yhteyden 
luominen
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5 Valitse "Apple CarPlay".

6 Varmista, että Apple CarPlay:n 
kotinäyttö tulee esiin.

Valitse näytölle Apple CarPlay:n 
kotinäyttö.
Valitse ja pidä valittuna Siri akti-
voidaksesi sen.

Valitse aloittaaksesi sovelluk-
sen.
Käyttäjä voi käyttää mitä tahan-
sa iPhone-sovellusta, joka on 
Apple CarPlay:n tukema.

1 Varmistu, että Android Auto -so-
vellus on asennettuna yhdistet-
tävään laitteeseen.

2 Kytke laite USB-liittimeen. 
(S. 56)

3 Valitse "Päällä" kytkeäksesi toi-
minnon päälle.

 "Pois päältä": Kytkeäksesi 
Android Auto -sovelluksen pääl-
le, valitse yleisistä asetuksista 
"Ensisijainen palvelu" ja edel-
leen"Android Auto". (S. 47)

 Yhdistetystä laitteesta riippuen 
saattaa kestää noin 3 - 6 sekun-
tia ennen kuin järjestelmä palaa 
edelliseen näyttöön.

 Näyttö saattaa vaihtua vaihee-
seen 6 järjestelmästä riippuen.

4 Paina MENU-painiketta.

5 Valitse "Android Auto".

6 Varmista, että Android Auto:n 
kotinäyttö tulee esiin.

lKun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu, joidenkin järjestelmäpai-
nikkeiden toiminnot vaihtuvat.

lKun Apple CarPlay-/Android Auto 
- yhteys on luotu, esimerkiksi seuraa-

Android Auto -yhteyden 
luominen

A

B
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vien järjestelmien toiminnot korvaan-
tuvat vastaavilla Apple CarPlay-/ 
Android Auto -toiminnoilla, tai niiden 
käyttö estyy:

• iPod (Audion toisto)
• USB-audio/USB-video
• Bluetooth®-audio
• Bluetooth®-puhelin (vain Apple 

CarPlay)

lKun Apple Android Auto -yhteys on 
luotu Miracast®-toiminnon ollessa 
käytössä, Miracast®-toiminnon käyttö 
saattaa estyä.

lKun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu, puheohjausjärjestel-
män (Siri/Google Assistant) ja kartta-
sovelluksen puheopastuksen äänen-
voimakkuutta voidaan vaihtaa valitse-
malla "Puheäänen voimakkuus" ääni-
määritysten näytöltä. Sitä ei voi 
vaihtaa POWER VOLUME -nupista 
audion ohjauspaneelista. (S. 50)

lApple CarPlay/Android Auto on sovel-
lus, joka on kehitetty Apple Inc/Google 
LLC toimesta. Sen toiminnot ja palve-
lut voidaan lopettaa tai niitä voidaan 
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta riip-
puen kytketyn laitteen käyttöjärjestel-
mästä, laitteistosta ja ohjelmistosta tai 
Apple CarPlay/Android Auto -määri-
tysten muutoksista.

lKatso luettelo sovelluksista, joita 
Apple CarPlay tai Android Auto tukee, 
kunkin verkkosivustolta.

lNäitä toimintoja käytettäessä ajoneu-
vo- ja käyttäjätiedot, kuten sijainti ja 
ajoneuvon nopeus, jaetaan vastaavan 
sovelluksen julkaisijan ja matkapuhe-
linpalvelun tarjoajan kanssa.

lLataamalla ja käyttämällä kutakin so-
vellusta hyväksyt niiden käyttöehdot.

lNäiden toimintojen tiedot siirretään in-
ternetin välityksellä, ja siitä saattaa ai-
heutua maksuja. Lisätietoja tiedonsiir-
tomaksuista saat matkapuhelinope-
raattoriltasi.

lSovelluksesta riippuen tiettyjä toimin-
toja, kuten musiikin toisto, saatetaan 
rajoittaa.

lKoska jokaisen toiminnon sovellukset 
tarjoaa kolmas osapuoli, niitä voidaan 
muuttaa tai ne voidaan keskeyttää 
ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätie-
toja toiminnon verkkosivustolta.

lJos USB-kaapeli irrotetaan, Apple 
CarPlay/Android Auto -sovelluksen 
toiminta loppuu. Tällöin äänentoisto 
loppuu ja järjestelmän näyttö tulee 
esiin.

n Todistus

lApple CarPlay -logon käyttö tarkoit-
taa, että ajoneuvon käyttöliittymä täyt-
tää Applen suorituskykystandardit. 
Apple ei ole vastuussa tämän ajoneu-
von toiminnasta tai sen turvallisuus- 
tai sääntelystandardeista. Huomaa, 
että tämän tuotteen käyttö iPhone-, 
iPod-, tai iPad-laitteen kanssa voi vai-
kuttaa langattoman yhteyden suori-
tuskykyyn.

lCarPlay, iPhone, iPod, iPod nano, 
iPod touch, ja Lightning ovat Apple 
Inc:n tuotemerkkejä, jotka on rekiste-
röity Yhdysvalloissa ja muissa mais-
sa. Apple CarPlay on Apple, Inc:n ta-
varamerkki

Android ja Android Auto ovat Google 
LLC:n tavaramerkkejä.
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VAROITUS

lÄlä yhdistä iPhone-puhelinta tai 
käytä säätimiä ajon aikana.

HUOMAA

lÄlä jätä älypuhelintasi autoon. Eri-
tyisesti korkea lämpötila auton si-
sällä voi vahingoittaa älypuhelinta.

lÄlä paina älypuhelinta alaspäin tai 
kohdista siihen tarpeetonta voimaa, 
kun se on liitetty, sillä se voi vahin-
goittaa älypuhelinta tai sen liitäntää.

lÄlä aseta vieraita esineitä liitän-
tään, sillä se voi vahingoittaa kan-
nettavaa älypuhelinta tai sen liitän-
tää.
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Jos sinulla on vaikeuksia Apple CarPlay/Android Auton käytössä, tarkista 
seuraava taulukko.

Vianetsintä

Oire Ratkaisu

Apple CarPlay/Android Auto -
yhteyttä ei voida muodostaa

Tarkista, tukeeko laite Apple CarPlay/Android Auto 
-sovellusta.
Tarkista, onko Apple CarPlay/Android Auto käytössä 
yhdistetyssä laitteessa.
Varmistu, että Android Auto -sovellus on 
asennettuna yhdistettävään laitteeseen.
Katso lisätietoja 
https://www.apple.com/ios/carplay/,
https://www.android.com/auto/.
Katso Apple CarPlay -sovelluksen käytettävissä 
olevat maat tai alueet kohdasta https://
www.apple.com/ios/
feature-availability/#apple carplay.

Tarkista onko "Apple CarPlay"/"Android Auto" 
valittuna yleisistä asetuksista kohdassa "Ensisijainen 
palvelu". (S. 47)

Tarkista, onko käytetty USB-kaapeli kunnolla 
kytketty laitteeseen ja USB-porttiin.
Yritä yhdistää älypuhelin suoraan ajoneuvon USB-
porttiin ilman USB-hubia.

Apple CarPlay: Tarkista, onko Apple hyväksynyt 
käytetyn Lightning-kaapelin, ja tarkista onko Siri 
käytössä.

Kun olet tarkistanut kaikki yllä olevat, yritä luoda 
Apple CarPlay/Android Auto -yhteys. (S. 47)

Kun Apple CarPlay/Android 
Auto -yhteys on muodostettu 
ja videota toistetaan, videon 
toistoa ei näytetä, mutta ääni 
lähetetään järjestelmän 
kautta.

Koska järjestelmää ei ole suunniteltu toistamaan 
videota Apple CarPlay/Android Auto -sovelluksen 
kautta, tämä ei ole toimintahäiriö.

Vaikka Apple CarPlay/
Android Auto -yhteys on 
luotu, ääntä ei lähetetä 
järjestelmän kautta.

Järjestelmä voi olla vaimennettu tai 
äänenvoimakkuus saattaa olla alhainen. Lisää 
järjestelmän äänenvoimakkuutta.
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Apple CarPlay/Android Auto -
näytössä on häiriöitä ja/tai 
Apple CarPlay/Android Auto -
äänentoistossa on kohinaa.

Tarkista, onko laitteen liittämiseen käytetty USB-
kaapeli vaurioitunut.
Tarkistaaksesi onko USB-kaapeli vaurioitunut 
sisäisesti, kytke laite toiseen järjestelmään, kuten 
tietokoneeseen, ja tarkista tunnistaako järjestelmä 
kytketyn laitteen. (Laitteen tulisi aloittaa lataus, kun 
se on kytketty.)

Kun olet tarkistanut kaikki yllä olevat, yritä luoda 
Apple CarPlay/Android Auto -yhteys. (S. 47)

Apple CarPlay Maps 
-sovelluksen karttanäyttöä ei 
voi suurentaa tai pienentää 
monen kosketuksen 
nipistysliikkeillä.

Apple CarPlay Maps -sovellus ei tue monen 
kosketuksen nipistysliikkeitä, joten tämä ei ole 
toimintahäiriö.

Jos Apple CarPlay 
-musiikkisovelluksen (Apple 
Music, Spotify jne.) toiston 
aikana iPhonea käytetään 
käynnistämään ja toistamaan 
äänisovellus, joka ei ole 
yhteensopiva Apple CarPlay* 
-sovelluksen kanssa ja 
sisäänrakennetun laitteen 
äänenvoimakkuus muuttuu, 
yhteensopimattoman 
sovelluksen äänentoisto 
pysähtyy ja järjestelmä jatkaa 
alkuperäisen 
musiikkisovelluksen toistoa.

Tämä toimenpide suoritetaan sisäänrakennetun 
laitteen määritysten mukaisesti, tämä ei ole 
toimintahäiriö.

Kun keskeytetty ääni (kuten 
navigoinnin reittiopastus) 
toistetaan sovelluksesta, joka 
ei ole yhteensopiva Apple 
CarPlayn kanssa, auton 
laitteen toistaessa ääntä 
(FM/AM jne.), järjestelmä ei 
jatka alkuperäisen äänen 
toistoa (FM/AM jne.).

Tämä toimenpide suoritetaan sisäänrakennetun 
laitteen määritysten mukaisesti, tämä ei ole 
toimintahäiriö. Vaihda itse käsikäyttöisesti 
äänilähdettä. Tai älä käytä sovelluksia, jotka eivät ole 
yhteensopivia Apple CarPlay -sovelluksen kanssa.* 
Koska jotkut navigointisovellukset ovat 
yhteensopivia alkaen iOS12-versiosta, päivitä 
uusimpiin iOS- ja sovellusversioihin.

Oire Ratkaisu
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*: Sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia Apple CarPlay -sovelluksen kanssa, 
ovat iPhoneen asennettuja sovelluksia, joita ei näytetä Apple CarPlay -näytön so-
vellusluettelossa. (kuten visuaalinen vastaaja)

Kun käytät Apple CarPlay 
-sovellusta, 
reittiopastusnuolet ja 
käännös käännökseltä 
-navigointi eivät näy 
monitoiminäytössä ja 
järjestelmän näytössä. Kun 
käytät Android Auto 
-sovellusta, käännös 
käännökseltä -navigointi ei 
näy monitoiminäytössä ja 
järjestelmän näytössä.

Tämä ei ole toimintahäiriö, koska näiden asioiden 
näyttäminen ei ole mahdollista tällä toiminnolla.

Kun käytät Android Autoa, 
hands-free-puhelun ääntä ei 
kuulu auton kaiuttimista.

Irrota puhelin USB-kaapelista ja tarkista, kuuluuko 
hands-free-puhelun ääni hands-free-järjestelmää 
käyttämällä.

Liitä puhelin järjestelmään Android Auto 
-sovelluksella, lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta 
ja tarkista, kuuluuko hands-free-puhelun ääni. 
Tarkista, kuuluuko auton kaiuttimista muita ääniä.

Oire Ratkaisu
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2-4.Muut määritykset

1 Paina SETUP-painiketta.

 Jos yleisten määritysten näyttö 
ei ole esillä, valitse "Yleiset".

2 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

 "Kello"

Valitse vaihtaaksesi aikavyöhykkeen ja 
valitaksesi kesäajan toiminnolle sekä 
kellon automaattiselle siirrolle "Päällä" 
tai "Pois päältä". (S. 48)

 "Kieli"

Valitse vaihtaaksesi kielen. Apple 
CarPlay/Android Auto -sovelluksen kie-
liasetuksia voidaan muuttaa vain yhdis-
tetyssä laitteessa.

 "Aloitusnäytön mukautus"

Valitse mukauttaaksesi aloitusnäyttöä. 
(S. 19)

 "Puheentunnistuskieli"

Valitse vaihtaaksesi puheentunnistuk-
sen kielen.

 "Ensisijainen palvelu"

Valitse valitaksesi palvelun, joka käyn-
nistetään, kun älypuhelin yhdistetään. 
(S. 49)

 "Äänimerkki"

Valitse kytkeäksesi äänimerkin päälle / 
pois päältä.

 "Teema-asetukset"

Valitse muuttaaksesi teema-asetusta.

 "Mittayksikkö"

Valitse vaihtaaksesi polttoaineenkulu-
tuksen mittayksikön.

 "Poista näppäinhistoria"

Valitse poistaaksesi näppäinhistorian.

 "Tallenna näppäinhistoria muis-
tiin"

Valitse asettaaksesi näppäinhistorian 
muistamisen päälle / pois päältä.

 "Animaatio"

Valitse asettaaksesi animaatiot päälle / 
pois päältä.

 "Henkilökohtaisten tietojen pois-
taminen"

Valitse poistaaksesi henkilökohtaiset 
tiedot. (S. 49)

 "Ohjelmiston päivitys"

Valitse päivittääksesi ohjelmistoversiot. 

Yleiset määritykset

Kello-, toimintoääni- ym. ase-
tuksia voidaan muuttaa.

Yleisten asetusten näytön 
esiin ottaminen

Yleisten määritysten näyttö
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Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitai-
toiseen korjaamoon.

 "Gracenote tietokannan päivitys"

Valitse päivittääksesi Gracenote®-tieto-
kannan versiot. Jos haluat lisätietoja, 
ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai 
ammattitaitoiseen korjaamoon.

 "Ohjelmistotiedot"

Valitse saadaksesi esiin ohjelmistotie-
dot. Ilmoitukset tässä tuotteessa käytet-
tävien kolmansien osapuolten ohjelmis-
toista on sisällytetty. (Näihin kuuluvat 
ohjeet ohjelmistojen hankkimiseksi, jos 
sellaisia tarvitaan.)

 "SW herkkyystaso"

Valitse muuttaaksesi kapasitiivisen kos-
ketusnäytön herkkyyden tasoa 1 (mata-
la), 2 (keskitaso) tai 3 (korkea).

1 Ota esiin yleisten asetusten 
näyttö. (S. 47)

2 Valitse "Kello".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse vaihtaaksesi aikavyöhyk-
keen. (S. 48)

Valitse asettaaksesi kesäaika-
toiminnon päälle / pois päältä.

Valitse asettaaksesi kellon auto-
maattisen säädön GPS:n avulla 
päälle / pois päältä.
Jos toiminto on pois päältä, kel-
loa voidaan säätää manuaali-
sesti. (S. 48)

Valitse asettaaksesi 24 tunnin 
aika-asetuksen päälle / pois 
päältä.
Kun asetus on pois päältä, kello 
näytetään 12 tunnin aika-ase-
tuksella.

1 Valitse "Aikavyöhyke".

2 Valitse haluamasi aikavyöhyke.

 Jos "Muu" vaihtoehto valitaan, 
aikavyöhyke voidaan säätää ma-
nuaalisesti. Valitse "+" tai "-" sää-
tääksesi aikavyöhykkeen.

Kun "Säädä automaattisesti 
GPS:llä" on kytketty pois päältä, 
kelloa voidaan säätää manuaali-
sesti.

1 Valitse "Säädä automaattisesti 
GPS:llä" asetus pois päältä.

2 Säädä kello manuaalisesti.

Kellon asetukset

A

B

Aikavyöhyke

Kellon säätäminen 
manuaalisesti

C

D
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Valitse "+" siirtääksesi aikaa 
tunnilla eteenpäin ja "-" siirtääk-
sesi aikaa tunnilla taaksepäin.

Valitse "+" siirtääksesi aikaa mi-
nuutilla eteenpäin ja "-" siirtääk-
sesi aikaa minuutilla taaksepäin.

Valitse pyöristääksesi lähim-
pään tuntiin.
esim.
1:00 - 1:29  1:00
1:30 - 1:59  2:00

1 Ota esiin yleisten asetusten 
näyttö. (S. 47)

2 Valitse "Ensisijainen palvelu".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

lTätä asetusta ei voi muuttaa, kun laite 
on kytketty järjestelmään USB: n kaut-
ta. Irrota laite ennen kuin yrität muut-
taa asetusta.

Rekisteröidyt tai muutetut henkilö-
kohtaiset asetukset poistetaan tai 
palautetaan oletusarvoihin.

1 Ota esiin yleisten asetusten 
näyttö. (S. 47)

2 Valitse "Poista henkilökohtaiset 
tiedot".

3 Valitse "Poista".

4 Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö tulee esiin.

Esimerkkejä asetuksista, jotka voidaan 
palauttaa oletusasetuksiin:

 Ääniasetukset

 Puhelinasetukset

yms.

Halutut palveluasetukset

A

B

C

Henkilökohtaisten tietojen 
poistaminen
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1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Puhe".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse säätääksesi puheopas-

tuksen äänenvoimakkuuden.*

Valitse asettaaksesi puheentun-
nistuksen komennot päälle / 
pois päältä.

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

*: Kun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu, puheohjausjärjestel-
män (Siri/Google Assistant) ja kartta-
sovelluksen äänenvoimakkuutta voi-
daan muuttaa.

Puheasetukset

Puheopastuksen äänenvoi-
makkuus yms. voidaan aset-
taa.

Puheasetusten näytön esiin 
ottaminen

Puheasetusten näyttö

A

B

C
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1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Ajoneuvo".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse asettaaksesi auton mu-

kautukseen liittyviä tietoja.*

Valitse asettaaksesi pysäköinti-
palvelutilan. (S. 51)

*: Katso lisäopas

Turvajärjestelmä voidaan asettaa 
päälle syöttämällä turvakoodi (4-
numeroinen koodi).
Kun turvajärjestelmä on päälle ase-
tettuna, järjestelmä tulee toimetto-
maksi, kun sähkö katkaistaan, sii-
hen asti kunnes turvakoodi syöte-
tään.

1 Ota ajoneuvon asetusnäyttö 
esiin. (S. 51)

2 Valitse "Pysäköintipalvelutila".

3 Syötä 4-numeroinen tunnusluku 
ja valitse "OK".

4 Syötä sama 4-numeroinen hen-
kilökohtainen tunnusluku uudel-
leen ja valitse "OK".

 Järjestelmä pyytää syöttämään 
turvakoodin uudelleen varmis-
taakseen, että muistat sen oi-
kein.

 Kun pysäköintipalvelutila aktivoi-
tuu, järjestelmä pysähtyy ja tur-
vakoodin (4-numeroinen koodi) 
valmiusnäyttö tulee esiin. 
(S. 52)

lJos olet unohtanut 4-numeroisen hen-
kilökohtaisen turvakoodin, ota yhteyttä 
SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammatti-
taitoiseen korjaamoon.

Ajoneuvon määritykset

Määritykset ovat käytettävissä 
ajoneuvon mukauttamiseen.

Ajoneuvon määritysnäytön 
esiin ottaminen

Ajoneuvon määritysnäyttö

A

B

Pysäköintipalvelutilan 
asettaminen

Pysäköintipalvelutilan 
asettaminen
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1 Syötä 4-numeroinen tunnusluku 
ja valitse "OK".

lJos väärä turvakoodi (4-numeroinen 
koodi) syötetään 6 kertaa, järjestelmä 
ei hyväksy uutta syötettyä turvakoodia 
(4-numeroinen koodi) 10 minuuttiin.

Jos pysäköintipalvelutila on 
aktivoitu
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3-1.Peruskäyttö

Audion ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla:

 AUDIO-painikkeesta

1 Paina AUDIO-painiketta.

 MENU-painikkeesta

1 Paina MENU-painiketta ja valitse sitten "Ääni".

 Radion käyttö (S. 60)

 USB-muistin toistaminen (S. 65)

 iPodin/iPhonen (Apple CarPlay*) toistaminen (S. 67)

 Android Auto*-sovelluksen käyttäminen (S. 69)

 Bluetooth®-laitteen soittaminen (S. 70)

 Miracast®-yhteyden käyttö (S. 73)

 Ohjauspyörän audiopainikkeiden käyttö (S. 76)

 Audiojärjestelmän asetukset (S. 78)
*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Toimintojen esittely

Toiminnot yleisesti
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POWER VOLUME (Virtakatkaisin/
Äänenvoimakkuuden säätö) -nuppi: 
Paina tätä nuppia kytkeäksesi au-
diovisuaalisen järjestelmän päälle 
ja pois päältä. Järjestelmä kytkey-
tyy päälle viimeksi käytettyyn tilaan. 
Käännä nuppia säätääksesi äänen-
voimakkuutta.

1 Paina AUDIO-painiketta.

2 Valitse "Lähde" tai paina 
AUDIO-painiketta uudelleen.

3 Valitse haluamasi äänilähde.

lHimmennettyjä painikkeita ei voi käyt-
tää.

lJos sivuja on kaksi, valitse  tai  
vaihtaaksesi sivua.

lKun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu, joidenkin järjestelmätoi-
mintojen, kuten seuraavien, toiminnot 
korvaantuvat vastaavilla Apple 
CarPlay/Android Auto toiminnoilla tai 
niiden käyttö estyy:

• iPod (Audion toisto)
• USB-audio/USB-video
• Bluetooth®-audio

Perustietoja

Tässä osassa kerrotaan joista-
kin audiovisuaalisen järjestel-
män perusominaisuuksista. 
Jotkut tiedot eivät mahdolli-
sesti liity ajoneuvosi järjestel-
mään.

Audiovisuaalinen järjestelmä 
toimii, kun käynnistyspainik-
keesta on valittu ACC- tai ON-
toimintatila.

HUOMAA

lEstääksesi 12-voltin akun varauk-
sen heikkenemisen älä jätä audiovi-
suaalista järjestelmää turhaan pääl-
le, kun hybridijärjestelmä ei ole 
käynnissä.

Järjestelmän kytkeminen 
päälle ja pois päältä

Äänilähteen valitseminen
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1 Ota esiin äänilähteen valinta-
näyttö. (S. 55)

2 Valitse "Järj. uud".

3 Valitse haluamasi äänilähde ja 

valitse sitten  tai  uudel-
leenjärjestämiseksi.

1 Avaa kansi ja kytke laite.

 Kytke virta laitteeseen, jos se ei 
ole kytkettynä.

lJos USB-hubi liitetään liittimeen, kaksi 
laitetta voidaan kytkeä samanaikai-
sesti.

lVaikka käytettäisiin USB-hubia 
useamman kuin kahden USB-laitteen 
kytkemiseksi, vain kaksi ensin kytket-
tyä laitetta voidaan tunnistaa.

lJos USB-hubi jossa on enemmän kuin 
kaksi liitäntää on liitetty USB-liitän-
tään, laitteet jotka on liitetty USB-hu-
biin eivät välttämättä lataudu tai ole 
käytettävissä, koska virran syöttö 
saattaa olla riittämätön.

lKun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu toista USB-liitäntää voi-
daan käyttää vain laitteen akun la-
taukseen.*

1 Ota esiin audiojärjestelmän oh-
jausnäyttö. (S. 54)

2 Valitse "Ääni".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

 Tyyppi A

Valitse säätääksesi diskanttia/
keskiääniä/bassoa. (S. 57)

Valitse säätääksesi kanavatasa-
painoa/etu-/takasuhdetta. 
(S. 57)

Valitse asettaaksesi automaatti-
sen äänenkorjaimen. (S. 57)

 Tyyppi B

Valitse säätääksesi diskanttia/
keskiääniä/bassoa. (S. 57)

Valitse säätääksesi kanavatasa-
painoa/etu-/takasuhdetta. 

Äänilähteiden 
uudelleenjärjestäminen

USB-portti

Ääniasetukset

A

B

C

A

B
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(S. 57)

Valitse asettaaksesi automaatti-
sen äänenkorjaimen. (S. 57)

n Diskantti/keskiäänet/basso

Se, miltä ohjelma kuulostaa, riippuu 
pitkälti diskantin, keskiäänien ja 
basson säädöistä. Erilaiset puhe- ja 
musiikkiohjelmat yleensä kuulosta-
vat paremmilta eri lailla säädetyillä 
diskantti-, keskiääni- ja bassotasoil-
la.

1 Valitse "Diskantti/Keski/Basso".

2 Valitse haluamasi näyttöpainike.

Valitse "+" tai "-" säätääksesi 
korkeita ääniä.

Valitse "+" tai "-" säätääksesi 
keskialueen ääniä.

Valitse "+" tai "-" säätääksesi 
matalia ääniä.

n Kanavatasapaino Fader/Ba-
lanssi

On myös tärkeää, että vasemman 
ja oikean stereokanavan tasapaino 
sekä etu- ja takakaiutinten välinen 
tasapaino on oikein säädetty.

Huomaa, että kuunneltaessa ste-
reoäänitystä tai stereolähetystä, 
äänen tasapainon säätö oikean- ja 

vasemmanpuoleisten kaiutinten vä-
lillä lisäävät äänenvoimakkuutta tie-
tyillä äänillä ja vähentää äänenvoi-
makkuutta toisilla äänillä.

1 Valitse "Fader/Balanssi".

2 Valitse haluamasi näyttöpainike.

Valitse säätääksesi äänen tasa-
painoa etu- ja takakaiutinten vä-
lillä.

Valitse säätääksesi äänen tasa-
painoa vasemman ja oikean kai-
uttimen välillä.

n Automaattinen äänenkorjain 
(ASL)

Järjestelmä säätää äänen voimak-
kuuden ja sävyn optimaaliseksi ajo-
neuvon nopeuden mukaan kom-
pensoidakseen lisääntyneen tieme-
lun, tuuliäänet tai muut äänet ajon 
aikana.

 Tyyppi A

1 Valitse "Automaattinen äänen-
korjain".

2 Valitse "Korkea", "Keski", "Mata-
la" tai "Pois päältä".

 Tyyppi B

1 Valitse "Automaattinen äänen-
korjain".

C

A

B

C

A

B
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2 Valitse asettaaksesi automaatti-
sen äänenkorjaimen päälle / 
pois päältä.

n Näytön formaattiasetukset

Näytön säätö voidaan valita USB-

video- ja Miracast®-toiminnoille.

 Audion asetusnäytöltä

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Ääni".

3 Valitse "Yleiset".

4 Valitse "Näytön määritys".

5 Valitse kohde, jota haluat sää-
tää.

 Miracast®-ohjausnäytöltä.

1 Ota esiin Miracast®-ohjausnäyt-
tö. (S. 73)

2 Valitse "Laaja".

3 Seuraa vaiheita kohdassa "Au-
dion asetusnäytöltä" alkaen 
vaihe 5. (S. 58)

Valitse saadaksesi esiin 4 : 3 
näytön, jonka kumpikin reuna on 
musta.

Valitse suurentaaksesi kuvaa 
vaaka- ja pystysuunnassa koko 
näyttöön.

Valitse suurentaaksesi kuvaa 
samassa suhteessa vaaka- ja 

pystysuunnassa.*

*: Vain USB-video

n Värin, sävyn, kontrastin kirk-
kauden säätö

Voit säätää näytön väriä, sävyä 
kontrastia ja kirkkautta.

 Audion asetusnäytöltä

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Ääni".

3 Valitse "Yleiset".

4 Valitse "Näytä".

5 Valitse kohde, jota haluat sää-
tää.

 Miracast®-ohjausnäytöltä.

1 Ota esiin Miracast®-ohjausnäyt-
tö. (S. 73)

2 Valitse "Näytä".

3 Seuraa vaiheita kohdassa "Au-
dion asetusnäytöltä" alkaen 
vaihe 5. (S. 58)

 "Väri"

"P": Valitse lisätäksesi näytön punaista 
väriä.

"V": Valitse lisätäksesi näytön vihreää 
väriä.

 "Sävy"

"+": Valitse lisätäksesi näytön sävyä.

"-": Valitse vähentääksesi näytön sä-
vyä.

Audionäytön säätäminen

A

B

C
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 "Kontrasti"

"+": Valitse lisätäksesi näytön kontras-
tia.

"-": Valitse heikentääksesi näytön kont-
rastia.

 "Kirkkaus"

"+": Valitse kirkastaaksesi näyttöä.

"-": Valitse tummentaaksesi näyttöä.

lÄänilähteestä riippuen tietyt toiminnot 
eivät ole käytettävissä.

1 Paina tätä painiketta aloittaak-
sesi puheohjausjärjestelmän 
käytön.

 Puheohjausjärjestelmää ja sen 
komentoluetteloa voidaan käyt-
tää. (S. 88)

 Puheohjausjärjestelmä
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3-2.Radion käyttö

*: Joissakin malleissa

Radion ohjausnäyttöön pääsee 
seuraavilla tavoilla: S. 55

 AM/FM

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse suosikkien näytön avaa-
miseksi. (S. 61)

Valitse näyttääksesi luettelon 

vastaanotettavista asemista.*

Valitse saadaksesi esiin käsiva-
lintaisen viritysnäytön. (S. 62)

Valitse saadaksesi esiin radion 

valintanäytön.* (S. 62)

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse virittääksesi esivalittuja 
asemia. (S. 61)

*: Vain FM

 DAB

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse suosikkien näytön avaa-
miseksi. (S. 61)

Valitse näyttääksesi luettelon 
vastaanotettavista palveluista/
asemista.

Valitse saadaksesi esiin käsiva-
lintaisen viritysnäytön. (S. 62)

Valitse saadaksesi esiin toiston-
siirtotoiminnon näytön. (S. 63)

Valitse saadaksesi esiin radion 
valintanäytön. (S. 62)

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse virittääksesi esivalittuja 
palveluita/asemia. (S. 61)

AM/FM/DAB*-radio

Yleiskuvaus

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

H
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AM/FM:
Suosikit-näyttö: Paina valitakse-
si esiasetettuja asemia.
Asemalistanäyttö: Paina siirty-
äksesi asemaluettelossa ylös- 
tai alaspäin.
Käsivalinnan näyttö: Paina et-
siäksesi asemia. Paina painiket-
ta ja pidä se painettuna etsiäk-
sesi yhtäjaksoisesti.
DAB:
Suosikit-näyttö: Paina valitakse-
si esiasetettuja palveluita/ase-
mia.
Palvelu-/asemalistanäyttö: 
Paina siirtyäksesi palvelu-/ase-
maluettelossa ylös- tai alaspäin.
Käsivalinnan näyttö: Paina et-
siäksesi palveluita/asemia. 
Paina painiketta ja pidä se pai-
nettuna etsiäksesi yhtäjaksoi-
sesti.

AM/FM:
Suosikit-näyttö: Käännä valitak-
sesi esiasetettuja asemia.
Asemalistanäyttö: Käännä siirty-
äksesi asemaluettelossa ylös- 
tai alaspäin.

Käsivalinnan näyttö: Käännä et-
siäksesi taajuuksia.
DAB:
Suosikit-näyttö: Käännä valitak-
sesi esiasetettuja palveluita/
asemia.
Palvelu-/asemalistanäyttö: 
Käännä siirtyäksesi palvelu-/
asemaluettelossa ylös- tai alas-
päin.
Käsivalinnan näyttö: Käännä et-
siäksesi palveluita.
DAB-soitonsiirtonäyttö: Käännä 
siirtyäksesi eteenpäin/taakse-
päin.

lRadio vaihtaa automaattisesti stereo-
vastaanotolle, kun stereolähetys vas-
taanotetaan.

lJos signaali heikkenee, radio alentaa 
kanavan erottelukykyä estääkseen 
heikon signaalin aiheuttaman kohi-
nan muodostumista. Jos signaali heik-
kenee erittäin huonoksi, radio siirtyy 
automaattisesti monovastaanottoon.

Enintään 6 esiasetettua asemaa/
palvelua voidaan tallentaa AM-, 
FM- ja DAB-toiminnoille.

1 Viritä haluamasi radioasema.

Ohjauspaneeli

A

B

Asemien esiasettaminen
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2 Paina haluamaasi näyttöpaini-
ketta (1 - 6) ja pidä se painettu-
na, kunnes kuulet äänimerkin.

 Aseman taajuus ilmestyy näyttö-
painikkeeseen.

 Tallenna asemia/palveluita toi-
seen muistinpaikkaan edellä ole-
vien ohjeiden mukaisesti.

 AM/FM

1 Valitse "Käsivalinta".

2 Viritä haluamasi asema.

Valitse etsiäksesi asemaa ylös/
alas.

Valitse siirtyäksesi taajuuksissa 
ylös/alas.

 DAB

1 Valitse "Käsivalinta".

2 Viritä haluamasi kanavanippu tai 
palvelu.

Valitse asettaaksesi haluamasi 
kanavanipun.

Valitse asettaaksesi haluamasi 
palvelun/aseman.

1 Valitse "Vaihtoehdot".

2 Valitse haluamasi kohde.

 FM

Valitse "Asema" tai "Aakkosjär-
jestys" asettaaksesi radioasemi-
en listausjärjestyksen.

Valitse asettaaksesi FM-liiken-
netiedotteet päälle / pois päältä. 
(S. 63)

Valitse asettaaksesi FM-vaihto-
ehtotaajuudet päälle / pois pääl-
tä. (S. 63)

Käsivalintainen virittäminen

A

B

Radiovalinnat

A

B

A

B

C

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 62  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



63

3

3-2. Radion käyttö
A

udiovisuaalinen järjestelm
ä

Valitse vaihtaaksesi paikallisen 
lähetysverkon asemalle.

Valitse asettaaksesi FM-radion 
tekstitoiminnon päälle / pois 
päältä.

 DAB

Valitse asettaaksesi L-taajuus-
alueen viritysalueella päälle / 
pois päältä. Kun asetus "Pois 
päältä" on valittuna, viritettävis-
sä olevat kanavat rajoittuvat III-
taajuusalueelle, poislukien esi-
valitut asemat. Kun asetus 
"Päällä" on valittuna, kanavat 
voidaan virittää sekä III-taajuus-
alueelta että L-taajuusalueelta.

Valitse asettaaksesi DAB-liiken-
netiedotteet päälle / pois päältä. 
(S. 63)

Valitse asettaaksesi DAB-vaih-
toehtotaajuudet päälle / pois 
päältä. (S. 63)

Valitse päällä / pois päältä aset-
taaksesi DAB-tekstitoiminnon.

lRadioasetuksia voidaan asettaa ääni-
asetusten näytössä. (S. 78)

Parhaillaan kuunneltavaa asemaa 
voidaan kuunnella uudelleen milloin 
tahansa.

1 Valitse "Toistonsiirto".

2 Valitse haluamasi toimintopaini-
ke.

Valitse siirtyäksesi eteenpäin/
taaksepäin 10 sekuntia.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin/taaksepäin.

Palaa radioaseman suoraan lä-
hetykseen.

lAjat, jolloin toisto on mahdollista, riip-
puvat tallennettavan palvelun bittino-
peudesta, DAB-yksikön muistin mää-
rästä ja ajasta, jolloin lähetyksen vas-
taanotto alkoi.

Tämä toiminto mahdollistaa ase-
ma- ja ohjelmatietojen vastaanotta-
misen radioasemilta, jotka lähettä-
vät asema- ja radiotietoja. Käytettä-
vissä olevasta RDS-infrastruktuu-
rista riippuen palvelu ei ehkä toimi 
oikein.

D

E

A

B

C

D

Toistonsiirto

RDS (Radiotietojärjestelmä)

A

B
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Jos lähetyksen vastaanotto heikke-
nee, valitsee radio automaattisesti 
aseman, joka lähettää samaa lähe-
tystä paremmalla kuuluvuudella.

Viritin etsii automaattisesti liikenne-
tiedotteita säännöllisesti lähettävän 
aseman, joka kuuluu liikennetiedot-
teen alkaessa.

1 Ponnahdusviesti tulee esiin näy-
tölle, kun radio löytää TP-ase-
man.

2 Valitse "Jatka".

lKun liikennetiedotteet ovat päälle kyt-
kettyinä (S. 62) radio alkaa etsiä 
TP-asemaa.

lKun ohjelma päättyy, keskeytynyt toi-
minto jatkuu.

n Liikennetiedotusten äänenvoi-
makkuustoiminto

Äänenvoimakkuus liikennetiedotus-
ten vastaanoton aikana tallentuu 
muistiin.

AF (Alternative Frequency) 
-toiminto (FM/DAB)

TA (Traffic Announcement) 
-liikennetiedotustoiminto 
(FM/DAB)
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USB-muistin ohjausnäyttöön pää-
see seuraavilla tavoilla: S. 55

 Liittämällä USB-muistin (S. 56)

 Kun Apple CarPlay/Android Auto 
-yhteys on luotu, tämä toiminto ei 
ole käytettävissä.

 USB-audio

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin kappa-
leluettelonäytön.

Valitse saadaksesi esiin toistoti-
lan valintanäytön.

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse asettaaksesi uudelleen-
toiston. (S. 66)

Valitse vaihtaaksesi tiedoston/
raidan.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi taaksepäin.

Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi tiedoston/
raidan.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin.

Valitse asettaaksesi satunnais-
toiston. (S. 66)

Näyttää kansikuvat

 USB-video

1 Valitse "Selaa".

2 Valitse "Videot".

3 Valitse haluamasi kansio ja tie-
dosto.

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin kappa-
leluettelonäytön.

Valitse saadaksesi esiin toistoti-
lan valintanäytön.

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse vaihtaaksesi tiedostoa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi taaksepäin.

USB-muisti

Yleiskuvaus

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F
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Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi tiedostoa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin.

Valitse saadaksesi esiin koko-
ruutunäytön.

Paina vaihtaaksesi tiedoston/
raidan.
Paina ja pidä painettuna pikake-
lataksesi eteenpäin/taaksepäin.

Käännä vaihtaaksesi tiedoston/
raidan.
Käännä siirtyäksesi luettelossa 
ylös/alas. Nuppia voidaan myös 
käyttää valintojen syöttämiseen 
luettelonäytöiltä painamalla sitä.

lAjoneuvoa ajettaessa tämä toiminto 
voi toistaa ainoastaan ääntä.

lJos tunnistetietoja on, tiedostojen/
kansioiden nimet vaihtuvat raitojen/al-
bumien nimiksi.

Parhaillaan kuunneltava tiedosto/
raita tai kansio/albumi voidaan tois-
taa uudelleen.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

Kun satunnaistoisto on pois päältä
• tiedoston/raidan uudelleentoisto  

kansion/albumin uudelleentoisto  
pois päältä

Kun satunnaistoisto on päällä
• tiedoston/raidan uudelleentoisto  

pois päältä

Tiedostoja/raitoja tai kansioita/albu-
meja voidaan valita automaattisesti 
ja satunnaisesti.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

• satunnainen (yksi kansio/albumi)  
satunnainen kansio/albumi (kaikki 
kansiot/albumit)  pois päältä

Ohjauspaneeli

Uudelleentoisto

G

H

I

A

B

Satunnaisjärjestys

VAROITUS

lÄlä käytä soittimen säätimiä tai liitä 
USB-muistia ajon aikana.

HUOMAA

lÄlä jätä kannettavaa soitintasi au-
toon. Korkea lämpötila auton sisällä 
voi vahingoittaa soitinta.

lKannettavan audiolaitteen ollessa 
liitettynä älä paina sitä alaspäin tai 
kohdista siihen tarpeetonta voimaa, 
sillä se voi vahingoittaa kannetta-
vaa laitetta tai sen liitäntää.

lÄlä aseta vieraita esineitä liitän-
tään, sillä se voi vahingoittaa kan-
nettavaa soitinta tai sen liitäntää.
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*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

iPod/iPhone-ohjausnäyttöön pää-
see seuraavilla tavoilla: S. 55

 Liittämällä iPodin/iPhonen järjes-
telmään (S. 56)

 Kun Android Auto -yhteys on luo-
tu, tämä toiminto ei ole käytettä-
vissä.

 Apple CarPlay -yhteyttä ei ole 
luotu

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin kappa-
leluettelonäytön.

Valitse saadaksesi esiin toistoti-
lan valintanäytön.

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse asettaaksesi uudelleen-
toiston. (S. 68)

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi taaksepäin.

Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin.

Valitse asettaaksesi satunnais-
toiston. (S. 69)

Näyttää kansikuvan.

 Apple CarPlay -yhteys on luotu

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse saadaksesi esiin Apple 
CarPlayn ohjausnäytön.

Valitse asettaaksesi uudelleen-
toiston. (S. 68)

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi taaksepäin.

iPod/iPhone 
(Apple CarPlay*)

Yleiskuvaus

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F
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Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin.

Valitse asettaaksesi satunnais-
toiston. (S. 69)

Näyttää kansikuvan.

Paina vaihtaaksesi raitaa.
Paina ja pidä painettuna pikake-
lataksesi eteenpäin/taaksepäin.

Käännä siirtyäksesi luettelossa 
ylös/alas. Nuppia voidaan myös 
käyttää valintojen syöttämiseen 
luettelonäytöiltä painamalla sitä.

lTietyt toiminnot eivät mahdollisesti ole 
käytettävissä mallin ominaisuuksista 
johtuen.

lKun iPod/iPhone liitetään alkuperäi-
sellä iPod/iPhone-kaapelilla, iPodin/
iPhonen akun lataus käynnistyy.

l iPod/iPhone-mallista riippuen videon 
ääni ei välttämättä kuulu.

l iPod/iPhone-laitteesta ja siihen tallen-
netuista kappaleista riippuen iPod/
iPhone-kansikuvia ei välttämättä näy-

tetä. Tämä toiminto voidaan valita ole-
maan "Päällä" tai "Pois päältä". 
(S. 78) Saattaa kestää jonkin aikaa 
ennen kuin kansikuva saadaan näky-
viin, eikä iPod/iPhone-soitinta mahdol-
lisesti voida käyttää kansikuvaa näy-
tettäessä.

lKun iPod/iPhone-laite liitetään ja ääni-
lähteeksi vaihdetaan iPod/iPhone-tila, 
iPod/iPhone jatkaa soittamista siitä 
kohdasta, jossa sitä viimeksi käytet-
tiin.

lRiippuen iPod/iPhone-laitteesta, joka 
on järjestelmään liitettynä, tietyt toi-
minnot eivät mahdollisesti ole käytet-
tävissä.

lRaidat, jotka valitaan käyttämällä yh-
distettyä iPodia/iPhonea eivät välttä-
mättä ole tunnistettavissa tai näytettä-
vissä oikein.

lTämä järjestelmä ei ehkä toimi oikein, 
jos muuntoliitintä käytetään laitteen 
liittämiseksi.

Parhaillaan kuunneltava raita voi-
daan toistaa uudelleen.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

Kun satunnainen soittojärjestys on 
pois päältä (iPhone 5 tai uudemmat)

• raidan uudelleentoisto  albumin uu-
delleentoisto  pois päältä

Kun satunnainen soittojärjestys on 
pois päältä (iPhone 4S tai vanhem-
mat)

• raidan uudelleentoisto  pois päältä

Kun satunnainen soittojärjestys on 
päällä

• raidan uudelleentoisto  pois päältä

Ohjauspaneeli

G

H

I

J

A

B

Uudelleentoisto
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Raitoja tai albumeja voidaan valita 
automaattisesti ja satunnaisesti.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

• satunnaistoisto (yhden albumin satun-
naistoisto)  albumien satunnaistois-
to (kaikkien albumien satunnaistoisto) 
 pois päältä

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Android Auto -ohjausnäyttöön pää-
see seuraavilla tavoilla: S. 55

 Android-laitteen kytkeminen 
(S. 56)

 Kun Apple CarPlay -yhteys on 
luotu, tämä toiminto ei ole käytet-
tävissä.

Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse näytölle Android Auto:n 
ohjausnäyttö.

Valitse vaihtaaksesi raitaa.

Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi raitaa.

Näyttää kansikuvat

Satunnaisjärjestys

VAROITUS

lÄlä käytä soittimen säätimiä tai liitä 
iPod/iPhonea ajon aikana.

HUOMAA

lÄlä jätä kannettavaa soitintasi au-
toon. Korkea lämpötila auton sisällä 
voi vahingoittaa soitinta.

lKannettavan audiolaitteen ollessa 
liitettynä älä paina sitä alaspäin tai 
kohdista siihen tarpeetonta voimaa, 
sillä se voi vahingoittaa kannetta-
vaa laitetta tai sen liitäntää.

lÄlä aseta vieraita esineitä liitän-
tään, sillä se voi vahingoittaa kan-
nettavaa soitinta tai sen liitäntää.

Android Auto*

Yleiskuvaus

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

E

F

G

H
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Paina vaihtaaksesi raitaa.

Käännä vaihtaaksesi raitaa.

Bluetooth®-audion toimintonäyttöön 
pääsee seuraavilla tavoilla: S. 55

 Bluetooth®-audiolaitteen liittämi-
nen (S. 73)

 Riippuen yhdistetyn kannetta-
van soittimen mallista tietyt toi-
minnot eivät ehkä ole käytettä-
vissä ja/tai näyttö saattaa näyt-
tää erilaiselta kuin tässä käyttö-
ohjekirjassa.

 Kun Apple CarPlay/Android Auto 

-yhteys on luotu, Bluetooth®-
audio käyttö keskeytyy, ja sen 
toiminta estyy.

Ohjauspaneeli

VAROITUS

lÄlä yhdistä älypuhelinta tai käytä 
säätimiä ajon aikana.

HUOMAA

lÄlä jätä älypuhelintasi autoon. Eri-
tyisesti korkea lämpötila auton si-
sällä voi vahingoittaa älypuhelinta.

lÄlä paina älypuhelinta alaspäin tai 
kohdista siihen tarpeetonta voimaa, 
kun se on liitetty, sillä se voi vahin-
goittaa älypuhelinta tai sen liitäntää.

lÄlä aseta vieraita esineitä liitän-
tään, sillä se voi vahingoittaa kan-
nettavaa älypuhelinta tai sen liitän-
tää.

A

B

Bluetooth®-audio

Bluetooth®-audiojärjestelmän 
avulla käyttäjät voivat kuunnel-
la musiikkia kannettavalta soit-
timelta langattomasti auton 
kaiuttimien kautta.

Tämä audiovisuaalinen järjes-
telmä tukee Bluetooth®-järjes-
telmää, langatonta tietojärjes-
telmää, jonka avulla voidaan 
soittaa kannettavaa soitinta 
ilman johtoja. Jos laitteesi ei 
tue Bluetooth®-järjestelmää, 
Bluetooth®-audiojärjestelmä ei 
toimi.

Yleiskuvaus
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Valitse saadaksesi esiin ääni-
lähteen valintanäytön.

Valitse palataksesi päänäytölle.

Valitse saadaksesi esiin kappa-
leluettelonäytön.

Valitse saadaksesi esiin toistoti-
lan valintanäytön.

Valitse saadaksesi esiin kannet-
tavan laitteen yhdistämisnäytön.
(S. 73)

Valitse saadaksesi esiin äänia-
setusten näytön. (S. 56)

Valitse asettaaksesi uudelleen-
toiston. (S. 71)

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi taaksepäin.

Valitse toistaaksesi/keskeyt-
tääksesi.

Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-
lataksesi eteenpäin.

Valitse asettaaksesi satunnais-
toiston. (S. 72)

Näyttää kansikuvat

Paina vaihtaaksesi raitaa.
Paina ja pidä painettuna pikake-
lataksesi eteenpäin/taaksepäin.

Käännä siirtyäksesi luettelossa 
ylös/alas. Nuppia voidaan myös 
käyttää valintojen syöttämiseen 
luettelonäytöiltä painamalla sitä.

Parhaillaan kuunneltava raita tai al-
bumi voidaan toistaa uudelleen.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

Kun satunnaistoisto on pois päältä
• kaiken uudelleentoisto  raidan uu-

delleentoisto  albumin uudelleen-
toisto  pois päältä

Kun satunnaistoisto on päällä
• kaiken uudelleentoisto  raidan uu-

delleentoisto  pois päältä

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Ohjauspaneeli

Uudelleentoisto

L

A

B
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Raitoja tai albumeja voidaan valita 
automaattisesti ja satunnaisesti.

1 Valitse .

lAina, kun  valitaan, tila muuttuu 
seuraavasti:

• satunnainen (yksi albumi satunnaises-
ti)  albumi satunnaisesti (kaikki al-
bumit satunnaisesti)  pois päältä

lRiippuen yhdistettynä olevan 
Bluetooth®-laiteen ominaisuuksista 
musiikki voi alkaa soida, kun valitaan 

 toiston ollessa keskeytettynä. 
Vastaavasti toisto saattaa keskeytyä, 

kun valitaan  toiston aikana.

lSeuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
mahdollisesti toimi:

• Bluetooth®-laite on kytketty pois pääl-
tä.

• Bluetooth®-laitetta ei ole yhdistetty.
• Bluetooth®-laitteen akun varaustaso 

on alhainen.

lJos käytät Bluetooth®-audiojärjestel-
mää ja Wi-Fi®-järjestelmää samanai-
kaisesti, saatat havaita seuraavanlai-
sia ongelmia:

• Bluetooth®-laitteen yhdistäminen 
saattaa kestää normaalia kauemmin.

• Ääni saattaa katketa.

lPuhelimen yhdistäminen voi kestää 
pitkään, kun toistetaan Bluetooth®-au-
diota.

lKatso ohjeita kannettavan soittimen 
käytöstä sen mukana tulleesta ohje-
kirjasta.

lJos Bluetooth®-laite kytkeytyy pois 
Bluetooth®-verkkoyhteydestä huonon 
vastaanoton takia käynnistyspainik-
keen ollessa ACC- tai ON-toimintati-
lassa, järjestelmä yhdistää kannetta-
van soittimen automaattisesti uudel-
leen.

lJos Bluetooth®-laitteen yhteys on kat-
kaistu tarkoituksella, kuten silloin, kun 
se on sammutettu, tätä ei tapahdu. 
Yhdistä kannettava soitin uudelleen 
manuaalisesti.

lBluetooth®-laitteen tiedot rekisteröity-
vät, kun Bluetooth®-laite yhdistetään 
Bluetooth®-audiojärjestelmään. Jos 
auto myydään tai romutetaan, poista 
Bluetooth®-audiotiedot järjestelmäs-
tä. (S. 49)

lTietyissä tilanteissa Bluetooth®-audio-
järjestelmän äänentoisto ei ehkä 
synkronoi liitetyn laitteen kanssa tai 
äänentoisto on katkonaista.

Satunnaisjärjestys

VAROITUS

lÄlä käytä soittimesi säätimiä tai yh-
distä sitä Bluetooth®-audiojärjestel-
mään ajon aikana.

lAudioyksikkö on varustettu 
Bluetooth®-antenneilla. Implantoita-
vaa sydämentahdistinta, rytmihäi-
riötahdistinta tai implantoitavaa de-
fibrillaattoria käyttävien henkilöiden 
on säilytettävä riittävä etäisyys 
Bluetooth®-antenneihin. Radioaal-
lot voivat vaikuttaa tällaisten laittei-
den toimintaan.

lEnnen Bluetooth®-laitteiden käyttöä 
muiden sähkökäyttöisten lääketie-
teellisten laitteiden kuin implantoita-
van sydämentahdistimen, rytmihäi-
riötahdistimen tai implantoitavan 
defibrillaattorin käyttäjien on kysyt-
tävä laitevalmistajalta tietoja lait-
teen toiminnasta radioaaltojen vai-
kutuksen alaisena. Radioaalloilla 
voi olla odottamattomia vaikutuksia 
tällaisten lääketieteellisten laittei-
den toimintaan.

HUOMAA

lÄlä jätä kannettavaa soitintasi au-
toon. Korkea lämpötila auton sisällä 
voi vahingoittaa soitinta.
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Voidaksesi käyttää Bluetooth®-au-
diojärjestelmää sinun täytyy rekis-
teröidä Bluetooth®-laite järjestel-
mään.

 Useampien laitteiden rekisteröi-
minen

1 Ota esiin Bluetooth®-audion oh-
jausnäyttö. (S. 70)

2 Valitse "Kytke".

3 Valitse "Lisää laite".

 Jos toinen Bluetooth®-laite on 
yhdistetty, esiin tulee vahvistus-
näyttö. Jos haluat kytkeä 
Bluetooth®-laitteesi irti, valitse 
"Kyllä".

4 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-puhelimen rekiste-
röinti ensimmäisen kerran" al-
kaen vaiheesta 5. (S. 26)

 Rekisteröidyn laitteen valitsemi-
nen

1 Ota esiin Bluetooth®-audion oh-
jausnäyttö. (S. 70)

2 Valitse "Kytke".

3 Valitse haluamasi yhdistettävä 
laite.

4 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun yhteys on val-
mis.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

*: Miracast® on rekisteröity tavaramerk-
ki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

lLangaton Miracast®-yhteys käyttää 
samaa 2,4 GHz-radiotaajuutta kuin 
Bluetooth®. Riippuen käyttöympäris-
töstä, radioaaltojen häiriöitä saattaa 
esiintyä, mikä johtaa kuvan vääristy-
miseen ja katkonaiseen ääneen. Jos 
häiriöitä esiintyy, navigointijärjestel-
mään rekisteröidyn Bluetooth®-matka-
puhelimen tai kannettavan soittimen 
yhdistäminen saattaa vähentää häiri-
öitä.

Miracast®-ohjausnäyttöön pääsee 
seuraavilla tavoilla:
S. 55

Bluetooth®-laitteen 
rekisteröinti/yhdistäminen

Miracast®*

Miracast® on toiminto, joka 
mahdollistaa sen, että audiovi-
suaalinen järjestelmä voi näyt-
tää älypuhelimen näytön, ja 
älypuhelimen ääni saadaan vä-
litettyä auton audiovisuaali-
seen järjestelmään Wi-Fi®-yh-
teyden avulla (P2P-toiminto).

Tämä toiminto ei ole käytettä-
vissä, jos älypuhelin ei ole 
Wi-Fi Allianssin® sertifioima 
Miracast®-laite. (Voit tarkistaa, 
onko laite Wi-Fi Alliance® serti-
fioima Miracast®-laite osoit-
teesta 
http://www.wi-fi.org.)

Ajoneuvoa ajettaessa tämä toi-
minto voi toistaa ainoastaan 
ääntä.

Yleiskuvaus
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 Miracast®-laitteen yhdistäminen 
(S. 74)

Valitse irrottaaksesi Miracast®-
laitteen.

Valitse muuttaaksesi näytön ko-
koa. (S. 58)

Valitse saadaksesi esiin kuvan-
laadun säätönäytön. (S. 58)

Valitse ottaaksesi esiin / piilot-
taaksesi ohjauspainikkeen.

lKun "Yhteys verkkoon" (S. 38) on 
asetettu tilaan "Päällä", Wi-Fi®-verk-
kokommunikaatio ja Miracast®-kom-
munikaatio voivat vaikuttaa toisiinsa 
aiheuttaen kuvan vääristymistä ja 
äänen katkomista. Jos tätä esiintyy, 
"Yhteys verkkoon" -toiminnon asetta-
minen tilaan "Pois päältä" saattaa vä-
hentää häiriöitä.

lMiracast®-toiminnon äänenvoimak-
kuus ottaa huomioon sekä järjestel-
män että yhdistetyn laitteen äänenvoi-
makkuuden. Ennen kuin käytät Mira-
cast®-toimintoa säädä yhdistetyn lait-
teen äänenvoimakkuus sopivalle ta-
solle.

lKun laitetta, joka käyttää Bluetooth®-
audiota käytetään Miracast®-toimin-
nolla, mitään ääntä ei välttämättä 
kuulu Miracast®-toiminnon kautta. Jos 

näin tapahtuu, Bluetooth®-audion kyt-
keminen pois päältä saattaa mahdol-
listaa äänentoiston Miracast®-toimin-
non kautta.

lMiracast®-näyttö näyttää samaa ku-
vaa, jonka ulkopuolinen laite lähettää. 
Jos ulkoisen laitteen näyttö on pystys-
uuntainen, auton näyttö saattaa myös 
esittää kuvan pystysuuntaisena.

Miracast® on käytettävissä Wi-Fi®-
toiminnon ollessa päälle kytkettynä. 
(S. 38)

1 Kytke Miracast®-toiminto päälle 
älypuhelimessasi.

2 Valitse "Miracast™" ääniläh-
teen valintanäytössä. (S. 55)

 Järjestelmä alkaa automaattises-

ti etsiä Miracast®-yhteensopivan 
laitteen.

3 Tarkista, että seuraava näyttö 
tulee esiin, kun laite on löydetty.

Ohjausnäyttö

A

B

C

D

VAROITUS

lÄlä yhdistä älypuhelinta tai käytä 
säätimiä ajon aikana.

HUOMAA

lÄlä jätä älypuhelintasi autoon. Eri-
tyisesti korkea lämpötila auton si-
sällä voi vahingoittaa älypuhelinta.

Miracast®-laitteen 
yhdistäminen
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 Jos laite on ollut kytkettynä jär-
jestelmään aikaisemmin, tämä 
näyttö ei ehkä ilmesty ja Mira-

cast®-yhteys saattaa käynnistyä 
välittömästi.

4 Valitse älypuhelimen järjestel-
män nimi.

5 Valitse "Kyllä".

6 Tarkista, että Miracast®-ohjaus-
näyttö ilmestyy esiin.

 Yhdistetystä laitteesta riippuen 
saattaa kestää noin 5 - 15 se-

kuntia ennen kuin Miracast®-oh-
jausnäyttö ilmestyy esiin.

lWi-Fi®-yhteyden signaalin vahvuus/
tila (P2P-toiminto) näkyy näytön oi-
keassa yläkulmassa. (S. 11)

lMiracast®-asetusten tarkistaminen 
Wi-Fi®-asetusnäytöltä (S. 38)

lMiracast® ei ole käytettävissä saman-
aikaisesti Wi-Fi®-yhteyden kautta 
(P2P-toiminto).
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3-4.Audiovisuaalisen järjestelmän kaukosäätimet

Osaa audiovisuaalisen järjestelmän 
toiminnoista voidaan ohjata ohjaus-
pyörässä olevista painikkeista.

Äänenvoimakkuuden säätöpai-
nike

MODE-painike

 -katkaisin

n Äänenvoimakkuuden säätö-
painike

• Paina: Voimakkuus ylös/alas
• Paina ja pidä painettuna (vähin-

tään 0,8 sekuntia): Äänenvoi-
makkuus ylös/alas yhtäjaksoi-
sesti

n MODE-painike

 AM/FM/DAB*1

• Paina: Vaihda audiotiloja
• Paina ja pidä painettuna (vähin-

tään 0,8 sekuntia): Mykistys/tau-

ko*2 (Paina ja pidä uudelleen pai-
nettuna palauttaaksesi äänen.)

 USB*3, 4, iPod/iPhone*4, Android 
Auto*3, Bluetooth®-audio*3, 4

• Paina: Vaihda audiotiloja
• Paina ja pidä painettuna (vähin-

tään 0,8 sekuntia): Keskeytys 
(Paina ja pidä uudelleen painet-
tuna palauttaaksesi soittotilan.)

*1: Joissakin malleissa
*2: Jos välimuistissa oleva radio on käy-

tössä, MODE-painikkeen pitäminen 
painettuna keskeyttää lähetyksen. 
(Paina ja pidä uudelleen painettuna 
palauttaaksesi välimuistissa olevan 
radio-ohjelman toiston.)

*3: Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

*4: Kun Android Auto -yhteys on luotu, 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

n  -katkaisin

 AM/FM
• Paina: Esiasetetut asemat ylös/

alas (Suosikit-näyttö) Asema 
ylös/alas (Asemalistanäyttö) 
Haku ylös/alas (Käsivalintainen 
viritysnäyttö)

• Paina ja pidä painettuna (vähin-
tään 0,8 sekuntia): Etsi ylös/alas 
yhtäjaksoisesti painikkeen olles-
sa painettuna (käsivalintainen vi-
ritysnäyttö)

 DAB*1

• Paina: Esiasetetut palvelut/ase-
mat ylös/alas (Suosikit-näyttö) Pal-
velu/asema ylös/alas (Palvelu-/
asemalistanäyttö) Haku ylös/alas 
(Käsivalintainen viritysnäyttö)

• Paina ja pidä painettuna (vähin-
tään 0,8 sekuntia): Etsi ylös/alas 

Ohjauspyöräpainikkeet

Ohjauspyöräpainikkeiden 
käyttö

A

B

C
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yhtäjaksoisesti painikkeen olles-
sa painettuna (käsivalintainen vi-
ritysnäyttö)

 USB*2, 3, iPod/iPhone*3, 
Bluetooth®-audio*2, 3

• Paina: Raita/tiedosto ylös/alas
• Paina ja pidä painettuna (vähin-

tään 0,8 sekuntia): Pikasiirto 
eteen/taakse

 Android Auto*2

• Paina: Raita ylös/alas
*1: Joissakin malleissa
*2: Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, 

tämä toiminto ei ole käytettävissä.
*3: Kun Android Auto -yhteys on luotu, 

tämä toiminto ei ole käytettävissä.
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3-5.Määritys

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Ääni".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse muuttaaksesi yleisiä 
asetuksia. (S. 78)

Valitse muuttaaksesi yksityis-
kohtaisia FM-radioasetuksia. 
(S. 62)

Valitse tehdäksesi yksityiskoh-

taisia DAB-asetuksia.* (S. 62)
*: Joissakin malleissa

1 Ota esiin ääniasetusten näyttö. 
(S. 78)

2 Valitse "Yleiset".

3 Valitse kohdat, joita haluat 
muuttaa.

Valitse asettaaksesi kansikuvien 
asetukset päälle / pois päältä.

Valitse priorisoidaksesi 
Gracenote-tietokannan tietojen 
näytön.

Valitse vaihtaaksesi näytön for-

maattia videon toistoa varten.* 
(S. 58)

Valitse saadaksesi esiin kuvan-

laadun säätönäytön.* (S. 58)

*: Äänilähteestä riippuen tietyt toiminnot 
eivät ole käytettävissä.

Ääniasetusten näyttö

Voit ohjelmoida yksityiskohtai-
set ääniasetukset.

Ääniasetusten näytön esiin 
ottaminen

Ääniasetukset

A

B

Yleiset määritykset

C

A

B

C

D
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3-6.Audiovisuaalisen järjestelmän käyttövihjeitä

lJos auton sisällä tai läheisyydessä 
käytetään matkapuhelinta, se saattaa 
aiheuttaa häiriöitä audiovisuaalisessa 
järjestelmässä. Kyse ei kuitenkaan ole 
toimintahäiriöstä.

Yleensä ongelmat radiovastaan-
otossa eivät ole merkki radiossa 
olevasta viasta. Nämä häiriöt johtu-
vat ajoneuvon ulkopuolella olevista 
tekijöistä.

Esimerkiksi lähellä olevat raken-
nukset ja maasto voivat aiheuttaa 
häiriöitä FM-lähetysten kuuluvuu-
dessa. Sähkö- ja puhelinjohdot voi-
vat aiheuttaa häiriöitä AM-signaa-
leihin. Lisäksi radiosignaaleilla on 
rajoitettu kantomatka. Mitä suurem-
pi on etäisyys lähettimestä, sitä hei-
kompi on signaali. Lisäksi vastaan-
otto-olosuhteet muuttuvat jatkuvasti 
auton liikkuessa.

Jäljempänä on kerrottu muutamis-
ta yleisistä vastaanotto-ongelmis-
ta, jotka eivät välttämättä ole merk-
kejä radiossa olevasta viasta.

n FM

Häipyvät ja vaeltavat asemat: 
Yleensä FM-aseman kuuluvuussä-

de on noin 40 km. Kun olet tämän 
alueen ulkopuolella, saatat huoma-
ta häipymistä ja vaeltelua, joka li-
sääntyy, kun etäisyys radiolähetti-
meen kasvaa. Tähän liittyy usein 
myös säröä signaalissa.

Monitie-eteneminen: FM-signaalit 
ovat heijastavia, minkä vuoksi kaksi 
signaalia voi tavoittaa antennin sa-
maan aikaan. Jos näin tapahtuu, 
voivat signaalit kumota toisensa ai-
heuttaen hetkellisen huojunnan tai 
kuuluvuuden katoamisen.

Staattinen häiriö ja huojunta: Nämä 
ilmenevät, kun rakennukset, puut 
tai muut suuret kohteet estävät sig-
naaleja. Basson voimakkuuden li-
sääminen saattaa vähentää tällais-
ta häiriötä.

Asemien vaihtuminen: Jos kuunnel-
tava FM-signaali keskeytyy tai heik-
kenee ja lähistöllä on toinen voima-
kas lähetysasema FM-taajuudella, 
saattaa radio säätyä tälle asemalle, 
kunnes se voi vastaanottaa alkupe-
räistä signaalia.

n AM

Häipyminen: AM-radiolähetykset 
heijastuvat ylemmästä ilmakehästä 
– varsinkin yöllä. Nämä heijastu-
neet signaalit voivat sekaantua 
suoraan lähettimestä saapuviin sig-
naaleihin aiheuttaen radioaseman 
äänen voimistumista ja heikkene-
mistä.

Aseman häiriintyminen: Kun heijas-
tunut ja suoraan radiolähettimestä 
tullut signaali ovat hyvin lähellä 

Käyttötiedot

HUOMAA

lVälttääksesi vahingoittamasta au-
diovisuaalista järjestelmää, ole huo-
lellinen ettei virvoitusjuomia pääse 
roiskumaan audiovisuaalisen järjes-
telmän päälle.

Radio
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samaa taajuutta, voivat ne sekaan-
tua keskenään, mikä vaikeuttaa ra-
dioaseman kuuntelua.

Kohina: AM on herkkä ulkoisille 
sähköisille häiriölähteille, kuten 
suurjännitelinjoille, valaistukselle tai 
sähkömoottoreille. Nämä saattavat 
siksi aiheuttaa kohinaa.

n Todistus

 Tunnuksen "Made for Apple" 
käyttö tarkoittaa, että laite on 
suunniteltu yhdistettäväksi erityi-
sesti tunnuksessa yksilöityyn 
Apple-tuotteeseen tai tuotteisiin 
ja valmistaja on sertifioinut sen 
Applen suorituskykystandardeja 
vastaavaksi. Apple ei ole vas-
tuussa tämän laitteen toiminnas-
ta tai sen turvallisuus- tai säänte-
lystandardeista. Huomaa, että 
tämän laitteen käyttö Apple-tuot-
teen kanssa voi vaikuttaa langat-
toman yhteyden suorituskykyyn.

 iPhone, iPod, iPod classic, iPod 
nano, iPod touch ja Lightning 
ovat Apple Inc:n tuotemerkkejä, 
jotka on rekisteröity Yhdysval-
loissa ja muissa maissa.

n Yhteensopivat mallit

Seuraavia iPod nano®-, iPod 

touch®- and iPhone®-laitteita voi-
daan käyttää tämän järjestelmän 
kanssa.

Tehty laitteille
• iPhone XS Max
• iPhone XS
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. sukupolvi)
• iPod touch (5. sukupolvi)
• iPod nano (7. sukupolvi)

lJärjestelmä tukee vain audion toistoa.

lMallien tai ohjelmistoversioiden tms. 
eroista johtuen jotkut mallit saattavat 
olla yhteensopimattomia tämän järjes-
telmän kanssa.

Tämä laite tukee korkean resoluuti-
on äänilähteitä.

Määritelmä korkeasta resoluutiosta 
pohjautuu sellaisten tahojen stan-

iPod/iPhone

Korkean resoluution 
äänilähde
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dardeihin kuin CTA (Consumer Te-
chnology Association).

Tuetut formaatit ja soitettava media 
seuraavan mukaisesti.

n Tuetut formaatit

WAV, FLAC, ALAC

n Soitettava media

USB-muisti

*: Vain USB-video

*1: Tukee ainoastaan Windows Media 
Audio -standardia

Tietoa tiedostoista

Yhteensopivat USB-laitteet

USB-
tiedonsiirtoformaatit

USB 2.0 HS 
(480 Mbps) 

Tiedostomuodot FAT 16/32

Vastaavuusluokka Massamuistiluokka

Yhteensopiva audioformaatti

Tuetut pakatut tiedostot

Nimike USB

Yhteensopiva 
tiedostomuoto

MP3/WMA/AAC

WAV (LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

Yhteensopiva
tiedostomuoto 

(video)*

MP4/AVI/WMV

Kansioita 
laitteessa

Enintään
3 000

Tiedostoja 
laitteessa

Enintään
9 999

Tiedostoja 
kansiossa

Enintään
255

Näytteenottotaajuus

Tiedostotyyppi Taajuus (kHz)

MP3-tiedostot: 
MPEG 1 LAYER 3

32/44,1/48

MP3-tiedostot: 
MPEG 2 LSF 
LAYER 3

16/22,05/24

WMA-tiedostot: 

Ver. 7, 8, 9*1 
(9.1/9.2)

32/44,1/48

AAC-tiedostot: 
MPEG4/AAC-LC

11,025/12/16/
22,05/24/32/

44,1/48

WAV (LPCM) -

tiedostot*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

FLAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/88,2/
96/176,4/192

ALAC*2

8/11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48/64/

88,2/96

OGG Vorbis*2

8/11,025/16/
22,05/32/44,1/

48

Nimike USB
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*2: 48 kHz tai suurempi äänilähde muu-
tetaan 48k Hz/24 bit äänilähteeksi.

*1: Yhteensopiva Variable Bit Rate 
(VBR) -toiminnon kanssa

*2: Tukee ainoastaan Windows Media 
Audio -standardia

 MP3 (MPEG Audio Layer 3) ja 
WMA (Windows Media Audio) ja 
AAC (Advanced Audio Coding) 
ovat audiopakkausstandardeja.

 Tämä järjestelmä voi toistaa 
MP3/WMA/AAC-tiedostoja, jotka 
on tallennettu USB-muistiin.

 MP4-, WMV- ja AVI-tiedostot voi-
vat hyödyntää seuraavia reso-
luutioita: 128x96, 160x120, 
176x144 (QCIF), 320x240 (QV-
GA), 352x240 (SIF), 352x288 
(CIF), 640x480 (VGA), 720x480 
(NTSC), 720x576 (PAL)

 Kun nimeät MP3/WMA/AAC-tie-
doston, lisää oikea tiedostopääte 
(.mp3/.wma/.m4a).

 Tämä järjestelmä toistaa .mp3/
.wma/.m4a-päätteiset tiedostot 
MP3/WMA/AAC-tiedostoina. Es-
tääksesi toimintahäiriöt käytä 
asianmukaisia tiedostopäätteitä.

 MP3-tiedostot ovat yhteensopi-
via ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, 
Ver. 2.2 ja Ver. 2.3 -tiedostomuo-
tojen kanssa. Tämä järjestelmä 
ei pysty näyttämään albumin ni-
meä, raidan nimeä tai esittäjän 
nimeä, mikäli käytetään muita 
tiedostomuotoja.

Vastaavat bittinopeudet*1

Tiedostotyyppi Bittinopeus (kbps)

MP3-tiedostot:
MPEG 1 LAYER 3

32 - 320

MP3-tiedostot:
MPEG 2 LSF 
LAYER 3

8 - 160

WMA-tiedostot: 
Ver. 7, 8

CBR 48 - 192

WMA-tiedostot:

Ver. 9*2 (9.1/9.2)
CBR 48 - 320

AAC-tiedostot:
MPEG4/AAC-LC

8 - 320

OGG Vorbis 32 - 500

Tiedostotyyppi
Kvantisoitu 
bittivirta (bit)

WAV (LPCM) -
tiedostot

16/24
FLAC

ALAC

Tuetut kanavatilat

Tiedostotyyppi Kanavatila

MP3-tiedostot
Stereo, joint 
stereo, dual 
channel ja mono

WMA-tiedostot 2-kanava

AAC-tiedostot

1-kanava, 2-
kanava (Dual 
channel -toimintoa 
ei tueta)

WAV (LPCM)/
FLAC/ALAC/
OGG Vorbis

2-kanava

Tiedostotyyppi Kanavatila

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 82  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



83

3

3-6. Audiovisuaalisen järjestelmän käyttövihjeitä
A

udiovisuaalinen järjestelm
ä

 WMA/AAC-tiedostot voivat sisäl-
tää WMA/AAC-tagin, jota käyte-
tään samalla tavalla kuin ID3-ta-
gia. WMA/AAC-tagit sisältävät 
tietoa, kuten raidan nimen, esit-
täjän nimen yms.

 Korostustoiminto on mahdolli-
nen vain silloin, kun soitetaan 
MP3-tiedostoja.

 Tämä järjestelmä voi toistaa iTu-
nes-koodattuja AAC-tiedostoja.

 MP3/WMA-tiedostojen äänen-
toiston laatu yleensä paranee 
suuremmalla bittinopeudella.

 Soittimessa ei ole m3u-soittolis-
tatoimintoa.

 Soitin ei tue MP3i- (MP3 interac-
tive) eikä MP3PRO-tiedostomuo-
toja.

 Soitin tukee muuttuvaa bittinope-
utta VBR (Variable Bit Rate).

 Toistettaessa VBR (Variable Bit 
Rate = muuttuva bittinopeus) -
tallennettuja tiedostoja, toistoai-
kaa ei näytetä oikein, kun käyte-
tään kelausta eteenpäin tai taak-
sepäin.

 Sellaisten kansioiden katsomi-
nen, jotka eivät sisällä MP3/
WMA/AAC-tiedostoja, ei ole 
mahdollista.

 MP3/WMA/AAC-tiedostoja voi-
daan toistaa kahdeksasta sisäk-
käisestä kansiosta. Jos käyte-
tään USB-muistia ja tiedosto on 
usean sisäkkäisen kansion sisäl-
lä, toiston alkuun saattaa tulla vii-

ve. Tästä syystä suosittelemme 
käyttämään USB-muistia, jossa 
on enimmillään kaksi sisäkkäis-
tä kansiota.

 USB-muistilla olevan tiedostora-
kenteen (kuva yllä) toistojärjes-
tys on seuraava:

 Järjestys vaihtuu käyttämäsi tie-
tokoneen ja MP3/WMA/AAC-
koodausohjelmiston mukaan.
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n ID3-tag

 Tämä on menetelmä jolla MP3-
tiedostoon saadaan liitettyä rai-

Yhteensopiva videon 
tiedostomuoto

Tiedostomuoto Koodekki

MPEG-4

Videokoodekki:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4

Audiokoodekki:
 AAC
 MP3

Vastaava näytön 
koko:
 MAKSIMI 

1 920 1 080

Vastaava 
kuvataajuus:
 MAX 60i/30p

AVI Container

Videokoodekki:
 H.264/MPEG-4 

AVC
 MPEG4
 WMV9
 WMV9 

Advanced profile

Audiokoodekki:
 AAC
 MP3
 WMA9.2 

(7, 8, 9.1, 9.2)

Vastaava näytön 
koko:
 MAKSIMI 

1 920 1 080

Vastaava 
kuvataajuus:
 MAX 60i/30p

Windows Media 
Video

Videokoodekki:
 WMV9
 WMV9 

Advanced profile

Audiokoodekki:
 WMA9.2 

(7, 8, 9.1, 9.2)

Vastaava näytön 
koko:
 MAKSIMI

 1 920 1 080

Vastaava 
kuvataajuus:
 MAX 60i/30p

Käsitteistö

Tiedostomuoto Koodekki
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taan liittyvää tietoa. Tieto voi si-
sältää raidan numeron, raidan ni-
men, esittäjän nimen, albumin ni-
men, musiikkigenren, tuotanto-
vuoden, kommentteja, kansiku-
via ja muuta tietoa. Tietoja 
voidaan vapaasti muokata käyt-
tämällä ID3 tag -muokkaustoi-
mintoja. Vaikka tagien merkki-
määrä on rajoitettu, tietoja voi-
daan katsella raitaa toistettaes-
sa.

n WMA-tag

 WMA-tiedostot voivat sisältää 
WMA-tagin, jota käytetään sa-
malla tavalla kuin ID3-tagia. 
WMA-tagit sisältävät tietoa, 
kuten raidan nimi, esittäjän nimi 
jne.

n MP3

 MP3 on audiotiedostojen pakka-
usstandardi, jonka on laatinut 
Kansainvälisen standardisointi-
järjestön (International Standard 
Organization) MPEG-työryhmä. 
MP3 pystyy pakkaamaan ääni-
tallenteen noin yhteen kymme-
nesosaan tavanomaisen levyn 
vaatimasta tilasta.

n WMA

 WMA on lyhenne sanoista Windo-
ws Media Audio. Se on 

Microsoftin® kehittämä äänenpak-
kausmuoto. WMA pakkaa tiedos-
tot pienempään kokoon kuin MP3-
tiedostot. WMA-tiedostojen koo-
dausmuodot ovat Ver. 7, 8 ja 9.

 Windows Media on joko 
Microsoft Corporationin rekiste-
röity tavaramerkki tai tavara-
merkki Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.

 Tämä tuote on suojattu tietyillä 
Microsoftin omistamilla teollis- ja 
tekijänoikeuksilla. Tällaisten tek-
nologioiden käyttö tai jakelu 
tämän tuotteen ulkopuolella on 
kielletty ilman Microsoftin lisen-
siointisopimusta.

n AAC

 AAC on lyhenne Advanced 
Audio Coding -käsitteestä, joka 
tarkoittaa MPEG2- ja MPEG4-
tiedostoissa käytettävää äänen-
pakkausstandardia.

n USB

Toimintahäiriöviestit

Viesti Kuvaus

"USB error"

Tämä tarkoittaa, 
että USB-
muistissa tai sen 
yhteydessä on 
ongelma.

"No music files 
found."

Tämä tarkoittaa, 
että USB-muistilla 
ei ole 
yhteensopivia 
tiedostoja.

"No video files 
found."

Tämä tarkoittaa, 
että USB-muistilla 
ei ole 
videotiedostoja.
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n iPod

n Bluetooth®-audio

lJos toimintahäiriö ei korjaannu, vie 
autosi valtuutetulle SUZUKI-jälleen-
myyjälle tai ammattitaitoiselle korjaa-
molle.

Viesti Kuvaus

"iPod error"

Tämä tarkoittaa, 
että iPodissa tai 
sen yhteydessä on 
ongelma.

"No music files 
found."

Tämä tarkoittaa, 
että iPodissa ei ole 
musiikkidataa.

"Check the iPod 
firmware version."

Tämä tarkoittaa, 
että 
ohjelmistoversio ei 
ole yhteensopiva. 
Päivitä iPod-
laiteohjelmisto ja 
yritä uudelleen.

"iPod authorisation 
unsuccessful."

Tämä tarkoittaa, 
että iPodia ei voitu 
valtuuttaa. Tarkista 
iPod.

Viesti Kuvaus

"Music tracks not 
supported. Check 
your portable 
player."

Tämä tarkoittaa, 

että Bluetooth®-
laitteessa on 
ongelma.
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Euroopan ulkopuolella myytävissä autoissa joidenkin toimintojen 
käyttäminen on estetty ajon aikana.

P
uheohjausjärjestelm

ä

Puheohjausjärjestelmä

4-1. Puheohjausjärjestelmän 
toiminta

Puheohjausjärjestelmä .......88
Komentoluettelo..................90

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 87  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



88 4-1. Puheohjausjärjestelmän toiminta

4-1.Puheohjausjärjestelmän toiminta

lPuheentunnistuksen kieli voidaan 
vaihtaa. S.47

lTämä toiminto on käytettävissä 
seuraavilla kielillä:

• Englanti
• Ranska
• Saksa
• Espanja
• Italia
• Hollanti
• Portugali
• Puola
• Tšekki
• Tanska
• Norja
• Ruotsi
• Suomi
• Venäjä
• Kreikka
• Turkki
• Flaamin kieli

n Ohjauspyöräpainike

Puheohjauspainike
• Paina puheohjauspainiketta aloit-

taaksesi puheohjausjärjestelmän 
käytön.

• Peruaksesi puhekomennon, paina ja 
pidä painettuna puheohjauspainiket-
ta.

Kun Apple CarPlay/Android Auto -yh-
teys on luotu:
• Käynnistä Siri/Google Assistant pitä-

mällä puheohjauspainiketta painettu-
na. Peruaksesi Siri/Google Assistant 
-toiminnon, paina puheohjauspaini-
ketta.

n Mikrofoni

 Komentoa ei tarvitse sanoa 
suoraan mikrofoniin.

lPuhekomentoja ei välttämättä tunnis-
teta, jos:

• Puhutaan liian nopeasti.
• Puhutaan hiljaisella tai kovalla äänel-

lä.
• Ikkunat tai kattoluukku on auki.
• Matkustajat puhuvat puhekomentoa 

annettaessa.
• Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän pu-

haltimen nopeus on suuri.
• Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän 

suuttimet on suunnattu kohti mikrofo-
nia.

lSeuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
mahdollisesti tunnista komentoa kun-
nolla, eikä puhekomentojen antami-
nen ehkä onnistu:

• Komento on väärä tai epäselvä. Huo-
maa, että tietyt sanat, korostukset tai 
puherytmit saattavat olla järjestelmälle 

Puheohjausjärjestelmä

Puheohjausjärjestelmä mah-
dollistaa navigointi-, audio- ja 
hands-free-järjestelmien ohjaa-
misen puhekomennoilla.

Puheohjausjärjestelmän 
käyttö

A
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ä

hankalia tunnistaa.
• Taustaääni, kuten esimerkiksi tuuli-

melu, on liian voimakas.

lOdota vahvistusäänimerkkiä ennen 
kuin annat komennon.

lTämä järjestelmä ei ehkä toimi heti 
sen jälkeen, kun käynnistyspainik-
keesta valitaan ACC- tai ON-toiminta-
tila.

1 Paina puheohjauspainiketta.

 Puheohjausjärjestelmä aktivoi-
tuu.

 Puhepainikkeen painaminen sa-
maan aikaan kun puheopastus 
kuuluu, lopettaa puheentunnis-
tuksen ja kuunteluääni alkaa vä-
littömästi kuulua.

 Puheentunnistustoiminnon olles-
sa aktivoituna puhepainikkeen 
painaminen ja pitäminen painet-
tuna vähintään 1 sekunnin ajan 
peruu puheentunnistustoimin-
non.

2 Kun kuulet äänimerkin, sano 
haluamasi komento tai paina 
haluamaasi komentoa.

n Komentoluettelon 
näyttäminen

1 Sano "Lisää komentoja" tai 
paina "Lisää komentoja" -paini-
ketta puheohjauskomentojen 
päävalikosta.

2 Sano haluamasi komento tai 
paina haluamaasi komentoa.

lKomentoluettelo luetaan ääneen ja 
vastaava komento näkyy korostettu-
na. Peruaksesi tämän toiminnon 
paina puhepainiketta.

Puheohjausjärjestelmän 
toiminta
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Tunnistettavat puhekomennot ja niiden toiminnot näytetään alla.

 Usein käytetyt komennot on lueteltu alla olevissa taulukoissa.

 Komennot laitteille, joita ei ole asennettu autoon, eivät välttämättä toimi. 
Myös muista olosuhteista riippuen, kuten yhteensopivuudesta, saattaa 
olla, että jotkut komennot eivät välttämättä toimi.

 Käytettävissä olevat toiminnot saattavat vaihdella asennetun järjestel-
män mukaan.

 Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, joidenkin komentojen 
käyttö estyy.

n Yleiset

n Päävalikko

n Media

*1: Audiolaitteen tulee olla liitettynä USB-kaapelilla, jotta toimintoa voidaan käyttää
*2: Soveltuu käytettäväksi vain iPod/iPhone-laitteille

Komentoluettelo

Komentoluettelon yleiskuvaus

Komentoluettelo

Komento Toiminta

"Korjaus" Palaa edelliseen tilaan

"Peruuta" Lopettaa puheohjausjärjestelmän käytön

Komento Toiminta

"Lisää komentoja" Näyttää yleisimmin käytetyt komennot

Komento Toiminta

"Toista <Artistin nimi> 

<Albumin tai kappaleen nimi>"*1

Soittaa valitun artistin raitoja ja albumin/
kappaleen

"Artisti <Artistin nimi>"*1 Soittaa valitun artistin raitoja

"Albumi <Albumin nimi>"*1 Soittaa valitun albumin raitoja

"Kappale <Kappaleen nimi>"*1 Soittaa valitun raidan

"Toista soittolista 

<Soittolistan nimi>"*1, 2
Soittaa valitun soittolistan raitoja
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ä

n Puhelin

n Radio

Komento Toiminta

"Valitse <puhelinnumero>" Soita valittuun puhelinnumeroon

"Soita uudelleen" Soita viimeisimpään soitettuun numeroon

"Soita <yhteystiedot>" Soita valittuun puhelinkontaktiin

"Soita <yhteystiedot> 
<puhelintyypit>"

Soita valitun puhelinkontaktin valittuun 
puhelintyyppiin

Komento Toiminta

"Asema <aseman nimi>" Soita valittua radioasemaa
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5-1.Opastava peruutuskameranäyttö

lTässä tekstissä esitetyt näyttökuvat on 
tarkoitettu esimerkeiksi ja ne saattavat 
poiketa näytön todellisista kuvista.

Opastava peruutuskameranäyttö on 
auton peruuttamista helpottava lisä-
laite. Tarkasta peruuttaessasi auton 
ympäristö silmämääräisesti ja peilien 
avulla ennen jatkamista. Muuten saa-
tat osua toiseen ajoneuvoon ja ai-
heuttaa onnettomuuden.

Huomioi seuraavat varoitukset 
käyttäessäsi opastavaa peruutus-
kameranäyttöä.

Opastava 
peruutuskameranäyttö

Opastava peruutuskamera-
näyttö auttaa kuljettajaa pe-
ruuttamaan näyttämällä kuvan 
auton takana olevasta tilasta 
esimerkiksi pysäköitäessä.

Kun näyttö vaihdetaan laaja-
kulmaiseksi takanäkymäksi, 
laajempi sivusuuntainen näky-
mä auton takaa saadaan esiin.

Ajamiseen liittyviä 
varotoimenpiteitä

VAROITUS

lÄlä luota peruuttaessasi pelkästään 
opastavaan peruutuskameranäyt-
töön. Kuva ja esitettyjen apulinjo-
jen sijainti näytöllä saattavat poike-
ta todellisista olosuhteista.
Peruuta varovasti, niin kuin peruut-
taisit mitä tahansa autoa.

lPeruuta hitaasti ja säädä jarrupolki-
mella auton nopeutta.

lJos vaikuttaa siltä, että osut lähellä 
oleviin ajoneuvoihin, esineisiin tai 
ihmisiin, pysäytä auto painamalla 
jarrupoljinta.

lTässä annetut neuvot ovat vain oh-
jeellisia. Milloin ja miten paljon oh-
jauspyörää on pysäköitäessä kään-
nettävä riippuu liikenneolosuhteista, 
tienpinnan kunnosta, kuormausti-
lanteesta jne. Tämä on otettava 
huomioon ennen opastavan peruu-
tuskamerajärjestelmän käyttöä.

lEnnen pysäköintitoimenpiteitä tulee 
varmistua siitä, että tila, johon auto 
aiotaan pysäköidä, on riittävä.

lÄlä käytä opastavaa peruutuska-
meranäyttöä seuraavissa tapauk-
sissa:

• Jos ajat jäisillä tai liukkailla teillä tai 
lumessa

• Jos käytät lumiketjuja tai varapyö-
rää

• Jos takaluukku ei ole kunnolla sul-
jettu

• Jos ajorata ei ole tasainen eikä suo-
ra, kuten esimerkiksi kaarteet ja 
mäet

• Jos jousitusta on muutettu tai ren-
kaiden koko on vaihdettu suositel-
lusta koosta toiseksi

lAlhaisissa lämpötiloissa näyttö voi 
tummentua tai kuvasta voi tulla 
himmeä. Kuva saattaa vääristyä 
auton liikkuessa, tai et välttämättä 
pysty näkemään näytössä olevaa 
kuvaa. Tarkasta auton ympäristö 
silmämääräisesti ja peilien avulla 
ennen jatkamista.

lRenkaiden koon muuttuminen voi 
muuttaa näytössä näytettävien vii-
vojen sijaintia.

lKamera on varustettu erikoislinssil-
lä. Näytön kuvassa näkyvien estei-
den ja jalankulkijoiden välinen etäi-
syys poikkeaa todellisista etäisyyk-
sistä. (S. 101)
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Opastava peruutuskameranäyttö 
saadaan esille siirtämällä vaihteen-
valitsin R-asentoon, kun käynnis-
tyspainike on ON-toimintatilassa.
Aina, kun näkymän vaihtopainike 
valitaan, näkymä muuttuu seuraa-
vasti:

 Takanäkymä

Näyttää kuvan auton takaa.

Näkymän vaihtopainike

Aina, kun näkymän vaihtopainike vali-
taan, näkymä muuttuu seuraavasti:
• Takanäkymästä laajakulmaiseksi ta-

kanäkymäksi
• Takaosan laajakulmanäkymästä ta-

kanäkymään

Apulinjojen vaihtopainike

Valitse vaihtaaksesi apulinjojen näyttö-
tavan. (S. 96)

Peruutusvahti

Kun tunnistin havaitsee esteen, esteen 
suunta näytetään ja summeri soi.

Pysäköintitutka

Jos tunnistin havaitsee esteen, näyt-
töön ilmestyy esteen suunta ja sijainnin 
likimääräinen etäisyys ja summerin 
ääni kuuluu.

 Laajakulmainen takanäkymä

Näyttää likimain 180° kuvan takanäky-
män kamerasta.

Näkymän vaihtopainike

Aina, kun näkymän vaihtopainike vali-
taan, näkymä muuttuu seuraavasti:
• Takanäkymästä laajakulmaiseksi ta-

kanäkymäksi
• Takaosan laajakulmanäkymästä ta-

kanäkymään

Apulinjojen vaihtopainike

Valitse vaihtaaksesi apulinjojen näyttö-
tavan. (S. 96)

Peruutusvahti

Kun tunnistin havaitsee esteen, esteen 
suunta näytetään ja summeri soi.

Pysäköintitutka

Jos tunnistin havaitsee esteen, näyt-
töön ilmestyy esteen suunta ja sijainnin 
likimääräinen etäisyys ja summerin 
ääni kuuluu.

lKatso lisätietoja peruutusvahtitoimin-
nosta ja pysäköintitutkasta lisäop-
paasta.

Näyttö

A

B

C

D
VAROITUS

lKoska peruutusvahdin näyttö näy-
tetään kameranäkymän päällä, pe-
ruutusvahdin näyttöä voi olla vaikea 
nähdä ympäröivän alueen värin ja 
kirkkauden johdosta.

A

B

C

D
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Opastava peruutuskameranäyttö 
kytkeytyy pois toiminnasta, kun 
vaihteenvalitsin siirretään muuhun 
kuin R-asentoon.

Käytä jotain seuraavista toiminnois-
ta.

 Arvioitujen ajolinjojen näyttötila 
(S. 97)

Arvioidut ajolinjat näytetään. Ne liik-
kuvat ohjauspyörän kääntämisen 
mukaan.

 Pysäköintiapulinjojen näyttötila 
(S. 98)

Ohjauspyörän palautuspisteet (py-
säköintiapulinjat) näytetään.

Tätä toimintoa suositellaan niille, 
jotka ovat tottuneet pysäköimään 
auton ilman arvioitujen apulinjojen 
avustusta.

 Etäisyysapulinjojen näyttötila 
(S. 99)

Vain etäisyysapulinjat näytetään.

Tätä toimintoa suositellaan niille, 
jotka ovat tottuneet pysäköimään 
auton ilman apulinjojen avustusta.

Opastavan 
peruutuskameranäytön 
kytkeminen pois toiminnasta

Järjestelmän käyttö
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 Takanäkymä

Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa 
peruutetaan suoraan taaksepäin.

Arvioidut ajolinjat

Näyttää arvioidun ajolinjan, kun ohjaus-
pyörää käännetään.

Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana, kun 
ohjauspyörää käännetään.
• Apulinjat liikkuvat arvioitujen ajolinjo-

jen mukaisesti.
• Apulinjojen näyttämät kohdat ovat 

noin 0,5 m (punainen) ja noin 1 m 
(keltainen) päässä puskurin reunan 
keskiosasta.

Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää pisteen, joka on noin 0,5 m 

(sininen) päässä puskurin reunasta.

Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun 
keskilinjan maassa.

 Laajakulmainen takanäkymä

Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa 
peruutetaan suoraan taaksepäin.

Arvioidut ajolinjat

Näyttää arvioidun ajolinjan, kun ohjaus-
pyörää käännetään.

Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana, kun 
ohjauspyörää käännetään.
• Apulinjat liikkuvat arvioitujen ajolinjo-

jen mukaisesti.
• Apulinjojen näyttämät kohdat ovat 

noin 0,5 m (punainen) ja noin 1 m 
(keltainen) päässä puskurin reunan 
keskiosasta.

Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää pisteen, joka on noin 0,5 m 

(sininen) päässä puskurin reunasta.

Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun 
keskilinjan maassa.

Arvioitujen ajolinjojen 
näyttötila

Näytön kuvaus

A

B

C

D

E

VAROITUS

lJos ohjauspyörä on suorassa ja 
auton leveysnäytön apulinjat ja arvi-
oidut ajolinjat eivät ole kohdakkain, 
anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai 
ammattitaitoisen korjaamon tarkas-
taa auto.

A

B

C

D

E
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 Takanäkymä

Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa 
peruutetaan suoraan taaksepäin.
• Näytetty leveys on suurempi kuin 

auton todellinen leveys.

Pysäköintiapulinjat

Näyttää jyrkimmän mahdollisen kään-
nöksen liikeradan auton takana.

Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 

0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun 
keskilinjan maassa.

 Laajakulmainen takanäkymä

Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa 
peruutetaan suoraan taaksepäin.
• Näytetty leveys on suurempi kuin 

auton todellinen leveys.

Pysäköintiapulinjat

Näyttää jyrkimmän mahdollisen kään-
nöksen liikeradan auton takana.

Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 

0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun 
keskilinjan maassa.

Pysäköintiapulinjojen 
näyttötila

Näytön kuvaus

A

B

C

D

A

B

C

D

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 98  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



99

5

5-1. Opastava peruutuskameranäyttö
A

uton ulkopuolen m
onitorointijärjestelm

ä

 Takanäkymä

Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 

0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

 Laajakulmainen takanäkymä

Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana.
• Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 

0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

Opastava peruutuskameranäyttö 
näyttää kuvan näkymästä auton ta-
kapuskurin takana.

 Takanäkymä

Puskurin kulmat

Etäisyysapulinjojen 
näyttötila

Näytön kuvaus

A

A

Opastavaan 
peruutuskameranäyttöön 
liittyvät 
turvallisuusohjeet

Näytössä näkyvä alue

A
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• Puskurin molempien kulmien ympäril-
lä olevaa aluetta ei näytetä.

 Laajakulmainen takanäkymä

Puskurin kulmat
• Puskurin molempien kulmien ympäril-

lä olevaa aluetta ei näytetä.

lOpastavan peruutuskameranäytön 
kuvaa säädetään samalla tavalla kuin 
näytön kuvaa. (S. 23)

lNäytössä näkyvä alue voi vaihdella 
auton asennon mukaan.

lPuskurin kulmien läheisyydessä tai 
sen alla olevia esineitä ei voi näyttää.

lKamera on varustettu erikoislinssillä. 
Näytössä näkyvän kohteen etäisyys 
poikkeaa todellisesta etäisyydestä.

lKameraa ylempänä olevat kohteet 
eivät välttämättä näy näytössä.

Opastavan peruutuskameranäytön 
kamera on kuvan osoittamassa pai-
kassa.

n Kameran käyttö

Jos kameraan on tarttunut likaa tai 
vierasta ainetta (vesipisaroita, lun-
ta, kuraa tms.), se ei voi lähettää 
selkeää kuvaa. Jos näin käy, huuh-
tele kameran linssi runsaalla vedel-
lä ja pyyhi se puhtaaksi pehmeällä 
ja märällä liinalla.

A

Kamera
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 Etäisyysapulinjat ja auton leve-
ysapulinjat eivät välttämättä ole 
samassa linjassa pysäköintipai-
kan jakoviivojen kanssa, vaikka 
siltä näyttäisi. Tarkista asia sil-
mämääräisesti.

 Etäisyydet auton leveysapulinjo-
jen ja pysäköintipaikan vasem-
man ja oikean jakoviivan välillä 
eivät välttämättä ole yhtä suuret, 
vaikka siltä näyttäisi. Tarkista 
asia silmämääräisesti.

 Etäisyysapulinjat avustavat etäi-
syyden arvioinnissa tasaisilla 
tienpinnoilla. Näytön apulinjat 
voivat alla luetelluissa tapauksis-
sa poiketa todellisesta ajolinjasta 
ja etäisyyksistä.

n Kun maasto auton takana nou-
see jyrkästi

Etäisyysapulinjat näyttävät olevan 
lähempänä autoa kuin mitä todelli-
nen etäisyys on. Tämän takia koh-
teet näyttävät olevan todellista 
kauempana. Vastaavasti päälinjo-
jen ja tien todellisen etäisyyden/ajo-
linjan välillä on virhemarginaali.

HUOMAA

lOpastava peruutuskameranäyttö ei 
välttämättä toimi oikein seuraavissa 
tapauksissa.

• Jos auton takaosa saa iskun, saat-
taa kameran asennuskulma muut-
tua.

• Kamera on vesitiivis, joten älä irro-
ta, pura tai muuta sitä. Kamera voi 
muuten toimia virheellisesti.

• Kun puhdistat kameran linssiä, 
huuhtele se runsaalla vedellä ja 
pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja mä-
rällä liinalla. Jos kameran linssiä 
hangataan voimakkaasti, se saat-
taa naarmuuntua, jolloin se ei pysty 
lähettämään selkeätä kuvaa.

• Estä liuottimien, autovahan, lasin-
puhdistus- ja pinnoitusaineen tarttu-
minen kameraan. Jos näin käy, 
poista tällaiset aineet pikimmiten.

• Jos lämpötila muuttuu äkillisesti 
kuten silloin, jos auton päälle kaa-
detaan kuumaa vettä kylmällä ilmal-
la, järjestelmä ei välttämättä toimi 
normaalilla tavalla.

• Kun peset autoa, älä kohdista voi-
makasta vesisuihkua kameraan tai 
sitä ympäröivälle alueelle. Muuten 
seurauksena saattaa olla kameran 
toimintahäiriö.

lÄlä altista kameraa voimakkaille is-
kuille, sillä se voi aiheuttaa toimin-
tahäiriön. Jos näin tapahtuu, tarkas-
tuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä 
tai ammattitaitoisella korjaamolla 
mahdollisimman pian.

Erot näytön ja todellisen tien 
välillä
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n Kun maasto auton takana las-
kee alas jyrkästi

Etäisyysapulinjat näyttävät olevan 
kauempana autosta kuin mitä todel-
linen etäisyys on. Tämän takia koh-
teet näyttävät olevan todellista lä-
hempänä. Vastaavasti päälinjojen 
ja tien todellisen etäisyyden/ajolin-
jan välillä on virhemarginaali.

n Jos jokin auton osa on painu-
nut

Jos matkustajien paino tai kuorman 
jakautuminen saa auton painu-
maan, näytön apulinjat poikkeavat 
todellisesta etäisyydestä ja ajolin-
jasta.

VirhemarginaaliA
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Arvioitujen ajolinjojen kohteena 
ovat tasaiset pinnat (kuten ajora-
ta). Kolmiulotteisten kohteiden (esi-
merkiksi ajoneuvojen) sijaintia ei 
voi määritellä arvioitujen ajolinjojen 
ja etäisyysapulinjojen avulla. Kun 
lähestytään kolmiulotteista, ulkone-
vaa kohdetta (esimerkiksi kuorma-
auton lavaa), ota huomioon seuraa-
vat asiat.

n Arvioidut ajolinjat

Tarkista silmämääräisesti ympäris-
tö ja alue auton takana. Alla olevas-
sa esimerkissä kuorma-auto näyt-
tää olevan arvioitujen ajolinjojen ul-
kopuolella, eikä auto vaikuta osu-
van kuorma-autoon. Kuorma-auton 
takaosa voi kuitenkin itse asiassa 
ylittää arvioidut ajolinjat. Jos siis 
peruutat arvioitujen ajolinjojen mu-
kaan, saatat osua kuorma-autoon.

Arvioidut ajolinjat

n Etäisyysapulinjat

Tarkista silmämääräisesti ympäris-
tö ja alue auton takana. Näytön mu-
kaan kuorma-auto on pysäköity pis-

teeseen . Todellisuudessa, jos 

peruutetaan pisteeseen  asti, 
osutaan kuorma-autoon. Näytöllä 

vaikuttaa siltä, että  on lähimpä-

nä ja  kauimpana. Todellisuu-

dessa etäisyys pisteisiin  ja  

on kuitenkin sama, ja  on 

kauempana kuin  ja .

Kun lähestytään 
kolmiulotteisia kohteita

A

B

A

A

C

A C

B

A C
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Jos havaitset jotain seuraavista oireista, katso todennäköinen syy ja sen 
ratkaisu ja tarkista uudelleen.

Jos ratkaisu ei korjaa oiretta, tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisessa korjaamossa.

Tärkeää tietää

Jos huomaat seuraavia oireita

Oire Todennäköinen syy Ratkaisu

Kuvaa on vaikea nähdä

 Auto on pimeässä
 Lämpötila kameran 

linssin ympärillä on joko 
korkea tai alhainen

 Ulkolämpötila on 
alhainen

 Kameran päällä on 
vesipisaroita

 Sataa tai on kostea ilma
 Kameraan on tarttunut 

vierasta ainetta (kuraa 
tms.)

 Aurinko tai toisen auton 
ajovalot osuvat suoraan 
kameraan

 Auto on loisteputken, 
natriumvalaisimen, 
elohopeavalaisimen tms. 
valossa.

Peruuta ja katso samalla 
ympärillesi 
silmämääräisesti. (Käytä 
näyttöä uudelleen, kun 
olosuhteet ovat 
parantuneet.)

Opastavan 
peruutuskameranäytön 
kuvan laatua säädetään 
samalla tavalla kuin näytön 
kuvaa. (S. 23)

Kuva on sumea

Kameraan on tarttunut 
likaa tai vierasta ainetta 
(vesipisaroita, lunta, kuraa 
tms.).

Huuhtele kamera runsaalla 
vedellä ja pyyhi se 
puhtaaksi pehmeällä ja 
märällä liinalla.

Kuvan kohdistus on 
virheellinen

Kameraan tai ympäristöön 
on osunut voimakas isku.

Tarkastuta auto SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai 
ammattitaitoisessa 
korjaamossa.
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Apulinjat on kohdistettu 
täysin virheellisesti

Kameran suuntaus on pois 
paikoiltaan.

Tarkastuta auto SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammatti-
taitoisessa korjaamossa.

 Auto on kallistuneena. 
(Auto on raskaasti 
kuormattu, jonkin 
renkaan rengaspaine on 
alhainen rengasrikon 
seurauksena tms.)

 Autolla ajetaan kaltevalla 
alustalla.

Jos tämä tapahtuu edellä 
mainituista syistä johtuen, 
kyseessä ei ole toiminta-
häiriö.

Peruuta ja katso samalla 
ympärillesi silmämääräi-
sesti.

Arvioidut ajolinjat 
liikkuvat, vaikka 
ohjauspyörä on suorassa

Ohjausanturin lähettämissä 
signaaleissa on 
toimintahäiriö.

Tarkastuta auto SUZUKI-
jälleenmyyjällä tai ammatti-
taitoisessa korjaamossa.

Apulinjat eivät näy Takaluukku on auki.

Sulje takaluukku.

Jos tämä ei korjaa oiretta, 
anna SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

Arvioituja ajolinjoja ei 
näytetä

 Akku on asennettu 
takaisin irrottamisen 
jälkeen.

 Ohjauspyörää on 
liikutettu akun 
uudelleenasennuksen 
aikana.

 Akun varaus on alhainen.
 Ohjausanturi on 

asennettu takaisin 
irrottamisen jälkeen.

 Ohjausanturin 
lähettämissä 
signaaleissa on 
toimintahäiriö.

Pysäytä auto ja käännä oh-
jauspyörä ääriasentoon va-
semmalle ja oikealle.

Jos tämä ei korjaa oiretta, 
anna SUZUKI-jälleenmyy-
jän tai ammattitaitoisen 
korjaamon tarkastaa auto.

Oire Todennäköinen syy Ratkaisu

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 106  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



6

107

6

P
uhelin

Puhelin

6-1. Puhelimen käyttö 
(Hands-free-järjestelmä 
matkapuhelimia varten)

Toimintojen esittely...........108
Perustietoja.......................109
Puhelun soittaminen 

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmää käyttäen......113

Puhelun vastaanottaminen 

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä.................116

Puhuminen 

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä.................117

Bluetooth®-puhelimen 
viestitoiminto...................119

6-2. Määritys

Puhelinasetukset ..............124
6-3. Mitä tehdä, jos...

Vianetsintä........................133

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 107  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



108 6-1. Puhelimen käyttö (Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)

6-1.Puhelimen käyttö (Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)

Puhelimen päänäyttöön pääsee 
seuraavilla tavoilla:

 PHONE (Puhelin) -painikkeesta

Paina PHONE-painiketta.

 MENU-painikkeesta

Paina MENU-painiketta ja valitse 
sitten "Puhelin".

Seuraavia puhelintoimintoja voi-
daan käyttää:

 Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/
yhdistäminen (S. 26)

 Puhelun soittaminen Bluetooth®-
hands-free-järjestelmää 
S. 113käyttäen

 Puhelun vastaanottaminen 

Bluetooth®-hands-free-järjestel-
mässä (S. 116)

 Puhuminen Bluetooth®-hands-
free-järjestelmässä (S. 117)

Seuraavaa viestitoimintoa voidaan 
käyttää:

 Bluetooth®-puhelimen viestitoi-
minnon käyttäminen (S. 119)

Järjestelmään voidaan määrittää 
seuraavat asetukset:

 Puhelinasetukset (S. 124)

 Bluetooth®-määritykset (S. 30)

Toimintojen esittely

Puhelinnäytön käyttö

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmän käyttö

Viestitoiminto

Puhelimen asetusten 
määrittely
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lTämä järjestelmä ei välttämättä toimi 
kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.

lTämän toiminnon käyttäminen edellyt-
tää, että matkapuhelimesi tukee 
Bluetooth®-tekniikkaa.

lSeuraavissa tilanteissa järjestelmä ei 
mahdollisesti toimi:

• Matkapuhelimesta on kytketty virta 
pois päältä.

• Sijainti on kuuluvuusalueen ulkopuo-
lella.

• Matkapuhelinta ei ole yhdistetty järjes-
telmään.

• Matkapuhelimen akun varaustaso on 
alhainen.

lJos käytät hands-free-järjestelmää tai 
Bluetooth®-audiojärjestelmää ja 
Wi-Fi®-toimintoja samanaikaisesti, 
saatat havaita seuraavanlaisia ongel-

mia:
• Bluetooth®-yhteys saattaa katketa.
• Saatat kuulla häiriöitä Bluetooth®-ää-

nentoistossa.
• Häiriöitä voi kuulua puheluiden aika-

na.

lBluetooth® käyttää 2,4 GHz-radiotaa-
juutta. Jos sekä Wi-Fi®- että 
Bluetooth®-yhteyttä käytetään saman-
aikaisesti kumpikin yhteys saattaa 
häiriintyä.

lJos Bluetooth®-laite yrittää yhdistää 
autoon toisen laitteen ollessa yhdistet-
tynä Bluetooth®-audiolaitteena tai yh-
distettynä hands-free-järjestelmän tai 
Miracast®-järjestelmän kautta (Wi-Fi®-
yhteydellä), yhteysnopeus saattaa hi-
dastua tai toimintahäiriöitä saattaa 
esiintyä, kuten kuvan vääristymistä tai 
audion katkeamista. Jos Bluetooth®-
laite on yhdistettynä järjestelmään 
häiriöalttius pienenee. Kun kannat 
mukanasi laitetta, jonka Bluetooth®-
yhteys on kytkettynä päälle, varmistu, 
että rekisteröit sen järjestelmään ja 
yhdistät sen tai kytket Bluetooth®-toi-
minnon pois päältä.

lKun laite on yhdistetty Bluetooth®-yh-
teyden kautta, Bluetooth®-kuvake tila-
palkissa näkyy sinisen värisenä. 
(S. 11)

Perustietoja

Hands-free-järjestelmä mah-
dollistaa puheluiden soittami-
sen ja puheluihin vastaamisen 
irrottamatta käsiä ohjauspyö-
rästä.

Tämä järjestelmä tukee 

Bluetooth®-järjestelmää. 

Bluetooth® on langaton tiedon-
siirtojärjestelmä, jolla voi käyt-
tää matkapuhelimia kytkemättä 
niitä johdoilla tai asettamatta 
niitä erilliseen telineeseen.

Puhelimen käyttöohjeet on se-
lostettu tässä.

Kun Apple CarPlay-yhteys on 
luotu, puhelintoiminnot suori-
tetaan Apple CarPlay -sovel-
luksen kautta hands-free-jär-
jestelmän sijaan.

VAROITUS

lÄlä käytä matkapuhelinta ajon aika-
na.

lAudioyksikkö on varustettu 
Bluetooth®-antenneilla. Implantoita-
vaa sydämentahdistinta, rytmihäi-
riötahdistinta tai implantoitavaa de-
fibrillaattoria käyttävien henkilöiden 
on säilytettävä riittävä etäisyys 
Bluetooth®-antenneihin. Radioaal-
lot voivat vaikuttaa tällaisten laittei-
den toimintaan.
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Ennen kuin hands-free-järjestelmää 
käytetään matkapuhelinten kanssa 
on matkapuhelin rekisteröitävä jär-
jestelmään. (S. 26)

n Bluetooth®-laitteen yhdistämi-
nen

 Useampien laitteiden rekisteröi-
minen

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Laitteen valinta".

3 Valitse "Lisää laite".

 Jos toinen Bluetooth®-laite on 
yhdistetty, esiin tulee vahvistus-
näyttö. Jos haluat kytkeä 

Bluetooth®-laitteesi irti, valitse 

"Kyllä".

4 Seuraa vaiheita kohdassa 

"Bluetooth®-puhelimen rekiste-
röinti ensimmäisen kerran" al-
kaen vaiheesta 5. (S. 26)

 Rekisteröidyn laitteen valitsemi-
nen

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Laitteen valinta".

3 Valitse haluamasi yhdistettävä 
laite.

4 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun yhteys on val-
mis.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

n Bluetooth®-puhelimen tilan 
näyttö

Bluetooth®-puhelimen tila näkyy 
näytön oikeassa ylälaidassa. 
(S. 11)

n Ohjauspyöräpainike

Painamalla puhelinpainiketta voit 
vastaanottaa tai lopettaa puheluja 
irrottamatta otettasi ohjauspyöräs-
tä.

VAROITUS

lEnnen Bluetooth®-laitteiden käyttöä 
muiden sähkökäyttöisten lääketie-
teellisten laitteiden kuin implantoita-
van sydämentahdistimen, rytmihäi-
riötahdistimen tai implantoitavan 
defibrillaattorin käyttäjien on kysyt-
tävä laitevalmistajalta tietoja lait-
teen toiminnasta radioaaltojen vai-
kutuksen alaisena. Radioaalloilla 
voi olla odottamattomia vaikutuksia 
tällaisten lääketieteellisten laittei-
den toimintaan.

HUOMAA

lÄlä jätä matkapuhelinta autoon. 
Lämpötila saattaa nousta tasolle, 
joka voi vahingoittaa puhelinta.

Bluetooth®-puhelimen 
rekisteröiminen/
yhdistäminen

Puhelinpainikkeen/
mikrofonin käyttäminen
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Puhelinpainike
• Jos painiketta painetaan puhelun ai-

kana, puhelu päättyy.
• Jos painiketta painetaan puhelun 

saapuessa, puheluun vastataan.
• Jos painiketta painetaan puhelun ai-

kana, kun toinen puhelu odottaa, 
odottavaan puheluun vastataan.

• Järjestelmästä riippuen, jos katkaisin-
ta painetaan, kun Apple CarPlay -yh-
teys on luotu, Apple CarPlay -puhe-
linsovellus näkyy järjestelmän näytöl-
lä.

Äänenvoimakkuuden säätöpai-
nike

• Paina "+" -puolta lisätäksesi äänen-
voimakkuutta.

• Paina "-" -puolta vähentääksesi ää-
nenvoimakkuutta.

n Mikrofoni

Mikrofonia käytetään puhuttaessa 
puhelimeen.

lVastapuolen ääni kuuluu etukaiutti-
mista. Audiovisuaalinen järjestelmä 
vaimenee puhelun ajaksi tai silloin, 
kun käytetään hands-free-puheoh-
jauskomentoja.

lKeskustele puhelimessa vuorotellen 
vastapuolen kanssa. Jos molemmat 
puhuvat saman aikaisesti, toinen osa-
puoli ei välttämättä kuule mitä puhu-
taan. (Tämä ei ole merkki toimintahäi-
riöstä.)

lPidä vastapuolen äänenvoimakkuus 
matalana. Muuten vastapuolen ääni 
saattaa kuulua auton ulkopuolella ja 
äänen kaikuminen saattaa lisääntyä. 
Kun puhut puhelimessa, puhu selvästi 
kohti mikrofonia.

lToinen osapuoli ei välttämättä kuule 
sinua hyvin, jos:

• Ajetaan päällystämättömällä tiellä. 
(Tien äänet häiritsevät.)

• Ajetaan suurella nopeudella.
• Ikkunat tai kattoluukku on auki.
• Ilmastointilaitteiston suuttimet on 

suunnattu kohti mikrofonia.
• Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän pu-

haltimen ääni on voimakas.
• Puhelimen ja/tai verkon ominaisuudet 

vaikuttavat huonontavasti äänen laa-
tuun.

A

B

HUOMAA

lÄlä koske mikrofonia tai työnnä sii-
hen teräviä esineitä. Se saattaa ai-
heuttaa toimintahäiriön.
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Paina tätä painiketta aloittaaksesi 
puheohjausjärjestelmän käytön.

 Puheohjausjärjestelmää ja sen 
komentoluetteloa voidaan käyt-
tää. (S. 88)

 Seuraavat tiedot tallentuvat jo-
kaisesta rekisteröidystä puheli-
mesta. Jos toinen puhelin on yh-
distettynä, seuraavia rekisteröity-
jä tietoja ei voida lukea:

• Yhteystiedot

• Soittohistoriatiedot

• Suosikkien tiedot

• Kuviin liittyvät tiedot

• Kaikki puhelinasetukset

• Viestiasetukset

lKun puhelimen rekisteröinti poiste-
taan, myös yllä lueteltu tieto poistuu.

Paljon henkilökohtaista tietoa tal-
lentuu auton järjestelmään käytet-
täessä hands-free-järjestelmää. 
Jos myyt auton tai poistat sen käy-
töstä, muista alustaa tiedot. 
(S. 49)

 Seuraavat järjestelmän tiedot 
voidaan alustaa:

• Yhteystiedot

• Soittohistoriatiedot

• Suosikkien tiedot

• Kuviin liittyvät tiedot

• Kaikki puhelinasetukset

• Viestiasetukset

lKun alustus on suoritettu, tiedot ja 
asetukset pyyhkiytyvät. Ole erittäin 
huolellinen, kun alustat tietoja.

Puheohjausjärjestelmä

Tietoa 
yhteystietoluettelossa 
olevista kontakteista

Jos myyt auton tai poistat 
sen käytöstä
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1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse menetelmä, jolla haluat 
soittaa.

n Puhelumenetelmät käyttäen 
puhelinnäyttöä

 Puheluhistorian avulla (S. 113)

 Suosikkien avulla (S. 114)

 Yhteystietojen avulla (S. 114)

 Näppäimistön avulla (S. 115)

 Viestien avulla (S. 122)

n Seuraavat luettelot ovat myös 
käytettävissä kunkin toimin-
non näytöltä

 Puheohjausjärjestelmä 
(S. 112)

 Home (koti) -näytön avulla 
(S. 115)

Enintään 45 soittohistoriakohdetta 
(vastaamattomat, vastatut ja soite-
tut) voidaan valita.

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Historia" ja valitse ha-
luamasi yhteystieto.

 Jos valitset yhteystiedon, jota ei 
ole rekisteröity yhteystietoluette-
loon, nimi näkyy nimellä "Unkno-
wn contact" (tuntematon henki-
lö). Valitse tällöin numero soit-
taaksesi.

3 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

lPuhelutyypin kuvakkeet näkyvät näy-
tössä.

: Vastaamaton puhelu

: Vastattu puhelu

: Soitettu puhelu

lJos soitat samaan numeroon toistu-
vasti, vain viimeisin soitto näkyy soit-
tohistoriassa.

lKun puhelu saapuu numerosta, joka 
on rekisteröity yhteystietoluetteloon, 
nimi ilmestyy näyttöön.

lMyös numerottomat puhelut jäävät 
järjestelmän muistiin.

lKansainväliset puhelut eivät aina ole 
mahdollisia johtuen Bluetooth®-puhe-
limesi ominaisuuksista.

lLuettelo ryhmittää yhteen samasta 
puhelinnumerosta tulleet puhelut ja 
puhelutyypit. Esimerkiksi kaksi soit-
toa Johnin matkapuhelimesta näytet-
täisiin seuraavasti: Matkapuhelin John 
(2)

Puhelun soittaminen 
Bluetooth®-hands-free-
järjestelmää käyttäen

Kun Bluetooth®-puhelin on re-
kisteröity, puheluja voidaan 
soittaa hands-free-järjestel-
mää käyttämällä. Puhelu voi-
daan soittaa useilla eri mene-
telmillä, kuten alla on esitetty.

Soittaminen Bluetooth®-
puhelimella

Puheluhistorian avulla
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Voit soittaa puheluja käyttämällä re-
kisteröityjä yhteystietoja, jotka valit-
set yhteystietoluettelosta. 
(S. 130)

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Suosikit" ja valitse ha-
luamasi yhteystieto.

3 Valitse haluamasi numero.

4 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

Voit soittaa puhelun käyttäen rekis-
teröidystä puhelimesta siirrettyjä 
yhteystietoja. (S. 126)

Enintään 5 000 yhteystietoa (enin-
tään 4 puhelinnumeroa ja sähkö-
postiosoitetta yhteystietoa kohden) 
voidaan rekisteröidä yhteystietolu-
etteloon.

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Kontaktit" ja valitse ha-
luamasi yhteystieto.

3 Valitse haluamasi numero.

"Lisää suosikki" / "Poista suosikki": Va-

litse tallentaaksesi/poistaaksesi kontak-
tin suosikkien luetteloon. 
(S. 131, 131)
"Sähköpostiosoitteet": Valitse saadak-
sesi esiin kaikki yhteystiedon rekisteröi-
dyt sähköpostiosoitteet.

4 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

n PBAP-yhteensopiville 

Bluetooth®-puhelimille, kun 
"Automaattinen siirto" -toimin-
to on kytketty päälle (S. 127)

 Yhteystiedot siirtyvät automaatti-
sesti.

n PBAP-yhteensopiville 

Bluetooth®-puhelimille, kun 
"Automaattinen siirto" -toimin-
to on kytketty pois päältä 
(S. 127)

1 Valitse haluamasi kohde.

Valitse siirtääksesi aina kaikki 
yhteystiedot yhdistetystä matka-
puhelimesta automaattisesti.

Valitse siirtääksesi kaikki yhte-
ystiedot yhdistetystä matkapu-
helimesta vain kerran.

Suosikit-luettelon avulla

Yhteystietoluettelon avulla

Jos yhteystietoluettelo on 
tyhjä

A

B
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Valitse peruaksesi siirron.

2 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

n PBAP-yhteensopimattomille 
mutta OPP-yhteensopiville 
Bluetooth®-puhelimille

1 Valitse haluamasi kohde.

Valitse siirtääksesi aina kaikki 
yhteystiedot yhdistetystä matka-
puhelimesta automaattisesti.

Valitse lisätäksesi uuden yhte-
ystiedon manuaalisesti.
Seuraa vaiheita kohdassa "Uu-
den yhteystiedon rekisteröimi-
nen yhteystietoluetteloon" al-
kaen vaiheesta 2. (S. 129)

Valitse peruaksesi siirron.

lJos matkapuhelimesi ei ole PBAP- tai 
OPP-yhteensopiva, yhteystietoja ei 
voi siirtää Bluetooth®-yhteyden avulla. 
Mutta yhteystiedot voidaan siirtää 
USB-laitteelta. (S. 129)

lRiippuen Bluetooth®-puhelimen mal-
lista:

• Yhteystietojen siirtäminen saattaa 
vaatia lisätoimenpiteiden suorittamista 
puhelimella.

• Yhteystietoluettelossa oleva rekiste-
röity kuva ei välttämättä siirry johtuen 
yhdistetyn Bluetooth®-puhelimen omi-
naisuuksista.

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Näppäimistö" ja syötä 
puhelinnumero.

3 Valitse  tai paina -paini-
ketta ohjauspyörässä.

4 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

lRiippuen yhdistetystä Bluetooth®-pu-
helimesta, lisävalintojen tekeminen 
puhelinta käyttäen saattaa olla välttä-
mätöntä.

1 Ota esiin Home (koti) -näyttö. 
(S. 19)

2 Valitse haluamasi yhteystieto.

3 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

1 Valitse näyttöpainike ja pidä se 
painettuna vaihtaaksesi yhteys-
tiedon.

2 Valitse haluamasi yhteystieto.

3 Valitse haluamasi numero.

lJos yhteystietoluettelossa ei ole yh-
tään kontaktia, kontakteja ei voida re-
kisteröidä Home (koti) -näytöllä.

lKontaktia ei voida rekisteröidä Home 
(koti) -näytöllä ajon aikana.

C

A

B

C

Näppäimistön avulla

Home (koti) -näytön avulla

Uuden yhteystiedon 
rekisteröinti

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 115  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



116 6-1. Puhelimen käyttö (Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)

1 Valitse "Vastaa" tai paina -
painiketta ohjauspyörässä vas-
tataksesi puheluun.

"Älä vastaa": Valitse, jos haluat hylätä 
saapuvan puhelun.

Saapuvan puhelun äänenvoimakkuu-
den säätäminen: Käännä "POWER VO-
LUME" (virtakatkaisin-/äänenvoimak-
kuus) -nuppia, tai käytä ohjauspyöräs-
sä sijaitsevaa äänenvoimakkuuden 
säätöpainiketta.

lUlkomaanpuheluissa vastapuolen tie-
doissa, nimessä ja numerossa, saat-
taa olla puutteita. Nämä puutteet saat-
tavat johtua matkapuhelimen ominai-
suuksista.

lSaapuvien puheluiden näytön asetuk-
sia voi muuttaa. (S. 125)

lKun puhelu saapuu, kuuluu ääniase-
tusnäytöllä asetettu soittoääni. Riippu-
en Bluetooth®-puhelimen tyypistä, 
sekä navigointijärjestelmä että 

Bluetooth®-puhelin saattavat soida 
samanaikaisesti puhelun saapuessa. 
(S. 124)

Puhelun 
vastaanottaminen 
Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä

Kun puhelu on tulossa, seuraa-
va näyttö tulee esiin ja kuulet 
myös soittoäänen.

Saapuvat puhelut
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Valitse ottaaksesi esiin näppäi-
mistön numeroiden syöttöä var-
ten. (S. 117)

Valitse vapautusäänien lähettä-
miseksi. Tämä painike ilmestyy 
ainoastaan silloin, kun (w)-mer-
kin sisältävä numero näppäil-
lään hands-free-tilassa. 
(S. 117)

Valitse säätääksesi oman ääne-
si äänenvoimakkuutta, jonka toi-
nen osapuoli kuulee kaiuttimes-
taan. (S. 118)

Valitse mykistääksesi oman ää-
nesi toiselle osapuolelle.

Valitse vaihtaaksesi hands-free-
toiminnon ja matkapuhelimen 
välillä.

Valitse laittaaksesi puhelun pi-
toon. Voit perua tämän toimin-
non valitsemalla "Aktivoi".

Valitse puhelun lopettamiseksi.

lKun vaihdat matkapuhelinpuhelusta 
hands-free-puheluun, hands-free-
näyttö näytetään ja puhelua voidaan 
ohjata näytöltä.

lVaihtaminen matkapuhelinpuhelun ja 
hands-free-puhelun välillä voidaan 
suorittaa suoraan matkapuhelimesta.

lSiirtomenetelmät ja toiminnot riippuvat 
omistamasi matkapuhelimen tyypistä.

lKatso ohjeita matkapuhelimen muka-
na tulevasta ohjekirjasta.

n Näppäimistön avulla

1 Valitse "0 - 9".

2 Syötä haluamasi numero.

n Valitsemalla "Vapautusäänet"

"Vapautusäänet" ilmestyy näyttöön, 
kun (w)-merkin sisältävä äänitaa-
juussarja on rekisteröity yhteystie-
toluetteloon.
Tämä toimenpide voidaan suorit-
taa ajon aikana.

1 Valitse "Vapautusäänet".

lÄänitaajuussarja koostuu merkkijo-
nosta, joka sisältää numeroita ja 
merkkejä sekä merkit "p" tai "w". 
(esim. 056133w0123p#1)

lJos "p"-taukomerkkiä käytetään, jär-
jestelmä odottaa kaksi sekuntia ja lä-
hettää automaattisesti äänitaajuussar-
jan seuraavaan taukomerkkiin asti. 
Jos "w"-taukomerkkiä käytetään, jär-

Puhuminen Bluetooth®-
hands-free-
järjestelmässä

Puhelun aikana on esillä seu-
raava näyttö. Alla kuvatut toi-
minnot voidaan suorittaa tältä 
näytöltä.

Soittonäytön käyttö

A

B

C

D

E

Äänitaajuussarjan 
lähettäminen

F

G
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jestelmä lähettää automaattisesti ää-
nitaajuussarjan seuraavaan tauko-
merkkiin asti käyttäjän toimenpiteiden 
jälkeen.

lÄänitaajuussarjoja voi hyödyntää au-
tomaattisten puhelinpalvelujen kuten 
puhelinvastaajien ja puhelinpankkipal-
velujen yhteydessä. Äänitaajuussar-
jan sisältävä puhelinnumero voidaan 
rekisteröidä yhteystietoluetteloon.

1 Valitse "Soit. puh äänenvoim.".

2 Valitse lähetysäänenvoimakkuu-
delle haluttu taso.

3 Paina -painiketta saadakse-
si esiin edellisen näytön.

lToisen osapuolen kuulokkeistaan 
kuuleman äänen laatu saattaa huo-
nontua.

l "Soit. puh äänenvoim." on himmen-
nettynä, kun mykistys on päällä.

 Kun puhelun aikana ei ole yh-
tään puhelua pidossa: "Pito" 
tulee esiin. Jos se valitaan, ny-
kyinen puhelu asetetaan pitoon.

 Jos puhelua ei enää ole meneil-
lään, mutta puhelu on pidossa: 
"Aktivoi" tulee esiin. Kun se vali-
taan, järjestelmä vaihtaa puhe-
luun, joka oli pidossa.

 Jos puhelun aikana on toinen pu-
helu pidossa: "Vaihda puhelut" 
tulee esiin. Kun se valitaan, ny-

kyinen puhelu asetetaan pitoon 
ja järjestelmä vaihtaa pidossa ol-
leeseen puheluun.

lTämä toiminto ei mahdollisesti ole 
käytettävissä puhelimen ominaisuuk-
sista johtuen.

Kun puhelu keskeytetään kolman-
nen osapuolen toimesta, saapuvan 
puhelun näyttö tulee esiin.

1 Valitse "Vastaa" tai paina -
painiketta ohjauspyörässä aloit-
taaksesi puhumisen toisen osa-
puolen kanssa.

"Älä vastaa": Valitse, jos haluat hylätä 
saapuvan puhelun.

n Osapuolten vaihtaminen

1 Valitse "Vaihda puhelut".

 Joka kerta, kun "Vaihda puhelut" 
valitaan välipuhelun aikana, se 
osapuoli, joka on pidossa, vaih-
tuu.

lTämä toiminto ei mahdollisesti ole 
käytettävissä puhelimen ominaisuuk-
sista johtuen.

Äänenvoimakkuus toiselle 
osapuolelle

Puheluiden vaihtaminen 
puhelun ollessa meneillään.

Saapuva puhelu odottaa
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uhelin

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Viesti".

 Vahvistusviesti ilmestyy, kun 
"Automaattinen viestien siirto" 
-toiminto on asetettu tilaan Pois 
päältä (S. 131), valitse "Kyllä".

3 Tarkista, että viestinäyttö tulee 
näkyviin.

"Puhelin": Valitse siirtyäksesi puhelinti-
laan.

 Viestitilin nimi näkyy näytön va-
semmassa reunassa.

 Tilien nimet ovat niiden tilien ni-
miä, jotka löytyvät yhdistetystä 
puhelimesta.

 Seuraavia viestitoimintoja voi-

daan käyttää:

• Viestin vastaanottaminen (S. 119)

• Vastaanotettujen viestien lukeminen 
(S. 120)

• Lähetettyjen viestien lukeminen 
(S. 120)

• Uuden viestin luominen (S. 121)

• Viestiin vastaaminen (pikavastaus) 
(S. 121)

• Soittaminen viestin lähettäjälle 
(S. 122)

• Viestiasetukset (S. 131)

Kun sähköposti/SMS/MMS-viesti 
vastaanotetaan, saapuvien viesti-
en näyttö ilmestyy esiin ja ääni kuu-
luu. Tämän jälkeen viestiä voi käsi-
tellä näytössä.

Valitse lukeaksesi viestin.

Valitse, jos et halua avata vies-
tiä.

Valitse soittaaksesi viestin lähet-
täjälle.

lRiippuen viestien vastaanottamiseen 
käytetystä matkapuhelimesta, tai sen 
rekisteröintitilasta järjestelmässä, joi-
takin tietoja ei ehkä näytetä.

lPonnahdusnäyttö on käytettävissä 
erikseen saapuville sähköposteille ja 

Bluetooth®-puhelimen 
viestitoiminto

Vastaanotetut viestit voidaan 
välittää edelleen yhdistettyyn 

Bluetooth®-puhelimeen, minkä 
avulla ne voidaan lukea ja nii-
hin voidaan vastata mediakes-
kusta käyttämällä.

Riippuen yhdistetyn 

Bluetooth®-puhelimen tyypis-
tä vastaanotetut tekstiviestit 
eivät ehkä siirry saapuneiden 
viestien laatikkoon.

Jos puhelin ei tue viestitoimin-
toa, tätä toimintoa ei voida 
käyttää.

Viestinäytön esiin ottaminen

Viestin vastaanottaminen

A

B

C
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SMS/MMS-viesteille seuraavissa ta-
pauksissa:

Sähköposti:
• "Saapuvan sähköpostin näyttö" on 

asetettu tilaan "Koko näyttö". 
(S. 125)

• "Sähköpostiviestin ilmoitus" on asetet-
tu päälle. (S. 125)

SMS/MMS:
• "Saapuvan tekstiviestin/multimedi-

aviestin näyttö" on asetettu tilaan 
"Koko näyttö". (S. 125)

• "SMS/MMS-ponnahdusilmoitus" on 
asetettu päälle. (S. 125)

1 Viestinäytön esiin ottaminen. 
(S. 119)

2 Valitse haluamasi tilin nimi.

3 Valitse luettelosta haluamasi 
viesti.

4 Tarkista, että viesti tulee näky-
viin.

Valitse soittaaksesi viestin lähet-
täjälle.

Valitse kuullaksesi viestin luettu-
na.
Peruuta tämä toiminto valitse-
malla "Lopeta".
Jos "Automaattinen viestin luku" 

on asetettu päälle, viesti luetaan 
automaattisesti ääneen. 
(S. 131)

Valitse näyttääksesi seuraavan 
tai edellisen viestin.

Valitse vastataksesi viestiin. 
(S. 121)

lRiippuen yhdistetystä Bluetooth®-pu-
helimesta, lisävalintojen tekeminen 
puhelinta käyttäen saattaa olla välttä-
mätöntä.

lViestit näytetään yhdistetyn 
Bluetooth®-puhelimen postiosoitekan-
siossa. Valitse haluamasi kansion 
nimi näytettäväksi.

lVain yhdistettyyn Bluetooth®-puheli-
meen saapuneet viestit voidaan näyt-
tää.

lViestin tekstiä ei näytetä ajon aikana.

lKäännä "POWER VOLUME" (virtakat-
kaisin-/äänenvoimakkuus) -nuppia, tai 
käytä ohjauspyörän äänenvoimak-
kuuspainiketta säätääksesi luetun 
viestin äänenvoimakkuutta.

l "Aihe:" kenttä ei näy SMS-viestissä.

lVain sähköposti: Valitse "Merkitse lu-
kemattomaksi" tai "Merkitse luetuksi" 
merkitäksesi viestit lukemattomiksi tai 
luetuiksi viestinäytössä.
Tämä toiminto on käytettävissä, kun 
"Päivitä viestin lukutila puhelimessa" 
on asetettu päälle. (S. 131)

1 Viestinäytön esiin ottaminen. 
(S. 119)

2 Valitse haluamasi lähetettyjen 
viestien laatikko näytön vasem-

Vastaanotettujen viestien 
lukeminen

A

B

Lähetettyjen viestien 
lukeminen

C

D
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massa laidassa olevasta luette-
losta.

3 Valitse luettelosta haluamasi 
viesti.

4 Tarkista, että viesti tulee näky-
viin.

"Lähetä uudelleen": Valitse lähettääk-
sesi viestin uudelleen. Painike on näky-
vissä, jos viestin lähetys on epäonnistu-
nut.

Ainoastaan SMS-viestejä voidaan 
luoda.

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

 Kontaktit- tai suosikit-näytöltä

2 Valitse "Kontaktit" tai "Suosikit".

3 Valitse haluamasi yhteystieto.

 Puheluhistorianäytöltä

2 Valitse "Historia".

3 Valitse yhteystieto, jota ei vielä 
ole rekisteröity yhteystietoluette-
loon

4 Valitse  haluamasi numeron 
kohdalla.

5 Valitse "Uusi".

6 Syötä haluamasi viesti ja valitse 
"OK".

7 Valitse "Lähetä".

"Peruuta": Valitse peruuttaaksesi vies-
tin lähettämisen.

 Kun viestiä lähetetään, näyttöön 
ilmestyy lähetysviesti.

8 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

lSMS-viestit voivat sisältää enimmil-
lään 160 merkkiä. Jaettu viesti lähete-
tään silloin, kun viesti sisältää yli 160 
merkkiä.

lRiippuen viestien vastaanottamiseen 
käytetystä Bluetooth®-puhelimesta, 
vastaustoiminto ei välttämättä ole käy-
tössä.

15 viestiä on valmiiksi tallennettuna.

1 Viestinäytön esiin ottaminen. 
(S. 119)

2 Valitse näytön vasemmassa 
reunassa näytetyn tilin nimi.

3 Valitse luettelosta haluamasi 
viesti.

4 Valitse "Vastaa".

5 Valitse "Pikaviesti".

6 Valitse haluamasi viesti.

: Valitse muokataksesi viestiä. 
(S. 122)

Luo uusi viesti

Viestiin vastaaminen 
(pikavastaus)
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7 Valitse "Lähetä".

"Peruuta": Valitse peruuttaaksesi vies-
tin lähettämisen.

 Kun viestiä lähetetään, näyttöön 
ilmestyy lähetysviesti.

8 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

 Jos toimintahäiriöviesti tulee 
esiin, seuraa näytöllä olevia oh-
jeita ja yritä uudelleen.

lRiippuen viestien vastaanottamiseen 
käytetystä Bluetooth®-puhelimesta, 
vastaustoiminto ei välttämättä ole käy-
tettävissä.

n Pikavastausviestin muokkaa-
minen

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

1 Valitse "Vastaa".

2 Valitse "Pikaviesti".

3 Valitse  sen viestin kohdalla, 
jota haluat muokata.

4 Valitse "OK", kun olet tehnyt 
muutoksesi.

lPalauttaaksesi muokatut pikaviestit 
oletusarvoihinsa, valitse "Oletus".

Voit soittaa sen henkilön puhelinnu-
meroon, jolta olet vastaanottanut 
sähköposti/SMS/MMS-viestin.

Tämä toimenpide voidaan suorit-
taa ajon aikana.

n Soittaminen sähköposti/SMS/
MMS-viestin näytöstä

1 Viestinäytön esiin ottaminen. 
(S. 119)

2 Valitse näytön vasemmassa 
reunassa näytetyn tilin nimi.

3 Valitse haluamasi viesti.

4 Valitse  tai paina -paini-
ketta ohjauspyörässä.

 Jos puhelinnumeroita on kaksi 
tai useampi, valitse haluamasi 
numero.

5 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

n Soittaminen viestissä olevaan 
numeroon

Voit soittaa numeroon, joka tunnis-
tetaan viestin tekstialueella.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa 
ajon aikana.

1 Viestinäytön esiin ottaminen. 
(S. 119)

2 Valitse näytön vasemmassa 
reunassa näytetyn tilin nimi.

3 Valitse haluamasi viesti.

Soittaminen viestin 
lähettäjälle
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4 Valitse tekstialue.

 Tunnistetut viestissä olevat pu-
helinnumerot näytetään.

5 Valitse haluamasi numero.

6 Tarkista, että soittonäyttö tulee 
esiin.

lNumerosarja saatetaan tunnistaa pu-
helinnumerona. Tiettyjä puhelinnume-
roita ei ehkä tunnisteta, esim. muiden 
maiden numerot.

n Soittaminen saapuneiden 
viestien näytöstä

S. 119
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6-2.Määritys

1 Paina SETUP-painiketta.

2 Valitse "Puhelin".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Bluetooth®-laitteen yhdistämi-

nen ja Bluetooth®-laitteen tiedot 
(S. 31, 33)

Äänen asetukset (S. 124)

Ilmoitus-/näyttöasetukset 
(S. 125)

Yhteystiedot-/soittohistoria-ase-
tukset (S. 126)

Viestiasetukset (S. 131)

Puhelun ja soittoäänen äänenvoi-
makkuutta voidaan säätää. Soitto-
ääni voidaan valita.

1 Puhelimen määritysnäytön esiin 
ottaminen. (S. 124)

2 Valitse "Äänet".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi haluamasi 
soittoäänen.

Valitse "-" tai "+" säätääksesi 
soittoäänen äänenvoimakkuut-
ta.

Valitse "-" tai "+" säätääksesi toi-
sen osapuolen äänen oletusvoi-
makkuutta.

Valitse asettaaksesi saapuvien 
sähköpostiviestien ilmoitusää-

Puhelinasetukset

Puhelimen asetusnäytön 
esiin ottaminen

Puhelinasetusten näyttö

A

B

C

D

Ääniasetusten näyttö

E

A

B

C

D
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nen.

Valitse asettaaksesi saapuvien 
SMS/MMS-viestien ilmoitusää-
nen.

Valitse "-" tai "+" säätääksesi 
saapuvien SMS/MMS-viestien 
ilmoitusäänen voimakkuutta.

Valitse "-" tai "+" säätääksesi 
saapuvien sähköpostiviestien il-
moitusäänen voimakkuutta.

Valitse "-" tai "+" säätääksesi 
viestin lukuäänen voimakkuutta.

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

lPuhelimen tyypistä riippuen on mah-
dollista, että kaikkia toimintoja ei voida 
käyttää.

1 Puhelimen määritysnäytön esiin 
ottaminen. (S. 124)

2 Valitse "Ilmoitukset/Näyttö".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse muuttaaksesi saapuvien 
puheluiden näyttöä.

"Koko näyttö": Puhelun tullessa vaih-
tuu esiin saapuvan puhelun näyttö ja 
voit käsitellä sitä näytössä.
"Pud. valikko": Viesti näytetään näytön 
yläosassa.

Valitse asettaaksesi SMS/MMS-
ponnahdusilmoituksen päälle / 
pois päältä.

Valitse muuttaaksesi saapuvien 
SMS/MMS-viestien näyttöä.

"Koko näyttö": Kun SMS/MMS-viesti 
vastaanotetaan, saapuvien SMS/MMS-
viestien näyttö ilmestyy ja viestiä voi 
käsitellä näytöllä.
"Pud. valikko": Kun SMS/MMS-viesti 
vastaanotetaan, viesti ilmestyy näytön 
ylälaitaan.

Valitse asettaaksesi sähköposti-
viestien ponnahdusilmoituksen 
päälle / pois päältä.

Ilmoitus-/näyttöasetusten 
näyttö

E

F

G

H

I

A

B

C

D

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 125  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



126 6-2. Määritys

Valitse muuttaaksesi saapuvien 
sähköpostiviestien näyttöä.

"Koko näyttö": Kun sähköpostiviesti 
vastaanotetaan, saapuvien sähköposti-
viestien näyttö ilmestyy ja viestiä voi 
käsitellä näytöllä.
"Pud. valikko": Kun sähköposti vastaan-
otetaan, viesti ilmestyy näytön ylälai-
taan.

Valitse asettaaksesi yhteistieto-
jen / historian siirron valmistu-
misviestin näkymisen päälle / 
pois päältä.

Puhelimen päänäyttö voidaan 
asettaa näytettäväksi monitoimi-
näytöllä tai järjestelmän näytös-

sä.*

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

*: Joissakin malleissa

lRiippuen matkapuhelimen ominai-
suuksista, näitä toimintoja ei ehkä 
voida hyödyntää.

Yhteystiedot voidaan siirtää 

Bluetooth®-puhelimesta tähän jär-
jestelmään. Yhteystiedot ja suosikit 
voidaan lisätä, niitä voidaan muo-
kata ja ne voidaan poistaa. Soitto-
historia voidaan myös poistaa.

1 Puhelimen määritysnäytön esiin 
ottaminen. (S. 124)

2 Valitse "Yhteystiedot/soittohisto-
ria".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

PBAP-yhteensopiville 

Bluetooth®-puhelimille: Valitse 
muuttaaksesi yhteystiedon/his-
torian siirtoasetuksia. (S. 127)

Valitse päivittääksesi yhteystie-
toja yhdistetystä puhelimesta tai 
USB-muistista. (S. 128)

Valitse lajitellaksesi yhteystie-
dot etu- ja sukunimikenttien mu-
kaan.

Valitse lisätäksesi yhteystietoja 
suosikkien luetteloon. 
(S. 130)

Valitse poistaaksesi yhteystieto-
ja suosikkien luettelosta. 
(S. 131)

Valitse poistaaksesi soittohisto-

rian.*

Yhteystiedon/soittohistorian 
asetusten näyttö

E

F

G

H A

B

C

D

E

F
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Valitse lisätäksesi uuden yhte-

ystiedon yhteystietoluetteloon.* 
(S. 129)

Valitse muokataksesi yhteystie-

toja yhteystietoluettelossa.* 
(S. 130)

Valitse poistaaksesi yhteystieto-

ja yhteystietoluettelosta.* 
(S. 130)

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

*: PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-pu-
helimille tämä toiminto on käytettävis-
sä, kun "Automaattinen siirto" on kyt-
ketty pois päältä. (S. 127)

lPuhelimen tyypistä riippuen on mah-
dollista, että kaikkia toimintoja ei voida 
käyttää.

lYhteystietoja voidaan hallita yksilölli-
sesti kunkin rekisteröidyn puhelimen 
kautta. Jos yksi puhelin on yhdistetty-
nä, toisen puhelimen rekisteröityä tie-
toa ei voida lukea.

Yhteystietojen/historian automaatti-
nen siirtotoiminto on käytettävissä 
ainoastaan PBAP-yhteensopivien 

Bluetooth®-puhelimien kanssa.

1 Valitse "Automaattinen siirto".

2 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi yhteistieto-
jen / historian automaattisen siir-
ron päälle / pois päältä.
Kun toiminto on kytketty päälle, 
puhelimen yhteystiedot ja histo-
ria siirtyvät automaattisesti.

Valitse päivittääksesi yhteystie-
toja yhdistetystä puhelimesta. 
(S. 127)

Valitse asettaaksesi siirretyn yh-
teystiedon kuvan näkymisen 
päälle / pois päältä.

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

n Yhteystietojen päivittäminen 
puhelimesta

1 Valitse "Päivitä nyt".

 Yhteystiedot siirtyvät automaatti-
sesti.

2 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

 Riippuen matkapuhelimen mal-
lista tätä toimintoa ei välttämättä 
tarvitse suorittaa.

 Jos toinen Bluetooth®-laite on 

Yhteystietojen/historian 
automaattisen siirron 
asetukset

G

H

I

J
A

B

C

D
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yhdistettynä siirtäessäsi yhteys-
tietoja, on puhelimen ominai-
suuksista riippuen mahdollista, 
että Bluetooth®-laite joudutaan 
kytkemään irti.

 Riippuen yhdistetystä 
Bluetooth®-puhelimesta, lisäva-
lintojen tekeminen puhelinta 
käyttäen saattaa olla välttämä-
töntä.

n Yhteystietojen päivittäminen 
toisella tavalla (puheluhisto-

rianäytöltä)*

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Historia" ja valitse yhte-
ystieto, jota ei vielä ole rekiste-
röity yhteystietoluetteloon. 

3 Valitse "Päivitä yhteystieto". 

4 Valitse haluamasi yhteystieto.

5 Valitse puhelinnumerolle puhe-
lintyyppi.

*: PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-pu-
helimille tämä toiminto on käytettävis-
sä, kun "Automaattinen siirto" on kyt-
ketty pois päältä. (S. 127)

lKun Android Auto -yhteys on luotu, 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.*

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla 
tämä toiminto ei ole käytettävissä.

1 Valitse "Siirrä yhteystiedot pu-
helimesta".

2 Valitse "Puhelimesta 
(Bluetooth)".

 Jos yhteystietoa ei ole rekisteröi-
ty

3 Siirrä yhteystiedot järjestel-
mään käyttäen Bluetooth®-pu-
helinta.

 Riippuen matkapuhelimen mal-
lista tätä toimintoa ei välttämättä 
tarvitse suorittaa.

 Voit perua tämän toiminnon valit-
semalla "Peruuta".

4 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

 Jos yhteystieto on rekisteröity

3 Valitse "Korvaa yhteystiedot" tai 
"Lisää yhteystieto".

"Korvaa yhteystiedot": Valitse siirtääk-
sesi yhteystieto yhdistetystä matkapu-
helimesta ja korvataksesi nykyisen.

"Lisää yhteystieto": Valitse siirtääksesi 
haluamasi yhteystiedot yhdistetystä 
matkapuhelimesta ja lisätäksesi nykyi-
seen yhteystietoon.

4 Siirrä yhteystiedot järjestel-

mään käyttäen Bluetooth®-pu-
helinta.

 Riippuen matkapuhelimen mal-
lista tätä toimintoa ei välttämättä 
tarvitse suorittaa.

 Voit perua tämän toiminnon valit-
semalla "Peruuta".

Yhteystietojen siirto 
laitteesta

Puhelimesta (vain OPP-

yhteensopivat Bluetooth®-
puhelimet)
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5 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

Varmuuskopioitu yhteystieto 
("vCard"-formatoitu) voidaan siir-
tää USB-laitteesta tai USB:llä liite-

tystä Bluetooth®-puhelimesta tähän 
järjestelmään.

1 Avaa kansi ja kytke USB-laite. 
(S. 56)

2 Valitse "Siirrä yhteystiedot pu-
helimesta".

3 Valitse "USB-laitteesta".

4 Valitse "USB 1" tai "USB 2", jos 
useita USB-laitteita on yhdistet-
tyinä.

 Jos USB-laite on yhdistettynä, 
peruuta tämä toimenpide.

 Jos yhteystietoa ei ole rekisteröi-
ty

5 Valitse haluamasi tiedosto 
vCard-tiedostoluettelosta.

6 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

 Jos yhteystieto on rekisteröity

5 Valitse "Korvaa yhteystiedot" tai 
"Lisää yhteystieto".

"Korvaa yhteystiedot": Valitse siir-
tääksesi yhteystieto liitetystä USB-

laitteesta tai Bluetooth®-puhelimes-
ta ja korvataksesi nykyisen.
"Lisää yhteystieto": Valitse siirtääk-

sesi haluamasi yhteystieto liitetystä 

USB-laitteesta tai Bluetooth®-puhe-
limesta lisätäksesi sen nykyiseen 
yhteystietoon.

6 Valitse haluamasi tiedosto 
vCard-tiedostoluettelosta.

7 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

lRiippuen käytetyn puhelimen tyypistä 
ja tiedostojen lukumäärästä, saattaa 
kestää jonkin aikaa näyttää vCard-tie-
dostoluettelo ja ladata yhteystiedot.

lLataus ei välttämättä tule valmiiksi 
seuraavissa tapauksissa:

• Jos käynnistyspainikkeesta valitaan 
OFF-toimintatila latauksen aikana.

• Jos USB-laite tai Bluetooth®-puhelin 
irrotetaan ennen kuin lataus on val-
mis.

Uusia yhteystietoja voidaan rekiste-
röidä.

Yhtä henkilöä kohden voidaan tal-
lentaa 4 puhelinnumeroa. PBAP-

yhteensopiville Bluetooth®-puheli-
mille tämä toiminto on käytettävis-
sä, kun "Automaattinen siirto" on 
kytketty pois päältä. (S. 127)

1 Valitse "Uusi yhteystieto".

2 Syötä nimi ja valitse "OK".

3 Syötä puhelinnumero ja valitse 
"OK".

4 Valitse puhelinnumerolle puhe-
lintyyppi.

USB-laitteesta

Uuden yhteystiedon 
rekisteröinti 
yhteystietoluetteloon
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5 Kun haluat lisätä numeron tähän 
yhteystietoon, valitse "Kyllä".

n Uuden yhteystiedon rekiste-
röinti toisella tavalla (puhelu-
historianäytöltä)

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Historia" ja valitse yhte-
ystieto, jota ei vielä ole rekiste-
röity yhteystietoluetteloon.

3 Valitse "Lisää yhteystietoihin".

4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uu-
den yhteystiedon rekisteröimi-
nen yhteystietoluetteloon" al-
kaen vaiheesta 2. (S. 129)

PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-
puhelimille tämä toiminto on käytet-
tävissä, kun "Automaattinen siirto" 
on kytketty pois päältä. (S. 127)

1 Valitse "Muokkaa yhteystietoja".

2 Valitse haluamasi yhteystieto.

3 Valitse  haluamasi nimen tai 
numeron kohdalla.

 Muokataksesi nimeä

4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uu-
den yhteystiedon rekisteröimi-
nen yhteystietoluetteloon" al-
kaen vaiheesta 2. (S. 129)

 Muokataksesi numeroa

4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uu-
den yhteystiedon rekisteröimi-

nen yhteystietoluetteloon" al-
kaen vaiheesta 3. (S. 129)

PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-
puhelimille tämä toiminto on käytet-
tävissä, kun "Automaattinen siirto" 
on kytketty pois päältä. (S. 127)

1 Valitse "Poista kontaktit".

2 Valitse haluamasi yhteystieto ja 
valitse "Poista".

3 Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö tulee esiin.

lVoit valita useamman yhteystiedon ja 
poistaa ne samanaikaisesti.

lKun Bluetooth®-puhelin poistetaan, 
yhteystiedot poistuvat samanaikaises-
ti.

Enintään 15 yhteystietoa (korkein-
taan 4 numero yhteystietoa koh-
den) voidaan rekisteröidä suosikit-
luetteloon.

n Yhteystietojen rekisteröinti 
suosikit-luetteloon

1 Valitse "Lisää suosikki".

2 Valitse haluamasi yhteystieto, 
joka lisätään suosikit-luetteloon.

 Himmennetyt yhteystiedot on jo 
tallennettu suosikkeina.

 Jos 15 yhteystietoa on jo rekiste-
röity suosikkien luetteloon, yksi 
rekisteröity yhteystieto on korvat-
tava.

Yhteystietojen 
muokkaaminen

Yhteystietojen poistaminen

Suosikit-luettelon 
asettaminen
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Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö ilmestyy ja valitse yhteys-
tieto joka korvataan.

3 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

n Yhteystietojen rekisteröinti 
suosikit-luetteloon toisella ta-
valla (Yhteystietojen yksityis-
kohdat -näytöltä) 

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Kontaktit" ja valitse ha-
luamasi yhteystieto.

3 Valitse "Lisää suosikki".

4 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

n Suosikkien poistaminen suo-
sikit-luettelosta

1 Valitse "Poista suosikki".

2 Valitse haluamasi yhteystiedot 
ja valitse "Poista".

3 Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö tulee esiin.

4 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

n Suosikkien poistaminen suo-
sikkilistalta toisella tavalla (yh-
teystietojen yksityiskohdat -
näytöltä)

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. 
(S. 108)

2 Valitse "Suosikit" tai "Kontaktit" 
ja valitse yhteystieto jonka ha-
luat poistaa.

3 Valitse "Poista suosikki".

4 Valitse "Kyllä", kun vahvistus-
näyttö tulee esiin.

5 Tarkista, että vahvistusnäyttö 
tulee esiin, kun toimenpide on 
suoritettu.

1 Puhelimen määritysnäytön esiin 
ottaminen. (S. 124)

2 Valitse "Viestitoiminto".

3 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi automaatti-
sen viestien siirron päälle / pois 
päältä.

Valitse asettaaksesi automaatti-
sen viestien ääneenluvun pääl-
le / pois päältä.

Valitse asettaaksesi luettujen 
viestien päivittymisen puheli-
meen päälle / pois päältä.

Valitse asettaaksesi viestitilien 
nimien näkymisen viestinäytöllä 

Viestiasetusten näyttö

A

B

C

D
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päälle / pois päältä.
Kun toiminto on päällä, matka-
puhelimessa käytettävien viesti-
tilien nimet näkyvät.

Valitse muuttaaksesi auton alle-
kirjoituksen asetuksia. 
(S. 132)

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

lRiippuen matkapuhelimen ominai-
suuksista, näitä toimintoja ei ehkä 
voida hyödyntää.

1 Valitse "Auton allekirjoitus".

2 Valitse kohta, jota haluat muut-
taa.

Valitse asettaaksesi auton alle-
kirjoituksen lähteville viesteille 
päälle / pois päältä.

Valitse muokataksesi auton alle-
kirjoitusta. (S. 132)

Valitse palauttaaksesi kaikki 
asetuskohteet oletusarvoihin.

n Auton allekirjoituksen muok-
kaaminen

1 Valitse "Muokkaa auton allekir-
joitusta".

2 Syötä haluamasi allekirjoitus ja 
valitse "OK".

3 Valitse "OK" esikatselunäytöltä.
"Muokkaa uudelleen": Valitse 
muokataksesi allekirjoitusta uu-
delleen.

Auton allekirjoituksen 
asetukset

E

F

A

B

C
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6-3.Mitä tehdä, jos...

n Käytettäessä hands-free-jär-

jestelmää Bluetooth®-laitteen 
kanssa

Hands-free-järjestelmä tai 

Bluetooth®-laite ei toimi.

n Kun rekisteröit/liität matkapu-
helimen

Matkapuhelinta ei voi rekisteröidä.

Bluetooth®-yhteyttä ei voi luoda.

Vianetsintä

Jos hands-free-järjestelmässä 

tai Bluetooth®-laitteessa ilme-
nee ongelmia, tarkista ensin 
alla oleva luettelo.

Vianetsintä

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Yhdistetyn matka-
puhelimen 

Bluetooth®-versio 
saattaa olla van-
hempi kuin määri-
telty versio.

Käytä matkapuhe-
linta, jonka 

Bluetooth®-versio 
on 2.0 tai kor-
keampi (suositel-
laan: Ver. 4.2 tai 
korkeampi). 
(S. 29)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Matkapuhelimeen 
syötettiin väärä sa-
lasana.

Syötä oikea sala-
sana matkapuheli-
meen.

Rekisteröintiä ei ole 
suoritettu loppuun 
matkapuhelimessa.

Suorita rekisteröin-
ti loppuun matka-
puhelimessa (hy-
väksy rekisteröinti 
puhelimessa).

Vanhentuneet re-
kisteröintitiedot 
ovat jääneet joko 
tähän järjestel-
mään tai matkapu-
helimeen.

Poista olemassa 
oleva rekisteröinti-
tieto sekä tästä jär-
jestelmästä että 
matkapuhelimes-
ta, ja rekisteröi sit-
ten matkapuhelin, 
jonka haluat yhdis-
tää tähän järjestel-
mään. (S. 33)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Toinen Bluetooth®-
laite on jo yhdistet-
tynä.

Yhdistä manuaali-
sesti matkapuhe-
lin, jota haluat 
käyttää tämän jär-
jestelmän kanssa. 
(S. 31)

Bluetooth®-toimin-
toa ei ole kytketty 
päälle matkapuheli-
messa.

Kytke Bluetooth®-
toiminto päälle mat-
kapuhelimessa.

Automaattinen 

Bluetooth®-yhteys 
tähän järjestel-
mään on kytketty 
pois päältä.

Aseta automaatti-

nen Bluetooth®-yh-
teys kytkeytymään 
päälle, kun käyn-
nistyspainikkeesta 
valitaan ACC- tai 
ON-toimintatila. 
(S. 36)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu
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n Soittaessasi/vastaanottaessa-
si puhelun

Puhelua ei voi soittaa/vastaanottaa.

n Kun soitat puhelinmuistion 
avulla

Puhelinmuistion tietoja ei voi siirtää 
manuaalisesti/automaattisesti.

Puhelinmuistion tietoja ei voi muo-
kata.

n Käytettäessä Bluetooth®-vies-
titoimintoa

Viestejä ei voi lukea.

Laitteiden priori-
teettijärjestystoi-
minto on kytketty 
päälle tässä järjes-
telmässä.

Kytke laitteiden pri-
oriteettijärjestystoi-
minto pois päältä. 
(S. 36)

Anna haluamallesi 
matkapuhelimelle 
korkein automaat-
tinen yhdistämis-
prioriteetti. 
(S. 36)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Autosi on  
alueella.

Siirry alueelle, 

jossa -ilmoitus 
ei enää näy näy-
tössä.

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu
Todennäköinen 

syy
Ratkaisu

Automaattinen yh-
teystietojen siirto-
toiminto on kytket-
ty pois päältä 
tässä järjestelmäs-
sä.

Kytke automaatti-
nen yhteystietojen 
siirto päälle tähän 
järjestelmään. 
(S. 126)

Salasanaa ei ole 
syötetty matkapu-
helimeen.

Syötä salasana 
matkapuhelimeen, 
jos sitä vaaditaan 
(oletussalasana: 
1234).

Siirtoa ei ole suori-
tettu loppuun mat-
kapuhelimessa.

Suorita siirto lop-
puun matkapuheli-
messa (hyväksy 
siirto matkapuheli-
messa).

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Automaattinen yh-
teystietojen siirto-
toiminto on kytket-
ty päälle tässä jär-
jestelmässä.

Kytke automaatti-
nen yhteystietojen 
siirto pois päältä 
tässä järjestelmäs-
sä. (S. 126)
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Ilmoitukset uusien viestien saapu-
misesta eivät näy.

n Muissa tapauksissa

Bluetooth®-yhteyden tila näytetään 
näytön yläosassa joka kerta, kun 
käynnistyspainikkeesta valitaan toi-
mintatilaksi ACC tai ON.

Vaikka kaikki mahdolliset toimenpi-
teet on suoritettu, oire ei poistu.

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Viestiensiirtoa ei 
ole kytketty päälle 
matkapuhelimes-
sa.

Kytke viestiensiir-
to päälle matkapu-
helimessa (hyväk-
sy viestiensiirto 
matkapuhelimes-
sa).

Automaattinen siir-
totoiminto on kyt-
ketty pois päältä 
tässä järjestelmäs-
sä.

Kytke automaatti-
nen siirto päälle 
tähän järjestel-
mään. (S. 126)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Ilmoitus SMS/
MMS/sähköpostin 
saapumisesta on 
kytketty pois päältä 
tässä järjestelmäs-
sä.

Kytke ilmoitus 
SMS/MMS/sähkö-
postin saapumi-
sesta päälle tähän 
järjestelmään. 
(S. 125)

Automaattista 
viestiensiirtoa ei 
ole kytketty päälle 
matkapuhelimes-
sa.

Kytke automaatti-
nen viestiensiirto 
päälle tässä mat-
kapuhelimessa.

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Yhteyden vahvis-
tusnäyttö on kyt-
ketty päälle tässä 
järjestelmässä.

Jos et halua näyt-
töä näkyviin, kytke 
yhteyden vahvis-
tusnäyttö pois 
päältä tässä järjes-
telmässä. 
(S. 35)

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

Matkapuhelin ei 
ole riittävän lähel-
lä tätä järjestel-
mää.

Tuo matkapuhelin 
lähemmäksi tätä 
järjestelmää.

Radiohäiriöitä 
esiintyy.

Kytke Wi-Fi®-lait-
teet tai muut ra-
dioaaltoja lähettä-
vät laitteet pois 
päältä.
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lKatso lisätietoja matkapuhelimen mu-
kana toimitetusta käyttöohjekirjasta.

Todennäköisin syy 
tähän ongelmaan 
on matkapuhelin.

Sammuta matka-
puhelin, irrota akku 
ja kiinnitä se pai-
koilleen, ja käyn-
nistä sen jälkeen 
matkapuhelin uu-
destaan.

Kytke Bluetooth®-
yhteys päälle mat-
kapuhelimessa.

Kytke Wi-Fi®-yh-
teys pois päältä 
matkapuhelimes-
sa.

Pysäytä matkapu-
helimen tietoturva-
ohjelmisto ja sulje 
kaikki sovellukset.

Ennen kuin käytät 
matkapuhelimeen 
asennettua sovel-
lusta, tarkista huo-
lella sen lähde ja 
miten sen toiminta 
voi vaikuttaa tähän 
järjestelmään.

Todennäköinen 
syy

Ratkaisu

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 136  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



137

Hakemisto

Aakkosellinen 
hakemisto ......................138

pM_RAV4-PHV_OEM_MM_OM99W98FI.book  Page 137  Thursday, November 12, 2020  1:54 PM



138 Aakkosellinen hakemisto

Aakkosellinen hakemisto

A

"Ajoneuvo"-painike 
("Määritys"-näyttö).......................51

Ajoneuvon määritykset..................51
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Ajoneuvon määritysnäytön esiin 

ottaminen...................................51
Pysäköintipalvelutilan 

asettaminen ...............................51
Aloitusnäyttö ..................................16

Järjestelmän 
uudelleenkäynnistäminen ..........16
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Aseman esiasettaminen...............61
Käsivalintainen virittäminen .........62
Radiovalinnat ...............................62
RDS (Radiotietojärjestelmä) ........63
Toistonsiirto..................................63
Yleiskuvaus..................................60

Android Auto...................................69
Yleiskuvaus..................................69

"Android Auto" -painike 
("Valikko"-näyttö)...................10, 41

Apple CarPlay/Android Auto™......40
Android Auto -yhteyden 

luominen ....................................41
Apple CarPlay -yhteyden 

luominen ....................................40
Vianetsintä ...................................44

"Apple CarPlay" -painike 
("Valikko"-näyttö)...................10, 40

Arvioitujen ajolinjojen 
näyttötila .......................................97

Näytön kuvaus .............................97
AUDIO (Audio) -painike..............8, 54
Audiovisuaalisen järjestelmän 

kaukosäätimet ..............................76
Audiovisuaalisen järjestelmän 

käyttövihjeitä ................................79

"Ääni"-painike 
("Määritys"-näyttö) .......................78

"Ääni"-painike 
("Valikko"-näyttö) ...................10, 54

Ääniasetukset .................................78
Ääniasetusten näyttö....................78
Ääniasetusten näytön esiin 

ottaminen ...................................78

B

Bluetooth®-audio ............................70

Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/
yhdistäminen..............................73

Yleiskuvaus ..................................70
Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/

yhdistäminen ................................26
Bluetooth®-audiosoittimen 

rekisteröinti ensimmäisen 
kerran.........................................28

Bluetooth®-puhelimen 
rekisteröinti ensimmäisen 
kerran.........................................26

Profiilit ..........................................29
"Bluetooth"-painike 

("Määritys"-näyttö) .......................30
Bluetooth®-puhelimen 

viestitoiminto ..............................119
Luo uusi viesti ............................121
Lähetettyjen viestien 

lukeminen.................................120
Soittaminen viestin lähettäjälle...122
Vastaanotettujen viestien 

lukeminen.................................120
Viestiin vastaaminen 

(pikavastaus)............................121
Viestin vastaanottaminen ...........119
Viestinäytön esiin ottaminen ......119
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Bluetooth®-yksityiskohtien 
asettaminen ..................................30

Bluetooth®-laitteen 
irrottaminen................................33

Bluetooth®-laitteen 
rekisteröinti ................................33

Bluetooth®-laitteen tietojen 
muokkaaminen ..........................33

Bluetooth®-laitteen 
yhdistäminen .............................31

Bluetooth®-määritysnäyttö ...........30

Bluetooth®-määritysnäytön 
esiin ottaminen ..........................30

"Yksityiskohtaiset asetukset" 
-näyttö........................................35

C

CH•TRACK (raidan vaihto) 
-painike............................................8

AM/FM/DAB-radio........................61
Android Auto ................................70
Bluetooth®-audio..........................71
iPod/iPhone (Apple CarPlay) .......68
USB-muisti ...................................66

E

Etäisyysapulinjojen näyttötila .......99
Näytön kuvaus .............................99

H

Home (koti) -näyttö.........................19
Home (koti) -näytön käyttö...........19

HOME-(koti) -painike ..................8, 19

I

"Info"-painike 
("Valikko"-näyttö) .........................10

iPod/iPhone (Apple CarPlay) .........67
Yleiskuvaus ..................................67

K

Kellon asetukset .......................10, 48
Kirjaimien ja numeroiden 

syöttäminen / luettelonäytön 
käyttö.............................................20

Kirjaimien ja numeroiden 
syöttö .........................................20

Luettelonäyttö...............................22
Komentoluettelo .............................90

Komentoluettelon yleiskuvaus......90
Kosketusnäyttö...............................17

Kosketusnäytön käyttö .................18
Kädenliikkeet kosketusnäyttöä 

käytettäessä...............................17
Tietoa tiedostoista ........................81
Toimintahäiriöviestit .....................85

Käyttötiedot.....................................79
iPod/iPhone..................................80
Korkean resoluution äänilähde.....80
Käsitteistö.....................................84
Radio............................................79
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M

MAP (kartta) -painike........................8
Median käyttö .................................65
MENU (Valikko) -painike ............8, 10

Miracast® .........................................73

Miracast®-laitteen 
yhdistäminen .............................74

Yleiskuvaus..................................73
Mitä tehdä, jos... ...........................133
Monitoiminäytön ja järjestelmän 

yhdistäminen ................................25
Muut määritykset ............................47
Määritys...................................78, 124
"Määritys"-näyttö ...........................13
"Määritys"-painike 

("Valikko"-näyttö)...................10, 13

N

"Näytä"-painike 
("Valikko"-näyttö)...................10, 23

Näytön säätäminen ........................23
Näytön säätämisen näytön 

esiin ottaminen ..........................23

O

Ohjauspyöräpainike
 -katkaisin .........................76

MODE-painike..............................76
Puhelinpainike............................110
Puheohjauspainike...............88, 112
Äänenvoimakkuuden 

säätöpainike ......................76, 110
Ohjauspyöräpainikkeet..................76

Ohjauspyöräpainikkeiden 
käyttö .........................................76

Opastava 
peruutuskameranäyttö ................94

Ajamiseen liittyviä 
varotoimenpiteitä .......................94

Järjestelmän käyttö ......................96
Näyttö...........................................95

Opastavaan 
peruutuskameranäyttöön liittyvät 
turvallisuusohjeet.........................99

Erot näytön ja todellisen tien 
välillä ........................................101

Kamera.......................................100
Kun lähestytään kolmiulotteisia 

kohteita ....................................103
Näytössä näkyvä alue ..................99

P

Painikkeiden kuvaus ........................8
Eri osien toiminnot..........................8

Peruskäyttö .....................................54
Perustiedot ennen käyttöä.............16
Perustietoja .............................55, 109

Audionäytön säätäminen..............58

Bluetooth®-puhelimen 
rekisteröiminen/
yhdistäminen............................110

Jos myyt auton tai poistat sen 
käytöstä....................................112

Järjestelmän kytkeminen päälle 
ja pois päältä..............................55

Puhelinpainikkeen/mikrofonin 
käyttäminen..............................110

Puheohjausjärjestelmä.........59, 112
Tietoa yhteystietoluettelossa 

olevista kontakteista.................112
USB-portti.....................................56
Ääniasetukset...............................56
Äänilähteen valitseminen .............55
Äänilähteiden 

uudelleenjärjestäminen..............56
Perustoiminto....................................8
PHONE (Puhelin) -painike........8, 108
POWER VOLUME 

(Virtakatkaisin/
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Äänenvoimakkuuden säätö) 
-nuppi ..................................8, 16, 55

"Puhe"-painike 
("Määritys"-näyttö).......................50

Puheasetukset ................................50
Puheasetusten näyttö ..................50
Puheasetusten näytön esiin 

ottaminen...................................50
Puhelimen käyttö (Hands-

free-järjestelmä 
matkapuhelimia varten) .............108

"Puhelin"-painike 
("Määritys"-näyttö).....................124

"Puhelin"-painike 
("Valikko"-näyttö).................10, 108

Puhelinasetukset..........................124
Ilmoitus-/näyttöasetusten 

näyttö.......................................125
Puhelimen asetusnäytön esiin 

ottaminen.................................124
Puhelinasetusten näyttö.............124
Viestiasetusten näyttö................131
Yhteystiedon/soittohistorian 

asetusten näyttö ......................126
Ääniasetusten näyttö .................124

Puhelun soittaminen 

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmää käyttäen.................113

Home (koti) -näytön avulla .........115
Näppäimistön avulla...................115
Puheluhistorian avulla................113
Soittaminen 

Bluetooth ®-puhelimella ...........113
Suosikit-luettelon avulla .............114
Yhteystietoluettelon avulla .........114

Puhelun vastaanottaminen 
Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä.............................116

Saapuvat puhelut .......................116
Puheohjausjärjestelmä...................88

Puheohjausjärjestelmän käyttö ....88
Puheohjausjärjestelmän 

toiminta ......................................89
Puhuminen Bluetooth®-hands-

free-järjestelmässä.....................117
Puheluiden vaihtaminen puhelun 

ollessa meneillään. ..................118
Saapuva puhelu odottaa ............118
Soittonäytön käyttö.....................117
Äänenvoimakkuus toiselle 

osapuolelle...............................118
Äänitaajuussarjan 

lähettäminen ............................117
Pysäköintiapulinjojen näyttötila....98

Näytön kuvaus .............................98

R

Radion käyttö..................................60

S

SETUP (Määritys) -painike .........8, 13
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T

Tilakuvake .......................................11
Tilakuvakkeen selitys ...................11

Toimintojen esittely................54, 108
Puhelinnäytön käyttö..................108
Toiminnot yleisesti .......................54

TUNE SCROLL (Viritys/Vieritys) 
-nuppi ..............................................8

AM/FM/DAB-radio........................61
Android Auto ................................70
Bluetooth®-audio..........................71
iPod/iPhone (Apple CarPlay) .......68
USB-muisti ...................................66

Tärkeää tietää ...............................105
Jos huomaat seuraavia oireita ...105

U

USB-muisti ......................................65
Yleiskuvaus..................................65

V

"Valikko"-näyttö .............................10
"Valikko"-näytön käyttö ................10

Vianetsintä ....................................133

Y

Yhdistäminen Miracastiin® 
Wi-Fi®:n kautta..............................38

Ota esiin Wi-Fi®-asetusten 
näyttö. ........................................38

Wi-Fi®-asetusnäyttö .....................38
Wi-Fi®-toiminnon käyttövihjeitä ....39

Yhteysasetukset .............................26
Yleiset määritykset .........................47

Yleisten asetusten näytön esiin 
ottaminen ...................................47

Yleisten määritysten näyttö ..........47
"Yleiset"-painike 

("Määritys"-näyttö) .......................47

W

"Wi-Fi"-painike 
("Määritys"-näyttö) .......................38

Katso lisätietoja seuraavista 
asioista lisäoppaasta.

· Energiamonitori

· Polttoaineenkulutus

· Auton muutettavat asetukset
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