
INTOUCH NAVIGATION
-JÄRJESTELMÄN 

KÄYTTÖOHJEKIRJA 

6,75” näyttö/Apple CarPlay/Android Auto -yhteensopiva (langattomasti)
Integroitu Bluetooth/musiikin suoratoisto/AM/FM/DAB-vastaanotin/AUX/iPod  



Sisältö

Turvallisuusohjeet 1 

Turvallisuusvihjeitä 1 

Turvallisuutta koskevia huomautuksia 1 

Varoitus 1 

Käyttöä koskevia huomautuksia 2 

Huomautuksia 2 

Etupaneeli 3 

Aloitusvalikko 4 

Radio 5 

Valinta FM/AM/DAB 5 

Asemien automaattihaku ja -tallennus 5 

5 Käytettävissä olevien asemien valinta 

Radioaseman hakeminen käsin 6 

6 

7 

Asemien vaihtaminen 

DAB 

Mediasoitin 8 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

Tuetut tiedostomuodot 

Musiikin soittaminen 

Kuvien katselu 

Kansion sisällön soittaminen 

USB-tiedostojen hakeminen 

Kappaleen vaihtaminen 

Soitto/tauko 

Soittotavat 10 

Handsfree-toiminto 11 

11 

11 

12 

12 

13 

Bluetooth-laitteen hakeminen 

Bluetooth-pariliitos 

Automaattinen yhdistäminen 

Puhelinmuistion lataaminen 

Puhelun soittaminen / vastaanotto 

Handsfree-tila ja yksityinen tila 13 

13    Yhteyden katkaiseminen 

Bluetooth Audio -musiikki 14 

14 

14 

Kappaleen vaihtaminen 

     Soitto/tauko 

Langallinen ja langaton Apple CarPlay 15 

15 

15 

15 

15 

15 

16 

Yhdistäminen USB-liitäntään 

Langaton yhteys 

Puhelun soittaminen / vastaanotto 

Musiikin soittaminen 

Kartan käyttäminen 

Viestien tarkastaminen 

Siri 16 

Langallinen ja langaton Android Auto 16 

16 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

Yhdistäminen USB-liitäntään 

Langaton yhteys 

Kartan käyttäminen 

Puhelun soittaminen / vastaanotto 

Päävalikko 

Musiikin soittaminen 

Android Autosta poistuminen 

Google Assistant 17 

Asetukset 18 

18 

19 

20 

20 

21 

Yleiset asetukset 

Audioasetukset 

Näytön asetukset 

Laiteasetukset 

Bluetooth-asetukset 

Radion asetukset 22 

Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja 23 



1 

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusvihjeitä
● Aja vastuullisesti ja noudata maakohtaisia liikennesääntöjä.
● Huomioi kaikki tässä käyttöohjekirjassa annetut varoitukset.
● Älä käytä mitään toimintoa, joka voisi kääntää huomiosi pois ajamisesta. Tällaisia

toimintoja saa käyttää vain auton ollessa pysähdyksissä. Jos sinun on käytettävä näitä
toimintoja, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.

● Varmista ajon aikana, ettei mediakeskuksen äänenvoimakkuus vaaranna ajoon
keskittymistä.

● Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoituksen kuin tarkoitettuja navigointi- ja
multimediatoimintoja varten.

● Käytä vain valmistajan erittelemiä lisälaitteita/varusteita.

Turvallisuutta koskevia huomautuksia
● Älä käytä mitään tämän järjestelmän toimintoa siten, että se vaarantaa turvallisuuden

ajon aikana.
● Navigointiin liittyviä aiheita käsitellään erillisessä käyttöohjekirjassa.
● Lue kaikki ohjeet ennen järjestelmän käyttöä ja varmista, että ymmärrät lukemasi.

Takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä. 

Varoitus  ���  
● Älä irrota, asenna tai korjaa laitetta itse. Ota

tarvittaessa yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään 
tai ammattitaitoiseen huoltoon.

● Älä tee järjestelmään luvattomia muutoksia.
● Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi

laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
Nestettä sisältäviä esineitä, kuten pulloja, ei saa 
asettaa laitteen päälle. 

● Taajuuden muuttaminen mielivaltaisesti, 
lähetystehon lisääminen (mukaan lukien RF-
vahvistimen lisääminen), ulkoisten antennien 
lisääminen tai muiden lähetysantennien käyttö 
on kielletty.

● Tämän järjestelmän käyttö ei saa aiheuttaa 
tahallisia häiriöitä laillisiin 
radioviestintäpalveluihin. 
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Käyttöä koskevia huomautuksia

● Käytä laitetta 9–16 V tasajännitteellä. Yhteensopimaton jännite vaurioittaa sekä laitetta että
auton akkua.

● Käytä 15 A sulaketta.
● Laitteen sallittu käyttölämpötila-alue on -20 °C ... +70 °C.
● Kun tahranpoistoon vain pehmeää kangasta ja pyyhi varoen.
● Vältä nesteitä ja liiallista kosteutta järjestelmän ympärillä.
● Jos käyttöjärjestelmä jumittuu, pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen kuin käynnistät

laitteen uudelleen. Katkaise sytytysvirta ja odota, että kotipainikkeen LED-taustavalo
sammuu.

● GPS-paikannustoimintoa voi käyttää paikallisen ajan ja sijainnin tarkkaan määrittämiseen.
● Maaston suuret korkeuserot voivat häiritä järjestelmän toimintaa.
● Estä vierasesineiden tai nesteen joutuminen laitteen sisään.
● Jos laite on viallinen tai siinä näkyy merkkejä vakavasta vauriosta, lopeta laitteen käyttö ja

ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
● Takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä. 

Huomautuksia

● Tässä käyttöohjekirjassa selostetaan laitteen perustoiminnot ja se on tarkoitettu oppaaksi
käyttöä, ei laitteen huoltoa varten.

● Varaamme oikeuden teknisiin ja rakennemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Kysy lisää
jälleenmyyjältäsi.

● Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa käyttää muihin kaupallisiin tarkoituksiin ilman
hyväksyntäämme.

● Valmistajalla on lopullinen tulkintaoikeus tämän käyttöohjekirjan sisältöön.
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Etupaneeli

1. Mikrofoni
2. Home-painike

1 napautus - aloitusnäyttö
2 s painallus - näyttö pois päältä

3. Puhekomento

4. Äänenvoimakkuus suuremmalle
5. Äänenvoimakkuus pienemmälle
6. Mykistys

4 

1 

6 

5 

3 

2 
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Aloitusvalikko

1 - FM/AM/DAB 
2 - Phone 
3 - Bluetooth        
4 - Android Auto 
5 - USB       
6 - CarPlay       
7 - iPod       
8 - Settings       
9 - Navi      

FM/AM/DAB-radion kuuntelu
Handsfree-puhelut Bluetoothin kautta 
Bluetooth Audio -musiikin soittaminen 
Yhdistäminen Android-puhelimeen 
Musiikin soittaminen USB-muistitikulta 
Yhdistäminen iPhoneen 
Yhdistäminen iPhoneen/iPodiin 
Laitteen asetusten muuttaminen 
Navigoinnin käyttö  

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 
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Radio 

(vain FM) 

Valinta FM/AM/DAB

Napauta  valitaksesi FM, AM  tai DAB. Voit myös napauttaa  ja 

valita sitten vaihtaaksesi aaltoaluetta.

Napauttamalla voit hakea ja tallentaa käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti. 
Kun haku on päättynyt, ensimmäinen radioasema alkaa kuulua automaattisesti ja käytettävissä olevien 
asemien luettelo tulee näkyviin.

Napauta ,  tai valitaksesi kuunneltavaksi haluamasi aseman luettelosta.

• Voit valita tyhjän kentän painamalla sitä lyhyesti, jolloin nykyinen FM-asema tallentuu
siihen.

• Tietyn radioaseman voi tallentaa pikavalintaan vain kertaalleen. Jos haluat siirtää
tallennetun aseman toiseen kenttään, joka on jo käytössä, paina ja pidä sitä painettuna 3
sekunnin ajan vaihtaaksesi nykyisen aseman sen tilalle. Vanha pikavalintakenttä vapautuu
(se muuttuu tyhjäksi kentäksi).

• Pikavalintoihin voi tallentaa enintään 16 radioasemaa. 
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Radioaseman hakeminen käsin

1. Napauta ja pidä painettuna   tai  käynnistääksesi asemahaun. Jos asema löytyy,
haku pysähtyy ja asema alkaa kuulua. Etsi seuraava asema käynnistämällä haku uudelleen. 

2. Jos pikavalinnoissa ei ole yhtään asemaa, pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle radioaseman
hakemiseksi. Jos asema löytyy, haku pysähtyy ja asema alkaa kuulua. Pyyhkäise jatkaaksesi hakua.

Asemien vaihtaminen

1. Kun kuuntelet pikavalintaan tallennettua asemaa, voit napauttaa  vaihtaaksesi 

2. Napauta  tai säätääksesi radion taajuutta.

edelliseen tai seuraavaan asemaan.
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DAB 

Asema 

Napauta saadaksesi asemaluettelonäkymän esiin.

• Voit valita tyhjän kentän painamalla sitä lyhyesti, jolloin nykyinen DAB-asema tallentuu siihen.
• Jos kenttä on jo käytössä, voit korvata tallennetun aseman nyt kuunneltavalla painamalla

kenttää ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.

• Pikavalintoihin voi tallentaa enintään 20 radioasemaa. 
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Mediasoitin

Seuraavia tiedostotunnisteita tuetaan soitettaessa musiikkia USB-liitännän kautta. 

Tuetut tiedostomuodot 
1. Audio: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG. 
2. Kuva: JPG, PNG, BMP. 

Musiikin soittaminen

Valitse   saadaksesi esiin luettelon käytettävissä olevista musiikin tyylilajeista.
Valitse  näyttääksesi soittolistojen luettelon. Voit vierittää soittolistoja ylös- tai alaspäin ja 
soittaa haluamasi kappaleen napauttamalla sitä. 
Napauta  palataksesi mediasoittimen käyttöliittymään.  
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Kuvien katselu

Musiikin soiton aikana voit napauttaa   ja koskettaa saadaksesi esiin luettelon 
käytettävissä olevista kuvista. Vieritä luetteloa ylös- ja alaspäin ja napauta haluamaasi kuvaa sen 
avaamiseksi.  

Napauta         tai      nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuvan. Napauttamalla  saat esiin 
kaikkien kuvien esikatselun.

Napauta  palataksesi luetteloon. Voit zoomata kuvaa suuremmaksi. Alkuperäinen koko palautuu 
kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Napauta  tai kuvan kiertämiseksi myötä- tai vastapäivään.

Kansion sisällön soittaminen

Musiikin soiton aikana voit napauttaa ja sitten selataksesi kansioita.
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USB-tiedostojen hakeminen

Napauta ja kirjoita tiedostonimen ensimmäiset merkit lajitellaksesi nimen mukaan 
aakkosjärjestyksessä. 

Kappaleen vaihtaminen

Kappaletta voi vaihtaa myös pyyhkäisemällä soittonäkymässä vasemmalle tai oikealle. 

Soitto/tauko

Napauta soiton käynnistämiseksi. Napauta taukotoimintoa varten. 

Soittotavat

   Järjestyksessä. Kappaleet soitetaan näytön mukaisessa järjestyksessä.

 Satunnaissoitto. Soittolistan kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.  

  Soittolistan kappaleiden toisto.

  Parhaillaan soivan kappaleen toisto.  
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Handsfree-toiminto

Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä, kun Apple CarPlay tai Android Auto on käytössä.

Bluetooth-laitteen hakeminen 
Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on päällä ja sen Bluetooth on käytössä. 
Mobiililaitteet näyttävät laitteen nimen.  

’ 

Bluetooth-pariliitos
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Automaattinen yhdistäminen 
Jos yhdistetty laite siirtyy yhteyden kantaman ulkopuolelle, Bluetooth-yhteys katkeaa 
automaattisesti. Jos käyttäjä ei poista Bluetooth-toimintoa käytöstä, Bluetooth-yhteys palautuu 
automaattisesti, kun laite palaa kantaman alueelle. 

Puhelinmuistion lataaminen 

Napauta ladataksesi yhteystiedot mobiililaitteelta.
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Puhelun soittaminen / vastaanotto

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero. 
2. TAI Valitse nimi puhelinmuistiosta.
3. TAI Valitse tieto puheluhistoriasta.

Handsfree-tila ja yksityinen tila

Kun puhelu on käynnissä, pysäytä auto ja napauta vaihtaaksesi handsfree- ja 

mikrofonin mykistämiseksi.

Yhteyden katkaiseminen
1. Napauta sen laitteen nimeä, jonka yhteyden haluat katkaista.

yksityisen tilan välillä. Napauta
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Bluetooth Audio -musiikki

Kappaleen vaihtaminen

1. Napauta  tai vaihtaaksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
2. Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa kappaletta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Soitto/tauko

Napauta käynnistääksesi soiton ja taukotoimintoa varten.

HUOMAA:  
Bluetooth-toimintoa tukevat laitteet on sertifioitu yleisimpien standardien mukaisiksi. Puhelimen tai 
muun laitteen tyypistä riippuen yhteyden muodostaminen tähän laitteeseen voi kuitenkin olla 
mahdotonta.  
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Langallinen ja langaton Apple CarPlay

Toiminto vaatii iPhone5- tai uudemman puhelinmallin. Vaatii iOS 7.1 -käyttöjärjestelmän tai 
uudemman. Sirin on oltava käytössä Apple CarPlayn käyttämiseksi. 

Yhdistäminen USB-liitäntään 
1. Yhdistä Apple CarPlay -yhteensopiva laite Lightning®-kaapelilla (hankittava erikseen). 
2. iPhone lataa Apple CarPlay -toiminnon.
3. Apple CarPlay -kuvake näkyy näytöllä vihreänä. Siirry Apple CarPlay -valikkoon

koskettamalla sitä. 

Langaton yhteys
1. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Apple CarPlay ponnahtaa esiin ja lataaminen alkaa.
2. iPhone lataa Apple CarPlay -toiminnon.
3. Apple CarPlay -kuvake näkyy näytöllä vihreänä. Siirry Apple CarPlay -valikkoon

koskettamalla sitä. 

Yhdistä iPhone laitteeseen joko Apple Lightning® -kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Apple CarPlay 
-käyttöliittymä avautuu automaattisesti. Käyttäjä voi käyttää iPhonen yleisiä toimintoja suoraan
laitteesta. 

Puhelun soittaminen / vastaanotto

Napauta Apple CarPlay -päänäytöllä puhelun soittamiseksi.

Musiikin soittaminen

Kartan käyttäminen

Napauta Apple CarPlay -päänäytöllä iPhonen navigaattorin avaamiseksi.
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Viestien tarkastaminen

Napauta Apple CarPlay -päänäytöllä viestien lähettämiseksi tai lukemattomien viestien 
tarkastamiseksi.

Siri 
1. Kosketa ja pidä painettuna Apple Home -näppäintä laitteessa tai iPhonessa Siri-avustajan

aktivoimiseksi, esim. soittaaksesi puhelun, soittaaksesi musiikkia, avataksesi kartan ja
käyttääksesi muita puhekomentoja. 

2. Napauta mikrofonikuvaketta etupaneelissa.

3. Anna puhekomentoja. “Hey, Siri”. Tämän voi ottaa käyttöön iPhonen asetuksista.

HUOMAA: 
Laitteen Bluetooth kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun Apple CarPlay on käytössä. 
Handsfree-puhelut toimivat Apple CarPlay -toiminnon kautta. Kun käytät Apple CarPlayta, iPhonea ei 
tarvitse pariliittää laitteeseen, vaan kaapelin kytkeminen USB-liitäntään ottaa tämän toiminnon 
käyttöön. Jos muita laitteita on yhdistettynä Bluetoothin kautta, niiden yhteys katkeaa Apple 
CarPlayn käytön ajaksi. Lisätietoja Apple CarPlaystä löydät osoitteesta 
https://www.apple.com/ios/carplay/.  

Langallinen ja langaton Android Auto

Yhdistä Android-puhelin USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Toiminnon avulla on mahdollista 
soittaa musiikkia puhelimesta, navigoida Google Mapsin avulla ja soittaa tai vastaanottaa puheluita. 
Bluetooth on otettava käyttöön puhelimessa ja laitteessa samanaikaisesti. Vaatii Android-
käyttöjärjestelmän version 6.0. (Android Auto -sovellus on asennettava puhelimeen ennen 
yhdistämistä)

Yhdistäminen USB-liitäntään 
1. Yhdistä yhteensopiva Android-laite asianmukaisella USB-kaapelilla (hankittava erikseen).
2. Android-laite lataa Android Auto -toiminnon.
3. Bluetooth-yhteys muodostuu automaattisesti, kun asennus on valmis.

Langaton yhteys
1. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Android Auto ponnahtaa esiin ja latautuu.
2. Android-laite lataa Android Auto -toiminnon.

https://www.apple.com/ios/carplay/
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Kartan käyttäminen 

Puhelun soittaminen / vastaanotto 

Napauta Android Auton -kuvaketta puhelun soittamista varten.

Päävalikko

Napauta Android Auton -kuvaketta palataksesi päävalikkoon.

Napauta Android Auton -kuvaketta musiikin soittamiseksi.

Napauta -kuvaketta palataksesi aloitusnäyttöön.

Napauta käyttääksesi Google Assistantia esimerkiksi puhelun soittamiseen, musiikin
soittamiseen, kartan avaamiseen ja muita puhekomentoja varten. 

Vastuuvapauslauseke - on mahdollista, että Android Auto ei ole käytettävissä alueellasi. Katso 
lisätietoja osoitteesta https://www.android.com/intl/en_uk/auto/. 

https://www.android.com/intl/en_uk/auto/
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Asetukset
Yleiset asetukset

1. Kosketa valitaksesi aikavyöhykkeen.
2. Kosketa asettaaksesi päivämäärän. Napauta OK, kun olet valmis. 
3. Kosketa asettaaksesi kellonajan. Napauta OK, kun olet valmis.
4. 24H-tila päälle/pois päältä.
5. Automaattinen säätötila päälle/pois päältä.

1. Android Auton automaattinen käynnistys päälle/pois päältä. 
2. Napauta kielen valitsemiseksi ja napauta sitten OK käynnistääksesi uudelleen

automaattisesti ja ottaaksesi muutokset käyttöön.
3. Peruutuskameran viivetila päälle/pois päältä. 
4. Järjestelmän sammutusviive päälle/pois päältä.
5. Napauta tehdasasetusten palauttamiseksi.

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Audioasetukset

1. Näppäinäänet päälle/pois päältä (piippaus jokaisella kosketuksella). 
2. Loudness-efekti päälle/pois päältä. 
3. Subwoofer-efektin säätö (ei varusteena tässä mallissa)
4. Tietyn medialähteen äänenvoimakkuuden säätö.

5. Valitse säädettävä taajuuskaista koskettamalla sitä.
6. Käytä liukusäätimiä säätääksesi äänentoistoa.

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Näytön asetukset

1. Näytön kirkkauden säätö (kun auton ajovalot ovat päällä, säätö koskee
yövalaistusta).

2. LED-merkkivalojen värin valinta. LED-merkkivalojen kirkkauden säätö (kun auton
ajovalot ovat päällä, säätö koskee yövalaistusta). 

3. Tehdasasetusten palauttaminen.
4. Teemavärin vaihtaminen.

Laiteasetukset

1. Napauta päästäksesi Bluetooth-asetuksiin.
2. Napauta nähdäksesi Bluetooth-laiteluettelon.
3. Napauta nähdäksesi pariliitettyjen Apple CarPlay -laitteiden luettelon.
4. Napauta nähdäksesi pariliitettyjen Android Auto -laitteiden luettelon. 
5. Napauta laitteen nimen muuttamiseksi. 

1 

2 

3

4

1 

2 

3/4 

5 
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Bluetooth-asetukset

1. Bluetooth päälle/pois päältä.
2. Automaattinen yhdistäminen päälle/pois päältä.
3. Automaattinen vastaaminen päälle/pois päältä. Jos tämä on käytössä, saapuviin puheluihin

vastataan automaattisesti. 
4. Puhelinmuistion automaattinen lataaminen päälle/pois päältä. Jos tämä on käytössä, laite

lataa automaattisesti yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta Bluetooth-yhteyden
muodostamisen jälkeen (matkapuhelimesta on annettava tähän lupa). 

5. Napauta ladataksesi puhelinmuistion manuaalisesti.
6. Napauta poistaaksesi puhelinmuistion manuaalisesti.

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Radion asetukset

1. Kun asemanhaun herkkyyttä säädetään vasemmalle, pysäytysherkkyys suurenee (lisää
asemia). Oikealle säädettäessä pysäytysherkkyys pienenee (vähemmän asemia).

2. Napauta pysäytysherkkyyden palauttamiseksi oletustasolle. 
3. Napauta alueen valitsemiseksi. Älä muuta tarpeettomasti. 
4. RDS-toiminto päälle/pois päältä. 
5. AF-toiminto (vaihtoehtoiset taajuudet) päälle/pois päältä.
6. TA-toiminto (liikennetiedotteiden vastaanotto) päälle/pois päältä.
7. Soft Mute -toiminto (ylikuulumisen vähentäminen) päälle/pois päältä.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Jos laite ei toimi oikein:

1. Katkaise sytytysvirta ja odota, että kotipainike himmenee ennen kuin kytket virran takaisin
päälle.

2. Palauta tehdasasetukset (Settings > General > Restore Factory Settings) nollataksesi laitteen.
3. Kokeile uudelleenkäynnistystä (kytke ACC-asento pois päältä ja odota 10 minuuttia). 
4. Tarkista mahdolliset ongelmat ja ratkaisut seuraavan taulukon avulla. 
5. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Lähde Mahdollinen ongelma Ratkaisut 

Laite 

Laite ei
käynnisty

Tarkasta pääsulake. Vaihda, jos se on viallinen.

Ääntä ei kuulu

Säädä äänenvoimakkuutta.
Varmista, onko audiotiedoston tiedostopääte tuettu. 
Varmista, että yhteys päätevahvistimeen on kunnossa. 

Peruutus Vääristynyt kuva
Poistu peruutustilasta ja siirry uudelleen.
Tarkasta, onko kameran päällä vierasta materiaalia. 

Radio 
Asemanhaku ei
onnistu

Varmista, että olet hyvän kuuluvuuden alueella.
Jos mainitut ratkaisut eivät auta, varmista, ettei antenni 
tai laite ole vaurioitunut. 

Bluetooth Yhteys ei 
muodostu

Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth on päällä eikä laite 
ole yhdistettynä muualle.
Laite tukee A2DP-, AVRCP-, PBAP- ja HFP-protokollia.
Varmista, että Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus on 
asetettu halutulle tasolle. 

USB-
musiikki

Soitto ei onnistu

Varmista, ettei USB-laite ole vaurioitunut. 
Varmista, että sisällön tiedostopääte on tuettu. 

USB-tiedot: 
USB 2.0 ja 3.0 -tuki. 
Tuetut tiedostomuodot: *.mp3# || *.wma# || *.aac# || *.ogg# || 
*.wav# || *.mp1# || *.mp2# || *.m4a# || *.m4b# || *.ac3# || 
*.ape# || *.flac# || *.ra# || *.rmx# || *.rmj# || *.amr# 
Muistin maksimikoko: 128 GB 
Audiotiedostoja enintään: 5000  
Yhteensä: 10 000 tiedostoa 
Tiedostojen enimmäismäärä / kansio: 1000 tiedostoa* 
Kansioiden enimmäismäärä: ei rajoituksia  

*Huomaa: Esimerkki: Jos sinulla on 5000 tiedostoa, ne 
tallennetaan viiteen kansioon, jokaiseen enintään 1000 kpl. 
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