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KASUTUSJUHEND 
Lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. 

 
 
 

KASUTAMISJUHEND 
 

HOIATUS 
 

 HOIATUS 
See sümbol tähistab olulisi juhiseid. 
Nendest kinni mitte pidamine võib tuua endaga kaasa tõsiseid vigastusi või 
surma. 
 

PAIGALDAGE SEADE ÕIGESTI NII, ET JUHIL EI OLEKS VÕIMALIK 
TELERIT/VIDEOT VAADATA ILMA, ET SÕIDUK OLEKS PEATATUD JA 
SEISUPIDUR RAKENDATUD. 
Juhi poolt sõiduki juhtimise ajal teleri/video vaatamine on ohtlik. Antud toote 
vale paigaldamine võimaldab juhil vaadata telerit/videot ka sõitmise ajal. See 
võib juhi tähelepanu kõrvale juhtida ja põhjustada seeläbi õnnetuse. Nii juht 
kui teised inimesed võivad tõsiselt vigastada saada. 
 

ÄRGE VAADAKE SÕITMISE AJAL VIDEOT. 
Video vaatamine võib juhi tähelepanu kõrvale juhtida ja põhjustada seeläbi 
õnnetuse. 
 

ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI FUNKTSIOONI, MIS VÕIKS VÕTTA TEIE 
TÄHELEPANU SÕIDUKI OHUTULT JUHTIMISELT EEMALE. 
Igasuguseid selliseid funktsioone, mis nõuavad teie kestvat tähelepanu, võib 
teostada alles peale sõiduki täielikku peatamist. Peatage sõiduk alati ohutus 
kohas enne kui selliseid funktsioone teostama asute. 
Nõude eiramine võib tuua kaasa õnnetuse. 
 

HOIDKE HELITUGEVUS TASEMEL, KUS TEIL ON VEEL VÕIMALIK KUULDA 
SÕIDUKIST VÄLJAST KOSTVAID HELISID. 
Ligitugev helitugevus, mis takistab hädaabisõidukite või teehoiatuste 
signaalide (näiteks raudteeületuskohad) kuulmist võib olla ohtlik ning viia 
õnnetuseni. SUURE HELITUGEVUSEGA KUULAMINE AUTOS VÕIB SAMUTI 
PÕHJUSTADA KUULMISKAHJUSTUSI. 
 

VAADAKE JUHTIMISE AJAL EKRAANI MINIMAALSELT. 
Ekraani vaatamine võib juhi tähelepanu kõrvale juhtida ja põhjustada seeläbi 
õnnetuse. 
 

ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA MUUTKE SEDA. 
Selliselt tehes võib tulemuseks olla õnnetus, süttimine või elektrilöök. 
 

KASUTAGE AINULT 12V ELEKTRISÜSTEEMIGA AUTODES 
(Kui te ei ole täiesti kindlad, laske palun edasimüüjal üle kontrollida.) Nõude 
eiramine võib tuua kaasa süttimise jms. 
 

HOIDKE VÄIKESED DETAILID NAGU NÄITEKS KRUVID LASTE KÄEULATUSEST 
VÄLJAS. 
Selliste esemete allaneelamine võib tuua kaasa tõsise vigastuse. Alla 
neelamise korral pidage koheselt nõu arstiga. 
 

KASUTAGE KAITSMETE VAHETAISEL ÕIGE VOOLUTUGEVUSEGA KAITSMEID. 
Nõude eiramine võib tuua kaasa süttimise või elektrilöögi. 
 

ÄRGE BLOKEERIGE ÕHUTUSAVASID VÕI RADIAATORIPANEELE. 
Nii tehes võib seadme sees koguneda kuumus, mis võib tuua kaasa süttimise. 
 

KASUTAGE ANTUD TOODET MOBIILSETES 12v RAKENDUSTES 
Kasutamine muudes, kui ettenähtud rakendustes võib tuua kaasa süttimise, 
elektrilöögi või muu vigastuse. 
 

ÄRGE ASETAGE KÄSI, SÕRMI VÕI KÕRVALISI ESEMEID 
SISESTAMISPILUDESSE VÕI AVADESSE. 
Nii tehes võib tulemuseks olla kehaline vigastus või seadme kahjustumine. 
 

 ETTEVAATUST 
See sümbol tähistab olulisi juhiseid. 
Nendest kinni mitte pidamine või tuua kaasa vigastuse või varalise kahju. 
 

PROBLEEMIDE ILMNEMISEL LÕPETAGE KOHE KASUTAMINE. 
Nõude eiraine või tuua kaasa kehalisi vigastusi või toote kahjustumise. Viige 
seade remontimiseks tagasi volitatud Alpine edasimüüja juurde või lähimasse 
Alpine teeninduskeskusesse. 
 

HOIDKE OMA SÕRMED EEMAL LIIKUVAST MOOTORIGA ESIPANEELIST VÕI 
LIIKUVAST EKRAANIST. 
Nõude eiraine või tuua kaasa kehalisi vigastusi või toote kahjustumise. 
 

Ohutuse huvides paigaldage antud seade auto armatuurlauda, kuna seadme 
tagakülg muutub kasutamise käigus kuumaks. 
Täpsema teabe leiate jaotisest "Paigaldamine ja ühendused". 

 
See toode on klassifitseeritud standardi IEC 60825-1:2007 kohaselt Klass 1 
lasertooteks. 
 
Laserdioodi omadused 
• Emissiooni kestus: pidev 
• Laseri võimsus: vähem kui 46,8 μW 
(Nimetatud võimsuse näol on tegemist väärtusega, mida on mõõdetud 70 
mm kaugusel 7 mm avaga optilisel registreerimisbloki objektiivi läätse 
pinnast.) 
 
Tööpinget jms tähistav andmeplaat asub raami all. 
 

 MÄRKUS 
Toote puhastamine 
Kasutage toote regulaarseks puhastamiseks pehmet, kuiva lappi. Tõsisemate 
plekkide korral niisutage lappi ainult veega. Igasugused muud vahendid 
võivad lahustada värvi või kahjustada plastikut. 
 

Temperatuur 
Veenduge enne seadme sisselülitamist, et temperatuur sõiduki sees on 
vahemikus +40 °C kuni 0 °C. 
 

Niiskuse kondenseerumine 
Võite täheldada plaadi taasesitusheli kõikumist, mis on põhjustatud 
kondensaadist. Sellises olukorras eemaldage plaat mängijast ja oodake 
umbes tund, kuni niiskus on aurustunud. 
 

Kahjustatud plaat 
Ärge üritage taasesitada mõranenud, kooldunud või kahjustatud plaate. 
Vigaste plaatide esitamine võib taasesitusmehhanismi tõsiselt kahjustada. 
 

Hooldamine 
Kui seade tundub rikkis olevat, ärge üritage seda ise parandada. 



Viige seade remontimiseks Alpine edasimüüja juurde või lähimasse Alpine 
teeninduskeskusesse. 
 

Ärge üritage teha järgmist 
Ärge haarake plaadist ega üritage seda välja tõmmata ajal, kui mängija 
automaatne laadimismehhanism plaati parajasti mängijasse tõmbab. 
Ärge üritage sisestada plaati seadmesse, kui seadme toide on välja lülitatud. 
 

 
 

Plaatide sisestamine 
Mängija võtab taasesitamiseks korraga vastu ainult ühe plaadi. Ärge üritage 
laadida rohkem kui ühte plaati. 
Veenduge plaadi sisestamisel, et kirjadega pool oleks ülespoole. 
Plaadi valesti sisestamisel kuvatakse mängija ekraanile kirje "Disc error" 
(Plaadi viga). Kui kirje "Disc error" (Plaadi viga) jääb kuvatuks ka pärast plaadi 
õigesti sisestamist, vajutage teravaotsalise esemega, näiteks pliiatsi otsaga, 
lülitit RESET (Lähtestamine). 
Väga ebatasasel teel plaadi mängimine võib põhjustada vahelejätmisi, kuid 
see ei kahjusta ei plaati ega mängijat. 
 

Ebatavalise kujuga plaadid 
Kasutage antud seadme puhul alati ümara kujuga plaate ja ärge mitte kunagi 
kasutage erikujulisi plaate. 
Erikujuliste plaatide kasutamine võib kahjustada mehhanismi. 
 

 
 

Uued plaadid 
Selleks, et vältida plaadi kinnijäämist, kuvatakse tavatu pinnaga plaatide või 
plaatide valesti sisestamisel veateade "Disc error" (Plaadi viga). Kui uus plaat 
väljutatakse kohe pärast selle esialgset sisestamist, puudutage sõrmedega 
plaadi keskava ja välisserva. Kui tunnete väikesi ebatasasusi või ebaühtlust, 
võivad need takistada plaati korralikult sisestamast. Mügarike 
eemaldamiseks hõõruge ava siseäärt ja plaadi välisäärt pastapliiatsi vms-ga ja 
sisestage plaat seejärel uuesti. 
 

 
 

Paigalduskoht 
Mudeleid IVE-W560BT/IVE-W560BT-R ei tohi paigaldada kohtadesse, kus 
seadmed võivad puutuda kokku: 
• otsese päikesevalguse või kuumusega; 
• vee või kõrge õhuniiskusega; 
• suure hulga tolmuga; 
• tugeva vibratsiooniga. 
 

Õige käsitsemine 
Ärge laske plaadil käsitsemise ajal maha kukkuda. Hoidke plaati nii, et selle 
pinnale ei jääks sõrmejälgi. Ärge kinnitage plaadile kleebiseid, pabereid ega 
muud sellist. Ärge kirjutage plaadile. 
 

 
 

Plaadi puhastamine 
Plaadil leiduvad sõrmejäljed, tolm või mustus võivad põhjustada DVD-
mängija vahelejätmisi. Plaadi regulaarseks puhastamiseks pühkige plaadi 
mängivat poolt puhta, pehme lapiga plaadi keskelt välisääre suunas. Kui 
plaadipind on väga määrdunud, niisutage puhast, pehmet lappi enne plaadi 
puhastamist neutraalse pesuvahendi lahusega. 
 

 
 

Plaadi lisavahendid 
Turul on saadaval mitmeid vahendeid plaadipinna kaitsmiseks ja 
helikvaliteedi parandamiseks. Enamik neist mõjutavad aga plaadi paksust 
ja/või välisläbimõõtu. Selliste lisavahendite kasutamine võib põhjustada 
probleeme seadme töös. Soovitame selliseid lisavahendeid Alpine DVD-
mängijates mängitavatel plaatidel mitte kasutada. 
 

 
 

Selle seadme osade funktsioonide kasutamine on päris keerukas. 
Seetõttu loeti vajalikuks viia sellised funktsioonid spetsiaalsele 
ekraanivaatele. Nii on selliste funktsioonide kasutamine võimalik vaid siis, kui 
sõiduk on pargitud. Selliselt on tagatud juhi tähelepanu püsimine teel, mitte 
seadmel IVE-W560BT/IVE-W560BT-R. Sellise korralduse eesmärgiks on juhi ja 
reisijate ohutuse tagamine. 
Kasutusjuhendis kirjeldatud toimingu teostamiseks peab sõiduk olema 
pargitud ja seisupidur rakendatud. Kui mõnda neist toimingutest üritatakse 
teha sõitmise ajal, kuvatakse ekraanile hoiatus "Can't operate while driving" 
(Ei saa kasutada sõitmise ajal). 

• IVE-W560BT/IVE-W560BT-R tarvitab välja lülitatud toitelüliti puhul 
minimaalselt voolu. Kui mudeli IVE-W560BT/IVE-W560BT-R lülitusvoolu 
(süüte) juhe on ühendatud otse sõiduki aku (+) plussklemmile, võib aku 
tühjeneda.  
Selle vältimiseks saab lisada SPST-lüliti (Single-Pole, Single-Throw 
(katkestuslüliti)). Sõidukist lahkudes tuleb teil sellisel juhul lihtsalt lüliti välja 
lülitada. Enne mudeli IVE-W560BT/IVE-W560BT-R kasutamist lülitage SPST-
lüliti lihtsalt uuesti sisse. Kui toitejuhtmel (süüde) pole SPST-lülitit, tuleb 
selline juhe sõiduki pikemaks ajaks kasutatama jätmisel akult lahti ühendada. 
 

Selle seadmega mängitavad plaadid 
 

Mängitavad plaadid ja failitüübid 
 

Plaadid 
DVD*  DVD VIDEO 

DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW 
(Videorežiim) 
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW 

VCD  Video CD (Ver. 1.0/1.1/2.0) 

CD  Audio CD 
CD-ROM/CD-R/CD-RW 



* Lühendit "DVD" võidakse käesolevas juhendis kasutada ühise terminina 
plaatide DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW ja DVD+R/DVD+RW kirjeldamisel. 
 

Failitüübid 
Tihendusvormingute kohta lugege üksikasju järgnevatest jaotistest. 
 
Audio  MP3-fail, WMA-fail 
Video  Xvid-faile, MPEG-4-fail 
Foto  jpeg-fail (.jpg) 
 

Märkus DVD-de ja VCD-de taasesitamise kohta 
Osad DVD-de ja VCD-de taasesitamistoimingud võivad olla tarkvaratootjate 
poolt spetsiaalselt kohaldatud. Kuna antud seade esitab DVD-sid ja VCD-sid 
vastavalt tarkvaratootjate loodud plaadisisule, ei pruugi osad 
taasesitusfunktsioonid olla kasutatavad. Samuti lugege läbi DVD-de või VCD-
dega kaasas olevad juhised. 
 

Märkused DATA CD-de, DATA DVD-de ja USB 
taasesitamise kohta 
 -d / DATA DVD-d (sõltuvalt nende salvestamiseks 

kasutatud seadmetest või plaadi seisukorrast) ei pruugi olla antud 
seadmega esitatavad. 

 jaotisi). 

  
DATA CD-d 
— ISO 9660 vorming level 1/level 2, laiendusvormingus Joliet/Romeo 
DATA DVD-d 
— UDF Bridge vorming (UDF ja ISO 9660 kombineeritult) 

  
— kaustu (albumeid): 256 (sh juurkataloog ja tühjad kaustad). 
— faile (radasid/videoid/fotosid) ja kaustu plaadil: 2000 (kui kausta-
/failinimed sisaldavad palju tähemärke, võib nende arv jääda ka alla 2000). 
— Kausta-/failinime näidatav tähemärkide arv: 32. 

 Ühilduvad koodekid on MP3 (.mp3), WMA (.wma), JPEG (.jpg), Xvid 
(.avi) ja MPEG-4 (.avi). 

 DRM (Digital Rights Management, e.k. digiõiguste haldamine) faile ei 
ole võimalik taasesitada. 

 

Märkused plaatide lõpuleviimise kohta 
Selles seadmes esitamiseks peavad järgmised plaadid olema lõpule viidud. 

 DVD-R/DVD-R DL (videorežiimis) 

 DVD-RW videorežiimis 

 DVD+R/DVD+R DL 

 CD-R 

 CD-RW 
DVD+RW plaadid on esitatavad ilma lõpuleviimiseta. Plaat on automaatselt 
lõpule viidud. 
Täpsema teabe saamiseks tutvuge plaadiga kaasas oleva juhendiga. 
 

MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 failide taasesitamise 
järjekord 
 

 

Lähemalt WMA-failidest 
Järgmistele nõudmistele vastavad WMA*1 failid on taasesitatavad. 
Kõikide nõuetele vastavate WMA-failide taasesitamine ei ole tagatud. 
 
Koodek 

 Meediafaili vorming: ASF faili vorming 

 Faililaiend: .wma 

 Bitisagedus: 48–192 kbps 
(toetab muutuvad bitisagedust (VBR)) *2 

 Diskreetimissagedus* 3 : 44,1 kHz 
 

Lähemalt MP3-failidest 
Järgmistele nõudmistele vastavad MP3 failid on taasesitatavad. 
Kõikide nõuetele vastavate MP3-failide taasesitamine ei ole tagatud. 
 
Koodek 

 Meediafaili vorming: MP3 (MPEG-1 Layer3) failivorming 

 Faililaiend: .mp3 

 Bitisagedus: 48–192 kbps 
(toetab muutuvad bitisagedust (VBR)) *2 

 Diskreetimissagedus* 3 : 32, 44,1, 48 kHz 
 

Lähemalt Xvid-failidest 
Järgmistele nõudmistele vastavad Xvid failid on taasesitatavad. 
Kõikide nõuetele vastavate Xvid-failide taasesitamine ei ole tagatud. 
 
Koodek 

 Meediafaili vorming: Xvid faili vorming 

 Faililaiend: .avi 

 Profiil: MPEG-4 Advanced Simple Profile 

 Bitisagedus: max. 8 Mbps 

 Kaadrisagedus: max. 30 fps (30p/60i) 

 Lahutusvõime: max. 720 × 576* 4 
 

Lähemalt MPEG-4 failidest 
Järgmistele nõudmistele vastavad MPEG-4 failid on taasesitatavad. 
Kõikide nõuetele vastavate MPEG-4-failide taasesitamine ei ole tagatud. 
 
Koodek 

 Meediafaili vorming: AVI failivorming 

 Faililaiend: .avi 

 Videokoodek: MPEG-4 Simple Profile 

 Audiokoodek: MP3 

 Bitisagedus: max. 8 Mbps 

 Kaadrisagedus: max. 30 fps (30p/60i) 

 Lahutusvõime: max. 720 × 576* 4 
 

Lähemalt JPEG-failidest 
Järgmistele nõudmistele vastavad JPEG* 5 failid on taasesitatavad. 
Kõikide nõuetele vastavate JPEG-failide taasesitamine ei ole tagatud. 
 
Koodek 

 Meediafaili vorming: Ühildub DCF 2.0/Exif 2.21 failivorminguga 

 Faililaiend: .jpg 

 Profiil: Baseline Profile 

 Pikslite arv: max. 6048 × 4032 pikslit (24 000 000 pikslit) 
 
*1 Koopiakaitse all olevat WMA faili ei ole võimalik esitada. 
*2 Diskreetimissagedusest sõltuvalt kuuluvad siia ka mittestandardsed 
bitisagedused või mittegaranteeritud bitisagedused. 
*3 Diskreetiimssagedus ei pruugi vastata kõikidele kodeerijatele. 
*4 Need numbrid tähistavad esitatava video maksimaalset lahutusvõimet ja 
ei tähista mängija ekraaniresolutsiooni. Ekraaniresolutsioon on 800 × 480. 
*5 Failivormingutest sõltuvalt ei ole osad fotofailid esitatavad. 
 

Lähemalt iPodist 
 Seadmega on võimalik ühendada järgmisi iPodi mudeleid. Uuendage 

oma iPod-seadmete tarkvara enne kasutamist uusimale versioonile. 
 
Ühilduvad iPhone/iPod mudelid. 
 
Ühilduv mudel  USB 
iPhone 6 Plus  ○  
iPhone 6  ○  
iPhone 5s  ○  
iPhone 5c  ○  
iPhone 5  ○  
iPhone 4s  ○  
iPhone 4  ○  
iPhone 3GS  ○ 
iPod touch (5. põlvkond)  ○ 
iPod touch (4. põlvkond)  ○ 



iPod touch (3. põlvkond)  ○  
iPod classic  ○ 
iPod nano (7. põlvkond)  ○ 
iPod nano (6. põlvkond)  ○ 
iPod touch (5. põlvkond)  ○ 
 
• „Made for iPod“ ja „Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline 

tarvik on loodud ühenduma konkreetselt vastavalt iPodi või iPhone’iga 
ning nende vastavus Apple’i jõudluse standarditele on arendaja poolt 
sertifitseeritud. Apple ei ole vastutav selle seadme toimimise või selle 
vastavuse eest kehtivate ohutusalastele või regulatiivsetele 
nõudmistele. Käesoleva seadme kasutamine iPodi või iPhone'iga võib 
mõjutada selle juhtmvaba jõudlust. 

 

Lähemalt BLUETOOTHist? 
 

Lähemalt BLUETOOTH-tehnoloogiast? 
• BLUETOOTH juhtmeta tehnoloogia on lühivahemaa raadiovõrgu 

tehnoloogia, mis võimaldab digitaalseadmete, näiteks mobiiltelefoni ja 
peakomplekti vahelist andmesidet. 
BLUETOOTH raadiovõrgu tehnoloogia töötab ligikaudu 10 m ulatuses. 
Kahe seadme ühendamine on tavaline, kuid osade seadmete puhul on 
võimalik ühendada korraga ka suuremat arvu seadmeid. 

• Ühendamiseks ei ole vaja juhet kasutada, kuna BLUETOOTH 
tehnoloogia on iseenesest juhtmevaba. Samuti ei pea seadmed 
asetsema üksteise vastas, nagu see on vajalik infrapunatehnoloogia 
puhul. Näiteks saate kasutada kotis või taskus asuvat BLUETOOTH-
seadet. 

• BLUETOOTH-tehnoloogia on rahvusvaheline standard, mis toetavad ja 
mida kasutavad miljonid ettevõtted üle terve maailma. 

 

Lähemalt BLUETOOTH-kommunikatsioonist? 
• BLUETOOTH raadiovõrgu tehnoloogia töötab ligikaudu 10 m ulatuses. 

Maksimaalne suhtluskaugus sõltub seadmete vahel asuvatest 
takistustest (inimesed, metall, sein vms) või elektromagnetilisest 
keskkonnast. 

• BLUETOOTH-kommunikatsiooni tundlikkust võivad mõjutada järgmised 
tingimused. 

— Käesoleva seadme ja BLUETOOTH-seadme vahel on mõni takistus, nagu 
inimene, metallist ese või sein. 
— Seade kasutab sagedust 2,4 GHz, nagu ka Wi-Fi-seadmed, juhtmeta 
telefonid või mikrolaineahjud. 
• Kuna BLUETOOTH-seadmed ja Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac) kasutavad 

sama sagedust, võib käesoleva seadme kasutamisel Wi-Fi-seadme 
läheduses leida aset mikrolainete häirumine ja sellest tulenevalt tekkiv 
sidekiiruse langemine, müra või valeühendus. Sellises olukorras 
tegutsege järgmiselt. 

— Kasutage käesolevat seadet vähemalt 10 m kaugusel Wi-Fi-seadmest. 
— Kui käesolevat seadet tuleb kasutada Wi-Fi-seadmest kuni 10 m kaugusel, 
lülitage Wi-Fi-seade välja. 
— Paigaldage käesolev seade ja BLUETOOTH-seade üksteisele võimalikult 
lähedale. 
• BLUETOOTH-seadmest lähtuv mikrolainekiirgus võib mõjutada 

elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Lülitage see seade ja teine 
BLUETOOTH-seade järgmistel puhkudel välja, kuna nad võivad 
põhjustada õnnetuse. 

— Kergsüttivate gaaside läheduses, haiglas, rongis, lennukis või 
bensiinijaamas. 
— Automaatsete uste või tuletõrjealarmi läheduses.  
• See seade toetab turvalise ühenduse pakkumiseks BLUETOOTH 

raadiovõrgu tehnoloogia kasutamisel BLUETOOTHi standardile 
vastavaid turvavõimekusi, kuid seadetest olenevalt ei pruugi turvalisus 
olla piisav. Olge BLUETOOTH raadiovõrgu tehnoloogiat kasutades 
andmete edastamisel ettevaatlik. 

• Me ei võta endale vastutust BLUETOOTH-kommunikatsiooni käigus 
lekkinud teabe eest. 

• Ühendust kõigi BLUETOOTH-seadmetega ei ole võimalik tagada. 
— BLUETOOTH-funktsiooniga seade peab vastama BLUETOOTH SIG poolt 
määratletud BLUETOOTH-standardile ja olema autenditud. 
— Isegi, kui ühendatud seade vastab eelmainitud BLUETOOTH-standardile, ei 
pruugi mõned seadmed korralikult ühenduda või töötada, olenevalt seadme 
omadustest või tehnilistest andmetest. 
— Seadmest või kommunikatsioonikeskkonnast sõltuvalt võib käed-vaba 
seadmega telefoniga rääkimisel kostuda müra. 
• Ühendavast seadmest sõltuvalt võib kommunikatsiooni alustamine 

võtta natukene aega. 
 

Muud 
• Raadiolainete tingimustest ja seadme kasutamiskohast sõltuvalt ei 

pruugi BLUETOOTH-seade mobiiltelefonidega toimida. 
• Kui tajute BLUETOOTH-seadme kasutamise ajal või pärast 

ebamugavustunnet, lõpetage kohe BLUETOOTH-seadme kasutamine. 
Probleemide püsimisel pidage nõu lähima Alpine edasimüüjaga. 

Kui teil on oma seadme osas küsimusi või probleeme, mida käesolevas 
juhendis ei ole kirjeldatud, pidage nõu lähima Alpine edasimüüjaga.  
 

Hooldamine 
Puldi liitiumaku vahetamine 
Normaalse kasutamise korral peaks aku kestma ligikaudu 1 aasta. 
(Olenevalt kasutustingimustest või kasutusiga kujuneda lühemaks.) Kui aku 
muutub nõrgaks, muutub kaugjuhtimise toimekaugus samuti lühemaks. 
Vahetage aku uue CR2025 liitiumaku vastu. Teiste võimalike akude 
kasutamine võib põhjustada süttimist või plahvatamist. 
 

 
Märkused liitiumaku kohta 
• Kaitske akut ülemäärse kuumuse eest, näiteks otsese päikesevalguse, 

lahtise leegi jms eest. 
• Hoidke liitiumakut lastele kättesaamatus kohas. Aku allaneelamise 

korral pöörduge kohe arsti poole. 
• Hea kontakti tagamiseks pühkige akut kuiva lapiga. 
• Järgige aku paigaldamisel õiget polaarsust. 
• Ärge hoidke akut metallist tangidega; vastasel juhul võib tulemuseks 

olla lühis. 
 

HOIATUS 
Valesti käideldud aku võib plahvatada. 
Ärge laadige, võtke lahti ega visake tulle. 

 

Autoriõigus 
• USA ja välispatendid on litsentseeritud firmalt Dolby Laboratories'ilt. 
• MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia ja patendid on litsentseeritud 

firmalt Fraunhofer IIS and Thomson.” 

• Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. 
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories-i kaubamärgid. 

• Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud 
kaubamärk USAs ja/või teistes riikides. 

• See toode on kaitstud Microsoft Corporationi kindlate intellektuaalse 
omandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine ja levitamine sellest 
tootest väljapool on keelatud ilma Microsofti või Microsofti ametliku 
tütarettevõtte poolse litsentsita.  

• DVD VIDEO,” “DVD-R,” “DVD-RW,” “DVD+R” ja “DVD+RW” on 
kaubamärgid. 

• Bluetooth sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. 
kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning selliste märkide kasutamine 
Alpine Electronics, Inc. poolt toimub litsentsi alusel. 
Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele 
omanikele. 

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Siri on ettevõtte 
Apple Inc. USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.  

• SEE TOODE ON LITSENTSEERITUD MPGE-4 VISUAALSE PATENDI 
PORTFELLI LITSENTSI ALUSEL TARBIJATE POOLT ISIKLIKUKS JA 
MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS VIDEOTE DEKODEERIMISEKS 
VASTAVALT MPGE-4 VISUAALSE STANDARDIGA ("MPGE-4 VIDEO"), 
MILLISED OLID KODEERITUD TARBIJA POOLT ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE 
TEGEVUSE TULEMUSEL JA/VÕI SAADI MPEG LA POOLT MPEG-4 
VIDEOTE PAKKUMISEKS LITSENTSEERITUD VIDEOPAKKUJALT. 

• LITSENTSI EI ANTA EGA EI RAKENDATA MINGITE MUUDE KASUTUSTE 
JAOKS. TÄIENDAVAT TEAVET SH TEAVET SEOSES REKLAAMI, SISE- JA 
ÄRILISE KASUTAMISE JA LITSENTSEERIMISEGA VÕIB SAADA 
ETTEVÕTTELT MPEG LA, LLC. 

• VT HTTP:/ WWW.MPEGLA.COM 
• ele. 
• 

andmeid. Selliseid fondiandmeid kasutatakse ainult selle tootega 
seoses. 



 

Hakkame peale 
 

Tarvikute loend 
• IVE-W560BT/IVE-W560BT-R  ................................................................... 1 
• Toitekaabel  ............................................................................................. 1 
• Paigaldussärk .......................................................................................... 1 
• Klambrivõti  ............................................................................................. 2 
• Peitpeakruvi (M5x8)  ............................................................................... 6 
• Esipaneel  ................................................................................................ 1 
• Pult  ......................................................................................................... 1 
• Roolipult   ................................................................................................ 1 
• Mikrofon  ................................................................................................ 1 
• Kasutusjuhend  ................................................................................1 kmpl 
 

Juhtnuppude asukohad 

 
1 HOME (KODU) 
Avage menüü HOME (Kodu) 
Plaadi, iPodi või USB taasesitamise ajal vajutamisel peatub taasesitamine ja 

heli vaikib. Taasesitamise jätkamiseks puudutage . 
 
-DSPL (ekraan) 
Vajutage ja hoidke ekraanimenüü kuvamiseks. 
Ekraanimenüüs seadistatakse ekraani väljalülitamise funktsioon. Kui ekraani 
väljalülitamise funktsioon on aktiveeritud, lülitub ekraan välja. Ekraani uuesti 
sisselülitamiseks vajutage suvalisele kohale ekraanil. 
 
-VOICE (Hääl) 
Vajutage ja hoidke häälkäskluse funktsiooni aktiveerimiseks. HOME-nupule 
häälkäskluse funktsiooni andmiseks valige funktsioonis [HOME Key Function] 
valik [Voice]. 
 
2 SOURCE (Allikas) 
Toite sisselülitamine. 
Allika vahetamine. Iga nupuvajutus hetkevaates hüpikaknas valitavad allikad. 
 
-OFF (Väljas) 
Vajutage ja hoidke 1 sekund allikast väljumiseks. 
Vajutage ja hoidke seadme väljalülitamiseks vähemalt 2 sekundit. Kui seade 
on välja lülitatud, ei ole pulti võimalik kasutada. 
 
-Helitugevuse skaala 
Pöörake helitugevuse reguleerimiseks. 
3 USB-pesa 
Avage kate USB-seadme ühendamiseks. 
4 Lähtestusnupp 
5 AUX-pesa 
6 Puldi signaali vastuvõtja 
7 Plaadi pilu 
8  (plaadi väljutamine) 
9 Displei/puutepaneel 

 
Eemaldage enne kasutamist isolatsioonikile. 

 
10 MONITOR OFF (EKRAANI VÄLJALÜLITAMINE) 
11 POSITION (POSITSIOON) 
Seda nuppu ei toetata. 

12  (tagasi) 
Liikumine tagasi eelmisse ekraanivaatesse / Video CD (VCD) puhul menüüsse 
naasmine 
13 EQ (ekvalaiser) Ekvalaiseri kõvera valimine. 
14 Numbrinupud (0 - 9) 
15 CLEAR (KUSTUTA) 
16 MUTE (SUMMUTA) 
Heli summutamine. Tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu või vajutage 
nuppu VOL+. 
17  (esitamine/paus) 

18  (eelmine/järgmine) 
19 DVD taaesitamise seadistusnupp 
20 P.SCAN 

21  (kursor)/ENTER 
22 MODE (Režiim) 
Raadio laineala valimine 
23 VOL (helitugevus) +/– 
24 Vajutage ja hoidke 1 sekund allikast väljumiseks. 
Vajutage ja hoidke seadme väljalülitamiseks vähemalt 2 sekundit. 
25 Allika vahetamine. Iga nupuvajutus hetkevaates hüpikaknas valitavad 
allikad. 
 

Puutejuhtimine 
Süsteemi on võimalik juhtida kasutades ekraani puutepaneeli. 
• Ekraani kaitsmiseks vajutage puutetundlikele nuppudele ainult õrnalt 

sõrmeotsaga puudutades. 
• Kui nupu puudutamisel mitte midagi ei juhtu, eemaldage sõrm ekraanilt 

ja proovige uuesti. 
• Nupud, mida pole võimalik kasutada, on kuvatud ekraanile tuhmilt. 
 

Süsteemi algkäivitamine 
Vajutage lülitit RESET (Lähtestamine), kui kasutate seadet esimest korda, 
peale auto aku vahetamist, jms. 
 
1 Lülitage seadme toide välja. 
2 Vajutage pastapliiatsi otsa või mõne muu terava otsaga esemega RESET 
lülitile. 

 
RESET lüliti 

Märkus 
Lähtestamisnupu vajutamine kustutab kellaseaded ja osa salvestatud sisust.  
 



Kellaaja seadistamine 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel valikut [Settings] 
(Seaded). 

2 Puudutage  ja puudutage seejärel [Clock Adjust] (Kella seadistamine). 
Avaneb seadistamiskuva. 
3 Puudutage  ja sisestage tunnid ja minutid. 
4 Puudutage [Set] (Kinnita) 
Seadistamine on sellega lõpule viidud. 
 
CT-fuktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage valikut [Clock 
Time] (Kellaaeg). 
 

BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine 
Ühendades sobiva BLUETOOTH-seadme (mobiiltelefon, audioseade jms), on 
teil võimalik nautida muusikat ja teha käed-vabad kõnesid. BLUETOOTH-
seadme ühendamise üksikasjad leiate seadmega kaasas olevast 
kasutusjuhendist. Keerake enne ühendamist käesoleva seadme helitugevus 
maha; vastasel juhul võib kostuda vali heli. 
 

BLUETOOTH-seadmega liitmine ja ühendamine 
Esmakordselt BLUETOOTH-seadmega ühendades on vajalik vastastikune 
registreerimine (kutsutakse "liitmiseks"). Liitmine võimaldab sellel ja teisel 
seadmel üksteist ära tunda. 
 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel valikut [Settings] 
(Seaded). 

2 Puudutage . 
3 Puudutage suvandit [Bluetooth Connection] ja seadke signaali väärtuseks 
[ON] (Sees). 

Aktiveeritakse selle seadme BLUETOOTH-signaal ja olekuribale ilmub . 
4 Puudutage valikut [Pairing] (Liitmine). 
Seade läheb liitmise ooterežiimi. 
5 Teostage BLUETOOTH-seadmel käesoleva seadme tuvastamiseks 
liitmistoiming. 
6 Valige BLUETOOTH-seadme ekraanile kuvatud "IVE-W560". 
7 Kui BLUETOOTH-seade nõuab parooli sisestamist*, sisestage [0000]. 
* BLUETOOTH-seadmest olenevalt võidakse parooli asemel kuvada ka 
passcode (pääsukood), PIN code (PIN-kood), password (parool) vms. 
8 BLUETOOTH-ühenduse loomiseks valige BLUETOOTH-seadmel käesolev 
seade. 

 Ühenduse loomisel süttib  või . 
 
Märkus 
Kui käesolev seade on ühendatud BLUETOOTH-seadmega, ei ole näe seda 
enam teised seadmed. Leidmise lubamiseks tuleb käesolev ühendus 
lõpetada. 
 

Liidetud BLUETOOTH-seadmega ühendumine 
Käesolev peatükk kirjeldab, kuidas registreeritud BLUETOOTH-seadmega 
käsitsi ühenduda. 
 
1 Veenduge, et nii sellel seadmel kui ka BLUETOOTH-seadmel oleksid 
BLUETOOTH-signaalid sisse lülitatud. 

 Olekuribale kuvatud näitab, et selle seadme BLUETOOTH-signaal on sisse 
lülitatud. 
2 Teostage BLUETOOTH-seadmelt ühendamine selle seadmega.  

 Kuvatakse  või . 
 
Kui süüde lülitakse sisse nii, et BLUETOOTH-signaal on aktiveeritud, otsib 
käesolev seade viimati ühendatud BLUETOOTH-seadet ja teostab võimaluse 
korral automaatselt ühendamise. 
Märkus 
Kui sellel seadmel ei õnnestu viimati ühendatud BLUETOOTH-seadmega 
ühendust luua, puudutage viimati ühendatud seadme uuesti otsimiseks 
nuppu [Reconnect] (Ühenda uuesti). 
Kui probleem ei lahene, järgige liitmistoimingut. 
 

Mikrofoni paigaldamine 
Käed-vaba helistamise ajal teie hääle kuulmiseks tuleb teil paigaldada 
mikrofon (kuulub komplekti). 
Mikrofoni ühendamise kohta lähemalt lugemiseks vt kaasas olevat 
"Paigaldamise/Ühendused" juhendit. 
 

RAADIO 
 

Raadio kuulamine 
Raadio kuulamiseks vajutage nuppu HOME (Kodu) ja puudutage nuppu 
[Tuner] (Tuuner). 
 

Vastuvõtu juhtseaded/näidikud 

 
 
Vastuvõtu juhtnupud (1 kuni 7) 

1  Praeguse laineala ikoon 
 Avab lainealade loendi. 

2  [PTY] (programmitüübid) (ainult FM) 
 Avab PTY loendi. 

3  P. SCAN 
 Aitab leida soovitud jaama, kuulates mõne sekundi eelsalvestatud 
 jaamasid. 

4   
 Avage tuuneri valikutemenüü. 

5   
 Jaama automaatne otsimine. 

6   
 Jaamade käsitsi otsimine. 
 Puudutage ja hoidke sageduste pidevalt vahelejätmiseks. 

7  [1] kuni [6] 
 Eelsalvestatud jaama valimine. 
 Puudutage ja hoidke, et salvestada hetkel kuvatud jaam 
 eelsalvestatud jaamana. 
 

Vastuvõtunäidikud ( ) 

 Sagedus 
 

Jaamade salvestamine ja vastuvõtmine 
Ettevaatust 
Õnnetuste vältimiseks kasutage sõitmise ajal jaamade otsimiseks 
automaatset häälestamise menüüd (A.MEMO). 
 

Jaama otsimine 
1 Puudutage praegust laineala. 
Avaneb lainealade loend. 
2 Puudutage soovitud laineala ([FM1], [FM2], [FM3], [AM1] või [AM2]). 
3 Otsige jaama. 
 
Automaatne otsimine 

Puudutage . 
Skaneerimine seiskub, kui seade on leidnud jaama. 
Korrake toimingut kuni soovitud jaama leidmiseni. 
 
Käsitsi otsimine 

Puudutage mitu korda , kuni soovitud sageduseni jõudmiseni. 

Sageduste jätkuvaks vahelejätmiseks puudutage ja hoidke . 
 

Jaamade automaatne eelsalvestamine 
1 Valige soovitud laineala ([FM1], [FM2], [FM3], [AM1] või [AM2]). 
2 Puudutage . 
3 Puudutage [A.MEMO] ja seejärel [Search] (Otsi). 



Seade salvestab kuus esimest leitud jaama eelsalvestatud nuppude alla ([1] 
kuni [6]). 
 

Jaamade käsitsi eelsalvestamine 
1 Kuulates jaama, mida te soovite salvestada, vajutage ja hoidke all soovitud 
eelsalvestatud numbrit ([1] kuni [6]). 
 

Eelsalvestatud jaamade kuulamine 
1 Valige laineala. 
2 Puudutage soovitud eelsalvestatud numbrit ([1] kuni [6]). 
 

Eelsalvestatud jaamade hulgast soovitud jaama 
otsimine (tuuneri algseadistatud skaneerimine) 
Tuuneri eelsalvestatud skaneerimine aitab leida soovitud jaama, kuulates 
mõne sekundi eelsalvestatud jaamasid. 
1 Puudutage raadio kuulamise ajal nuppu P.SCAN. 
Käivitub tuuneri eelsalvestatud jaamade skaneerimine ja üksteise järel 
lastakse jaamadel järjest kõlada. 
2. Soovitud jaamani jõudmisel puudutage uuesti nuppu P. SCAN. 
 

Raadioteabesüsteemi RDS (radio data 
system) kasutamine 
 

Displei elemendid 

 
A Laineala nimi, RDS*1, TP*2 
B Programmiteenuse nimi, sagedus ja RDS-andmed 
C Eelsalvestatud jaama number 
*1 RDS-i vastuvõtmise ajal. 
*2 Liiklusprogrammii vastuvõtmise ajal. 
 

RDS-teenused 
Antud seade pakub RDS-teenuseid automaatselt järgmiselt. 
AF (alternatiivsed sagedused, i.k. alternative frequencies) 
Valib ja häälestub uuesti võrgus tugevaima signaaliga jaamale. Seda 
funktsiooni kasutades on teil võimalik kuulata pikka maad sõites järjest sama 
programmi, ilma et peaksite käsitsi uuesti samale jaamale häälestuma. 
TA (liiklusteated, i.k. traffic announcement) / TP (liiklusprogramm, i.k. 
traffic program) 
Esitab hetke liiklusteavet/-programme. Iga vastuvõetav teave/programm 
katkestab hetkel valitud allika. 
PTY (programmitüübid, i.k. program types) 
Näitab hetkel vastu võetava programmi tüüpi. 
Samuti otsib määratud programmi tüüpi. 
CT (kellaaeg, i.k. clock time) 
RDS-ülekandest saadavad CT-andmete alusel seadistatakse seadme kellanäit. 
 

AF-i seadistamine 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel nuppu [Tuner] 
(Tuuner). 
2 Puudutage soovitud laineala ([FM1], [FM2] või [FM3]. 
3 Puudutage XXX ja seadke seejärel valiku [AF (alternatiivsed sagedused, i.k. 
alternative frequencies)] seadeks [ON] (Sees). 
 

TA seadistamine 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel nuppu [Tuner] 
(Tuuner). 
2 Puudutage soovitud laineala ([FM1], [FM2] või [FM3]. 
3 Puudutage XXX ja seadke seejärel valiku [TA (liiklusteated, i.k. traffic 
announcement)] seadeks [ON] (Sees). 

 

AF- ja TA-seadistusega RDS-jaamade salvestamine 
RDS-jaamu on võimalik eelsalvestada koos AF/TA-seadistusega. Seadistage 
AF/TA ja salvestage seejärel jaam kas BTM-ga või käsitsi. Käsitsi 
eelsalvestades on teil võimali eelsalvestada ka mitte-RDS-jaamu. 
 

Hädaolukorrateadete vastuvõtmine 
Kui AF või TA on aktiveeritud, katkestavad hädaolukorrateated automaatselt 
hetkel esitatava allika esitamise. 
 

Ühe piirkondliku programmiga jäämine (Piirkondlik) 
Kui funktsioonid AF (alternatiivsed sagedused) ja Regional (Piirkondlik) on 
sisse lülitatud, ei lülitata teid teisele, tugevama sagedusega piirkondlikule 
jaamale. Lahkudes piirkondliku programmi vastuvõtualalt, puudutage FM-i 

vastuvõtmise ajal nuppe [OFF]. See funktsioon ei 
toimi UK-s ja veel osades piirkondades. 
 

Programmitüübi valimine (PTY) 
1 Puudutage FM-vastuvõtmise ajal nuppu [PTY]. 
Loendis liikumiseks, puudutage . 
2 Puudutage soovitud programmitüüpi. 
Seade asub otsima valitud programmitüüpi edastavat jaama. 

PTY-loendi sulgemiseks, puudutage . 
 

Programmitüübid 
News (uudised), Current Affairs (päevakajalised teemad), Information 
(informatsioon), Sport (sport), Education (haridus), Drama (draama), Cultures 
(kultuur), Science (teadus), Varied Speech (erinevad jutusaated), Pop Music 
(popmuusika), Rock Music (rokkmuusika), Easy Listening (kergemuusika), 
Light Classics M (kerge klassikaline muusika), Serious Classics (tõsine 
klassikaline muusika), Other Music (muu muusika), Weather & Metr (ilm), 
Finance (finants), Children’s Progs (lasteprogrammid), Social Affairs 
(sotsiaalteemad), Religion (religioon), Phone In (sissehelistamine), Travel & 
Touring (reisimine), Leisure & Hobby (vaba aeg), Jazz Music (džässmuusika), 
Country Music (kantrimuusika), National Music (rahvamuusika), Oldies Music 
(vanamuusika), Folk Music (folkmuusika), Documentary (dokumentaalsaated) 
 
Märkus 
Seda funktsiooni ei ole võimalik kasutada riikides/piirkondades, kus PTY-
andmed pole saadaval. 
 

TAASESITUS 
 

Plaadi taasesitamine 
Plaadist olenevalt võivad osad toimingud olla kas erinevad või hoopis 
piiratud. 
Vaadake lähemalt plaadiga kaasasolevast kasutusjuhendist. 
 
1 Sisestage plaat (kirjadega pool üleval) ja algab taasesitamine. 
 
DVD-menüü ilmumisel 
Puudutage DVD-menüül soovitud elementi. 
Samuti võite kasutada menüü juhtpaneeli, mis kuvatakse, kui puudutada 
ekraani ükskõik, kus kohast, välja arvatud DVD-menüüelementide kohalt. 

Kursori liigutamiseks vajutage  ja puudutage seejärel 
kinnitamiseks [ENTER]. 
Kui ekraani puudutamisel menüü juhtpaneeli ei kuvata, kasutage pulti. 
Taaesitusnäidikute näidis (DVD) 

 
A Hetke allika ikoon, vorming 



B Taasesitamise olek, möödunud taasesitusaeg 
C Peatüki/pealkirja number, helivorming 
 
Kui näidikuid ei ole kuvatud, puudutage ekraani. 
Heliplaatide puhul on osad näidikud taasesitamise ajal alati kuvatud. 
 

PBC (taaesituse juhtimine, i.k. playback control) 
funktsioonide kasutamine 
PBC-ga ühilduva VCD esitamisel aitab PBC-menüü toimingute juures 
interaktiivselt. 
 
1 Alustage PBC-ga ühilduva VCD esitamist. 
Ekraanile kuvatakse PBC-menüü. 

2 Puudutage  . 
Kuvatakse menüü juhtpaneel. 
3 Puudutage soovitud elemendi valimiseks numbrinuppe ja puudutage 
seejärel [ENTER]. 
4 Interaktiivsete toimingute puhul järgige menüüs kuvatud juhiseid. 

Eelmisse ekraanivaatesse naasmiseks puudutage . 
 

PBC-funktsioonide deaktiveerimiseks valige [Video CD 
PBC] seadeks [OFF] (Väljas). 
 
Märkused 
• PBC taasesitamise ajal ei kuvata taasesituskuvale raja numbrit, 

taasesitatavat elementi jne. 
• PBC-ga taasesitamise ajal ei ole taasesitamise jätkamine võimalik. 
 

Heliseadete konfigureerimine 
Helikeele/vormingu muutmine 
DVD Video esitamisel on helikeelt võimalik muuta, kui plaat on salvestatud 
mitmekeelsete radadega. Samuti on teil võimalik muuta helivormingut, kui 
esitate plaati, mis on salvestatud mitmes helivormingus (näiteks Dolby 
Digital). 

Puudutage taasesitamise ajal ekraan ja seejärel puudutage . 

Puudutage mitu korda  kuni ekraanile kuvatakse soovitud helikeel/-
vorming. 
 
Näide: Dolby Digital 5.1 ch 

 
 
Kui sama keelt näidatakse kaks või rohkem korda, on plaat salvestatud 
mitmes helivormingus. 
 

Helikanali vahetamine 
VCD-d esitades on teil võimalik kuulata korraga vasakut ja paremat kanalit, 
ainult paremat või ainult vasakut kanalit läbi nii parema kui vasaku kõlari. 

Puudutage taasesitamise ajal mitu korda , kuni ekraanile ilmub 
soovitud helikanal. 
 
Võimalikud valikud on järgmised. 
[Stereo]  : standardne stereoheli (vaikevalik) 
[Left ]  : vasaku kanali heli (mono) 
[Right]  : parema kanali heli (mono) 
 

iPodi/USB-seadme mängimine 
Käesolevas juhendis tähistab "iPod" nii iPodi kui iPhone'i funktsioone üldiselt, 
välja arvatud juhul, kui tekst või illustratsioonid näitavad midagi konkreetselt 
erinevalt. 
Teie iPodi sobivuse kohta saate vaadata lähemalt peatükist "Lähemalt 
iPodist" või tagakaanel märgitud veebilehelt. 
Seadmega saab kasutada USB-standardiga ühilduvaid MSC (Mass Storage 
Class) ja MTP (Media Transfer Protocol) tüüpi USB-seadmeid (näiteks USB-
välkmälu, digitaalset meediamängijat, Android-telefoni). 
Sõltuvalt kasutatavast digitaalsest meediamängijast või Android-telefonist on 
vaja seadistada USB-ühendusrežiimiks kas MSC või MTP. 
 
1 Vähendage käesoleva seadme helitugevust. 
Kui seade on aga välja lülitatud, lülitage ta sisse. 
2 Ühendage iPod või USB-seade USB-porti. 

Taasesitamine algab automaatselt. 
Kui iPod / USB-seade on juba ühendatud, vajutage taasesituse alustamiseks 
valikut HOME (Kodu) ja puudutage seejärel [iPod/ USB]. 
 

Taasesituse lõpetamine 
Vajutage ja hoidke nuppu OFF (Väljas) üks sekund. 
 

Seadme eemaldamine 
Lõpetage taasesitamine ja ühendage seejärel lahti. 
Ärge lahutage ühendust taasesitamise ajal, kuna see võib kahjustada 
seadmes asuvaid andmeid.  
 
Tähelepanu seoses iPhone'iga  
iPhone'i USB kaudu ühendades juhitakse telefoni helitugevust iPhone'i 
endaga. Ootamatu tugeva heli vältimiseks kohe pärast helistamist, ärge 
suurendage helistamise ajal seadme helitugevust. 
 
Taasjätkamise režiimist 
Kui hetkel esitatav iPod ühendatakse dokk-konnektorisse, muutub selle 
seadme režiim taasjätkamise režiimiks ning taasesitamine algab iPodis valitud 
režiimis. 
Taasjätkamise režiimis ei ole kordusesitus / järjekorrata esitamine 
võimalikud. 
 

BLUETOOTH-seadme esitamine 
Võimalik on esitada ühendatud seadet, mis toetab BLUETOOTH A2DP-d 
(advanced audio distribution profile). 

 
1 Looge heliseadmega BLUETOOTH-ühendus. 
2 Vähendage käesoleva seadme helitugevust. 
3 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage [BT Audio]. 
4 Alustage heliseadmest taasesitust. 
5 Vähendage käesoleva seadme helitugevust. 
 
Taasesituse juhtseadmed 
Kui BLUETOOTH-seade toetab profiili AVRCP (audio video remote control 
profile), saate juhtida taasesitamist selle seadme kaudu samal moel, nagu 
plaadi taasesitamisel. 
 

BLUETOOTH-seadme helitugevustaseme ühitamine 
teiste allikatega 
Teil on võimalik vähendada selle seadme ja BLUETOOTH-seadme vahelisi 
helitugevustaseme erinevusi. 

Puudutage taasesitamise ajal . 
Valige tase vahemikus –10 kuni +15. 
 

Heliradade otsimine ja taasesitamine 
Kordusesituse ja järjekorrata esitamise kasutamine 
1 Puudutage taasesitamise ajal  (kordus) või  (järjekorrata esitamine) 
kuni ekraanile ilmub soovitud valik. 
 
Algab kordusesitus või järjekorrata esitamine. 
 
Võimalikud esitamisrežiimid on valitud heliallikast olenevalt erinevad. 
 
Märkus 
Kordusesitus ja järjekorrata esitamine ei ole kasutatavad PBC-funktsiooniga 
2.0 versiooni VCD-l.  
 

Otseotsinguga esitamise kasutamine 
1 Plaadi või USB taasesitamise ajal vajutage puldil numbrinuppe, et sisestada 
soovitud elemendi (rada, peatükk vms.) number ja vajutage seejärel ENTER. 
Taasesitamine algab valitud punktist. 
 



Märkus 
VCD taasesitamise ajal on see funktsioon kasutatav ainult siis, kui esitatakse 
ilma PBC-funktsioonita VCD-d. 
 

Loendivaates faili otsimine 
1 Puudutage USB taasesitamise ajal . Ekraanile kuvatakse hetkel 
esitatava ekraaniloend. 

 
Failitüübi (audio/video/foto) alusel loetlemiseks puudutage täiendavalt 

või . 
2 Puudutage soovitud elementi. 
Algab taasesitamine. 
 

Võimalikud valikud 
Iga allika puhul on saadaval erinevad seaded, kui puudutada XXX. 
Olukorrast tulenevalt on saada olevad elemendid erinevad. 
 

Picture EQ (Pildi ekvalaiser) 
Kohandab pilti vastavalt auto salongi valguse eredusele. Seda seadistust saab 
kasutada vaid rakendatud sõidupiduriga sõiduki puhul. Allikas: USB 
(Xvid/MPEG-4/Photo), plaat (DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/foto), AUX (saadaval 
ainult siis, kui [AUX] seadeks on valitud [Rear] ja [AUX Input] seadeks on 
valitud [Video] või [Auto].) 
 

Valik  Ülesanne 

Dynamic ( ), 
Standard, 
Theater, Sepia 

Pildikvaliteedi valimine. 

 

Aspect (kuvasuhe) 
Seda seadistust saab kasutada vaid rakendatud sõidupiduriga sõiduki puhul. 
Allikas: USB (Xvid/MPEG-4/Photo), plaat (DVD/VCD/Xvid/MPEG-4/foto), AUX 
(saadaval ainult siis, kui [AUX] seadeks on valitud [Rear] ja [AUX Input] 
seadeks on valitud [Video] või [Auto].) 
 

Valik  Ülesanne 

Normal 
(Normaalne)  

 

4:3 kuvasuhtega (tavaline pilt) pildi kuvamine. 

Wide (Lai)  

 

4:3 kuvasuhtega pildi kuvamine selliselt, et vasak ja 
parem äär on laiendatud kuni ekraani servani ning 
üle ääre ulatuv ülemine ja alumine osa on ära 
lõigatud. 

Full () (Täis)  

 

16:9 kuvasuhtega pildi kuvamine. 

Zoom (Suurendus)  

 

4:3 kuvasuhtega pildi kuvamine, mida on ekraani 
vasaku ja parema ääre suunas suurendatud. 

 

DVD Audio Level (DVD helitase) 
Allikas: plaat 
 

Valik  Ülesanne 

-  Dolby Digital vormingus salvestatud DVD plaadi heliväljundi taseme 
reguleerimine vahemikus -10 kuni +10, et tasakaalustada erinevate 
plaatide helitugevuse tasemeid. 

 
 

KASULIKUD FUNKTSIOONID 
Siri Eyes Free võimaldab teil kasutada iPhone'i käed-vabalt, rääkides lihtsalt 
mikrofoni. Selle funktsiooni jaoks on vajalik iPhone'i ühendamine seadmega, 
kasutades BLUETOOTH automaatliitmist. Kasutatav iPhone 4s või uuemate 
mudelite puhul. Veenduge, et iPhone töötab uusima iOS versiooniga. Selle 
ühenduse puhul on vajalik teostada eelnevalt iPhone'i BLUETOOTHi 
registreerimine ja ühenduse konfigureerimine. Täpsema teabe leiate 
jaotisest "BLUETOOTH-seadme ettevalmistamine". 
 

Siri Eyes Free kasutamine 
Veenduge, et [HOME Key Function] (HOME-nupu funktsioon) on seatud 
valikule [Voice] (Hääl). 
1 Aktiveerige iPhone'is funktsioon Siri. 
Täpsema teabe saamiseks tutvuge iPhone'iga kaasas oleva juhendiga. 
2 Vajutage ja hoidke nuppu HOME (Kodu). 
Avaneb häälkäskluse vaade. 
3 Pärast piiksu rääkige mikrofoni. 
iPhone'ist kostub uuesti piiks ja Siri Eyes Free on aktiveeritud. 
 

Siri Eyes Free väljalülitamine 
 
Puudutage [Close] (Sule). 
 
Märkused 
• iPhone ei pruugi kasutamistingimustest sõltuvalt teie häält ära tunda. 

(Näiteks, kui asute sõitvas autos.) 
• Kohtades, kus iPhone'i signaale on raske vastu võtta, ei pruugi Siri 

korralikult toimida ja reageerimisaeg võib olla tavatult pikk. 
• iPhone'i kasutustingimustest sõltuvalt ei pruugi Siri korralikult toimida 

või võib välja lülituda. 
• Kui taasesitate iPhone'is helipala, kasutades BLUETOOTHi heliühendust, 

lülitub helipala BLUETOOTHi kaudu taasesitamise alguses funktsioon 
Siri automaatselt välja ja seade lülitub BLUETOOTH heliallikale. 

• Kui Siri aktiveeritakse heli taasesitamise ajal, võib seade lülituda 
BLUETOOTH heliallikale isegi juhul, kui te ei ole taasesitamiseks helirada 
valinud.  

• iPhone'i USB-porti ühendamisel ei pruugi Siri korralikult toimida või 
võib välja lülituda. 

• iPhone'i seadmega ühendades ärge aktiveerige iPhone'iga Sirit. Siri ei 
pruugi korralikult toimida või võib välja lülituda. 

• Siri Eyes Free aktiveerimisel heli puudub. 
 

KÄED-VABAD HELISTAMINE 
Enne käed-vabad helistamist veenduge, et ekraanile on kuvatud  ja . Kui 
näidikud ei ole kuvatud, viige läbi BLUETOOTHiga ühendamine. 

 

Kõnele vastamine 
1 Kõne vastuvõtmisel puudutage . 
Algab kõne. 
 
Märkus 
Telefonihelin ja rääkija hääl kostuvad ainult esikõlaritest. 
 

Helina tugevuse reguleerimine 
Helinatugevus salvestatakse mällu sõltumatult tavalisest helitugevuse 
seadistusest. Pöörake helitugevuse nuppu kõne vastuvõtmise ajal. 
 

Kõnest keeldumine / kõne lõpetamine 
Puudutage  
 

Väljahelistamine 
Puudutage  
1 Vajutage HOME (Kodu) ja puudutage seejärel [iPhone]. 
2 Puudutage BLUETOOTH-telefonil ühte ikoonidest 



 

❶  (kõne ajalugu) *1 
 Valige kõneajaloo loendist kontakt. 
 Seade talletab viimased 20 kõnet. 

❷  (uuesti valimine) 
 Viimati helistatud numbrile automaatselt uuesti helistamine. 

❸  (telefoniraaamat) *1 
Valige telefoniraamatu nimedeloendist/numbriloendist kontakt. 

Nimedeloendi tähestikulisest järjestusest soovitud kontakti 

otsimiseks puudutage  

❹  (häälkäsklus) *2*3 
 Öelge mobiiltelefoni salvestatud häälsilt. 

❺  (telefoninumbri sisestamine) 
 Sisestage telefoninumber. 
❻  Eelsalvestatud number 
 Puudutage eelsalvestatud numbrit ([1] kuni [6]). 
 Seade talletab loendisse kuni 6 kontakti. 
 Salvestamist puudutavad üksikasjad leiate jaotisest 

"Telefoninumbrite eelsalvestamine". 
*1 Mobiiltelefon peab toetama PBAP-d (telefoniraamatu juurdepääsuprofiil, 
i.k. phone book access profile). 
*2 Ärge kasutage mobiiltelefoni häälkäskluse funktsiooni ajal, kui telefon on 
antud seadmega ühendatud. 
*3 Mobiiltelefoni tuvastusspetsifikatsioonist sõltuvalt ei pruugi häälkäsklus 
töötada. 
Täpsema teabe saamiseks külastage tagakaanel toodud toe veebilehte. 
 

3 Puudutage . 
Tehakse kõne ja kuni teise poole vastamiseni kuvatakse helistamiskuva. 
 

Kõne ajal kasutatavad toimingud 
Kõneleja helitugevuse reguleerimine 
Kõneleja hääle helitugevust saab üldisest helitugevuse tasemest sõltumatult 
mällu salvestada. Pöörake kõne ajal helitugevuse nuppu. 
 

Aset leidva kõne edastamine mobiiltelefoni 
Puudutage . 
Tagasi käed-vabad helistamisse edastamiseks puudutage uuesti 

. 
Võimalikud valikud 

Käed-vabad kõne ajal vajutage . 
 
[MIC Gain]  Reguleerib teise poole jaoks mikrofoni helitugevust: [Low] 

(Madal), [Middle] (Keskmine), [High] (Kõrge). 
 

Kõneandmete haldamine 
Telefoninumbrite eelsalvestamine 
1 Vajutage HOME (Kodu) ja puudutage seejärel [iPhone]. 
Ekraanil avaneb BLUETOOTH-telefoni kuva. 

2 Puudutage . 
Ekraanile kuvatakse telefoniraamat. 
3 Valige kontakt, mida soovite eelsalvestatud numbri alla salvestada. 

 Puudutage nimeloendist kontakti nime. 
Soovitud kontakti tähestikulises järjekorras otsimiseks puudutage  ja 
valige seejärel tähestik. 

 Puudutage numbriloendis telefoninumbrit. 
Ekraanile kuvatakse kontakti kinnitus. 

4 Puudutage valikut [Preset] ja puudutage seejärel soovitud eelsalvestatud 
numbrit ([1] kuni [6]). 
Kontakt salvestatakse valitud eelsalvestatud numbri alla. 

Eelsalvestatud valimise registreerimise muutmine 
Korrake eelkirjeldatud toimingut ja kirjutage registreeritud eelsalvestatud 
valimisnumber üle. 
 

Telefoni valikumenüü 
1 Vajutage HOME (Kodu) ja puudutage seejärel [Phone]. 
2 Puudutage XXX. 
Ekraanile kuvatakse telefoni valikumenüü. 
 

[Auto Answer] 
Saabuvale kõnele automaatselt vastamine. 
— [OFF]: automaatne vastamine ei toimi. 
— [ON]: saabuvatele kõnedele vastatakse automaatselt. 
 

SEADED 
Kui teil tekib vajadus muuta seadme seadeid, muudutakse avakuval HOME 
valikut [Settings] (Seaded). 
Märge "●" järgnevas tabelis tähistab vaikeseadistust. 
 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu) ja puudutage seejärel valikut [Settings] 
(Seaded). 
2 Puudutage ühte seadistuskategooria ikoonidest. 

  : üldseadiustused 

  : heliseadistused 

  : ekraaniseadistused 
  : visuaalseadistused 

3 Puudutage  soovitud elemendi valimiseks. 

Eelmisse ekraanivaatesse naasmiseks puudutage . 

Avakuvalt HOME taasesituskuvale lülitumiseks puudutage . 
 

Üldseadistused 
Language (Keel) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

English ( ●), 
Français, Deutsch 
(IVE-560BT) 
Italiano, Русский 
(IVE-560BT-R) 

Ekraanile kuvatava keele valimine. 

 

Time Format (Ajavorming) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

12-hour (12-tunniline), 
24-hour ( ●) (24-tunniline) 

Ajavormingu muutmine. 

 

Clock Time (Kellaaeg) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

OFF ( ●) (Väljas), ON (Sees)  CT-funktsiooni aktiveerimine. 

 

Clock Adjust (Kella seadistamine) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

- Kellaaja seadistamine. 
(Saadaval ainult siis, kui valiku [Clock Time] (Kellaaeg) väärtuseks on 
seatud [OFF] (Väljas).) 

    

Beep (Piiks) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

OFF (Väljas), ON ( ●) (Sees)  Toimingute heli aktiveerimine. 

 
 
 



Touch Panel Adjust (Puutepaneeli reguleerimine) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

- Puutepaneeli kalibreerimise kohandamine, kui puuteasend ei vasta 
õigele elemendile. 

 

Dimmer (Hämardi) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

OFF 
(Väljas)  

Hämardi väljalülitamine. 

Auto ( ●)  Ekraani automaatne hämardamine tulede süütamisel. 
(Kasutatav ainult juhul, kui on ühendatud valgustuse juhtjuhe.) 

ON 
(Sees)  

Ekraani hämardamine. 

 

Dimmer Level (Hämardamise tase) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

(–5 - +5) Hämardi aktiveerimisel kohaldatava ereduse valimine. 

● : 0 

 

Output Colour System (Väljundi värvisüsteem) 
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

NTSC, PAL (●)  Värvisüsteemi muutmine vastavalt ühendatud monitorile. 
(SECAMit ei toetata.) 

 

Camera Input (Kaamera sisend) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

OFF (Väljas)  Sisendi väljalülitamine. 

Normal (●) 
(Normaalne)  

Pildi näitamine tahavaatekaameras. 

Reverse (Pööramine)  Tahavaatekaameras pildi horisontaalne 
pööramine. 

 

Steering Control (Roolilt juhtimine) 
Seadet on võimalik juhtida roolil asuvate nuppudega. 
Ohutuse huvides peatage auto enne kui asute seda seadet muutma. 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

Custom (Kohandatud)  Juhiste ja roolilt juhtimise paneeli kuvamine. 

Preset (●) (Eelsalvestatud)  Roolilt juhtimise deaktiveerimine. 
Juhtimise pöördnupu kasutamine. 

 

User Defined (Kasutaja poolt määratud) 
Seda seadistust saab kasutada vaid siis, kui [Steering Control] (Roolilt 
juhtimine) on seatud valikule [User] (Kasutaja). 
Kuvatakse roolinuppude paneel. 
1 Vajutage ja hoidke nuppu, mida soovite roolile omistada. Paneelil asuv 
nupp süttib (ootel). 
2 Vajutage ja hoidke roolil asuvat nuppu, millele soovite funktsiooni 
omistada. Paneelil asuv nupp värvub siniseks (registreerimine on lõpule 
viidud). 
3 Teiste nuppude registreerimiseks korrake samme 1 ja 2. 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

- Juhiste ja juhtpaneeli kuvamine. 

 
Märkused 
• Kui registreerimise käigus leiab aset tõrge, kustutatakse kogu 

registreeritud teave. Alustage registreerimist algusest uuesti. 
• Kui lahkutakse seadistusmenüüst ja seaded konfigureeritakse ümber, 

kustutatakse kogu registreeritud teave ja registreerimisprotsess algab 
algusest. 

• Osades sõidukites ei pruugi see funktsioon toimida. Teie sõidukiga 
sobivuse kohta lähemalt uurimiseks külastage tagakaanel toodud toe 
veebilehte. 

 

HOME Key Function (HOME-nupu funktsioon) (hoidke 
2 sek all) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

Voice (Hääl), 
DSPL ( ●)  

HOME-nupule häälkäskluse funktsiooni või 
ekraanimenüü omistamine. 

 

Bluetooth Connection (Bluetooth-ühendus) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

ON (Sees), OFF ( ●) (Väljas)  BLUETOOTH-signaali aktiveerimine. 

 

Bluetooth Device Info (Bluetooth-seadme teave) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

- Seadmega ühenduva teise seadme kuvamine, puudutades nuppu 
[Open] (Ava). (Saadaval ainult siis, kui valiku [Bluetooth Connection] 
(Bluetooth-ühendus) väärtuseks on seatud [ON] (Sees).) 

 

Bluetooth Reset (Bluetoothi lähtestamine) 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

- Kõigi BLUETOOTHiga seotud seadete, nagu liitmisteabe, kõneajaloo, 
eelsalvestatud valimise, ühendatud BLUETOOTH-seadmete ajaloo 
jms lähtestamine. 

 
 

Heliseaded 
Rear/Sub Out (Väljund tagakõlarist/bassikõlarist) 
Suunab heliväljundi kas tagakõlaritesse või bassikõlarisse. 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

Rear (Taga)  Helisignaalide väljutamine tagakõlaritesse 
(võimendi). 

Subwoofer ( ●) 
(Bassikõlar)  

Helisignaalide väljutamine bassikõlarisse. 

 

Sound Adjust (Heli reguleerimine) 
Valib 3-ribalise ekvalaiseri ja reguleerib bassikõlari taset, balansi/faaderi 
taset või lõikefiltrit. 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

3BAND EQ (3-
ribaline 
ekvalaiser) 
Flat ( ●), 
Pop, 
Rock, 
News, 
Jazz, 
Electronic, 
Hip Hop, 
Easy list., 
Country, 
Classical 
Custom 

Ekvalaiseri kõvera valimine; ekvalaiseri kõvera 
kohandamine. Kui on valitud [Custom] (Kohandatud), 
valib järgmised ekvalaiseri seaded: [Low] (Madal), [Mid] 
(Keskmine), [High] (Kõrge). 

Subwoofer 
(Bassikõlar): 
(MUTE 
(SUMMUTUS), 
–10 - +10) 
● : 0 

Bassikõlari helitugevuse reguleerimine. 
(Saadaval ainult siis, kui valiku [Rear/Sub Out] (Heli 
väljutamine tagakõlaritest/bassikõlarist) väärtuseks on 
seatud [Subwoofer] (Bassikõlar). 

Balance 
(Balanss): 

Helibalansi kohandamine vasaku ja parema poole kõlarite 
vahel. 



Valik  Ülesanne 

(L 15 - 0 - R 15) 
● : 0 

Fader (Faader): 
(Front (Ees) 15 
- 0 - Rear 
(Taga) 15) 
● : 0 

Helibalansi kohandamine eesmiste ja tagumiste kõlarite 
vahel. 

HPF: 80 Hz, 100 
Hz, 120 Hz, 140 
Hz, 160 Hz, OFF 
( ●) (Väljas) 

Esi-/tagakõlarite lõikesageduse valimine. 

LPF: OFF ( ●) 
(Väljas), 80 Hz, 
100 Hz, 120 Hz, 
140 Hz, 160 Hz 

Bassikõlari lõikesageduse valimine. 
(Saadaval ainult siis, kui valiku [Rear/Sub Out] (Heli 
väljutamine tagakõlaritest/bassikõlarist) väärtuseks on 
seatud [Subwoofer] (Bassikõlar).) 

 
 

 Ekraaniseaded 
Demo 
Seadme olek: ükskõik milline 
 

Valik  Ülesanne 

OFF (Väljas), ON ( ●) (Sees)  Demonstratsiooni väljalülitamine. 

 

 Visuaalseaded 
DVD Menu Language (DVD menüükeel) 
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

Inglise ( ●), 
Hiina 
Saksa, 
Prantsuse, Itaalia, 
Hispaania, 
Portugali, 
Hollandi, Taani, 
Rootsi, 
Soome, 
Norra, 
Vene, muu 

Plaadimenüü vaikekeele valimine. 

 

DVD Audio Language (DVD helikeel) 
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

Inglise ( ●), 
Hiina 
Saksa, 
Prantsuse, Itaalia, 
Hispaania, 
Portugali, 
Hollandi, Taani, 
Rootsi, 
Soome, 
Norra, 
Vene, muu 

Heliraja vaikekeele valimine. 

 

DVD Subtitle Language (DVD subtiitrite keel) 
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

Inglise (●), 
Hiina 
Saksa, 
Prantsuse, Itaalia, 
Hispaania, 
Portugali, 
Hollandi, Taani, 
Rootsi, 
Soome, 
Norra, 
Vene, muu 

DVD subtiitrite vaikekeele valimine. 

   

Monitor Type (Ekraani tüüp) 
Valib ühendatud ekraanile sobiva kuvasuhte. 
(Selle seadme kuvasuhe muutub samuti.) 
Plaadist olenevalt võidakse automaatselt valida kas vorming [Letterbox] või 
[Pan Scan].  
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

16:9 (●)  

 

Laiema pildi kuvamiseks. Sobib juhul, kui seadmega 
on ühendatud laiekraanmonitor või lairežiimi 
funktsiooniga monitor. 

Letterbox  

 

Laipildi kuvamiseks, mille puhul on ekraani üla- ja 
allosas kuvatud mustad ribad. Sobib 4:3 
kuvasuhtega ekraani ühendamisel. 

Pan Scan  

 

Laia pildi kogu ekraanile kuvamiseks, mille puhul 
lõigatakse ekraanile mittemahtuvad osad 
automaatselt ära. 

 

Video CD PBC 
Seadme olek: allikat ei ole valitud 
 

Valik  Ülesanne 

OFF (Väljas), ON ( ●) (Sees)  PBC-funktsioonidega VCD-de esitamiseks. 

 
 

LISASEADMED 
  

Täiendavad heli-/videoseadmed 
Seadme AUX-pesaga on võimalik ühendada täiendava portatiivse 
meediamängija, mängukonsooli vms. 
 

Lisaseadme valimine 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel nuppu [AUX] 
(Lisaseade). 
Ekraanile kuvatakse AUX-taasesituskuva. 
 

Helitugevustaseme reguleerimine 
Reguleerige enne taasesitamise algust kindlasti ühendatud seadme 
helitugevust. 
1 Vähendage käesoleva seadme helitugevust. 
2 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel nuppu [AUX] 
(Lisaseade). 
Ekraanile kuvatakse AUX-taasesituskuva. 

3 Puudutage menüü avamiseks  ja puudutage seejärel valikut [Input 
Level] (Sisendi tase). 
4 Valige seadmel oma tavaline kuulamistugevus. 
5 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt nuppu –/+. Helitugevus on 
reguleeritav üksikute sammudena vahemikus -10 kuni +15. 
 

Ühendatud seadme tüübi valimine 
Valides iga ühendatud seadme tüübi (video või audio), saab muuta vastavalt 
ka taustakuva. 
1 Vajutage nuppu HOME (Kodu), ja puudutage seejärel nuppu [AUX] 
(Lisaseade). 
2 Puudutage [Front] (Ees) või [Rear] (Taga). 
[Front] (Ees) on valitav ainult heli puhul. 
3 Kui valite [Rear] (Taga), puudutage menüü avamiseks XXX ja puudutage 
seejärel valikut [AUX Input] (Lisaseadme sisend). 
4 Puudutage [Audio] (Heli), [Video] või [Auto]. 
Vaikeseadeks on [Auto]. 

Eelmisse ekraanivaatesse naasmiseks puudutage . 
 



Tahavaatekaamera 
Ühendades valikulise tahavaatekaamera pesasse CAMERA IN (Kaamera 
sisend), saate kuvada ekraanile tahavaatekaamerast tuleva pildi. 
Tahavaatekaamerast kuvatakse pilt siis, kui: 
— süttib tagurdamistuli (või käigukang on seatud asendisse R (tagurdamine); 
— vajutate nuppu HOME (Kodu) ja puudutate seejärel valikut [Rear Camera] 
(Tahavaatekaamera). 
— vajutate ja hoiate nuppu DSPL ja puudutate seejärel valikut [Rear Camera] 
(Tahavaatekaamera). 
 

INFORMATSIOON 
 

Keelekoodide loend 
Keelekoodide loend 
Keelte kirjapilt vastab standardi ISO 639:1988 (E/F)  ingliskeelsetele 
keelenimetustele. 
 
Kood/keel Kood/keel Kood/keel Kood/keel 

1027 Afar  1183 Irish  1347 Maori  1507 Samoan 

1028 Abkhazian  1186 Scots Gaelic  1349 Macedonian  1508 Shona 

1032 Afrikaans  1194 Galician  1350 Malayalam  1509 Somali 

1039 Amharic  1196 Guarani  1352 Mongolian  1511 Albanian 

1044 Arabic  1203 Gujarati  1353 Moldavian  1512 Serbian 

1045 Assamese  1209 Hausa  1356 Marathi  1513 Siswati 

1051 Aymara  1217 Hindi  1357 Malay  1514 Sesotho 

1052 Azerbaijani  1226 Croatian  1358 Maltese  1515 Sundanese 

1053 Bashkir  1229 Hungarian  1363 Burmese  1516 Swedish 

1057 Byelorussian  1233 Armenian  1365 Nauru  1517 Swahili 

1059 Bulgarian  1235 Interlingua  1369 Nepali  1521 Tamil 

1060 Bihari  1239 Interlingue  1376 Dutch  1525 Telugu 

1061 Bislama  1245 Inupiak  1379 Norwegian  1527 Tajik 

1066 Bengali;  1248 Indonesian  1393 Occitan  1528 Thai 

Bangla  1253 Icelandic  1403 (Afan)Oromo  1529 Tigrinya 

1067 Tibetan  1254 Italian  1408 Oriya  1531 Turkmen 

1070 Breton  1257 Hebrew  1417 Punjabi  1532 Tagalog 

1079 Catalan  1261 Japanese  1428 Polish  1534 Setswana 

1093 Corsican  1269 Yiddish  1435 Pashto; 
Pushto  

 1535 Tonga 

1097 Czech  1283 Javanese  1538 Turkish 

1103 Welsh  1287 Georgian  1436 Portuguese  1539 Tsonga 

1105 Danish  1297 Kazakh  1463 Quechua  1540 Tatar 

1109 German  1298 Greenlandic  1481 Rhaeto- 
Romance  

 1543 Twi 

1130 Bhutani  1299 Cambodian  1557 Ukrainian 

1142 Greek  1300 Kannada  1482 Kirundi  1564 Urdu 

1144 English  1301 Korean  1483 Romanian  1572 Uzbek 

1145 Esperanto  1305 Kashmiri  1489 Russian  1581 Vietnamese 

1149 Spanish  1307 Kurdish  1491 Kinyarwanda  1587 Volapük 

1150 Estonian  1311 Kirghiz  1495 Sanskrit  1613 Wolof 

1151 Basque  1313 Latin  1498 Sindhi  1632 Xhosa 

1157 Persian  1326 Lingala  1501 Sangho  1665 Yoruba 

1165 Finnish  1327 Laothian  1502 Serbo-  1684 Chinese 

1166 Fiji  1332 Lithuanian  Croatian  1697 Zulu 

1171 Faroese  1334 Latvian;  
Lettish  

1503 Singhalese  

1174 French  1505 Slovak  

1181 Frisian  1345 Malagasy  1506 Slovenian  1703 Not specified 

 
 

Tõrgete kõrvaldamine 
Kui teie seadme/mobiilseadmega on tekkinud probleemid, peatage ja parkige 
auto turvalisse kohta enne kui asute probleemi põhjuseid välja selgitama. 
Järgmine nimekiri aitab teil lahendada seadmega ette tulla võivaid 
probleeme. 
Enne järgneva loendi läbivaatamist kontrollige üle seadme ühendus ja 
kasutustoimingud. 
Kaitsme vahetamise ja seadme armatuurlauast eemaldamise üksikasjade 
kohta lugege lähemalt käesoleva seadmega kaasas olevast 
paigaldamise/ühendamise juhendist. 
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, külastage tagakaanel toodud toe 
veebilehte. 
 

Üldine 
Seadmesse ei jõua vooluvarustus. 
• Kontrollige kaitset. 
• Ühendus ei ole korralik. 

o Ühendage kollane ja punane toitejuhe. 
 

Ei kosta piiksuheli. 
• Ühendatud on valikuline lõppvõimendi ja te ei kasuta sisseehitatud 

võimendit. 
 

Mälu sisu on kustutatud. 
• Toitejuhe või aku on lahti ühendatud või ei ole korralikult ühendatud. 
 

Salvestatud jaamad ja õige kellaaeg on kustutatud. 
Kaitse on läbi põlenud. 
Seadmest kostab süüteasendisse keeramisel müra. 
• Juhtmed ei vasta korralikult auto tarvikute toiteühendusele. 
 

Kuva kaob ekraanilt või ei ilmu ekraanile. 
• Hämardi on lülitatud väärtusele [ON] (Sees). 
• Kuva kustub, kui vajutate ja hoiate OFF (Väljas). 

o Vajutage seadme nuppu OFF (Väljas), kuni ekraanikuva 
tagasi ilmub. 

• Ekraani väljalülitamisfunktsioon on aktiveeritud. 
o Ekraani uuesti sisselülitamiseks puudutage suvalist kohta 

ekraanil. 
 

Ekraan ei reageeri õigesti teie puudutusele. 
• Puudutage korraga ainult ühte ekraaniosa. Kui korraga puudutatakse 

kahte või enamat ekraaniosa, ei pruugi ekraan korralikult toimida. 
• Kalibreerige ekraani puutepaneel. 

o Puudutage tugevalt survetundlikku paneeli. 
• Tagaekraani ei ole võimalik kasutada. Tagaekraanile kuvatud ikoonid ei 

toimi. 
 

Menüüelemente ei ole võimalik valida. 
• Mittekasutatavad menüüelemendi on kuvatud hallina. 
 

Raadiosaadete vastuvõtmine 
Jaamasid ei ole võimalik vastu võtta. 
Heli sisaldab müra. 
• Ühendus ei ole korralik. 

o Ühendage REM OUT juhe (sinise/valge triibuga) või tarvikute 
toitejuhe (punane) autoantenni (võimendi toitejuhtmega 
(ainult siis, kui autol on taga-/külgklaasi sisse ehitatud 
raadioantenn). 

o Kontrollige autoantenni ühendust. 
o Kui autoantenn ei pikene, kontrollige mootoriga antenni 

juhtjuhtme ühendust. 
 

Eelsalvestatud häälestus ei toimi. 
• Saatesignaal on liiga nõrk. 
 

RDS 
PTY kuvab ekraanile kirje [PTY not found.] (PTY-d ei leitud). 
• Esitatav raadiojaam ei ole RDS-jaam. 
• RDS-andmeid ei ole vastu võetud. 
• Jaam ei erista programmitüüpe. 
 

Pilt 
Pilt puudub või on pilt mürarikas. 
• Ühendus ei ole korralikult tehtud. 
• Kontrollige selle ja teise seadme vahelist ühendust ja seadke seadme 

sisendivalits antud seadmele vastavale allikale. 
• Plaat on defektne või määrdunud. 
• Paigaldamine ei ole õigesti tehtud. 

o Paigaldage seade auto tugevasse osasse kuni 45° nurga alla. 
• Parkimisjuhe (heleroheline) ei ole ühendatud seisupiduri 

lülitusjuhtmega või ei ole parkimispidur rakendatud. 
 

Pilt ei sobitu ekraanile. 
• DVD-l on kuvasuhe fikseeritud. 
 

Tagaekraanil pilt puudub või on pilt mürarikas. 
• Valitud on allikas/režiim, mis ei ole ühendatud. Kui puudub sisend, ei 

kuvata tagaekraanile ka mingit pilti. 
• Värvisüsteemi seadistus on vale. 

o Seadke värvisüsteemi seadistuseks vastavalt ühendatud 
ekraanile kas [PAL] või [NTSC]. 

• Tagaekraani pilti näidatakse hoopis selle seadme ekraanil. 



o Kui tagaekraani pilti näidatakse selle seadme ekraanil, siis ei 
kuvata tagaekraanile midagi. 

 

Heli 
Heli puudub / heli jätab vahele / heli krabiseb. 
• Ühendus ei ole korralikult tehtud. 
• Kontrollige selle ja ühendatud seadme vahelist ühendust ja ühendatud 

seadme sisendivalits sellele seadmele vastavale allikale. 
• Plaat on defektne või määrdunud. 
• Paigaldamine ei ole õigesti tehtud. 

o Paigaldage seade auto tugevasse osasse kuni 45° nurga alla. 
• MP3-faili diskreetimissagedus ei ole 32, 44,1 ega 48 kHz. 
• WMA-faili diskreetimissagedus ei ole 44,1 kHz. 
• MP3-faili bitikiirus ei ole 48 kuni 192 kbps. 
• WMA-faili bitikiirus ei ole 48 kuni 192 kbps. 
• Seade on seatud pausi/tagasikerimise/edasikerimise režiimile. 
• Väljundite seaded ei ole õigesti tehtud. 
• DVD väljundtase on liiga nõrk. 
• Helitugevus on liiga nõrk. 
• ATT-funktsioon on sisse lülitatud. 
• Vormingut ei toetata (näiteks DTS). 

o Kontrollige, kas seade toetab antud vormingut. 
 

Heli on mürarikas. 
• Hoidke juhtmed üksteisest eemal. 
 

Plaadi kasutamine 
Plaat ei mängi. 
• Plaat on defektne või määrdunud. 
• Plaat ei ole mängitav. 
• Regioonikoodi tõttu ei ole DVD mängitav. 
• Plaat ei ole lõpule viidud. 
• Plaadivorming või failiversioon ei ole selle seadmega sobivad. 

• Vajutage plaadi eemaldamiseks . 
 

MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 failid ei mängi. 
• Salvestamine ei ole toimunud vastavalt ISO 9660 level 1 või level 2 

vormingule või Joliet või Romeo laiendusvormingule (DATA CD) või UDF 
Bridge vormingule (DATA DVD). 

• Faililaiend on vale. 
• Failid ei ole salvestatud MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 vormingus. 
• Kui plaat sisaldab mitut tüüpi faile, suudab seade esitada vaid valitud 

tüüpi (audio/video) faile. 
o Valige loendist sobiv failitüüp. 

 

MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 failide mängima hakkamine võtab teistega 
võrreldes kauem aega. 
• Järgmiste plaatide mängima hakkamine võtab kauem aega. 

o Keeruka failipuustruktuuriga salvestatud plaat. 
o Plaat, millele on võimalik faile juurde lisada. 

 

Teatud funktsioone ei ole võimalik teostada. 
• Plaadist sõltuvalt ei pruugi teil olla võimalik teostada selliseid 

toiminguid, nagu seiskamine, otsimine või kordusesitus / juhuslik esitus. 
Täpsema teabe saamiseks tutvuge plaadiga kaasas oleva juhendiga. 

 

Heliraja/subtiitrite keelt või kaameranurka ei ole võimalik muuta. 
• Kasutage puldi otsevalikunupu asemel DVD-menüüd. 
• DVD-le ei ole salvestatud mitmekeelseid heliradasid, mitmekeelseid 

subtiitreid ega mitut erinevat kaameranurka. 
• DVD keelab vahetamise. 
 

Juhtnupud ei toimi. 
• Plaat ei väljutu. 
• Vajutage lähtestusnuppu. 
 

USB taasesitamine 
USB-jaoturi kaudu ei ole lugude taasesitamine võimalik. 
• Ühendage iPod-/USB-seadmed selle seadmega ilma USB-jaoturit 

kasutamata. 
 

Lugusid ei ole võimalik esitada. 
• Ühendage USB-seade uuesti. 
 

USB-seadme esitamine võtab tavapärasest kauem aega. 
• USB-seade sisaldab suuremõõtmelisi faile või on failid keerukas 

puustruktuuriga. 
 

Heli on katkendlik. 
• Heli võib olla katkendlik bitikiiruse juures, mis on suurem kui 320 kbps. 
 

BLUETOOTH-funktsioon 
Teised BLUETOOTH-seadmed ei suuda seda seadet leida. 
• Seadke valiku [Bluetooth Connection] (Bluetooth-ühendus) seadeks 

[ON] (Sees). 
• BLUETOOTH-seadmega ühendamise ajal ei ole seda seadet enam 

võimalik mõne teise seadmega leida. Lõpetage olemasolev ühendus ja 
otsige seda seadet mõnest teisest seadmest. Lahti ühendatud seadet 
saab ühendada uuesti, valides selle registreeritud seadmete hulgast. 

 

Ühendamine ei ole võimalik. 
• Kontrollige üle teise seadme vms juhendis toodud ühendustoimingud ja 

teostage ühendamine uuesti. 
 

Tuvastatud seadme nime ei näidata. 
• Teise seadme olekust olenevalt ei pruugi selle nimetuse saamine 

õnnestuda. 
 

Puudub helin. 
• Suurendage kõne vastuvõtmise ajal helitugevust. 
 

Rääkija hääle helitugevus on nõrk. 
• Suurendage kõne ajal helitugevust. 
 

Teine pool ütleb, et helitugevus on liiga madal või liiga kõrge. 
• Reguleerige suvandi [MIC Gain] (Mikrofoni võimendus) taset. 
 

Telefonikõnede ajal on kuulda kaja või müra. 
• Vähendage helitugevust. 
• Kui ümbritsev müra, mitte telefonikõne heli, on liiga vali, proovige 

sellist müra vähendada. 
o Kui teemüra on liiga vali, proovige sulgeda aken. 
o Vähendage õhukonditsioneeri võimsust, kui see teeb 

töötamisel liiga suurt müra. 
 

Telefoniheli kvaliteet on kehv. 
• Telefoniheli kvaliteet sõltub mobiiltelefoni vastuvõtutingimustest. 

o Sõitke autoga kohta, kus saaks nõrga levi korral paremini 
signaali vastu, kui signaali levi on nõrk. 

 

Ühendatud BLUETOOTH-seadme helitugevus on madal või kõrge. 
• Helitugevus sõltub BLUETOOTH-seadmest. 

o Vähendage selle ja BLUETOOTH-seadme vahelist 
helitugevuse erinevust. 

 

Heli on voogesituse ajal katkendlik. 
• Vähendage seadme ja BLUETOOTH-seadme vahelist kaugust. 
• Kui BLUETOOTH-seade on paigutatud signaali katkestavate omadustega 

ümbrisesse, eemaldage seadme kasutamise ajaks selline ümbris. 
• Mitu BLUETOOTH-seadet või mõnda muud raadiolaineid kiirgavat 

seadet asuvad suhtelises läheduses. 
o Lülitage teised seadmed välja. 
o Suurendage seadme ja teiste seadmete vahelist kaugust. 

• Selle seadme ühendumisel mobiiltelefoniga katkeb heli hetkeks. 
Tegemist ei ole rikkega. 

 

Ühendatud BLUETOOTH-seadet ei ole võimalik heli voogesituse ajal juhtida. 
• Kontrollige, kas ühendatud BLUETOOTH-seade toetab AVRCP-d. 
 

Osad funktsioonid ei tööta. 
• Kontrollige, kas ühendatud seade toetab kõneks olevat funktsiooni. 
 

Kõne võetakse mittetahtlikult vastu.  
• Ühendatud telefon on seadistatud automaatselt kõne alustama. 
• Suvandi [Auto Answer] (Automaatne vastamine) seadeks on valitud 

[ON] (Sees). 
 



Liitmine ebaõnnestus seoses ajalõpuga. 
• Ühendatud seadmest sõltuvalt võib liitmiseks võimaldatud aeg olla liiga 

lühike. Proovige ühekohalist pääsuvõtit valides viia liitmine aja jooksul 
lõpule. 

 

BLUETOOTH-funktsiooni ei ole võimalik kasutada. 
• Väljuge allikast, vajutades ja hoides nuppu SOURCE all vähemalt 1 

sekundi, ja lülitage seade seejärel sisse. 
 

Käed-vabad kõne ajal ei kostu auto kõlaritest heli. 
• Kui heli tuleb mobiiltelefonist, seadistage mobiiltelefon väljutama heli 

auto kõlaritest. 
 

Siri Eyes Free ei ole aktiveeritud. 
• Teostage Siri Eyes Free'd toetava iPhone'i käed-vaba registreerimine.  
• Lülitage funktsioon Siri iPhone'is sisse. 
• Katkestage iPhone'i ja seadme vaheline BLUETOOTH-ühendus ja looge 

seejärel ühendus uuesti. 
 

Veateated/-sõnumid 
Bluetooth Connection Error (Bluetooth-ühenduse viga) 
• Selle seadme ja BLUETOOTH-telefoni vahel on juhtunud viga. 

o Veenduge, et sellel seadmel ja BLUETOOTH-telefonil on 
BLUETOOTH-signaal lülitatud sises. 

o Proovige uuesti seadmeid omavahel liita. 
o Ühendage BLUETOOTH-telefon uuesti. 

 

Bluetooth device is not found (Bluetooth-seadet ei leitud) 
• Seade ei suuda leida ühendatavat BLUETOOTH-seadet. 

o Kontrollige ühendatava seadme BLUETOOTH-seadistust. 
• Seadet ei ole registreeritud BLUETOOTH-seadmete loendis. 

o Teostage liitmine BLUETOOTH-seadmega. 
 

Call Data Error (Kõneandmete viga) 
• PBAP kaudu telefoniraamatut või BLUETOOTH-telefoni kõneajalugu 

avades on ilmnenud tõrge. 
o Ühendage BLUETOOTH-telefon uuesti. 

 

Data Listing Error (Andmeloendi tõrge) 
• PBAP kaudu telefoniraamatu andmete või BLUETOOTH-telefoni 

kõneajaloo kuvamisel on ilmnenud tõrge. 
• Ühendage BLUETOOTH-telefon uuesti. 
 

Disc Error (Plaadi viga) 
• Seoses probleemiga ei suuda seade andmeid lugeda. 
• Andmed on kahjustatud või rikutud. 
• Plaat on rikutud. 
• Plaat ei ole selle seadmega sobiv. 
• Plaat ei ole lõpetatud. 
• Plaat on määrdunud või tagurpidi sisestatud. 

o Puhastage plaat või sisestage plaat õigesti. 
• Sisestatud on tühi plaat. 
• Seoses probleemiga ei saa plaat mängida. 

o Sisestage teine plaat. 
• Plaat ei ole selle seadmega sobiv. 

o Sisestage sobiv plaat. 

• Vajutage plaadi eemaldamiseks . 
 

Käed-vaba seade ei ole kasutatav. 
• Mobiiltelefon ei ole ühendatud. 

o Ühendage mobiiltelefon. 
 

Jaotureid ei toetata. 
• See seade ei toeta USB-jaotureid. 
 

No Playable Data (Esitatavaid andmeid ei ole) 
• Plaat ei sisalda mängitavaid andmeid. 
• iPodil puuduvad mängitavad andmed. 

o Laadige muusikaandmed/-failid iPodi. 
 

Overcurrent Caution on USB (USB ülevoolu hoiatus) 
• USB-seade on ülekoormatud. 

o Ühendage USB-seade lahti ja vahetage seejärel SOURCE-
nuppu (Allikas) vajutades allikat. 

o Näitab, et USB-seade ei ole töökorras või on ühendatud 
mittetoetatav seade. 

Piirkonnakood keelab taasesitamise. 
• DVD piirkonnakood on seadme piirkonnakoodist erinev. 
 

Seade ei reageeri 
• Seade ei tunne ühendatud USB-seadet ära. 

o Ühendage USB-seade uuesti. 
o Kontrollige, kas seade toetab USB-seadet. 

 

Tehnilised andmed 
 

Ekraanisektsioon 
Ekraani tüüp: lai LCD-värviekraan 
Mõõtmed: 6,2 tolli 
Süsteem: TFT aktiivmaatriks 
Pikslite arv: 
1 152 000 pikslit (800 × 3 (RGB) × 480) 
Värvisüsteem: 
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M automaatselt valitav 
 

Tuunerisektsioon 
FM 
Häälestusvahemik: 87,5–108.0 MHz 
Antennipesa: 
välisantenni konnektor 
Vahesagedus: 150 kHz 
Kasutatav tundlikkus: 10 dBf 
Selekteeritavus: 70 dB sagedusel 400 kHz 
Signaali-müra suhe: 70 dB (mono) 
Eraldavus 1 kHz juures: 30 dB 
Sagedusreaktsioon: 20–15 000 Hz 
 

AM 
Häälestusvahemik: 531–1602 kHz 
Antennipesa: 
välisantenni konnektor 
Vahesagedus: 
9 267 kHz või 9 258 kHz/4,5 kHz 
Tundlikkus: 44 μV 
 

DVD/CD mängija sektsioon 
Signaali-müra suhe: 80 dB 
Sagedusreaktsioon: 20–20 000 Hz 
Wow ja flutter: alla mõõdetavaid piire 
Harmooniline moonutus: 0.05% 
Piirkonnakood: märgitud ära seadme põhjal 
 

USB-mängija sektsioon 
Liides: USB (täiskiirus) 
Maksimaalne vool: 1 A 
Juhtmeta kommunikatsioon 
Kommunikatsioonisüsteem: 
BLUETOOTH standardversioon 3.0 
Väljund: 
BLUETOOTH standardne võimsusklass 2 (max. +4 dBm) 
Maksimaalne kommunikatsioonivahemaa: 
vaateulatus, ligik. 10 m*1 
Sagedusvahemik: 
2,4 GHz laineala (2,4000–2,4835 GHz) 
Moduleerimismeetod: FHSS 
Ühilduv BLUETOOTH-profiilidega *2: 
A2DP (täiustatud helijaotusprofiil) 1.2 
AVRCP (audio/video kaugjuhtimise profiil) 1.4 
HFP (käed-vabad profiil) 1.6 
PBAP (telefoniraamatu juurdepääsu profiil) 
OPP (objekti surumisprofiil) 
SPP (jadapordi profiil) 
*1 Tegelik vahemaa sõltub erinevatest teguritest, nagu seadmete vahelised 
takistused, mikrolaineahju ümber olevad magnetväljad, staatiline laeng, 
vastuvõtu tundlikkus, antenni jõudlus, operatsioonisüsteem, 
tarkvararakendus jms. 
*2 BLUETOOTH standardprofiilid näitavad seadmete vahelise BLUETOOTH 
kommunikatsiooni eesmärki. 
 



Lõppvõimendisektsioon 
Väljundid: kõlariväljundid 
Kõlari takistus: 4–8 oomi 
Maksimaalne väljundvõimsus: 50 W × 4 (4 oomi juures) 
 

Üldine 
Väljundid: 
Video väljundpesa (taga) 
Heli väljundpesad (ees, taga/bassikõlar vahetatavad) 
Mootorantenni/lõppvõimendi juhtpesa (REM OUT) 
Sisendid: 
Valgustuse juhtpesa 
Juhtpuldi sisendpesa 
Antenni sisendpesa 
Mikrofoni sisendpesa 
Seisupiduri juhtpesa 
Tagurpidikäigu sisendpesa 
Kaamera sisendpesa 
AUX heli sisendpesa (ees) 
AUX heli/video sisendpesa (taga) 
USB-port 
Väline sisendpesa 
Võimsusvajadus: 
12 V alalisvool autoakult (miinusmaandus) 
Mõõtmed: 
Ligik. 178 mm × 101.5 mm × 169 mm 
Paigaldusmõõtmed: 
Ligik. 178 mm ×100 mm ×165 mm 
Kaal: 
Ligik. 1,7 kg 
Pakendi sisu: 
Põhiseade (1) 
Pult (1): RUE-4233 
Paigaldamiseks ja ühendamiseks vajalikud osad (1 kmpl) 
Mikrofon (1) 
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. 
Piirkonnakood 
Piirkonnakoodi kasutatakse tarkvara paljundamisõiguste kaitsmiseks. 
Piirkonnakood asub seadme põhjal ja antud seadmega on võimalik esitada 
vaid neid DVD-plaate, mis on märgistatud samasuguse piirkonnakoodiga. 

 märgisega DVDsid on samuti võimalik esitada. 
Kui proovite mõnda muud DVD-d mängida, kuvatakse ekraanile kirje 
[Playback prohibited by region code.] (Taasesitamine on piirkonnakoodi 
poolt keelatud). Sõltuvalt DVD-st ei pruugi plaadil olla piirkonnakoodi, kuigi 
DVD esitamine võib piirkonnapiirangute poolt olla piiratud. 
Seoses lakkamatu tooteparendusega võidakse tehnilisi andmeid ja ehitust 
muuta ilma sellest eelnevalt teatamata. 
LCD paneeli valmistamisel on kasutatud ülitäpset valmistamistehnoloogiat. 
Paneeli toimivate pikslite osakaal on enam kui 99,99%. See tähendab, et 
0,01% pikslitest võivad olla kas SEES või VÄLJAS. 
 
 

Paigaldamine ja ühendused  
Lugege enne seadme paigaldamist ja ühendamist järgmised leheküljed ning 
leheküljed 4 ja 9 tähelepanelikult läbi. 
 

 HOIATUS 
ÜHENDUSED PEAVAD OLEMA ÕIGESTI TEHTUD. 
Valesti tehtud ühendused võivad tuua kaasa süttimise või toote 
kahjustumise. 
 

KASUTAGE AINULT 12V ELEKTRISÜSTEEMIGA AUTODES 
(Kui te ei ole täiesti kindlad, laske palun edasimüüjal üle kontrollida.) Nõude 
eiramine võib tuua kaasa süttimise jms. 
 

ENNE JUHTMETE ÜHENDAMIST ÜHENDAGE AUTO AKU MIINUSKAABEL AKU 
KÜLJEST LAHTI. 
Nii mitte tehes võib tulemuseks olla elektrilöök või lühistest tingitud 
vigastused. 

VÄLTIGE JUHTMETE JÄÄMIST ÜMBRITSEVATE OBJEKTIDE VAHELE KINNI VÕI 
KÜLGE. 
Sõiduki juhtimise ajal võimalike takistuste vältimiseks paigutage juhtmed ja 
kaablid vastavalt käesoleva juhendi nõuetele. Juhtmed või kaablid, mis 
takistavad või jäävad kinni sellistes kohtades nagu rool, käigukang, 
piduripedaalid jms. võivad olla äärmiselt ohtlikud. 
 

ÄRGE ÜHENDAGE ELEKTRIJUHTMETELE VAHELE 
Ärge võtke voolujuhtmelt isolatsiooni maha selleks, et mõnda muud seadet 
vooluga varustada. Nii tehes võite ületada juhtme lubatud voolutaluvust ning 
tulemuseks võib olla süttimine või elektrilöök. 
 

AVASID PUURIDES ÄRGE VIGASTAGE TORUSID EGA JUHTMEID.  
Auto kere sisse seadme paigaldamiseks avasid puurides olge 
tähelepanelikud, et te ei puutuks vast, vigastaks ega takista torusid, 
kütusetorusid, paake või elektrijuhtmeid. Nõude eiramine võib tuua kaasa 
süttimise. 
 

ÄRGE KASUTAGE PIDURI- VÕI ROOLISÜSTEEMIDE POLTE VÕI MUTREID 
MAANDUSÜHENDUSTE TEGEMISEKS. 
Pidurdus- või juhtimissüsteemide (või mõne muu ohutusega seotud 
süsteemi) polte ja mutreid või paake ei tohi MITTE KUNAGI kasutada 
installeerimiseks või maanduse ühendamiseks. Selliste detailide kasutamine 
võib viia sõiduki üle kontrolli kaotamiseni ning tuua kaasa süttimise vms. 
 

HOIDKE VÄIKESED DETAILID NAGU NÄITEKS PATAREID LASTE 
KÄEULATUSEST VÄLJAS. 
Nende allaneelamine võib tuua kaasa tõsise vigastuse. Alla neelamise korral 
pidage koheselt nõu arstiga. 
 

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KOHTADESSE, MIS VÕIVAD HALVENDADA 
SÕIDUKI JUHTIMIST NAGU NÄITEKS ROOL VÕI KÄIGUKANG. 
Nii tehes võite takistada ette vaadet või takistada liikumist vms. ning tuua 
kaasa tõsiseid õnnetusi. 
 

 Ettevaatust 
SEADET VÕIVAD PAIGALDADA AINULT KVALIFITSEERITUD ELEKTRIKUD VÕI 
AUTOTEHNIKUD. 
Seadme kaabeldused ning seadme paigaldamine nõuab tehnilisi erioskusi 
ning kogemust. Ohutuse tagamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kus te 
seadme ostsite ning laske tööd neil teostada. 
 

KASUTAGE MÄRGITUD LISATARVIKUID JA –DETAILE NING PAIGALDAGE 
NAD KINDLALT. 
Kasutage ainult ette nähtud lisavarustust. Teiste detailide peale selleks 
määratute kasutamine võib seadet sisemiselt vigastada või ei võimalda 
seadet kindlalt oma kohale kinnitada. Selle tulemusena võivad detailid lahti 
tulla, mis võib tekitada ohte või tuua kaasa seadme rivist välja minemise. 
 

PAIGUTAGE JUHTMED SELLISELT, ET NAD EI OLEKS SURUTUD EGA KÄIKS 
VASTU TERAVAID METALLSERVASID. 
Viige kaablid ning juhtmed liikuvatest detailidest eemale (nagu näiteks 
istmete siinid). Nii hoiate te ära juhtmete vigastumise. Kui juhe läbib 
metallesemes asuva ava, kasutage juhtme isolatsiooni kaitsmiseks augu serva 
vastu vigastumise eest kummipuksi. 
 

ÄRGE PAIGALDAGE SEADET KÕRGE NIISKUSE VÕI TOLMU SISALDUSEGA 
KOHTADESSE. 
Vältige seadme paigaldamist kohtadesse, kus on võimalik niiskuse või tolmu 
kõrge kontsentratsioon. Seadmesse tunginud niiskus või tolm võivad viia 
seadme rivist välja minemiseni. 
 

Ettevaatusabinõud 
• Enne IVE-W560BT/IVE-W560BT-R paigaldamist tuleb kaabel aku 

miinusklemmilt (–) lahti ühendada. See vähendab seadme kahjustamise 
ohtu võimaiku lühiühenduse korral. 

• Ühendage värvikoodiga kontaktid ja juhtmed vastavalt skeemile. 
Ebaõiged ühendused võivad viia häireteni seadme töös või kahjustada 
sõiduki elektrisüsteemi. 

• Sõiduki elektrisüsteemiga ühenduste tegemisel pidage silmas tehases 
paigaldatud komponente (näiteks pardakompuutrit). Ärge kasutage 
nende juhtmeid antud seadme toitega varustamiseks. IVE-W560BT-
/IVE-W560BT-R-ga ühendamisel kaitsmetekarpi veenduge, et IVE-



W560BT/IVE-W560BT-R vooluahelas olev kaitse omaks sobivat 
ampritaluvust. 

• Antud nõude eiramine võib tuua kaasa seadme ja/või sõiduki rivist välja 
minemise. Kahtluste korral võtke ühendust ALPINE edasimüüjaga. 

• IVE-W560BT/IVE-W560BT-R kasutab RCA tüüpi pistikupesasid teiste 
seadmetega ühendamiseks (näiteks võimendaja), millel on samuti RCA 
konnektorid. Teiste seadmetega ühendamiseks võib olla vajalik 
kasutada adaptereid. Vajaduse korral võtke abi saamiseks ühendust 
oma volitatud ALPINE edasimüüjaga. 

• Jälgige, et kõlari miinusjuhe (–) oleks ühendatud kõlari miinusklemmiga 
(–). Mitte mingil juhul ärge ühendage omavahel või sõiduki kerega 
vasaku ja parema kanali kõlarijuhtmeid. 

• Ekraan peab paigaldamise ajal olema täielikult välja tõmmatud. Kui ei, 
võib see tuua kaasa probleeme. 

• Autodesse paigaldamisel veenduge, et ekraan saab avaneda ja sulguda 
ilma käiguvalitsa vastu puutumata. 

 

TÄHTIS 
Kirjutage palun oma seadme seerianumber alltoodud ridadele ning hoidke 
see kindlas kohas alles. Plaat seerianumbriga asub seadme põhjal. 
 
SEERIANUMBER: ..........................................................................................  
 
PAIGALDAMISKUUPÄEV: ..............................................................................  
 
PAIGALDUSTEHNIK: ......................................................................................  
 
OSTUKOHT: ..................................................................................................  

 
 

Paigaldamine 
 

Ettevaatust 
Ärge katke kinni seadme radiaatorit, kuna sellisel juhul ei ole võimalik õhu 
ringvool. Kinni kaetud radiaatori puhul koguneb kuumus seadmesse ja võib 
põhjustada süttimist. 
 

Radiaator 

 
Seadme tagaosa 

 
Põhiseade peab olema paigaldatud 45 kraadise nurga alla horisontaalpinna 
suhtes suunaga eest taha. 
 
 

Vähem kui 45°  
 

1 
Eemaldage põhiseadmelt paigaldusümbris. 
Lükake paigaldussärk armatuuri ja kinnitage metallklambritega. 

 
 

2 
 

 
Tugevdage põhiseadet metallist paigaldusribaga (ei kuulu komplekti). 
Kinnitage seadme maandusjuhe haljale metallist kohale kruvige (*1), mis 
on sõiduki kere külge juba kinnitatud. 
 
• „*2“-ga märgistatud kruvi puhul kasutage valitud paigalduskohale sobivat 
kruvi. 
Ühendage iga võimendist või ekvalaiserist tuleb sisendjuhe vastava IVE-
W560BT/IVE-W560BT-R tagant vasakult välja tuleva väljundjuhtmega. 
Ühendage kõik IVE-W560BT/IVE-W560BT-R juhtmed vastavalt jaotises 
ÜHENDUSED toodud üksikasjadele. 
 

3 
Lükake IVE-W560BT/IVE-W560BT-R armatuurlauda, kuni see oma kohale 
klõpsatades kinnitub. See tagab, et seade on korralikult lukustatud ning ei 
tule ootamatult armatuurlauast välja. 
 

Mikrofoni paigaldamine 
Ohutuse huvides paigaldage mikrofon järgmistele omadustele vastavasse 
kohta. 
• Kindel ja turvaline koht. 
• Koht, mis ei takista sõiduki ohutut juhtimist. 
• Paigaldage mikrofon kohta, kus juhi hääl oleks lihtsalt registreeritav. 
Kui juht on sunnitud kuuldavuse parandamiseks mikrofoni poole küünitama, 
võib see olla ohtlik. 
 



 

Ühendused 
 

 

 

 



 
A. Antenn 
B. Esikõlar 
C. Bassikõlarid/tagakõlarid 
D. Võimendi 
E. Video sisendpesasse 
F. Heli sisendpesadesse (R, L) 
G. Tagakaamerasse 
H. Video väljundpesasse 
I. Valgustusjuhtmesse 
J. Seisupiduri signaaljuhtmesse 
K. Sõiduki tagalambi signaaljuhtme pluss-poolde 
L. Võimendisse või ekvalaiserisse 
M. Süütevõti 
N. Aku 
O. Kõlarid 
P. Eesmine parem 
Q. Tagumine parem 
R. Tagumine vasak 
S. Eesmine vasak 
T. Mikrofon 
U. Roolil asetsev pult 

Liidese konnektor 
 
1 Raadioantenni pistik 
2 Video sisendpistik (AUX IN) (kollane) 
AUX video sisestamine. 
3 Audio sisendpistik (AUX IN) 
4 KAAMERA sisendpistik 
RCA-pistikuga valikuline tahavaatekaamera. 
5 Video väljundpistik (AUX OUT) (kollane) 
6 Eesmise väljundi RCA ühenduspesad 
PUNANE on parem ja VALGE on vasak. 
7 Bassikõlar / tagumise väljundi RCA ühenduspesad 
PUNANE on parem ja VALGE on vasak. 
8 RCA pikenduskaabel (müüakse eraldi) 
9 Kaitsmehoidja (10A) 
10 Vooluvarustuse ühenduspesa 
11 Valgustuse juhe (oranž/valge) 

Ühendage see juhe sõiduki armatuurpaneeli valgustuse juhtmega. See 
võimaldab antud seadme tagantvalgustusel sõiduki tulede kustutamise korral 
hämarduda. 
12 Seisupiduri juhe (heleroheline) 
Ühendage see juhe seisupiduri lüliti vooluvarustuse poolega seisupiduri oleku 
signaalide edastamiseks IVE-W560-sse. 
13 Tagurpidikäigu juhe (lilla/valge) 
Ühendage auto tagurdamislambi pluss klemmiga. Tagurdamislamp süttib 
põlema käiguvalitsa viimisel tagurpidikäigu (R) asendisse. 
Kui see juhe on korralikult ühendatud, lülitub ekraani videopilt tagurpidikäigu 
(R) valimisel automaatselt tagurdamiskaamerale. 
14 Kaugsisselülitamise juhe (sinine/valge) 
Ühendage see juhe oma võimendi või signaaliprotsessori kaugsisselülitamise 
juhtmega. 
15 Lülitatud voolujuhe (süüde) (punane) 
Ühendage antud juhe sõiduki kaitsmekarbi avatud kontakti või mõnda teise 
vabasse vooluallikasse, mis annab (+) 12V voolu ainult siis, kui süüde on sisse 
lülitatud või süütevõti on lisaseadmete asendis (ACC). 
16 Akujuhe (kollane) 
Ühendage antud juhe sõiduki aku (+) plussklemmiga. 
17 Maandusjuhe (must) 
Ühendage antud juhe sõiduki korralikku kere maandusse. 
Veenduge, et ühendus tehakse halja metalliga ning, et ühendus oleks 
komplektis oleva metallikruviga kindlalt kinnitatud. 
18Parema eesmise (+) kõlari väljundjuhe (hall) 
19 Parema eesmise (–) kõlari väljundjuhe (hall/must) 
20 Parema tagumise (–) kõlari väljundjuhe (lilla/must) 
21 Parema tagumise (+) kõlari väljundjuhe (lilla) 
22 Vasaku tagumise (+) kõlari väljundjuhe (roheline) 
23 Vasaku tagumise (–) kõlari väljundjuhe (roheline/must) 
24 Vasaku eesmise (–) kõlari väljundjuhe (valge/must) 
25 Vasaku eesmise (+) kõlari väljundjuhe (valge) 
26 MIC-sisendpistik 
Mikrofoni (kuulub komplekti). 
27 Roolilt juhtimise puldi liidese ühenduspesa 
Roolilt juhtimise puldi liideskarpi. 
 

 


