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1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

1-1.NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Navigointijärjestelmä pystyy määrit-
tämään auton tarkan sijainnin satel-
liittien avulla ja opastamaan sinut 
luotettavasti annettuun kohteeseen.

Navigointitiedot tallennetaan 
autoon ja ne voidaan päivittää 
USB-muistitikun avulla.

1  Paina säätimen painiketta.

2 "Navigointi"

Yleiskuvaus

Auton varusteet

Yleiset

Navigointijärjestelmän 
käynnistys

Turvaohjeet

VAROITUS

lAuton tietojärjestelmien ja viestintä-
laitteiden käyttö matkan aikana voi 
viedä huomion pois liikenteestä. 
Saatat menettää auton hallinnan. 
Onnettomuusvaara! Käytä järjestel-
miä tai laitteita vain, kun liikenneti-
lanne sallii sen. Pysäytä tarvit-
taessa ja käytä järjestelmiä tai lait-
teita pysähdyksissä.

lTie- ja liikennetilanne voi poiketa 
navigointijärjestelmän antamista 
ohjeista, esimerkiksi reittimuutosten 
tai tietöiden takia. Onnettomuus-
vaara! Noudata aina liikennesään-
töjä ja liikennemerkkejä.
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Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Jos vain paikkakunta/kaupunki on 
syötetty, aloitetaan reittiopastus 
paikkakunnan/kaupungin keskus-
taan.

1 "Navigointi"

2  "Osoitteen syöttö"

3 "Maa?"

4 Valitse maa luettelosta.

1 "Paikkakunta tai postinumero?"

2 Kirjoita kirjaimia tai numeroita.

3 Kallista ohjainta oikealle, kun 
haluat valita paikkakunnan tai 
postinumeron luettelosta.

4 "Katu?"

5 Syötä katu samalla tavalla kuin 
paikkakunnan haku tapahtuu.

6 "Katunumero/risteys?"

7 Vaihda katunumeroiden ja riste-
ysten luetteloon.

8 Valitse katunumero tai risteys.

1 "Katu?"

2 Syötä katu samalla tavalla kuin 
paikkakunnan haku tapahtuu.

3 "Katunumero/risteys?"

4 Vaihda risteysluetteloon.

5 Jos sovellettavissa, "Tienristeyk-
set"

6 Valitse haluttu risteys.

Haluttu tie/katu ei ole kaupungissa, 
jonka olet syöttänyt, vaan toisessa 
kaupunginosassa.

Matkakohteen syöttö

Auton varusteet

Määräpaikan syöttäminen 
osoitteen avulla

Yleistä

Maan valinta

Osoitteen syöttäminen

Vaihtoehto: kadun ja 
risteyksen syöttäminen

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
kadun hakeminen

Yleistä
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1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

1 "Navigointi"

2  "Osoitteen syöttö"

3 Valitse "Katu?" tai näytöllä 
näkyvä katu.

4 Valitse kirjaimia tarvittaessa.

5 Siirry kadunnimien luetteloon.

6 Valitse katu.

"Aloita reittiopastus" tai lisää reitti-
piste, katso sivu 11.

Viimeisimmät valitut määräpaikat 
tallennetaan automaattisesti.

1 "Navigointi"

2  "Aiemmat määräpaikat"

3 Valitse määräpaikka.

1 "Navigointi"

2  "Aiemmat määräpaikat"

3 Korosta määräpaikka.

4  Paina painiketta.

5 "Poista määräpaikka" tai "Poista 
kaikki aiemmat määräpaikat"

Laiteversiosta riippuen kiinnostavia 
paikkoja ja osoitteita voidaan hakea 
verkossa tai autoon tallennetuista 
navigointitiedoista syöttämällä kir-
jaimia.

Kaikki kohteet, jotka sisältävät 
tämän kirjainsarjan, tulevat näky-
viin.

Voit hakea paikkakunnan ja kadun 
samanaikaisesti. Se onnistuu kir-
joittamalla paikkakunnan nimen 
alkukirjaimia, sitten välilyönnin ja 
sitten kadunnimen alkukirjaimia.

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Pikahaku"

4 Syötä vähintään kolme kirjainta 
tai merkkiä.

5  Valitse symboli tarvit-

taessa.

Tulokset näkyvät luettelona.

6 Kallista ohjainta oikealle.

Kadun valinta

Reittiopastuksen 
aloittaminen

Viimeisimmät määräpaikat

Yleistä

Määräpaikan valinta 
viimeisimmistä 
määräpaikoista

Viimeisimpien 
määräpaikkojen poistaminen

Pikahaku

Periaate

Yleistä

Pikahaun käyttö
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7 Valitse haluamasi määräpaikka.

 Katso puheohjausjärjestelmän 
käyttöohjeet auton lisäoppaasta.

 Kun syötät määräpaikkoja puhe-
komentojen avulla, on mahdol-
lista vaihtaa puheohjauksen ja 
Toyota Supra Command -järjes-
telmän välillä.

 Jos haluat kuulla mahdolliset 
puhekomennot: ›Puhekomen-
not‹ tai ›Ohje‹.

 Täydelliset osoitteet voidaan 
puhua yhdellä komennolla tai 
maat, kaupungit, tiet ja risteykset 
voidaan puhua kokonaisin 
sanoin. Tätä varten järjestelmän 
kieli on asetettava määräpaikan 
maan kielelle.

 Osoitteet voidaan puhua, vaikka 
järjestelmä olisi asetettu eri kie-
lelle.

Äännä kirjaimet huolellisesti ja vältä 
liiallista intonaatiota ja taukoja.

 Voit hakea kiinnostavia paikkoja 
verkosta navigointia varten 
vapaasti puhumalla, esimerkiksi 
kysymällä lähellä olevia ravinto-
loita.

 Syöttöasetukset riippuvat määrä-
tyistä navigointitiedoista sekä 
maa- ja kieliasetuksista.

1 Paina ohjauspyörän - tai 

-painiketta.

2 ›Syötä määräpaikka‹

3 Odota puheohjausjärjestelmän 
kehotetta.

4 Sano osoite ääneen ehdote-
tussa järjestyksessä.

5 Jatka syöttöä puheohjausjärjes-
telmän pyytämällä tavalla.

Sano tarvittaessa jokainen osoit-
teen osa erikseen, esimerkiksi paik-
kakunta.

Kotiosoite on luotava järjestelmään.

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Kotiosoite"

Määräpaikan syöttö 
puheohjauksella

Yleistä

Puhekomennot

Osoitteen syöttäminen 
komentoon

Kotiosoite

Yleistä

Kotiosoitteen hyväksyminen 
määräpaikaksi
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1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Aseta kotiosoite"

4 Anna osoite ja mahdollisesti 
nimi ja muut tiedot.

Kotiosoite tallentuu yhteystietoihin 
ja sitä voidaan muuttaa siellä. Yhte-
ystietojen muokkaaminen, katso 
sivu 59.

Kiinnostavat paikat ovat erityisiä 
kohteita, jotka voivat olla hyödyllisiä 
matkan aikana. Kiinnostavia paik-
koja, kuten ravintoloita, hotelleja tai 
huoltoasemia, voidaan hyväksyä 
määräpaikoiksi. Vaikka navigointi-
tiedot olisivat ajan tasalla, yksittäi-
siä kiinnostavia paikkoja koskevat 
tiedot ovat saattaneet muuttua, esi-
merkiksi huoltoasemat eivät ehkä 
ole toiminnassa.

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Kiinnostavat paikat"

4 Valitse haluamasi asetus:

 "Online-haku": voit hakea kiin-
nostavia paikkoja internetissä.

 "Sanahaku" tai "Luokkahaku": 
voit hakea kiinnostavia paikkoja 
autoon tallennetuista navigointi-
tiedoista.

 Hae käyttämällä kiinnostavien 
paikkojen luokkia.

1 "Online-haku"

2 Syötä hakusana.

3 "Haku"

Ehdotukset tulevat näkyviin.

4 Valitse ehdotus.

Kiinnostavien paikkojen luettelo tulee 
näkyviin.

5 "Etsi sijaintia"

Hakualuetta voi tarvittaessa mukauttaa.

6 Valitse kiinnostava paikka.

Sen tiedot tulevat näkyviin.

7 Valitse osoite.

8 Tarvittaessa "Aloita reittiopas-
tus"

1 "Sanahaku"

2 Kirjoita hakutermi.

3  Valitse symboli.

Kotiosoitteen määrittäminen

Kotiosoitteen muuttaminen

Kiinnostavat paikat

Yleistä

Kiinnostavien paikkojen 
hakeminen

Kiinnostavien paikkojen haun 
käynnistys

Online-haku

Sanahaku
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Kiinnostavia paikkoja haetaan nykyi-
sestä sijainnista.

Kiinnostavien paikkojen luettelo tulee 
näkyviin.

Kiinnostavat paikat lajitellaan etäisyy-
den perusteella.

4 "Muuta sijainti ja lajittelu": hakua 
voi tarvittaessa mukauttaa.

 "Sijainti": voit muuttaa 
hakualuetta.

 "Lajittele": voit muuttaa lajitteluta-
paa.

5 Valitse kiinnostava paikka.

Sen tiedot tulevat näkyviin.

6 Valitse osoite.

7 Tarvittaessa "Aloita reittiopas-
tus"

1 "Luokkahaku"

2 Valitse "Kaikki luokat" tai haluttu 
kiinnostavien paikkojen luokka.

Kiinnostavia paikkoja haetaan nykyi-
sestä sijainnista.

3 Kiinnostavien paikkojen luettelo 
tulee näkyviin.

Kiinnostavat paikat lajitellaan etäisyy-
den perusteella.

4 "Muuta sijainti ja suodatuskritee-
rit": hakukriteerejä voi tarvit-
taessa mukauttaa:

 "Sijainti": voit muuttaa 
hakualuetta.

 "Lajittele": voit muuttaa lajitteluta-
paa.

 Valitse luokan tiedot tarvittaessa.

 "Hakusana": voit rajata listaa 
sanahaulla.

5 "Näytä tulokset"

6 Valitse kiinnostava paikka.

Sen tiedot tulevat näkyviin.

7 Valitse osoite.

8 Tarvittaessa "Aloita reittiopas-
tus"

Useimmin haetut kiinnostavien 
paikkojen luokat näytetään.

Valitse haluamasi kiinnostavien 
paikkojen luokka hakeaksesi halu-
tun luokan kiinnostavia paikkoja 
nykyisestä sijainnista.

Kiinnostavien paikkojen luokat voi-
daan esittää symboleina kartalla.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Kartan elementit"

4 "Kiinnostavat paikat"

5 Valitse haluamasi asetus.

Näyttö voidaan kytkeä päälle ja 
pois päältä karttanäkymän työkalu-
palkista, katso sivu 20.

Luokkahaku

Halutut kiinnostavien paikkojen 
luokat

Kiinnostavien paikkojen 
näyttäminen kartalla

Periaate

Luokkien valinta
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1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Yhteystiedot"

Yhteystiedot näytetään osoitteiden 
kanssa, jos ne on merkitty määräpai-
koiksi. Osoitteen merkintä määräpai-
kaksi, katso sivu 59.

4 Valitse yhteystieto.

5 Valitse osoite.

6 "Aloita reittiopastus"

Määräpaikkoja voi syöttää suoraan 
GPS-koordinaattien avulla.

Koordinaatit voidaan antaa asteina, 
minuutteina ja sekunteina, tai desi-
maaliarvona.

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "GPS-koordinaatit"

4 "Muoto"

 "Asteet minuutit sekunnit"

 "Desimaalit"

5 "Pituusaste" tai "Leveysaste"

6 Käännä ohjainta, kunnes halutut 
koordinaatit ja kompassisuunta 
tulevat näkyviin.

7 Paina ohjainta.

8 Anna tarvittaessa minuutti- ja 
sekuntiarvot sekä kompassi-
suunta.

9 "Hyväksy määräpaikka"

Concierge-palvelu tarjoaa tietoa 
esimerkiksi hotelleista ja ravinto-
loista. Osoitteet voidaan lähettää 
myös suoraan navigointijärjestel-
mään.

1 "Navigointi"

2 "Syötä uusi määräpaikka"

3  "Concierge-palvelut"

Puheyhteys Concierge-palveluun avau-
tuu.

Määräpaikan valinta 
yhteystiedoista

Määräpaikan syöttäminen 
GPS-koordinaattien avulla

Periaate

Yleistä

Aloittaminen

Määräpaikan syöttäminen 
Concierge-palvelun avulla

Yleistä

Concierge-palvelun 
käynnistys
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Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Matkaa suunniteltaessa on mahdol-
lista syöttää useita reittipisteitä.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista tarvittaessa ohjainta 
vasemmalle.

4  "Reittiopastus"

5 "Syötä uusi määräpaikka"

6 Valitse yksilöllinen määräpaikka.

7 Syötä reittipiste.

8  "Reittiopastuksen aloittami-
nen"

Yksittäinen määräpaikka on asetet-
tava ennen reittipisteen syöttä-
mistä.

Yhdelle matkalle voidaan syöttää 
enintään 30 reittipistettä.

1 "Navigointi"

2 "Lisää välimääräpaikka"

3 Valitse määräpaikan syöttötapa.

4 Syötä reittipiste.

Vaihtoehtoisesti reittipiste voidaan 
syöttää kartan kautta:

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Reittiopastus"

4 "Lisää välimääräpaikka"

5 Valitse määräpaikan syöttötapa.

6 Syötä reittipiste.

Reittipiste lisätään määräpaikkojen 
luetteloon ja korostetaan.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Reittiopastus"

4 Valitse reittipiste.

5 Valitse haluamasi asetus:

Matka

Auton varusteet

Yleiset

Uusi matka

Reittipisteet

Yleistä

Syötä reittipiste

Reittipisteiden 
muokkaaminen
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 "Ohita määräpaikka": voit ohit-
taa seuraavan reittipisteen.

 "Aloita reittiopastus": voit aloit-
taa reittiopastuksen reittipistee-
seen.

 "Muuta järjestys": voit siirtää reit-
tipistettä luettelossa.

 "Poista määräpaikka": voit pois-
taa reittipisteen.

Matkaluetteloon voidaan tallentaa 
enintään 30 matkaa. Poista tarvit-
taessa aiempia matkoja, jotta uusia 
matkoja voidaan tallentaa.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Reittiopastus"

4 "Tallenna matka"

5 Syötä nimi.

6  Valitse symboli.

1 "Navigointi"

2 "Matkat"

3  "Omat matkani"

4 Valitse matka.

5 "Muokkaa matkaa" tai "Aloita 
reittiopastus"

1 "Navigointi"

2 "Matkat"

3  "Omat matkani"

4 Korosta tarvittaessa haluttu 
matka.

5  Paina painiketta.

6 "Poista kaikki matkat" tai "Poista 
matka"

Viimeisin ajettu matka tallennetaan 
automaattisesti ja se voidaan 
hakea uudelleen.

1 "Navigointi"

2 "Matkat"

3 "Viimeisin luotu matka"

4 Valitse tarvittaessa uusi reitti-
piste.

5 "Muokkaa matkaa" tai "Aloita 
reittiopastus"

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
tallennetut matkat

Yleistä

Tallentaminen

Valinta

Poistaminen

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
viimeisin matka

Yleistä

Aloittaminen
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Matkoja voidaan tuoda USB-
muistitikun avulla. USB-muistitikulla 
ja navigointijärjestelmässä 
yhteensä tallennettuna olevien 
matkojen enimmäismäärä on 30, 
muuten tuonti ei ole mahdollista.

Matkoja voidaan tuoda myös 
Toyota Supra Connect -järjestel-
män avulla.

1 Kytke USB-laite etupaneelissa 
olevaan USB-liitäntään.

2 "Navigointi"

3 "Matkat"

4 "Tuo matka (USB)"

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

Karttaa voidaan käyttää Toyota 
Supra Command -järjestelmän 
avulla.

Katso käyttöohjeet auton lisäop-
paasta.

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
matkojen tuominen

Yleistä

Matkojen tuonti 
USB-muistitikun avulla

Kartta

Auton varusteet

Kartan avaaminen

Kartan voi avata myös ohjai-
men painikkeella.

Yleiskuvaus

Yleistä
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1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

1 Työkalupalkki

2 Reittikohta, jossa on liikennehäi-
riö.

3 Liikennehäiriöstä varoittava lii-
kennemerkki.

4 Suunniteltu reitti
5 Sijainti
6 Tilakenttä
7 Kosketusnäytöllä: näytön sijainti

Pääset työkalupalkkiin kallista-
malla ohjainta vasemmalle.

Seuraavat tiedot näytetään:

 Aktiivisen reittiopastuksen sym-
boli.

 Saapumisaika ja etäisyys määrä-
paikkaan.

 Mahdollinen aikaviive liikenne-
häiriöiden takia.

Tiet ja kadut näytetään erilaisilla 
väreillä ja viivoilla niiden luokituk-
sen mukaisesti.

 Katkoviivat: rautatie- ja lauttayh-
teydet

 Ohuet viivat: maiden rajat

Jos liikennetietoja vastaanotetaan 
radioaseman tai liikennevaroitus-
palvelun kautta, liikennehäiriöt voi-
daan näyttää kartalla.

1 "Navigointi"

2 Syötä määräpaikka, katso sivu 
5.

3  "Reittiopastuksen aloittami-
nen"

Karttanäkymä

Työkalupalkki

Symboli Toiminta

Reittiopastuksen aloi-
tus/lopetus.

Reitin muuttaminen.

Puheopastuksen kytke-
minen päälle / pois 
päältä.

Liikennetiedot.

Liikennetietojen tila.

Kiertotie on olemassa.

Lisätietojen näyttämi-
nen kartalla.

Karttanäkymän valinta.

Interaktiivinen kartta.

Tilakenttä

Viivat kartalla

Liikennehäiriöt

Reittiopastus

Aloittaminen
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Kun reitti on aloitettu, näytölle tulee 
viesti, jossa on tärkeimmät asete-
tut reittikriteerit.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  Valitse symboli.

5 "Lopeta reittiopastus"

Kun määräpaikka on syötetty, se 
voidaan tallentaa yhteystietoihin.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Reittiopastus"

4 Valitse määräpaikka.

5  Paina painiketta.

6 "Tallenna yhteystietona" tai 
"Lisää yhteystietoon"

7 Valitse tarvittaessa olemassa 
oleva yhteyshenkilö.

8 Syötä nimi ja mahdolliset lisätie-
dot.

9 "Tallenna yhteystieto autoon"

Voit vaikuttaa laskettuun reittiin 
valitsemalla erilaisia kriteerejä. 
Ehdotettu reitti voi poiketa omasta 
kokemuksestasi.

Professional-navigointijärjestelmä: 
reittien reittikriteerejä ei voi muut-
taa.

Voit valita itsellesi sopivat reittikri-
teerit. Nämä tallennetaan sitten ole-
tuksena ja niitä käytetään auto-
maattisesti uusissa reittiopastuk-
sissa.

Reitin oletusasetukset, katso sivu 
22.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5 Valitse haluamasi asetus.

6 Valitse tarvittaessa yleiset reitti-
kriteerit: "Yleiset reittiasetukset"

Lopettaminen

Nykyisen määräpaikan 
tallentaminen yhteystietona

Periaate

Tallentaminen

Esitetyn ajoreitin 
muuttaminen

Reittikriteerit

Yleistä

Reittikriteerien oletusasetukset

Aktiivinen reittiopastus: 
reittikriteerien muuttaminen 
karttanäkymässä
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navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

n Periaate

Kun reittiopastus on käynnissä, 
vaihtoehtoisia reittejä ehdotetaan 
mahdollisuuksien mukaan.

n Vaihtoehtoisten reittien 
näyttäminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

Näkyviin tulee yleiskuva nykyisestä rei-
tistä ja ehdotetuista vaihtoehtoisista rei-
teistä. Lisäksi näytetään yksityiskohtia, 
kuten ajoaika ja reitin pituus, ja vaihto-
ehtoisten reittien osalta kulutustiedot 
nykyiseen reittiin verrattuna.

Reitit esitetään värillisinä jaetulla näy-
töllä.

5 Valitse vaihtoehtoinen reitti, jos 
haluat lisätä sen reittiopastuk-
seen.

n Yleistä

Vaihtoehtoisia reittejä voidaan 
lähettää autoon verkon kautta.

Tällöin voidaan ottaa huomioon lii-
kennehäiriöitä ja liikenne-ennus-
teita koskevat tiedot.

 Symboli ilmaisee verkon kautta 
tulleet vaihtoehtoiset reitit.

Jos dynaaminen reittiopastus on 
käytössä, samoin vaihtoehtoiset 
reitit verkosta, verkon kautta tulevat 
vaihtoehtoiset reitit otetaan auto-
maattisesti reittiopastukseen.

n Vaihtoehtoisten reittien 
vastaanotto verkosta päälle / 
pois päältä

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Reittiasetukset"

4 "Online-reitit"

Reittiopastuksen aikana voidaan 
näyttää tarkempia tietoja nykyi-
sestä reitistä ja reittiä voidaan myös 
mukauttaa.

Laiteversiosta riippuen reittiopas-
tuksen aikana on saatavana erilai-
sia näkymiä reitin kulusta:

 Reittijaksojen luettelo, katso sivu 
17.

 Karttanäkymä, katso sivu 20.

 Reittiopastuksen tiedot kartalla, 
katso sivu 20.

 Professional-navigointijärjes-
telmä: Opastusnuolet jaetussa 
näytössä, katso sivu 26.

 Opastusnuolet mittaristossa.

Vaihtoehtoiset reitit

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
vaihtoehtoiset reitit verkosta

Reitin kulku

Periaate

Yleistä
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 Laitteesta riippuen, opastusnuo-
let tuulilasinäytössä.

n Periaate

Kun reittiopastus on aktiivinen, reit-
tijaksojen luettelo voidaan valita 
näkyviin.

n Yleistä

Ajomatka näytetään jokaiselle reitti-
jaksolle. Tarvittaessa näytetään 
myös tankkaussuositukset.

n Näytöt

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5 "Reitin tiedot"

6 Korosta reittijakso.

Sama reittijakso näkyy myös jaetussa 
näytössä.

n Periaate

Tietylle reittijaksolle voidaan las-
kea uusi reitti.

n Kiertotien asettaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5  "Muuta reittiä"

6 "Kiertotie:"

7 Käännä ohjainta, kunnes näy-
tössä näkyy etäisyys, jonka jäl-
keen haluat palata alkuperäi-
seen reittiin.

8 Paina ohjainta.

n Kiertotien peruuttaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5  "Muuta reittiä"

6 "Poista kiertotie"

n Periaate

Jäljellä oleva toimintamatka laske-
taan ja tarvittaessa näytetään mat-
kan varrella olevat huoltoasemat.

n Yleistä

Vaikka navigointitiedot olisivat ajan 
tasalla, yksittäisiä huoltoasemia 
koskevat tiedot ovat saattaneet 
muuttua, esimerkiksi huoltoasemat 
eivät ehkä ole toiminnassa.

Tankkaussuositukset näytetään 
reittiluettelossa, katso sivu 16.

n Aloittaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5 "Reitin tiedot"

6  "Tankkaus"

Reittijaksojen luettelo

Reittijakson ohittaminen

Tankkaussuositus
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1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

Näkyviin tulee luettelo huoltoasemista.

7 Korosta huoltoasema.

Huoltoaseman sijainti näkyy jaetussa 
näytössä.

8 Valitse huoltoasema.

9  Valitse symboli.

10"Aloita reittiopastus"

n Periaate

Kun reittiopastus on käynnissä, kar-
talla näkyvää reittiä voidaan sää-
tää käsin. Käytä reitin merkintäkoh-
distinta, reittimagneettia, vetääk-
sesi reittiä haluttuun suuntaan.

n Reittimagneetin sijoittaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5  "Muuta reittiä"

6 "Lisää reittimagneetti"

7 Samoin kuin interaktiivisella kar-
talla, vedä reittimagneetti ohjai-
men avulla haluamaasi paik-
kaan:

 Mittakaavan muuttaminen: 
käännä ohjainta.

 Kartan siirtäminen: kallista 
ohjainta vastaavaan suuntaan.

 Kartan siirtäminen viistosti: kal-
lista ohjainta vastaavaan suun-
taan ja käännä ohjainta.

8 Paina ohjainta.

9 "Hyväksy magneetti"

n Reittimagneetin muuttaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Reitti"

5  "Muuta reittiä"

6 Valitse haluamasi asetus:

 "Muuta reittimagneettia": voit 
muuttaa muuttamaasi reittiä 
uudelleen.

 "Poista reittimagneetti": voit 
palauttaa alkuperäisen reitin.

n Periaate

Matka reittiä pitkin voidaan 
simuloida, kun auto seisoo paikal-
laan reittiopastuksen ollessa päällä.

n Aloittaminen

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 "Reitti"

4 "Ilmanäkymä"

Reitti näytetään kartalla.

n Toiminnot ja asetukset

Kallista ohjainta vasemmalle saa-
daksesi esiin lisää toimintoja ja 
asetuksia.

Esitetyn ajoreitin muuttaminen

Professional-navigointijärjes-
telmä: reittiopastuksen simulointi

OM99X62FI.book  Page 18  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



19

1

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ
N

A
V

IG
O

IN
T

IJÄ
R

JE
S

T
E

LM
Ä

Asetus tallennetaan käytössä ole-
vaan kuljettajaprofiiliin.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Puheopastus"

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Paina ohjainta.

4 "Toista puheopastus"

Painikkeen käyttö:

Käännä äänenvoimakkuuden sää-
tönuppia puheopastuksen aikana, 
kunnes äänenvoimakkuus on 
haluamasi.

Puheopastuksen kytkeminen 
päälle / pois päältä voidaan tallen-
taa Suosikit-painikkeeseen nopeaa 
valintaa varten.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Lisätiedot"

4 Valitse haluamasi asetus:

  "Kiinnostavat paikat": kiinnos-
tavien paikkojen symbolit näyte-
tään.

  "Liikennevirta": liikennevirta 
näytetään viivoilla.

Tiedot liikennevirrasta karttanäky-
mässä, katso sivu 28.

  "Liikennetapahtumat": liiken-
netietojen symbolit näytetään.

 Professional-navigointijärjes-
telmä:

Symboli Toiminta

"Avaa ilmanäkymä"

"Pysäytä"

"Nopeus:"

"Seuraava reittijakso"

"Edellinen reittijakso"

"Hyppy määräpaikkaan"

"Hyppy sijaintiin"

"Kiinnostavat paikat"

Puheopastus

Kytkeminen päälle / 
pois päältä

Toistaminen

Paina painiketta kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätö

Tallentaminen 
Suosikit-painikkeisiin

Lisätietojen näyttäminen 
kartalla
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 "Pysäköintitiedot": värillisillä viivoilla 
osoitetaan vapaiden pysäköintipaikko-
jen todennäköisyys kadun varrella. Mitä 
näkyvämpiä viivat ovat, sitä suurempi 
on todennäköisyys löytää pysäköinti-
paikka. Voit saada näkyviin luettelon 
kaupungeista, joista pysäköintitietoja 
on saatavana. Kaupunkien luettelon 
näyttäminen, katso sivu 24.

 Professional-navigointijärjes-
telmä:

"Satelliittikuvat": saatavuudesta ja 
resoluutiosta riippuen satelliittikuva voi-
daan näyttää taustalla useissa mitta-
kaavoissa.

Karttanäkymä voidaan näyttää eri 
perspektiiveistä, esimerkiksi pohjoi-
nen ylhäällä tai ajosuunta ylhäällä.

Kartan mittakaavaa voidaan suu-
rentaa tai pienentää.

Lisää kartan asetuksia, katso sivu 
24.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Karttanäkymät"

5 Valitse haluamasi asetus:

  "Pohjoinen ylhäällä"

  "Ajosuunta ylhäällä"

  "Perspektiivi"

 "Automaattinen zoomaus": 
reittiopastuksen ollessa päällä 
karttaa suurennetaan automaat-
tisesti esim. risteystä lähestyt-
täessä.

  "Automaattinen zoomaus ja 
tiedot": reittiopastuksen ollessa 
päällä karttaa suurennetaan 
automaattisesti esim. risteystä 
lähestyttäessä. Reittiopastuksen 
tiedot näytetään myös kartalla.

  "Manuaalinen zoomaus": voit 
suurentaa tai pienentää kartan 
mittakaavaa käsin.

 "Reitin yleiskuvaus": voit näyt-
tää auton sijainnin ja määräpai-
kan välisen reitin.

Reittiopastuksen ollessa aktiivinen 
reittiopastuksen tiedot voidaan 
näyttää karttanäkymässä reitin ris-
teyskohdissa.

Monikaistaisilla teillä näytetään tar-
vittaessa kaistasuositukset.

Professional-navigointijärjestelmä:

Karttanäkymä

Periaate

Yleistä

Karttanäkymän valinta

Reittiopastuksen tiedot

Periaate

Yleistä
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Reittiopastuksen tiedot voidaan 
myös näyttää opastusnuolilla jae-
tussa näytössä, katso sivu 26.

Voit avata erilaisia tietoja ja asetuk-
sia mihin tahansa kartan kohtaan.

Karttaa voidaan tällöin käyttää 
Toyota Supra Command -järjestel-
män avulla.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Interaktiivinen kartta"

5 Valitse määräpaikka hiusristi-
kon avulla.

 Mittakaavan muuttaminen: 
käännä ohjainta.

 Kartan siirtäminen: kallista 
ohjainta vastaavaan suuntaan.

 Kartan siirtäminen viistosti: kal-
lista ohjainta vastaavaan suun-
taan ja käännä ohjainta.

6 Paina ohjainta.

7 Valitse haluamasi asetus.

Käytettävissä on erilaisia toimintoja 
kartalta valitusta pisteestä riippuen:

  "Toista puheopastus"

Reittiopastuksen ollessa päällä.

  "Aloita reittiopastus": aloit-
taaksesi reittiopastuksen.

  "Lisää välimääräpaikaksi": 
voit lisätä määräpaikan.

  "Näytä tiedot": voit näyttää 

tietoja määräpaikasta.

  "Näytä tiedot": jos hiusristikon 
kohdalla on useita kiinnostavia 
paikkoja, ne näytetään luette-
lona.

  "Poistu interaktiivisesta kar-
tasta": ohjainta käytettäessä: 
poistuminen interaktiivisesta kar-
tasta.

 Jos autossa on kosketusnäyttö:

 "Takaisin nykyiseen sijaintiin": voit 
vaihtaa normaaliin karttanäkymään.

  "Näytä määräpaikka": voit 
näyttää määräpaikan ympäris-
tön kartan.

  "Tallenna sijainti": voit tallen-
taa nykyisen sijainnin yhteystie-
tona.

Näyttö

Toiminnot karttanäkymässä

Yleistä

Käyttö ohjaimen avulla

Toiminnot
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  "Vaihda karttanäkymä": 
voit vaihtaa karttanäkymää.

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Navigointiasetukset voidaan mää-
rittää yksilöllisesti. Asetukset tallen-
netaan käytössä olevaan kuljettaja-
profiiliin.

Reittikriteerit voidaan valita omiin 
tarkoituksiin sopiviksi. Nämä tallen-
netaan sitten oletuksena ja niitä 
käytetään automaattisesti uusissa 
reittiopastuksissa.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

Asetukset

Auton varusteet

Yleistä

Reitti

Periaate

Oletuskriteeri
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3 "Reittiasetukset"

4 "Oletuskriteeri"

5 Valitse haluamasi asetus:

 "Nopea": aikaoptimoitu reitti, joka 
suunnitellaan sekä mahdollisim-
man lyhyeksi että nopeille teille.

 "ECO": tai "Taloudellinen": kulu-
tusoptimoitu reitti, joka suunnitel-
laan sekä pienimmän kulutuk-
sen perusteella että nopeille 
teille.

Saapumisaika ja kulutus perustuvat 
ajamiseen ECO-ajotilassa ja maltillisen 
ajotyylin käyttöön.

 "Lyhyt": matkaoptimoitu reitti, 
jossa reitti suunnitellaan sekä 
mahdollisimman lyhyeksi että 
nopeille teille.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Reittiasetukset"

4 Valitse haluamasi asetus:

 Dynaamisen reittiopastuksen 
asetukset:

• "Automaattinen": liikennetiedot huo-
mioidaan reittiopastuksessa. Ehdo-
tettua reittiä muutetaan tarvittaessa 
automaattisesti.

Laitteesta riippuen myös verkon kautta 
vastaanotettavat vaihtoehtoiset reitit 
hyväksytään automaattisesti.

• "Vahvistus ensin": mahdollisista kier-
toreiteistä tulee ensin ilmoitus näyttö-
ruudulle.

 Professional-navigointijärjes-
telmä: "Online-reitit": verkon 
kautta vastaanotettavat vaihto-
ehtoiset reitit.

 Professional-navigointijärjes-
telmä: "Reitin oppiminen": jos 
kuljettaja poikkeaa ehdotetusta 
reitistä useita kertoja samalla 
tavalla, tämä poikkeama otetaan 
huomioon tulevassa reittisuunnit-
telussa.

 "Vältä moottoriteitä": moottori-
teitä vältetään niin paljon kuin 
mahdollista.

 "Vältä maksullisia teitä": tietullien 
kautta kulkevia reittejä vältetään 
niin paljon kuin mahdollista.

 "Vältä vinjetin vaativia teitä": 
maksuvinjettiä vaativien teiden 
kautta kulkevia reittejä vältetään 
niin paljon kuin mahdollista.

 "Vältä lautta-/autojunayhteyksiä": 
lauttayhteyksiä vältetään niin 
paljon kuin mahdollista.

n Periaate

Alueet, jotka halutaan kiertää, voi-
daan määritellä vältettäviksi 
alueiksi.

Muut kriteerit

Säätäminen

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
Vältä alueita
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n Vältettävän alueen 
määrittäminen

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Reittiasetukset"

4 "Vältettävät alueet"

5 "Aseta uusi vältettävä alue"

6 Seuraa ohjausnäytölle tulevia 
ohjeita.

7 "Hyväksy alue"

n Vältettävän alueen 
poistaminen

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Reittiasetukset"

4 "Vältettävät alueet"

5 Korosta haluttu vältettävä alue 
tarvittaessa.

6  Paina painiketta.

7 Poista haluamasi tai kaikki väl-
tettävät alueet.

Karttanäkymässä osoitetaan värilli-
sillä viivoilla vapaiden pysäköinti-
paikkojen todennäköisyys kadun 
varrella. Voit saada näkyviin luette-
lon kaupungeista, joista pysäköinti-
tietoja on saatavana.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Tiedot kadunvarsipysäköin-
nistä"

Näkyviin tulee kaupunkien luettelo.

Karttanäkymää voidaan säätää 
yksilöllisesti, esimerkiksi kartan 
värin ja karttatilan voi asettaa. 
Lisäksi on mahdollista määrittää, 
mitkä kiinnostavat paikat näytetään 
kartalla.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 Valitse haluamasi asetus.

Kotiosoite voidaan määrittää tai 
muuttaa.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Aseta kotiosoite" tai "Muuta 
kotiosoite"

Professional-
navigointijärjestelmässä: 
pysäköintitiedot

Periaate

Näytä kaupunkien luettelo

Kartta

Periaate

Kartan asettaminen

Kotiosoite

Periaate

Kotiosoitteen asettaminen
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Tieto auton sijainnista ja navigointi-
tietojen nykyisestä versiosta voi-
daan hakea.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Sijainti ja versio"

4 Valitse haluamasi asetus:

 "Syötä sijainti": tilanteissa, joissa 
ei saada GPS-signaalia, tai esi-
merkiksi heti lauttamatkan jäl-
keen, auton sijainti voidaan syöt-
tää käsin kartalle.

 "Versiotiedot": tiedot nykyisestä 
karttaversiosta.

 Professional-navigointijärjes-
telmä:

"Auta parantamaan navigointikarttaa": 
tietoja, kuten nopeus tai sijainti, tallen-
netaan anonymisoituina autoon ja lähe-
tetään valmistajalle digitaalisen kartan 
parantamista varten.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3  Paina painiketta.

4 "Nollaa kaikki asetukset"

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Jaetulle näytölle voidaan asettaa 
erilaisia näkymiä päänäytöstä riip-
pumatta.

1 Kallista ohjainta oikealle, kun-
nes jaettu näyttö valitaan.

2 Paina ohjainta.

3 Valitse haluamasi asetus:

 "Kartta": karttanäkymän asetta-
minen.

• "Karttanäkymä": karttanäkymän 
valinta.

• "Liikennevirta": liikennevirran näyttö.

• "Liikennetapahtumat": liikennetapah-
tumien näyttö.

• "Reitin yleiskuvaus": reitin yleisku-
vauksen näyttö.

Navigointitiedot

Periaate

Säätäminen

Asetusten nollaus

Jaettu näyttö

Auton varusteet

Periaate

Säätäminen
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 "Opastusnuolet": reittiopastuk-
sen aikana näytetään opastus-
nuolet. Jos reittiopastus ei ole 
päällä, näytetään kompassi.

 "Sijainti": nykyisen sijainnin näyt-
täminen.

 "3D-liittymät": valitut reitin koh-
dat, esimerkiksi moottoritien liit-
tymät, näytetään perspektiiviku-
vana.

Reittiopastuksen ollessa päällä reit-
tiopastuksen tiedot voidaan näyttää 
luettelona jaetussa näytössä.

On mahdollista määrittää, mitä lisä-
tietoja näytetään opastusnuolien 
kanssa.

Monikaistaisilla teillä näytetään tar-
vittaessa kaistasuositukset.

1 Kallista ohjainta oikealle, kun-
nes jaettu näyttö valitaan.

2 Paina ohjainta.

3 "Opastusnuolet"

4 Valitse haluamasi asetus:

 "Liikennetiedot": liikennevirran ja 
liikennehäiriöiden näyttäminen.

 "Lisätiedot": lisätietojen, esimer-
kiksi tunnelien, näyttäminen.

Seuraavat tiedot näytetään reittio-
pastuksen aikana:

1 Kääntymiskehote

2 Liikennevirta ja liikennehäiriöt
3 Seuraava tie
4 Etäisyys risteykseen
5 Kaistaopastus
6 Nykyinen tie

Maakohtaisista erittelyistä riippuen 
näyttö voi olla erilainen kuin 
kuvassa.

Opastusnuolet

Periaate

Yleistä

Säätäminen

Näyttö
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Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

TMC-liikennetietoja lähettävien 
radiokanavien välittämät liikenne-
tiedotteet tulevat näkyviin karttanä-
kymään ja ne otetaan huomioon 
reittiä laskettaessa. Tiedot liikenne-
häiriöistä ja vaarapaikoista päivitty-
vät jatkuvasti.

Liikennetiedot näytetään kartalla 
symboleina.

Erityisistä vaaroista, esimerkiksi 
tiellä olevista esteistä, näytetään 
ilmoitus.

Osa vaarailmoituksista näytetään 
myös auton ilmoituksena mittaris-
tossa.

Joissakin maissa RTTI-tietoja lähe-
tetään tilattavana palveluna.

Tällöin RTTI korvaa radiokanavien 
lähettämät liikennetiedot.

RTTI mahdollistaa liikennehäiriöi-
den tarkemman ja yksityiskohtai-
semman paikantamisen. Lisäksi lii-
kennetilanne moottoriteiden ulko-
puolella, esimerkiksi sivukaduilla ja 
kaupunkiteillä, seurataan ja näyte-
tään tarkemmin. Näiden tietojen 
perusteella voidaan laskea tarkem-
pia kiertotiesuosituksia. Tämä pie-
nentää riskiä joutua "ojasta allik-
koon" kiertoteitä käytettäessä. Jär-
jestelmä voi antaa useita kiertotie-
suosituksia tai lisätietoja.

Liikennetietoa

Auton varusteet

Yleiset

Näyttä karttanäkymän 
työkalupalkissa

Symboli Toiminta

Keltainen symboli: Liikenne-
tiedote koskee laskettua reit-
tiä ja odotettu viivästys on alle 
20 minuuttia.

Punainen symboli: Odotettu 
viivästys on yli 20 minuuttia tai 
reitti on suljettu tai reitille on 
vaaratiedote.

Harmaa symboli: Liikennetie-
dotteita ei ole tai odotettu vii-
västys on alle 5 minuuttia.

Liikennetiedotetta koskien on 
olemassa sopiva kiertotie.

Reaaliaikaiset liikennetiedot, 
RTTI
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Ajettaessa maissa, joissa reaaliai-
kaisia liikennetietoja ei ole saata-
vana, järjestelmä käyttää edelleen 
radioasemien lähettämiä liikenne-
tiedotteita.

Karttanäkymän työkalupalkki, katso 
sivu 14, kertoo käytetäänkö liiken-
netietoina TMC- vai RTTI-liikenne-
tietoja.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Vastaanota liikennetietoja"

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Liikennetietoa"

Kun reittiopastus on päällä, näytetään 
ensin laskettua reittiä koskevat liiken-
netietteet punaisilla symboleilla. Liiken-
netiedotteet, jotka eivät vaikuta reittiin, 
näytetään harmailla symboleilla. Liiken-
netiedotteet lajitellaan etäisyyden 
mukaan auton nykyisestä sijainnista 
lukien.

4 Valitse liikennetiedote.

 "Edellinen tiedote": vieritä edelli-
seen liikennetiedotteeseen.

 "Seuraava tiedote": vieritä seu-
raavaan liikennetiedotteeseen.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Liikennetietoa"

4 "Kiertotie": suositeltu kiertotie 
tulee näkyviin.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

 "Nykyinen reitti": nykyisellä rei-
tillä pysyminen.

 "Uusi reitti": kiertotien hyväksy-
minen.

1 "Navigointi"

2 "Kartta"

3  "Lisätiedot"

  "Liikennetapahtumat": liiken-
nehäiriöiden symbolit näytetään.

  "Liikennevirta": liikennevirta 
näytetään viivoilla.

Liikennehäiriöiden symbolit näyte-
tään kartan mittakaavasta ja liiken-
nehäiriön sijainnista riippuen.

Kytkeminen päälle / 
pois päältä

Liikennetiedotteiden 
luettelon näyttäminen

Kiertotiesuosituksen 
näyttäminen

Liikennetiedot kartalla

Karttanäkymän asettaminen

Karttanäkymän symbolit
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Liikennehäiriön pituus ja vaikutus 
näkyvät kartalla värillisillä viivoilla, 
mittakaavasta riippuen.

 Musta: tie suljettu.

 Punainen: liikenneruuhka.

 Oranssi: liikenne jonoutuu.

 Keltainen: vilkas liikenne.

 Vihreä: liikenne kulkee vapaasti.

 Harmaa: yleiset liikennetiedot, 
esimerkiksi tietyöt.

Näytettävät tiedot riippuvat käytet-
tävästä liikennetietopalvelusta.

Dynaamista reittiopastusta käytet-
täessä liikennetiedot otetaan huo-
mioon reitin laskennassa.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Reittiasetukset"

4 "Dynaaminen opastus"

5 Valitse haluamasi asetus:

 "Vahvistus ensin": näkyviin tulee 
ensin ilmoitus, joka pyytää vah-
vistamaan, käytetäänkö liikenne-
häiriön kiertävää reittiä.

 "Automaattinen": reittiä muute-
taan automaattisesti, jos ilmenee 
liikennehäiriö.

Tiedot liikennevirrasta 
karttanäkymässä

Dynaaminen reittiopastus

Periaate

Säätäminen
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Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Tieto auton sijainnista ja navigointi-
tietojen nykyisestä versiosta voi-
daan hakea.

1 "Navigointi"

2 "Asetukset"

3 "Sijainti ja versio"

4 Valitse haluamasi asetus:

 "Syötä sijainti": tilanteissa, joissa 
ei saada GPS-signaalia, tai esi-
merkiksi heti lauttamatkan jäl-
keen, auton sijainti voidaan syöt-
tää käsin kartalle.

 "Versiotiedot": tiedot nykyisestä 
karttaversiosta.

 Professional-
navigointijärjestelmä:

"Auta parantamaan navigointikarttaa": 
tietoja, kuten nopeus tai sijainti, tallen-
netaan anonymisoituina autoon ja lähe-
tetään valmistajalle digitaalisen kartan 
parantamista varten.

Navigointitiedot on tallennettu 
autoon ja ne voidaan päivittää 
USB-muistitikun avulla.

Ajantasaiset navigointitiedot ovat 
saatavana Toyota-jälleenmyyjiltä tai 
Toyotan valtuuttamilta korjaa-
moilta, muilta ammattitaitoisilta ja 
hyvin varustetuilta korjaamoilta, tai 
käyttäjäsivustosta.

Datamäärästä riippuen navigointi-
tietojen päivittäminen voi kestää 
useita tunteja. Voit tarkastaa päivi-
tysprosessin tilan.

Auton akun säästämiseksi 
navigointitiedot päivitetään ajon 
aikana.

1 Kytke uudet navigointitiedot 
sisältävä USB-muistitikku etupa-
neelin USB-liitäntään.

2 Seuraa ohjausnäytölle tulevia 
ohjeita.

3 Poista USB-muistitikku päivityk-
sen jälkeen.

Navigointitiedot

Auton varusteet

Periaate

Säätäminen

Karttapäivitys

Yleistä

Päivittäminen
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1  Paina painiketta.

2 "Tallennetaan navigointitietoja 
autoon… (USB )"

Laitteesta ja maakohtaisista eritte-
lyistä riippuen kotialueen navigointi-
tiedot siirretään autoon verkon 
kautta neljästi vuodessa, jolloin ne 
asennetaan automaattisesti ja päi-
vitetään.

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Miksi nykyistä sijaintia ei saa näky-
viin?

 Sijainti on navigointitietojen ulko-
puolisella alueella, GPS-signaali 
on heikko tai järjestelmä laskee 
parhaillaan sijaintia. GPS-sig-
naalin vastaanotto on yleensä 
mahdollista avoimilla paikoilla.

Miksi määräpaikka, jossa ei ole 
kadunnimitietoa, ei siirry reittiopas-
tusjärjestelmään?

 Annetun kaupungin keskustaa ei 
voi määrittää. Syötä mikä 
tahansa katu valitusta kaupun-
gista ja käynnistä reittiopastus.

Miksi määräpaikka ei siirry reittio-
pastusjärjestelmään?

Tilan tarkastaminen

Automaattinen 
karttapäivitys

Yleistä

Usein kysyttyä

Auton varusteet

Usein kysyttyä

OM99X62FI.book  Page 31  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



32

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

1-1. NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ

 Kyseisen määräpaikan tietoja ei 
löydy navigointitiedoista. Valitse 
toinen määräpaikka mahdollisim-
man lähellä alkuperäistä.

Miksi kirjaimia ei voi valita määrä-
paikkaa syötettäessä?

 Kyseisen määräpaikan tietoja ei 
löydy navigointitiedoista. Valitse 
toinen määräpaikka mahdollisim-
man lähellä alkuperäistä.

Miksi puheopastusta ei enää kuulu 
juuri ennen risteyksiä reittiopastuk-
sen aikana?

 Olet poistunut suositellulta reitiltä 
ja järjestelmä tarvitsee muuta-
man sekunnin uuden ehdotetun 
reitin laskemiseen.
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2-1.VIIHDE

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Audiotallenteiden toisto pysähtyy, 
kun mykistys on käytössä.

Mahdolliset ohjelmalähteet:

 Radio, katso sivu 38.

 Musiikkikokoelma, katso sivu 44.

 USB-audio, katso sivu 47.

 USB-video, katso sivu 52.

Yleistä

Auton varusteet

Säätimet

Painikkeet ja toiminnot

Painike Toiminta

Paina: äänentoisto 
päälle / pois päältä.

Kierrä: äänenvoimakkuu-
den säätö.

Ohjelmalähteen vaihtami-
nen.

Paina kerran: aseman/rai-
dan vaihto.

Paina ja pidä painettuna: 
raitojen kelaaminen 
eteen-/taaksepäin.

Suosikit-painikkeet.

Liikennetiedot käyttöön / 
pois käytöstä.

Australia/Uusi-Seelanti: 
Aaltoalueen vaihtaminen.

Äänentoisto

Turvallisuusohje

VAROITUS

lKuuntelu suurella äänenvoimak-
kuudella voi vahingoittaa kuuloa. 
Pysyvän kuulovaurion vaara. Älä 
käytä liian suurta äänenvoimak-
kuutta.

Äänenvoimakkuus ja 
äänentoisto

 Käännä nuppia säätääk-
sesi äänenvoimakkuutta.

 Paina nuppia äänentois-
ton kytkemiseksi pois 
päältä. Uusi painallus 
palauttaa aiemman 
äänenvoimakkuuden.

Ohjelmalähteet

Yleistä

Painike Toiminta
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 Bluetooth-audio, katso sivu 47.

 Näytön peilaus, katso sivu 52.

 Apple CarPlay, katso sivu 75.

Radiossa:

1  Paina painiketta.

Näytölle tulee luettelo tällä hetkellä käy-
tettävissä olevista ohjelmalähteistä.

2  Valitse ohjelmalähde pai-

namalla painiketta uudelleen.

Toyota Supra Command -järjestel-
män kautta:

1 "Media/Radio"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista ohjelmalähteistä.

2 Valitse haluamasi ohjelmalähde.

Säätimen painikkeen kautta:

1  Paina painiketta.

Viimeksi valittu ohjelmalähde alkaa 
soida.

2  Paina painiketta uudelleen.

Näytölle tulee luettelo tällä hetkellä käy-
tettävissä olevista ohjelmalähteistä.

3 Valitse haluamasi ohjelmalähde.

Voit halutessasi valita, mitkä ohjel-
malähteet näkyvät valintaluette-
lossa. Parhaillaan toistettavaa 
ohjelmalähdettä ei voi poistaa valin-
taluettelosta.

1 "Media/Radio"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista ohjelmalähteistä.

2 "Personoi valikko"

3 Valitse haluamasi asetus.

Ohjelmalähteen vaihtaminen

Ohjelmalähteiden 
valintaluettelon 
mukauttaminen

OM99X62FI.book  Page 35  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



36

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

2-1. VIIHDE

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Asetukset tallennetaan käytössä 
olevaan kuljettajaprofiiliin.

1 "Media/Radio"

2 "Äänet"

3 Valitse haluamasi asetus:

 "Diskantti": korkeiden äänien 
säätö.

 "Basso": matalien äänien säätö.

 "Sivutasapaino": äänenvoimak-
kuuden jako vasemmalle/
oikealle.

 "Etu-/takatasapaino": äänenvoi-
makkuuden jako eteen/taakse.

4 Säätäminen: kierrä säädintä.

5 Tallentaminen: paina säädintä.

Kun surround on aktivoituna, moni-
kanavatoistoa simuloidaan toistet-
taessa ääniraitaa stereona.

1 "Media/Radio"

2 "Äänet"

3 "Surround"

Laitteesta riippuen tämä toiminto ei 
välttämättä ole käytettävissä.

Yksittäisten taajuusalueiden äänia-
setukset

1 "Media/Radio"

2 "Äänet"

3 "Taajuuskorjain"

Käytössä olevat basso- ja diskanttiase-
tukset, katso sivu 36, näkyvät taajuus-
korjaimen näytön vasemmassa ja 
oikeassa reunassa. Nämä arvot voi-
daan myös asettaa taajuuskorjaimessa. 
Diskantti- ja bassoasetukset vaikuttavat 
taajuuskorjaimen taajuusalueiden ääni-
asetuksiin.

Diskantti- ja bassoasetusten tai taa-
juusalueen valitseminen ja säätä-
minen:

Äänet

Auton varusteet

Yleistä

Diskantti, basso, 
sivutasapaino, 
etu-/takatasapaino

Monikanavatoisto, surround

Periaate

Kytkeminen päälle / 
pois päältä

Taajuuskorjain
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1 Valitse säädettävä taajuusalue 
kääntämällä ohjainta.

2 Paina ohjainta.

3 Käännä ohjainta säätääksesi 
audiotaajuutta.

4 Paina ohjainta asetuksen tallen-
tamiseksi.

Jos haluat kompensoida kasvavaa 
ajomelua suuremmilla nopeuksilla, 
on mahdollista asettaa automaatti-
nen äänenvoimakkuuden lisäys.

Äänenvoimakkuuden asetus liiken-
netiedotteille, katso sivu 42, teh-
dään liikennetiedotteen aikana.

1 "Media/Radio"

2 "Äänet"

3 "Äänenvoimakkuuden asetuk-
set"

4 Valitse haluamasi asetus.

 "Navigointi": puheopastuksen ja 
ohjelmalähteen äänenvoimak-
kuuksien suhde.

 "Nopeuden mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus": ohjelmaläh-
teen suhteellinen äänenvoimak-
kuus.

 "Pysäköintitutka": pysäköintitut-
kan äänimerkkien ja ohjelmaläh-
teen äänenvoimakkuuksien 
suhde.

Perusasetus varmistaa, että äänimerkit 
kuuluvat minkä tahansa äänenvoimak-
kuuden yli.

 "Gong": äänimerkin, esimerkiksi 
turvavyömuistuttimen, ja ohjel-
malähteen äänenvoimakkuuk-
sien suhde.

Perusasetus varmistaa, että äänimerkit 
kuuluvat minkä tahansa äänenvoimak-
kuuden yli.

 "Mikrofoni": mikrofonin herkkyys 
puhelun aikana.

Säätö tehdään puhelun aikana ja tallen-
netaan käytettävää matkapuhelinta var-
ten.

 "Kaiuttimet": kaiutinäänen voi-
makkuus puhelun aikana.

Audiotallenteiden toisto pysähtyy, kun 
mykistys on käytössä.

Säätö tehdään puhelun aikana ja tallen-
netaan käytettävää matkapuhelinta var-
ten.

5 Säätäminen: kierrä säädintä.

6 Tallentaminen: paina säädintä.

Ääniasetukset voidaan palauttaa 
tehdasasetuksiin.

1 "Media/Radio"

2 "Äänet"

3 "Nollaus"

Nopeuden mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus

Periaate

Äänenvoimakkuuden 
lisäyksen asetus

Ääniasetusten nollaus
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Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Asetukset tallennetaan käytössä 
olevaan kuljettajaprofiiliin.

Laitteista ja maakohtaisista eritte-
lyistä riippuen AM-asemia ei ehkä 
voi vastaanottaa.

RDS lähettää lisätietoja FM-aalto-
alueella, esimerkiksi radioaseman 
nimen.

Jos asemalla on useita taajuuksia, 
automaattinen vaihto parhaiten 
kuuluvalle taajuudelle tehdään tar-
vittaessa.

On suositeltavaa kytkeä RDS 
päälle.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3  Paina painiketta.

4 "RDS"

1 "Media/Radio"

2 "FM" tai "AM"

Viimeksi kuunneltu asema alkaa kuulua 
ja asemien luettelo tulee näkyviin.

3 Valitse haluamasi asema.

Radiossa:

Edellinen tai seuraava asemaluet-
telon asema alkaa kuulua.

Korostetun aseman vieressä oleva 
symboli ilmaisee, onko asema jo 
tallennettu.

Radio

Auton varusteet

Yleistä

AM/FM-asemat

Yleistä

RDS (Radio Data System)

Periaate

Kytkeminen päälle / pois päältä

Aseman valinta

Asemanvaihto

Paina nuolipainiketta 
vasemmalle tai oikealle.

Asemien tallentaminen

Yleistä
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1 "Media/Radio"

2 "FM" tai "AM"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Tallenna asema"

Muistipaikkojen luettelo tulee näkyviin.

5 Valitse haluamasi muistipaikka.

1 "Media/Radio"

2 "FM" tai "AM"

3 Korosta haluamasi asema.

4 Paina ja pidä ohjainta painet-
tuna, kunnes muistipaikkojen 
luettelo tulee näkyviin.

5 Valitse haluamasi muistipaikka.

Asemat voidaan tallentaa myös 
Suosikit-painikkeisiin, katso auton 
lisäopas.

Aseman valinta taajuuden perus-
teella.

1 "Media/Radio"

2 "FM" tai "AM"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Käsihaku"

5 Taajuuden valinta: käännä 
ohjainta.

6 Taajuuden tallentaminen: paina 
ohjainta.

Kun tallennat RDS-signaalia lähet-
tävää asemaa, tallennuksen aikana 
saatu RDS-tieto otetaan aseman 
nimeksi. Aseman nimi voidaan 
vaihtaa.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Valitse haluamasi asema.

4  Paina painiketta.

5 "Nimeä uudelleen:"

Odota tarvittaessa, kunnes haluamasi 
aseman nimi tulee näkyviin.

6 Paina ohjainta nimen tallentami-
seksi.

Jos radioasema lähettää Radio 
Text- tai Radio Text Plus -tietoja, 
tämä tieto, esimerkiksi musiikkikap-
paleen nimi tai esittäjä, voidaan 
näyttää. Saatavuus, sisältö ja jär-
jestys riippuvat radioasemasta.

Symboli Merkitys

Asemaa ei ole tallennettu.

Asema on jo tallennettu.

Kuunneltavan aseman tallentami-
nen

Muun kuin kuunneltavan aseman 
tallentaminen

Aseman valinta käsin

Aseman 
uudelleennimeäminen

Lisätiedot radioasemasta

Periaate
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1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Valitse haluamasi asema.

4  Paina painiketta.

5 "Aseman tiedot"

Digitaaliset asemat voivat lähettää 
useita ohjelmia samanaikaisesti 
yhdellä taajuudella. Tietyllä taajuu-
della kuuluvaa asemien ryhmää 
kutsutaan kanavanipuksi. Osa ase-
mista tarjoaa lisäohjelmia. Esimer-
kiksi urheilukanavat voivat lähettää 
eri urheilutapahtumia samanaikai-
sesti.

Aseman tarjonnasta riippuen, lisä-
tietoja tai jopa aseman lähettämiä 
kuvia voidaan näyttää.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

 DAB: viimeksi kuunneltu asema 
alkaa kuulua ja asemien luettelo 
tulee näkyviin.

 DMB: senhetkinen video näyte-
tään.

3 Valitse asema.

DAB: tiedot asemasta ja senhetki-
sestä ohjelmasta tulevat näkyviin. 
Saatavuus, sisältö ja järjestys riip-
puvat radioasemasta.

Radiossa:

Edellinen tai seuraava asemaluet-
telon asema alkaa kuulua.

Korostetun aseman vieressä oleva 
symboli ilmaisee, onko asema jo 
tallennettu.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Tallenna asema"

Muistipaikkojen luettelo tulee näkyviin.

5 Valitse haluamasi muistipaikka.

Lisätietojen näyttö radioasemasta

Digitaalinen radio DAB/DMB

Periaate

Aseman valinta

Asemanvaihto

Paina nuolipainiketta 
vasemmalle tai oikealle.

Asemien tallentaminen

Yleistä

Symboli Merkitys

Asemaa ei ole tallennettu.

Asema on jo tallennettu.

Kuunneltavan aseman tallentami-
nen
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1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3 Korosta haluamasi asema.

4 Paina ja pidä ohjainta painet-
tuna, kunnes muistipaikkojen 
luettelo tulee näkyviin.

5 Valitse haluamasi muistipaikka.

Asemat voidaan tallentaa myös 
Suosikit-painikkeisiin, katso auton 
lisäopas.

Jos radioasema lähettää Radio 
Text- tai Radio Text Plus -tietoja, 
tämä tieto voidaan näyttää. Tällai-
sia tietoja voivat olla esimerkiksi 
musiikkikappaleen nimi tai esittäjä, 
tai radioaseman puhelinnumero tai 
sähköpostiosoite. Saatavuus, 
sisältö ja järjestys riippuvat radio-
asemasta.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3 Valitse haluamasi asema.

4  Paina painiketta.

5 "Aseman tiedot"

Jos vastaanotto on huono, samalle 
asemalle suoritetaan haku toisesta 
kanavanipusta. Jos aseman kuulu-
vuus on parempi toisessa kanava-
nipussa, vaihto tapahtuu automaat-
tisesti.

Jos aseman seuranta on käytössä, 
asemaa haetaan lisäksi analogisilla 
taajuuksilla. Jos asemaa ei ole saa-
tavana toisessa kanavanipussa, 
valitaan sen sijaan aseman analo-
ginen taajuus. Tämä vaihto on 
mahdollinen vain, jos aseman kuu-
luvuus on riittävä ja asematunnuk-
set vastaavat toisiaan.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3  Paina painiketta.

4 "DAB-aseman seuranta"

Useat asemat lähettävät ohjelmis-
taan sähköisen ohjelmaoppaan.

Muun kuin kuunneltavan aseman 
tallentaminen

Lisätiedot

Periaate

Lisätietojen näyttäminen

Automaattinen aseman 
seuranta

Yleistä

Automaattisen aseman seurannan 
aktivointi

Sähköinen ohjelmaopas

Periaate
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1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "DAB-ohjelma"

Kaikki saatavana olevat ohjelmaop-
paat näytetään.

Jokaisesta ohjelmasta parhaillaan 
lähetettävä ohjelma ja seuraava 
ohjelma.

Valitse haluamasi ohjelma, jos 
haluat näyttää ohjelman tiedot.

Jos radioasema lähettää kuvia, ne 
näytetään. Kuvanäyttö voidaan 
näyttää suurennettuna.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" tai "DAB/DMB"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Suurenna kuva"

40 asemaa voidaan tallentaa.

1 "Media/Radio"

2 "Tallennetut asemat"

3 Valitse haluamasi asema.

1 "Media/Radio"

2 "Tallennetut asemat"

3 Korosta poistettava asema.

4  Paina painiketta.

5 "Poista tieto"

Radiossa:

Paina jotakin seuraavista radion 
painikkeista liikennetiedotteen 
aikana:





 "Peruuta liikennetiedote"

Huomioi seuraavaa äänenvoimak-
kuuden asetuksesta:

Ohjelmaoppaan näyttäminen

Kuvan suurentaminen

Tallennetut asemat

Yleistä

Aseman valinta

Aseman poistaminen

Liikennetietoa

Aktivointi / pois päältä 
kytkentä

Paina painiketta.

Keskeyttäminen

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Käännä äänenvoimakkuu-
den säätönuppia liikenne-
tiedotteen aikana, kunnes 
äänenvoimakkuus on 
haluamasi.
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 Asetettua äänenvoimakkuutta ei 
tallenneta.

 Jokaisen matkan alussa liikenne-
tiedotteiden äänenvoimakkuus 
sovitetaan ohjelmalähteen tois-
ton äänenvoimakkuuteen.

 Äänenvoimakkuutta ei voi alen-
taa niin paljon, ettei liikennetie-
dote ole enää selvästi kuulta-
vissa.

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Musiikkikappaleita, äänikirjoja ja 
podcasteja voidaan toistaa. Ääni 
toistetaan auton kaiuttimien kautta.

Asetukset tallennetaan käytössä 
olevaan kuljettajaprofiiliin.

Laitteesta riippuen voidaan käyttää 
seuraavia ohjelmalähteitä:

Audio

Auton varusteet

Yleistä

Symboli Merkitys

Musiikkikokoelma.

USB-laite.

Älypuhelimen musiikkiliitäntä.

Bluetooth-audio.
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Musiikkikappaleita voidaan tallen-
taa USB-muisteista auton musiikki-
kokoelmaan ja toistaa sieltä.

 USB-muisti, jossa on pakattuja 
audiotiedostoja: kaikki USB-
muistissa olevat soittokelpoiset 
audiotiedostot tallennetaan 
hakemistoon USB-muistin 
nimellä. Kappaleita ja hakemis-
toja voi nimetä uudelleen ja pois-
taa myöhemmin. Musiikkikokoel-
man hallinta, katso sivu 45.

DRM Digital Rights Management -
kopiosuojauksella varustetut kap-
paleet tallennetaan, mutta niitä ei 
voi soittaa.

Varmuuskopioi musiikkikokoelma 
säännöllisesti, katso sivu 46, muu-
ten tallennettu musiikki voi hävitä, 
jos kiintolevy vikaantuu.

1 Kytke USB-laite USB-liitäntään, 
katso sivu 47.

2 "Media/Radio"

3 "USB"

Tai: Valitse USB-laitteen nimi.

4 Kallista ohjainta vasemmalle.

5  "Tuo musiikki"

Audiodata tallennetaan musiikkikokoel-
maan.

Huomioi tallennuksen aikana seu-
raavat seikat:

 Älä poista USB-laitetta tallennuk-
sen aikana, sillä tämä voi kes-
keyttää tallennusprosessin.

 USB-laitteella olevia kappaleita 
voidaan edelleen toistaa.

 Ohjelmalähteen vaihtaminen on 
mahdollista.

1 "Media/Radio"

2 "USB"

Tai: Valitse USB-laitteen nimi.

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Peruuta tallennus"

Tallennusprosessi keskeytyy.

1 "Media/Radio"

2 "USB"

Tai: Valitse USB-laitteen nimi.

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Tuo musiikki"

1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

Katso lisätietoja toistosta sivulta 48.

Musiikkikokoelma

Yleistä

Tallentaminen USB-laitteesta

USB-laitteesta tallentamisen 
peruminen

USB-laitteesta tallentamisen 
jatkaminen

Musiikkikokoelman valinta
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Jos levyn nimikansio nimetään 
uudelleen, yksittäisten kappaleiden 
raitatiedoissa oleva levyn nimi ei 
muutu.

Jos kappale nimetään uudelleen, 
tiedoston nimi muuttuu, mutta ei 
raidan tietoihin tallennettu kappa-
leen nimi.

1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Mediahaku"

5 "Selaa kansiota"

Ylimmällä hakemistotasolla olevat kan-
siot ja raidat näytetään.

6 Merkitse haluamasi kansio tai 
kappale, etsi tarvittaessa alikan-
sioista.

7  Paina painiketta.

8 "Nimeä kansio uudelleen" tai 
"Nimeä kappale uudelleen"

Nykyinen nimi näytetään.

9 Muuta nimeä haluamallasi 
tavalla.

10  Valitse symboli.

Kansiota ei voi poistaa, jos siinä 
olevaa raitaa toistetaan parhaillaan.

Raitaa ei voi poistaa, jos sitä toiste-
taan parhaillaan.

1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

3 Kallista ohjainta vasemmalle.

4  "Mediahaku"

5 "Selaa kansiota"

Ylimmällä hakemistotasolla olevat kan-
siot ja raidat näytetään.

6 Merkitse haluamasi kansio tai 
kappale, etsi tarvittaessa alikan-
sioista.

7  Paina painiketta.

8 "Poista kansio" tai "Poista kap-
pale"

1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

3  Paina painiketta.

4 "Hallinnoi musiikkikokoelmaa"

5 "Käytettävissä oleva muisti"

Musiikkikokoelman hallinta

Kansioiden tai kappaleiden nimeä-
minen uudelleen

Kansioiden tai kappaleiden 
poistaminen

Vapaan tallennustilan näyttö
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1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

3  Paina painiketta.

4 "Hallinnoi musiikkikokoelmaa"

5 "Poista valitut kappaleet"

Musiikin haku tulee näkyviin. Jatka 
hakuehtojen kuvauksen mukaan, katso 
sivu 49.

Luettelo poistettavista kappaleista luo-
daan hakuehtojen mukaisesti.

6 Valitse kappale.

1 "Media/Radio"

2 "Musiikkikokoelma"

3  Paina painiketta.

4 "Hallinnoi musiikkikokoelmaa"

5 "Poista kaikki musiikkikappa-
leet"

6 "OK"

Varmuuskopioi musiikkikokoelma 
säännöllisesti USB-muistitikulle, 
muuten tallennettu musiikki voi 
hävitä, jos kiintolevy vikaantuu.

Varmista varmuuskopioinnin 
aikana, että USB-laitteella on riittä-
västi vapaata tilaa.

Musiikkikokoelman varmuuskopi-
ointi voi kestää kauan, riippuen tie-
dostokoosta ja kappaleiden mää-
rästä. Siksi on parasta tehdä var-
muuskopio pidemmän ajomatkan 
aikana. Jos aika ei riitä varmuusko-
pioinnin valmistumiseen, älä irrota 
USB-laitetta. Varmuuskopiointi jat-
kuu seuraavalla ajomatkalla.

1 Kytke USB-laite USB-liitäntään, 
katso sivu 47.

2 "Media/Radio"

3 "Musiikkikokoelma"

4  Paina painiketta.

5 "Hallinnoi musiikkikokoelmaa"

6 "Tallenna musiikkikokoelma 
USB-muistiin"

Kun palautat musiikkikokoelman 
sisällön USB-laitteesta, auton 
musiikkikokoelma ylikirjoitetaan. 
Palautus on parasta tehdä pidem-
män ajomatkan aikana. Jos tallen-
nus peruutetaan, älä irrota USB-
laitetta. Tallennus jatkuu seuraa-
valla ajomatkalla.

1 Kytke USB-laite USB-liitäntään, 
katso sivu 47.

2 "Media/Radio"

3 "Musiikkikokoelma"

4  Paina painiketta.

5 "Hallinnoi musiikkikokoelmaa"

6 "Palauta musiikkikokoelma 
USB-laitteesta"

Valittujen kappaleiden 
poistaminen

Kaikkien kappaleiden poistaminen

Musiikkikokoelman 
varmuuskopiointi

Musiikkikokoelman palauttaminen
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MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

Käyttämästäsi äänitiedostomuo-
dosta tai koodausohjelmistosta riip-
puen, joitain tiedostoja ei ehkä tun-
nisteta tai toisteta.

Apple iPodin/iPhonen musiikin 
haku- ja toistotoimintoja tuetaan.

Tiedot kaikista kappaleista, esimer-
kiksi esittäjä, tyylilaji tai kappale, 
sekä soittolistat siirretään autoon. 
Tämä saattaa kestää jonkin aikaa, 
riippuen USB-laitteesta, tiedosto-
koosta ja kappaleiden määrästä.

Siirron aikana raitoja voidaan 
hakea tiedostohakemiston kautta.

Noin 40 000 kappaleen tiedot voi-
daan tallentaa autoon, mutta enin-
tään 16 000 raitaa USB-laitetta 
kohti.

Musiikkikappaleita, jotka on varus-
tettu Digital Rights Management 
DRM -kopiosuojauksella, ei voi soit-
taa.

Tiedot USB-liitännästä löytyvät 
auton lisäoppaasta.

1 Kytke USB-laite USB-liitäntään.

USB-laitteen mukana toimitettua sovi-
tinkaapelia on syytä käyttää.

2 "Media/Radio"

3 "USB"

Tai: Valitse USB-laitteen nimi.

Katso lisätietoja toistosta sivulta 48.

 Musiikkitiedostojen toisto 
Bluetoothin kautta ulkoisista lait-
teista, esimerkiksi audiolaitteista 
tai matkapuhelimista.

 Äänenvoimakkuus riippuu lait-
teesta. Säädä tarvittaessa lait-
teen äänenvoimakkuuden ase-
tuksia.

 Autoon voidaan yhdistää enin-
tään neljä ulkoista laitetta.

 Bluetooth-laite on yhdistetty 
autoon. Katso tiedot Bluetooth-
yhteyksistä auton lisäoppaasta.

 Bluetooth-audiotoisto on akti-
voitu.

USB-laite

Yhteensopivuus

Apple iPod/iPhone

Audiosoittimet ja 
tallennusvälineet, joissa 
on USB-liitäntä

USB-laitteen valinta

Bluetooth-audio

Yleistä

Toiminnalliset vaatimukset
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1 "Media/Radio"

2 Valitse haluamasi Bluetooth-
laite luettelosta.

Katso lisätietoja toistosta sivulta 48.

Jos Bluetooth-laitetta ei ole laite-
luettelossa, Bluetooth-audiotoistoa 
ei ehkä ole aktivoitu. Aktivoi 
Bluetooth-audiotoisto seuraavasti:

1 "Media/Radio"

2 "Hallinnoi mobiililaitteita"

3 Valitse haluamasi Bluetooth-
laite.

4 "Bluetooth-audio"

Kun ohjelmalähde on valittu, toistoa 
koskevat tiedot näkyvät ohjausnäy-
töllä.

Ohjausnäyttö näyttää parhaillaan 
soivan kappaleen ja soittolistan 
käytettävissä olevat tiedot. Soitto-
listan sisältö ja laajuus riippuvat 
valitusta ohjelmalähteestä ja käyte-
tyistä hakukriteereistä.

 USB- ja Bluetooth-laitteiden ja 
musiikkikokoelman tapauksessa 
valittu soittolista tulee näkyviin. 
Se voi tulla haun perusteella tai 
aiemmin tallennetusta soittolis-
tasta.

Kallista ohjainta vasemmalle saa-
daksesi näkyviin lisää toimintoja. 
Käytettävissä olevien toimintojen 
laajuus riippuu valitusta ohjelma-
lähteestä.

Bluetooth-laitteissa Toyota Supra 
Command -järjestelmän avulla käy-
tettävät toiminnot voivat olla rajoi-
tettuja tuetun Bluetooth-version 
perusteella. Tarvittaessa puuttuvia 
toimintoja voidaan käyttää suoraan 
laitteesta.

Valitse haluamasi kappale soittolis-
talta.

Kaikki soittolistan kappaleet soite-
taan valitusta raidasta alkaen.

Radiossa:

Edellinen tai seuraava soittolistan 
kappale alkaa kuulua.

Radiossa:

Bluetooth-laitteen 
valitseminen

Soitto

Yleistä

Raidan valinta

Kappaleenvaihto

Paina nuolipainiketta 
vasemmalle tai oikealle.

Pikasiirto eteen/taakse

Paina ja pidä painettuna 
nuolipainiketta vasem-
malle tai oikealle.
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Mahdolliset hakukriteerit riippuvat 
valitusta ohjelmalähteestä.

Seuraavat hakukriteerit liittyvät 
kappaleen tietoihin tallennettuun 
dataan.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Mediahaku"

3 Valitse haluamasi asetus:

 "Haku"

Kaikki raidat, joiden kappaletiedot sisäl-
tävät syötetyn hakutermin, tulevat 
näkyviin. Mitä enemmän merkkejä syö-
tät, sitä rajatumman tuloksen saat.

Näytä tulosten luettelo kääntämällä 
ohjainta oikealle.

 "Tyylilajit"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista tyylilajeista.

Kun tyylilaji on valittu, kaikki sopivat 
esittäjät näytetään.

 "Esittäjät"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista esittäjistä.

Kun esittäjä on valittu, kaikki sopivat 
levyt ja kappaleet näytetään.

 "Levyt"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista levyistä.

Kun levy on valittu, kaikki sopivat kap-
paleet näytetään.

 "Kappaleet"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista kappaleista.

4 Valitse tarvittaessa levy.

5 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

Esittäjien ja kappaleiden haku voi-
daan myös valita suoraan.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2 "Esittäjät" tai  "Kappaleet"

Kappaleet, jotka eivät sisällä valit-
tua hakukriteeriä, kootaan ryhmään 
"tuntematon". Kappaleet, joissa ei 
ole kappaletietoja, voidaan löytää 
vain hakemistorakenteen kautta.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Mediahaku"

3 "Soittolistat"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista soittolistoista.

4 Valitse soittolista.

5 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

Soittoa koskevat tiedot näkyvät ohjaus-
näytössä. Soittolista vastaa haun tulok-
sena saatavaa kappaleluetteloa.

USB-muistista ja laitteesta riippuen 
äänikirjoja ja podcasteja voi hakea 
erikseen.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

Hakukriteerit

Yleistä

Kappaletietojen hakeminen

Soittolistojen hakeminen

Äänikirjojen ja podcastien 
hakeminen
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2  "Mediahaku"

3 Valitse haluamasi asetus:

 "Podcastit"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista podcasteista.

 "Äänikirjat"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista äänikirjoista.

4 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

Soittoa koskevat tiedot näkyvät ohjaus-
näytössä. Soittolista vastaa haun tulok-
sena saatavaa kappaleluetteloa.

On mahdollista tehdä haku musiik-
kikokoelmasta ja USB-laitteista 
hakemistorakenteen kautta.

Kansioiden ja kappaleiden nimet 
vastaavat kansio- ja tiedostonimiä. 
Kansio- ja tiedostonimet voivat poi-
keta kappaletiedoissa olevista 
nimistä.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Mediahaku"

3 "Selaa kansiota"

4 Vaihda tarvittaessa alikansioon.

Valitse raita, josta haluat aloittaa soiton.

Soittoa koskevat tiedot näkyvät ohjaus-
näytössä. Soittolista vastaa haun tulok-
sena saatavaa kappaleluetteloa.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Selaa levyjä"

Käytettävissä olevat levyt näytetään 
graafisesti.

3 Käännä ohjainta selataksesi 
levyjä.

4 Valitse haluamasi levy.

Valitun levyn kaikki kappaleet tulevat 
näkyviin.

5 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

6 Kallista ohjainta vasemmalle. 
Ohjausnäyttö näyttää tiedot tois-
tosta. Soittolista vastaa levyn 
kappaleluetteloa.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Lisää tätä (paikallinen)"

Näytölle tulee luettelo samanlaisista 
kappaleista.

3 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

Soittoa koskevat tiedot näkyvät ohjaus-
näytössä. Soittolista vastaa haun tulok-
sena saatavaa kappaleluetteloa.

Nykyinen soittolista tai valitun ohjel-
malähteen kaikki kappaleet soite-
taan satunnaisessa järjestyksessä.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Satunnaissoitto"

Haku hakemistorakenteesta

Levyjen selaaminen

Samanlaisten kappaleiden 
hakeminen

Satunnaissoitto

Periaate

Satunnaissoiton valinta
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Parhaillaan soiva kappale voidaan 
osoittaa erityiseen soittolistaan, 
suosikkiluetteloon. Jos parhaillaan 
soiva kappale on jo suosikkiluette-
lossa, se voidaan poistaa siitä. 
Suosikkiluettelo näkyy ensin, kun 
haet soittolistoja, katso sivu 49.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Lisää suosikkeihin" tai  
"Poista suosikeista"

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Videotiedostojen katselu on mah-
dollista. Ääni toistetaan auton kaiut-
timien kautta.

Asetukset tallennetaan käytössä 
olevaan kuljettajaprofiiliin.

Ohjausnäytön videokuva kytkeytyy 
pois päältä, kun auton nopeus ylit-
tää tietyn nopeuden (vaihtelee 
maakohtaisesti).

Laitteesta riippuen voidaan käyttää 
seuraavia videolähteitä:

Suosikkiluettelo

Periaate

Suosikkiluettelon luominen

Video

Auton varusteet

Yleiset

Symboli Merkitys

USB-laite.

Näytön peilaus
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USB-laitteesta riippuen videotoisto 
USB-yhteyden kautta ei ehkä ole 
mahdollista.

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, 
H.264.

Käyttämästäsi videotiedostomuo-
dosta tai koodausohjelmistosta riip-
puen, joitain tiedostoja ei ehkä tun-
nisteta tai toisteta.

Kytke USB-laite USB-liitäntään 
sopivalla sovitinkaapelilla.

Tiedot USB-liitännästä löytyvät 
auton lisäoppaasta.

1 "Media/Radio"

2 "USB"

Tai: Valitse kytkettynä olevan USB-lait-
teen nimi.

1 Kallista ohjainta vasemmalle.

2  "Mediahaku"

3 "Videot"

Näytölle tulee luettelo käytettävissä ole-
vista videoista.

4 Valitse raita, josta haluat aloittaa 
soiton.

Soittoa koskevat tiedot näkyvät ohjaus-
näytössä. Soittolista vastaa haun tulok-
sena saatavaa videoiden luetteloa.

Älypuhelimen näyttö siirtyy ohjaus-
näyttöön Wi-Fi-yhteyden kautta. 
Ääni toistetaan auton kaiuttimien 
kautta.

Älypuhelimen on tuettava tätä toi-
mintoa.

Toimintoja ohjataan älypuheli-
mesta.

Katso älypuhelimen liittämisohjeet 
auton lisäoppaasta.

USB-laitteet

Yleistä

Yhteensopivuus

USB-laitteen valinta

Videoiden hakeminen

Näytön peilaus
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3-1.YHTEYDET

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Matkapuhelimet voidaan yhdistää 
autoon Bluetooth-yhteyden avulla, 
katso auton lisäopas.

Korkeissa lämpötiloissa matkapu-
helimen lataustoiminto voi olla rajoi-
tettu ja eikä toimintoja voi välttä-
mättä käyttää.

Toimintahäiriöiden välttämiseksi 
autoon yhdistettyä matkapuhelinta 
ei tulisi käyttää puhelimen näppäi-
mistöllä.

Kun käytät matkapuhelinta auton 
kautta, noudata matkapuhelimen 
käyttöohjeita.

Jos soittajan numero on tallennettu 
yhteystietoihin ja verkko antaa sen, 
soittajan nimi näytetään. Muussa 
tapauksessa näytetään vain puhe-
linnumero.

Tulevat puhelut voidaan hyväksyä 
eri tavoin.

 Toyota Supra Command -järjes-

telmän kautta:  "Hyväksy"

  Paina ohjauspyörän paini-

ketta.

 Mittariston valintaluettelon 
kautta: Valitse ohjauspyörässä 
olevan valintapyörän avulla: 
"Hyväksy"

 Toyota Supra Command -järjes-

telmän kautta:  "Hylkää"

Puhelin

Auton varusteet

Puhelintoiminnot

Yleistä

Turvallisuusohje

VAROITUS

lAuton tietojärjestelmien ja viestintä-
laitteiden käyttö matkan aikana voi 
viedä huomion pois liikenteestä. 
Saatat menettää auton hallinnan. 
Onnettomuusvaara! Käytä järjestel-
miä tai laitteita vain, kun liikenneti-
lanne sallii sen. Pysäytä tarvit-
taessa ja käytä järjestelmiä tai lait-
teita pysähdyksissä.

Tuleva puhelu

Puhelun hyväksyminen

Puhelun hylkääminen
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 Mittariston valintaluettelon 
kautta: Valitse ohjauspyörässä 
olevan valintapyörän avulla: 
"Hylkää"

 Toyota Supra Command -järjes-

telmän kautta:  "Lopeta 
puhelu"

  Paina ohjauspyörän paini-

ketta.

Tiedot viimeisimmistä soitetuista, 
vastatuista ja saapuvista puheluista 
siirretään autoon. Riippuen lait-
teesta ne siirretään pää- ja lisäpu-
helimesta.

1 "Yhteydet"

2 "Viimeisimmät puhelut"

3 Uusimmat 20 puhelua näyte-
tään.

1 "Puhelut:"

2 Valitse haluamasi asetus.

Valitse luettelosta. Puhelu soitetaan 
sillä matkapuhelimella, josta mer-
kintä tuli.

Vaihtoehtoisesti: soita puhelu toi-
sen matkapuhelimen avulla.

Peruminen: "Lopeta puhelu"

1 Korosta puhelinnumero.

2  Paina painiketta.

3 "Tallenna uutena yhteystietona" 
tai "Lisää yhteystietoon"

Käännä puhelun aikana radion 
äänenvoimakkuuden säädintä, kun-
nes saat haluamasi äänenvoimak-
kuuden. Asetus tallennetaan käy-
tössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

1 "Oma autoni"

2 "Järjestelmäasetukset"

3 "Äänet"

4 "Äänenvoimakkuuden asetuk-
set"

5 "Mikrofoni" tai "Kaiuttimet"

6 Säätäminen: kierrä säädintä.

7 Tallentaminen: paina säädintä.

Puhelun lopettaminen

Viimeisimmät puhelut

Näytöt

Puheluluettelon suodatus

Numeron valinta luettelosta

Tallentaminen yhteystietona tai 
lisääminen yhteystietoon

Aktiiviset puhelut

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Automaattisesti säätyvä 
äänenvoimakkuus
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1 "Yhteydet"

2 "Valitse numero"

3 Syötä numerot.

4  Valitse symboli.

Puhelu soitetaan sillä matkapuheli-
mella, joka on osoitettu puhelintoimin-
toon.

Soittaminen lisäpuhelimen kautta:

1  Paina painiketta.

2 "Soita käyttäen"

Aktiivinen puhelu voidaan asettaa 
pitoon ja palata siihen myöhemmin.

  "Pito/Palaaminen"

Puhelu asetetaan pitoon.

  "Pito/Palaaminen"

Puhelu jatkuu.

Mikrofoni voidaan mykistää nykyi-
sen puhelun aikana.

Mykistetty mikrofoni aktivoituu 
automaattisesti:

 Kun soitetaan uusi puhelu.

 Kun vaihdat puhelun osallistu-
jasta toiseen.

DTMF-äänitaajuusvalintaa käyte-
tään verkkopalveluiden tai laitteiden 
ohjaamiseen, esimerkiksi puhelin-
vastaajan etäkäyttöön. Tämä edel-
lyttää DTMF-koodia.

1  "Numeron syöttö"

2 Syötä DTMF-koodi.

On mahdollista vaihtaa puhelujen 
välillä tai yhdistää kaksi puhelua 
kokouspuheluksi. Matkapuhelimen 
ja palveluntarjoajan on tuettava 
näitä toimintoja.

Jos käynnissä olevan puhelun 
aikana tulee toinen puhelu, kuulet 
koputusäänen, jos se on käytössä.

Puhelu hyväksytään ja aiempi 
puhelu asetetaan pitoon.

Voit soittaa toisen puhelun aiem-
man puhelun aikana.

1  "Yhteystiedot"

2 Valitse uusi puhelinnumero.

Puhelu soitetaan ja aiempi puhelu ase-
tetaan pitoon.

Numeronvalinta

Pito, palaaminen

Mikrofonin mykistys

"Mikrofoni"

DTMF-äänitaajuusvalinta

Ryhmäpuhelut

Yleistä

Puhelun hyväksyminen toisen 
puhelun aikana

"Hyväksy"

Toisen puhelun soittaminen

OM99X62FI.book  Page 56  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



57

3

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

3-1. YHTEYDET
Y

H
T

E
Y

D
E

T

Voit vaihtaa kahden puhelun välillä

1 Soita kaksi puhelua.

2 "Paluu"

Puhelin siirtyy käynnissä olevaan puhe-
luun.

Kaksi puhelua voidaan yhdistää 
puhelinkokouksen perustamiseksi. 
Puhelut on soitettava samalla mat-
kapuhelimella.

1 Soita kaksi puhelua.

2  "Muodosta kokouspuhelu"

Hands-free-järjestelmän kautta auki 
olevia puheluja voidaan jatkaa mat-
kapuhelimen kautta ja päinvastoin.

Auton Bluetooth-alueen ulkopuo-
lella aloitettuja puheluja voidaan jat-
kaa hands-free-järjestelmän kautta 
valmiustilassa tai sytytysvirran 
ollessa päällä. Kaukosäätimen on 
oltava autossa, jotta tämä onnistuu.

Puhelinmallista riippuen vaihto 
hands-free-tilaan voi tapahtua auto-
maattisesti.

Jos vaihto ei tapahdu automaatti-
sesti, noudata matkapuhelimen 
näytön ohjeita. Lue myös matkapu-
helimen käyttöohje.

Hands-free-järjestelmän kautta auki 
olevia puheluja voidaan jatkaa mat-
kapuhelimessa, matkapuhelimesta 
riippuen.

Seuraa matkapuhelimen näytölle 
tulevia ohjeita. Lue myös matkapu-
helimen käyttöohje.

Yhteystietoja voidaan luoda ja muo-
kata. Lisäksi yhteystiedot siirretään 
matkapuhelimesta ja näytetään. 
Yhteystietojen valokuvat voidaan 
näyttää, jos matkapuhelin tukee 
tätä toimintoa.

1 "Yhteydet"

2 "Yhteystiedot"

Yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyk-
sessä.

Yhteystietojen hakutoiminto ja pikahaku 
ovat käytettävissä yhteystietojen mää-
rästä riippuen.

Vaihto kahden puhelun välillä, 
vuorottelu

Kokouksen muodostaminen

Hands-free-järjestelmä

Yleistä

Matkapuhelimesta hands-free-jär-
jestelmään

Hands-free-järjestelmästä matka-
puhelimeen

Yhteystiedot

Yleistä

Kaikkien yhteystietojen näyttämi-
nen
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Jos yhteystietoja on yli 30, yhteys-
tietojen hakutoiminto on käytettä-
vissä.

1  "Haku"

2 Syötä kirjaimia.

Osumat näytetään oikealla puolella.

3 Kallista ohjainta oikealle.

4 Valitse näytettävä yhteystieto.

Jos yhteystietoja on yli 30, pikaha-
kutoiminto on käytettävissä. Kirjai-
met, joiden kohdalla on tietoja, 
näkyvät aakkosjärjestyksessä 
ohjausnäytön vasemmassa reu-
nassa.

1 Käännä ohjainta nopeasti 
vasemmalle tai oikealle.

Kaikki kirjaimet, joiden kohdalla on 
yhteystietoja, näkyvät vasemmalla puo-
lella.

2 Valitse haluamasi yhteystiedon 
alkukirjain.

Valitun kirjaimen ensimmäinen mer-
kintä tulee näkyviin.

On mahdollista tallentaa kotiyhteys-
tieto. Siitä tulee yhteystietojesi luet-
telon ensimmäinen kohta.

1 "Kotiyhteystieto (tyhjä)"

2 Täytä tarvittavat kentät.

3 "Tallenna yhteystieto autoon"

1  Paina painiketta.

2 "Tallenna yhteystieto autoon"

Kopio matkapuhelimesta tulevasta 
yhteystiedosta tallennetaan autoon.

Laitteesta riippuen valittua yhteys-
tietoa varten on käytettävissä seu-
raavat toiminnot:

  Aloita reittiopastus.

  Soita yhteystiedolle.

  Uusi sähköposti.

Autoon tallennettu yhteystieto voi-
daan poistaa. Matkapuhelimesta 
siirrettyjä yhteystietoja ei voi pois-
taa.

1 Korosta haluamasi yhteystieto.

2  Paina painiketta.

3 "Poista yhteystieto"

Kaikki autoon tallennetut yhteystie-
dot poistetaan. Matkapuhelimesta 
siirrettyjä yhteystietoja ei kuiten-
kaan poisteta.

1  Paina painiketta.

Haku yhteystiedoista

Pikahaku luetteloissa

Kotiyhteystiedon tallentaminen

Yhteystiedon tallentaminen 
autoon

Lisätoiminnot

Yhteystiedon poistaminen

Kaikkien yhteystietojen poistami-
nen autosta

OM99X62FI.book  Page 58  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



59

3

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

3-1. YHTEYDET
Y

H
T

E
Y

D
E

T

2 "Poista kaikki yhteystiedot 
autosta"

3 "OK"

Jos tarpeen, "Tyhjennä kentät"

1  Paina painiketta.

2 "Uusi yhteystieto"

3 Täytä tarvittavat kentät.

4 "Tallenna yhteystieto autoon"

On mahdollista valita, siirretäänkö 
yhteystiedot matkapuhelimesta, ja 
jos niin mistä matkapuhelimesta.

1  Paina painiketta.

2 "Valitse yhteystietojen lähteet"

3 Valitse tarvittava matkapuhelin.

Yhteystietojen nimet voidaan näyt-
tää eri järjestyksessä. Riippuen 
siitä, miten yhteystiedot on tallen-
nettu matkapuhelimeesi, yhteystie-
tojen lajittelujärjestys ei ehkä ole 
sama kuin valittu lajittelujärjestys.

1  Paina painiketta.

2 "Lajittele yhteystiedot"

3 "Sukunimi" tai "Etunimi"

Jos auton on varustettu navigointi-
järjestelmällä, yhteystieto voidaan 
ottaa määräpaikaksi.

1 Valitse haluamasi yhteystieto.

2 Valitse osoite.

3 "Tarkasta osoite" tai "Etsi osoite 
verkossa"

4 Korjaa tiedot tarvittaessa.

5 "Aloita reittiopastus"

Osoite voidaan hyväksyä reittiopas-
tukseen.

Jos matkapuhelimesta siirrettyä 
yhteystietoa muutetaan, tiedosta 
luodaan kopio autoon tallennuksen 
yhteydessä.

Yhteystiedot, joissa on identtiset 
nimet, yhdistetään yhdeksi yhteys-
tiedoksi.

1 Valitse haluamasi yhteystieto.

2 "Muokkaa yhteystietoa"

3 Muuta haluamasi tieto tai lisää 
tietoja.

4 "Tallenna yhteystieto autoon"

Yhteystietoihin tallennetut valoku-
vat tallentuvat autoon, kun matka-
puhelin yhdistetään autoon.

1 "Oma autoni"

2 "Järjestelmäasetukset"

Uusi yhteystieto

Lähteiden valitseminen

Yhteystietojen lajittelu

Osoitteen merkintä määräpaikaksi

Yhteystietojen muokkaaminen

Yhteystietojen kuvien näyttäminen
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3 "Mobiililaitteet"

4 "Asetukset"

5 "Yhteystietojen kuvat"

6 Paina ohjainta.

Yhdistettyä matkapuhelinta voidaan 
ohjata puhekomennoilla.

Tätä varten älypuhelimen puheoh-
jaus on kytkettävä päälle.

Jos aktivointi onnistuu, ohjausnäyt-
töön tulee symboli tai viesti.

Puhelinmallista riippuen seuraava 
sisältö siirretään matkapuheli-
mesta autoon:

 Yhteystiedot, katso sivu 57.

 Tekstiviestit, katso sivu 60.

 Sähköpostit, katso sivu 62.

 Kalenterimerkinnät, tapaamiset, 
katso sivu 63.

 Tehtävät, katso sivu 64.

 Muistiinpanot, katso sivu 65.

Tietojen siirto voi kestää muutamia 
minuutteja.

Tietyt toiminnot voivat edellyttää nii-
den hankkimista matkapuhelinope-
raattorilta tai palveluntarjoajalta.

Tietoja ajoneuvon kanssa yhteen-
sopivista mobiililaitteista on saata-
vana valmistajan palveluntuottajalta 
tai muulta palveluntuottajalta tai eri-
koisliikkeestä.

1 "Yhteydet"

2 "Viestintä"

Viesteistä on lisätietoja sivulla 72.

Symboli ilmaisee tekstiviestin tilan.

1  Paina painiketta.

2 "Suodata viestit"

3 Valitse haluamasi asetus.

Puheohjaus

Painike 
ohjaus-

pyö-
rässä

Toiminta

Paina painiketta yli kolmen 
sekunnin ajan. Puheohjaus 
aktivoituu älypuhelimessa.

Lisätoiminnot

Yleistä

Tekstiviestit

Kaikkien tekstiviestien 
näyttäminen

Tila

Symboli Merkitys

Luettu tekstiviesti.

Lukematon tekstiviesti.

Viestiluettelon suodattaminen
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On mahdollista valita, siirretäänkö 
tekstiviestit matkapuhelimesta, ja 
jos niin mistä matkapuhelimesta.

1  Paina painiketta.

2 "Valitse viestien lähteet"

3 Valitse tarvittava matkapuhelin.

Poista tietyn yhteystiedon kanssa 
käyty keskustelu kokonaan.

1 Korosta haluamasi tekstiviesti.

2  Paina painiketta.

3 "Poista tekstiviestiketju"

4 "Kyllä"

Valitse haluamasi tekstiviesti tai 
keskustelu. Keskustelu tämän yhte-
ystiedon kanssa näytetään.

1 Valitse haluamasi tekstiviesti.

2  "Vastaa"

Tekstiviestin vastaanottaja syötetään 
automaattisesti.

 "Välitä"

"Vastaanottaja:" Syötä numero tai yhte-
ystieto. Kallista ohjainta tarvittaessa 
oikealle ja valitse yhteystieto luette-
losta.

3 "Lähettäjä:"

Valitse tarvittaessa matkapuhelin, josta 
tekstiviesti lähetetään.

4 "Teksti:"

Tekstintunnistus, katso sivu 66.

5 "Lähetä"

1 "Yhteydet"

2 "Viestintä"

3  "Kirjoita tekstiviesti"

4 "Vastaanottaja:" Syötä numero 
tai yhteystieto. Kallista ohjainta 
tarvittaessa oikealle ja valitse 
yhteystieto luettelosta.

5 "Lähettäjä:" Valitse tarvittaessa 
matkapuhelin, josta tekstiviesti 
lähetetään.

6 "Teksti:" Tekstintunnistus, katso 
sivu 66.

7 "Lähetä"

Peruminen: "Poista kaikki sisältö"

Seuraavat toiminnot ovat käytettä-
vissä valitulle tekstiviestille tai kes-
kustelulle.

  "Soita lähettäjälle"

  "Lisää yhteystietoihin" tai 
"Näytä lähettäjä"

  "Välitä", katso sivu 61.

  "Vastaa", katso sivu 61.

  "Poista"

Lähteiden valitseminen

Keskustelun poistaminen

Tekstiviestin näyttäminen

Tekstiviestiin vastaaminen tai 
välittäminen edelleen

Uusi tekstiviesti

Lisätoiminnot
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  Lue sisältö ääneen, katso sivu 
67.

 "Käytä tietoja", katso sivu 67.

1 "Yhteydet"

2 "Sähköposti"

On mahdollista valita, siirretäänkö 
sähköpostiviestit matkapuheli-
mesta, ja jos niin mistä matkapuhe-
limesta ja tarvittaessa miltä käyttä-
jätileiltä.

1  Paina painiketta.

2 "Valitse tili"

3 Valitse halutut tilit.

Symboli ilmaisee sähköpostiviestin 
tilan.

1  Paina painiketta.

2 "Suodata sähköpostit"

3 Valitse haluamasi asetus.

1 Valitse haluttu sähköpostiviesti.

2  Paina painiketta.

3 "Poista sähköposti"

4 "OK"

Jos sähköpostiviestissä on useita 
vastaanottajia, ne voidaan näyttää 
ja niiden tietoja voidaan käyttää 
lisätoimintoihin.

1 Valitse haluttu sähköpostiviesti.

2  Paina painiketta.

3 "Näytä kaikki vastaanottajat"

1 "Yhteydet"

2 "Sähköposti"

3  "Kirjoita sähköposti"

4 "Vastaanottaja:"

Anna sähköpostiosoite tai yhteystieto. 
Kallista ohjainta tarvittaessa oikealle ja 
valitse yhteystieto luettelosta.

5 "Lähettäjä:"

Valitse tarvittaessa tili, josta sähköposti-
viesti lähetetään.

6 "Aihe:"

Tekstintunnistus, katso sivu 66.

7 "Teksti:"

Tekstintunnistus, katso sivu 66.

8 "Lähetä"

Sähköposti

Kaikkien sähköpostiviestien 
näyttäminen

Tilin valinta

Tila

Symboli Merkitys

Luettu sähköposti.

Lukematon sähköposti.

Sähköpostien suodattaminen

Sähköpostiviestin poistaminen

Kaikkien vastaanottajien 
näyttäminen

Uusi sähköpostiviesti
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Peruminen: "Poista kaikki sisältö"

1 Valitse haluttu sähköpostiviesti.

2  "Vastaa"

  "Vastaa"

Sähköpostin vastaanottaja syötetään 
automaattisesti.

  "Vastaa kaikille"

Kaikki sähköpostin vastaanottajat syö-
tetään automaattisesti.

  "Välitä"

Anna sähköpostiosoite tai yhteystieto. 
Kallista ohjainta tarvittaessa oikealle ja 
valitse yhteystieto luettelosta.

3 "Vastaanottaja:"

Anna sähköpostiosoite tai yhteystieto. 
Kallista ohjainta tarvittaessa oikealle ja 
valitse yhteystieto luettelosta.

4 "Lähettäjä:"

Valitse tarvittaessa matkapuhelin tai 
käyttäjätili, josta sähköpostiviesti lähe-
tetään.

5 Jos tarpeen, "Aihe:"

Tekstintunnistus, katso sivu 66.

6 "Teksti:"

Tekstintunnistus, katso sivu 66.

7 "Lähetä"

Seuraavat toiminnot ovat käytettä-
vissä valitulle sähköpostiviestille.

  "Lue ääneen", katso sivu 67.

  "Vastaa", katso sivu 63.

  "Lisää yhteystietoihin" tai 
"Näytä lähettäjä"

  "Merkitse lukemattomaksi"

  "Poista sähköposti"

1 "Yhteydet"

2 "Kalenteri"

Kuluvan viikon päivämäärät näytetään.

Muiden päivien näyttäminen kalen-
terissa:

 "Näytä edellinen viikko"

 "Näytä seuraava viikko"

Valitse kalenteripäivä.

Kuukauden yleiskatsaus näytetään. 
Kalenteripäivät, joissa on tapaami-
sia, näkyvät merkittyinä.

1  Paina painiketta.

2 "Palaa tähän päivään"

On mahdollista valita, siirretäänkö 
tapaamiset matkapuhelimesta, ja 
jos niin mistä matkapuhelimesta.

1  Paina painiketta.

Sähköpostiviestiin vastaaminen tai 
välittäminen edelleen

Lisätoiminnot

Kalenteri

Kalenterin näyttäminen

Kalenterikuukauden näyttäminen

Paluu kuluvaan päivään

Lähteiden valitseminen
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2 "Valitse lähde"

3 Valitse tarvittava matkapuhelin.

1  Paina painiketta.

2 "Ota muistutukset käyttöön"

Muistutukset näkyvät viesteissä ja tila-
kentässä, katso lisätietoja auton lisäop-
paasta.

1 Valitse haluamasi kalenterimer-
kintä.

2  "Muistutusten ottaminen pois 
käytöstä"

Tietojen päivittäminen, katso sivu 
67.

Laitteesta riippuen valittua tapaa-
mista varten on käytettävissä seu-
raavat toiminnot:

  Lue sisältö ääneen, katso sivu 
67.

 Reittiopastuksen aloitus.

 "Käytä tietoja", katso sivu 67.

1 "Yhteydet"

2 "Tehtävät"

Kaikki tehtävät näytetään.

1 "Lajittelujärjestys"

2 Valitse haluamasi asetus.

1  Paina painiketta.

2 "Ota muistutukset käyttöön"

Muistutukset näkyvät viesteissä ja tila-
kentässä, katso lisätietoja auton lisäop-
paasta.

Tietojen päivittäminen, katso sivu 
67.

On mahdollista valita, siirretäänkö 
tehtävät matkapuhelimesta, ja jos 
niin mistä matkapuhelimesta.

1  Paina painiketta.

2 "Valitse lähde"

3 Valitse tarvittava matkapuhelin.

Muistutusten ottaminen käyttöön

Muistutusten ottaminen pois 
käytöstä

Kalenterin päivittäminen

Lisätoiminnot

Tehtävät

Tehtävien näyttäminen

Tehtävien lajitteleminen

Muistutusten ottaminen käyttöön

Tehtävien päivittäminen

Lähteiden valitseminen
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Seuraavat toiminnot ovat käytettä-
vissä valitulle tehtävälle.

  Lue sisältö ääneen, katso sivu 
67.

 "Käytä tietoja", katso sivu 67.

1 "Yhteydet"

2 "Muistiinpanot"

Kaikki ääni- ja tekstimuistiinpanot näy-
tetään.

Jos haluat viedä äänimuistiot USB-
liitännän kautta, USB-liitäntään on 
kytkettävä yhteensopiva laite.

Vienti ylikirjoittaa äänimuistiot, jotka 
ovat jo USB-laitteessa.

 Yhteensopivat laitteet: USB-
massamuistit, esimerkiksi USB-
muistitikut tai MP3-soittimet, 
joissa on USB-liitäntä.

 Yhteensopimattomat laitteet: 
USB-kiintolevyt, USB-keskitti-
met, USB-muistikortinlukijat, 
joissa on useita korttipaikkoja, 
Apple iPod/iPhone.

 Tiedostojärjestelmät: USB-
muistilaitteiden nykyisiä tiedosto-
järjestelmiä tuetaan. FAT32-
muotoa suositellaan.

1  Paina painiketta.

2 "Vie kaikki muistiinpanot (USB)"

1  Paina painiketta.

2 "Poista kaikki äänimuistiot"

3 "OK"

1  "Uusi äänimuistio"

2  "Aloita äänitys"/
"Jatka äänitystä"

3  "Tauko"

4 "Tallenna"

Äänimuistio näkyy äänimuistioiden luet-
telossa.

Peruminen: "Peruuta"

Valitse haluamasi muistiinpano.

Seuraavat toiminnot ovat käytettä-
vissä valitulle äänimuistiolle.

  "Sähköposti ja äänimuistio", 

katso sivu 62.

  "Vie (USB)", katso sivu 65.

Lisätoiminnot

Muistiinpanot

Kaikkien muistiinpanojen näyttä-
minen

Kaikkien äänimuistioiden 
vieminen

Kaikkien äänimuistioiden 
poistaminen

Uusi äänimuistio

Muistiinpanon näyttäminen

Lisätoiminnot
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  "Poista"

  "Toista", katso sivu 67.

Tietojen päivittäminen, katso sivu 
67.

Toiminnot riippuvat auton varuste-
lusta ja maakohtaisista erittelyistä.

Puhutut sanat tunnistetaan 
puheentunnistuksen avulla ja 
muunnetaan tekstiksi. Tekstiä voi-
daan korjata ja lisätä tarvittaessa. 
Tekstiä voidaan käyttää sähköposti-
viestien tai tekstiviestien aiheena 
tai sisältönä. Toimintoa käytettä-
essä tiedot lähetetään salatun 
yhteyden kautta palveluntarjoajalle 
ja tallennetaan paikallisesti.

Matkapuhelimen on tuettava toi-
mintoa.

Seuraava toiminto on käytössä: 
"Puheentunnistus palvelimella"

1  Kosketa valitsemasi kielen 
painiketta.

2  Valitse symboli äänityksen 
aloittamiseksi.

3  Valitse symboli äänityksen 
lopettamiseksi.

4  "Vahvista teksti"

5  "Poista viimeisin sanelu"

  "Poista kaikki"

  "Lue koko teksti ääneen"

  "Lue viimeisin sanelu ääneen"

n Periaate

Liitetyn matkapuhelimen yhteystie-
dot lähetetään puheentunnistusjär-
jestelmään. Tämä parantaa yhteys-
tietojen nimien tunnistusta, kun ne 
muunnetaan tekstiksi. Toimintoa 
käytettäessä tiedot lähetetään sala-
tun yhteyden kautta palveluntarjo-
ajalle ja tallennetaan paikallisesti.

n Toiminnon ottaminen 
käyttöön/pois käytöstä

Tämä toiminto voidaan ottaa käyt-
töön tai poistaa käytöstä kullekin 
matkapuhelimelle.

1 "Oma autoni"

2 "Järjestelmäasetukset"

3 "Mobiililaitteet"

Muistiinpanojen päivittäminen

Tekstintunnistus-/
sanelutoiminto

Yleistä

Periaate

Toiminnalliset vaatimukset

Tekstien äänittäminen

Puheentunnistuksen 
parantaminen yhteystietojen 
nimille
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4 Valitse haluamasi laite.

5 "Yhteystietojen lähettäminen 
sanelutoimintoa varten"

Tekstiviestit, sähköpostiviestit, teh-
tävät, tekstimuistiinpanot ja kalen-
terimerkinnät on mahdollista lukea 
ääneen.

  "Toista"

  "Tauko"

  "Seuraava kappale"/"Seu-
raava elementti"

  "Edellinen kappale"/"Edellinen 
elementti"

 Kallista ohjainta vasemmalle 
lopettaaksesi.

Äänimuistiot voidaan toistaa.

  "Toista"

  "Tauko"

  "Pikakelaus eteenpäin"

  "Taaksepäin kelaus"

Muistiinpanot, tehtävät ja kalenteri-
merkinnät voidaan päivittää.

1 "Yhteydet"

2 Valitse haluamasi asetus:

 "Kalenteri"

 "Tehtävät"

 "Muistiinpanot"

3  Paina painiketta.

4 "Päivitä tiedot"

Puhelinnumeroita, sähköpostiosoit-
teita kalenterissa, tekstiviestejä jne. 
voidaan hyödyntää edelleen.

Kun auto on liikkeessä:

1 Valitse haluamasi elementti, esi-
merkiksi tekstiviesti.

2 "Käytä tietoja"

3 Kaikki käytettävissä olevat tiedot 
näytetään.

4 Valitse haluamasi elementti, esi-
merkiksi puhelinnumero.

5 Kallista ohjainta oikealle.

Kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot 
tulevat näkyviin.

 "Kirjoita sähköposti"

 "Kirjoita tekstiviesti"

 "Lisää yhteystietoon"

 "Tallenna yhteystietona"

 "Soita numeroon"

6 Valitse haluamasi asetus.

Elementit voidaan valita erikseen, 
kun auto seisoo paikoillaan. Käytet-
tävissä olevat vaihtoehdot tulevat 
näkyviin.

Valikkoa voidaan mukauttaa esi-
merkiksi poistamalla tarpeettomat 
toiminnot valikosta.

Lukeminen ääneen

Soitto

Tietojen päivittäminen

Tietojen käyttäminen

Valikon mukauttaminen

OM99X62FI.book  Page 67  Friday, June 5, 2020  3:26 PM



68

navigointijärjestelmän käyttöohjekirja

3-1. YHTEYDET

1 "Yhteydet"

2 "Personoi valikko"

3 Valitse haluamasi asetus.

4 Kallista ohjainta vasemmalle.

Langaton latauspaikka mahdollis-
taa seuraavien toimintojen suoritta-
misen langattomasti:

 Qi-latausominaisuudella varuste-
tun matkapuhelimen ja muiden 
Qi-standardia tukevien mobiili-
laitteiden akun lataaminen.

 Matkapuhelimen liittäminen 
ulkoiseen antenniin.

Tämä mahdollistaa verkon paremman 
ja tasaisen kentän, maasta riippuen.

Kun asetat matkapuhelinta, var-
mista ettei sen ja langattoman 
latauspaikan välissä ole mitään esi-
neitä.

Latauksen aikana latauspaikan 
pinta ja matkapuhelin voivat läm-
metä. Korkeammissa lämpötiloissa 
matkapuhelimen kautta kulkevaa 
latausvirtaa voidaan pienentää; 
poikkeustapauksissa latauspro-
sessi keskeytyy tilapäisesti. Nou-
data matkapuhelimen käyttöoh-
jeessa annettuja tietoja.

 Jos autossa on latauksen ilmai-
sin, ohjausnäytössä näkyy, latau-
tuuko Qi-yhteensopiva matkapuhe-
lin.

 Matkapuhelimen on tuettava ja 
oltava yhteensopiva vaaditun Qi-
standardin kanssa.

Jos matkapuhelin ei tue Qi-standardia, 
matkapuhelin voidaan ladata käyttä-
mällä erityistä Qi-yhteensopivaa lataus-
tyynyä.

Langaton latauspaikka

Periaate

Yleistä

Turvaohjeet

HUOMAA

lLatauspaikka on tarkoitettu määrä-
tyn kokoisille matkapuhelimille. 
Liiallinen voimankäyttö matkapuhe-
linta asetettaessa saattaa vahin-
goittaa latauspaikkaa tai matkapu-
helinta. Aineellisen vahingon vaara. 
Noudata matkapuhelimen enim-
mäismittoja. Älä työnnä matkapu-
helinta väkisin latauspaikkaan.

VAROITUS

lKun lataat Qi-yhteensopivaa laitetta 
langattomassa latauspaikassa, lait-
teen ja latauspaikan väliin jäävät 
metalliesineet voivat tulla erittäin 
kuumiksi. Jos älykortteja, muisti-
kortteja tai magneettinauhoja sisäl-
täviä kortteja jätetään laitteen ja 
latauspaikan väliin, kortti saattaa 
vaurioitua toimimattomaksi. Louk-
kaantumisen ja aineellisen vahin-
gon vaara. Kun lataat mobiililaitetta, 
varmista ettei sen ja langattoman 
latauspaikan välissä ole mitään esi-
neitä.

Toiminnalliset vaatimukset
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 Sytytysvirta tai valmiustila on 
päällä.

 Huomioi matkapuhelimen enim-
mäismitat.

 Suojakotelon tai -kuoren maksi-
mipaksuus on 2 mm. Muutoin 
latauksen toiminta voi heikentyä.

 Latausalusta: ladattava matka-
puhelin sijoitetaan latauspaikan 
keskelle.

Langaton latauspaikka on keski-
konsolissa edessä.

Matkapuhelimen sallittu enimmäis-
koko on enintään noin 154,5 x 80 x 
18 mm.

1 LED

2 Säilytyslokero

1 Aseta matkapuhelin alustan 
keskelle näyttö ylöspäin.

1 Ota matkapuhelin pois alustalta.

Jos auto on varustettu unohtumis-
varoituksella, varoitus voidaan 
antaa, jos langattomaan latauspaik-
kaan jätetään Qi-ominaisuudella 
varustettu matkapuhelin, kun pois-
tut autosta.

Unohtumisvaroitus näkyy mittaris-
tossa.

Toyota Supra Command -järjestel-
män kautta:

1 "Oma autoni"

2 "Järjestelmäasetukset"

3 "Langaton latauspaikka"

4 "Varoitus mobiililaitteen unohta-
misesta"

Latausalusta

Yleistä

Yleiskuvaus

Matkapuhelimen asettaminen

2

1

Matkapuhelimen poistaminen

Unohtumisvaroitus

Yleistä

Ottaminen käyttöön
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Jos matkapuhelin tai auton sisätila 
kuumenee liikaa, matkapuhelimen 
lataustoimintoja saatetaan rajoittaa, 
jolloin ne eivät ehkä enää toimi.

Tässä luvussa selostetaan kaikki 
mallisarjaan saatavana olevat 
vakio-, maakohtaiset- ja lisävarus-
teet. Siksi tässä saatetaan kuvata 
laitteita ja toimintoja, joita ei ole 
asennettu autoosi, esimerkiksi valit-
tujen erikoisvarusteiden tai maa-
kohtaisten varusteiden osalta. 
Sama pätee myös turvallisuuteen 
liittyviin toimintoihin ja järjestelmiin. 
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja 
asetuksia, kun käytät kyseisiä toi-
mintoja ja järjestelmiä.

Tässä kuvattujen palveluiden ja 
sovellusten käyttö edellyttää etä-
huollon, automaattisen hätäpuhe-
lun tai Toyota Supra Connect Ser-
vices -palvelun toimintojen olevan 
käytettävissä.

Käytettävissä olevien palvelujen 
sisältö ja laajuus voivat vaihdella 
maakohtaisesti. Siksi on mahdol-
lista, että joitakin tässä käyttöohje-
kirjassa kuvattuja palveluita ja 
sovelluksia ei ehkä tarjota tai ne 
eivät ehkä ole vielä saatavilla auton 
rekisteröintimaassa.

Palveluja ja sovelluksia voidaan toi-
mittaa seuraavilla tavoilla:

 Auton ostotilauksen yhteydessä; 
esimerkiksi erikoisvarusteina.

LED-näytöt

Väri Merkitys

Sininen

Matkapuhelin latautuu.

Laitemallista ja autosta riip-
puen sininen LED ei enää 
pala, kun Qi-yhteensopiva 
matkapuhelin on täyteen 
ladattu.

Oranssi

Matkapuhelin ei lataudu.

Matkapuhelin on mahdolli-
sesti alttiina liian korkeille 
lämpötiloille tai latauspai-
kassa voi olla vierasesineitä.

Punai-
nen

Matkapuhelin ei lataudu.

Ota yhteyttä Toyota-jälleen-
myyjään, Toyotan valtuutta-
maan korjaamoon tai muuhun 
ammattitaitoiseen ja hyvin 
varustettuun korjaamoon.

Järjestelmän rajoitukset

Palvelut ja sovellukset

Auton varusteet

Yleistä
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 Internet-käyttäjäsivuston kautta.

Tarkempia tietoja Toyota Supra 
Connect -järjestelmän sisällöstä ja 
laajuudesta on saatavana käyttäjä-
sivustosta tai Toyota-jälleenmyyjiltä 
tai Toyotan valtuuttamilta korjaa-
moilta, tai muilta ammattitaitoisilta 
ja hyvin varustetuilta korjaamoilta.

Etähuollot ovat palveluja, jotka aut-
tavat pitämään auton kunnossa.

Toiminnot riippuvat auton varuste-
lusta ja maakohtaisista erittelyistä.

Saadaksesi lisätietoja saatavilla 
olevista palveluista auton valmis-
taja suosittelee ottamaan yhteyttä 
Toyota-jälleenmyyjään, Toyotan 
valtuuttamaan korjaamoon, muu-
hun ammattitaitoiseen ja hyvin 
varustettuun korjaamoon tai asia-
kastukeen.

Etähuoltoon voi sisältyä seuraavia 
palveluja:

 Akkuvahti, katso sivu 71.

 Tiepalvelu, katso lisätietoja auton 
lisäoppaasta.

 Voimassa oleva Toyota Supra 
Connect -sopimus.

 Matkapuhelinverkon kuuluvuus.

 Sytytysvirta tai valmiustila on 
päällä.

Jos akun varaustila laskee tietyn 
tason alapuolelle, Toyota ilmoittaa 
sinulle heti tai määrätyissä tapauk-
sissa, kun auto seuraavan kerran 
käynnistetään.

Akkuvahti on saatavana tietyissä 
maissa ja seuraavin ehdoin:

 Tietyt tekniset vaatimukset täyt-
tyvät.

 Voimassa oleva Toyota Supra 
Connect -sopimus.

 Laitteet automaattista hätäpuhe-
lua tai Toyota Supra Connect 
-palveluja varten.

 Jos haluat vastaanottaa tietoja 
akkuvahdilta, yhteystietosi on tal-
lennettava käyttäjäsivustoon.

Turvallisuusohje

VAROITUS

lAuton tietojärjestelmien ja viestintä-
laitteiden käyttö matkan aikana voi 
viedä huomion pois liikenteestä. 
Saatat menettää auton hallinnan. 
Onnettomuusvaara! Käytä järjestel-
miä tai laitteita vain, kun liikenneti-
lanne sallii sen. Pysäytä tarvit-
taessa ja käytä järjestelmiä tai lait-
teita pysähdyksissä.

Etähuolto

Periaate

Yleistä

Vaatimukset

Akkuvahti

Periaate

Yleistä
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Käynnistää kaikkien autossa käy-
tettävissä olevien palvelujen 
manuaalisen päivityksen.

1 "Yhdistetty palv."

2  Paina painiketta.

3 "Päivitä Toyota Supra -palvelut"

Ota yhteyttä asiakastukeen, jos tar-
vitset tietoja autoosi liittyvistä 
asioista.

 Toyota Supra Connect -palvelut 
voi tilata Toyota-jälleenmyyjiltä 
tai Toyotan valtuuttamilta korjaa-
moilta, muilta ammattitaitoisilta ja 
hyvin varustetuilta korjaamoilta, 
tai ostaa käyttäjäsivuston kautta.

 Matkapuhelimen kuuluvuuden 
on oltava taattu.

 Tiettyjen palvelujen, esimerkiksi 
nykyisen sijainnin, osalta auton 
on pystyttävä määrittämään 
nykyinen sijaintisi.

 Oikea päivämäärä on asetettu 
ohjausnäyttöön, katso auton lisä-
opas.

Erilaisia palveluja voidaan tilata jäl-
kikäteen autoihin, jotka täyttävät 
tietyt tekniset vaatimukset.

Valikoima voi vaihdella maakohtai-
sesti.

Concierge-palvelun ja My Info -pal-
velun lähettämät viestit näytetään.

Tietoja matkapuhelimesta tulevista 
tekstiviesteistä, katso sivu 60.

1 "Yhdistetty palv." tai "Yhteydet"

2 "Viestit"

Uusimmat viestit näytetään.

Toyota Supra -palvelujen 
päivittäminen

Periaate

Palvelujen päivittäminen

Asiakastuki

Periaate

Toyota Supra Connect

Toiminnalliset vaatimukset

Toyota Supra Connect 
-kauppa

Periaate

Yleistä

Viestit

Yleistä

Viestien näyttäminen
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Symboli ilmaisee viestin tilan.

1  Paina painiketta.

2 "Suodata viestit"

3 Valitse haluamasi asetus.

1 "Suodata"

2 Valitse haluamasi asetus.

1  Paina painiketta.

2 Poista valittu viesti: "Poista 
viesti"

Kaikkien viestien poistaminen: "Poista 
kaikki viestit"

Laitteesta riippuen seuraavat toi-
minnot ovat käytettävissä valitulle 
viestille Concierge-palvelusta tai 
My Info -palvelusta.

  Valitse paikkakunta/kaupunki, 
johon haluat aloittaa reittiopas-
tuksen.

 Valitse puhelinnumero, johon 
haluat soittaa.

My Info/Service Info -palvelun vies-
tit voivat tulla käyttäjäsivustosta tai 
valituilta yhteistyökumppaneilta.

Toyota Supra Connect -palvelut tar-
joavat sinulle sovelluksia ja muita 
toimintoja, joiden avulla voit näyttää 
tietoja ohjausnäytöllä, esimerkkeinä 
sää ja uutiset.

1 "Yhdistetty palv."

2 Valitse haluamasi sovellus.

 My Info -viestit, katso sivu 72.

Laiteversiosta riippuen:

 Matkojen tuominen, katso sivu 
13.

Tila

Symboli Merkitys

Luettu viesti.

Lukematon viesti.

Viestiluettelon suodattaminen tilan 
mukaan

Viestiluettelon suodattaminen 
viestityypin mukaan

Viestin poistaminen

Lisätoiminnot

My Info/Service Info

Yleistä

Auton sovellukset

Periaate

Toyota Supra Connect -palvelun 
sovellusten näyttäminen

Viestit

Navigointijärjestelmä
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 Tietoja kiinnostavista paikoista, 
katso sivu 8.

Henkilökohtaisten tietojen, kuten 
sähköpostiviestien, näyttäminen 
edellyttää kirjautumista.

Toiminto on maakohtainen.

1 "Yhdistetty palv."

2  Paina painiketta.

3 "Sisäänkirjautuminen"

4 "Käyttäjä:"

Syötä Toyota Supra Connect -käyttä-
jänimesi.

5 "Salasana:":

Syötä Toyota Supra Connect -salasa-
nasi.

6 "OK"

Valikkoa voidaan mukauttaa esi-
merkiksi poistamalla tarpeettomat 
toiminnot valikosta.

1 "Yhdistetty palv."

2 "Personoi valikko"

3 Valitse haluamasi asetus.

4 Kallista ohjainta vasemmalle.

Concierge-palvelu tarjoaa tietoa 
hotelleista, ravintoloista jne. ja voi 
lähettää halutut tiedot sisältävän 
tekstiviestin autoon. Osoitteet voi-
daan lähettää myös suoraan 
navigointijärjestelmään. Tätä varten 
muodostetaan puheyhteys Con-
cierge-palveluun.

1 "Yhdistetty palv."

2 "Concierge-palvelut"

Puheyhteys Concierge-palveluun 
avautuu.

Etäpalvelut mahdollistavat joiden-
kin auton toimintojen etäohjauksen 
Toyota Supra Connect -sovelluksen 
kautta. Sovellusta voidaan käyttää 
esimerkiksi auton lukitsemiseen ja 
lukituksen avaamiseen.

Muitakin toimintoja on käytettä-
vissä, autosta riippuen.

Kirjautuminen

Valikon mukauttaminen

Concierge-palvelu

Periaate

Concierge-palvelun 
käynnistys

Etäpalvelut

Periaate
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Autoa ohjataan Toyota Supra Con-
nect -sovelluksella, jonka voi hank-
kia iOS-puhelimeen Apple App Sto-
resta.

Etäpalvelujen käyttöä varten ne on 
kertaalleen aktivoitava käyttäjäsi-
vustossa tai Toyota Supra Connect 
-sovelluksessa. Voimassa oleva 
Toyota Supra Connect -sopimus 
tarvitaan.

CarPlay mahdollistaa tiettyjen toi-
mintojen käytön yhteensopivan 
Apple iPhone -laitteen Siri-puheoh-
jauksen ja Toyota Supra Command 
-järjestelmän avulla.

CarPlay ei välttämättä ole saata-
vana kaikissa maissa. Lisätietoja 
saadaksesi ota yhteyttä Toyota-jäl-
leenmyyjään, Toyotan valtuutta-
maan korjaamoon tai muuhun 
ammattitaitoiseen ja hyvin varustet-
tuun korjaamoon.

iPhone tarjoaa CarPlay-yhteyden ja 
siihen liittyvät sovellukset. Laajuus 
ja sisältö vaihtelevat laitevalmista-
jasta ja maakohtaisista erittelyistä 
riippuen.

Seuraavat rajoitukset koskevat 
CarPlay-yhteyden kautta liitettyä 
iPhonea:

 Kaikkia iPhoneen asennettuja 
sovelluksia ei voi käyttää 
CarPlay-yhteyden kautta.

 Puhelutoiminnot ovat mahdollisia 
vain CarPlayn kautta.

 iPhonea ei voi rekisteröidä lisä-
puhelimeksi.

 Puhelinmuistion tietoja ei siirretä 
autoon.

 Autoon voidaan yhdistää enin-
tään yksi lisäpuhelin.

 CarPlayn käyttö voi aiheuttaa 
matkapuhelukustannuksia. 
Nämä kustannukset eivät sisälly 
auton lisävarusteisiin.

iPhone on yhdistetty autoon, katso 
auton lisäopas.

CarPlay voidaan valita seuraavista 
valikoista:

 "Apple CarPlay"

CarPlay-valikko tulee näkyviin.

 "Media/Radio"

"Nyt soitetaan Apple CarPlayssä"

iPhonen musiikkisovellus avautuu.

 "Navigointi"

"Kartat Apple CarPlayssä"

iPhonen navigointikartta avautuu.

 "Yhteydet"

Yleistä

Apple CarPlay -valmius

Periaate

Yleistä

Toiminnalliset vaatimukset

CarPlayn valinta
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"Puhelin Apple CarPlayssä"

iPhonen puhelinsovellus avautuu.

CarPlaytä voidaan käyttää Toyota 
Supra Command -järjestelmän ja 
puhekomentojen avulla.

Puheella:

1  Paina ohjauspyörän pai-

niketta, kunnes Siri-puheohjaus 
aktivoituu iPhonessa.

2 Lausu iPhonen tunnistamia 
komentoja.

1  Paina ohjauspyörän pai-

niketta, kunnes Siri-puheohjaus 
aktivoituu iPhonessa.

2 Lausu iPhonen tunnistamia 
komentoja.

1 "Oma autoni"

2 "Järjestelmäasetukset"

3 "Mobiililaitteet"

4 Valitse iPhone ja CarPlay-toi-
minto.

5 "Toyota Supra Command"

Valitse tämä kytkeäksesi CarPlayn pois 
päältä. iPhone on edelleen yhdistetty 
älypuhelimena.

"Apple CarPlay"

Valitse tämä kytkeäksesi CarPlayn 
päälle.

Käynnissä olevan CarPlay-
navigoinnin määräpaikka voidaan 
siirtää navigointijärjestelmään. Reit-
tiopastus siirtyy navigointijärjestel-
mälle ja CarPlay-navigointi sulje-
taan.

Siirtäminen takaisin CarPlayhin ei 
ole mahdollista.

Toyota Supra Connect -sovellukset 
tarjoavat liikkuvuuspalveluja ja 
-sovelluksia.

Saat tietoa Toyota Supra Connect 
-sovelluksen asentamisesta ja sen 
sisällöstä sekä käyttäjäsivustosta.

Toyota Supra Connect -sovellus on 
asennettava älypuhelimeen, jota 
haluat käyttää. Asennusprosessi 
vaihtelee älypuhelimen mukaan.

CarPlayn käyttö

CarPlay-toiminnon 
kytkeminen pois päältä / 
päälle

CarPlay-navigointi

Toyota Supra Connect 
-sovellukset

Periaate

Yleistä
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Jos haluat käyttää kaikkia Toyota 
Supra Connect -sovelluksen omi-
naisuuksia, sinun on rekisteröidyt-
tävä, kun käynnistät sovelluksen. 
Tämä tarvitsee vain tehdä tämä 
kerran. Rekisteröinnin yhteydessä 
sinulle luodaan henkilökohtainen 
Toyota Supra Connect -tili. Jos 
sinulla on jo Toyota Supra Connect 
-tili, voit käyttää sen kirjautumistie-
toja Toyota Supra Connect -sovel-
luksessa.

Jotkin toiminnot mahdollistavat 
kommunikoinnin auton kanssa 
ilman, että sinun tarvitsee olla 
auton sisällä tai vieressä. Nämä toi-
minnot voidaan suorittaa Toyota 
Supra Connect -sovelluksen tai 
Toyota Supra Connect -käyttäjäsi-
vuston kautta.

Auto on liitettävä Toyota Supra 
Connect -tiliin toimintojen käyttämi-
seksi; tämä tarvitsee tehdä vain 
kerran. Voit yhdistää auton käyttä-
jäsivuston tai sovelluksen kautta. 
Vahvistus on tehtävä myös autossa 
Toyota Supra Command -järjestel-
män kautta.
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Aakkosellinen hakemisto

A

Akkuvahti ........................................71
AM/FM-asemat ................................38
Apple CarPlay -valmius, käyttö.....75
Aseman uudelleennimeäminen.....39
Asemat AM/FM................................38
Asemien tallentaminen ..................38
Asetukset, 

navigointijärjestelmä ...................22
Asiakastuki .....................................72
Asiakastuki, katso Asiakastuki .....72
Audio ...............................................43
Audion toisto, tauko.......................34
Audiotoisto, Bluetooth...................47
Auton sovellukset ..........................73

B

Basso, ääniasetukset .....................36
Bluetooth-audio..............................47

C

CarPlayn käyttö ..............................75
Concierge-palvelu ..........................74
Concierge-palvelun viestit, 

katso Viestit ..................................72

D

DAB-digitaaliradio ..........................40
Digitaalinen radio DAB/DMB .........40
Diskantti, ääniasetukset ................36
DMB-digitaaliradio..........................40
Dynaaminen reittiopastus..............29

E

Etu-/takatasapaino, 
ääniasetukset ...............................36

Etähuolto.........................................71
Etäpalvelut, sovellus......................74

F

FM/AM-asemat ................................38

G

Gong, nopeuden mukaan 
säätyvä äänenvoimakkuus ..........37

GPS-koordinaatit, määräpaikan 
syöttäminen ..................................10

GPS-navigointi, katso 
Navigointijärjestelmä .....................4

H

Hands-free-järjestelmä...................57
Hands-free-laite...............................57

I

Interaktiivinen kartta, katso 
Toiminnot karttanäkymässä ........21

iPod/iPhone.....................................47

J

Jaettu näyttö, 
navigointijärjestelmä....................25

K

Kalenteri ..........................................63
Kartan avaaminen, 

navigointijärjestelmä....................13
Karttanäkymä, toiminnot................21
Karttapäivitys ..................................30
Katu, syöttäminen 

navigointijärjestelmään .................5
Kauppa, katso Toyota Supra 

Connect -kauppa ..........................72
Kiinnostavat paikat, 

navigointijärjestelmä......................8
Kokous, katso Ryhmäpuhelut .......56
Kotiosoite, navigointijärjestelmä ....7
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L

Langaton latauspaikka 
älypuhelimille ...............................68

Latauspaikka älypuhelimille, 
katso Langaton latauspaikka ......68

Liikennetiedot, 
navigointijärjestelmä ...................27

Liikennetiedot, radio ......................42
Luettelo reittiopastuksen 

tiedoista, jaettu näyttö .................26
Lukeminen ääneen .........................67

M

Maan valinta, 
navigointijärjestelmä .....................5

Matka, reittiopastus 
reittipisteillä .................................. 11

Matkapuhelimen käyttö..................54
Matkapuhelin ..................................54
Matkapuhelin, käyttö......................54
Matkat, tuominen............................13
Muistiinpanot ..................................65
Musiikkikokoelma...........................44
My Info -palvelun viestit, 

katso Viestit ..................................72
Määräpaikan syöttäminen 

GPS-koordinaattien avulla ..........10
Määräpaikan syöttö......................5, 7
Määräpaikan syöttö 

puheohjauksella .............................7
Määräpaikan tallentaminen 

yhteystietona ................................15
Määräpaikan valinta 

yhteystiedoista, 
navigointijärjestelmä ...................10

N

Navigointijärjestelmä .......................4
Navigointijärjestelmä, jaettu 

näyttö ............................................25

Navigointijärjestelmän 
ilmoitukset, katso 
puheopastus .................................19

Nopeuden mukaan säätyvä 
äänenvoimakkuus ........................37

Näytön peilaus, video.....................52

O

Ohjeita navigointijärjestelmää 
varten, katso Usein kysyttyä .......31

Ohjelmalähteen vaihtaminen.........34
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