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Autonavigaattori  
Tuotenumero 38-2700, malli A-600
Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet 
tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa 
mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai 
asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus
- Automaattinen reittien lasku

- Ääniohjaus

- Matkamittari

- MP�- ja videosoitin

- Sisäinen kaiutin ja antenni

- Valmiiksi asennetut pohjoismaiden tiekartat

- WAAS/EGNOS-tuki

- Mukana autoteline ja autosovitin
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Turvallisuus
• Huomioi liikenneturvallisuus. Älä tee asetuksia laitteeseen ajon 

aikana.

• Laskettu reitti on ainoastaan apuväline. Liikenteen seuraaminen ja 
liikennesääntöjen noudattaminen on kuljettajan vastuulla.

• Älä jätä laitetta kojelaudalle suoraan auringonvaloon. Akun 
ylikuumeneminen saattaa vahingoittaa laitetta.

• Ota huomioon, että GPS-signaalit eivät läpäise kiinteää materiaalia 
(poikkeuksena lasi). Laite ei siis voi vastaanottaa GPS-signaalia 
esim. sisätiloissa tai tunnelissa.

• Laite vaatii sijainnin määrittämiseksi vastaanoton vähintään 
neljästä GPS-satelliitista. Huono sää, rakennukset ja puut saattavat 
heikentää vastaanottoa.

• Älä sijoita laitetta siten, että se estää kuljettajan näkyvyyden. Älä 
sijoita laiteta myöskään ilmatyynyjen tai turvaverhojen eteen.SU
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1. Käytön aloittaminen
 
1.1 Laitteen käynnistäminen 

Laitteen takana olevan ON/OFF-kytkimen tulee olla asennossa ON, 
jotta laite toimii. Vedä ulos ja aseta mukana tulevan osoitinkynän avulla 
kytkin asentoon ON.

Huom.! Pidä kytkin tavallisesti ON-asennossa ja sammuta se 
ainoastaan silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
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1.2 Laitteen lataaminen

Laitteen akku tulee ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tullut autolaturi laitteen alaosassa olevaan DC-
liitäntään.

�. Laita autolaturi auton 1� V:n savukkeensytytinliitäntään. Jotkut autot 
tulee käynnistää, jotta savukkeensytytinliitäntään tulee virtaa.

�. Laitteen etuosassa oleva latauksen osoittaa on merkkinä käynnissä 
olevasta latauksesta. Älä irrota laturia ennen kuin akku on täysin 
ladattu.

Huom.! Älä liitä laturia savukkeenliitäntään ennen auton 
käynnistämistä. Auton jännite saattaa nosta käynnistyshetkellä 
korkeammaksi kuin laitteen käyttöjännite, mikä saattaa johtaa laitteen 
vahingoittumiseen.
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1.3 Käyttö autossa

Käytä pakkauksen autotelinettä ja –laturia autossa.

1. Valitse tuulilasista sopiva asennuspaikka autotelineelle. Älä asenna 
pidikettä siten, estä se estää kuljettajaa näkyvyyttä.

�. Asenna varsi autotelineeseen työntämällä sitä varoen telineen 
takana olevaan uraan.

�. Kiinnitä varsi painamalla imukuppia tuulilasiin ja lukitse varsi 
painamalla lukituspainiketta kunnes imukuppi on kunnolla kiinni 
tuulilasissa.

�. Laita autonavigaattori autotelineeseen ja käännä varsi haluttuun 
kulmaan.
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1.4 Painikkeet ja toiminnot

Laitteen etuosa

1. GPS- ja latausmerkkivalot – Näyttävät latauksen ja GPS-signaalin 
tilan.

 Lataus 
Punainen vilkkuva valo Akku tulee ladata 
Keltainen vilkkuva valo Lataus käynnissä 
Keltainen jatkuva valo Akku täynnä

 GPS 
Vihreä vilkkuva valo GPS-laite hakee satelliitteja 
Vihreä jatkuva valo GPS-laite on yhteydessä satelliitteihin

2. Kosketusnäyttö – Näyttää autonavigaattorin toiminnot. Ohjaa 
toimintoja näytön kautta pakkauksen osoitinkynällä.

3. Painikkeet 
 Virtakytkin 
 Paluu (ESC) 
 Lisää äänenvoimakkuutta (+) 
 Vähennä äänenvoimakkuutta (-) 
 Valikkopainike 
  Kaiuttimen mykistys (MUTE)
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4. Navigointipainike  
- Liiku valikoissa nuolinäppäinten avulla (▲▼◄►).  
- Vahvista valinta painamalla painikkeen keskiosaa.

Yksikön takapuoli

1. GPS-antenni – Vastaanottaa GPS-signaaleita. Parhaan vastaanoton 
saavuttamiseksi antennin tulee olla vaakatasossa.

2. Kaiutin

3. Virtakytkin – Sammuttaa laitteen kokonaan.

4. Palautuspainike – Yksi painallus käynnistää laitteen uudestaan.
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Yksikön vasen puoli

1. Muistikorttipidike – Muistikorttiliitäntä (SD/MMC).

2. Kuulokeliitäntä – Liitäntä pakkauksen kuulokkeille.

3. USB-liitäntä – Liitäntä tietokonetta varten.

Yksikön oikea puoli

1. Antenniliitäntä - Ulkoisen GPS-antennin (ei sisälly) liitäntä. 
Voit tarvita ulkoista antennia, jos auton tuulilasissa on sisäinen 
metallikalvo estämään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä. 
Metallikalvo estää myös GPS-satelliittien signaaleja, eikä laite 
löydä sijaintiaan.

2. Osoitinkynä – Kynällä ohjataan laitetta näytöltä. Irrota kynä 
vetämällä se suoraan ulos.
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Yksikön yläpuoli

1. Valontunnistin – Mittaa valonvoimakkuuden.

Yksikön alapuoli

1. Latausliitäntä – Pakkauksen autolaturin liitäntä.

2. HOLD – Näppäinlukitus on päällä, kun HOLD on oikealla.
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2. Perustoiminnot
Tässä kappaleessa edellytetään, että olet lukenut kappaleen ”Käytön 
aloittaminen”.

2.1 Laitteen käynnistys ja sammutus

1. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä. 

�. Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, näytöllä on päävalikko. 

Valikossa on kuusi painiketta. Jokaisella painikkeella on toiminto:

•	 Navigation – Käynnistää navigoinnin.

•	 Photo – Avaa valokuvakansion.

•	 MP� – Käynnistää MP�-soittimen.

•	 Video – Käynnistää elokuvatoiminnon.

•	 Calculator – Käynnistää minilaskimen.

•	 Settings – Avaa asetusvalikon.

�. Valitse haluamasi toiminto painamalla toimintoa vastaavaa 
painiketta. Lue lisää seuraavasta kappaleesta.
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2.2 Laitteen käyttö

Ohjelmistopainikkeiden käyttö

Virtakytkin Käynnistää tai sammuttaa 
laitteen.

Paluu (ESC) Palaa edelliseen valikkoon.

Palaa karttaan, kun navigaa-
tiovalikko on näkyvillä.

Lisää äänenvoimakkuutta (+)

Alenna äänenvoimakkuutta (-).

Valikkopainike. Siirry valikoihin painamalla 
painiketta.

Mykistä kaiutin (mute)

Navigointipainike

- Siirry valikoissa nuolinäppäimillä (▲▼◄►). 

- Vahvista valinta painamalla painikkeen keskiosaa.

Osoitinkynä

Osoitinkynällä ohjataan laitetta näytöltä. Irrota kynä vetämällä se 
suoraan ulos.
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3. Järjestelmän asetukset
Asetukset säilyvät, kunnes muutat niitä, tai jos laitat laitteen pois päältä 
laitteen takana olevasta virtakytkimestä.

Huom.! Voit milloin tahansa poistua valikosta tallentamatta asetuksia 
painamalla X-kuvaketta näytön oikeassa kulmassa.

3.1 Järjestelmäasetusten käyttö

-	 Paina kerran ”Setup”, niin pääset järjestelmäasetusten valikkoon.
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Setup-valikosa on seuraavat kuusi vaihtoehtoa:

2.2 Brightness (Kirkkaus) ja odotustilan viive

1. Valitse ”Brightness”. 

�. Säädä kirkkautta painamalla ”-” tai ”+”.

�. Säädä odotustilan viive näytön nuolinäppäinten avulla. Jos 
säätämässäsi ajassa mitään painiketta ei paineta, näyttö menee 
odotustilaan ja muuttuu harmaammaksi.

�. Vahvista valinnat painamalla ”OK”.
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3.3 Calibration (Kalibrointi)

1. Valitse ”Calibration”. 

�. Näytöllä näkyy kalibrointiristi. Paina osoitinkynällä ristin keskikohtaa.

�. Risti liikkuu näytöllä. Toista kohtaa �, kunnes risti katoaa näytöltä. 
Lopeta kalibrointi painamalla jotakin näytön kohtaa osoitinkynällä.
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3.4 Volume (Äänenvoimakkuus)

1. Valitse ”Volume”. 

�. Muuta äänenvoimakkuutta painikkeilla ”+” ja ”-”. Näet nyt 
senhetkisen asetuksen. 

�. Vahvista valinnat painamalla ”OK”.
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3.5 Clock (Kello)

1. Valitse valikosta ”Clock”. 

�. Näytöllä näkyy aikavyöhyke, päivämäärä sekä kellonaika. 

�. Paina osoitinkynällä sitä asetusta, jonka haluat muuttaa  
(esimerkissä näytetään päivämäärän muuttaminen). 
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�. Muuta asetuksia näytön nuolipainikkeilla. Vahvista painamalla ”OK”.

�. Aseta aikavyöhyke ja kellonaika toistamalla kohdat  � ja �.

3.6 Language (Kieli)

1. Valitse valikosta ”Language”, kun haluat valita valikkokielen.
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�. Valitse kieli näytön nuolipainikkeilla. 

�. Vahvista valinnat painamalla ”OK”.

4. MP3-soittimen käyttäminen
Navigaattorissa olevan MP�-soittimen avulla voit kuunnella  
MP�-musiikkia kaiutinten tai kuulokkeiden kautta.

-	 Tuetut formaatit MP� ja WAV

-	 Soittolistat

-	 Uudelleentoisto ja satunnaistoisto
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4.1 MP3-soittimen käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Käynnistä MP�-soitin valitsemalla valikosta ”MP3”. 

�. Sammuta MP�-soitin painamalla  näytön oikeassa laidassa. 
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4.2 MP3-soittimen esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää MP�-
raitoja tietokoneeltasi muistikorttiin. MP�-soitin löytää MP�-tiedostot 
muistikortilta riippumatta siitä, missä kansiossa ne sijaitsevat.

Huom.! Muistikortin tulee olla MP�-soittimessa, jotta soitin voidaan 
käynnistää.

-	 Laita MP�- tai WAV-tiedostoja sisältävä muistikortti 
muistikorttipaikkaan ja käynnistä MP�-soitin.

4.3 MP3-tiedostojen soittaminen

1. Käynnistä MP�-soitin valitsemalla valikosta ”MP3”.

2. Aloita toisto painamalla ►.
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4.4 MP3-soittimen komentojen selitykset

Komento Nimi Kuvaus

Toiston aloitus Aloittaa musiikin toiston

Pysäytys Lopettaa musiikin toiston

Edellinen Palaa edelliseen raitaan

Seuraava Siirtyy seuraavaan raitaan

Äänenvoimakkuus - Alentaa äänenvoimakkuutta

Äänenvoimakkuus + Korottaa äänenvoimakkuutta

Uudelleentoisto uudelleentoistaa kaikki raidat

Normaali toisto Soittaa kaikki raidat peräkkäin

Satunnaistoisto Soittaa kaikki raidat 
satunnaisessa järjestyksessä

Soittolista Avaa soittolistan

Järjestelmätiedot Näyttää ohjelmistoversion

Lopeta Sammuttaa MP�-soittimen
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4.5 Soittolistan käyttäminen

Soittolista avautuu käynnistettäessä automaattisesti.

Soittolistan luominen:

1. Avaa soittolista painamalla . 

�. Selaa muistikortin raitoja painamalla . 
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�. Valitse kappale, jonka haluat lisätä soittolistaan ja paina . 

Uusi raita lisätään nyt soittolistaan.

�. Raidan poistaminen soittolistalta: 

- Valitse poistettava raita ja paina .

�. Kaikkien raitojen poistaminen soittolistalta:

 - Paina . Kaikki raidat poistetaan nyt soittolistalta (raidat eivät   
poistu muistikortilta). 

�. Palaa MP�-tilaan painamalla kerran ”X”.

5. Videosoittimen käyttäminen
Videosoitin toistaa videofilmejä, joiden formaatti on WMV, ASF tai AVI.

5.1 Videosoittimen käynnistäminen ja sammuttaminen

1. Käynnistä videosoitin valitsemalla valikosta ”Video”.
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�. Sammuta videosoitin painamalla kerran . 

5.2 Videosoittimen esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää 
videotiedostoja tietokoneeltasi muistikorttiin. Videosoitin löytää 
videotiedostot muistikortilta riippumatta siitä, missä kansiossa ne 
sijaitsevat.

Huom.! Muistikortin tulee olla videosoittimessa, jotta soitin voidaan 
käynnistää.

5.3 Videotiedostojen toisto

1. Käynnistä videosoitin valitsemalla valikosta ”Video”.

2. Aloita toisto painamalla ►.

�. sammuta videosoitin painamalla ”Lopeta”.
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5.4 Videosoittimen komentojen selitykset

Komento Nimi Kuvaus

Aloita toisto Aloittaa videotiedoston toiston

Pysäytys Lopettaa videotiedoston toiston

Tauko Keskeyttää toiston tilapäisesti

Edellinen Palaa edelliseen raitaan

Seuraava Siirtyy seuraavaan raitaan

Äänenvoimakkuus - Alentaa äänenvoimakkuutta

Äänenvoimakkuus + Korottaa äänenvoimakkuutta

Uudelleentoisto Uudelleentoistaa kaikki raidat

Normaali toisto Soittaa kaikki raidat peräkkäin

Satunnaistoisto Soittaa kaikki raidat 
satunnaisessa järjestyksessä

Soittolista Avaa soittolistan

Järjestelmätiedot Näyttää ohjelmistoversion

Lopeta Sammuttaa videosoittimen
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5.5 Soittolistan käyttäminen

Soittolista avautuu käynnistettäessä automaattisesti.

Soittolistan luominen:

�. Avaa soittolista painamalla . 
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�. Selaa muistikortin raitoja painamalla .

�. Valitse raita, jonka haluat lisätä soittolistaan ja paina .  
Uusi raita lisätään nyt soittolistaan.

10. Raidan poistaminen soittolistalta 

- Valitse poistettava raita ja paina .

11. Kaikkien raitojen poistaminen soittolistalta 

- Paina . Kaikki raidat poistetaan nyt soittolistalta (raidat eivät 
poistu muistikortilta). 

1�. Palaa videosoitintilaan painamalla kerran ”X”.
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6 Kuvien katselu
Laitteella voidaan katsella muistikortilla olevia JPEG-formaatin kuvia. 
Korkein tuettu kuvanlaatu ��-bit True Color. 

6.1 Kuvien katselun aloittaminen

1. Aloita kuvien katselu valitsemalla valikosta ”Photo”. 

�. Lopeta kuvien katselu painamalla kerran ”X”.
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6.2 Kuvien katselun esivalmistelut

Kun liität tietokoneeseen muistikortinlukijan, voit helposti siirtää kuvia 
tietokoneeltasi muistikorttiin.
Huom.! Kuvien katselu edellyttää, että laitteessa on muistikortti.

6.3 Kuvienkatselukomentojen selitykset

Komento Nimi Kuvaus

Takaisin Palaa edelliseen kansioon/kirjastoon

Kuvaesityksen 
aloittaminen Aloittaa kuvaesityksen

Edellinen sivu Palaa edelliselle sivulle

Seuraava sivu Siirtyy seuraavalle sivulle

Järjestelmä-
tiedot Näyttää ohjelmistoversion

Lopeta Lopettaa kuvien katselun

Edellinen kuva Palaa edelliseen kuvaan

Seuraava kuva Siirtyy seuraavaan kuvaan

Suurenna Suurentaa kuvan

Pienennä Pienentää kuvan

Normaali Näyttää normaalin kokoisen kuvan

Käännä oikealle Kääntää kuvan oikealle

Käännä 
vasemmalle

Kääntää kuvan vasemmalle
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6.4 Kuvien näyttötavat

Kuvat näkyvät neljällä eri tavalla: Tiedostoina, pikkukuvina, koko näytön 
kokoisina tai kuvaesityksenä.

Tiedostojen selailu

1. Kuvien katselun aloittaminen.

�. Näytöllä näkyy saatavilla 
olevat kansiot/hakemistot. 

Pikkukuvat

1. Paina kansiota/hakemistoa, jolla on ”JPG”-kuvia.

�. Kuvat näkyvät nyt pikkukuvina.
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Koko näytön kokoiset kuvat

1. Valitse ensin kuva, jonka haluat katsoa.

�. Kaksoisnapsauta valittua kuvaa, niin se näkyy koko näytön 
kokoisena.

3. Vaihda kuvaa nuolipainikkeilla ◄ ja ►.

�. Palaa takaisin painamalla kerran ”X”.
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Kuvaesityksen katsominen

1. Valitse kansio yllä olevien ohjeiden mukaan, niin näet kuvat 
pikkukuvina.

�. Aloita kuvaesitys painamalla kerran .
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Osa 2, Navigointi

Ennen kuin aloitat

Muistikortin laittaminen

Tarkasta ennen aloittamista, että muistikortille on tallennettu oikeat 
kartat.

• Laita muistikortti korttipaikkaan kortin tarrapuoli itseäsi kohden ja 
nuoli sisäänpäin. Paina kortti varoen pohjaan kunnes kuulet heikon 
klik-äänen.

Karttojen tarkastaminen

• Voit tarkastaa, että käytössäsi on oikeat kartat valitsemalla valikon 
kohta ”Select Map” (Valitse kartta) valikosta ”Map Manager” 
(Kartan käyttäminen). 

• Mikäli muistikortillasi on useita karttoja, merkitse haluamasi kartta ja 
valitse kyseinen kartta painamalla ”Select” (Valitse).
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Käytön aloittaminen
Navigointiohjelman käynnistäminen

1. Varmista, että laitteessa on muistikortti ja että muistikortilla on oikea 
kartta.

�. Taita auki laitteen takana oleva GPS-antenni. Paras vastaanotto 
saadaan, kun antenni on vaakatasossa. 
Huom.! Huonot vastaanotto-olosuhteet saattavat vaatia erillisen 
antennin käyttöä.

�. Käynnistä laite painamalla . Mikäli jokin ohjelma on aktiivinen 
käynnistettäessä (laite on suljettu edellisen kerran kyseisen 
ohjelman ollessa aktiivinen), se tulee sammuttaa. 

�. Käynnistä Destinator-navigointiohjelma painamalla ”Navigator”.

�. Mikäli ruudulle tulee varoitus, jossa kielletään tekemästä asetuksia 
ajon aikana, paina ”ACCEPT”.

Kielen valitseminen

1. Valitse valikko ”Options” (vaihtoehdot) painamalla ”More” (Lisää).

�. Valitse alavalikko ”Settings” (Asetukset).

�. Valitse ”Language” (Kieli).

4. Valitse valikon ja ääniohjauksen kieli nuolipainikkeilla ◄ ja ►.

�. Vahvista valinta painamalla ”Done” (Valmis).
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Valikoiden ja kartan kuvaus
Päävalikot

Voit siirtyä valikkoon koska tahansa painamalla ”Menu” (Valikko).

Destinations (Kohteet)

• Address (Osoite) 
Ilmoita osoite, johon haluat navigoida.

• Recent Locations (Aiemmat kohteet) 
Näyttää aiemmat osoitteet.

• Favourites (Suosikit) 
Näyttää ne kohteet, jotka on tallennettu suosikeihin.

• POI (Mielenkiintoiset kohteet (Points of Interest)) 
Hakee mielenkiintoisia kohteita sijaintisi lähistöltä.

• Map (Kartta) 
Paina siirtyäksesi karttakuvaan.

• Quit (Lopeta) 
Paina lopettaaksesi ohjelman.

• More (Lisää) 
Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon (Options).
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Options (vaihtoehdot)

• Night Mode/Day Mode (Yötila/Päivätila) 
Muuttaa näytön yö- tai päivätilaan. Yötilassa näytön värit ovat 
tummemmat, jolloin ne eivät häiritse ajajaa.

• 3D Mode/2D Mode (�D-tila/�D-tila) 
Vaihda �- tai �-ulotteisen kartan välillä.

• Route Manager (Reitin hallinta) 
Muuttaa reittivaihtoehtoja.

• Map Manager (Kartan hallinta) 
Kartan asetusten hallinta.

• Extras (Ylimääräiset) 
Suunnittele reitti, jonka varrella on useita pysähdyksiä.

• Map (Kartta) 
Palaa karttakuvaan.

• Settings (Asetukset) 
Muuttaa ohjelman asetuksia.

• More (Lisää) 
Palaa edelliseen valikkoon (Destinations).
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Symbolit:

Tämänhetkinen sijaintisi (autotila)

Tämänhetkinen sijaintisi (kävelytila)

Viimeisin määritetty sijainti (kun GPS-signaalia ei voida 
vastaanottaa)

Laskettu reitti

Reitin suunta

Punainen GPS-osoitin: Sijaintia ei ole vielä määritetty 
Vihreä GPS-osoitin: Sijainti on määritetty ja laite on 
valmis navigointiin

Näyttää akun tilan

Tämänhetkinen 
sijaintisi

Karttakuvan 
pienentä- 
minen

Reitin 
suunta

Pikanavigointi

Äänen-          GPS-tila 
voimakkuus

Ajo-ohjeet

Reittitiedot

Karttakuvan 
suurentaminen

Akun merkkivalo

Valikkopainike
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Karttanäkymät

Valikossa ”Options” (Vaihtoehdot) voit valita tavan, jolla karttakuva 
näkyy ruudulla.

Kartan osoittaminen

Voit navigoida johonkin kartan kohtaan koskettamalla sitä osoitinkynällä.

Kun kosketat karttaa, valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

�D-näyttö/
�D-näyttö 

Go There (Aja sinne) 
Laske reitti sijainnistasi.

Add to My Favourites 
(Lisää suosikkeihin) 
Tallenna piste 
suosikkeihin, niin voit 
käyttää sitä myöhemmin.

Set as Origin (Lähtöpiste) 
Asettaa pisteen sijainnin 
lähtöpisteeksi eikä 
kohteeksi.

Keskeytä koskettamalla kynällä jotain kohtaa valintaikkunan ulkopuolella.

Yötila/ 
Päivätila
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Kartan painikkeet

Selitykset painikkeille, joita näkyy ohjelman tietyissä näkymissä.

- Next (Seuraava) 
Avaa seuraavan valikon/valintaikkunan.

- Back (Taaksepäin) 
Siirtyy taaksepäin valikossa.

- Go (Aja) 
Paina, niin laite laskee reitin ja voit aloittaa navigoinnin.

- Actions (Toimenpiteet) 
Näyttää valitun sijainnin toimenpiteet.

- Save (Tallenna) 
Painikkeet ”Save”, ”Ok” ja ”Done” vahvistavat 
tekemäsi valinnan, jonka jälkeen palaat valikkoon tai 
karttaan.

Käyttö
Osoitteen ilmoittaminen ja sinne navigoiminen

1. Napsauta ”Destination”-valikosta ”Address” (Osoite).

�. Kirjoita ensimmäiseen ruutuun paikkakunta. Voit pyyhkiä tekstiä 
painamalla ←.
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Valitse näppäimistö tai lista paikkakunnista painamalla .

�. Napsauta ”Next” (Seuraava) ja ilmoita katuosoite.

4. Syötä kadun nimi. Voit pyyhkiä tekstiä painamalla ←.

�. Napsauta ”Next” (Seuraava) ja ilmoita mahdollinen kadun numero.

6. Syötä kadun numero. Voit pyyhkiä tekstiä painamalla ←.

�. Napsauta ”Next” (Seuraava). Syötetty osoite näkyy nyt kartalla.

�. Voit valita lyhyimmän tai nopeimman reitin. Merkitse ”Quick” 
(nopein) tai ”Short” (lyhyin) ja paina ”Go” (Aja), niin navigointi 
alkaa.

�. Karttakuva palautuu senhetkiseen sijaintiisi ja ohjelma laskee 
parhaan reitin perille toivomustesi mukaan.

Vihje! 

- Syötä paikkakunnan/kadunnimen alku ja valitse laitteen ehdottamista 
paikoista nuolipainikkeiden ▲ ▼ avulla.
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Hakutavan valinta
Voit itse valita millä tavalla haluat hakea osoitteen. Valitse hakujärjestys 
painamalla ”Mode” (Tila).

• City-Street (Paikkakunta-Katu) 
Hakujärjestys: Paikkakunta, katu ja kadunnumero.

• Street-City (Katu-Paikkakunta) 
Hakujärjestys: Katu, paikkakunta ja kadunnumero.

• Junctions (Katujen risteykset) 
Hakujärjestys: Paikkakunta, katu ja kadun risteys.

• Postcode (Postinumero) 
Hakujärjestys: Postinumero, katu ja kadunnumero.

Navigoinnin keskeyttäminen
• Paina ”Menu” (Valikko) ja sen jälkeen ”Cancel Route” (Keskeytä 

reitti).

Osoitetoimenpiteet

Kun olet löytänyt halutun osoitteen, paina ”Actions” (Toimenpiteet) ja 
valitse seuraavista:

• Set as Origin (Lähtöpiste) 
Valitsee osoitteen lähtöpisteeksi eikä kohteeksi.

• Show on Map (Näytä kartalla) 
Näyttää osoitteen kartalla.

• Add to My Favourites (Lisää suosikeihin) 
Tallenna osoite suosikeihin, niin voit käyttää sitä myöhemmin.
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Aikaisemmat kohteet

1. Paina painiketta ”Recent Locations” (Aikaisemmat kohteet) valikon 
kohdassa ”Destination” (Kohteet), niin näet �� viimeksi haettua 
osoitetta. 

2. Valitse osoite listalta nuolipainikkeilla ▲ ▼.

�. Vahvista painamalla ”Next” (Seuraava) ja paina sen jälkeen ”Go” 
(Aja) aloittaaksesi navigoinnin.

Omat suosikit

Suosikki on kohde, joka on tallennettu siten, että sitä voidaan käyttää 
nopeasti.

Näytä suosikit

1. Paina ”Favourites” (Suosikit) valikossa ”Destination” (Kohde), niin 
näet suosikkisi.

�. Valitse haluttu suosikkiryhmä ja paina ”Next” (Seuraava).

3. Valitse osoite listalta nuolipainikkeilla ▲ ▼.

�. Vahvista painamalla ”Next” (Seuraava) ja paina sen jälkeen ”Go” 
(Aja) aloittaaksesi navigoinnin.

4.

1.
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Lisää suosikkiryhmä
Suosikit voidaan laittaa eri kategorioihin seuraavalla tavalla.

1. Paina ”Favourites” (Suosikit) valikossa ”Destination” (Kohde), niin 
näet suosikkisi.

�. Paina kerran ”Actions” (Toimenpiteet) ja paina sen jälkeen ”Add 
Group” (Lisää ryhmä), niin voit lisätä suosikkiryhmän.

3. Syötä haluttu nimi ja valitse ryhmälle kuvake nuolipainikkeiden ◄ 
► avulla. Valittu kuvake näkyy kartalla kaikkien tähän ryhmään 
tallennettujen suosikkien kohdalla.

�. Tallenna ryhmä painamalla ”Save” (Tallenna).

Suosikkiryhmän muuttaminen
1. Valitse suosikkiryhmä, jota haluat muuttaa ja paina ”Actions” 

(Toimenpiteet).

�. Paina ”Edit Group” (Muuta ryhmää).

3. Pyyhkiä tekstiä painamalla ←.

�. Syötä uusi ryhmänimi ja muuta halutessasi ryhmän kuvaketta 
nuolipainikkeiden ◄ ► avulla.

�. Tallenna ryhmä painamalla ”Save” (Tallenna).
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Suosikkiryhmän poistaminen

1. Valitse suosikkiryhmä, jonka haluat poistaa ja paina ”Actions” 
(Toimenpiteet).

�. Paina ”Delete Group” (Poista ryhmä) ja vahvista painamalla ”Yes” 
(Kyllä).

Suosikkien varoitussignaalit
Laite voidaan asettaa ilmoittamaan varoitussignaalilla, kun lähestyt 
suosikkiryhmiin tallennettuja kohteita.

1. Merkitse haluamasi suosikkiryhmä 
ja paina ”Alerts” (Varoitukset).

Voit poistaa tietyn suosikkiryhmän 
varoitussignaalit käytöstä poistamalla 
ryhmänimen vasemmalla puolella 
olevan merkinnän. 

�. Aseta valintaikkunassa etäisyydet kohdille ”Alert 1” (Varoitus 1) ja 
”Alert 2” (Varoitus �). Kun ohitat asetetun etäisyyden, laite varoittaa 
äänimerkillä.

3. Voit muuttaa varoitusten 1 ja 2 etäisyyttä nuolipainikkeiden ◄ ► 
avulla.

�. Tallenna muutokset painamalla ”Done” (Valmis).

Varoitussignaalien poistaminen käytöstä
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POI – Mielenkiintoiset kohteet

POI (Points of Interest) on kokoelma, joka sisältää satoja 
mielenkiintoisia tai hyödyllisiä kohteita, jotka on lajiteltu eri kategorioiden 
mukaan. Toiminnon avulla voit hakea esimerkiksi hotelleja, 
huoltoasemia tai pysäköintitaloja.

1. Paina ”POI” (Points of Interest) ”Destination”-valikossa (Kohteet).

2. Valitse kategoria nuolipainikkeilla ▲ ▼ tai hae kategoria painamalla 
.

�. Merkitse haluamasi kategoria ja paina ”Next” (Seuraava), niin näet 
tämän kategorian kohteet.

�. Merkitse haluamasi kohde ja paina ”Next” (Seuraava). Ruudulle 
ilmestyy kartta, jolla on lipulla merkitty kohde.

�. Paina ”Go” (Seuraava), jos haluat laskea reitin ja navigoida perille.
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Alakategoriat
Useissa kategorioissa on myös alakategorioita. Alakategoriat voivat olla 
esim. ravintoloita, jotka on jaoteltu niissä tarjoiltavan ruuan mukaan.

Läheisen paikan tai kohteen hakeminen
Tämän toiminnon avulla voit hakea sellaisia mielenkiintoisia kohteita, 
jotka sijaitsevat sinun lähelläsi tai tietyn kohteen läheisyydessä.

1. Paina painiketta ”Near” (Lähellä), kun ruudulla on lista eri kategorioista.

�. Voit nyt valita eri hakuvaihtoehtojen väliltä:

•	 Current Location (Senhetkinen sijainti) 
Laite hakee paikat, jotka ovat senhetkisen sijaintisi lähellä 
(normaalitilassa).

•	 Destination (Kohde) 
Laite hakee paikat, jotka ovat kohdepisteesi läheisyydessä. Voit 
esim. hakea hotelleja ja pysäköintipaikkoja, jotka sijaitsevat kohteesi 
lähellä. Huom.! Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun kohde 
on ilmoitettu.

•	 Other Address (Toinen osoite) 
Hakee paikat haluamasi osoitteen läheltä.

•	 Search Radius (Säde) 
Hakee paikat ainoastaan tietyn säteen sisältä. Valitse etäisyys 
nuolipainikkeilla ◄ ►. Mikäli et ilmoita hakusädettä, laite hakee 
kaikki paikat.
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Näytä tai piilota kartan symbolit
Voit lisätä tai poistaa kartan symboleita mielenkiintoisille paikoille.

- Merkitse kategorioiden vasemmalla puolelle oleva ruutu, niin ne 
näkyvät symboleina kartalla. Poista merkintä ruudusta, mikäli et 
halua, että symbolit näkyvät kartalla.

Pikanavigointi

Painikkeelle ”Quick Navigation” (Pikanavigointi)  voidaan 
ohjelmoida jokin tietty osoite tai POI-kategoria.

1. Kun ruudulla on kartta, paina kerran .

�. Valitse ”To Predefined Address” (Määriteltyyn osoitteeseen) tai 
”To Nearest POI Category” (Lähimpään POI-kategoriaan).

�. Kohdassa � tehdystä valinnasta riippuen paina ”Set Address” 
(Ilmoita osoite) tai ”Set POI Category” (Ilmoita POI-kategoria).

�. Ilmoita osoite tai POI-kategoria ja vahvista painamalla ”Done” 
(Valmis).

Esimerkki:  Mikäli olet valinnut POI-kategorian ”Huoltoasemat”, laite 
laskee automaattisesti reitin lähimmälle huoltoasemalle, kun painat 

.
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Muut ominaisuudet
Reitin hallinta

Tässä valikossa voit tehdä seuraavia valikkovaihtoehtoja:

Paina ”Route Manager” (Reitin hallinta) valikossa ”Options” 
(Vaihtoehdot), kun haluat siirtyä valikkoon.

Turn by Turn (Kääntymiset) 
Antaa reitin ajo-ohjeet.

Route Summary (Reitin yhteenveto) 
Näyttää reitin yleiskartan sekä etäisyyden ja arvioidun keston.

Avoid Roads (teiden välttäminen) 
Tähän kohtaan voit lisätä tai poistaa teitä, joita haluat välttää reitilläsi. 

• Merkitse jokin kategoria ja paina ”Actions” (Toimenpiteet), kun 
haluat lisätä tai poistaa tien listalta. 

• Merkitse kategoria ja paina ”Allow” (Salli) tai ”Avoid” (Älä salli), jos 
haluat sallia tai välttää tietyn tien.

Route Playback (Reitin tallentaminen) 
Tämän toiminnon avulla voit tallentaa reitin samalla kun 
ajat, jolloin voit katsoa reitin myöhemmin kartalta.

• Reitin tallentaminen 
Paina ”Record” (Tallenna) kun haluat käynnistää tai ”Stop” 
(Pysäytä), kun haluat lopettaa reitin tallentamisen. 

• Tallennetun reitin toistaminen 
Merkitse tallennus listalta ja paina ”Play” (Toista), kun haluat nähdä 
tallennuksesi.

• Vaihtoehtoinen toisto 
Paina ”Actions” (Toimenpiteet), kun haluat poistaa jonkun tai kaikki 
tallennukset tai muuttaa toiston nopeutta.
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Useiden pysähdysten suunnittelu

Tämän toiminnon avulla voit suunnitella reittisi varrelle jopa 1� pysähdystä.

Pysähdyksen lisääminen
1. Paina ”Extra” (Ylimääräinen) valikossa ”Options” (vaihtoehdot).

�. Valitse vaihtoehto ”Multistop Planner” (Usean pysähdyksen 
suunnittelu).

�. Paina ”Actions” (Vaihtoehdot) ja valitse ”Add Multistop Route” 
(Lisää reitti, jolla useita pysähdyksiä).

�. Syötä nimi reitille ja tallenna painamalla ”Save” (Tallenna).

�. Merkitse reitti, jonka syötit kohdassa � ja paina ”Next” (Seuraava).
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�. Paina ”Actions” (Vaihtoehdot) ja valitse ”Add Stop” (Lisää pysähdys).

�. Lisää pysähdys osoitteesta, 
mielenkiintoisesta paikasta (POI), 
suosikista tai aikaisemmasta 
kohteesta.

�. Syötä nimi pysähdykselle ja 
paina ”Next” (Seuraava).

�. Toista kohdat � – �, jos haluat lisätä uusia pysähdyksiä.

10. Voit myös muuttaa pysähdysten järjestystä painikkeilla ”Up” (Ylös) 
ja ”Down” (Alas). Listan alimmainen kohde on automaattisesti reitin 
loppukohde.

11. Paina ”Actions” (Toimenpiteet), niin voit valita minkä kohteen haluat 
lähtökohdaksi.

1�. Kun asetukset ovat valmiit, 
paina ”Next” (Seuraava). 
Karttakuva näyttää lähtökohteen 
ja lasketun reitin.

1�. Valitse nopein tai lyhyin reitti ja 
paina ”Go” (Aja), niin navigointi 
alkaa.
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Kartan hallinta

Valikon ”Map Manager” (Kartan hallinta) kohdassa ”Options” 
(Vaihtoehdot) voidaan kartan asetuksia muuttaa seuraavissa 
alavalikoissa:

• Select Map (Valitse kartta) 
Näyttää tai valitsee muistikortilla olevat kartat.

• Pedestrian Mode (Jalankulkutila) 
Jalankulkutilassa reitin pituus voi olla korkeintaan 10 km. 
Jalankulkutilassa laite ei reagoi liikennesääntöihin, kuten 
yksisuuntaisiin teihin. Laite välttää moottoriteitä ja muita 
jalankulkijoille sopimattomia teitä.

• Free Map Browsing (Kartan selaaminen) 
Tässä tilassa voit selata kartassa ilman navigoimista (GPS-
vastaanotin on sammutettu).

• Units of Measure (Mittayksiköt) 
Valitse yksikköjärjestelmä.

• Map Settings (Kartan asetukset) 
Kartan suunta, automaattinen zoomaus sekä tekstin koko.
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Muut asetukset
Varoitusviesti
Valikossa ”Prompts” (Varoitukset) voit aktivoida ja sammuttaa 
visuaalisia varoitusviestejä. Kunkin varoituksen kohdalla oleva merkintä 
tarkoittaa, että varoitus on aktivoitu.

Suulliset varoitukset
• Speed warning (Nopeusrajoitus) 

Varoittaa, kun ylität suurimman sallitun nopeuden (toimii ainoastaan 
joillakin teillä).

• Route Recalculation (Uusi reitin laskenta) 
Ilmoittaa suullisesti, kun uusi reitti lasketaan.

• Unreliable GPS Signal (Epäluotettava GPS-signaali) 
Ilmoittaa suullisesti huonosta GPS-vastaanotosta.

• GPS-not found (GPS ei löydy) 
Suullinen ilmoitus heikosta/olemattomasta GPS-vastaanotosta.

• Drive Carefully (Aja varovasti) 
Suositus ajaa varovasti.

Visuaaliset varoitukset
• Symbols (Symbolit) 

Matkareitti kuvataan symbolein.
• Text (Teksti) 

Matkareitti kuvataan tekstillä.
• None (Ei mitään) 

Matkareitistä ei kuvausta.

Ulkonäkö

Valikossa ”Look & Feel” (Ulkonäkö) voidaan muuttaa valikoiden värejä.

GPS-signaali

Valikossa ”GPS Signal” (GPS-signaali) näkyy GPS-vastaanottoa 
koskevaa tietoa. Näytettävät tiedot ovat: pituusasteet, leveysasteet, 
nopeus sekä korkeus merenpinnan yläpuolella.
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Vianetsintä
Laite ei pysty määrittämään sijaintiani

Laite ilmoittaa käynnistettäessä ”GPS-signaali on liian heikko”. Tämä 
tarkoittaa, että laite ei pysty vielä määrittämän sijaintia.

Mikäli suullinen viesti toistuu, tarkasta seuraavat asiat:

• Onko GPS-antenni avattu vaakatasoon ja onko antennilla esteetön 
näkyvyys taivaalle.

• Onko auton tuulilasissa mahdollisesti metallikalvo. Metallikalvo estää 
myös GPS-satelliittien signaaleja, eikä laite löydä sijaintiaan. Tässä 
tapauksessa saatat tarvita ylimääräistä ulkoista antennia.

Huolto ja ylläpito
Pyyhi laite pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita 
puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys 
kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot
Näyttö  �,�”:n LCD-kosketusnäyttö, ��0x��0, ����� väriä
GPS-vastaanotin SiRFStar III
Tallennusmedia Muistikortit SD ja MMC 
Akku  Ladattava litium-ioniakku, 1��0 mAh
Autolaturi  1�–�� V DC, maks. 1,� A
Ulkomitat  11�x��x�� mm
Paino  1�� g
Käyttöympäristö 0 – �0  ºC
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