
Lisasisendi liidese paigaldamine

Süüde väljas, võti süütelukust ära, raadio kinni. Soovitatav on ka aku juhe alati maha võtta, kui 
mingi elektrisüsteemi kallal nokitsemine toimub!
Kui autos on originaal cd-boks, tuleb see eelnevalt lahti ühendada ja seda enam kasutada ei saa!

Eemalda raadio. Vajalikud tõmmitsad leiab enamasti autoaudioga tegelevatest poodidest.

Pistikute juurde pääsemiseks tuleb välja võtta ka raadio puur. Puur on kinnitatud mõlemast servast 
kahe väljapoole valtsitud nukaga.



Painuta ettevaatlikult (ära vigasta konsooli servi!) puuri külgi sissepoole ja sikuta puuri väljapoole, 
kuni nukad serva tagant lahti tulevad, enne ühelt poolt ja siis teiselt poolt. Ära puuri veel päris välja 
tiri.

Suru tagantpoolt kliimablokk välja ja paiguta nii, et see ei segaks. Kaablit lahti ei ole vaja 
ühendada. 



Tõmba puur umbes pooles ulatuses (või niipalju kui vabatahtlikult tuleb) konsoolist välja ja ühenda 
puuri tagaküljel olev pistik lahti. Selleks tuleb pistiku küljel asuvad kolm fiksaatorit korraga pistiku 
vastu suruda ja pistik tahapoole välja lükata. Natuke vajab jõnksutamist, aga lahti ta tuleb :) 

Tõmba puur konsoolist välja ja paiguta kõrvale. Puuri taha ühendatud antennikaabel peaks olema 
piisavalt pikk, et seda ei ole vaja lahti ühendada. 



Nüüd mõtle välja, kuhu soovid audiokaabli vedada. Üks võimalikke variante on eemaldada üks 
punnidest (suru see lihtsalt tagantpoolt välja), kas siis ekraani kõrvalt või tuhasahtli kohalt.

Ühenda lisasisendi liidese kaabli pesad Saabi originaalpistiku otsa. Pistik läheb pesadesse päris 
tihkelt, seega kontrolli, et pistik oleks korralikult lõpuni sisse surutud.



Ühenda lisasisendi liidese suur pistik raadio puuri taha (originaalpistiku asemele). Kõigepealt 
nihverda pistiku vasakul küljel olevad nukad puuri plekkserva taha, seejärel suru parempoolsed 
fiksaatorid oma kohale. Kontrolli, et pistik on kindlalt paigal, muidu lükkab raadio hiljem pistiku 
puuri tagant lahti.

Ühenda lisasisendi liides kaabli üksiku pistiku otsa ja 3,5mm stereojuhtme pistik liidese teisel küljel 
asuvasse pessa.



Paigalda audiokaabel vastavalt kuhu plaanisid, näiteks läbi eemaldatud punnist jäänud augu.

Kontrolli, et puuri küljed oleksid sirged -- kui puuri eemaldamisel natuke hoogu sattusid ja liiga 
palju puuri külgi sisse surusid, siis painuta need jälle sirgeks :)
Suru puur vähehaaval tagasi oma pessa, kliimabloki august säti samal ajal teise käega kaablikimp ja 
liidese karp nii, et need jäävad raadiopuuri küljele, mitte taha/alla (muidu ei mahu kliimablokk 
hiljem tagasi). Jälgi, et ka puuri tagaosas asuv puuri tugi läheb tagasi oma pessa.



Suru puur tagasi oma kohale nii, et puuri külgedel olevad nukad konsooli servade taha klõpsates 
kinni jäävad. Lükka kliimablokk tagasi oma kohale.

Paigalda raadio. Ühenda akujuhe, kui selle lahti võtsid. Lülita raadio sisse ja vajuta 2 korda CD 
nuppu. Ekraanile peaks ilmuma kiri CD1 PLAY 1. CD nupu korduval vajutamisel vahetab raadio 
sisemise CD (kui plaat on sees) ja lisasisendi vahel.



Lükka üleliigne audiokaabel konsooli sisse ja paiguta punn oma kohale tagasi.

Ühenda oma lemmik-muusika-mängija ja naudi :)

Lisasisendile lülitamiseks vajuta CD nuppu 2 korda (kui parasjagu mängib  raadio) või 1 kord (kui 
parasjagu mängib CD). Kasutada võib ka roolilt SRC nuppu, mis vahetab järjekorras raadio-cd-
lisasisend-raadio-cd-... jne.



SID-il kuvatava teksti muutmine

Vaikimisi kuvatakse lisasisendi aktiveerimisel SID-i ekraanil tekst „Aux Play“. Seda teksti saab ise 
oma soovi järgi kohandada.
Seadistusrežiimi aktiveerimiseks hoia all raadio nuppu CD/RDM, kuni kõlab plõnn ja SID-i teksti 
esimene täht hakkab vilkuma. Valitud sümboli muutmiseks kasuta raadio nuppe 2 (tähestikus 
järgmine täht või sümbol) ja 5 (eelmine täht või sümbol) ning parasjagu muudetava sümboli 
valimiseks raadio nuppe 1 (eelmine positsioon) ja 3 (järgmine positsioon). Järgmisele (või 
eelmisele) positsioonile liikumisel salvestatakse eelmine sümbol automaatselt kontrolleri püsimälus.
Vajutades SID-i nuppu Clear, tühistatakse kõik varasemad muudatused ja kuvatakse uuesti algne 
vaikimisi tekst.
Seadistuse lõpetamiseks hoia jälle all CD/RDM nuppu, kuni kõlab plõnn ja üksi täht enam ei plingi.


