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Käynnistäminen ja sammuttaminen 

Mazda NB1 käynnistyy, kun käynnistät auton moottorin, ja sammuu automaattisesti, kun sammutat 

auton moottorin. 

Näytössä on ääneen liittyviä tietoja, ja päänäytön NAV-painike aktivoituu vasta, kun auton ja Maz-

da NB1-laitteen välille on muodostettu yhteys. Joissakin tilanteissa navigaattori saattaa käynnistyä 

uudelleen, kun auto käynnistetään. Paina siinä tapauksessa NAV-painiketta. Näyttö saattaa olla 

musta jopa 30 sekuntia, ennen kuin päänäyttö tulee näkyviin.  

Äärimmäisissä lämpötiloissa navigaattori ei ehkä käynnisty. Kun lämpötila on taas normaali, lait-

teen pitäisi käynnistyä. Jos laite ei silloin käynnisty automaattisesti, sammuta moottori ja käynnistä 

auto uudelleen.  

Huomautus: joissakin tilanteissa navigointijärjestelmä saattaa käynnistyä uudelleen, kun 

käännät avainta virtalukossa ACC-asennosta moottorin käynnistämiseksi. Jos näin käy, voi kes-

tää jopa 30 sekuntia, ennen kuin navigointijärjestelmän päänäyttö tulee näkyviin. 
 

Määrittäminen 

Tärkeää: muista valita oikea kieli, sillä valitsemaasi kieltä käytetään kaikissa näytössä näkyvissä 

teksteissä. 

Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa, sinun on vastattava muutamaan kysymykseen laitteen 

asetuksia varten. Vastaa kysymyksiin napauttamalla näyttöä.  
 

GPS-vastaanotto 

Kun käynnistät Mazda NB1 -navigaattorin ensimmäistä kertaa, laite saattaa käyttää muutaman 

minuutin GPS-sijainnin määrittämiseen ja sijaintisi näyttämiseen kartassa. Jatkossa sijainti löytyy 

huomattavasti nopeammin, yleensä muutamassa sekunnissa. 

Sijaintsi ei ehkä näy tarkasti alueilla, joilla GPS-vastaanotto ei ole mahdollista, kuten tunnelissa.  

Tärkeää: koska GPS-antenni on kojelaudassa, älä laita esineitä kojelaudan päälle.  
 

Laite ei käynnisty 

Joissain harvoissa tapauksissa TomTom-navigointimoduuli ei käynnisty oikein tai lakkaa reago-

imasta napautuksiin. Jos esimerkiksi laitteen lämpötila on liian korkea tai matala, järjestelmä sam-

muu. 

Lue minut ensin 
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Joissain harvoissa tapauksissa voit joutua nollaamaan navigaattorin. Nollaa laite sammuttamalla 

moottori ja poistamalla muistikortti. Aseta muistikortti takaisin paikalleen ja käynnistä auton moot-

tori uudelleen.   
 

Pidä huolta laitteestasi 

On tärkeää, että huolehdit laitteestasi seuraavalla tavalla: 

 Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi äärimmäisissä lämpötiloissa, ja niille altistuminen voi 

vahingoittaa laitetta pysyvästi.  

 Älä koskaan avaa laitteesi koteloa. Se voi olla vaarallista ja mitätöi takuun. 

Tärkeää: jos myyt autosi, poista kaikki henkilökohtaiset tiedot navigaattorista. Voit poistaa hen-

kilökohtaiset tiedot valitsemalla Asetukset ja Palauta tehdasasetukset. 
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Tietoja muistikortista 

Muistikortti toimitetaan navigointijärjestelmän mukana. Se sisältää maasi tai maaryhmäsi kartan. 

Kun muistikorttia on käytetty navigointijärjestelmässä, se on määritetty kyseistä laitetta varten. 

TomTom toimittaa säännöllisesti päivityksiä, erityisesti karttoihin ja palveluihin, kuten Nopeusval-

vontakamerat-palveluun. Osa päivityksistä on maksuttomia. Aseta muistikortti navigointijärjest-

elmään ja alusta se seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta voit ladata päivityksiä. Sen jälkeen voit 

ladata päivityksiä asettamalla navigointijärjestelmän muistikortin tietokoneeseen, johon on asen-

nettu TomTom HOME ja jossa on käytössä Internet-yhteys. 

Kun uusi ajoneuvosi on toimitettu, voit ladata kartan maksutta, jos siitä ilmestyy uusi versio 60 

päivän kuluessa siitä, kun käytit navigaattoria ensimmäisen kerran.  

Tärkeää: Viimeisimmän kartan takuuta varten sinun on tarkistettava 60 päivän kuluessa, onko uusi 

kartta saatavilla. Sinulla on oikeus vain yhteen maksuttomaan karttalataukseen. 

Jos järjestelmä ilmoittaa ongelmista esimerkiksi kartan kanssa tai että muistikorttia ei ole asetettu, 

vaikka muistikortti on asetettu ja sen luukku on suljettu, ota yhteys TomTom-asiakastukeen tai 

myyjään.  

Jos hukkaat muistikortin, ota yhteys Mazda-jälleenmyyjään. 
 

Muistikortin asettaminen 

Aseta muistikortti auton Mazda NB1 -laitteeseen seuraavasti: 

1. Sammuta virta autosta, jotta navigointijärjestelmä sammuu.  

2. Aseta muistikortti varovasti paikalleen ja varmista, että se on oikeinpäin. 

Huomautus: muistikortti on tarkoitettu ainoastaan navigointijärjestelmän käyttämiseen ja 

päivittämiseen. Älä aseta muistikorttia toiseen ajoneuvoon tai mihinkään muuhun laitteeseen, 

kuten kameraan. 
 

Muistikortin poistaminen 

Voit poistaa kortin seuraavasti: 

1. Työnnä muistikorttia varovasti. 

2. Irrota muistikortti varovasti. 
 

Muistikortti 
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Tietoja TomTom HOMEsta 

TomTom HOMEn avulla voit rekisteröidä Mazda NB1-laitteen ja hallita sitä sekä vastaanottaa ilmai-

sia päivityksiä ja ostaa uusia palveluita. On hyvä idea kytkeä laite säännöllisesti HOMEen, jotta voit 

tehdä seuraavia asioita: 

 Ladata maksutta viimeisimmän laitteelle saatavilla olevan kartan, jos kytket laitteen TomTom 

HOMEen 60 päivän sisällä laitteen ostosta. 

 Ladata ilmaisia päivityksiä laitteeseesi, mukaan lukien Map Share -päivitykset ja muut tuot-

teeseen kuuluvat palvelut. 

 Lisätä laitteeseen uusia kohteita, kuten karttoja, ääniä ja KP:itä, sekä ostaa TomTom-palveluita 

ja hallita tilauksia. 

 Jakaa karttakorjauksia ja muuta sisältöä TomTom-yhteisön kanssa. 

 Tehdä ja palauttaa laitteen varmuuskopioita. 

Kun käytät HOMEa, saat ohjeita toimintoihisi HOMEn Ohjeen avulla. Voit myös lukea kaikesta 

muusta, mitä HOME voi sinulle tarjota.  

Vihje: suosittelemme internet-laajakaistayhteyden käyttöä aina, kun yhdistät HOMEen. 
 

TomTom HOMEn asentaminen 

Seuraavissa ohjeissa viitataan Internet Exploreriin Windows XP -käyttöjärjestelmässä. Jos käytät 

jotakin toista selainta tai käyttöjärjestelmää, lisätietoja on osoitteessa tomtom.com/support. 

Asenna TomTom HOME tietokoneellesi seuraavasti: 

1. Kytke tietokoneesi internetiin. 

2. Lataa TomTom HOMEn viimeisin versio napsauttamalla seuraavaa linkkiä: 

tomtom.com/home 

3. Suosittelemme, että lataat tiedoston tietokoneeseen valitsemalla Tallenna. 

4. Kun lataus on valmis, valitse Avaa. 

Jos suljit vahingossa Lataus valmis -ikkunan, etsi TomTomHOME2winlatest.exe-tiedosto tie-

tokoneesta ja kaksoisnapsauta sitä. 

5. Jos näet turvallisuusvaroituksen, valitse Suorita. 

6. Valitse Seuraava ja Asenna. 

Asennus alkaa. 

7. Kun asennus on valmis, valitse Valmis. 
 

Muistikortin alustaminen 

Jotta voit käyttää uutta tai tyhjää muistikorttia TomTom HOMEn kanssa, se on alustettava niin, että 

HOME voi tunnistaa sen. Voit alustaa korttisi seuraavasti: 

1. Käynnistä auto ja Mazda NB1. 

2. Siirry navigointitilaan painamalla NAV-painiketta. 

Navigointinäyttö avautuu. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/home
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3. Aseta uusi muistikortti Mazda NB1 -laitteeseen. 

4. Odota muutama sekunti, jotta Mazda NB1 voi alustaa kortin. 

5. Poista kortti Mazda NB1 -laitteesta ja aseta se tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan. 

Uusi kortti on nyt valmis käytettäväksi TomTom HOMEn kanssa. 
 

Laitteen päivittäminen 

Varmista ensin, että sinulla on varmuuskopio laitteesta tai muistikortista. Lisätietoja on kohdassa 

Navigaattorin varmuuskopiointi. 

Voit etsiä päivityksiä kartoille, palveluille ja monille muille maksuttomille tai maksullisille tuotteille. 

Seuraavissa ohjeissa kuvaillaan, miten TomTom-sovellus päivitetään. 

Huomautus: LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla, ja kaikki 

LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Saatat pystyä käyttämään 

LIVE-palveluita matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja saatavilla olevista palveluista voit katsoa 

osoitteesta tomtom.com/services. 

Etsi sovelluksen päivitetty versio seuraavasti:  

1. Aseta muistikortti tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan.  

2. Odota, että TomTom HOME käynnistyy. 

3. Jos HOME ei etsi automaattisesti päivityksiä, valitse HOME-valikosta Päivitä laite. 

Huomautus: jos haluat asentaa aiemmin ladatun sovelluksen, valitse Lisää Liikenne, ääniä, 

Valvontakamerat jne.  ja sitten Tietokoneella olevat kohteet. 

4. Jos uusi sovellus on käytettävissä, se näkyy seuraavan ikkunan luettelossa. 

5. Varmista, että uusi sovellus on valittuna, ja valitse sitten Lataa päivitykset. 

HOME lataa valitut kohteet. 

6. Sen jälkeen HOME asentaa valitut kohteet muistikortille. 

7. Valitse Valmis. 

8. Valitse Laite > Irrota laite. Voit irrottaa muistikortin tietokoneesta.  
 

Navigaattorin varmuuskopioiti 

TomTom-navigaattorin koko sisältö on helpointa varmuuskopioida TomTom HOMEn avulla. Voit 

tehdä yhden varmuuskopion laitetta kohden ja tallentaa sen tietokoneeseen. Kun teet uuden 

varmuuskopion, se korvaa saman laitteen vanhan varmuuskopion. 

1. Aseta muistikortti tietokoneeseen liitettyyn kortinlukijaan.  

TomTom HOME käynnistyy automaattisesti. 

Vihje: jos TomTom HOME ei käynnisty, tee jokin seuraavista:  

Windows: napsauta Käynnistä-valikkoa ja valitseKaikki ohjelmat  > TomTom ja TomTom 

HOME. 

http://www.tomtom.com/services
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Mac: valitse Finder-valikosta GO ja valitse Sovellukset, kaksoisosoita sitten TomTom HOME -

kuvaketta. 

2. Valitse Varmuuskopioi ja palauta. 

3.  Valitse Varmuuskopioi laite. 

4. Valitse Varmuuskopioi nyt. 

HOME varmuuskopioi laitteen luomalla varmuuskopion muistikortin sisällöstä. 

5. Odota, että HOME on luonut varmuuskopion. Valitse sitten Valmis. 

 

Voit katsoa, minne HOME tallentaa varmuuskopiot, jollakin seuraavista tavoista: 

Windows: ValitseTyökalut > TomTom HOME -määritykset  ja valitse sitten Kansiomääritykset-

välilehti. 

Mac: ValitseTomTom HOME > Määritykset  ja valitse sitten Kansiomääritykset-välilehti. 

 

Voit palauttaa varmuuskopion valitsemalla HOME-valikosta Varmuuskopioi ja palauta  ja  Palauta 

laite.  
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Turvallisuusilmoitus 

Tietyissä navigaattoreissa on GSM-/GPRS-moduuli, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydäm-

entahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita. 

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa ihmisten terveyden tai hengen. 

Jos laitteessasi on GSM-/GPRS-moduuli, älä käytä sitä suojaamattomien sähkölaitteiden lähellä tai 

alueilla, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa ja lentokoneissa. 
 

Turvalukitus (vain Yhdysvallat) 

Yhdysvalloissa jotkin ominaisuudet eivät ole käytettävissä ajon aikana järjestelmän turvallisuuden 

parantamiseksi. Esimerkiksi näppäimistöllä ei voi kirjoittaa ja karttaa ei voi vierittää karttaselaimes-

sa. 
 

Turvallisuusasetukset 

Suosittelemme, että käytät turva-asetuksia, jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista. 

Seuraavassa joitakin turvallisuusasetuksiin sisältyviä asetuksia: 

 Näytä turvallisuusmuistutukset 

 Varoita ylinopeudesta 

Jos laite tukee ääniohjausta, voit parantaa ajoturvallisuutta ohjaamalla  navigaattoria äänikomen-

noilla. 

Turvallisuus 
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Tutustu tähän navigointijärjestelmän käyttöoppaaseen huolellisesti, ennen kuin käytät järjestelmää. 

Se sisältää ohjeita järjestelmän turvallista ja tehokasta käyttöä varten. Tuotteen myyjä ei vastaa 

ongelmista, jotka johtuvat tämän oppaan ohjeiden laiminlyömisestä. 

Oppaan kuvakkeista näet, miten voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lisäksi ne varoittavat mah-

dollisista vaaroista, jotka voivat johtua virheellisistä liitännöistä ja vääränlaisesta käytöstä. 

Kuvakkeiden merkitykset ovat alla. On tärkeää, että ymmärrät kuvakkeet ja niiden selitykset täysin, 

jotta voit käyttää tätä opasta ja järjestelmää oikein. 

Huomautus: älä paina näyttöä voimakkaasti tai terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.  

  VAROITUS 

Tämä varoitus ilmoittaa käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Ohjeiden laiminlyöminen 

voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. 

 

  VAROITUS 

Älä katso näyttöä pitkään tai käytä järjestelmää ajaessasi. 

Älä muuta asetuksia ja määränpäitä ajaessasi. Katsele näyttöä mahdollisimman vähän ajaessasi 

ja kuuntele ääniopastusta. Järjestelmän käyttäminen vie kuljettajan huomion pois tiestä ja voi 

aiheuttaa onnettomuuksia. Pysäytä ajoneuvo aina turvalliseen paikkaan ja käytä pysäköintijarrua, 

ennen kuin käytät järjestelmää. 

Noudata aina paikallisia liikennesääntöjä. 

Opastettu reitti saattaa sisältää teitä, jotka eivät ole ajoneuvojen käytettävissä tai ovat suljettuja 

liikennesääntöjen vuoksi. Noudata paikallisia liikennesääntöjä ja aja toista kautta. 

Älä käytä navigaattoria, jos se ei ole toimintakunnossa. 

Jos navigaattori on rikki (ei kuvaa, ei ääntä) tai se on häiriötilassa (siihen on päässyt vieraita ain-

eita, se on kastunut, siitä lähtee savua tai se haisee), sammuta se heti ja ota yhteys asiantunte-

vaan myyjään. Suosittelemme myyjää, jolta ostit tuotteen. Rikkinäisen navigaattorin käyttö voi 

aiheuttaa onnettomuuden, tulipalon tai sähköiskun. 

Käytä oikeanlaista virtalähdettä. 

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi negatiivisen maadoitetun 12 V DC -akkujärjestelmän kanssa. 

Älä pura tuotetta. 

Turvalukko 
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Älä pura tuotetta tai yritä korjata sitä itse. Jos tuote tarvitsee korjausta, se kannattaa viedä 

ostopaikkaan.  

 

  VAROITUS 

Navigaattori sisältää GSM-/GPRS-moduulin, joka voi häiritä sähkölaitteita, kuten sydäm-

entahdistimia, kuulolaitteita ja ilmailulaitteita. 

Näiden laitteiden häirintä voi vaarantaa toisten terveyden tai hengen. 

*GSM: lyhenne sanoista Global System for Mobile Communications. 

*GPRS: lyhenne sanoista General Packet Radio Service. 

*GPRS ei ole käytettävissä kaikissa maissa. 

  VAROITUS 

Jos välinepaneeliin on asennettu GPS- ja GPRS-antenni, älä aseta asennuskohdan yläpuolelle 

mitään esineitä, kuten matkapuhelinta tai matkaradiota. Vastaanottoherkkyys voi heiketä, eikä 

järjestelmä vastaanota signaaleja.  

 

  VAROITUS 

Tämä varoitus ilmoittaa käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Ohjeiden laiminlyöminen voi 

aiheuttaa vammoja tai materiaalivahinkoja.  

 

  VAROITUS 

Älä käytä tuotetta paikassa, jossa se altistuu vedelle, kosteudelle tai pölylle. 

Altistuminen vedelle, kosteudelle tai pölylle voi aiheuttaa savuamista, tulipalon tai vikoja navi-

gaattoriin. Varmista erityisesti, että navigaattori ei kastu autopesulassa tai sadepäivänä. 

Käytä sopivaa ääniopastuksen voimakkuutta. 

Käytä tarpeeksi pientä äänenvoimakkuutta, jotta pysyt selvillä tie- ja liikenneolosuhteista 

ajaessasi. 

Suojaa kannen mekanismia. 

Älä työnnä mitään ylimääräistä tämän navigaattorin korttipaikkaan. 

Tämä navigointijärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan autoissa. 
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Tämän navigointijärjestelmän saa asentaa ainoastaan autoon. Älä asenna sitä laivaan, len-

tokoneeseen tai muihin ajoneuvoihin kuin autoon. Älä käytä sitä irrotettuna ajoneuvosta. 

Älä työnnä sormiasi navigaattorin sisälle tai anna kätesi tai sormiesi juuttua sen sisään. 

Varo, että kätesi tai sormesi eivät jää kiinni liikkuviin osiin tai korttipaikkaan. Ole erityisen tarkkana 

pienten lasten kanssa.    

Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: 

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja 

2. tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, 

mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. 
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Tietoja hallintalaitteesta 

Tärkeää: hallintalaite ei ole vakiolaite kaikilla alueilla. 

Hallintalaite on autossa käsinojan lähellä keskikonsolissa oleva syöttölaite. 

Siinä on sauva, jota voi liikuttaa seuraavilla tavoilla: 

1. Paina - valitsee kohteen. Esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätimen voi valita, kun 

ajonäkymässä kohdistaa tilapalkin keskipaneeliin. Ottaa kohteita käyttöön tai poistaa niitä 

käytöstä. 

2. Käännä vasemmalle tai oikealle - siirtää kohdistusta alueen SISÄLLÄ. Lisäksi se ohjaa 

liukusäätimiä, kuten äänenvoimakkuuden säädintä, ja lähentää/loitontaa ajonäkymässä. 

3. Paina ylös- tai alaspäin - siirtää kohdennusta näytön eri alueelta toiselle tai kartan alueelta 

toiselle. 

4. Paina vasemmalle tai oikealle - voit siirtyä sivulta toiselle valikossa tai välilehdestä toiseen 

näytössä. 

 

 

 

Hallintalaitteessa on lisäksi kuusi painiketta keskisauvan ympärillä. Ne ovat AUDIO, NAV, PHONE, 

SETUP ja  (BACK).  

AUDIO-, NAV-, PHONE- ja SETUP-painikkeissa on samat toiminnot kuin radioyksikön painikkeissa. 

  (BACK) -painikkeella voi palata edelliseen näyttöön. 
 

Hallintalaitteen käyttö 

Hallintalaitteen avulla navigaattoria voi käyttää koskettamatta näyttöä   

Hallintalaite 



15 

 

 

 

Näytössä on alueita. Käytettävissä olevat alueet määräytyvät näytön mukaan. Voit siirtyä näytön 

alueelta toiselle työntämällä hallintalaitetta ylös/alas/vasemmalle/iokealle. Kääntämällä hallinta-

laitetta vasemmalle tai oikealle voit siirtää kohdistinta alueen sisällä. 

 TOIMINTO: TOIMENPIDE: 

 

Siirtyminen valikon 

painikkeiden 1-6 

välillä. 

Käännä sauvaa vasemmalle 

tai oikealle. 

Valikkopainikkeen 

valitseminen. 

Työnnä sauvaa sisäänpäin. 

Siirtyminen Valmis-

painikkeeseen. 

Työnnä sauvaa alaspäin. 

Siirtyminen Valmis-

painikkeesta pain-

ikkeisiin 1-6. 

Työnnä sauvaa ylöspäin. 

Siirtyminen valikon 

sivulta toiselle. 

Työnnä sauvaa vasemmalle 

tai oikealle. 

Palaaminen edel-

liseen näyttöön. 

Paina BACK-painiketta. 

Alla on toisenlainen näytön asettelu – ajonäkymä, jossa näkyy liikkuva kartta ajon aikana. 

 TOIMINTO: TOIMENPIDE: 

 

Palaaminen päävalik-

koon ajonäkymästä. 

Kohdista alueeseen (1) 

työntämällä seuvaa 

oikealle tai ylöspäin. 

Työnnä sauvaa sisään-

päin. 

Siirtyminen zoomaus-

painikkeeseen (5) tai 

pikavalikkopainikkeeseen 

(6) alueelta 1. 

Työnnä sauvaa 

vasemmalle. 

Siirtyminen zoomaus-

painikkeen (5) ja 

pikavalikkopainikkeen (6) 

välillä. 

Käännä sauvaa 

vasemmalle tai oikealle. 

Painikkeen valitseminen. Työnnä sauvaa sisään-

päin. 

Siirtyminen alueelta (1) 

tilapalkkiin (ruudut 2, 3 ja 

4). 

Työnnä sauvaa alaspäin. 
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** Siirtyminen paneelien 

(2), (3) ja (4) välillä. 

Käännä sauvaa 

vasemmalle tai oikealle. 

** Ruutu (2) vaihtaa 2D-/3D-näkymään, ruutu (3) muuttaa äänenvoimakkuutta ja ruutu (4) näyttää 

reitin yhteenvedon. 
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Ääniohjaus 

Mazda NB1 -navigaattori käyttää TomTomin ääniohjausta, jonka avulla komentoja voidaan kielen 

mukaan sanoa useilla tavoilla.  

Ääniohjauksen voi käynnistää napauttamalla mikrofonipainiketta Mazda NB1 -näytön 

ajonäkymässä tai painamalla ohjauspyörän puhepainiketta.  

 

Käytä ääniohjausta seuraavasti: 

 Paina puhepainiketta (painike 1 yllä olevassa kaaviossa). 

 Kun järjestelmä pyytää sanomaan komennon, sano Navigointi. 

 Kun järjestelmä pyytää uudelleen Sano komento, sano navigoinnin äänikomento, kuten Aja 

kotiin. 

 Voit näyttää äänikomentojen luettelon valitsemalla navigaattorin näytössä Lisätietoja. 

Vaihtoehtoisesti voit valita päävalikosta Ohje, Tuotekäyttöoppaat ja Mitä voin lausua. 

Ääniohjauksen voi keskeyttää painamalla ohjauspyörän puhepainiketta pitkään tai napauttamalla 

navigaattorin näytön Peruuta-painiketta. 

Lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä on verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -

viiteoppaassa. 

Ääniohjaus 
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Lisätietoja TomTom-navigaattorin käyttämisestä on verkossa olevassa Mazda Navigation System 

NB1 -viiteoppaassa. 

Lisätietoja on myös TomTomin verkkosivustossa osoitteessa tomtom.com. 

Navigointitoiminnot 

http://www.tomtom.com/
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Maat, joissa LIVE-palvelut ovat käytettävissä 

Jos LIVE-palvelut ovat käytettävissä maassasi, voit käyttää esimerkiksi HD Traffic-, Nopeusvalvon-

takamerat-, Sää- ja Paikallinen haku -palvelua.  

 

Avaa Palvelut-valikko napauttamalla päävalikon kohtaa Palvelut. 

 

Kun alat navigoida tai nollaat laitteen, laite kysyy lupaa kerätä tietoja navigaattorin käytöstä. Tiedot 

tallennetaan laitteeseen, kunnes TomTom hakee ne. Tietoja käytetään nimettömästi TomTomin 

tuotteiden ja palvelujen parantamiseen. Jos käytät LIVE-palveluja, TomTom käyttää lisäksi sijainti-

tietojasi palvelujen toimittamiseksi sinulle. 

Kysyttäessä voit aloittaa jakamisen valitsemalla Kyllä ja lopettaa jakamisen valitsemalla Ei. 

Huomautus: Jos et jaa tietoja, LIVE-palvelut poistetaan käytöstä, vaikka sinulla olisi tilaus. Ti-

lauksen päättymispäivä pysyy ennallaan, vaikka et jakaisi näitä tietoja TomTomin kanssa. 
 

LIVE-palvelut 
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Maat, joissa LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä 

Jos LIVE-palvelut eivät ole käytettävissä maassasi, voit silti ehkä käyttää RDS-TMC-

liikennepalveluja ja Nopeusvalvontakamerat-palvelua. Kysy lisätietoja myyjältä. 

 

Avaa Palvelut-valikko napauttamalla päävalikon kohtaa Palvelut. 
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Tietoja radioyksikön asetuksista 

Joitakin navigaattorin asetuksia voit käyttää radioyksiköstä (pääyksikkö). Niiden kuvaus on alla. 

Kaikkia navigaattorin asetuksia voi muuttaa sovelluksen Asetukset-valikosta. Lisätietoja on verkos-

sa olevassa Mazda Navigation System NB1 -viiteoppaassa. 

Huomautus: älä paina näyttöä voimakkaasti tai terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.  

 

1. Äänipainike. 

2. Puhelinpainike. 

3. Navigointipainike (NAV-painike). 

4. Virran tai äänenvoimakkuuden valitsin. 

5. Määrityspainike. 

6. Äänenhallintavalitsin. 
 

Viimeisimmän ääniohjeen toistaminen 

Jos et kuullut viimeisintä ääniohjetta, voit kuunnella sen uudelleen painamalla NAV-painiketta. Kun 

reittiä ei ole määritetty, kuulet viimeisimmän ohjeen sijasta esimerkkiääniohjeen. 
 

Äänenvoimakkuuden säädin 

Navigointijärjestelmän äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla seuraavasti:  

1. Napauta navigaattorin näytön ajonäkymässä olevan tilapalkin keskiosaa. 

Voit myös mykistää äänen tästä. 

2. Käännä äänenvoimakkuuden valitsinta itse radiossa navigointiohjeiden toiston aikana  

Asetukset 
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Huomioi, että äänenvoimakkuuden voi säätää erittäin pieneksi radiossa ja erittän suureksi navi-

gaattorissa, minkä jälkeen ääniä ei kuulu. SIksi susoittelemme, että muutat äänenvoimakkuutta 

aina samalla tavalla.  

Jos ääniä ei kuulu tai ne kuuluvat hiljaa, tarkista äänenvoimakkuus navigaattorista. Jos sen äänen-

voimakkuutta ei ole säädetty pieneksi, käännä radion äänenvoimakkuuden valitsinta navigointio-

hjeen toiston aikana. Voit toistaa viimeisimmän ääniohjeen napauttamalla ajonäkymän tilapalkin 

keskiosaa. 
 

Kirkkaus 

Voit muuttaa navigaattorin näytön kirkkautta radioyksiköstä. Huomioi, että järjestelmä tukee lisäksi 

päivä- ja yötilaa valaistusolosuhteiden mukaan.  

Voit säätää kirkkautta manuaalisesti painamalla radion SETUP-painiketta ja valitsemalla Kirkkaus. 
 

Päivä- tai yövärit 

Voit valita päivä- tai yövärit tai asetuksen, joka vaihtaa päivä- ja yövärien välillä automaattisesti.  

Yöllä tai pimeässä tunnelissa ajettaessa näyttöä on helpompi katsoa ja se häiritsee kuljettajaa 

vähemmän, jos sen kirkkautta vähennetään. Samoin päivällä karttaa on helpompi katsella, kun 

siinä käytetään kirkkaita päivävärejä. 

Lisätietoja on radioyksikön käyttöoppaassa ja verkossa olevassa Mazda Navigation System NB1 -

viiteoppaassa. 
 

Kieli 

Kun valitset radion kielen, sama kieli valitaan automaattisesti myös navigaattoriin. Kun haluat 

määrittää sekä radion että navigaattorin kielen, paina radion SETUP-painiketta ja valitse kieli.  
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1. Puhepainike. 

2. Puhelun aloituspainike. 

3. Puhelun lopetuspainike. 

4. Painikkeet + ja -. 

Kun kuulet ääniohjeita, voit lisätä äänenvoimakkuutta +-painikkeella ja vähentää äänenvoimak-

kuutta --painikkeella. 

5. Navigointipainike. 

Jos haluat kuulla ääniohjeet, paina navigaattorin tai hallintalaitteen NAV-painiketta. 
 

Ohjauspyörän painikkeet 
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Jos tarvitset lisätietoja navigaattorin toiminnoista, soita TomTomin asiakastukeen. Osoitteessa 

tomtom.com/support on lisätietoja yhteyden ottamisesta TomTomin asiakastukeen.  

Lisätietoja radion tai puhelimen toiminnoista on vastaavissa oppaissa. 

Seuraavassa on usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastaukset: 

Yleiset ongelmat 

Oireet Syy Ratkaisu 

Ei navigointiääntä tai 

muita ääniä. 

Äänenvoimakkuus on liian pieni tai 

sen taso on 0. 
Säädä äänenvoimakkuutta äänen-

voimakkuuden valitsimella. Voit myös 

napauttaa Mazda NB1 -tilapalkin 

keskipaneelia ja säätää äänenvoimak-

kuutta siirtämällä liukusäädintä 

oikealle.  

 

Mazda NB1 -laitteen ääni 

mykistetään. Mykistyskuvake 

näkyy ajonäkymässä tilapalkin 

yläpuolella. 

Suosikit ja KP:t ovat ka-

donneet. 

 Laitetta on käytetty väärin tai 

 laite on altistunut 

sähköhäiriöille tai 

 laite on korjattu tai vaihdettu. 

Takuu ei kata tietojen menettämistä. 

Suosittelemme tietojen varmuus-

kopiointia TomTom HOMEn avulla. 
 

Navigointi ja opastus 

Oireet Syy Ratkaisu 

Ei ääniopastusta. Ääniopastus on poistettu 

käytöstä. 

Valitse Mazda NB1 -laitteen Aset-

ukset-valikosta Ääniopastus käyt-

töön. 
 

 

 

Kartta poikkeaa todellisista 

teistä. 

Reittiohjeet voivat olla virheellisiä 

todellisten tieolosuhteiden tai 

sellaisten hiljattain tehtyjen 

paikallisten muutosten vuoksi, 

jotka eivät ole kartassa. 

Noudata paikallisia liikennesääntöjä ja 

-merkkejä. Muista päivittää Map 

Share -korjaukset laitteeseen. Voit 

ilmoittaa karttakorjauksesta 

valitsemalla Asetukset-valikosta Kart-

takorjaukset. 

 

 

Välietappia ei voi 

määrittää. 

Voit määrittää enintään 3 

välietappia. 

Poista aiempi välietappi ja lisää uusi 

välietappi. 

Vianmääritys 

http://www.tomtom.com/


25 

 

 

 

Karttaa ei voi vierittää 

vetämällä näytössä. 

Et käytä kartankatseluohjelmaa. Valitse Mazda NB1 -laitteen päävali-

kosta Näytä kartta tai Näytä reitti. 

Kartta ei liiku ajettaessa. Käytät kartankatseluohjelmaa. Palaa ajonäkymään valitsemalla Maz-

da NB1 -laitteessa Valmis. 

Navigointivirhe Reittiä ei 

löydy. 

Mazda NB1 yritti suunnitella reitin 

määränpäähän, johon ei pääse 

maista ilman lauttaa tai maksullis-

ta tietä. 

Voit muuttaa suunnitteluasetuksia 

valitsemalla Asetukset-valikosta 

Suunnitteluasetukset. 

LIVE-palvelut 

Oireet Syy Ratkaisu 

LIVE-palveluja ei voi käyt-

tää. 

LIVE-palveluja ei ole aktivoitu. Aktivoi LIVE-palvelut navigaattorin 

päävalikosta. 
 

 

 

LIVE-palvelut eivät ole 

käytettävissä asuinmaassasi. 

Jos asut maassa, jossa LIVE-palvelut 

eivät ole käytettävissä, voit silti käyt-

tää RDS-TMC-liikennepalvelua ja 

Nopeusvalvontakamerat-palvelua. 
 

 

Nykyinen sijaintisi ei ole LIVE-

palvelujen kattavuusalueella. 

Osoitteessa tomtom.com/services on 

lisätietoja palvelun kattavuusalueista. 

LIVE-palvelutilauksesi on päät-

tynyt. 

Uusi LIVE-palvelutilauksesi. Sen voi 

tehdä navigaattorissa tai TomTom 

HOMEssa. 

Tietojen jakaminen ei ole 

käytössä. 

Mazda NB1 kysyy, sallitko tietojen 

jakamisen TomTomille nimettömästi 

laitteesta LIVE-palvelujen käyttö 

edellyttää esimerkiksi sijaintitietojesi 

jakamista. 

 

Ääniohjaus 

Oireet Syy Ratkaisu 

Laite ei tunnista ääni-

komentoja. 

Yritit sanoa äänikomentoja, kun 

handsfree-yksikkö oli asennettu-

na. 

Kun ääniohjaus käynnistyy, sano 

Navigointi. Sano navigointikomento 

kehotettaessa.   

 

 

http://www.tomtom.com/services
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Joku muu puhuu samaan aikaan 

kanssasi. 

Laite ei ehkä tunnista äänikomentoja, 

jos joku muu puhuu samaan aikaan 

kuin sanot niitä. Pyri sanomaan ääni-

komentoja vain, kun kukaan muu ei 

puhu. 

Puheääni on hiljainen tai 

ympäristössä on paljon 

hälyääniä. 

Puhu normaalisti, älä yritä lausua 

sanoja luonnottomalla tavalla. Jos 

tiellä on paljon melua, puhu 

mikrofonin suuntaan.  

 

 

 

Laite ei tunnista 

talonumeroa oikein. 

Tiellä on ehkä paljon melua tai et 

puhu luonnollisesti. 

Voit sanoa luvut luonnollisesti tai yksi 

numero kerrallaan. Esimerkiksi luvun 

357 voit sanoa muodossa kolme 

sataa viisikymmentäseitsemän tai 

kolme, viisi, seitsemän.  

Ääniohjaus keskeytyy sen 

käynnistyksen jälkeen 

painettaessa puhepainiket-

ta. 

Laitteen ja radioyksikön välinen 

yhteysvirhe. 

Aktivoi ääniohjaus uudelleen navi-

gaattorin ajonäkymän mikrofonipain-

ikkeella. 

Muu 

Oireet Syy Ratkaisu 

Navigaattori käynnistyy 

uudelleen yllättäen, ja 

näyttöön tulee TomTom-

logo. 

Yllättävä syöte tai sähköinen 

häiriö. 

Odota, että TomTom-logo katoaa ja 

laite käynnistyy uudelleen. Jos laite 

käynnistyy uudelleen useita kertoja, 

ota yhteys TomTomin asiakastukeen 

osoitteessa tomtom.com/support. 

 

 

 

Ajonäkymä muuttuu har-

maaksi. 

GPS-signaali on katkennut 

tilapäisesti. 

Odota, kunnes GPS-signaali palautuu. 

Jos esimerkiksi korkea rakennus 

estää GPS-vastaanoton, siirry pois 

sen luota. Poista mahdolliset esteet 

kojelaudalta. 

 

 

GPS-signaalin vastaanotto 

ei onnistu auton ja Mazda 

NB1 -laitteen käynnistämi-

sen jälkeen. 

Kun käynnistät Mazda NB1 -

navigaattorin ensimmäisen ker-

ran, laite saattaa käyttää muuta-

man minuutin GPS-sijainnin 

Odota, kunnes laite määrittää sijain-

tisi. QuickGPSFix-palvelun käyttö 

saattaa nopeuttaa sijainnin hakemis-

ta. Voit käyttää QuickGPSFix-palvelua 

http://www.tomtom.com/
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määrittämiseen ja sijaintisi näyt-

tämiseen kartassa.  

muodostamalla yhteys LIVE-

palveluihin tai TomTom HOMEen. 
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Tärkeitä turvallisuushuomautuksia ja -varoituksia 

Global Positioning System -paikannusjärjestelmä 

Global Positioning System (GPS) on satelliittipohjainen järjestelmä, joka tarjoaa sijainti- ja ai-

katietoja ympäri maapallon. GPS-järjestelmää käyttää ja hallitsee ainoastaan Yhdysvaltojen hallitus, 

joka on vastuussa sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. Mahdolliset muutokset GPS-signaalin saa-

tavuudessa ja tarkkuudessa tai ympäristön olosuhteissa voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. 

TomTom ei ole missään vastuussa GPS-järjestelmän saatavuudesta ja tarkkuudesta. 

Käytä huolella 

Vaikka käytät TomTom-tuotetta ajaessasi, toimi silti varovaisesti ja ole tarkkaavainen. 

Lentokoneet ja sairaalat 

Antennilaitteiden käyttö on kielletty useimmissa lentokoneissa, monissa sairaaloissa ja monissa 

muissa paikoissa. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisissa ympäristöissä. 
 

Miten TomTom käyttää tietojasi 

TomTom tarvitsee henkilökohtaisia tietoja sinusta tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. 

Tuotteita ja palveluja ovat ladattavat kartat, LIVE-palvelut ja tekninen tuki. TomTom noudattaa 

Euroopan unionin henkilösuojalakeja ja muita paikallisia henkilösuojalakeja. Tästä syystä TomTom 

käyttää tietojasi vain siihen tarkoitukseen ja sen ajan, mihin tieto saatiin. TomTom suojaa tietosi 

väärinkäyttöä vastaan. Jos TomTom tarvitsee sijaintisi, sinulta kysytään lupa etukäteen ja sinulla 

on oikeus perua lupa milloin hyvänsä. Koska TomTomin käyttöohjeiden tiedot ovat tarkat vain 

julkaisuhetkellä, ajantasaiset ja yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa tomtom.com/privacy. 
 

FCC-tietoja käyttäjälle 

 

LAITE TÄYTTÄÄ FCC-SÄÄNTÖJEN OSAN 15 VAATIMUKSET 

FCC (Federal Communications Commission) -lausunto 

Radio- ja televisiohäiriöt 

Tämä laite säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei käytetä oikein - eli tarkasti tämän ohje-

kirjan ohjeiden mukaisesti - se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen ja televisio-

vastaanottoon. 

Lisäykset ja tekijänoikeudet 

http://www.tomtom.com/privacy
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Tämä laite on testattu ja sen on todettu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on 

määritetty FCC:n sääntöjen osassa 15. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja 

häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos 

laitetta ei asenneta ja käytetä ohjekirjan mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio-

viestintään. On kuitenkin mahdollista, että häiriöitä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos 

tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottoon haitallisia häiriöitä, minkä voi päätellä sam-

muttamalla ja käynnistämällä laitteen, on suositeltavaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai use-

ammalla seuraavista keinoista: 

Käännä tai siirrä vastaanottavaa antennia. 

Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä. 

Kytke laite toisessa virtapiirissä olevaan pistorasiaan. 

Pyydä lisätietoja kokeneelta radio-/TV-asentajalta. 

Mikä tahansa luvaton muutos, jota vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nime-

nomaisesti hyväksynyt, saattaa evätä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. 

Tärkeää 

Laitteen FCC-vaatimustenmukaisuus on testattu tilanteessa, jossa käytettiin suojattuja johtoja ja 

liittimiä sen ja lisävarusteiden välillä. On tärkeää käyttää suojattuja johtoja ja liittimiä, jotta radio- ja 

televisiohäiriöiden todennäköisyyttä voidaan vähentää. Tuotevalikoimaan sopivia suojattuja johtoja 

voi saada valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos käyttäjä tekee mitä tahansa muutoksia laitteeseen tai 

sen lisävarusteisiin, eikä TomTom ole hyväksynyt näitä muutoksia, FCC voi peruuttaa käyttäjän 

oikeuden käyttää laitetta. Yhdysvalloissa oleville asiakkaille voi olla hyödyksi FCC:n tekemä 

lehtinen How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Tämä lehtinen on saatavilla 

US Government Printing Officesta, Washington, DC 20402. Stock No 004-000-00345-4. 

FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Täyttää testatusti FCC-standardit koti- ja toimistokäyttöön. 

Tämä tuote täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttöä koskevat seuraavat kaksi 

ehtoa: 

Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. 

Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat 

aiheuttaa epätoivottua toimintaa. 
 

Varoitus Australiaa ja Uutta-Seelantia varten 

Tällä laitteella ei voi soittaa hätäpuheluita. 
 

Vastuullinen osapuoli Pohjois-Amerikassa 

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 

Puh: 866 486-6866, valinta 1 (1-866-4-TomTom) 
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Altistumisrajat 

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta 

radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla 

alle 20 cm:n päässä antennista. 
 

CE-merkintä 

Tämä laite täyttää CE-merkinnän vaatimukset, kun sitä käytetään kotona, ajoneuvossa, kaupallis-

essa käytössä tai kevyessä teollisuuskäytössä. Lisäksi laite täyttää kaikki vastaavat, oleelliset osat 

EU:n lainsäädännöstä. 

 
 

Radio- ja telepäätelaitedirektiivi 

Täten TomTom vakuuttaa, että TomTomin navigaattorit ja lisävarusteet täyttävät EU-direktiivin 

1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja sen muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimus-

tenmukaisuusvakuutus on osoitteessa tomtom.com/legal. 
 

Käytettävät verkot 

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäviksi seuraavissa verkoissa: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Ominaisabsorptionopeutta (SAR) koskeva vaatimustenmukaisuus 

Tämä GPS-navigointijärjestelmä on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu 

niin, että se ei ylitä Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) radiotaajuuden energialle altistumiselle 

asettamia säteilyrajoja. 

Ohjeet perustuvat puolueettomien tieteellisten järjestöjen tieteellisten tutkimusten toistuvan ja 

perusteellisen arvioinnin avulla kehittämiin standardeihin. Standardit sisältävät huomattavan 

varmuusmarginaalin kaikkien henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi ikään ja terveydentilaan 

katsomatta. Langattomia kuulokkeita koskevassa altistumisstandardissa mittayksikkönä käytetään 

ominaisabsorptionopeutta, SAR. Testit suoritetaan kaikille käytettäville malleille Yhdysvaltain tele-

hallintoviraston (FCC) vaatimissa paikoissa ja sijainneissa (esim. keholla käytettäessä). 
 

Sydämentahdistimet 

Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että kannettavan langattoman laitteen ja tahdis-

timen on oltava vähintään 15 cm:n (6 tuuman) päässä toisistaan, jotta laite ei aiheuta tahdistimen 

toimintahäiriöitä. Nämä suositukset ovat puolueettomien tutkimusten tulosten ja Wireless Tech-

nology Researchin suositusten mukaisia. 

Ohjeet sydämentahdistimen käyttäjille 

Pidä laite AINA yli 15 cm:n (6 tuuman) päässä tahdistimesta. 

Älä kuljeta laitetta rintataskussa. 

http://www.tomtom.com/legal
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Muut lääketieteelliset laitteet 

Kysy lääkäriltä tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, voiko langaton laite aiheuttaa lääketieteel-

lisen laitteen toimintahäiriöitä. 
 

Käytettävät verkot 

GSM-moduulin sisältävät laitteet on tarkoitettu käytettäviksi seuraavissa verkoissa: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Altistumisrajat 

Tämä laite ei ylitä säteilyaltistumisrajoja, jotka on asetettu valvomatonta ympäristöä varten. Jotta 

radiotaajuusaltistumisrajojen ylittäminen vältettäisiin, tavallisen käytön aikana ihmisten ei tulisi olla 

alle 20 cm:n päässä antennista. 
 

Tämä asiakirja 

Tämä asiakirja on valmisteltu huolellisesti. Jatkuva tuotekehitys voi tarkoittaa, että osa tiedoista ei 

ole täysin ajan tasalla. Tämän asiakirjan tietoihin voidaan tehdä muuoksia siitä erikseen ilmoitta-

matta. 

TomTom ei ole vastuussa asiakirjan mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai 

puutteista eikä satunnaisista tai seurauksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän aineiston laadu-

sta tai käytöstä. Asiakirja sisältää tekijänoikeuslakien suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan 

osaa ei saa valokopioida tai kopioida missään muodossa ilman TomTom N.V:n kirjallista lupaa. 
 

Mallinimet 

1MI00, 1MI01, 1MI011 
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© 2012 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom 

N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta tomtom.com/legal tätä 

tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset, joihin tulee ajoittain muutoksia. 

Ordnance Survey © Crown Copyright, lisenssinumero 100026920. 

Data Source © 2012 TomTom 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Jotkin kuvat ovat NASAn Earth Observatorysta. 

NASAn Earth Observatory on internetissä vapaasti käytettävä julkaisu, josta saa uusia satelliittiku-

via ja tieteellisiä tietoja kotiplaneetastamme. 

Sivusto keskittyy maapallon ilmaston ja ympäristön muutoksiin: earthobservatory.nasa.gov 

Linotype, Frutiger ja Univers ovat Linotype GmbH:n tavaramerkkejä, joilla on USPTO:n (United 

States Patent and Trademark Office) rekisteröinti ja jotka on ehkä rekisteröity myös tietyillä muilla 

oikeudenkäyttöalueilla. 

MHei on The Monotype Corporationin tavaramerkki, joka on ehkä rekisteröity tietyillä 

oikeudenkäyttöalueilla. 

Copyright © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. Rekisteröity USPTO:ssa (United States Patent 

and Trademark Office). Kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Nuance® on 

Nuance Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttölupa.  SVOX on SVOX 

AG:n rekisteröity tavaramerkki, johon on käyttölupa. 

Copyright © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd ja Clark Cooper 

 Copyright ©  2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard.  Kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright © 1998  Red Hat Software 

Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Luotu 1991. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Copyright © 2002, Xiph.org Foundation 

Tekijänoikeustiedot 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
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Ohjelmistojen käyttöluvat 

Tässä laitteessa oleva ohjelmisto sisältää ohjelmistoja, joilla on GPL v2:n (GNU General Public 

License, versio 2),  LPGL v2:n (GNU LESSER General Public License, versio 2.0) ja LGPL v2.1:n 

(GNU LESSER General Public License, versio 2.1) mukainen käyttölupa. Sellaisen ohjelmiston 

tekijänoikeudet on monella henkilöllä. 

Katso GPL v2:n, LGPL v2:n tai LPGL v2.1:n käyttöehdot osoitteista 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/lgpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.  

GPL/LGPL-ohjelmistoja levitetään siinä toivossa, että niistä on hyötyä, mutta ILMAN TAKUUTA. 

Niillä ei ole edes hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN 

KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. Vastaavan täydellisen lähdekoodin saa meiltä ainakin kolme (3) vuotta 

tämän tuotteen toimituksesta. Lähetämme pyydettäessä lähdekoodin sisältävän CD-levyn. Tässä 

laitteessa oleva ohjelmisto sisältää lisäksi avoimen koodin ohjelmistoja (muita kuin ohjelmistoja, 

joilla on GPL v2:n, LGPL v2:n ja LPGL v2.1:n mukainen käyttölupa), joilla on BDS-lisenssin, MIT-

lisenssin ja zlib/libpng-lisenssin mukainen käyttölupa. 

Tämä tuote sisältää OpenSSL Toolkit -työkalussa käytettävän ohjelmiston, jonka on kehittänyt 

OpenSSL Project. (http://www.openssl.org/). Tuote sisältää lisäksi seuraavat kolmansien osa-

puolten ohjelmistot: Blowfish (Blowfish-salakirjoitusalgoritmi)ClipUtils (Cohen-Sutherlandin leik-

kausalgoritmi), 

CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5-message-digest-algoritmi) 

ja Ogg-Vorbis (Tremor-variable). 
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