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Varustus
Süsteemide pideva edasiarenduse ja riikide erine-
vate õigusnormide tõttu jätame endale õiguse va-
rustuse ning tehnika muutmiseks võrreldes piltide 
ja kirjeldustega. Varustuse variandid ei kuulu alati 
standardsesse tarnekomplekti. 

Tugi
Küsimuste korral pöörduge volitatud Porsche 
keskusesse.

Ohutusjuhised kasutusjuhendis
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse eri liiki 
ohutusjuhiseid. 

Võimalikud on rasked vigastused või surm. Kui 
eiratakse ohutusjuhiseid kategooriast „Hoiatus”, 
võib see põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Võimalik on varaline kahju.
Kui eiratakse ohutusjuhiseid kategooriast „Märkus”, 
võib see põhjustada sõidukil varalist kahju.

 Lisateave, nõuanded järgimiseks.
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Olulised suunised
Olulised suunised liiklusohutuse 
kohta
PCRN (Porsche Classicu raadio-navigatsioo-
nisüsteem) on raadio, meediafunktsioonide, iPo-
di, väliste audioallikate, heliseadistuste, navigee-
rimise ja Bluetooth-telefonide keskne juhtmoodul. 
Et PCRN-i kasutamisel ennast ja teisi mitte ohtu 
seada, peate arvestama järgmisi punkte.

Õnnetuse oht. Tähelepanu hajumise tõttu 
võite kaotada kontrolli sõiduki üle.
   Kasutage PCRN-i ainult siis, kui saate sõidukit 

kindlalt juhtida ja liiklusolukord seda võimal-
dab. Kahtluse korral peatuge ja kasutage 
PCRN-i seisva sõiduki korral.

Õnnetuse oht. Navigatsioonisüsteem on 
juhile üksnes abiks ja annab soovitusi mars-
ruudi kohta. See ei vabasta teid täielikust 
vastutusest käituda liikluses olude kohaselt 
ja järgida liikluseeskirju ning muid asjaoma-
seid määrusi. 

Juhina peate analüüsima vastavaid liiklusolu-
sid. Teil lasub sõiduki liiklusohutu juhtimise 
ainuvastutus.
   Jälgige alati liiklusolusid.

Olulised suunised paigaldamise 
kohta
Käesolev seade on välja töötatud kasutamiseks 
12 V akuga sõidukites. Enne raadioseadme au-
tosse paigaldamist veenduge, et akupinge vastab 
raadioseadme omale. Kui see nii ei ole, kasutage 
pingemuundurit toitepinge muundamiseks  
12-voldiseks.

   Lühiseoht ja tuleoht sõiduki elektrisüsteemi 
juures töötades. Sõiduki elektrisüsteemi 
juures töötamisel lahutage akuklemmid.

   Juhtmestikus lühiste ja seadmes kahjustuste 
vältimiseks kinnitage kõik juhtmed kaablik-
lemmide või isoleerpaelaga. Ärge suunake 
juhtmeid üle kuumenevate kohtade. Vältige 
liikuvate osadega kohti, nt käigukangi, käsi-
pidurihooba või istmesiine, et oleks tagatud 
juhtmete isolatsioon.

   Vältige lühiseid ja kahjustusi nii, et te ei juhi 
juhtmekimpe akuga ühendamiseks läbi mooto-
riruumi.

   Kui kaitse on läbi põlenud, asendage see 
uue 15 A kaitsmega. Ärge kunagi kasutage 
teistsugust kaitset kui nimetatud, kuna muidu 
võivad tekkida juhtmepõlengud või lühised.

   Ärge ühendage akuga seadmeid, kuna muidu 
võib aku üle kuumeneda.

   Veenduge, et kõlarite juhtmeühendused on 
lühiste vältimiseks nõuetekohaselt isoleeritud.

   Vältige ühendust massijuhtmest kõlari 
väljundisse, kuna muidu võib sisemine väljund 
kahjustada saada.

   Kasutatava kõlari maksimaalne koormus on 
4 × 45 W.

   Pöörake kõlari ühendamisel tähelepanu õigele 
ühendusele, kuna navigatsiooniteated suuna-
takse ainult eesmistesse kõlaritesse.

   Seadme talitluseks ei ole vaja tahhomeetri 
signaali.

   Soovitame lasta paigaldada seade 
eritöökojas.

  Antennivõimendiga sõidukites peab olema 
ühendus ISO-pistikuga (must) PIN5 (sinine). 
Küsimuste korral pöörduge volitatud Porsche 
keskusesse.
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PCRN-i paigaldamine ja 
eemaldamine
Paigaldamine
1.   Enne alustamist lahutage kindlasti aku täieli-

kult pardavõrgust.
2.  Lahutage paigaldusraam raadioseadmest. Kui 

see on fikseeritud, kasutage raami vabastami-
seks kaasasolevat võtit.

3.  Eemaldage vana seade koos paigaldusraamiga.
4.   Kontrollige, kas uut paigaldusraami saab 

nõuetekohaselt DIN-pessa asetada. Paigal-
dusraam on ette nähtud paigaldusava jaoks 
mõõtudega 183 × 52 mm (laius × kõrgus). 
Ärge suruge paigaldusraami jõuga sisse. 

5.  Painutage paigaldusraami kinnitusservad üles 
ning tagage nii, et raadioseade on sõidukis 
kindlalt ja tugevasti paigal.

6.  Asetage raadioseade paigalduspesa ette. 
Tõmmake ühenduse juhtmekimbud läbi pai-
galdusraami ja ühendage seade juhtmetega. 
Järgige seejuures tähelepanelikult ja täpselt 
ühendusskeemi ning veenduge, et kõik juht-
med on nõuetekohaselt isoleeritud.

7.  Soovitame paigaldada kaasasoleva vahepuksi 
seadme tagaküljele. Vahepuks on raadio-
ühenduste kaitseks ja kruvitakse selleks 
ettenähtud keermesse. Seejärel asetatakse 
kaasasolev kummikork peale.

8.  Lükake raadioseade paigalduspessa, nii et 
see paigaldusraami fikseerub.

9.  Kui raadioseadme juhtmed on paigaldatud, 
ühendage aku tagasi. Kui süüde on sees, 
lülitage raadioseade sisse ja kontrollige, kas 
raadioseade käivitub. Kui ei käivitu, kontrollige 
veel kord juhtmete paigaldust. Kui seadet ei 
saa ikka veel sisse lülitada, pöörduge volita-
tud Porsche keskusesse. 

      

  Porsche 911 (väljalaskeaastani 1973):  
Sellel sõidukimudelil tuleb raadiopesa kohan-
dada, kuna kaasasolevat 1-DIN-paigaldus-
raami ei saa ilma armatuurlauda muutmata 
raadiopessa paigaldada. Küsimuste korral 
pöörduge volitatud Porsche keskusesse.

Raadioseadme kahjustused: asjatundmatu ühen-
damine võib raadioseadet või sõiduki elektrooni-
kat pöördumatult kahjustada.

Paigaldussügavuse täpsem 
reguleerimine
Vastava sõidukimudeli paigaldussügavuse kohan-
damiseks keerake reguleerimisseadme kruvid 
seadme mõlemal küljel lahti. Reguleerige asend 
õigeks ja keerake siis kruvid kinni.

Eemaldamine
1.   Pistke kaks kaasasolevat vabastusvõtit vasta-

vatesse avadesse seadme esikülje vasakul ja 
paremal äärel, kuni need fikseeruvad. 

2.  Tõmmake seade ettevaatlikult kahe vabastus-
võtme abil raadiopesast välja.

 
3.  Tõmmake kõik seadme tagaküljel olevad 

pistikud välja.
4.  Eemaldage paigaldusraam raadiopesast.
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Ühendusskeem

Asukoht Ühendus A Ühendus B

1 - Kõlar R (taga) (+)/violetne

2 - Kõlar R (taga) (–)/violetse-mustatriibuline

3 - Kõlar R (ees) (+)/hall

4 Aku 12 V (+)/kollane Kõlar R (ees) (–)/halli-mustatriibuline

5 Võimendi juhtsüsteem / antenn Kõlar L (ees) (+)/valge

6 - Kõlar R (ees) (–)/halli-mustatriibuline

7 ACC+/punane Kõlar L (taga) (+)/roheline

8 Maandus/must Kõlar L (taga) (–)/rohelise-mustatriibuline
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Tarvikute ühendamine

Meediaboksi paigaldamine
Tarnekomplekti kuuluv meediaboks võimaldab 
järgmisi ühendusi.
   USB mälupulgad (kuni max 32 GB) muusikafailide 

esitamiseks.
   Aux-In: 3,5 mm telefonipesa väliste meediaalli-

kate jaoks.
  USB-ühendus iPodi/iPhone'i jaoks. 
Soovitame paigaldada meediaboks kindalaekasse 
või keskkonsooli (joonised ülal). Lisateavet ühenda-
mise kohta leiate ühendusskeemi jooniselt.

  Esitatud paigaldusasendite puhul on tegemist 
üksnes soovitustega. Kuna erinevatel sõidukitel 
võib olukord olla erinev, pöörduge optimaalse 
paigalduse jaoks volitatud Porsche keskusesse. 

Vabakäeseadme mikrofoni 
paigaldamine
PCRN-i esipaneelil on mikrofon integreeritud 
vabakäeseadme kasutamiseks. Lisaks kuulub 
tarnekomplekti eraldi mikrofon, millega saab kõne 
kvaliteeti veelgi parandada. Mikrofoni optimaalseks 
kasutamiseks soovitame selle paigaldada päikese-
sirmi piirkonda. Lisateavet leiate ühendusskeemi 
jooniselt.

  Esitatud paigaldusasendi puhul on tegemist 
üksnes soovitusega. Kuna erinevatel sõidukitel 
võib olukord olla erinev, pöörduge optimaalse 
paigalduse jaoks volitatud Porsche keskusesse.
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Helisüsteemide ühendamine

PCRN on ette valmistatud Nokia ja Blaupunkti he-
lisüsteemide ühendamiseks. Nokia helisüsteeme 
saab ühendada otse tehases paigaldatud helisüs-
teemi ühenduskaabliga. Blaupunkti helisüsteemi 
ühendamiseks on vaja lisavarustusena saadaole-
vat ühendusjuhet detailinumbriga 91164220900. 
Lisateavet leiate ühendusskeemi jooniselt.

  Tarvikute hankimiseks pöörduge volitatud 
Porsche keskusesse.

Antennide paigaldamine  
(GPS ja SiriusXM)
Soovitame paigaldada antennid (GPS-antenni ja 
SiriusXM (ainult USA/Kanada jaoks)) sõidukisse. 
Vältige võimaluse korral paigaldusolukordi, kus 
vastuvõtudetailide kinnikatmine võib vastuvõttu 
halvendada. Antennide paigaldamiseks soovitame 
järgmises tabelis esitatud paigaldusasendeid. 
Lisateavet leiate ka ühendusskeemi jooniselt.

   Esitatud paigaldusasendite puhul on tege-
mist üksnes soovitustega. Kuna erinevatel 
sõidukitel võib olukord olla erinev, pöördu-
ge optimaalse paigalduse jaoks volitatud 
Porsche keskusesse.

   SiriusXM Radio Inc. satelliitraadio on 
tasuline teenus raadio kuulamiseks USA-s 
ja Kanadas satelliidi vahendusel. Abone-
mendi tellimisel järgige oma riigis kehtivaid 
teenusepakkuja tingimusi.

   Vastuvõtuseade SiriusXM-i jaoks (ainult 
USA/Kanada) on lisavarustusse kuuluv 
tarvik. Täpsemat teavet SiriusXM-i ühenda-
mise kohta leiate tarviku kasutusjuhendist.

    Tarvikute hankimiseks pöörduge volitatud 
Porsche keskusesse.
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Asukoht Mudel Paigaldusasend

1 või 2 911 väljalaskeaastani 1973 Esiklaasi all / mütsiriiuli all

1 või 2 911 väljalaskeaasta 1974 kuni 1989 Esiklaasi all / mütsiriiuli all

1 914 Esiklaasi all

1 või 2 959 Esiklaasi all / mütsiriiuli all

1 või 2 964 Esiklaasi all / mütsiriiuli all

1 või 2 993 Esiklaasi all / mütsiriiuli all

1 või 3 928 Esiklaasi all / pakiruumis taga vasakul rattakoopa peal

1 või 3 924 Esiklaasi all / pakiruumis taga vasakul rattakoopa peal

1 või 3 944 Esiklaasi all / pakiruumis taga vasakul rattakoopa peal

1 või 3 968 Esiklaasi all / pakiruumis taga vasakul rattakoopa peal

1

2

3
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		 Käyttöelementit	|	Manöverelement	|	Betjeningselementer	|	juhtseadised	|	vadības	elementi	|	Valdikliai

iPod/iPhone/USB stick/SD card/AUX in/BT media/SiriusXM (US/CAN)

MAPSD

TUNER

MAP

BACK

MEDIA

PHONE

NAVI

On/Off/Volume/Mute/Cancel TA

Microphone

Touchscreen

Tuner menu
Tuner options

Band/Channel/

Traffic announcement 

indicator

Light sensor
Select/OK/Change frequency/Search/Store

Navigation menu
Map view

Back button
Unlocking

FM/AM

Unlocking

BT menu

SD slot media Reset

Previous stored 
station/Search

Sound settings

Available stations

General settings

Clock SD slot navigation

Next stored station/Search

RDS text

Station name

Program storage



  Bluetooth®:	Yhteys	|	Anslutning	|	Tilkobling	|	ühendus	|	savienojums	|	ryšys	

	 Matkapuhelin	ja	sisäänkirjautuminen

Jotta PCRN pystyy löytämään Bluetooth®-laitteesi, varmista, 
että matkapuhelimen Bluetooth®-toiminto on päällä ja kenttä 
”Näkyvä” on valittuna. Yksityiskohtaista tietoa löytyy matka-
puhelimesi käyttöohjeista.
1. Paina näppäintä PHONE.
2.  Valitse valikkokohta Add new device. Haku aloitetaan 

ja näytölle ilmestyy luettelo käytettävissä olevista 
laitteista.

3. Valitse luettelosta toivomasi laite. 
4.  Syötä laiteparikoodi (vakio 1234), jos sitä pyydetään, 

matkapuhelimeen tai vahvista pyyntö matkapuhelimella. 
Jos matkapuhelimen yhdistäminen onnistui, näytölle 
ilmestyy puhelimen päävalikko.

	 Registrera	mobiltelefonen

För att din Bluetooth®-enhet ska kunna hittas av PCRN ska 
du se till att Bluetooth®-funktionen på mobiltelefonen har 
tillkopplats och ställts in till ”synlig”. Du hittar detaljerad 
information i bruksanvisningen till din mobiltelefon.
1. Tryck på knappen PHONE.
2.  Välj menypunkten Add new device. En sökning startas 

och det visas en lista med hittade enheter.
3. Välj önskad enhet från listan. 
4.  Ange parkopplingskoden (standard 1234) på mobil-

telefonen eller bekräfta begäran på mobiltelefonen. Om 
telefonens huvudmeny visas gick det bra att ansluta 
mobiltelefonen. 

	 Logge	på	mobiltelefonen

For at PCRN skal finne din Bluetooth®-enhet må du forsikre 
deg om at Bluetooth®-funksjonen på mobiltelefonen er slått 
på og stilt inn på ”synlig”. Du finner flere detaljer i bruks
anvisningen til mobiltelefonen din.
1. Trykk på PHONE-knappen.
2.  Velg menypunktet Add new device. Det blir startet et 

søk, og en liste over enhetene som blir funnet vises.
3. Velg ønsket enhet i listen. 
4.  Tast om nødvendig inn pairing-koden (standard 1234) 

på mobiltelefonen, eller bekreft forespørselen på mobil-
telefonen. Når telefonens hovedmeny vises,  
er mobiltelefonen tilkoblet.

	 Mobiiltelefoni	sisselogimine

Et PCRN saaks teie Bluetooth®-seadme leida, veenduge, et 
mobiiltelefonis oleks Bluetooth®-i funktsioon sisse lülitatud ja 
seade oleks teistele seadmetele „nähtav”. Täpsemat teavet 
leiate mobiiltelefoni kasutusjuhendist.
1. Vajutage nuppu PHONE.
2.  Valige menüüpunkt Add new device. Alustatakse 

otsingut ja kuvatakse leitud seadmete loend.
3. Valige loendist soovitud seade. 
4.  Nõudmisel sisestage mobiiltelefonis sidumiskood 

(standardne 1234) või kinnitage päring mobiiltelefonis. 
Mobiiltelefoni ühendamise õnnestumisest annab märku 
telefoni peamenüü kuvamine. 

 

	 Pieteikšanās	mobilajā	telefonā

Lai PCRN varētu atrast jūsu Bluetooth® ierīci, pārliecinieties, 
ka mobilajā telefonā ir ieslēgta Bluetooth® funkcija, un tā ir 
„redzama“. Sīkāku informāciju meklējiet sava mobilā telefona 
lietošanas instrukcijā.
1. Nospiediet taustiņu PHONE (telefons).
2.  Atlasiet izvēlnes punktu Add new device (pievienot jau-

nu ierīci). Tiek sākts meklēšanas process, un parādās 
saraksts ar atrastajām ierīcēm.

3. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo ierīci. 
4.  Ievadiet mobilajā telefonā pāra izveides kodu (standarts 

1234), ja tāds tiek prasīts, vai apstipriniet pieprasījumu 
mobilajā telefonā. Par sekmīgu savienojumu ar mobilo 
telefonu liecina telefona galvenās izvēlnes parādīšanās..

	 Mobiliojo	telefono	prijungimas

Norėdami, kad jūsų „Bluetooth®“ įrenginį rastų PCRN 
(„Porsche Classic“ radijo navigacijos sistema), įsitikinkite, 
kad mobiliajame telefone įjungta „Bluetooth®“ funkcija ir 
nustatyta parinktis „matomas“. Daugiau informacijos rasite 
savo mobiliojo telefono naudojimo instrukcijoje.
1. Paspauskite mygtuką PHONE (telefonas).
2.  Pasirinkite meniu parinktį Add new device (pridėti 

naują įrenginį). Bus pradėta paieška ir parodytas rastų 
įrenginių sąrašas.

3. Sąraše pasirinkite norimą įrenginį. 
4.  Jei prašoma, mobiliajame telefone įveskite siejimo kodą 

(numatytasis kodas yra 1234) arba patvirtinkite mobi-
liajame telefone rodomą prašymą. Mobiliajam telefonui 
sėkmingai prisijungus, rodomas pagrindinis telefono 
meniu.



		 Navigaatio	|	Navigering	|	Navigasjon	|	navigeerimine	|	navigācija	|	Navigacija	

 Syötä osoite

1. Paina näppäintä NAVI.
2. Valitse valikosta kohta Find.
3. Valitse valikosta kohta Find Address.
4. Syötä Country.
5. Syötä Town tai Postcode.
6. Syötä Street ja House Number.
7.  Valitse tämä paikka kohteeksi valitsemalla  

valikkokohdan New Route. Reitti lasketaan. 

 Ange adress

1.  Tryck på knappen NAVI.
2. Välj menypunkten Find .
3. Välj menypunkten Find Address.
4. Ange Country.
5. Ange Town eller Postcode.
6. Ange Street och House Number.
7.  Välj menypunkten New Route för att markera denna 

plats som ditt mål. Rutten beräknas. 

 Legge inn adresse

1.  Trykk på NAVI-knappen.
2. Velg menypunktet Find.
3. Velg menypunktet Find Address.
4. Legg inn Country.
5. Legg inn Town eller Postcode.
6. Legg inn Street og House Number.
7.  Velg menypunktet New Route for å velge dette stedet 

som din destinasjon. Ruten blir beregnet. 

 Aadressi sisestamine

1.  Vajutage nuppu NAVI.
2. Valige menüükirje Find.
3. Valige menüükirje Find Address.
4. Sisestage Country.
5. Sisestage Town või Postcode.
6. Sisestage Street ja House Number.
7.  Valige menüüpunkt New Route, et see koht  

sihtpunktiks määrata. Marsruuti arvutatakse.

	 Adreses	ievadīšana

1.  Nospiediet taustiņu NAVI (navigācija).
2. Atlasiet izvēlnes ierakstu Find (meklēt).
3. Atlasiet izvēlnes ierakstu Find Address (meklēt adresi).
4. Ievadiet Country (valsts nosaukumu).
5.  Ievadiet Town (pilsētas nosaukumu ) vai Postcode 

(pasta indeksu).
6.  Ievadiet Street (ielas nosaukumu) vai House Number 

(mājas numuru).
7.  Atlasiet izvēlnes ierakstu New Route (jauns maršruts), 

lai šo vietu izvēlētos par savu galamērķi. Tiek izveidots 
brauciena maršruts. 

	 Adreso	įvedimas

1.  Paspauskite mygtuką NAVI (navigacija).
2. Pasirinkite meniu parinktį Find (ieškoti).
3.  Pasirinkite meniu parinktį Find Address  

(ieškoti adreso).
4. Įveskite Country.
5. Įveskite Town arba Postcode.
6. Įveskite Street ir House Number.
7.  Pasirinkite meniu parinktį New Route (naujas maršru-

tas), kad šią vietą nustatytumėte kaip kelionės tikslą. 
Maršrutas apskaičiuojamas..



		 Viritin	|	Mottagare	|	Tuner	|	tuuner	|	selektors	|	Imtuvas

 Lähettimen säätö ja tallennus

1. Paina näppäintä TUNER.
2.   Paina oikeanpuoleista kääntönuppia  lyhyesti,  

jotta voit säätää seuraavaa käytettävissä olevaa 
lähetintä.

3.  Paina oikeanpuoleista painonuppia  kauan.  
Näytölle ilmestyy luettelo tallennetuista lähettimistä. 

4.  Valitse oikeanpuoleisen kääntönupin  avulla 
ohjelman tallennuspaikka ja tallenna ohjelma painamalla 
oikeanpuoleista kääntönuppia  kauan.

	 Ställ	in	mottagaren	och	spara

1. Tryck på knappen TUNER.
2.   Tryck en kort stund på den högra vridknappen   

för att ställa in nästföljande kanal.
3.  Tryck en lång stund på den högra vridknappen . 

Listan med sparade kanaler visas. 
4.  Välj kanalminnesplats med hjälp av den högra vrid-

knappen  och spara genom att trycka en lång 
stund på den högra vridknappen . 

 Stille inn og lagre sender

1. Trykk på TUNER-knappen.
2.   Trykk kort på høyre dreieknapp  for å stille inn 

neste tilgjengelige sender.
3.  Trykk lenge på høyre dreieknapp . Listen over  

de lagrede senderne vises. 
4.  Velg programminneplass med høyre dreieknapp  

og lagre ved å trykke lenge på høyre dreieknapp .

 Jaama seadistamine ja salvestamine

1. Vajutage nuppu TUNER.
2.   Vajutage korraks parempoolset pöördnuppu ,  

et seadistada järgmist saadaolevat jaama.
3.  Vajutage pikalt parempoolset pöördnuppu .  

Kuvatakse salvestatud jaamade loend. 
4.  Valige parempoolse pöördnupuga  programmi 

mälukoht ja salvestage parempoolset pöördnuppu  
pikalt vajutades.

 

	 Radiostacijas	iestatīšana	un	saglabāšana

1. Nospiediet taustiņu TUNER (selektors).
2.   Īslaicīgi nospiediet labo grozāmo pogu , lai  

iestatītu nākamo pieejamo radiostaciju.
3.  Ilgi spiediet labo grozāmo pogu . Parādās atmiņā 

saglabāto radiostaciju saraksts. 
4.  Ar labo griežamo pogu  izvēlieties programmas 

saglabāšanas vietu un saglabājiet, ilgi spiežot labo 
grozāmo pogu .

	 Stočių	nustatymas	ir	išsaugojimas

1. Paspauskite mygtuką TUNER (imtuvas).
2.   Trumpai spustelėkite dešinįjį mygtuką , kad  

nustatytumėte artimiausią galimą stotį.
3.  Paspauskite dešinįjį mygtuką  ir palaikykite.  

Pasirodys išsaugotų radijo stočių sąrašas. 
4.  Dešiniuoju mygtuku  pasirinkite programos išsau-

gojimo vietą ir norėdami išsaugoti paspauskite  
ir palaikykite dešinįjį mygtuką .




