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Olla oma partneritele lähemal – see on eesmärk, mida AD Baltic järjepidevalt saavutada 
proovib. Meie jaoks on oluline oma partnerite vajadusi mõista ja need võimalikult kiiresti 
täita. Mõnikord teeme me isegi rohkem kui on realistlik! Peame tegutsema süstemaatiliselt, 
et meie partnerid tahaksid uuesti tagasi tulla. Seetõttu on meie jaoks oluline olla jätkuvalt 
usaldusväärne partner, kelle abil saate jõuda eesmärkideni ja kellega koos kasvada!
Kuid need ei ole vaid sõnad – tõestame seda pidevalt ka läbi oma tegevuste. Selleks, et olla 
teile lähemal, avame Balti riikides uued klienditeeninduse osakonnad. Selleks, et saaksime 
teile tutvustada autotööstuse innovatsioone, osalesime assotsiatsiooni Už saugų automobilį 
Lietuvoje („Ohutule autole Leedus”) üritusel USAL Forum 2019. Selleks, et teid lojaalsuse ja 
partnerluse eest tänada, lõime AD raha boonuse, mida anname üha enam oma lojaalsetele 
klientidele, lisaks andsime ka ära 100 reisi mistahes riiki maailmas.

 • Selleks, et meie partnerite jaoks oleks autoosade kättesaamine lihtsam ja kiirem, oleme 
sel aastal Balti riikides avanud uued klienditeeninduse osakonnad: viis Leedus, kolm 
Lätis ja kaks Eestis. Tegutseme Balti riikides nüüd 35 asukohas. Uue osakonna avamine 
on alati eriline sündmus, nii et jagame lehekülgedel 6-7 mõningaid toredaid hetki.

 • Aitame oma partneritel kasvada, nii et jagame teadmisi ja uudiseid. Septembris saatsime 
kutse kõigile, kes tahtsid osaleda assotsiatsiooni Už saugų automobilį Lietuvoje 
(„Ohutule autole Leedus”) poolt organiseeritud üritusel USAL Forum 2019. Koos 
autotööstuse, keskkonnakaitse ja poliitikute esindajatega rääkisime läbipaistvusest 
sõidukite hoolduse äris, samuti tehnoloogilistest innovatsioonidest ja nende mõjust 
äritegevuse arendamisele. Oma esitluses rõhutas ettevõtte AD Baltic kommertsdirektor 
Vaidas Sitka, et muutused autotööstuses on peatselt saabumas ja avaldas, millele nad 
kõige enam mõju on avaldanud. Rohkem teavet selle kohta leiate lehekülgedelt 10-11.

 • Meie partneritele meeldib võita, seega osalevad nad aktiivselt AD Balticu poolt 
organiseeritud müügikampaaniates. Eriti populaarsed on need, kus on võimalik teenida 
AD raha boonust. Oleme uusi klienditeeninduse osakondi avades AD raha boonusega 
eriti helded. Nähes suurenevat huvi, otsustasime boonuste saamiseks rohkem võimalusi 
luua. Seetõttu pakume rohkem müügikampaaniaid, kus partnerid saavad oma AD 
kontodele AD raha boonust. 2019 aastal teeniti enamus AD raha boonustest valides 
Meistrite Liigas osalevaid tooteid, samuti ootas kõige aktiivsemaid osalejaid 100 reisi.

 • Esimesed Meistrite Liiga võitjad kuulutati välja juba kevadel. Andsime neile auhinnaks 
muljetavaldavaid kingitusi. Augustis käivitasime selle müügikampaania teise hooaja – 
Meistrite Liiga 2019. Võttes arvesse oma partnerite soove, tegime auhindades mõningaid 
muudatusi. Võitjad naudivad juba oma kingitusi ja planeerivad võidetud reise. Kõik see 
jätkus kuni aastani 2020. Meistrite Liiga 2019 suur finaal toimus jaanuaris, kui saime 
teada, kes läheb Hiinasse. Vaadake lisateavet lehekülgedel 14-15.

Kõik need AD Balticu sammud julgustavad meid jätkama oma partneritele lähemale 
liikumisega! Kasvame koos!

Nikolajs Želņins
AD Baltic Estonia direktor

EureTechFlashi trükises tuuakse välja autoproffidele suunatud tehniline informatsioon. Siinsed teated on täienduseks AD International koolitusprogrammi
Eure!Car ülevaadetele autode tehnilistest uuendustest. Autode hooldus- ja remondispetsialistide pädevus ja areng mängivad aina tähtsamat rolli.
Tulevikus sõltuvad neist nii ametialane karjäär kui ka äri edukus. Sellepärast ei soovi me oma partneritele mitte üksnes uusimaid tehnoloogiaid tutvustada,
vaid need ka kasutusele võtta. Kasutage teie jaoks loodud koolitusi, täiendage end ja kasvatage oma äri! Rohkem informatsiooni  www.eurecar.org

AD BALTIC AS-i kontaktid:

AD BALTIC AS
Aadress: Peterburi tee 83, 11415 Tallinn, Eesti

Administratsiooni Tel. Nr: +372 5853 9525
Email: info@adbaltic.ee

Reg. nr. 10113076
KMKR Nr.: EE100299999

KÕNEKESKUS:
Tel. Nr: +372 5103 895

Email:  HYPERLINK „mailto:tellimused@adbaltic.ee“ 
tellimused@adbaltic.ee
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ETTEVÕTTE AD BALTIC ON BALTI RIIKIDES AVANUD 
KÜMME UUT KLIENDITEENINDUSE OSAKONDA

AD Baltic püüdleb järjepidevalt oma 
eesmärgi poole olla oma partneritele 
lähemal. Seetõttu oleme avanud Balti 
riikides lausa kümme uut AD Balticu 
klienditeeninduse osakonda: viis leedus, 
kolm Lätis ja kaks Eestis. 
Ettevõtte AD Baltic Läti ja Eesti 
direktori Nikolajs Želninsi sõnul peitub 
professionaalsuse võti täpsuses, kiiruses 
ja usaldusväärsuses, nii et ettevõtte 
AD Balticu põhieesmärk on mõista oma 
partnerite toimimist, kuulata, mida nad 
vajavad ja pakkuda seda niipea, kui 
võimalik. Olles oma partneritele võimalikult 
lähedal ja avades uusi klienditeeninduse 
osakondi (KTOd), saavad nad seda teha.
Uute KTOde avamine võimaldab AD 
Balticul pakkuda kaupu kiiremini, suhelda 
tõhusamalt ja tihedamalt ning vastata oma 
partnerite vajadustele paremini.

Uued AD Balticu klienditeeninduse osakonnad on alustanud tööd Leedu linnades Telšiai, Mažeikiai, Radviliškis, Kretinga ja Tauragė. 
Kõigis neis on professionaalsed meeskonnad, kes on alati valmis partnereid aitama ja neile nõu andma.

Lätis saavad partnerid Jēkabpilsist, Ventspilsist ja Rēzeknest nüüd kaupu kiiremini ja lihtsamalt. 
Uued AD Balticu KTOd pakkusid huvi paljudele klientidele ja seda mitte ainult avamispäeval.
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Uus AD Balticu osakond Pärnus on märkimisväärselt parandanud tarnet Eestisse. Avamisele tulnud partneritel oli võimalus 
kohtuda meeskonnaga ja osaleda loteriil, et võita lauajalgpall, elektrooniline noolemäng ja teisi suurepäraseid auhindu.

◄ Näitasime külalistele ladu ja seal hoiustatavat tootevalikut. Partnerite 
jaoks on oluline, et kõige populaarsemate osade tarne toimuks samal 
päeval.

◄ ▲Partnerid, kes armastavad magusat, nautisid tükikest AD Balticu 
signatuurkooki koos ilutulestikuga, mis on saanud avamisel traditsiooniks.

Pärast iga uue AD Balticu osakonna avamist oli kuupikkune 
müügipakkumine, mille jooksul 10% summast, mille partnerid uutes AD 
Balticu KTOd kulutasid, läks neile tagasi AD raha boonusena. Partneritele 
meeldib AD raha boonus üha enam, sest seda saab kasutada ostuarve 
tasumiseks kuni 99% ulatuses.

Leedus töötab juba 19 klienditeeninduse osakonda: viis Vilniuses, 
kolm Kaunases ja üks Klaipėdas, Šiauliais, Panevėžysis, Alytusis, 
Marijampolės, Mažeikiais, Utenas, Telšiais, Radviliškisis, Kretingas ja 
Tauragės. Lätis on 11: neli Riias ja üks Daugavpilsis, Liepājas, Valmieras, 
Jēkabpilsis, Ventspilsis, Jelgavas ja Rēzeknes. Eestis on hetkel 6 KTOd: 
kaks Tallinnas ja üks Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres. 



8



9



10

USAL FORUM 2019: REMONDITÖÖKOJA TEGEVUSED, 
TEHNOLOOGILINE INNOVATSIOON JA LÄBIPAISTVUSE 
KÜSIMUS

12. septembril 2019 
kogunesid Leedu 
autotööstuse esindajad 
Kaunases Žalgiris Arenal 
USAL Forum 2019 
üritusel, professionaalidele 
mõeldud konverentsil, mille 
korraldajaks on assotsiatsioon 
Už saugų automobilį 
Lietuvoje („Turvalisele autole 
Leedus“). Sel aastal oli fookus 
läbipaistvusel sõidukihoolduse 
äris, samuti ka tehnoloogilised 
innovatsioonid ja nende mõju 
äriarendusele.

▲Üritusel, mida korraldati kolmandat korda, osales umbes 400 
autotööstuse esindajat, valitsus ja avalikkus.

USALi president Giedrius Garbinčius tõstatas küsimuse ► 
remonditöökodade seaduslikkuse kohta – alates valduste 
nõuetele vastavusest selle tegevuse jaoks, kuni määrete, 
rehvide, akude, metalli ja muude jäätmete käitlemiseni.

Ettevõtte AD Baltic kaubandusdirektor Vaidas Sitka avaldas, et 
autohoolduse turg on Balti riikides hiiglaslik, väärtusega 0,5 miljardit eurot. 
See muutub aga üha enam, suurimateks muutusteks on konsolideerimine, 
elektriautode kasvav arv, autojagamisteenused, andmete suurenev 
tähtsus ja e-kaubandus.

Henry Petersen, ettevõtte Bosch Nordic diagnostikaseadmete 
arendusjuht, ei rääkinud konverentsil osalejatele mitte ainult nutika 
hoolduse meetodist spetsiaalsete hoolduseks mõeldud tahvelarvutitega, 
vaid demonstreeris ka liitreaalsuse tehnoloogiat, mis muudab võimalikuks 
teostada auto ja selle osade detailset ülevaatust ning uurida asju, mis on 
tavalisel tahvelarvuti ekraanil paljale silmale nähtamatu.
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Ürituse jooksul esitlesid innovatsioone ülemaailmsete autoosade tootjate esindajad: Bosch Service, Total KYB Europe, KYB Europe, Mann Filter, 
Delphi Technologies, ZF Aftermarket, Kavo parts, Triscan, Swag, Blueprint, Talosa, Filtron, Rotinger, Hankook, AS-PL. 

Ettevõtte Elinta Motors tegevjuht Laurynas Jokužis ennustas, et 10 aasta 
pärast sõidab maailma tänavatel umbkaudu 20 miljonit elektriautot.

▲Advokaat Gytis Kaminskas, kes on Transporditööstuse Grupi juht ja 
õigusbüroo TGS Baltic partner, rääkis remonditöökodade tegevustele 
esitatavatest nõuetest, mille sätestas esmalt Euroopa Komisjon, 
enne kui need lisati riiklikku õigussüsteemi. Advokaat ennustas, et 
Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud keskkonnasõbralik plaan võib 
autotööstuse jaoks tähendada edasisi muudatusi – suurem fookus saab 
olema elektriautodel ja rohelisel energial.

◄ Foorum lõppes aruteluga, kuidas muuta remonditöökodade olukorda 
Balti riikides nii, et selles äris oleks võimalikult palju läbipaistvust.
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100 REISI AD BALTICU PARTNERITELE

Suurt huvi tekitanud kampaania Meistrite 
Liiga 2019 kandus üle Baltimaade 
võimsa lainena ja tõi kaasa palju reise. 
Kõige aktiivsemad partnerid pingutasid 
eriti kõvasti ja pälvisid mitu auhinda. Kui 
loete seda artiklit, tunnevad kingitustest 
rõõmu juba ka suurfinaali võitjad.
„Pakkuda oma partneritele nii palju reise, 
et igal soovijal oleks reaalne võimalus 
võita ja reisida“ – niisuguse sihi seadis 
kampaania alguses AD Balticu ärijuht 
Vaidas Sitka. See sai kuhjaga täidetud. 
Meistrite Liiga tänavusse auhinnafondi 
kuulus ligi 20 erinevas väärtuses 
Estraveli kinkekaarti, lisaks kolm suurt 
Delphi kinkekaarti ja kuus reisikupongi 
Hiinasse koos Boschiga.

Sarnaselt esimesele mängule oli kõigil AD Balticu partneritel võimalus võita toetajate suurauhindu. 
Tänavu olid nendeks autoosade tootja Delphi Technologies välja pandud kolm 3000-eurost 
Estraveli reisitšekki ja Boschi välja pandud Hiina reis kahele. Igasse Balti riiki (Eestisse, Lätti ja 
Leetu) läheb üks suurauhind.

Panevėžyse partnerid rõõmustasid võidetud 
reiside üle juba esimestel kampaaniakuudel. 
Tõsi, „kergekaalu“ kategoorias juhtpositsioonil 
olnud Panevėžys loovutas esikoha poole 
kampaania peal Kaunasele.

Juht Laurynas Krukauskas andis „keskkaalu“ kategoorias mõõtu võtvale Kaunase mehele 
Simonasele auhindu kätte mitu kuud järjest.
„Ma olen töönarkomaan. Aga ainult tööga rikkaks ei saa. Nupp peab ka nokkima – pead teistest 
nutikam olema. Sellepärast ootan alati kampaaniaid, analüüsin tingimused läbi ja püüan võimalust 
kasutada. Enamasti ei olegi vaja miskit erilist teha. Nagu ka Meistrite Liigas – kauba tellimisel 
otsin kampaaniatähisega tooteid. Mulle on tundunud, et kõik teevad nii, seega on üllatav, et keegi 
pole minust nii pikka aega mööda läinud,“ imestab partner.
Simonasel on hulk kinkekaarte, kuid millal ja kus ta puhkuse veedab, otsustab ta koos terve 
perega.

◄ Vilniuse piirkonnas partneritega 
töötava AD Balticu müügijuhi Tadas 
Barkauskase sõnul on väärtuslike 
auhindade jagamine ülimalt meeldiv osa 
tema tööst. „Raskekaalu“ kategoorias 
loovutasid vilniuslased võidupositsiooni 
siiski Kaunase partneritele.

 ►
Ka Liepāja partnerid Lätist kaitsesid 

oma liidrikohta mitu kuud. See partner 
noppis enamiku tänavuse kampaania 
auhindadest, vähe sellest – Meistrite 
Liiga esimesel hooajal võitis ka auto.
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„Keskmises“ grupis demonstreeris kanget 
iseloomu raskeveokiosade kauplusekett. 
Oma põhitegevuse kõrval müüvad nad ka 
sõiduautode kaupu. Tellinud need AD Balticust, 
nopivad keti töötajad auhindu, nii et saavad 
nüüd endale ka puhkust lubada.

Eestis püsis sarnaselt Lätiga „raskekaalu“ 
kategoorias kaks kuud järjest juhtpositsioonil 
üks partner, kes kaupleb eelkõige interneti teel.

Eesti „kesk-“ ja „kergekaalu“ gruppi pääsesid autotöökojad, kus on üks või mitu tõstukit, samuti 
väiksemad poed.
Eestis käis partnerite vahel tõeline võitlus, võitjad vahetusid igal kuul.
Suurepäraseid tulemusi demonstreeris partner, kellel on autoosade kauplused Tallinnas ja Narvas 
ning ka veebipood. Võitu sai tähistada ka Märjamaal asuv väike autoteenindus.

◄ Õnnitleme ka esimese 
Meistrite Liiga võitjaid, 
kellele anti üle peaaegu 
300 auhinda, nende 
seas kolm Renault Clio 
sõiduautot.                   ►

Tänuavalduseks oma  ► 
partneritele on AD 
Balticul ka edaspidi kavas 
korraldada kampaaniaid, 
kus saab võita väärtuslikke 
auhindu ja teenida 
hulgaliselt AD raha.
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2 — WWW.EURECAR.ORG

1895. a alguses oli Tesla suuteline tuvastama signaale, mis saadeti tema 
New Yorki laborist 80 km kaugusel. Vahepeal demonstreeris Marconi 
1896. a Inglismaal morse koodis signaalide saatmist ja vastuvõtmist roh-
kem kui 2 km kauguselt. 1899. a suutis ta ka saata raadiosignaale üle 
Inglise kanali ja tema aruannete kohaselt toimus esimene ülekanne üle 
Atlandi ookeani 1902. a.

1922. a paigaldas ta kohaliku raadiovastuvõtja Fordi selleaegsele mudelile 
T. Aparaati sai kasutada ainult kahe pöördnupuga. Seda raadiot loetakse 
esimeseks sõidukisse paigaldatud raadiovastuvõtjaks.

Varsti pärast seda, aastal 1927, hakkas ettevõte Storage Battery turusta-
ma kompaktseid raadiovastuvõtjaid, mis olid piisavalt väikesed enamikku 
selle aja sõidukitesse paigaldamiseks. Augustis 1939 algas raadiotootjate 
ja politsei koostöö eesmärgiga ehitada mobiilsed vastuvõtjad/saatjad pat-
rullautodele. Sellel ajal katkestati kohalikud raadiosaated avalikul sage-
dusel politsei juhtkeskuse teadete edastamiseks teenindusautodele, mis 
võimaldas neid kuulata ka kõikidel kurjategijatel.

Pärast Teist maailmasõda hakati laialdaselt kasutama transistoritel põhi-
nevaid tehnoloogilisi uuendusi. Aastal 1959 toodi turule Motorola FM-900. 
See oli esimene massiliselt turustatud sagedusmodulatsiooniga autoraa-
dio. Suureks arenguks 70-ndatel oli eemaldatavate raadiokassetimängija-
te tekkimine. Kuid enne 80-ndaid ei hakanud elektroonika juhte abistama 
raadiote ja turule ilmunud CD-mängijate automaatsel häälestamisel, tuues 
autosse digitaalse heli.

2001. a ilmusid esimesed digitaalsed mobiiltelefonid ja 2002. a käed-va-
bad seadmed nagu autotelefon. See süsteem võimaldas teha telefonikõ-
nesid seadet otseselt puudutamata. 

Tänu uute mobiiltelefonivõrkude (2.5G, 3G ja 4G) arendamisele, muutusid 
teatud rakendused nagu kaartide ja e-kirjade uuendamine, pidevateks au-
tomaatseteks protsessideks. Nüüd on sõiduki ühendamine isiklike elekt-
rooniliste seadmetega reaalsus. See pakub uusi võimalusi turvalisuseks 
ja mugavuseks ning pakub kasutajale suuremat autonoomsust.

SISSEJUHATUS

Ühenduvus on seadme võime autonoomselt vahetada andmeid perso-
naalarvuti või muu elektroonikaseadmega. Autosektoris on reaalsuseks 
ühenduvuse pöördeline areng suunas, kus see ei paku mitte ainult teenust 
kasutajale, vaid ka võimekust sõidukile teatud autonoomseks funktsionee-
rimiseks. Sellised süsteemid on niivõrd olulised, et uute mudelite müügist-
rateegia keskendub just nendele omadustele. See kasvab alates 10%-st 
mudelitel, mis tulid turule 2014. a kuni prognoositava 75%-ni aastal 2020.

Tänapäeval ehitavad tootjad sõidukitesse WiFi ühenduse, mis tagab 
ühendusteenuse sõiduki kaudu kõikidele inimestele, kes seda vajavad kas 
töö jaoks või lihtsalt pääsuks internetti meelelahutuse eesmärgil. Ühen-
duvus pakub muid eeliseid nagu võimalust kaugdiagnostikaks, autoabiks 
koos liikluse ja teetingimuste reaalaja andmetega, ligipääsuks vabadele 
parkimiskohtadele, sõiduki asukoha leidmiseks varguse korral ja isegi kü-
tuse hinna teada saamiseks lähimas bensiinijaamas. Süsteem võimaldab 
ka jälgida sõiduki hoolduse olekut ja teavitada juhti aegsasti teenindusse 
minemise vajadusest.
Tootjate üks enim uuritavaid aspekte tänapäeval on ühenduvus kui turva-
varustus. Isiklike seadmete kasutamine sõidukisse integreeritud süsteemi-
de kaudu vähendab juhi tähelepanu visuaalse või füüsikalise kõrvalejuh-
timise tagajärjel tekkivate õnnetuste ohtu. Sõiduki ühendatus telefoniga 
võmaldab õnnetuse korral teha ka hädaabikõnesid koos geolokatsiooni 
võimalusega.
Kaasaegsed teabe- ja meelelahutussüsteemid suudavad spetsiaalsete 
rakenduste abil kopeerida sõiduki seadmel nutitelefoni või tahvli kasuta-
jaliidest. See võimaldab sõiduki ekraanil kasutada nutitelefoni või tahvlit ja 
edastada või esitada välist multimeediat Bluetooth-ühenduse, lisasisendi-
te ning kaabli abil.

ÜHENDUVUSE ARENG AUTOS

ÜHENDUSSÜSTEEMID. SISSEJUHATUS
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Ühenduvuse eesmärgiks on pakkuda kahe seadme autonoomset ja auto-
maatset ühendamist nendevaheliseks infovahetuseks, luues seega kom-
munikatsiooni.
Kommunikatsioon on infoedastus sümbolite abil. Need sümbolid peavad 
olema täpselt ühesugused, seega on iga sümboli jaoks oluline konsensus. 
Sellisel moel saab infot õigesti edastada. Kommunikatsiooni eksisteerimi-
seks on vajalikud järgmised põhielemendid.
• Kood. See on märkide kogum, mis on kombineeritud vastavalt reeglite 

kogumile ja mida saab tõlgendada. Märkide tähendus saatjale ja vas-
tuvõtjale on sama.

• Kanal. See on füüsikaline vahend, mille kaudu sõnum edastatakse 
saatjast vastuvõtjasse.

• Sõnum. See on edastatav info.
• Saatja. Saadab sõnumi ja on edastatava info allikas ning lähtekoht.
• Vastuvõtja. See on sõnumi vastuvõtja, mis dekodeerib sõnumi ja tõl-

gendab saatjalt saadud kommunikatsiooni teabe saamiseks.

KOMMUNIKATSIOON FÜÜSILISTE LIINIDE KAUDU

Digitaalne kommunikatsioon ja digitaalsignaal

Digitaalne andmekandja võimaldab ainult 2-st märgist koosneva koodi abil 
infot salvestada, reprodutseerida või edastada. Primitiivse digitaalse kom-
munikatsiooni näiteks on morse kood, millel on ainult kaks väärtust, kuigi 
seda ei dekodeeritud elektroonselt; seega on see binaarkood.

Põhiinfo kujutamiseks esitatakse digitaalsignaalide kommunikatsiooni-
väärtusi 0-de ja 1-dega (0 = avatud, 1 = suletud). Seda nähtust kutsutakse 
binaarkoodiks, mida kasutatakse kiireks ja täpseks kommunikatsiooniks 
minimaalsete võimalike vigadega infos.

Näited.
• Uks võib olla suletud (1) või avatud (0).
• Eeldus võib olla vale (1) või õige (0).
• Lüliti võib olla avatud (1) või suletud (0).
• Vool võib olla olemas (1) või puududa (0).

Info edastamismahu suurendamiseks kasutatakse binaarkoodis sümbo-
leid. Kaheksa biti ühendamine baidiks võimaldab edastada palju rohkem 
sümboleid või eriinfot, suurendades sellega kommunikatsioonimahtu. 

Mitme baidi ühendamist suuremate üksuste loomiseks kasutatakse sal-
vestatava või edastatava infohulga tähistamiseks, ja kui seda väljendatak-
se ajafunktsioonina, näitab see seadme või kommunikatsioonivahendite 
maksimaalset kommunikatsioonikiirust.

Tänapäeval on turul kasutusel erinevad füüsikalised vahendid info edas-
tamiseks sõidukite elektroonikamoodulite vahel. Põhiühendused on: 
Can-Bus, Van-Bus, Lin-Bus, Most-Bus, FlexRay. Üldiselt edastavad need 
numbrilisi väärtusi või teatud elementide olekuid.

Kümnendnumbri teisendamiseks binaarseks, s.t selle kodeerimiseks, tu-
leb numbrit jagada kahega. Kui jagatav on suurem kui üks, jagage see 
uuesti kahega ja nii edasi, kuni jagatav on üks.

Vastupidiselt, binaararvu teisendamiseks kümnendarvuks, s.t selle de-
kodeerimiseks, korrutage iga binaarnumbrit selle astmega ja liitke need 
kokku. Astme väärtuse leidmiseks kasutatakse 2n, kus 2 on alus ja n as-
tendaja, mis saadakse selle asendi järgi paremalt loendades ja pidades 
meeles, et esimene astendaja on 0.

38
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Allpool on näidatud kaadrite tüübid, mis eksisteerivad autodes kasu-
tatavates erinevates multipleksimisega võrkudes. Kaadrid on sõnumi 
osad, mis lisaks edastatavale väärtusele sisaldavad ka teatud infot, 
mida on vaja korrektse kommunikatsiooni loomiseks kahe või enama 
elektroonikamooduli vahel. Neid kaadreid kasutatakse info saatmiseks 
või vahetamiseks sõiduki juhtseadmete ja komponentide vahel. Ees-

märgiks on saavutada  määratud prioriteeditasemetega ajas sünkro-
niseeritud kommunikatsioon läbi sama kanali. Sõnumi pikkus näitab 
märkide arvu või väärtusi, mida saab edastada.

Digitaalsignaalide tüübid

CAN-BUS

CAN 2.0A CAN 2.0B

VAN-BUS LIN-BUS

MOST-BUS FlexRay
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Juhtmevaba kommunikatsioon tähendab seda, et saatja ja vastuvõtja 
on suutelised infot saatma ning vastu võtma ilma vajaduseta neid oma-
vahel juhtmega ühendada. See kommunikatsioon toimub moduleeritud 
raadiolainete abil. Üldiselt kasutab juhtmevaba tehnoloogia väikese 
võimsusega raadiosageduslaineid ja kindlat vabaks või privaatkasutu-
seks mõeldud sagedusriba. 

Vabadus kasutada litsentsita sagedusi on tekitanud viimastel aastatel 
eriti palju seadmeid, mis kasutavad ühendamiseks raadiolaineid. See 
on toonud kasutamispaindlikkuse ja mobiilsuse, mis olid paarkümmend 
aastat tagasi kujuteldamatud. Moduleeritud raadiolainete tööpõhimõte 
tugineb kahele tähtsale seadusele - Faraday’ seadusele ja Biot-Savart’i 
seadusele.

Raadiosagedus

JUHTMEVABA KOMMUNIKATSIOON

19. sajandi lõpus alustas mitu teadlast elektromagnetlainete levimise 
kui kommunikatsioonisüsteemi katsetusi. Need testid viisid lõpuks uue 
leiutiseni - raadioni.

Raadiosagedused on jagatud erineva lainepikkusega sagedusriba-
deks. Need algavad kiirgusega alumises otsas, nt röntgenkiired, kuni 
suurema pikkusega laineteni, nagu raadiolained. See lainepikkuste mit-
mekesisus tekitab spektri, kuna signaali intensiivsus muutub tugevalt.

Sagedusriba Lainepikkus Sagedus Energia 
Gammakiired < 10x10−12 m > 30.0x1018 Hz > 20·10-15 J
Röntgenkiired < 10x10-9 m > 30.0x1015 Hz > 20·10-18 J
Äärmuslik ultraviolettkiirgus < 200x10-9 m > 1.5x1015 Hz > 993·10-21 J
Ultraviolettkiirguse lähedane < 380x10-9 m > 7.89x1014 Hz > 523·10-21 J
Nähtav spekter < 780x10-9 m > 384x1012 Hz > 255·10-21 J
Infrapunakiirguse lähedane < 2.5x10−6 m > 120x1012 Hz > 79·10-21 J
Infrapunakiirguse keskmine vahe-
mik

< 50x10-6 m > 6.00x1012 Hz > 4·10-21 J

Infrapunakiirguse kauge vahemik < 1x10-3 m > 300x109 Hz > 200·10-24 J
Mikrolained < 10−2 m > 3x108 Hz > 2·10-24 J
Ülikõrge sagedus (raadio) < 1 m > 300x106 Hz > 19.8·10-26 J
Väga kõrge sagedus < 10 m > 30x106 Hz > 19.8·10-28 J
Lühilaine (raadio) < 180 m > 1.7x106 Hz > 11.22·10-28 J
Kesklaine (raadio) < 650 m > 650x103 Hz > 42.9·10-29 J
Pikklaine (raadio) < 10x103 m > 30x103 Hz > 19.8·10-30 J

Infrapunasüsteemid
Infrapunakiirgus on elektromagnetkiirguse tüüp, mille lainepikkus on 
suurem nähtava valguse lainepikkusest, kuid väiksem mikrolainete lai-
nepikkusest. 

Tööpõhimõte seisneb soojuses, mida objekt annab ära. Kõiki objekte, 
mille temperatuur on kõrgem absoluutsest nullist (-273,15 °C), saab 
tuvastada infrapunavastuvõtjatega.

Infrapuna andmesaatja keskmine kiirus on kuni 115 kbit/s ja see ei 
kasuta antenni, vaid fotodioodsaatjat. Kommunikatsioon on võimalik 
ainult otsejoones, kuna infrapunakiired ei suuda läbistada objekte ja 
nende töösagedus on 300 GHz kuni 384 THz. 

See tehnoloogia kasutab inimsilmale nähtamatuid kiiri kesklukustuse 
aktiveerimiseks ja mõningatel juhtumitel immobilaiseri koodi edastami-
seks võtmest sõidukile ning vastupidi.
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Bluetooth
Nimetus Bluetooth tuleb viikingi nime Harald Blatand tõlkest inglise 
keelde. See oli viikingite kuningas, kes 10. sajandil ühendas Norra, 
Taani ja Rootsi. Filosoofi a Bluetooth-süsteemi taga on erinevate elekt-
roonikaseadmete ühendamine - midagi sarnast sellega, mida tegi Ha-
rald. 
Bluetooth’i logo tuleneb ruunimärkidest. Selles on täht H (Harald) ühen-
datud tähega B (Blatand).
Bluetooth-süsteem kasutab sagedust 2,45 GHz. Seda sagedust saab 
kasutada tasuta üle kogu maailma. See on väikese võimsusega süs-
teem vahemikus 1 kuni 100 meetrit versiooni 2.0 andmeedastuskiiru-
sega kuni 3 Mbit/s.

Globaalne positsioneerimissüsteem, paremini tuntud oma lühendi GPS 
järgi, on süsteem, mis võimaldab määrata isegi kuni paari sentimeetri 
suuruse objekti asukoha kõikjal maakeral, kuigi tavaliselt on see kuni 
paari meetri suurune.

GPS töötab 24-st satelliidist koosneva võrgu toel, mis asuvad umbes 
20 200 km kõrgusel orbiidil ja mille liikumisteed on sünkroniseeritud 
maakera kogu pinna katmiseks. Objekti asukoht määratakse tagurpidi 
trilateratsiooni meetodit kasutades.

Tagurpidi trilateratsioon töötab vastuvõtjal, mis tuvastab automaatselt 
vähemalt kolm võrku kuuluvat satelliiti, milledelt ta saab infot iga sa-
telliidi ja nende kellaaja tuvastamiseks. Nende signaalide põhjal sünk-
roniseerib seade GPS-i kella ja arvutab aja, mis signaalid kulutavad 
seadmeni jõudmiseks, tuvastades seega kauguse satelliitidest. Kui 
need kaugused on teada, on lihtne leida objekti asukohta satelliitide 
suhtes. Triangulatsioon lisasignaalidega annab suurema täpsuse ja 
lisaandmeid nagu näiteks kõrgus merepinnast. Asukoha muutumine 
ajas võimaldab arvutada kauguse, kiiruse ja trajektoori.

Iga GPS-i satelliit saadab pidevalt navigeerimissõnumit kiirusega 50 
bit/s kandesagedusega umbes 1600 MHz. GPS-i signaali kiirus on ligi-
lähedane valguse kiirusele 299 792 458 m/s.

WiFi
See on lühend sõnadest Wireless Fidelity. 
WiFi-ga ühilduvad seadmed nagu perso-
naalarvutid, tahvlid ja mobiilid, võivad olla 
internetti ühendatud juhtmevaba võrgu 
pääsupunkti kaudu, mis võimaldab otsest 
sirvimist. WiFi ühendus autos on piiratud 
ühendusega, mis on loodud sõiduki ja 
seadme vahel, ja ühendus internetiga on 
piiratud valitud operaatori kaardi 3G või 
4G kiirusega.

WiFi võrgud kasutavad juhtmevaba ühenduse loomiseks raadiosa-
gedusprotokolli tehnoloogiat, mida nimetatakse 802.11a, 802.11b või 
802.11g. Need standardid määravad meetodi signaalide edastamiseks 
Etherneti võrgust, kasutades Etherneti füüsilise kaabli asemel digitaal-
set raadioühendust. 

GPS
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See on vastutav kommunikatsiooni säilitamise eest teiste süsteemi 
moodustavate elementidega; samuti süsteemi töö eest. Sõltuvalt toot-
jast võib juhtseade olla integreeritud näidikusse, mis lihtsustab süstee-
mi struktuuri.

Süsteemi komponendid võivad olla erinevad olenevalt tootjast, kuid kõige üldisemad on kirjeldatud allpool. 

Juhtseade

ÜHENDUVUSSÜSTEEMI KOMPONENDID

See teavitab kasutajat kaasatud rakendustest visuaalselt ja asub seal, 
kus kuvatakse tehtud tegevusi. Igal multifunktsionaalsel näidikul on 
oma karakteristikud kujutise kvaliteedi kohta ja näidiku tüübiks võib olla 
TFT, LCD või LED. Näidiku diagonaali pikkus on tavaliselt 3,5 kuni 10 
tolli. Mõned tootjad paigaldavad tänapäeval palju suuremaid ekraane 
(nt Tesla, 17-tolline ekraan).

Näidik

See võtab vastu andmeid satelliidilt ja võrreldes neid oma kõrgtäpse 
ajasalvestisega, arvutab aja, mis andmetel kulus saabumiseks; see-
ga suudab anda asukoha koordinaadid igasuguste ilmastikutingimuste 
korral.

GPS-i vastuvõtja

Need seadmed on loodud info edastamiseks või vastuvõtmiseks. Saa-
teantenn muundab elektrienergia elektromagnetlaineteks ja vastuvõ-
tuantenn täidab vastupidist funktsiooni. Antennide funktsioonide hulka 
võivad kuuluda ka GPS-i, telefoni, Bluetooth’i, TV või sagedusmodulee-
ritud raadiosignaalide vastuvõtt. 

Vastuvõtuantennid

Need on USB- ja stereopistikute tüüpi sisendid. Neid sisendeid kasu-
tatakse väliste mäluseadmete ühendamiseks, et neid mängida sõiduki 
seadmetel. Ühendada saab ka multimeediaseadmeid nagu nutitelefo-
nid, iPodid või välised muusikapleierid.

Lisasisendid
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Kõlarid taasesitavad heli ja nende arv sõidukis sõltub varustuse tase-
mest, kuid üldjuhul on paigaldatud kuus kuni kaheksa kõlarit. Need 
on mõeldud selliste helisageduste taasesitamiseks, mis on inimesele 
kuuldavad.

Kõlarid

Mikrofon edastab heli, muundades helilained elektrienergiaks. Selle 
asukoht sõltub sõidukist, kuid kõige üldisem asukoht on raadiomoodu-
lis/näidikus või salongivalgustuse konsoolis.

Mikrofon

See seade juhib audiofunktsioone ja teabe- ning meelelahutusfunkt-
sioone impulsside või spetsiaalsete liikumiste abil. Juhikud võivad olla 
dubleeritud rooliratta piirkonnas, kuid need ei hõlma kõiki funktsioone. 
Lõpuks võivad juhikud moodustada näidikuga ka mooduli, kui sellel on 
puuteekraan.
Tänapäeval sisaldavad mõned seadmed ka žestidega juhtimise võima-
lust. Kindel funktsioon, mida tuleb täita, määratakse eelnevalt defi nee-
ritud žesti või liikumisega või see on kasutaja poolt programmeeritav.

Juhtimisseade
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Hädaabiteenus (SOS)

Ühenduvuse kontseptsioon tähendab üldiselt sõidukit, mis abistab 
kasutajat igapäevastes tegevustes sõiduki liikumisel. Selleks juhib 
ühenduvuse juhtsüsteem palju funktsioone, mida saab juhikutega va-

lida. See pakub rohkem turvalisust, navigeerimist ja infot puudutavaid 
teenuseid. 

Surmavate õnnetuste arvu ja hädaabiteenustele reageerimisaja vähen-
damiseks kasutab Euroopa Liit hädaabi helistamisteenust nimetusega 
eCall. 
Delegeeritud määrus (EL) 2017/79 kehtestab Euroopa Liidu liitmesriiki-
de jaoks üldise kohustuse  alates 31. märtsist 2018. a varustada uued 
M1 ja N1 kategooria sõidukid eCall ühenduvussüsteemidega, mis ka-
sutavad helistamist numbrile 112.

Avarii korral võimaldab ühenduvus luua kontakti hädaabikeskusega 
automaatselt. Selle tulemusena võtab keskus omanikuga süsteemi abil 
ühendust, et saada infot avarii tõsiduse ja sellest tulenevate vajalike 
tegevuste kohta. Kui kasutajaga ei õnnestu ühendust saada, võtab süs-
teem ühendust asjaomaste asutustega, et need pakuksid kohest abi.
Kui abitehnik ei saa seadmete kasutajalt vastust, saadab ta asutustele 
või vastavatele hädaabiteenuse osutajatele täpsed koordinaadid koos 
GPS-süsteemi andmetega. Need andmed sisaldavad liikumissuunda, 
mõnel juhul sõiduki värvust ja isegi turvapadjasüsteemi registreeritud 
kahjustuste andmeid. Tehnik töötleb kõiki neid andmeid, mille tagajärjel 
saavad kõik vigastatud inimesed kiiret ja täpset abi.

Hädaabiteenus (SOS) ei ole mõeldud kasutamiseks ainult sõiduki enda 
avarii korral, vaid seda võib kasutada ka muudel põhjustel, nagu teise 
sõiduki avarii, haige sõitja või mõne muu ohtliku olukorra puhul. See 
süsteem töötab 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas. 
See teenus hoiab kokku kogukonna kulusid avariide parema haldamise 
ja ummikute kestuse ning sekundaarsete avariide arvu vähendamise 
kaudu.

ÜHENDUVUSE FUNKTSIOONID JA TEENUSED

Autoabi
Sõiduki rikke korral saab helistada ühenduvussüsteemi kaudu ja pa-
luda tehnilist abi. Seda kõnet saab tavaliselt teha spetsiaalse nupuga, 
mida on hästi näha ja mis on lihtsalt ligipääsetav, et kasutaja saaks 
tehnikuga raskusteta ühendust võtta. Tehnik diagnoosib kasutaja kirjel-
datud sündmust ja teeb tõrke kohta esimese hinnangu ning teavitab ka-
sutajat selle tõsidusest ja võimalikest meetmetest, mida kasutaja saab 
ette võtta. See süsteem töötab 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas.

Abi varguse korral
Kui ühenduvuse abiteenus tuvastab sõiduki varguse ja sellesse tun-
gimise , saab sõiduki leida GPS-süsteemi kaudu. Vastavaid asutusi 
teavitatakse olukorrast koheselt, andes täpsed koordinaadid auto kät-
tesaamiseks. 
Enamikul nendest süsteemidest on võimekus süüde välja lülitada, kui 
sõiduk on peatunud. See väldib mootori taaskäivitumist ja jätab sõiduki 
liikumatuks, et politsei suudaks sõiduki lihtsamalt leida.
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See variant võimaldab pidevalt jälgida sõiduki olekut. Tõrke korral 
hindab rakendus kiiresti kirjeldatud sündmust ja teavitab kasutajat 
tõrke tõsidusest, et olukorda võimalusel mitte halvemaks muuta. 
Süsteem võib anda järgmist infot sõiduki andmete kohta.

•  Näidikuteplokis näidatud tõrked.
•  Rehvirõhk.
•  Kütusetase.
•  Õlitase.
•  Hooldusinfo.
•  Sõiduki tähtsaimate süsteemide olek.
•  Hooldusvajadus või varasem töökoja külastamine.
•  Tehtud sõit.

Kontrollitulemused ja sõiduki olekuandmed edastatakse vastavalt süsteemide 
tähtsuse järjekorras sõiduki turvalisuse seisukohast.

Selle funktsiooni saab integreerida sõidukite ühenduvussüsteemi ning võib ka 
kasutada välist miniatuurset seadet (dongle). Teisel juhul kasutatakse spet-
siaalset adapterit, mis on ühendatud sõiduki diagnostikapessa. See adapter 
suhtleb kasutaja nutitelefoniga Bluetooth- või WiFi-ühenduse kaudu ja edastab 
reaalajas infot sõiduki oleku kohta.

Rakendus võimaldab pidada ühendust tavalise töökojaga, et töökoda saaks 
pidevalt eemalt jälgida sõiduki olekuid. Sellisel moel saab töökoda korraldada 
ennetava hoolduse, mis vähendab diagnostikale kuluvat aega.

Tänu uute tehnoloogiate pakutavale kiirele ühendusele on sõidu ajal 
saadaval suur valik infot. Selle pakutav navigeerimine on täpsem ja 
aitab sõitmisel palju, kuna teavitab juhti pidevalt kõikidest problee-
midest. Ühenduvussüsteemi pakutav info võib sisaldada järgmist.
•  Kaartide uuendamine sõiduki WiFi abil.
•  Kütuse hind lähedalasuvates bensiinijaamades ja kaugus nendeni.
•  Teetingimused reaalajas.
•  Liiklustingimused reaalajas.
•  Auto parkimisinfo.
•  Huvikohad.
•  Nõuanded ökonoomseks sõitmiseks.

• 

Sõiduki diagnostika

Navigeerimine
• 
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Pärast nutitelefoni või isikliku seadme ühilduvuse kontrollimist sõi-
duki ühenduvuseadmetega saab seadmel tööd alustada eeldusel, 
et see ei ole sõitmisel ohtlik. Mõned rakendused, mida saab kuvada 
multifunktsionaalsel ekraanil, on sotsiaalsed võrgustikud, otsingu-
mootorid, e-post, spetsiaalsed rakendused jmt.

Nutitelefoni ühildamiseks teabe- ja meelelahutussüsteemiga, on 
autode tootjad koos kommunikatsioonisüsteemide ettevõtetega loo-
nud sellised rakendused nagu Android Auto, CarPlay ja MirrorLink. 
Iga tootja töötab ühe kindla rakendusega, sõltuvalt kasutustingi-
mustest ja huvifunktsioonidest. 

Need rakendused on ideaalsed juhtidele, kes soovivad sõidukis vii-
bides olla kogu aeg ühendatud oma seadmega. Need võimaldavad 
juhil võtta vastu ja saata sõnumeid, teha telefonikõnesid ja kuulata 
muusikat, hoides oma silmad teel.
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Rakenduse töö

Telefon
Tootjad panustavad palju telefonikõnede haldamisse, et suurendada 
mugavust ja eriti turvalisust sõitmisel. Telefoni kasutamise võimalus 
sõidukis, kopeerides kontaktide loendi ja täites häälkäsklusi eeldusel, 
et need ei kujuta endast ohtu sõitmisel, on tootjate põhiline argument 
lõppkasutajate ligimeelitamisel.

Manuaalseks tööks kasutatakse nuppude paneeli või sõiduki puuteek-
raani.

Häälkäsklusi kasutatakse seadme sidumiseks vajaliku häälega pärast 
algset hääletuvastamisprotsessi. Pärast sidumist saab kasutaja teha 
telefonikõnesid kontaktide loendis olevatele nimedele.

Sõiduki süsteemid

Pärast rakenduse eelnevat paigaldamist tahvlisse või nutitelefoni, an-
navad tootjad võimaluse teha nende kaudu erinevaid tegevusi. Need 
rakendused pakuvad suuremat autonoomsust ja mugavust, suurenda-
des sellega sõiduki funktsionaalsust. Mõned võimalikud rakendused on 
järgmised.
•  Sõiduki uste avamine ja sulgemine.Kui juht unustab või jätab muul 

põhjusel uksed lukustamata, saab uksi avada või lukustada rakendu-
sest.

•  Sõiduki olek. Kui on plaanitud teekond, võib süsteem teha täpse 
diagnostika ja anda infot selle oleku kohta või annab lihtsalt infot sõi-
duki oleku kohta.

•  Soojenduse sisse lülitamine. Võimalik on sisse lülitada ka sõiduki 
soojendus, et see oleks algusest peale mugav.

•  Sõiduki asukoht pärast parkimist. See funktsioon suudab leida sõidu-
ki telefoni ja selle rakenduse kaudu.

•  Parkimisabi. Optimaalsete tingimuste korral suudab sõiduk ise en-
nast parkida, kasutades kaamerate, andurite ja käivitite abi.

•  Parkimiskohalt lahkumine. Omanikule on väga mugav, kui ta saab 
helistada sõidukile, mis läheb kasutajale järele tema töökoha või 
kodu ukse ette või mõnda muusse kohta.

•  Garaažiukse avamine. Ühenduvus ei seisa mitte ainult sõiduki ja sel-
le kasutaja vahel, vaid seda saab kasutada ka muudes olukordades 
ja teistes rakendustes nagu garaažiuste avamisseadmetes.
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ÜHENDUVUSSÜSTEEMID SÕIDUKIS 

Autotootjad on arendanud välja erinevaid ühenduvussüsteeme sõidu-
kis. Sõltuvalt tootjast on nendel süsteemidel erinevad nimed, näiteks:
•  OnStar (Opel)
•  Full Link (SEAT)
•  Volkswagen Connect
•  Ford SYNC

•  Mercedes ME Connect
•  BMW ConnectedDrive
•  R-LINK (Renault)

Kahte ülaltoodud süsteemi kirjeldatakse allpool.

Opeli OnStar ühenduvus
See süsteem on mõeldud ainult Opeli jaoks ja ühendab endas WiFi-t, 
4G telefoni ning võimalust teha telefonikõnesid OnStari klienditeenin-
dusele, kus saate rääkida telefonioperaatoriga. Neid kõnesid võib teha 
liiklusõnnetuse korral. Telefonioperaator organiseerib vajaliku abi (puk-
siiri, kiirabi jne) täpsesse asukohta tänu GPS-i koordinaatidele, mis tal 
on sõiduki asukoha kohta.

Veelgi enam, kõnesid võib teha info saamiseks näiteks lähima bensiini-
jaama asukoha või hetke liiklusolude kohta teatud teel. 

Süsteem OnStar loob ühenduse tehases sõidukisse paigaldatud raa-
diosüsteemiga. See kasutab ka riikliku võrgu globaalset mobiilsidesüs-
teemi ja toimib WiFi ühenduspunktina sarnaselt koduse juhtmevaba 
ühendusega. Sellel on mobiilse telefoniantenni põhisignaal ja teine 
GPS-i/sekundaarne telefonisignaal. OnStar kasutab GPS-signaale sõi-
duki asukoha määramiseks kliendi soovil.

Nende funktsioonide täitmiseks on süsteemil OnStar kolm nuppu, mis 
asuvad tavaliselt laes ülemisel konsoolil. Nuppude funktsioonid on järg-
mised.

• Privaatsusnupp. Seda kasutatakse OnStari juhtimiskeskuse teavi-
tamiseks sõiduki asukoha kohta. Seda kasutatakse ka WiFi aktivee-
rimiseks ja teenindusassistentide kõnedele vastamiseks või nende 
lõpetamiseks.

•  Nupp OnStar. See võimaldab juhil või kasutajal võtta ühendust 
klienditoesüsteemiga, tehes kõne automaatselt.

• SOS-nupp. Saadab kõrge prioriteediga kõne OnStari klienditoetee-
nusele.

Siin on ka LED tuli süsteemi oleku näitamiseks. See LED tuli võib olla 
punane või roheline või vilkuda mõlema värviga, näidates järgmist.

•  Põlev roheline. Süsteem on aktiveeritud ja töötab õigesti. 
•  Vilkuv roheline. Näitab käimasolevat kõnet.
•  Põlev punane. Näitab süsteemi tõrget. 
•  Vilkuv punane. Süsteemis on tõrge, kuid telefonikõne OnStari saab 

teha.
•  Vilkuvad punane ja roheline. Tähendab, et sõiduki GPS-i asukoht on 

välja lülitatud.

Mõnedel ühenduvussüsteemidel on liitiumvaruaku, mis ei ole laaditav. 
Selle eesmärgiks on hoida juhtseade töös, kui põhiaku toide on kadu-
nud.
Kui põhiakul toidet ei ole, saadab see päringu turvaseadmetele, otsi-
des anomaaliat turvapadja rakendussüsteemis. Kui ühtegi probleemi 
ei leita, jääb see mõneks minutiks aktiivseks, et veenduda selles, kas 
OnStari kõik kolm kommunikatsiooninuppu on välja lülitatud.

Spetsiaalne juhtseade tagab WiFi olemasolu koos otsese 4G-ga ja 
interneti ühenduse. Süsteemil on tehase salasõna, mida on võimalik 
muuta, kasutades diagnostikatööriista või helistades OnStari kesku-
sesse. Süsteemi saab ühendada samaaegselt kuni 7 seadet. WiFi 
ühenduse loomiseks seadmega peab süüde olema sisse lülitatud ja 
tuleb teha järgmised tegevused.

1.  Vajutage privaatsusnuppu ja valige WiFi seaded keskmisel ekraanil.
2.  Käivitage võrguotsing seadmele, mida soovite ühendada.
3.  Kui tuvastasite, valige sõiduki WiFi.
4.  Kirjutage salasõna ühendatavasse mobiilsesse seadmesse.

OnStari ühenduvusteenuse eest tuleb maksta kord aastas, kuid tootja 
annab sõiduki ostmisel 2 tasuta aastat. Kuna see on valikuline tee-
nus, ei pea kasutuslitsentsi uuendama. Sellisel juhul teeb tugikeskus 
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diskreetse kõne sõidukile, mis lülitab süsteemi välja, teavitades sellest 
eelnevalt kasutajat.
Kui süsteem on välja lülitatud, on näha järgmist indikatsiooni.

•  Avarii korral EI proovi süsteem võtta ühendust hädaabikeskusega.
•  SOS-nupp näitab sellele vajutades, et süsteem on välja lülitatud.
•  OnStari nupp näitab sellele vajutades, et süsteem on välja lülitatud.

Süsteem OnStar võib eemalt ja ilma etteteatamata värskendada tark-
vara. Neid kasutatakse selleks, et saata sõidukile selle tööd ja turvali-
sust puudutavaid parendusi. Need uuendused võivad mõjutada and-
mete konfi dentsiaalsust.

Opeli ühenduvussüsteemi OnStar pakutavad funktsioonid on järgmi-
sed.
•  Automaatne reageering kokkupõrke korral.
•  4G WiFi ala.
•  SOS-nupp.
•  Autoabi.
•  Abi varguse korral.
•  Sõiduki diagnostikateenus.
•  Marsruudi allalaadimine.
•  Privaatsusandmed.

OnStar MyLink

See on rakendus mobiiltelefoni jaoks, mis ühendab funktsioonide täit-
miseks või diagnostikaks nutitelefoni või muud seadmed sõidukiga. 
Kui rakendus on allalaaditud, saab sõidukis täita ülesandeid reaalajas. 
Rakenduse kasutamiseks peab klient süsteemis OnStar aktiveerima 
kasutajakonto. Pärast andmete sisestamist peab rakenduse kasutami-
seks selle lubama.

SEATi Full Link ühenduvus

VAG grupi SEAT autode tootjal on ühenduvussüsteem nimega Full 
Link. Uus teabe- ja meelelahutussüsteem on täielikult integreeritud sõi-
dukisse ja pakub suurt valikut võimalusi nutitelefoni ning sõiduki ühen-
damiseks. Seade tuleb ühendada sõidukiga Bluetooth’i või USB-ühen-
duskaablit kasutades.

Süsteemi Full Link ühilduvus sõltub sõiduki mudelist, riigist ja sellest, 
kas seade kasutab Androidi või iOS-i tehnoloogiate MirrorLink, Android 
Auto ja Apple CarPlay all. 

Nutitelefonide jaoks on väljatöötatud kolm rakendust nimetustega 
SEAT DriveApp, SEAT ConnectApp ja My SEAT App.
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MirrorLink, Android Auto ja Apple CarPlay

Need rakendused on mõeldud ainult nutitelefonidele ja neid saab eel-
paigaldada või allalaadida seadme rakenduste poest. Nende ühildu-

vus sõltub nutitelefoni mudelist ja margist ning operatsioonisüsteemist; 
seega tuleb esmalt seda kontrollida.

MirrorLink

See rakendus on ühilduv väikese arvu tavaliselt kesk- või kõrgklassi 
nutitelefonidega. See võimaldab dubleerida isikliku seadme ekraani ar-
matuurlaua kuvaril ja kuulata heli sõiduki kõlarite kaudu. Rakendused 
käivitatakse alati mobiiltelefonis ja need töötavad sõidukist.
Tänu ikoonide suurtele mõõtmetele on rakendusi lihtne kasutada ja 
võimaldada navigeerimise, muusika ning palju muu juhtimist. On ole-
mas rakendused, mis on spetsiaalselt loodud koos MirrorLinkiga autos 
kasutamiseks.

Android Auto

See on liides, mille on töötanud välja Goog-
le operatsioonisüsteemiga Android seadmete 
jaoks. See on lihtne ja intuitiivne liides, mille 
juhikud on integreeritud roolirattale ja millel 
on uued ning võimsad häälkäsklused, mis 
võimaldavad vähendada tähelepanu kõrva-
lejuhtimist sõitmisel. Seadme ühendamiseks 
sõidukiga on vaja kaablit USB-porti.

Sellel liidesel näidatakse automaatselt kasulikku teavet, mis on organi-
seeritud lihtkaartidena, mis ilmuvad siis, kui neid on vaja. Ekraani allo-
sas on rida nuppe järgmiste funktsioonide jaoks.

•  GPS. Kasutab Google Maps’i hääljuhtimisega navigeerimise ja 
reaalajas liiklusinfo saamiseks, rea juhatamise ning palju muu jaoks.

•  Kommunikatsioonid. Teeb telefonikõnesid või saadab ja võtab vastu 
sõnumeid ilma, et peaksite käsi roolirattalt ära võtma.

•  Muusika. Rakenduste Google Play Music või Spotify kaudu pääsete 
ligi miljonitele lauludele ja saate sõidu ajal kuulata piiramatult muusi-
kastriime.

• 

• Hääl. Täiustatud hääletuvastustehnoloogia võimaldab teil kergesti 
juhtida iga tegevust lihtsate häälkäsklustega.

• 

 Apple CarPlay
See on liides, mille on töötanud välja Apple 
operatsioonisüsteemiga iOS seadmete jaoks. 
See tehnoloogia võimaldab sõitmise ajal tur-
valiselt iPhone’i kasutada.
Saate järgida juhiseid rakenduses Apple Maps, 
saata ja vastu võtta sõnumeid, teha kõnesid 
telefoni või FaceTime’i abil, kuulata muusikat 
ja kasutada Apple CarPlay’ga ühilduvaid rak-
endusi nagu Spotify või podcastid. 
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Nutitelefoni rakendused 
SEAT on töötanud välja kolm rakendust mobiilseadmete jaoks, mis 
hoiavad kasutajat ühendatuna sõiduki sees ja väljas. Need rakendused 

on loodud kasutamiseks koos MirrorLink’iga sõiduki sees või väljas.

SEAT DriveApp

See rakendus on loodud kasutamiseks koos MirrorLink’iga sõiduki 
sees või väljas. See laaditakse alla seadme rakenduste poest ja sellel 
on mitu funktsiooni.

Funktsioonid sõiduki sees.
•  Isiklik töölaud. Lohistage ja vabastage vidinad ning enim kasutatud 

funktsioonid sõiduki ekraani isikupärastamiseks.
•  Vidinad. Valida saab väga paljude erinevate vidinate vahel nagu juur-

depääs kellale, kohalikule ilmaennustusele, huvipunktidele jne.
•  Loe mulle. Hoiab kasutajat informeerituna uudiste ja sotsiaalsete võr-

gustike suhtes. Sünkroniseerida saab E-posti, Twitteri ja Facebook’i 
kontosid.

•  Elav graafi ka ja marsruudi jälgija. Lemmikmarsruute saab salvestada 
ja kiirusele, mootori pööretele ning kütuse kulule pääseb ligi reaal-
ajas. Neid andmeid saab isegi salvestada rakendusse ja vaadata 
hiljem graafi kult.

•  Väljakutsuja. Seab kuni 18 väljakutset sõidustiili parandamiseks. 
Väljakutsed on grupeeritud kolme raskusastmesse. Kui juht täidab 
väljakutse, saab ta punkte, mis vabastavad lukust uued väljakutsed.

•  Sõiduki olek. Võimaldab vaadata andmeid õlitaseme, aku, rataste, 
esilaternate, mootori, aknapesuvedeliku ja lukustussüsteemi kohta. Funktsioonid sõidukist väljas.

•  Isiklik ala. Isikupärastab töölaua, konfi gureerib funktsiooni „Loe 
mind“ ja tutvustab kasutajaandmeid.

•  Marsruudid. Kõikide marsruudina salvestatud andmete ülevaatami-
ne.

•  Kus on minu auto? Salvestab automaatselt sõiduki viimase teadaole-
va GPS-i asukoha.SEAT ConnectApp 

See rakendus on loodud kasutamiseks sõiduki sees koos Mirror-
Link’iga. See võimaldab kasutada kõiki SEAT DriveAppi eeliseid pluss 
veelgi enam funktsioone, nagu sõnumitele vastamine ja sõnumite saat-
mine, sotsiaalvõrgustike värskendamine ja värskenduste ning saadud 
sõnumite valju häälega ettelugemine. Mõningaid funktsioone on võima-
lik juhtida isegi lihtsate žestidega. Sellel on järgmised omadused.

•  Häälvastus. Võimaldab sõnumitele vastata ja sõnumeid saata ning 
sotsiaalsetes võrgustikes avaldatut värskendada.

•  Sõiduprofi il. Individuaalsete sõiduprofi ilide konfi gureerimine ja redi-
geerimine oma sõidukogemuse loomiseks. Selle saab konfi gureerida 
ka lugema uudiseid, teeolude uuendusi ja e-kirju.

•  Pildivaatur. Seadmesse galeriirežiimis salvestatud pilte saab vaada-
ta ja kuvada.

•  Nutikad näpunäited. See suudab ennustada kasutaja käitumist, põhi-
nedes kasutaja harjumustel ja varasematel tegevustel.

•  Minu žestid. Žestide kasutamine ja nende loomine nutitelefoni teatud 
tegevuste juhtimisel. Rakendust saab konfi gureerida muutma töölau-
da, helistama kontaktile, saatma varemmääratud sõnumeid, valima 
sõiduprofi ili, valima muusikat ja palju muid suvandeid. On olemas 6 
varemmääratud žesti ja 4 žesti, mida saab määrata kasutaja.

My SEAT App 
See rakendus on loodud sõidukist väljas kasutamiseks. Kliendina või-
maldab see tööriist otsesidet SEAT’iga. See ühendab sõiduki hooldus-
andmed lihtsa juhtimisnõuande ja järgmiste väga kasulike nõuannete-
ga.

•  Eripakkumised. Eripakkumised ja eksklusiivteenuste allahindlused.
•  Autoabi. Sellel on väga kasulikud funktsioonid nagu ühe klõpsuga 

abikõne tegemine ja auto GPS-lokaator.
•  Parkimisfunktsioon. Salvestab automaatselt sõiduki viimase teada-

oleva GPS-i asukoha.

•  Armatuurlaua sümbolite juhend. Kasulik juhend armatuurlaua hoia-
tustulede kohta, mis aitab täielikult mõista iga tule tähendust.

•  Hoolduse soovitused. Kohene juurdepääs hoolduse soovitustele, et 
teada, millal sõiduk vajab teenindust.

•  Volitatud teenuste lokaator. Näitab kaardil lähimat volitatud töökoda.
•  SEAT sotsiaalne. Võimaldab brändiga otsest kontakti Facebook’i või 

Twitteri kaudu.
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