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Genel Bilgiler
Bilgi ve eğlence sistemi size en
gelişmiş teknolojiyi kullanarak
aracınızla ilgili bilgiler verir.
Sistemin veya yazılımın
güncelleştirilmesi için bayinize
danışınız.
Her yedi sayfadan birine preset
tuşları 1~5 ile 35 adete kadar FM veya
AM istasyonu kaydederek kolayca
kullanılabilir.
Bilgi ve Eğlence sistemi USB
depolama aygıtını veya iPod/iPhone
ürünlerini okuyabilir.
Bluetooth cep telefonu bağlantısı
işlevi sayesinde, kablosuz eller
serbest telefon görüşmeleri yapılabilir
ve cep telefonundaki müzikler de
dinlenebilir.
Harici ses girişine yardımcı bir müzik
çalar bağlayın ve Bilgi ve Eğlence
Sisteminin zengin sesini zevkle
dinleyin.

■ "Genel Bakış" bölümünde Bilgi ve
Eğlence Sisteminin işlevlerine basit
bir genel bakış sunulur ve tüm
düzenleyici cihazların bir özeti
verilir.
■ "Sistemin Çalışması" bölümünde
Bilgi ve Eğlence Sisteminin temel
kontrol elemanları açıklanır.

Hırsızlığa karşı koruma
özelliği
Bilgi ve Eğlence Sistemi, hırsızlığı
önlemek için elektronik bir güvenlik
sistemi ile donatılmıştır.
Bilgi ve Eğlence sistemi sadece ilk
kez kurulduğu araçta çalışır, başka
bir araçta çalıştırılması mümkün
değildir.

Giriş

Kumanda birimlerine genel
bakış
Kontrol paneli

Tip 1: FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Resim + Film +
Akıllı telefon bağlantısı
Tip 2: FM/AM + RDS + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Resim +
Film + Akıllı telefon bağlantısı

Not
Akıllı telefon bağlantısı işlevi
bölgeye bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
1. Ekran
Çal/alım/menü durumunu ve
bilgileri göster.
2. ∧ VOL ∨ tuşları (ses seviyesi)
Sesi yükseltmek için ∧ tuşuna
basın.
Sesi azaltmak için ∨ tuşuna basın.
3. m tuşu (güç)
Gücü açmak/kapatmak için bu
tuşa basın ve basılı olarak tutun.
4. ; tuşu (ev)
Ana menüye girmek için bu tuşa
basın.
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Direksiyon kumandası

1. 7w tuşu (çağrı)
◆ Bilgi ve Eğlence sisteminde
eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı
yoksa: Bluetooth cihazı
bağlantısını işletir.
◆ Bilgi ve Eğlence sisteminde
eşleştirilmiş Bluetooth cihazı
varsa: bir çağrıya yanıt vermek
veya yeniden arama seçimi
moduna girmek için bu tuşa
basın.
Bağlı olan müşteri telefonu
konuşma algılamayı
destekliyorsa, telefondaki SR
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Giriş

(konuşma algılama) işlevini
etkinleştirmek için tuşa basın ve
basılı olarak tutun.
2. xn tuşu (sesi kıs/kapat)
Herhangi bir müzik çalma
modunda, bu tuşa basarak ses
kısma işlevini açın veya kapatın.
Gelen çağrıları kabul etmemek
veya güncel görüşmenizi sonra
erdirmek için bu tuşa basın.
3. SRC tuşu
Bir kaynağı değiştirmek için bu
tuşa basın.
R/S tuşu (ara)
◆ FM/AM modunda basıldığında:
bir önceki veya sonraki ön ayarlı
istasyonu alır.
◆ MP3, USB modunda
basıldığında: bir önceki veya
sonraki dosyayı okur.
◆ iPod/iPhone modunda
basıldığında: bir önceki veya
sonraki şarkıyı çalar.
◆ Bluetooth müziği modunda
basıldığında: bir önceki veya
sonraki müziği çalar.

◆ FM/AM modunda basılıp
tutulduğunda: tuşa basıldığı
süre içinde hızlı bir şekilde
istasyon tarar. Bırakıldığında:
alınabilen yayınları otomatik
olarak arar.
◆ MP3, USB, iPod/iPhone
modunda basılıp tutulduğunda:
tuşa basıldığı sürece ileriye ve
geriye doğru hızlı bir şekilde
tarama yapar. Bırakıldığında,
normal okumaya geri döner.
4. + tuşları (ses seviyesi)
Sesi yükseltmek için ＋ tuşuna
basın.
Ses azaltmak için － tuşuna
basın.

Sistemin çalışması
Sistemi açma/kapatma

■ Gücü açmak için kontrol
panelindeki m üzerine basın ve
basılı olarak tutun. En son çalınan
ses veya oynatılan film yürütülür.
■ Gücü kapatmak için kontrol
panelindeki m üzerine basın ve
basılı olarak tutun. Ekranda saat,
tarih ve sıcaklık görüntülenir.

Not
Sıcaklık kontak anahtarı (aracın
kontak anahtarı) ON (AÇIK)
konumunda ise, gösterilir.

Giriş
SESSİZ KONUM (MUTE)

Otomatik olarak açılması/
kapatılması

Kontrol panelindeki ∧ VOL ∨ üzerine
ve daha sonra da p üzerine basarak
ses kısma işlevini açın veya kapatın.

Kontak anahtarı (aracın anahtarı)
ACC veya ON konumunda ise, Bilgi
ve Eğlence sistemi otomatik olarak
açılır.
Kontak anahtarı (aracın anahtarı)
OFF konumunda ise, Bilgi ve Eğlence
sistemi otomatik olarak kapanır.
Not
Kullanıcı kontak anahtarı (aracın
kontak anahtarı) OFF (KAPALI)
konumunda iken kontrol panelindeki
m üzerine basar ve basılı olarak
tutarsa, Bilgi ve Eğlence sistemi
açılır. Bilgi ve Eğlence sistemi 10
dakika sonra otomatik olarak
kapanır.

Ses seviyesi kontrolü

Ses seviyesini ayarlamak için kontrol
panelindeki ∧ VOL ∨ üzerine basın.
Güncel ses seviyesi görünür.
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■ Direksiyon simidindeki uzaktan
kumandayı kullanarak, ses
seviyesini ayarlamak için +
üzerine basın.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi
kapatıldığında, ses seviyesi daha
önce yapılmış olan seçime getirilir
(bu seviye maksimum başlangıç
seviyesinden daha az ise).
■ Ses seviyesi Bilgi ve Eğlence
sistemi açıldığındaki maksimum
başlangıç seviyesinden daha
yüksek ise, Bilgi ve Eğlence sistemi
otomatik olarak maksimum
başlangıç seviyesine ayarlanır.

Otomatik ses seviyesi kontrolü
Hıza duyarlı ses seviyesi kurulumu
çalışmaya başladıktan sonra,
motordan ve lastiklerden gelen
sesleri kaydırmak için, ses seviyesi
otomatik olarak aracın hızına göre
kontrol edilir.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
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Giriş

2. Ayarlar > radyo ayarları >
otomatik ses seviyesi üzerine
basın.

(Sadece Tip 2 modeli için)
3. < veya > üzerine basarak Kapalı/
Alçak/Orta/Yüksek olarak
ayarlayın.

Ana menünün kullanılması
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.

(Sadece Tip 1 modeli için)

2. İstenen menüye basın.
◆ FM/AM, USB/iPod/Bluetooth
müziği çalmak veya yardımcı
ses (AUX) girişi için ses üzerine
basın.
◆ Resim bakmak, film izlemek
veya yardımcı ses (AUX) girişi
için resim ve film üzerine basın.
◆ Cep telefonunun özelliklerini
etkinleştirmek için (eğer bağlı
ise) cep telefonu üzerine basın.
◆ Bağlı olan akıllı telefon
bağlantısı üzerinden bir
uygulamayı etkinleştirmek için
akıllı telefon bağlantısı üzerine
basın. Bu özellik bulunduğunuz

Giriş
bölgeye bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
Desteklenen uygulama bölgeye
göre değişir.
◆ Sistemin kurulum menüsüne
girmek için ayarlar üzerine
basın.

(Sadece Tip 1 modeli için)

◆ Yardımcı ses (AUX) girişini
seçmek için AUX üzerine basın.
◆ Bluetooth müziği çalmak için
Bluetooth üzerine basın.
Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.
Okunacak olan kaynak (USB/iPod/
AUX/Bluetooth) Bilgi ve Eğlence
sistemine bağlı değilse, bu işlev
kullanılamaz.

İşlev seçimi
Ses
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ses üzerine basın.
Ekrandaki Kaynak S üzerine
basın.

11

(Sadece Tip 2 modeli için)
◆ AM radyosu seçmek için AM
üzerine basın.
◆ FM radyosu seçmek için FM
üzerine basın.
◆ DAB radyosu seçmek için
(sadece Tip 2 modeli için) DAB
üzerine basın.
◆ USB seçmek için USB üzerine
basın.
◆ iPod/iPhone seçmek için iPod
üzerine basın.

Resim ve film
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüde Resim ve film
üzerine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S üzerine
basın.
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Giriş
Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.
Okunacak olan kaynak (USB
(resim)/USB (film)/AUX (film)) Bilgi
ve Eğlence sistemine bağlı değilse,
bu işlev kullanılamaz.

◆ USB depolama aygıtındaki
resim dosyalarına bakmak için
USB (resim) üzerine basın.
◆ USB depolama aygıtındaki film
dosyalarına bakmak için USB
(film) üzerine basın.
◆ Yardımcı video (AUX) cihazına
bağlı olan film dosyalarına
bakmak için AUX (film) üzerine
basın.

Bluetooth eller serbest telefon cihazı
Bluetooth hands-free (eller serbest)
işlevini çalıştırmak için, Bluetooth cep
telefonunu Bilgi ve Eğlence sistemine
bağlayın.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki cep telefonu
üzerine basın.

Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.
Bluetooth cep telefonunuz Bilgi ve
Eğlence sistemine bağlı değilse, bu
işlev kullanılamaz. Ayrıntılar için,
"Bluetooth Eşleştirme ve Bağlama"
başlığına bakın 3 47.
Akıllı telefon bağlantısı
Not
Bu işlev bölgeye bağlı olarak
desteklenmeyebilir.

Giriş
Bu işlevi çalıştırmak için, uygulamayı
akıllı telefonunuza kurun ve akıllı
telefonu USB girişi veya Bluetooth
kablosuz teknolojisi üzerinden Bilgi
ve Eğlence sistemine bağlayın.
■ iPhone: USB bağlantısı
■ Android cep telefonu: Bluetooth
kablosuz teknolojisi
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüde akıllı telefon
bağlantısı üzerine basın.

Ayarlar
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.

13

2. Ayarlar üzerine basın.

3. İstenen ayarlar değerini seçin.

Kişiselleştirme
Ayarlar menüsünün genel
çalışma sistemi
Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.

Bilgi ve Eğlence sistemi kullanmanızı
kolaylaştırmak için kişiselleştirilebilir.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.

Not
Ayarlar menüleri ve işlevleri
aracınızın opsiyonlarına bağlı olarak
değişebilir.

Saat ve tarih ayarları
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar > saat ve tarih ayarları
üzerine basın.
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Giriş
seçeneklerini kullanarak saati
görüntülemek için Açık üzerine
basın. GPS Saati ve Tarihi
seçeneğini kullanarak saati
görüntülemek için Kapalı
üzerine basın.
Not
Kullanıcı tarafından ayarlanan
zamanı görüntülemek için, önce
zamanı ayarlayın.
◆ saat biçimi ayarı: 12 saat veya
24 saat biçimini seçin.
◆ tarih biçimi ayarı: Tarih biçimi
gösterimi
- [YYYY/AA/GG]: 2012/01/31
- [GG/AA/YYYY]: 31/01/2012
- [AA/GG/YYYY]: 01/31/2012
◆ saat ve tarih ayarı: Güncel
saatleri, dakikaları ve yılı/ayı/
günü elle ayarlamak için ∧ ve ∨
üzerine, daha sonra da OK
üzerine basın.
◆ Otomatik saat
senkronizasyonu: RDS Saati ve
Tarihi ve GPS Saati ve Tarihi

Radyo ayarları
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar > radyo ayarları üzerine
basın.

◆ otomatik ses seviyesi: Ses
seviyesini aracın hızına göre
otomatik olarak kontrol eder.
Kapalı/Alçak/Orta/Yüksek.
◆ radyo ayar çubuğu: Bir istasyon
seçmek üzere istasyon
ayarlama çubuğuna bakmak
için, Açık veya Kapalı seçin.
◆ RDS opsiyonu: RDS opsiyonu
menüsüne gider.
- RDS: RDS'i Açık veya
Kapalı'ya ayarlayın.
- bölgesel: Bölgesel (REG)
seçeneğini Açık veya Kapalı'ya
ayarlayın.
Radyo metni: Yayınlanan radyo
metnine bakmak için, Açık veya
Kapalı'yı seçin.
- PSN kaydırmayı dondurma:
Açık veya Kapalı'yı seçin.
- TP sesi seviyesi: -12 dB ile
12 dB arasında seçin.
- TA: Açık veya Kapalı'yı seçin.
◆ DAB opsiyonu: DAB opsiyonu
menüsüne gider (sadece Tip 2
modeli için).

Giriş
- DAB kategorisi ayarları:
İstenilen kategoriyi seçiniz.
Tümü/pop/müzik/klasik olarak
ayarlayın.
- servis bağlantısı DAB: Açık
veya Kapalı'yı seçin.
- dinamik aralık kontrolü: Açık
veya Kapalı'yı seçin.
- frekans bandı: Sadece Bant
III/Sadece Both/L-Bant seçin.
Radyo metni: Yayınlanan radyo
metnine bakmak için, Açık veya
Kapalı'yı seçin.
- Slayt Gösterisi: Açık veya
Kapalı'yı seçin.
◆ radyonun fabrika ayarları: İlk
kurulum değerlerini varsayılan
fabrika değerlerine sıfırlayın.

Bağlantı ayarları
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar > bağlantı ayarları üzerine
basın.

◆ zil sesini değiştir: İstenen zil
sesini seçin.
◆ zil sesi seviyesi: Zil sesinin
seviyesini değiştirin.

Dil

◆ bluetooth ayarları: Bluetooth
ayarları menüsüne geçer.
- cihazı eşleştir: İstenen cihazı
seçin ve bağlan/ayır veya sil'i
seçin.
- PIN kodunu değiştir: PIN
kodunu elle değiştirin/ayarlayın.
- görünebilir: Bluetooth özellikli
cep telefonunuzdan Bluetooth
bağlantısı yapmak için, Açık
veya Kapalı'yı seçin.
- cihaz bilgisi: Cihaz bilgilerini
kontrol edin.

1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar > dil üzerine basın.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde
gösterilen bir dili seçin.

Metin kaydırma
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
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Giriş

2. Ayarlar üzerine basın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. Açık veya Kapalı'yı seçin.

◆ Açık: ses ekranında uzun bir
metin varsa, metin aşağıya
kaydırılır.
◆ kapalı: Metin bir kez kaydırılır
ve tepesi kesilmiş olarak
gösterilir.

Dokunma sesi seviyesi
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar üzerine basın.
3. S işareti olan kısma bastırın.

4. Açık veya Kapalı'yı seçin.

seviyesi maks. başlangıç seviyesi ses
ayarları değerinden daha yüksek ise,
çalışır.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar üzerine basın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. 9 ~ 21'i seçin.

◆ Açık: Kullanıcı ekrana
dokunduğunda bir uyarı sesi
verir.
◆ Kapalı: Uyarı sesi işlevini iptal
eder.

Maksimum başlangıç sesi
yüksekliği

Ses seviyesi, Bilgi ve Eğlence sistemi
açıldığında kullanıcının ayarladığı
ses yüksekliği değeridir.
Kontağı kapatmadan önce, Bilgi ve
Eğlence sistemi sadece, kullanıcı
tarafından ayarlanmış olan ses

Sistem versiyonu
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar üzerine basın.
3. S işareti olan kısma bastırın.

Giriş
4. Sistem versiyonu'nu seçin.
5. Sistem versiyonunu kontrol edin.

DivX(R) VOD
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ayarlar üzerine basın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. DivX(R) VOD'yi seçin.
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menüsünde DivX VOD bölümünü
belirleyin. Kayıt işleminin nasıl
tamamlanacağı ile ilgili daha fazla
bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

DivX video hakkında: DivX® bir dijital
video biçimidir ve Rovi Corporation
şirketinin bir alt kuruluşu olan DivX,
LLC, tarafından yaratılmıştır. Bu DivX
video oynatan resmi bir DivX
Certified® aygıttır. Daha fazla bilgi ve
dosyalarınızı DivX video biçimine
dönüştürmek için gerekli yazılım
araçları için divx.com sitesini ziyaret
edin.
DivX video-on demand hakkında: Bu
DivX Certified® aygıtın satın alınan
DivX Video-on-Demand (VOD)
filmlerini oynatabilmesi için kayıtlı
olması gerekir. Kayıt kodunuzu
alabilmek için, cihaz kurulum
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Radyo

Radyo
Kullanım ....................................... 18
Sabit tavan anteni ........................ 25
Çok bantlı anten .......................... 25

Kullanım
Tip 1 FM/AM + USB/iPod + AUX +
Bluetooth + Resim + Film +
Akıllı telefon bağlantısı
Tip 2 FM/AM + DAB + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Resim +
Film + Akıllı telefon bağlantısı
Not
Akıllı telefon bağlantısı işlevi
bölgeye bağlı olarak
desteklenmeyebilir.

(Sadece Tip 1 modeli için)

FM/AM/DAB radyosunun
dinlenmesi
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ses üzerine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S üzerine
basın.

(Sadece Tip 2 modeli için)

Radyo
4. Ekrandaki FM, AM veya DAB
üzerine basın. FM, AM veya DAB
radyo bandında en son dinlenen
radyo istasyonu görüntülenir.

Yayın istasyonlarının otomatik
olarak aranması

■ Sinyal alımları iyi olan radyo
istasyonlarını otomatik olarak
aramak için, t SEEK v tuşlarına
basın
■ Alımı iyi olan mevcut bir radyoyu
otomatik olarak aramak için tutun
ve radyo istasyonunun sağına veya
soluna çekin.

19

3. İstenen kayıtlı favoriler sayfasını
seçmek için < veya > üzerine
basın.

Yayın istasyonlarının elle
aranması

Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.

İstenen yayın istasyonunu elle
bulmak için k TUNE l üzerine tekrar
tekrar basın.

Yayın istasyonlarının önceden
ayarlanmış tuşları kullanarak
aranması
Ön ayarlı tuşlara kayıt yapılması
1. Bir istasyonu kaydetmek
istediğiniz bandı (FM, AM veya
DAB) seçin.
2. İstenen istasyonu seçiniz.

4. Ön ayar tuşlarından birini basılı
olarak tutun ve güncel radyo
istasyonunu seçilen favoriler
sayfasındaki bu tuşa kaydedin.
◆ 7 adete kadar favoriler sayfası
ve her favoriler sayfasına beş
adete kadar radyo istasyonu
kaydedilebilir.
◆ Bir ön ayarı değiştirmek için,
istenen yeni radyo istasyonuna
ayarlayın ve tuşu tutun.
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Radyo

Ön ayarlı istasyonların doğrudan
dinlenmesi
1. İstenen FAV (Favoriler) sayfasını
seçmek için tekrar tekrar < veya
> üzerine basın.
2. Bu tuşa kaydedilmiş olan radyo
istasyonunu dinlemek için, ön
ayarlı tuşlardan birine basın.

Autostore

Sinyal alımları en iyi olan radyolar ilgili
sırada radyo istasyonları olarak
otomatikman kaydedilir.
1. İstenen bandı seçin (FM, AM or
DAB).
2. AS üzerine basın.

3. İstenen AS (otomatik kayıt)
sayfasını seçmek için tekrar
tekrar < veya > üzerine basın.
4. Bu tuşa kaydedilmiş olan radyo
istasyonunu dinlemek için, ön
ayarlı tuşlardan birine basın.
Not
FM/AM/DAB otomatik kaydını
güncelleştirmek için, AS üzerine
basın ve basılı olarak tutun.
Radyo istasyonunda kayıtlı bir
istasyon yoksa, kullanıcı FM/AM/
DAB radyo ekranındaki AS üzerine
bastığında, FM/AM otomatik kayıt
güncelleştirilir.
DSB modunda, kategori listesinde
sadece seçilmiş olan kategori
gösterilir.

İstasyon bilgilerine bakılması
FM/AM/DAB radyo ekranında
istasyonun üzerine basın.

Gösterilen bilgilere Frekans, PTY
kodu (Program tipi) ve Radyo metni
dahildir.
Not
PTY (Program tipi) bir RDS (Radio
Data System) hizmeti olarak farklı
program tiplerini (haberler, spor,
müzik vb.) gösterir.

Radyo menüsünün kullanılması
Radyo menüsünün genel çalışma
sistemi
1. İstenen bandı seçin (FM, AM or
DAB).

Radyo
2. FM/AM/DAB radyo ekranında
MENÜ üzerine basın.

3. İlgili öğeyi seçmek veya öğenin
ayrıntılı menüsünü görüntülemek
için istenen menüye basın.
4. Bir önceki menüye dönmek için
q üzerine basın.
Favori istasyon listesi (FM/AM/DAB
menüsü)
1. Favori istasyonlar listesini
görüntülemek için, FM menüsü/
AM menüsü/DAB menüsü
üzerinden favori istasyon listesine
basın.
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Ekrana Favori istasyon listesi
bilgileri gelir.

2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.
FM/AM/DAB istasyonu listesi (FM/
AM/DAB menüsü)
1. İlgili istasyon listesini
görüntülemek için, FM menüsü/
AM menüsü/DAB menüsünden
FM istasyonu listesi/AM istasyonu
listesi/DAB istasyonu listesi
üzerine basın.
Ekrana İstasyon listesi bilgileri
gelir.

2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.
FM/DAB kategorisi listesi (FM/DAB
menüsü)
1. FM menüsü/DAB menüsü
üzerinden, FM kategorisi listesi/
DAB kategorisi listesi üzerine
basın.
FM kategorisi listesi/DAB
kategorisi listesi bilgileri
görüntülenir.
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Radyo
Not
FM kategorisi listesi sadece RDS
(Radio Data System) ile
kullanılabilir.
DSB modunda, kategori listesinde
sadece seçilmiş olan kategori
gösterilir.

(Sadece Tip 1 modeli için)

(Sadece Tip 2 modeli için)
2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.

FM/AM/DAB istasyonu listesinin
güncelleştirilmesi (FM/AM/DAB
menüsü)
1. FM menüsü/AM menüsü/DAB
menüsü üzerinden, FM istasyon
listesini güncelleştir /AM istasyon
listesini güncelleştir/DAB istasyon
listesini güncelleştir üzerine
basın.

FM istasyon listesi/AM istasyon
listesi/DAB istasyon listesi
güncelleştirilir.
2. FM istasyon listesi/AM istasyon
listesi/DAB istasyon listesi
güncelleştirilirken, değişikliklerin
kaydedilmesini durdurmak için,
İptal et üzerine basın.

Ses tonu ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)

Ses tonu ayarları menüsünden, ses
özellikleri FM/AM/DAB radyoya ve
her ses aygıtının işlevine göre farklı
olarak ayarlanabilir.
1. Ses kurulum menüsüne girmek
için FM menüsü/AM menüsü/DAB
menüsü üzerinden, ses tonu
ayarları üzerine basın.
Ses tonu ayarları menüsü
görüntülenir.

Radyo
◆ Balans: Sağ/sol hoparlör
balansını ayarlayın
◆ Reset: İlk ayar değerlerini
varsayılan değerlere sıfırlayın.
2. OK üzerine basın.

DAB anonsları (DAB menüsü)

◆ EQ (Ekolayzer) modu: Ses
stilini (Manuel, Pop, Rock,
Klasik, Sohbet) seçmek veya
kapatmak için < veya > tuşunu
kullanın.
◆ İstenen ses stilini elle seçmek
için + veya - üzerine basın.
◆ Bas: Bas seviyesini -12 ile +12
arasına ayarlayın.
◆ Mid (orta aralık): Orta aralık
seviyesini -12 ile +12 arasına
ayarlayın.
◆ Tiz: Tiz seviyesini -12 ile +12
arasına ayarlayın.
◆ Kısıcı: Ön/arka hoparlör
balansını ayarlayın.

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. DAB anonsları listesini
görüntülemek için, DAB menüsü
üzerinden, DAB anonsları üzerine
basın.
Ekrana liste bilgileri gelir.
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2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.
3. OK üzerine basın.

EPG güncel programı (DAB
menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. EPG güncel programını
görüntülemek için, DAB
menüsünden EPG güncel
program üzerine basın. Ekrana
program bilgileri gelir.

2. OK üzerine basın.
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Radyo

EPG istasyonu listesi (DAB
menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. EPG istasyonu listesini
görüntülemek için, DAB menüsü
üzerinden EPG istasyonu listesi
üzerine basın.
Ekrana liste bilgileri gelir.

akıllı metin (DAB menüsü)

2. İstenen öğe üzerine basın.

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. Akıllı metin listesini görüntülemek
için, DAB menüsü üzerinden akıllı
metin üzerine basın.

2. Ayrıntılı bilgilere bakmak için,
Bilgi üzerine basın.
3. Ayrıntılı bilgilere bakmak için
öğelerden birine basın.

Radyo
Bilgi (DAB menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
Mevcut DAB servisi bilgilerini
görüntülemek için, DAB menüsü
üzerinden bilgi üzerine basın.

Dikkat
Aracınızı, tavan yüksekliği düşük
alanlara sokmadan önce;
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.
Aracınızı tavan anten takılı
durumdayken otomatik yıkayıcıya
sokarsanız, anten ve tavan paneli
zarar görebilir. Aracınızı, otomatik
yıkayıcıya sokmadan önce; tavan
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.
Anteni tam doğru şekilde monte edin
ve en iyi yayın alımını sağlamak için
dik konuma ayarlayın.

Sabit tavan anteni
Tavan antenini sökmek için; anteni,
saat ibresinin tersi yönünde çevirin.
Tavan antenini takmak için; anteni,
saat ibresi yönünde çevirin.

Çok bantlı anten
Çok bantlı anten aracın tavanındadır.
Araç bu özelliklere sahipse, anten
AM-FM radyo, DAB radyo (sadece
Tip 2 modeli) ve ve GPS (Küresel Yer
Belirleme Sistemi) için kullanılır.
Anteni net bir alım için engelsiz bir
yerde tutun.
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Bilgi ve Eğlence Sistemi USB
depolama aygıtı veya iPod/iPhone
ürünlerinde bulunan müzik
dosyalarını çalabilir.
MP3/WMA/OGG/WAV dosyalarını
kullanırken dikkat edilmesi gereken
noktalar
■ Buürün .mp3, .wma, .ogg, .wav
(küçük harfler)
veya .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(büyük harfler) dosya adı
uzantılarını okuyabilir.
■ Bu ürün tarafından aşağıda verilen
MP3 dosyaları okunabilir.
- Bit hızı: 8 kbps ~ 320 kbps
Örnekleme frekansı: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 audio
layer-3 için), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (fMPEG-2 audio layer-3
için)

■ Bu ürün 8kbps ~ 320kbps bit
hızındaki dosyaları okuyabilir,
128kbps üzerindeki bit hızındaki
dosyalar daha yüksek kaliteli ses
verirler.
■ Bu ürün MP3 dosyaları için albüm
adı ve sanatçı gibi ID3 Tag bilgileri
(Versiyon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 veya
2.4) gösterebilir.
■ Albüm (diskin adı), parça (parça
adı) ve sanatçı (parçayı okuyan)
bilgilerini gösterebilmek için,
dosyanın ID3 Tag V1 ve V2
biçimleri ile uyumlu olması gerekir.
USB depolama aygıtı ve iPod/iPhone
kullanımı ile ilgili uyarılar
■ Bir USB adaptörü kullanılarak
HDD'ye takılı USB kütle depolama
cihazları veya CF ya da SD bellek
kartları kullanıldığında, sistemin
çalışması garanti edilemez. Bir
USB veya flaş bellek tipi depolama
cihazlarının kullanılması.
■ USB'yi takıp çıkartırken statik
elektrik boşalmasına dikkat edin.
Çok kısa bir süre içerisinde arka

Harici cihazlar

■
■

■
■

■

arkaya çıkartılıp takılırsa, bu durum
cihazın kullanımında sorunlar
oluşturabilir.
USB cihazının bağlantı terminali
metalden oluşmuyorsa, sistemin
çalışması garanti edilemez.
i-Stick tipi USB depolama aygıtı
bağlandığında, araçtaki titreşimler
nedeniyle bunların çalışmaları
garanti edilemez.
USB bağlantı terminaline bir cisimle
veya vücudunuzla temas
etmemeye dikkat edin.
USB depolama aygıtı sadece
FAT16/32, exFAT dosya
sistemlerinde biçimlendirildiğinde
tanınır. NTFS ve diğer dosya
sistemleri tanınmaz.
USB depolama aygıtının tipi ve
kapasitesi ile depolanan dosya
tipine bağlı olarak, dosyaları
algılama süreleri farklı olabilir. Bu
üründe bir sorun olduğu anlamına
gelmez, lütfen dosyaların
işlenmesini bekleyin.

■ Bazı USB depolama aygıtlarındaki
dosyalar uyumluluk sorunları
nedeniyle tanınmayabilir.
■ Çalmakta olan USB depolama
aygıtını ayırmayın. Bu durumda
ürüne veya USB cihazının
performansına zarar verebilirsiniz.
■ USB depolama aygıtını aracın
kontağı kapatıldıktan sonra
çıkartın. USB depolama aygıtı bağlı
durumda iken, kontak açıldığında,
USB depolama aygıtında hasar
oluşabilir veya bazı durumlarda
doğru çalışmayabilir.
■ USB depolama aygıtı bu ürüne
sadece müzik/film dosyalarını
okumak, resim dosyalarına
bakmak ve güncelleştirmek için
bağlanabilir.
■ Ürünün USB terminali USB
aksesuar donanımlarını şarj etmek
için kullanılmamalıdır. USB
terminalini kullanırken oluşan ısı,
performans sorunları çıkartabilir
veya üründe hasar yapabilir.
■ Mantıksal sürücü bir kütle USB
depolama aygıtından ayrıldığında,
USB müzik dosyaları için sadece
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üst seviye mantıksal sürücüdeki
dosyalar okunabilir. Bu sebepten
çalınması istenen müzik
dosyalarının cihazın üst seviyedeki
sürücüsüne depolanması gerekir.
USB sürücünün içinde ayrı bir
sürücü yapılandırılarak bir
uygulama yüklendiğinde, bazı USB
depolama aygıtlarındaki müzik
dosyaları normal okunamayabilir.
■ DRM (Digital Right Management)
uygulanan müzik dosyaları
çalınamaz.
■ Bu ürün kapasite sınırları 2500
müzik dosyası, 2500 resim
dosyası, 250 film dosyası, 2500
dizin ve 10 dizin yapısı seviyesi
olan USB depolama aygıtlarını
destekler. Bu sınırları aşan
depolama aygıtlarının doğru
çalışmaları garanti edilemez.
iPod/iPhone desteklenen tüm
müzik dosyalarını okuyabilir. Fakat
2500 dosyaya kadar olan müzik
dosyası listeleri ekranda alfabetik
sırada gösterilir.
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■ Bazı iPod/iPhone ürün modelleri bu
ürünün bağlantı veya işlevlerini
desteklemeyebilir.
■ iPod/iPhone sadece iPod/iPhone
ürünleri tarafından desteklenen
bağlantı kabloları ile bağlanmalıdır.
Başka bağlantı kabloları
kullanılamaz.
■ Bazı ender durumlarda, iPod/
iPhone ürünü bu ürüne bağlı iken
kontak kapatıldığında hasar
görebilir. Kullanılmayan iPod/
iPhone ürününü, aracın kontağı
kapatıldıktan sonra bu üründen
ayırın.
■ iPod/iPhone ürünü USB girişine
iPod/iPhone kablosu ile
bağlandığında, Bluetooth müziği
desteklenmez.
■ iPod/iPhone müzik dosyalarını
okuyabilmek için, iPod/iPhone'u
USB girişine iPod/iPhone kablosu
ile bağlayın. iPod/iPhone AUX girişi
terminaline bağlanırsa, müzik
dosyaları okunamaz.
■ iPod/iPhone film dosyalarını
okuyabilmek için, iPod/iPhone'u
AUX giriş terminaline AUX kablosu

ile bağlayın. iPod/iPhone USB
girişine bağlanırsa, film dosyaları
okunamaz.
■ Bu Bilgi ve Eğlence Sistemi ile
birlikte kullanılan iPod/iPhone
çalma işlevleri ve gösterilen bilgiler
iPod/iPhone içinde bulunan çalma
sırası, yöntemi ve gösterilen
bilgilerinden farklı olabilir.
■ iPod/iPhone ürünü tarafından
sunulan arama işlevi ile ilgili
öğelerin sınıflandırılması için,
aşağıdaki tabloya bakın.

Resim sistemi

Bilgi ve Eğlence sistemi USB
depolama aygıtında bulunan resim
dosyalarına bakabilir.
Resim dosyalarını kullanmak için
uyarılar
■ Dosya boyutu:
- JPG: 64 ile 5000 piksel arası
(Genişlik) 64 ile 5000 piksel arası
(Yükseklik)
- BMP, PNG, GIF: 64 ile 1024 piksel
arası (Genişlik) 64 ile 1024 piksel
arası (Yükseklik)
■ Dosya uzantıları:
.jpg, .bmp, .png, .gif (hareketli GIF
desteklenmez)
■ Farklı kayıt biçimi nedeniyle veya
dosyanın durumuna bağlı olarak,
bazı dosyalar okunamayabilir.

Film sistemi

Bilgi ve Eğlence sistemi USB
depolama aygıtında bulunan film
dosyalarını oynatabilir.
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Film dosyalarını kullanmak için
uyarılar
■ Kullanılabilen çözünürlük: 720 x
576 (G x Y) piksel içerisinde.
■ Çerçeve hızı:30 fps'den az.
■ Okunabilen film dosyaları:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv
Okunabilen film dosyası kod
çözücü biçimine göre
oynatılamayabilir.
■ Okunabilen alt yazı biçimi: .smi
■ Okunabilen Kod çözücü biçimleri:
divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
■ Okunabilen Ses biçimleri: MP3,
AC3, AAC, WMA
■ Maks. Video Bit Hızı:
- mpeg-1: 8 Mbps
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps
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■ Maks. Ses Bit Hızı:
- mp3: 320kbps
- wma: 320kbps
- ac-3: 640kbps
- aac: 449kbps
■ DRM (Digital Right Management)
uygulanan film dosyaları
çalınamayabilir.

Sonradan takılabilen ilave cihaz
sistemi
Bilgi ve Eğlence sistemi sonradan
takılabilen ilave cihaz üzerinden
bağlanan müzik veya filmleri
okuyabilir.
■ Sonradan takılabilen ilave cihaz
zaten bağlı ise, sonradan
takılabilen ilave cihazdaki müzik
kaynağını çalmak için ; > ses >
Kaynak S > AUX tuşuna basın.
■ AUX kablosunun tipi
- 3 kutuplu kablo: ses için AUX
kablosu

- 4 kutuplu kablo: film için AUX
kablosu (iPod/ iPhone için AUX
kablosu)
4 kutuplu kablo film oynatıldığında
desteklenir.
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Bluetooth sistemi

■ Desteklenen profiller: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Bluetooth müziği cep telefonuna
veya Bluetooth cihazına bağlı
olarak çalınamayabilir.
■ Öğeyi bir stereo kulaklık seti olarak
bağlamak/kurmak için cep
telefonundan veya Bluetooth
cihazından, Bluetooth cihazının
tipini bulun.
■ Stereo kulaklık başarı ile
takıldığında, ekranda bir müzik
notası simgesi n görünür.
■ Bluetooth cihazı tarafından çalınan
ses Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden aktarılır.
■ Bluetooth müziği sadece bir
Bluetooth cihazı bağlandığında
çalınabilir. Bluetooth müziği
çalabilmek için, Bluetooth cep
telefonunu Bilgi ve Eğlence
sistemine bağlayın.

Not
Ayrıntılı bilgiler için, "Bluetooth
Eşleştirme ve Bağlama" başlığına
bakın 3 47
■ Cep telefonundaki müziği dinlerken
Bluetooth kesilirse, müzik artık
çalmaz. Ses akışı işlevi bazı
Bluetooth ep telefonları tarafından
desteklenmeyebilir. Aynı anda
Bluetooth hands-free (eller serbest)
veya cep telefonu müziği
işlevlerinden sadece birisi
kullanılabilir. Örneğin, cep telefonu
üzerinden müzik dinlerken
Bluetooth hands-free (eller serbest)
işlevine geçmek isterseniz, müzik
kesilir. Cep telefonunda müzik
dosyaları kayıtlı değilse, araçta
müzik çalmak mümkün değildir.
■ Bluetooth müziği dinlemek için,
müziğin stereo kulaklık seti
bağlandıktan sonra en az bir kez
cep telefonunun veya Bluetooth
cihazının müzik çalma modunda
çalınmış olması gerekir. En az bir
kez çaldıktan sonra, müzik çalar
müzik çalma moduna girdiğinde
otomatik olarak müzik dinlenir ve
müzik çalar modu sona erdiğinde

■
■

■

■

de otomatik olarak durur. Cep
telefonu veya Bluetooth müziği
bekleme ekranı modunda değilse,
Bluetooth ses çalma modunu
otomatik olarak çalmazlar.
Bluetooth müziği çalarken parçaları
çok çabuk değiştirmeyin.
Bilgi ve Eğlence Sisteminden cep
telefonuna veri aktarımı biraz vakit
alır. Bilgi ve Eğlence Sistemi sesi
cep telefonundan veya Bluetooth
cihazdan çıktığı gibi aktarır.
Cep telefonu veya Bluetooth cihazı
bekleme ekranı modunda değilse,
Bluetooth müziği çalma moduna
rağmen otomatik olarak
çalmayabilir.
Cep telefonundan Bluetooth müziği
çalma moduna çalma komutu Bilgi
ve Eğlence Sistemi tarafından
aktarılır. Bu farklı bir şekilde
gerçekleşirse, cihaz durma komutu
gönderir. Bu çalma/durdurma
komutunun etkinleşmesi cep
telefonunun seçeneklerine bağlı
olarak biraz zaman alabilir.
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■ Bluetooth müziği çalması
çalışmıyorsa, cep telefonunun
bekleme ekranı modunda olup
olmadığını kontrol edin.
■ Bazen, Bluetooth müziği çalarken
ses kesilebilir.

Akıllı telefon bağlantısı
iPod/iPhone uygulamasında akıllı
telefon desteği
iPod/iPhone
Bir iPod/iPhone uygulamasını
kullanmak için, iPod/iPhone'u USB
girişi üzerinden bağlayın.
Android cep telefonu
Android cep telefonu üzerindeki
uygulamayı kullanabilmek için
Android cep telefonu ile Bilgi ve
Eğlence sistemini Bluetooth kablosuz
teknolojisi ile birbirlerine bağlayın.
Ayrıntılı bilgi veren web siteleri
Avusturya / Almanya:
www.chevrolet.at/MyLink
Ermenistan / Ermenice:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Ermenistan / Rusça:

www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Azerbaycan / Azerice:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Azerbaycan / Rusça:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Belarus / Rusça:
www.chevrolet.by/MyLink
Belçika / Felemenkçe:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belçika / Fransızca:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosna - Hersek / Hırvatça:
www.chevrolet.ba/MyLink
Bulgaristan / Bulgarca:
www.chevrolet.bg/MyLink
Hırvatistan / Hırvatça:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Kıbrıs/ Yunanca/İngilizce:
www.chevrolet.com.cy
Çek Cumhuriyeti / Çekçe:
www.chevrolet.cz/MyLink
Danimarka / Danimarkaca:
www.chevrolet.dk/MyLink

Estonya / Estçe:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finlandiya / Fince:
www.chevrolet.fi/MyLink
Fransa / Fransızca:
www.chevrolet.fr/MyLink
Gürcistan / Gürcüce:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Gürcistan / Rusça:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Almanya / Almanca:
www.chevrolet.de/MyLink
Yunanistan / Yunanca:
www.chevrolet.gr/MyLink
Macaristan / Macarca:
www.chevrolet.hu/MyLink
İzlanda / İngilizce:
www.chevrolet.is
İrlanda / İngilizce:
www.chevrolet.ie/MyLink
İtalya / İtalyanca:
www.chevrolet.it/MyLink
Kazakistan / Kazakça:
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www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kazakistan / Rusça:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Letonya / Letonca:
www.chevrolet.lv/MyLink
Litvanya / Litvanyaca:
www.chevrolet.lt/MyLink
Lüksemburg / Fransızca:
www.chevrolet.lu/MyLink
Makedonya / Makedonyaca:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / Yunanca/İngilizce:
www.chevrolet.com.mt
Moldavya / Romanca:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldavya / Romanca:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Hollanda / Hollandaca:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norveç / Norveççe:
www.chevrolet.no/MyLink
Polonya / Lehçe:
www.chevrolet.pl/MyLink

Portekiz / Portekizce:
www.chevrolet.pt/MyLink
Romanya / Romence:
www.chevrolet.ro/MyLink
Rusya / Rusça:
www.chevrolet.ru/MyLink
Sırbistan / Sırpça:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slovakya / Slovence:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slovenya / Sırpça:
www.chevrolet.si/MyLink
İspanya / İspanyolca:
www.chevrolet.es/MyLink
İsveç / İsveççe:
www.chevrolet.se/MyLink
İsviçre / Almanca:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
İsviçre / Fransızca:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
İsviçre / İtalyanca:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Türkiye / Türkçe:

www.chevrolet.com.tr/MyLink
İngiltere / İngilizce:
www.chevrolet.co.uk/MyLink

Ses çalınması
USB çalar
USB depolama aygıtındaki müzik
dosyalarının çalınması
Müzik dosyalarını içeren USB
depolama aygıtını USB girişine takın.
■ Bilgi ve Eğlence sistemi USB
depolama aygıtı üzerindeki bilgileri
okumayı tamamladıktan sonra,
otomatik olarak çalmaya başlar.
■ Okunamayan bir USB depolama
aygıtı bağlandı ise, bir hata mesajı
görünür ve Bilgi ve Eğlence sistemi
otomatik olarak daha önceki ses
işlevine döner.

Harici cihazlar
Not
Kullanıcı USB depolama aygıtını
çıkartmak isterse, önce başka bir
işlev seçmeli ve sonra da USB
depolama aygıtını çıkartmalıdır.
Pause
Okunurken = üzerine basın.
Okumayı devam ettirmek için l
tuşuna basın.

Not
USB depolama aygıtı zaten bağlı
ise, USB müzik dosyalarını çalmak
için ; > ses > Kaynak S > USB
üzerine basın.
USB müzik dosyasının çalınmasına
son verilmesi
1. Kaynak S üzerine basın.
2. AM, FM, AUX veya Bluetooth
üzerine basarak başka bir işlev
seçin.

Bir sonraki dosyanın okunması
Bir sonraki dosyayı okumak için v
üzerine basın.
Bir önceki dosyanın okunması
Bir önceki dosyayı okumak için 5
saniyelik okuma süresi içinde t
tuşuna basın.
Güncel dosyanın başına dönülmesi
5 saniyelik okuma süresinden sonra
t tuşuna basın.
İleriye veya geriye doğru tarama
Geri veya hızlı ileriye sarmak için
okurken t veya v tuşunu basılı
olarak tutun. Normal hızda
oynatmaya devam etmek için tuşu
bırakın.
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Bir dosyanın tekrar tekrar okunması
Okurken r üzerine basın.
■ 1: Güncel dosyayı tekrar tekrar
okur.
■ TÜMÜ: Tüm dosyaları tekrar tekrar
okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.
Bir dosyanın rastgele okunması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ AÇIK: Tüm dosyaları rastgele
sırada okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.
Okunan dosyadaki bilgilere bakılması
Okunan dosya ile ilgili bilgi almak için,
okunma esnasında başlığının üzerine
basın.
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Harici cihazlar

■ Gösterilen bilgilere şarkı ile birlikte
kaydedilmiş olan başlık, dosya adı,
klasör adı sanatçı/albüm bilgileri
dahildir.
■ Bilgi ve Eğlence sistemindeki yanlış
bilgiler değiştirilemez veya
düzeltilemez.
■ Özel simgelerle veya mevcut
olmayan dillerde belirtilen şarkı
bilgileri d ile görüntülenebilir.
USB müzik menüsünün kullanılması
1. Okunurken MENÜ üzerine basın.
Tüm şarkılar/dizinler/sanatçılar/
albümler/tarzlarda ilgili şarkıların
numaraları gösterilir.

2. İstenen okuma moduna basın.
Ses tonu ayarları
1. Okunurken MENÜ üzerine basın.
2. R ve S ile liste içinde gezinin.
Ses tonu ayarları üzerine basın.

3. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 18.

iPod/iPhone çalar

iPod/iPhone bağlantısını destekleyen
modeller ile sınırlıdır.
iPod/iPhone üzerindeki müzik
dosyalarının çalınması
Müzik dosyalarını içeren iPod/
iPhone'u USB girişine takın.
■ Bilgi ve Eğlence sistemi iPod/
iPhone üzerindeki bilgileri okumayı
tamamladıktan sonra, otomatik
olarak daha önce çaldığı yerden
başlar.

Harici cihazlar
■ Okunamayan bir iPod/iPhone
cihazı bağlandı ise, ilgili bir hata
mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence
sistemi otomatik olarak daha
önceki ses işlevine döner.

Not
Kullanıcı iPod/iPhone'u çıkartmak
isterse, önce başka bir işlev seçmeli
ve sonra da iPod/iPhone'u
çıkartmalıdır.
Pause
Okunurken = üzerine basın.
Okumayı devam ettirmek için l
tuşuna basın.
Bir sonraki şarkının çalınması
Bir sonraki şarkıyı çalmak için v
üzerine basın.

Not
iPod/iPhone zaten bağlı ise, iPod/
iPhone'u çalmak için ; > ses >
Kaynak S > iPod üzerine basın.
iPod/iPhone okumaya son verilmesi
1. Kaynak S üzerine basın.
2. AM, FM, AUX veya Bluetooth
üzerine basarak başka bir işlevi
seçin.

Bir önceki şarkının çalınması
Bir önceki şarkıyı çalmak için 2
saniyelik okuma süresi içinde t
tuşuna basın.
Güncel şarkının başına dönülmesi
2 saniyelik okuma süresinden sonra
t tuşuna basın.
İleriye veya geriye doğru tarama
Geri veya hızlı ileriye sarmak için
okurken t veya v tuşunu basılı
olarak tutun. Normal hızda
oynatmaya devam etmek için tuşu
bırakın.
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Bir dosyanın tekrar tekrar okunması
Okurken r üzerine basın.
■ 1: Güncel dosyayı tekrar tekrar
okur.
■ TÜMÜ: Tüm dosyaları tekrar tekrar
okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.
Bir dosyanın rastgele okunması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ AÇIK: Tüm dosyaları rastgele
sırada okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.
Çalınan şarkıdaki bilgilere bakılması
Çalınan şarkı ile ilgili bilgi almak için,
okunma esnasında başlığının üzerine
basın.
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Harici cihazlar

■ Gösterilen bilgilere şarkı ile birlikte
kaydedilmiş olan başlık ve sanatçı/
albüm bilgileri dahildir.
■ Bilgi ve Eğlence sistemindeki yanlış
bilgiler değiştirilemez veya
düzeltilemez.
■ Özel simgelerle veya mevcut
olmayan dillerde belirtilen şarkı
bilgileri d ile görüntülenebilir.
iPod menüsünün kullanılması
1. Okunurken MENÜ üzerine basın.
İlgili şarkıların numaraları çalma
listeleri/sanatçılar/albümler/
şarkılar/tarzlar/besteci/sesli
kitaplar tarafından gösterilir.

2. İstenen okuma moduna basın.
Ses tonu ayarları
1. Okunurken MENÜ üzerine basın.
2. R ve S ile liste içinde gezinin.
Ses tonu ayarları üzerine basın.

3. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 18.

Sonradan takılabilen ilave cihaz
Sonradan takılabilen ilave cihaz
müzik kaynağının çalınması
Müzik kaynağını içeren sonradan
takılabilen ilave cihazı AUX giriş
terminaline bağlayın. Bilgi ve Eğlence
Sistemi sonradan takılabilen ilave
cihaz üzerindeki bilgileri okumayı
tamamladıktan sonra, otomatik
olarak oynamaya başlar.

Harici cihazlar

Ses tonu ayarları
1. Aux girişine takılan müzik
çalarken ses tonu ayarları üzerine
basın.

2. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 18.

Bluetooth
Bluetooth müziğinin çalınması
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ses üzerine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S üzerine
basın.
4. Bağlı olan Bluetooth müzik çalma
modunu seçmek için Bluetooth
üzerine basın.
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Not
Bluetooth cihazı bağlı değilse, bu
işlev seçilemez.
Pause
Okunurken 6= üzerine basın.
Çalmayı devam ettirmek için yeniden
6= tuşuna basın.
Bir sonraki şarkının çalınması
Bir sonraki müziği çalmak için v
üzerine basın.
Bir önceki şarkının çalınması
Bir önceki müziği çalmak için 2
saniyelik okuma süresi içinde t
tuşuna basın.
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Harici cihazlar

Güncel şarkının başına dönülmesi
2 saniyelik okuma süresinden sonra
t tuşuna basın.
Ara
Hızlı ileri veya geri almak için t veya
v tuşunu basılı olarak tutun.

Not
Bu işlev cep telefonuna bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
Ses tonu ayarları
1. Okuma esnasında k üzerine
basın.

Müziğin tekrar tekrar çalınması
Okurken r üzerine basın.
■ 1: Güncel müzik parçasını tekrar
tekrar çalar.
■ TÜMÜ: Tüm müzik parçaları tekrar
tekrar okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.
Not
Bu işlev cep telefonuna bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
Müziğin rastgele çalınması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ AÇIK: Tüm müzik parçalarını
rastgele sırada okur.
■ KAPALI: Normal okumaya geri
döner.

2. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 18.

Resimlerin gösterilmesi
Bir resme bakılması
1. Resim dosyalarını içeren USB
depolama aygıtını USB girişine
takın.
Resim gösterilir.

2. Tam ekrana bakmak için ekrana
dokunun. Bir önceki ekrana
dönmek için ekran üzerine
yeniden dokunun.

Harici cihazlar
Not
USB depolama aygıtı zaten bağlı
ise, resim dosyalarına bakmak
için ; > resim ve film > Kaynak S >
USB (resim) üzerine basın.
Güvenliğiniz için, aracınız hareket
halinde iken, bazı özellikler devre
dışıdır.

Bir önceki veya bir sonraki
resme bakılması

Resim ekranından, bir önceki veya
sonraki resme bakmak için d veya
c üzerine basın.

Bir resmin döndürülmesi

Resmi sağa veya sola döndürmek
için, resim ekranından u veya v
üzerine basın.

Bir resmin büyütülmesi

Resmi büyültmek için, resim
ekranından w üzerine basın.

USB resim menüsünün
kullanılması
1. Resim menüsünden, MENU
tuşuna basın. Ekrana USB resim
menüsü gelir.

Bir slayt gösterimi izlenmesi

Resim ekranından t üzerine basın.
■ Slayt gösterisi başlar.
■ Slayt gösterisi okunurken slayt
gösterisini iptal etmek için, ekrana
dokunun.
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2. İstenen menüye basın.
◆ resim dosyası listesi: Tüm
resim dosyası listesini
görüntüler.
◆ başlığa göre ayır: Resimleri
başlık sırasına göre gösterir.
◆ tarihe göre ayır: Resimleri tarih
sırasına göre gösterir.
◆ slayt gösterisinin süresi: Slayt
gösterisi resim değiştirme
aralığını seçin.
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Harici cihazlar

◆ saat/sıcaklık ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, Açık veya Kapalı'yı seçin.
◆ ekran ayarı: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.

Film gösterme
Bir film dosyasının okunması
1. Film dosyalarını içeren USB
depolama aygıtını USB girişine
takın.
Film oynamaya başlar.

2. Kontrol çubuğunu göstermek/
saklamak için ekrana dokunun.
Bir önceki ekrana dönmek için
ekrana yeniden dokunun.
Not
USB depolama aygıtı zaten bağlı
ise, film dosyasını oynatmak için ;
> resim ve film > Kaynak S > USB
(resim) üzerine basın.
Film oynatma işlevi sürüş esnasında
kullanılamaz. (Trafik kurallarına göre
sadece araç park halinde iken
kullanılabilir.)

Pause

Film oynarken / üzerine basın.
Oynatmayı devam ettirmek için c
tuşuna basın.

Bir sonraki filmin oynatılması
Bir sonraki filmi oynatmak için c
üzerine basın.

Bir önceki filmin oynatılması
Bir önceki filmi oynatmak için 5
saniyelik okuma süresi içinde d
tuşuna basın.

Harici cihazlar
Alt yazı dili

Güncel filmin başına dönülmesi
5 saniyelik okuma süresinden sonra
d tuşuna basın.

Film dosyasında bir alt yazı dili varsa,
kullanıcı alt yazı dilini görebilir.
1. Film ekranından k üzerine basın.

İleriye veya geriye doğru tarama
Geri veya hızlı ileriye sarmak için
oynatırken d veya c tuşunu basılı
olarak tutun. Normal hızda
oynatmaya devam etmek için tuşu
bırakın.

Tam ekran modunda izleme

Tam ekran görüntüsünü izleyebilmek
için film ekranından x üzerine basın.
Bir önceki ekrana dönmek için
yeniden x a dokunun.

USB film menüsünün
kullanılması
1. Film menüsünden, MENU tuşuna
basın. Ekrana USB film menüsü
gelir.
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2. İstenen menüye basın.
◆ film dosyası listesi: Tüm film
dosyası listelerini görüntüler.
◆ saat/sıcaklık ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, Açık veya Kapalı'yı seçin.
◆ ekran ayarı: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
◆ ses tonu ayarları: Ses
kurulumunu ayarlayın.
Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)" 3 18.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.
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Harici cihazlar

2. < veya > basın.

Konuşma dili

2. < veya > basın.

Film dosyasında bir konuşma dili
varsa, kullanıcı konuşma dilini
seçebilir.
1. Film ekranından k üzerine basın.

3. l işareti olan kısma bastırın.

3. l işareti olan kısma bastırın.

Not
Kullanıcı DivX film dosyası
tarafından desteklenen alt yazı
dillerinden birini ayarlayabilir.
Bir alt yazı dili varsa, kullanıcı alt
yazı dilini ayarlayabilir veya açıp
kapatabilir.

Not
Kullanıcı DivX film dosyası
tarafından desteklenen alt yazı
dillerinden birini ayarlayabilir.
Bir alt yazı dili varsa, kullanıcı alt
yazı dilini ayarlayabilir veya açıp
kapatabilir.

Not
Okunabilen alt yazı biçimi: .smi
Alt yazı dosyasının adı (.smi) film
dosyasının adı ile aynı olmalıdır.

Sonradan takılabilen ilave
cihazlardan film gösterme

Film kaynağını içeren sonradan
takılabilen ilave cihazı AUX giriş
terminaline bağlayın. Bilgi ve Eğlence
Sistemi sonradan takılabilen ilave

Harici cihazlar
cihaz üzerindeki bilgileri okumayı
tamamladıktan sonra, otomatik
olarak oynamaya başlar.

Not
Sonradan takılabilen ilave cihaz
zaten bağlı ise, bu cihaz üzerindeki
bir filmi oynatmak için ; > resim ve
film > Kaynak S > AUX (film) üzerine
basın.
iPod/iPhone'da, iPod/iPhone
üzerindeki film dosyasını oynatmak
için, iPod/iPhone AUX kablosunu
kullanarak iPod/iPhone'u AUX giriş
terminaline bağlayın.
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Film oynatma işlevi sürüş esnasında
kullanılamaz. (Trafik kurallarına göre
sadece araç park halinde iken
kullanılabilir.)

AUX film menüsünün kullanılması
1. AUX film ekranından, MENU
tuşuna basın. Ekrana AUX
menüsü gelir.

2. İstenen menüye basın.
◆ ses tonu ayarları: Ses
kurulumunu ayarlayın.
Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)" 3 18.
◆ saat/sıcaklık ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, Açık veya Kapalı'yı seçin.
◆ Ekran ayarları: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.
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Harici cihazlar

Akıllı telefon
uygulamalarının
kullanılması
Not
Bazı resim ve açıklamalar telefon
işletim sistemleri, sürümler ve/veya
uygulama (App) sürümlerine bağlı
olarak değişebilir. Bu bölümde
sistemin genel çalışması
anlatılmaktadır.

4. Uygulamayı Bilgi ve Eğlence
Sistemi üzerinde çalıştırmak için,
press ; > akıllı telefon
bağlantısına basın. Akıllı telefon
bağlantı menüsü görüntülenir.

Akıllı telefon bağlantı
menüsündeki uygulama
simgelerinin görüntülenmesi/
gizlenmesi
1. ; > akıllı telefon bağlantısı
üzerine basın. Akıllı telefon
bağlantı menüsü görüntülenir.

MyLink ile bir uygulama nasıl
bağlanır
1. Uygulamayı akıllı telefonunuza
kurun.
2. Akıllı telefonunuzla Bilgi ve
Eğlence Sistemini USB girişi veya
Bluetooth kablosuz teknolojiyle
birbirine bağlayın.
iPhone: USB bağlantısı
Android cep telefonu: Bluetooth
kablosuz teknolojisi
3. Uygulamayı çalıştırın.

5. Uygulama simgesine basın.
Uygulama ekranı görüntülenir.
Not
BringGo gibi uygulamalar hakkında
daha fazla bilgi edinmek için, lütfen
navigasyon cihazının
www.BringGoNav.com adresindeki
kullanım el kitabına başvurun.

2. Ayarlar üzerine basın. App
ayarları menüsü görüntülenir.

Harici cihazlar
iPod/iPhone hata mesajı ve
çözümü

Bilgi ve Eğlence sistemi USB girişi
üzerinden bağlanmış olan iPod/
iPhone cihazınızı etkinleştiremezse,
aşağıdaki gibi hata mesajları
görüntülenir.

3. Akıllı telefon bağlantı menüsünde
gösterilen bir uygulama simgesini
görüntülemek veya saklamak için,
istenen uygulama simgesini
işaretleyin veya işaretini kaldırın.
4. OK üzerine basın.
Akıllı telefon bağlantısı menüsünde
etkin bir uygulama varsa, ana
menüde veya gösterilen ekranda üst
konumda bir g işareti görüntülenir.

■ iPhone'unuz kilitli. =>
iPhone'unuzun kilidini açın.
■ Başka bir etkin uygulamanız açık.
=> Diğer etkin uygulamayı kapatın.
■ Uygulamayı iPhone'unuza
kurmadınız. => Uygulamayı
iPhone'unuza kurun.
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iPhone'unuzun iOS versiyonu 4.0'dan
daha eski ise, aşağıdaki gibi hata
mesajları gösterilir.

iPhone üzerindeki uygulamayı
etkinleştirin ve daha sonra Bilgi ve
Eğlence sistemi üzerindeki istenen
uygulama menüsüne basın.
Bilgi ve Eğlence sistemi Bluetooth
kablosuz tekniği üzerinden
bağlanmış olan akıllı cep
telefonunuzu etkinleştiremezse,
aşağıdaki hata mesajı görüntülenir.
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Harici cihazlar

■ Cep telefonu ile ilgili tüm ayarları
sıfırlayın ve Bilgi ve Eğlence sistemi
üzerindeki istenen uygulama
menüsüne basın.
■ Akıllı telefonunuzu ve Bilgi ve
Eğlence sistemini Bluetooth
kablosuz teknolojisi ile yeniden
bağlayın ve Bilgi ve Eğlence
sistemindeki istenen uygulama
menüsüne basın.
■ Uygulamayı akıllı telefonunuzda
durdurduğunuzda, normal
çalışmaya dönülmesi biraz zaman
alabilir. Uygulamayı yaklaşık 10 ~
20 saniye sonra etkinleştirmeyi
deneyin.

USB girişinden bağlı iPod/
iPhone'unuzda bir uygulama
çalışırken başka bir uygulamaya
geçmek isterseniz, iPod/iPhone'un
ana sayfa düğmesiyle ana sayfa
menüsüne gidin, ardından da Bilgi ve
Eğlence Sisteminin Akıllı telefon
bağlantı menüsündeki uygulama
simgesine basın.
iPhone Bilgi ve Eğlence sistemine
USB girişi üzerinden bağlı ise ve Bilgi
ve Eğlence sistemi Bluetooth
kablosuz teknolojisi ile başka bir cep
telefonuna bağlı ise, ekranda
gösterilen akıllı telefon listesini
kullanarak iki uygulama (iPhone ve
bluetooth cep telefonu) arasında
değiştirmek mümkündür.

İstenen cihazdaki uygulamayı
etkinleştirmek için iPhone veya
bluetooth telefonu üzerine basın.

Cep telefonu

Cep telefonu
Bluetooth® ................................... 47
Eller serbest telefon ..................... 52

Bluetooth®
Bluetooth kablosuz
teknolojisinin anlaşılması

Bluetooth kablosuz teknolojisi
Bluetooth tarafından desteklenen iki
cihaz arasında kablosuz bir bağlantı
sağlar. İlk kez eşleştirdikten sonra,
her iki cihaz açıldıklarında birbirlerine
otomatik olarak bağlanırlar. Bluetooth
ile Bluetooth cep telefonları, PDA'lar
veya yakındaki diğer cihazlar
arasında 2,45Ghz frekansı kısa
mesafe kablosuz iletişim
teknolojilerini kullanarak birbirlerine
bilgi aktarabilirler. Bu araç içinde,
kullanıcılar hands-free (eller serbest)
telefon görüşmeleri yapabilir, handsfree (eller serbest) veri aktarabilir ve
sisteme bir cep telefonu ile
bağlanarak ses akış dosyalarını
çalabilir.
Not
Bazı yerlerde Bluetooth kablosuz
teknolojisinin kullanımı kısıtlı olabilir.
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Çok sayıda farklı Bluetooth cihazı ve
bellenim versiyonları mevcut
olduğundan, cihazınız Bluetooth
bağlantısı yapılırken daha farklı bir
yanıt verebilir.
Cep telefonunuzun Bluetooth
işlevselliği ile ilgili olarak, cihazın
kullanım kılavuzuna bakınız.

Bluetooth'un eşleştirilmesi ve
bağlanması

Bluetooth özelliğini kullanmak için,
cihazınızdaki Bluetooth özelliğinin
açık olmasına dikkat edin. Bluetooth
cihazının kullanım kılavuzuna
bakınız.
Bilgi ve Eğlence sisteminde eşleşmiş
olan bir cihaz yoksa
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki cep telefonu
üzerine ve sonra da Evet üzerine
basın.
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4. Arananlar listesi ekranındaki
eşleştirilmesi istenen cihazın
üzerine basın.
◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) destekleniyorsa,
Bluetooth cihazınızın ve Bilgi ve
Eğlence sisteminin açılan
ekranındaki Evet üzerine basın.

5. Bluetooth cihazı ve Bilgi ve
Eğlence sistemi eşleştirme
başarılı ise, Bilgi ve Eğlence
sisteminde cep telefonu ekranı
görünür.

3. Bluetooth cep telefonlarını
aramak için Bluetooth Cihazı Ara
üzerine basın.

◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) desteklenmiyorsa, Bilgi
ekranında gösterildiği gibi
Bluetooth cihazınızın PIN
kodunu girin.

Cep telefonu
Bağlantı başarılı değilse, Bilgi ve
Eğlence sisteminde bir hata
mesajı görüntülenir.
Not
Bluetooth cihazınız ve Bilgi ve
Eğlence sistemi başarı ile eşleştirildi
ise, telefon rehberi otomatik olarak
yüklenir. Fakat, cep telefonun tipine
bağlı olarak telefon rehberi otomatik
olarak yüklenmeyebilir. Bu
durumda, cep telefonunuzdaki
telefon rehberi yükleme işlemi ile
devam edin.

2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.
3. Bağlantı ayarları > Bluetooth
ayarları > cihazları eşleştir
üzerine basın.
4. Cihaz eşleştirme ekranından
eşleştirmek istediğiniz cihaza
basın ve 6. adımla devam edin.
cihaz eşleştirme sisteminde
istediğiniz bir cihaz yoksa, istenen
cihazı aramak için Bluetooth
Cihazı Ara üzerine basın.

Not
Daha önce Bilgi ve Eğlence
sistemine bağlanmış olan bir
Bluetooth cihazı varsa, Bilgi ve
Eğlence sistemi otomatik olarak
bağlanır. Fakat, Bluetooth
cihazınızdaki Bluetooth ayarı kapalı
ise, Bilgi ve Eğlence sisteminde bir
hata mesajı görüntülenir.
Bilgi ve Eğlence sisteminde eşleşmiş
olan bir cihaz varsa
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
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◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) destekleniyorsa,
Bluetooth cihazınızın ve Bilgi ve
Eğlence sisteminin açılan
ekranındaki Evet üzerine basın.

◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) desteklenmiyorsa, Bilgi
ekranında gösterildiği gibi
Bluetooth cihazınızın PIN
kodunu girin.

5. Arananlar listesi ekranındaki
eşleştirilmesi istenen cihazın
üzerine basın.
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6. Bluetooth cihazı ve Bilgi ve
Eğlence sistemi eşleştirme
başarılı ise, cihaz eşleştirme
ekranında nh görüntülenir.

◆ Bağlı olan cep telefonu y ile
işaretlenir.
◆ nh işareti hands-free (eller
serbest) ve cep telefonu müziği
işlevlerinin etkin olduğunu
gösterir.
◆ h işareti sadece hands-free
(eller serbest) işlevinin etkin
olduğunu gösterir.
◆ n işareti sadece Bluetooth
müziğinin etkin olduğunu
gösterir.
Not
Bluetooth cihazınız ve Bilgi ve
Eğlence sistemi başarı ile eşleştirildi
ise, telefon rehberi otomatik olarak
yüklenir. Fakat, cep telefonun tipine
bağlı olarak telefon rehberi otomatik
olarak yüklenmeyebilir. Bu
durumda, cep telefonunuzdaki
telefon rehberi yükleme işlemi ile
devam edin.
Not
Bilgi ve Eğlence Sistemi beş adete
kadar Bluetooth cihazı kaydedebilir.

Not
Bağlantı başarısız olursa, Bilgi ve
Eğlence sisteminde bir hata mesajı
görüntülenir.

Bağlı olan Bluetooth
cihazlarının kontrol edilmesi
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.
3. Bağlantı ayarları > Bluetooth
ayarları > cihazları eşleştir
üzerine basın.
4. Eğer bağlı ise, eşleştirilen cihaz
h ile gösterilir.

Cep telefonu
Bluetooth cihazın ayrılması

Bluetooth cihazın bağlanması

1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.
3. Bağlantı ayarları > Bluetooth
ayarları > cihazları eşleştir
üzerine basın.
4. Ayırmak istediğiniz cihazın adı
üzerine basın.

1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.
3. Bağlantı ayarları > Bluetooth
ayarları > cihazları eşleştir
üzerine basın.
4. Bağlamak istediğiniz cihazın adı
üzerine basın.

5. OK üzerine basın.

5. OK üzerine basın.

Bluetooth cihazın silinmesi

Bluetooth cihazını artık kullanmak
istemiyorsanız, sistemden
silebilirsiniz.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar üzerine
basın.
3. Bağlantı ayarları > Bluetooth
ayarları > cihazları eşleştir
üzerine basın.
4. İptal üzerine basın.

5. Evet üzerine basın.
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Eller serbest telefon
Bir telefon numarası girerek
telefon görüşmesi yapılması
1. Telefon numarasını telefon
ekranındaki tuş takımını
kullanarak girin.

Not
Yanlış numaraya basarsanız, girilen
numaranın rakamlarını teker teker
iptal etmek için ⇦ üzerine basın ve
girilen numaranın tüm rakamlarını
silmek için ⇦ tuşunu tutun.

Bir çağrının cep telefonuna
aktarılması (gizli modu)
1. Bir çağrıyı aracın hands-free (eller
serbest) sistemi yerine cep
telefonuna aktarmak istiyorsanız,
m üzerine basın.

2. Ekrandaki y üzerine dokunun
veya direksiyon simidindeki
uzaktan kumandada yw üzerine
basın.

2. Çağrıyı yeniden hands-free (eller
serbest) sistemine aktarmak
istiyorsanız, yeniden m üzerine
basın. Çağrı aracın hands-free
(eller serbest) sistemine aktarılır.

Mikrofonun açılması/
kapatılması

Mikrofonu açıp/kapatmak için n
üzerine basabilirsiniz.

Cep telefonu
Tekrar arama ile çağrı

Direksiyon simidindeki uzaktan
kumandadan, çağrı listesini
görüntülemek için yw üzerine basın
veya cep telefonu ekranındaki y
tuşunu aşağıya bastırın.
Not
Çağrı geçmişi yoksa yeniden arama
mümkün değildir.

Çağrı alma
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2. Telefonla konuşmak için,
direksiyon simidindeki uzaktan
kumandada bulunan yw üzerine
basın veya ekrandaki Kabul et
üzerine dokunun.
Bir çağrıyı reddetmek için,
direksiyon simidindeki uzaktan
kumandada bulunan @n üzerine
basın veya ekrandaki Reddet
üzerine dokunun.

1. Bağlı olan bir Bluetooth cep
telefonu üzerinden bir telefon
gelirse, çalınmakta olan müzik
kesilir ve cep telefonu çalar;
ekranda ilgili bilgiler görünür.

2. Liste içinde gezinmek için R ve
S tuşlarını kullanın.
3. Aramak istediğiniz telefon rehberi
kaydını seçin.

Telefon rehberi menüsünün
kullanılması
1. Cep telefonu ekranında telefon
rehberi üzerine basın.
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3. Aramak istediğiniz adı yazmak
için tuş takımını kullanın.
Ayrıntılar için, bkz. "İsim arama"
3 52.
4. Aramak istediğiniz telefon rehberi
kaydını seçin.

4. Aramak için numaraya basın.

Telefon rehberinde bir kayıt
arama
1. Cep telefonu ekranında telefon
rehberi üzerine basın.

2. Telefon rehberi ekranında o
üzerine dokunun.

5. Aramak için numaraya basın.
Not
Bluetooth cihazınız ve Bilgi ve
Eğlence sistemi başarı ile eşleştirildi
ise, telefon rehberi otomatik olarak
yüklenir. Fakat, cep telefonun tipine
bağlı olarak telefon rehberi otomatik
olarak yüklenmeyebilir. Bu

Cep telefonu
durumda, cep telefonunuzdaki
telefon rehberi yükleme işlemi ile
devam edin.
İsim arama
Örn. kullanıcı "Alex" adını aradığında:
1. İlk karakteri seçmek için abc
üzerine basın.
Telefon rehberi ekranında
içerisinde "a", "b" veya "c" harfleri
bulunan isimler görünür.
2. İkinci karakter için jkl üzerine
basın.
Telefon rehberi ekranında
içerisinde "j", "k" veya "l" harfleri
bulunan isimler görünür.
3. Üçüncü karakteri seçmek için def
üzerine basın.
Telefon rehberi ekranında
içerisinde "d", "e" veya "f" harfleri
bulunan isimler görünür.
4. Dördüncü karakter için wxyz
üzerine basın.
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Telefon rehberi ekranında
içerisinde "w", "x" "y" veya "z"
harfleri bulunan isimler görünür.
5. İsimde bulunan daha fazla harf
girildiğinde, olası adların listesi de
kısalır.

Çağrı geçmişini kullanarak bir
görüşme yapılması
1. Telefon ekranındaki Çağrı
geçmişi üzerine basın.
2. a, b, veya c üzerine basın.

(Aranan çağrı)

(Yanıtsız çağrı)

(Gelen çağrı)
3. Aramak istediğiniz telefon rehberi
kaydını seçin.
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Hızlı arama numaralarını
kullanarak bir görüşme
yapılması

Telefon ekranındaki tuş takımını
kullanarak hızlı arama numarasına
basın ve basılı olarak tutun.
Hızlı aramalar için sadece cep
telefonunda zaten kayıtlı olan hızlı
arama numaraları kullanılabilir. En
fazla 2 basamaklı hızlı arama
numaraları desteklenir.
2 basamaklı hızlı arama
numaralarında, hızlı arama numarası
üzerinden aramak için 2. basamağa
basın ve basılı olarak tutun.

Cep telefonu
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Genel Bilgiler
Bilgi ve eğlence sistemi size en
gelişmiş teknolojiyi kullanarak
aracınızla ilgili bilgiler verir.
Radyo, her altı sayfa için PRESET
tuşları [1~6] ile 36 adete kadar FM,
AM ve DAB (Dijital Audio Yayın
Sistemi) radyo istasyonu
kaydedilerek kolayca kullanılabilir.
DAB (Dijital Audio Yayın Sistemi)
sadece Tip 1/2 modelde kullanılabilir.
Araçta bulunan CD çalar audio CD ve
MP3 (WMA) diskleri okuyabilir ve
USB çalara bağlı olan USB bellekleri
veya iPod ürünlerini okuyabilir.
Bluetooth cep telefonu bağlantısı
işlevi sayesinde, kablosuz eller
serbest telefon görüşmeleri yapılabilir
ve cep telefonundaki müzikler de
dinlenebilir. Bluetooth cep telefonu
bağlantısı işlevi sadece Tip 1/2
modeli için sunulur.
Harici ses girişine portatif bir müzik
çalar bağlayın ve Bilgi ve Eğlence
Sisteminin zengin sesini zevkle
dinleyin.

Dijital ses işlemcisi, ses
optimizasyonu için size çok sayıda
ayarlanmış ekolayzer modu sunar.
Sistem dikkatlice tasarlanmış olan
ayarlama cihazı, akıllı gösterici, ve
çok işlevli menü çevirme
düzenleyicisi ile kolayca ayarlanabilir.
■ "Genel Bakış" bölümünde Bilgi ve
Eğlence Sisteminin işlevlerine basit
bir genel bakış sunulur ve tüm
düzenleyici cihazların bir özeti
verilir.
■ "Sistemin Çalışması" bölümünde
Bilgi ve Eğlence Sisteminin temel
kontrol elemanları açıklanır.
Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence
Sistemleri için mevcut olan tüm
seçenekler ve özellikler
açıklanmaktadır. Gösterge ve menü
işlevleri de dahil bazı açıklamalar
model farkı, ülkeye ait özellikler, özel
donanımlar ve aksesuarlar
nedeniyle sizin aracınız için geçerli
olmayabilir.

Giriş
Ekran göstergesi

Çoğu ekran göstergeleri aracın
kurulumuna ve teknik özelliklerine
göre değiştiğinden, araçta bulunan
ekran göstergesi kılavuzda
gösterilenden farklı olabilir.

Hırsızlığa karşı koruma
özelliği
Bilgi ve Eğlence Sistemi, hırsızlığı
önlemek için elektronik bir güvenlik
sistemi ile donatılmıştır.
Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece ilk
kez takıldığı araç içinde çalışır ve
çalan kişi tarafından kullanılması
mümkün değildir.
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Kumanda birimlerine genel bakış
Tip 1

Giriş
Tip 1-A: Radyo/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tip 1-B: Radyo + CD/MP3 + AUX
1. Ekran
Çal/alım/menü durumunu ve
bilgileri göster.
2. POWER/VOLUME tuşu ile ayar
düğmesi
◆ Bu tuşa basarak güç kaynağını
açın/kapatın.
◆ Toplam ses seviyesini
ayarlamak için ayar düğmesini
çevirin.
3. PRESET [1 ~ 6 ] tuşları
◆ Bu tuşlardan birini basılı olarak
tutun ve o anda dinlediğiniz
radyo istasyonunu güncel
favoriler sayfasına ekleyin.
◆ Bu tuşa bağlı olan kanalı
seçmek için, bu tuşlardan birine
basın.
4. EJECT tuşu
Bu tuşa basın ve diski çıkartın.

5. Disk yuvası
Burası kompakt disklerin takıldığı
ve çıkartıldığı yuvadır.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] tuşu
Favori kanalların kaydedildiği
sayfayı seçmek için bu tuşa basın.
7. INFORMATION [INFO] tuşu
◆ CD/MP3/USB/iPod çalma
modlarını kullanırken dosya
bilgilerine bakmak için bu tuşa
basın.
◆ Radyo işlevi kullanıldığında, o
anda çalmakta olan şarkı ve
radyo istasyonu hakkında
bilgilere bakın.
8. dSEEKc tuşları
◆ Radyo veya DAB kullanırken
sinyal alımları güçlü olan radyo
istasyonlarını otomatik olarak
aramak için bu tuşlara basın. Bu
tuşları basılı olarak tutarak
yayın frekansını elle
ayarlayabilirsiniz.
◆ CD/MP3/USB/iPod çalma
modlarını kullanırken bu tuşlara
basarak hemen bir önceki veya
bir sonraki parçaya geçin.

9.

10.

11.

12.

13.
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O anda çalmakta olan şarkılar
arasında hızla ileriye/geriye
gitmek için bu tuşları basılı
olarak tutabilirsiniz.
CD/AUX tuşu
CD/MP3/AUX veya USB/iPod/
Bluetooth sesi işlevini seçmek için
bu tuşa basın.
RADIO BAND tuşu
FM/AM radyo veya DAB seçmek
için bu tuşa basın.
TP tuşu
FM RDS işlevini kullanarak TP'yi
(Trafik Programları) açın veya
kapatın.
CONFIG tuşu
Ayarlar menüsüne girmek için bu
tuşa basın.
TONE tuşu
Ses ayar modunu ayarlamak/
seçmek için bu tuşa basın.
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14. MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
◆ Güncel işlev menüsünü
göstermek veya kurulum
içeriğini ve değerlerini seçmek/
uygulamak için bu tuşa basın.
◆ Kurulum içeriğini veya kurulum
değerlerini değiştirmek/taşımak
için bu ayar düğmesini çevirin.
15. AUX girişi
Bu girişe harici bir ses cihazı
bağlayın.
16. PBACK tuşu
◆ Giriş içeriğini iptal edin veya
önceki menüye dönün.
17. PHONE/MUTE tuşu
◆ Bluetooth telefon modunu
etkinleştirmek (sadece Tip A-1
modeli) veya sesi kısma işlevini
açıp kapatmak için (sadece Tip
1-B modelde) bu tuşa basın.
◆ Sesi kısma işlevini açıp
kapatmak için (sadece Tip 1-A
modeli için) bu tuşu basılı olarak
tutun.

Giriş
Tip 2
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Tip 2-A: Radyo + CD/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
Tip 2-B: Radyo + CD/MP3 + AUX
1. Ekran
Çal/alım/menü durumunu ve
bilgileri göster.
2. POWER/VOLUME tuşu ile ayar
düğmesi
◆ Bu tuşa basarak güç kaynağını
açın/kapatın.
◆ Toplam ses seviyesini
ayarlamak için ayar düğmesini
çevirin.
3. PRESET [1 ~ 6 ] tuşları
◆ Bu tuşlardan birini basılı olarak
tutun ve o anda dinlediğiniz
radyo istasyonunu güncel
favoriler sayfasına ekleyin.
◆ Bu tuşa bağlı olan kanalı
seçmek için, bu tuşlardan birine
basın.
4. EJECT tuşu
Bu tuşa basın ve diski çıkartın.

5. Disk yuvası
Burası kompakt disklerin takıldığı
ve çıkartıldığı yuvadır.
6. FAVOURITE [FAV1-2-3] tuşu
Favori kanalların kaydedildiği
sayfayı seçmek için bu tuşa basın.
7. INFORMATION [INFO] tuşu
◆ CD/MP3/USB/iPod çalma
modlarını kullanırken dosya
bilgilerine bakmak için bu tuşa
basın.
◆ Radyo işlevi kullanıldığında, o
anda çalmakta olan şarkı ve
radyo istasyonu hakkında
bilgilere bakın.
8. dSEEKc tuşları
◆ Radyoyu kullanırken sinyal
alımları güçlü olan radyo
istasyonlarını otomatik olarak
aramak için bu tuşlara basın. Bu
tuşları basılı olarak tutarak
yayın frekansını elle
ayarlayabilirsiniz.
◆ CD/MP3/USB/iPod çalma
modlarını kullanırken bu tuşlara
basarak hemen bir önceki veya
bir sonraki parçaya geçin.

9.

10.

11.

12.

13.

O anda çalmakta olan şarkılar
arasında hızla ileriye/geriye
gitmek için bu tuşları basılı
olarak tutabilirsiniz.
CD/AUX tuşu
CD/MP3/AUX veya USB/iPod/
Bluetooth sesi işlevini seçmek için
bu tuşa basın.
RADIO BAND tuşu
FM veya AM bandı radyoyu
seçmek için bu tuşa basın.
TP tuşu
FM RDS işlevini kullanarak TP'yi
(Trafik Programları) açın veya
kapatın.
CONFIG tuşu
Ayarlar menüsüne girmek için bu
tuşa basın.
TONE tuşu
Ses ayar modunu ayarlamak/
seçmek için bu tuşa basın.

Giriş
14. MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
◆ Güncel işlev menüsünü
göstermek veya kurulum
içeriğini ve değerlerini seçmek/
uygulamak için bu tuşa basın.
◆ Kurulum içeriğini veya kurulum
değerlerini değiştirmek/taşımak
için bu ayar düğmesini çevirin.
15. AUX girişi
Bu girişe harici bir ses cihazı
bağlayın.
16. PBACK tuşu
◆ Giriş içeriğini iptal edin veya
önceki menüye dönün.
17. PHONE/MUTE tuşu
◆ Bluetooth telefon modunu
etkinleştirmek (sadece Tip A-2
modeli) veya sesi kısma işlevini
açıp kapatmak için (sadece Tip
2-B modelde) bu tuşa basın.
◆ Sesi kısma işlevini açıp
kapatmak için (sadece Tip 2-A
modeli için) bu tuşu basılı olarak
tutun.

Direksiyondaki ses kumanda
birimleri
Direksiyondaki ses kumandası Tip 1:
opsiyon

1. Mute/Hang up tuşu
Herhangi bir müzik çalma
modunda bu tuşa basarak ses
kısmayı açın veya kapatın.
Meşgul modunda, bu tuşa
basarak çağrıları geri çevirebilir
veya görüşmenizi
tamamlayabilirsiniz.
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2. Call (Çağrı) tuşu
◆ Bir çağrıya yanıt vermek veya
tekrar aramayı seçme moduna
girmek için bu tuşa basın.
◆ Çevrilen çağrı günlüğünü
girmek veya bir görüşme
esnasında gizli görüşme ile
eller serbest modu arasında
değiştirmek için bu tuşu basılı
olarak tutun.
3. Source [dSRCc] tuşu/ayar
düğmesi
◆ Bir ses çalma modu seçmek için
bu tuşa basın.
◆ Kayıtlı radyo istasyonlarını veya
dinlediğiniz müziği değiştirmek
için ayar düğmesini çevirin.
4. Volume [+ -] tuşları
◆ Ses yüksekliğini artırmak için +
tuşuna basın.
◆ Ses yüksekliğini azaltmak için tuşuna basın.
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Giriş

Direksiyondaki ses kumandası Tip 2:
opsiyon

◆ Bir ses çalma modu seçmek için
bu tuşa basın.
◆ Kayıtlı radyo istasyonlarını veya
dinlediğiniz müziği değiştirmek
için ayar düğmesini çevirin.
4. Volume [+ -] tuşları
◆ Ses yüksekliğini artırmak için +
tuşuna basın.
◆ Ses yüksekliğini azaltmak için tuşuna basın.

Sistemi açma/kapatma

Sistemin çalışması
1. Mute/Hang up tuşu
Ses kısma modunu açmak ve
kapatmak için bu tuşa basın.
2. Kullanılmaz
3. Source [dSRCc] tuşu/ayar
düğmesi

Tuşlar ve kontrol cihazı

Bilgi ve Eğlence Sistemi işlev tuşları,
çok işlevli arama ayar düğmesi ve
ekran menüsünde gösterilen menü
kullanılarak çalıştırılır.
Sistemde kullanılan tuşlar ve ayar
cihazları.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi tuşları ve
ayar düğmesi
■ Direksiyondaki uzaktan kumanda
tuşları

Sistemi açmak için POWER/
VOLUME tuşuna basın.
Güç açıldığında, daha önce seçilmiş
olan yayın istasyonu veya şarkı
çalınır. (Fakat bu, cihaza bağlı olarak
Bluetooth sesi için farklı olabilir).
Sistemi kapatmak için POWER/
VOLUME tuşuna basın.

Giriş
Otomatik olarak kapatılması

Kontak anahtarı kapalı konumunda
iken, Bilgi ve Eğlence Sistemi
POWER/VOLUME tuşu ile
açıldığında, kullanıcı sistemi en son
olarak kullandıktan on dakika sonra,
Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik
olarak kapanır.

Ses seviyesi kontrolü

■ Direksiyondaki uzaktan kumanda
düğmesini kullanarak, ses
seviyesini ayarlamak için VOLUME
[+/-] tuşlarına basın.
■ Güncel ses seviyesi görünür.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi
kapatıldığında, ses seviyesi daha
önce yapılmış olan seçime getirilir
(bu seviye maksimum başlangıç
seviyesinden daha az ise).
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Gerektiğinde, ses seviyesi otomatik
olarak azalır.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünden, ses
özellikleri FM/AM/DAB radyoya ve
her ses aygıtının işlevine göre farklı
olarak ayarlanabilir.

Otomatik Ses ayarı

Hıza duyarlı ses seviyesi kurulumu
çalışmaya başladıktan sonra,
motordan ve lastiklerden gelen
sesleri kaydırmak için, ses seviyesi
otomatik olarak aracın hızına göre
kontrol edilir. (Bkz. Ayarlar → Radyo
ayarları → Otomatik Ses Seviyesi).

Yüksek sıcaklıkta ses seviyesi
sınırlandırma
Ses seviyesini ayarlamak için
POWER/VOLUME ayar düğmesini
çevirin.

Radyonun içindeki sıcaklık çok
yüksek ise, kontrol edilebilen
maksimum ses seviyesi Bilgi ve
Eğlence Sistemi tarafından
sınırlandırılır.

İlgili işlev modunu kullanırken TONE
tuşuna basın.
İstenen ses tonu kontrol modunu
seçmek için MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
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İstenen ses tonu ayar değerini
seçmek için MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
Ses tonu konfigürasyonu modunda
MENU-TUNE tuşuna uzunca basarak
güncel olarak seçilen öğeyi başlangıç
durumuna getirmek veya TONE
tuşuna uzunca basarak ses tonu
konfigürasyon modundaki tüm öğeleri
başlangıç durumuna getirmek
mümkündür.

Ses tonu ayarları
■ Bas: Bas seviyesini -12 ile +12
arasına ayarlayın.
■ Orta aralık: Orta aralık seviyesini
-12 ile +12 arasına ayarlayın.
■ Tiz: Tiz seviyesini -12 ile +12
arasına ayarlayın.
■ Kısıcı: Altı hoparlör sistemli araç
modellerinde ön/arka hoparlör
balansını ön 15'ten arka 15'e
ayarlayın.
■ Balans: Sağ/sol hoparlör balansını
sol 15'ten sağ 15'e ayarlayın.
■ EQ (Ekolayzer): Ses tarzını
(KAPALI ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klasik ↔
Konuşma ↔ Halk müziği) seçin
veya kapatın.

İşlev seçimi
FM/AM veya DAB radyo

FM, AM veya DAB radyo seçmek için
RADIO BAND tuşuna basın.
Yayın istasyonları seçmek için
opsiyonlar içeren FM menüsü, AM
menüsü veya DAB menüsünü açmak
için, MENU-TUNE tuşuna basın.

Giriş
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth ses
çalma veya harici (AUX) girişi

Ses çaların işlevleri, CD/MP3 diskleri
için AUX işlevi veya bağlı olan USB ya
da iPod, arasında değiştirmek,
Bluetooth ses çalar arasında
değiştirmek için, CD/AUX tuşuna
tekrar tekrar basın. (MP3/CD → AUX
→ USB veya iPod, → Bluetooth audio
→ CD/MP3 →....)
İstenen modu seçmek için,
direksiyondaki uzaktan kumandanın
ayar düğmesinde, Kaynak [dSRCc]
üzerine basın.
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Bluetooth eller serbest telefon cihazı

İlgili işlev veya ilgili cihaz menüsü
seçeneklerini içeren menüyü açmak
için, MENU-TUNE tuşuna basın
(Bluetooth ses düzeni hariç).

Bluetooth eller serbest cep telefonu
işlevini seçmek için PHONE/MUTE
tuşuna basın (sadece Tip 1/2-A
modellerinde).
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Giriş
(14) MENU-TUNE kontrollü tuş
■ Menüye veya öğe ayarlamaya
geçmek için ayar düğmesini çevirin.
■ Mevcut menü veya kurulum
öğesindeki ayrıntılı kontrol
ekranına girmek/bu ekranı seçmek
için bu tuşa basın.
(16) P BACK tuşu
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.

İlgili işlevler için seçeneklere sahip
Bluetooth'u açmak için PHONE/
MUTE tuşuna basın.

Kişiselleştirme
Ana tuşlar/ayar düğmesi

Ayarlarda kullanılan tuşlar ve ayar
düğmesi.
(12) CONFIG tuşu
Ayarlar menüsüne girmek için bu tuşa
basın.

[Örnek] Ayarlar → Zaman Tarih →
Tarih ayarı: 23 Ocak 2012

Ayarlar menüsünün
kişiselleştirmek için kullanılması
■ Kurulum menüleri ve işlevleri araba
modeline göre değişebilir.
■ Referans: Aşağıdaki Ayarlar
menüsü için bilgiler tablosu.

Ayarlar menüsü için CONFIG tuşuna
basın.
İlerideki sayfada verilen Ayarlar
menüsü bilgi tablosuna baktıktan
sonra, MENU-TUNE düğmesini
istenen ayarlar menüsüne çevirin ve
MENU-TUNE tuşuna basın.

Giriş
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■ İlgili ayrıntılı liste birden fazla
öğeden oluşuyorsa, bu işlemi tekrar
edin.
■ İlgili kurulum değerini girin/
ayarlayın yoksa işlev durumu
değişir.
Ayarlar için bilgi tablosu
[Diller]

■ İlgili ayarlar menüsü veya işlev
durumu ile ilgili ayrıntılı listeyi
gösterir.
■ İlgili ayrıntılı listeden başka bir
ayrıntılı liste varsa, bu işlemi
tekrarlayabilirsiniz.

MENU-TUNE ayar düğmesini istenen
kurulum değerine veya işlev
durumuna çevirin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.

İstenilen dili seçiniz.
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Giriş

[Saat Tarih]

[Radyo ayarları]

Saatin ayarlanması: Saatleri ve
dakikaları elle ayarlayın.
■ Tarih ayarı: Güncel yılı/ayı/tarihi
elle ayarlayın.
■ Saat biçimi ayarı: 12 saat veya 24
saat biçimini seçin.
■ Tarih biçimi ayarı: Tarih biçimi
gösterimi.
YYYY.AA.GG: 2012 Ocak 23
GG/AA/YYYY: 23 Ocak 2012
AA/GG/YYYY: Ocak 23, 2012
■ RDS saati senkronizasyonu: Açık
veya Kapalı'yı seçin

■ Otomatik ses ayarı: Kapalı/Alçak/
Orta/Yüksek seçin.
■ Maksimum Başlangıç Sesi
Yüksekliği:
Maks. başlangıç sesi seviyesini
sınırlamak için elle ayarlayın.
■ Favori radyolar:
Favorilerinizin sayfa numaralarını
elle ayarlayın.
■ AS istasyonları: Her radyo için
Otomatik Depolama işlevini
ayarlayın.

■ RDS seçenekleri: RDS
seçeneklerini ayarlayın.
- RDS: Açık/Kapalı (RDS işlevini
etkinleştirir veya devre dışı bırakır).
- Bölgesel: Açık/Kapalı (Bölgesel
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).
- Metin kaydırmanın dondurulması:
Açık/Kapalı (Metin kaydırmayı
dondurma işlevini etkinleştirir veya
devre dışı bırakır).
- TA sesi seviyesi: TA ses
seviyesini ayarlayın.
■ DAB ayarları: DAB ayarlarını
ayarlayın.
- Otomatik grup bağlantısı: Açık/
Kapalı (Otomatik grup bağlantısı
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).
- Otomatik bağlantı DAB-FM: Açık/
Kapalı (Otomatik bağlantı DABFM işlevini etkinleştirir veya devre
dışı bırakır).
- Dinamik ses adaptasyonu: Açık/
Kapalı (Dinamik ses adaptasyonu
işlevini etkinleştirir veya devre dışı
bırakır).

Giriş
- Bant seçimi: Her ikisi, L-bandı
veya Bant III.
[Bluetooth ayarları]

Bluetooth: Bluetooth ayarlarına girin.
■ Etkinleştirilmesi: Açık veya
Kapalı'yı seçin.
■ Cihaz Listesi: İstenen cihazı seçin
ve seç/bağlan/ ayır veya sil'i seçin.
■ Cihazı Eşleştir: Yeni bir Bluetooth
cihazı eşleştirmeyi deneyin.

■ Bluetooth Kodunun değiştirilmesi:
Bluetooth kodunu elle değiştirin/
ayarlayın.
■ Fabrika ayarlarına dönülmesi: İlk
kurulum değerlerini varsayılan
değerlere sıfırlayın.
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Radyo
Kullanım ....................................... 76
Radyo Data Sistemi (RDS) .......... 83
Sabit tavan anteni ........................ 87

Kullanım
FM, AM veya DAB radyoyu
kullanmadan önce
Ana tuşlar/ayar düğmesi
(10) RADIO BAND tuşu
FM, AM veya DAB radyo seçmek için
bu tuşa basın.
(14) MENU-TUNE kontrollü tuş
■ Yayın frekansını elle bulmak için bu
tuşu/ayar düğmesini çevirin.
■ İçinde bulunduğunuz moddan
menü ekranına erişmek için bu
tuşa/ayar düğmesine basın.
(16) P BACK tuşu
Giriş öğesini iptal edin veya önceki
ekrana/menüye dönün.
(8) dSEEKc tuşları
■ Mevcut radyo veya DAB
istasyonlarını otomatik olarak
aramak için bu tuşa basın.
■ Radyo veya DAB frekanslarını
istediğiniz gibi değiştirmek için bu
tuşu basılı olarak tutun ve istenen
frekansa geldiğinizde, tuşu bırakın.

(6) FAVOURITE [FAV1-2-3] tuşu
Kaydedilen favori radyo veya DAB
istasyonları arasında değiştirmek için
bu tuşa basın.
(3) KAYITLI İSTASYON [1 ~ 6] tuşları
■ Güncel radyo istasyonunu bu
tuşlardan birine kaydetmek için,
ilgili PRESET tuşunu basılı olarak
tutun.
■ PRESET tuşu ile kaydedilmiş
istasyonu seçmek için bu tuşa
basın.
(11) TP tuşu
FM RDS işlevini kullanarak, TP
(Trafik Programları) işlevini açın veya
kapatın.
(7) BİLGİ [INFO] tuşu
Yayınlanan radyo veya DAB
istasyonları bilgilerine bakın.

Radyo
Bir rradyo veya DAB
istasyonunun dinlenmesi
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Otomatik olarak bir radyo istasyonu
aranması

Otomatik olarak DAB servis
komponenti aranması

Sinyal alımları iyi olan radyo
istasyonlarını otomatik olarak aramak
için, dSEEKc tuşlarına basın.

Güncel gruptaki DAB servis
komponentini otomatik olarak aramak
için, dSEEKc tuşlarına basın.
Bir önceki/sonraki gruba atlamak için,
dSEEKc tuşlarına basın.

Radyo veya DAB modunun seçilmesi

FM, AM veya DAB bandını seçmek
için RADIO BAND tuşuna tekrar
tekrar basın.
Daha önce seçilmiş olan radyo
istasyonu dinlenir.
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Radyo

Bir radyo istasyonu aranması

Bir DAB grubu aranması

DAB servisinin bağlanması

Frekansı hızla değiştirmek için
dSEEKc tuşlarına basın ve istenen
frekansa geldiğinizde, tuşu bırakın.

İyi sinyal alımlı mevcut DAB servis
komponentini otomatik olarak aramak
için dSEEKc tuşlarına basın ve
basılı olarak tutun.

(DAB-DAB açık/DAB-FM kapalı)

(DAB-DAB kapalı/DAB-FM açık)

Radyo

(DAB-DAB açık/DAB-FM açık)
Otomatik DAB-FM bağlantısı
seçeneğini etkin olarak
kurduğunuzda, DAB servisinin sinyali
zayıfsa, Bilgi ve Eğlence sistemi bağlı
olan servis komponentini otomatik
olarak alır (bkz. Ayarlar → Radyo
ayarları → DAB ayarları → Otomatik
DAB-FM bağlantısı).
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Bir radyo istasyonunun elle
ayarlanması

Bir DAB istasyonunun elle
ayarlanması

İstenen yayın frekansını elle bulmak
için MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirin.

DAB modunda, DAB menüsüne
girmek için MENU-TUNE tuşuna
basın.
MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak DAB'nin elle ayarlanması
işlevini seçin ve sonra da MENUTUNE tuşuna basın.
İstenen yayın frekansını elle bulmak
için MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirin ve MENU-TUNE tuşuna
basın.
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DAB istasyon listesinin kullanılması

DAB bilgilerinin gösterilmesi

PRESET düğmelerinin
kullanılması
PRESET tuşunun kaydedilmesi

DAB istasyonları listesini göstermek
için MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirin.
■ DAB istasyonları listesi bilgileri
görüntülenir.
■ DAB istasyonları listesi boş ise,
DAB istasyonları listesi
güncelleştirme otomatik olarak
başlar.
İstenen listeye geçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve daha
sonra da ilgili yayın kanalını seçmek
için MENU-TUNE tuşuna basın.

DAB istasyonu bilgileri için istenen
görüntüleme modunu seçmek için
INFORMATION [INFO] tuşuna tekrar
tekrar basın.
Seçilen FAV (favoriler) kayıtlı
istasyon sayfasının 1 numaralı yayın
bilgileri gösterilir.

Kayıtlı favorilerin bulunduğu istenen
sayfayı seçmek için bir FAVOURITE
[FAV1-2-3] tuşuna basın.
PRESET [1 ~ 6] tuşlarından birini
basılı olarak tutun ve güncel radyo
veya DAB istasyonunu seçilen
favoriler sayfasındaki bu tuşa
kaydedin.

Radyo
■ 3 adete kadar favoriler sayfası ve
her favoriler sayfasına altı adete
kadar radyo veya DAB istasyonu
kaydedilebilir.
■ Kullanılan favoriler sayfası adeti
ayarlanabilir Ayarlar → Radyo
ayarları → Favori radyolar (maks.
favori sayfası sayısı).
■ Daha önce kaydedilmiş olan
PRESET [1 ~ 6] tuşuna yeni bir
radyo istasyonu kaydedildiğinde,
önceki içerik silinir ve kaydedilen
yeni radyo veya DAB istasyonu ile
değiştirilir.
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PRESET tuşunun doğrudan
dinlenmesi

Radyo veya DAB menüsünün
kullanılması

İstenen FAV (favoriler) ön kayıt
sayfasını seçmek için FAVOURITE
[FAV1-2-3] tuşuna tekrar tekrar
basın.
Seçilen FAV (favoriler) kayıtlı
istasyonlar sayfasının 1 numaralı
yayın bilgileri gösterilir.
Bu tuşa kayıtlı olan radyo/DAB
istasyonunu doğrudan dinlemek için
bir PRESET [1 ~ 6] tuşuna basın.

DAB menüsü veya radyo menüsünü
ekrana getirmek için MENU-TUNE
tuşuna basın.
İstenen menü öğesine gitmek için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve ilgili öğeyi seçmek ya da öğenin
ayrıntılı menüsüne bakmak için,
MENU-TUNE tuşuna basın.
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Radyo

FM/AM/DAB menüsü → Favori
istasyon listesi

FM/AM menüsü → FM/AM
istasyonları listesi

FM/DAB menüsü → FM/DAB
kategorisi listesi

FM menüsü/AM menüsü/DAB
menüsü öğesinden, MENU-TUNE
ayar düğmesini çevirerek Favori
istasyon listesine girin ve MENUTUNE tuşuna basın.
Favori istasyon listesi bilgileri
görüntülenir.
İstenen Favori istasyon listesine
geçmek için, MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve daha sonra da
ilgili yayın kanalını seçmek için
MENU-TUNE tuşuna basın.

FM menüsünden/AM menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek FM istasyonları listesini/AM
istasyonları listesini seçin ve MENUTUNE tuşuna basın.
FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi görüntülenir.
İstenen listeye geçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve daha
sonra da ilgili yayın kanalını seçmek
için MENU-TUNE tuşuna basın.

FM menüsünden/DM menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek FM kategorisi listesini/DAB
kategorisi listesini seçin ve MENUTUNE tuşuna basın.
FM kategorisi listesi/DAB kategorisi
listesi görüntülenir.
İstenen listeye geçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve daha
sonra da ilgili yayın frekansını
seçmek için MENU-TUNE tuşuna
basın.

Radyo
DAB menüsü → DAB anonsları

FM/AM/DAB menüsü → FM/AM/DAB
istasyonları listesini güncelleştir
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değişiklikleri kaydetmeyi
durdurmak için MENU-TUNE veya
P BACK tuşuna basın.

Radyo Data Sistemi (RDS)
■ Radyo Data Sistemi (RDS) FM
istasyonları tarafından sunulan bir
hizmettir ve sinyalleri hatasız olarak
alınabilen radyo istasyonlarının
bulunmasını oldukça kolaylaştırır.

DAB menüsünden, MENU-TUNE
ayar düğmesini çevirin ve DAB
anonslarına girin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
DAB anonsları görüntülenir.
İstenen listelere geçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve daha
sonra da ilgili yayın frekansını
seçmek için MENU-TUNE tuşuna
basın.

FM menüsü/AM menüsü/DAB
menüsünden, MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve FM istasyonları
listesini güncelleştir/AM istasyonları
listesini güncelleştir/DAB istasyonları
listesini güncelleştir üzerine gidin ve
MENU-TUNE tuşuna basın.
■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi/DAB istasyonları
listesi güncelleştirilir.
■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi/DAB istasyonları
listesi güncelleştirilirken,

■ RDS istasyonları yayın frekansı ve
program ismiyle görüntülenir.

84

Radyo

RDS yayını bilgilerine bakılması
RDS yayını alınırken, alınan RDS
yayın bilgilerini kontrol etmek için,
INFORMATION [INFO] tuşuna basın.

RDS ayarlama

Ayarlar menüsünü görüntülemek için
CONFIG tuşa basın.
Radyo ayarlarına gitmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
MENU-TUNE tuşuna basın.
MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak RDS seçenekleri işlevini
seçin ve sonra da MENU-TUNE
tuşuna basın.

RDS açma ve kapatma

RDS seçeneğini Açık veya Kapalı'ya
ayarlayın.
RDS'i etkinleştirmenin avantajları:
■ Ekranda, ayarlı istasyonun frekans
numarası yerine program ismi
görüntülenir.
■ Bilgi ve eğlence sistemi, AF
(alternatif frekans) vasıtasıyla her
zaman istasyonun en iyi
algılanabilen frekansını bulur.

RDS'e geçmek için, RDS
seçenekleri menüsünden, MENUTUNE ayar düğmesini RDS:

Kapalı'ya çevirin: Kapalı, ve daha
sonra da MENU-TUNE tuşuna
basarak RDS işlevini açın.

Bölgeselleştirme açma ve
kapatma

Bölgeselleştirme için RDS
etkinleştirilmelidir.
Belirli zamanlarda bazı RDS
istasyonları bölgesel olarak farklı
frekanslarda farklı programlar
yayınlar.
Bölgesel (REG) seçeneğini Açık veya
Kapalı'ya ayarlayın.
Sadece aynı bölgesel programların
alternatif frekansları (AF) seçilebilir.
Eğer bölgeselleştirme kapalı ise,
bölgesel programlar dikkate
alınmadan istasyonların alternatif
frekansları seçilir.

Radyo

RDS'e geçmek için, RDS
seçenekleri menüsünden, MENUTUNE ayar düğmesini Bölgesel:
Kapalı'ya çevirin: Kapalı, ve daha
sonra da MENU-TUNE tuşuna
basarak Bölgesel işlevini açın.

Metin kaydırmayı dondurmanın
açılıp kapatılması
Metin kaydırmayı dondurma işlevini
açıp kapatın (program servislerinin
bilgilerini göstermek için).
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RDS'e geçmek için, RDS
seçenekleri menüsünden, MENUTUNE ayar düğmesini Metin
kaydırmayı dondurma: Kapalı'ya
çevirin: Kapalı, ve daha sonra da
MENU-TUNE tuşuna basarak Metin
kaydırmayı dondurma işlevini açın.

RDS seçenekleri menüsünden, TA
sesi seviyesine geçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin, ve
MENU-TUNE tuşuna basın.
TA sesi seviyesini ayarlamak için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Trafik anonslarının (TA) ses
yüksekliği

Radyo trafik servisi

Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği (TA) ayarlanabilir.
Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği normal ses yüksekliğine
göre yükseltilip düşürülebilir.

TP = trafik programları
Radyo trafik servisi istasyonları trafik
haberleri yayınlayan RDS
istasyonlarıdır.
Bilgi ve Eğlence sisteminin trafik
anonsu standby özelliğini açın ve
kapatın:
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Radyo

Cep telefonu modunun dışında, trafik
programı servis işlevini açmak veya
kapatmak için TP tuşuna basın.
■ Eğer radyo trafik servisi açılırsa,
radyo ana menüsünde [ ] ibaresi
görüntülenir.

■ Çalan istasyon radyo trafik servis
istasyonu değilse, bir sonraki radyo
trafik servisi istasyonu için arama
otomatik olarak başlar.
■ Bir istasyon bulunduğunda, radyo
ana menüsünde [TP] ibaresi
görüntülenir.
■ Radyo trafik servisi açılırsa, trafik
anonsu esnasında CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth müzik veya AUX
çalma işlemi kesintiye uğrar.

Cep telefonu modunun dışında, TP
tuşuna basın.
Radyo trafik servisini açın ve Bilgi ve
Eğlence Sisteminin ses yüksekliğini
tamamen minimum seviyeye
ayarlayın.
Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo
trafik servisi açık kalır.

Trafik anonslarını bloke etme

Güncel trafik anonslarını bloke edin,
örn. TA radyosu alınırken:

Bir trafik anonsunu bloke edin, örn.
CD/MP3 çalarken veya radyo
dinlenirken:

Güncel trafik anonslarını bloke
etme

Radyo
Tavan antenini sökmek için; anteni,
saat ibresinin tersi yönünde çevirin.
Tavan antenini takmak için; anteni,
saat ibresi yönünde çevirin.

Dikkat

Cep telefonu modunun dışında, TP
tuşuna basın.

Sabit tavan anteni

Aracınızı, tavan yüksekliği düşük
alanlara sokmadan önce;
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.
Aracınızı tavan anten takılı
durumdayken otomatik yıkayıcıya
sokarsanız, anten ve tavan paneli
zarar görebilir. Aracınızı, otomatik
yıkayıcıya sokmadan önce; tavan
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.
Anteni tam doğru şekilde monte edin
ve en iyi yayın alımını sağlamak için
dik konuma ayarlayın.
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CD çalar

CD çalar ....................................... 88
Sonradan takılabilen ilave
cihazlar ........................................ 97

CD çaları kullanmadan önce

Bu sistemdeki CD/MP3 çalar ile audio
CD ve MP3 (WMA) diskler çalınabilir.

Audio CD ve MP3 (WMA) diskleri
hakkında önemli bilgi

Dikkat
Bu CD/MP3 (WMA) çalara çapları
8 mm olan herhangi bir DVD, mini
disk veya yüzeyleri anormal olan
diskler takmayın.
Diskin yüzeyine herhangi bir
çıkartma yapıştırmayın. Bu diskler
CD çalara sıkışabilir ve sürücü
cihazında hasar yapabilir. Bu
durumda, cihazın değiştirilmesi
çok pahalı olur.
■ Audio CD standardına uygun
olmayan bir kopyalama korumalı bir
audio CD diski doğru olarak
çalışmayabilir veya hiç çalışmaz.

■ Elle kaydedilen CD-R ve CD-RW
diskleri orijinal CD disklerine göre
daha dikkatlice kullanılmalıdır. Elle
kaydedilen CD-R ve CD-RW
disklerini kullanırken çok dikkat
edilmelidir. Şu noktalara dikkat
edin:
■ Elle kaydedilen CD-R ve CD-RW
diskleri doğru çalmayabilir veya hiç
çalmaz. Bu gibi durumlarda, bu
cihazla ilgili bir sorun değildir.
■ Diskleri değiştirirken, çalan
yüzeyinde parmak izi bırakmamaya
özen gösterin.
■ Diski CD/MP3 çalardan çıkarttıktan
sonra, tozlanmaması ve hasar
görmemesi için derhal kılıfına
yerleştirin.
■ Diske toz veya sıvı bulaşırsa, cihaz
içindeki CD/MP3 çaların
merceklerini kirleterek işlev
bozukluklarına sebep olabilir.
■ Diski ısıya ve doğrudan ışığa maruz
bırakmayın.
Kullanılabilen disk tipleri
■ Bu üründe Audio CD/MP3 (WMA)
diskler çalınabilir.
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◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Aşağıda verilen MP3 (WMA)
dosyaları okunamaz.
◆ MP3i (MP3 interactive) veya MP3
PRO standardına göre
kodlanmış olan dosyalar
◆ Standart olmayan kodlu MP3
(WMA) dosyaları
◆ MPEG1 Layer3 biçiminde
olmayan MP3 dosyaları
Disk kullanırken dikkat edilmesi
gerekenler
■ Aşağıda tanımlanan diskleri
kullanmayın. Bu disklerin cihazda
çok fazla kullanılması sorun
oluşturabilir
◆ Üzerinde çıkartma, etiket veya
koruyucu hücre bulunan diskler
◆ Inkjet yazıcı ile yazılmış bir etiket
yapıştırılmış diskler
◆ Aşırı yakma ile
hazırlandıklarından, standart
kapasitenin üzerinde veri taşıyan
diskler

■
■

■
■
■

■

◆ Çatlak, çizik ya da deforme olmuş
diskler doğru olarak çalınmaz
◆ Dairesel olmayan (kare, beşgen
veya oval) veya 8 cm'lik diskler
Sorun veya hasar oluşabileceği için
disk yuvasına disk dışında başka
bir şey sokmayın.
Soğuk havada kalorifer
yakıldığında, araç içinde
oluşabilecek olan nem disk çaların
düzgün çalışmasını önleyebilir. Bu
durumda, ürünü kullanmadan önce
yaklaşık bir saat kapatın.
Aracın bozuk yollarda sarsılması
sonucu diski çalmak mümkün
olmayabilir.
Diski zor kullanarak takıp
çıkartmayın ve çıkartırken elinizle
bloke etmeyin.
Diski basılı yüzü yukarıya bakacak
şekilde yerleştirin. Ters
yerleştirildiğinde çalınması
mümkün değildir.
Diski tutarken kayıt yapılmış olan
yüzüne elinizi sürmeyin (üzerinde
baskı veya süs olmayan taraf).
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■ Kullanılmayan diskleri kutularına
yerleştirin ve doğrudan ışığa veya
yüksek sıcaklıklara maruz
olmayacağı bir yerde saklayın.
■ Diskin yüzeyine herhangi bir
kimyasal madde sürmeyin. Diskin
üzerindeki kirleri nemli, yumuşak
bir bezle, merkezden kenara doğru
silerek temizleyin.
CD-R/RW diskleri kullanırken dikkat
edilmesi gereken noktalar
■ CD-R/CD-RW kullanıldığında,
sadece "sonlandırılmış" diskler
kullanılabilir.
■ Bir bilgisayarda oluşturulan diskler
uygulama programının kurulumuna
ve ortama göre çalınamayabilir.
■ CD-R/CD-RW diskleri, özellikle
yığınsal diskler, doğrudan ışınlara
veya yüksek sıcaklıklara maruz
bırakıldıklarında veya uzun bir süre
arabada bırakıldıklarında
çalışmayabilirler.
■ CD-R/CD-RW disklerde kayıtlı olan
başlık ve diğer metin bilgileri bu
cihazda gösterilemeyebilir.
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■ CD-RW disklerini yükleme süreleri
CD veya CD-R disklerinden daha
uzun olabilir.
■ Hasarlı müzik dosyaları çalınamaz
veya çalarken kesilebilir.
■ Bazı kopyalama korumalı diskler
çalmayabilir.
■ Bir MP3 (WMA) diskinde her 10
klasör seviyesinde maksimum 512
dosya bulunabilir ve 999 dosya
çalınabilir.
■ Bu sistem sadece ISO-9660 level
1/2 veya Joliet dosya sisteminde
hazırlanan MP3 (WMA) disklerini
tanır. (UDF dosya sistemi
desteklenmez.)
■ MP3/WMA dosyaları packet writing
veri aktarımı ile uyumlu değildir.
■ MP3/WMA dosyaları ve audio
verileri (CDDA) yazılı olan diskler
CD Ekstra veya Karışık Mod CD'ler
ise, okunamayabilir.
■ Depolama tipine göre
kullanılabilen, dört basamaklı
dosya adı uzantıları (.mp3) da
dahil, dosya/klasör adları.

◆ ISO 9660 Level 1: Maksimum 12
karakter
◆ ISO 9660 Level 2: Maksimum 31
karakter
◆ Joliet: Maksimum 64 karakter
(1 bayt)
◆ Uzun Windows dosyası adı:
Maksimum 28 karakter (1 bayt)
MP3/WMA müzik dosyalarını
kullanırken dikkat edilmesi gereken
noktalar
■ Bu ürün mp3, .wma (küçük harfler)
ve .MP3 veya .WMA (büyük harfler)
dosya adı uzantılı MP3 (WMA)
dosyalarını çalabilir.
■ Bu ürün ile aşağıdaki MP3
dosyaları çalınabilir
◆ Bit hızı: 8kbps ~ 320kbps
◆ Örnekleme frekansı: 48kHz,
44,1kHz, 32kHz (for MPEG-1),
24kHz, 22,05kHz, 16kHz (for
MPEG-2)
■ Bu ürün 8kbps ~ 320kbps bit
hızındaki dosyaları okuyabilir,
128kbps üzerindeki bit hızındaki
dosyalar yüksek kaliteli ses verirler.

■ Bu ürün MP3 dosyaları için albüm
adı ve sanatçı gibi ID3 Tag
(versiyon 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 veya 2.4)
bilgilerini gösterebilir.
■ Albüm (diskin adı), parça (parça
adı) ve sanatçı (parçayı okuyan)
bilgilerini gösterebilmek için,
dosyanın ID3 Tag V1 ve V2
biçimleri ile uyumlu olması gerekir.
■ Bu ürün VBR kullanarak MP3
dosyalarını çalabilir. Bu VBR tipine
MP3 dosyası çalınırken, kalan süre
göstergesi gerçekten kalan
süreden farklı olabilir.
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Müzik dosyalarını çalma sırası

CD/MP3 çalma
Ana tuşlar/Kontrol
(9) CD/AUX tuşu
CD/MP3 çaları seçin.
(14) MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
■ Parça listesinde ilerlemek, menü
veya MP3 (WMA) parça bilgileri
öğesi için ayar düğmesini/tuşu
çevirin.
■ Güncel öğede veya güncel modda
verilen menü ekranını göstermek
için tuşa/ayar düğmesine basın.
(8) dSEEKc tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı
çalmak için bu tuşlara basın.
■ Parça içinde hızlı ileri veya geri
gitmek için bu tuşları basılı olarak
tutun ve normal hızda çalmaya
devam etmek için tuşu bırakın.
(4) EJECT tuşu
Diski dışarıya atar.
(7) INFORMATION [INFO] tuşu
çalmakta olan parçanın bilgilerini
görüntüler.

Bir disk takılması ve okunması

Çalınacak olan diski, basılı tarafı
yukarıya gelecek şekilde disk
yuvasına yerleştirin.
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Diskin çıkartılması

■ Disk bilgilerinin okunması
tamamlandıktan sonra, otomatik
olarak parça 1 çalınır.
■ Okunamayan bir disk
yerleştirildiğinde, disk otomatik
olarak dışarıya atılır ve ekranda bir
disk hatası mesajı görünür ve
sistem daha önce kullanılmakta
olan işleve veya FM radyoya geçer.

Çalınacak olan disk yerleştirildikten
sonra, CD/MP3 çalmayı seçmek için
arka arkaya CD/AUX tuşuna basın.
■ Çalınacak olan bir disk yoksa,
ekranda CD yok görünür ve bu işlev
seçilemez.
■ Otomatik olarak daha önce çalınan
parça yeniden çalınır.

Diski çıkartmak için, EJECT tuşuna
basın ve diski alın.
■ Disk dışarıya çıktığında, otomatik
olarak daha önce kullanılan işleve
veya FM radyoya geri dönülür.
■ Dışarıya çıkan disk belirli bir süre
içerisinde alınmazsa, otomatik
olarak içeriye çekilir.
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Çalınan parçanın değiştirilmesi

Bir önceki veya bir sonraki parçayı
çalmak için, dSEEKc tuşlarına
basın.
Direksiyondaki uzaktan kumada
düğmesi kullanıldığında, parçalar
Kaynak dSRCc ayar düğmesi
çevrilerek kolayca değiştirilebilir.
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Çalma pozisyonunun değiştirilmesi

Veya parça listesine gitmek için,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve derhal değiştirmek için MENUTUNE tuşuna basın.

Parça çalınırken şarkıyı geriye
sarmak veya hızlı ileriye hareket
etmek için dSEEKc tuşlarını basılı
olarak tutun. Şarkıyı normal hızda
çalmaya devam etmek için tuşu
bırakın.
Geriye veya ileriye hızlı hareket
ederken ses seviyesi azaltılır ve
ekranda çalma süresi gösterilir.
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Çalınan parçadaki bilgilere bakılması

sadece bir bilgisayarda
düzeltilebilir).
■ Özel simgelerle veya mevcut
olmayan dillerde sunulan şarkı
bilgileri ---- olarak gösterilir veya hiç
gösterilmez.

CD menüsünün kullanılması
Okuma modunun değiştirilmesi

Çalınan parça ile ilgili bilgileri
göstermek için çalma modunda
INFORMATION [INFO] tuşuna basın.
Çalınmakta olan parça için audio
CD'lerde herhangi bir bilgi yoksa,
sistem Bilgi yok gösterir.

MP3 (WMA) parçaları için, parça bilgi
ekranında MENU-TUNE ayar
düğmesi çevrilerek daha fazla bilgiye
bakılabilir.
■ Gösterilen bilgilere şarkı ile birlikte
kaydedilmiş olan dosya adı, klasör
adı ve ID3 Tag bilgileri dahildir.
Disk yazılmadan önce MP3 (WMA)
dosyalarına yanlış ID3 Tag bilgileri
(örn. sanatçı, şarkı adı) girilmiş ise,
bu bilgiler Bilgi ve Eğlence
Sisteminde gösterilir.
Yanlış ID3 Tag ilgileri Bilgi ve
Eğlence Sisteminde değiştirilemez
veya düzeltilemez (ID3 Tag'ları

Çalma modunda, CD menüsünü
görüntülemek için MENU-TUNE
tuşuna basın.
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Karışık veya tekrarla işlevlerini
seçmek için MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve ilgili işlevleri
açmak veya kapatmak için MENUTUNE tuşuna basın.
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CD menüsü → Parça listesi

CD menüsü → Klasörler

Audio CD diskleri için, CD
menüsünden MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirerek Parça listesini
seçin ve MENU-TUNE tuşuna basın.
İstenen parça listesini bulmak için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve seçilen parçayı çalmak için MENUTUNE tuşuna basın.

MP3 (WMA) diskleri için, CD
menüsünden MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirerek istediğiniz
Klasörleri seçin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
İstenen klasörü seçmek için MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
MENU-TUNE tuşuna basın.
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CD menüsü → Aranıyor...

İstenen parçayı bulmak için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
sonra da seçilen klasörde seçilen
parçayı çalmak için MENU-TUNE
tuşuna basın.

MP3 (WMA) diskleri için, CD
menüsünden MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirerek istediğiniz Ara...
üzerine gidin ve MENU-TUNE tuşuna
basın.
■ Sistem disk bilgilerini okuduktan
sonra, çalma listesindeki [iP] ilk
parça çalınır.
■ Çalma listesinde [iP] müzik
dosyaları yoksa, her sanatçının
[iA] ilk şarkısı çalınır.
■ Fakat, diskin okunması mevcut
olan müzik parçası sayısına göre
uzun sürebilir.

Yeniden MENU-TUNE tuşuna basın
ve görüntülenen arama öğesinden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek istenen çalma modunu
seçin.
İlgili şarkıların numaraları Çalma
listesi [iP]/Sanatçı [iA]/Albüm [iL]/
Başlık [iS]/Tarz [iG] ile gösterilir.

Audio Player (Çalar)
İstenen parçayı/başlığı bulmak için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve seçilen parçayı çalmak için MENUTUNE tuşuna basın.

Sonradan takılabilen ilave
cihazlar
USB çalar
Ayrıntılı sınıflandırma öğesini seçmek
için MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirin ve MENU-TUNE tuşuna
basın.

USB cihazları için önlemler
■ Bir USB adaptörü kullanılarak
HDD'ye takılı USB kütle depolama
cihazları veya CF ya da SD bellek
kartları kullanıldığında, sistemin
çalışması garanti edilemez. Bir
USB flaş bellek tipi depolama
cihazlarının kullanılması.
■ USB'yi takıp çıkartırken statik
elektrik boşalmasına dikkat edin.
Çok kısa bir süre içerisinde arka
arkaya çıkartılıp takılırsa, bu durum
cihazın kullanımında sorunlar
oluşturabilir.
■ USB cihazını ayırmak için, USB
Menüsü → USB'nin silinmesi
noktasını kullanın ve MENUTUNE tuşu ile USB cihazını ayırın.
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■ USB cihazının bağlantı terminali
metal değilse, sistemin çalışması
garanti edilemez.
■ i-Stick tipi USB depolama aygıtları
bağlandığında, araçtaki titreşimler
nedeniyle bunların çalışmaları
garanti edilemez.
■ USB bağlantı terminaline bir cisimle
veya vücudunuzla temas
etmemeye dikkat edin.
■ USB depolama aygıtı sadece
FAT16/32 dosyası biçiminde
formatlandığında tanınır. Atanan
ünite boyutları 512 Bayt/sektör
veya 2,048 Bayt/sektör olan
cihazlar kullanılabilir. NTFS ve
diğer dosya sistemleri tanınmaz.
■ USB depolama aygıtının tipi ve
kapasitesi ile depolanan dosya
tipine bağlı olarak, dosyaları
algılama süreleri farklı olabilir. Bu
üründe bir sorun olduğu anlamına
gelmez, lütfen dosyaların
işlenmesini bekleyin.
■ Bazı USB depolama aygıtlarında
bulunan dosyalar uyumluluk
sorunlarından dolayı tamamen
tanınamayabilir ve bellek okuyucu
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veya bir USB çoklayıcı bağlantıları
desteklenmez. Lütfen cihazı
kullanmadan önce araçta
çalışmasını kontrol edin.
■ Bir mobil disk üzerinden MP3 çalar,
cep telefonu veya dijital kamera gibi
cihazlar bağlandığında, sistem
normal çalışmayabilir.
■ Çalmakta olan USB depolama
aygıtını ayırmayın. Bu durumda
ürüne veya USB cihazının
performansına zarar verebilirsiniz.
■ USB depolama aygıtını aracın
kontağı kapatıldıktan sonra
çıkartın. USB depolama aygıtı bağlı
durumda iken, kontak açıldığında,
USB depolama aygıtında hasar
oluşabilir veya bazı durumlarda
doğru çalışmayabilir.

Dikkat
USB depolama aygıtları bu ürüne
sadece müzik dosyalarını çalmak
için takılabilir.

Ürünün USB terminali USB
aksesuar donanımlarını şarj
etmek için kullanılmamalıdır. USB
terminalini kullanırken oluşan ısı,
performans sorunları çıkartabilir
veya üründe hasar yapabilir.
■ Mantıksal sürücü bir kütle USB
depolama aygıtından ayrıldığında,
USB müzik dosyaları için sadece
üst seviye mantıksal sürücüdeki
dosyalar okunabilir. Bu sebepten
çalınması istenen müzik
dosyalarının cihazın üst seviyedeki
sürücüsüne depolanması gerekir.
USB sürücünün içinde ayrı bir
sürücü yapılandırılarak bir
uygulama yüklendiğinde, bazı USB
depolama aygıtlarındaki müzik
dosyaları normal okunamayabilir.
■ DRM (Digital Right Management)
uygulanan müzik dosyaları
çalınamaz.
■ Bu ürün kapasiteleri 16 Gigabayt
olan en fazla 999 dosya, 512 klasör
ve 10 kademeli klasör yapısına
sahip olan USB depolama

aygıtlarını destekler. Bu sınırları
aşan depolama aygıtlarının doğru
çalışmaları garanti edilemez.
USB müzik dosyalarını kullanırken
dikkat edilmesi gereken noktalar
■ Hasarlı müzik dosyalarının sesleri
çalınırken kesilebilir veya hiç
çalmayabilir.
■ Klasörler ve müzik dosyalarının
gösterme sırası sembolü → Numara
→ Dil →
■ Klasör veya dosya adları için Joliet
dosya sisteminde yazılan
maksimum 64 karakter tanınır.
MP3 (WMA) müzik dosyaları
hakkında
■ Çalınabilen MP3 dosyaları.
◆ Bit hızı: 8kbps ~ 320kbps
◆ Örnekleme frekansı:
48kHz, 44,1kHz, 32kHz
(MPEG-1 için)
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■

■

■

■

24kHz, 22,05kHz, 16kHz
(MPEG-2 için)
Bu ürün mp3, .wma (küçük harfler)
veya .MP3 veya .WMA (büyük
harfler) dosya adı uzantılı MP3
(WMA) dosyalarını gösterir.
Bu ürün MP3 dosyaları için albüm,
sanatçı, vb. gibi ID3 tag (versiyon
1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) bilgilerini
gösterebilir.
Depolama tipine göre
kullanılabilen, dört karakterli dosya
adı uzantısı (.mp3) da dahil, dosya/
klasör adları.
◆ ISO 9660 Level 1: Maksimum 12
karakter
◆ ISO 9660 Level 2: Maksimum 31
karakter
◆ Joliet: Maksimum 64 karakter
(1 bayt)
◆ Windows uzun dosya adı:
maksimum 28 karakter (1 bayt)
Bu ürün VBR kullanan MP3
dosyalarını çalabilir. Bir VBR tipi
MP3 dosyası çalındığında, kalan
süre göstergesi gerçek süreden
farklı olabilir.

Ana tuşlar/ayar düğmesi
USB müzik dosyalarını çalmak için
kullanılan tuşlar ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu
Bir USB cihazı bağlı ise, USB çalma
modunu seçmek için tuşa tekrar
tekrar basın.
(14) MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
■ Parça listesinde ilerlemek, menü
veya MP3 (WMA) parça bilgileri için
ayar düğmesini çevirin.
■ Güncel öğede veya güncel modda
verilen menü ekranını göstermek
için tuşa basın.
(8) dSEEKc tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı
çalmak için bu tuşlara basın.
■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için
bu tuşları basılı olarak tutun ve
sonra normal hızda çalmak için
bırakın.
(7) INFORMATION [INFO] tuşu
Çalmakta olan parçanın bilgilerini
görüntüler.
(16) P BACK tuşu
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Giriş öğesini iptal edin veya önceki
menüye dönün.
USB Depolama Aygıtının bağlanması

Gösterge panelinin üzerindeki
bağlantı terminali üzerinde bir kapak
varsa, kapağı çekerek açın ve müzik
dosyalarının yer aldığı USB
depolama cihazını USB bağlantı
terminaline bağlayın.
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Daha sonra, USB çaların işlevleri CD/
MP3 çalınması gibi çalışır.
USB müzük dosyasının çalınmasına
son verilmesi
Başka bir işlev seçmek için RADIO
BAND veya CD/AUX tuşuna basın.
Müzik çalmaya son vermek ve USB
depolama aygıtını çıkartmak için,
USB aygıtının güvenle çıkartılması
için, USB Menüsü → USB Ayırma
işlevi kullanılmalıdır.

■ Cihaz USB depolama aygıtındaki
bilgileri okumayı tamamladığında,
otomatik olarak çalmaya başlar.
■ Okunamayan bir USB depolama
aygıtı bağlandığında, bir hata
mesajı görüntülenir ve ürün
otomatik olarak daha önce
kullanılmakta olan işleve veya FM
radyo işlevine geri döner.
Çalınacak olan USB depolama aygıtı
zaten bağlı ise, USB çaları seçmek
için CD/AUX tuşuna tekrar tekrar
basın.
Otomatik olarak daha önceki çaldığı
noktadan başlar.

USB menüsünün kullanılması
USB Menüsü ndeki Şarkıları karıştır/
Tekrarla/Klasörler/Ara... için verilen
talimatlar CD/MP3 çaların CD
menüsü için de aynıdır; sadece
USB'yi çıkart noktası eklenmiştir. CD
menüsündeki CD/MP3 çalar
işlevlerine bakın.

USB Menüsü → USB'yi Çıkart

USB Menüsüyi ekrana getirmek için,
oynat modundan MENU-TUNE
tuşuna basın. USB'yi Çıkart üzerine
gitmek için, MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve USB aygıtını
çıkartmanın güvenli olduğunu belirten
bir mesaj görüntülemek için MENUTUNE tuşuna basın.
USB aygıtını USB bağlantı
terminalinden çıkartın.
Daha önce kullanılmakta olan işleve
geri dönün.
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iPod çalar

(16) P BACK tuşu
Bir önceki öğeyi iptal edin veya önceki
menüye dönün.

Ana tuşlar/ayar düğmesi
iPod müzik dosyalarını çalmak için
kullanılan tuşlar ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu
Bir iPod bağlı ise, iPod çalma modunu
seçmek için tuşa tekrar tekrar basın.
(14) MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
■ Çalmakta olan parçaların listesine
bakmak için ayar düğmesini çevirin.
■ Güncel öğede veya güncel modda
verilen menü ekranını göstermek
için tuşa basın.
(8) dSEEKc tuşları
■ Bir önceki veya sonraki parçayı
çalmak için bu tuşlara basın.
■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için
bu tuşları basılı olarak tutun ve
sonra normal hızda çalmak için
bırakın.
(7) INFORMATION [INFO] tuşu
Çalmakta olan parçanın bilgilerini
görüntüler.

iPod çaların bağlanması

iPod bağlantısını destekleyen
modeller ile sınırlıdır.

Gösterge panelinin üzerindeki
bağlantı terminali üzerinde bir kapak
varsa, kapağı çekerek açın ve müzik
dosyalarının yer aldığı iPod'u USB
bağlantı terminaline bağlayın.
■ Bu ürüne bağlanabilen/
desteklenen iPod ürün modelleri.
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120GB & 160GB Classic
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◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
■ Bu ürüne iPod'u sadece, iPod
ürünleri tarafından desteklenen
bağlantı kabloları ile bağlayın.
Başka bağlantı kabloları
kullanılamaz.

■ Bazı durumlarda, iPod ürünü bu
ürüne bağlı iken, kontak
kapatıldığında hasar görebilir.
Kullanılmayan iPod ürününü,
aracın kontağı kapatıldıktan sonra
bu üründen ayırın.
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■ Cihaz iPod depolama aygıtındaki
bilgileri okumayı tamamladığında,
otomatik olarak çalmaya başlar.
■ Okunamayan bir iPod cihazı
bağlandığında, ilgili hata mesajı
görüntülenir ve ürün otomatik
olarak daha önce kullanılmakta
olan işleve veya FM radyo işlevine
geri döner.

Çalınacak olan iPod cihazı zaten
bağlı ise, USB çaları seçmek için CD/
AUX tuşuna tekrar tekrar basın.
■ Otomatik olarak daha önce çaldığı
noktadan başlar.

■ Bu ürünle birlikte kullanılan iPod
çalardaki çalma işlevleri ve
gösterilen bilgiler iPod içinde
bulunan çalma sırası, yöntemi ve
gösterilen bilgilerinden farklı
olabilir.
■ iPod ürünü tarafından sunulan
arama işlevi ile ilgili öğelerin
sınıflandırılması için, aşağıdaki
tabloya bakın.

iPod'un çalıştırılması CD/MP3
çalarlarda olduğu gibidir.

iPod çalmayı durdur
Çalmaya son vermek için, RADIO
BAND veya CD/AUX tuşuna basın ve
başka bir işlev seçin.
iPod menüsünün kullanılması
iPod menüsündeki Şarkıları Karıştır/
Tekrarla/Ara... (sesli kitaplar ve
besteciler dahil) talimatları CD/MP3
çaların CD menüsü ile benzerdir;
sadece iPod'u çıkart noktası
eklenmiştir. Kullanmak için CD/
MP3'deki menü noktalarına bakın.
iPod Menüsü → iPod'u çıkart
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iPod menüsünü görüntülemek için
çalma modunda MENU-TUNE
tuşuna basın.
USB'yi çıkart işlevine gitmek için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve MENU-TUNE tuşuna basın;
ekranda iPod'un güvenli olarak
çıkartılabileceğini gösteren bir mesaj
görünür.
İPod cihazını USB bağlantı
terminalinden ayırın.
Daha önce kullanılmakta olan işleve
geri dönün.

(2) POWER/VOLUME ayar düğmesi
Ses seviyesini ayarlamak için ayar
düğmesini çevirin.
Harici bir ses bağlantısı
Harici ses cihazının ses çıkışını AUX
giriş terminali 1 veya 2'ye bağlayın.
■ AUX 1: Bilgi ve eğlence sisteminde
AUX 2: Ön yolcu tarafındaki torpido
gözünde
Harici ses sistemi bağlı ise, CD/AUX
tuşuna basarak harici ses girişi
moduna geçin.
Ses seviyesini ayarlamak için
POWER/VOLUME ayar düğmesini
çevirin.

Harici Ses (AUX) Girişi

Harici ses bağlantısını destekleyen
modellerle sınırlıdır.
Ana tuşlar/ayar düğmesi
Bağlı olan bir harici ses cihazının ses
çıkışı ile Bilgi ve Eğlence Sisteminin
zengin ses olanaklarından
yaralanabilmek için kullanılan tuşlar
ve kumanda birimleri:
(9) CD/AUX tuşu
Harici bir ses cihazı bağlandığında,
harici ses (AUX) giriş modunu
seçmek için tuşa tekrar tekrar basın.
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■ Bir harici ses cihazı bağlandığında,
Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik
olarak harici ses (AX) girişi moduna
geçer.
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Bluetooth® ................................. 104
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Bluetooth®

Bluetooth bağlantısı

Ana tuşlar/ayar düğmesi

Bluetooth cihazın kaydedilmesi
Bilgi ve Eğlence Sistemine
bağlanacak olan Bluetooth cihazı
kaydedin.
İlk olarak, Bluetooth ayarları
menüsünden bağlanacak olan
Bluetooth cihazı kurun ve diğer
cihazların Bluetooth cihazı
aramalarını sağlayın.

Müzik dosyalarını çalmak veya bir
Bluetooth cihaz üzerinden çağrı
işlevlerini kullanmak için gerekli
önemli tuşlar ve kumanda birimleri.
(9) CD/AUX tuşu
Müzik çalma işlevli bir Bluetooth cihaz
bağlandığında, Bluetooth ses çalma
modunu seçmek için birkaç kez
basın.
(14) MENU-TUNE kontrol düğmeli tuş
■ Menü ekranını görüntülemek için
Bluetooth cep telefonu modunda bu
tuşa basın.
■ Menüye veya değer ayarlamaya
geçmek için ayar düğmesini çevirin.
(8) dSEEKc tuşları
■ Bir önceki veya bir sonraki parçayı
çalmak için, Bluetooth ses çalma
modunda bu tuşlara basın.
■ Geriye veya hızlı ileriye sarmak için
bu tuşları basılı olarak tutun ve
normal hızda çalmak için bırakın.

CONFIG tuşuna basın ve ayar
düğmesi ile MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Ayarlar → Bluetooth

Cep telefonu
ayarları → Bluetooth → Cihazı
Eşleştir'e gidin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
■ Bluetooth cihazlar sadece
CONFIG tuşu ile değil, aynı
zamanda Cep Telefonu Menüsü →
Bluetooth ayarları → Bluetooth →
Cihaz Ekle'yi kullanılarak da
kaydedilebilir.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten
bir Bluetooth cihaz bağlı ise,
ekranda Bluetooth meşgul mesajı
görünür.
■ Ekranda bir mesaj ve güvenlik kodu
ile Bağlantı Standby görünür (ilk
değer 0000'dır, ve Ayarlar →
Bluetooth ayarları → Bluetooth →
Bluetooth Kodu öğesini değiştir
üzerinden değiştirilebilir.)
Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlanacak
olan Bluetooth cihaz aranarak
bulunabilir.
Bilgi ve Eğlence Sisteminin güvenlik
kodunu Bluetooth cihazı üzerinden
girin.

Bilgi ve Eğlence Sistemine
bağlanacak olan cihaz başarı ile
kaydedilirse, ekranda Bluetooth
cihazın bilgileri görünür.
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Bluetooth cihazlarının bağlanması/
silinmesi/ayrılması

Dikkat
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi beş adete
kadar Bluetooth cihazı
kaydedebilir.
■ Bazı Bluetooth cihazları
kullanabilmek için, Daima bağlan
öğesi ayarlanmış olmalıdır.

Zaten bir Bluetooth cihazı bağlı
ise, önce bu cihazın bağlantısının
kesilmesi gerekir.
İlk olarak, Bluetooth ayarları
menüsünden bağlanacak olan
Bluetooth cihazı kurun ve diğer
cihazların Bluetooth cihazı
aramalarını sağlayın.
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CONFIG tuşuna basın ve ayar
düğmesi ile MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Ayarlar → Bluetooth
ayarları → Bluetooth → Cihaz
Listesin'e gidin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.

Kaydetmek için MENU-TUNE tuşu ile
ayar düğmesini kullanarak, öğe
seçmeye, silmek için öğe silmeye
geçebilir ve MENU-TUNE tuşuna
basabilirsiniz.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak kaydedilen Bluetooth
cihazdan bağlanacak olan cihaza
geçin ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth
cihazını ayırmak için, cihaz listesi
ekranından, bağlı olan cihazı seçin,
ekranda Ayır görünür, sonra da
MENU-TUNE tuşuna basın.
Bluetooth kaydederken/bağlarken
alınması gereken önlemler
■ Bluetooth'a bağlanmak mümkün
değilse, tüm cihaz listesini
bağlanacak olan Bluetooth
cihazından silin ve yeniden
deneyin. Tüm cihaz listesini silmek
mümkün değilse, aküyü yeniden
takın ve yeniden bağlayın.
■ Bluetooth cihazı bağlandıktan
sonra bir sorun oluştuğunda,
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MENU-TUNE tuşu ile ayar
düğmesini kullanarak bir Ayarlar →
Bluetooth ayarları → Fabrika
ayarlarına dön gerçekleştirin.
Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence
Sistemi bağlantısında oluşan
hataya sebep olan cihazı başlangıç
durumuna getirin.
■ Bazı durumlarda, bir stereo kulaklık
seti bağlı olmasına rağmen,
Bluetooth sadece eller serbest
veya Bluetooth ses çalma işlevleri
ile bağlanabilir. Bu durumda,
Bluetooth cihazını kullanarak Bilgi
ve Eğlence Sistemini deneyin ve
yeniden bağlayın.
■ Stereo kulaklık setlerini
desteklemeyen Bluetooth
cihazlarda, Bluetooth ses çalma
işlevi kullanılamaz.
■ USB fişi üzerinden bir iPhone
bağlandığında, Bluetooth sesi
üzerinden müzik dinlemek mümkün
değildir. Buna cep telefonunun özel
ayarları sebep olmaktadır.

Bluetooth ses düzeni
Bluetooth sesi nasıl dinlenir
■ A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) versiyonu 1.2
ve yükseğini destekleyen bir cep
telefonu veya Bluetooth cihazı
ürüne kaydedilmeli ve
bağlanmalıdır.
■ Öğeyi bir stereo kulaklık seti olarak
bağlamak/kurmak için cep
telefonundan veya Bluetooth
cihazından, Bluetooth cihazının
tipini bulun.
Stereo kulaklık seti başarı ile
bağlanırsa, ekranın sağ alt
tarafında bir müzik notası simgesi
[n] görünür.
■ Cep telefonunu Bluetooth bağlantı
terminaline bağlamayın. CD/MP3
ve Bluetooth sesi l modunda
takılırsa, bir hata oluşabilir.
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Bluetooth sesinin çalınması

Bağlı olan Bluetooth ses çalma
modunu seçmek için CD/AUX tuşuna
tekrar tekrar basın.
Bluetooth cihazı bağlı değilse, bu
işlev seçilemez.
Cep telefonu veya Bluetooth cihazını
etkinleştirildiğinde müzik dosyaları
çalınır.
■ Bluetooth cihazı tarafından çalınan
ses Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden aktarılır.
■ Bluetooth sesini çalmak için,
müziğin stereo kulaklık seti
bağlandıktan sonra en az bir kez
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cep telefonunun veya Bluetooth
cihazının müzik çalma modunda
çalınmış olması gerekir. En az bir
kez çaldıktan sonra, müzik çalar
müzik çalma moduna girdiğinde
otomatik olarak müzik dinlenir ve
müzik çalar modu sona erdiğinde
otomatik olarak durur. Cep telefonu
veya Bluetooth cihazı bekleme
ekranı modunda değilse, Bluetooth
ses çalma modunu otomatik olarak
çalmazlar.
Bir önceki veya sonraki parçaya
geçmek için dSEEKc tuşlarına basın
veya hızlı ileriye ya da geriye sarmak
için bu tuşları basılı olarak tutun.
■ Bu işlev sadece, AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile)
versiyon 1.0 veya üzerini
destekleyen cihazlarla çalışır.
(Bluetooth cihazının seçeneklerine
bağlıdır, bazı cihazlar ilk bağlantıda
AVRCP bağlandığını gösterebilir.)
■ Çalmakta olan parça ve parçanın
konumu Bilgi ve Eğlence Sistemi
ekranında gösterilmez.

Bluetooth sesi çalarken alınacak
önlemler
■ Bluetooth sesi çalarken parçaları
çok çabuk değiştirmeyin.
Bilgi ve Eğlence Sisteminden cep
telefonuna veri aktarımı biraz vakit
alır.
■ Cep telefonundan Bluetooth ses
çalma moduna çalma komutu Bilgi
ve Eğlence Sistemi tarafından
aktarılır. Bu farklı bir şekilde
gerçekleşirse, cihaz durma komutu
gönderir.
Bu çalma/durdurma komutunun
etkinleşmesi cep telefonunun
seçeneklerine bağlı olarak biraz
zaman alabilir.
■ Cep telefonu veya Bluetooth cihazı
bekleme ekranı modunda değilse,
Bluetooth ses çalma moduna
rağmen otomatik olarak
çalmayabilir.
Bluetooth ses çalması
çalışmıyorsa, cep telefonunun

bekleme ekranı modunda olup
olmadığını kontrol edin.
■ Bazen, Bluetooth sesi çalarken ses
kesilebilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi
sesi cep telefonundan veya
Bluetooth cihazdan çıktığı gibi
aktarır.
Bluetooth hata mesajları ve önlemler
■ Bluetooth devre dışı
Bluetooth etkinleştirmenin açık
olarak kurulmuş olmasını kontrol
edin. Bluetooth etkinleşir
etkinleşmez Bluetooth işlevi derhal
kullanılabilir.
■ Bluetooth meşgul
Bağlı olan başka bir Bluetooth
cihazı olup olmadığını kontrol edin.
Başka bir cihazı bağlamak için,
önce bağlı olan cihazı ayırın ve
sonra takın.
■ Cihaz listesi dolu
Kayıtlı olan cihaz sayısının 5'ten az
olup olmadığını kontrol edin. 5'in
üzerinde cihaz kaydedilemez.

Cep telefonu
■ Telefon rehberi yok
Cep telefonu kişilerin aktarımını
desteklemiyorsa, ekranda bu
mesaj görünür. Birkaç kez
denenmesine rağmen tekrardan bu
mesaj görünürse, cihaz kişileri
aktarma işlevini desteklemiyor
demektir.

Eller serbest telefon
Çağrı alma
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Telefonla görüşmek için,
direksiyondaki uzaktan kumandanın
çağrı tuşuna basın veya MENUTUNE ayar düğmesini yanıt
fonksiyonuna kadar çevirin ve MENUTUNE tuşuna basın.

Dikkat
Kişilerin aktarılması
destekleniyorsa bir mesaj
gösterilir ve aynı zamanda bir
cihaz hatası da aktarılır. Bu durum
oluştuğunda, cihazı yeniden
güncelleştirin.
■ Telefon rehberi boş
Cep telefonunda kayıtlı telefon
numaraları yoksa, bu mesaj
görüntülenir. Bu mesaj ayrıca, cep
telefonu kaydı aktarımı
desteklendiğinde, fakat bu Bilgi ve
Eğlence Sistemi tarafından
desteklenmediğinde görüntülenir.

Bağlı olan bir Bluetooth cep telefonu
üzerinden bir telefon gelirse,
çalınmakta olan müzik kesilir ve cep
telefonu çalar; ekranda ilgili bilgiler
görünür.

Dikkat
Cep telefonuna bağlı olarak zil
sesini aktarmak mümkündür. Ses
çok az ise, cep telefonunuzun zil
sesi seviyesini ayarlayın.

■ Bir çağrıyı kabul etmek
istemiyorsanız, direksiyondaki
uzaktan kumandanın Sesini kıs/
Kapat tuşuna veya ayar düğmeli
MENU-TUNE tuşuna basın ve Geri
çevir üzerine basın.
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■ Telefonla konuşurken gelen sesi
kısmak istiyorsanız, ayar düğmesi
ile MENU-TUNE tuşunu kullanarak,
mikrofonu kapat (Mute
Microphone) seçeneğini seçin.

■ Telefonla konuşurken, gizli
görüşme moduna geçmek
istiyorsanız, direksiyondaki
uzaktan kumandanın çağrı tuşunu
basılı olarak tutun (bazı cep
telefonları, telefon seçeneklerine
bağlı olarak gizli görüşme modunu
desteklemeyebilir).
■ Bilgi ve Eğlence sistemi ile
Bluetooth bağlı durumda bir telefon
geldiğinde, bazı cep telefonları
otomatik olarak gizli görüşme
moduna geçmez. Bu durum her
cep telefonunun orijinal
spesifikasyonlarına göre değişir.
■ Bir uygulamada iletişim servisi
sunucusu tarafından desteklenen
üçüncü taraf görüşmesi ile ilgili
servisleri kullanabilmek
mümkünse, bir görüşme esnasında
Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden
telefon görüşmesi yapmak
mümkündür.
■ Üç veya daha fazla kişi arasında
görüşme yapıldığında, ekranda
görüntülenen içerikler pratikte
verilen bilgilerden farklı olabilir.

Bir görüşmenin sona erdirilmesi

Bir çağrıyı sonlandırmak için,
direksiyon simidi uzaktan
kumandasındaki Sesi kıs/Kapat
tuşuna basın veya Kapat'a gitmek için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve MENU-TUNE tuşuna basın.
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Tekrar arama ile çağrı

Direksiyondaki uzaktan kumandanın,
çağrı tuşuna basarak, ekrana yeniden
arama kılavuzunu getirin veya
arayanlar ekranına bakmak için tuşu
basılı olarak tutun.
Evet veya kişileri seçmek için MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
görüşme yapmak için MENU-TUNE
veya çağrı tuşuna basın.

■ Cep telefonu bekleme modunda
değilse, cep telefonunuz tekrar
arama işlevini desteklemiyor
olabilir. Bu durum cep telefonunun
seçeneklerine bağlıdır.
■ Bir numara yeniden arandığında,
bağlı olan telefon numarası
ekranda görünmez.
■ Cep telefonuna bağlı olarak bazı
durumlarda, tekrar arama modu
yerinde, gelen çağrılar listesinden
veya cevapsız çağrılar kullanılarak
arama yapılabilir. Bu durum cep
telefonunun seçeneklerine bağlıdır.

Yukarıda gösterildiği gibi, bağlantı
işlevlerini görüntülemek için telefon
bağlı durumda, MENU-TUNE tuşuna
basın.
Ekrana gelen menüdeki işlevleri
kullanmak için, ayar düğmesi ile
MENU-TUNE tuşunu kullanın.
Telefonda konuşurken, gizli moduna
geçmek için, direksiyondaki uzaktan
kumandanın çağrı tuşunu basılı
olarak tutun.
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Numara girerek arama

Bir telefon numarası girerek arama
yapmak için, MENU-TUNE tuşuna
basın ve ayar düğmesini Numara
girişi seçimine döndürün ve MENUTUNE tuşuna basın.

3. Telefon rehberi: Kişileri ara
(telefon numaraları
güncelleştirildikten sonra
kullanılabilir)
4. Ara: Aramayı başlat

MENU-TUNE ayar düğmesini istenen
harflere çevirin ve MENU-TUNE tuşu
ile numarayı girin.
■ Tüm telefon numaralarını girmek
için bu işlemi tekrarlayın.
■ P BACK tuşuna basarak harfleri
teker teker silin veya girilen tüm
içeriği silmek için tuşu basılı olarak
tutun.
■ Girilen içerikleri düzenlemek için
aşağıdaki içeriklere bakın.
1. Taşı: Giriş konumunu taşı
2. Sil: Girilen karakteri sil

Bir telefon numarası tamamen
girildikten sonra, MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirerek, aramayı başlat
[y] seçeneğini seçin ve görüşmeyi
başlatmak için tuşa/ayar düğmesine
basın.
Görüşmeyi sona erdirmek için,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve görüşmeyi sona erdir işlevini seçin
ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Cep telefonu
Cep Telefonu Menüsünün
Kullanılması
Cep Telefonu Menüsü → Telefon
rehberi → Ara

MENU-TUNE tuşuna basın, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
Telefon Rehberini seçin, daha sonra
da MENU-TUNE tuşuna basın.
Kullanılacak kişiler yoksa, ekranda bir
bilgi görünür ve bir önceki menüye
yönlendirilirsiniz.
MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak Ara işlevini seçin ve sonra da
MENU-TUNE tuşuna basın.
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Ad veya soyadı seçmek için MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve daha
sonra da MENU-TUNE tuşuna basın.

MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak terim/aralık aramayı seçin ve
sonra da MENU-TUNE tuşuna basın.

İstenen öğeyi seçmek için, arama
sonuçları ekranından MENU-TUNE
ayar düğmesini çevirin ve sonra da
ayrıntılara bakmak için MENU-TUNE
tuşuna basın.
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Cep Telefonu Menüsü → Telefon
rehberi → Güncelleştirme

İlgili numarayı çevirmek için, MENUTUNE tuşuna basın.
Daha fazla bilgi için, telefon
görüşmesi yapılması konusuna
bakın.

Bağlı olan cep telefonundaki kişileri
sisteme aktarın.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, Telefon Menüsü →
Telefon rehberi → Güncelleştir'i seçin
ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Evet veya Hayır seçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
MENU-TUNE tuşu ile
güncelleştirmeyi etkinleştirin veya
iptal edin.
Kişileri güncelleştirme uyarısı
■ Bu işlev, bir kişileri güncelleştirme
ve gelen çağrıları aktarma işlevini
destekleyen cep telefonları ile
mümkündür. (Ürün bu işlevleri
desteklemeyen bir cep telefonuna
bağlandığında, gelen çağrılar Bilgi
ve Eğlence Sistemi üzerinden
gösterilebilir.)

Cep telefonu
■ 1000'den fazla numarada
güncelleştirme işlevi
desteklenmez.
■ Kişileri güncelleştirme işlemi
esnasında eller serbest ve
Bluetooth ses çalma işlevleri kesilir
(eller serbest ve Bluetooth ses
çalma dışındaki diğer işlevler
kullanılabilir.)
■ Telefon rehberindeki kişileri
güncelleştirmek için, kişileri
aktarma onayı istenebilir. Bekleme
ekranı uzun bir süre değişmezse,
cep telefonunun onaylama talep
edip etmediğini kontrol
edebilirsiniz. Cep telefonunun
onaylanması isteniyorsa, kabul
edilmediğinde tüm Bluetooth
bağlantıları kesilir ve cihaz sonra
yeniden bağlanır.
■ Gelen çağrılar alınırken, cep
telefonundan aktarma onayı
alınması gerekebilir. Bekleme
ekranı uzun bir süre değişmezse,
cep telefonunun onaylama talep
edip etmediğini kontrol edin.
Cep telefonunun onaylanması
isteniyorsa, kabul edilmediğinde

■
■
■

■

■

tüm Bluetooth bağlantıları kesilir ve
cihaz sonra yeniden bağlanır.
Cep telefonunda kayıtlı olan
bilgilerde bir sorun varsa, kişiler
güncelleştirilemeyebilir.
Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece
UTF-8 biçiminde kodlanmış olan
bilgileri kullanır.
Kişiler güncelleştirilirken diğer
işlemler (oyun, harita arama,
navigasyon vb.) etkinleştirildiğinde
veya gelen çağrıları aktarma
devam ederken, güncelleştirme/
aktarma işlemi çalışmayabilir.
Bunun sebebi, cep telefonu
çalışırken yürütülen işlemlerin veri
aktarımını etkilemesidir.
Kişiler güncelleştirildiğinde veya
gelen çağrılar aktarıldığında, tüm
eller serbest ve Bluetooth ses
çalma modları otomatik olarak
ayrılır ve yeniden bağlanır.
Telefonda konuşurken Bilgi ve
Eğlence sistemi kapanırsa, çağrı
cep telefonuna aktarılır. Bazı cep
telefonlarında daha önce bir çağrı

■

■

■

■
■

115

aktarma işlevinin kurulması
gerekebilir, bu durum cep
telefonunun tipine bağlıdır.
Kullanıcı bağlantıyı doğrudan
keserse (Bilgi ve Eğlence Sistemi
ya da cep telefonunu ile), otomatik
bağlantı işlevi çalışmaz.
Otomatik bağlantı: Bu işlev en son
bağlı olan cihazı otomatik olarak
bulur ve bağlar.
Seçildiğinde cep telefonundaki
kişiler daima listelenemeyebilir.
Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece
cep telefonundan aktarılanları
gösterir.
Kişilerin güncelleştirilmesi her kişi
dizininden sadece dört telefon
numarası (Cep Telefonu, İş Yeri,
Ev ve Diğerleri) gösterebilir.
Kişiler güncelleştirilirken dil
değiştirilmesi, daha önce yapılan
tüm güncelleştirmeleri siler.
Cep telefonu bir bekleme ekranı ile
kurulmamış ise, bu Bilgi ve Eğlence
Sistemi ile telefon görüşmeleri
yapılamaz.
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■ Cep telefonunun işletim sistemi
(OS) güncelleştirildiğinde, cep
telefonu Bluetooth işlevinin
çalışması da değişebilir.
■ Özel karakterler ve
desteklenmeyen diller ____ olarak
gösterilir.
■ Kişilere kaydedilen isimsiz çağrılar
Kişilerde telefon numarası yok
olarak gösterilir.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi kişileri,
gelen çağrıları ve tekrar arama
bilgilerini cep telefonundan
aktarıldığı gibi gösterir.

Cep Telefonu Menüsü → Telefon
rehberi → Tümünü sil

Sistemde kayıtlı olan her telefon
numarası iptal edilir.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, Telefon Menüsü →
Telefon rehberi → Tümünü iptal et'i
seçin ve MENU-TUNE tuşuna basın.
Evet veya Hayır seçmek için, MENUTUNE ayar düğmesini çevirin ve
MENU-TUNE tuşu ile tüm kişileri iptal
edin veya silin.

Cep telefonu menüsü → Çağrı listeleri

Kişileri kontrol edin, kullanın veya
silin.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, Telefon Menüsü → Çağrı
listelerini seçin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, ayrıntılı gelen çağrıları
seçin ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Cep telefonu
tamamlandıktan sonra, kişiler ve
çağrı günlüğü Bilgi ve Eğlence
sistemine aktarılır.
■ Cep telefonundaki çağrı günlüğü ile
Bilgi ve Eğlence sistemi üzerindeki
bilgiler farklı olabilir. Bilgi ve
Eğlence sistemi cep telefonundan
aktarılan bilgileri olduğu gibi
gösterir.
Cep telefonu menüsü → Bluetooth
ayarları
Tüm gelen çağrıları kontrol etmek ve
bir numarayı aramak için MENUTUNE ayar düğmesini çevirin.
Gelen çağrılardan seçilen bir
numarayı aramak için MENU-TUNE
tuşuna basın.
■ Çağrı günlüğü seçildiğinde, Lütfen
bekleyiniz yazısı çok uzun bir süre
ekranda kalırsa, cep telefonunun
çağrı numaralarının onaylanmasını
isteyip istemediğini kontrol edin.
Cep telefonunu onaylama işlemleri

Bluetooth işlevini kurun.
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MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, Cep Telefonu Menüsü →
Bluetooth ayarlarını seçin ve MENUTUNE tuşuna basın.
Bluetooth işlevini etkinleştirmek için,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak Bluetooth cihazını
kaydedin/bağlayın/silin veya
Bluetooth kodunu değiştirin, MENUTUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak istenen öğeyi ayarlayın.

Bluetooth tarafından kullanılan Zil
sesi ve seviyesini ayarlamak için,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
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kullanarak Ses ve Sinyal'i seçin ve
daha sonra da MENU-TUNE tuşu ile
istenen öğeleri seçin.
■ Cep telefonuna bağlı olarak,
mevcut olan zil seslerinizi Bilgi ve
Eğlence sistemine aktarmak
mümkündür. Bu tip cep telefonları
için, seçilen zil sesini kullanmak
mümkün değildir.
■ Zil seslerinizi aktaran cep
telefonları için, zil sesi cep
telefonundan aktarılan ses
seviyesine bağlıdır. Ses seviyesi
çok düşük ise, cep telefonunun zil
sesi seviyesini ayarlayın.

Bluetooth ayarlarını varsayılan
değerlere getirmek için, MENUTUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak başlangıç ayarına
sıfırlama öğesini seçin ve MENUTUNE düğmesi ile Evet seçin.
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