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Genel Bilgiler
Bilgi ve Eğlence Sistemi size en
gelişmiş teknolojiyi kullanarak
aracınızda bilgi ve eğlence sağlar.
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.
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.

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
MyLink, Metin Bazlı

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. q/w 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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(konuşma algılama) işlevini
etkinleştirmek için tuşa basın ve
basılı olarak tutun.
2. x/n tuşu (sessiz/kapat)
Herhangi bir müzik çalma
modunda, bu tuşa basarak ses
kısma işlevini açın veya kapatın.
Gelen çağrıları reddetmek veya
geçerli çağrınızı veya telefonun
SR modunu bitirmek 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 düğmesini basılı
tutun. En son çalınan ses veya
oynatılan film yürütülür.
■ Gücü kapatmak için, kontrol
panelindeki m düğmesini basılı
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

Ses kısma işlevini açmak veya
kapatmak için, kontrol panelindeki ∧
VOL ∨ öğesine, ardından da p
öğesine basın.

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 tuşua 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 ∨ öğesine 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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2. ayarlar > radyo ayarları > otomatik
ses seviyesi öğesine basın.

(Sadece Tip 2 modeli için)
3. < veya > öğesine basarak Off/
Düşük/Orta/Yüksek olarak
ayarlayın.

Ana menünün kullanılması
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.

(Sadece Tip 1 modeli için)

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

Giriş
basın. Bu özellik bulunduğunuz
bölgeye bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
Desteklenen uygulama bölgeye
göre değişir.
◆ Sistemin kurulum menüsüne
girmek için, ayarlar öğesine
basın.

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

(Sadece Tip 1 modeli için)

(Sadece Tip 2 modeli için)
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◆ AM radyosunu seçmek için,
AM öğesine basın.
◆ FM radyosunu seçmek için,
FM öğesine basın.
◆ DAB radyosunu (sadece Tip 2
modeli için) seçmek için, DAB
öğesine basın.
◆ USB'yi seçmek için, USB
öğesine basın.
◆ iPod/iPhone'u seçmek için,
iPod öğesine basın.
◆ Yardımcı ses (AUX) girişini
seçmek için, AUX öğesine
basın.
◆ Bluetooth müziği çalmak için,
Bluetooth öğesine 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.
Resim ve film
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
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2. Ana menüdeki resim ve film
öğesine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S öğesine
basın.

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

Not
Ana menüye dönmek için q tuşuna
basın.
Çalma kaynağı (USB (resim)/USB
(film)/AUX (film)) Bilgi ve Eğlence
sistemine bağlı değilse, bu işlev
kullanılamaz.
Bluetooth eller serbest telefon cihazı
Bluetooth hands-free (eller serbest)
işlevini çalıştırmak için, Bluetooth cep
telefonunu Bilgi ve Eğlence sistemine
bağlayın.
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. Ana menüdeki telefon öğesine
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 49.
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 ; tuşuna
basın.
2. Ana menüdeki smartphone
bağlantısı öğesine basın.
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Ayarlar
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. Ana menüdeki ayarlar öğesine
basın.

3. İstenen ayarlar değerini seçin.
Not
Ayarlar menüleri ve işlevleri
aracınızın opsiyonlarına bağlı olarak
değişebilir.

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 ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.

Saat ve tarih ayarları
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar > saat ve tarih ayarları
öğesine basın.
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görüntülemek için, On öğesine
basın. GPS saati ve tarihi
seçeneğini kullanarak saati
görüntülemek için, Off öğesine
basın.
Not
Kullanıcı tarafından ayarlanan
zamanı görüntülemek için, önce
zamanı ayarlayın.

Radyo ayarları
◆ saat biçimini ayarla: 12 saat
veya 24 saat biçimini seçin.
◆ tarih biçimini ayarla: Tarih
biçimi gösterimini ayarlayın.
- [YYYY/AA/GG]: 2012/01/31
- [GG/AA/YYYY]: 31/01/2012
- [AA/GG/YYYY]: 01/31/2012
◆ saat ve tarih ayarla: Güncel
saatleri, dakikaları ve yılı/ayı/
günü elle ayarlamak için ∧ ve ∨
öğesine, daha sonra da
Tamam öğesine basın.
◆ otomatik saat senkr.: RDS saati
ve tarihi ve GPS saati ve tarihi
seçeneklerini kullanarak saati

1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar > radyo ayarları öğesine
basın.

◆ otomatik ses seviyesi: Ses
seviyesini aracın hızına göre
otomatik olarak kontrol eder.
Off/Düşük/Orta/Yüksek olarak
ayarlayın.
◆ sevilen radyolar: Radyo (FM/
AM) ekranındaki FAV
(Favoriler) sayfası sayısını
ayarlar. 5 SEV Page'na
ayarlarsanız, FAV (Favoriler)
sayfasında en fazla 5 sayfa
görüntülenir.
◆ radyo ayar çubuğu: Bir istasyon
seçmek üzere istasyon
ayarlama çubuğuna bakmak
için, On veya Off öğesini seçin.
◆ RDS opsiyonu: RDS opsiyonu
menüsüne gider.
- RDS: RDS seçeneğini On
veya Off olarak ayarlayın.
- bölgesel: Bölgesel (REG)
seçeneğini On veya Off olarak
ayarlayın.
- radyo Metni: Yayınlanan radyo
metnine bakmak için, On veya
Off öğesini seçin.

Giriş
- PSN dönd. Don.: On veya Off
menü noktasını seçin.
- TP sesi seviyesi : 0 ile 63
arasında bir değer seçin.
- TA: On veya Off menü
noktasını seçin.
◆ DAB seçeneği: DAB seçeneği
menüsüne gider (sadece Tip 2
modeli için).
- DAB kategori ayarlar: İstenilen
kategoriyi seçiniz. Tüm/pop/
müzik /klasik/bilgi/rock olarak
ayarlayın.
- Servis DAB'a bağlan.: On veya
Off menü noktasını seçin.
- dinamik aralık kntrl: On veya
Off menü noktasını seçin.
- frekans bandı: sadece Bant
III/Her ikisi/sadece L Bandı
menü noktasını seçin.
- radyo Metni: Yayınlanan radyo
metnine bakmak için, On veya
Off öğesini seçin.

- PIN kodunu değiştir: PIN
kodunu elle değiştirin/ayarlayın.
- algılanabilir: Bluetooth özellikli
cep telefonunuzdan Bluetooth
bağlantısı yapmak için, On veya
Off öğesini seçin.
- cihaz bilgisi: Cihaz bilgilerini
kontrol edin.
◆ zil sesini değiştir: İstenen zil
sesini seçin.
◆ zil sesi seviyesi: Zil sesinin
seviyesini değiştirin.

- slayt gösterisi: On veya Off
menü noktasını seçin.
◆ radyo fabrika ayarları: İlk
kurulum değerlerini varsayılan
fabrika değerlerine sıfırlayın.

Bağlantı ayarları
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar > bağlantı ayarları öğesine
basın.

Dil
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar > diller öğesine basın.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde
gösterilen bir dili seçin.

◆ bluetooth ayarları: bluetooth
ayarları öğesine gider.
- cihazı eşleştir: İstenen cihazı
seçin ve bağlan/ayır veya sil'i
seçin.
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Metin kaydırma
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. On veya Off menü noktasını
seçiniz.

◆ On: Ses ekranında uzun bir
metin varsa, metin aşağıya
kaydırılır.
◆ Off: Metin bir kez kaydırılır ve
tepesi kesilmiş olarak gösterilir.

Dokunma sesi seviyesi
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. On veya Off menü noktasını
seçiniz.

◆ On: Kullanıcı ekrana
dokunduğunda bir uyarı sesi
verir.
◆ Off: 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
seviyesi maks. Başlangıç seviyesi
ses ayarları değerinden daha yüksek
ise, çalışır.

Giriş

17

1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. 9 ile 21 arasında bir değer seçin.

DivX(R) VOD

Sistem versiyonu
1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. sistem sürümü menü noktasını
seçiniz.
5. Sistem versiyonunu kontrol edin.

1. Kontrol panelindeki ; tuşuna
basın.
2. ayarlar işareti olan kısma bastırın.
3. S işareti olan kısma bastırın.
4. DivX(R) VOD'yi seçin.

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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menüsünde DivX VOD bölümünü
belirleyin. Kayıt işleminin nasıl
tamamlanacağı ile ilgili daha fazla
bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Radyo

Radyo
Kullanım ....................................... 19
Sabit tavan anteni ........................ 26
Çok bantlı anten .......................... 26

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 ; tuşuna
basın.
2. Ana menüdeki ses öğesine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S öğesine
basın.

(Sadece Tip 2 modeli için)
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Radyo

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

Yayın istasyonlarının otomatik
olarak aranması

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

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 SES l tuşuna tekrarlı
şekilde 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.

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. İstediğiniz bandı (FM, AM veya
DAB) seçin.
2. AS işareti olan kısma bastırın.
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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 öğesini
basılı tutun.
Radyo istasyonunda kayıtlı bir
istasyon yoksa, kullanıcı FM/AM/
DAB radyo ekranındaki AS öğesine
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.

Görüntülenen bilgiler Frekans, PTY
kodu (Program tipi) ve radyo Metni'ni
içerir.
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. İstediğiniz bandı (FM, AM veya
DAB) seçin.
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Radyo

2. FM/AM/DAB radyo ekranında
MENÜ öğesine 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 listesini görüntülemek için,
FM menü/AM menü/DAB
menüsü öğesinden favoriler
listesi öğesine basın.
Ekrana favoriler listesi bilgileri
gelir.

2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.

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 menü/AM
menü/DAB menüsü öğesinden
FM İstasyonu listesi/AM
İstasyonu listesi/DAB istasyon
listesi öğesine basın.
Ekrana İstasyon listesi bilgileri
gelir.

FM/DAB kategorisi listesi (FM/DAB
menüsü)
1. FM menü/DAB menüsü
öğesinden, FM kategorisi listesi/
DAB kategorisi listesi öğesine
basın.
Ekrana FM kategorisi listesi/DAB
kategorisi listesi bilgileri gelir.

Radyo
Not
FM kategorisi listesi sadece RDS
(Radio Data System) ile
kullanılabilir.
DAB 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 menü/AM menü/DAB
menüsü öğesinden, FM ist.
listesini güncelle/ AM ist. listesini
güncelle/DAB ist. listesini
güncelle öğesine basın.
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FM İstasyonu listesi/AM
İstasyonu listesi/DAB istasyon
listesi güncellemesi devam eder.
2. FM İstasyonu listesi/AM
İstasyonu listesi/DAB istasyon
listesi güncellemesi sırasında,
değişiklikleri kaydetmeyi
durdurmak için İptal et öğesine
basın.

Ses tonu ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)

ton ayarları menüsünden, ses
özellikleri FM/AM/DAB radyoya ve
her ses aygıtının işlevine göre farklı
olarak ayarlanabilir.
1. Ses kurulumu moduna girmek
içini FM menü/AM menü/DAB
menüsü öğesinden, ton ayarları
öğesine basın.
ton ayarları menüsü görüntülenir.
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Radyo
◆ Balans: Sağ/sol hoparlör
balansını ayarlayın
◆ Reset: İlk ayar değerlerini
varsayılan değerlere sıfırlayın.
2. Tamam işareti olan kısma
bastırın.

◆ 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.

Not
Ses tonu ayarlarının EQ modunda,
ses sistemine bağlı olarak sadece
"Manual" (Manüel) ve "Talk"
(Konuşma) seçilebilir.

DAB anonsları (DAB menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. DAB anonsları listesini
görüntülemek için, DAB menüsü
öğesinden DAB anonsları
öğesine basın.
Ekrana liste bilgileri gelir.

2. R veya S ile liste içinde gezinin.
İstenen istasyonu seçerek
ayarlayın.
3. Tamam işareti olan kısma
bastırın.

EPG güncel programı (DAB
menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. EPG geçerli programını
görüntülemek için, DAB menüsü
öğesinden EPG güncel program
öğesine basın. Ekrana program
bilgileri gelir.

Radyo
akıllı metin (DAB menüsü)
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(Sadece Tip 2 modeli için)
1. Akıllı metin listesini görüntülemek
için, DAB menüsü öğesinden
akıllı metin öğesine basın.

2. Tamam işareti olan kısma
bastırın.

EPG istasyonu listesi (DAB
menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
1. EPG istasyonu listesi öğesini
görüntülemek için, DAB menüsü
öğesinden EPG istasyonu listesi
öğesine basın.
Ekrana liste bilgileri gelir.

2. Ayrıntılı bilgileri görüntülemek
için, Dikkat öğesine basın.

26

Radyo

2. İstenen öğe üzerine basın.

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.

3. Ayrıntılı bilgilere bakmak için
öğelerden birine basın.

Bilgi (DAB menüsü)

(Sadece Tip 2 modeli için)
Geçerli DAB servisi bilgilerini
görüntülemek için, DAB menüsü
öğesinden bilgi öğesine basın.

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

Dikkat
Aracınızı, tavan yüksekliği düşük
alanlara sokmadan önce;
anteninizi sökmüş olduğunuzdan
emin olun.

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.

Harici cihazlar

Harici cihazlar
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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
■ Bu ürün .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 ila 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)
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■ Bu ürün 8kbps ila 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
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■
■

■
■

■

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

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.

Harici cihazlar
■ 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 açıldığında 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.
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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):
4 Mbps
- wmv9: 3mbps
- divx 3: 3mbps
- divx 4/5/6: 4,8mbps
- xvid: 4,5mbps

■ 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.

Harici cihazlar
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 49
■ Cep telefonundaki müziği dinlerken
Bluetooth kesilirse, müzik artık
çalmaz. Ses akışı işlevi bazı
Bluetooth cep 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

■
■

■

■
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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 bağlantı menüsündeki
uygulama simgelerinin
görüntülenmesi/gizlenmesi
1. ; > smartphone bağlantısı
öğesine basın. Akıllı telefon
bağlantı menüsü görüntülenir.

Akıllı telefon bağlantısı
iPod/iPhone uygulamasında akıllı
telefon desteği
iPod/ iPhone

USB bağlantısı

Android cep
telefonu

Bluetooth
kablosuz teknolo‐
jisi

■ iPhone'larda, uygulamayı
kullanmak için iPhone'u USB'den
bağlayın.
■ Android telefonlarda, uygulamayı
kullanmak için Android telefon ve
Bilgi ve Eğlence Sistemini
Bluetooth kablosuz teknolojisi
üzerinden bağlayın.

2. ayarlar öğesine basın. App
ayarları menüsü görüntülenir.

3. Akıllı telefon bağlantı menüsünde
gösterilen bir uygulama simgesini
saklamak için istenen uygulama
simgesine basın. Akıllı telefon
bağlantı menüsünde gizlenen bir
uygulama simgesini
görüntülemek için istenen
uygulama simgesine basın.
4. Tamam işareti olan kısma
bastırın.
Akıllı telefon bağlantısı menüsünde
etkin bir uygulama varsa, ana
menüde veya gösterilen ekranda üst
konumda bir g işareti 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.

■ iPhone'nunuz kilitli. =>
iPhone'unuzun kilidini açın.
■ Açık olan başka bir etkin uygulama
var. => Başka bir etkin bağlantıyı
kapatın.
■ Bu uygulamayı iPhone'nunuza
yüklemediniz. => 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 telefonunuzu
etkinleştiremezse, aşağıdaki hata
mesajı görüntülenir.

■ 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 ila
20 saniye sonra etkinleştirmeyi
deneyin.
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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 telefon öğesine basın.
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
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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:
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
Moldovca / Rusça:
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
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Ses çalınması

Not
Kullanıcı USB depolama aygıtını
çıkartmak isterse, önce başka bir
işlev seçmeli ve sonra da USB
depolama aygıtını çıkartmalıdır.

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.

Pause
Okunurken = üzerine basın.
Okumayı devam ettirmek için l
tuşuna basın.

Not
Bir USB depolama cihazı
halihazırda bağlıysa, USB müzik
dosyalarını oynatmak için ; > ses >
Kaynak S > USB öğesine basın.
USB müzik dosyasının çalınmasına
son verilmesi
1. Kaynak S öğesine basın.
2. AM, FM, AUX veya Bluetooth
öğesine basarak başka fonksiyon
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: Geçerli dosyayı tekrarlı şekilde
çalar.
■ Tüm: Bütün dosyaları tekrarlı
şekilde çalar.
■ Off: Normal okumaya geri döner.
Bir dosyanın rastgele okunması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ On: Bütün dosyaları gelişigüzel
şekilde çalar.
■ Off: Normal okumaya geri döner.
Okunan dosyadaki bilgilere bakılması
Okunan dosya ile ilgili bilgi almak için,
okunma esnasında başlığının üzerine
basın.

■ 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. Film oynarken MENÜ üzerine
basın. Tüm şarkılar/dizinler/
sanatçılar/albümler/tarzlarda ilgili
şarkıların numaraları gösterilir.

2. İstenen okuma moduna basın.
Ses tonu ayarları
1. Okuma esnasında MENÜ üzerine
basın.
2. R ve S ile liste içinde gezinin.
ton ayarları işareti olan kısma
bastırın.
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■ 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.

3. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 19.

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.

Not
iPod/iPhone zaten bağlı ise, iPod/
iPhone'u çalmak için ; > ses >
Kaynak S > iPod öğesine basın.
iPod/iPhone okumaya son verilmesi
1. Kaynak S öğesine basın.
2. AM, FM, AUX veya Bluetooth
öğesine basarak başka bir
fonksiyon 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: Geçerli dosyayı tekrarlı şekilde
çalar.
■ TÜMÜ: Bütün dosyaları tekrarlı
şekilde çalar.
■ KAPA: Normal okumaya geri
döner.
Bir dosyanın rastgele okunması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ AÇIK: Bütün dosyaları gelişigüzel
şekilde çalar
■ KAPA: Normal okumaya geri
döner.
Çalınan şarkıdaki bilgilere bakılması
Çalınan şarkı ile ilgili bilgi almak için,
okunma esnasında başlığının üzerine
basın.

■ 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 sayısı çalma
listeleri/sanatçılar/albümler/
şarkılar/türler/besteci/sesli kitap
ile görüntülenir.

2. İstenen okuma moduna basın.
Ses tonu ayarları
1. Okuma esnasında MENÜ üzerine
basın.
2. R ve S ile liste içinde gezinin.
ton ayarları işareti olan kısma
bastırın.
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3. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 19.

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.

Ses tonu ayarları
1. Aux girişine takılan müzik
çalarken ton ayarları öğesine
basın.

2. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 19.

Bluetooth
Bluetooth müziğinin çalınması
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ses öğesine basın.
3. Ekrandaki Kaynak S öğesine
basın.
4. Bağlı olan Bluetooth müzik çalma
modunu seçmek için Bluetooth
öğesine basın.
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Güncel şarkının başına dönülmesi
2 saniyelik okuma süresinden sonra
t tuşuna basın.
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Ses tonu ayarları
1. Okuma esnasında k üzerine
basın.

Ara
Hızlı ileri veya geri almak için t veya
v tuşunu basılı olarak tutun.

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.

Müziğin tekrar tekrar çalınması
Okurken r üzerine basın.
■ 1: Geçerli müziği tekrarlı şekilde
çalar.
■ Tüm: Müziğin tamamını tekrarlı
şekilde çalar.
■ Off: Normal okumaya geri döner.
Not
Bu işlev cep telefonuna bağlı olarak
desteklenmeyebilir.
Müziğin rastgele çalınması
Okuma esnasında s üzerine basın.
■ On: Müziğin tamamını gelişigüzel
şekilde çalar.
■ Off: Normal okumaya geri döner.
Not
Bu işlev cep telefonuna bağlı olarak
desteklenmeyebilir.

2. Ayrıntılar için, bkz. "Ses tonu
ayarları (FM/AM/DAB menüsü)"
3 19.

Resimlerin gösterilmesi
Bir resme bakılması
1. Resim dosyalarını içeren USB
depolama aygıtını USB girişine
takın.
Resim gösterilir.
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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
2. Kontrol çubuğunu göstermek/
saklamak için ekrana dokunun.
Bir önceki ekrana dönmek için
ekran üzerine yeniden dokunun.
Not
Bir USB depolama cihazı
halihazırda bağlıysa, resim
dosyalarını görüntülemek için ; >
resim ve film > Kaynak S > USB
(resim) öğesine basın.
Güvenliğiniz için, aracınız hareket
halinde iken, bazı özellikler devre
dışıdır.

Bir slayt gösterimi izlenmesi

Resim ekranından t üzerine basın.
■ Slayt gösterisi başlar.
■ Slayt gösterisi okunurken slayt
gösterisini iptal etmek için, ekrana
dokunun.

Bir önceki veya bir sonraki
resme bakılması

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

1. Resim ekranında, MENÜ öğesine
basın. USB resim menüsü
görüntülenir.
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◆ saat/sıc. ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, On veya Off'yı seçin.
◆ ekran ayarları: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.

Film gösterme
Bir film dosyasının okunması
2. İstenen menüye basın.
◆ resim dosyası Listesi: Tüm
resim dosyası listesini
görüntüler.
◆ başlığa göre sırala: Resimleri
başlık sırasına göre gösterir.
◆ tarihe göre sırala: Resimleri
tarih sırasına göre gösterir.
◆ slayt göst. süresi: Slayt
gösterisi resim değiştirme
aralığını seçin.

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
Bir USB depolama cihazı
halihazırda bağlıysa, film dosyasını
oynatmak için ; > resim ve film >
Kaynak S > USB (film) öğesine
basın.
Film oynatma işlevi sürüş esnasında
kullanılamaz. (Trafik kurallarına göre
sadece araç park halinde iken
kullanılabilir.)
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Güncel filmin başına dönülmesi

5 saniyelik okuma süresinden sonra
d tuşuna 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
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.

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, MENÜ tuşuna
basın. Ekrana USB film menüsü
gelir.

2. İstenen menüye basın.
◆ film dosyası listesi: Tüm film
dosyası listelerini görüntüler.
◆ saat/sıc. ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, On veya Off'yı seçin.
◆ ekran ayarları: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
◆ ton ayarları: Ses kurulumunu
ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz.
"Ses tonu ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)" 3 19.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.
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Alt yazı dili

2. < veya > basın.

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

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

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
Okunabilen alt yazı biçimi: .smi
Alt yazı dosyasının adı (.smi) film
dosyasının adı ile aynı olmalıdır.
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2. < veya > basın.

3. l işareti olan kısma bastırın.
Not
Kullanıcı DivX film dosyası
tarafından desteklenen ses
dillerinden birini ayarlayabilir.

Sonradan takılabilen ilave
cihazlardan film gösterme

Film 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.

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

AUX film menüsünün kullanılması
1. AUX film ekranında, MENÜ
öğesine basın. AUX menü
görüntülenir.
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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.
2. İstenen menüye basın.
◆ ton ayarları: Ses kurulumunu
ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz.
"Ses tonu ayarları (FM/AM/DAB
menüsü)" 3 19.
◆ saat/sıc. ekranı: Saati ve
sıcaklığı tam ekran göstermek
için, On veya Off'yı seçin.
◆ Ekran ayarları: Parlaklık ve
kontrastı ayarlayın.
3. Ayar tamamlandıktan sonra, q
tuşuna basın.

4. Uygulamayı Bilgi ve Eğlence
Sisteminde çalıştırmak için, ; >
smartphone bağlantısı öğesine
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.
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5. Uygulama simgesine basın.
Uygulama ekranı görüntülenir.

48

Harici cihazlar

6. Uygulama ekranı görüntülenir.

Not
BringGo gibi uygulamalar hakkında
daha fazla bilgi edinmek için, lütfen
navigasyon cihazının
www.BringGoNav.com adresindeki
kullanım el kitabına başvurun.

Cep telefonu

Cep telefonu
Bluetooth® ................................... 49
Eller serbest telefon ..................... 54

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 2,45 Ghz 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 telefon öğesine,
sonra da Evet öğesine 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 öğesine
basın.

3. Bluetooth'lu telefonları aramak
için Bluetooth Cihazı Ara öğesine
basın.

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

◆ 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. Telefon ilk kez
eşleştirilirken Telefon defteri talebini
"Her zaman" kabul etmenizi tavsiye
ederiz.
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.
2. Ana menüdeki ayarlar öğesine
basın.
3. bağlantı ayarları > bluetooth
ayarları > cihazı eşleştir öğesine
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.
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5. Arananlar listesi ekranındaki
eşleştirilmesi istenen cihazın
üzerine basın.
◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) destekleniyorsa,
Bluetooth cihazınızın ve Bilgi ve
Eğlence sisteminin açılan
ekranındaki Evet öğesine
basın.

◆ Eğer SSP (Secure Simple
Pairing) desteklenmiyorsa, Bilgi
ekranında gösterildiği gibi
Bluetooth cihazınızın PIN
kodunu girin.
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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. Telefon ilk kez
eşleştirilirken Telefon defteri talebini
"Her zaman" kabul etmenizi tavsiye
ederiz.

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 öğesine
basın.
3. bağlantı ayarları > bluetooth
ayarları > cihazı eşleştir öğesine
basın.
4. Eğer bağlı ise, eşleştirilen cihaz
g ile gösterilir.

Cep telefonu

Bluetooth cihazın ayrılması
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar öğesine
basın.
3. bağlantı ayarları > bluetooth
ayarları > cihazı eşleştir öğesine
basın.
4. Ayırmak istediğiniz cihazın adı
üzerine basın.

5. Tamam işareti olan kısma
bastırın.

Bluetooth cihazın bağlanması
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar öğesine
basın.
3. bağlantı ayarları > bluetooth
ayarları > cihazı eşleştir öğesine
basın.
4. Bağlamak istediğiniz cihazın adı
üzerine basın.
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5. Tamam işareti olan kısma
bastırın.

Bluetooth cihazın silinmesi

Bluetooth cihazını artık kullanmak
istemiyorsanız, sistemden
silebilirsiniz.
1. Kontrol panelindeki ; üzerine
basınız.
2. Ana menüdeki ayarlar öğesine
basın.
3. bağlantı ayarları > bluetooth
ayarları > cihazı eşleştir öğesine
basın.
4. Sil işareti olan kısma bastırın.
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Bir çağrının cep telefonuna
aktarılması (gizli modu)
1. Bir çağrıyı aracın hands-free (eller
serbest) sistemi yerine cep
telefonuna aktarmak istiyorsanız,
m üzerine basın.

5. Evet işareti olan kısma bastırın.

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

2. Ekrandaki y üzerine dokunun
veya direksiyon simidindeki
uzaktan kumandada q/w üzerine
basın.
Not
Yanlış numaraya basarsanız, girilen
numaranın rakamlarını teker teker
iptal etmek için ⇦ üzerine basın ve
girilen numaranın tüm rakamlarını
silmek için ⇦ tuşunu tutun.

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 q/w üzerine basın
veya cep telefonu ekranındaki y
tuşunu aşağıya bastırın.
Not
Çağrı geçmişi yoksa yeniden arama
mümkün değildir.

55

2. Telefonla konuşmak için,
direksiyon simidindeki uzaktan
kumandada bulunan q/w üzerine
basın veya ekrandaki Kabul et
öğesine basın.
Çağrıyı reddetmek için, direksiyon
simidindeki uzaktan kumandada
bulunan x/n tuşuna basın veya
ekrandaki Reddet öğesine basın.

Çağrı alma
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. Telefon ekranındaki telefon
rehberi öğesine basın.
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3. Aramak istediğiniz adı yazmak
için tuş takımını kullanın.
Ayrıntılar için, bkz. "İsim arama"
3 54.
4. Aramak istediğiniz telefon rehberi
kaydını seçin.

4. Aramak için numaraya basın.

Telefon rehberinde bir kayıt
arama
1. Telefon ekranındaki telefon
rehberi öğesine basın.

2. telefon rehberi ekranındaki o
öğesine basın.

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
durumda, cep telefonunuzdaki
telefon rehberi yükleme işlemi ile

Cep telefonu
devam edin. Telefon ilk kez
eşleştirilirken Telefon defteri talebini
"Her zaman" kabul etmenizi tavsiye
ederiz.
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 arama
geçmişi öğesine 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
aracınızda bilgi ve eğlence sağlar.
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. d SEEK c 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. d SEEK c 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 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 [d SRC c] 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 [d SRC c] 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

Ton Ayarları öğesinde, 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 kontrolü).

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
seçenekler içeren FM menüsü, AM
menüsü veya DAB menüsü öğesini
açmak için MENU-TUNE tuşuna
basın.

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

Audio player (Çalar), CD/MP3 diskleri
için AUX fonksiyonu, bağlı USB veya
iPod veya Bluetooth audio player
(çalar) arasında geçiş yapmak için
CD/AUX tuşuna tekrarlı şekilde
basın. (MP3/CD → AUX → USB veya
iPod → Bluetooth → CD/MP3 →....)
İstenen modu seçmek için,
direksiyondaki uzaktan kumandanın
ayar düğmesinde, d SRC c 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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(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 öğesini açmak için
PHONE/MUTE tuşuna basın.

Kişiselleştirme
Ana tuşlar/ayar düğmesi

Ayarlar öğesinde kullanılan tuşlar ve
ayar düğmesi şunlardır.
(12) CONFIG tuşu
Ayarlar menüsünü görüntülemek 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 bilgi 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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[Saat Tarih]

[Radyo ayarları]

Saati ayarla: Saatleri ve dakikaları
elle ayarlayın.
■ Tarihi ayarla: Güncel yılı/ayı/tarihi
elle ayarlayın.
■ Saat Biçimini Ayarla: 12 saat veya
24 saat biçimini seçin.
■ Tarih Biçimini Ayarla: Tarih biçimi
gösterimini ayarlayın.
YYYY.AA.GG: 2012 Ocak 23
GG/AA/YYYY: 23 Ocak 2012
AA/GG/YYYY: Ocak 23, 2012
■ RDS saat senkronizasyonu: Açik
veya Kapalı öğesini seçin

■ Otomatik ses kontrolü: Kapalı/
Düşük/Orta/Yüksek ayarlayın.
■ Maksimum başlangıç sesi:
Maks. başlangıç sesi seviyesini
sınırlamak için elle ayarlayın.
■ Radyo sık kullanılanlar:
Favorilerinizin sayfa numaralarını
elle ayarlayın.
■ AS-İstasyonlar: Her radyo için
otomatik depolama işlevini
ayarlayın.
■ RDS seçenekleri: RDS
seçenekleri ayarlayın.

- RDS: Açik/Kapalı (RDS
fonksiyonunu devreye sokun veya
devreden çıkarın).
- Bölgesel: Açik/Kapalı (Bölgesel
fonksiyonunu devreye sokun veya
devreden çıkarın).
- Metin kaydırma kapalı: Açik/
Kapalı (Metin kaydırma kapalı
fonksiyonunu devreye sokun veya
devreden çıkarın).
- TA sesi: TA sesi ayarlayın.
■ DAB ayarları: DAB ayarları
ayarlayın.
- Otmtik orkstra bğlntılandırma:
Açik/Kapalı (Otmtik orkstra
bğlntılandırma fonksiyonunu
devreye sokun veya devreden
çıkarın).
- Otmtk bğlntlndırma DAB-FM:
Açik/Kapalı (Otmtk bğlntlndırma
DAB-FM fonksiyonunu devreye
sokun veya devreden çıkarın).
- Dinamik ses adaptasyonu: Açik/
Kapalı (Dinamik ses adaptasyonu
fonksiyonunu devreye sokun veya
devreden çıkarın).

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

Bluetooth: Bluetooth Ayarları öğesine
girin.
■ Etkinleştirme: Açik veya Kapalı
menü noktasını seçin.
■ Cihaz listesi: İstenen cihazı seçin
ve seç/bağlan/ ayır veya sil'i seçin.
■ Cihaz Eşleştir: Yeni bir Bluetooth
cihazı eşleştirmeyi deneyin.

■ Bluetooth kodunu değiştir:
Bluetooth kodunu elle değiştirin/
ayarlayın.
■ Fabrika ayarlarını geri yükle: İlk
kurulum değerlerini varsayılan
değerlere sıfırlayın.
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Radyo
Kullanım ....................................... 78
Radyo Data Sistemi (RDS) .......... 85
Sabit tavan anteni ........................ 89

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) d SEEK c 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 Açik veya
Kapalı.
(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, d SEEK c tuşlarına basın.

Güncel gruptaki DAB servis
komponentini otomatik olarak aramak
için, d SEEK c tuşlarına basın.
Bir önceki/sonraki gruba atlamak için,
d SEEK c 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
d SEEK c tuşlarına basın ve istenen
frekansa geldiğinizde, tuşu bırakın.

İyi sinyal alımlı mevcut DAB servis
komponentini otomatik olarak aramak
için d SEEK c 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)
Otmtk bğlntlndırma DAB-FM etkin
olarak kurulduğunda, DAB servis
sinyali zayıfsa, Bilgi ve Eğlence
Sistemi bağlı olan servis
komponentini otomatik olarak alır
(bkz. Ayarlar → Radyo ayarları → DAB
ayarları → Otmtk bğlntlndırma DABFM).
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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 menüsü'ne
girmek için MENU-TUNE tuşuna
basın.
MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak DAB elle ayarlama işlevini
seçin ve ardından MENU-TUNE
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 listesi'ni
görüntülemek için MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin.
■ DAB istasyonları listesi bilgileri
görünür.
■ DAB istasyonları listesi boş ise,
DAB istasyonları listesi
güncelleştirme otomatik olarak
başlar.
İstenen listeye geçmek için,
MENU-TUNE 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 adedi,
Ayarlar → Radyo ayarları → Radyo
sık kullanılanlar (maks. favori
sayfası sayısı) öğesi kullanılarak
ayarlanabilir.
■ 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.

Radyo menüsü veya DAB menüsü'nü
göstermek 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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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 Favoriler
listesi öğesini seçin ve ardından
MENU-TUNE tuşuna basın.
Favoriler listesi bilgileri görünür.
İstenen Favoriler listesi'ni
seçmekiçin, MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve daha sonra da
ilgili yayın kanalını seçmek için
MENU-TUNE tuşuna basın.

FM menüsü/AM menüsü öğesinden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi öğesini seçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi bilgileri
görüntülenir.
İstenen listeye geçmek için,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve daha sonra da ilgili yayın kanalını
seçmek için MENU-TUNE tuşuna
basın.

FM menüsü/DAB menüsü öğesinden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek FM kategori listesi/DAB
kategori listesi öğesine geçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
FM kategori listesi/DAB kategori
listesi görüntülenir.
İstenen listeye geçmek için,
MENU-TUNE 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

85

yapılan değişiklikleri 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 menüsü öğesinden,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve DAB anonsları öğesine geçin ve
ardından da MENU-TUNE tuşuna
basın.
DAB anonsları görüntülenir.
İstenen listelere geçmek için,
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve daha sonra da ilgili yayın
frekansını seçmek için MENU-TUNE
tuşuna basın.

FM menüsü/AM menüsü/DAB
menüsü öğesinden, MENU-TUNE
ayar düğmesini çevirin ve FM
istasyonları listesini güncelle/AM
istasyonları listesini güncelle/DAB
istasyonları listesini güncelle öğesine
geçin ve ardından da MENU-TUNE
tuşuna basın.
■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi/DAB istasyonları
listesi güncellemesi devam eder.
■ FM istasyonları listesi/AM
istasyonları listesi/DAB istasyonları
listesi güncellemesi sırasında,

■ RDS istasyonları yayın frekansı ve
program ismiyle görüntülenir.
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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 tuşuna basın.
MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak Radyo ayarları işlevine gidin
ve ardından MENU-TUNE tuşuna
basın.

MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak RDS seçenekleri işlevini
seçin ve ardından MENU-TUNE
tuşuna basın.

RDS açma ve kapatma

RDS seçeneğini Açik veya Kapalı
olarak 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,
MENU-TUNE ayar düğmesini RDS
Kapalı'ya çevirin, ardından 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 Açik veya
Kapalı olarak ayarlayın.
Sadece aynı bölgesel programların
alternatif frekansları (AF) seçilebilir.
Eğer bölgeselleştirme kapalı ise,
bölgesel programlar dikkate
alınmadan istasyonların alternatif
frekansları seçilir.

Radyo

RDS seçenekleri menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
Bölgesel Kapalı'ya çevirin, ardından
da MENU-TUNE tuşuna basarak
Bölgesel işlevini açın.

Metin kaydırmayı dondurmanın
açılıp kapatılması

Metin kaydırma kapalı işlevini açıp
kapatma (program servislerinin
bilgilerini göstermek için):

RDS seçenekleri menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini Metin
kaydırma kapalı Kapalı'ya çevirin,
ardından da MENU-TUNE tuşuna
basarak Metin kaydırma kapalı
işlevini açın.

Trafik anonslarının (TA) ses
yüksekliği

Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği (TA) ayarlanabilir.
Trafik anonslarının minimum ses
yüksekliği normal ses yüksekliğine
göre yükseltilip düşürülebilir.
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RDS seçenekleri menüsünden,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek TA sesi öğesine geçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek TA sesi seviyesini ayarlayın
ve ardından MENU-TUNE tuşuna
basın.

Radyo trafik servisi

TP = trafik programları
Radyo trafik servisi istasyonları trafik
haberleri yayınlayan RDS
istasyonlarıdır.
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Radyo

Bilgi ve Eğlence sisteminin trafik
anonsu standby özelliğini açın ve
kapatın:

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 ....................................... 90
Sonradan takılabilen ilave
cihazlar ........................................ 99

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.

Audio Player (Çalar)
◆ 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
Diskleri 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, 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.

Audio Player (Çalar)
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) d SEEK c 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 takılı değil görünür ve
bu işlev seçilmez.
■ 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.

Audio Player (Çalar)
Çalınan parçanın değiştirilmesi

Bir önceki veya bir sonraki parçayı
çalmak için, dSEEKc tuşlarına
basın.
Direksiyondaki uzaktan kumanda
ayar düğmesi kullanıldığında,
parçalar d SRC c ayar düğmesi
çevrilerek kolayca değiştirilebilir.

95

Çalma pozisyonunun değiştirilmesi

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

Parça çalınırken şarkıyı geriye
sarmak veya hızlı ileriye hareket
etmek için d SEEK c 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 Hiç 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
Açik veya Kapalı olarak ayarlamak
için MENU-TUNE 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
MENU-TUNE tuşuna basın.

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

İstenen parçayı bulmak için,
MENU-TUNE 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 çevirin, Ara... öğesine
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
MENU-TUNE 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 çıkarmak için,
MENU-TUNE düğmesini
kullanarak USB Menüsü → USB'yi
çıkart işlemi gerçekleştirin.

99

■ 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) d SEEK c 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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■ 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.

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.
Çalmayı sona erdirmek ve USB
depolama aygıtını ayırmak için, USB
Menüsü → USB'yi çıkart işlevini
kullanarak USB depolama aygıtını
güvenli olarak çıkartın.
USB menüsünün kullanılması
USB Menüsü üzerinden Şarkıları
karışık çal/Tekrarla/Klasörler/Ara...
talimatları CD/MP3 çalar CD
menüsü ile benzerdir; sadece USB'yi
çıkart öğesi eklenmiştir. CD menüsü
ndeki CD/MP3 çalar işlevlerine bakın.

USB Menüsü → USB'yi Çıkart

USB Menüsü öğesini görüntülemek
için çalma modunda MENU-TUNE
tuşuna basın. USB'yi çıkart öğesine
gitmek için MENU-TUNE ayar
düğmesini çevirin ve ardından
MENU-TUNE tuşuna basın; ekranda
USB aygıtının güvenli olarak
kaldırılabileceğini gösteren bir mesaj
görünür.
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) d SEEK c 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 Menüsü öğesinden, Şarkıları
karışık çal/Tekrarla/Ara... (Sesli
kitaplar ve Besteciler dahil) talimatları
CD/MP3 çalar CD menüsü ile
benzerdir; sadece iPod'u Çıkar menü
noktası eklendi. Kullanmak için CD/
MP3'deki menü noktalarına bakın.
iPod Menüsü → iPod'u çıkart
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iPod Menüsü öğesini görüntülemek
için çalma modunda MENU-TUNE
tuşuna basın.
iPod'u Çıkar işlevine gitmek için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin
ve ardından MENU-TUNE tuşuna
basın; ekranda USB aygıtının güvenli
olarak kaldırılabileceğini 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 cihazının bağlanması
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/kumandalar
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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Cep telefonu
Bluetooth® ................................. 106
Eller serbest telefon ................... 111

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) d SEEK c 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 → Cihaz Eşleştir
öğesine gidin ve MENU-TUNE
tuşuna basın.
■ Bluetooth cihazları sadece
CONFIG tuşunu kullanarak değil,
Telefon menüsü → Bluetooth
Ayarları → Bluetooth → Cihaz ekle
(Telefon) üzerinden de
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 kodunu değiştir öğesi
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 sadece bir
sürekli bağlanma öğesi
kurulduğunda kullanılabilir.

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.

108

Cep telefonu

CONFIG tuşuna basın ve ayar
düğmesi ile MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Ayarlar → Bluetooth
Ayarları → Bluetooth → Cihaz listesi
öğesine 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 oluşursa, ayar

Cep telefonu
düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Ayarlar → Bluetooth
Ayarları → Fabrika ayarlarını geri
yükle seçimini 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 d SEEK c 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 Bırakıldı
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.
■ Aygıt listesi dolu
Kayıtlı olan cihaz sayısının 5'ten az
olup olmadığını kontrol edin. 5'in
üzerinde cihaz kaydedilemez.
■ Kullanılabilir telefon rehberi yok

Cep telefonu
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
MENU-TUNE ayar düğmesini yanıt
fonksiyonuna kadar çevirin ve
MENU-TUNE 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 reddetmek için,
direksiyon simidindeki uzaktan
kumandanın Mikrofonu Kapat/Tlfnu
kapat tuşuna basın veya ayar
düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Reddet öğesini seçin.
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■ Telefonla konuşurken gelen sesi
kısmak istiyorsanız, ayar düğmesi
ile MENU-TUNE tuşunu kullanarak,
Mikrofonu Kapat (Mikrofonu
Sustur) 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 Mikrofonu Kapat/
Tlfnu kapat tuşuna basın veya
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Tlfnu kapat öğesine gidin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.

Cep telefonu
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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.
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Evet veya kişileri seçin ve
arama 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 gir
öğesine döndürün ve ardından
MENU-TUNE 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
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MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak Ara işlevini seçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Adı: veya Son Ad öğesini
seçin ve ardından 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.
MENU-TUNE düğmesine basın,
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Telefon rehberi öğesini
seçin ve ardından MENU-TUNE
tuşuna basın.
Kullanılacak kişiler yoksa, ekranda bir
bilgi görünür ve bir önceki menüye
yönlendirilirsiniz.

MENU-TUNE ayar düğmesine
basarak terim/aralık aramayı seçin ve
sonra da MENU-TUNE tuşuna basın.
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Cep Telefonu Menüsü → Telefon
rehberi → Güncelleştirme

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

Bağlı olan cep telefonundaki kişileri
sisteme aktarın.
Ayar düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Telefon menüsü → Telefon
rehberi → güncelleştirme öğesini
seçin ve ardından MENU-TUNE
tuşuna basın.

MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Evet veya Hayır seçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna
basarak 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

■

■

■

■
■
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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
Kişide numara yok olarak gösterilir.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi kişileri,
gelen çağrıları ve tekrar arama
bilgilerini cep telefonundan
aktarıldığı gibi gösterir.

Sistemde kayıtlı olan her telefon
numarası iptal edilir.
Ayar düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Telefon menüsü → Telefon
rehberi → Tümünü sil öğesini seçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirerek Evet veya Hayır öğesini
seçin ve ardından MENU-TUNE
tuşuna basarak tüm kişileri silin veya
işlemi iptal edin.

Ayar düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Telefon menüsü → Çağrı
listeleri öğesini seçin ve ardından
MENU-TUNE tuşuna basın.
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak, ayrıntılı gelen çağrıları
seçin ve MENU-TUNE tuşuna basın.

Cep telefonu menüsü → Çağrı listeleri

Cep Telefonu Menüsü → Telefon
rehberi → Tümünü sil

Kişileri kontrol edin, kullanın veya
silin.

Tüm gelen çağrıları kontrol etmek ve
bir numarayı aramak için
MENU-TUNE ayar düğmesini çevirin.
Gelen çağrılardan seçilen bir
numarayı aramak için MENU-TUNE
tuşuna basın.

Cep telefonu
■ Çağrı günlüğü seçildiğinde, Lütfen
bekleyin ekranı çok uzun bir süre
ekranda kalırsa, cep telefonunun
çağrı numaralarının onaylanmasını
veya tüm numaraların aktarılmasını
isteyip istemediğini kontrol edin.
Cep telefonunu onaylama işlemleri
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.
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Cep telefonu menüsü → Bluetooth
ayarları

Bluetooth işlevini kurun.
Ayar düğmeli MENU-TUNE tuşunu
kullanarak Telefon menüsü →
Bluetooth Ayarları öğesini seçin ve
ardından MENU-TUNE tuşuna basın.
Bluetooth işlevini etkinleştirmek için,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak Bluetooth cihazını
kaydedin/bağlayın/silin veya
Bluetooth kodunu değiştirin,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak istenen öğeyi ayarlayın.

Bluetooth tarafından kullanılan Zil
sesi ve seviyesini ayarlamak için,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak Ses ve Sinyaller öğesini
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
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seviyesine bağlıdır. Ses seviyesi
çok düşük ise, cep telefonunun zil
sesi seviyesini ayarlayın.

Bluetooth Ayarları'nı varsayılan
değerlere getirmek için,
MENU-TUNE tuşu ile ayar düğmesini
kullanarak başlangıç ayarına
sıfırlama öğesini seçin ve
MENU-TUNE düğmesi ile Evet'i
seçin.

Cep telefonu
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Giriş

Bu el kitabında, GM, GM logosu,
CHEVROLET, CHEVROLET
Amblemi, CRUZE ve CRUZE logosu
da dahil fakat bunlarla sınırlı
kalmamak kaydıyla yer alan isimler,
logolar, amblemler, sloganlar, araç
model isimleri ve araç gövde
tasarımları, General Motors LLC,
onun yan kuruluşları, bağlı kuruluşları
veya lisans sahiplerinin ticari
markaları ve/veya hizmet
markalarıdır.
Bu kılavuzdaki bilgiler, kullanıcı
kılavuzunu tamamlamaktadır.
Bu kılavuz, aracınıza özgü olan veya
olmayan özellikleri açıklamaktadır.
Çünkü bunlar satın almadığınız
seçenekler olabilir veya bu kullanıcı
kılavuzunun sonraki baskılarında

değişiklikler yapılmış olabilir.
Özelliklerin her birisinin aracınızda
olduğunu onaylamak için lütfen özel
aracınızla ilişkili satın alım belgesine
bakın.
Bu kılavuzu kullanıcı kılavuzu ile
birlikte aracınızda saklayın, böylece
gerektiğinde hazır durumda olurlar.
Araç satılırsa, bu kılavuzu araçta
bırakın.

Genel Bilgiler
Bilgi ve Eğlence Sisteminin
özelliklerini öğrenmek için ileriki
sayfaları okuyun.
Bilgi ve Eğlence Sistemi, sürüş
sırasında bazı fonksiyonları devre
dışı bırakarak yardımcı olacak şekilde
tasarlanmış yerleşik özelliklere
sahiptir. Silik Menü işlevi araç hareket
halindeyken kullanılamaz.

Giriş
Tüm işlevler araç park
durumundayken kullanılabilir.
Sürüşten önce:
■ Bilgi ve Eğlence Sisteminin
çalışmasına, ön yüzdeki tuşlara ve
dokunmatik ekran tuşlarına aşina
olun.
■ Sık kullanılan istasyonları önceden
ayarlayarak, ton ve hoparlör
ayarlarını yaparak sesi ayarlayın.
■ Cep telefonu özelliği olan araçta tek
bir tuşa basarak veya tek bir ses
komutu kullanarak kolayca arama
yapabilmek için telefon
numaralarını önceden ayarlayın.

9 Uyarı
Bilgi ve Eğlence Sistemi veya
navigasyon sistemini kullanırken
gözünüzü uzun süre veya çok sık
yoldan ayırmanız kazaya neden
olabilir. Siz veya yanınızdakiler
yaralanabilir veya ölebilir. Sürüş
esnasında dikkatinizi uzun süre bu
görevlere vermeyin. Araç
ekranlarına bakışlarınızı sınırlayın

ve dikkatinizi sürüşe verin.
Mümkün oldukça sesli komutları
kullanın.
Araç Tutulan Aksesuar Gücüne
(RAP) sahiptir. RAP ile, ses sistemi
kontak kapatıldıktan sonra bile
kullanılabilir.

Yüksek parlaklıklı yüzeyler ve
araç bilgi ve radyo ekranlarının
temizlenmesi

Yüksek parlaklıklı yüzeyleri veya araç
ekranları olan araçlarda, yüzeyleri
silmek için mikrofiber bez kullanın.
Yüzeyi mikrofiber bezle silmeden
önce, yumuşak bir fırça kullanarak
yüzeyi çizebilecek tozları
uzaklaştırın. Ardından mikrofiber
bezle nazikçe silerek temizleyin. Asla
cam temizleyicileri veya çözücüleri
kullanmayın. Mikrofiber bezi düzenli
olarak yumuşak bir sabunla ayrıca
elde yıkayın. Beyazlatıcı veya kumaş
yumuşatıcı kullanmayın. Bir sonraki
kullanımdan önce iyice durulayın ve
havada kurutun.
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Dikkat
Ekrana vantuzlu bir cihaz
yerleştirmeyin. Böyle bir hareket
hasara yol açabilir ve araç
garantisi kapsamında yer almaz.

Yazılım güncellemeleri

Gelecekte sunulabilecek yazılım
güncellemeleri için bayinizle görüşün.

Genel bakış
Bilgi ve Eğlence Sistemi düğmeler,
dokunmatik ekran, direksiyondaki
kumanda tuşları ve ses algılama ile
kontrol edilir. Ses algılama 3 178.
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Kumanda birimlerine genel bakış
MyLink, Navigasyonlu veya Navigasyonsuz Simge Tabanlı

Giriş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kayıtlı istasyon tuşları (1-6)
DEST (hedef)
NAV (navigasyon)
Sekiz yönlü seçme okları
(haritalarda gezinmek için)
CONFIG (yapılandır)
RPT NAV (tekrar navigasyonu)
CLOCK
INFO (bilgi)
TONE
AS (oto kayıt)
m (güç / ses seviyesi)
t (önceki / geri sar)
HOME (ana sayfa)
r (oynat / duraklat)
SRCE (kaynak)
y/@ (cep telefonu / sessiz)
v (ileri / ileri sar)
FAV (favori sayfaları 1-6)
BACK
d (çıkar)
MENU/SEL (menü / seç)

Kullanım
Bilgi Eğlence kontrol düğmeleri

Önyüz üzerindeki düğmeler, bilgi
eğlence sistemini kullanarak birincil
işlevleri çalıştırmak için kullanılır.
m (güç / ses seviyesi):
1. Sistemi açıp kapatmak için basın.
2. Ses düzeyini ayarlamak için
basın.
r (oynat/duraklat): Oynatmayı
başlatmak, duraklatmak veya
sürdürmek için r seçeneğine
basın.
Bir ses CD'sinin çalınması 3 142
SRCE (kaynak): AM/FM radyo, DAB,
CD ve AUX gibi ses kaynaklarını
değiştirmek için basın.
TONE: Bas, orta aralık ve tiz sesi
ayarlamak üzere ses menüsü
ekranına erişmek için basın.
Ses Tonu Ayarları 3 134
INFO (bilgi): Ses veya navigasyon
bilgi ekranında dolaşmak için basın.
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CONFIG (yapılandır): Radyo,
navigasyon, ekran, telefon, araç ve
saat özelliklerini ayarlamak için basın.
Yapılandırma menüsü 3 172
HOME: Ana sayfa 3 129
MENU/SEL (menü / seç): Bir özelliği
vurgulamak için çevirin. Vurgulanan
özelliği etkinleştirmek için basın.
y/@ (telefon / sessiz): Bluetooth
kumandaları 3 184
NAV (navigasyon):
1. Aracın mevcut konumunu harita
ekranı üzerinde görüntülemek için
basın.
2. Tam harita ve bölünmüş ekranlar
arasında geçiş yapmak için
basmaya devam edin.
RPT NAV (navigasyonu tekrarla):
Son sesli rehberlik uyarısını tekrar
etmek için basın.
DEST (hedef): Son sesli rehberlik
uyarısını tekrar etmek için basın.
■ Bir hedef girmek için basın.
■ Halihazırda bir hedef girilmişse,
hedef menüsüne ulaşmak için
basın.
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Hedef 3 163
BACK: Bir menüde önceki ekrana
geri dönmek için basın.
Bir sayfaya doğrudan ön yüz
tuşundan veya ana sayfa ekran
tuşundan erişilmişse, BACK
seçeneğine basılması ana sayfaya
geri döndürecektir.
FAV (favori sayfaları 1-6): Ön ayar
tuşlarının üst kısmında geçerli sayfa
numarasını görüntülemek için basın.
Her bir liste için saklanan istasyonlar,
ekranın altındaki dokunmatik ön ayar
tuşlarında görüntülenir. Ön ayarlı
FAV listelerinin numarası,
yapılandırma menüsünden
değiştirilebilir.
v (ileri / ileri sar):
1. Bir sonraki şarkıyı aramak için
basın.
2. Bir şarkıda hızlı ileri gitmek için
basın ve basılı tutun.
3. Oynatma hızına geri dönmek için
düğmeyi serbest bırakın.

Bir ses CD'sinin çalınması 3 142
4. AM, FM veya DAB için bir sonraki
güçlü istasyonu aramak üzere
basın.
t (önceki / geri sar):
1. Geçerli veya önceki şarkının
başlangıcını aramak için basın.
Şarkı beş saniyeden daha kısa bir
süre oynatılmışsa, önceki şarkıyı
arar. Beş saniyeden daha uzun
sürerse, mevcut şarkı baştan
başlar.
2. Bir şarkıda hızlı geri gitmek için
basıp basılı tutun. Oynatma
hızına geri dönmek için düğmeyi
serbest bırakın.
Bir ses CD'sinin çalınması 3 142
3. AM, FM veya DAB için bir önceki
güçlü istasyonu aramak üzere
basın.
Ön ayar tuşları (1-6): Birden altıya
numaralandırılan ön ayar tuşları,
seçilen kayıtlı AM, FM veya DAB
istasyonlarını seçmek üzere
kullanılabilir.
Sekiz yönlü seçme okları: Haritada
gezinmek için oklara basın.

CLOCK: Saati ayarlamak için basın.
d (çıkar): Bir diski CD çalardan
çıkarmak için basın.

Dokunmatik ekran düğmeleri

Dokunmatik ekran tuşları ekran
üstündedir ve bir özellik kullanılabilir
olduğunda vurgulanır. Bazı
değiştirme ekran tuşları etkinken
vurgulanır ve devre dışı iken karartılır.

Direksiyondaki kumanda tuşları

Varsa, bazı ses fonksiyonları
direksiyondaki kumanda tuşlarından
kontrol edilebilir.

Giriş
q/w (bas konuş): Gelen bir çağrıyı
cevaplamak veya Bluetooth veya ses
algılamasıyla etkileşime girmek için
basın.
x/n (sessiz / çağrı sonlandır):
Gelen bir çağrıyı reddetmek veya
geçerli bir çağrıyı sonlandırmak için
basın. Bilgi ve Eğlence Sistemini
kullanırken araç hoparlörlerini
susturmak için basın. Sesi açmak için
yeniden basın. Ses algılamasını iptal
etmek için basın.
d SRC c (baş parmak tekeri): Bir ses
kaynağı seçmek için basın.
Baş parmak tekerini kullanarak bir
sonraki veya bir önceki favori radyo
istasyonu, CD, MP3 parçası, USB ve
Bluetooth ses düzenini seçin.
Bir sonraki şarkıya atlamak veya
Stitcher'ı kullanarak göstermek için d
SRC tuşunu kullanın.
+X− (ses düzeyi): Sesi arttırmak için
+ tuşuna basın. Azaltmak için −
tuşuna basın.

Sistemin çalışması
Bilgi ve eğlence sistemi ekrana
dokunarak ve döner düğmeler ve
diğer tuşları kullanarak kontrol edilir.
Bilgi ve eğlence sistemi özelliklerini
kontrol etmek için, direksiyondaki
kumanda tuşları yoluyla ses algılama
da kullanılabilir.
Ses algılamayı başlatmak için
direksiyondaki q/w kumanda tuşuna
basın.
Ses algılama 3 178
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Geri: Bir önceki sayfaya dönmek için
basın.
Ev: Ana sayfaya geri dönmek için
basın.
Fav: Kayıtlı (favori) AM, FM veya DAB
istasyonlarının sayfasını
görüntülemek için basın. Favori
sayfalarını kaydırmak için Fav tuşunu
basılı tutun.
Więcej l: Bir sonraki sayfaya gitmek
için basın.
Ana sayfanın özelleştirilmesi

Ana sayfa

Dokunmatik ekran düğmeleri
Ana sayfa birçok özelliğe ulaşma
olanağı sağlar.

Birinci ana sayfa özelleştirilebilir.
Ekran tuşları eklemek için:
1. Menu tuşuna basın.
2. Ana Sayfayı Özelleştir işareti olan
kısma bastırın.
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3. Birinci ana sayfaya eklemek veya
ondan çıkarmak için bir ekran
tuşuna basın. Bir H işareti, onun
görüntüleneceğini belirtir. 1 no'lu
ana sayfadaki maksimum tuş
sayısı sekizdir.
4. Tamamlandı işareti olan kısma
bastırın.
Ekran tuşlarını taşımak için:
1. İkonları Sırala işareti olan kısma
bastırın.
2. Başka bir simgeyle değiştirmek
istediğiniz simgeye basın.
3. Değiştirmek istediğiniz diğer
simgeyi seçin.
4. Tamamlandı işareti olan kısma
bastırın.
Ana sayfa varsayılan ayarlarını geri
yüklemek için:
1. Menü işareti olan kısma bastırın.
2. Başlıca Ana Sayfa Standartlarını
Geri Yükle işareti olan kısma
bastırın.
3. Evt veya İptal öğesine basın.

Ana sayfa özellikleri
Bir özellik kullanılabilir olduğunda,
basılan ekran tuşları vurgulanır.
Araç hareket halindeyken, çeşitli
işlevler devre dışı bırakılır.

Navigasyon sistemi 3 158, Maps
(Haritalar) 3 160, Navigation
symbols (Navigasyon sembolleri)
3 161, Configure menu
(Yapılandırma menüsü) 3 172
yolunu kullanarak

Aktif kaynak sayfasını görüntülemek
için Şimdi Çalan ekran tuşuna basın.
Mevcut kaynaklar AM, FM, DAB, CD,
USB/iPod, Stitcher ve AUX'tur.
AM-FM radyo 3 136, CD çalar
3 141, Stitcher İnternet radyosu
3 154, Yardımcı cihazlar 3 143

Hedef girişi ana sayfası veya hedef
menüsünü görüntülemek için Hedef
ekran düğmesine basın. Mevcut
ekran düğmeleri, hedef girmenin
çeşitli yollarına kolay erişim sağlar.
Hedef 3 163

Aracın mevcut konumunun bir
haritasını görüntülemek için
Navigasyon ekran tuşuna basın.

Telefon ana sayfasını görüntülemek
için Telefon ekran tuşuna basın.
Cep telefonu 3 184

Giriş

Yapılandırma ana sayfasını
görüntülemek için Ayarlar ekran
tuşuna basın. Bu ekrandan saat ve
tarih, radyo, cep telefonu,
navigasyon, araç ve ekran gibi
özellikleri ayarlayabilirsiniz.
Yapılandırma menüsü 3 172

Ton ana sayfasını görüntülemek için
Ton ekran tuşuna basın. Tiz, orta
aralık, bas, soluk ve balans için ses
seviyelerini değiştirmek üzere ekran
tuşlarına basarak tonu ve hoparlörleri
ayarlayın.
Ses tonu ayarları 3 134

USB sürücünüz veya SD kartınızdaki
resimleri görüntülemek için Resimler
ekran tuşuna basın. SD kartınızdaki
resimler ancak bir USB adaptörü
üzerinden görülebilir.
Resimler 3 146

AM ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son ayarlanan AM
istasyonunu dinlemek için AM ekran
tuşuna basın.
AM/FM radyo 3 136
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FM ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son ayarlanan FM
istasyonunu dinlemek için FM ekran
tuşuna basın.
AM/FM radyo 3 136

DAB ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son ayarlanan DAB
istasyonunu dinlemek için DAB ekran
tuşuna basın.
Dijital Audio Yayın Sistemi 3 138
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Stitcher ana sayfasını görüntülemek
ve haber, spor ve eğlence programı
yayınlarını ses sistemi üzerinden
almak için Stitcher ekran tuşuna
(varsa) basın.
Stitcher İnternet radyosu 3 154

CD ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son seçilen CD parçasını
dinlemek için CD ekran tuşuna basın.
CD çalar 3 141

Bir Bluetooth cihaz üzerinden müzik
çalmak üzere Bluetooth ses sistemi
ana sayfasını görüntülemek için S
Bluetooth ekran tuşuna basın.
Bluetooth müziği 3 150

USB ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son seçilen parçayı
dinlemek için USB ekran tuşuna
basın.
USB girişi 3 144

iPod ana sayfasını görüntülemek ve
geçerli veya son seçilen parçayı
dinlemek için iPod ekran tuşuna
basın.
Harici cihazlar 3 152

Bağlı bir sonradan takılabilen ilave
cihaza erişmek için AUX ekran tuşuna
basın.
Sonradan takılabilen ilave cihazlar
3 143

Giriş

Ses dosyası çalmakla ilgili bilgilere
erişmek için Hızlı Bilgi ekran tuşuna
basın.
Pratik bilgi 3 136
Metin mesajı gelen kutusunu
görüntülemek için Messages ekran
tuşuna (varsa) basın.
Metin mesajları 3 190

Varsa, bu özelliğe radyo ana
sayfasındaki Apps Düğmesi
simgesinden ulaşılabilir.
Uygulamaları indirmek ve kullanmak
için, bir akıllı telefon veya başka bir
mobil cihaz veri servis planı
kapsamında Wi-Fi İnternet bağlantısı

gereklidir. Akıllı telefonlarda,
etkinleştirme ayalar menüsünde
Mobil Ağ Paylaşımı, Kişisel Bağlantı
Noktası, Mobil Bağlantı Noktası, WiFi Bağlantı Noktası veya benzeri
altında yapılır. Akılı telefon üzerinde
Wi-Fi'yi etkinleştirdikten sonra, radyo
an sayfasındaki Apps Düğmesi
simgesine basın. Talimatları
izleyerek İnternet yapılandırmasını
gerçekleştirin ve bir hesap açın.
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Temel çalışma

Temel çalışma

Temel kullanım
Radyo oynatma

Temel kullanım .......................... 134
Ses tonu ayarları ........................ 134

m (güç / ses seviyesi):
■ Radyoyu açmak veya kapatmak
için basın.
■ Aktif kaynağın ses seviyesini
artırmak veya azaltmak için
döndürün.
Direksiyon kumandaları da ses
düzeyini ayarlamak için kullanılabilir.
Direksiyondaki Kumanda Tuşları
3 127

Radyonun çalışması

Radyo, kontak ON/RUN (AÇIK/
ÇALIŞMA) veya ACC/ AKSESUAR
konumundayken çalışır. Kontak ON/
RUN (AÇIK/ÇALIŞMA) konumundan
LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI)
konumuna çevrildiğinde, radyo 10
dakika daha veya sürücü kapısı
açılana kadar çalışmaya devam eder.
Radyo, radyonun m tuşuna basılarak
açılabilir ve 10 dakika açık alır.
Sürücü kapısı açıldığında radyo
kapanmaz.

Radyo, istendiği zaman güç
düğmesine basılarak kapatılabilir.

Ses kaynağı

Mevcut kaynaklar AM, FM, DAB,
Stitcher (varsa), CD, USB, AUX ve
Bluetooth ses düzenini görüntülemek
ve bunları kaydırmak için
direksiyondaki SRCE veya SRC
kumanda tuşlarına basın.

Ses tonu ayarları
Ses tonu ayarlarına ulaşmak için,
TONE düğmesine veya ana
sayfadaki Ton tuşuna basın. Ton
ayarları her kaynağa özeldir.
Ayarları yapmak için:
■ Bas: Seviyeyi değiştirmek için +
veya - düğmelerine basın.
■ Orta (Orta aralık): Seviyeyi
değiştirmek için + veya düğmelerine basın.
■ Tiz: Seviyeyi değiştirmek için +
veya - düğmelerine basın.
EQ: Ön ayarlı EQ ayarları arasında
geçiş yapmak için MENU/SEL
düğmesine basın veya döndürün.

Temel çalışma
■ Güçsüz: Ön veya arka
hoparlörlerden daha fazla ses elde
etmek için, F veya R tuşuna basın.
Orta konum ön ve arka hoparlörler
arasındaki sesi dengeler.
■ Balans: Sol veya sağ
hoparlörlerden daha fazla ses elde
etmek için, L veya R tuşuna basın.
Orta konum sol ve sağ hoparlörler
arasındaki sesi dengeler.
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Genel bilgiler

İstasyon arama

Quick info (Pratik bilgi)

AM, FM veya DAB'yi seçmek için
direksiyon üzerindeki SRCE veya
SRC tuşlarına basın.
Bir radyo istasyonu bulmak için
MENU/SEL düğmesini kullanın. Ön
ayarlı bir istasyon seçmek için, FAV
tuşuna basarak favori sayfalarını
kaydırın ve ardından radyodaki bir ön
ayar tuşuna veya ekran tuşuna basın.

Genel bilgiler .............................. 136
İstasyon arama .......................... 136
Favori istasyon listeleri .............. 137
Radyo Data Sistemi (RDS) ........ 138
Dijital Audio Yayın Sistemi
(DAB) ......................................... 138
Radyo yayınlarının alınması ...... 139
Pratik bilgi bazı öğelerle ilgili bilgilere
hızlı erişim sağlar.
Ulaşmak için, ana sayfadaki Hızlı
Bilgi öğesine veya ön yüzdeki INFO
tuşuna basın. Sisteme ve
seçeneklerin o bölge için mevcut olup
olmadığına bağlı olarak, bazı
seçenekler sönmüş olabilir. Buna
örnek olarak, ses bilgilerinin çalmakta
olan öğeyle ilgili bilgileri
görüntülemesi verilebilir.

Bir istasyon aramak için t veya v
düğmesine basın.

AM
1. Ana sayfadaki AM ekran tuşuna
basın; direksiyon üzerindeki
SRCE veya SRC tuşuna basarak

Radyo
AM'yi seçin; veya ses
algılamasından (varsa) "Tune
AM" veya "AM" deyin.
2. AM istasyonlarını veya
kategorilerini görüntülemek için
Menü ekran tuşuna basın.
3. Bir seçenek seçmek için basın.
İstasyon listesini güncellemek
için, Yenile tuşuna basın.

FM
1. Ana Sayfadaki FM ekran tuşuna
basın; direksiyon üzerindeki
SRCE veya SRC tuşuna basarak
FM'yi seçin; veya ses
algılamasından (varsa) "Tune
FM" veya "FM" deyin.

2. FM istasyonlarını veya
kategorilerini görüntülemek için
Menü ekran tuşuna basın.
3. Bir seçenek seçmek için basın.
İstasyon listesini güncellemek
için, Yenile tuşuna basın.

Favori istasyon listeleri
Radyo istasyonları ön ayarlarını
kaydetme

En fazla önceden ayarlanmış 36
istasyon kaydedilebilir. AM, FM veya
DAB karıştırılabilir.
1. AM, FM veya DAB ana
sayfasından, 1-6 arası tuşların
herhangi birini veya ekranın
altındaki ön ayar ekran
tuşlarından birini basılı tutun.
Birkaç saniye sonra bir bip sesi
duyulur ve o ekran tuşunda yeni
ön ayar bilgileri görüntülenir.
2. Bu işlemi her ön ayar için
uygulayın.

Karışık bandlı ön ayarlar
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Her bir favori sayfası altı ön ayar
istasyonu saklayabilir. Bir sayfa
dahilindeki ön ayarlar farklı radyo
bantları olabilir.
Bu sayfaları kaydırmak için, FAV
tuşuna veya üst çubuktaki Fav ekran
tuşuna basın. Geçerli sayfa numarası
yukarıdaki ön ayar düğmelerini
görüntüler. Her favori sayfası için
kaydedilmiş istasyonlar ön ayar
tuşlarında görüntülenir.
Görüntülenen favori sayfası sayısını
değiştirmek için:
1. Ana sayfadaki Ayarlar öğesine
basın.
2. Radyo ayarları işareti olan kısma
bastırın.
3. Favori Sayfa Sayısı işareti olan
kısma bastırın.
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Ön ayarlı bir istasyonun
çağrılması

Favoriler sayfasından ön ayarlı bir
istasyonu çağırmak için,
aşağıdakilerden birini yapın:
■ Üst çubuktaki Fav ekran tuşuna
basarak ön ayar küçük ekranını
ortaya çıkarın. Ön ayar ekran
tuşlarından birine basın ve seçili
olan ön ayar istasyonuna gidin.
■ AM, FM veya DAB ana sayfasında,
seçilen ön ayarlı istasyona gitmek
için ön ayar ekran tuşlarından
birisine basın.

Radyo Data Sistemi (RDS)
RDS ayarları sadece RDS bilgileri
yayınlayan FM radyolarında
kullanılabilir. RDS ile radyo, radyo
istasyonlarından gelen bilgileri
görüntüleyebilir.
Bu sistem bu istasyonlardan belirli
bilgiler almaya dayanır ve yalnızca
bilgi mevcut olduğunda çalışır.

Geçerli FM istasyonundan bilgi
yayınlandığında, istasyon adı veya
çağrı harfleri ses sistemi ekranında
görüntülenir.

Dijital Audio Yayın Sistemi
(DAB)
DAB (Dijital Audio Yayın Sistemi)
özellikleri sadece DAB bilgileri
yayınlayan FM istasyonlarında
kullanılabilir. DAB ile, radyo şunları
yapabilir:
■ Seçilen program türüne göre yayın
yapan istasyonları arama.
■ Yerel veya ulusal acil durumlarla
ilişkili duyurular alma.
■ Radyo istasyonlarından mesajlar
görüntüleme.
DAB istasyonları yayın frekansı
yerine program ismiyle görüntülenir.
Bu sistem bu istasyonlardan belirli
bilgiler almaya dayanır ve yalnızca
bilgi mevcut olduğunda çalışır. Nadir
durumlarda, radyo istasyonu radyo
özelliklerin yanlış bir şekilde

çalışmasına neden olan yanlış bilgi
yayınlayabilir. Bu gerçekleşirse,
radyo istasyonu ile temas kurun.
DAB sistemi her zaman açıktır.
Bilgi geçerli FM istasyonundan
yayınlanıyorsa, istasyon adı veya
arama harfleri ses ekranında
görüntülenir. DAB geçerli program
için bir program türü (PTY) veya
yayınlanan programın adını
sağlayabilir.

Genel Bilgiler

■ DAB sayesinde, birkaç radyo
programı tek bir frekansta
yayınlanabilir (grup).
■ Yüksek kalitede dijital audio
servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca
program bilgisi ve seyahat ve trafik
bilgisini içeren birçok bilgi
servislerini yayınlayabilir.
■ DAB alıcısı istasyon tarafından
gönderilen sinyali alabildiği sürece
(sinyal çok zayıf olsa da), ses
aktarımı garanti edilir.

Radyo
■ AM veya FM alımına özgü
güçsüzleşme (sesin zayıflaması)
yoktur. DAB sinyali sabit ses düzeyi
ile yeniden üretilir.
■ DAB sinyali alıcı tarafından
yorumlanmak için çok zayıfsa,
sinyal alım işlemi tamamen kesilir.
■ Bir önceki ya da sonraki
frekanslardaki istasyonların sebep
olduğu kesintiler (AM ve FM
alıcılarındaki genel durum) DAB
bağlantısında gerçekleşmez.
■ DAB sinyali doğal engeller veya
binalar tarafından yansıtılırsa, DAB
sinyali alma kalitesi daha geliştirilir,
halbuki AM veya FM sinyal alımları
böyle durumlarda daha da kötü
olur.
■ DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve
Eğlence sisteminin FM arayıcısı
arka planda aktif olarak kalır ve en
iyi alınabilen FM istasyonlarını
aramaya devam eder. Eğer TP
3 138 atkifleştirilirse, mevcutta en
iyi alınabilen FM istasyonuna ait
trafik anonsları verilir. TP

etkisizleştirin, DAB alımının FM
trafik anonsları tarafından
kesilmemesi için.

DAB duyuruları

Müzik programları yanında birçok
DAB istasyonu çeşitli anonslar da
yayınlamaktadır. Radyo veya CD /
MP3 oynatma herhangi bir duyuru
beklemedeyken kesintiye uğrar.
Aynı anda birkaç duyuru kategorisi
seçmek için:
1. DAB duyuruları seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz anons kategorisini
etkinleştirin.

Radyo yayınlarının
alınması
Cep telefonu şarj aletleri, araç
uyumluluk aksesuarları, harici
elektronik cihazlar gibi öğeler
aksesuar güç çıkışına bağlanmışsa,
normal çalışma sırasında frekans
girişimi ve statik meydana gelebilir.
Bir girişim veya statik meydana
gelmişse, bu öğeleri aksesuar güç
çıkışından çıkarın.
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FM

FM sinyalleri yalnızca 16 ila 65 km'ye
(10 ila 40 mil) kadar erişebilir. Radyo
girişimi azaltmak üzere otomatik
olarak çalışan yerleşik bir elektronik
devreye sahip olmasına rağmen,
özellikle de yüksek binaların veya
tepelerin çevresinde bir miktar statik
meydana gelerek sesin yüksek veya
düşük çıkmasına neden olabilir.

AM

Pek çok AM istasyonu için aralık
özellikle geceleri FM için olandan
daha yüksektir. Daha uzun bir aralık
istasyon frekanslarının birbiriyle
etkileşmesine neden olabilir. Fırtına
veya güç hatları gibi şeyler radyo
alımıyla etkileştiğinde, statik
meydana gelebilir. Bu meydana
geldiğinde, radyodaki tiz sesini
azaltmayı deneyin.
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Radyo

Cep telefonu kullanımı

Telefonla aramak veya gelen çağrıları
yanıtlamak gibi cep telefonu kullanımı
veya sadece cep telefonunun mevcut
olması bile radyoyla statik girişime
neden olabilir. Bu olursa, telefonu
fişten çekin veya kapatın.

CD çalar

CD çalar
Genel bilgiler .............................. 141
Bir ses CD'si çalınması .............. 142

Genel bilgiler
CD çalar şunları çalabilir:
■ Pek çok ses CD'si
■ CD-R
■ CD-RW
■ MP3, korumasız WMA ve AAC
formatları
Uyumlu kaydedilebilir herhangi bir
disk oynatıldığında, ses kalitesi disk,
kayıt yöntemi, kaydedilen müziğin
kalitesi veya diskin kullanım biçimi
nedeniyle düşebilir.
Atlama, kayıtlı parçaları okumakta,
parçaları bulma ve/veya yükleme ve
çıkarmada yaşanan zorluk artabilir.
Bu sorunlar meydana gelirse, diski
hasar bakımından kontrol edin veya
iyi bilinen bir disk kullanın.
CD oynatıcının hasar görmesini
engellemek için:
■ Çizilmiş veya hasar görmüş diskler
kullanmayın.
■ Disklere etiket yapıştırmayın.
Etiketler oynatıcıda sıkışabilir.
■ Bir seferde yalnızca bir disk takın.
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■ Yükleme yuvasını yabancı
maddelerden, sıvılardan ya da artık
maddelerden uzak tutun.
■ Diskin üzerini etiketlemek için bir
işaretleme kalemi kullanın.

Diskleri yükleme ve çıkarma

Bir disk yüklemek için:
1. Aracı açın.
2. Sağ taraf yukarı bakacak şekilde
yuvaya bir disk takın. Oynatıcı
diski kendi içine doğru çeker. Disk
hasar görmüşse veya yanlış
şekilde yüklenmişse, bir hata
meydana gelir ve disk çıkar.
Yüklendikten sonra, disk otomatik
olarak oynatılır.
Bir diski CD oynatıcıdan çıkarmak
için, d düğmesine basın. Disk kısa bir
süre önce çıkarılmamışsa otomatik
olarak çaların içine geri çekilecektir.
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CD çalar

Bir ses CD'si çalınması

1. Ana sayfadaki CD ekran tuşuna
basın veya CD ana sayfasını
görüntülemek için açılan kaynak
penceresinden CD öğesini seçin.
2. Menü seçeneklerini görüntülemek
için Menü ekran tuşuna basın.
3. Seçeneğini seçmek için basın.
CD ana sayfasında, parça numarası
görüntülenir ve varsa şarkı, sanatçı
ve albüm bilgileri görüntülenir.
Diski çalmak için aşağıdaki radyo
kumandalarını kullanın:
r (çal / duraklat): Çalmayı
duraklatmak veya sürdürmek için
kullanın.

t (önceki / geri sar):
■ Geçerli veya önceki şarkının
başlangıcını aramak için basın.
Şarkı beş saniyeden daha kısa bir
süre çalınmışsa önceki şarkıyı arar.
Beş saniyeden daha uzun sürerse,
mevcut şarkı baştan başlar.
■ Bir şarkıda hızlı geri gitmek için
basın ve basılı tutun. Oynatma
hızına geri dönmek için düğmeyi
serbest bırakın. Geçen süre
görüntülenir.
v (ileri / ileri sar):
■ Bir sonraki şarkıyı aramak için
basın.
■ Bir şarkıda hızlı ileri gitmek için
basın ve basılı tutun. Oynatma
hızına geri dönmek için düğmeyi
serbest bırakın. Geçen süre
görüntülenir.
MENU/SEL düğmesi: Bir sonraki
veya önceki şarkıyı seçmek için sağa
veya sola çevirin. Listeden seçmek
için bu düğmeye basın. Menüden bir
parça seçilirse, sistem şarkıyı çalar ve
CD ekranına geri döner.

Hata mesajları

Disc hatası görüntülenir ve/veya disk
dışarı çıkarsa, bunun nedeni şu
olabilir:
■ Disk geçersiz veya bilinmeyen bir
formata sahiptir.
■ Disk çok sıcaktır. Sıcaklık normale
döndüğünde, diski tekrar deneyin.
■ Yol çok engebelidir. Yol düz bir
duruma geldiğinde, diski tekrar
deneyin.
■ Disk çok kirlidir, çizilmiştir, ıslaktır
veya yüzü aşağı dönüktür.
■ Hava çok nemlidir. Daha sonra,
diski yeniden deneyin.
■ Diskin yazılmasıyla ilgili bir sorun
vardır.
■ Etiket CD oynatıcısına sıkışmıştır.
CD doğru bir şekilde çalınmıyorsa,
bilinen iyi bir CD'yi deneyin.
Herhangi bir hata devam ederse,
bayinizle temasa geçin.

AUX girişi

AUX girişi
Genel Bilgiler ............................. 143
Yardımcı cihazların bağlanması 143

Genel Bilgiler
Bu araç, orta konsolda yardımcı bir
giriş jakına sahiptir. Olası yardımcı
ses kaynakları şunları içerir:
■ dizüstü bilgisayar
■ mp3 oynatıcı
■ kaset çalar
Bu jak bir ses çıkışı değildir. Yardımcı
giriş jakındaki kulaklıkları çıkarmayın.
Her türlü yardımcı cihazı araç P (park)
konumundayken ayarlayın.

Yardımcı cihazların
bağlanması
Yardımcı cihazdan yardımcı giriş
jakına 3,5mm'lik (1/8 inç) kablo
bağlayın. Bir cihaz bağlandığında,
sistem cihazdaki sesi araç
hoparlörleri üzerinden oynatmaya
otomatik olarak başlar.
Bir yardımcı cihaz halihazırda
bağlanmış, fakat o anda farklı bir
kaynak aktifse, şunlardan birini yapın:
■ Direksiyon simidi kumandaları
üzerindeki SRCE veya SRC
tuşlarına basarak, AUX kaynak
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ekranı seçilene kadar mevcut ses
kaynağı ekranlarının hepsini
kaydırın.
■ Yardımcı cihazı çalmak için ses
algılama özelliğini kullanarak "Ön
Yardımcı Cihazı Çal" deyin.
Ses algılama 3 178
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USB girişi

USB girişi

Genel Bilgiler
USB mp3 çalar ve USB aygıtları

Genel Bilgiler ............................. 144
USB cihazlarının bağlanması .... 146
Kayıtlı ses (audio) dosyasının
çalınması ................................... 146

■ Bağlanan USB mp3 çalarlar ve
USB aygıtları, uluslararası USB
yığın depolama aygıtı
spesifikasyonlarına (USB MSC)
uygun olmalıdır.
■ Sabit disk sürücüleri desteklenmez.
■ Radyo, yazma korumalı müzikleri
çalamaz.
■ Desteklenen dosya sistemleri:
FAT32, NTFS, Linux ve HFS+.
■ USB MP3 çalar veya USB
aygıtında kayıtlı veriler için
aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:
◆ Maksimum klasör yapı derinliği:
sekiz seviye.
◆ Görüntülenen maksimum MP3/
WMA dosyası adedi: 10.000.
◆ Liste girişleri dizin mantığında
olmalıdır.
◆ Ses verilerini içeren klasör/
dosyalar için olan sistem özelliği
ayarlanmamış ve değişikliğe
uğramamış olmalıdır.

Radyo, cep telefonu USB yığın
depolama sınıfını desteklediği veya
USB disk aygıtı desteği etkin olduğu
sürece, bir USB aygıtı olarak cep
telefonu takılmasını destekler.

USB medya formatları

USB girişi şu ses formatlarını
destekler:
■ MP3
■ Korumasız WMA
■ Korumasız AAC
Diğer formatlar da desteklenebilir.

Gracenote®

Radyoya yerleşik durumdaki
Gracenote teknolojisi, USB cihazı
müzik koleksiyonunun yönetilmesi ve
içinde gezinilmesinde yardımcı olur.
Radyoya bir USB cihazı
bağlandığında, Gracenote müzik
koleksiyonunu tanımlar ve doğru
albüm, sanatçı adı, tür ve kapak
resmini ekrana verir. Bilgiler eksikse,
Gracenote doldurur.

USB girişi
Ses algılamasını (varsa) kullanarak
müzik arşivinde arama yapma
Ses algılama: Gracenote, telaffuzu
zor grup, sanatçı ve albüm adlarını,
yanlış telaffuzları ve takma adları
tespit ederek müzik arama ve
navigasyonu iyileştirir. Örneğin,
Gracenote sistemin "INXS" veya
"Mötley Crüe" gibi sanatçı adlarının
anlamasında yardım eder.Ayrıca,
müziğe erişmek için sesli komut
olarak: "The Boss," "G.N.R," "The
Fab Four," ve binlerce başka ünlü
sanatçının takma adının
kullanılmasına da olanak sağlar.
Ses algılama 3 178
Normalleştirme: Normalizasyon,
kulağa benzer gelen başlıkların ses
algılama hassasiyetinin artırılmasına
yardım eder. Aynı zamanda, uzun tür
listelerinin 10 ortak tür altında
gruplanmasına da yardım eder.
Örneğin, medya arşivinde birden
fazla rock türü olabilir; normalizasyon
bunları tek bir rock türü altında
gruplandırır. Normalizasyonun
varsayılan ayarı kapalıdır.
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resmi bulunmazsa, Gracenote jenerik
tür grafiği veya sanatçıların
resimlerini kullanır.

Normalizasyonu açmak için:
1. CONFIG veya ana sayfadaki
Ayarlar öğesine basın.
2. Radyo ayarları öğesine, ardından
da Gracenote Opsiyonları
öğesine basın.
3. Açmak veya kapatmak için
Normalleştirme öğesine basın.
Kapak resmi: Gracenote gömülü
veritabanı, USB cihazındaki müzikle
ilgili kapak resmi veya albüm resmi
bilgileri içerir. Müzik Gracenote
tarafından tanınıyorsa ve bir kapak
resmi varsa, Gracenote gömülü
veritabanında bulunan kapak resmini
kullanır ve onu radyoda görüntüler.
Her zaman ilk önce kullanıcı
tarafından önceden tanımlanmış
kapak resmi kullanılır. Hiçbir kapak

Bunun gibi fazlası
Gracenote veritabanı müzikle ilgili tür,
müzik dönemi, bölge, sanatçı tipi,
genel hava, vb. gibi özellikler içerir. O
anda dinlediğiniz şarkıya "benzer"
30'a kadar şarkıdan oluşan bir çalma
listesi oluşturmak için bunu kullanın.
Bu çalma listesi, cihaz tekrar
bağlandığında çalma listesi
menüsüne kaydedilecektir. Şarkılar
cihazdan çıkarıldığı takdirde, sistem
bu şarkıları atlayacak ve bir sonraki
müsait şarkıyı çalacaktır.
Buna benzer başka çalma listeleri
oluşturmak için dokunmatik ekran
veya ses algılamayı kullanın.
Ses algılama komutları 3 178
Gracenote endekslemesi
Gracenote endeksleme yaparken,
Bilgi ve Eğlence Sistemi'nin menüden
müzik seçmek de dahil olmak üzere
özellikleri kullanılabilir. Ses algılama
müziği, radyo cihazı endekslemeyi
tamamlayana dek çalışmayacaktır.
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USB girişi

Daha fazla müzik içeren cihazların
endekslenmesi daha uzun sürebilir.
Cihaz, radyoya ilk kez takıldığında
endekslenecektir. Indexing
(Endeksleniyor) yazısı ekrandan
silindiğinde, radyo müzik aramasını
desteklemeye hazırdır. Bir sonraki
bağlantıda veya kontak kapatılıp
açıldığında, ekranda kısa süreyle
Indexing (Endeksleniyor) yazısı
görünecektir. Radyo cihazda yapılan
değişiklikleri arıyor ve müzik listesini
hazırlıyordur. Yapılmış değişiklik
yoksa, ses algılama müziği araması
yapılabilir. Radyo, her birinde en fazla
10.000 şarkı bulunan iki cihaz
endeksler ve depolar.

USD sorun giderme

Cihaz tanınmıyorsa veya ekran
bilgilerinde müzik yoksa, radyonun
varsayılan ayarlarını geri yükleyin:
1. CONFIG işareti olan kısma
bastırın.
2. Araç ayarları işareti olan kısma
bastırın.

3. Fabrika ayarlarını geri yükle
işareti olan kısma bastırın.
4. Evt işareti olan kısma bastırın.

USB cihazlarının
bağlanması
USB girişine bir USB yığın depolama
aygıtı veya Sertifikalı Windows
Vista®/Medya Transfer Protokolü
(MTP) cihazı bağlanabilir.
USB girişi, orta konsolda bulunur.
USB aygıtı bağlandığında, USB
simgesi görüntülenir.

Kayıtlı ses (audio)
dosyasının çalınması
Bir USB aygıtını oynatmak için
aşağıdakilerden birisini yapın:
■ USB cihazı bağlayın ve oynatma
otomatik olarak başlar.
■ Ana sayfadaki Şimdi Çalan ekran
tuşuna basın.

■ Direksiyondaki SRCE veya SRC
kumanda tuşlarına basarak USB
kaynak ekranı mevcut hale gelene
kadar kaydırın.
■ CD, sanatçı, albüm, şarkı adı veya
şarkı türü çalmak için
direksiyondaki q/w kumanda
tuşuna basın.
Ses algılama 3 178
Aşağıdaki çalma listesi formatları
desteklenmektedir:
■ M3U (standart ve uzatılmış)
■ iTunes
■ PLS (standart)
■ WAX
■ ASX
■ RMP
USB kaynağı etkinken, USB işlevini
çalıştırmak için şu tuşları ve
kumandaları kullanın:
MENU/SEL döner düğmesi: Listeyi
kaydırmak için döndürün. Büyük
listeleri alfabetik olarak hızlı
kaydırmak için hızlı döndürün.

USB girişi
r (çal/duraklat): Geçerli ortam
kaynağının çalınmasını başlatmak,
duraklatmak veya devam ettirmek için
basın.
t (önceki / geri sar):
■ Geçerli veya önceki şarkının
başlangıcını aramak için basın.
Şarkı beş saniyeden daha kısa bir
süre oynatılmışsa, önceki şarkı
oynatılır. Beş saniyeden daha uzun
süredir çalınıyorsa geçerli şarkı
yeniden başlar.
■ Oynatmada hızlıca ters gitmek için
basın ve basılı tutun. Oynatma
hızına geri dönmek için serbest
bırakın. Geçen süre görüntülenir.
v (sonraki/ileri sar):
■ Bir sonraki şarkıyı aramak için
basın.
■ Oynatmada hızlıca ilerlemek için
basın ve basılı tutun. Oynatma
hızına geri dönmek için serbest
bırakın. Geçen süre görüntülenir.

USB menüsü

USB menüsünden şunlara
ulaşılabilir:

Karıştır: Şarkıları rastgele çalmak için
basın. Karıştırmayı durdurmak için
tekrar basın.
Buna Benzer Daha Fazla Çal:
1. Çalmakta olan şarkıya benzer
şarkılardan oluşan bir çalma
listesinin otomatik olarak
oluşturulması için basın.
2. Radyo, Playlist Creation
Succeeded (Çalma Listesi
Başarıyla Oluşturuldu) mesajı
verecek ve geçerli şarkıyı
çalmaya devam edecektir.
Bir şarkı Gracenote veritabanında
bulunmazsa, Çalma Listesi
Oluşturma Hatalı mesajı çıkabilir.
Otomatik Çalma Listesini Sil: Bir buna
benzer daha fazla şarkı çalma
listesini silmek için basın.
Klasörler: Klasör yapısı içindeki
dosyalara erişmek için bir klasör
listesi açmak üzere basın.

147

Çalma Listeleri:
1. USB'deki çalma listelerini
görüntülemek için basın.
2. O çalma listesindeki tüm
şarkıların listesini görüntülemek
için bir çalma listesi seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkı seçin.
Sanatçılar:
1. USB cihazındaki sanatçıların
listelerini görüntülemek için basın.
2. Sanatçının tüm albümlerinin bir
listesini görüntülemek için bir
sanatçı adı seçin.
3. Bir albüm seçin.
4. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkıyı seçin.
Albümler:
1. USB cihazındaki albümleri
görüntülemek için basın.
2. Albümdeki tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için bir
albüm seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkı seçin.
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Türler:
1. USB cihazındaki türleri
görüntülemek için basın.
2. O türe ait tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için bir tür
seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkı seçin.
Şarkılar:
1. USB cihazındaki tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için basın.
2. O türe ait tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için bir tür
seçin.
3. Şarkılar, diskte kayıtlı oldukları
şekilde görüntülenir. Çalmayı
başlatmak için listeden bir şarkı
seçin.

Resimler

Resimler sadece USB cihazları
kullanılarak görüntülenebilir.
Resimler bir SD kartta depolanıyorsa,
bunları bir USB cihazına aktarın veya
bir USB-SD adaptörü kullanın.
Yaklaşık dört mega pikselin
üzerindeki dosya boyutları
görüntülenmeyebilir. Sadece jpeg,
bmp, gif ve png dosyaları desteklenir.
1. Ana sayfadaki Resimler ekran
tuşuna basın.
2. Sistem, resim klasörlerini bulmak
için bir arama gerçekleştirir.
Arama işlemi tamamlanana dek
Lütfen bekleyiniz mesajı
görüntülenir.

Dosya sistemi ve adlandırma

Şarkılar, sanatçılar, albümler ve türler
dosyanın şarkı bilgilerinden alınır ve
ancak mevcut iseler görüntülenirler.
Şarkı bilgileri mevcut değilse, radyo
parça adı olarak dosya adını
görüntüler.

3. Bir liste görüntülenir.
Görüntülemek için bir resim seçin.

4. Bir resim görüntülendiğinde,
aşağıdaki seçenekler
kullanılabilir.
Bilgi: Dosya adı bilgilerini açmak veya
kapatmak için basın.
N: Slayt gösterisi modunda değilse bir
önceki resmi görüntülemek için basın.
l: Slayt gösterisi moduyla manüel
mod arasında geçiş yapmak için
basın.
O: Slayt gösterisi modunda değilse bir
sonraki resmi görüntülemek için
basın.
v: Bir resmi elle saat yönü tersine 90
derece döndürmek için basın.
Menü: Ekran görüntüleyici ayarları
ekranını açmak için basın. Sistemde
depolanmış resimlerin görünümünü

USB girişi
yapılandırma seçenekleri olarak
Resim Görüntüleyici Ana, Slayt
Gösterisi Zamanlayıcı ve Görüntl.
Karıştır görüntülenir.
Görüntülenen resim ekranı altı saniye
içinde kullanılmadığı takdirde, üst ve
alt çubuk seçenekleri ortadan kalkar.
Üst ve alt çubuğu tekrar
görüntülemek için ekrana dokunun.
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Bluetooth müziği

Bluetooth müziği
Genel bilgiler .............................. 150
Bluetooth müzik kurulumu ......... 150
Çalıştırma .................................. 150

Genel bilgiler
Varsa, eşleştirilmiş bir Bluetooth
cihazdan müzik çalınabilir.
Bir cep telefonunun / cihazın
eşleştirilmesi 3 184

Bluetooth müzik kurulumu
Bluetooth cihaz üzerinden müzik
çalmak için:
1. Cihazı açın, eşleştirin ve
bağlayın.
Bir cep telefonunun / cihazın
eşleştirilmesi 3 184
2. Aşağıdakilerden birini yaparak
müzik başlatılabilir:
◆ Ana sayfadaki Bluetooth ekran
tuşuna basın.
◆ Bluetooth ses düzeni seçilene
kadar SRCE tuşuna basın.
◆ Bluetooth ses düzeni seçilene
kadar direksiyondaki SRC
kumanda tuşuna basın.

Direksiyondaki kumanda tuşları
3 127
◆ Ses algılamasını kullanın.
Ses algılama 3 178

Çalıştırma
Müzik, Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandaları veya cihaz üzerindeki
kumandalarla kontrol edilebilir.
Bluetooth ses düzeni aracılığıyla
sisteme bir cep telefonu
bağlandığında, telefon bildirimleri ve
sesleri Bluetooth bağlantısı sona
erene kadar telefonda
duyulmayabilir. Bildirim özellikleri cep
telefonuna bağlı olarak değişebilir.
Bildirim desteği için cep telefonu
üreticisinin sağladığı bilgileri kontrol
edin.

Bluetooth ses düzeni menüsü

Menü ekran tuşuna basın ve ekranda
şu belirebilir:

Bluetooth müziği
Karıştır: Karışık çalma özelliğini
seçeneğini açmak veya kapatmak
için MENU/SEL düğmesine basın.
Karışık çalma özelliğini bütün cihazlar
desteklemez.
Bluetooth ses düzenini seçerken,
Bluetooth cihazı dahili müzik çaları
cihazın durumuna bağlı olarak
açılmayabilir. Bütün cihazlar ses
dosyalarını farklı açar ve çalar.
Radyoda Bluetooth ses düzeniyle
müzik çalmak için cihaz üzerinde
doğru ses kaynağının çaldığından
emin olun. Araç hareket etmezken,
cihazı kullanarak çalma işlemini
başlatın.
Kaynak olarak Bluetooth ses düzeni
seçildiğinde, çalan bir ses dosyası
yokken radyo Bluetooth ses düzeni
donuk ekranını görüntüleyebilir.
Çalma işlemini başlatmak için cihazın
çalma tuşuna veya r tuşuna basın.
Bu, cihazın Bluetooth üzerinden nasıl
iletişim kurduğuna bağlı olarak
meydana gelebilir.
Bazı telefonlar, radyoda
görüntülenmek üzere Bluetooth
müzik bilgileri gönderilmesini

destekler. Radyo bu bilgileri
aldığında, herhangi bir albüm resmi
olup olmadığını kontrol eder ve varsa
görüntüler.
Bir Bluetooth cihazdan radyoda
müzik çalarken, Bluetooth cihazın
kilidinin açık olduğundan ve istenen
müzik uygulamasının ana sayfa
ekranında gösterildiğinden emin olun.
iPhone/iPod touch ve iPad
cihazlarında, cihaz aynı anda hem
USB hem de Bluetooth ile
bağanmışsa Bluetooth ses düzeni
çalışmaz.
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Ses çalınması
iPod®'dan oynatma

Ses çalınması ............................ 152
Akıllı telefon uygulamalarının
kullanılması ................................ 154

Bu özellik aşağıdaki iPod modellerini
destekler:
■ iPod classic® (6.nesil)
■ iPod nano® (3G, 4G, 5G ve 6G)
■ iPod touch® (1G, 2G, 3G ve 4G)
Aşağıdaki durumlarda, çalışmada
sorunlar meydana gelebilir:
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından
desteklenmeyen daha yeni model
bir iPod bağlandığında.
■ Başka sağlayıcılardan donanım
kurulan bir iPod bağlandığında.
iPod bağlamak için:
1. Standart iPod USB kablosunun
bir ucunu iPod'un yuva
konektörüne bağlayın.
2. USB bağlantı noktasının diğer
ucunu orta konsola bağlayın.
iPod müzik bilgisi radyonun
ekranında görüntülenir ve aracın ses
sisteminden oynatılmaya başlar.

iPod pili araç açıkken otomatik olarak
yeniden şarj edilir. Araç
kapatıldığında iPod kapanır ve şarj
etmeyi durdurur.
iPod desteklenmeyen bir modelse,
standart bir 3,5 mm (1/8 inç) stereo
kablo kullanılarak yardımcı giriş
jakına bağlamak suretiyle hala araçta
dinlenebilir.
iPod menüsü

Şunları seçmek için iPod menüsünü
kullanın:
Karıştır: Şarkıları rastgele çalmak için
basın. Karıştırmayı durdurmak için
tekrar basın.
Buna Benzer Daha Fazla Çal:
Radyonun, dinlenmekte olan şarkıya
benzer şarkılardan/parçalardan
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meydana gelen çalma listeleri
oluşturmasına olanak sağlar. Radyo,
en çok 30 benzer şarkıdan oluşan bir
çalma listesi oluşturur. Çalma listesi,
ileride dinlemek üzere menünün
çalma listesi kategorisinde belirir.
1. Çalmakta olan şarkıya benzer
şarkılardan oluşan bir çalma
listesinin otomatik olarak
oluşturulması için basın.
2. Radyo, Playlist Creation
Succeeded (Çalma Listesi
Başarıyla Oluşturuldu) mesajı
verecek ve geçerli şarkıyı
çalmaya devam edecektir.
Otomatik Çalma Listesini Sil: Bir Buna
benzer daha fazla şarkı çalma
listesini silmek için basın.
Çalma Listeleri:
1. iPod'daki çalma listelerini
görüntülemek için basın.
2. Çalma listesindeki tüm şarkıların
bir listesini görüntülemek için bir
çalma listesi adı seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
şarkıyı seçin.

Sanatçılar:
1. iPod'daki sanatçıları
görüntülemek için basın.
2. Sanatçının şarkılarını içeren tüm
albümlerin bir listesini
görüntülemek için bir sanatçı adı
seçin.
3. Bir albüm seçin.
4. Çalmaya başlamak için listeden
şarkıyı seçin.
Albümler:
1. iPod'daki albümleri görüntülemek
için basın.
2. Albümdeki tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için bir
albüm seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
şarkıyı seçin.
Türler:
1. iPod'daki türleri görüntülemek için
basın.
2. O türdeki sanatçıların bir listesini
görüntülemek için bir tür adı seçin.
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3. Albümleri görüntülemek için bir
sanatçı seçin veya o türdeki tüm
albümleri görüntülemek için All
Albums öğesini seçin.
4. Albümleri görüntülemek için bir
sanatçı seçin.
5. Şarkıları görüntülemek için bir
albüm seçin.
6. Çalmaya başlamak için listeden
şarkıyı seçin.
Şarkılar:
1. iPod'daki tüm şarkıların bir
listesini görüntülemek için basın.
2. Çalmaya başlamak için listeden
şarkıyı seçin.
Pod Yayını:
1. iPod'daki orta akışlarını
görüntülemek için basın.
2. Çalmaya başlamak için bir ortam
akışı adı seçin.
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Besteciler:
1. iPod'daki bestecileri
görüntülemek için basın.
2. Besteciye ait şarkıların bir listesini
görüntülemek için bir besteci
seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkı seçin.
Sesli Kitaplar:
1. iPod'daki sesli kitapları
görüntülemek için basın.
2. Çalmaya başlamak için listeden
bir sesli kitap seçin.
3. Çalmaya başlamak için listeden
bir şarkı seçin.

iPhone veya iPad'den çalma

Bu özellik aşağıdaki iPhone veya
iPad modellerini destekler:
■ iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S ve 5)
■ iPad® (1G, 2G)
iPod kullanımıyla ilgili olarak daha
önceden belirtilmiş olan talimatları
izleyin. Müzik çalmak için ses
algılamasını kullanmak için, "Play
USB" (USB çal), "Play artist" (Sanatçı

çal), "Play album" (Albüm çal), "Play
song" (Şarkı çal) veya "Play genre"
(Tür çal) deyin.
Ses algılama 3 178

Akıllı telefon
uygulamalarının
kullanılması

iPhone, iPod Touch ve iPad
sorun giderme

Stitcher İnternet radyosu

Bir iPhone, iPod touch veya iPad USB
veya Bluetooth üzerinden
bağlandığında, radyoda iPod kaynağı
seçiliyken ses duyulmayabilir. iPod
kaynağını dinlerken bir telefon çağrısı
alınırsa ve kaynaktan sonra iPod için
ses yoksa, cihaz üzerindeki ses
yayını simgesine gidin ve yuva
konektörünü seçin veya cihaz
üzerindeki yuva konektörünü çıkarıp
tekrar takın.
Bazı fonksiyonlar, cihazın işletim
sistemi versiyonuna bağlı olarak
değişebilir.

Stitcher SmartRadio™, ses sistemi
üzerinden haber, spor ve eğlence
programları yayınlayan bir İnternet
radyo servisidir. Kişiselleştirilmiş,
talep üzerine istasyonlar yaratın veya
Stitcher'ın ön ayarlı istasyonlarıyla
yeni programları keşfedin. Bir hesap
açmak için, Android Market veya
iTunes Store'dan uygulamayı indirin
veya www.stitcher.com adresinden
indirin.
Bu uygulama için İnternet bağlantısı
olan bir cep telefonu veya tablet
gereklidir. Kişisel cep telefonu veri
planları kullanılır. Cihaza en son
sürümün yüklendiğinden ve cihazın
sesinin açıldığından emin olun.
Bu uygulama için BlackBerry
telefonları desteklenmez.
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Stitcher'ı kurmak için:
■ İnternet bağlantısı olan bir Android
cep telefonu veya tablette, Android
Play Store'a gidin, Stitcher'ı arayın
ve SD kartına değil, cep telefonuna
yükleyin.
■ iPhone, iPad veya iPod touch'ta,
iTunes mağazasına gidin ve
Stitcher'ı arayın.
Stitcher'ı başlatmak
iPhone, iPad veya iPod touch'ı USB
girişine bağlayın veya Android'i
Bluetooth üzerinden bağlayın.
USB girişi 3 146
Bluetooth 3 184
İlk kullanımda, araca bağlanmadan
önce istasyonları kurun. Ana sayfada
Stitcher simgesi çıkar ve cihaza en
son uygulama kurulursa bir kaynak
küçük ekranı görüntülenir.

iPhone, iPod Touch veya iPad'in
kullanılması
1. Cihazı USB girişine takın. Cep
telefonu ekranının kilidi
açılmalıdır.
2. Başlatmak için aşağıdakilerden
birini kullanın:
◆ Cihaz üzerindeki uygulamaya
basın.
◆ Ana sayfadaki Stitcher öğesine
basın.
◆ q/w tuşuna basın ve "Stitcher"
veya "Tune Stitcher" deyin.
◆ Cihazın ekranında çıkabilecek
her türlü bildirimi kabul edin.
3. Stitcher çalmaya başlamazsa, bir
kategori, ardından da bir istasyon
seçin.
Stitcher başlatıldıktan sonra,
Stitcher'ın özelliklerine ulaşmak için
direksiyon üzerindeki SRCE veya
SRC tuşlarına basın.
Mevcut Stitcher ekran tuşuna
basıldığında hiçbir şey olmazsa, en
son Stitcher uygulamasını indirin ve
yeniden deneyin.
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Bir iPhone, iPad veya iPod touch USB
girişi üzerinden bağlandığında, ana
sayfada Stitcher her zaman
vurgulanacaktır. Kullanmak için,
hesabınızda oturum açın.
Cihaza Bakın mesajı çıkarsa, cihazda
oturum açma ekranı görüntülenebilir.
Telefonu açın ve App'ı Yeniden
Başlatın ve Tekrar Deneyin mesajı
çıkarsa, telefon kilitlenebilir.
Telefonun kilidini açın, uygulamayı
kapatın, ardından uygulamayı tekrar
başlatın ve ana sayfanın telefonda/
cihazda göründüğünden emin olun.
Android telefon kullanıldığında
1. Bluetooth kullanarak Android
telefonu eşleştirin.
2. Başlatmak için aşağıdaki
seçeneklerden birini kullanın:
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◆ Cihaz üzerindeki uygulamaya
basın.
◆ Ana sayfada Stitcher öğesini
seçin.
◆ q/w tuşuna basın ve "Stitcher"
veya "Tune Stitcher" deyin.
3. Stitcher çalmaya başlamazsa, bir
kategori, ardından da bir istasyon
seçin.
Stitcher başlatıldıktan sonra,
Stitcher'ın özelliklerine ulaşmak için
direksiyon üzerindeki SRCE veya
SRC tuşlarına basın.
Mevcut Stitcher ekran tuşuna
basıldığında hiçbir şey olmazsa, en
son Stitcher uygulamasını indirin ve
yeniden deneyin.
Cihaza Bakın mesajı çıkarsa, cihazda
oturum açma ekranı görüntülenebilir.
Telefonu açın ve App'ı Yeniden
Başlatın ve Tekrar Deneyin mesajı
çıkarsa, telefonunuz kilitlenebilir.
Telefonun kilidini açın, uygulamayı
kapatın, ardından düzgün iletişim
sağlamak üzere uygulamayı tekrar
başlatın.

Stitcher sorun giderme
Cihaz araca bağlanamıyor
Cihaz USB girişi veya Bluetooth
üzerinden bağlanamıyorsa:
1. Aracı kapatın.
2. Sürücü kapısını açıp kapatın,
yaklaşık 30 saniye bekleyin ve
cihazı bağlamayı tekrar deneyin.
Telefonun batarya tasarruf özelliği ve
görev yöneticisi uygulamaları
Stitcher'ın yanlış çalışmasına neden
olabilir. Bu uygulamaları telefondan
kaldırın veya Stitcher veya
Bluetooth'u görev listelerinden
çıkarın.
Stitcher başlatılamıyor
Cihaz Stitcher'ı başlatamıyorsa:
■ Stitcher'ın en son sürümünün
kurulu olduğunu kontrol edin.
■ Stitcher'da oturum açmış aktif bir
hesap olduğunu kontrol edin.

■ Android cihazlarda, cihazın araçla
eşleştirildiğini ve ekrandaki
Bluetooth simgesinin
vurgulandığını kontrol edin.
■ iPhone, iPod touch veya iPad
cihazlarında, USB kablosunun
USB girişine takılı olduğunu ve
ekranın kilitli olmayıp ana sayfanın
göründüğünü kontrol edin.
Cihaz üzerinde Stitcher'ı kapatıp
tekrar başlatın. Çoklu göreve izin
veren cihazlarda Stitcher
uygulamasını durdurmak için
ekstra bir adım daha gerekebilir.
Cep telefonu üreticisinin kullanım
kılavuzuna bakın.
Ses kaybı
Stitcher'da ses kaybı şu nedenlerden
ötürü meydana gelebilir:
■ Veri bağlantısında zayıflık veya
kayıp.
■ Cihazın şarj edilmesi gerekir.
■ Uygulamanın tekrar başlatılması
gerekir.
■ Telefon ile radyo arasındaki iletişim
kaybedilmiştir.
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■ Herhangi bir iPhone, iPod touch
veya iPad Bluetooth'a veya yuva
konektörüne bağlıysa, cihaz
üzerindeki müzik yayını simgesine
gidin ve yuva konektörünü seçin
veya cihaz üzerindeki yuva
konektörünü çıkarıp takın.
■ Ses düzeyi fazla düşük. Cihazın
sesini açın.
Uygulama ile cihaz arasındaki
bağlantı kaybolursa, Telefonu açın ve
App'ı Yeniden Başlatın ve Tekrar
Deneyin şeklinde bir mesaj çıkar.
Tekrar denemek için, Tamam tuşuna
basın.
USB cihazlarının bağlanması 3 146
Bluetooth cihazlarının eşleştirilmesi
3 184
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Kullanım
Navigasyon haritasına erişmek için
ön yüzdeki veya ana sayfadaki NAV
öğesini kullanın.
Normal iki parça ve tam harita
görünümleri arasında geçiş yapmak
için NAV düğmesine tekrar basın.
Heading indicator (Rota göstergesi)

Ekranın sol alt tarafında bulunan
Menü ekran tuşu navigasyon
menüsüne erişim sağlar.

Dokunmatik ekran düğmeleri

Mevcut dokunmatik ekran düğmeleri
şunlardır:

Harita görünümünü ekrana getirmek
için Gidiş Yönü Göstergesi tuşuna
basın. Üç gösterge ayarı vardır:
■ 2B Kuzey Yukarı: Kuzey yukarı,
aracın yol aldığı yönden bağımsız
olarak harita ekranının üzerinde
Kuzeyi gösterir.

Navigasyon
■ 2B Rota Yukarı: Aracın gitmekte
olduğu yönü gösterir. Koyu renkli
üçgen işareti Kuzeyi işaret eder.
■ 3B Rota Yukarı: 2D Rota Yukarı ile
aynıdır, ama harita 3D'dir.

Haritaların görünümünü
değiştirmenin diğer bir yolu da, harita
modu simgesine basmaktır.
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POI'leri haritada göster

Yakındaki POI'ler

Harita modları

Hangi önemli POI kategorilerinin
harita üzerinde gösterileceğini
belirlemek için basın.

Navigasyon fonksiyonunu kullanırken
haritaların görünümünü değiştirmek
için basın. Sistem, çeşitli tam ve iki
parçalı görünümler sunar. Bazı
görünümler sadece rota rehberliği
aktifken seçilebilir.

Yakındaki POI'lerin bir arama listesini
görüntülemek için basın. İstenen
POI'yi seçin.
Rota üzerindeki POI'ler
Hedefe giden rota boyunca veya
yakınında yer alan POI'lerin bir arama
listesini görüntülemek için basın.
İstenen POI'yi seçin.

Rota süresini / hedefini değiştir
Ana harita ekranında görüntülenen
varış/seyahat süresi ve yol noktası/
hedef bilgilerini özelleştirmek için
basın.
Geçerli konum bilgisi
Araç konumu hakkında ayrıntılı bilgi
gösteren iki parçalı bir ekran
görüntülemek için basın. Bu özelliğe,
ekranın alt orta kısmındaki araç bilgi
sekmesine basılarak da ulaşılabilir.
Konum, iki parçalı ekrandaki Kaydet
tuşuna basılarak da adres defterine
kaydedilebilir.
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Hedef bilgileri
Bir sonraki yol noktası/hedefi
gösteren iki parçalı bir ekranı
görüntülemek için basın. Konum, iki
parçalı ekrandaki Kaydet tuşuna
basılarak da adres defterine
kaydedilebilir.

Haritalar

Alfa-sayısal tuş takımı

Ayrıntılı alanlar

Alfabe harfleri, semboller, yazım ve
noktalama ve numaralar kullanılabilir
durumda olduğunda navigasyon
ekranında alfa-sayısal tuş takımları
olarak görüntülenir. Alfa tuş takımı bir
verinin girilmesi gerektiğinde
görüntülenir.
QWERTY or ABCDEF: QWERTY
veya ABCDEF tuş takımı karakter
düzenleri arasında geçiş yapmak için
tıklayın.
Semb.: Sembolleri seçmek için
kullanın.
Boşluk: Karakterler ve bir ismin
sözcükleri arasına boşluk girmek için
kullanın.
Sil: Seçilen yanlış bir karakteri silmek
için kullanın.

Bu bölüm harita veritabanına ilişkin
temel bilgileri içermektedir.
Veriler, navigasyon sisteminde
kullanılan dahili flash bellekte
depolanır.
Karayolu ağı özellikleri ayrıntılı
alanlarla ilgili harita veritabanında
bulunur. Bu özellikler sokak adları,
sokak adresleri ve dönüş kısıtlamaları
gibi bilgileri içerir. Ayrıntılı bir alan tüm
büyük otoyollar, servis yolları ve
meskun yolları içerir. Ayrıntılı alanlar
restoranlar, havaalanları, bankalar,
hastaneler, polis karakolları, benzin
istasyonları, turistik bölgeler ve tarihi
eserler gibi ilgi noktalarını (POI'ler)
içerir. Harita veritabanı yeni yapılmış
bölgeler veya harita veritabanında
yapılan düzeltmeler gibi verileri
içermeyebilir. Ayrıntılı harita
alanlarında navigasyon sistemi
eksiksiz rota rehberliği sağlar.

Harita ayarları

Sistem size harita üzerindeki
görüntünün ölçeğini ayarlama
olanağı sunar. Ayrıca, araç
ilerledikçe, harita seyahat yönüne
göre otomatik olarak kayar.
Harita ölçekleri

Harita ölçeğini değiştirmek için, iki
yöntem mevcuttur:
■ Yakınlaşmak veya uzaklaşmak
için, MENU/SEL düğmesini saat
yönünde veya saatin tersi yönünde
döndürün.
■ Yakınlaştırma seviyesini
değiştirmek için, harita ekranının alt
köşelerindeki harita ölçeği + veya
− tuşuna basın.
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Yakınlaşma seviyesi birkaç saniye
içinde değiştirilmezse, harita ölçeği
çubuğu zaman aşımına uğrar.
Ölçek İngiliz veya metrik birimlere
göre ayarlanabilir. İngiliz ölçü
biriminden metrik ölçü birimine
değiştirmek için, bkz. kullanım
kılavuzunda "Sürücü Bilgi Merkezi
(DIC)".

■ Ekranın kenarına daha yakın
basıldığında, kaydırma hızı artar.
■ Harita kaydırma işleminden çıkmak
ve harita üzerinde mevcut araç
konumuna geri dönmek için, ön
yüzdeki NAV düğmesine basın.

Kaydırma özellikleri
Normal üst çubuktan (ana sayfa ve
fav) ses sistemi bilgileri çubuğuna
geçiş yapmak için, harita ekranının
tepesindeki döner oklara basın.
■ Harita dahilinde kaydırmak için,
harita ekranında herhangi bir yere
basın, böylece kaydırma sembolü
görüntülenir.
■ Ekranın ortasında yer alan haritaya
dokunun.
■ Haritayı herhangi bir yöne doğru
kaydırmak için, ekranın kaydırma
sembolünün dışındaki o yönünü
basılı tutun.

Harita veri güncellemeleri

Araçta sağlanan harita verileri, araç
üretildiğinde mevcut en güncel
bilgilere sahiptir. Harita verileri, harita
bilgileri değiştirildiği takdirde
periyodik olarak güncellenir.
Navigasyon sisteminin çalışmasına
ve güncelleme işlemine ilişkin bir
sorunuz olması durumunda, bayinizle
temasa geçin.
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Veritabanı kapsamıyla ilgili
açıklamalar

Kapsam alanları verilen herhangi bir
alan için mevcut harita ayrıntısı
seviyesine bağlı olarak değişir. Bazı
alan özellikleri diğerlerine kıyasla
daha fazla ayrıntıya sahiptir. Bunun
gerçekleşmesi, sistemle ilgili bir sorun
olduğu anlamına gelmez. Harita
verileri güncellendikçe, daha önce
sınırlı ayrıntıya sahip alanlar daha
ayrıntılı duruma gelebilir.

Sembollere genel bakış
Aşağıdaki semboller, harita
ekranında en sık görülen
sembollerdir.

Araç sembolü mevcut konumu ve
aracın harita üzerindeki kafa yönünü
gösterir.
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Görünümü Baş yukarı veya 3D
arasında değiştirmek için bu ekran
sembolünü seçin.

Hedef sembolü bir rota planlandıktan
sonra son hedefi işaret eder.

Yol noktaları geçerli rotaya eklenirse,
her bir yol noktası tahmini süreyi ve
hedefe mesafeyi gösterir.
Yol noktası sembolü, bir veya daha
fazla belirlenmiş yol noktasını
gösterir.
Bir yol noktası durma hedef noktası
planlanan rotaya eklenir.
Hedefe olan tahmini süre ve mesafe
görüntülenir.

Bu sembol haritanın Kuzey Yukarı
olduğunu gösterir: Kuzey yukarı,
aracın yol aldığı yönden bağımsız
olarak harita ekranının üzerinde
Kuzeyi gösterir.

Bu sembol haritanın Baş yukarı
olduğunu gösterir.
Baş yukarı görünümü aracın yol
aldığı yönü harita ekranının üzerinde
görüntüler. Gölgeli üçgen kuzeyi
gösterir.
3D modunu değiştirmek için bu ekran
sembolüne basın.
3D sembolü Baş yukarı sembolünün
adı ile aynıdır, ancak harita 3D'dir.

Navigasyon
Hiçbir Küresel Yer Belirleme Sistemi
(GPS) uydu sinyali yoksa, GPS Yok
sembolü görüntülenir.

Bir rota üzerinde sürüş

Hedef

Ani manevra alarmı
Sistem, bir sonraki manevranın yakın
olduğuna dair bir işaret verir.

Bir harita ekranının altındaki bu
sembol, geçerli harita modu ekranını
değiştirir.
Otoyolda sürüş.

Harita ekranı üzerindeki bu sembol,
bir rota üzerindeyken hız sınırını
gösterir. Hız sınırı, Ulaştırma
Bakanlığı, yerel belediyeler veya eski
harita verilerindeki değişiklikler
nedeniyle doğru olmayabilir. Her
zaman yol üzerindeki hız sınırı
işaretlerine uyun.
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Rota rehberliği aktif değilse, hedef
kaydı ekranına ulaşmak için ana
sayfadaki Hedef ekran tuşuna basın.
Hedefleri girerek bir rota planlamak
için çeşitli seçenekler seçilebilir. Daha
önceden girilmiş veya kaydedilmiş
hedef yoksa, Önceki Hedefler, Adres
Defteri ve Evim gibi bazı hedef kaydı
öğeleri sönük olabilir.

Adres kaydı

Bir yerleşim yeri yolunda sürme.
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Adres giriş ekranını görüntülemek için
Adres Girişi ekran tuşuna basın. Ülke
adı, şehir adı, sokak adı,kapı
numarası ve kavşağı girerek bir rota
belirleyin.
Daha önceden girilmiş bir ülke yoksa,
şehir alanı mevcut değildir. Bir ülke
seçmek için şehir adının sağındaki
ekran tuşuna basın.
Ülke önceden belirlenmiş ve
görüntüleniyorsa, seçili olan ülkeyi
değiştirmek için şehir adının
sağındaki ekran tuşuna basın.
Bir ad seçimini daha kolay bir hale
getirmek için, sistem yalnızca
önceden girilen bir karakterden sonra
kullanılabilen bir karakteri vurgular.

Ülke: Bir ülke adı girin.

Şehir: Bir şehir adı girin.
Cadde: Bir sokak adı girin.
Ev Numarası: Geçerli bir adres adı
girin.
Kavşak: Seçilen caddeyi kesen bir
cadde adı girin.
Önce şehir adını girme:
1. Şehir adını girin.
2. Cadde adını girin. Yanlış girilmiş
bir karakteri silmek için, Sil ekran
tuşunu kullanın.
Altı veya daha az ad varsa, bir
liste görüntülenir. Altıdan fazla
varsa, mevcut sokakların
sayısının bulunduğu bir
eşleştirme sayacı görüntülenir.
Listeyi görüntülemek için Liste
ekran düğmesine basın ve sokağı
seçin.
3. Ev numarasını girin.
4. İstediğiniz bir anda Tamamlandı
ekran tuşuna basabilirsiniz ve
sistem girilen bilgilere dayanarak
bir hedefi çözmeye çalışır ve
ardından bunu ekranda
görüntüler.

5. Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın, böylece rota hesaplanır.
Başka ülkelerde hedef girme
Hedef adresinin ülkesinin değiştirmek
için, navigasyon sistemindeki ülkenin
değiştirilmesi gerekecektir.
Ülke adresini değiştirmek için:
1. Ana sayfadaki Hedef ekran
tuşuna basın.
2. Adres giriş ekranını görüntülemek
için Adres ekran tuşuna basın.
3. Ülke satırı seçeneğine gidin ve
seçin. Ülke giriş ekranı
görüntülenir. Ülke satırı
seçeneğini seçin. Mevcut
ülkelerin bir listesi görüntülenir.
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4. İstenilen ülkeyi seçin.
5. Ülkeyi girin.
Ses algılama kullanılarak diğer
ülkelerdeki hedef de değiştirilebilir.
Ses algılama 3 178

POI listesi, bir hedef aramasının
kategori, isim veya telefon
numarasına göre seçilmesine olanak
sağlar.
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6. İstenen POI'ye basın.

POI adına göre girme:

İlgi noktaları (POI)
7. Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın, böylece rota hesaplanır.

Önceki hedefler
Hedef giriş sayfasındaki İhtiyaç
Noktaları ekran tuşuna basın. Bir rota
planlamak için çeşitli seçenekler
seçilebilir.

1. Ad menü noktasını seçiniz.
2. Doğru ülke ve şehrin mevcut
olduğundan emin olun, ardından
Ara öğesini seçin.
3. POI adını girin.
4. Alfa tuş takımını kullanarak birkaç
karakter seçin veya adın
tamamını yazın.
5. List ekran tuşuna basın veya
listede altı veya daha az öğe
varsa POI'lerin bir listesi derhal
görüntülenecektir.

Bir önceki hedef listesinden bir hedef
seçin. Önceden girilmiş en fazla 15
nokta geri çağrılabilir. Liste doluysa,
en eski hedefler en yeni hedefler
eklenip otomatik olarak silinir.
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Adres defteri

Adres defterine kaydedilmiş bir hedef
yoksa, bir hedef kaydedin:
1. Ana sayfadaki Hedef öğesine
basın.
2. Hedef yöntemlerinden (adres
girişi, POI girişi, vb.) herhangi
birini kullanarak bir adres girin.
3. Hedef onay ekranında, Kaydet
öğesini seçin.
4. Sistem Ad, Numara, Simge ve
Tamamlandı seçeneklerini
görüntüler. Hedefi kaydetmek için
Tamamlandı öğesine basın.
5. Adres defteri girişini özelleştirmek
için, Ad, Numara veya Simge
öğesini seçin.

Bir hedef halihazırda adres defterinde
kayıtlıysa, adres defteri ekran tuşunu
görüntülemek için ana sayfada
Hedef öğesine basın.
Adres defterinde kayıtlı bir adresi
seçerek bir hedef seçin.
1. Adres Defteri ekran tuşuna basın.
Bir liste adres defteri girişlerini
listeler.
2. Listeden hedefi seçin.
3. Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın, böylece rota hesaplanır.
Adres defteri girişlerini düzenlemek
için:
1. Adres defterinden bir öğe seçin.
2. Hedef onay ekranında, Düzenle
öğesini seçin.
3. Sistem Ad, Numara, Simge ve
Sil seçeneklerini görüntüler.
Hedefi adres defterinden silmek
için Sil öğesine basın.
4. Adres defteri girişini özelleştirmek
için, Ad, Numara veya Simge
öğesini seçin.

Enlem / boylam koordinatları

Enlem ve boylam koordinatlarına
bağlı olarak bir hedef seçin.

Konumu, enlem ve boylam
koordinatları olarak girmek için:
1. Ana sayfadaki Hedef öğesine
basın. Yukarıdaki ekranı
görüntülemek için Enlem Boylam
ekran tuşuna basın.
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2. Değiştirilecek Enlem veya
Boylam öğesini seçin.
Koordinatları derece, dakika ve
saniye cinsinden girin. Ardından
kaydedip çıkmak için
Tamamlandı öğesine basın.
3. Bilgiler doğruysa Ara ekran
tuşuna basın.
4. Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın. Rota hesaplanır.

Favori rotalar

Bir favori rota eklemek için:
1. Favori Rotalar ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef tuşuna
basın.
2. Yeni Favori Rota öğesini
görüntülemek için Favori Rota
ekran tuşuna basın.
3. Yeni Favori Rota öğesini seçin ve
bir favori rota adı girin.

4. Tamam öğesine basın ve ekran
favori rotalar listesine geri döner.
5. Bir favori rota seçin ve adres girişi,
POI girişi, vb. gibi hedef
yöntemlerinden herhangi birini
kullanarak bir yol noktası ekleyin.
Bir favori rota seçme:
1. Favori Rotalar ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef tuşuna
basın.
2. Mevcut favori rotaların bir listesini
görüntülemek için Favori Rotalar
ekran tuşuna basın.
3. Kaydırın ve bir favori rota seçin.
4. Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın. Rota hesaplanır.
Bir favori rotayı silme:
1. Favori Rotalar ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef tuşuna
basın. Mevcut favori rotaların bir
listesini görüntülemek için bu tuşa
basın.
2. Kaydırın ve silinecek rotayı seçin.
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3. Düzenle işareti olan kısma
bastırın.
4. Favori Rotayı Sil işareti olan
kısma bastırın.
Rota adını değiştirme:
1. Favori Rotalar ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef tuşuna
basın. Mevcut favori rotaların bir
listesini görüntülemek için bu tuşa
basın.
2. Düzenle ekran tuşuna basın.
3. Ad Düzenle menü noktasını
seçiniz.
4. Tuş takımını kullanarak ad girin.
5. Tamamlandı ekran tuşuna basın.
Yeni ad favori rotalar menüsünde
yer alacaktır.

Evim
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Bir ev hedefi girilmemişse, Hedef
tuşuna basarak bir hedef kaydedin.
Hedef giriş yöntemlerinden (adres
girişi, POI girişi, vb.) herhangi birini
kullanarak bir hedef girin. Hedef onay
ekranından Save as Home öğesini
seçin.
Halihazırda bir hedef ev olarak
kaydedilmişse, Evim ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef düğmesine
basın. Rota rehberliğini başlatmak
için bu düğmeye basın.

■ Ekran üzerinde bulunan Zoom +/
Zoom - düğmesine basın ve
seçilecek hedefi bulmak için
haritaya basın. Hızlı kaydırmayı
etkinleştirmek için, harita üzerine
parmağınızla bastırın ve o şekilde
tutun.
■ Hedef onay ekranını görüntülemek
için ekranın altındaki Git
düğmesine basın.
■ Kılavuzu Başlat ekran tuşuna
basın. Rota hesaplanır.

Seyahat rehberi POI giriş listesi,
kategori veya ada göre bir hedef
arama seçimine olanak sağlar.

Haritadan seç

Seyahat Kılavuz

POI kategorisine göre girme

■ Haritadan Seç ekran tuşunu
görüntülemek için Hedef tuşuna
basın. Haritanın ortasında bir
kaydırma sembolüyle birlikte harita
ekranını görüntülemek için bu
düğmeye basın.

Hedef giriş sayfasındaki Seyahat
Kılavuz ekran tuşuna basın. Bir rota
planlamak için çeşitli seçenekler
seçilebilir.

1. POI seçimi ekranına ulaşmak için
POI Listesinden Kategori öğesini
seçin.
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2. Konum menüsüne ulaşmak için ilk
önce konum satırını seçerek
gerekli bilgileri girin.

3. Yakında gibi satır
seçeneklerinden herhangi birini
seçin.
4. POI Listesine ulaşmak için POI
seçim menüsünden kategori
seçin.

5. Tüm POI'ler gibi satır
seçeneklerinden herhangi birini
seçin.
6. Arama sırası menüsüne ulaşmak
için POI seçim menüsünden
Ayırma Yöntemi öğesini seçin.
Mevcut iki seçenekten birini seçin.
Seçenekler, Mesafeye Göre veya
Ada Göre şeklindedir.
7. Ara menü noktasını seçiniz.
8. İstenen POI'yi seçin.
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4. Alfa tuş takımını kullanarak birkaç
karakter seçin veya adın
tamamını yazın.
5. Tamamlandı ekran tuşunu seçin
veya listede altı veya daha az öğe
varsa POI'lerin bir listesi derhal
görüntülenecektir.
6. İstenen POI'ye basın.

POI adına göre girme:

1. Ad menü noktasını seçiniz.
2. Doğru ülke, eyalet/bölge ve şehrin
mevcut olduğundan emin olun,
ardından Ara öğesini seçin.
3. POI adını girin.

Seyahat rehberi POI'si yapılan
seçimle ilgili bir takım ayrıntılı bilgiler
içerecektir. Bu bilgiler şunlardan
oluşabilir:
■ kısa açıklama
■ adres
■ numara
■ çalışma saatleri
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■ fiyat
■ web sitesi.
Belli konumlar veya ülkeler için
fotoğraflar mevcut olmayabilir.

Hedef onayı

Hedef onay ekranıyla ilgili birden
fazla seçenek mevcut olabilir.
Kılavuzu Başlat: Görüntülenen
hedefe bir rota hesaplaması
başlatmak için basın.
Haritada Göster: Görüntülenen hedef
haritanın ortasında yer alacak şekilde
harita görünümüne geçmek için
basın.
Rota Seçenekleri: Rota seçeneklerini
değiştirmek için basın. Aşağıdaki rota
seçeneklerine basın.
Ara: Telefon özelliği mevcutsa,
görüntülenen telefon numarasına bir
telefon çağrısı başlatmak için basın.
Ev olarak kaydet: Görüntülenen
hedefi ev hedefiniz olarak kaydetmek
için basın. Ev hedefi, adres
defterindeki hedefler listesinin en
başına kaydedilecektir.

Kaydet / Düzenle: Görüntülenen
hedefi adres defterine kaydetmek için
basın. Görüntülenen hedef adres
defterine zaten kayıtlıysa, menü
öğesi olarak "Düzenle"
gösterilecektir.
Yol seçenekleri

Çeşitli rota seçeneklerini
görüntülemek için basın.
Rota Seçenekleri: Etkinse, sistem
Kılavuzu Başlat seçildikten sonra ek
bir ekran görüntüleyecektir. Git
öğesini seçmeden önce En Hızlı, En
Kısa veya Eko hesaplanmış rotalarını
seçin.
En Hızlı: Bu, en hızlı rotayı hesaplar.
En Kısa: Bu, en kısa rotayı hesaplar.

Eko: Bu, hız ve mesafeye bağlı olarak
yakıt açısından en tasarruflu rotayı
hesaplar.
Rota seçenekleri menüsü altında,
varsayılan olarak tümü etkin olan rota
tercihleri bulunur.
Her tercihin yanında yer alan bir onay
işareti bunu gösterir. Rota
hesaplanırken bu tercihlerin hepsi
kullanılır. Bu tercihlerin herhangi
birisinin seçimi kaldırılırsa, rota bu
tercihler hesaba katılmadan
hesaplanır.
Otoyolları Kullan: Büyük yollardan
kaçınmak için seçimi kaldırın.
Ücretli Yollu Kullan: Ücretli yollardan
kaçınmak için seçimi kaldırın.
Feribotları Kullan: Feribotlardan
kaçınmak için seçimi kaldırın.
Tünelleri Kullan: Tünellerden
kaçınmak için seçimi kaldırın.
Zaman Sınırlıyı Kullan: Zaman
kısıtlamalı yollardan kaçınmak için
seçimi kaldırın.
Araba Trenini Kullan: Araç
katarlarından kaçınmak için seçimi
kaldırın.
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Rota rehberliği etkin menü

Bir hedef girildikten sonra, çeşitli
işlevler gerçekleştirilebilir. Rota
menüsü ekranına erişmek için Hedef
ekran tuşuna basın.
Kılavuzu İptal Et
Geçerli rotayı iptal etmek için
Kılavuzu İptal Et öğesine basın.

Hedef listesi

Yol noktalarını düzenleme
seçeneklerini görmek için Hedef
Listesi öğesini seçin.
Dönüş listesi
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manevralarından birinin yanındaki
Kaçın ekran tuşuna basın. En fazla
sekiz adet kaçınılan bölüme izin
verilir.
Kaçınma listesi
Kaçınılan öğeleri listeden kaldırma
seçeneğiyle birlikte kaçınılan yol
bölümlerinin bir listesini
görüntülemek için Kaçınma Listesi
öğesini seçin.
Sesli Yönerge
Navigasyon sesli uyarılarını
devreden çıkarma veya yönetme
seçeneklerini görüntülemek için Sesli
Yönerge öğesini seçin.
Servis yolu
Rota sapma seçeneklerini
görüntülemek için Servis yolu tuşuna
basın. Tüm rotadan veya belli bir
mesafeden sapmak için seçin.

Tüm rota boyunca yer alan
manevraların bir listesini görmek için
Dönüş Listesi öğesini seçin. Yolların
bir kısmından kaçınmak için, dönüş

Yol seçenekleri
Bu özelliğe hedef onay menüsünden
ve rota rehberliği etkin hedef
menüsünden ulaşılabilir. Bu bölümde
daha önce yer alan Hedef onayına
bakın.
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Ara hedefler
Geçerli rotaya en fazla üç yol noktası
eklenebilir. Yol noktaları sıralanabilir
(taşınabilir) veya silinebilir.

Bir yol noktasını silmek için:
1. Rota menüsü için, Hedef Listesi
öğesine basın.
2. Ara hedef sil işareti olan kısma
bastırın.

3. Taşınacak yol noktasını seçin.
4. Yol noktasını taşıyacağınız
konumu seçin.
Yol noktalarını birer birer silmek
yerine bütün yol noktalarını aynı anda
silmek için, Tüm Ara Hedef Sil öğesini
seçin.
Bir hedefi bir favori rota olarak
kaydetmek için, favori olarak Kaydet
öğesini seçin.

Menü yapılandır
Bir yol noktası eklemek için:
1. Yol noktası menüsünden, Ara
Hedef Ekle tuşuna basın.
2. Hedef ekleme yöntemlerinden
herhangi birisini kullanarak yol
noktasını girin. Sistem rotayı
hesaplar ve vurgular ve rota
başlatılabilir.
3. Daha fazla yol noktası eklemek
için, yol noktasını rota üzerinde
istenen sırada eklemek için Ara
Hedef Ekle tuşuna basın.

3. Silinecek yol noktalarını seçin.
Sil ekran tuşuna basın.
Yol noktalarını sıralama özelliği hedef
listesinin yeniden düzenlenmesine
olanak sağlar.
Bir yol noktasını sıralamak için:
1. Rota menüsü için, Hedef Listesi
öğesine basın.
2. Ara Hedefleri Ayır işareti olan
kısma bastırın.

Yapılandırma menüsü ses, radyo,nav
(navigasyon), ekran veya zaman
ayarları gibi özellikleri ve tercihleri
ayarlamak için kullanılır.

1. Ana sayfadaki Ayarlar ekran
tuşuna basın veya ön yüzdeki
CONFIG tuşuna basın.
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Saat ve tarih ayarları

Ayarları kaydetmek için, Geri ekran
tuşuna basın.

Radyo ayarları

2. İstenen seçenek görüntülenene
kadar kaydırma çubuğuna basın.
Değiştirmek istediğiniz ayarları
seçin. Araç ayarlarının birçoğunu
yapmakla ilgili bilgi için kullanım
kılavuzuna bakın.

Diller

Menü seçeneklerine girmek için ana
sayfadaki Ayarlar tuşuna veya ön
yüzdeki CONFIG tuşuna basın.
Mevcut seçenekler arasında
dolaşmak için MENU/SEL düğmesini
çevirin veya kaydırma çubuğuna
dokunun-basın. Dilleri görüntülemek
için MENU/SEL döner düğmesine
basın veya Diller (Languages) tuşuna
basın. İstenilen dili seçiniz.

Saat ve tarih menüsünü
görüntülemek için Saat ve Tarih
ekran tuşuna basın.
Otomatik Saat Güncelleştirme:
Etkinleştirildiğinde, bu özellik saati
otomatik olarak ayarlar.
Saati ayarla: Saatte gösterilen saat
ve dakikaları arttırmak veya azaltmak
için + veya - tuşuna basın.
Tarihi ayarla: Gün değerini artırmak
veya azaltmak için + veya - tuşuna
basın.
Saat biçimini ayarla: Standart zaman
için 12 saat ekran tuşuna basın;
asgari zamanı seçmek için 24 saat
ekran tuşuna basın.
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Menü seçeneklerine girmek için ana
sayfadaki Ayarlar tuşuna veya ön
yüzdeki CONFIG tuşuna basın.
Mevcut seçenekler arasında
dolaşmak için MENU/SEL düğmesini
çevirin veya kaydırma çubuğuna
basın. Radyo Ayarları menüsünü
görüntülemek için MENU/SEL
düğmesine basın veya Radyo
ayarları öğesine basın. Görüntülenen
radyo bilgileri, ön ayarlı sayfalar ve
otomatik ses düzeyi kumandasında
değişiklikler yapmak için bu özelliğe
basın.
Radyo ayarları şunlardır:
Otomatik ses kontrolü: Değişen yol
yüzeylerinden, sürüş hızlarından
veya pencerelerin açılmasından
kaynaklanan istenmeyen arka plan
gürültülerinin etkilerini minimum
seviyeye indirmek üzere ses düzeyini
otomatik olarak ayarlamak için
Kapalı, DÜŞÜK, Orta veya Yüksek
hassasiyeti seçin. Bu özellik en iyi
arka plan gürültüsünün genel olarak
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ses sistemi ses düzeyinden daha
yüksek olduğu daha düşük ses
düzeyi ayarlarında en çok işe yarar.
Gracenote seçenekleri: Ses tanıma
ve medya gruplamalarını
iyileştirmekte kullanılan
normalizasyonu devreye sokmak/
devreden çıkarmak için basın.
CD çalar 3 141, USB 3 144,
Sonradan takılabilen ilave cihazlar
3 143, Bluetooth müziği 3 150
Başlangıç Ses Düzeyi: Radyo
kapatıldığında daha yüksek bir ses
ayarlanmış olsa bile başlangıçta
kullanılacak azami ses düzeyini
ayarlamak için basın.
Favori Sayfa Sayısı: Görüntülenecek
FAV sayfası sayısını seçmek için
basın.
Yazılım Versiyonları Bilgisi: Sistem ve
varsa güncelleme yazılımıyla ilgili
bilgileri görüntülemek için basın.

Telefon ayarları

Cep telefonu 3 184

Navigasyon ayarları (varsa)

Çeşitli navigasyon sistemi ayarlarına
yapılandırma menüsünden
ulaşılabilir. Bazı seçenekler yalnızca
bir rota planlandıktan sonra
kullanılabilir.

Sesli komut menüsü, sesli komut
özelliklerinde değişiklik yapılmasına
olanak sağlar.
Navigasyon Sesli Uyarıları:
Navigasyon sesli komutlarını açmak
için işaretleyin. Planlanmış bir rotada
seyahat ederken navigasyon sesli
komutlarını kapatmak için işaretleyin.
Navigasyon Ses Seviyesi:
Navigasyon komutlarının ses
seviyesini değiştirmek için seçin.
Kayıtlı hedefleri sil

Ses sistemi

Kayıtlı bütün hedefleri silmek için
basın. Bir kayıtlı hedefleri sil alt
menüsü görüntülenir. Silme işlemi
için istenen seçenekleri seçin ve
devam etmek için aşağıdaki sil

Navigasyon
öğesine basın. Silme işlemini
onaylamanızı veya iptal etmenizi
isteyen bir onay ekranı görüntülenir.

Ekran ayarları

Rehberlik uyarıları

Rehberlikle ilgili açılır mesajların
haritada veya ses sistemi, cep
telefonu, vb. gibi ana ekranlarda
görüntülenmesini sağlamak için
basın. Rehberlik uyarı modunun açık
olduğunu belirten bir onay işareti
çıkar.

Araç ayarları

Kullanım kılavuzunun "Aracı
kişiselleştirme" bölümüne bakın.

Aşağıdaki seçenekler
görüntülenebilir:
Ana Sayfa Menüsü: Ana sayfanın
birinci sayfasını kişiselleştirmek için
basın.
Arka Kamera Opsiyonları: Arka
kamera seçeneklerini ayarlamak için
basın.
Ekran Kapalı: Ekranı kapatmak için
basın. Radyo düğmelerinden
herhangi birine basılırsa veya ekrana
basılırsa (varsa) ekran geri döner.
Harita Ayarları: Otomatik
yakınlaştırmayı değiştirmek, ekranda
hız sınırı görüntüsünü etkinleştirmek
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ve harita görüntüleme ayarlarını
değiştirmek üzere alt menüye girmek
için basın.
Harita Göstergesi: Ekran arka planını
değiştirmek için basın.
■ Otomatik ayarı, dış aydınlatma
koşullarına bağlı olarak ekran arka
planını otomatik olarak ayarlar.
■ Gündüz ayarı harita arka planını
aydınlatır.
■ Gece ayarı harita arka planını
koyultur.
Ekranın genel parlaklık ayarlarını
değiştirmek için, araç üzerindeki araç
gösterge paneli aydınlatma
kumandasını kullanın.

Küresel Yer Belirleme
Sistemi
Araç konumu uydu sinyalleri, çeşitli
araç sinyalleri ve harita verileri
kullanılarak belirlenir.
Bu zamanlarda, uydu durumu, yol
yapılandırması, aracın durumu ve/
veya diğer durumlar gibi diğer
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girişimler navigasyon sisteminin araç
konumunu belirleme becerisini
etkileyebilir.
GPS, GPS uyduları tarafından
gönderilen sinyalleri kullanarak
aracın mevcut konumunu gösterir.
Araç uydulardan sinyal almıyorsa,
harita ekranında bir sembol
görüntülenir.
Navigasyon sembolleri 3 161
Bu sistem kullanılamayabilir veya
aşağıdaki durumlardan herhangi
birisi geçerliyse, girişim meydana
gelebilir:
■ Sinyaller, yüksek binalar, ağaçlar,
büyük araçlar veya bir tünel
tarafından engellenebilir.
■ Uydular onarılıyor veya geliştiriliyor
olabilir.
GPS düzgün çalışmıyorsa daha fazla
bilgi için:
Rota rehberliğiyle ilgili sorunlar
3 177
Navigasyon sisteminin bakımı
3 177

Aracın yerinin belirlenmesi
Zaman zaman, aracın harita
üzerindeki konumu aşağıdaki
nedenlerden biri veya birkaçı
nedeniyle yanlış olabilir:
■ Yol sisteminin değişmesi.
■ Aracın kumlu, çakıllı veya karlı gibi
kaygan yüzeyler üzerinde
sürülmesi.
■ Aracın rüzgarlı yollarda veya uzun
düz yollarda sürülmesi.
■ Aracın yüksek bir binaya veya
büyük bir araca yaklaşması.
■ Yüzey sokakların otobanlarla
paralel olması.
■ Aracın bir araç taşıyıcısına veya
feribota aktarılması.
■ Mevcut konum kalibrasyonunun
yanlış olması.
■ Aracın yüksek hızda sürülmesi.
■ Aracın birden fazla kez yön
değiştirmesi veya aracın bir
otoparktaki bir dönüş tablası
üzerinde dönmesi.

■ Aracın otoparka, garaja veya
tavanlı bir yere girmesi ve/veya
buralardan çıkması.
■ GPS sinyalinin alınması.
■ Araca bir tavan taşıyıcısının
takılması.
■ Lastik zincirlerinin takılı olması.
■ Lastiklerin değiştirilmesi veya
aşınması.
■ Lastiklerin lastik basınçlarının
yanlış olması.
■ Harita verileri güncellendikten
sonra, bunun ilk navigasyon
kullanımı olması.
■ Birkaç gün boyunca 12-volt akünün
bağlantısının kesilmiş olması.
■ Aracın trafiğin düşük hızda ilerlediği
yoğun bir trafikte sürülmesi ve
aracın sürekli olarak durdurulması
ve çalıştırılması.
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Rota kılavuzu ile ilgili
sorunlar
Aşağıdaki koşulların birisi veya
birkaçı mevcutken, Uygun olmayan
rota kılavuzu gerçekleşebilir:
■ Dönüş gösterilen yol üzerinde
yapılmamıştır.
■ Rota kılavuzu, bir sonraki otomatik
sağa veya sola dönüş kullanılırken
mevcut olmayabilir.
■ Rota, otomatik yeniden
yönlendirme kullanıldığında
değiştirilmemiş olabilir.
■ Bir kavşaktan dönerken, hiçbir rota
kılavuzu yoktur.
■ Ara sıra yerlerin birden fazla adı
bildirilmiş olabilir.
■ Yüksek hızda dönüş sırasında
otomatik yeniden yönlendirmeyi
çalıştırmak daha uzun zaman
alabilir.
■ Ayarlanan bir yol noktasına
geçmeden hedef için bir başlık
varsa, otomatik yeniden

yönlendirme ayar yol noktasına bir
rota geri dönüşü görüntülemiş
olabilir.
■ Saat veya mevsim veya başka
verilmiş olabilen herhangi bir
yönetmelik nedeniyle, rota bir
aracın girmesini yasaklar.
■ Bazı rotalar aranamaz.
■ Yeni yollar varsa, yollar yeni
değiştirilmişse veya bazı yollar
harita verilerinde listelenmemişse,
hedefe doğru rota
görüntülenmeyebilir.
Haritalar 3 160
Aracın harita üzerindeki konumunu
yeniden kalibre etmek için, araç
konumu güncelleninceye kadar aracı
çalışır halde bir ila beş dakika süreyle
park edin. Aracın güvenli olduğu ve
gökyüzünü açıkça gördüğü ve
önünde büyük bir engel bulunmadığı
bir yerde olduğundan emin olun.
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Navigasyon sisteminin
bakımı
Navigasyon sisteminin bakıma
ihtiyacı varsa ve burada listelenen
adımlar takip edildiği halde sorun
devam ediyorsa, yardım için bayinize
başvurun.
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Ses algılama
Ses algılama, Bilgi ve Eğlence
Sistemi özelliklerini eller serbest
kullanma olanağı sağlar.
Ses algılaması radyo açıkken veya
Tutulan Aksesuar Gücü (RAP)
etkinken kullanılabilir. Kullanım
kılavuzunun "Tutulan Aksesuar Gücü
(RAP) bölümüne bakın. Sistem
minimum ses düzeyini korur.

Ses algılamasını kullanma
1. Direksiyon simidindeki q/w
tuşuna basın. Ses sistemi
sessizleşir. Sesli bir komut şöyle
der: "Lütfen bir komut verin."
Konuşmadan önce bip sesini
bekleyin.
Bip sesi duyulmazsa, sesin açık
olduğundan emin olun.
Ses algılama devredeyken,
sistem ekranın sağ üst kısmında
bir w simgesi gösterir.
2. Bu bölümün devamında
listelenmiş komutlardan birisini
açık bir şekilde söyleyin.

Sesli komut mesajlarını atlamak için
direksiyon simidi üzerindeki q/w
tuşuna iki kez basın.

Ses algılamasını devre dışı
bırakma
1. Sistemin yanıtı sesli komutla
uyuşmazsa, komutu iptal etmek
için direksiyon simidi kumandası
üzerindeki x/n tuşuna basıp
bırakın veya "Güle güle" veya
"İptal" deyin.
2. Sistem "Güle güle" şeklinde yanıt
verir.

Konuşma komutları için
yardımcı ipuçları

■ Birden fazla komut mevcut
olduğunda, sizin en çok işinize
yarayacak komutu seçin.
■ Parantez içindeki sözcükler isteğe
bağlıdır. Örneğin, "FM (frekans)
frekansını ayarla" komutunda, "FM
87,7'yi ayarla" ve "FM'i ayarla"
komutlarının ikisi de geçerlidir.
■ Komut algılandığında, sistem ya bir
işlev gerçekleştirecek, ya da seçimi
onaylamanızı isteyecektir.
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■ Sistem komutu algılamadığında,
sistem "Pardon" der.
■ Sistem komutu tanımakta
zorlanıyorsa, komutun doğru
olduğunu onaylayın. Komutu daha
anlaşılır olarak söylemeyi deneyin
veya bip sesinden sonra kısa bir
süre bekleyin.
■ Yüksek hızda çalışan klima fanı,
açık camlar ve çok yüksek dış
sesler, camlar kapalı olsa dahi,
sesli komutların yanlış
anlaşılmasına sebep olabilir.
■ Sistem, İngilizce, Kanada
Fransızcası ve İspanyolca gibi
farklı dillerdeki komutları
algılayabilir. Sistem yalnızca
seçilen dile bağlı olarak komutları
algılayabilir.
■ Bir ses algılama oturumu sırasında
ses düzeyini arttırmak veya
azaltmak için, radyonun ses düzeyi
düğmesini çevirin ya da ses düzeyi
direksiyon simidi kumandasına
basın. Bir ses algılama oturumu
sırasında ses düzeyi
ayarlandığında ekranda ayarlanan
şekliyle ses düzeyini gösteren bir

ses düzeyi çubuğu görüntülenir. Bu
ayrıca kılavuz uyarılarının ses
düzeyini de değiştirir.
■ Navigasyon komutları kullanırken,
adrese alışmakta acele etmeyin.
Adresi verirken yapılacak uzun
beklemeler sistemin adresi
algılamaması veya istenenden
farklı bir konuma rota çizmesine
neden olabilir.
■ Adresin kapı numarası kısmını
verirken, sistem hem basamak
formatını, hem de rakamsal metni
algılar. Örneğin, "3-0-0-0-1" ile
"Otuz Bin Bir" demek aynı şeydir.
■ Sistem birden fazla denemede
başka bir ülkede bir hedef noktası
belirlerse, "Ülkeyi değiştir"
komutunu söyleyin ve söz konusu
ülkeyi söyleyin. Farklı bir ülkedeki
bir hedefi girmek için, ilk önce
sistemde ülke değiştirilmelidir.
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Aşağıdaki liste her birisi için kısa bir
açıklama ile birlikte bilgi ve eğlence
sistemi için mevcut ses komutlarını
göstermektedir. Komutlar isteğe bağlı
sözcükler parantez içine alınarak
listelenmiştir. Sesli komutları
kullanmak için, önceki talimatlara
bakın.
Radyo komutları
AM ayarı, FM ayarı, Ayarla Stitcher:
Sisteme belli bir banda ve en son
istasyona gitme talimatı verir.
AM ayarı … (frekans), FM ayarı …
(frekans): Sisteme belli bir istasyona
gitme talimatı verir.
Onay: Sisteme, Stitcher'daki geçerli
bir şarkı veya istasyona onay verme
talimatı verir.
Ret: Sisteme, Stitcher'daki geçerli bir
şarkı veya istasyonu reddetme
talimatı verir.
Medyam komutları
CD, AUX, USB veya Bluetooth:
Sisteme kaynağı değiştirme talimatı
verir.
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C D [Çal]: Sisteme bir CD çalma
talimatı verir. Örneğin, "CD çal" deyin.
Aşağıdaki komutlar sadece USB,
iPod ve iPhone kaynakları için
geçerlidir. Bunlar, cihaz
endekslendikten sonra desteklenir.
Sanatçı çal: Sisteme, belli bir
sanatçıya ait şarkıları çalma talimatı
verir. Örneğin, "<Sanatçının adı>
sanatçısını çal." deyin.
Albüm Çal: Sisteme, belli bir albümü
çalma talimatı verir.
Şarkı Çal: Sisteme, belli bir şarkıyı
çalma talimatı verir.
(Tür | [Müzik] Türü) Çal: Sisteme, belli
bir türdeki şarkıları çalma talimatı
verir.
Sanatçı ara …: Sisteme, belli bir
sanatçıya ait bütün şarkıların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Sanatçının adı>
sanatçısını ara." deyin.
Besteci ara …: Sisteme, belli bir
besteciye ait bütün şarkıların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Bestecinin adı>
bestecisini ara." deyin.

Albüm ara …: Sisteme, belli bir
albüme ait bütün şarkıların bir listesini
gösterme talimatı verir. Örneğin,
"<Albümün adı> albümünü ara."
deyin.
(Tür | [Müzik] Türü) ara …: Sisteme,
belli bir türe ait bütün şarkıların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Tür adı> türünü ara."
deyin.
Klasör ara …: Sisteme, belli bir
klasördeki bütün şarkıların bir listesini
gösterme talimatı verir. Örneğin,
"<Klasörün adı> klasörünü ara."
deyin.
Çalma listesi ara …: Sisteme, belli bir
çalma listesindeki bütün şarkıların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Çalma listesinin adı>
çalma listesini ara." deyin.
Sesli kitap ara …: Sisteme, belli bir
sesli kitaptaki bütün parçaların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Sesli kitabın adı> sesli
kitabını ara." deyin.

Pod yayını ara …: Sisteme, belli bir
ortam akışındaki bütün parçaların bir
listesini gösterme talimatı verir.
Örneğin, "<Podcast'in adı> ortam
akışını ara." deyin.
Buna Benzer Daha Fazla Çal...:
Sisteme, çalmakta olan parçaya
benzer parçalardan oluşan bir çalma
listesi hazırlama talimatı verir.
Navigasyon komutları (varsa)
Navigasyon ses algılamasını devreye
sokmak için:
1. Direksiyon simidindeki q/w
tuşuna basın. Ses sistemi
sessizleşir. Bir sesli uyarı, "Please
say a command" (Lütfen bir komut
söyleyin) der. Konuşmadan önce
bip sesini bekleyin.
Bip sesi duyulmazsa, sesin açık
olduğundan emin olun.
Ses algılama devredeyken,
sistem ekranın sağ üst kısmında
bir w simgesi gösterir.
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2. Net bir şekilde "Navigation"
(Navigasyon) komutunu söyleyin.
3. Bu bölümde listelenmiş
komutlardan birisini açık bir
şekilde söyleyin.
Aşağıdaki komutlar sadece
navigasyon komutu verildiğinde
geçerlidir.
Ülke Değiştir: Kaynak ülkeyi, hedef
noktası girilecek olan ülkeye
değiştirir.
(Navigasyon | Hedef): Bir adresin tek
atışlık yöntem gibi belirtilmesine
olanak sağlar. Sistem, hepsi birden
belirtildiğinde adresi algılayacaktır
veya bir şehir merkezi söyleyin.
Yönlendirilen Adres: Bir adresin teker
teker belirtilmesine olanak sağlar.
Format ülke, şehir, sokak, ardından
da kapı numarası şeklinde olacaktır.
Kavşak: Bir kavşağın hedef olarak
belirtilmesine olanak sağlar. Format
ülke, şehir, sokak, ardından da
kavşak şeklinde olacaktır.
Telefon rehberi: Kişiler için
kaydedilmiş adres bilgileri içeren bir
cep telefonu sistemle

eşleştirildiğinde, o kişiyle ilişkili adres
bir rota haline gelebilir. Sistem adresi
çözemezse, bir hata görüntülenir.
Ev: Sisteme, Evim olarak kayıtlı
adrese gitmek üzere rehberlik etme
talimatı verir.
Önemli Nokta | P O I: Bir ilgi
noktasının hedef olarak belirtilmesine
olanak sağlar. Ana sayfadan Hedef
tuşuna veya ön yüzdeki DEST
düğmesine basarak, ardında da
İhtiyaç Noktaları öğesine basarak
sistemdeki POI kategorileri ve alt
kategorilerini öğrenin. Rota rehberliği
aktifse, rota üzerinde ve hedef
civarında POI komutları mevcut
olacaktır.
Ara Hedef Ekle: Tek tek yol noktaları
veya hedef ekleme olanağı sağlar.
Sistem, devam etmek için giriş
yönteminin seçilmesini isteyecektir.
Örneğin, "POI along Route" (Rota
üzerinde POI) veya "Intersection"
(Kavşak) denebilir.
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Ara hedef sil: Rehberlik aktifken, bu
komut münferit yol noktaları veya
hedefin silinmesine olanak sağlar.
Rehberlik aktif değilse, sistem hedef
listesinin boş olduğunu gösterecektir.
Neredeyim | Bulunduğum (Yer |
Konum): Sisteme, aracın geçerli
konumunu verme talimatı verir.
Yardım: Sistem, navigasyonla veya
bir navigasyon alt özelliğiyle ilişkili
daha belli yardım komutlarını çalar.
Kılavuzu İptal Et: Sisteme rehberliği
iptal etme talimatı verir.
Başka ülkelerde hedef girme
Ses algılamanın yerel bir adrese yanıt
verebilmesi için, ilgili ülkenin
navigasyon sisteminde ayarlanması
gerekir.
Ülke, sesli komutlar kullanılarak da
ayarlanabilir. Ancak aracın anahtarı
kontaktan çıkarıldığında, ülke tekrar
varsayılan ülkeye geri döner.
1. Direksiyon simidindeki q/w
tuşuna basın.
2. "Navigation" (Navigasyon) deyin.

182

Ses algılama

3. "Change country" (Ülkeyi değiştir)
deyin.
4. Ülkenin adını söyleyin.
Cep telefonu komutları
(Ara | Çevir) (telefon numarası veya
kişi): Sisteme bir telefon çağrısı
başlatma talimatı verir. Örneğin, "Call
1 248 123 4567" (1 248 123 4567'yi
çevir) deyin. Bir telefon defteri kişisini
aramak için, "Dial" (Çevir) veya "Call"
(Ara), deyin, adı ve konumu söyleyin,
ardından da "Dial" (Çevir)
deyin.Örneğin "Call John at home"
(John'u evden ara) veya "Call John at
work" (John'u işten ara) deyin.
Numara algılanmazsa, listedeki ilk
numara aranacaktır.
([Cihaz] Eşle | [Cihaza] Bağlan):
Sisteme bir cihazla eşleştirmeyi
başlatma talimatı verir.
(Rakam | Numara) çevir: Sisteme, bir
telefon numarasını birer basamak
halinde çevirme talimatı verir.
Basamakları söyledikten sonra, "Dial"
(Çevir) deyin.

Tekrar ara | En son numarayı tekrar
ara: Sisteme, aranan son telefon
numarasını çevirme talimatı verir.
(Cihaz | Telefon) seç | Telefon değiştir
| Telefon (seç | değiştir): Sisteme,
farklı bir eşleştirilmiş cihaza geçme
talimatı verir. Cihaz, ekrandan veya
MENU/SEL döner düğmesi
kullanılarak seçilmelidir.
Cihaz Sil: Sisteme, eşleştirilmiş bir
cihazı silme talimatı verir.
(S M S | Mesajları) Oku: Sisteme,
eşleştirilmiş bir cihazdan metin
mesajlarını okumaya başlama
talimatı verir.
Metin mesajlarını bütün cihazlar
desteklemez. Donatılmış olduğu
yerde geçerlidir.
Ses geçişi
Ses geçişi, cep telefonundaki ses
algılama komutlarına, yani Siri veya
sesli komutlara erişim olanağı sağlar.
Cep telefonunun bu özelliği
destekleyip desteklemediğini görmek
için, cep telefonu üreticisinin kullanım
kılavuzuna bakın.

Cep telefonu ses algılamasını
etkinleştirmek için, direksiyon simidi
üzerindeki q/w düğmesini yaklaşık
iki saniye süreyle basılı tutun.
Ayarlar komutları
Ayrıntı açık | Ayrıntıları (aç | göster):
Ayrıntı Kapalı | Ayrıntıları (Kapat |
Gösterme): Sisteme sesli komutları
açma veya kapama talimatı verir.
Dil …: Sisteme dili ayarlama talimatı
verir.
Cihaz Listele: Sisteme, kullanılacak
cihazların bir listesini verme talimatı
verir.
Diğer komutlar
(Hoşça kal | Hoşça kalın): Sisteme, bir
telefon çağrısını veya ses algılamayı
sonlandırma talimatı verir.
(İptal | Vazgeç): Sisteme bir eylemi
iptal etme talimatı verir.
(Geri [Git | Dön] | Önceki): Sisteme bir
önceki menüye geri gitme talimatı
verir.
Ana menü: Sisteme ana menüye
gitme talimatı verir.
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(Evet | Doğru | Oldu | Tamam |
Kesinlikle | Olumlu | Öyle | Aynen):
Bunlar, "Evet" yerine söylenebilir.
(Hayır | İmkansız | Olumsuz | Asla |
Yanlış | Olmaz): Bunlar, "Hayır"
yerine söylenebilir.
Sonraki Sayfa | Sayfa Aşağı | Aşağı
Kaydır: Sisteme, bir listede bir sayfa
ileri gitme talimatı verir.
Önceki Sayfa | Sayfa Yukarı | Yukarı
Kaydır: Sisteme, bir listede bir sayfa
geri gitme talimatı verir.

Ses algılama yardım

Yardım oynatma oturumuna girmek
için, yardım komutlarından birisini
açık bir şekilde söyleyin.
Yardım: Sistem, kullanıcının seçmesi
için daha belirgin yardım komutlarını
(örneğin, radyo ayarları) çalar.
Radyo: Nasıl bant (AM veya FM)
seçileceği veya radyo istasyonlarının
frekans sayılarını söyleyerek nasıl
değiştirileceğine ilişkin bilgi için bu
komutu kullanın.
Ortam Araçlarım: Belli parçaları,
sanatçıları, albümleri, USB bağlantı
noktasına bağlı cihazları nasıl

çalacağınızı veya kaynakları nasıl
değiştireceğinizi öğrenmek için bu
komutu kullanın.
Telefon: Numara çevirmek, bir cihazı
eşleştirmek veya bir cihazı silmek
hakkında bilgi edinmek için bu
komutu kullanın.
Ayarlar: Sesli uyarıları açma veya
kapatma veya dili ayarlama
konusunda bilgi edinmek için bu
komutu kullanın.
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Bluetooth donanımı varsa, sistem bir
çok cep telefonu ve cihazla etkileşime
girerek şunları mümkün kılar.
■ Eller serbest telefon çağrıları
yapılması ve alınması.
■ Telefon defterinin veya kişi
listesinin araçla paylaşılması.
Telefon defteri sadece telefon
bağlandığında görüntülenir.
■ Ses algılamayla giden çağrılar
yapılması.
Sistem sadece ON/RUN (AÇIK/
ÇALIŞMA), ACC/
ACCESSORY(ACC/AKSESUAR)
veya Tutulan Aksesuar
Gücü'ndeyken (RAP) kullanılabilir.
Bluetooth sisteminin menzili 9,1 m'ye
(30 ft) kadar olabilir.
Radyo, Bluetooth özellikli bir çok
telefona bağlanabilir. Mevcut
özellikler ve fonksiyonlar cihaza bağlı
olarak değişebilir.

Geçerli bir cep telefonu çağrı
ekranında, görüşülen kişinin cep
telefonunuzun kişiler listesindeki bir
resmi görüntülenebilir. Bu özellik
bütün cep telefonlarında bulunmaz.

Bluetooth kumandaları

Bluetooth sistemini çalıştırmak için,
Bilgi ve Eğlence Sisteminde ve
direksiyon simidinde bulunan
düğmeleri kullanın.
Direksiyondaki kumanda tuşları
q/w (bas konuş): Gelen çağrıları
yanıtlamak ve ses algılamayı
başlatmak için basın.
x/n (sessiz / çağrı sonlandır): Bir
çağrıyı sonlandırmak, gelen bir
çağrıyı reddetmek veya ses
algılamayı iptal etmek için basın.
+ X − (ses seviyesi): Ses seviyesini
artırmak veya azaltmak için + veya −
tuşuna basın.
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrolleri
Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandalarını kullanarak menü
sisteminde nasıl gezinebileceğiniz
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hakkında bilgi edinmek için, bkz.
kumanda elamanlarına genel bakış
3 126.
y/@ (telefon / sessiz): Telefon ana
menüsüne girmek için basın.
Ses algılama
Ses algılama sistemi, sistemi ve
aranan telefon numaralarını kontrol
etmek için komutları kullanır.
Ses algılamasını kullanırken:
■ Çok fazla arka plan gürültüsü
varsa, sistem sesli komutları
tanımayabilir.
■ Bir ses, sistemin sesli komut için
hazır olduğunu göstermek için öter.
Sesi bekleyin ve ardından konuşun.
■ Sakin ve doğal bir sesle net bir
şekilde konuşun.
Ses algılama 3 178

Ses sistemi

Ses aracın ses sisteminin ön
hoparlörlerinden gelir ve ses
sisteminin önüne geçer. Ses düzeyini
değiştirmek için bir arama sırasında
m düğmesine basın. Ayarlanan ses

düzeyi daha sonraki aramalar için
bellekte kalır. Sistem minimum ses
düzeyini korur.
Ses algılama 3 178
Bluetooth ses düzeni
Bluetooth müziği 3 150

Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandalarıyla eşleştirme

Bluetooth etkinleştirilmiş cep telefonu
önce eşleştirilmelidir ve ardından
kullanılabilir duruma gelmeden önce
araca bağlanmalıdır. Cep telefonunu
eşleştirmeden önce, Bluetooth
işlevleri için cep telefonu üreticinizin
kullanım kılavuzuna bakın.
Eşleştirme bilgileri
■ Bluetooth özellikli bir telefon ve bir
ses çalma cihazı aynı anda
sistemle eşleştirilebilir.
■ Bluetooth sistemine en fazla beş
cihaz eşleştirilebilir.
■ Araç hareket ettiğinde, eşleştirme
işlemi devre dışı bırakılır.
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■ Cep telefonu üzerindeki eşleştirme
bilgileri değişmediği veya cep
telefonu sistemden silinmediği
sürece, eşleştirmenin sadece bir
kez yapılması gerekir.
■ Bluetooth sistemine, eşleştirilmiş
olan cep telefonlarından her
seferinde sadece biri bağlanabilir.
■ Sistemin menzili dahilinde birden
fazla eşleştirilmiş cep telefonu
varsa, radyo listedeki ilk telefona
veya daha önceden bağlanmış olan
telefona bağlanır.
Bir cep telefonunun / cihazın
eşleştirilmesi
1. CONFIG tuşuna veya y/@ tuşuna
basın.
2. Telefon ayarları menü noktasını
seçiniz.
3. Cihaz Eşleştir (Telefon) menü
noktasını seçiniz. Radyo
ekranında Lütfen telefonunuzdan
bluetooth cihazlarını aratın,
aracınızı seçip onaylayın veya
ekranda verilen pin numarasını
girin. görüntülenir: Cihaz dört
haneli bir kişisel tanımlama
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numarasını (PIN) destekliyorsa,
bu görüntülenir. Adım 5'te PIN
kullanılmaktadır.
4. Araca eşleştirilecek cep telefonu
üzerinde eşleştirme işlemini
başlatın. Cep telefonu üreticisinin
kullanım kılavuzuna bakın.
5. Cep telefonundaki listede, araç
marka ve modelinin adını almış
olan cihazı bulun ve seçin. Cep
telefonundaki adımları izleyerek
Adım 4'te verilmiş olan PIN'i girin
veya altı haneli şifrenin uyduğunu
doğrulayın. Sistem, eşleştirme
işlemi tamamlandıktan sonra yeni
bağlanan telefonu tanır.
6. Telefon bağlantıyı kabul etmenizi
veya telefon defterinin
indirilmesine izin vermenizi
isterse, her zaman kabul edin ve
izin verin. Kabul edilmediği
takdirde telefon defteri
olmayabilir. Bazı telefonlar
bağlantı talebini veya telefon
defteri talebini ekranın üstündeki
aşağı çekmeli görev çubuğuna

koyar. Görev çubuğunu aşağı
çekin ve bağlantı/telefon defteri
talebini bulun ve kabul edin.
7. Başka telefonlar eklemek için bu
işlemi tekrarlayın.
Tüm eşleştirilmiş ve bağlı telefonları /
cihazları listeleme
1. CONFIG tuşuna basın.
2. Telefon ayarları menü noktasını
seçiniz.
3. Cihaz listesi menü noktasını
seçiniz.
Eşleştirilmiş bir telefonu / cihazı silme
1. CONFIG tuşuna basın.
2. Telefon ayarları menü noktasını
seçiniz.
3. Cihaz listesi menü noktasını
seçiniz.
4. Silinecek cep telefonunu seçin ve
ardından ekran istemlerini takip
edin.

Farklı bir telefon bağlama
Farklı bir telefona bağlanmak için,
yeni telefon araçta olmalıdır ve işlem
başlatılmadan önce Bluetooth
sistemine bağlamak için kullanılabilir.
1. CONFIG tuşuna basın.
2. Telefon ayarları menü noktasını
seçiniz.
3. Cihaz listesi menü noktasını
seçiniz.
4. Bağlanılacak yeni telefonu seçin
ve ardından ekran istemlerini
takip edin.

Ses algılamayla eşleştirme

Bluetooth etkinleştirilmiş cep telefonu
önce eşleştirilmelidir ve ardından
kullanılabilir duruma gelmeden önce
araca bağlanmalıdır. Cep telefonunu
eşleştirmeden önce, Bluetooth
işlevleri için cep telefonu üreticisinin
kullanım kılavuzuna bakın.
Telefonu eşleştirme
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
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2. "Pair" (Eşleştir) deyin, sistem size
"Please search for Bluetooth
devices on your phone. Confirm
or enter number." (Lütfen
telefonunuzda Bluetooth
cihazlarını arayın. Doğrulayın
veya numara girin) şeklinde yanıt
verecektir.
3. Eşleştirilecek telefon üzerinde
eşleştirme işlemini başlatın.
4. Cep telefonundaki listede, araç
marka ve modelinin adını almış
olan cihazı bulun ve seçin. Cep
telefonundaki adımları izleyerek
PIN'i girin veya altı haneli şifrenin
uyduğunu doğrulayın. Sistem,
"Successfully paired" (Eşleştirme
başarılı) şeklinde yanıt verir.
5. Başka cep telefonları da
eşleştirmek için, 1-4 arası
adımları tekrar edin.
Tüm eşleştirilmiş ve bağlı Telefonları
listeleme
Sistem,kendisiyle eşleştirilmiş bütün
cep telefonlarını listeleyebilir. Araca
eşleştirilmiş bir cep telefonu da

bağlandığı takdirde, sistem telefonun
adının adından "is connected"
(bağlandı) şeklinde yanıt verir.
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Device list" (Cihaz Listesi) deyin.
Eşleştirilmiş bir telefonu silme
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Device list" (Cihaz Listesi) deyin.
3. "Delete Device" (Cihazı Sil) deyin.
4. Sistem şöyle yanıt verir: "To
delete a device, please touch its
name on the screen" (Bir cihazı
silmek için, lütfen ekrandaki adına
dokunun).Silinecek olan cihazı
ekranda seçin ve cihaz
kaldırılacaktır.
Bu komutu iptal etmek için,
direksiyondaki x/n kumanda
tuşlarına basın veya radyonun ön
yüzündeki BACK düğmesine basın.
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Farklı bir telefona veya cihaza
bağlanma
Farklı bir cep telefonuna bağlanmak
için, sistem bir sonraki uygun cep
telefonunu arar. Bağlanacak olan cep
telefonuna bağlı olarak, bu komutun
tekrarlanması gerekebilir.
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Change phone" (Telefonu
değiştir) deyin.
◆ Bir cihaz seçmek için,
ekrandaki ada basın.
◆ Başka bir cep telefonu
bulunmazsa, ilk telefon bağlı
kalır.

Çalıştırma
Rehberi ve Bilgi ve Eğlence
Sistemi kumandalarını
kullanarak çağrı yapma

Telefon rehberi özelliğini destekleyen
cep telefonlarında, Bluetooth sistemi
çağrı yapmak için cep telefonunda
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kayıtlı kişileri kullanabilir. Bu özelliğin
desteklenip desteklenmediğini
öğrenmek için cep telefonu
üreticisinin kullanım kılavuzuna bakın
veya kablosuz hizmet sağlayıcısıyla
temasa geçin.
Bir cep telefonu rehber özelliğini
destekliyorsa, telefon rehberi ve çağrı
listeleri menüleri otomatik olarak
mevcuttur.
Telefon rehberi menüsü size çağrı
yapmak için cep telefonunuzda kayıtlı
rehbere erişim olanağı sağlar.
Çağrı listeleri menüsü, bir çağrı
yapmak için cep telefonunuzdaki
gelen aramalar, giden aramalar ve
cevapsız çağrılar menülerinden
telefon numaralarına erişmenizi
sağlar.
Radyo, ilk 1.000 kişiyi ve bunların her
birine ait ev, iş, cep ve diğer
numaralar da dahil olmak üzere
telefon numaralarını
görüntüleyecektir.

Telefon rehberi menüsünü kullanarak
bir çağrı yapmak için:
1. Radyonun y/@ düğmesine veya
Telefon ekran tuşuna bir kez
basın.
2. Telefon rehberi menü noktasını
seçiniz.
3. İsim/numara listesini kaydırmak
için telefon rehberi öğesinin harf
grubunu seçin.
4. Adı seçin.
5. Aranacak numarayı seçin.
Çağrı listeleri menüsünü kullanarak
bir çağrı yapmak için:
1. Radyonun y/@ düğmesine veya
Telefon ekran tuşuna bir kez
basın.
2. Çağrı listeleri öğesini seçin.
3. Gelen çağrılar, giden çağrılar
veya cevapsız çağrılar listesini
seçin.
4. Aramak istediğiniz adı veya
numarayı seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandalarını kullanarak çağrı
yapma

Bir arama yapmak için:
1. Radyonun y/@ düğmesine veya
Telefon ekran tuşuna bir kez
basın.
2. Numarayı Gir işareti olan kısma
bastırın.
3. Telefon numarasını girin.
4. Numarayı aramaya başlamak için
Tamam öğesini seçin.
5. Çağrıyı yapmak için Ara öğesini
seçin.
Ses algılamasını kullanarak çağrı
yapmak için 3 178

Bir aramayı arama veya
reddetme

Bir gelen arama alındığında, Bilgi
Eğlence Sistemi sessize alınır ve
araçta bir zil sesi duyulur.
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Bilgi ve Eğlence kumanda birimlerinin
kullanılması
MENU/SEL döner düğmesini
Cevapla veya Reddet öğesine çevirin
ve MENU/SEL düğmesine veya
ekrandaki Kabul veya Reddet
öğesine basın.

Çağrılar arasında geçiş yapma
(sadece çağrı bekletmeli çağrılar)
Çağrılar arasında geçiş yapmak için
MENU/SEL döner düğmesini
döndürüp basarak Çağrıları değiştir
öğesini seçin veya ekrandaki
Çağrıları değiştir öğesini seçin.

Direksiyondaki kumanda tuşlarını
kullanarak
Çağrıyı yanıtlamak için q/w tuşuna
veya reddetmek için x/n tuşuna
basın.

Direksiyondaki kumanda
tuşlarını kullanarak çağrı
bekletme

Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandalarını kullanarak çağrı
bekletme
Çağrı bekletme, Bluetooth
telefonunda desteklenmelidir ve
çalışması için kablosuz servis
sağlayıcısı tarafından
etkinleştirilmelidir.

Çağrı bekletme, cep telefonunda
desteklenmelidir ve kablosuz servis
sağlayıcısı tarafından
etkinleştirilmelidir.
■ Başka bir çağrı aktifken gelen bir
çağrıyı yanıtlamak için q/w tuşuna
basın. İlk çağrı beklemeye alınır.
■ İlk çağrıya geri dönmek için
yeniden q/w tuşuna basın.
■ Gelen bir çağrıyı reddetmek için,
ekranda Reddet öğesine basın
veya hiçbir şey yapmayın.
■ Geçerli çağrının bağlantısını kesip
beklemedeki çağrıya geçmek için
x/n tuşuna basın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumandalarını kullanarak
konferans çağrısı
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Konferans çağrısı ve üçlü çağrı
Bluetooth telefonunda
desteklenmelidir ve çalışması için
kablosuz servis sağlayıcısı tarafından
etkinleştirilmelidir. Bu özellik sadece
araç hareket halinde değilken
kullanılabilir.
Geçerli bir çağrı sırasında bir
konferans başlatmak için:
1. MENU/SEL döner düğmesini
döndürüp basın ve Numarayı Gir
öğesini seçin.
2. Telefon numarasını girin ve
Tamam öğesini seçin.
3. Arama yapıldıktan sonra,
MENU/SEL düğmesini çevirin ve
Aramaları birleştir öğesini seçin.
4. Konferans aramaya daha fazla
arayan eklemek için, 1 ile 3 arası
adımları tekrar edin.
Eklenebilecek arayan sayısı
kablosuz servis sağlayıcınız
tarafından sınırlandırılmıştır.
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Bir görüşmenin sona erdirilmesi
Bilgi ve Eğlence kumanda birimlerinin
kullanılması
MENU/SEL döner düğmesini
döndürüp basın ve Tlfnu kapat
öğesini seçin veya ekrandaki Tlfnu
kapat tuşuna basın.
Direksiyondaki kumanda tuşlarını
kullanarak
x / n tuşuna basın.

Çağrı sessizleştirme

Bir çağrı sırasında, aracın içindeki
bütün sesler telefonun diğer ucundaki
kişi duyamayacak şekilde
sessizleştirilebilir.
Bilgi ve Eğlence kumanda birimlerinin
kullanılması
MENU/SEL döner düğmesini
döndürüp basın ve Arama sesini
kapat öğesini seçin. Sessizleştirmeyi
iptal etmek için tekrar basın.

Çağrı aktarma

Ses, Bluetooth sistemiyle cep
telefonu arasında aktarılabilir.

Bir çağrının aktarılabilmesi için cep
telefonunun Bluetooth sistemiyle
eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.
Sesi Bluetooth sisteminden cep
telefonuna aktarmak için
Araç içinde ses sistemiyle
gerçekleşen bir çağrı sırasında,
ekrandaki Aramayı aktar tuşuna
basın veya direksiyon simidindeki q/
w tuşunu basılı tutun.
Sesi cep telefonundan Bluetooth
sistemine aktarmak için
Cep telefonunun ses aktarma
özelliğini kullanın. Daha fazla bilgi için
cep telefonu üreticisinin kullanım
kılavuzuna bakın. Ekrandaki Aramayı
aktar düğmesine basın veya
direksiyondaki q/w tuşunu basılı
tutun.

İkili ton çok frekanslı (DTMF)
tonlar

Araç içindeki Bluetooth sistemi çağrı
esnasında numaralar gönderebilir.
Bu, çağrı menüyle çalışan bir telefon
sisteminden yapıldığında kullanılır.

Bilgi ve Eğlence kumanda birimlerinin
kullanılması
■ MENU/SEL döner düğmesini
döndürüp basın ve Numarayı Gir
öğesini seçin. Ardından telefon
numarasını girin.
■ Ekrandan Numarayı Gir öğesini
seçip rakamları seçin, ardından da
Tamam öğesine basın.

Metin mesajları
Bluetooth donanımlı araçlarda,
sistem metin mesajlarını
görüntüleyebilir, bir mesajı ses
sistemi üzerinden çalabilir ve
önceden tanımlanmış bir mesaj
gönderebilir. Bütün cep telefonları
bütün fonksiyonları destekleyip
Bluetooth ile çalışmaz. Radyo sadece
SMS metin mesajlarının alınmasını
destekler. Metin mesajlaşmasının
çalışması için cep telefonunda bir
talebin kabul edilmesi veya bazı
telefon ayarlarının değiştirilmesi
gerekebilir. Cep telefonu üreticisinin
kullanım kılavuzuna bakın. Metin
mesajı özelliği ses algılamayla da
başlatılabilir.

Cep telefonu
Metin mesajlaşmasının
kullanılması

1. Ana sayfadaki Messages
düğmesine basın veya cep
telefonu ana ekranından metin
mesajlarını seçin. Bütün metin
mesajları alınana kadar, ana
sayfa simgesi gri kalır ve cep
telefonu ana ekranı seçeneği
kalkar.
Eşleştirilmiş Bluetooth cihazı
SMS metin mesajlaşmasını
desteklemiyorsa, bu özellik devre
dışı kalır.

2. Bütün mesajlar alındığında, metin
mesajı gelen kutusu görüntülenir.
Görüntülemek için bir mesaj
seçin. Mesaj görüntüleme sadece
araba hareket etmezken
kullanılabilir.
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■ Metinle ilgili kişiyi veya numarayı
aramak için Ara öğesini seçin.
Bütün telefonlar mesajı gönderenin
aranmasına izin vermez ve bu da
Ara seçeneğinin devre dışı
kalmasıyla sonuçlanır.
■ Gelen bir mesaj olarak alınmış bir
metin mesajına yanıt vermek için,
Yanıtla öğesini seçin. Mesaj
göndermeyi bütün telefonlar
desteklemez.

■ Yanıt mesajı olarak göndermek
için, ön tanımlı mesajlar ekranından
istediğiniz bir mesajı seçin.
3. Mesajı görüntüleyin veya mesajı
sesli uyarı yoluyla dinlemek için
Listeler öğesini seçin. Mesaj
görüntüleme ekranı araç hareket
halindeyken kilitlenir.
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■ O mesajı göndermek için Gönder
öğesini seçin.
■ İptal etmek ve bir önceki ekrana
geri dönmek için Geri öğesini seçin.

■ Mesajı sesli uyarı üzerinden
dinlemek için Listeler öğesini seçin.
■ Mesajı görüntülemek için Göster
öğesini seçin. Görüntüleme, araç
hareket halindeyken kullanılamaz.
■ Mesajı ön tanımlı bir mesaj
kullanarak yanıtlamak için Yanıtla
öğesini seçin.
■ Metinle ilgili kişiyi veya numarayı
aramak için Ara öğesini seçin.
■ Gelen mesaj küçük ekranını
kapatmak için Çıkart öğesini seçin.

Gelen metin mesajları

Metin mesajlaşma ayarları

Gelen bir mesaj olduğunda bir küçük
ekran açılır. Küçük ekran, Çıkart
öğesi seçilene kadar kalır.

Metin Mesajlaşma Ayarları metin
mesajı gelen kutusunda yapılabilir.

■ Daha sonra bir metin mesajını
yanıtlamak için kullanılacak bir
kullanıcı tanımlı mesaj oluşturmak
için, Ön Tanımlı Mesajları Yönet
öğesini seçin.
■ Gelen metin mesajlarıyla ilgili uyarı
davranışını seçmek için, Metin
Uyarıları öğesini seçin:
◆ Ses tonuyla metin uyarısı
◆ Sadece ses tonu
◆ Kapalı

Cep telefonu

Eller serbest telefon
Bluetooth'lu ses algılamasını
kullanma

Ses algılamasını kullanmak için,
direksiyondaki q/w tuşuna basın.
Çeşitli ses özellikleri için aşağıdaki
komutları kullanın. Daha fazla bilgi
için, bir ses algılama menüsündeyken
"Help" (Yardım) deyin.
Bir görüşmenin yapılması
Çağrılar şu komutlar kullanılarak
yapılabilir.
Ara veya Ara: Bu komutlar bir telefon
numarası çevirmek için birbirinin
yerine kullanılabilir.
(Rakam | Numara) çevir: Bu komut,
bir telefon numarasının rakamlar birer
birer girilerek çevrilmesine olanak
sağlar.
Tekrar ara | En son numarayı tekrar
ara: Bu komut, cep telefonunda en
son kullanılan numarası çevirir.
Çevir veya ara komutunu kullanma

Bir numarayı aramak için:
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Dial" (Çevir) veya "Call" (Ara)
deyin.
3. Rakamın tamamını
duraklamadan söyleyin, ardından
"Dial" (Çevir) deyin.
Bağlandıktan sonra, aranan kişinin
sesi ses sisteminin hoparlörlerinden
duyulacaktır.
Bir isim etiketi kullanarak aramak için:
1. q/w / tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Dial" (Çevir) veya "Call" (Ara)
deyin ve ardından isim etiketini
söyleyin. Örneğin, "Call John at
work" (John'u evden ara).
Bağlandıktan sonra, aranan kişinin
sesi ses sisteminin hoparlörlerinden
duyulacaktır.
Rakam çevir komutunu kullanma
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Bu komut, bir telefon numarasının
rakamlar birer birer girilerek
çevrilmesine olanak sağlar.
1. q/w tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. "Digit dial" (Rakam çevir) deyin.
3. Çevrilecek her rakamı birer birer
söyleyin. Her rakam girildikten
sonra, sistem rakamı tekrarlar ve
ardından bir bip sesi duyulur. Son
rakam da girildikten sonra,"Dial"
(Çevir) deyin.
İstenmeyen bir rakam tekrarlandıysa,
son rakamı silmek için "Clear" (Sil)
deyin.
Bağlandıktan sonra, aranan kişinin
sesi ses sisteminin hoparlörlerinden
duyulacaktır.
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Yeniden çevir komutunu kullanma
1. q/w / tuşuna basın. Sistem,
"Please say a command" (Lütfen
bir komut söyleyin) mesajı ve
ardından bir bip sesiyle yanıt verir.
2. Bip sesinden sonra "Redial"
(Yeniden çevir) deyin. Sistem,
bağlı cep telefonundan aranan
son numarayı çevirir.
Bağlandıktan sonra, aranan kişinin
sesi ses sisteminin hoparlörlerinden
duyulacaktır.

Sistemi temizleme

Aracın Bluetooth sistemindeki bilgiler
silinmedikleri takdirde orada kalırlar.
Buna telefon eşleştirme bilgileri de
dahildir.
Eşleştirilmiş bir telefonu / cihazı silme
3 184
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