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SES SİSTEMİ

SES SİSTEMİ 1

RDS RADYO VE CD ÇALAR
Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen
bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
DİKKAT

Yol güvenliğinin kayıtsız şartsız önceliği
vardır. Araba radyonuzu sadece yol
ve trafik şartları buna müsade ediyorsa
çalıştırınız. Yolculuğunuza çıkmadan
önce cihazın nasıl kullanılacağını öğrenin.
Aracınızın içindeyken, her zaman polis,
itfaiye ve ambulans sirenlerini zamanında
duyabilmelisiniz. Bu nedenle ne
dinliyorsanız dinleyin ses seviyesini makul
bir değere ayarlayın.
DİKKAT

Ses sistemi, araç takviye kablolarıyla
çalıştırılırken zarar görebilir.
Sistemi kapatın.

C8E4001A
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2 SES SİSTEMİ

1. Power tuşu
Sistem açık (ON) konumdayken:
Kısa süre basın:
Mute (ses kesme)
fonksiyonunu devreye alır
ve devreden çıkarır.
Uzun süre basın:
Sistemi kapatır.(OFF konumu)
Sistem kapalı (OFF)
konumundayken:
Açma/kapama tuşuna basıldığında sistem
tekrar devreye alınır
(ON konumu).
2. Volume düğmesi
Ton kontrol modunda ses seviyesi
ve ton ayarı.
3. TP tuşu
Trafik anonsu yayın ayarı.
4. PTY tuşu
FM radyo modunda bu tuş FM istasyon
kategori başlıklarının seçilmesini sağlar.

5. CD/AUX tuşu
Audio (ses) modunun CD
ve AUX arasında seçimini sağlar
6. AUDIO tuşu
Ton, ön/arka ve sol/sağ ses dağılımı
modlarının seçimini sağlar.
7. MENU tuşu
Basıldığında setup (ayar) menü moduna
geçilir.
8. EJECT tuşu
CD'nin CD çalardan çıkarılmasını sağlar.
9. Fonksiyon tuşları tuşu
Ekranda gösterilen fonksiyonların
seçilmesi için kullanılır.
10. AS tuşu
Otomatik olarak istasyonun kaydedilmesi
için kullanılır
11. FAV tuşu
Ayarlı kanal sayfaları arasında geçiş yapar

12. INFO tuşu
Tüm mod, fonksiyon ve yayınlanmakta
olan programlarda mümkün olan
çalıştırma şekilleri için gerekli olan
bilgileri ve CD bilgilerini gösterir
13. BAND tuşu
Ses modunun AM ve FM arasında
seçimini sağlar
14. |< tuşu
Radyo modunda radyo istasyonunu seçer
(geri yönde istasyon seçimi)
CD modunda CD'de çalınan parçaların
arasında geriye doğru hızlı olarak
arama yapar
15. >| tuşu
Radyo modunda radyo istasyonunu seçer
(ileri yönde istasyon seçimi).
CD modunda CD'de çalınan parçaların
arasında ileriye doğru hızlı olarak
arama yapar
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AÇMA/KAPAMA (POWER ON/OFF)

SES AYARI

Ses balans (sağ/sol) kontrolü

Cihazın açılması
Sistem kapalı konumdayken, cihazı
açmak için [POWER] tuşuna basın.

Bas tonu ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.

Cihazın kapanması
Cihaz açıkken, cihazı kapatmak için
1 saniyeden fazla [POWER] tuşuna basın.
SES KESME

Cihaz açıkken sesi kesmek için [POWER]
tuşuna basın.
SES SEVİYESİ AYARI

Ses seviyesini yükseltmek için, ses seviye
tuşunu saat yönünde çevirin.
Ses seviyesini düşürmek için, ses seviye tuşunu
saat yönünün tersine çevirin.

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Bass” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Orta ton ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Mid” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Tiz tonu ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Treb” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.

“Bal” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Ses dağılımı (ön/arka) kontrolü (Fader)

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Fad” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Ayarlı ekolayzır (EQ) seçimi

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“P EQ” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın, ardından ayarlı ekolayzır menüsü
gösterilir.
İstediğiniz ayarlı ekolayzır modunun altındaki
fonksiyon tuşuna basın.
Seçilen ayarlı ekolayzeri iptal etmek için, [P-EQ]
tuşuna aynı şekilde bir kez daha basın.
Ayarlı ekolayzır modunda şu türler mevcuttur:
Pop, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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RADYO MODU
RADYO MODU SEÇİMİ

FAVORİLER HAFIZASI

AYARLANAN FAVORİLERİN AÇILMASI

Radyoyu başka bir moddan dinlemek için,
[BAND] tuşuna basın.

6 favori sayfasına sahiptir ve AM veya
FM gözetmeksizin 36'e kadar istasyon
kaydedebilir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak favoriler
hafızasında kayıtlı olan istasyonu
dinleyebilirsiniz.

BANT DEĞİŞİMİ

Aşağıdaki prosedürü uygulayarak bir
istasyonu kaydedebilirsiniz

[BAND] tuşuna her basıldığında, bant AM'den
FM'e veya FM'den AM'e geçer.

1. adım: Arama fonksiyonu veya manuel
olarak frekans arama tuşunu kullanarak
istediğiniz istasyonu aratın.

MANUEL OLARAK YUKARI/AŞAĞI
DOĞRU İSTASYON ARAMA

2. adım: [FAV] tuşuna basarak favori
sayfanızı seçin.

Frekansı yukarı/aşağı doğru değiştirmek
için [<<]/[>>] tuşuna basın.

3. adım: Mevcut olan istasyonu
kaydetmek için istenilen fonksiyonun
tuşuna basın ve basılı tutun.

[<<]/[>>] tuşuna her basıldığında frekans
1 basamak çıkar veya düşer.
YUKARI/AŞAĞI YÖNDE ARAMA

Otomatik olarak bir önceki/sonraki istasyonu
bulmak için, [<<]/[>>] tuşuna basın
ve 1 saniyeden fazla basılı tutun.
Bu tuşa sürekli basılması halinde,
frekans sürekli çıkar veya düşer.
Tuş bırakıldıktan sonra, radyo yukarı/aşağı
doğru arama işlemine başlar.

36 istasyonun tümüde favori hafızasına
yukarıda anlatıldığı gibi kaydedilir.

1. adım: [FAV] tuşuna basarak favori
sayfanızı seçin.
2. adım: Dinlemek istediğiniz istasyonun
kayıtlı olan favori hafıza numarasının
altındaki fonksiyon tuşuna basın.
OTOMATİK KAYIT FONKSİYONU
Otomatik kayıt

1. adım: [AS] tuşuna basın, ardından
otomatik kayıt menüsü gösterilir.
2. adım: “On” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna basıldığında, cihaz
otomatik kayıt işlemine başlar
ve 12 istasyon kaydeder.
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OTOMATİK KAYIT SAYFASININ
SİLİNMESİ

Otomatik kayıt fonksiyou çalıştırıldıktan sonra
radyo otomatik kayıtların saklandığı sayfalar
oluşturur.
Otomatik kayıt sayfasını silmek için,
“Off” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın.
OTOMATİK KAYIT ARAMASI

Otomatik kayıt sayfalarının istasyonlarını
yenilemek isterseniz, otomatik kayıt
yapıldıktan sonra, “Rese” tuşunun altındaki
fonksiyon tuşuna basın.
RDS KULLANIMI

“AF” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna basın.

Trafik anonsunun yarıda kesilmesi

Bu tuşa bastığınızda AF fonksiyonu devreye
alınır veya devre dışı bırakılır.

Trafik anonsunu yarıda kesmek için
tekrar [TP] tuşuna basın.

Bölgesel fonksiyonu açık/kapalı

Trafik istasyonu araması

Bölgesel fonksiyonu, radyonun bölgesel
istasyona atlamasını sağlar.
Radyo modundayken menü tuşuna basın;
cihazda radyo menüsü gösterilir.

Dinlemekte olduğunuz istasyonda trafik
anonsunun mevcut olması ve [TP] tuşuna
basmanız halinde, ayarlanabilen bir sonraki
trafik anonsu istasyonu aranır.

“RDS” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın; cihazda RDS menüsü gösterilir.

PTY ARAMA

“REG” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
Bu tuşa bastığınızda bölgesel fonksiyonu
devreye alınır veya devre dışı bırakılır.

Radyo modundayken menü tuşuna basın;
cihazda radyo menüsü gösterilir.
“RDS” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın; cihazda RDS menüsü gösterilir.

1. adım: [PTY] tuşuna basın.

Trafik anonsu yayını

2. adım: Radyo, istediğiniz program türünü
gösterene kadar [PTY] tuşuna sıklıkla basınız.

Dinlemekte olduğunuz istasyonda trafik
anonsunun mevcut olması halinde, trafik
anonsunu dinlemek için [TP] tuşuna basın.

3. adım: İstediğiniz program türünün altındaki
fonksiyon tuşuna basın, radyo bu kategoride
yayın yapan istasyonları arayacaktır.

AF fonksiyonu açık/kapalı

AF fonksiyonu radyo parçasının daima en iyi
istasyon olmasını sağlar.

PTY fonksiyonu kullanıldığında seçili kategori
dahilinde güncel olarak yayın yapan
istasyonları direkt olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer bu kategoride herhangi bir radyo
bulunamaz ise “No PTY Station” ibaresi
ekranda gösterilir.
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CD'NİN ÇALINMASI
Bir CD yerleştirildiğinde, ekranda cihaz çıkar;
bir CD yüklenildiğinde ekranda “File check”
(dosya kontrolü) yazısı görünür.
Parça çalınmaya başladığında, ekranda parça
ve parça numarası görünür.
Kontağın veya cihazın kapalı olması
durumunda, CD çaların içinde bir CD varsa
CD, CD çaların içinde kalır. CD çalarda bir
CD'nin olması ve kontağın da kapalı olması
halinde, CD'nin çalınabilmesi için, cihazın
açılması gerekir. Kontak ve cihazın açık
olması halinde CD son seçilen ses kaynağı ise,
kaldığı yerden çalmaya devam eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single CD'leri
bir adaptör halkası ile çalabilir. Büyük boy
ve küçük CD'ler aynı şekilde yüklenir.
Bir CD-R'nin çalınması esnasında ses kalitesi,
CD-R'nin kalitesi, kayıt yöntemi, kaydedilen
müziğin kalitesi ve CD-R'nin nasıl
kullanıldığına bağlı olarak düşebilir. Parça
atlama oranında yükselme ve parça bulma,
CD'yi yükleme ve çıkartmada ise sorun
meydana gelebilir. Bu sorunların çıkması
halinde, CD'nin alt yüzeyini kontrol edin.
CD yüzeyinin hasarlı, örn. çatlak, kırık
veya çizik olması durumunda, CD olması

gerektiği gibi çalmaz. CD yüzeyinin kirlenmiş
olması halinde yapılması gerekenlere ilişkin
ayrıntılı bilgi için bkz. “CD'nizin korunması”
bölümü.
Görünürde herhangi bir hasar olmaması
halinde, cihaza düzgün bir şekilde çalıştığını
bildiğiniz bir CD yerleştirin.
CD çalarda takılabileceğinden dolayı,
CD'ye herhangi bir etiket yapıştırmayın.
Bunun yerine, CD'nin bir bilgisayarda
kaydedilmiş olması ve bir tanım etiketinin
gerekmesi durumunda, kaydedilen CD'nin
üzerine bir işaret kalemi ile yazın.

DİKKAT

CD'ye herhangi bir etiket yapıştırır,
CD yuvasına bir CD'den fazla
CD yerleştirir veya çizik veya hasarlı
CD çalmayı denerseniz, CD çalara zarar
verebilirsiniz. CD çalarda herhangi bir
etiketi olmayan sadece iyi durumda olan
CD'ler kullanın, CD'lerin tek tek
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve kirin
girmesini önleyin.
Ekranda bir hata mesajının çıkması halinde,
bkz. bu bölümde daha sonra gelen
“CD mesajları” kısmı.
CD ÇALMA MODU SEÇİMİ

CD'yi başka bir modda çalmak için [CD/AUX]
tuşuna basın.
DİSKİN YERLEŞTİRİLMESİ

Bir CD'yi etiketi yukarı gelecek şekilde
CD yuvasına yerleştirdikten sonra
CD otomatik olarak cihaza girer
ve çalınmaya başlar.
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CD'NİN ÇIKARILMASI

[EJECT] tuşuna bastığınızda CD, cihazın CD
tepsisinden dışarı çıkartılır.
CD'yi tepsiden dışarı çıkarın.
PARÇAYA ARA VERME (PAUSE)

CD çalarken çalma işlemine ara vermek
için [CD/AUX] tuşuna basın.

PARÇANIN TEKRARLANMASI (RPT)

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

2. adım: “RPT” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.

2. adım: “INT” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınzda, cihaz sırayla
her parçanın ilk birkaç saniyesini çalar.

Ekranda “PAUSE” yazısı görünür.

Bu fonksiyonu iptal etmek için, “RPT” yazısının
altındaki fonksiyon tuşuna tekrar basın.

CD'nin çalmaya devam etmesi için,
tekrar [CD/AUX] tuşuna basın.

RASTGELE PARÇA ÇALMA (RDM):

Herhangi bri AUX ünitesi cihaza bağlanmış
ise parçaya ara verme (pause) fonksiyonu
kullanılamaz.

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

BİR ÖNCEKİ/SONRAKİ PARÇA

2. adım: “RDM” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.

[>>/<<] tuşuna bastığınızda, cihaz bir
sonraki/önceki parçayı çalmaya başlar.

Bu fonksiyonu iptal etmek için, “RDM”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna tekrar basın.
HIZLI İLERİ/GERİ SARMA

[>>/<<] tuşuna basıp ve basılı tuttuğunuzda
cihaz, parçaları hızlı bir şekilde ileri ve geri
sarar.

PARÇA BAŞININ ÇALINMASI (INT):

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

Bu fonksiyonu iptal etmek için, tekrar “INT”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna basın.
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BİR MP3/WMA CD'SİNİN
KULLANILMASI
MP3/WMA FORMATI

Bir bilgisayarda kendi MP3/WMA CD'nizi
yazdırırken dikkat etmeniz gerekenler:
•
•
•

•

•

•

MP3/WMA dosyalarının bir CD-R'ye
kayıtlı olduğundan emin olun.
Standart ses dosyalarını ve MP3/WMA
dosyalarını aynı CD'ye kaydetmeyin.
Her MP3/WMA dosyasının bir .mp3 veya
.wma uzantısı olduğundan emin olun.
Başka uzantılar çalışmayabilir.
Dosyalar farklı sabit veya değişken
bit oranları ile kaydedilebilir. Kaydın
ID3 Tag sürüm 1 ve 2 ile gerçekleşmiş
olması halinde, parça, sanatçı ve albüm
adı cihazın göstergesinde çıkabilir.
Sürüş esnasında parçaları daha kolay
bulabilmeniz için bir klasör düzeni
hazırlayın. Parçaları albümlere göre
ayırın ve her albüm için ayrı bir klasör
açın. Her klasör veya albüm en fazla
18 parça içerebilir.
Bir MP3/WMA CD'si yazdırırken,
işlemi birkaç oturumda sonlandırmayı
unutmayın. Genelde tüm CD'yi
bir seferde yazdırmak daha iyidir.

CD çalar en fazla 50 klasör, 5 oturum
ve 999 dosya okuyup çalabilir. Uzun dosya
ve klasör isimleri CD'nin hafızasında
gereğinden daha fazla alan kaplayabilir.
CD'nin belleğinde mümkün olduğunca
az yer tutması için dosya ve klasör adlarını
kısaltın. Dosya klasörleri kullanmadan
da kaydedilen bir MP3/WMA CD'si
çalabilirsiniz. Sistem ayrıntılı olarak en fazla
8 klasör destekler, yine de belli bir klasörün
yerini parçayı çalma esnasında bulmaya
çalışarak karışıklığı asgari dereceye indirmek
için, bir klasörün ayrıntılarını mümkün
olduğunca aza indirin. Bir CD'nin 50'den fazla
klasör, 5'den fazla oturum ve 999'dan fazla
dosya içermesi halinde, CD çalar, maksimum
öge sayısına ulaşmanızı mümkün kılar, ancak
bu sayının üzerindeki ögeler dikkate alınmaz.

KÖK DİZİN

Kök dizinde, bir klasörde yapılan işlemler
yapılır. Kök dizinin ses dosyaları sıkıştırmış
olması halinde, dizin “ROOT” olarak gösterilir.
Kök dizinin altında bulunan tüm dosyalara
herhangi bir dizinden önce ulaşılabilir.
BOŞ DİZİN VEYA KLASÖR

Bir kök dizinin veya klasörün, sadece klasör/alt
klasör içeren ve bunların altında doğrudan
sıkıştırılmış dosyalar olmayan bir dosya
düzeninin herhangi bir yerinde bulunması
halinde, CD çalar dosya düzenindeki sıkıştırılmış
ses dosyaları içeren bir sonraki klasöre geçer
ve boş klasör ekranda gösterilmediği gibi,
klasöre bir numara da verilmez.
CD'DE KLASÖRÜN OLMAMASI

CD'nin sadece sıkıştırılmış dosyalar içermesi
halinde, dosyalar kök klasörüne yerleştirilir.
Bir sonraki ve önceki klasör fonksiyonları,
klasörsüz kaydedilen bir CD'de işlevsiz
olacaktır. Klasörün adı yerine cihaz
ekranında “ROOT” yazısı gösterilir.
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CD'nin sadece sıkıştırılmış ses dosyaları
içermesi, fakat klasör içermemesi halinde,
tüm dosyalar kök klasörüne yerleştirilir.
Cihazın ekranında klasörün adı gösterileceği
zaman “ROOT” yazısı çıkar.
PARÇALARIN ÇALINMA SIRASI

Parçalar aşağıdaki sırada çalınır:
•
•

•

İlk çalınan parça kök dizinindeki birinci
parça olur.
Kök dizinindeki tüm parçalar
çalındığında, çalma işlemi dosyaların
numara listesine göre devam eder.
Son klasördeki son parçanın
da çalınmasından sonra, CD çalar tekrar
birinci klasörün veya kök dizinin birinci
parçasına geri döner.

DOSYA SİSTEMİ VE ADLANDIRMA

ID3 Tag'deki parça adı gösterilir. Parça adının
ID3 Tag'de olmaması durumunda, cihaz dosya
adını örn. MP3/WMA gibi uzantılar olmadan
gösterir.
32 karakter veya 4 sayfadan daha uzun parça
isimleri kısaltılır. Ekran, son metin sayfasında
bulunan kelimelerin bir kısmını ve dosya
adının uzantısını göstermez.
BİR MP3/WMA CD'SİNİN ÇALINMASI

Kontak açıkken CD yuvasına, etiketin yukarı
geleceği şekilde bir CD'yi kısmen yerleştirin.
CD çalar CD'yi içeri alır, okur,
dosyaları kontrol eder ve ardından
da ekranda MP3 or WMA yazısı çıkar.
CD'nin çalınmaya başlaması gerekir.
ACC kapalı konumdayken, CD'yi
CD yuvasına yerleştiremezsiniz.
Yeni bir parça çalmaya başladığında,
ekranda parçanın numarası ve adı görünür.

Kontağın veya cihazın kapalı olması
durumunda, CD çaların içinde bir CD varsa CD,
CD çaların içinde kalır. CD çalarda bir CD'nin
olması ve kontağın da açık olması halinde,
CD'nin çalınabilmesi için, cihazın açılması
gerekir. Kontak ve cihazın açık olması halinde
CD son seçilen ses kaynağı ise, kaldığı yerden
çalmaya devam eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single CD'leri
bir adaptör halkası ile çalabilir. Büyük boy
ve küçük CD'ler aynı şekilde yüklenir.
Bir CD-R'nin çalınması esnasında ses kalitesi,
CD-R'nin kalitesi, kayıt yöntemi, kaydedilen
müziğin kalitesi ve CD-R'nin nasıl
kullanıldığına bağlı olarak düşebilir.
Parça atlama oranında yükselme ve parça
bulma, CD'yi yükleme ve çıkartmada ise sorun
meydana gelebilir. Bu sorunların çıkması
halinde, CD'nin alt yüzeyini kontrol edin.
CD yüzeyinin hasarlı, örn. çatlak, kırık veya
çizik olması durumunda, CD olması gerektiği
gibi çalmaz. CD yüzeyinin kirlenmiş olması
halinde yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı
bilgi için bkz. CD'nizin korunması bölümü.
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Görünürde herhangi bir hasar olmaması
halinde, cihaza düzgün bir şekilde çalıştığını
bildiğiniz bir CD yerleştirin.

Ekranda bir hata mesajının çıkması halinde,
bkz. bu bölümde daha sonra gelen
“CD mesajları” kısmı.

CD çalarda takılabileceğinden dolayı,
CD'ye herhangi bir etiket yapıştırmayın.
Bunun yerine, CD'nin bir bilgisayarda
kaydedilmiş olması ve bir tanım etiketinin
gerekmesi durumunda, kaydedilen CD'nin
üzerine bir işaret kalemi ile yazın.

Bir MP3WMA çalındığında CD
fonksiyonlarının, burada sayılanlar hariç
olmak üzere, tümü aynıdır. Ayrıntılı bilgi
için bkz. yukarıda geçen “CD'nin çalınması”
bölümüne.

DİKKAT

CD'ye herhangi bir etiket yapıştırır,
CD yuvasına bir CD'den fazla
CD yerleştirir veya çizik veya hasarlı
CD çalmayı denerseniz, CD çalara zarar
verebilirsiniz. CD çalarda herhangi bir
etiketi olmayan sadece iyi durumda olan
CD'ler kullanın, CD'lerin tek tek
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve kirin
girmesini önleyin.

HEPSİ VE DİZİN MODU

Hepsi modu etkin olduğunda, tekrarlama, hızlı
dosya arama ve rastgele çalma fonksiyonları
bu klasörde çalışır.
1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.
2. adım: “ALL” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna basın. Bu durumda
“All” yazısının yerine “DIR” yazısı çıkar.
“Dir” modunu iptal etmek için,
tekrar “DIR” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
ID3 TAG BİLGİ EKRANI

[INFO] tuşuna bastığınızda cihaz, çalınmakta
olan dosyaların ID3 Tag bilgilerini gösterir.
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CD MESAJLARI
DOSYA İSİMLERİNİ KAYDIRMA
FONKSİYONU

Kaydırma fonksiyonu açıkken, uzun dosya
isimleri sağdan sola doğru kayar.
1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.
2. adım: “Scroll” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, “Scroll”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna tekrar
basın.

CHECK CD (CD'yi kontrol et): Ekranda
bu mesajın görünmesi ve/veya CD'nin dışarı
çıkması için aşağıdaki nedenler söz konusu
olabilir:
•

Ortam çok sıcak olabilir. Sıcaklık normal
dereceye düştüğünde, CD'nin çalınması
gerekir.
• Çok bozuk bir yolda gidiyor olabilirsiniz.
Yol düzeldiğinde CD'nin çalışması gerekir.
• CD kirli, çizik, ıslak veya CD'nin üst
kısmı alta gelmiş olabilir.
• Hava çok nemli olabilir. Bu durumda bir
saat kadar bekleyin ve tekrar çalmayı
deneyin.
• CD'nin formatı cihaz ile uyumlu
olmayabilir. Bu bölümde daha önce
anlatılan “MP3 formatı” kısmına bakınız.
• CD'yi yazdırırken bir sorun olmuş olabilir.
• Etiket CD çaların içinde takılmış olabilir.
CD'nin herhangi başka bir nedenden dolayı
düzgün çalmaması durumunda, CD çalara
sorunsuz olduğunu bildiğiniz bir CD yerleştirin.

Herhangi bir hatanın tekrar tekrar çıkması veya
bir hatanın giderilememesi durumunda yetkili
servise başvurun. Cihaz ekranında bir hata
mesajı çıktığında, bu mesajı not edin ve sorunu
yetkili servise bildirdiğinizde gösterin.
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AUX MODU

EMNİYET SİSTEMİ

Cihazda 3,5 mm çapında, ön yüzün sağ alt
tarafında bir harici giriş jakı mevcuttur.

Emniyet sistemi, cihazın çalınmasına karşı
koruma sağlar.

EMNİYET KİLİDİNİN DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI

Bu bir ses çıkışı değildir; bu yüzden de ön
yüzdeki harici giriş jakına kulaklık takmayın.

Emniyet kilidi fonksiyonu ile birlikte bir ID
(kullanıcı) kodu kaydedildiğinde, cihaz çalınsa
ve başka bir araca takılsa bile ID (kullanıcı)
kodu girilmeden kullanılması mümkün
değildir.

Cihazı kapatın.

Ancak, iPod, dizüstü bilgisayar, MP3 çalar,
CD değiştirici veya XM™ alıcı, vs. gibi harici
bir ses cihazını harici giriş bağlantı noktasına
(AUX) bağlayabilir ve başka bir ses kaynağı
olarak dinleyebilirsiniz.

Emniyet kilidinin ayarlanması
(bir ID kodu kaydederek)
Cihazı kapatın.

MOD SEÇİMİNDE AUX

CD'yi başka bir modda çalmak
için [CD/AUX] tuşuna basın.
Harici jakın bir çıkış jakının mevcut olduğunu
tespit etmemesi halinde, “Aux” modunun
devreye girmesi engellenir.

➮ [POWER] tuşuna basın ve aynı zamanda
da [INFO] tuşunu ve en soldaki fonksiyon
tuşunu basılı tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve ekranda
1'den 6'ya kadar olan rakamlar gösterilir.

➮ Dört haneli kodu girmek için ekranda
çıkan “1 to 6” yazısının altındaki
fonksiyon tuşlarına basın.
➮ [POWER] tuşuna basın.
ID kodu kaydedilir ve cihaz kapatılır.

➮ [POWER] tuşuna basın ve aynı zamanda
da [INFO] tuşunu ve en soldaki fonksiyon
tuşunu basılı tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve ekranda
1'den 6'ya kadar olan rakamlar gösterilir.

➮ Dört haneli kodu girmek için ekranda
çıkan “1 to 6” yazısının altındaki
fonksiyon tuşlarına basın.
➮ [POWER] tuşuna basın.
Girilen kod kayıtlı olan kod ile örtüşüyorsa
güvenlik kodu iptal edilir ve cihaz kapatılır.
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NOT

Bir ID kodunun kaydedilmesinden sonra,
emniyet kilidini devre dışı bırakmak için,
bu ID kodunun girilmesi gerekir.
Güvenlik kodunun unutulmaması
gerektiğine dikkat edin.

DİREKSİYON SİMİDİNDEKİ
KUMANDA TUŞLARI*
Ses sisteminin temel fonksiyonları direksiyon
simidindeki kumanda tuşları ile çalıştırılabilir.

Emniyet kilidini devre dışı bırakmak için,
kodun ardı ardına on kez yanlış girilmesi
durumunda, bir saat içerisinde yeni bir
kod girişi mümkün değildir.

PWR

E

MOD

K

SEE

T7D4001A

NOT

Audio (ses) modu seçilirken AUX girişine
herhangi bir harici ses sistemi
bağlanmadığında AUX modu
gösterilmeden atlanır.
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Tuş

Fonksiyon

PWR (Açma/Kapama)

•

•

Ses sistemi açık (devrede, ON konumunda) olduğunda:
Kısa süreli basma:

Mute (sessiz konum) fonksiyonu devreye alınır

Uzun süreli basma:

Sistem tamamen kapatılır (OFF konumu).

Ses sistemi kapalı (devre dışı, OFF konumunda) olduğunda:
Tuşa tekrar basıldığında sistem devreye alınır (ON konumunda geçilir).

MODE (Mod)

Audio (ses) modunun seçimi için kullanılır.
AM

SEEK (Arama)

•

•

VOLUME
(Ses yüksekliği)

FM

CD

(AUX)

AM moduna geri dönüş

Radyo modunda:
Kısa süreli basma:

Bir sonraki kayıtlı istasyona geçilir

Uzun süreli basma:

Otomatik arama işlemi başlatılır

CD modundayken:
Kısa süreli basma:

Parça değiştirilir

Uzun süreli basma:

Çalınan parçalar arasında ileri yönde arama başlar

(+)

+ tarafı:

Ses yüksekliği arttırılır

(–)

- tarafı:

Ses yüksekliği azaltılır
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RDS RADYO VE ÇOKLU CD
ÇALAR (CD DEĞİŞTİRİCİ)
Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen
bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
DİKKAT

Yol güvenliğinin kayıtsız şartsız önceliği
vardır. Araba radyonuzu sadece yol
ve trafik şartları buna müsaade ediyorsa
çalıştırınız. Yolculuğunuza çıkmadan
önce cihazın nasıl kullanılacağını öğrenin.
Aracınızın içindeyken, her zaman polis,
itfaiye ve ambulans sirenlerini
zamanında duyabilmelisiniz. Bu nedenle
ne dinliyorsanız dinleyin ses seviyesini
makul bir değere ayarlayn.
DİKKAT

Ses sistemi, araç takviye kablolarıyla
çalıştırılırken zarar görebilir.
Sistemi kapatın.

C8E4002A
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1. Power tuşu
Sistem açık (ON) konumdayken:
Kısa süre basın:
Mute (ses kesme)
fonksiyonunu devreye alır
ve devreden çıkarır.
Uzun süre basın:
Sistemi kapatır.(OFF konumu)
Sistem kapalı (OFF)
konumundayken:
Açma/kapama tuşuna basıldığında sistem
tekrar devreye alınır
(ON konumu).
2. Volume düğmesi
Ton kontrol modunda ses seviyesi
ve ton ayarı.
3. TP tuşu
Trafik anonsu yayın ayarı.
4. PTY tuşu
FM radyo modunda bu tuş FM istasyon
kategori başlıklarının seçilmesini sağlar.

5. CD/AUX tuşu
Audio (ses) modunun CD
ve AUX arasında seçimini sağlar
6. AUDIO tuşu
Ton, ön/arka ve sol/sağ ses dağılımı
modlarının seçimini sağlar.
7. MENU tuşu
Basıldığında setup (ayar) menü moduna
geçilir.
8. EJECT tuşu
CD'nin CD çalardan çıkarılmasını sağlar.
9. Fonksiyon tuşları tuşu
Ekranda gösterilen fonksiyonların
seçilmesi için kullanılır.
10. LOAD tuşu
CD'nin CD çalara yerleştirilmesini sağlar.
11. FAV tuşu
Ayarlı kanal sayfaları arasında geçiş yapar

12. INFO tuşu
Tüm mod, fonksiyon ve yayınlanmakta
olan programlarda mümkün olan
çalıştırma şekilleri için gerekli olan
bilgileri ve CD bilgilerini gösterir
13. BAND tuşu
Ses modunun AM ve FM arasında
seçimini sağlar
14. |< tuşu
Radyo modunda radyo istasyonunu seçer
(geri yönde istasyon seçimi)
CD modunda CD'de çalınan parçaların
arasında geriye doğru hızlı olarak
arama yapar
15. >| tuşu
Radyo modunda radyo istasyonunu seçer
(ileri yönde istasyon seçimi).
CD modunda CD'de çalınan parçaların
arasında ileriye doğru hızlı olarak
arama yapar
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AÇMA/KAPAMA (POWER ON/OFF)

SES AYARI

Ses balans (sağ/sol) kontrolü

Cihazın açılması
Sistem kapalı konumdayken, cihazı
açmak için [POWER] tuşuna basın.

Bas tonu ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.

Cihazın kapanması
Cihaz açıkken, cihazı kapatmak için
1 saniyeden fazla [POWER] tuşuna basın.
SES KESME

Cihaz açıkken sesi kesmek için [POWER]
tuşuna basın.
SES SEVİYESİ AYARI

Ses seviyesini yükseltmek için, ses seviye
tuşunu saat yönünde çevirin.
Ses seviyesini düşürmek için, ses seviye tuşunu
saat yönünün tersine çevirin.

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Bass” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Orta ton ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Mid” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Tiz tonu ayarı

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Treb” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.

“Bal” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Ses dağılımı (ön/arka) kontrolü (Fader)

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“Fad” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın ve [VOLUME] tuşunu saat yönünde
veya saat yönünün tersine çevirin.
Ayarlı ekolayzır (EQ) seçimi

[AUDIO] tuşuna basın, ardından ses menüsü
gösterilir.
“P EQ” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna
basın, ardından ayarlı ekolayzır menüsü
gösterilir.
İstediğiniz ayarlı ekolayzır modunun altındaki
fonksiyon tuşuna basın.
Seçilen ayarlı ekolayzeri iptal etmek için, [P-EQ]
tuşuna aynı şekilde bir kez daha basın.
Ayarlı ekolayzır modunda şu türler mevcuttur:
Pop, Rock, Country, Voice, Jazz, Classic.
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RADYO MODU
RADYO MODU SEÇİMİ

FAVORİLER HAFIZASI

AYARLANAN FAVORİLERİN AÇILMASI

CD veya AUX modundan radyo moduna
geçmek için [BAND] tuşuna basın.

6 favori sayfasına sahiptir ve AM veya FM
gözetmeksizin 36'e kadar istasyon
kaydedebilir.

Aşağıdaki adımları uygulayarak favoriler
hafızasında kayıtlı olan istasyonu
dinleyebilirsiniz.

BANT DEĞİŞİMİ

Aşağıdaki prosedürü uygulayarak bir
istasyonu kaydedebilirsiniz

[BAND] tuşuna her basıldığında, bant AM'den
FM'e veya FM'den AM'e geçer.

1. adım: Arama fonksiyonu veya manuel
olarak frekans arama tuşunu kullanarak
istediğiniz istasyonu aratın.

MANUEL OLARAK YUKARI/AŞAĞI
DOĞRU İSTASYON ARAMA

2. adım: [FAV] tuşuna basarak favori
sayfanızı seçin.

Frekansı yukarı/aşağı doğru değiştirmek
için [<<]/[>>] tuşuna basın.

3. adım: Mevcut olan istasyonu
kaydetmek için istenilen fonksiyonun
tuşuna basın ve basılı tutun.

[<<]/[>>] tuşuna her basıldığında frekans
1 basamak çıkar veya düşer.
YUKARI/AŞAĞI YÖNDE ARAMA

Otomatik olarak bir önceki/sonraki istasyonu
bulmak için, [<<]/[>>] tuşuna basın
ve 1 saniyeden fazla basılı tutun.
Bu tuşa sürekli basılması halinde,
frekans sürekli çıkar veya düşer.
Tuş bırakıldıktan sonra, radyo yukarı/aşağı
doğru arama işlemine başlar.

36 istasyonun tümüde favori hafızasına
yukarıda anlatıldığı gibi kaydedilir.

1. adım: [FAV] tuşuna basarak favori
sayfanızı seçin.
2. adım: Dinlemek istediğiniz istasyonun
kayıtlı olan favori hafıza numarasının
altındaki fonksiyon tuşuna basın.
OTOMATİK KAYIT FONKSİYONU
Otomatik kayıt

1. adım: [MENU] tuşuna basın, ardından
radyo menüsü gösterilir.
2. adım: “AS” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna basın, ardından
otomatik kayıt menüsü gösterilir.
3. adım: “On” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna basıldığında,
cihaz otomatik kayıt işlemine başlar
ve 12 istasyon kaydeder.
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OTOMATİK KAYIT SAYFASININ
SİLİNMESİ

Otomatik kayıt fonksiyou çalıştırıldıktan sonra
radyo otomatik kayıtların saklandığı sayfalar
oluşturur.
Otomatik kayıt sayfasını silmek için,
“Off” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
OTOMATİK KAYIT ARAMASI

Otomatik kayıt sayfalarının istasyonlarını
yenilemek isterseniz, otomatik kayıt
yapıldıktan sonra, “Rese” tuşunun altındaki
fonksiyon tuşuna basın.
RDS KULLANIMI

“AF” yazısının altındaki fonksiyon tuşuna basın.

Trafik anonsunun yarıda kesilmesi

Bu tuşa bastığınızda AF fonksiyonu devreye
alınır veya devre dışı bırakılır.

Trafik anonsunu yarıda kesmek için
tekrar [TP] tuşuna basın.

Bölgesel fonksiyonu açık/kapalı

Trafik istasyonu araması

Bölgesel fonksiyonu, radyonun bölgesel
istasyona atlamasını sağlar.
Radyo modundayken menü tuşuna basın;
cihazda radyo menüsü gösterilir.

Dinlemekte olduğunuz istasyonda trafik
anonsunun mevcut olması ve [TP] tuşuna
basmanız halinde, ayarlanabilen bir sonraki
trafik anonsu istasyonu aranır.

“RDS” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın; cihazda RDS menüsü gösterilir.

PTY ARAMA

“REG” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
Bölgesel fonksiyonuna geçmek veya
bu fonksiyondan çıkmak için [REG]
tuşuna basın.

AF fonksiyonu açık/kapalı

AF fonksiyonu radyo parçasının daima en iyi
istasyon olmasını sağlar.

Trafik anonsu yayını

Radyo modundayken menü tuşuna basın;
cihazda radyo menüsü gösterilir.

Dinlemekte olduğunuz istasyonda trafik
anonsunun mevcut olması halinde, trafik
anonsunu dinlemek için [TP] tuşuna basın.

“RDS” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın; cihazda RDS menüsü gösterilir.

PTY fonksiyonu kullanıldığında seçili kategori
dahilinde güncel olarak yayın yapan
istasyonları direkt olarak ayarlayabilirsiniz.
1. adım: [PTY] tuşuna basın.
2. adım: Radyo, istediğiniz program türünü
gösterene kadar [PTY] tuşuna sıklıkla basınız.
3. adım: İstediğiniz program türünün altındaki
fonksiyon tuşuna basın, radyo bu kategoride
yayın yapan istasyonları arayacaktır.
Eğer bu kategoride herhangi bir radyo
bulunamaz ise “No PTY Station” ibaresi
ekranda gösterilir.
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CD'NİN ÇALINMASI
Bir CD yerleştirildiğinde, ekranda cihaz çıkar;
bir CD yüklenildiğinde ekranda “File check”
(dosya kontrolü) yazısı görünür.

gibi çalmaz. CD yüzeyinin kirlenmiş olması
halinde yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı
bilgi için bkz. “CD'nizin korunması” bölümü.

Parça çalınmaya başladığında, ekranda parça
ve parça numarası görünür.

Görünürde herhangi bir hasar olmaması
halinde, cihaza düzgün bir şekilde çalıştığını
bildiğiniz bir CD yerleştirin.

Kontağın veya cihazın kapalı olması
durumunda, CD çaların içinde bir CD varsa CD,
CD çaların içinde kalır. CD çalarda bir CD'nin
olması ve kontağın da kapalı olması halinde,
CD'nin çalınabilmesi için, cihazın açılması
gerekir. Kontak ve cihazın açık olması halinde
CD son seçilen ses kaynağı ise, kaldığı yerden
çalmaya devam eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single CD'leri bir
adaptör halkası ile çalabilir. Büyük boy
ve küçük CD'ler aynı şekilde yüklenir.
Bir CD-R'nin çalınması esnasında ses kalitesi,
CD-R'nin kalitesi, kayıt yöntemi, kaydedilen
müziğin kalitesi ve CD-R'nin nasıl
kullanıldığına bağlı olarak düşebilir.
Parça atlama oranında yükselme ve parça
bulma, CD'yi yükleme ve çıkartmada ise sorun
meydana gelebilir. Bu sorunların çıkması
halinde, CD'nin alt yüzeyini kontrol edin.
CD yüzeyinin hasarlı, örn. çatlak, kırık veya
çizik olması durumunda, CD olması gerektiği

CD çalarda takılabileceğinden dolayı,
CD'ye herhangi bir etiket yapıştırmayın.
Bunun yerine, CD'nin bir bilgisayarda
kaydedilmiş olması ve bir tanım etiketinin
gerekmesi durumunda, kaydedilen CD'nin
üzerine bir işaret kalemi ile yazın.

DİKKAT

CD'ye herhangi bir etiket yapıştırır,
CD yuvasına bir CD'den fazla
CD yerleştirir veya çizik veya hasarlı
CD çalmayı denerseniz, CD çalara zarar
verebilirsiniz. CD çalarda herhangi bir
etiketi olmayan sadece iyi durumda olan
CD'ler kullanın, CD'lerin tek tek
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve kirin
girmesini önleyin.
Ekranda bir hata mesajının çıkması halinde,
bkz. bu bölümde daha sonra
gelen “CD mesajları” kısmı.
CD ÇALMA MODU SEÇİMİ

CD'yi başka bir modda çalmak için [CD/AUX]
tuşuna basın.
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DİSKİN YERLEŞTİRİLMESİ

CD'NİN ÇIKARILMASI

BİR ÖNCEKİ/SONRAKİ CD

Bu cihaza en fazla 6 CD yerleştirilebilir.

[EJECT] tuşuna bastığınızda cihaz,
yerleştirilen CD'nin numarasını gösterir.

CD'yi değiştirmek için “DISC+/Disc-”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna basın;
ardından cihaz bir sonraki/önceki CD'nin
birinci parçasını çalar.

1. adım: [LOAD] tuşuna bastığınızda
cihaz boş CD'lerin sayısını gösterir.
2. adım: Yerleştirmek istediğiniz
CD numarasının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
3. adım: Bir CD'yi etiketi yukarı gelecek
şekilde CD yuvasına yerleştirdikten sonra
CD otomatik olarak cihaza girer
ve çalınmaya başlar.
Birkaç CD yerleştirmek için aşağıdakileri
yapmanız gerekir:
1. adım: “Load” tuşuna basın ve 1 saniye
boyunca basılı tutun. Bir bip sesinin
duyulması ile birlikte birkaç adet CD'nin
yükleneceğine dair bir mesaj görünür.
2. adım: CD'leri yerleştirirken ekranda
çıkan talimatlara uyun.
CD çalara en fazla 6 CD yerleştirebilirsiniz.
NOT

Daha fazla CD'nin yüklenmesini iptal
etmek için tekrar “LOAD” tuşuna basın.

Numaranın altında bulunan fonksiyon tuşuna
bastığınızda CD, cihazın CD tepsisinde dışarı
çıkartılır.
CD'yi tepsiden dışarı çıkarın.

BİR ÖNCEKİ/SONRAKİ PARÇA

[EJECT] tuşuna 1 saniyeden fazla bastığınızda,
cihazın içindeki CD çıkartılır.

[>>/<<] tuşuna bastığınızda, cihaz bir
sonraki/önceki parçayı çalmaya başlar.

PARÇAYA ARA VERME (PAUSE)

HIZLI İLERİ/GERİ SARMA

CD çalarken çalma işlemine ara vermek
için [CD/AUX] tuşuna basın.

[>>/<<] tuşuna basıp ve basılı tuttuğunuzda
cihaz, parçaları hızlı bir şekilde ileri ve geri sarar.

Ekranda “PAUSE” yazısı görünür.
CD'nin çalmaya devam etmesi için,
tekrar [CD/AUX] tuşuna basın.
Herhangi bri AUX ünitesi cihaza bağlanmış ise
parçaya ara verme (pause) fonksiyonu
kullanılamaz.
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PARÇANIN TEKRARLANMASI (RPT)

PARÇA BAŞININ ÇALINMASI (INT):

BİR MP3/WMA CD'SİNİN
KULLANILMASI

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

MP3/WMA FORMATI

2. adım: “RPT” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.

2. adım: “INT” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınzda, cihaz sırayla
her parçanın ilk birkaç saniyesini çalar.

•

Bu fonksiyonu iptal etmek için, “RPT” yazısının
altındaki fonksiyon tuşuna tekrar basın.
RASTGELE PARÇA ÇALMA (RDM):

Bu fonksiyonu iptal etmek için, tekrar “INT”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna basın.

Bir bilgisayarda kendi MP3/WMA CD'nizi
yazdırırken dikkat etmeniz gerekenler:

•
•

•

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.
2. adım: “RDM” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.

•

Bu fonksiyonu iptal etmek için, “RDM”
yazısının altındaki fonksiyon tuşuna tekrar basın.
•

MP3/WMA dosyalarının bir CD-R'ye
kayıtlı olduğundan emin olun.
Standart ses dosyalarını ve MP3/WMA
dosyalarını aynı CD'ye kaydetmeyin.
Her MP3/WMA dosyasının bir .mp3 veya
.wma uzantısı olduğundan emin olun.
Başka uzantılar çalışmayabilir.
Dosyalar farklı sabit veya değişken
bit oranları ile kaydedilebilir. Kaydın
ID3 Tag sürüm 1 ve 2 ile gerçekleşmiş
olması halinde, parça, sanatçı ve albüm
adı cihazın göstergesinde çıkabilir.
Sürüş esnasında parçaları daha kolay
bulabilmeniz için bir klasör düzeni
hazırlayın. Parçaları albümlere göre
ayırın ve her albüm için ayrı bir klasör
açın. Her klasör veya albüm en fazla
18 parça içerebilir.
Bir MP3/WMA CD'si yazdırırken,
işlemi birkaç oturumda sonlandırmayı
unutmayın. Genelde tüm CD'yi bir
seferde yazdırmak daha iyidir.
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CD çalar en fazla 50 klasör, 5 oturum
ve 999 dosya okuyup çalabilir. Uzun dosya
ve klasör isimleri CD'nin hafızasında
gereğinden daha fazla alan kaplayabilir.
CD'nin belleğinde mümkün olduğunca az yer
tutması için dosya ve klasör adlarını kısaltın.
Dosya klasörleri kullanmadan da kaydedilen
bir MP3/WMA CD'si çalabilirsiniz. Sistem
ayrıntılı olarak en fazla 8 klasör destekler,
yine de belli bir klasörün yerini parçayı çalma
esnasında bulmaya çalışarak karışıklığı asgari
dereceye indirmek için, bir klasörün
ayrıntılarını mümkün olduğunca aza indirin.
Bir CD'nin 50'den fazla klasör, 5'den fazla
oturum ve 999'dan fazla dosya içermesi
halinde, CD çalar, maksimum öge sayısına
ulaşmanızı mümkün kılar, ancak bu sayının
üzerindeki ögeler dikkate alınmaz.

KÖK DİZİN

Kök dizinde, bir klasörde yapılan işlemler
yapılır. Kök dizinin ses dosyaları sıkıştırmış
olması halinde, dizin “ROOT” olarak gösterilir.
Kök dizinin altında bulunan tüm dosyalara
herhangi bir dizinden önce ulaşılabilir.

CD'nin sadece sıkıştırılmış ses dosyaları
içermesi, fakat klasör içermemesi halinde, tüm
dosyalar kök klasörüne yerleştirilir.
Cihazın ekranında klasörün adı gösterileceği
zaman “ROOT” yazısı çıkar.
PARÇALARIN ÇALINMA SIRASI

BOŞ DİZİN VEYA KLASÖR

Parçalar aşağıdaki sırada çalınır:

Bir kök dizinin veya klasörün, sadece klasör/alt
klasör içeren ve bunların altında doğrudan
sıkıştırılmış dosyalar olmayan bir dosya
düzeninin herhangi bir yerinde bulunması
halinde, CD çalar dosya düzenindeki sıkıştırılmış
ses dosyaları içeren bir sonraki klasöre geçer
ve boş klasör ekranda gösterilmediği gibi,
klasöre bir numara da verilmez.

•

CD'DE KLASÖRÜN OLMAMASI

CD'nin sadece sıkıştırılmış dosyalar içermesi
halinde, dosyalar kök klasörüne yerleştirilir.
Bir sonraki ve önceki klasör fonksiyonları,
klasörsüz kaydedilen bir CD'de işlevsiz
olacaktır. Klasörün adı yerine cihaz
ekranında “ROOT” yazısı gösterilir.

•

•

İlk çalınan parça kök dizinindeki birinci
parça olur.
Kök dizinindeki tüm parçalar
çalındığında, çalma işlemi dosyaların
numara listesine göre devam eder.
Son klasördeki son parçanın
da çalınmasından sonra, CD çalar tekrar
birinci klasörün veya kök dizinin birinci
parçasına geri döner.
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DOSYA SİSTEMİ VE ADLANDIRMA

ID3 Tag'deki parça adı gösterilir. Parça adının
ID3 Tag'de olmaması durumunda, cihaz dosya
adını örn. MP3/WMA gibi uzantılar olmadan
gösterir.
32 karakter veya 4 sayfadan daha uzun parça
isimleri kısaltılır. Ekran, son metin sayfasında
bulunan kelimelerin bir kısmını ve dosya
adının uzantısını göstermez.
BİR MP3/WMA CD'SİNİN ÇALINMASI

Kontak açıkken CD yuvasına, etiketin
yukarı geleceği şekilde bir CD'yi kısmen
yerleştirin. CD çalar CD'yi içeri alır, yükler,
dosyaları kontrol eder ve ardından da ekranda
MP3 or WMA yazısı çıkar. CD'nin çalınmaya
başlaması gerekir. ACC kapalı konumdayken,
CD'yi CD yuvasına yerleştiremezsiniz.
Yeni bir parça çalmaya başladığında, ekranda
parçanın numarası ve adı görünür.

Kontağın veya cihazın kapalı olması
durumunda, CD çaların içinde bir CD varsa
CD, CD çaların içinde kalır. CD çalarda bir
CD'nin olması ve kontağın da açık olması
halinde, CD'nin çalınabilmesi için, cihazın
açılması gerekir. Kontak ve cihazın açık
olması halinde CD son seçilen ses kaynağı ise,
kaldığı yerden çalmaya devam eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single CD'leri
bir adaptör halkası ile çalabilir. Büyük boy
ve küçük CD'ler aynı şekilde yüklenir.
Bir CD-R'nin çalınması esnasında ses kalitesi,
CD-R'nin kalitesi, kayıt yöntemi, kaydedilen
müziğin kalitesi ve CD-R'nin nasıl
kullanıldığına bağlı olarak düşebilir.
Parça atlama oranında yükselme ve parça
bulma, CD'yi yükleme ve çıkartmada ise sorun
meydana gelebilir. Bu sorunların çıkması
halinde, CD'nin alt yüzeyini kontrol edin.
CD yüzeyinin hasarlı, örn. çatlak, kırık veya
çizik olması durumunda, CD olması gerektiği
gibi çalmaz. CD yüzeyinin kirlenmiş olması
halinde yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı
bilgi için bkz. CD'nizin korunması bölümü.

Görünürde herhangi bir hasar olmaması
halinde, cihaza düzgün bir şekilde çalıştığını
bildiğiniz bir CD yerleştirin.
CD çalarda takılabileceğinden dolayı,
CD'ye herhangi bir etiket yapıştırmayın.
Bunun yerine, CD'nin bir bilgisayarda
kaydedilmiş olması ve bir tanım etiketinin
gerekmesi durumunda, kaydedilen CD'nin
üzerine bir işaret kalemi ile yazın.
DİKKAT

CD'ye herhangi bir etiket yapıştırır,
CD yuvasına bir CD'den fazla
CD yerleştirir veya çizik veya hasarlı
CD çalmayı denerseniz, CD çalara zarar
verebilirsiniz. CD çalarda herhangi bir
etiketi olmayan sadece iyi durumda olan
CD'ler kullanın, CD'lerin tek tek
yüklenmesini sağlayın ve CD çalar
ve yuvaya yabancı madde, sıvı ve kirin
girmesini önleyin.
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Ekranda bir hata mesajının çıkması halinde,
bkz. bu bölümde daha sonra
gelen “CD mesajları” kısmı.
Bir MP3WMA çalındığında CD
fonksiyonlarının, burada sayılanlar hariç olmak
üzere, tümü aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz.
yukarıda geçen “CD'nin çalınması” bölümüne.

HEPSİ VE DİZİN MODU

Hepsi modu etkin olduğunda, tekrarlama, hızlı
dosya arama ve rastgele çalma fonksiyonları
bu klasörde çalışır.

DOSYA İSİMLERİNİ KAYDIRMA
FONKSİYONU

Kaydırma fonksiyonu açıkken, uzun dosya
isimleri sağdan sola doğru kayar.

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

1. adım: [MENU] tuşuna basın; ardından
cihaz, CD'nin çalınmasına ilişkin ilave
fonksiyonlar gösterir.

2. adım: “ALL” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna basın. Bu durumda
“All” yazısının yerine “DIR” yazısı çıkar.

2. adım: “Scroll” yazısının altındaki
fonksiyon tuşuna bastığınızda, cihaz
o anda çalmakta olan parçayı sürekli
olarak tekrarlar.

“Dir” modunu iptal etmek için, tekrar
“DIR” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna basın.
ID3 TAG BİLGİ EKRANI

[INFO] tuşuna bastığınızda cihaz, çalınmakta
olan dosyaların ID3 Tag bilgilerini gösterir.

Bu fonksiyonu iptal etmek için,
“Scroll” yazısının altındaki fonksiyon
tuşuna tekrar basın.
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CD MESAJLARI
CHECK CD (CD'yi kontrol et): Ekranda
bu mesajın görünmesi ve/veya CD'nin dışarı
çıkması için aşağıdaki nedenler söz konusu
olabilir:
•

Ortam çok sıcak olabilir. Sıcaklık normal
dereceye düştüğünde, CD'nin çalınması
gerekir.
• Çok bozuk bir yolda gidiyor olabilirsiniz.
Yol düzeldiğinde CD'nin çalışması gerekir.
• CD kirli, çizik, ıslak veya CD'nin üst
kısmı alta gelmiş olabilir.
• Hava çok nemli olabilir. Bu durumda bir
saat kadar bekleyin ve tekrar çalmayı
deneyin.
• CD'nin formatı cihaz ile uyumlu
olmayabilir. Bu bölümde daha önce
anlatılan “MP3 formatı” kısmına bakınız.
• CD'yi yazdırırken bir sorun olmuş olabilir.
• Etiket CD çaların içinde takılmış olabilir.
CD'nin herhangi başka bir nedenden dolayı
düzgün çalmaması durumunda, CD çalara
sorunsuz olduğunu bildiğiniz bir CD yerleştirin.

AUX MODU
Herhangi bir hatanın tekrar tekrar çıkması veya
bir hatanın giderilememesi durumunda yetkili
servise başvurun. Cihaz ekranında bir hata
mesajı çıktığında, bu mesajı not edin ve sorunu
yetkili servise bildirdiğinizde gösterin.

Cihazda 3,5 mm çapında, ön yüzün sağ alt
tarafında bir harici giriş jakı mevcuttur.
Bu bir ses çıkışı değildir; bu yüzden de ön
yüzdeki harici giriş jakına kulaklık takmayın.
Ancak, iPod, dizüstü bilgisayar, MP3 çalar,
CD değiştirici veya XM™ alıcı, vs. gibi harici
bir ses cihazını harici giriş bağlantı noktasına
(AUX) bağlayabilir ve başka bir ses kaynağı
olarak dinleyebilirsiniz.
MOD SEÇİMİNDE AUX

CD'yi başka bir modda çalmak
için [CD/AUX] tuşuna basın.
Harici jakın bir çıkış jakının mevcut olduğunu
tespit etmemesi halinde, “Aux” modunun
devreye girmesi engellenir.
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EMNİYET SİSTEMİ
Emniyet sistemi, cihazın çalınmasına karşı
koruma sağlar.

EMNİYET KİLİDİNİN DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI

Emniyet kilidi fonksiyonu ile birlikte bir ID
(kullanıcı) kodu kaydedildiğinde, cihaz çalınsa
ve başka bir araca takılsa bile ID (kullanıcı)
kodu girilmeden kullanılması mümkün
değildir.

Cihazı kapatın.

Emniyet kilidinin ayarlanması
(bir ID kodu kaydederek)
Cihazı kapatın.

➮ [POWER] tuşuna basın ve aynı zamanda
da [INFO] tuşunu ve en soldaki fonksiyon
tuşunu basılı tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve ekranda
1'den 6'ya kadar olan rakamlar gösterilir.

➮ Dört haneli kodu girmek için ekranda
çıkan “1 to 6” yazısının altındaki
fonksiyon tuşlarına basın.
➮ [POWER] tuşuna basın.
ID kodu kaydedilir ve cihaz kapatılır.

➮ [POWER] tuşuna basın ve aynı zamanda
da [INFO] tuşunu ve en soldaki fonksiyon
tuşunu basılı tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve ekranda
1'den 6'ya kadar olan rakamlar gösterilir.

➮ Dört haneli kodu girmek için ekranda
çıkan “1 to 6” yazısının altındaki
fonksiyon tuşlarına basın.
➮ [POWER] tuşuna basın.
Girilen kod kayıtlı olan kod ile örtüşüyorsa
güvenlik kodu iptal edilir ve cihaz kapatılır.

NOT

Bir ID kodunun kaydedilmesinden sonra,
emniyet kilidini devre dışı bırakmak için,
bu ID kodunun girilmesi gerekir.
Güvenlik kodunun unutulmaması
gerektiğine dikkat edin.
Emniyet kilidini devre dışı bırakmak için,
kodun ardı ardına on kez yanlış girilmesi
durumunda, bir saat içerisinde yeni bir
kod girişi mümkün değildir.
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DİREKSİYON SİMİDİNDEKİ
KUMANDA TUŞLARI*
Ses sisteminin temel fonksiyonları direksiyon
simidindeki kumanda tuşları ile çalıştırılabilir.

Tuş

Fonksiyon

PWR
(Açma/Kapama)

•

NOT

Audio (ses) modu seçilirken AUX girişine
herhangi bir harici ses sistemi
bağlanmadığında AUX modu
gösterilmeden atlanır.

•

Ses sistemi açık (devrede, ON konumunda) olduğunda:
Kısa süreli basma:

Mute (sessiz konum) fonksiyonu devreye alınır

Uzun süreli basma:

Sistem tamamen kapatılır (OFF konumu).

Ses sistemi kapalı (devre dışı, OFF konumunda) olduğunda:
Tuşa tekrar basıldığında sistem devreye alınır (ON konumunda geçilir).

MODE (Mod)

Audio (ses) modunun seçimi için kullanılır.
AM

SEEK (Arama)

•

•

VOLUME
(Ses yüksekliği)

PWR

E

MOD

EEK

S

T7D4001A

FM

CD

(AUX)

AM moduna geri dönüş

Radyo modunda:
Kısa süreli basma:

Bir sonraki kayıtlı istasyona geçilir

Uzun süreli basma:

Otomatik arama işlemi başlatılır

Çoklu CD çalar modunda:
Kısa süreli basma:

Parça değiştirilir

Uzun süreli basma:

CD'ler değiştirilir

(+)

+ tarafı:

Ses yüksekliği arttırılır

(–)

- tarafı:

Ses yüksekliği azaltılır
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