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1. ÖNLEMLER

2. KULLANIM ÖNLEMLERİ

DİKKAT
• Sürücü olarak, sizin ve yolcularınızın
güvenliğinden siz sorumlusunuz.
• Lütfen sürüş sırasında sistemi çalıştırmayın.
Sistemi sadece araç güvenli bir yere park
ettiğinde ve park freni çekiliyken çalıştırın.

Türkçe

• Sürücü
herhangi
bir
video
kaynağını
oynatmamalı/
izlememeli
ve/veya
sürüş
sırasında ünitenin kontrollerini çalıştırmamalıdır.
Bazı ülkelerde video kaynaklarını izlemek ve
sürüş
sırasında üniteyi işletmek yasalar
tarafından yasaktır.

• Sigortayı değiştirirken, lütfen sigortaları
aynı önerilen belirtimle değiştirin. Farklı
bir belirtim içeren bir sigorta kullanmak
yangına neden olabilir.
• Ünitenin kaldırılması veya yeniden yüklenmesi
gerekiyorsa, lütfen bu birim için en yakın yetkili
satıcıya veya yetkili servis merkezine başvurun.
Ünitenin kurulumu veya kaldırılması deneyimli bir
uzman gerektirir.

İşlem Paneli
Lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
• Üniteler dokunmatik ekran paneli 0° ila 60°C
sıcaklık aralığında düzgün çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
• Son derece soğuk havalarda, ünitenin ekranı
normalden daha yavaş yenilenebilir veya daha
koyu görünebilir, bu bir arıza değildir. İç sıcaklık
normal çalışma sıcaklığına geri döndüğünde
ünitenin ekranı normale döner.
• İç
devrelere
zarar
verebileceği
ve
muhtemelen yangına neden olabileceğinden,
lütfen sıvıların üniteye akmasına izin
vermeyin.
• Lütfen yanan sigaraları birimlerin ekranının
yakınına yerleştirmeyin. Bunu yapmak ekrana
zarar verebilir veya yangına neden olabilir.

• Sürüş sırasında lütfen ses düzeyini harici
seslerin duyulabildiği bir düzeye tutun.

• Sıvı kristal ekran paneli içinde küçük siyah ve
parlak noktalar olabilir. Bu LCD ürünler için
normaldir.

• Ünitenin ekranının düzgün çalmaması veya sesin
duyulmaması
durumunda,
lütfen
üniteyi
kullanmayı bırakın ve derhal bu birim için en
yakın yetkili satıcınıza veya yetkili servis
merkezinize danışın. Lütfen bu üniteyi sökmeyin
veya değiştirmeyin. Ünitenin garantisini geçersiz
kılar ve kazara yangın çıkabilir veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.

USB Port
•
Yalnızca "USB yığın depolama sınıfı" olarak
tanınan USB bellek çubukları ünitede
düzgün çalışacaktır
•
Ünitede
kullanıldığında
usb
bellek
çubuğunun verilerinin kaybolması veya hasar
görmesi durumunda, ünitenin üreticisi kayıp
veya hasardan sorumlu olmayacaktır..

• Üniteye yabancı maddelerin yerleştirilmesi veya
ünitenin ıslanması ve duman veya garip kokular
yaydığı durumlarda, lütfen üniteyi kullanmayı
bırakın ve en yakın yetkili satıcıya veya yetkili
servis merkezine başvurun. Ünitenin bu durumda
kullanılması, kazara yangın çıkarmasına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
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•

USB bellek çubuğu verilerinin ünitede
kullanılmadan önce yedeklenmeleri tavsiye
edilir

•

USB bellek çubuğu okunamazsa, lütfen USB
bellek çubuğunu çıkarmayı ve yeniden
eklemeyi deneyin

•

Bu birimin USB bağlantı noktasını herhangi
bir harici bilgisayara bağlamayın.

Temizleme
Yumuşak, kuru bir bez kullanın ve kiri
nazikçe silin. Sert lekeler için, suda
seyreltilmiş nötr bir baz deterjan kullanın.
Yumuşak bir bezle uygulayın ve kiri hafifçe
silin ve kuru bir bezle tekrar silin.
Benzen, tiner, araba temizleyici, vb
kullanmayın, bu maddeler üniteye zarar
verebilir veya boyanın soyulmasına neden
olabilir.
Kauçuk veya plastik bazlı ürünlerin ünite ile
uzun süre birlikte incelikte bırakması lekelere
neden olabilir.
Sıvı kristal ekran (LCD) paneli temizleme

Kayıtlı markalar hakkında, vb.
Made for Apple rozetinin kullanılması, bir
aksesuarın
rozette
tanımlanan
Apple
ürünlerine özel olarak bağlanmak üzere
tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple
performans
standartlarını
karşılayacak
şekilde sertifikalandırıldığı anlamına gelir.

Bu ürün GPL sürüm 2 ve LGPL sürüm 2.1 dahil
olmak üzere çeşitli lisanslar altında açık kaynak
yazılım içerir. Tüm ayrıntılar için lütfen
https://opensource.clarion.com.my/
ziyaret
edin.
Bu üründe yer alan tüm açık kaynak lisanslı
programların tüm ayrıntıları açılarak ürün içinde
mevcuttur:
Ayarlar -> Hakkında -> Yasal (Ticari Marka,
Lisanslar).
Not: Ünitedeki tüm yazılımların tersine çevrilmesi veya
sökmesi kesinlikle yasaktır.
Yasal Uyarı: Yetkisiz yazılımın üniteye
indirilmesi veya yüklenmesi arıza veya kayba
neden olabilir. Üretici herhangi bir hasar veya
yükümlülükten sorumlu değildir.

Bu aksesuarın bir Apple ürünüyle birlikte
kullanılmasının
kablosuz
performansı
etkileyebileceğini lütfen unutmayın.
iPhone, iPod, Siri ve iTunes, Apple Inc.'in ABD ve
diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
Android ve Android Auto, Google LLC'nin ticari
markasıdır.
Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth
SIG, Inc.'e ait regis-tered ticari markalarıdır ve bu
markaların kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari
markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin ticari
adlarıdır.
5

Türkçe

Sıvı kristal panel toz toplamak eğilimindedir,
yumuşak bir bez ile zaman zaman silin. LCD
yüzeykolayca çizilebilir, kaba / sert nesnelerle
ovmak yok.

Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED Miracast ™ terimleri
Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

3. İŞLEMLER PANELİ

6.75” Rezistif dokunmatik
ekran TFT

Mikrofon

[ ]

[SESSİZ]

Türkçe
[ANA EKRAN]

[Ses düzeyi -]

[ ]

[Ses düzeyi +]

Düğme fonksiyonları
[ ANA EKRAN ]
Ana Ekran'ı görüntülemek için ünite açıkken
düğmeye basın.
[ ]]
Sesli komutu tetiklemek için düğmeye
basın / Sesli arama
[

]
Güç açmak için ünite kapatıldığında
düğmeye basın.
Gücü kapatmak için düğmeye basın ve basılı
tutun.
Ünite açıkken düğmeye basın ve saat inip
kapama/açık.

USB bağlantı noktaları (arka)*
U SB y ı ğı n de polama
ci haz / MT P/ i Pod/ i Pho ne / Andr oi d
ci haz e kle me ( U SB 1 )
U SB y ı ğı n de polama ci h az e kle me
( U SB 2 ).
* Ek uzatma kablosu gerekli
Mikrofon
Eller serbest için

[ SESSİZ ]
Sessize al/ sessize al iptal et.
[ SES DÜZEYİ - ]
Ses düzeyini düşürme
Sürekli ses düşüşlerini tetiklemek için uzun
basın
Dokunmatik ekran
Rezistif dokunmatik ekran

[ SES DÜZEYİ + ]
Ses düzeyini artırma
Sürekli ses düzeyi artışı için uzun basın
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4. Direksiyon Üzerinde Uzaktan Kumanda Düğmelerinin Fonksiyonları
Mod

Radyo

Düğme

KAYNAK

USB1/ USB2
/iPod/
iPhone/ BT
Audio

AUX

Telefon

TEL

Tuş takımı

Telefon
Rehberi

Geçmiş
aramalar/
Cevapsız/
Son
aramalar

Geçerli Ses Kaynak Modunu Değiştirir
(Radyo - Ses USB1 - Ses USB2 - Bluetooth Ses - AUX - Video USB - Video USB2 - Radyo...)

Gelen arama

Giden arama

Devam
Eden
Çağrı

Fonksiyon yok

*Monitor Kapatır

SES-

TEL ses düzeyini 1'er artırır

TEL ses düzeyini 1'er artırır

*TEL ses düzeyini sürekli artırır

*TEL ses düzeyini sürekli artırır

TEL ses düzeyini 1'er düşürür

TEL ses düzeyini 1'er düşürür

*TEL ses düzeyini sürekli düşürür

*TEL ses düzeyini sürekli düşürür

Yukarıya
Doğru ARA

Sonraki Önceden
Ayarlanmış veya
Favori Kanal
(Bant Genelinde)

Sonraki Parça

Aşağıya
Doğru ARA

Önceki Önceden
Ayarlanmış veya
Favori Kanal
(Bant Genelinde)

Önceki Parça

İşlev yok

* 1 saniyeden fazla düğmeye basın.
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Türkçe

SES+

5. TEMEL İŞLEMLER
Gücü açma/kapatma
Not:
• Motoru çalıştırmadan uzun süre bu üniteyi
kullanırken dikkatli olun. Otomobilin aküsünü çok
fazla tüketirseniz, motoru çalıştıramayabilirsiniz
ve bu da akünün kullanım ömrünü azaltabilir.

1. Gücü açmak için [
] düğmesine basın.
2. Son kaynak modunu otomatik olarak hatırlar ve
otomatik olarak bu modu görüntülemek için geçiş
yapacaktır.
3. Birimin gücünü kapatmak için 1 saniyeden
fazla [
] düğmesine basın.

Türkçe

Kaynak Modları Değiştirme
1. Giriş Ekranına erişmek için [ANA EKRAN]
düğmesine basın.
2. Modda geçiş yapmak için herhangi bir kaynak
modunu seçin.

2. Ekranın önceki ekrana dönmesi için [
],
[ANA EKRAN] veya [SES DÜZEYİ] düğmesine
basın.

4) Saat ekranı.
5) Gündüz / Gece / Otomatik
mod düğmesi
6) Ayarlar düğmesi.
7) Mobil Bağlantı düğmesi
8) Uygulamalar düğmesi
9) Telefon düğmesi
Durum Çubuğu Ekranı
Saat dokunmatik ekranın sol üst köşesinde
görüntülenir. Saati ayarlamak için "Ayarlar İşlemleri"
başlıklı bakın.
RDS göstergesi dokunmatik ekranın sağ üst köşesinde
görüntülenir. RDS ayarlarını ayarlamak için "RDS
İşlemleri" ne bakın.
1

2

3

Ana Ekran
1

2

3

4

5

4

7

6

1) Saat Ekranı.
2) Bağlı Bluetooth cihaz adı.
3) Göstergeyi sessize al. Ses kapatıldığında yanar.
4) TA göstergesi
5) Bluetooth Ağ Sinyali mukavemet göstergesi.
Bluetooth üniteye bağlandığında yanar.
6) Bluetooth pil seviyesi göstergesi. Bluetooth
üniteye bağlandığında yanar.
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8

7

6

5

1) Radyo düğmesi
2) U SB se s / i Phone / i Pod / Blue tooth
ses / Aux düğmesi
3) Video / Miracast modu düğmesi

7) Bluetooth göstergesi. Bluetooth üniteye
bağlandığında yanar.
Saat ekranına geçiş
1. Saat ekranına geçmek için [
ses hala arka planda duyulur.
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] düğmesine basın,

Ses Düzeyini Ayarlama
Hacmi artırmak için [VOLUME+] tuşuna basın;
Sesi azaltmak için [VOLUME-] tuşuna basın. Ses
seviyesi dokunmatik ekranla 4 saniye boyunca
çakışarak görüntülenir. Ses ekranını hemen
iptal etmek için dokunmatik ekranın herhangi
bir alanına basın.

* Ses seviyesi 0 (minimum) ile 40 (maxi-anne)
arasındadır. Bu birim için fabrika varsayılan ayarı
"13"' tir.
Gündüz / Gece modunu değiştirme
Aşağıdaki sırayla dokunmatik ekranın
parlaklığını geçiş için Gündüz / Gece /
Otomatik mod düğmesine basın:
Gündüz Gece
Oto
Günü...
Otomatik mod da, ekranın parlaklığı aydınlatma
karartma anahtarında kaleme alınacaktır.
Sessiz Fonksiyonu
Sessiz func-tion etkinleştirmek için [SESSIZ]
düğmesine basın. Sessize almak için düğmeye
tekrar basın.
Not:
• Sessiz işlevi her iki birim kazançlarına da uygulanır, ancak
telefon görüşmesinde yken çalışamaz.
• Arama gelir ise sessiz modu kapatılır. Naavigasyon
uygulamaları sessiz özelliğini iptal etmez.

6. RADYO MODU İŞLEMLERİ

Park Freni Güvenliği
Ünitedeki video yalnızca park freni
etkinleştirildiğinde (araç park halindeyken)
görüntülenebilir. Videonun ses bölümü hala
çalınabilir, ancak video ekranının yerine bir bildirim
ekranı görüntülenir.

Radyo Dinleme
1.
Radyo modunu seçmek için Ana
Ekran'daki
düğmeye basın.
Ekran buna göre
değişecektir.

Seek Tuning
1. Arama modunu seçmek için [DX/Local]
düğmesine basın. Düğme ekranı buna göre
değişecektir. [DX/Local] düğmesine her
basıldığında ekran değişecektir:

2.

DX

Belirlenen bantlardan birini seçmek
için veya
basın. Düğmeye her
basıldığında, ekran belirlenen banda geçer.
1

3

4

Notlar:
• Arama atonlama 2 türü vardır: DX Arama ve
Yerel Arama.

5

16

6

15
14

7
8

Notlar:
• Harici monitör yalnızca üniteye bağlı USB'den videoları
yansıtabilir.
• Park freni devre dışı bırakılmış olsa bile (araç hareket
halindeyken) aynalı videolar görüntülenebilir.

Arka Görüş Kamerası
Araç vites ilerleyecek şekilde ayarlandığında,
ünite arka görüş kamerasını görüntüler.
1. Tüm video ekranı arka görüş kamerası sırasında
devre dışı bırakılır.
2. Sistem, geri vites serbest bırakıldıktan sonra
önceki ekrana geri dönecektir.
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1)
2)
3)
4)

12

11 10

Hazır ayarlar sekmesi
Favori istasyon
Manuel Arama aşağı
İstasyon Adı ekranı

5) Frekans çubuğu
6) Manuel Arama yukarı
7) Otomatik Arama yukarı
8) RDS Me tni
9) Stereo Gösterge ekranı

DX…

9

10)PTY Adı ekranı
11) Frekans göstergesi
12) DX/Yerel arama modu
13) R D S S e km e s i
14) Radyo sekmesi
15) Otomatik Arama aşağı
16) FM Radyo sekmesi

• DX Arama, yayın istasyonlarını otomatik
olarak ayarlayabilir; Yerel Arama sadece iyi
resepsiyon hassasiyeti ile yayın istasyonları
için ayarlayabilirsiniz.
2. Daha yüksek frekanslar yönünde arama
gerçekleştirmek için
düğmeye basın.
3. Daha düşük frekanslar yönünde arama
gerçekleştirmek için
düğmeye basın.
Manuel Tuning
1. Daha yüksek frekanslar yönünde tek bir
adım gerçekleştirmek için
düğmeye
basın.
2.
Daha yüksek frekansları sürekli
aramak için düğmeye basın ve basılı
tutun.
3. Daha
düşük frekanslar
tek bir
adım
gerçekleştirmek
için yönünde
düğmeye
basın.
4. Daha düşük frekansları sürekli aramak için
düğmeye basın ve basılı tutun
Notlar:
• Manuel Arama, yayından bağımsız olarak herhangi bir
frekansta manuel aparat yapılmasına olanak tanır.
• Sürekli bir frekans ararken, hız artmaz.
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Türkçe

Video Çıktısı
Harici bir monitör baş üniteye bağlıysa, arka koltuktaki
yolcular videoyu ayrı olarak izleyebilir.

2

LO

RDS Metni
1. RDSmetninigörüntülemekiçin
düğmesine
basın.
2. RDS metin iletisi kutusunu kapatmak için
[İptal] düğmesine basın.

Önceden ayarlanmış belleği depolama
Önceden ayarlanmış bellek işlevi 20 istasyona
kadar depolanabilir: FM ve için 20 istasyon.
Notlar:
• Mevcut bellek, aracın pilini kestikten sonra sıfırlanacaktır.

TP Arama
1. Ekranda "TA" yandığında, TP istasyonu arama
yapmak için
/
düğmesine basın.
2. Bir TP istasyonu alınmazsa, birim arama işlemine
devam edilir. TP istasyonu aramasını durdurmak için
[İptal Et] düğmesine basın.

1. İstenilen bandı şeçmek için

/

basın.

2. İstenilen bandı şeçmek için

/

basın.

Not:
• Daha fazla bilgi için "RDS İşlemleri".

4. Geçerli frekandsı favorilerden kaldırmak için

3. Mevcut frekansı favorilere eklemek için
basın.
tekrar

düğmeye basın.

Türkçe

5. Önceden ayarlanmış kanalların listesi doluysa, birim
istenmeyen

istasyonları

silmek

için

bir

ileti

oynatacaktır.
Önceden ayarlanmış belleği geri çağırma

1

Otomatik Depolama
Otomatik depolama, otomatik olarak sırayla
ayarlanmış 20 istasyona kadar depolamak için bir
işlevdir. 20 alacak istasyonu bulunamıyorsa, kalan
bellek konumları önceki istasyon seçimlerini
koruyacaktır.
1 . Önceden Ayarlanmış kanal listesini seçmek
için
sekmeye basın. Sekme denetimleri
ekranı buna göre değişecektir.
2 . İstediğin grubu seçmek için [FM Listesi]
/ [AM Listesi] düğmesine basın.
3. Otomatik depolamaya başlamak için
düğmeye basın. Alınan ilk 20 istasyon
önceden ayarlanmış kanallarda otomatik
olarak saklanır.

1) Önceden ayarlanmış kanal listesi.
1. Önceden
ayarlanmış
kanal
listesini
seçmek için
düğmeye basın. Sekme
denetimleri buna göre değişecektir.
2.Bellekte tek tek istasyon depolamak
için 20 adet önceden ayarlanabilir
pozisyon bulunur. Listedeki istasyona
basıldığında depolanan radyo frekansı
çağırılır.
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7. RDS OPERASYONLARI (Donanımlıysa)
• TP : Trafik Programı
• AM radyo sinyali alınırken RDS çalışmaz.
• Set, RDS sinyali aldığında ve PS verilerini
okuyabildiği zaman, PS Adı ekranda görünür.

Ayrıca, bir trafik duyurusu veya program türü bir
RDS istasyonundan yayınlanırsa, hangi modda
olursanız olun, bu yayın alınır. Ayrıca, EON bilgileri
alınırsa, bu bilgiler aynı ağdaki diğer önceden
ayarlanmış
istasyonların
otomatik
olarak
değiştirilmesini ve istasyonun diğer istasyonlardan
(TP) trafik bilgileriyle alınmasının kesintiye
uğramasını sağlar. Bu işlev bazı alanlarda
kullanılamaz. RDS işlevini kullanırken, radyoyu her
zaman FM moduna ayarlayın.
RDS özellikleri:
•
TA : Trafik Duyurusu
•
PTY : Program Türü
•
AF : Alternatif Frekans
•
PS : Program Servisi
•
EON : Geliştirilmiş Diğer Ağ

• Cancelling TA Interrupt
1. Trafik duyurusu yayını alınırken
düğmeye
basarsanız, trafik duyurusu yayını iptal edilir ve birim
TA bekleme moduna geri döner.
• TP istasyonu aranıyor
1. TA bekleme modu sırasında ve geçerli
istasyonda trafik kesintisi yoktur
/
düğmesine basın, birim otomatik olarak bir TP
istasyonu arar.
2. Bir TP istasyonu alınmazsa, birim arama işlemine
devam edilir. TP istasyonu aramasını durdurmak için
[İptal Et] düğmesine basın.

• TA'yı açma
düğmeye
1. RDS Sekmesini seçmek için
buna göre
basın. Sekme denetimleri
değişecektir.
2. RDS Sekmesinde "Trafik Annoucement (TA)" tuşuna
basın. "TA" ekranda yanar ve bir trafik duyurusu
yayınlanana kadar birim TA bekleme moduna
ayarlanır.
3. Bir trafik duyurusu yayını başladığında,
ekran değişecektir.
• TA'yı kapatma
1. RDS Sekmesini seçmek için
düğmeye basın. Sekme denetimleri
buna göre değişecektir.
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Acil Durum Yayını
Acil durum yayını alınırsa, tüm işlev modu işlemleri
durdurulur. Ekran buna göre değişecektir.
1. Acil durum yayını alınırken
düğmeye
basarsanız, acil durum yayını sinyali iptal edilir ve
birim önceki moda döner.
PTY (Program Türü)
Bu işlev, birim radyo dışında bir işlev modunda olsa
bile seçili program türünden bir yayını dinlemenizi
sağlar.
* Bazı ülkelerde PTY yayını yoktur.
* TA bekleme modu sırasında, bir TP istasyonu
bir PTY yayın istasyonuna göre önceliğe
sahiptir.

Türkçe

RDS (Radyo Veri Sistemi)
RDS Sekmesini seçmek için
sekmeye basın.
Sekme denetimleri buna göre değişecektir. Bu
birim, rds verilerini ileten yayın istasyonlarını
destekleyen yerleşik bir RDS kod çözücü
sistemine sahiptir. Bu sistem, alınan yayın
istasyonunun adını (PS) görüntüleyebilir ve uzun
mesafeleri (AF anahtarlama) ilerlerken en iyi
karşılama ile otomatik olarak yayın istasyonuna
geçebilir.

TA(Trafik Duyurusu)
TA bekleme modunda, bir trafik anons yayını
başladığında, yayın işlevine bakılmaksızın yüksek
öncelik olarak alınır.
* Bu işlev yalnızca ekranda "TA" yandığında
kullanılabilir.

2. During TA standby mode, press the “Traffic Annoucement (TA)”. The “TA” indicator in the display goes off and TA standby mode is cancelled.

• PTY'yi açma
1. RDS Sekmesini seçmek için
basın. Sekme denetimleri
değişecektir.

düğmeye
buna göre

2."Program Türü (PTY)" tuşuna basın, PTY
bekleme modu açık. Seçili PTY yayını
başladığında, ekran değişir ve PTY madde
adı ekranda görünür.

Türkçe

• PTY'yi kapatma
1. RDS Sekmesini seçmek için
düğmeye
basın. Sekme denetimleri buna göre
değişecektir.
2. PTY bekleme modu sırasında "Program Türü
(PTY)" tuşuna basın, PTY bekleme modu iptal
edilir.
• PTY Kesmeyi İptal Etme
1. PTY kesintisi alınırken

düğmeye basarsanız, PTY

kesme iptal edilir ve birim PTY bekleme moduna geri
döner.
• PTY seçme
1. RDS Sekmesini seçmek için
basın.

Sekme

denetimleri

düğmeye
buna

göre

değişecektir.
2. PTY bekleme modunda, PTY Seçim Menüsüne
girmek için "PTY Listesi"ne basın. Sol ekran
buna göre değişecektir.
3. Seçilebilir 29 PTY öğesi vardır.

PTY Öğesi
TÜRKÇE
Içeriği
Haber
Haber
Güncel Olaylar
Güncel Olaylar
Bilgi
Bilgi
Spor
Spor
Eğitim
Eğitim
Drama
Drama
Kültür
Kültür
Bilim
Bilim
Çeşitli
Çeşitli
Pop Müzik
Pop Müzik
Rock Müzik
Rock Müzik
Kolay Dinleme Müziği
Kolay Dinleme Müziği
Hafif Klasik
Hafif Klasik
Ciddi Klasik
Ciddi Klasik
Diğer Müzikler
Diğer Müzikler
Hava durumu
Hava durumu
Finans
Finans
Çocuk Programları
Çocuk Programları
Sosyal İşler
Sosyal İşler
Din
Din
Telefon
Telefon
Seyahat
Seyahat
Eğlence
Eğlence
Caz Müzik
Caz Müzik
Ülke
Ülke
Ulusal Müzik
Ulusal Müzik
Eski Müzikler
Eski Müzikler
Halk Müziği
Halk Müziği
Belgesel
Belgesel
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Bir PTY istasyonu aranıyor
1. RDS Sekmesini seçmek için
düğmeye
basın. Sekme denetimleri buna göre
değişecektir.
2. PTY bekleme modu sırasında, daha yüksek
frekans yönünde bir PTY yayını aramak için
"PTY Ara" tuşuna basın.
•

Seçili PTY yayınına sahip hiçbir istasyon alınamazsa,
birim önceki alıcı istasyona döner.
TA, Acil Durum Yayını ve PTY'nin Ses Ayarı

TA, acil durum yayını ve PTY kesintileri için ses,
kendi kesme sırasında ayarlanabilir.
•

Fabrika varsayılan ayarı "15"

TA sırasında, acil durum yayını veya PTY kesme
sırasında, [VOLUME+] / [VOLUME-] tuşuna basın
ve sesi istenilen düzeye (0-40) ayarlayın.
•

Kesme sona erdiğinde, ses kesmeden önce
sahip olduğu düzeye geri döner.

AF (Alternatif Frekans) Fonksiyonu
AF işlevi, optimum alımı sağlamak için aynı ağda
farklı bir frekansa geçer.
1. RDS Sekmesini seçmek için
düğmeye
basın. Sekme denetimleri buna göre
değişecektir.
2."Alternatif Frekans (AF)" tuşuna basın, AF
işlevi açık.
3. AF işlevi açık olduğunda "Alternatif Frekans
(AF)" tuşuna basın. ve AF işlevi kapatılır.

1. RDS Sekmesini seçmek için
düğmeye
basın. Sekme denetimleri buna göre
değişecektir.
2."Bölgesel Program (REG)" tuşuna basın, REG
işlevi açık.

USB
Bu sistem, “USB Yığın Depolama Sınıfı cihaz”
olarak tanınan bir USB bellekte saklanan ses
dosyalarını (MP3 / WMA / AAC / WAV) çalabilir.
İstenilen ses dosyalarını içine basit bir şekilde
kopyalayarak USB belleğinizi bir ses cihazı olarak
kullanabilirsiniz.
Mode

USB

Dosya sistemi

FAT 16, FAT 32

Notlar:
• Bu sistem çalışmaz veya bazı USB belleklerle düzgün
çalışmayabilir.
• Herhangi bir DRM ile korunan dosyalar oynatılamaz.

USB bellek cihazı hakkında
• USB, Evrensel Seri Veri Yolu için kullanılan bir
kısaltmadır ve 480 Mbps veri hızlarını
destekleyen harici veri yolu standardını ifade
eder.

3. REG işlevi açıkolduğunda, "Bölgesel Program
(REG)" tuşuna basın, REG işlevi kapatılır.

• Bu ünite, maksimum 480 Mbps veri aktarım
hızlarına sahip USB 1.1 / 2.0 / 3.0 ile
uyumludur.

Not:
BBC R2 gibi ulusal bir istasyon alındığı zaman bu işlev
devre dışı bırakılır.
REG AÇMA/KAPAMA ayarı yalnızca AF fonksiyonu AÇIK
olduğunda geçerlidir.

• Ünitenin USB kablosuna bağlanarak
çalınabilen USB bellek cihazları “USB yığın
depolama sınıfı cihazlar” olarak tanınanlarla
sınırlıdır; tüm USB belleklerde çalışması
garanti edilmez.
• “USB Yığın Depolama Sınıfı” ile uyumlu
Cihazlar, özel sürücülere veya uygulama
yazılımına gerek kalmadan sadece ana
makineye bağlanarak kullanılabilir.
• “USB Yığın Depolama Sınıfı” standartlarına
göre desteklenip desteklenmediğiyle ilgili bilgi
için USB bellek cihazınızın üreticisine danışın
• Yanlışlıkla
veri
bilgisayarınızdaki
yedekleyin.

kaybını
önemli
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önlemek
için,
verileri
daima

• Bu ünite bir bilgisayara bağlantıyı desteklemez.
Ayrıca, bir USB hub cihazı üzerinden yapılan
bağlantılar da desteklenmez.
• Bir USB bellek cihazı iki veya daha fazla
sürücüden oluştuğunda, sürücülerden sadece
biri algılanır.
• Güvenlik işlevlerine sahip USB bellek cihazları
oynatılamıyor.
• Parçaların kaydedilme sırası, bağlı olan USB
bellek cihazına bağlı olarak değişebilir (gerçek
çalma
sırası,
bilgisayarınızın
ekranında
belirtilenle aynı olmayabilir).

USB Dijital Medya Akışı
Bu birim USB Dijital Ortam Akışını destekler.
USB Dijital Medya Akışı, Medya Aktarım
Protokolü (MTP) kullanılarak aktarılan müzik
dosyalarını
çalmak
için
kullanılan
bir
fonksiyondur.
Çalışır haldeyken kullanma fonksiyonu
Bu ünite, bir USB bellek cihazını / MTP cihazını
bağlama ve çıkarma değişikliklerini tanıyabilir.

Türkçe

REG (Bölgesel Program)
REG fonksiyonu AÇIK olduğunda, optimum
bölgesel istasyon alınabilir. Bu işlev KAPALI
olduğunda, bölge istasyon alanı siz sürücü
olarak değişirse, o bölge için bölgesel bir
istasyon alınır.

8. USB MODU KULLANIMI

USB bellek / MTP cihazı bağlama

Not:
•
USB bellek cihazını yanlış yönde bağlantı noktasına
zorlayarak bağlamayın; bu, USB bellek cihazına ve
USB yuvasına zarar verecektir.

USB bellek ile bir parçayı izleme / dinleme
Bir USB bellek / MTP cihazı takılmışsa, ses veya video
oynatıcı modunu seçmek için [HOME] düğmesine basın.
Not:
• En son çıkardığınız cihazı tekrar bağlarsanız, sistem kaldığı
yerden oynatılır.

1. USB belleği / MTP cihazını doğru yönde
bağlantı noktasına takın.
•

Türkçe

•

•

•

USB belleği / MTP cihazını her zaman
bağlantı noktasına tam olarak takın. Eksik
bağlantılar USB belleğin / MTP cihazının
tanınmamasına neden olabilir.
Kaydedilen parça sayısına bağlı olarak, tüm
parçalar cihaza okunana kadar belirli bir
süre gerekebilir. Oynatma başlamadan önce
USB belleği / MTP cihazını okumak biraz
zaman alacaktır.
USB bellek / MTP cihazları markalara göre
farklı şekillerde olabilir. Bazı USB bellek /
MTP cihazları şekil tasarımı nedeniyle
bağlantı noktasına takılamayabilir. Lütfen
bunun yerine bir uzatma kablosu kullanın.
Lütfen
düzgün
algılanamadığında USB
belleği / MTP cihazını yeniden bağlayın.

DİKKAT
•
Güvenlisürüşamacıyla,USBbelleği/MTPcihazınıdoğrudan
USBbağlantınoktasınatakmaktankaçının.
•
Önemli verileridaima bilgisayarınızayedekleyinvekaydedin.

USB belleği / MTP cihazını çıkarın
1. Oynatma veya okuma sırasında USB
belleği / MTP cihazını USB yuvasından
çıkarın. Cihazda “Cihaz Yok” mesajı
görüntülenecektir.

USB bellek kullanma / MTP cihazı hakkında notlar
Cihazda desteklenen dosya yoksa “Dosya Yok”
•
görüntülenir.
En son bağlantısını kestiğiniz cihazı tekrar
•
bağlarsanız, sistem son çalma konumunu sürdürür.
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9. USB VİDEO İŞLEMLERİ
Video modu ekranı gösteriliyor
1

2

Video Dosyalarını Oynatma
Bir video dosyası oynatılıyorsa, İşlem
düğmelerini görüntülemek için ekrana dokunun.

3

Ekrana 7 saniye boyunca dokunmazsanız
ekran oynatma ekranına döner.
Dizin sırasında, ekrandaki seçeneğe basarak
seçeneği doğrudan menüden seçebilirsiniz.
Oynat / Duraklat Oynat
1. Basın
2. Basın
9

8

7

6

2) Dizin Yolu Görüntüleme
3) Başlık Bölümü Ekranı
4) Toplam Oynatma Süresi
5) Parlaklık
6) Hızlı İleri Düğmesi / Sonraki Parça
7) Yürüt / Duraklat Düğmesi
8) Hızlı Geri Düğmesi / Önceki Parça
9) Oynatma Süresi İlerleme Çubuğu
10)Çalma hızı
11)Geçerli Oynatma Süresi

5

4

Sonraki / Önceki Videoya Geç
1. Önceki / sonraki videoyu oynatmak için
oynatma sırasında
/
düğmesine basın.
Hızlı İleri / Hızlı Geri Çalışma
1.
/
düğmesine basın ve 1sn'den fazla
basılı tutun oynatma sırasında hızlı geri / hızlı ileri
başlat. Serbest bırakma düğmesi normal hızda çalmaya
devam eder.
Not:
• Hızlı ileri ve geri sarma hızı, cihaza bağlı olarak değişebilir.

Çalma Hızı İşlemi
1. Oynatıcının oynatma hızını değiştirmek için
düğmesine basın.
2. Düğmeye
her basıldığında çalma hızı şu
şekilde değişir:
1x

2x

4x

8x

16x

15

32x

1x...

Türkçe

11 10

1) Dizin Düğmesi

oynatma sırasında duraklatmak için düğme.
devam etmek için düğmesine tekrar basın.

10. USB / MTP SES İŞLEMLERİ
18

1
3

2

USB Bellekte Ses Dosyalarının Çalınması /
MTP cihaz
Oynat / Duraklat Oynat

17
4
5

16

1. Oynatma sırasında duraklatmak için

düğmesine

basın. 2. Oynatmaya devam etmek için
düğmesine tekrar basın.

15
6
14
13 12 11

Türkçe

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

10

9

8

Albüm Kapağı Gösterimi
Geçerli parça listesi
Geri butonu
Başlık / Parça adı
Albüm adı ve Sanatçı adı
Toplam Oynatma Süresi
Rastgele Düğme
Sonraki Parça / Hızlı İleri Sarma Düğmesi
Yürüt / Duraklat Düğmesi
Önceki Parça / Hızlı Geri Düğmesi
Oynatma Süresi İlerleme Çubuğu
Tekrarla Düğmesi
Geçerli Oynatma Süresi
Klasörler sekmesi
Sanatçılar Sekmesi
Albümler Sekmesi
Şimdi Çalınıyor Sekmesi
Şarkılar Sekmesi (Diğer sekmeleri
görüntülemek için menüyü yukarı
kaydırın.)

7

Önceki / Sonraki Dosyaya veya parçaya geç
1. Önceki / sonraki dosyayı oynatmak için
oynatma sırasında
/
düğmesine basın.
Hızlı İleri / Hızlı Geri Çalışma
1. Oynatma sırasında hızlı geri / hızlı ileri
almak için
/
düğmesine basın ve 1
saniyeden fazla basılı tutun. Serbest
bırakma düğmesi normal hızda çalmaya
devam eder.
2. Hızlı ileri alma parçanın sonuna geldiğinde,
hızlı ileri alma iptal edilir ve sonraki
parçaya geçer.
3. Hızlı geri alma parçanın başına geldiğinde,
hızlı geri alma iptal edilir ve parçayı
yeniden başlatır.
4. Not:
5. Hızlı ileri ve hızlı geri sarma hızı, medya
cihazına bağlı olarak değişebilir.

•Tümünü tekrarla
Geçerli çalma listesindeki parçalar tekrar tekrar
çalınır.
•Tekrar Kapalı
Ünitenin tekrar oynat fonksiyonu kapalı.
Not:
•
Tekrar ve Rastgele aynı anda açılamaz. Rastgele
tetiklendiğinde, tekrarlama işlevi devre dışı kalacaktır.

Rastgele Oynat
1. Çalma sırasında parçayı rastgele çalmak için
Rastgele
düğmesine basın.
2. Özelliği kapatmak için bu düğmeye tekrar
basın.
Not:
•
Tekrar ve Rastgele aynı anda açılamaz. Tekrarla
tetiklendiğinde, rastgele işlev devre dışı bırakılır.

Albüm Resmi
Geçerli ses dosyası albüm kapak resmi içeriyorsa,
resim bu alanda görüntülenir.
1

Tekrar Oynatma
1. Oynatma için tekrarlama durumunu seçmek
üzere
düğmesine basın. Metin buna göre
değişecektir.
Düğmeye her basıldığında, tekrarlama işlevi
2.
şu şekilde değişir:
Tekrar Kapalı
Parçayı Tekrarla
Tümünü Tekrarla
Tekrar Kapalı
Parça Tekrarlama
•Geçerli parça tekrar tekrar çalınacaktır.
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1) Atlı Karınca Görünümü Düğmesi
2) Küçük Resimler Görünüm Düğmesi

2

Albüm görünümünde bir Parça seçme
Bu işlev albüm görünümünden parça seçmenizi
sağlar.
•
•

•
•

•

•
•

Sanatçı görünümünde bir Parça seçme
•

Bu işlev parçaları sanatsal görünümden
seçmenizi sağlar.

1. Sanatçı dizini görünümüne girmek için
düğmesine basın.
2. Albüm görünümüne geçmek için sanatçı
listesinden sanatçıyı seçin.
3. Geçerli görünümden başka bir liste
görüntülemek için kaydırma çubuğunu basılı
tutun, yukarı veya aşağı kaydırın.

Şarkılar görünümünde bir Parça seçme
1

2

Klasörler görünümünde bir Parça seçme

1

2

1) Kaydırma çubuğu
2) Klasör Listesi
1. Klasörler dizin görünümüne girmek için
düğmesine basın.
2. Şarkılar görünümüne geçmek için klasörler
listesinden klasörü seçin.
3. Geçerli görünümden başka bir liste
görüntülemek için kaydırma çubuğunu basılı
tutun, yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Öncekine gitmek için
düğmesine basın.
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1) Alfabe listesi
2) Şarkı Listesi
1. Şarkıların dizin görünümüne girmek için
düğmesine
basın.
2. Alfabe listesine basın, basılı tutun ve
istediğiniz alfabeyi aramak için yukarı veya
aşağı hareket ettirin, istenen alfabeyle ilk
şarkıya gitmek için bırakın.
3. Şarkılar listesinden bir şarkı seçin ve çalın.

Türkçe

•

Albüm görünümüne girmek için
düğmesine
basın.
Karusel düzende görüntülemek için Atlı Karınca
görünümü düğmesine basın, ızgara görünümünde
görüntülemek için Küçük Resimler görünümü
düğmesine basın.
Atlı Karınca görünümü sırasında, diğer albümleri
görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
Küçük Resimler görünümü sırasında, diğer
albümleri görüntülemek için ekranı yukarı veya
aşağı doğru kaydırın.
Albüm resmini seçin, karşılık gelen şarkı listesini
gösterecektir.
Geçerli görünümden başka bir liste görüntülemek
için kaydırma çubuğunu basılı tutun, yukarı veya
aşağı kaydırın.
Şarkılar listesinden bir şarkı seçin ve çalın.
Önceki albüm düzeyine gitmek için
düğmesine basın.

4. Şarkı listesi görünümüne geçmek için albüm
listesinden albümü seçin.
5. Şarkılar listesinden bir şarkı seçin ve çalın.
6. Önceki albüm düzeyine gitmek için
düğmesine basın.

11. iPod / iPhone İŞLEMLERİ
Bu bölümde, USB yuvası yoluyla bir Apple iPod /
iPhone'a bağlandığında yapılan işlemler
açıklanmaktadır.

iPod Modunu Seçin
iPod zaten bağlı olduğunda
1.iPod modunu seçmek için Ses Kaynağı Seçimi
ekranındaki
düğmesine basın. Ekran buna
göre değişecektir.

Notlar:
• Çalıştırma koşulları için iPod kullanım kılavuzunu
okuyun.
• Ünite, desteklenmeyen cihazlarla veya
desteklenmeyen versiyonlarla düzgün çalışmayabilir.
• iPod / iPhone yalnızca ön USB bağlantısı (USB1) için
kullanılabilir.
1

2

3

2. Sistem, iPod'un son çalınan parçasından
çalmaya başlayacaktır.
Oynat / Duraklat Oynat
1. Press the
button to pause during playback.
2. Press the
button to resume playback.

4

Türkçe

5
6

7

14 13 12

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

11

10

9

iPod dizin sekmesi
Albüm Kapağı Gösterimi
Geçerli parça listesi
Geri butonu
Başlık adı
Albüm adı ve Sanatçı adı
Toplam Oynatma Süresi
Rastgele Düğme
Sonraki Parça / Hızlı İleri Sarma
Düğmesi
Yürüt / Duraklat Düğmesi
Önceki Parça / Hızlı Geri Düğmesi
Oynatma Süresi İlerleme Çubuğu
Tekrarla Düğmesi
Geçerli Oynatma Süresi

8

Önceki / Sonraki Parçaya Geç
1. Önceki / sonraki dosyayı oynatmak için
oynatma sırasında
/ düğmesine basın.
Hızlı İleri / Geri
1. Oynatma sırasında hızlı geri veya hızlı ileri
almak için
/
düğmesini basılı tutun.
Düğmenin bırakılması, normal hızda çalmaya
devam edecektir.

•Parça Tekrarlama
iPod'un ONE TRACK REPEAT durumu ile aynı
davranışa sahiptir.
•Tümünü Tekrarla
İPod'un ALL REPEAT durumu ile aynı
davranışa sahiptir.
•Tekrar Kapalı
Bu durumda, hiçbir parça tekrarlanmaz.
Not:
• Sesli Kitaplar, Podcast'ler ve iTunes radyo için Tekrar Çal
özelliği kullanılamaz.

Karışık Çalma
1. Oynatmak için karışık çalma durumunu seçmek
üzere
düğmesine basın. Metin buna göre
değişecektir.
2. Düğmeye
her basıldığında metin şu şekilde
değişir:
Karıştırma Kapalı
Karıştırma Kapalı

Karıştırma Açık

Not:
Hızlı ileri ve hızlı geri alma hızları iPod'a bağlı olarak
değişebilir.

•Karışık Çal Açık
Karışık çalma, iPod'daki Şarkıları Karıştır ile
eşdeğerdir.

Tekrar Oynat
1. Oynatma için tekrarlama durumunu seçmek
üzere
düğmesine basın. Metin buna göre
değişecektir.

•Karışık Çal Kapalı
Karışık çalma kapalıdır.

2. Düğmeye
değişir:
Tekrar
Kapalı

her basıldığında metin şu şekilde
Tümünü
Tekrarla

Parçayı
Tekrarla
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Tekrar
Kapalı

Note:
• Shuffle Play for Audiobooks, Podcasts and iTunes radio
will not be available.

İPod Menüsünden Bir Şarkı Seçme
1

2

4

1. İPod dizin sekmesinden istediğiniz iPod kategorisini
seçin. Ekran buna göre değişecektir.
2. İstenen iPod kategorisi sekmede yoksa, daha fazla iPod
kategorisi aramak için iPod dizini sekmesini yukarı
veya aşağı kaydırın.
3. Bir sonrakine geçmek için istediğiniz kategoriyi seçin
4. seviye; seçilen kategorinin önceki seviyesine dönmek
için
düğmesine basın. Son seviyeye kadar (şarkı
listesi) 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. İstenen öğe listede yoksa. Geçerli görünümden başka
bir liste görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.
6. Parçayı çalmak için kategorinin son seviyesinde
istediğiniz şarkıyı seçin. iPod Menüsü'nden otomatik
olarak çıkılacaktır.

Kullanılabilir iPod Kategorileri

•

Çalma listeleri
Sanatçılar
Albümler
Şarkılar
Türler

•
•
•
•

Miracast Modunu Seçin
Video kaynağından Miracast modunu seçmek
için
düğmesine basın.

Desteklenen iPod / iPhone Cihazlar
Desteklenen iPod / iPhone ve uyumlu yazılım
sürümü:

Pod dizin sekmesi
Kategori / Parça listesi
Geri butonu
Kaydırma çubuğu

•
•
•
•

Notlar:
• İTunes Radio Live istasyonu sırasında Oynat /
Duraklat düğmesi dışındaki tüm düğmeler devre dışı
bırakılır.
• İTunes Radio özellik istasyonu sırasında Oynat /
Duraklat düğmesi ve Sonraki Parça düğmesi hariç tüm
düğmeler devre dışı bırakılır.

Besteciler
Sesli Kitaplar *
Podcast'ler *
iTunes Radyo **

iPod/iPhone

Compatible Version

iPhone 7 Plus

iOS 11

iPhone 7

iOS 11

iPhone SE

iOS 11

iPhone 6S Plus

iOS 11

iPhone 6S

iOS 11

iPhone 6 Plus

iOS 11

iPhone 6

iOS 11

iPhone 5s

iOS 11

iPhone 5c

iOS 10.3.3

iPhone 5

iOS 10.3.3

iPod Touch 6th Gen

iOS 11

* Yukarıdaki desteklenen cihazlar tabloda listelenen özgün
sürümlerle test edilmiştir. Aynı cihazların diğer sürümleri
düzgün çalışmayabilir.
* Cihaz uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu
adresi ziyaret edin:
http://clarion.com.my/iop-compatibility
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Miracast'a bağlanma
• Ünite bir bağlantı beklerken, bir cep telefonu
kullanarak Miracast ile bağlantı kurun.
• Başarılı bir bağlantı kurulduktan sonra, sistem
telefonun arayüzünü ekrandan yansıtır.
• Miracast ile bağlandığında telefon işlemleri
ünite üzerinden yapılabilir.
• Kaynak modları değiştirilirken miracast
bağlantısı kesilecektir.

Notlar:
Miracast bağlantısı ve kullanılabilirliği telefona
•
bağlıdır.
•
Sürüş sırasında Miracast kullanılamaz.
•
Miracast bağlıyken Bluetooth kullanılamaz.

Türkçe

1)
2)
3)
4)

12. Miracast İŞLEMLERİ

* Kullanılabilirlik iPod'a bağlıdır
** Kullanılabilirlik Bölgeye bağlıdır

3

13. Bluetooth® SES OYNATICI İŞLEMLERİ
Bazı
Bluetooth
cep
telefonlarının
ses
özellikleri vardır ve bazı taşınabilir müzik
çalarlar Bluetooth özelliğini destekler. Bu
cihazlara bu cihazlarda “Bluetooth müzik
çalarlar” adı verilecektir. Bu sistem bir
Bluetooth
müzik
çalarda saklanan
ses
verilerini çalabilir.

Bluetooth Ses Oynatıcıyı Kontrol Etme

•

Türkçe

2

3
4
5

8

7

6

Album art
Back button
Title /Track name
Album name and Artist name
Quick connect Button
Next Track /Fast Forward Button
Play/Pause Button
Previous Track /Fast Backward Button

2

Bazı cihazlar için oynatma başlatılmazsa,
düğmeye manuel olarak basın.

Oynat / Duraklat Oynat
Oynatmayı duraklatmak için
basın.
Oynatmaya devam etmek için
düğmesine basın.

Select Bluetooth Audio Mode
Press the
button to select the Bluetooth Audio
mode.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1

Müzik çalmak
Bluetooth müzik çalar ile bağlantı kurulduktan
sonra, çalma modu otomatik olarak devreye
girer.

Note:
• This system will not operate properly with some Bluetooth
audio players.

1

Hızlı Bağlantı

Not:
Bazen ortama bağlı olarak çalma sesleri parçalanabilir veya
anahtar sesleri üretilebilir.

düğmesine

1)
2)
3)
4)
5)

Geri butonu
Seçilen cihaz
Cihazı sil
Cihazı Bağla / Bağlantıyı Kes
Sıfırla

4

5

3

Hızlı İleri / Geri
1. Oynatma sırasında hızlı geri veya hızlı ileri almak
için
/
düğmesini basılı tutun. Düğmenin
bırakılması, normal hızda çalmaya devam edecektir.

• Seçilen cihazı bağlamak için
düğmeye basın.
• Eşleşen tüm Blue tooth bilgilerini silmek
için
düğmeye basın.
• Seçilen cihazı silmek için
düğmesine basın.
• Bağlı olan mevcut cihazın bağlantısını
kesmek için
düğmesine basın.
• Yeni cihazla eşleştirmek için
düğmeye basın.

Notlar:
• Hızlı ileri ve geri sarma hızı, Bluetooth müzik çalarlara
bağlı olarak değişebilir.
• Bluetooth müzik çalarlara bağlı olarak hızlı ileri ve geri
sarma işlevi kullanılamayabilir.

Notlar:
• Cihaz yöneticisi ayarlarına bakın
• Bu işlem sürüş sırasında kullanılamaz.

Önceki / Sonraki Parçaya Geç
1. Önceki / sonraki dosyayı oynatmak için
oynatma sırasında
/
düğmesine basın.
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14. Bluetooth® TELEFON İŞLEMLERİ
Bluetooth® Teknolojisine Giriş Bluetooth®
kablosuz teknoloji, yaklaşık 10 metrelik (yaklaşık
33 fit) kısa bir mesafe boyunca kablo veya kordon
olmadan cep telefonları ve kulaklıklar gibi cihazları
bağlayan bir radyo teknolojisidir. Daha fazla bilgi
için: www.bluetooth. com.
•Eller Serbest Profili (HFP)
Kullanıcının, bağlı cep telefonuyla eller serbest
çalışmasını sağlar.

•Ses / Video Uzaktan Kumanda
Profili (AVRCP)
Kullanıcının bu cihazla harici ses çaların
bazı temel çalma işlevlerini kontrol
etmesini sağlar.
•Telefon Defteri Erişim Profili (PBAP) Arayan
kimliği, arama geçmişi ve kişi listesi gibi cep
telefonu bilgilerinin değiş tokuşuna izin verir.
Not:
Lütfen desteklenen profiller için telefonunuzun teknik
özelliklerini kontrol edin veya telefonunuzun uyumlulukları
için en yakın servis merkezine başvurun.

Select Phone Mode
1. Ana Ekrandaki
düğmesine basın. Ekran
buna göre değişecektir.
2. Belirli bir ayar kategorisi seçmek için
sekmelerden birine basın.
3. Ayarlar'dan çıkmak ve Ana Ekrana erişmek
için tekrar [HOME] düğmesine basın.

1

2

4
3

3
2

4
1

1) Sekme ekranı. Seçilen her sekmeyle
farklılık gösterir.
2) Senkronizasyon Sekmesi
3) Çağrı kaydı Sekmesi
4) Telefon Rehberi Sekmesi
5) Tuş Takımı Sekmesi

5

1)
2)
3)
4)
5)

Sayı Ekranı
Sil Düğmesi
Arama tuşu
Tekrar Arama Düğmesi
Klavye

Sesli Çevirici
Not:
•
Bu işlev Bluetooth bağlantılı telefona bağlıdır.

•Sesli Arama Yapma
Bağlı telefonun sesli arama özelliğini
etkinleştirmek için [VOICE] düğmesine basınız.
1. Sesli aramayı iptal etmek için [VOICE]
düğmesine tekrar basın.
•Yeniden Arama işlevini kullanarak
Arama Yapma
Son numarayı tekrar aramak için
düğmesine basın.

•Tuş Takımını Kullanarak Arama Yapma
1. Tuş Girişi'ni seçmek için
sekmeye
basın. Ekran buna göre değişecektir.
2. Ekranda görüntülenen tuş takımını
kullanarak telefon numarasını girin.
3. Girilen numaraları birer birer silmek için
düğmesine
basın.
4. Girilen tüm sayıları silmek için
düğmesini basılı tutun.
5. Girilen numarayı aramak için
düğmesine basın.
Not:
Bu birim Yapılandırılmamış Ek Hizmet Verilerini (USSD)
desteklemez. USSD ile ilgili işlevleri gerçekleştirmek için
lütfen bunu telefonunuzda yapın.
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Türkçe

•Gelişmiş Ses Dağıtım Profili (A2DP)
Harici müzik çalardan bu üniteye kablosuz olarak
yüksek kaliteli stereo müzik akışı sağlar.

Tuş takımı ekranı
5

Çağrı kaydı sekmesi
Sistem, Aranan / Gelen / Cevapsız çağrıları hafızaya
veri kaydeder. Veriler bu üniteden arama yapmak
için kullanılabilir.

Telefon rehberi
Bu cihazdan arama yapmak için cihazdan alınan
Telefon Rehberi verilerini kullanabilirsiniz.

1

1

2

3

2

•Telefon Rehberini Kullanarak Arama Yapma

1) Kişi Listesi
2) Alfabetik Arama Düğmesi

Türkçe

Notlar:
• Yalnızca telefonun hafızasında saklanan kartvizitler
ünitenin hafızasında senkronize edilir.
• Senkronizasyon, eşleştirilmiş telefon için 1500 numara
ile sınırlıdır.
• Bu ünite yalnızca VCARD 3.0 cihazını destekler.
VCARD'ın diğer sürümüne sahip cihaz düzgün
çalışmayabilir.

1. Rehber öğesini seçmek için üst menüdeki
sekmeye basın. Ekran buna göre
değişecektir.
2. Rehberde kayıtlı numaraları görüntülemek
için istediğiniz isim düğmesine basın.
Alfabe Kaydırma
•Kaydırma çubuğunu seçili tutun, arzu alfabesini
aramak için yukarı veya aşağı doğru sürükleyin.
•Alfabe sıraya göre değişecektir. İstediğiniz
alfabeye ulaştığınızda kaydırma çubuğunu
serbest bırakın.

1) Cevapsız aramalar
2) Aranan Aramalar
3) Yanıtlanan Aramalar
•Çağrı Günlüğü Sekmesinden Çağrı Yapma
1. Numarayı aramak için istediğiniz kişi
numarasının yanındaki düğmeye basın.
2. Kişiler listesine geri dönmek için
basın.

düğmesine

Notlar:
• Arama işlevi, kişilerin yalnızca ilk karakterini arar.
• Karakterler bulunamazsa, aşağıdaki alfabeyi arar ve
görüntüler.
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1. Çağrı kaydı öğesini seçmek için
sekmeye
basın. Ekran buna göre değişecektir.
2. Seçilen kategorideki numaraları görüntülemek için
[Cevapsız Çağrı] / [Aranan Çağrı] / [Cevaplanan
Çağrı] düğmesine basın.
3. Numarayı aramak için istediğiniz kişi numarasının
yanındaki
düğmeye basın.
Notlar:
Çağrı günlüğü listesi sekmeye geçerken otomatik
•
olarak indirilecek ve güncellenecektir.
Bu üniteye kategori başına maksimum 20 telefon
•
numarası yüklenecektir.

1. Senkronizasyon sekmesi : Telefon
defterini veya arama kaydını manuel
olarak senkronize etmek için sekmeye
basın.

• Telefon defteri indirme” / “Arama kaydı aşağı
yükleme” seçildiğinde, mevcut tüm iletişim bilgileri
silinir ve indirilen kişilerle değiştirilir.
• İndirme işlemi yarıda kesilirken veya iptal edilirken,
ünite yalnızca indirilen kişileri gösterir.
• Ünite yalnızca en son telefonun kişi ve çağrı kaydı
bilgilerini kaydedecektir. Üniteye önceki bir telefon
yeniden bağlanırsa, tüm bilgilerin tekrar indirilmesi
gerekir.

1. Basınız
2. Basınız

Çağrı sohbeti
Konuşma sırasında aşağıdaki Telefon kesme ekranı
görüntülenir.

2 farklı numarayla ayrı görüşmeler
İki görüşme sırasında aşağıdaki Telefon kesme ekranı
görüntülenir

1.Cep telefonunu kullanarak ve ahizesiz kullanım
işlevini (Özel Mod) iptal ederek konuşmak için
düğmeye basın. Ahizesiz görüşme moduna
dönmek için
düğmeye basın.

gelen çağrıyı reddetmek için

• Cep telefonunu kullanarak ve ahizesiz kullanım

2. Tuş takımı için düğmeye basın

işlevini (Özel Mod) iptal ederek konuşmak için

3) Görüşme sona erdiği zaman çağrıyı
sonlandırmak için
düğmeye basın.

moduna dönmek için

İkinci gelen çağrı
İkinci gelen arama sırasında aşağıdaki Telefon kesme
ekranı görüntülenir

Gelen çağrı

gelen aramayı cevaplamak için

Türkçe

2. Bağlantılı mobil cihazdan kişileri / arama
geçmişini manuel olarak indirmek için
“Telefon defteri indirme” veya “Arama
kaydı aşağı yükleme” tuşuna basın.
3. İndirme işlemini iptal etmek için düğmesine
basın.

2. Aramabittiğindetelefonu kapatmakiçin
düğmeyebasın.

düğmeye basın. Ahizesiz kullanım
düğmesine basın.

• Geçerli etkin aramayı beklemedeki aramayla
değiştirmek için

düğmeye basın.

• 2 görüşmeyi birleştirmek için

düğmeye

basın.
• Arama bittiğinde telefonu kapatmak için
düğmeye basın.

1. Gelen aramayı cevaplamak için
basın.

düğmesine
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İki farklı numarayla birleştirilmiş görüşme
Birleştirilen iki görüşme sırasında aşağıdaki telefon
kesme ekranı görüntülenir

Türkçe

1. Cep telefonunu kullanarak ve ahizesiz kullanım
işlevini (Özel Mod) iptal ederek konuşmak için
düğmeye basın. Ahizesiz kullanım moduna
dönmek için
düğmesine tekrar basın.
2. Aramayı bölmek için düğmeye basın.
3. Görüşme bittiğinde,

düğmesine basın.

Arama görüşmeleri arasında geçiş yapma
• Bölünmüş arama sırasında aşağıdaki Telefon
kesme ekranı görüntülenir

1) İstediğiniz çağrıyı etkin çağrı olarak seçin,
ikinci çağrı beklemeye alınacaktır.
2) Bölünmüş aramayı iptal etmek ve
birleştirilmiş arama ekranına geri dönmek
için
düğmesine basın.

Birden çok çağrı konuşması sırasında çağrıyı bitirme
•
Son arama seçimi sırasında aşağıdaki Telefon
kesme ekranı görüntülenir.

1) Bitirmek istediğiniz aramayı seçin, sistem
normal konuşma moduna geçer.
2) Ayrılmış çağrıyı iptal etmek ve birleştirilmiş
çağrı ekranına geri dönmek için
düğmesine basın.

15. AUX İŞLEMLERİ

Bu sistemin ön panelinde, bu birime bağlı harici
cihazlardan ses ve müzik dinleyebileceğiniz AUX
girişi vardır.
1. Harici müzik çaları AUX girişine bağlayın.

3)Tüm aramaları bitirmek için
düğmesine basın.

2. Ses Kaynağı Seçimindeki
düğmeye
basın ve AUX işlevine erişmek için AUX
modunu seçin.

Not:
Cep telefonuna bağlı olarak, Özel moda girilirken Telefon
Kesme ekranı iptal edilebilir ve bu sistemle bağlantı
kesilebilir.

Not:
•
AUX girişi için yalnızca 3,5 mm stereo jak kullanın.
Bu AUX işlevinde kontrol tuşları (Oynat / Duraklat, Hızlı
•
İleri, Hızlı Geri) kullanılamaz
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16. UYGULAMALAR
Notlar:

Uygulamaları Başlatma

•

Notlar:
•
Güvenlik nedeniyle, lütfen sürüş sırasında akıllı telefonu
çalıştırmayın.
•
Uygulamalar SmartCihazLink ™ tarafından desteklenmektedir.
•
Uygulamalar yalnızca desteklenen Android ve Apple akıllı
telefonlarla uyumludur.
•
Uygulamalara bağlanmadan önce lütfen akıllı telefonunuzun
kilidinin açık olduğundan emin olun.
•
Eller serbest işlevini kullanmak için lütfen Bluetooth ile
bağlanın.
1

2

3

•
•
•
•
•
•
•

Uygulamalardan USB'ye geçiş (MTP
- Android Akıllı telefon)

1) Uygulama simgesi Düğmesi (Senkronize
uygulamalar)
2) Yardım Düğmesi
3) Geri butonu

1. USB 1 Portuna uyumlu bir akıllı telefon cihazı
bağlayın.
2. Üniteye bir iPhone veya Android Cihazlar
bağlandığında,
Uygulamalar
uyumlu
uygulamaları cihazdan senkronize eder ve
Uygulamalar'da görüntüler.
3. Uygulamalara erişmek için Ana Ekrandaki
düğmesine basın.
4 . İPhone'unuzdaki uyumlu uygulamaya basın.
5 . Önceki ekrana dönmek
için düğmesine basın.

1. Android Cihazlar cihaza Uygulamalar ile
bağlıyken, Ses Kaynağı Seçimi'nde
düğmesine veya Video Kaynağı Seçimi'nde
düğmesine basın.
2. Onay mesajını kabul ettikten sonra, ünite
Uygulamaların bağlantısını kesecek ve
seçilen kaynak moduna bağlı olarak USB
müzik veya USB videoya bağlanacaktır.

Kullanım İpuçları

Araba navigasyon uygulamasını kullanırken şunları
yapabilirsiniz:
•
Ahizesiz kullanım kitiyle bir akıllı telefona
bağlayın (bkz. “Bluetooth® Telefon İşlemleri”).
•
İPhone / iPod'unuzdan müzik dinleyin (bkz.
“İPhone / iPod İşlemleri”).
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3. Araç navigasyon uygulamasını yeniden etkinleştirin.
•
Ana Ekrandaki Uygulamalar'a gidin.
•
Navigasyon haritasını ve görünümünü açmak için araç
navigasyon uygulamasına basın.

Türkçe

•

Üniteye bağlanmadan önce akıllı telefon cihazına
uyumlu uygulamaların yüklenmesi gerekir.
Desteklenen uygulamalar için lütfen Hızlı
Başlangıç Kılavuzuna bakın.
Sistemin kullanılabilir uygulamaları
görüntülemesi birkaç saniye sürecektir.
Ünitede uygulamayı başlatmadan önce
uygulamanın akıllı telefonda başlatıldığından
emin olun.
Uygulamalar bağlandığında, aşağıdaki tüm
bağlantılar devre dışı bırakılır:
USB 1 müzik o USB 1 video o Mobil Bağlantı
Miracast
USB 2'den Ses / Video oynatıcı varsa, bu işlev
kullanılabilir.
Uyumlu uygulamaları kontrol etmek için, uygun
uygulamanın bağlantısına erişmek üzere QR kodunu
görüntülemek üzere
düğmesine basın.

17. ANDROID AUTO™
Android Auto Başlatma
Notlar:
• Android Auto'ya otomatik olarak bağlanmak için şu
adrese gidin:
• Ana Sayfa> Ayarlar> Sistem> Akıllı telefon varsayılan
bağlantısı> Android cihazlar.
• Varsayılan projeksiyon olarak Android Auto'yu seçin.
• Birime bağlamadan önce Android Auto uygulamasını
Android akıllı telefona yükleyin.
• Bluetooth Eller Serbest Profili Android cihazına
bağlanacaktır.

Türkçe

1. Üniteye USB kablosuyla yeni bir Android akıllı
telefon
bağlandığında, Android
Auto
hemen
başlatılır. Android Otomatik Kullanıcı Arayüzü
otomatik olarak görüntülenecektir.
2. Bluetooth Eller Serbest Profili (HFP) eşleştirilecek
ve Android cihazına otomatik olarak bağlanacaktır.
3. Not:
4. İlk kez bağlantı kurulurken, Android Auto UI
görüntülenmeden önce Android akıllı telefondaki
son kullanıcı lisans sözleşmesinin kabul edilmesi
gerekir.
5. Diğer cihazlardan mevcut tüm Bluetooth HFP
bağlantılarının bağlantısı kesilir.
6. Eşlenen cihaz sayısı maksimumsa, Mobile Link
devam etmeden önce eşleştirilmiş cihazlardan birini
silmek için bir mesaj görüntüler.

2. Ana Ekranda, “Android Auto telefon”
ekranına gitmek için basın.

Android Auto'ya erişme (fiziksel düğmelerle)
1. Google sesli komut ekranına gitmek için [VOICE]

düğmesine basınız. Google sesli komut ekranından
çıkmak ve bir önceki ekrana geri dönmek için [VOICE]
düğmesine tekrar basın.

3. Ses kaynağı modunda, Android Auto şimdi
yürütülüyor" ekranına gitmek için
basın.

2. Sesli müzik kaynakları arasında geçiş yapmak
ve “Android Auto şimdi çalınıyor” ekranına
gitmek
için
direksiyondaki
uzaktan
kumandadaki [SOURCE] düğmesine basınız.
Android Otomatik ekrandan çıkma
1. Ana Ekrana gitmek için [HOME] düğmesine
basın
Android Auto'dan Uygulamalara Geçiş
1. Bir Android telefon cihaza Android Auto ile
bağlıyken, Ana Ekrandaki
düğmesine
basın.
2. Onay mesajını kabul ettiğinizde, ünitenin
Android Auto ile olan bağlantısı kesilecek ve
Uygulamalar'a bağlanacaktır.
Not:

Android Auto'yu başlatma
Ana Ekran'da Android Otomatik ekranına
gitmek için basın.

Telefonda uyumlu uygulama yoksa Android Auto'dan
geçiş yapmak için bir onay mesajı olmayacaktır. Ünite
Android Auto'ya bağlı kalacaktır.
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18. AYARLAR İŞLEMLERİ
Ayarları şeç
1. Ana Ekrandaki düğmesine basın. Ekran buna
göre değişecektir.
2. Geçerli modun sesi arka planda duyulabilir.
Ses seviyesi hala ayarlanabilir.
3. Belirli bir ayar kategorisi seçmek için üst
düğmelerden birine basın.

Balans/Kısıcıı Ayarı
Balans / Kısıcı sekmesini seçmek için sekme
menüsündeki
düğmesine basın. Ekran
buna göre değişecektir
2

1

4. Ayarlar'dan çıkmak ve önceki moda dönmek
düğmesine basın.
için
2

3

4

5

6

3

• Kısıcıyı Ayarlama
• Kısıcı için ayar aralığı R12 ila F12'dir.
• Ön hoparlörlerden sesi vurgulamak için
kısıcı'nın işaretçisine basıp sağa sürükleyin.
• Arka kısıcı'nın işaretçisine basıp sola
sürükleyin.
• Kısıcıyı “CENTER” a sıfırlamak için
düğmeye basın.

Ses Efekti Kontrolleri

Türkçe

1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kullanım kılavuzu
Ses ayarları
Sistem ayarları
Bluetooth ayarları
hakkında
Geri düğmesi

Ses ayarları için ayar yapmak üzere
düğmesine basın..

1)
2)
3)
4)
5)

5

4

Balans / Fader ayarı
İşaretçi Ekranı
Geri düğmesi
Orta Düğmeler
Ekolayzer ayarı

• Dengeyi Ayarlama
• Denge için ayar aralığı L12 ila R12'dir.
• Sağ hoparlörlerden sesi vurgulamak için
Denge işaretçisine basıp sağa sürükleyin.
• Sol hoparlörlerden sesi vurgulamak için
Denge işaretçisine basıp sola sürükleyin.
• Teraziyi “CENTER” a sıfırlamak için
düğmeye basın.
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1

2

3

1) Ön Ayarlı Ekolayzer seçimi
2) Ses yüksekliği açık / kapalı
3) Özel EQ ayarları
1. Ekolayzer sekmesini seçmek için sekme
menüsündeki düğmesine basın. Ekran buna
göre değişecektir.
•Ön Ayarlı Ekolayzer
1.Sonraki / önceki ön ayar ayarlarını seçmek için
Ön Ayar Ekolayzer seçimini yukarı veya aşağı
kaydırın.

2. Kullanılabilir önayarlı tonların artan sırası:
Flat
Hop

Rock
Classic Pop
Custom 1
Custom 2

Jazz Hip
Flat...

Not:
• Özel 1 ve Özel 2, sesin grafik ekolayzer ile manuel
olarak ayarlanmasını sağlar.

• Ses Yüksekliği Fonksiyonu
Ses yüksekliği fonksiyonu ünitedeki sesi
yükseltir.
1. Ses şiddeti işlevini açmak veya kapatmak için
düğmeye basın. Düğme ekranı
buna göre değişecektir.

Türkçe

Özel Ekolayzer
3

4

• Bu işlem sürüş sırasında kullanılamaz.
• Özelleştirme için 13 frekans bandı serisi mevcuttur. Her
bant için varsayılan kazanç 0'dır. Her bandın ayarlanabilir
aralığı -12 ila 12'dir.

Saat Ayarı

2. Ses kazancını ayarlamak için işaretçiyi
istediğiniz frekansta yukarı veya aşağı
hareket ettirin.
3. İstenen frekans için seçilen kazanç ekranı
buna göre değiştirilecektir.
4. Değerlerin her birini varsayılanlarına
sıfırlamak için
düğmesine basın.
5. Önceki ekrana dönmek için
düğmesine
basın.
Sistem ayarları
Sistem ayarları için ayar yapmak üzere
düğmesine basın.
Ekran Ayarı

2

1
2
3
4

1)
2)
3)
4)

24 Saat Biçimi açma / kapama düğmesi.
Zaman Düğmesini Ayarlayın.
Tarih ayarla
Saat Dilimini Ayarla

1. Sekme menüsündeki
düğmesine
basın. Ekran buna göre değişecektir.
2. 12 saatlik veya 24 saatlik ekran biçimi
arasında geçiş yapmak için “24 Saat Saat
Biçimi” ne basın.

1

1)
2)
3)
4)

İşaretçi Ekranı Kazanın
DB cinsinden kazanç elde etme
Yeniden başlatma tuşu
Geri butonu

1. Ekolayzer menüsündeki
düğmesine
basın. Ekran buna göre değişecektir.
Notlar:
•

Grafik ekolayzer yalnızca Özel 1 / Özel 2 önayar tonu
seçildiğinde kullanılabilir.

1. Ekran sekmesini seçmek için sekme
menüsündeki
düğmesine basın. Ekran
buna göre değişecektir.
2. Parlaklığı değiştirmek için Parlaklık
işaretçisine basın ve sağa / sola hareket
ettirin.
3. Kontrastı değiştirmek için Kontrast öğesinin
işaretçisini sağa / sola doğru hareket ettirin.
4. Parlaklık ve Kontrast'ı varsayılan ayarlara
sıfırlamak için
düğmeye basın.
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1

1) Saat ayarı.
2) Dakika ayarı.
3) AM / PM
4) Ayarlamak
5) Sıfırla

2

3

4

5

1. Saat ayarları ekranına girmek için “Saati
Ayarla” düğmesine basın
2. Saati seçmek için Saat sütununda yukarı
veya aşağı kaydırın.
3. Dakikayı seçmek için Dakika sütununda
yukarı veya aşağı kaydırın
4. AM veya PM arasındaki süreyi değiştirmek
için AM / PM sütununda yukarı veya aşağı
kaydırın
5. Geçerli saat ayarlarını kaydetmek için
düğmesine basın.
6.

4. Yılı seçmek için Yıl sütununda yukarı veya
aşağı kaydırın
5. Geçerli tarih ayarlarını kaydetmek için
düğmesine basın.
Saat Dilimi Ayarları

1

düğmesine basarak varsayılan
değere dönün.

2

Not:
•
AM / PM seçimi yalnızca 12 saatlik zaman
göstergesinde kullanılabilir.

1. Saat Dilimi ayarları ekranına girmek için
“Saat Dilimini Ayarla” ya basın
2. Alfabe listesine basın, basılı tutun ve
istediğiniz alfabeyi aramak için yukarı veya
aşağı hareket ettirin, istenen alfabeyle ilk
saat dilimine gitmek için bırakın.

2

3

1. Ayarlar menüsünde düğmesine basın. Ekran
buna göre değişecektir.
2. Genel ayarların özelleştirilmesini
gerçekleştirmek için listelenen öğelerden
birini seçin.
3. Önceki katmana geri dönmek için düğmesine
basın.
• Bip Fonksiyonu
• Geçerli bir işleme sahip herhangi bir düğmeye
basıldığında bip fonksiyonu bir bip sesi çıkarır.
• 1. Bip işlevini açmak veya kapatmak için
“Beep” düğmesine basın. Düğme ekranı buna
göre değişecektir.
• Dil
Dili değiştirmek için “Dil” e basın.
Ayarlardan istediğiniz dili seçin.

4

1) Tarih ayarlaması.
2) Ay düzenlemesi.
3) Yıl düzenlemesi
4) Tarih ayarla
1. Tarih ayarları ekranına girmek için “Günü
Ayarla” ya basın
2. Tarihi seçmek için Gün sütununda yukarı
veya aşağı kaydırın.
3. Ayı seçmek için Ay sütununda yukarı veya
aşağı kaydırın
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Türkçe

1) Alfabetik Arama Düğmesi
2) Saat Dilimi listesi.

Tarih Ayarları

1

Genel Ayarlar

• Duvar kağıdı
1. Duvar kağıdını değiştirmek için “Duvar
Kağıdı” tuşuna basın.
2. İstediğiniz duvar kağıdını seçmek için sola
veya sağa kaydırın.
3. Seçilen görüntüyü duvar kağıdı olarak
ayarlamak için basın.
• Sistemi yeniden başlatma
1. Genel Ayarlar menüsünde “Sistem Sıfırlama”
ya basın.
2. Sistem sıfırlamasını onaylamak için [Tamam]
tuşuna basın.
3. Önceki ekrana dönmek için [İptal] tuşuna
basın.

Türkçe

Notlar:
•
Sıfırladıktan sonra sistem yeniden başlatılır.
•
Ünitedeki tüm önceki ayarlar sıfırlanacaktır.

• Sistem güncellemesi
1. Genel Ayarlar menüsünde “Sistem
Güncelleme” tuşuna basın. Güncelleme
dosyası tespit edildiğinde, bir onay ekranı
görüntülenecektir.
2. Sistem güncellemesini onaylamak için
[Tamam] seçeneğini belirleyin.
3. Önceki ekrana dönmek için [İptal] tuşuna
basın.
• Notlar:

• Güncellemeden sonra sistem yeniden başlayacaktır.
• Ünitedeki tüm önceki ayarlar sıfırlanacaktır.
• Lütfen sistem güncellemesi sırasında üniteyi veya
motoru kapatmayın.

• Dokunmatik Panel Kalibrasyonu

Bluetooth Ayarları
1. Bluetooth Ayarları'nı seçmek için ayarlar
menüsündeki
sekmesine basın. Ekran buna
göre değişecektir.

1. Genel Ayarlar menüsünde Dokunmatik Panel
Kalibrasyonu'nu seçin. Ekran buna göre
değişecektir.
2. Hedef düğmelerine ünitede gösterilen sırayla
basın.
3. Kalibrasyon ayarını kaydetmek için
düğmesine basın.
4. Kalibrasyon sırasında
düğmeye basın
işlemi iptal etme ve önceki ekrana dönme
işlemi.
hakkında
1. Ayarlar menüsündeki
düğmesine basın.
Ekran buna göre değişecektir.
2. Ünitenin tüm bilgilerini görüntülemek için ekrana
basın ve yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin.
Kullanım kılavuzu
1. Ayarlar menüsünde
düğmesine basın.
Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodunu
telefonunuzla tarayın.
Not:
QR kodunu taramak için üçüncü taraf uygulamaları
indirmeniz gerekebilir.
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2. İstediğiniz işlemi seçmek için listedeki öğeye
basın.
• Bluetooth ayarları
• Handsfree için cihaz yöneticisi
• Bluetooth Audio için cihaz yöneticisi
Bluetooth Fonksiyonu
1. Bluetooth ayarlarını seçmek için sekme
menüsündeki
düğmesine basın. Ekran
buna göre değişecektir.
2. Bluetooth
açma
/ kapama
özelliğini
değiştirmek için “Bluetooth” a basın.
3. Bluetooth kapatıldığında, Handsfree ve
Bluetooth ses devre dışı bırakılır.
Rehber otomatik indirme işlevi
1. Telefon Defteri Otomatik İndirme özelliği, bir
cihaza bağlandığında cihazın telefon defterini
ve Arama kaydını otomatik olarak indirmesini
sağlar.
2. Telefon Rehberi Otomatik İndirme özelliğini
değiştirmek için Mavi Ayarlar sekmesindeki
“Telefon Defteri Otomatik İndir” seçeneğine
basın.
Not:
• Bazı telefonlar kişi bilgilerini indirmek için kullanıcı
onayı isteyebilir. Ünitenin ilgili bilgileri indirmesine
izin vermek için lütfen telefonunuzu kontrol edin.

Bluetooth Cihaz Yöneticisi
1. Ellerserbesti seçmek için sekme
menüsündeki
düğmeye basın. Ekran
buna göre değişecektir.
2. Bluetooth Audio'yu seçmek için sekme
menüsündeki
düğmeye basın. Ekran
buna göre değişecektir.

5. Eşleştirme başarılı olduktan sonra, telefon
otomatik olarak con-nected olacaktır. Bazı
telefonlar telefondan manuel
bağlantı
gerektirebilir.
6. Birim en fazla 5 telefonla eşleşebilir.
Telefonu manuel bağlama
1. Eşleştirilmiş bir cihaza bağlanmak için
düğmeye
basın. Ekran buna göre
değişecektir.
2. Bağlantı başarılı olduğunda Bluetooth göstergesi
açık olur.

1

2

1. Tüm bilgileri sil
2. Bağlan / kes / çift cihaz
3. Seçili cihaz silme

3

Telefonla eşleştirme
1. Yeni bir cihaz eklemek için düğmeye basın.
Ekran buna göre değişecektir.
2. Cep telefonundaki Bluetooth işlevini açın ve devam
etmeden önce bulunabilir modda ayarlayın.
3.Bulunabilir lerin listesi sunulacaktır.
Birim ile eşleştirmek için istenilen cihaz
seçin.
4. Aşağıdaki yöntemlerden birini gerçekleştirin:
Simple Secure Pairing (SSP) destekleyen telefon
için: Rastgele 6 haneli bir anahtar üretilecektir.
Geçiş anahtarını karşılaştırın ve aynı olduğundan
emin olun. Ardından, hem üniteye hem de
telefona [Tamam] tuşuna basın.

Telefonun bağlantısını manuel kesme
1.Bağlı bir cihaz bağlantısını kesmek için
düğmeye basın. Ekran buna göre değişecektir.
2. Bağlantı başarılı olduğunda Bluetooth göstergesi
kapatılır.
Notlar:
• Bağlantı kesilmesi, Bluetooth seçeneğini, araç
ateşlemesini
veya
doğrudan
telefondan
kapatılarak da yapılabilir.
• Telefon kapsama alanı dışında olduğunda,
Bluetooth bağlantısı kesilecektir. Sistem,
kapsama alanı içindeyken (Ayarlar'a bağlıdır)
telefonu
(Handsfree)
otomatik
olarak
yeniden bağlar.

Klasik telefon için:
İstendiğinde tanımlanan PIN kodunu girin
("0000" varsayılan olarak).
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1 .Ünitede bir onay ekranı görüntülenir.
2 . İşlemi iptal etmek için [Tamam] tuşuna
basın veya [İptal] edin.
3. Tüm bilgileri aynı anda silmek için .
Tüm eşleştirilmiş cihaz silinir
Not:
• Telefon bağlandığında, bazı ek Bluetooth
göstergeleri görüntülenir.

Türkçe

Not:
• Telefon bağlandığında, bazı ek Bluetooth
göstergeleri görüntülenir.

Bluetooth Cihaz Silme
İstediğini seçin ve eşleştirilmiş cihaz
silmek için tuşa basın. Ekran buna göre
değişecektir.

19. SORUN GİDERME
• General
Problem

Neden

Önlem

Güç açılmıyor. (Ses üretilmesin.)

Sigorta yanmış.

Aynı amper bir sigorta ile değiştirin. Sigorta tekrar
patlarsa, satınaldığınız mağazanıza danışın.

Hatalı kablolama.

Size en yakın servis merkezine danışın.

Mikroişlemci gürültü vb nedeniyle arızalandı.

Size en yakın servis merkezine danışın.

Problem

Neden

Önlem

USB cihaz takılamaz.

USB cihaz yanlış yöne takılmıştır.

USB aygıtının yönünü tersine çevirin ve yeniden
deneyin.

Düğmelere basıldığında hiçbir şey olmaz.
Ekran doğru değil.
• USB Cihaz

Türkçe

USB konektörü çalışmıyor.

Yeni bir USB cihazla değiştirin.

USB aygıt tanınmaz.

USB cihaz zarar görmüş.

USB aygıtını bağlayın ve yeniden bağlayın. Cihaz
hala tanınmıyorsa, farklı bir USB aygıtıyla
değiştirmeyi deneyin.

“UYGUN DOSYA YOK” gösterdiği zaman ses
duyulmaz..

USB cihazı desteklenen dosya depolanmamış.

Desteklenen ses dosyalarını USB aygıtta saklayın.

Ses atlıyor veya gürültülüdür.

Ses dosyaları düzgün kodlanmaz.

Doğru kodlanmış ses dosyalarını kullanın.

Video görüntüleri görüntülenmez.

Park freni çalışmıyor.

Park freninin devreye girdiğinden kontrol edin.

• Bluetooth Audio
Problem

Neden

Önlem

Ses akışı için uzaktan kumanda
gerçekleştiremez.

AVRCP bağlı değil.

Bağlantıyı kesip tekrar bağlayın.
Gerekirse cihazla tekrar eşleştirin.

Bağlı telefonu kullanırken ses akışı
dalgalıdır.

Bunun nedeni, düşük bant genişliği bağlantısındaki
aşırı Bluetooth etkinliğidir. Bazı cep telefonları bu
sorunla karşı karşıya kalacaktır.
Bazı SmartPhone aynı anda hem USB bağlantısı hem de
Bluetooth bağlantısı desteklenmez.

Ses akışı sırasında cep telefonu kullanmamaniz
tavsiye edilir.

Bluetooth Ses bağlantısı gerçekleştiremiyor
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USB bağlantısını çıkarın ve Bluetooth Audio'yu
yeniden bağlamayı deneyin.

• Bluetooth Telefon
Neden

Önlem

Sistem eşleştikten sonra çağrı alamaz ve
yapamaz.

Bluetooth bağlantısı henüz kurulmadı.
Eşleştirmeden sonra bağlantıyı kurmak
birimin birkaç saniye sürer. Bazı cihazlar
eşleştirmeden sonra otomatik olarak
bağlanmaz.

Cihazdan manuel olarak bağlanmak veya Bluetooth Handsfree
moduna girmek ve son bağlı cihaza el ile yeniden bağlanmak için
kullanın.

Cihaz bağlanamaz.

Cihaz eşleştirme bilgileri birimden silinmiş
olabilir.

Yukarıdaki önlemleri gerçekleştirin.

Cihazda ilgili profil seçilmez.

Kullanılabilir profilleri seçerken, ellerserbest özelliğine sahip bir
profil seçin. Aksi takdirde, Bluetooth ellerserbest modundan
çıktıktan sonra cihazı tekrar eşleştirin.
Telefon ses düzeyini azaltmayı deneyin.

Konuşma sırasında ses çıkışı yoktur.

Ses düzeyi çok yüksektir (araç ortamına,
hoparlörlere ve mikrofona bağlıdır) ve
aynı anda yalnızca bir kişi
konuşabildiğinde yarı çift yönlü mod
otomatik olarak tetiklenir.
Bunun nedeni, düşük bant genişliği
bağlantısındaki aşırı Bluetooth
etkinliğidir. Bu eşleştirme ve bağlanma ile
zorluklara neden olabilir.
Bluetooth iletişim bağlantısı kaybolur.

Sistem düzgün çalışmıyor.

Cihazdan yanıt yok.

Cihazı kapatın, sonra tekrar açın.

Bluetooth bağlı ancak arama yapamıyor.

Ellerserbest (HFP) bağlı olmayabilir.

Ekran göstergelerini kontrol ederek ellerserbestin (HFP) bağlı
olduğundan emin olun. İzin verilirse Cihazdan HFP'yi bağlayın; aksi
takdirde cihaz bağlantısını kesmeyi ve yeniden bağlamayı deneyin.

Bağlantı kararlı değil.

Eşleştirme işlemi hala devam ediyor.

Bluetooth Ayarlarını kontrol ederek Handsfree (HFP) ve Audio (A2DP)
bağlandığından emin olun (bkz. "Bluetooth Ayarları").

Arayanın sesi bozuk veya aralıklı geliyor.

Ses akışı gibi başka bir Bluetooth işlemi
sırasında bir cihazla eşleştirme ve
bağlanma da zorluklar.
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Tüm cihazların bağlantılarını kesin. Cihazla eşleştirmeyi ve daha
sonra el ile bağlanmayı deneyin.
Bağlantıyı kesip yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Bluetooth
handsfree modundan çıkıp cihazla tekrar eşleştirin.

Türkçe

Problem

• TFT Ekranı
Problem

Neden

Önlem

Görüntü görüntülenmiyor.

Park freni çalışmıyor.

Park freninin devreye girdiğini kontrol edin.

Ekran karanlık.

Parlaklık kontrolü çok düşük.

Parlaklığı düzgün ayarlayın.

Aracın farı yanıyor.

Parlamayı önlemek için ekran geceleri karanlık
hale getirilir (Aracın farı gündüz yandığında, ekran
kararır). Parlaklığı düzgün ayarlayın.

Neden

Önlem

Miracast görüntüleri görüntülenmiyor.

Park freni çalışmıyor.

Park freninin devreye girişdiğini kontrol edin.

Ses çıkışı yok

Miracast iletişim bağlantısı kayboldu.

Cihaz bağlantısını kesip yeniden bağlayın.

• Miracast
Problem

Türkçe

• Uygulama
Problem
Uygulamalar, eşitlenmiş uygulamalar
olmadan sabit boş bir ekran gösterir.

Neden
Cihaz üniteye bağlı değildir.

Önlem
Bir akıllı telefonu üniteye bağlayın.

Cihaz uyumlu değil.

Uyumlu bir işletim sistemine sahip bir Android Cihazı veya iPhone
kullanın.
Yalnızca resmi lightning USB kablosunu kullanın ve akıllı telefonu
üniteye yeniden bağlayın.

USB kablosu çalışmıyor.
Applications shows a fixed blank display,
with a QR Code.

Akıllı telefonda uyumlu uygulama
bulunamaz.

Android Cihazlar veya iPhone'a uyumlu bir uygulama yükleyin ve
akıllı telefonu üniteye yeniden bağlayın. Daha fazla bilgi için
kılavuzun Uygulamalar bölümüne gidin.

Eşitlenen uygulama seçildiğinde
yüklenmez.

Akıllı telefon ve ünite ile iletişim
sorunları.

Akıllı telefonu bağlantısını kesin ve üniteye yeniden bağlayın. Ve
uygulamayı yeniden seçin.
Akıllı telefonu kapatıp açın ve kafa ünitesine yeniden bağlanın.
Uygulamayı akıllı telefonda başlatın ve uygulamanın akıllı telefonda
aktif olarak çalıştırdığından emin olun.

Çok parmakla işlemin yanıtı (Örn:
çimdik-yakınlaştırma hareketi) iyi
değildir.

Akıllı telefondan yavaş yanıt süresi.
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Lütfen IOP listesine bakın:
http://clarion.com.my/iopcompatibility

20. HATA GÖRÜNTÜLEME
Error Display

Cause

Measure

CİHAZ HATASI

Bağlı USB cihaz desteklenmez.

USB cihazı donarsa, bağlantısını kesin ve yeniden
bağlayın.
Uygun bir USB cihaz bağlayın.

Cihaz bağlantısını kesin ve USB Hub'ını kullanmadan
doğrudan bu birimin USB con-nector'una yeniden bağlanın.

AŞIRI AKIM

Aşırı akım veya veri hatası algılanır.

Ateşleme düğmesini kapatın, cihaz bağlantısını kapatın,
motoru yeniden çalıştırın ve yeniden bağlayın. Cihaz hala
tanınmıyorsa, farklı bir cihazla değiştirmeyi deneyin.

BLUETOOTH SES YOK

A2DP birime bağlı değildir.

Bağlantıyı kesip üniteye yeniden bağlayın.

BT
Ses

USB
Cihazları

USB cihazının bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

Cihaz USB Hub üzerinden bağlanır.
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Türkçe

USB cihazı ontrol ederken bir hata oluştu.

21. ÖZELLİKLER
FM radio alıcısı
Frekans Aralığı
Kullanılabilir Duyarlılık
Stereo Ayırma (1 kHz)
Frekans Yanıtı (±3dB)

Ekran
Ekran boyutu
Piksel
Çözünürlüğü

: 87.50 ~ 108.00 MHz
: <18dB
: >18dB
: 100Hz: 0 ±4dB, 7kHz :-10 ± 6dB

Dokunma türü
AM radio alıcısı
Frekans Aralığı
Kullanılabilir Duyarlılık

Türkçe

USB Port
Özellik
Dosya Sistemi
Oynanabilir ses biçimi
Oynanabilir video formatı

Maksimum akım
iPod/iPhone

(USB 1)
(USB 2)
(USB 1 & 2)

: 531 ~ 1629 kHz
: <34dB

: 6.75 inch
: 2764800
: 1280 (horizontal) x 720 (vertical)
x 3 (RGB)
: TFT Active Matrix Display

Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi
Versyon Frekans
: Bluetooth® 4.1
Aralığı
: 2.40 ~ 2.4835 GHz, ISM band
RF
: Class 2 (2.5 mW)
Güç Profilleri
: HFP 1.6, A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
PBAP 1.2
Çalışma Sıcaklığı
: -20°C ~ +60°C
: Noise reduction, echo cancellation,
Telefon Operasyonu
full duplex telephony, wideband
speech

: U SB 2.0
: FAT16, FAT32
: MP3 (.mp3), WMA (.wma),
AAC (.m4a), WAV (.wav)
: MPEG (.mpg, .mpeg),
MPEG-4 (.mp4),
H.264 (.mkv,.avi),
WMV7/8/9 (.wmv)
: 1.5A
: 1.0A
: > 1A (Telefona bağlıdır)

Genel
Güç Kaynağı Gerilimi
Cari Tüketim
Ana Ünitenin Ağırlığı
Ana Ünitenin Boyutları

Desteklenen iPhone/iPod:
iPhone 7 Plus , iPhone 7, iPhone SE,
iPhone 6S Plus, iPhone 6S,
iPhone 6 Plus, iPhone 6,
iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5,
iPod Touch 6th Gen

Maksimum Güç Çıkışı
Çalışma Sıcaklığı

: 10.8 V ~ 15.6 V
: Less than 15A
: 1.2kg
: 178.0 mm Width X
100.0 mm Height X
133.7 mm Depth
: 200 W (50 W x 4ch)
: -20ºC ~ +70ºC

Desteklenen Android işletim sistemi
sürümleri
Android OS 5 ve üzeri

Uygunluk Beyanı
Bu model PE-3995A-A'nın 1999/5/EC&2011/65/EU
direktifinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili
düzenlemeleri takip ettiğini beyan ediyoruz.
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