
RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP
ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE™-SİSTEMİNE

DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM
BLUETOOTH® WIRELESS TEKNOLOJİSİNE SAHİP SERBEST

KONUŞMA KİTİ, MESAJ OKUYUCUSU, MEDIA PLAYER

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 1



604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 2



İİÇÇİİNNDDEEKKİİLLEERR
GENEL BÝLGÝLER
Serbest konuþma tertibatý ................................................ 5

Mesaj okuyucu .................................................................... 7

Media Player ....................................................................... 8

Trafikte güvenlik ................................................................ 9

DÝREKSÝYONDAKÝ GÖSTERGE VE 
KUMANDA TUÞLARI ................................................ 11

SERBEST KONUÞMA TERTÝBATININ

HIZLI KULLANIM KILAVUZU.............................. 15

Cep telefonu rehberinin hazýrlanmasý ........................... 15 

Sesli komutlar .................................................................... 16

Cep telefonunun kaydedilmesi ........................................ 16

Telefon görüþmesinin gerçekleþtirilmesi ...................... 17

MESAJ OKUYUCUNUN HIZLI KULLANIM
KILAVUZU ...................................................................... 19

MEDIA PLAYER HIZLI KULLANIM KILAVUZU.. 21

SİSTEMİN KULLANIMI............................................. 23

Direksiyondaki kumanda tuþlarý ..................................... 23

RADIONAV kumandalar�................................................. 23

Sesli komutlar .................................................................... 23

Ekran .................................................................................... 26

Ses sistemi .......................................................................... 27

Sistem fonksiyon menüsü ................................................ 27

RADIONAV fonksiyon menüsü .................................... 28

SERBEST KONUÞMA TERTÝBATININ
FONKSÝYONLARI........................................................ 29

Bir aramanýn gerçekleþtirilmesi ...................................... 29

Gelen aramalar .................................................................. 33

Telefon görüþmelerinin yönetilmesi ............................. 33

Telefon konferansý fonksiyonu ....................................... 34

MESAJ OKUYUCUNUN FONKSİYONLARI.. 35

Gelen SMS’lerin okunmas� .............................................. 35

Mesaj kutusu ...................................................................... 36

Mesajlar�n yönetilmesi ...................................................... 36

Tüm mesajlar�n silinmesi ................................................. 37

Sinyal tipleri ........................................................................ 37

MEDIA PLAYER FONKSİYONLARI ................. 39

USB donanýmýnýn sistem ile eşleştirilmesi ..................... 39

Parça koleksiyonunun yönetilmesi ................................ 40

- Klasöre göre seçim ........................................................ 40

- Sanatçýya göre seçim ..................................................... 40

- Müzik türüne göre seçim ............................................. 41

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 3



- Albüme göre seçim ........................................................ 41

- Parça listesine göre seçim ............................................ 42

Bir parçanýn çalýnmasý ....................................................... 42

- Tüm parça koleksiyonunun rastgele sýralamayla 
çalýnmasý .............................................................................. 42

- Parçanýn çalýnmasý ........................................................... 42

- Parçaya ara verme ......................................................... 43

- Ara verilen parçaya devam edilmesi .......................... 43

- Bir sonraki parça ............................................................ 43

- Bir önceki parça ............................................................. 43

- Ses kaynaðýnýn deðiþtirilmesi ........................................ 43

Media player kullanýmýna dair pratik bilgiler ................. 44

- Seçenekler arasýnda arama yapma .............................. 44

- Ses dosyalarýnýn düzenlenmesi ..................................... 44

- Parça koleksiyonu oluşturma ...................................... 44

- Çalma listesi oluşturma ................................................ 44

AYAR FONKSÝYONLARI .................................. 45

Gizlilik fonksiyonunun yönetilmesi ................................ 45

Kullanýcý bilgilerinin yönetilmesi ..................................... 46

Cep telefonunun kaydedilmesi ....................................... 49

Media Player ayarlar� ........................................................ 52

- Otomatik çalma .............................................................. 52

- Rastgele çalma ................................................................ 53

- Bir parçan�n tekrarlanmas� ........................................... 53

İleri özellikler ..................................................................... 53

- Sistem koduna erişim ..................................................... 53

- GPRS baðlantý kodunun deðiþtirilmesi ....................... 54

Ayarlar menüsünden çýkýþ ............................................... 54

SİSTEM İLE UYUMLU CEP TELEFONLARI . 55

Bluetooth® teknolojisine sahip cep telefonlarý ............................ 55

- Telefon rehberinin otomatik olarak kopyalandýðý
cep telefonlarý ..................................................................... 55

- Telefon rehberinin manuel olarak kopyalandýðý
cep telefonlarý .................................................................... 55

- Mesaj okuyucuya sahip cep telefonlarý........................ 55

UYUMLU USB HAFIZA DONANIMLARI ...... 56

- USB hafýza donanýmlarý .................................................. 56

- iPod cihaz�ndaki dosyalar�n yönetilmesi .................... 56

- Uyumlu dijital ses dosyalarý .......................................... 57

- Uyumlu çalma listesi formatlarý .................................... 58

MEVCUT OLAN SESLÝ KOMUTLAR ............... 59

Daima mevcut sesli komutlar .......................................... 59

Serbest konuþma tertibatýnýn sesli komutlarý ............... 60

Mesaj okuyucunun sesli komutlarý.................................. 62

Ayarlar fonksiyonu için sesli komutlar .......................... 63

ARIZA YARDIMI........................................................... 65

Serbest konuþma tertibatý ............................................... 65

- Genel bilgi ........................................................................ 65

Mesaj okuyucu .................................................................... 73

Media Player ........................................................................ 75

iPod ....................................................................................... 79

KÝÞÝLER ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLERÝN
KORUNMASI ................................................................ 81

SÝSTEM YAZILIMININ KULLANIMINA DAÝR
BÝLGÝLER ......................................................................... 82

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 4



5

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

GGEENNEELL   BBİİLLGGİİLLEERR
Blue&Me™ cihazý Windows Mobile™
iþletim sistemine dayanýr ve þahsi bir
telematik sistemdir. Bu sistem,
komünikasyon ve konuþma için olan ve
özellikle araçta kullanýlmak üzere tasar-
lanan uygulama ve servis hizmetlerinin
kullanýmýný saðlar. Arac�n�zda bulunan
sistemi aşağ�daki fonksiyonlara sahip-
tir: serbest konuşma, SMS metin
okuyucusu (bu fonksiyonu bütün cep
telefonlar� desteklemez), multimedia
player ve navigasyon; ar�ca sistem za-
manla eklenecek olan ilave servisler
için de ön donan�ma sahiptir.

Sistem birçok fonksiyonu kullan�labilir
duruma getirir, fakat yine de aşağ�da-
ki bilgilerin bilinmesinde yarar vard�r:

❍ bu fonksiyonlar� bütün cep telefon-
lar� desteklemez (örn. gelen bir
SMS mesaj�n�n dinlenmesi veya 
rehberin otomatik olarak yüklen-
mesi gibi).

❍ Bir iPodTM kullan�m� için baz� düzen-
lemelerin yap�lmas� gerekir (bkz., 
ilgili paragraf).

Sistem Bluetooth® teknolojisi ile do-
natýlmýþ bir cep telefonuna sahip olan
müþterinin, telefonun ceketin cebinde
veya bir çanta içinde olmasý durumun-
da bile ellerini direksiyondan çekme-
den telefonu kullanabilmesini mümkün
kýlar. Böyle bir imkan, telefonun, ses
komutlarý, direksiyondaki kumanda
tuþlarý, RADIONAV kumandalar� ve
çok fonksiyonlu göstergedeki bilgiler
ile birleþtirilmesi sayesinde saðlanýr. Ses
komutunun kullanýmý için ses tanýma
sisteminin sesinizi tanýmasýna gerek
yoktur. Ayrýca, bir USB donanýmýnda
kayýtlý olan en sevdiðiniz parçayý, gerek
direksiyondaki kumanda tuþlarý,
gerekse sesli komut ile parçanýn adýný
ve çalma þeklini seçerek dinleye-
bilirsiniz.

SERBEST KONUÞMA KÝTÝ
Serbest konuþma kitinin en belirgin
özelliði, Bluetooth® teknolojisinin
saðladýðý ses tanýma fonksiyonudur.
Serbest konuþma kiti ile her sürüþ du-
rumunda - yasalarýn da ön gördüðü gibi
- tamamen güvenli, serbest ve rahat bir
þekilde, gerek sesli komut, gerekse di-
reksiyondaki kumanda tuþlarýnýn
yardýmý ile gelen telefonu kabul edip
arama yapabilirsiniz.

Bluetooth® teknolojisi sayesinde
serbest konuþma kitine sahip cep tele-
fonunuzu aracýnýzda kablo baðlantýsý ol-
madan da kullanabilirsiniz. 

Serbest konuþma kitini kullanabilmek
için Bluetooth® teknolojisi ile do-
natýlmýþ bir cep telefonuna sahip ol-
manýz gerekir. Serbest konuþma kiti
size ayrýca, telefonunuz bu ses tanýma
fonksiyonuna sahip olmasa bile, sürüþ
esnasýnda telefon ile baðlantýya geçme
imkanýný tanýr. Direksiyondaki kuman-
da tuþlarý ve gösterge panelindeki çok
fonksiyonlu ekran yolu ile cep telefo-
nunuzu kullanabilirsiniz. 
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Sistem ile uyumlu olan cep telefonlarý-
na iliþkin ayrýntýlý bilgi edinmek için
SÝSTEMÝN DESTEKLEDÝÐÝ CEP TELE-
FONLARI bölümüne bakýnýz.

Ses tanýma fonksiyonlu serbest konuþ-
ma kitinin kullanýmý için Bluetooth®

teknolojisinin desteklediði cep telefo-
nunuzu sisteme kaydetmeniz yeterli
olacaktýr.

Cep telefonunuzun sisteme kayde-
dilmesi bir defaya mahsus bir iþlemdir.

Not

Baþka bir cep telefonunun kaydedilme-
si durumunda sistem kendine yakýn
mesafede ve Bluetooth® teknoloji-
sine sahip olan bir cep telefonu arar.
Söz konusu telefonu bulduðunda kay�t
iþlemi bir kiþisel kimlik numarasý (PIN)
ile gerçekleþtirilir.

Cep telefonu eþleþtirildiðinde, telefon
rehberinde bulunan isimleri serbest
konuþma kitine aktarabilir, rehberi kul-
lanarak bir arama yapabilir veya doðru-
dan doðruya telefon numarasýný telaf-
fuz edebilir ve gelen ikinci bir aramayý
kabul edebilirsiniz.

Sistemi, direksiyondaki kumanda tuþlarý
ile kullanabileceðiniz gibi, ses komutu
ile de kullanabilirsiniz. Ses tanýma özel-
liði ile sistemin tanýyacaðý belli bir ses
komutu vererek sistemin fonksiyon-
larýný devreye sokabilirsiniz. Sistem, bir
ses komutunu tanýmasý durumunda
gereken þekilde komuta cevap verir.
Ses tanýma özelliði sistemin kullanýmý
için kolay ve pratik bir çözümdür.

Sistemin tüm fonksiyonlarýna ana menü
üzerinden ulaþabilirsiniz. Hareket halinde
olmayan araçta, gerek direksiyondaki
kumanda tuþlarý gerekse ses komutunu
kullanarak menü seçenekleri arasýnda
seçim yapabilirsiniz.  

Hareket halinde olan araçta sistemi,
sadece telefon (SON GELEN ARA-
MALAR ve REHBER) ve media playera
özgü fonksiyonlarda, direksiyondaki ku-
manda tuþlarý ile olduðu gibi, ses komu-
tu ile de kullanabilirsiniz. Fakat araç
hareket halinde iken ayar fonksiyon-
larýný devreye sokmak istediðinizde
sadece ses komutunu kullanabilirsiniz.

Serbest konuþma kiti aþaðýdaki fonksi-
yonlara sahiptir:

❍ Ses komutu ile rehberde yer
alan bir kiþinin aranmasý -
Sesinizi kullanarak telefon 
rehberinizde bulunan bir kiþinin is-
mini telaffuz edip, arama yapa-
bilirsiniz. Ýstediðiniz kiþiyi, gösterge
panelinin çok fonksiyonlu
göstergede çýkan isimler arasýndan
seçerek de arayabilirsiniz.

(Bu fonksiyon telefon rehberinizin
arac�n serbest konuşma kitine
kopyalanm�ş olmas�n� gerektirir).

❍ Ses komutu vererek bir nu-
maranýn aranmasý - Rakamlarý
telaffuz ederek telefon numarasýný
çevirebilirsiniz.

❍ SMS’i gönderen kiþinin aran-
masý - Son gelen veya daha önce-
den gelen ve sistemin mesaj lis-
tesinde kayýtlý olan bir mesajýn
sahibini doðrudan doðruya araya-
bilirsiniz.
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❍ Gelen araman�n cevaplanmas�
- /MENU butonuna basarak 
gelen aramay� kabul edebilirsiniz.

❍ Telefon konferansý - Telefon 
devrede iken üçüncü bir kiþiyi
arayabilirsiniz (Bunun gerçekleþe-
bilmesi için bu fonksiyonu
destekleyen Bluetooth® telefon-
larý kullanýlmalýdýr).

❍ Gelen aramanýn gösterilmesi
- Bir telefon görüþmesi yaparken
gelen baþka bir aramayý görebilir,
kabul edebilir ve bir aramadan
diðerine geçebilirsiniz (Gelen ara-
ma sadece uygun olan cep telefon-
larýnda görünür).

Cep telefonunun sisteme kayde-
dilmesinden sonra ses komutu ve 
direksiyondaki kumanda tuþlarý ile ara-
ma yapabilirsiniz. Serbest konuþma 
kitini kullandýðýnýzda, telefon görüþme-
si esnasýndaki ses aracýn hoparlörün-
den duyulur.

MESAJ OKUYUCU
(Sadece uyumlu cep telefonlar� ile)
Sistemin içine entegre edilmiþ mesaj
okuyucu, aracýn ses sistemi sayesinde
Bluetooth® teknolojisi donanýmlý cep
telefonunuza gelen mesajlarýn otomatik
olarak okunmasýný mümkün kýlar ve
mesajda geçen kýsaltma ve ifadeleri de
yorumlar.

Mesaj okuyucunun fonksiyonlarý direk-
siyondaki kumanda tuþlarý veya sesli
komutlar ile yönetilir.

Mesaj okuyucu aþaðýdaki fonksiyonlarý
kapsar: 

❍ Gösterge panelinin çok fonksiyonlu
göstergede Bluetooth® teknoloji-
sine sahip cep telefonunuza, gön-
derenin numara ve adý ile birlikte
yeni bir mesajýn geldiðini gösterir.
Ayrýca sistem, sizin için mesajý oku-
mayý da önerir.

❍ Sisteme kay�tl� cep telefonunuza ge-
len mesajlarý yönetir. 

❍ Gelen ve kaydedilen mesajlarý
birkez daha okuyabilirsiniz.

❍ Mesajý göndereni direksiyondaki
kumanda tuþlarý veya sesli komut
ile arayabilirsiniz.

❍ Mesajlarý tek tek veya gelen
mesajlarýn tüm listesini direksiyon-
daki kumanda tuþlarý veya sesli 
komut ile silebilirsiniz.

Sistem kullanýlan kýsaltmalarý tanýr, okur
ve günümüzde genelde kullanýlan
ifadeleri (örn. :-) “gülümsemek” gibi
okunur) yorumlar.
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MEDIA PLAYER
Sistemin media player bir USB do-
nanýmýnda kayýtlý olan parçayý aracýnýz-
da ses sistemi yoluyla ve USB aygýtýnýn
USB baðlantý yerine takýlmasýyla birlik-
te çalar.

Media player ile þahsi parça koleksi-
yonunuzu sürüþ esnasýnda da dinleye-
bilirsiniz.

❍ iPod Player - UYUMLU USD
HAFIZA DONANIMLARI - iPod
CİHAZINDAKİ SES DOSYALA-
RININ YÖNETİLMESİ bölümüne
bak�n�z.

Media player aþaðýdaki fonksiyonlara
sahiptir:

❍ Dijital sesin çalýnmasý - Dijital
ses dosyalarýnýzý (.mp3, .wma, .acc,
.wav) veya þahsi parça listenizi (.wpl
formatýnda) çalabilirsiniz. 

❍ Parça kategorisine göre seçim
- Belli bir kategoriye, örn. albüm,
sanatçý veya müzik türüne göre tüm
dijital sesi çalabilirsiniz.

❍ Çalma fonksiyonunun kul-
lanýmý - Bir parçanýn çalýnmasý es-
nasýnda Durdur, Bir sonraki/bir önce-
ki parçaya geç, Rastgele çal ve Parçayý
tekrarla gibi fonksiyonlar kullanýla-
bilir.

Not
Media player baþka formatlarda
sýkýþtýrýlmýþ ve korunmalý DRM (“Digi-
tal Right Management”) ses dosyalarý
ve MP4 ile uyumlu deðildir. USB do-
nanýmýnda uyumlu ses dosyalarýnýn ol-
mamasý durumunda, bu dosyalar
dikkate alýnmayacaktýr.

Media playerin kullanýmý için USB do-
nanýmýný (doðrudan doðruya veya bir
uzatma yardýmý ile) araçtaki USB
baðlantý yerine takmanýz yeterlidir.
Kontak anahtarýnýn MAR konumuna
getirilmesinden sonra sistem parça
koleksiyonunu oluþturmaya baþlar.
Ýþlemin bitiminden sonra koleksiyon
içinde hareket edebilir ve direksiyon-
daki kumanda tuþlarý veya sesli komut
ile kategorilerin arasýnda arama yapa-
bilirsiniz. Her seçimden sonra sistem
istenilen parçayý aracýn ses sistemi ile
çalar.
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TRAFİKTE GÜVENLİK

Sistemin bazý fonksiyonlarýnýn kullanýmý trafikteki dikkatinizin daðýlmasýna yol açacaðýndan dolayý,
kaza tehlikesi veya baþka aðýr sonuçlarýn meydana gelmesine sebep olur. Bu yüzden söz konusu 

fonksiyonlar sadece sürüþ þartlarý elveriþli olduðunda veya gerekirse araç hareket halinde deðil iken kullanýl-
malýdýr.

Aþaðýdaki tavsiyeleri okuyup uygulamanýzý öneririz: Sisteminizi kullanýma almadan önce”Kullaným Kýlavuzun-
da” yer alan tüm talimatlarý ve güvenlik uyarýlarýný okuyup uygulamanýzý tavsiye ederiz. Kullaným kýlavuzundaki 

emniyet talimatlarýnýn dikkate alýnmamasý kaza veya baþka aðýr sonuçlara yol açabilir.

Kullaným kýlavuzunu daima aracýnýzda bulundurun: Kullaným kýlavuzu sistemi tanýmayan bir kullanýcý için kolay ve
çabuk bir yardýmcýdýr ve bu yüzden de daima araçta bulundurulmalýdýr. Herkesin, sistemi kullanmadan önce kullaným kýlavuzu-
na eriþebileceðinden ve talimat ve güvenlik uyarýlarýný dikkatlice okuyacaðýndan emin olun.

DİKKAT: Sistemin sürüþ esnasýnda kullanýmý trafikte dikkatinizin daðýlmasýna yol açacaðýndan dolayý kaza
tehlikesi veya baþka aðýr sonuçlarýn meydana gelmesine sebep olur. Sistem ayarlarýný sürüþ esnasýnda
deðiþtirmeyin ve manuel olarak (baþka bir ifade ile kumanda tuþlarýný kullanarak) hiçbir veri girmeyin.
Bahsedilen iþlemleri gerçekleþtirmeden önce aracýnýzý güvenli bir þekilde ve karayollarý trafik yönetmeliði
uyarýnca durdurun. Bazý fonksiyonlarýn ayarýnda veya deðiþtirilmesinde sürücünün dikkatinin daðýlmasý ve
ellerini direksiyondan çekmesi söz konusu olacaðýndan dolayý, güvenlik önlemlerine uyulmasý son derece
önemlidir.
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GENEL ÇALIÞMA ÞEKLÝ

Ses komutu kontrolü: Sistemin fonksiyonlarý sadece sesli komut kontrolü ile kullanýlabilir. Sürüþ esnasýnda ses 
komutu vererek, ellerinizi direksiyondan çekmeden sistemi yönetebilirsiniz.

Ekrana uzun süre bakýlmasý: Sürüþ esnasýnda ekrana uzun süre bakmayý gerektirecek bir fonksiyonu kullanmayýn. Sis-
temin uzun süre dikkatinizi gerektirecek bir fonksiyonunu kullanmadan önce, aracýnýzý güvenli bir şekilde ve karayollarý trafik
yönetmeliði uyarýnca durdurun. Dikkatinizin çok kritik bir anda daðýtýlabileceðinden dolayý ekrana arada bir kýsa süreli dahi
bakmanýz tehlikeli olabilir.

Ses seviyesinin ayarý: Ses seviyesini çok fazla yükseltmeyin. Sürüþ esnasýnda ses seviyesini, trafiði ve acil sinyalleri duyabile-
ceðiniz þekilde ayarlayýn. Aracý bu sesleri duymayacak þekilde kullanmanýz durumunda, kazaya sebebiyet verebilirsiniz.

Ses tanýma fonksiyonunun kullanýmý: Ses tanýma fonksiyonunun yazýlýmý, hata yapabilecek istatistiksel bir yönteme dayanýr.
Sistemin mümkün kýldýðý ses tanýma fonksiyonlarýnýn kontrolü ve meydana gelebilecek hatalarýn düzeltilmesi kendi sorumlu-
luðunuz altýndadýr.

Dikkatin daðýlma tehlikesi: Bazý fonksiyonlarý devreye sokmak için manuel (baþka bir ifade ile sesli komut kullanmadan)
ayarlar yapmanýz gerekebilir. Sürüþ esnasýnda bu tür ayarlarýn yapýlmasý veya bazý verilerin girilmesi dikkatinizi ciddi anlam-
da daðýtýp, kaza veya aðýr sonuçlara sebebiyet verebilir. Bahsedilen iþlemleri gerçekleþtirmeden önce aracýnýzý güvenli bir 
þekilde ve karayollarý trafik yönetmeliði uyarýnca durdurun.
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DDİİRREEKKSSİİYYOONNDDAAKKİİ   GGÖÖSSTTEERRGGEE  VVEE  KKUUMMAANNDDAALLAARR

Bu kullaným kýlavuzundaki menü verileri, bazý bilgileri kýsaltýlmýþ olarak gösteren çok fonksiyonlu
göstergeye göre verilmiþtir.

Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede ise bu bilgiler kýsaltýlmadan gösterilir.

A0K1200gşekil 1
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Uzun süreli basma
(1 saniyeden fazla)

– Gelen aramanýn geri
çevrilmesi

– Devam eden görüþ-
menin sonlandýrýlmasý

–

– Sistem tarafýndan en son
kullanýlan bir sesli
ifadenin tekrarlanmasý

–

DİREKSİYONDAKİ GÖSTERGE VE KUMANDALAR
Kýsa süreli basma
(1 saniyenin altýnda)

– Sistem ana menüsünün devreye alýnmasý
– Seçilen menü opsiyonunun onaylanmasý
– Gelen aramanýn kabul edilmesi
– Devam eden iki telefon görüþmesi arasýnda gidip gelme (görüþmeyi beklemeye

alma) 
– Gösterilen mesajýn seçilmesi

– Ses tanýma fonksiyonunun devre dýþý býrakýlmasý
– Bir ses anonsunun yarýda kesilmesi
– Bir mesajýn okunmasýnýn yarýda kesilmesi
– Sistemin ana menüsünden çýkýlmasý 
– Bir alt menüden çýkýlmasý ve bir önceki menü seçeneðine geri dönülmesi
– Bulunulan menü seçeneðinden ayar kaydý yapmadan çýkýlmasý
– Mikrofonun devreye al�nmas�/devreden ç�kar�lmas�
– Gelen arama zil sesinin sessiz konuma getirilmesi
– Media player ses fonksiyonunun devreye al�nmas�/devreden ç�kar�lmas�

– Ses tanýma fonksiyonunun devreye alýnmasý
– Yeni bir sesli komut vermek üzere ses anonsunun yarýda kesilmesi

– Sistem fonksiyonlarýnýn ses seviyesinin ayarlanmasý:
Serbest konuþma kiti, mesaj okuyucu ve media player, ses anonslarý

Buton

/MENU

/ESC

+/–

Notlar

❍ Bir çok fonksiyonda direksiyondaki SRC/OK ve /MENU kumanda tuþlarý deðiþtirilebilir. Böylece dilediðiniz tuþu kullanabilirsiniz.

❍ Direksiyondaki kullaným tuþlarýnýn her iki kullaným þeklinde de (kýsa veya uzun süreli basma) tuþu býraktýðýnýzda fonksiyon devreye girer.
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Kýsa süreli basma
(1 saniyenin altýnda)

– Menü seçenekleri arasýnda arama yapma

– Media playerda parça seçme

– Gelen mesajlar aras�nda arama yapma

– Listede bulunan SMS’ler arasýnda arama yapma

– Devam eden görüþmenin serbest konuþma kitinden cep telefonuna aktarýlmasý 
ve tersi

– Ses kaynaðýný seçme (radyo, CD, media player)

– Gösterilen mesajý seçme

Uzun süreli basma
(1 saniyeden fazla)

–

–

Buton

N/O

SRC/OK

Notlar

❍ Bir çok fonksiyonda direksiyondaki SRC/OK ve /MENU kumanda tuþlarý deðiþtirilebilir. Böylece dilediðiniz tuþu kullanabilirsiniz.

❍ Direksiyondaki kullaným tuþlarýnýn her iki kullaným þeklinde de (kýsa veya uzun süreli basma) tuþu býraktýðýnýzda fonksiyon devreye girer.
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Kýsa süreli basma
(1 saniyenin altýnda)

– Seçilen moda göre önceki/sonraki klasör/sanatç�/müzik türü/albüm 
seçilmesi 

– Bir önceki/sonraki parçan�n çal�nmas�

– Gelen arama ses tonunun kesilmesi (sessize al�nmas�)
– Ses fonksiyonunun devreye al�nmas�/devreden ç�kar�lmas�

– Gelen arama ekran�na erişilmesi

– Ses kaynağ�n�n seçilmesi (CD ve Media Player)
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Uzun süreli basma
(1 saniyeden fazla)

–

–

–

–

–

RADIONAV KUMANDALARI

Buton

NO

¯ ˙

TEL

MEDIA
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SSEERRBBEESSTT  KKOONNUUŞŞMMAA  KKİİTT İİNNİİNN  HHIIZZLLII   KKUULLLLAANNIIMM  KKIILLAAVVUUZZUU
Ses tanýmalý Bluetooth® ve serbest
konuþma fonksiyonlu sistemin kullaný-
ma alýnmasý:

❍ Cep telefonunuzun rehberini hazýr-
da bulundurunuz

❍ Kontak anahtarýnýn MAR konu-
munda olduðundan emin olunuz

❍ Sesli komutlarý deneyiniz

❍ Cep telefonunuzu kaydediniz

❍ Bir telefon görüþmesi gerçek-
leþtiriniz.

Yukarýdaki fonksiyonlara ait talimat-
lar aþaðýdaki bölümlerde verilmiþtir.

CEP TELEFONUNUZUN
REHBERÝNÝ HAZIRDA
BULUNDURUN
Cep telefonunuzu sisteme kay-
detmeden önce, aramak istediðiniz
kiþileri - aracýnýzýn serbest konuþma ki-
ti ile arayabilmek için - cep telefo-
nunuzun rehberine kaydettiðinizden
emin olunuz.

Telefon rehberinizde bir ismin bu-
lunmamasý durumunda, sýk aranacak
numaralar için yeni isimler veriniz. Bu
iþlem ile ilgili ayrýntýlý bilgi için cep tele-
fonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Aracýnýzýn serbest konuþma kitini
daha iyi kullanabilmek için, AYAR
FONKSÝYONLARI - CEP TELEFO-
NUNUZUN KAYDEDİLMESİ bölü-
münde cep telefonunuzda bulunan
isimlerin kaydýna iliþkin önerileri
okuyunuz.

ÖNEMLİ NOTLAR
❍ Sisteme kopyalanmýþ rehbere

sadece, rehberin alýndýðý cep tele-
fonu sisteme kaydedilmiş ise 
eriþilebilir.

❍ Cep telefonunuzun SIM kartý veya
belleðinde kayýtlý olan isimler tele-
fonunuzun modeline göre baþka bir
þekilde de sisteme aktarýlabilir.
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SESLÝ KOMUTLARI TANIYIN
Sistem ile konuþurken, o anki konuþ-
ma aþamasýnda kullanýlabilen sesli ko-
mutlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi alabilmek
için, daima “Yard�m et” sesli komutunu
kullanabilirsiniz.

“Yard�m et” sesli komutunu denemek
için aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn�z:

❍ Direksiyondaki kumanda tuþu-
na basýn�z. 

❍ Sistemin, ses tanýma fonksiyonunun
devrede olduðuna dair bir akustik
sinyal vermesinden sonra “Yard�m
et” deyiniz. Sistemi mevcut olan
sesli komutlarýn listesini verir.

❍ Yardým mesajýnýn bitiminden son-
ra “Ayarlar” ve ondan sonra da
“Yard�m et” deyiniz. Sistem
AYARLAR menüsünde mevcut
olan sesli komutlarý tekrarlar.

❍ Bunun üzerine mevcut olan sesli
komutlardan bir tanesini telaffuz
edebilir ve dilediðiniz þekilde
konuþmayý sürdürebilirsiniz.

❍ Daha fazla yardýma ihtiyacýnýz ol-
masý durumunda tuþuna basýn
ve “Yard�m et” deyiniz.

CEP TELEFONUNUZUN
KAYDEDİLMESİ
UYARI Bu iþlemi sadece hareket
halinde olmayan araçta uygulayýnýz.

Cep telefonunuzun kaydedilmesi için
aþaðýdaki adýmlarý uygulayýnz:

❍ tuþuna basýp ve “Ayarlar” dedik-
ten ve sistemin verdiði mesajýn biti-
minden sonra “Kay�t” deyiniz.

❍ Sistem çok fonksiyonlu göstergede
kay�tta kullanýlacak olan PÝN nu-
marasýný gösterir. Sonraki iki adým
için cep telefonunuzun kullaným
kýlavuzundaki Bluetooth® tekno-
lojisi ile kaydetmeye iliþkin bölümü
okuyunuz.

❍ Cep telefonunuzda Bluetooth®

kablosuz teknolojisi ile donatýlmýþ
donanýmlarý arayýnz (Telefonunuz-
daki ayarýn adý örneðin Bul veya
Yeni donaným olabilir). Bu listede,
aracýnýzdaki sistemi tan�mlayan
“Blue&Me” adýný da bulacaksýnýz:
Bu sistemi seçiniz.

❍ Cep telefonunun, gösterge paneli
ekranýnda görünen PÝN kodunu is-
temesi durumunda, cep telefo-
nunuzun tuþ takýmý ile bu kodu
girin. Kay�t işleminin baþarýlý olmasý
durumunda, sistem “Bağlan�yor”
der. Ýþlemin bitiminde ekranda 
onay mesajý olarak kaydedilen tele-
fonun PÝN kodu çýkar.

Bu mesajýn çýkmasýný beklemelisiniz.
Mesaj çýkmadan /MENU veya

/ESC tuþlarýna basmanýz durumun-
da, kay�t iþlemi yarýda kesilebilir. Kay�t
işleminin baþarýsýz olmasý halinde bir
hata mesajý gösterilir. Bu durumda
iþlem tekrarlanmalýdýr.

❍ Ýlk kay�tta sistem, cep telefonunun
kaydedilmesinden sonra “Hoşgel-
diniz” der. Sistem, ayný telefonun
sonraki kay�t iþlemlerinde bu mesajý
tekrarlamaz.

❍ Sistem, az önce kaydedilen telefo-
nun rehberini kopyalamak isteyip
istemediðinizi sorar. Rehberin
kopyalanmasýný tavsiye ederiz.
Kopyalama iþlemini baþlatmak için
“Evet”, aksi takdirde “Hay�r”
deyiniz.
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❍ Bazý telefonlarda rehberde kayýtlý
olan isimler otomatik olarak kop-
yalanmaz ve kullanýcý tarafýndan
manuel olarak ve cep telefonunun
tuþ takýmýný kullanarak aktarýl-
malýdýr. Sistemin bu iþlemi gerek-
tirmesi durumunda, cep telefo-
nunuza özel talimatlar uyarýnca iþle-
mi gerçekleþtirin ve bitiminde de

/MENU tuþuna basýnýz. 

ARAMA YAPILMASI
“Mehmet” adýnýn rehberde kayýtlý olan
isimlerden biri olduðunu varsayalým.

Mehmet’i aramak için aþaðýdaki adým-
larý uygulayýn�z:

❍ Direksiyondaki kumanda tuþu-
na basýn ve “Mehmet’i ara” deyiniz.

❍ Sistemin “Mehmet” ismini tanýmasý
durumunda, ekranda bu isim ile 
ilgili bilgiler çýkar.

Rehberinizde “Mehmet”in sadece bir
tane numarasý kayýtlý ise, sistem size
“Mehmet”i aramak isteyip is-
temediðinizi sorar. Aramayý gerçek-
leþtirmek için “Evet”, aksi takdirde
“Hay�r” deyiniz.

Rehberinizde “Mehmet”in birden fazla
numarasý kayýtlý ise, sistem size hangi
numarayý aramak istediðinizi sorar
(örn. “Mehmet’in iþ numarasý mý, ev
numarasý mý aransýn?”). Aranmasýný
istediðiniz numarayý söyleyiniz (örn.
“ev numarasý”). 

“Mehmet”in bir kaç tane telefon nu-
marasý kayýtlý ve numaranýn nereye ait
olduðu belirlenmemiþ ise, sistem
ekranda isimle birlikte ilgili telefon nu-
maralarýnýn listesini gösterir. Serbest
konuþma tertibatý gösterilen numarayý
aramak isteyip istemediðinizi sorar.
Gösterilen numaranýn aramak iste-
diðiniz numara olmasý durumunda
“Evet”, aksi takdirde “Hayýr” deyiniz.
Aranmak istenilen kiþi doðru fakat nu-
mara yanlýþ ise, bu kiþinin mevcut olan
diðer numaralarýný görmek için “Ýleri”
ya da “Geri” deyiniz. 

Gösterilen numarayý aramak için “Ara”
deyiniz. Direksiyondaki N veya O
tuþunu kullanarak arzu ettiðiniz nu-
marayý bulana kadar listede manuel
olarak da arama yapabilirsiniz. Aramayý
baþlatmak için /MENU veya
SRC/OK tuşuna bas�n�z.

❍ Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU tuþuna
basýnýz.

Aracýnýzýn serbest konuþma kitinin
kullanýmýnda sorun yaþamanýz halinde
SERBEST KONUÞMA TERTÝBATI -
ARIZA YARDIMI bölümüne bakýnýz.
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MMEESSAAJJ   OOKKUUYYUUCCUUNNUUNN  HHIIZZLLII   KKUULLLLAANNIIMM  KKIILLAAVVUUZZUU
((ssaaddeeccee  uuyyuummlluu  cceepp  tteelleeffoonnllaarr ıı   ii llee))

Bluetooth® kablosuz teknolojili tele-
fonunuzun mesaj okuyucu fonksi-
yonunu desteklemesi durumunda sis-
tem, yeni bir SMS metni geldiðinde, bu
durumu sesli bir sinyal ile bildirir ve
okumak isteyip istemediðinizi sorar.

❍ “Evet” deyin veya /MENU veya
SRC/OK tuþuna basýnýz. 

❍ “Hay�r” dediðinizde veya /ESC
tuþuna bastýðýnýzda sistem, mesajý
daha sonra okuyabilmeniz için
kaydeder.

Mesaj okuyucu hakkýnda ayrýntýlý bilgi
almak için MESAJ OKUYUCUNUN
FONKSÝYONLARI bölümüne bakýnýz.

Mesaj okuyucunun kullanýmýnda sorun
yaþamanýz halinde ARIZA YARDIMI -
MESAJ OKUYUCU bölümüne bakýnýz.
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MMEEDDIIAA  PPLLAAYYEERR  HHIIZZLLII   KKUULLLLAANNIIMM  KKIILLAAVVUUZZUU

USB donanýmýnýzda kayýtlý olan dijital
sesi çalmak için aþaðýdaki adýmlarý uygu-
layýn�z:

❍ USB donanýmýnýza parça kopyalayýn
(sistem: .wma, .mp3, .wav, .aac ses
dosyas� formatlar�n� ve .wpl parça lis-
tesi format�n� tan�r). 

❍ USB kablosu olmayan USB do-
nanýmlarýnýn (doðrudan doðruya
veya bir uzatma yardýmý ile) araçta-
ki USB baðlantý yeri ile baðlanmasý
yeterlidir (bkz. şekil 1).

❍ Kablo ile donatýlmýþ bir USB do-
nanýmýnda kablonun bir ucunu USB
donanýmýna, diðer ucunu ise araç-
taki USB baðlantý yerine takýn�z
(bkz. şekil 1).

❍ Kontak anahtarýný MAR konumuna
getirin. Sistem dijital parçalarý
otomatik olarak, USB donanýmýnýn
baðlanmasý esnasýnda oluþturulan
koleksiyondan çalmaya baþlar
(OTOMATİK ÇALMA fonksiyonu
devrede ise).

❍ Sistemin dijital ses dosyalarýndan
bir koleksiyon oluþturmasýndan
sonra manuel olarak veya sesli 
komut ile parça, albüm, sanatçý ve
liste seçip dinleyebilirsiniz. USB 
donanýmýzýn bir çok dosya içerme-
si durumunda koleksiyonun oluþtu-
rulmasý bir kaç dakika sürebilir.

❍ iPod player – UYUMLU USB
HAFIZA DONANIMLARI - iPod
DOSYALARININ YÖNETİLMESİ
bölümüne bak�n�z.

❍ Ses dosyalarýnýn çalýnmasýnýn USB
donanýmýnýn açýlmasý ile otomatik
olarak veya isteðiniz doðrultusun-
da baþlamasý arasýnda bir seçim 
yapabilirsiniz.

Media player hakkýnda ayrýntýlý bilgi al-
mak için MEDIA PLAYER FONKSÝ-
YONLARI bölümüne bakýnýz.

Media player kullanýmýnda sorun
yaþamanýz halinde MEDIA PLAYER -
ARIZA YARDIMI bölümüne bakýnýz.

21

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 21



22

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 22



23

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

DÝREKSÝYONDAKÝ KUMANDA
TUÞLARI
Direksiyondaki kumanda tuþlarý (bkz.
şekil 1) serbest konuþma tertibatýnýn
fonksiyonlarýnýn kullanýlmasýný, ses taný-
ma fonksiyonunun devreye girmesini
ve sistem menüsünden bir opsiyon
seçilmesini saðlar.

Sistemin o anki durumuna baðlý olarak
bazý tuþlar bir kaç tane fonksiyona
sahiptir.

Bir tuþun basýlmasýyla seçilen fonksi-
yon bazý durumlarda tuþa basma süre-
sine baðlýdýr (kýsa veya uzun).

Daha fazla bilgi için DÝREKSÝYON-
DAKÝ GÖSTERGE VE KUMANDA
TUÞLARI bölümüne bak�n�z.

Not

Manuel kontrol ile ilgili talimatlar met-
nin içinde sembolü ile gösterilir.

RADIONAV KUMANDALARI
Radyo ön panelinde aşağ�daki
şekillerde olan butonlar bulunmak-
tad�r: N /O/¯ / ˙ Media Player mo-
dunda aşağ�daki özellikleri devreye
sokar;

NO Dosya/sanatç�/müzik türü/önce-
ki/sonraki albümü seçilen moda
göre seçer

¯ ˙ Bir önceki/bir sonraki parçay�
çalar

SESLÝ KOMUTLAR
Sistem, bu amaç için bir mikrofonun
düzgünce yerleþtirilmiþ olmasýndan
dolayý, sürücünün normal pozisyonunu
deðiþtirmesini gerektirmeksizin sesli
komutlarý tanýr.

Sistemin algýladýðý kelimelere “anahtar
sözcükler” denir. 

Serbest konuþma tertibatý önceden be-
lirlenmiþ bir sesli komut listesini tanýr
ve cevap verir. Mevcut olan sesli ko-
mut listesi, serbest konuþma tertibatý
menüsü içinde bulunduðunuz anahtar
sözcük seviyesine baðlýdýr. tuþuna
basarak ve “Yardým et” diyerek veya
sistemin bir mesajýndan sonra “Yardým
et” diyerek geçerli olan sesli komut-
lar listesine ulaþabilirsiniz. Sistem, ses-
li komutlarýn þahsi olarak oluþturulmuþ
versiyonlarýný, örneğin telefon 
rehberinizde kayýtlý olan isimleri de
tanýr.

SSİİSSTTEEMMİİNN  KKUULLLLAANNIIMMII
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Sesli komutlarýn kullanýmý için ses taný-
ma sisteminin sesinizi tanýmasýna gerek
yoktur.

Sisteme bir sesli komut vermek için 
tuþuna basýn ve ses tanýma sisteminin
açýk olduðuna dair akustik bir sinyal 
gelene kadar bekleyin. Doðal bir ses
ile, çok çabuk ve ara vererek konuþ-
madan bir sesli komut verebilirsiniz.
Sistem, komutu tanýmasý durumunda
bir cevap verir.

Sesli komutlar birbirini izleyen üç se-
viyeye göre organize edilmiþtir: 1., 2.
ve 3. seviye.

Birinci seviye için geçerli* olan anahtar
sözcük verildiðinde, sistem kendini 2. se-
viyedeki anahtar sözcükleri tanýmaya
ayarlar. Ýkinci seviye için geçerli* olan
anahtar sözcük verildiðinde, sistem ken-
dini 3. seviyedeki anahtar sözcükleri taný-
maya ayarlar. 

Kullanýcý 1. seviyeye ait geçerli bir ses-
li komut verdiðinde, o seviyeye ait alt
menü, baþka bir seviyeye götüren bir
sesli komut verilene ya da etkileþim ke-
silene kadar devrede kalýr. Aynýsý da-
ha düþük seviyeler için de geçerlidir 
(2. ve 3.).

Mevcut olan tüm sesli komutlar
için SESLÝ KOMUTLAR - ÖZET
bölümüne bakýnýz.

Sistemden gelen son mesajý tekrar din-
lemek için 1 saniyeden fazla tuþu-
na veya kýsaca tuþuna basýn ve
“Tekrarla” deyiniz. 

Sistemin sesli bilgi vermesi
mümkündür. Sesli anons, doðrudan
doðruya sistem tarafýndan verilen bir
sesli mesajdr. Sesli bir mesajýn kapatýl-
masý için /ESC veya tuþuna
basýnýz ve “Ýptal” deyiniz.

Sesli bir etkileþim, serbest konuþma
tertibatý ve kullanýcý arasýnda ikili iletiþim/
karþýlýklý bir komut alýþ veriþidir. Sesli ko-
mut fonksiyonunu etkinleþtirmek için

tuþuna basýn ve bir komut veriniz.
Bir etkileþimi kapatýp, yeni bir etkileþim
kurmak için, etkileþimin herhangi bir za-
manýnda tuþuna basýn ve sesli bir ko-
mut veriniz. 

Bir etkileþimi sonlandýrmak için
/ESC tuþuna basýn. Ses tanýma

fonksiyonunun kapatýldýðýna dair
akustik bir sinyal duyacaksýnýz.

Yardým fonksiyonu size her an bulun-
duðunuz anahtar sözcük seviyesine ait
mevcut olan sesli komut listesini vere-
bilir. Yardým fonksiyonunu kullanmak
için “Yardým et” deyiniz, mevcut olan
sesli komut listesini dinleyiniz ve sis-
teme hangi komutu vermek iste-
diðinize karar veriniz. 

Hareket halinde olan araçta ses se-
viyesini sizin için en uygun olan sevi-
yeye getiriniz. Sistemin önceden
ayarlanmýþ ses seviyesini ayarlamak için
araç radyosu kullanýcý el kitabýnýn
“HARÝCÝ SES SEVÝYESÝ” bölümüne
bakýnýz. Geçici olarak devam eden tele-
fon görüþmesinin ses seviyesini ayarla-
mak için + veya – ya da RADIONAV
butonunun konumunu ayarlayýn�z.
Görüþmenin bitiminden sonra ses se-
viyesi baþlangýç seviyesine geri döner. 

Sistem sesli anons yaparken, ses se-
viyesini ayarlamak için + veya – tuþu-
na basabilirsiniz.

Sesli bir anonsu, sesli etkileþimin her-
hangi bir zamanýnda yarýda kesmek için

tuþuna basabilir ve yeni bir sesli ko-
mut verebilirsiniz.

* Geçerli, sesli komutun sistemin kelime hazinesinde mevcut olduðu anlamýna gelir. Bu yüzden de sistem söz konusu
olan seviyedeki sesli komutu tanýr.
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Notlar

❍ Sesli komutlarýn kullanýmý ile ilgili
talimatlar, metinde sembolü ile
gösterilir.

❍ tuþuna bastýktan sonra bir kaç
saniye içinde sesli bir komut ver-
memeniz durumunda, sistem siz-
den bunu yapmanýzý ister. Cevap
vermezseniz ses tanýma fonksiyonu
devre dýþý býrakýlýr. Sistemin bir
sorusuna yanýt vermemeniz duru-
munda da aynýsý olur. Bu durumda
ses tanýma fonksiyonunun ka-
patýldýðýna dair akustik bir sinyal
duyulacaktýr.

❍ Sistem, verdiðiniz sesli komutun
tanýmamasý durumunda, size komu-
tu tekrarlamanýz için bir imkan da-
ha tanýr. Söz konusu seviyedeki ses-
li komutun doðru olup olmadýðýn-
dan emin deðilseniz “Yardým et”
deyiniz. 

Ses tanýma fonksiyonunun kullanýmý
Ses tanýma sistemi bazen sesli bir ko-
mutun tanýnmasýnda yanýlabilir. Sesli
komutlarýnýzýn her zaman anlaþýldýðýn-
dan emin olmak için, aþaðýdaki adýmlarý
uygulayýnýz:

❍ tuþuna bastýysanýz, sistemin ses
tanýma fonksiyonunun açýk olduðu-
na dair akustik bir sinyal duyduktan
sonra sesli komutu veriniz.

❍ Sistemin size bir soru yöneltmesi
durumunda, ses tanýma fonksi-
yonunun açýk olduðundan emin ol-
mak için, cevap vermeden önce bir
saniye bekleyiniz.

❍ Sistemin mesajýný veya sorusunu
bitirmesini beklemeden bir komut
vermek istiyorsanýz, sistemi yarýda
kesmek ve bir komut vermek için
kýsaca tekrar tuþuna basa-
bilirsiniz.

❍ Normal bir ses seviyesi ile
konuþunuz.

❍ Kelimeleri çok hýzlý ve kesik kesik
olmamakla beraber düzgün ve an-
laþýlýr bir þekilde telaffuz ediniz.

❍ Ýçerideki sesleri mümkün olduðun-
ca aza indiriniz.

❍ Sesli komutu vermeden önce araç-
ta bulunan yolculardan konuþma-
malarýný rica edin. Sistemin ke-
limeleri telaffuz eden kiþiye baðlý ol-
maksýzýn tanýmasýndan dolayý, sizin
konuþmanýz esnasýnda gelen baþka
kelimeleri de tanýyabilir.

❍ Etkili bir kullaným saðlamak amacý
ile aracýnýzýn - var ise eðer -
panoramik aç�labilir cam tavanýný
kapatmanýzý tavsiye ederiz. 

Notlar

Cihazýn ana dil versiyonu olmayan
ülkelerde sesli komutlarýn tanýnmasý ve
telefon rehberinde bulunan isimler ile
ilgili sorunlar çýkabilir. Sistemde mev-
cut olan bir telaffuz þekli ile kullan-
manýzý tavsiye ederiz.

Ses tanýma fonksiyonunun dilini
deðiþtirmek yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz ya da
www.alfaromeo.com.tr web sitesinde-
ki ilgili bölümü okuyunuz. 
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EKRAN
Fonksiyonlar gösterge paneli ekran ve
RADIONAV ekran�nda gösterilir (bkz.
şekil 1).

Ekranda aþaðýdaki bilgi sýnýflarý yer alýr:

❍ Bluetooth® kablosuz teknolojisi
ile kaydedilen cep telefonunun du-
rumuna ait bilgiler:

❍ sembolü, sistemin Blue-
tooth® kablosuz teknolojisi sahip
bir cep telefonunun kaydedildiğini
gösterir.

❍ NO BLUETOOTH - cep telefonu
ile baðlantýnýn kesildiði gösterilir
(çok fonksiyonlu göstergeye sahip
versiyonlarda).

❍ sembolünün olmamasý cep
telefonu ile baðlantýnýn kesildiðini
gösterir (çok fonksiyonlu göster-
geye sahip versiyonlarda).

❍ sembolü, o an yapýlan görüþ-
menin gelen ilk arama olduðunu
gösterir. Bu sembol sadece arama
bekletmeye alýndýðýnda çýkar
(ayarlanabilir çok fonksiyonlu
göstergeye sahip versiyonlarda).

❍ sembolü, o an yapýlan görüþ-
menin gelen ikinci arama olduðunu
gösterir. Bu sembol sadece arama
bekletmeye alýndýðýnda çýkar
(ayarlanabilir çok fonksiyonlu
göstergeye sahip versiyonlarda).

❍ telefon konferansýnýn açýk
olduðunu gösterir (ayarlanabilir
çok fonksiyonlu göstergeye sahip
versiyonlarda).

❍ Cep telefonunuzda devrede olan
operatörün ismi (mevcut ol-
madýðýnda ekranda “- - - - - - - -”
çýkar).

❍ Alýnan SMS, göndericinin telefon
numarasý ve ismi hakkýnda bilgiler
(göndericinin rehberde kayýtlý ol-
masý durumunda).

❍ Sistemin devrede olan fonksiyonu
veya seçilen menü opsiyonu
hakkýnda bilgiler.

❍ RADIONAV ekran�nda aşağ�daki
bilgiler gösterilir; 

– TEL fonksiyonlar�

– Gelen/giden aramalar (gizleme
fonksiyonu kapal� ise)

– ses dosyalar�

– Media Player ayarlar�.

Daha fazla bilgi için RADIONAV
kullan�m k�lavuzuna bak�n�z.
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SES
Sistemin sesi (serbest konuþma ter-
tibatý, media player, sesli komutlar,
akustik sinyaller) aracýnýzda mevcut
olan ses sisteminden çýkar. Bu yüzden
aracýn muhtemelen açýk olan radyosu
gereken zaman dilimi için devre dýþý
býrakýlýr.

Ses seviyesini araç radyosunun veya di-
reksiyonun kumanda tuþlarý ile ayarla-
mak daima mümkündür. 

SİSTEM FONKSİYON MENÜSÜ

Sistemin ana menüsü seçenekleri bir
liste halinde gösterge panelindeki çok
fonksiyonlu göstergede görüntüler.
Bazý seçenekler, sistem fonksiyonlarýnýn
devreye alýnmasý veya ayarlarýn
deðiþtirilmesini saðlar.

Not

Direksiyondaki kumanda tuþlarý ile ayar
menüsünde arama yapmak sadece
hareket halinde olmayan araçta
mümkündür.

Ana menü aþaðýdaki seçenekleri içerir:

❍ SON ARAMALAR - Bu alt menü
son yapýlan veya gelen aramalarýn
bir listesini görmenizi mümkün
kýlar. Söz konusu liste ya cep tele-
fonunuzdan indirilmiþtir ya da
serbest konuþma tertibatýnýn kul-
lanýmýndan meydana gelmiþtir veya
her ikisinin de sonucudur.

❍ REHBER - Rehber alt menüsü ile
telefon rehberinde bulunan telefon
numaralarýný görebilir ve arama
yapmak üzere bir numara seçe-
bilirsiniz. Telefon rehberinizde bir
çok isim kayýtlý ise, isimler alfabetik
sýraya göre alt menülerde
sýnýflandýrýlýr. Bir alt menüde yer
alan kiþi sayýsý telefon rehberinizde
mevcut olan isim sayýsýna baðlýdýr.

❍ MESAJ OKUYUCU
(sadece uyumlu cep telefonlar ile)
Mesaj okuyucu alt menüsü son ge-
len mesajý okumanýzý, göndereni
aramanýzý veya silmenizi saðlar. Lis-
tede 20’ye kadar mesaj kaydede-
bilir ve sonra dinleyebilir, gön-
dereni arayabilir veya mesajlarý
silebilirsiniz. Ayrýca yeni bir mesajýn
geldiðini bildiren bir bildirim sinyali
seçmek mümkündür.
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❍ MEDIA PLAYER - Media player alt
menüsü ile koleksiyonda bulunan di-
jital parçalar arasýnda klasör, sanatçý,
müzik türü, albüm ve çalma listele-
rine göre hareket edebilirsiniz.
Parçalarý da bu menüde seçip çala-
bilirsiniz.

iPod player – ilgili paragrafa bak�n�z.

❍ AYARLAR - Ayarlar menüsü ile
telefon rehberinde kayýtlý olan isim-
leri yönetebilir, yeni bir donaným
kaydedebilir veya bir sistemin bilgi-
lerine ve uygulamalar�na eriþe-
bilirsiniz.

Ana menünün açýlmasý
Sistem ana menüsünü açmak için

/MENU tuþuna basýnýz. Ardýndan
direksiyondaki kumanda tuþlarý ile sis-
tem ile etkileþime geçmeye baþlaya-
bilirsiniz.

Bir menünün seçenekleri arasýnda
hareket etme
Bir menünün seçenekleri arasýnda
hareket etmek için N veya O tuþuna
basýnýz.

Ekran mesajý karakter sayýsýnýn göste-
rilebilen azami karakter sayýsýný aþmasý
durumunda mesaj ekrana sýðabilmesi
için kýsaltýlýr. 

Ekranda gösterilen opsiyonu seçmek
için SRC/OK veya /MENU tuþuna
basýnýz.

Seçilen opsiyondan ya da alt menüden
çýkmak için /ESC tuþuna basýnýz.

RADIONAV FONKSİYON
MENÜSÜ

❍ MEDIA PLAYER

MEDIA PLAYER kaynağ�n� seçin ve bil-
gi ekran�na erişmek için MUSIC buto-
nuna bas�n�z. Media Player menüsüne
erişmek için OK butonuna bas�n�z,
düğmeyi çevirerek istediğiniz opsiyonu
seçiniz ve seçimi onaylamak için bu-
tona tekrar bas�n�z.

❍ TEL

Bilgi ekran�na erişmek için TEL buto-
nuna bas�n�z. TEL menüsüne erişmek
için OK düğmesine bas�n�z. Düğmeyi
çevirerek opsiyonu seçiniz ve onayla-
mak için tekrar düğmeye bas�n�z. 

Daha fazla bilgi için RADIONAV
kullan�m k�lavuzuna bak�n�z.
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SSEERRBBEESSTT  KKOONNUUÞÞMMAA  TTEERRTTÝÝBBAATTIINNIINN  FFOONNKKSSÝÝYYOONNLLAARRII
Sistem sayesinde sesli komut (anahtar
sözcükler) veya direksiyondaki kuman-
da tuþlarý ile Bluetooth® kablosuz
teknolojisi donan�mlý cep telefonunu-
zla görüþme yapabilirsiniz.

Sesli komut ile telefon rehberinizde
mevcut olan kiþileri ad ve/veya soyad-
larýný ya da kayýtlý olmayan kiþileri nu-
maralarýnýn rakamlarýný telaffuz ederek
veya gelen son mesajýn gönderenini
arayabilirsiniz.

Direksiyondaki kumanda tuþlarý ile
telefon rehberinizde bulunan isimleri
arayabilir, yapýlan ve gelen aramalarýn
listesine bakýp dilediðiniz ismi SON
ARAMALAR ya da REHBER alt menü-
lerinden seçebilirsiniz.

Ayrýca gelen aramalarý cevaplayabilir,
meþgul olan bir numarayý geri arayabilir,
aramayý beklemeye alabilir, gelen bir
mesajý okuyup silebilirsiniz.

Ses tanýma iþletiminin kullanýmýnda
sorun yaþamanýz halinde SERBEST
KONUÞMA TERTÝBATI - ARIZA
YARDIMI bölümüne bakýnýz.

Notlar

❍ Serbest konuþma tertibatý ile ara-
ma yapmadan ve kabul etmeden
önce cep telefonunuzu sisteme
kaydetmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için AYAR FONKSÝ-
YONLARI - CEP TELEFO-
NUNUZUN KAYDEDİLMESİ
bölümüne bak�n�z.

❍ Serbest konuþma tertibatýnýn dev-
reye alýnmasý için kontak
anahtarýnýn MAR konumuna geti-
rilmesi gerekir.

❍ Bir telefon görüþmesi esnasýnda
kontak anahtarýný STOP konumu-
na getirmeniz durumunda, görüþ-
menizi serbest konuþma tertibatýn-
dan 15 dakika daha sürdüre-
bilirsiniz.

BÝR ARAMANIN
GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ
Aramalarýnýzý aþaðýdaki þekilde gerçek-
leþtirebilirsiniz:

❍ Rehberden bir ismi arama 

❍ Sesli komut ile bir numarayý ara-
ma

❍ Cep telefonunun tuþ takýmýný kulla-
narak bir numarayý arama

❍ Son aramalarýn arasýnda bulunan bir
numarayý arama

❍ Gelen bir SMS'in gönderenini ara-
ma 

Daha fazla bilgi için MESAJ OKUYU-
CUNUN FONKSÝYONLARI bölü-
münün MESAJ YÖNETÝMÝ paragrafýna
bakýnýz.
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Rehberden bir ismin aranmasý
Bu arama þeklini kullanmak için telefo-
nun kaydedilmesi ve telefon rehberinin
de aktarýlmasý gerekir.

Manuel olarak telefon reh-
berinden bir ismi aramak için
aþaðýdaki tavsiyeleri uygu-
layýnýz:

/MENU tuþuna basarak ana
menüyü devreye alýnýz.

REHBER opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Aramak istediðiniz kiþinin bulun-
duðu alfabetik sýnýflandýrmayý seçmek
için N veya O tuþuna, ardýndan da
SRC/OK veya /MENU tuþuna
basýn ve istenen ismi arayýnýz.

Aramak istediðiniz kiþinin sadece
bir numarasý olmasý durumunda,
aramayý yapmak için SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz. 

Aramak istediðiniz kiþinin birden 
fazla numarasý olmasý halinde, bu
numaralarý görmek için SRC/OK
veya /MENU tuþuna basýn, N
or O tuþu ile numarayý seçin ve
SRC/OK veya /MENU tuþu ile
aramayý yapýnýz.

Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU tuþuna
basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz: 
Rehberinizde kayýtlý olan
“Mehmet” ismini aramak iste-
diðinizi varsayalým.

tuþuna basýn ve “Mehmet’i ara”
veya “Mehmet’i cep telefonundan
ara” deyiniz (sesli komutta yer alan
“cep telefonundan” aranacak nu-
maranýn sýnýflandýrmasýný gösterir).
“Evden”, “Ýþten” veya “Baþka nu-
maralarý” komutlarýný da telaffuz
edebilirsiniz.

Ýsmin tanýnmasý halinde, sistem
ekranda o isimle ilgili (örn.
Mehmet) bilgileri gösterir. 

Mehmet'in sadece bir tane nu-
marasý mevcut ise, serbest konuþ-
ma tertibatý size Mehmet'i aramak
isteyip istemediðinizi sorar. Ara-
mayý gerçekleþtirmek için “Evet”,
aksi takdirde “Hayýr” deyiniz.

Rehberinizde Mehmet’in birden faz-
la numarasý kayýtlý ise, sistem size
hangi numarayý aramak istediðinizi
sorar (örn. “Mehmet iþten mi, evden

mi aransýn?”). Bu durumda aranmasýný
istediðiniz numarayý söyleyiniz (örn.
“Evden”).

Mehmet'in numara sýnýflandýrmasý
olmadan birden fazla numarasý var
ise, sistem o ismi ve ona ait numa-
ralarý içeren bir liste gösterir.

Gösterilen telefon numarasýný ara-
mak istiyorsanýz “Ara” deyiniz.

Sistem tarafýndan tanýnan isim
doðru fakat numara istenilen nu-
mara deðil ise, listede mevcut olan
numaralarý N veyaO tuþunu kulla-
narak manuel olarak görebilirsiniz.
Ýstediðiniz numarayý bulduðunuzda,
aramayý baþlatmak için /MENU
veya SRC/OK tuþuna basýn�z.

Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU tuþuna
basýnýz.

Öneri

Bir kaç tane numaraya sahip olan bir
ismi aramak istiyorsanýz, sesli komu-
tunuzda numaranýn sýnýflandýrmasýný da
belirtin (“evden”, “iþten”, “cep tele-
fonundan”). Böylece aramayý gerçek-
leþtirmek için yapmanýz gereken adým-
lar azalmýþ olur. 
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Sesli komut ile bir numaranýn
aranmasý

Sesli komut ile bir numarayý
aramak için aþaðýdakileri yap-
manýz gerekir:

tuþuna basýnýz ve “Çevir”
deyiniz. Sistem “İsim verin veya nu-
maray� ara deyin” der.

Numarayý tek tek rakamlar halinde
söyleyin (örn. “0”, “1”, “2”, “3”,
“4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “+”
(artý), “#” (kare) veya “*” (yýldýz). 

Örneðin 0113290103 numarasý
aþaðýdaki gibi telaffuz edilecek:
“Sýfýr, bir, bir, üç, iki, dokuz, sýfýr,
bir, sýfýr, üç”.

Sistem tanýnan numarayý gösterir ve
onu sesli olarak tekrarlar. Numara
tamamlandýðý zaman “Numarayý çe-
vir” deyin. Numaranýn tamamlan-
mamasý halinde eksik olan rakam-
larý da söyleyin ve “Numarayý çe-
vir” deyiniz. Sistem gösterilen nu-
marayý arar.

Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU tuþuna
basýn�z. 

Telefon numarasýný “rakam grup-
larý” halinde de telaffuz edebilirsiniz.
Böylece küçük porsiyonlar halinde
numaranýn doðru olup olmadýðýný
kontrol edebilirsiniz. Rakam grup-
larý rakamlarý söylerken yapýlan du-
raklamalardan oluþur. Belli bir sayý-
da rakam söyledikten sonra ara
verdiðinizde bir grup oluþmuþ olur.
Sistem tanýnan rakamlarý tekrarlar.

Telaffuz edilen numaralarýn doðru
olmasý halinde, numarayý söylemeye
devam edebilirsiniz. Doðru deðil ise
verdiðiniz rakam grubunu “Sil” diye-
rek silebilirsiniz. Sistem son numara
grubunu siler ve kýsmen verilen nu-
marayý gösterir. Þimdi telefon nu-
marasýnýn kalan rakamlarýný vere-
bilirsiniz. 

Aramayý yarýda kesmek için “Yarý-
da kes” deyiniz.

Gösterilen numarayý silip yeni bir nu-
mara çevirmek istediðinizde
“Yeniden baþla” deyiniz. Sistemden
tanýnan numaranýn tekrarlamasýný
istediðinizde “Tekrarla” deyiniz. Bir
telefon numarasýnýn çevrilmemesi
durumunda, sistem “Mevcut olan bir
numara yok” der.

Tekrarlanan telefon numarasý
doðru ise, aramayý gerçekleþtirmek
için “Numarayý çevir” deyiniz.

Not

Bir numaranýn sesli komut ile verilme-
si durumunda içerideki seslerin
mümkün olduðunca aza indirilmesi ve
araçtaki yolcularýn numaranýn verilme-
si esnasýnda konuþmamasý gerekir. Ses
tanýma fonksiyonu konuþan kiþiden
baðýmsýz olarak çalýþýr; baþka bir ifade
ile, numara verme iþlemi esnasýnda ayný
zamanda bir kaç kiþinin konuþmasý
halinde bazý numaralarýn yanlýþ anlaþýl-
ma, doðru numaralara eklenme veya
anlaþýlmama tehlikesi vardýr.
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Cep telefonunun tuþ takýmýný
kullanarak bir numaranýn aranmasý

Kullanmakta olduðunuz sis-
tem ile bir telefon numarasýný
cep telefonunuzun tuþ takýmý
ile de aramanýz ve görüþmeyi
serbest konuþma tertibatý ile
yapmanýz mümkündür. 

Bu iþlem için telefonun kaydedilmiş
olmasý ve serbest konuþma ter-
tibatýnýn etkinlik bölgesinde bulun-
masý gerekir.

Cep telefonunun tuþ takýmý ile nu-
marayý çevirmek için aþaðýdakileri
uygulayýn�z:

❍ Telefon numarasýný cep telefo-
nunuzun tuþ takýmý ile çevirin ve
gereken þekilde aramayý yapýnz. 

❍ Görüþmeyi serbest konuþma
tertibatý ile gerçekleþtiriniz. 

❍ Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden daha fazla /MENU
tuþuna basýn veya cep telefo-
nunuzun tuþ takýmýný kullanýn�z. 

Son aramalarýn arasýnda bulunan bir
numaranýn aranmasý
SON ARAMALAR seçeneði son
yapýlan ve gelen numaralarýn bir listesi
olmakla beraber en fazla on tane ge-
len, on tane yapýlan ve beþ tane de ce-
vapsýz arama içerebilir.

Manuel olarak bir numarayý
aramak için aþaðýdakileri yap-
manýz gerekir:

❍ /MENU tuþuna basarak ana
menüyü açýnýz.

❍ SON ARAMALAR opsiyonunu
seçin ve SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

❍ Sistem telefon numaralarý içeren
bir liste sunar. Ýstediðiniz nu-
marayý seçmek için N veya O
tuþuna basýn. Aramayý yapmak
için SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýnýz.

❍ Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU tuþu-
na basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

Son aranan kiþiyi aramak için, 
tuþuna basýn ve “Son aramalar”
deyiniz. Sistem, ekranda sizi son
arayan kiþi hakkýndaki bilgileri gös-
terir ve o kiþiyi arayýp aramak is-
temediðinizi sorar. Aramayý
gerçekleþtirmek için “Evet”, aksi
takdirde “Hay�r” deyiniz.

Sizin son aradýðýnýz kiþiyi tekrar ara-
mak istediðinizde “Tekrar ara”
deyin. Sistem, ekranda sizin son
aradýðýnýz kiþi hakkýndaki bilgileri
gösterir ve o kiþiyi arayýp aramak
istemediðinizi sorar. Aramayý
gerçekleþtirmek için “Evet”, aksi
takdirde “Hayýr” deyiniz. 

“Son aramalar” komutunu da kul-
lanabilirsiniz. Bu durumda, sistem
“Son aranan numara ya da son
arayan numara” diye soracakt�r. En
son arad�ğ�n�z kişiyi aramak için
“Aranan”, en son arayan kişiyi geri
aramak için “Arayan” deyiniz.
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GELEN ARAMANIN YÖNETÝLMESÝ
Gelen aramalarý direksiyondaki kuman-
da tuþlarý ve serbest konuþma tertibatý
ile cevaplayabilirsiniz. Bir aramanýn
geldiðinde sistem arayan kiþi hakkýnda-
ki bilgileri gösterir (bu bilgilerin sis-
temde mevcut olmasý þartýyla). 
Gelen arama þahsi olarak oluþturulmuþ
bir zil sesi ile bildirilir (bu fonksiyonun
telefonunuzda mevcut olmasý þartýyla).

Bir aramanýn cevaplandýrýlmasý

❍ Bir aramayý cevaplandýrmak için
/MENU veya RADIONAV

üzerindeki TEL menüsünden istenen
opsiyonu seçiniz. 

❍ Aramayý sonlandýrmak için bir
saniyeden fazla /MENU veya
RADIONAV üzerindeki TEL
menüsünden istenen opsiyonu
seçiniz. 

Bir aramanýn reddedilmesi

❍ Bir aramayý reddetmek için bir
saniyeden fazla /MENU tuþuna
basýn�z.

Bir aramanýn dikkate alýnmamasý

❍ Bir aramayý dikkate almak is-
temediðiniz ve zil sesini tamamen
kýsmak istediðinizde /MENU
veya RADIONAV üzerindeki

tuşuna bas�n�z.

Devam eden bir telefon görüþmesi
esnasýnda gelen bir aramanýn
cevaplandýrýlmasý
Bir görüþme devam ederken gelen bir
aramayý cevaplandýrmak istediðinizde

/MENU tuþuna basýn�z. Sistem ge-
len aramaya geçer ve devam eden
görüþmeyi beklemeye alýr.

Not

Bazý cep telefonlarýnýn isimlere göre
belirlenen zil seslerini serbest konuþ-
ma tertibatýna aktarma imkaný var. Bu
durumda sistem gelen aramalarý bildirir
ve cep telefonunuzda þahsi olarak be-
lirlediðiniz zil seslerini kullanýr.

TELEFON GÖRÜÞMELERÝNÝN
YÖNETÝLMESÝ
Bir görüþmenin cep telefonundan
serbest konuþma tertibatýna
aktarýlmasý
Cep telefonunuz ile görüþüyorken ara-
ca binmeniz ve görüþmeyi serbest
konuþma tertibatý ile sürdürmek iste-
meniz durumunda, görüþmeyi aktara-
bilirsiniz.

Bunun için aþaðýdakileri yapmanýz
gerekir:

❍ Araca binin ve serbest konuþma
tertibatýný açmak için kontak
anahtarýný MAR konumuna ge-
tiriniz. 

❍ Sistem, serbest konuþma tertibatýný
destekleyen cep telefonunuza bir
mesaj gönderir.

❍ Telefon görüþmesinin serbest
konuþma tertibatýna aktarýlmasý için
gereken bilgileri giriniz. Bu iþlem
her cep telefonu için farklýdýr.

❍ Telefon görüþmesi böylece aracýn
serbest konuþma tertibatýna ak-
tarýlmýþ olur. 
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Görüþmenin serbest konuþma
tertibatýndan cep telefonuna
aktarýlmasý
Bir telefon görüþmesini serbest görüþme
tertibatýndan cep telefonuna aktarmak
için SRC/OK veya RADIONAV TEL
menüsünden bir opsiyon seçiniz.

Cep telefonunuz ile görüþebilir ve di-
reksiyondaki kumanda tuþlarýný kullan-
maya devam edebilirsiniz. 

Baþka bir ifade ile, cep telefonunda
görüþme yaparken /MENU tuþu-
na basarak iki görüþme arasýnda gidip
gelebilirsiniz veya RADIONAV TEL
menüsünden bir opsiyon seçiniz.

Devam eden görüþmenin beklemeye
alýnmasý
Devam eden bir görüþmeyi beklemeye
aldýðýnýzda, arayan kiþinin o esnada
konuþtuklarýnýzý duymamasý için

/ESC tuþuna basarak mikrofonu 
devre dýþý býrakabilirsiniz veya 
RADIONAV TEL menüsünden bir 
opsiyon seçiniz.

KONFERANS GÖRÜŞMESİ
FONKSİYONU (sadece Bluetooth®

teknolojisine sahip olan ve bu
fonksiyonu destekleyen telefonlarda)
Telefon konferansý fonksiyonu ile de-
vam eden bir görüþme esnasýnda
üçüncü bir kiþiyi arayabilirsiniz. Bu
fonksiyon ile ayný zamanda her iki kiþi
ile de görüþebilirsiniz.

Bir arama devam ederken konferans
baþlatmak isterseniz ikinci kiþiyi BÝR
ARAMANIN GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ
bölümüne bakýnýz.

Telefon konferansý opsiyonunun dev-
rede olmasý halinde, ekranda “KON-
FERANS” yazýsý ve sembolü 
RADIONAV ekran�nda görüntülenir.

Konferansýn etkin durumda olmasý
halinde, /MENU tuþuna bir süre
basarak veya RADIONAV TEL
menüsünden ilgili opsiyonu seçerek
her iki görüþmeyi de sonlandýra-
bilirsiniz.
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MMEESSAAJJ   OOKKUUYYUUCCUUNNUUNN  FFOONNKKSSÝÝYYOONNLLAARRII
((ssaaddeeccee  uuyyuummlluu  cceepp  tteelleeffoonnllaarr ıı   ii llee))

Bluetooth® kablosuz teknolojisi ile do-
natýlmýþ cep telefonunuzun SMS’leri
okuma fonksiyonunu desteklemesi du-
rumunda, sistem akustik bir sinyal ile
yeni bir mesajýn geldiðini bildirir ve bu
mesajý okumak isteyip istemediðinizi
sorar (ayarlanmýþ sinyal çeþitlerine
göre deðiþir).

Uyumlu cep telefonlar� ve desteklenen
fonksiyonlar� ile ilgili daha ayr�nt�l� bilgi için
www.alfaromeo.com.tr sitesine bak�n�z.

Sinyal çeþitleri ile ilgili detaylý bilgi
için Sinyal Tipi bölümüne bakýnýz.

Sistemin gelen mesajý oku-
masýný isterseniz SRC/OK
veya /MENU tuþuna
basýn�z. Mesaj, metinde kul-
lanýlan kýsaltma ve ifadeler göz
önünde bulundurularak
okunur.

Mesajý okumak istemezseniz
/ESC tuþuna basýn�z. Bu durum-

da sistem mesajý okumaz ve daha
sonra okuyabilmeniz için kaydeder
(ayrýntýlý bilgi için Son gelen mesajýn
okunmasý bölümüne bakýnýz).

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

“Evet” derseniz, sistem mesajý olasý
kýsaltmalarý göz önünde bulun-
durarak okur. Mesajý okumak is-
temediðinizde “Hayýr” demeniz
yeterlidir. Sistem mesajý, daha son-
ra okuyabilmeniz için kaydeder
(ayrýntýlý bilgi için Son gelen mesajýn
okunmasý bölümüne bakýnýz). 

SON GELEN MESAJIN OKUNMASI
Bir mesaj geldiðinde sistem bu mesajý,
mesajlar listesine kaydeder (ayrýntýlý bil-
gi için MESAJ KUTUSU bölümüne
bakýnýz).

Son gelen mesajý okumak is-
tiyorsanýz sistemin Ana
menüsünü açn, MESAJ
OKUYUCU opsiyonunu
seçin SRC/OK veya

/MENU tuşuna bas�n�z.

SONUNCUYU OKU opsiyonunu
seçin ve SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z. Böylece
sistem son gelen mesajýn metnini
okur.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn�z ve “Sonuncuyu
oku” deyiniz. Sistem son gelen
mesajýn metnini okur.
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MESAJ KUTUSU
Cep telefonunuzun Bluetooth® ile
baðlý olmasý halinde sistem 20’ye kadar
mesaj kaydeder (birleþtirilmiþ mesaj-
larýn olmasý durumunda kaydedilen
mesaj sayýsý daha az olabilir). Liste dolu
ise, yeni bir mesaj geldiðinde mevcut
olan eski mesaj - okunmamýþ dahi ol-
sa - silinir. Ayrýca listede bulunan
mesajlarý tek tek ya da listeyi tamamen
silmeniz mümkündür (ayrýntýlý bilgi için
GELEN MESAJLA-RIN YÖNETİLME-
Sİ bölümüne bakýnýz).

Son gelen mesajlar arasýnda özel-
likle okumak istediðiniz bir mesaj
var ise, sistemin ana menüsünü
etkinleþtiriniz, MESAJ OKUYU-
CU opsiyonunu seçiniz ve
SRC/OK veya /MENU tuþu-
na basýn�z.

MESAJ KUTUSU opsiyonunu
seçiniz ve ardýndan da SRC/OK
veya /MENU tuþuna basýn�z.
Ýstediðiniz mesaj çýkana kadar
kaydedilen mesajlar arasýnda arama
yapýn�z. Mevcut olmasý halinde sis-
tem, mesajý gönderenin kimliði
hakkýnda bilgiler gösterir. OKU op-

siyonunu seçiniz ve SRC/OK veya
/MENU tuşuna bas�n�z. Sistem

seçilen mesajýn metnini okur.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn�z, “Mesaj okuyu-
cu” ve akustik sinyalden sonra
Mesaj kutusu deyiniz. Sistem ekran-
da, listede bulunan ilk mesaja ait bil-
gileri gösterir (gönderenin nu-
marasýnýn rehberde mevcut olmasý
halinde, numara da gösterilir).

“Bir önceki mesaj” veya “Bir son-
raki mesaj” diyerek mesaj kutusun-
da arama yapmanýz mümkündür.
Ýstenilen mesaj çýktýðýnda “Oku”
deyiniz, sistem seçilen mesajýn met-
nini okur.

“Sil” dediðinizde, sistem seçilen
mesajý siler.

GELEN MESAJLARIN
YÖNETİLMESİ
Sistem gelen mesajlara dair aþaðýdaki
fonksiyonlarý kapsar:

❍ gelen her mesajý okuyabilirsiniz

❍ gönderenin numarasýný araya-
bilirsiniz

❍ mesajlarý silebilirsiniz

Bunun için mesajý okurken
sistemin Ana menüsünü
etkinleþtirin ve ardýndan da
SRC/OK veya /MENU
tuþuna basarak dilediðiniz op-
siyonu seçin.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Oku”, “Ara”
veya “Sil” deyiniz. Sistem istenilen
opsiyonu seçer.
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TÜM MESAJLARIN SİLİNMESİ
Sistem en fazla 20 mesaj kaydeder. Yeni
bir mesajýn gelmesi durumunda, listede
bulunan en eski mesaj silinir. Sistemin
belleðinde mevcut olan tüm mesajlarý
bir komut ile silebilirsiniz.

Bütün mesajlarý silmek ister-
seniz sistemin ana menüsünü
etkinleþtirin ve BÜTÜN
MESAJLARI SÝL opsiyonunu
seçin. Ardýndan SRC/OK
veya /MENU tuþuna basýn.
Sistem MESAJ SİLİNSİN Mİ?
diye sorar. Onaylamak için
SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn veya /ESC
tuþuna basarak mesajý siliniz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Mesaj okuyu-
cu” deyiniz.

Akustik sinyalden sonra “Tümünü
sil” deyin. Sistem “Tümünü silmek
istiyor musunuz?” diye sorar.
Mesajlarýn silinmesini onaylamak
için “Evet”, silme iþlemini durdur-
mak için ise “Hayýr” deyiniz.

SİNYAL TİPİ
Sistemin mesaj okuyucusunda yeni ge-
len bir mesaj olduðuna iliþkin üç adet
sinyal tipi ayarlayabilirsiniz:

❍ GÖRSEL + AKUSTÝK:
Sistem yeni bir mesajýn geldiðini
gerek gösterge panelinin ekranýn-
da, gerek ise bir akustik sinyal ile
bildirir. Sistem ayrýca mesajý okuma
önerisinde bulunur. RADIONAV
ekran�nda aşağ�dakiler görün-
tülenir:

– OK düğmesini çevirerek istenen
opsiyonu seçiniz (mesaj� okumak
ya da okumay� iptal etme)

– OK düğmesini çevirerek seçimi
onaylay�n�z.

❍ GÖRSEL SÝNYAL:
Sistem yeni bir mesajýn geldiðini
sadece görsel olarak gösterge pa-
nelinin ekranýnda gösterir. Gelen
mesaj daha sonra da okunabilir
(bkz. SON GELEN MESAJIN
OKUNMASI ve MESAJ KUTUSU
bölümleri). RADIONAV ekran�n-
da al�nan mesaj ile ilgili bilgiler
görüntülenir.

❍ OKUYUCU DEVRE DIÞI: 
Sistem mesaj okuyucuyu devre dýþý
býrakýr. Böylece yeni bir mesajýn
gelmesi bildirilmez ve sisteme de
aktarýlmaz.

Sistem ana menüsünü etkin-
leþtirin, MESAJ OKUYUCU
opsiyonunu seçin SRC/OK
veya /MENU tuþuna
basýnz. SÝNYAL TİPİ opsi-
yonunu seçin ve N veya O
tuþu ile mevcut olan üç
seçenek arasýnda arama yapýn.
Dilediðiniz opsiyonu seçin ve
SRC/OK veya /MENU
tuşuna bas�n�z.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Mesaj okuyu-
cu” deyin. Akustik sinyal sesinden
sonra “Sinyal tipi” deyin. Sistem
size mevcut olan opsiyonlarýn lis-
tesini sunar. Ýsteðe göre “Mesaj
okuyucu devre dýþý” veya “Görsel
veya akustik sinyal” veya “Sadece
görsel sinyal” diyerek ayar yapa-
bilirsiniz.
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MEDIA PLAYER menüsü aþaðýdaki
fonksiyonlarý içerir:

❍ USB donanýmýnýzdaki parçalarý gös-
terir.

❍ USB donanýmýnýzda kayýtlý olan ses
dosyalarýný çalar.

Not
USB donanýmýnýzýn Blue&Me™ siste-
mi ile uyumlu olup olmadýðýndan emin
olmak için media player kullanmadan
önce UYUMLU USB DONANIMLARI
bölümünü okuyunuz.

USB DONANIMININ SÝSTEME
BAÐLANMASI
USB donanýmýnýzý sisteme kaydederken
aþaðýdakileri yapmanýz gerekir:

❍ USB donanýmýnýza parça kopyalayýn�z
(sistem .wma, .mp3, .wav, .aac ses
dosyas� formatlar�n� ve .wpl liste for-
mat�n� destekler). 

❍ USB kablosu olmayan USB do-
nanýmlarýnda donanýmý, (doðrudan
doðruya veya bir uzatma yardýmý
ile) aracýn USB baðlantý yeri ile
baðlamak yeterlidir (bkz. şekil 1).

❍ Kablolu USB donanýmlarýnda kablo-
nun bir ucunu USB donanýmý ve
diðer ucunu ise aracýn USB baðlan-
tý yeri ile baðlayýn�z (bkz. şekil 1).

❍ Kontak anahtarýný MAR konumuna
getirin. Sistem otomatik olarak 
dijital parçalarý, USB donanýmýnýn
baðlanmasý esnasýnda oluþturulan
koleksiyondan çalmaya baþlar.

❍ OTOMATİK ÇALMA fonksiyonu
“AÇIK” konumunda ise, sistem
otomatik olarak parçalarý çalmaya
baþlar.

Daha fazla bilgi için AYAR
FONKSİYONLARI - MEDIA PLAYER
bölümüne bak�n�z.

Medya koleksiyonunun oluþturulmasý
bittiðinde, sistem parçalarý seçmek ve
çalmak için kullanýlabilir.
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MMEEDDIIAA  PPLLAAYYEERR  FFOONNKKSSÝÝYYOONNLLAARRII
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PARÇA KOLEKSÝYONUN
YÖNETÝLMESÝ
Media player ile USB donanýmýnýzda
olan ses dosyalarýný RADIONAV ku-
mandalar� veya direksiyondaki kuman-
da tuþlarý ile seçebilirsiniz. 

Ses dosyalarýnda klasör, sanatçý, müzik
türü, albüm veya listeye göre arama 
yapabilirsiniz. Bu kategorilerden bir
tanesini seçmek için ses komutunu kul-
lanabilirsiniz. Dilediðiniz kategoriyi
seçtikten sonra, bu kategoriden
manuel olarak bir parça seçebilirsiniz.
Parça koleksiyonunda aramayý kolay-
laþtýrmak için her parçaya ait bilgileri
(parça ismi, sanatçý, albüm, müzik türü)
giriniz.

Not
Her formatta parça bilgileri gerek-
meyebilir. Sistemin tanýdýðý formatlar
arasýnda .mp3, .aac ve .wma ile ilgili bil-
gilerin girilmesini gerektirirken .wav for-
matý bunu gerektirmez. Parça ile ilgili
bilgilerin bu bilgileri gerektiren ses
dosyasýna girilmemiþ olmasý da
mümkündür. Bu durumda ses dos-
yalarýnýn arasýnda arama sadece klasör-
lere göre gerçekleþtirilebilir. 

Daha fazla bilgi için MEDIA PLAYER
KULLANIMINA DAÝR PRATÝK BÝL-
GÝLER bölümüne bakýnýz.

Klasöre göre seçim
USB donanýmýnýzda parça içeren
klasörler bulunmasý durumunda, bu
klasörler KLASÖR menüsünde
görünür.

Dosyalarýn içerdiði parçalarý
manuel olarak seçmek için
aþaðýdakileri yapmanýz gerekir:

Ana menüyü etkinleþtirin ve MEDIA
PLAYER opsiyonunu seçin. Ardýndan
da SRC/OK veya /MENU tuþu-
na basýn�z.

KLASÖR opsiyonunu seçin ve ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

Mevcut olan klasörlerin arasýnda
arama yapýn. Klasörlerin tüm içe-
riðini dinlemek için TÜMÜNÜ
ÇAL opsiyonunu seçin ve
SRC/OK veya /MENU tuþuna
basýn. Gösterilen klasördeki bulu-
nan parçalarý görmek için SRC/OK
veya /MENU tuþuna basýn�z.

Seçtiðiniz klasörde bulunan
parçalarýn arasýnda arama yapýn. Bir
parçanýn çalýnmasý için parçanýn is-
mini seçin ve SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z. Bir
önceki/bir sonraki klasörü seçmek
için RADIONAV üzerinde bulu-

nan N/O butonlar�na bas�n�z. Daha fa-
zla bilgi için MEDIA PLAYER KULLA-
NIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER
bölümüne bak�n�z.

Sanatçýya göre seçim
Bir sanatçýnýn tüm parçalarýný
manuel olarak seçmek için
aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn�z:

Ana menüyü etkinleþtirin ve ME-
DIA PLAYER opsiyonunu seçin.
Ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

SANATÇI opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Mevcut olan sanatçýlarýn arasýnda
arama yapýn. Gösterilen sanatçýyý
seçmek için SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Bir albümün çalýnmasý için albümü
seçin ve SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Bir sanatçýnýn parçasýnýn çalýnmasý
için parçanýn ismini seçin ve
SRC/OK veya /MENU tuþu-
na basýn�z.

Bir önceki/bir sonraki sanatç�y�
seçmek için RADIONAV üze-
rindeki N/O butonlar�n� da kul-
lanabilirsiniz.
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Not
USB donanýmýnýzda bir çok ses
dosyasýnýn mevcut olmasý durumunda
SANATÇILAR menüsü alfabetik sýra
ile alt menülere ayrýlabilir. Alfabetik sýra
ile düzenlenmiþ bir alt menüde,
menünün içerdiði parçalarýn sadece
baþlangýç harfi (örneğin: A'dan F'ye
kadar) veya ilk iki harfi (örneğin: Aa-
Ar) gösterilir.

Müzik türüne göre seçim
Belirli bir müzik türünün tüm
parçalarýný manuel olarak
seçmek için aþaðýdaki adýmlarý
uygulayýn�z:

Ana menüyü etkinleþtirin ve MEDIA
PLAYER opsiyonunu seçin. Ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

TÜRLER opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Mevcut olan müzik türlerinin
arasýnda arama yapýn. Gösterilen
müzik türünün tüm parçalarýný din-
lemek için SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Bir önceki/bir sonraki müzik
türünü seçmek için RADIONAV
üzerindeki N/O butonlar�n� da kul-
lanabilirsiniz.

Not
USB donanýmýnýzda bir çok ses
dosyasýnýn mevcut olmasý durumunda
TÜRLER menüsü alfabetik sýra ile alt
menülere ayrýlabilir. Alfabetik sýra ile
düzenlenmiþ bir alt menüde, menünün
içerdiði parçalarýn sadece baþlangýç harfi
(örn.: A'dan F'ye kadar) veya ilk iki harfi
(örn.: Aa'dan Ar'a kadar) gösterilir.

Albüme göre seçim
Manuel olarak bir albümün
seçilmesi için aþaðýdakileri
uygulayýn�z:

Ana menüyü etkinleþtirin ve MEDIA
PLAYER opsiyonunu seçin. Ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuşuna basýn�z.

ALBÜMLER opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuşuna basýn�z.

Mevcut olan albümlerin arasýnda
arama yapýn. Gösterilen albümü
seçmek için SRC/OK veya

/MENU tuşuna basýn�z.

Albümde bulunan parçalarýn arasýn-
da arama yapýn. Bir albümün tüm
parçalarýný dinlemek için TÜMÜNÜ
ÇAL opsiyonunu seçin ve
SRC/OK veya /MENU tuşuna
basýn�z. Bir albümün çalýnmasý için

albümü seçin ve SRC/OK veya
/MENU tuþuna basýn�z.

Bir albümde bulunan sadece bir
parçanýn çalýnmasý için, parçanýn
adýný seçin ve SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Bir önceki/bir sonraki albümü
seçmek için RADIONAV üze-
rindeki N/O butonlar�n� da kulla-
nabilirsiniz.

Not
USB donanýmýnýzda bir çok ses
dosyasýnýn mevcut olmasý durumunda
ALBÜMLER menüsü alfabetik sýra ile
alt menülere ayrýlabilir. Alfabetik sýra
ile düzenlenmiþ bir alt menüde,
menünün içerdiði parçalarýn sadece
baþlangýç harfi (örneğin: A'dan F'ye
kadar) veya ilk iki harfi (örneğin: Aa'-
dan Ar'a kadar) gösterilir.
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Listeye göre seçim
USB donanýmýnýzda listelerin kayýtlý ol-
masý durumunda, bu çalma listelerinin
ÇALMA LÝSTELERÝ menüsünde
görünür.

Manuel olarak bir listenin seçil-
mesi için aþaðýdakileri uygulayýn�z:

Ana menüyü etkinleþtirin ve MEDIA
PLAYER opsiyonunu seçin. Ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

ÇALMA LÝSTELERÝ opsiyonunu
seçin ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Mevcut olan listelerin arasýnda ara-
ma yapýn. Gösterilen listeyi seçmek
için SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

Bir önceki/bir sonraki çalma listesi-
ni seçmek için RADIONAV üze-
rindeki N/O butonlar�n� da kulla-
nabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için MEDIA PLAYER
KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNERİLER
bölümüne bak�n�z.

BÝR PARÇANIN ÇALINMASI

Tüm parça koleksiyonunun rastgele
çalýnmasý
“RASTGELE ÇAL” opsiyonu parça
koleksiyonu içeriðinin hýzlý bir þekilde
rastgele çalýnmasýný saðlar.

Manuel olarak “RASTGELE ÇAL”
fonksiyonunu devreye sokmak
için aþaðýdakileri uygulayýn�z:

Ana menüyü etkinleþtirin ve MEDIA
PLAYER opsiyonunu seçin. Ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

RASTGELE ÇAL opsiyonunu seçin
ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Ses dosyasýnýn çalýnmasý
Manuel olarak dijital sesin çalýn-
masý için aþaðýdakileri uygulayýn�z:

“OTOMATİK ÇALMA” fonksi-
yonunun devrede olmasý halinde,
USB donanýmýnýzý sisteme kaydedi-
niz. Parça otomatik olarak çalýnmaya
baþlar. 

MEDIA PLAYER - AYAR
FONKSİYONLARI

USB donan�m� sisteme bağl�yken
“MEDIA PLAYER” opsiyonu seçi-
lene kadar RADIONAV üze-
rindeki MEDIA butonuna bas�n�z.

Dinlemek istediğiniz parçay� seçe-
bilir ve çalmak üzere SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.
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Kýsa süreli ara verme
Dinlediðiniz parçaya ara vermek için
ses sisteminin ön panelinde bulunan

/ESC veya RADIONAV ön pane-
linde bulunan butonuna bas�n�z.

Ara verilen parçaya devam edilmesi
Ara verdiðiniz parçanýn çalýnmasýna de-
vam etmek için ses sisteminin ön pa-
nelinde bulunan /ESC veya RA-
DIONAV üzerindeki butonuna
bas�n�z.

Bir sonraki parça
Manuel olarak bir sonraki parçaya
geçmek için aþaðýdakileri uygu-
layýn�z:

Dijital bir parça çalarken N (direk-
siyon üzerindeki kumandalar) veya
˙ (RADIONAV kumandalar�)
tuşuna bas�n�z.

Bir önceki parça
Manuel olarak bir önceki parçaya
geri dönmek için aþaðýdakileri
uygulayýnýz:

Dijital bir parça çalarken O (direk-
siyon üzerindeki kumandalar) veya
¯ (RADIONAV kumandalar�)
tuşuna bas�n�z.

Not
“Bir önceki parça” komutunun (gerek
sesli komut, gerek ise manuel olarak)
parça çalmaya baþladýktan 3 saniye son-
ra verilmesi durumunda, ayný parça
tekrar çalýnýr. Söz konusu komutun
parça baþladýktan sonra 3 saniye içinde
verilmesi durumunda, bir önceki parça
çalýnýr.

Ses kaynaðýnýn deðiþtirilmesi
Ses kaynağ�n� değiştirmek için (Radyo,
CD, Media Player), SRC/OK buto-
nuna veya RADIONAV üzerindeki
RADIO, MEDIA butonlar�na bas�n�z.

Not
Daha fazla bilgi için MEVCUT SESLİ
KOMUTLARIN LİSTESİ bölümüne
bak�n�z.
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MEDIA PLAYER KULLANIMINA
İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER

Arama yapma
❍ KLASÖRLER menüsünde en iyi

þekilde arama yapabilmek için, USB
donanýmýnýzý sisteme kaydetmeden
önce orada bulunan klasörleri
düzenleyin. KLASÖRLER menü-
sünde aramayý kolaylaþtýrmak ve 
hýzlandýrmak üzere sizin için önem-
li olan dosyalardaki müzik parça-
larýný düzenleyiniz.

Ses dosyalarýnýn düzenlenmesi 
❍ Sistemde önemli kategoriler oluþ-

turmak için, ses dosyalarýnda mev-
cut olan bilgilerin güncellenmesi
gerekir. Her dosya için mevcut
olan bilgilerin güncellenmesi için
medya playerin yönetilmesi ile il-
gili yazýlýmýn kullaným kýlavuzunda
yer alan talimatlara uyunuz.

❍ Koleksiyonunuzda sanatçý, albüm,
parça adý ve müzik türü ile ilgili
parçalar olmasý durumunda sistem
ALBÜMLER ve TÜRLER
menüsünde BÝLÝNMÝYOR yazýsýný
gösterir. Gereken bilgilerin giril-
mesi için yazýlýmýnýzýn kullaným
kýlavuzunda yer alan talimatlara
uyunuz.

❍ İstediğiniz parçalara daha kolay
ulaşmak ve dinlemek için çalma lis-
teleri oluşturman�z� öneririz (“Çal-
ma listesi oluşturma” bölümüne
bak�n�z).

Parça koleksiyonu oluşturulmas�
❍ Parça koleksiyonunu oluþturma

iþlemi birkaç dakika sürebilir.
Koleksiyonun oluþturulmasý çok
uzun sürmesi halinde, USB do-
nanýmýnýzda bulunan ses dosya-
larýnýn sayýsýný azaltarak müdahale
edebilirsiniz.

❍ Ancak koleksiyonu oluþtururken
de parçalar arasýnda bir seçim yapýp
dinleyebilirsiniz. Sistem, parça çal-
makta iken koleksiyonun oluþturul-
masýna devam eder.

Çalma listesi oluşturma
Microsoft® Windows Media® Player ile
.wpl listesi oluþturmak için aþaðýdakileri
uygulayýn�z:

❍ Listeye almak istediðiniz tüm
parçalarý yeni bir klasöre veya USB
donanýmýnýza kopyalayýn�z.

❍ Microsoft® Windows Media® Play-
er açýn. Menüden Dosya Aç’ý
seçiniz.

❍ Bilgisayarýnýza baðlý olan USB do-
nanýmýnýzýn içeriðinde arama yapýn
ve listeye almak istediðiniz ses
dosyalarýný seçiniz.

❍ Aç’a týklayýn�z.

❍ Dosya seçeneðine gidin ve “Þu an-
da çalan parça listesini farklý kay-
det”i seçin. Dosya adý kýsmýna iste-
diðiniz adý verin ve Kayýt türü kýs-
mýna ise .wpl türünü giriniz.

❍ Kaydet’e týklayýn�z. 

Yukarýdaki iþlemlerin bitiminden son-
ra yeni bir .wpl dosyasý oluþturulmuþ
olacaktýr.
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AYARLAR menüsü aþaðýdaki fonksi-
yonlarý mümkün kýlar:

❍ Özel numara fonksiyonunun
yönetilmesi

❍ Kullanýcý bilgilerinin yönetilmesi

❍ Cep telefonunun kaydedilmesi

❍ İleri özellikler.

AYARLAR menüsünde fonksiyonlarý
ve ayarlamalarý aracýn hareket halinde
olmamasý durumunda direksiyondaki
kumanda tuþlarý veya sesli komut ile
gerçekleþtirebilirsiniz. Hareket halinde
olan araçta sadece sesli komutlarý kul-
lanabilirsiniz. Her iki yöntem için de
talimat verilmiþtir. 

Sistemin herhangi bir ayarýnda sorun
yaþamanýz halinde ARIZA YARDIMI
bölümüne bakýnýz.

AAYYAARR  FFOONNKKSSÝÝYYOONNLLAARRII

KİŞİSEL FONKSİYONUNUN
YÖNETİLMESİ
RADIONAV ekran�nda görüntülen-
meksizin kontrol paneli ekran�ndaki
telefon ayarlar�n�n (aramay� yapan
kişinin ismi/numaras�, aranan kişinin is-
mi/numaras� veya SMS mesaj� gönderi-
cisinin ismi/numaras�)  k�s�tlanmas� için
"Privacy" (kişisel) fonksiyonunun
ayarlanmas� mümkündür

Manuel olarak KİŞİSEL
menüsüne ulaşmak için aþaðý-
dakileri yapmanýz gerekir:

/MENU butonuna basarak
ana menüye girin, SRC/OK
veya /MENU butonuna
basarak KİŞİSEL opsiyonunu
seçin ve ard�ndan SRC/OK
veya /MENU butonuna
bas�n�z.  

Fonksiyonu devreye almak için
“KİŞİSEL FONKSİYONUNU DEV-
REYE AL” opsiyonunu seçin ve
SRC/OK veya /MENU buto-
nuna bas�n�z.

Fonksiyonu devreye almak için
“KİŞİSEL FONKSİYONUNU DEV-
REDEN ÇIKAR” opsiyonunu seçin
ve SRC/OK veya /MENU bu-
tonuna bas�n�z.

KİŞİSEL menüsüne sesli ko-
mut üzerinden erişmek için

butonuna bas�n ve
“Ayarlar” deyin. Sistemin ak-
tard�ğ� mesaj�n ard�ndan
"Kişisel fonksiyonunu devreye
al" diyerek fonksiyonu etkin-
leştirin veya fonksiyonu 
devreden ç�karmak “Kişisel
fonksiyonunu devreden ç�kar”
deyiniz.
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KULLANICI BİLGİLERİNİN
YÖNETÝLMESÝ
Serbest konuþma tertibatýnda kayýtlý
olan kullanýcý bilgilerinin deðiþ-
tirilmesi mümkündür. Sistemde,
kaydedilen telefonlarýn kullanýcý
bilgilerini sýfýrlayabilir, rehberi
silebilir veya gerek kullanýcý bilgilerini
gerek ise indirilen telefon rehberini
sýfýrlayabilirsiniz. Böylece sistem
baþlangýç ayarlarýna dönmüþ olur.
Ayrýca kay�t esnasýnda telefon
rehberi indirilmediyse, gerek telefon
rehberini, gerek ise isimleri tek tek
cep telefonunuzdan sisteme
aktarabilirsiniz. Sistemin kullandýðý
verileri KULLANICI BİLGİLERİ
opsiyonu ile deðiþtirebilirsiniz.

Manuel olarak KULLANICI
BİLGİLERİ için aþaðýdakileri
yapmanýz gerekir: 

/MENU tuþuna basarak ana
menüyü etkinleþtirin ve SRC/OK
veya /MENU tuþuna basarak da
AYARLAR opsiyonunu seçiniz.

KULLANICI BİLGİLERİ opsiyonunu
seçin ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Kullan�c� Bilgileri” deyiniz.
KULLANICI BİLGİLERİ menü-
sünde aþaðýda anlatýlan fonksiyon-
larý kullanabilirsiniz.

Kullanýcý bilgilerinin silinmesi

KULLANICI BİLGİLERİ menüsünde
kay�t baðlantýlarýný silebilirsiniz. Bu
iþlemden sonra, cep telefonu yeniden
kaydedilene kadar, kaydedilmemiş bir
cep telefonu ile ne serbest konuþma
tertibatýný ne de telefon rehberini kul-
lanabilirsiniz. Bu iþlemde tüm kay�t
baðlantýlarýnýn silindiðini unutmayýnýz.

Manuel olarak kullanýcý veri-
lerini silmek için aþaðýdakileri
yapmanýz gerekir:

KULLANICILARI SİL opsiyonunu
seçin ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Sistem KULLANICILAR SİLİNSİN
Mİ? mesajýný gösterir. Kullanýcý
verilerinin silinmesini onaylamak
için SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýnýz.
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Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Kullanýcýlarý sil” deyiniz.

Sistem, “Kay�tta tüm kullan�c�lar
silinsin mi?” diye sorar. Onaylamak
için “Evet” deyiniz.

Notlar
❍ Sisteme bir telefon kaydedildiği

halde baþka bir telefon ile
kaydedilmesi durumunda, zaten
baðlý olan telefon ile baðlantý kesilir
ve yeni telefon ile baðlantý kurulur.

❍ Bir telefonun kaydedilen tek tele-
fon olmamasý halinde, kayd� silmek
mümkün deðildir.

❍ Kullanýcý verilerinin silinmesinden
sonra cep telefonunun tekrar
kaydedilmesi gerekir.

Telefon rehberinin silinmesi
KULLANICI BİLGİLERİ menüsünde
ayrýca, sisteme kopyalanan telefon 
rehberini silmeniz mümkündür. 

Manuel olarak mevcut olan
telefon rehberini silmek için
aþaðýdakileri yapmanýz gerekir:

REHBERİ SİL opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Sistem, REHBER SİLİNSİN Mİ?
sorusunu gösterir. Rehberi silmek
için SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Rehberi sil” deyiniz.

Sistem, “Sistemden telefon reh-
berinin kopyasýný silmek istiyor
musunuz?” diye sorar. Onaylamak
için “Evet” deyiniz.
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Rehberin kopyalanmasý
Telefonu kay�t esnasýnda telefon reh-
berini kopyalamayý tercih etmezseniz
veya kýsa bir süre önce mevcut olan
rehberi sildiyseniz REHBER menü-
sünde KULLANICI BİLGİLERİ opsi-
yonunu bulabilirsiniz. 

REHBER opsiyonunu seçin ve ar-
dýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Rehberi kopyala” deyiniz.

Kiþilerin eklenmesi
Cep telefonunuzun kay�t esnasýnda
otomatik kopyalama iþlemini destekle-
memesi durumunda KİŞİ EKLE
menüsünde KULLANICI BİLGİLERİ
opsiyonu mevcuttur.

KİŞİ EKLE opsiyonunu seçin
ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Kiþi ekle” deyiniz.

Cep telefonunuzun kullaným kýlavuzun-
da kiþilerin aktarýlmasý ile ilgili talimat-
lara uyarak iþleme devam ediniz. 

Tüm verilerin silinmesi
Serbest konuþma tertibatýný, tüm
kaydedilen telefonlarýn kullanýcý
verilerini/kiþileri silerek manuel
olarak baþlangýþ ayarlarýna ge-
tirmek için aþaðýdaki adýmlarý
uygulayýnýz:

TÜMÜNÜ SİL opsiyonunu seçin ve
ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Sistem, Herþey silinsin mi? diye so-
rar. Tüm verileri silmek için
SRC/OK veya /MENU tuþuna
basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Ayarlar”
deyin. Sistemin verdiði cevaptan
sonra “Herþeyi sil” deyiniz. 

Sistem, “Tüm kullanýcýlar tarafýndan
kaydedilen verileri silmek istiyor
musunuz?” diye sorar. Onaylamak
için “Evet” deyiniz.
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CEP TELEFONUNUN
KAYDEDİLMESİ
Cep telefonunuzu aracýn serbest
konuþma tertibatý ile kullanabilmeniz
için kay�t etmeniz gerekir. Kay�t iþle-
mi esnasýnda serbest konuþma tertibatý
etkinlik bölgesinde Bluetooth®

teknolojisi ile donatýlmýþ bir telefon
arar. Serbest konuþma tertibatý söz
konusu telefonu bulduðunda þahsi bir
PÝN numarasý kullanarak baðlantýyý
saðlar. Cep telefonunuzu, sisteme kay-
dettikten sonra, serbest konuþma ter-
tibatý ile de kullanabilirsiniz.

ÖNEMLÝ Cep telefonunuzun kayd�nda
kullanýlan PÝN kodu her yeni kay�tta sis-
tem tarafýndan rastgele oluþturulur. Bu
yüzden PÝN kodunu kaydetmenize
gerek yoktur. Kaybedilmesi durumu
serbest konuþma tertibatýný etkile-
meyecektir.

Cep telefonunuzun kay�t iþlemini
sadece bir kez yapmanýz gerektiðini 
unutmayýn. Ardýndan araca her
bindiðiniz ve kontaðý MAR konumuna
getirdiðinizde sistem telefon ile
otomatik olarak baðlantý kurar.

AYARLAR menüsünde KAYIT opsi-
yonunu seçerek cep telefonunuzu
kaydedebilirsiniz.

Manuel olarak kay�t yapmak için
aþaðýdakileri yapmanýz gerekir:

/MENU tuþuna basarak ana
menüyü etkinleþtirin ve SRC/OK
veya /MENU tuþuna basarak da
AYARLAR opsiyonunu seçiniz.

KAYIT opsiyonunu seçin ve ardýn-
dan da SRC/OK veya /MENU
tuþuna basýn�z. Sistem kay�t iþlemi-
ni baþlatýr.

Sistem ayný zamanda, gösterge pa-
nelinin ekranýnda da cep telefo-
nunun kayd� için gereken PÝN ko-
dunu gösterir ve sesli olarak da
tekrarlar. Bu PÝN kodunun sadece
cep telefonlarýnýn kayd�nda kul-
lanýldýðýný ve burada söz konusu
olan kodun SÝM kartýnýn PÝN kodu
olmadýðýný bilmeniz çok önemlidir. 

Aþaðýdaki adýmlar için cep telefo-
nunuzun kullaným kýlavuzunda
Bluetooth® teknolojisi ile kay�t
bölümüne bakýnýz.

Cep telefonunuzda, etkinlik böl-
gesinde bulunan ve Bluetooth®

teknolojisi ile donatýlmýþ olan do-
nanýmlarý arayýn�z (Telefonunuzda
bu opsiyonun adý Ara, Yeni Cihaz
vs. olabilir). Bluetooth® teknolo-
jisini destekleyen donanýmlardan
“Blue&Me” sistemini seçiniz
(aracýnýzdaki sistemi tanýmlayan
öge).

Cep telefonunun, gösterge paneli-
nin ekranýnda görünen PIN kodunu
istemesi durumunda, kodu girin.
Kay�t işleminin baþarýlý olmasý duru-
munda, sistem “Baðlanýyor” der.
Ýþlemin bitiminde ekranda onay
mesajý olarak kaydedilen telefonun
PÝN kodu çýkar.

Bu onay mesajýnýn çýkmasýný bekle-
meniz çok önemlidir. Zira bu mesaj
çýkmadan /MENU veya /ESC
tuþuna basýldýðýnda, kay�t iþlemi yarý-
da kesilebilir. Kay�t işleminin
baþarýsýz olmasý halinde bir hata
mesajý gösterilir. Bu durumda iþle-
mi tekrarlamanýz gerekir.
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Cep telefonunuz ilk kez
kaydedildiğinde, sistem kay�ttan
hemen sonra “Hoþgeldiniz” der. Sis-
tem, ayný telefonun sonraki kay�t
iþlemlerinde bu mesajý tekrarlamaz.

Sistem size kaydedilen telefonun
telefon rehberini kopyalamak
isteyip istemediðinizi sorar. Reh-
beri kopyalamak için SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn. Rehberi
kopyalamak istememeniz duru-
munda ise /ESC tuþuna basýn.
AYARLAR, KULLANICI BİLGİ-
LERİ, REHBER menü opsiyonunu
kullanarak, rehberi daha sonra da
indirebilirsiniz.

Bazý telefonlarda rehberde kayýtlý
olan isimler otomatik olarak kop-
yalanmaz ve kullanýcý tarafýndan
manuel olarak ve cep telefonunun
tuþ takýmýný kullanarak aktarýl-
malýdýr.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

basýn ve “Ayarlar” deyin. Sis-
temin verdiði cevaptan sonra
“Kay�t” deyiniz.

Sistem ayný zamanda, gösterge pa-
nelinin ekranýnda da cep telefonunun
kayd� için gereken PÝN kodunu gös-
terir ve sesli olarak da tekrarlar.

Aþaðýdaki adýmlar için cep telefo-
nunuzun kullaným kýlavuzunda
Bluetooth® teknolojisi ile kay�t
bölümüne bakýnýz.

Cep telefonunuzda, etkinlik böl-
gesinde bulunan ve Bluetooth®

teknolojisi ile donatýlmýþ olan do-
nanýmlarý arayýn�z (Telefonunuzda
bu opsiyonun adý Ara, Yeni Cihaz
vs. olabilir). Bluetooth® teknolo-
jisini destekleyen donanýmlardan
“Blue&Me” sistemini seçin
(aracýnýzda serbest konuþma ter-
tibatýný tanýmlayan öge).

Cep telefonunun, gösterge paneli-
nin ekranýnda görünen PÝN kodunu
istemesi durumunda, kodu girin.
Kay�t işleminin baþarýlý olmasý duru-
munda, sistem “Baðlanýyor” der.
Ýþlemin bitiminde ekranda onay
mesajý olarak kaydedilen telefonun
PÝN kodu çýkar.

Bu onay mesajýnýn çýkmasýný bekle-
meniz çok önemlidir. Zira bu mesaj
çýkmadan /MENU veya /ESC
tuþuna basýldýðýnda, kay�t iþlemi yarý-
da kesilebilir. Kay�t işleminin
baþarýsýz olmasý halinde bir hata
mesajý gösterilir. Bu durumda iþlem
tekrarlanmalýdýr.

Cep telefonunuz ilk kez
kaydedildiğinde, sistem kay�ttan
hemen sonra “Hoþgeldiniz” der.
Sistem, ayný telefonun sonraki kay�t
iþlemlerinde bu mesajý tekrarlamaz.
Kopyalama sona erdiğinde

/MENU tuşuna bas�n�z.
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Sistem size kaydedilen telefonun
telefon rehberini kopyalamak
isteyip istemediðinizi sorar. 
Rehberi kopyalamanýzý tavsiye ede-
riz. Bunun için “Evet” deyiniz. 
Rehberi kopyalamak istememeniz
durumunda ise “Hayýr” tuþuna
basýn�z. 

Bazý telefonlarda rehberde kayýtlý
olan isimler otomatik olarak kop-
yalanmaz ve kullanýcý tarafýndan
manuel olarak ve cep telefonunun
tuþ takýmýný kullanarak aktarýlmalýdýr.
Kopyalama sona erdiğinde

/MENU tuşuna bas�n�z.

Öneriler
Gerek rehberdeki isimlerin sesli ko-
mut olarak verildiðinde daha iyi tanýn-
masý, gerek ise sistemin verileri tekrar-
larken daha düzgün bir þekilde telaffuz
etmesini saðlamak için, lütfen aþaðýda-
ki kriterleri dikkate alarak verileri girip
kaydediniz:

❍ Kýsaltmalar kullanmayýn�z.

❍ Yabancý isimleri, aracýnýzda sistemin
ayarlý olduðu dilde telaffuz edildiði
gibi yazýn�z. Sistemin ses tanýma
özelliðinin en iyi seviyede olmasý ve
isimleri mümkün olduðunca düzgün
bir þekilde telaffuz etmesi için
örneðin “Tanja” adýný “Tanya”
olarak girmenizi tavsiye ederiz.

❍ Rehbere isim eklemeniz ve isim
deðiþtirmeniz durumunda, isimlerin
doðru tanýnmasý ve telaffuz edilme-
si için, gerek duyulmasý takdirde
doðru aksan iþaretlerini de giriniz.

❍ Rehbere isim ekler veya isim
deðiþikliði yaparsanýz, tek baþýna
yazýlan büyük harflerin Romen
rakamý olarak da okunabileceðini
unutmayýn�z (örn.: V harfi beþinci
olarak da okunabilir).

❍ Sesli komut ile bir kiþiyi aradýðýnýz-
da ikinci ismini ve ikinci isminin ilk
harfini söylemeyiniz. 

Notlar
❍ Cep telefonunuzu sadece bir kez

kaydetmeniz yeterlidir.

❍ Sýrayla kullanýlmasý þartý ile, sisteme
ile en fazla 5 cep telefonu kaydede-
bilirsiniz.

❍ Cep telefonunuz ile sistem arasýnda
baðlantý kurmak için, kaydedilen cep
telefonunuzda Bluetooth® ayarýnýn
açýk olmasý gerekir.

❍ Ýsimleri cep telefonundan serbest
konuþma tertibatýna aktarmadan
önce, ses tanýma sisteminin düzgün
çalýþmasý için her kiþinin adý ve soya-
dýndan bir tane ve net bir þekilde
anlaþýlýr olmasýna özen gösteriniz.

❍ Sistem sadece geçerli kiþi verileri-
ni indirir. Baþka bir ifade ile, geçer-
li bir kiþi verisinin bir isim ve en az
bir telefon numarasýndan oluþmasý
gerekir.
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❍ Cep telefonunuzu tekrar kaydet-
mek isterseniz, önce eski kay�t
baðlantýsýný silmeniz gerekir. Bu
iþlem esnasýnda tüm kiþi verileri
silinir. Eski kay�t baðlantýsýný silmek
için KULLANICI BİLGİLERİ, KUL-
LANICILARI SİL menü opsiyonunu
seçin. Cep telefonunuzun kullaným
kýlavuzunda yer alan talimatlara uy-
gun bir þekilde telefonunuzdaki
Bluetooth® donanýmlarý listesin-
den “Blue&Me” sistemini siliniz.

❍ Kopyalanan telefon rehberi lis-
tesinin 1000’den fazla isim içerme-
si durumunda, sistemin daha yavaþ
çalýþmasý ve rehberdeki isimlerin
ses tanýma kalitesinin düþmesi söz
konusu olabilir.

❍ Kay�t baðlantýsýnýn yanlýþlýk ile ke-
silmesi durumunda, iþlemin tekrar-
lanmasý gerekir. 

MEDIA PLAYER AYARLARI 
(sadece RADIONAV ile)
RADIONAV üzerindeki Media Pla-
yer ayar menüsü ile aşağ�dakileri yapa-
bilirsiniz:

❍ RADIONAV menüsünden ses
fonksiyonunu seçin, Media Player’a
girmek için OK butonuna bas�n,
tekrar OK düğmesine basarak seçi-
mi onaylay�n ve düğmeyi istenen
seçeneğe getirmek için çeviriniz.

ya da 

❍ veya MEDIA butonlar�na
basarak RADIONAV menüsün-
den Media Player kaynağ�n� seçiniz,
MUSIC butonuna bas�n�z, OK bu-
tonuna basarak seçimi onaylay�n�z
ve düğmeyi istenen seçeneğe ge-
tirmek için çeviriniz.

Otomatik çalma

Eğer Otomatik çalma fonksiyonu açk-
sa, RADIONAV USB ayg�t�n�zdaki
ses dosyalar�n, siz kontak anahtar�n�
MAR konumuna getirir getirmez çal-
maya başlayacakt�r. Bu seçeneği bir kez
etkinleştirdikten sonra, müzik çalar ilk
kez kulland�ktan sonra, çalma otomatik
olarak başlayacakt�r.

Not

Otomatik çalma fonksiyonunun ayarýný
bir USB donanýmýný baðladýktan sonra
deðiþtirirseniz, yeni ayar ancak baþka
bir USB donanýmýný (veya güncelleþti-
rilmiþ parça koleksiyonlu ayný USB 
donanýmýný) baðladýðýnýzda etkinleþti-
rilir.
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Rastgele parça çalma fonksiyonu

Rastgele çalma fonksiyonu, dijital sesin
çalýnacak olan sýrasýný deðiþtirir. Rast-
gele çalma fonksiyonu etkinleþti-
rildiðinde, RADIONAV dijital sesleri
rastgele sýrada çalar.

Parçanýn tekrar edilmesi

Parçayý tekrarla fonksiyonu etkinleþti-
rilirse, bir parça tekrar çalýnýr.

Not

Parçayý tekrarla fonksiyonu etkinse, bir
önceki ve sonraki Media Player
fonksiyonlarý bir önceki veya bir son-
raki ses parçalarýna göre deðiþir ve söz
konusu parçanýn çalýnmasýna baþlanýr.

Daha fazla bilgi için RADIONAV
kullan�m k�lavuzuna bak�n�z.

İLERİ ÖZELLİKLER
Manuel olarak İLERİ ÖZELLİK-
LER menüsü için aþaðýdakileri
yapmanýz gerekir:

/MENU tuşuna basarak ana
menüye gidin ve ardýndan da
SRC/OK veya /MENU tuşuna
basarak AYARLAR menüsünü
seçiniz.

İLERİ ÖZELLİKLER opsiyonunu
seçin ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýp “Ayarlar” ve ardýn-
dan “İleri özellikler” deyiniz.

İLERİ ÖZELLİKLER menüsünde
sistemin teknik bilgilerine ulaþa-
bilirsiniz (SİSTEM kodu ve GPRS
kodu).

Not

SİSTEM KODU arac�n�za özel 8 haneli
bir sistem numaras�d�r ve değiştirile-
mez.

Sistemin koduna eriþim
Bazý iþlemlerin yürütülmesi için, sis-
temin tanýmlama kodunun bilinmesi
gerekebilir.

Bu koda manuel þekilde ulaþ-
mak için aþaðýdakileri yapmanýz
gerekir:

SİSTEM KODU opsiyonunu seçiniz
ve ardýndan da SRC/OK veya

/MENU tuþuna basýn�z.

Sistem, sistemin kodunu gösterge
panelinin ekranýnda gösterir.

Bu göstergeyi terk etmek için,
SRC/OK veya /MENU veya

/ESC tuşuna basýn�z.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýp “Ayarlar” ve ardýn-
dan “Sistem kodu” deyiniz.

Sistem, sistemin kodunu gösterge
panelinin ekranýnda gösterir.

Menü opsiyonundan ç�kmak için
SRC/OK veya /MENU veya

/ESC tuşuna basýn�z.
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GPRS baðlantý kodunun
deðiþtirilmesi
Cep telefonunun GSM operatörü,
GPRS baðlantýsý için olan ayarýn
deðiþmesini talep ediyorsa, bunu İLERİ
ÖZELLİKLER menüsünden yapa-
bilirsiniz.

GPRS baðlantý kodunun
manuel şekilde deðiþtirilmesi
için aþaðýdaki þekilde hareket
ediniz:

GPRS KODU menüsünü seçiniz ve
SRC/OK veya /MENU tuþuna
basýn�z.

Ekranda GPRS: bir sayý bloðuyla (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) birlikte gös-
terilir, FAB. AY. ve KAPAT. GPRS
baðlantýsý için yeni bir kod belir-
lemek için istenilen seçeneðe ge-
lene kadar N veya O tuşlar�na
ardýndan SRC/OK veya /MENU
tuşuna bas�n�z. Fabrika ayarý deðeri-
ni muhafaza etmek için FAB. AY..’ný
seçiniz. Baðlantý kodunu kapamak
için KAPAT’ý seçiniz.

Yeni GPRS baðlantý kodunun
ayarlanmasýndan sonra sistemde
KOD GÝRÝLDÝ mesajý görüntülenir.

GPRS baðlantý kodunun
manuel þekilde ayarlanmasý
için aþaðýdaki þekilde hareket
ediniz:

tuşuna basýn�z, “Ayarlar” ve
ardýndan “Baðlantý kodu” ifade edi-
niz. 

Sistem “Þu andaki GPRS baðlantý
kodu: Deðer. Bu kodu deðiþtirmek
için, 1’den 9’a kadar bir sayý
söylemelisiniz; veya “Fab. ay.” söy-
leyiniz; etkin konumdan çýkarmak
için ise “Kapat” deyiniz. Bu kodu
deðiþtirmek için, 1’den 9’a kadar
bir sayý söylemelisiniz veya “Fab.
ay.” söyleyiniz. Etkin konumdan
çýkarmak için “Kapat” deyiniz
(Önceki cümledeki deðer, GPRS
baðlantý kodu için o an kullanýlmak-
ta olan deðerdir). 

Yeni baðlantý kodunun ayarlan-
masýndan sonra sistem “Baðlantý
kodu deðer” (Önceki cümledeki
deðer yeni GPRS baðlantýsý için
ayarlanan deðerdir). 

AYAR MENÜSÜNDEN ÇIKIŞ
Her iþlemin sonunda aþaðýda açýklandýðý
gibi ayar menüsünden çýkma olanaðý
vardýr.

AYARLAR menüsünden
manuel þekilde çýkmak için
aþaðýdaki gibi hareket ediniz:

ÇIK opsiyonunu seçin ve SRC/OK
veya /MENU tuþuna basýnýz.

Ayn� işlemi aşağ�da anlat�ld�ğ�
gibi sesli komut ile de yapa-
bilirsiniz:

tuþuna basýn ve “Çýk” deyiniz.
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SSİİSSTTEEMM  ÝÝLLEE  UUYYUUMMLLUU  CCEEPP  TTEELLEEFFOONNLLAARRII
Blue&Me™ kiþisel tertibatlarýnýzla
Bluetooth® ve USB teknolojisi
aracýlýðýyla iletiþim kurar. 

Kiþisel tertibatlarýnýzýn Blue&Me™ ile
olan uyumluluðuna iliþkin güncellenmiþ
bilgileri edinmek için lütfen 
www.alfaromeo.com.tr web sitesinde-
ki ilgili bölüme bakýnýz.

Bluetooth® KABLOSUZ
TEKNOLOJÝSÝNE SAHÝP CEP
TELEFONLARI
Blue&Me™ sistemi, Bluetooth® 1.1
spesifikasyonunu ve HandsFree 1.5
profilini destekleyen çoðu cep tele-
fonuyla uyumludur (cep telefonunun
kullanýcý el kitabýnda yer alan Blue-
tooth® kablosuz baðlantý özellikleri ile
ilgilidir).

Piyasada çeþitli cep telefonu model-
lerinde sunulan deðiþik yazýlým sürüm-
lerinden dolayý bazý yardýmcý fonksi-
yonlar (örn.: Ýkinci aramanýn yönetil-
mesi, aramanýn serbest konuþma ter-
tibatýndan cep telefonuna aktarýlmasý
veya tersi gibi) bu kullaným kýlavuzun-
daki açýklamada yer aldýðý gibi olmaya-
bilir. Fakat görüþmeyi serbest konuþ-

ma tertibatý ile sürdürme imkaný engel-
lenmiþ olmaz.

Telefon rehberinin otomatik olarak
kopyalandýðý cep telefonlarý
Cep telefonunuzun telefon rehberinin
otomatik þekilde aktarým fonksiyonu,
Bluetooth® kablosuz teknolojisini
destekliyorsa, bütün telefon rehberi
baðlantý süresi esnasýnda otomatik
olarak Blue&Me™ sistemine kop-
yalanýr.

Destekleyen cep telefonlar ve fonksi-
yonlar için, www.alfaromeo.com.tr
Blue&Me™ web sitesine bak�n�z.

Ayr�ca aşağ�dakileri bulacaks�n�z:

❍ kullan�m önerileriyle birlikte pratik
k�lavuz;

❍ cep telefonunuzu kay�tta kullanmak
için k�lavuz:

❍ bir iPod bağlant�s� için öneriler;

❍ Blue&Me™’ye yüklenebilecek 9
ses tan�ma dilinde dosyalar (İtalyan-
ca, Frans�zca, İngilizce, Almanca, İs-
panyolca, Portekizce, Flemenkçe,
Lehçe, Brezilya Portekizcesi).

Telefon rehberinin manuel olarak
kopyalandýðý cep telefonlarý
Cep telefonunuz, telefon rehberinde
yer alan münferit kiþilerin Bluetooth®

kablosuz teknolojisi ile aktarýlmasý
fonksiyonunu öngörüyorsa, baðlanma
iþlemi esnasýnda cep telefonunuzun
telefon rehberinde mevcut olan nu-
maralarý kopyalamanýz istenir.

Mesaj okuyucuya sahip cep
telefonlarý (tüm cep telefonlar�
mesaj okuma özelliğini desteklemez)
Cep telefonunuz, Bluetooth® kablo-
suz teknolojisi vasýtasýyla SMS gön-
derme fonksiyonunu öngörüyorsa, alý-
nan SMS’leri serbest konuþma tertibatý
Blue&Me™ ile okuma, bu SMS’leri 
ilgili mesaj listesine kaydetme veya
silme olanaðý vardýr.
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Not

“Parola” gerektiren USB cihazlar�
tavsiye edilmez. Bu durumda her za-
man USB cihaz�n�n bu fonksiyonunun
devre d�ş� olmas�na dikkat edin.

Media Player sadece bir medya kita-
pl�ğ�na sahiptir. Yeni bir USB cihaz�n�n
yerleştirilmesi durumunda
Blue&Me™ mevcut olan kitapl�ğ�
değiştirmek için yeni bir kitapl�k oluş-
turur.

USB HAFIZA DONANIMLARI
Media player çoðu USB hafýza donanýmý
1.0, 1.1 veya 2.0 ile uyumludur.

iPod CİHAZLARINDA BULUNAN
SES DOSYALARININ
DÜZENLENMESİ
iPod'unuzun Blue&Me™ bağlant�s�n�
optimize etmek için iPod'unuz üze-
rinde baz� basit işlemleri gerçekleştir-
meniz gerekir:

❍ iPod kullan�c� rehberine bakarak
iPod'unuzu harici bir disk sürücüsü
şeklinde kullanacağ�n�z şekilde kon-
figüre ediniz; 

❍ konfigürasyonun bir Apple bilgisa-
yar�nda uygulanmas� durumunda
konfigürasyonu Windows for-
mat�nda gerçekleştiriniz;

❍ müzik parçalar�n� Blue&Me™ ile
uyumlu olan audio dosyalar� olarak
kaydediniz.

Bu işlemler ses kalitesini veya
şark�lar�n iPod cihazlar� taraf�n-
dan kullan�labilirliğini olumsuz
şekilde etkilemez. 

Ne yapabilirim?

❍ Dijital kalitede parçalar�n dinlen-
mesi

❍ Ses kontrolü ve direksiyon kuman-
dalar�n� kullanarak şark�lar�n
seçilmesi (şark�c�, albüm, tip vs.)

❍ Çalan şark�n�n bilgilerinin gösterge
panelinde gösterilmesi (şark�n�n
başl�ğ�, şark�c� vs.)

❍ USB ile iPod’un yüklenmesi.

Ne yapamam?

❍ Harici disk şeklinde konfigüre edile-
meyen iPod veya iPhone cihazlar�n-
daki parçalar�n çal�nmas� (iPod ve
iPhone için Media Player
Blue&Me™ adaptörü olmad�ğ�n-
da, aşağ�daki aç�klamaya bak�n�z).

Not

iPod ve iPhone için, harici bir disk şek-
linde konfigüre edilemeyen iPod veya
iPhone modellerindeki parçalar�n çal�n-
mas�na imkan tan�yan Media Player
Blue&Me™ adaptörleri Alfa Romeo
aksesuar serisinde mevcuttur.

UUYYUUMMLLUU  UUSSBB  HHAAFFIIZZAA  DDOONNAANNIIMMLLAARRII

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 56



57

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

Uyumlu dijital ses dosyalarý

Media player ses dosyalarýný aþaðýdaki formatlarda çalmayý destekler:

Uzantý Ses kodlamasý

.wma

.mp3 

.wav

.aac

.M4A

MP4

Not
Media player baþka formatlarda sýkýþtýrýlmýþ ses dosyalarý ile uyumlu deðildir. USB donanýmýnda uyumlu ses dosyalarýnýn
olmamasý durumunda, bu dosyalar dikkate alýnmayacaktýr.

WMA sürüm 1 ve WMA sürüm 2 standart özelliklerini destekler.

(WMA2 = 353, WMA1 = 352). WMA Voice ses formatýný destekler.

MPEG–1 Layer 3 dosyasý (örnek frekanslar 32 kHz, 44.1 kHz ve 48 kHz) ve MPEG–2 Layer 3 (16

kHz, 22.05 kHz ve 24 kHz). Aþaðýda yer alan bit oranlarýný destekler: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96

kbps, 128 kbps ve 192 kbps. 

Fraunhofer MP2.5 uzantýsýný da destekler (örnek frekanslar 8 kHz, 11.025 kHz ve 12 kHz).

Dosya sýkýþtýrýlmadan dijital formatta ses.

MPEG-4 dosyas

(frekanslar: 22.05 kHz - 48 kHz)

Desteklenen değerler: 8 Kbps ÷ 529 kbps
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Uyumlu liste formatlarý
Media player, listeleri aþaðýdaki format-
larda çalmayý destekler:

❍ .wpl - Bir çalma listesi içeren dosya,
Windows® temeline dayanýr (Lis-
tenin bu format için kapasite sýnýrý
300Kb’dir). Microsoft ® Windows
Media® Player kullanýlarak .wpl
uzantýlý çalma listeleri oluþturula-
bilir.

Media player, halkalanmýþ veya bir-
leþtirilmiþ listeleri desteklemez. Liste
içerisinde yer alan parçalar için gerek
rölatif gerekse de mutlak yollar destek-
lenir. 

Media player, spesifik kriterlere veya
önceliklere dayanan bir kullaným
yazýlýmý ile oluþturulan listeleri destek-
lemez. 

iPod cihazlar�nda oluşturulan listeler
çal�namaz. 

Media player, dijital olan, klasörde bu-
lunan mevcut ses dosyalarýna yön-
lendiren yollarla listeleri çalar. Sistem
için çalma listelerinin hazýrlanmasýna
dair ayrýntýlý bilgi için lütfen MEDIA
PLAYER KULLANIMINA ÝLÝÞKÝN
ÝPUÇLARI bölümüne bak�n�z.
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Markalara dair açýklama
Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corporation’un tescilli markalarýdýr.

Sony®, Sony Corporation’un piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr.
Ericsson®, Telefonaktiebolaget LM Ericsson'un tescilli bir markasýdýr.
Motorola®, Motorola Inc’nin piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr.

Nokia®, Nokia Corporation’un piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr.
Siemens®, Siemens AG’nin piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr.

Orange™, Communications Services Limited’in piyasada bulunan tescilli bir
markasýdýr.

Audiovox®, Audiovox Corporation’un piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr.
Bluetooth®, Bluetooth® SIG, Inc’in piyasada bulunan tescilli bir markasýdýr. 

Lexar™ ve JumpDrive®, Lexar Media, Inc’in tescilli bir markasýdýr. 
SanDisk® ve Cruzer™, SanDisk Corporation’un tescilli markalarýdýr.

iPod, iTunes ve iPhone, Apple Inc. tescilli markalardýr.
Diðer bütün markalar ilgili sahibin mülkiyetidir.
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MMEEVVCCUUTT  SSEESSLL ÝÝ   KKOOMMUUTT  LL ÝÝSSTTEESSÝÝ

devam ➔

Takip eden sayfalarda sistemde bulunan tüm sesli komutlar verilmiþtir. Her komut için “Ana komut” ve ardýndan kul-
lanýlabilecek eþ anlamlýlarý verilir.

DAİMA MEVCUT SESLİ KOMUTLAR
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• Yard�m
• Menü
• Seçenekler

Bulunduðunuz seviyenin sesli komutlar listesini sunan “Yard�m” fonksiyonunun devreye sokulmasý

• İptal Sesli etkileþimin durdurulmasý ve ses tanýma sisteminin devre dýþý býrakýlmasý

• Tekrarla Serbest konuþma tertibatýnýn söylediði son mesajýn tekrarlanmasý
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SERBEST KONUŞMA TERTİBATININ SESLİ KOMUTLARI

• Numaray� ara

Bir telefon numarasýnýn sesli
olarak verilmesi fonksi-
yonunun etkinleþtirilmesi

“1” rakamýný çevirir

“2” rakamýný çevirir

“3” rakamýný çevirir

“4” rakamýný çevirir

“5” rakamýný çevirir 

“6” rakamýný çevirir 

“7” rakamýný çevirir 

“8” rakamýný çevirir 

“9” rakamýný çevirir 

“0” rakamýný çevirir

“+” sembolü girilir 

“*” sembolü girilir

• Bir

“#” sembolü girilir• Kare

Sesli komut ile verilen 
numaranýn aranmasý

• Çevir
• Ara

• İki

Son girilen rakamýn silinmesi• Sil

Verilen ve serbest konuþma
tertibatý tarafýndan söylenen 
numaranýn tekrarlanmasý

• Tekrar

Yeni bir numara vermek üzere
bütün rakam gruplarýnýn 
silinmesi

• Yeniden başla

• Üç

• Dört

• Beş

• Alt�

• Yedi

• Sekiz

• Dokuz

• S�f�r

• Art�

• Y�ld�z

devam ➔
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• Ara [İsim] 
• Ara [İsim]

[İşten /
Evden /
Cepten]

Bir ismin aranmasý
gerçekleþtirilir.
Bu sesli komut kiþiye 
rehberinizde verdiðiniz 
ismi temsil eder.

Cep telefonunun rehberinde
bulunan ve serbest konuþ-
ma tertibatýna aktarýlan bir
ismin aranmasý

• Nome• İsim Seçilen ismin “Evden” aranmasý gerçekleþtirilir• Evden

Seçilen ismin “Cepten” aranmasý gerçekleþtirilir• Cepten

Seçilen ismin “Ýþten” aranmasý gerçekleþtirilir
• İşten 

• Telefon
Telefon fonksiyonunu etkinleþtirir ve serbest konuþma tertibatýnýn kullanýmýna iliþkin sesli komutlar verir

• Son aramalar
Son aranan kiþi geri aranýr 

Aranan son numara tekrar aran�r 

Arayan son numara tekrar aran�r
Arama bilgilerine girilmesi 

• Tekrar ara 
Son numarayý tekrar arar 

• Tekrar

• Giden arama

• Gelen arama

➔ devam
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MESAJ OKUYUCU İÇİN SESLİ KOMUTLAR

Son gelen mesaj okunur.

MESAJ OKUYUCU menüsü
etkinleþtirilir

Son gelen mesaj okunur

Mesaj kutusu gösterilir
Sistem, mesaj kutusundaki ilk
mesajý gösterir

Mesaj kutusunda bulunan bütün
mesajlar silinir, mesajlarý silmeden
önce sistem sizden silme iþlemini
onaylamanýzý ister.

Sinyal tipi ayarlanýr

• Sonuncuyu oku 
• Mesajý oku 
• Son gelen SMS’i oku 
• SMS’i oku

• Gelen mesajlar 
• Alýnan mesajlar 

• Tümünü sil 
• Mesajlarý sil 
• Sil 

• Sinyal tipi 
• Sinyal

• Sonuncuyu oku 
• Mesajý oku 
• Son gelen SMS’i oku 
• SMS’i oku

• Mesaj okuyucu 
• Mesajlar 
• SMS mesajlar�
• SMS-okuyucu 

• Oku
• Tekrar oku

• Ara 
• Numaray� çevir

• Sil 
• Mesaj� sil 

• Mesaj okuyucuyu
devre d�ş� b�rak 

• Mesaj okuyucuyu
kapat

• Sonraki 
• İleri
• Bir sonraki mesaj 

• Görsel ve akustik
sinyal 

• Görsel ve akustik
• Akustik
• Görsel art� akustik 

• Önceki 
• Bir önceki mesaj

• Sadece görsel sinyal
• Sadece görsel
• Görsel 

Mesaj kutusunda seçilen mesaj
okunur

Seçilen mesajý gönderen kiþi
aranýr

Seçilen mesajý gönderen kiþiye
yapýlan arama silinir

Bir sonraki mesaj okunur

Bir önceki mesaj okunur

Mesaj okuyucu kapatýlýr
Yeni bir mesaj alýndýðýnda bu 
durum bildirilmez ve mesaj 
sisteme aktarýlmaz

Yeni bir mesajýn geldiði gerek
görsel olarak gösterge panelinin
ekranýnda, gerek ise akustik
olarak bir bip sesi ile bildirilir.

Yeni bir mesajýn geldiði sadece
görsel bir sinyal ile gösterge 
panelinin ekranýnda gösterilir
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AYARLAR FONKSİYONU İÇİN SESLİ KOMUTLAR

• Kurulum
• Kurulum menüsü 
• Ayarlar

AYARLAR menüsüne
girilir

• Kullanýcý bilgileri

KULLANICI BİLGİLERİ menüsüne
girilir

• Kullan�c�y� sil Kullanýcý verileri silinir

• Kişi ekle

Kaydedilen cep telefonundaki isimler
serbest konuþma tertibatýna aktarýlýr
Not Sadece kayýtlý olan numaralarý
yönetme fonksiyonuna sahip cep tele-
fonlarý için geçerlidir (**)

• Herşeyi sil Kaydedilen telefonlarýn tüm baðlantý
bilgileri ve telefon rehberleri silinir ve
serbest konuþma tertibatý baþlangýç
ayarlarýna geri döner

• Sistem kodu Serbest konuþma kitinin PÝN numarasý
gösterilir

• Baðlantý kodu
GPRS KODU menüsüne girilir

• Rehberi sil
Mevcut olan telefon rehberi silinir

• Rehberi kopyala

Kaydedilen telefonun rehberi serbest
konuþma tertibatýna aktarýlýr.
Not Sadece rehberi yönetme 
fonksiyonuna sahip cep telefonlarý 
için geçerlidir (*)

• Kay�t

Baþka bir cep telefonunun kay�t iþlemi
baþlatýlýr

• Kişisel fonk. devreye al
• Kişisel fonk. devreden ç�kar

(*) Cep telefonunuzun telefon rehberini otomatik þekilde aktarým fonksiyonu,
Bluetooth® teknolojisini destekliyor ise, bütün telefon rehberi baðlantý süresi
esnasýnda otomatik olarak serbest konuþma tertibatýna kopyalanýr.
(**) Cep telefonunuz, telefon rehberinde yer alan münferit kiþilerin Bluetooth®

sistemiyle aktarýlmasý fonksiyonunu destekliyor ise, baðlanma iþlemi esnasýnda
cep telefonunuzu kullanarak telefon rehberinde yer alan isimleri girmeniz istenir.

• İleri özellikler

KİŞİSEL fonksiyonunun devreye
al��nmas�/devreden ç�kar�lmas�

İLERİ ÖZELLİKLER menüsüne
girilir
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Ekran þunu gösterir:
TELEFON REHBERİ YOK

Veya sistem þunu belirtir: 
“Kullanýcýnýn istediði gibi telefon
rehberi kopyalanmadý.”
Telefon rehberini sisteme kopyalamak
için lütfen AYARLAR menüsündeki
KULLANICI BİLGİLERİ opsiyonuna
gidiniz. Bir numara seçmek için “Seç”
deyiniz.

Telefon rehberi yönetimli cep tele-
fonlarý

❍ Telefon rehberini boþaltmak için
AYARLAR menüsünün REHBER
opsiyonunu kullanýn�z

❍ Kiþilerinize ait verileri telefon
rehberine girin ve ardýndan tele-
fon rehberini boþaltýn�z.

AYAR FONKSİYONLARI - VERÝLE-
RÝN VE TELEFON REHBERÝNÝN
YÖNETÝLMESÝ

Bireysel yönetimli cep telefonlarý

❍ Telefon rehberinizi cep telefo-
nundan sisteme aktarmak için
AYARLAR menüsünün KİŞİ
EKLE opsiyonunu kullanýn�z

AYAR FONKSİYONLARI - VERÝLE-
RÝN VE TELEFON REHBERÝNÝN
YÖNETÝLMESÝ

Telefon rehberi yönetimli cep tele-
fonlarý

❍ Sistem, "Telefon rehberinin veri-
leri sisteme kopyalanýyor. Devam
etmek istiyor musunuz?" diye
sorduðunda, "Hayýr" diye cevap
vermiþsinizdir.

❍ Telefon rehberini AYARLAR
menüsünü kullanarak boþalt-
madýnýz

❍ Boþaltýlan telefon rehberi silindi

Bireysel yönetimli cep telefonlarý

❍ Sistem, "Telefon rehberinin veri-
leri sisteme kopyalanýyor. Devam
etmek istiyor musunuz?" diye
sorduðunda, "Hayýr" diye cevap
vermiþsinizdir.

❍ Telefon rehberinin ismini, KİŞİ 
EKLE yöntemiyle sisteme aktar-
madýnýz.

❍ Boþaltýlan telefon rehberi silindi

SERBEST KONUÞMA TERTÝBATI
Genel Durumlar
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Telefon rehberi yönetimli cep tele-
fonlarý

❍ Geçerli ismi cep telefonunuzun
rehberine girin (bir isim ve en az
bir adet telefon numarasý), ardýn-
dan da telefon rehberini kop-
yalay�n�z

AYAR FONKSİYONLARI -
VERÝLERÝN VE TELEFON
REHBERÝNÝN YÖNETÝLMESÝ

Bireysel yönetimli cep telefonlarý

❍ Telefon rehberini tekrar boþaltýn
ve sistem tarafýndan talep
edildiðinde cep telefonunuzu kul-
lanarak geçerli ismi serbest
konuþma tertibatýna aktardýðýndan
emin olunuz

❍ Telefon rehberinizi cep telefo-
nundan sisteme aktarmak için
AYARLAR menüsünün KİŞİ EKLE
opsiyonunu kullanýn�z

AYAR FONKSİYONLARI -
VERÝLERÝN VE TELEFON
REHBERÝNÝN YÖNETÝLMESÝ

Telefon rehberi yönetimli cep tele-
fonlarý

❍ “Telefon rehberinin verileri sis-
teme kopyalanýyor. Devam
etmek istiyor musunuz?”
sorusuna “Evet” diye cevap ver-
diniz, fakat kopyalanan telefon
rehberinde geçerli bir numara
mevcut deðildir.

❍ AYARLAR menüsünün TELE-
FON REHBERİ opsiyonunu kul-
lanmanýza raðmen, cep telefo-
nunun rehberi geçerli bir isim
içermiyor

Bireysel yönetimli cep telefonlarý

❍ Sistem, “Telefon rehberinin veri-
leri sisteme kopyalanýyor.
Devam etmek istiyor musunuz?”,
sorusuna “Evet” dediniz, KİŞİ
EKLE iþlemi esnasýnda geçerli
ismi aktarmadýnýz

❍ KİŞİ EKLE opsiyonunu kul-
landýnýz, fakat sisteme geçerli bir
isim aktarmadýnýz

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Ekran þunu gösterir: 
TELEFON REHBERİ BOŞ

Veya sistem þunu söyler 
“Telefon rehberinde isim yok”
Telefon rehberini sisteme 
kopyalamak için lütfen AYARLAR 
menüsündeki KULLANICI
VERÝLERÝ opsiyonuna gidiniz.
Bir numarayý aramak için “Ara”
deyiniz.
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❍ Cep telefonunu açýn�z
❍ Cep telefonunuzun sisteme bað-

landýðýndan emin olunuz
❍ Cep telefonunuzun aracýn

serbest konuþma tertibatýna
yönelik Bluetooth® teknolo-
jisiyle kayd�n�n aktif durumda
olduðundan (tanýmlama
numarasý “Blue&Me”) emin
olunuz

❍ Aracýn serbest konuþma ter-
tibatýna kaydedilen cep telefo-
nunun, sistemin etkinlik böl-
gesinde bulunduðundan emin
olunuz

❍ Cep telefonunu kapatýn ve sis-
temiyle tekrar kay�t için açýn�z

❍ Kontak anahtarýný STOP ve
tekrar MAR konumuna getirmek
suretiyle sistemi sýfýrlayýn�z

❍ PÝN numarasýnýn doðru olup
olmadýðýný kontrol edin ve PÝN
kodunu tekrar girmeyi deneyiniz

❍ Cep telefonu kapatýn ve tekrar
açýn, ardýndan kay�t iþlemini
tekrarlayýn�z

AYAR FONKSİYONLARI - CEP
TELEFONUNUZUN
KAYDEDİLMESİ

❍ Kaydedilen cep telefonu devre
dýþý

❍ Baðlý olan cep telefonu sistemin
kapsama alanýnda deðil (sistem-
den 10 m’den fazla uzaklaþýlma-
malýdýr)

❍ Bluetooth® teknolojsiyle sistem
ve cep telefonu arasýndaki kay�t,
sizin cep telefonunuzda yok
(tanýmlama numarasý
“Blue&Me”)

❍ Cep telefonunuzun Bluetooth®

teknolojisiyle kayd� esnasýnda
hata meydana geldi

❍ Telefon görüþmesi esnasýnda cep
telefonu, serbest konuþma ter-
tibatýnýn etkinlik bölgesinin dýþýna
çýktý

❍ Baðlantý süresi esnasýnda teknik
bir hata meydana geldi

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Ekran þunu gösterir: TELEFON YOK
Veya sistem þunu söyler
“Bir telefon baðlý deðil”

Ekran þunu gösterir: TELEFONLA
BAĞLANTI KESİLMİŞTİR.

Ekran þunu gösterir: KAYIT
GİRİŞİMİ BAŞARISIZLIKLA
SONUÇLANDI

Veya sistem þunu söyler
“Kay�t işlemi yapýlamadý.
Lütfen iþlemi tekrar ediniz.”
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Ekran þunu gösterir: KAYIT
BAŞARISIZ
Veya sistem þunu söyler “Kay�t
başar�s�z. Lütfen baþtan baþlayýn�z.”

Ekran þunu gösterir: 
BİLİNMEYEN NUMARA

Göstergede şu belirir:
ARAÇ DURUR KONUMDA İKEN
Veya sistem þunu belirtir:
“Bu fonksiyon sadece 
araç durur vaziyetteyken aktiftir”

Kay�t iþlemini tekrarlayýn. PIN’i
girme aþamasýnda cep telefonunuza,
gösterge panelinin çok fonksiyonlu
gösterge ekran�nda gösterilen
girdiðiniz PIN numarasýyla ayný
olduðunu kontrol ediniz

AYAR FONKSÝYONLARI - CEP
TELEFONUNUZUN KAYDEDİLMESİ

Cep telefonunuzun telefon rehbe-
rine gelen aramanýn numarasýný
gösteren ismi girin ve serbest
konuþma tertibatýndaki yeni telefon
rehberini/kiþileri boþaltýn�z

Bu durumda yapacak birþey yoktur,
mesaj daima görüntülenir

Arac�n�z� durdurunuz ve fonksiyonu
tekrar manuel olarak gerçekleştir-
meye çal�ş�n�z veya sürüşe devam
ediniz ve fonksiyonu ses tan�ma sis-
temini kullanarak gerçekleştiriniz.

Sistemin, cep telefonunun kayd� için
gerekli olan PIN kodu vermesinden
üç dakika sonra, kod giriþi sistem
tarafýndan artýk kabul edilmez

❍ Arayan kiþi telefon rehberinde
kayýtlý olduðu gibi belirtilmemek-
tedir ve kaydedilmiş cep tele-
fonu, arayan kiþinin tanýmlan-
masýna yönelik gösterge özelliði-
ni taþýmamaktadýr

❍ Arayan kiþi, ismini ve/veya
numarasýný görmenizi engellemek
için tanýmlama ile ilgili gönderiyi
kapattý

Kullan�c�n�n kontrol paneli göster-
gesine dikkat etmesini gerektiren
baz� fonksiyonlar, sadece araç dur-
duğunda mevcut olur. Kontrol 
paneline nadiren de olsa k�saca göz
atmak tehlikeli olabilir ve sürüş
dikkatinizi dağ�tabilir.
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Sistem bir sesli komuta veya bir 
tuþa basmaya tepki vermiyor

❍ tuþuna basýn ve sesli komu-
tu tekrar veriniz

Normal bir ses þiddetiyle net ve
anlaþýlýr konuþtuðunuzdan emin
olunuz

❍ /MENU tuþuna basýn ve
manuel olarak tekrar deneyiniz.

/MENU tuşuna bastýktan
yaklaþýk sekiz saniye içinde
iþleme baþladýðýnýzdan emin
olunuz

❍ tuşuna bastýktan sonra yete-
rince hýzlý bir þekilde cevap ver-
mezseniz, sistem sesli etkileþim
kesintiye uðratýlýr

❍ Arac�n mikrofonuna uzak þekilde
konuþursanýz (örneðin arka
koltukta oturursanýz) sistem
muhtemelen sesli komutunuzu
algýlamaz

❍ tuþuna bastýktan sonra
akustik sinyali beklemezseniz,
sistem sadece ifade ettiðiniz sesli
komutun bir bölümünü alýr ve
sesli komutu algýlamaz

❍ Sesli bir komut ifade etmeden
tuþuna basmazsanýz, sistem,

ses tanýmý sistemini etkin-
leþtirmez ve komutunuzu algýla-
maz

❍ Ana menüye girmeden önce
/MENU tuþuna basmazsanýz,

sistemine ait fonksiyonlarýn
yönetim menüsüne manuel
olarak ulaþma olanaðý yoktur

❍ Sekiz saniye içerisinde
/MENU tuþuna basmazsanýz,

sistem bundan böyle herhangi bir
reaksiyon göstermez
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Sistem sizden, bir telefonu 
kaydetmemenize rağmen bir PIN 
kodu talep etmektedir 

Araca çok yak�n bir mesafede olman�z 
ve gelen bir çağr�y� mobil telefonunuz-
daki cevap butonu üzerinden kabul 
etmeniz durumunda arac�n hands-free 
(serbest) fonksiyonu otomatik olarak 
etkinleşir (arayan�n sesi hoparlörler 
üzerinden yolcu bölümüne aktar�l�r)

Sistemden KULLANICILARI SİL
opsiyonunu seçin ve bütün kay�tlar�
silin, ard�ndan mobil telefonu
tekrar kaydediniz

AYAR FONKSİYONLARI - VERİ
VE TELEFON REHBERİ YÖNETİMİ 

AYAR FONKSİYONLARI - CEP
TELEFONUNUZUN
KAYDEDİLMESİ

Arama yönetimi modunun nas�l kon-
figüre edileceği ile ilgili olarak mobil
telefonunuzun kullan�m k�lavuzuna
bak�n�z

Mobil telefonunuzun kayd� ile ilgili
kullan�c� bilgilerini silmenizin ard�n-
dan telefon ile sistem aras�ndaki
Bluetooth® bağlant�s� art�k etkin
değildir

Baz� mobil telefon tipleri için gelen
arama yönetimi modunu ya hands
free sistemine otomatik geçiş ya da
talep üzerine geçiş şeklinde ayarla-
man�z gerekir (cep telefonu
üzerindeki belirli kumandalar
üzerinden)
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Cep telefonunuzun kay�t iþlemini
sadece bir kez yapmanýz gerektiðini
unutmayýn. Ardýndan araca her
bindiðinizde ve kontaðý MAR konu-
muna getirdiðinizde sistem otomatik
olarak telefonla eþleþtirilir.

Zaten kaydedilmiş durumdaki bir
cep telefonunu tekrar kaydetmek
durumunda kalýrsanýz, sistemdeki
KULLANICI SİL opsiyonunu seçin ve
kay�t iþlemini tekrar ediniz

AYAR FONKSİYONLARI - VERİ-
LERİN VE TELEFON REHBERİNİN
YÖNETİLMESİ

AYAR FONKSİYONLARI - CEP
TELEFONUNUZUN
KAYDEDİLMESİ

Ses tanýmý fonksiyonuyla cep telefo-
nunuzun telefon rehberinde bulunan
bir ismi çaðýrdýðýnýzda, söz konusu
ismi arada kýsaltma kullanmadan
ifade edin. Eğer telefon rehberinizde
ayn ad ve/veya soyadl� iki giriş varsa,
cep telefonunuzdaki girişlerden birini
değiştirerek tek hale getirin. Daha
sonra telefon rehberinizi serbest
konuşma tertibat�na tekrar yükleyin.

Zaten kaydedilmiş olan cep telefo-
nunun kay�t iþlemi tekrar edilme-
den önce, sistem üzerinden
yürütülen kay�tlarla ilgili tüm bilgiler
silinmelidir

Cep telefonunun telefon
rehberinde yer alan bir ismin ifade
edilmesi durumunda ses tanýmý
fonksiyonunun sistemi aradaki
kýsaltmalarýn kullanýmýný 
desteklemez

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Sistemle zaten kaydedilmiş bir cep 
telefonunun kayd� halinde 
ekran þunu gösterir:
KAYIT İŞLEMİ BAŞARISIZLIKLA
SONUÇLANDI

Veya sistem þunu söyler 
“KAYIT İŞLEMİ BAŞARISIZLIKLA
SONUÇLANDI. LÜTFEN İŞLEMİ 
TEKRAR EDİNİZ”

Cep telefonunun telefon rehberi
serbest konuþma tertibatýna
kopyalandýktan sonra, aradaki 
kýsaltmalar ses tanýmý fonksiyonunun 
sistemi tarafýndan algýlanmaz
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Bazý durumlarda uluslarasý ülke kodu
olan telefon numaralarýný ararken
(Örneðin +39 Ýtalya, +44 BK,
+33 Fransa vs.) zorluk çekiliyor.

Ülke kodunun baþýna “+” iþareti
yerine “00” koyunuz (örn. +39;
0039 þeklinde).

Ýsimlerin ve/veya cep telefonlarýnýn
serbest konuþma tertibatýna aktarýl-
masý iþlemi yürütülüyorsa, bazý cep
telefonlarýnda “+” iþareti yoktur

Destekleyen cep telefonlar� ve fonksiyonlar için, www.alfaromeo.com.tr Blue&Me™ web sitesine bak�n�z.

Ayr�ca aşağ�dakileri bulacaks�n�z:

❍ kullan�m önerileriyle birlikte pratik k�lavuz;

❍ cep telefonunuzu kay�tta kullanmak için k�lavuz:

❍ bir iPod bağlant�s� için öneriler;

❍ sisteme yüklenebilecek 8 ses tan�ma dilinde dosyalar (İtalyanca, Frans�zca, İngilizce, Almanca, İspanyolca,
Portekizce, Flemenkçe, Lehçe).
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MESAJ OKUYUCU

Cep telefonunuzun Bluetooth®

teknolojisiyle SMS Mesajlar�n�n aktar�l-
mas� fonksiyonunu destekleyip destek-
lemediğini kontrol ediniz veya daha 
fazla bilgi için Blue&Me™ TARAFIN-
DAN DESTEKLENEN TELEFON
SETLERİNİN LİSTESİ bölümüne veya
www.alfaromeo.com.tr web sitesine
bak�n�z.

–

Notifikasyon ayarlar menüsünden
GÖRSEL+AKUSTİK notifiskasyonunu
veya GÖRSEL DEĞİL notifikasyonunu
ayarlay�n�z.

MESAJ OKUYUCU, SMS MESAJLARI,
NOTİFİKASYON AYARLARI Bölümü

Tüm cep telefonlar SMS mesajlar�n�n
sisteme aktar�lmas�n� desteklemez.

Tüm cep telefonlar�, telefondan
SMS metinlerinin ad gönderimlerini
doğru şekilde aktarma özelliğini
desteklemez.

Yanl�şl�kla notifikasyon ayarlar
menüsünden READER OFF (etkin
değil) opsiyonunu ayarlam�ş 
olabilirsiniz.

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Cep telefonuna SMS mesaj al�yorum 
fakat sisteme alam�yorum.

Telefon servis merkezinden gelen SMS
metinlerindeki gönderici ad ve 
numaras� anormal görünüyor.

Sistem cep telefonunuzdan mesaj 
almay� durdurdu.
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Cep telefonunuzda olan baz� SMS
mesajlar�n� sistemin SMS mesaj
listesinde göremiyorsunuz.

Sistem baz� mesajlar� veya
mesaj�n baz� bölümlerini doğru olarak
okumuyor.

Sisteminin mesaj okuyucusu,
gönderenin ad� yerine
telefon numaras�n� gösteriyor

Bazen mesaj göndereni
aramak mümkün olmuyor

Telefon seti sisteme bağl�yken, son
20 mesaj saklayabilme ve okuya-
bilme kapasitesine sahiptir. Diğer
içeriklerdeki al�nan mesajlar sisteme
iletilemez.

Sistem, mesaj�n içinde geçen baz�
özel harfleri yorumlayamaz.

Muhtemelen cep telefonunuzun kay-
d� esnas�nda telefon rehberinin
kopyalanmamas� veya - telefo-
nunuzun sadece münferit numaralar
yönetme fonksiyonunu desteklemesi
durumunda - baz� numaralar�n kop-
yalanmas� seçilmiştir.

Baz� mesajlarda, örn. telefon ope-
ratöründen gelenlerde - gönderenin
telefon numaras� yok. Bu yüzden
ARA opsiyonunu kullanamazs�n�z.

Sistemde saklanan SMS mesajlar
aşağ�daki şekilde silinir

MESAJ OKUYUCU, SMS
MESAJLARI, SMS MESAJLARININ
YÖNETİLMESİ VE TÜM SMS
MESAJLARININ SİLİNMESİ Bölümü

–

Cep telefonunuzun rehberini kopyala-
mak için ayarlar menüsünde gereken
bölüme bak�n�z.

AYARLAR FONKSİYONLARI, CEP
TELEFONUNUN KAYDEDİLMESİ ve
KULLANICI BİLGİLERİNİN
YÖNETİLMESİ bölümü

–
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MEDIA PLAYER

❍ USB donanýmýnýn sisteme baðlan-
masý ile ilgili talimatlara uyunuz

❍ USB hafýza donanýmýnýza dijital
ses dosyalarýný, media playerin
yönetimi ile ilgili yazýlýmýnýzda yer
alan talimatlara uyarak kaydedi-
niz.

❍ USB donanýmýný aracýn USB
baðlantýsýndan çekin ve USB
donanýmýný tekrar takýn. Tekrar
açýldýðýnda parça koleksiyonu
tekrar oluþturulur.

❍ Sistem ile uyumluluk sağlamak
için bir USB cihaz�n�n, geniş kap-
saml� bellek USB cihaz� olarak
s�n�fland�r�lm�ş olmas� gerekir.

Koleksiyonun oluþmasýný bekleyin.

Koleksiyonun oluþmasý uzun sü-
rerse, USB donanýmýnda bulunan
dijital ses parçalarýnýn sayýsýný
azaltabilirsiniz.

Bu fonksiyonu USB donanýmýndan
kapatýn�z.

❍ Araca bağl� bir USB donan�m�
yok.

❍ USB hafýza donanýmýnda dijital bir
ses dosyasý bulunmamaktadýr.

❍ Bir elektrik kesintisi yaþandýðýnda,
örneðin araç aküsünün kutup
baþlarý söküldüðünde sistem geçi-
ci olarak akým beslemesini
kaybeder ve parça koleksiyonu
tekrar oluþturulmalýdýr

❍ USB hafýza donanýmýnýz, sistem
tarafýndan desteklenmemektedir.

Parça koleksiyonunu oluþturma iþle-
mi birkaç dakika sürebilir.

ÞÝFRE fonksiyonu etkin bir USB
donanýmý kullanýlmýþ olabilir

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Ekrandaki gösterge:
PARÇA YOK

Veya sistem şunu söyler
“Parça bulunamad�” 

Bir USB donanýmýnýn 
etkinleþtirilmesinden ve kontak 
anahtarýnýn MAR konumuna
çevrilmesinden sonra müzik duyulmaz

Bir USB donanýmýnýn etkinleþtirilmesinden 
ve aracýn kontak anahtarýnýn MAR
konumuna çevrilmesinden sonra
sistemde arýza meydana gelir (örneðin 
þarkýlar çalýnmaz veya sesli mesajlar 
verilmez)
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Parça dosyalarýný yönetmek için kullaným
yazýlýmýnýzý kullanmak suretiyle bilgisayarýnýzda
bir liste oluþturun ve oluþturduðunuz listeleri
USB donanýmýnýza ekleyin

❍ Listenin .wpl formatýnda olmasýna dikkat
ediniz.

❍ ÇALMA LÝSTESÝNÝN OLUÞTURULMASI -
ÖNERÝLER bölümünde geçen talimatlarý
dikkate alarak yeni bir liste oluþturunuz.

❍ Sorun devam ederse, listeyi USB
donanýmýnýzdan siliniz.

❍ Listeyi USB donanýmýnýzdan silin veya parça
dosyalarýný, parça dosyalarýnýn yönetimi ile
ilgili yazýlýmý kullanarak USB donanýmýnýza
kopyalayýn�z.

❍ Parça dosyalarýnýn yönetimi ile ilgili yazýlýmý
kullanarak listede bulunan þarkýlarýn
sayýsýný azaltýn�z.

Arýzalý dijital ses dosyalarýný USB donanýmýnýz-
dan siliniz;

❍ Devreye alýnan ses kaynaðýný deðiþtirmek
için SRC/OK tuþuna veya RADIONAV
ön panelinde bulunan tuþlara basýn�z.

❍ Kontak anahtarý MAR konumudayken
USB donanýmýný aracýn baðlantý yerine
takýn ve ardýndan çekip çýkarýn�z.

❍ USB donanýmý olmadan MEDIAPLAYER
göstergesinin görüntülenmesini önlemek
için, donanýmý daima kontak anahtarý MAR
konumundayken çekip çýkarmanýz veya
parça çalma iþleminin USB donanýmý araç-
taki USB baðlantý yerinden çýkarýlmadan
önce (STOP sesli komutuyla) yarýda kes-
meniz önerilir.

Baðlanan USB donanýmýnda her-
hangi bir çalma listesi mevcut deðil

Liste arýzalý veya geçersiz

❍ Liste parça dosyalarý içermiyor
❍ .wpl uzantýlý dosyanýn boyutu 

sistem hafýzasý için çok büyük
❍ Liste, USB donanýmýnýzda yer

alan parça dosyalarý ile ilgili isim-
ler içermiyor

Dijital ses sistemi arýzalý veya
geçersiz

USB donanýmý, kontak anahtarý
STOP konumundayken araçtaki
USB baðlantý yerinden çýkarýldý

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Ekrandaki gösterge: 
PARÇA LÝSTESÝ YOK
Veya sistem şunu der;
“Parça listesi yok”

Ekrandaki gösterge:
GEÇERSÝZ LÝSTE

Ekrandaki gösterge:
BOÞ LÝSTE
Veya sistem şunu der;
“Boş liste”

Ekrandaki gösterge:
BOZUK MEDIA

RADIONAV ekran�nda:
MEDIA PLAYER
USB donanýmý olmadan USB 
baðlantý yerine baðlanmýþtýr
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–

Ayrýntýlý bilgi için lütfen UYUMLU
USB HAFIZA DONANIMLARI
bölümünü okuyunuz

–

–

Çalýnmak üzere seçtiðiniz ses
parçalarý, DRM vasýtasýyla korun-
malýdýr ve media playerda çalýnama-
maktadýr
Muhtemelen listeniz, çalýnamayan
DRM vasýtasýyla korunan dosyalar
veya geçersiz ses dosya isimleri
içeriyor

❍ Parça koleksiyonunuz, parçanýn
çalýnmasý esnasýnda dikkate alýn-
mayan, DRM vasýtasýyla korunan
dosyalar içeriyor

❍ Müzik koleksiyonunuz, kitapl�ğa
indirilebilen maksimum ses
dosyas� say�s�n� aşabilir (maksi-
mum 2000 ses dosyas�).

❍ USB donanýmýnda bulunan parça
koleksiyonunuz, 20’nin üzerinde
iç içe klasörler içerir

Bu içe içe olan klasörlerin dijital ses
dosyalarý koleksiyona kopyalanmaz.
Parça yarýda kesildiðinde veya bir
CD çalar parçayý çalarken bazý
komutlar mevcut olmaz

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm
Ekrandaki gösterge: 
KORUNMALI BÝLGÝ
Veya sistem şunu söyler;
“Korunmal� içerik”

Sistem bir listede bulunan 
tüm dijital ses dosyalarýný çalmýyor

Parça koleksiyonu, USB donanýmýmda
bulunan tüm dijital ses dosyalarýný
göstermiyor

Sesli komutun verilmesinden sonra
sistem, verdiðiniz komutun
birinci seviyeye ait olmasýna raðmen
"Komut yok" der
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Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

Daha önce devreye alýnan ayný
USB donanýmý sistemde
parçanýn tekrar çalýnmasý için 10
saniyeden fazla süre talep eder

USB hafýza donanýmýnýn Microsoft®

Windows® XP kullanýlarak tekrar
yapýlandýrýlmasý için Baþlat menüsün-
deki Bilgisayarým opsiyonuna týklayýn,
USB donanýmýnýn saðýna týklayýn,
Özellikler’i seçin, Araçlar’ý seçin,
“Hata kontrolü” alanýnda yer alan
“Þimdi kontrol et” tuþuna týklayýn,
“Dosya sistem hatasýný otomatik
olarak düzelt” opsiyonunu seçin ve
Baþlat’a týklayýn. Gelecekte bu soru-
nun yaþanmasýný önlemek için USB
donanýmýný, “Donanýmý güvenle
kaldýr” seçeneğini kullanarak
ç�kar�n�z.

USB hafýza donanýmý iþleme hazýr
olmadan bilgisayarýnýzdan uzak-
laþtýrýldý
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❍ Alternatif bir USB stick kullan�n
veya iPod'u Windows ortam�na
göre yeniden formatlay�n�z. 

❍ Disk olarak kullan�m� etkin-
leştiriniz (bu fonksiyon iPod
Touch ve iPhone olduğunda
seçilemez).

❍ Parça format�n� sistem ile uyumlu
bir format oluşturacak şekilde
değiştiriniz.

❍ Alfa Romeo aksesuar serisinde
mevcut olan iPod ve iPhone için
Media Player Blue&Me adap-
törünü kullan�n�z.

❍ Alfa Romeo aksesuar serisinde
mevcut olan iPod ve iPhone için
Media Player Blue&Me adap-
törünü kullan�n�z.

❍ iPod, Windows Mobile™ ile
uyumlu olmayan bir yaz�l�m ile
güncellenmiş olabilir (sistem 
Microsoft ile ortak olarak geliştir-
ilmiştir ve bu nedenle sadece Win-
dows Mobile™’i destekleyen sis-
temler ile uyumludur.

❍ iPod, harici bir disk sürücüsü
olarak konfigüre edilmemiştir.

❍ Cihaz�n harici disk şeklinde kul-
lan�m� etkindir fakat MP4 parçalar�
mevcuttur (bu formatlar sistem
taraf�ndan desteklenmez).

❍ iPod harici bir disk sürücüsü
olarak konfigüre edilememektedir
(örn. iPod Touch, vs.) 

iPhone cihazlar� harici disk sürücü-
leri olarak konfigüre edilemez

iPod

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

iPod çal�şm�yor

iPhone cihaz�ndaki ses dosyalar� 
çal�nam�yor
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Menüde, “Parça tekrar�” gibi devre
d�ş� b�rak�lmas� gereken özel bir
seçenek mevcuttur.

Devreden ç�karmak için 

- RADIONAV menüsünden
MEDIA PLAYER seçeneğini seçiniz;

- OK sağ butonu/düğmeyi çevi-
rerek arzu edilen seçeneği seçiniz
(onay veya red)

- sağ OK butonuna/düğmesine
basarak seçiminizi onaylay�n�z.

iPod’nuzun şarj�n�n olmas� gerek-
tiğini veya sistem şarj edene kadar
birkaç dakika beklemeniz gerektiği-
ni unutmay�n�z.

Her şark� için tekrar fonksiyonu
kazara etkinleştirilmiş.

Kontak anahtar� MAR konumuna
getirilerek araç çal�şt�r�ld�ğ�nda,
iPod dolana kadar şarj edilir.

Sorun Muhtemel sebep Olasý çözüm

iPod veya USB memory stick ile
sistem ayn� parçay� çalmaya devam
ediyor veya bir sonraki parçaya 
geçmek için “forward” (ileri) 
butonuna basmak gerekiyor

Sisteme bağl� iPod şarj edilmemiş
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Sistemin fonksiyonlarý, kiþisel verilerin yönetilmesini de beraberinde getirir. Bu bilgileri izin verilmeyen bir müdahaleden
korumak için donaným aþaðýdaki þekilde tasarlanmýþtýr:

❒ Serbest konuþma tertibatýnýn fonksiyonlarýyla baðlantýlý olan kiþisel verilere (telefon rehberi ve son aramalar) sadece
Bluetooth® kablosuz teknolojisini destekleyen cep telefonunun otomatik olarak tanýnmasýyla eriþilir;

❒ Donaným üzerinde yer alan kiþisel veriler, sistemin özel fonksiyonlarý kullanýlarak silinebilir.

Kiþisel verilerin silinmesine yönelik ayrýntýlý bilgi edinmek için lütfen AYARLAR FONKSÝYONU - KULLANICI BİLGİ-
LERİNİN YÖNETÝLMESÝ bölümüne bakýn�z.

ÖNEMLÝ Aracý müþteri hizmetleri aðý merkezinde býraktýysanýz, sisteme kaydedilmiþ kiþisel verilerin baþkalarý tarafýndan
elde edilebileceðini ve uygun olmayan þekilde kullanýlabileceðini göz önünde bulundurun. Aracý, müþteri hizmetleri merkezine
býrakmadan önce sistemde olan verileri ve telefon rehberini silmenizi tavsiye ederiz.

Kullanýcý bilgilerinin ve telefon rehberinin silinmesine yönelik ayrýntýlý bilgi edinmek için lütfen AYARLAR FONKSÝ-
YONU - KULLANICI BİLGİLERİNİN YÖNETÝLMESÝ bölümüne bakýn�z.
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Bu sistem, bir lisans sözleþmesi yapýlarak üreticiye devredilen yazýlým içerir. Bu lisans sözleþmesini ihlal edecek yazýlýmdan
çýkarým yapma, taklit etme, tersine mühendislik veya yazýlýmýnýn yetkisiz kullanýmý kesinlikle yasaktýr.

UYARI Donanýmýn içine izinsiz þekilde eriþim veya yazýlýmýn lisanssýz kurulumu garantinin sona ermesine sebebiyet vere-
bilir ve kayýtlý bilgilerin güvenliðini olumsuz yönde etkileyebilir.

SON KULLANICI LÝSANS SÖZLEÞMESÝ ("EULA")

– Bir veya birden çok lisans satýcýsý (Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri) adýna lisans hakký Fiat Auto S.p.A.’ya 
devredilmiþ olan lisanslý yazýlým içeren bir cihaz (“CÝHAZ”) satýn aldýnýz. Bu tür yazýlým ürünleri, mutimedya elemanlarý,
baský malzemesi ve online veya elektronik dokümantasyon (“YAZILIM”) uluslarasý fikri mülkiyet kanunlarý ve sözleþmeleri
tarafýndan korunmaktadýr. Bu YAZILIM lisansla devredilmiþtir, satýlmamýþtýr. Bütün haklarý saklýdýr.

– SON KULLANICI BU LÝSANS SÖZLEÞMESÝNÝ (“EULA”) KABUL ETMEMENÝZ DURUMUNDA SÝZDEN SÝSTEMÝ KUL-
LANMAMANIZI VE YAZILIMI KOPYALAMAMANIZI RÝCA EDÝYORUZ. BUNUNLA BÝRLÝKTE SÝZDEN VAKÝT KAY-
BETMEDEN KULLANMAMIÞ OLDUÐUNUZ SÝSTEMÝ NASIL ÝADE EDECEÐÝNÝZÝ ÖÐRENMEK ÜZERE FIAT AU-
TO S.p.A.’ya YÖNELMENÝZÝ RÝCA EDERÝZ. YAZILIMIN HER TÜRLÜ KULLANIMI, CÝHAZIN KULLANIMI DA DAHÝL
OLMAK ÜZERE MEVCUT EULA'YI (VEYA ÖNCEDEN VERÝLEN ONAYIN ÝZNÝNÝ) KABUL ETTÝÐÝNÝZÝ BELÝRTÝR.

YAZILIM LÝSANSININ ONAYLANMASI. EULA size aþaðýdaki lisansý devreder:

– CÝHAZ üzerine kurulan YAZILIM’� kullanabilirsiniz.

DÝÐER HAKLARA VE SINIRLAMALARA DAÝR AÇIKLAMA

– Ses tanýma sistemi. YAZILIM, ses tanýma sistemi olan bir veya birçok bileþen içeriyorsa, ses tanýma sisteminin esas
itibariyle istatistiki bir iþlem olduðunu ve ses tanýma sisteminde yaþanýlan hatalarýn bir kýsmýnýn bu iþlemden kaynaklandýðýný
belirtmek isteriz. Ne Fiat Auto S.p.A. ne de tedarikçileri, ses tanýma sisteminin iþlemi esnasýnda yaþanýlacak hatalardan
dolayý ortaya çýkan hasarlardan sorumludur.

– “Tersine mühendislik”e, kaynak koda dönüþtürmeye ve tersine çevirmeye yönelik kýsýtlamalar. Uygulanan
ve bu sýnýrlama ile çeliþmeyen yasanýn açýkça ifade etmesi durumu hariç, ne YAZILIM’�n iþletim sýrrýný araþtýrma, ne de
yazýlýmý kaynak koduna dönüþtürme veya tersine çevirme yetkiniz vardýr.
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– Tekli EULA. Son kullanýcý için tasarlanmýþ olan CÝHAZ dokümantasyonu deðiþik çeviriler ve/veya birçok multimedya
sürümleri (bir baþka deyiþle dokümantasyonda ve yazýlýmda) gibi bu EULA’nýn deðiþik versiyonlarýný içerebilir. EULA'nýn
deðiþik versiyonlarýna da sahip olsanýz, sahip olduðunuz lisans YAZILIM’ýn sadece bir (1) kopyasý için geçerlidir.

– Kiralanamaz. Fiat Auto S.p.A. tarafýndan verilen izinler hariç, YAZILIM’� kiraya veya ödünç vermek yasaktýr.

– YAZILIM’ýn aktarýlmasý. Mevcut EULA’ya uygun olarak nihai bütün haklarýnýzý sadece geride bir kopyasýný býrakma-
mak ve alýcýnýn mevcut EULA’nýn þartlarýný kabul etmesi suretiyle sistemi satarak veya aktararak ve yazýlýmý komple (bütün
bileþenler, baský malzemesi veya biliþim malzemesi, muhtemel güncellemeleri, bu EULA’yý ve kullanýlabilir olduðu takdirde
gerçeklik sertifikalarý) aktararak devredebilirsiniz. YAZILIM güncelse aktarým, yazýlýmýn önceki tüm sürümlerini kap-
samalýdýr.

– Fesih. EULA’da bulunan kullaným koþullarýna uymamanýz durumunda diðer bütün maddeleri ihlal etmediðiniz halde 
Fiat Auto S.p.A. veya Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri EULA’yý feshedebilir. Böyle bir durumda yazýlýmýn ve
yazýlýma ait tüm bileþenlerin kopyalarýný ortadan kaldýrmalýsýnýz.

– Verilerin kullanýmýna yönelik izin. Fiat Auto S.p.A'nýn yazýlým tedarikçileri, satýþ noktalarý ve/veya yetkili mümessil-
liklerin, YAZILIM ile ilgili olan ürün destek servisinin bir parçasý olarak toplanan teknik bilgileri biriktirmelerini ve kul-
lanmalarýný kabul ediyorsunuz. Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri, satýþ noktalarý ve/veya yetkili mümesilliði bu bil-
gileri sadece ürünleri geliþtirmek ve size kiþisel servis hizmetleri veya teknolojiler aktarmak amacýyla kullanabilirler. 
Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri, satýþ noktalarý ve/veya yetkili mümessillik bu bilgileri diðer kiþilere verebilir, fakat
bunu sizi tanýmlayacak þekilde yapamaz.

– Ýnternete dayanan servis bileþenleri. YAZILIM, internete dayanan servis hizmetlerinin kullanýmýna imkan tanýyan
kullanýmýný kolaylaþtýran bileþenleri kapsayabilir. Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerinin, satýþ noktalarýnýn ve/veya
yetkili mümessilliðinin sizin tarafýnýzdan kullanýlan yazýlým sürümünün ve/veya yazýlýma ait bileþenlerinin otomatik olarak
kontrol edilebileceðini ve sisteminize otomatik olarak yüklenebilen yazýlým güncellemelerini ve eklerini gönderebileceði-
ni kabul ediyorsunuz.

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed  27.12.2010  11:49  Page 83



84

RA
DI

ON
AV

 ö
ze

lli
ği

ne
 s

ah
ip

 B
LU

E&
M

E™
Si

st
em

i

– Ýlave yazýlým/hizmetler. YAZILIM, size ilk yazýlým (“ilave bileþenler”) kopyasýný aldýktan sonra Fiat Auto S.p.A.’ya,
Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerine, satýþ noktalarýna ve/veya yetkili mümessilliðe, size güncellemeleri, ekleri,
tamamlama veya internete dayanan servis hizmetlerinin bileþenlerini YAZILIM’ýnýza gönderme veya kullanýma sunma
imkaný tanýr.

– Fiat Auto S.p.A. size ilave bileþenler gönderirse veya kullanýmýza sunarsa ve beraberinde EULA’nýn baþka koþullarýný
teslim etmezse, bu bileþenler için de EULA’nýn mevcut koþullarý geçerlidir.

– Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri, satýþ noktalarý ve/veya yetkili mümessilliði, kullanýmýnýza ilave bileþenler sunar
ve beraberinde EULA’nýn baþka koþullarýný teslim etmezse, bu bileþenler için de EULA’nýn mevcut koþullarý geçer-
lidir. Fiat Auto S.p.A.’nýn ilave bileþenini/bileþenlerini gönderen yazýlým tedarikçileri veya satýþ noktalarý sýrf lisans
imtiyaz sahibi olarak deðerlendirilir.

– Fiat Auto S.p.A., Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri ve satýþ noktalarý, yazýlýmý kullanmanýz dolayýsýyla gönder-
ilen veya kullanýmýnýza sunulan internete dayanan servis hizmetlerini sonlandýrma hakkýný saklý tutar.

– Üçüncü þahýslarýn sitelerine linkler. YAZILIM size yazýlýmý kullanarak üçüncü þahýslarýn sitelerine eriþme imkaný 
sunabilmektedir. Üçüncü þahýslarýn siteleri, Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerinin, satýþ noktalarýnýn ve/veya yetk-
ili mümessilliklerinin kontrol sahalarýna dahil deðildir. Ne Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçileri ne de satýþ noktalarý
veya yetkili mümessillikleri, üçüncü þahýslarýn sitelerinin içeriðinden, üçüncü þahýslarýn sitelerinde bulunan muhtemel lin-
klerden veya üçüncü þahýslarýn sitelerinin olasý deðiþimlerinden veya güncellemelerinden veya (ii) internet üzerinden
yapýlan yayýndan veya üçüncü þahýslarýn sitelerinden gelen herhangi bir aktarmadan sorumlu deðildir. YAZILIM, üçüncü
þahýslarýn sitelerine linkler gönderirse sadece kolaylýk olmasý açýsýndan sunulur. Bir linkin atanmasý, Fiat Auto S.p.A.’nýn
yazýlým tedarikçilerine, satýþ noktalarýna ve/veya yetkili mümesslliklerine ait üçüncü þahýs sitelerinin lisansýnýn elde edilme-
si anlamýna gelmemektedir.

GÜNCELLEME VE KURTARMA TAÞIYICISI

– Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlýmý, sistemden ayrý olarak ROM çipi, CD ROM veya internetten indirilerek veya diðer araçlarla tes-
lim edilmiþse ve “Sadece güncelleme için” olarak tanýmlanýyorsa, mevcut YAZILIM’�n bir yedeði olarak YAZILIM’�n bir (1)
kopyasýný sisteme kurabilir ve güncelleme YAZILIM’�n yer alan mevcut EULA dahil olmak üzere EULA’nýn muhtemel ek
koþullarýna uygun olarak kullanabilirsiniz.
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FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARI

Yazýlýmdaki ve yazýlýma (yazýlýma entegre edilen resimler, fotoðraflar, animasyonlar, video dosyalarý, ses dosyalarý, müzik,
metinler ve “küçük uygulamalar”da dahil olmak üzere) yönelik bütün fikri mülkiyet baþlýklarý ve haklarý, ilgili baský malzeme-
si ve yazýlýmýn tüm kopyalarý Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerinin, satýþ noktalarýnýn veya tedarikçilerinizin mülkiye-
tidir. Bu YAZILIM lisansla devredilir, satýlmaz. Bastýrýlan malzemenin yazýlým sistemine kopyalanmasýna izin verilmez. Yazýlýmýn
eriþim imkaný tanýdýðý içerikteki ve içeriðe dönük bütün fikri mülkiyet baþlýklarý ve haklarý, ilgili içerik sahibinin mülkiye-
tidir ve taklit ile fikri mülkiyet konusunda geçerli yasalar ve sözleþmeler ile korunabilir. Söz konusu bu EULA, size bu
içerikleri kullanma hakký vermez. Mevcut EULA çerçevesinde açýkça teslim edilmeyen bütün haklar Fiat Auto S.p.A.’nýn
yazýlým tedarikçileri, satýþ noktalarý ve tedarikçileriniz tarafýndan saklý tutulur. Yazýlýmýn eriþim imkaný sunduðu bir online
servis hizmetinin kullanýmý, bu servis hizmetlerinin ilgili kullaným koþullarý tarafýndan düzenlenir. Bu yazýlým sadece elek-
tronik þekilde teslim edilmiþ bir dokümantasyon içeriyorsa, söz konusu bu elektronik dokümantasyonun bir kopyasýný
yazdýrabilirsiniz.

DIŞA AKTARIM İÇİN KISITLAMALAR

YAZILIM’ýn ABD’nin ve Avrupa Birliði’nin dşa aktarma iliþkin yasalarýna uygun olduðunu kabul ediyorsunuz. ABD resmi
makamlarýnýn d�şa aktar�m (ABD dýþarý aktarým yönetimsel düzenlemeler) kararlarý ve ABD ve son kullanýcýya, son kul-
lanýma ve þartlara iliþkin diðer yönetimlerin getirdiði kýsýtlamalar dahil YAZILIM’a yönelik kullanabilen ulusal ve uluslararasý
tüm kanunlarý dikkate alacaðýnýzý taahhüt ediyorsunuz. 

– TÝCARÝ MARKA. Bu EULA, Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerinin, satýþ noktalarýnýn veya tedarikçilerinin ticari
markasý veya servis marka iliþkisi size haklar sunmaz.

– ÜRÜN ASÝSTANI. YAZILIM için olan ürün asistaný, Fiat Auto S.p.A.’nýn yazýlým tedarikçilerinden veya satýþ nok-
tasýndan veya temsilciliðinden tedarik edilemez. Ürün asistaný için sizden CÝHAZ'ýn el kitabýnda belirtilen Fiat Auto
S.p.A’nýn yetkili noktalarýna yönelmenizi rica ederiz. Mevcut EULA hakkýndaki tüm sorularýnýz için veya herhangi bir
nedenden dolayý Fiat Auto S.p.A.’ya yönelmek istiyorsanýz, sizden CÝHAZ'ýn dokümantasyonunda belirtilen yetkili
noktalara bakmanýzý önemle arzederiz.

– Belirli hasar durumlarýnda sorumluluk alýnmaz. KANUNLA YASAKLANAN ESASLAR HARÝÇ FIAT AUTO
S.p.A.’NIN YAZILIM TEDARÝKÇÝLERÝ VE SATIÞ NOKTALARI, YAZILIMIN KULLANIMINA VEYA YÖNETÝMÝNE
BAÐLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ DOLAYLI, ÖZEL, MUKAVELE DIÞI VEYA TESADÜFÝ HASARLAR
ÝÇÝN SORUMLULUK ALMAZ. BU KISITLAMA KARÞI ÖNLEMÝN BAÞARIZLIÐA UÐRAMASI HALÝNDE DAHÝ UYGU-
LANIR. FIAT AUTO S.p.A.’NIN YAZILIM TEDARÝKÇÝLERÝ VE/VEYA SATIÞ NOKTALARI HÝÇBÝR KOÞUL ALTIN-
DA ÝKÝYÜZELLÝ AMERÝKAN DOLARININ (250.000 USD) ÜZERÝNDEKÝ MEBLAÐLAR ÝÇÝN SORUMLU DEÐÝLDÝR.

– UYGULANABİLİR GARANTİLER VE ÖZEL KOŞULLAR İÇİN BU KİTLE VEYA PROGRAMIN BASILI
DOKÜMANLARI İLE BERABER VERİLEN GARANTİ KİTAPÇIĞINA BAKINIZ.
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