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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 5

FAYDALI TAVSİYELER

Yol güvenliði
Otomobili kullanmadan önce çeþitli
radyo fonksiyonlarýnýn nasýl kullanýla-
caðýný öðrenmeniz tavsiye edilir.

Otomobili kullanmadan önce 
RADIONAV ile ilgili bilgileri ve kul-
lan�m modunu dikkatlice okuyunuz.

Aracýnýzdaki RADIONAV sistemi yol-
cu kabininin özelliklerine göre ve özel-
likle de ön panelin görünümüne uyum
saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir.

RADIONAV sistemi çal�nmaya karş�
güvenliğinin artt�r�lmas� amac�yla
sadece orijinal olarak monte edilmiş
olduğu araçta kullan�labilmesine izin
veren özel bir koruma sistemi ile 
donat�lm�şt�r.

Daima elinizin alt�nda (örneğin eşya
koyma gözünde) bulundurman�z�
tavsiye ettiğimiz kullan�m şartlar� aşağ�-
da belirtilmiştir. Dikkatle okuman�z�
tavsiye ederiz.

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, otomobil
hareket halinde iken her zaman deðiþe-
bilir. Özellikle dinlediðiniz istasyonun
vericisinden çok uzakta olmanýz
halinde yayýnlar, daðlar, binalar veya
köprülerin varlýðýndan etkilenebilir.

DÝKKAT Trafik raporlarý, normal
yayýnlara göre daha yüksek ses se-
viyesinde yayýnlanabilir.

Otomobilinizi, ses çok
açýk iken kullanýrsanýz;

hem kendi hayatýnýzý, hem de
diðer insanlarýn hayatýný tehli-
keye atarsýnýz. Bu yüzden ses
yüksekliðini her zaman çev-
renizdeki sesleri duyabilecek
þekilde ayarlayýnýz.
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6 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

CD
CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya
deformasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabile-
ceðini unutmayýnýz. CD’den en iyi per-
formansý elde etmek için aþaðýdaki
tavsiyelere uyunuz:

❍ Sadece aþaðýdaki markaya sahip
CD’leri kullanýnýz:

❍ Tüm CD’lerin üzerindeki parmak
izlerini ve tozlarý, yumuþak bir bez
kullanarak dikkatle temizleyiniz.
CD’leri dýþ kenarlarýndan tutunuz
ve merkezinden baþlayýp kenarýna
doðru temizleyiniz;

❍ CD’leri temizlemek için kesinlikle
kimyasal ürünler (sprey þeklindeki
temizleyiciler, antistatik veya in-
celtici maddeler gibi) kullanmayýnýz;
aksi takdirde CD yüzeyi hasar
görebilir;

❍ CD çalýnýrken atlamalara sebep ola-
bilecek lekeleri ve çizilmeleri önle-
mek için, CD’leri kullandýktan son-
ra kutularýna koyunuz;

Koruma ve bakým
Ön paneli, sadece yumuþak, antistatik
bir bez ile temizleyiniz. Temizlik ve
cilalayýcý maddeler yüzeye zarar vere-
bilir.

❍ Ekran, çizilmelere, s�v� deterjanlara
ve Ultra Viyole �ş�nlara karş� has-
sast�r;

❍ Sistemin içersine s�v� girmesi
onar�lamaz şekilde zarar verebilir.

Sistemin ön k�sm�n� ve ekran�n� sadece
yumuşak, temiz, kuru ve antistatik bir
bez ile siliniz. Deterjanlar ve parlat�c�
ürünler yüzeyleri bozabilir.

UYARILAR
Bir ar�za durumunda sistem kontrol
edilmeli ve yetkili bir Alfa Romeo
servisinde onar�lmal�d�r.

Çok soğuk ortamlarda ekran�n en
mükemmel ayd�nl�ğa ulaşmas� belirli bir
çal�şma süresinden sonra gerçekleşe-
bilir.

Otomobil d�ş hava s�cakl�ğ�n�n fazla
olduğu bir ortamda uzun süreli bir
hareket etmeme durumu ile
karş�laşm�şsa RADIONAV sistemi
"otomatik termik koruma" moduna
geçer ve kabin içersindeki s�cakl�k nor-
mal seviyelere inene kadar sistemin
çal�şmas�n� durdurur.

Ekrana sivri uçlu veya sert
nesneler sürmeyiniz ve 

elinizle dokunmamaya çal�ş�n�z.
Temizlerken ekrana bast�r-
may�n�z.

RADIONAV sisteminin 
kapağ�n� veya ekran�n�

temizlemek için alkol veya ben-
zeri ürünler kullanmay�n�z.
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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 7

❍ CD’lerin eðilmesini önlemek için;
uzun sürelerle direkt güneþ ýþýðýna,
yüksek sýcaklýklara ve neme maruz
býrakmayýnýz;

❍ CD’nizin kayýt tarafýna çýkartma
yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý yaz-
mayýnýz.

❍ Çok çiziðe sahip, kýrýk veya eðik vb.
diskler kullanmayýnýz. Bu disklerin
kullanýmý CD çalarda arýza veya
hasara yol açar.

Optimum kalite ve kullaným için her
zaman orjinal CD’ler kullanýnýz.
Usulüne uygun olarak hazýrlanmayan
R/RW (tekrar yazýlabilir) CD’ler
ve/veya 650 MB’tan daha 
fazla kapasiteye sahip CD’erin düzgün
çalýþmasý garanti edilmez.

UYARI CD’ler için piyasada satýlan ko-
ruyucu filmleri veya stabilizör içeren
diskleri kullanmayýnýz; bunlar iç
mekanizmaya sýkýþabilir ve CD’nin
hasar görmesine sebep olabilir.

UYARI Kopyalanmaya karþý korumalý
CD’lerin kullanýlmasý durumunda, çal-
maya baþlamadan önce bir kaç saniye
beklemeniz gerekebilir. Sürekli yeni
koruma metotlarýnýn oluþturulmasýn-
dan dolayý CD çalar tüm korumalý
CD’leri çalmayabilir. Korumalý CD’ler
CD kabýndaki küçük bir harf iþareti
veya okunmasý zor olan küçük karak-
terler ile gösterilmektedir. Üzerlerinde
genelde þu ifadeler olabilir: “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”,
“THIS CD CANNOT BE PLAYED
ON A PC/MAC”, veya aþaðýdaki gibi
semboller kullanýlmýþ olabilir:

UYARI CD çalar, piyasada satýlan
sýkýþtýrma sistemlerinin birçoðunu
okuyabilmektedir (LAME, BLADE,
XING, FRAUNHOFER gibi). Bununla
birlikte, sýkýþtýrma sistemlerinin sürek-
li çoðalmasý sebebi ile tüm sýkýþtýrma
formatlarýnýn okunmasý garanti edile-
mez.
UYARI Çok bölümlü (tür) bir disk
tak�l�rsa sadece ilk bölümü çal�nabilir. 
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8 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

TEKNÝK BÝLGÝLER
Sistem aşağ�dakilerden oluşmaktad�r;

❍ radyo;

❍ radyo, CD ve MP3 CD çalar;

❍ SD-Card okuyucu;

❍ 6,5” TFT renkli ekran;

❍ direksiyon üzerindeki kumandalar
(baz� pazarlarda/versiyonlarda)

RADYO SİSTEMİ
Genel özellikler

❍ güç: 4x25W;

❍ önceden tan�mlanm�ş 5 bant eko-
layzer;

❍ ses kaynağ� ve olas� d�ş bağlant�lar
(Media Player)/AUX (mevcut ise)
ayar menüsü;

❍ direksiyon üzerindeki kumandalar
(baz� pazarlarda/versiyonlarda)

❍ araç h�z� ile orant�l� ses ayar� (SVC
fonksiyonu).

Radyo istasyon ayar özellikleri
❍ RDS fonksiyonu (kaydedilen istas-

yonlar�n çal�nmas�)

❍ RDS - TMC/TMC Premium (trafik
mesajlar� kanal�);

❍ EON (güçlendirilmiş diğer yay�n is-
tasyonlar� );

❍ TA (Trafik anonslar�)

❍ AM, FM bantlar�na ayarlama;

❍ Haf�zaya kaydetme imkan�:

-18 adet FM istasyonu (6 adedi
otomatik olarak kaydedilebilen);

-12 adet AM istasyonu (6 adedi
otomatik olarak kaydedilebilen);

❍ PTY ile program seçme (sadece FM
bantlar�nda);

❍ "Liste" fonksiyonu (mevcut olan
tüm radyo istasyonlar�n�n listesinin
görüntülenmesi).
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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 9

SES SİSTEMİ
Genel özellikler;

❍ bas/tiz;

❍ balans;

❍ loudness (ses yüksekliği) ayar�;

❍ otomatik ses ayar�;

❍ müzikal ortam: önceden tan�mlan-
m�ş 5 eğrili ekolayzer.

CD/MP3 CD ÇALAR
RADIONAV, CD ve MP3 çalar ile do-
nat�lm�şt�r.

CD özellikleri

❍ Parça s�ralama programlanmas� 

❍ Normal (peşpeşe) çalma

❍ Parça tekrar�

❍ Parça atlama

❍ "Liste" fonksiyonu (mevcut
parçalar�n görüntülenmesi)

MP3 CD özellikleri

❍ Introscan

❍ Normal (peşpeşe) çalma

❍ Parça tekrar�

❍ Parça atlama

❍ "Liste" fonksiyonu (mevcut
dosyalar�n ve parçalar�n görün-
tülenmesi)

NOT Bir dosyan�n içersindeki maksi-
mum MP3 parça say�s� 255'tir, eğer bu
fazla ise sadece ilk 255 parça çal�nabilir.

SD CARD OKUYUCU (ÇALAR) 
RADIONAV, SD kart� çalar� ile do-
nat�lm�ş olup içersinde navigasyon 
haritalar� olan SPI teknolojisi ile bu 
SD'leri çalma/yönetme durumundad�r.

NOT Bu araçta SD -HC kartlar� mev-
cuttur.

Navigasyon SD'sinin özellikleri

Sadece orijinal veya yetkili sat�c�lardan
al�nabilen SD'leri kullan�n�z.

SD MP3 özellikleri

“CD MP3 özellikleri” paragraf�na
bak�n�z.

NOT Özellikle tekli çal�şma özellikleri
(örneğin özellikle MP3 için kullan�lan
SD'lerden ayr� navigasyon için kul-
lan�lan SD kartlar�n�) taş�yan SD kart-
lar�n� kullan�n�z.  Bir SD içeriğini diğer
bir karta çekmekten kaç�n�n�z.
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10 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

şekil 1 A0J0145m

KUMANDALAR
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TAVSİYELER , KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 11

Bazı kumandalar o esnada aktif olan sistemin uygulamasına bağlı olarak değişik fonksiyonlara sahip olabilir.
Seçilmiş olan fonksiyonun devreye girme kumandası bazı durumlarda aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi butona basma 
süresine göre verilmektedir (kısa ve uzun basma):

Buton

1 – /DARK

2 – 

3 – 

4 – PRESET

5 – RADIO

6 – MEDIA

Kısa basış 
(2 saniyeden az)

Butona basma: sistemin açılması/DARK fonksiyonunun devreye alınması 
Düğmenin çevirilmesi: ses seviyesinin ayarlanması

Audio menüsünün görüntülenmesi

Radyo modu: seçilmiş olan radyo dinleme bandındaki istasyonların 
listesinin görüntülenmesi 
CD modu: CD'nin üzerindeki parçaların listesinin görüntülenmesi
CD/MP3 modu: dosya ve parça listelerinin görüntülenmesi 

Tercih edilen ve kaydedilecek radyo istasyonları için menüye girme

Aktif radyo modu: radyo bantları seçimi (FM1, FM2, FMAST, AM)
Aktif olmayan radyo modu: spesifik menünün görüntülenmesi ve 
radyo bantları (FM1, FM2, FMAST, AM) seçimi

Ses kaynağı seçimi: Media Player (sadece Blue&Me  )/CD/MP3 SD/
AUX (sadece Blue&Me   ) (mevcut ise) sistemine sahip tiplerde

TM

TM

Uzun basış 
(2 saniyeden fazla )

Butona basma: 
sistemin açılması/kapatılması

–

Radyo modu: istasyonların listesinin  
görüntülenmesi (5 saniyeden 
fazla basma)

–

Radyo modu: 
AutoSTore fonksiyonunun 
devreye alınması

–
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12 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

Buton

7 – ˚

8

9

10 – 

11 – /

12 – 

13 – MENU 

Kısa basış 
(2 saniyeden az)

CD veya MP3'ün çıkartılması

CD veya MP3'ün yuvası

SD Card takma yuvası

Radyo modu: frekans çoğaltma (FM veya AM modu)

CD/SD MP3 modu: bir sonraki dosyanın seçimi 

Harita modu: haritanın yukarıya doğru kaydırılması

Media Player modu: o an aktif olan seçme moduna göre 

bir sonraki müzik türü/yapımcı/albüm/dosya/çalma listesi seçimi

Radyo modu: başlangıçtan sonraki alt/üst frekanstaki ayarlanabilir 

ilk istasyonun aranması (FM veya AM modunda)

CD/MP3/Media Player modu: önceki/sonraki parçayı seçme

Harita modu: haritanın sağa/sola doğru kaydırılması

Radyo modu: frekans azaltma (FM veya AM modu)

CD/SD MP3 modu: bir sonraki dosyanın seçimi 

Harita modu: haritanın aşağıya doğru kaydırılması

Media Player modu: o an aktif olan seçme moduna göre bir 

sonraki müzik türü/yapımcı/albüm/dosya/çalma listesi seçimi

Ana menünün görüntülenmesi

Uzun basış 
(2 saniyeden fazla)

–

–

–

–

–

–

Navigasyon simulasyonuna giriş
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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 13

Buton

14 – OK 

15 – 

16 – NAV 

17 – TRIP

18 – TEL

19 – MUSIC

20 – 

Kısa basış 
(2 saniyeden az)

Butona basma: spesifik menünün açılması.

Seçimin onayı

Düğmenin çevirilmesi: menü maddelerinin seçilmesi 

Seçme işleminden çıkış

Navigasyon haritasının görüntülenmesi veya navigasyon haritası 
modunda, en son sesli mesajın tekrarı.

TRIP datalarının görüntülenmesi

Telefon datalarının görüntülenmesi
(Sadece eğer Blue&Me    sistemi mevcut ise)TM

Müzikal bilgilerin görüntülenmesi

Ses (Mute) fonksiyonu devreye alma/devreden çıkarma

Uzun basış 
(2 saniyeden fazla)

–

Sistemin resetlenmesi
(Eğer 8 saniyeden fazla süre basılırsa)

–

–

–

–

Navigasyon mesajlarının devreye 
alınması/devreden çıkarılması
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14 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

şekil 2 A0J0269m

DİREKSİYONUN ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR (baz� pazarlarda/versiyonlarda) (şekil 2)

Daha kolay kontrol edilebilmeleri için radyo navigasyon sisteminin ana fonksiyon kumandalar� direksiyonun üzerinde
konulmuştur.

Seçilmiş olan fonksiyonun devreye girmesi, baz� durumlarda, şekilde gösterildiği gibi butona basma süresine göre ku-
manda edilmektedir (butona k�sa ve uzun basma)
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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 15

Buton

Blue&Me    mevcut ise

/ESC

+

–

SRC

Blue&Me    mevcut ise

SRC/OK

Blue&Me    mevcut ise

Blue&Me    mevcut ise

TM

TM

TM

TM

/MENU

Kısa basış 
(2 saniyeden az)

Ses fonksiyonlarının devreye alınması/devreden çıkarılması

Ses fonksiyonlarının devreye alınması/devreden çıkarılması
(ek kitapçığa bakınız)

Sesin seviyesinin yükseltilmesi 

Sesin seviyesinin düşürülmesi

Aktif ses kaynağının değiştirilmesi

Aktif ses kaynağının değiştirilmesi ve seçme onayı 
(ek kitapçığa bakınız)

Aktif ses kaynağı:
Radyo modu: bir sonraki radyo istasyonunun seçilmesi
CD-CD/SD MP3/Media Player modu: bir sonraki 
parçayı seçme
Aktif ses kaynağı:
Radyo modu: bir önceki radyo istasyonunun seçilmesi
CD-CD/SD MP3/Media Player modu: bir önceki 
parçayı seçme

“Sesli kumandaların” devreye alınması

Telefon ve Menu fonksiyonlarının devreye alınması

Uzun basış 
(2 saniyeden fazla)

–

–

Sesin seviyesinin sürekli yükseltilmesi 

Sesin seviyesinin sürekli düşürülmesi

–

–

–

–

–

–
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16 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

GENEL ÖZELLÝKLER
RADIONAV dört adet uygulama 
(“Ses”, “Telefon”, “Trip Computer” ve
“Navigasyon”) ve bir de genel menü ile
donat�lm�şt�r. Bu dört uygulama 
MUSIC, TEL, TRIP, NAV butonlar�na
bas�larak çal�şt�r�lmaktad�r. Menüyü ak-
tif hale getirmek için ise MENU buto-
nuna bas�lmal�d�r.

NOT "Telefon" uygulamas� sadece
Blue&MeTM sistemli modellerde mev-
cuttur.

Tüm uygulamalar�n OK düğmesine
bas�larak aktif hale getirilebilen bir alt
menüsü vard�r.

Sistem ayr�ca ekran üzerinde şu
mesajlar� da göstermektedir:

❍ Olas� problemler/ar�zalar;

❍ Otomobilin konumu ile ilgili aktif
uygulama/bilgiler.

Görüntülenen mesajlara göre işlem
yapmak için OK düğmesine veya mesaj
görüntülerinin ekrandan silinmesi için          

butonuna bas�n�z.

SİSTEMİN
AÇILMASI/KAPATILMASI
Sistem, kontak anahtar� MAR konumu-
na çevrildiğinde aç�l�r ve STOP konu-
muna getirildiğinde kapan�r.

Her durumda (ON/OFF) butonuna (1-
şekil 1) bas�ld�ğ�nda sistem daima
aç�l�p/kapat�labilir. 

Eğer sistem motor çal�şm�yorken
aç�l�rsa yaklaş�k 20 dakika sonra
otomatik olarak kapan�r.

“Dark” modu 
(ekran�n karart�lmas�)

Sistem aç�kken (ON/OFF) butonuna
(1-şekil 1) bas�ld�ğ�nda “DARK” modu
devreye girer: ekran kapan�r, fakat sis-
tem aç�k ve çal�ş�r durumda kal�r. 
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TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER 17

SES 
Bu menü, ses kaynağ� opsiyonlar�n�n
modifiye edilmesine olanak sağlamak-
tad�r (seçilebilen kaynaklar sadece sis-
temde mevcut olanlard�r).

❍ CD eğer sadece bir müzik CD'si
(ses veya MP3) tak�lm�ş ise
seçilebilir;

❍ USB sadece Blue&MeTM sistemi
mevcut ise ve müzik parças� içeren
bir USB donan�m� tak�lm�ş ise
seçilebilir;

❍ SD MP3 sadece harita içeren bir
SD kart�na alternatif olarak müzik
parças� içeren bir SD MP3 kart�
tak�lm�ş ise seçilebilir;

❍ AUX (mevcut ise) sadece
Blue&MeTM sistemi varsa
seçilebilir.

NAVİGASYON
Bu menü bir güzergah girip navigasyon
opsiyonlar�n� ayarlanmas�n� ve haritan�n
görüntülenmesini sağlar.

KİŞİSEL GÜZERGAHLAR
Kişisel güzergahlar ortam�nda tercih
edilen güzergahlar�n ajandas�n� ilave 
ederek, değiştirerek veya sistemden
silerek kontrol etmek mümkündür.

ANA MENÜ
Ana menüyü görüntülemek için Ana
Menü butonuna bas�n�z (şekil 3).

İstediğiniz fonksiyonu seçmek için OK
düğmesine bas�n�z. Daha sonra seçilen
menüye girmek için ayn� butona
bas�n�z.

NOT Aşağ�da anlat�lan fonksiyonlar
hakk�nda daha detayl� bilgi için ilgili
bölümlere bak�n�z.

şekil 3 A0J2006i
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18 TAVSİYELER, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

MYCAR
Periyodik bak�m (Servis) sürelerinin
sona erme tarihini ve bu konuda araç-
taki ayarlar�n konumunu görüntüle-
mektedir.

Bu menü seçildiğinde sadece bunun
araçtaki ayarlar�n�n konumunu görün-
tülemek mümkündür. Bunlar�
değiştirmek için "KONFİGÜRAS-
YON" ve daha sonra ana menüden
"MyCar seçenekleri" seçilmelidir.

KONFİGÜRASYONLAR
Bu menüyü aktif hale getirdikten son-
ra OK düğmesine basarak istenen
seçeneğe gidiniz ve daha sonra 
onaylamak için ayn� butona bas�n�z.

Butona bas�ld�ğ�nda veya yaklaş�k 30
saniye geçtikten sonra hiçbir işlem
yap�lmamas� halinde ekrandaki görün-
tü kaybolacakt�r.

SES 
Ses menüsünü görüntülemek için
MENU butonuna (şekil 4) bas�n�z.

Ses menüsü aşağ�dakileri kontrol et-
mektedir:

– FM/AM istasyonlar�n� alan RDS
radyo;

– CD çalar;

– MP3 Media Player;

– Portatif çalar (AUX) (mevcut ise);

– SD çalar;

– Ses ayarlar�.

TRAFİK BİLGİLERİ 
(TMC/TMC Premium)
Baz� istasyonlardan yay�nlanan TMC/
TMC Premium servisi vas�tas�yla ger-
çek süreç içersinde verilen trafik bil-
gilerini görüntülemektedir.

Bu menü ile bu servisi devreye almak,
devreden ç�karmak ve filtre koymak
mümkündür. Filtreler, mola noktalar�n�
tan�mlamak için sistemin değerlendire-
ceği trafik mesajlar�ndan önemli 
olmayan bilgileri ay�rmay� sağlar.

Not

TMC Premium, İtalya, Fransa, Almanya
ve İngiltere’de mevcut olan ve sadece
bu ülkelerde sat�lm�ş olan harital� 
navigasyon cihazlar�na servis verecek
şekilde yetkilendirilmiş bir hizmettir.

TMC Premium servisinin sağlay�c�lar�
şunlard�r:

şekil 4 A0J2073i
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SES AYARI
Sesi ayarlamak için düğmeyi (1-şekil 1)
çeviriniz. Ses maksimum 40'a eşit bir
seviyeye kadar ayarlanabilir. Sistem 
kapat�l�p sonra tekrar aç�ld�ğ�nda ses
20 seviyeye ayarlanm�ş olacakt�r.

MUTE fonksiyonu ile düğme (1-şekil
1) çevirilerek ayn� MUTE fonksiyonu
devreden ç�kar�lmaktad�r.

MUTE/PAUSE FONKSİYONU
Mute/Pause fonksiyonunu devreye 
almak için direksiyonun üzerindeki     

veya    /ESC butonuna k�sa bir
süre bas�n�z. Mute/Pause fonksiyonu
aşağ�daki durumlarda devre d�ş� kal�r:

❍ "MEDIA" butonuna bas�lmas�;

❍ "RADYO" butonuna bas�lmas�;

❍ "PRESET" butonuna bas�lmas�
(sadece Radyo modunda);

❍ butonuna bas�lmas�;

❍ N/O/�/� butonlar�na bas�lmas�;

❍ "SRC" veya direksiyonun üzerinde-
ki N/O butonlar�na bas�lmas�;

❍ ana menüden ses ayarlar�
menüsünün aç�lmas�;

❍ manuel olarak bir radyo istasyonu
frekans� aranmas�;

❍ PTY fonksiyonunun devreye al�n-
mas�;

❍ bir radyo istasyonu veya listeden
bir müzik parças� aranmas�;

❍ SCM, RDM veya RPT fonksiyonu
seçilmesi (RPT fonksiyonu sadece
CD/SD MP3 çalar modunda mev-
cuttur);

❍ PRG fonksiyonu seçilmesi (bu
fonksiyon sadece CD modunda
mevcuttur).

Bu menü vas�tas�yla Radyo, CD, Media
Player (eğer bağl� ise) ve hoparlör ses-
lerini ayarlayabilirsiniz.

MUSIC butonuna bas�ld�ğ�nda dinlenen
kaynağ�n bilgileri görüntülenir. OK
düğmesine bas�larak dinlenilen kay-
nağ�n alt menüsüne girilebilir.       bu-
tonuna k�sa süreli bas�larak “Mute”
fonksiyonu devreye al�nabilir.
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20 SES

Eğer araçta bir HI-FI sistemi mevcut
değilse mümkün olan ayarlar şunlard�r
(şekil 5):

❍ bas/tiz

❍ balans

❍ loudness (ses yüksekliği) ayar�

❍ ses - h�z ayar�

❍ balanslama (ekolayzer)

Eğer araçta bir HI-FI sistemi mevcut
ise ses harici amplifikatör vas�tas�yla
hoparlörlere gelmektedir. Bu kon-
figürasyonda mümkün olan ayarlar
bas/tiz ve balanst�r.

Bas/Tiz (Bas/tiz tonlar�n
ayarlanmas�)
Bas/tiz tonlar� ayarlamak için OK
düğmesine bas�n�z.

Ayar, her ses kaynağ� için özeldir.

Balans (ses dağ�l�m�)
Kabin içersinde ön/arka ve sol/sağ
hoparlörlerden gelen seslerin dağ�t�l-
mas� için OK düğmesine bas�n�z.

Ayar, tüm ses kaynaklar�na uygula-
nabilir.

Loudness (ses yüksekliği)
“Loudness” fonksiyonu k�s�k sesle din-
lerken bas ve tiz tonlar� yükselterek
ses kalitesini artt�rmaktad�r. İstediğiniz
fonksiyonu seçmek için OK düğmesine
bas�n�z.

UYARI HI-FI sistemli versiyonlarda
Loudness fonksiyonu otomatik olarak
amplifikatör taraf�ndan kontrol
edildiğinden devre d�ş� b�rak�lm�şt�r.

Ayar, her ses kaynağ� için özeldir.

SES (RADYO) AYARLARI MENÜSÜ
Bu Menü aşağ�daki durumlarda görün-
tülenir:

❍ butonuna bas�larak;

❍ MENU butonuna bas�l�p “Audio”
seçilerek;

❍ Bir ses kaynağ�na ait alt menü seçi-
lerek.

şekil 5 A0J2050i
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Balanslama (ekolayzer)
Bu fonksiyon aşağ�daki ses balans�
(ekolayzer) eğrilerinden birini seç-
meye yaramaktad�r:

❍ Hiçbiri (araç için önceden tan�m-
lanm�ş ses eğrisi mevcut değil) 

❍ Pop/Rock

❍ Klasik

❍ Techno

❍ Jazz (Caz)

❍ Sesli

İstediğiniz fonksiyonu seçmek için OK
düğmesine bas�n�z.

SES KAYNAĞININ SEÇİMİ
MEDIA butonuna alternatifli olarak
basarak CD kaynağ�n� (sadece CD
tak�l� ise), Media Playeri (sadece
Blue&MeTM sistemi mevcut ve müzik
dosyalar� içeren USB tak�l� ise) veya
AUX'u (mevcut ise) (sadece
Blue&MeTM sistemi mevcut ise) seçe-
bilirsiniz. RADIO butonuna bas�larak
Radyo modu ve daha sonraki bas�şlar-
la da tercih edilen radyo band�
seçilebilmektedir. Direksiyon üze-
rindeki SRC butonuna bas�larak mev-
cut radyo kaynaklar�ndan biri
seçilebilir. 

Ses - h�z ayar� (sesin arac�n h�z�na
göre ayarlanmas�) 
Bu fonksiyon ses seviyesinin arac�n
h�z�na göre otomatik olarak uyarlan-
mas�n� sağlar. Bu, kabinin içersindeki
gürültüye göre sesin doğru oranda tu-
tulabilmesi için yap�lmaktad�r.

İstediğiniz fonksiyonu seçmek için OK
düğmesine bas�n�z.

Ayar, tüm ses kaynaklar�na uygulan-
abilir.
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RADYO İSTASYONLARININ
AYARLANMASI
Bir radyo istasyonu aramak için direk-
siyon üzerindeki N/O/¯/˙ butonlar�-
na veya N/O butonlar�na bas�n�z. Bir
listeden veya alt menü frekans�n� dev-
reye sokarak bir radyo istasyonu seçe-
bilirsiniz.

Manuel olarak istasyon ayar�

Bu, istenen radyo band�n�n manuel
olarak aranmas�na olanak sağlamak-
tad�r. İstediğiniz istikamete doğru ara-
ma yapmaya başlamak için N/O buto-
nuna k�sa sürelerle ve ardarda bas�n�z.
Eğer N/O butonuna uzun süre
basarsan�z h�zl� arama için ilerleme
oluşur ve bu ayn� buton b�rak�ld�ğ�nda
durur.

Otomatik istasyon ayar�
¯ butonuna veya istediğiniz istikamet-
teki bir sonraki istasyona doğru
otomatik arama yapmak için ˙ buto-
nuna bas�n�z. Eğer ̄ veya ̇ butonuna
uzun süreli bas�l�rsa seri arama başlar.
Buton b�rak�ld�ğ�nda ayarlay�c� al�-
nabilen bir sonraki istasyonun üzerinde
durur.

Radyo istasyonlar� listesinin seçimi
İki değişik radyo istasyonu seçmek
mümkündür: FM ve AM band�. Sistem
sürekli olarak listeyi güncelleştirmek-
tedir;      butonuna uzun süreli
bas�larak listenin güncelleştirilmesi
talep edilebilir.

Eğer al�nan ses iyi değilse otomatik
güncelleştirme daha seyrektir, bu ne-
denle manuel bir güncellemeden son-
ra liste farkl� belirebilir.

Radyo istasyonlar� listesine girmek için       
butonuna k�saca bas�n�z.

Listede istasyonun ad� (mevcut ise)
veya frekans� görüntülenir. Ayr�ca eğer
FM bu servisi veriyorsa, TMC işaretide
görüntülenmektedir.

RADYO FONKSİYONLARI
Radyo kaynağ� aktifken peşpeşe 
RADIO butonuna bas�ld�ğ�nda aşağ�da-
ki frekans bantlar�ndan biri seçilebilir:
FM1, FM2, FMAST, AM.

İstenen frekans seçildikten sonra
ekranda aşağ�daki bilgiler görün-
tülenecektir (şekil 6):

❍ Radyo sembolü;

❍ Radyo istasyonunun ad�;

❍ Üzerine ayarlan�lm�ş olan istas-
yonun frekans�;

❍ Kaydetme konumuna karş�l�k 
gelen numara;

❍ Aktif frekans band� (örn: FM1);

❍ Program ad� ve tipi.

şekil 6 A0J2040i
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TERCİH EDİLEN RADYO
İSTASYONLARI
Her frekans bant�na (FM1, FM2,
FMAST, AM) 6 adet değişik radyo 
istasyonu kaydedilebilmektedir. Bun-
lara PRESET butonuna bas�larak ulaş�la-
bilir.

Radyo istasyonu seçimi
PRESET butonuna bas�ld�ktan sonra
ekranda kay�tl� bulunan 6 adet radyo
istasyonunun listesi görüntülenecek-
tir (şekil 7). OK düğmesine basarak
arzu ettiğiniz istasyonu seçiniz.

Radyo istasyonlar�n�n manuel olarak
kaydedilmesi
Arzu ettiğiniz frekans� seçtikten son-
ra PRESET butonuna bas�n�z. Ekranda
kay�t için mevcut olan 6 adet konumun
listesi görüntülenecektir (şekil 7). "Kay-
det" seçeneği ve daha sonrada OK
düğmesi ile arzu ettiğiniz konumu
seçiniz.

AutoSTore fonksiyonu (radyo
istasyonlar�n�n otomatik olarak
kaydedilmesi) 
AutoSTore fonksiyonu sadece FM
band�nda mevcuttur. Bu fonksiyonu
devreye almak için RADIO butonuna
uzun süreli basman�z ya da alt menüye
veya radyonun ana menüsüne girmeniz
gerekmektedir. Sistem arayacak ve
sinyali en güçlü olan 6 adet radyo is-
tasyonunu kaydedecektir.

Kaydetme işlemi bittikten sonra radyo
FMAST band�na kaydedilmiş olan ilk 
istasyonun üzerine ayarlanacakt�r.

Her istasyon (baz� durumlarda iki kez
kaydedilme olas�l�ğ� bulunan yerel 
programlar hariç) bir kez kaydedile-
cektir.

şekil 7 A0J2038i
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UYARILAR

– PTY fonksiyonu aktifken AutoSTore
devreye al�namaz.

– AutoSTore fonksiyonu aktifken AF,
TA ve REG fonksiyonlar� yoktur.

– AutoSTore fonksiyonunu durdurmak
için başka bir kaynağ� (CD veya Me-
dia Player) seçmek gerekir.

- AutoSTore fonksiyonunun kay�tl�
olan güçlü sinyale sahip 6 istasyonu bu-
lamamas� halinde sadece bulunabilen
istasyonlar kaydedilecektir.

- AutoSTore fonksiyonunu devreye
ald�ğ�n�zda FMAST band�na kaydedilmiş
olan istasyonlar silinmektedir.

TA FONKSİYONU (trafik bilgileri)
Baz� FM bantlar� trafik durumlar�
hakk�nda bilgi verecek şekilde yet-
kilendirilmişlerdir. Bu fonksiyonu 
devreye almak/devreden ç�karmak için
"Radyo alt menüsü" paragraf�na bak�n�z.

TA fonksiyonu aktifken OK düğmesi
ile ses hacmini değiştirmek
mümkündür. Bir trafik anonsu esnas�n-
da ses değiştirilirse yeni değer sadece 
verilmekte olan haber için geçer olur.

UYARI Baz� ülkelerde aktif TA
fonksiyonu bulunmas�na rağmen trafik
bilgileri vermeyen radyo istasyonlar�
bulunmaktad�r.

PTY FONKSİYONU 
(Program tipi seçimi)
Bu fonksiyon PTY tipine göre
s�n�fland�r�lm�ş programlar� yay�nlayan
radyo istasyonlar�n�n dinlenmesine
öncelik verilmesini sağlamaktad�r. PTY
programlar� acil mesajlar veya çeşitli
konular� (örneğin müzik, haber) kap-
sayabilir. Bu fonksiyonu devreye al-
mak/devreden ç�karmak için "Radyo alt
menüsü" paragraf�na bak�n�z.

UYARI PTY fonksiyonunu devreye 
almak için FM band�nda olmak gerekir.
Eğer bir program� ayarlamak istemi-
yorsan�z "Hiçbiri" seçeneğini seçiniz.

Eğer daha önceden bir PTY aramas�
başlat�lm�şsa veya AutoSTore fonksi-
yonu aktifse PTY fonksiyonunu aktif
hale getirmek mümkün değildir.

PTY aramas� aşağ�daki durumlarda ke-
silir:
- Kaydedilmiş bir istasyon arand�ğ�n-
da veya bir radyo istasyonu
kaydedildiğinde;
– RADIO, MEDIA, N veya O buto-
nuna bas�ld�ğ�nda.
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AF FONKSİYONU 
(Alternatif frekans arama)
Alternatif frekanslar aktif olan radyo
istasyonunun sinyali yeterince güçlü 
olmad�ğ�nda otomatik olarak frekans
değiştirmeye yaramaktad�r. Bu fonksi-
yonu devreye almak/devreden ç�kar-
mak için "Radyo alt menüsü" 
paragraf�na bak�n�z.

REG FONKSİYONU 
Bu fonksiyon ile bir yerel RDS yay�n�
devreye al�n�p ç�kart�labilmektedir. Bu
fonksiyonu devreye almak/devreden
ç�karmak için "Radyo alt menüsü" 
paragraf�na bak�n�z. AutoSTore
fonksiyonu aktifken bu fonksiyon 
devreye al�namaz.

RADYO ALT MENÜSÜ
Radyo fonksiyonu aktifken OK düğ-
msine bas�larak Radyo alt menüsüne 
girilebilir. Ekran aşağ�dakileri görün-
tüleyecektir (şekil 8).

Radyo istasyonlar�n�n listesi
"Radyo istasyonlar� seçme" paragraf�n-
da anlat�lanlara bak�n�z.

Frekans girme
Bu seçenek ile radyo istasyonlar�
frekans�n� girmek mümkündür. Ekran-
da frekans�n bölümü ve değeri ve
boyutu (AM band� için KHz, FM band�
için MHz) görüntülenecektir.

Radyo opsiyonlar�
Bu seçenek ile AF, TA, REG, RADIO-
TEXT fonksiyonlar�n� devreye al-
mak/devreden ç�karmak mümkündür.
Ayr�ca PTY ve AutoSTore fonksiyon-
lar�da seçilebilir.

Ses ayarlar�
Ses menüsünde mevcut olan "Ses
ayarlar� menüsü" paragraf�na bak�n�z.

şekil 8 A0J2051i
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CD-CD/SD MP3
FONKSİYONLARI 

CD-CD/SD MP3 ÇALMA
Çalma fonksiyonunu devreye almak
için yuvaya (8-şekil 1) bir ses CD'si
tak�n�z veya eğer daha önceden CD
tak�lm�şsa MEDIA butonuna bas�n�z.
Derhal ses duyulmaya başlanacak ve
ekranda görüntülenecektir (şekil 9).

NOT MPEG Layer-3 audio kodlama
teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson
multimedia kuruluşlar� taraf�ndan
geliştirilmiştir ve lisansl�d�r.

UYARI 8 cm format destekli CD veya
MP3 ve hiçbir şekilde spesifik adaptör
kullanmay�n�z; bu format�n kullan�lmas�
sisteme zarar verir.

CD-CD/SD MP3 ÇALMA
STOP/PAUSE FONKSİYONU
Bu fonksiyonu devreye almak için     

butonuna bas�n�z.

CD-CD/SD MP3 ÇIKARILMASI
˚ butonuna bas�n�z.

SD ÇALMA
Çalmay� başlatmak için SD kart�n� 
yuvaya (9-şekil 1) tak�n�z veya eğer 
daha önceden tak�lm�şsa MEDIA buto-
nuna bas�n�z: çalma derhal başlayacak-
t�r.

NOT Sadece SPI teknolojisine uygun
SD-HC kartlar� kullan�n�z.

SD MP3’ÜN ÇIKARILMASI
SD MP3 kart�n�n manuel olarak ç�kart�l-
ma işlemine başlamadan önce "SD
Card'�n güvenli olarak ç�kart�lmas�"
paragraf�nda anlat�lan k�lavuz
prosedürü izleyiniz. 

LİSTEDEN BİR PARÇANIN
SEÇİLMESİ
CD veya MP3 dosyalar�n�n listesini
görüntülemek için önce          buto-
nuna, daha sonra istediğiniz seçimi yap-
mak için OK düğmesine bas�n�z.

BİR ÖNCEKİ/BİR SONRAKİ
PARÇANIN SEÇİLMESİ
Bir CD çalarken ̄ /˙ butonlar�na k�sa
süreli bas�larak bir önceki/bir sonraki
parçay� seçmek mümkündür.

PARÇALARIN HIZLI İLERİ/GERİ
ALINMASI
Bir CD veya MP3 çalarken ̄ /˙ buton-
lar�na uzun süreli bas�larak parçay� 
h�zl� olarak ileri/geri alma mümkündür.
Dinlenilen parçay� seçtikten sonra ˙
butonuna bas�l�rsa bir sonraki parça
seçilmiş olacakt�r. Eğer dinlenen parça
CD'deki en son parça ise ¯ buto-
nuna bas�larak birinci parça seçilebilir.

şekil 9 A0J2041i
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CD CD/MP3 ALT MENÜSÜ
CD fonksiyonu aktiften OK düüğm-
sine bas�larak “CD” veya “CD-CD/SD
MP3 opsiyonlar�" menüsüne girmek
mümkündür. Ekran bu durumda aşağ�-
dakileri görüntüleyecektir (şekil 10).

introscan - SCN fonksiyonunun
devreye al�nmas�/devreden
ç�kar�lmas�

Bu fonksiyon devreye al�narak CD
veya CD-CD/SD MP3'ün üzerindeki
tüm müzik parçalar�n�n ilk 7 saniye
süreleri çal�nmaktad�r. Bu fonksiyon
devre d�ş� b�rak�ld�ğ�nda sistem o an
çal�nan parçan�n üzerinde durmaktad�r.
SCN fonksiyonunun devreye al�nmas�
ile RDM (Random) ve “Parça prog-
ram�” fonksiyonlar� devre d�ş� b�rak�l�r
(bu fonksiyonlar daha önceden dev-
reye al�nm�ş ise).

Parçalar�n normal s�rayla çal�nmas�
fonksiyonunun devreye
al�nmas�/devreden ç�kar�lmas�
Bu fonksiyonun devreye al�nmas� ile
CD'deki müzik parçalar� s�rayla dinlen-
mektedir. Bu fonksiyon devre d�ş�
b�rak�ld�ğ�nda sistem o an çal�nan
parçan�n üzerinde durmaktad�r. Bu
fonksiyonun devreye al�nmas� ile SCN
(Introscan) fonksiyonu ve “Parça prog-
ram�” fonksiyonlar� devre d�ş� b�rak�l�r
(bu fonksiyonlar daha önceden dev-
reye al�nm�ş ise).

Tekrar çalmay� devreye alma/
devreden ç�karma (sadece
CD/SD MP3)
Bu fonksiyonun devreye al�nmas� ile
parçalar "Parçay� tekrar et" modunda
çal�nmaktad�r: seçilmiş olan parça bit-
tiğinde yeniden baştan çalmaya başla-
yacakt�r. Bu fonksiyon devre d�ş�
b�rak�ld�ğ�nda sistem o an çal�nan
parçan�n üzerinde durmaktad�r.

CD detay� gizleme

Bu fonksiyonun devredeyken ile dinle-
nen parçaya ait bilgiler görüntülenmez.

Başl�k/sanatç� (ID3 tag bilgileri)

ID3 tag dosyas�ndan okunmaktad�r. Bu
bilgiler baz� durumlarda yanl�ş veya ek-
sik olabilir (örneğin ID3 tag dosyas�

sanatç�n�n doğru ad�n� taş�rken
parçan�n ad� yanl�ş olabilir).

Parça s�ras� program� (sadece CD)
Bu seçenek ile bir parça çalma listesi-
ni programlamak mümkündür (şekil
11).

❍ “Reset”: girilmiş olan tüm numa-
ralar�n silinmesi;

❍ “Elimine et”: girilmiş olan en son
numaran�n silinmesi;

❍ “OK”: girilen numerik s�ralaman�n
onaylanmas�.

Numerik s�ralamay� onaylad�ktan son-
ra seçilmiş olan müzik parçalar�n�n
çal�nmas�na başlanacakt�r.

şekil 10 A0J2052i şekil 11 A0J2042i
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28 SES

MEDIA PLAYER
FONKSİYONLARI
(sadece Blue&MeTM ile)
Bu fonksiyonlar sadece eğer
Blue&MeTM sistemine sahip tiplerde
mevcuttur.

MEDIA PLAYER’IN
ÇALIŞTIRILMASI 
Media Player, içersinde müzik parçalar�
bulunan bir USB anahtar�n�n tak�lmas�
ve cihaz�n arac�n USB portuna bağlan-
mas� veya MEDIA butonuna bas�larak
“Media Player” kaynağ�n�n seçilmesi ile
otomatik olarak çal�şmaya başlamak-
tad�r (AutoPlay fonksiyonu aktif olmak
kayd�yla).

Media Player modunun ana ekran�nda
aşağ�daki bilgiler (şekil 12) görüntülen-
mektedir.

MEVCUT KUMANDALAR

N/O butonlar�na bas�larak önce-
ki/sonraki parça seçilmektedir. ¯/˙
butonlar�na bas�larak aktif olan seçme
modu baz�nda bir sonraki veya önce-
ki dosya/sanatç�/müzik türü seçilmek-
tedir.

şekil 12 A0J2043i
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MEDIA PLAYER ALT MENÜSÜ
Media Player aktifken OK düğmesine
bas�larak alt menüsüne girilebilir.
Ekran aşağ�dakileri görüntüleyecektir
(şekil 13).

Otomatik çalma modu devreye
alma/devreden ç�karma
Bu ayar aktifken arac�n USB portuna
bir USB anahtar� tak�ld�ğ�nda çalma işle-
mi otomatik olarak başlamaktad�r.

Normal s�ral� çalma modu devreye
alma/devreden ç�karma
“CD-CD/SD MP3 fonksiyonlar�" parag-
raf�na bak�n�z.

Parça tekrar� modunun devreye
al�nmas�/devreden ç�kar�lmas�

Bu fonksiyonun devreye al�nmas� ile
parçalar "Tekrar" modunda çal�nmak-
tad�r: seçilmiş olan parça bittiğinde
yeniden baştan çalmaya başlayacakt�r.
Bu fonksiyon devre d�ş� b�rak�ld�ğ�nda
sistem o an çal�nan parçan�n üzerinde
durmaktad�r.

Seçme modeli seçimi
Bu mod seçildiğinde USB cihaz�n�n 
üzerindeki parçalar�n çalma modelini
seçmek mümkündür.

Aşağ�daki opsiyonlardan biri seçilebilir:

❍ "Tümünü çal": tüm parçalar�n çal�n-
mas�;

❍ "Dosya": bir dosyadaki parçalar�n
çal�nmas�;

❍ "Sanatç�": parçalar�n sanatç� baz�n-
da çal�nmas�;

❍ "Müzik Türü": parçalar�n müzik
türü baz�nda çal�nmas�;

❍ "Albüm": bir albümdeki parçalar�n
çal�nmas�;

❍ "Çalma listesi": bir çalma listesinde-
ki parçalar�n çal�nmas�;

Ses ayarlar�

Ses menüsünde mevcut olan "Ses
ayarlar� menüsü" paragraf�na bak�n�z.

şekil 13 A0J2053i
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30 AUX (sadece BLUE&METM ile) (baz� tiplerde)

AUX ALT MENÜSÜ
AUX kaynağ� aktifken OK düğmesine
bas�larak alt menüsüne girilebilir. Ekran
bu durumda aşağ�dakileri görüntüleye-
cektir (şekil 13a).

"Ses ayarlar� menüsü" seçilerek AUX
kaynağ�n�n ses ayarlar� üzerinde
değişiklikler yapmak mümkündür.

UYARILAR

AUX prizine bağl� olan fonksiyonlar 
direkt olarak sistem taraf�ndan
yönetilmektedir ve dolay�s�yla radyo
kumandalar� ve direksiyon üzerindeki
kumandalardan parça/dosya/çalma lis-
tesi değiştirmek mümkün değildir.

Portatif çalar�n�z�n kablosunu ay�rd�k-
tan sonra hoparlörlerden h�ş�rt� ç�k-
mas�n� önlemek için AUX prizine bağl�
b�rakmay�n�z.

şekil 13 A0J2075i
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NAVİGASYON 31

Navigasyon cihaz� görsel ve sesli
işaretlerle istenen güzergaha var�l-
mas�n� sağlamaktad�r. Navigasyonun
kullan�m� seri, rahat ve hepsinden öte
tercih edilen güzergahlara ve otel, an�t,
kamusal yap�lar (örneğin hastaneler,
havaalanlar� vs.) gibi yerlere ulaş�la-
bilmesini sağlamas� aç�s�ndan oldukça 
esnektir.

UYARILAR
Navigasyon sürüş esnas�nda tavsiye-
lerde bulunma fonksiyonuna sahip olan
ve sesli ve grafik bilgiler vas�tas�yla 
istenilen güzergaha en iyi yoldan ulaş�l-
mas�n� sağlamak için yard�m eden bir
k�lavuzdur. Navigasyon sisteminin yap-
t�ğ� yönlendirmeler kullan�c�y� trafikte
yapacağ� manevralar�n, trafik kurallar�-
na uyman�n ve diğer düzenlemelerin
getirdiği sorumluluktan muaf tutmaz.
Yol güvenliğine ilişkin sorumluluk
daima ve her koşulda sürücüye aittir.

GPS sinyalleri ağaçlar�n alt�nda, yüksek
binalar�n aras�nda, çok katl� otopark-
larda, tünellerde ve uydu antenin 
engellendiği tüm yerlerde zorlukla al�n-
maktad�r.

Akünün sökülmesi ve değiştirilmesi du-
rumunda veya araç motor çal�şm�-
yorken ve radyo navigasyon sistemi 
kapal� iken hareket ettirilmişse
(örneğin bir feribot üzerinde
nakledilirken) GPS sisteminin arac�n
yeni konumunu belirlemesi birkaç daki-
ka sürebilir.

GPS uydu anteni metal ya da nemli
nesnelerle örtülmemelidir.

Tekerlerin sürekli yol tutuşu kaybet-
meleri (buzda kayma) durumunda 
navigasyon sistemi bunu geçici olarak
arac�n doğru olmayan bir konumu
olarak alg�lamaktad�r.

Sistem tekrar aç�ld�ğ�nda, ilk navigas-
yon fonksiyonu seçiminde ekranda sis-
temin kullan�lmas� esnas�nda dikkate
al�nacak uyar�lar� içeren bir mesaj
görüntülenir. Bu mesaj bir sonraki
çal�şt�rmaya kadar görüntülenmeye-
cektir.
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32 NAVİGASYON

HARİTANIN GÖRÜNTÜLENMESİ
Navigasyon aktifken seçim yaparak
ekranda yerin haritas�n� aşağ�daki özel-
liklerle görüntülemek mümkündür:

❍ 50 metreye kadar çözünürlükte
zoom yapma (ayarlanabilir OK
düğmesi ile);

❍ Kuzeye veya otomobilin gidiş
yönüne doğru döndürme imkan�
(20 km'den küçük zoom);

❍ "BIRD VIEW" fonksiyonu (haritan�n
3D perspektifinde gösterilmesi).

❍ Belirtilen kategorideki mola nokta-
lar� ikonlar� (POI): restoranlar,
oteller ve servis istasyonlar�, park
alanlar�.

NAVİGASYON ESNASINDAKİ
BİLGİLER
Navigasyon esnas�nda ekran�n sol
taraf�nda daima aşağ�daki bilgiler görün-
tülenir:

Otomobilin mevkii: geçilmekte olan
cadde ve yer;

Ekran�n sağ taraf�nda aşağ�dakileri
içeren harita görüntülenebilir (NAV
butonuna bas�larak):

"Semboller ve kavşak Zoom'u": bir
sonraki manevran�n (sapma, dönme)
örnek sembolü ve bunu takiben geçile-
cek kavşağ�n büyütülmüş detay� takip
edilecek parkur ile birlikte görün-
tülenir.

Navigasyon bilgileri: navigasyon es-
nas�nda trafikle ilgili olarak aşağ�daki
bilgiler verilmektedir:

❍ Harita ikonlar�: Radyo navigasyon
haritan�n üzerinde geçilmekte olan
trafik kondisyonlar�na karş�l�k gelen
ikonlar�n bulunduğu şekilde
ayarlanm�ş olabilir. Ekranda sadece
birkaç kondisyon görüntülenir.

❍ Aç�klay�c� metin: her olayla ilgili bir
aç�klay�c� metin bulunmaktad�r.
Menüden olay türleri listesine 
girilip olay türü seçildikten sonra
karş�l�k gelen tüm olaylar�n listesine
girilmektedir.

❍ Sesli mesajlar: navigasyon s�ras�n-
da yap�lacak manevralar� gösteren
sesli mesajlar verilmektedir.

❍ "Haritay� detayl� göster" fonksi-
yonu: dijital haritalar�n normal bir
kağ�t yol haritas� gibi gösterilmesine
olanak sağlamaktad�r (bu durum-
da semboller görüntülenmez).
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NAVİGASYON 33

NAVİGASYON ANA MENÜSÜ
Aşağ�daki bilgileri (şekil 14) görüntüle-
mektedir:

❍ "Güzergah seç";

❍ "Ad�m yönetimi"

❍ "Sapma gir";

❍ “Harita opsiyonlar�”;

❍ "Navigasyon opsiyonlar�";

❍ "Navigasyona tekrar başla (veya
durdur)”;

GÜZERGAH SEÇİMİ
Güzergah� değişik modlarda girmek
mümkündür:

❍ Güzergah adresinin girilmesi: Ülke,
şehir (C.A.P.), cadde, kap� numaras�
veya kavşak.

❍ Mola noktalar� (POI): Navigasyon
sistemi daha sonra aranmas�na da
izin vererek bir mola noktas�n�n
güzergah olarak girilmesine olanak
sağlar:

- Arac�n bulunduğu konuma yak�n
yerlerde

- Gidilecek güzergaha yak�n yer-
lerde

- Belli bir adrese yak�n olarak. 

Ayr�ca bulunan noktalar�n mesafe veya
alfabetik s�rayla listesinin istenmesi de
mümkündür.

Navigasyon sistemi güzergah girildik-
ten sonra ayarlanan güzergaha ulaşmak
için en iyi parkuru hesaplamaktad�r. Üç
hesaplama kriteri seçmek mümkündür:
"az zaman", "az mesafe" veya "en iyi
mesafe/süre oran�".

Ayr�ca aşağ�daki opsiyonlar aras�ndan
bir seçim yap�labilir:

❍ Paral� yollar (evet/hay�r);

❍ Feribot (evet/hay�r);

❍ RDS TMC/TMC Premium (trafik
haberleri) (evet/hay�r)

Yer, daha sonra daha kolay bulu-
nabilmesi amac�yla bir kişisel güzergah
ajandas�na kaydedilebilir. RADIONAV
güzergaha bir de isim verilmesine
imkan tan�r.

Ayr�ca güzergah olarak sürücüye 
buray� daha sonra aramas� için imkan
verilerek bir mola noktas� ayarlanmas�
mümkündür.

şekil 14 A0J2054i
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34 NAVİGASYON

Adres girme
Bu seçenek ile ülke, şehir, cadde ad� ve
kap� numaras� girmek mümkündür
(şekil 15).

Sistem, navigasyon kriterlerini belir-
lemenizi isteyecektir. Üç olas�l�ktan
birini seçiniz:

❍ "Daha k�sa olan parkur"

❍ "Daha seri katedilebilen parkur"

❍ En iyi "mesafe/zaman"

Ekrandan ç�kmak için      butonuna
bas�n�z veya SD kart�n� özel yuvas�na
tak�n�z.

Eğer SD kart� tak�lmam�şsa veya tan�n-
m�yorsa ekranda bir uyar� mesaj� 
belirecektir.

Güzergah adresi
"Ülke" seçme

"Ülke" seçme işleminden sonra ekran-
da İngilizce olarak bir ülkeler listesi
görüntülenecektir. Listeyi kayd�rmak
için OK düğmesini çeviriniz ve daha
sonra ayn� yapt�ğ�n�z seçimi onaylamak
için ayn� butona bas�n�z.  

"Şehir" seçimi

"Şehir" seçimi yapt�ktan sonra ekranda
şehir isminin girilmesi için numara ve
harf taş�yan bir buton grubu görün-
tülenecektir (şekil 16). Ayr�ca alt k�s-
m�nda aşağ�da gösterilen seçenekler
bulunmaktad�r:

❍ Düzelt: girilen en son harfin silin-
mesine olanak sağlamaktad�r;

❍ Küçük harf: harfleri değiştirmeye
(Büyük harf/Küçük harf) ve özel
sembol/karakter seçmeye yaramak-
tad�r;

❍ XX Listesi: bir ülkedeki şehirlerin
listesini görüntülemektedir (XX =
şehir numaras�). Komple C.A.P
(posta kodu) girildiğinde karş�l�k 
gelen şehir görüntülenmektedir.
K�smi C.A.P (posta kodu) gi-
rildiğinde ilgili numaray� içeren şe-
hirlerin listesi görüntülenir.

❍ OK: Seçimin onaylanmas�n� ve 
daha önce aktif olan ekrana geri
dönülmesini sağlar.

NOT Belli bir bölgeye özel olan pos-
ta kodlar� (C.A.P) normal şehir posta
kodlar� ile ayn� şekilde değerlendirilir. 

şekil 15 A0J2007i şekil 16 A0J2033i
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NAVİGASYON 35

"Cadde" seçimi

"Cadde" seçimi yapt�ktan sonra ekran-
da cadde isminin girilmesi için numara
ve harf taş�yan bir buton grubu görün-
tülenecektir. Cadde ismi girme
prosedürü şehir girme ile ayn�d�r.

Cadde ismi girdikten sonra ekranda
kap� numaras� veya kavşağ� girmek için
bir ekran görüntülenecektir (şekil 17).
İstediğiniz seçimi yap�p OK düğmesine
basarak onaylay�n�z. "Kap� numaras�"
seçildiğinde RADIONAV o caddede
mevcut olan tüm kap� numaralar�n�
görüntüleyecektir (şekil 17). Eğer
"Kavşak" seçilirse RADIONAV
seçilmiş olan güzergahtaki kavşaklar�n
listesini görüntüleyecektir.

"Şehir merkezi" seçimi

Bir şehrin merkezine gitmek isterseniz
“Merkez”i seçiniz. Eğer birden fazla
merkez varsa ekranda mevcut tüm
merkez noktalar� görüntülenecektir.

Tüm adres bilgileri girildikten sonra
"Kişisel güzergahlar"a kaydetmek için
"Kaydet"i seçiniz. RADIONAV birkaç
saniye süreyle "Kişisel güzergahlar"
haf�zas�nda kay�tl� konumu görün-
tüleyecektir.

POI (Mola noktalar�)
Bu fonksiyon, içinde yararl� bilgiler ve
s�n�flara ayr�lm�ş genel mola nokta-
lar�n�n bulunduğu bir arşive girilmesi-
ni sağlar (restoranlar, müzeler, istas-
yonlar vs. gibi).

“POI”yi seçiniz: ekranda aşağ�dakiler
görüntülenecektir (şekil 18):

İlk 3 madde alternatif olup aranan 
mola noktas�n�n bulunabilir olduğunu
belirlemeye yaramaktad�r:

❍ "Yak�n" girilen güzergah veya hari-
tada seçilen mevki

❍ "Parkur boyunca": navigasyon
parkuru boyunca mevcut olanlar

şekil 17 A0J2076i şekil 17a A0J2049i şekil 18 A0J2034i
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36 NAVİGASYON

❍ "Yak�nda": bulunulan mevkiye yak�n
yerlerde 

❍ "İsim olarak ara": POI listesi nor-
mal olarak çoğalan mesafe
düzeninde görüntülendiği için, bu
madde seçildiğinde POI (mola nok-
talar�) alfabetik s�rayla görüntülenir.

Seçim yap�ld�ktan sonra RADIONAV
belli başl� kategorilerin listesini görün-
tüleyecektir (şekil 19).

İstediğiniz maddeyi bulmak için OK
düğmesini çeviriniz ve daha sonra yap-
t�ğ�n�z seçimi onaylamak için ayn� bu-
tona bas�n�z. Her madde bir alt
menüye karş�l�k gelmektedir.

Ekranda yapt�ğ�n�z seçim kritelerine
karş�l�k gelen POI (mola noktalar�) lis-
tesi belirene kadar istediğiniz maddeyi
seçiniz.

GPS koordinatlar�
Koordinatlar�n (boy ve en) girilmesine
olanak sağlamaktad�r (şekil 20). 

Ayr�ca "Luogo att" seçilerek ekranda
koordinatlar�n görüntülenmesini de
sağlamak mümkündür.

Kişisel güzergahlar
Daha önceden kaydedilmiş bulunan
"Kişisel güzergahlar"�n görüntülenme-
sine ve gerekiyorsa arzu edilen güzer-
gah�n seçilmesine olanak sağlamaktad�r.

Son güzergahlar
Ekranda konmuş olan en son 20 
güzergah�n görüntülenmesine ve
gerekiyorsa istenen güzergah�n
seçilmesine imkan tan�r.

şekil 19 A0J2067 şekil 20 A0J2045i
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ADIMLARIN YÖNETİMİ
Bu seçenek ara ad�mlar�n girilerek
parkurun, yani yap�lacak yolun değişti-
rilmesine olanak sağlamaktad�r.

Aşağ�dakileri seçmek mümkündür:

❍ "Ad�m ekle"

❍ "Ad�mlar� organize et"

❍ "Güzergah göster"

Ad�m ekleme
Aşağ�daki seçeneklerden kullan�larak
bir ara ad�m ilave edilebilir;

❍ "Adres girme"

❍ "Kişisel güzergahlar"

❍ "Son güzergahlar"

Ad�mlar�n organize edilmesi
Parkurdaki ad�mlar�n organize edilme-
sine olanak sağlar: girilmiş olan ad�m-
lar�n s�ras�n�n değiştirilmesi ve/veya
elimine edilmesi mümkündür.

Güzergah�n gösterilmesi
Ekranda ayarlanm�ş olan güzergah 
detaylar�n�n görüntülenmesini sağlar.
"Modifiye et" seçildiğinde "Güzergah
gir" menüsüne dönülür.

"Harita" seçildiğinde tam ekran olarak
o andaki güzergah�n çevresinin haritas�
görüntülenir, bu N/O/�/� buton-
lar�na bas�larak değiştirilebilir.

SAPMALARIN GİRİLMESİ
Ayarlanm�ş olan güzergahtaki bir sap-
ma noktas�n�n girilmesine olanak sağla-
maktad�r (şekil 21). Sistem bu durum-
da alternatif bir yol seçecektir. 
RADIONAV en yak�n alternatif yolu
arayacak ve X km'den sonra önceki
parkura bağlanacak şekilde yeni parku-
ru hesaplayacakt�r (“X” ayarlanabile-
cek değerdir).

Eğer alternatif yollar bulunamazsa bir
mesaj görüntülenecektir.

Eğer alternatif yollar varsa ekran 
güzergaha göre bu yeni mesafeyi
görüntüleyecektir. Yeni parkuru onay-
lamak "Evet" veya iptal etmek için
"Hay�r"� seçiniz.

şekil 21 A0J2046i
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HARİTA OPSİYONLARI
Haritalar, aşağ�daki seçenekler ile
ayarlanabilir (şekil 22):

❍ "Haritan�n döndürülmesi"

❍ "POI göster"

❍ "Haritan�n gösterilmesi"

❍ "Haritan�n detayl� olarak göste-
rilmesi"

Haritan�n döndürülmesi
Bu seçenek ile haritan�n aşağ�daki para-
metrelere göre döndürülmesi sağlan-
maktad�r:

❍ "Gidiş yönü": araç orta konumda
görüntülenir ve harita arac�n gidiş
istikametine doğru döndürülür.

❍ "Kuzeye döndürme": harita kuzeye
doğru döndürülür, araç bunun 
üzerine doğru çekilir;

❍ " 3D görüntüleme": harita 3D mo-
dunda görüntülenir ve arac�n gidiş
istikametine doğru döndürülür.

POI göster (Mola noktalar�)
Haritan�n üzerinde görüntülenmesi 
istenen POI kategorilerinin ayarlan-
mas�n� sağlamaktad�r (şekil 23)

Aşağ�da gösterilen listeden bir "Mola
noktas�" seçmek için OK düğmesine
bas�n�z:

Şehir yönetimi, güvenlik, 

- şehir merkezi 

- üniversite, özel okullar

- hastaneler.

şekil 22 A0J2068i şekil 23 A0J2029i
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Oteller, restoranlar, sat�ş yerleri

– Oteller

– Restoranlar

– Şarap endüstrisi şirketleri

– Büyük şirketler

– Shopping, supermarketler

Kültür, turizm, gösteri merkezleri

– Turizm, tarihi an�tlar

– Kültür, müzeler

– Gazino, gece eğlenceleri merkezleri

– Sinemalar, tiyatrolar

– Gösteri, sergiler.

Spor, aktivite merkezleri
– Spor merkezleri
– Golf sahalar�
– Paten, bowling sahalar�
– K�ş sporlar� merkezleri
– Parklar, bahçeler
– Gösteri parklar�

Taş�mac�l�k ve otomobil
– Havaalanlar�, limanlar
– Tren ve otobüs istasyonlar�
– Kiral�k oto merkezleri
– Park ve bekleme alanlar�
– Servis istasyonlar�, atölyeler.

Haritan�n gösterilmesi
Haritan�n ekran üzerindeki görün-
tüsünün ayarlanmas�n� sağlar. "Tam
ekran harita" (haritan�n ekran�n
tamam�nda görüntülenmesi) ve "Navi-
gasyon bilgileri haritas�" aras�ndan
seçim yapmak mümkündür.

Haritan�n detayl� olarak gösterilmesi
"Haritan�n detayl� olarak gösterilme-
si" seçildiğinde harita ekran�n tamam�n-
da görüntülenmektedir. Bu ekran ak-
tifken haritay� kayd�rmak için
N/O/�/� butonlar�na bas�n�z.

NOT Bu modda iken OK düğmesine
basarak harita alt menüsünü (şekil 24)
görüntüleyebilirsiniz.

şekil 24 A0J2069i

604_38_369_RadioNav Mito:604.31.822 RADIO MiTo GB 08.04.2011 10:14 Page 37



40 NAVİGASYON

NAVİGASYON OPSİYONLARI
Aşağ�daki navigasyon parametrelerinin
(şekil 25) ayarlanmas�n� sağlar:

❍ "Hesaplama kriterleri"

❍ "Sesli mesajlar�n ses seviyesi"

❍ "Harita bilgisi"

❍ "Son güzergahlar�n silinmesi"

Hesaplama kriterleri
Buradan aşağ�daki navigasyon paramet-
releri seçilebilmektedir:

❍ "Daha seri parkur": güzergaha ulaş-
mada daha seri yap�labilecek yolu
görüntüler.

❍ "Daha k�sa parkur": güzergaha ulaş-
mada daha k�sa sürede yap�labile-
cek yolu görüntüler.

❍ "Mesafe/süre": Önceki iki seçeneğe
göre bir "orta" yoldur.

❍ "Paral� yol": buradan yap�lacak olan
parkurda otoyollar�n olup olma-
d�ğ�n� tan�mlamak mümkündür.

❍ "Feribot": buradan yap�lacak olan
parkurda feribot ile geçilebilecek
yol olup olmad�ğ�n� tan�mlamak
mümkündür.

❍ “Info Traffico (TMC)”: bu madde
ile yap�lacak olan parkurda RDS-
TMC/TMC Premium servisi ile
radyodan trafik bilgileri al�n�p al�na-
mayacağ�n� öğrenmek mümkündür.

Sesli mesajlar�n ses seviyesi
Sistemin verdiği sesli işaretler süreç
içersinde yap�lacak tüm manevralar�
göstermektedir: Özellikle ilk önce
yap�lacak manevra anons edilir, sonra-
da ayr�nt�l� talimatlar verilir.

"Sesli mesajlar�n ses seviyesi" seçeneği
ile bu işaretlerin sesini ayarlamak
mümkün olmaktad�r.

Haritan�n bilgisi
Ekranda, girilmiş olan haritan�n versi-
yonu görüntülenmektedir.

Son güzergahlar�n silinmesi
Girilmiş olan son güzergahlar�n silin-
mesini sağlamaktad�r. "Evet" veya
"Hay�r" seçiniz.

şekil 25 A0J2058i
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NAVİGASYONUN
ÇALIŞTIRILMASI
Bir güzergah� girip onaylad�ktan sonra
ekran navigasyon için gerekli olan tüm
bilgileri görüntüleyecektir.

Haritan�n navigasyon bilgileri ile
birlikte görüntülenmesi
Ekran (şekil 26) 3 bölgeye bölün-
müştür:

❍ (A) bölgesi sol taraf: hiçbir güzer-
gah seçilmemişse "pusula" görün-
tülenir. Aksi takdirde navigasyon
ikonu görüntülenir, bu, örneğin bir
yol işareti (ok) veya bir kavşağ�n
detay� olabilir. Sol taraf�n alt k�sm�n-
da ise altimetre ve navigasyon bil-
gileri görüntülenir.

❍ (B) orta bölge: navigasyon haritas�
ve ölçek görüntülenir;

❍ (C) üst bölge: Saat, ses ve s�cakl�k
bilgileri görüntülenir.

Haritan�n tam ekran olarak
görüntülenmesi
Ekran (şekil 27) 3 bölgeye bölün-
müştür:

❍ Üst bölge: güzergah görüntülenir;

❍ Orta bölge: harita ve navigasyon
bilgileri görüntülenir;

❍ Alt bölge: altimetre, bulunulan yer
ve ölçek görüntülenir.

şekil 26 A0J2021i şekil 27 A0J2022i
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NAVİGASYON ALT MENÜSÜ
Navigasyon uygulamas�ndan alt
menüye girilebilmektedir (NAV buto-
nuna bas�larak). Menü aşağ�daki bilgi-
leri görüntülemektedir (şekil 28):

❍ "Güzergah seç"

❍ "Tam ekran / navigasyon bilgileri ile
birlikte harita"

❍ "Navigasyona tekrar başla/durdur"

❍ “Trafik bilgileri (TMC)”

❍ "Navigasyon opsiyonlar�"

❍ "Haritan�n detayl� olarak göste-
rilmesi"

Güzergah seçme
"Güzergah seçme" paragraf�nda an-
lat�lanlara bak�n�z.

Tam ekran/navigasyon bilgileri ile
birlikte harita
Tam ekran görüntüden navigasyon bil-
gileri ile birlikte k�smi ekrana ve bunun
tersine görüntülemeye geçilmesini
sağlamaktad�r.

Navigasyona tekrar başla/durdur
Navigasyonu durdurup/tekrar başlat-
may� sağlar.

Trafik bilgileri 
(TMC/TMC Premium)
"Ayarlar" bölümüne bak�n�z.

UYARI Trafik bilgilerinin görüntülen-
mesi sadece, aktif olan radyo bu servisi
veriyorsa ve bu istasyon gösterilen
noktaya yak�n yerde mesaj veriyorsa
mümkündür.

Navigasyon opsiyonlar�
Daha önceki sayfalara bak�n�z.

Haritan�n detayl� olarak gösterilmesi
Daha önceki sayfalara bak�n�z.

şekil 28 A0J2066i
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TRAFİK BİLGİLERİ 
(TMC/TMC Premium)
Baz� FM bantlar� (FM1, FM2, FM3 ve
FMAST) trafik durumlar� hakk�nda bilgi
verecek şekilde yetkilendirilmişlerdir.

Bilgi navigasyon esnas�nda spesifik ikon-
larla görüntülenmektedir (şekil 28a).

Navigasyon menüsünden "Haritay� 
detayl� olarak göster" seçildiğinde 
mola sahas�ndaki tüm trafik olaylar�na
ait bir görünüm al�nabilir; her bir olay
hakk�nda daha detayl� bilgi ise istenen
ikonun üzerine kursörle gidip OK
düğmesine bas�larak elde edilmektedir.

Eğer seçilmiş olan radyo istasyonu
trafik bilgileri vermiyorsa ekranda bir
uyar� mesaj� belirmekte ve otomatik
modda TMC/TMC Premium istas-
yonuna geçiş opsiyonu teklif edilmek-
tedir.

UYARI Baz� ülkelerde aktif TMC
fonksiyonu bulunmas�na rağmen trafik
bilgileri vermeyen radyo istasyonlar�
bulunmaktad�r.

Not

TMC Premium, İtalya, Fransa, Almanya
ve İngiltere’de mevcut olan ve sadece
bu ülkelerde sat�lm�ş olan harital� 
navigasyon cihazlar�na servis verecek
şekilde yetkilendirilmiş bir hizmettir.

TMC Premium servisinin sağlay�c�lar�
şunlard�r:

TMC/TMC Premium ayarlar�n�n
yap�lmas�
MENU butonuna bas�p karş�l�k gelen
ikonu seçiniz.

Ekranda aşağ�daki maddeler görülecek-
tir:

❍ "Mesajlar� incele"

❍ "Filtreleri koy"

❍ “TMC istasyonu seç”

❍ "Mesaj görüntülemeyi devreye
al/devreden ç�kar"

şekil 28a A0J2056i
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Mesajlar�n incelenmesi
Bu seçenek ile ekranda aşağ�daki 
kategoriler görüntülenecektir:

❍ "Al�nan en son mesajlar"

❍ "Al�nan en yak�n mesajlar"

❍ “Trafik bilgileri”

❍ "Kapal� yollar"

❍ "Boyutlar�n limitlenmesi"

❍ "Yol yüzeyinin konumu"

❍ "Meteoroloji (hava durumu) ve
görüş aç�s�"

❍ "Park yeri"

❍ "Toplu taş�ma"

❍ "Nümayişler (toplant�, yürüyüş)"

Her kategori için mevcut mesaj 
numaras� görüntülenir.

İstediğiniz kategoriyi seçtikten sonra
ekranda aşağ�daki seçenekleri içeren
bir liste görüntülenecektir:

❍ Bir başl�k (seçilen kategoriyi gös-
terir)

❍ Mevcut mesajlar�n numaras� (sağ
üst köşede)

❍ TMC/TMC Premium mesajlar�n�n
listesi.

Filtrelerin ayarlanmas�
Saha ve mola noktalar� tipine göre
trafik mesajlar�n�n filtre edilmesine
olanak sağlamaktad�r. Aşağ�daki mad-
delerden birini seçmek mümkündür:
coğrafi filtre, yol bilgileri, şehir içi bil-
gileri (şekil 29).

"Coğrafi filtre" mola noktalar� için
görüntülenecek olan TMC/TMC Pre-
mium mesajlar�n�n s�n�rland�r�lmas�na
izin verir: bu filtre devreye al�nd�ğ�nda
limiti s�n�rland�r�lm�ş sahalar�n d�ş�nda-
ki trafik mesajlar� art�k dikkate al�nma-
yacakt�r.

“Yol bilgileri" ve "şehir içi bilgileri" filt-
releri ise hangi tipten bilgilerin değer-
lendirilmesi gerektiği hususunda seçim
yap�lmas�na olanak sağlamaktad�r. 

Coğrafi filtre

Filtreler şunlar olabilir:

❍ "Arac�n içi": sistem arac�n o anda
bulunduğu çevre ile ilgili
TMC/TMC Premium mesajlar�n�
seçilmiş olan hareket alan�n�n yar�
çap� içersinde görüntüler (hareket
alan� yar� çap� 3 ila 200 km aras�n-
da değişmektedir);

❍ "...... çevresinde": sistem
TMC/TMC Premium  mesajlar�n�
seçilmiş olan yerin çevresi itibariyle
görüntülemektedir. Şehir ve Cadde
ismini de seçmek mümkündür

❍ "Parkur boyunca": sistem
TMC/TMC Premium  mesajlar�n�
katedilmekte olan parkur itibariyle
görüntülemektedir.

İstediğiniz filtreyi seçmek için OK
düğmesine bas�p döndürünüz ve daha
sonra "OK" üzerine klikleyiniz.

şekil 29 A0J2059i
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Yol bilgileri

Aşağ�daki kategorilerden birini veya
birkaç�n� seçmek mümkündür:

❍ “Trafik bilgileri ”

❍ "Kapal� yollar"

❍ "Boyutlar�n limitlenmesi"

❍ "Yol izinin (yüzeyinin) konumu"

❍ "Meteoroloji (hava durumu) ve
görüş aç�s�"

Şehir içi yol bilgileri

Aşağ�daki kategorilerden birini veya
birkaç�n� seçmek mümkündür:

❍ "Park yerleri"

❍ "Toplu taş�ma"

❍ "Nümayişler (toplant�, yürüyüş)"

TMC/TMC Premium İSTASYONU
SEÇİMİ
TMC/TMC Premium radyo istas-
yonunun manuel veya otomatik olarak
seçilmesini sağlamaktad�r. Ekranda
TMC/TMC Premium radyo istas-
yonunun ismi veya seçilen radyo istas-
yonunun TMC/TMC Premium
mesajlar�n� iletmeyen bir istasyon
olduğunu işaret eden bir mesaj görün-
tülenecektir.

"Manuel TMC kontrolü"nü seçip daha
sonrada "TMC istasyonlar� listesi"ni
seçtiğinizde ekran TMC/TMC Premi-
um mesajlar�n� ileten radyo istasyon-
lar�n�n listesini görüntüleyecektir. İste-
diğiniz radyo istasyonunu seçiniz.

NOT "Otomatik TMC kontrolü"
seçildiğinde sistem tercihen
TMC/TMC Premium mesajlar�n� ileten
radyo istasyonlar�n�n üzerine geçecek-
tir. Bu ayar�n muhafaza edilmesi tavsiye
edilir.

TMC/TMC Premium İSTASYONU
YAYINI ALMA KONUMU
MUSİC butonu ile seçilebilen müzik
bilgileri ekran�nda alt çizgide bulunan
spesifik bir ikon ile TMC/TMC Premi-
um servisinin konumu işaret edilmek-
tedir (şekil 29a). Bu ikon 3 değişik
görünüşe sahip olabilir:

– TMC ikonu yok: Trafik bilgileri mev-
cut değil;

– TMC ikonu gri renkli: dinlenen radyo
istasyonu TMC/TMC Premium servisi
veren istasyondan farkl�;

– TMC ikonu beyaz renkli: dinlenen
radyo istasyonu TMC/TMC Premium
servisi veren istasyondur;

şekil 29a A0J2055i
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“My Car” fonksiyonunu aktif hale 
getirmek için MENU butonuna bas�p
daha sonra OK düğmesini çevirerek
My Car maddesini seçiniz. Ekran bu
durumda aşağ�daki mesaj� görüntüleye-
cektir (şekil 30).

BAKIM BİLGİLERİ
Arac�n bir sonraki periyodik bak�m� için
kalan süreyi kalan km (veya mil) baz�n-
da bildirmektedir.

Ekran bu durumda: "XXX km (veya
mil) sonra bak�m zaman�" mesaj�n�
görüntüleyecektir.

“MY CAR” FONKSİYONLARININ
KONUMU
Arac�n "Konfigürasyonlar" menüsünde
ayarlanm�ş olan parametreleri görün-
tülenmektedir.

"Konfigürasyonlar" bölümünde yaz�lan-
lara bak�n�z.

şekil 30 A0J2039i
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ÖZELLİKLER
Araç bilgisayar� yap�lmakta olan parku-
ra ait bir dizi bilgiyi vermektedir
(örneğin süre, mesafe, h�z, yak�t tüke-
timi). Bu bilgilerden baz�lar� sadece 
navigasyon aktifse ve ayarlanm�ş olan
navigasyon parkuruna bağl� olarak 
verilebilir.

UYARI Aşağ�daki bilgilerin baz�lar�
sadece kontak anahtar� MAR konumu-
na çevirildikten sonra görüntülenebilir.

Ana ekrana girebilmek için TRIP buto-
nuna bas�n�z.

Tüm değerler ekranda ikonlarla 
(şekil 31) gösterilmiştir.

OK düğmesine basarak aşağ�daki
konularla ilgili bilgileri seçmek
mümkündür:

❍ Trip A (“A” harfi seçilerek) veya
Trip B (“B” harfi seçilerek). Ekran-
da aşağ�daki bilgiler görün-
tülenecektir:

– Katedilen mesafe (km veya mil)

- (*) Tüketim: (km/litre veya litre/
100km).

- Ortalama h�z (km/h veya mph)

- Seyahat süresi (saat:dakika)

❍ Anl�k bilgiler (araç ikonu ile). Ekran-
da aşağ�daki bilgiler görün-
tülenecektir:

- (*) Otonomi

- (*) Anl�k tüketim

- Güzergaha olan mesafe 

(*) LPG’li tipler için: bu tiplerde değer-
ler bilginin mevcut olmad�ğ�n� göster-
mek için çizgilerle görüntülenmektedir.

ARAÇ BİLGİSAYARI ALT MENÜSÜ
Araç bilgisayar� fonksiyonu aktifken
OK düğmesine bas�larak alt menüye 
girilebilir. Ekran aşağ�daki mesaj�
görüntüleyecektir (şekil 32).

şekil 31 A0J2028i şekil 32 A0J2015i
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48 TELEFON (sadece BLUE&METM ile)

TELEFON BİLGİLERİNİN GÖRÜN-
TÜLENMESİ
Telefon bilgilerine girmek için TEL bu-
tonuna bas�n�z, ekranda Bluetooth®

sistemine bağl� olan telefona ait bir dizi
bilgi görüntülenecektir:

- Telefon bağl� değil;

- Telefon görüşmesi yap�l�yor;

- Konferans modunu devreye alma;

- Giden arama.

Bluetooth® sistemine bağl� olan tele-
fona ait bir dizi bilgi görüntülenecek-
tir:

Telefon bağl� değil
Ekranda sadece cep telefonunun 
siglas�, şebeke yöneticisinin ad� ve “Pri-
vacy” fonksiyonunun (Blue&MeTM ile
ilgili ek kitapç�ğa bak�n�z) devreye al�n-
ma/devreden ç�kar�lma bilgileri görün-
tülenecektir.

Telefon görüşmesi yap�l�yor ve
“Konferans” modunda
Ekranda (“Privacy” fonksiyonu devre
d�ş� iken) arayan veya aranan kişinin
ad�/numaras� görüntülenir.

Eğer ayn� anda iki telefon görüşmesi
("Konferans") veya alternatifli olarak
görüşme yap�l�yorsa ekranda buna
karş�l�k gelen ikon görüntülenecektir.

Giden arama
Ekranda aranan kişinin ad�/numaras�
belirmektedir. Ekranda bilgilerin kald�-
r�lmas� için        butonuna bas�n�z.
Çağr�y� kesmek için "Telefon alt
menüsü" paragraf�na bak�n�z.
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TELEFON (sadece BLUE&METM ile) 49

TELEFON ALT MENÜSÜ
Telefon alt menüsüne girmek için TEL
butonuna, daha sonra OK düğmesine
bas�n�z. Ekranda şu opsiyonlar görün-
tülenecektir (sadece çağr� aktifken):

❍ "Diğer çağr�" 

❍ "Cep telefonuna/mikrofona geç"

❍ "Beklemeye al/beklemeden ç�kar"

❍ "Çağr�y� kapat" 

Diğer çağr�

Eğer biri aktif diğeri beklemede olan
iki adet telefon çağr�s� söz konusu ise
bu madde seçilerek iki telefona komu-
ta etmek mümkündür: aktif olan tele-
fon beklemeye al�nabilmekte veya
bunun tersi yap�labilmektedir.

Eğer sadece bir telefon görüşmesi söz
konusu ise "Diğer çağr�" maddesinin
seçilmesinin hiçbir etkisi yoktur.

Cep telefonuna/mikrofona geç
Bu seçenek aktif hale getirildiğinde
yap�lmakta olan telefon görüşmesi
arac�n ses sisteminden cep telefonuna
yönlendirilmektedir. Baz� cep telefonu
modellerinde telefon ile araç aras�nda-
ki Bluetooth® bağlant�s� muhafaza
edilebilmekte ve "mikrofona geç"
seçeneği ile arac�n ses sistemine
dönülebilmektedir.

Baz� cep telefonu modellerinde "cep
telefonuna geç" fonksiyonu devreye
al�nd�ğ�nda Bluetooth® bağlant�s� 
kesilir ve görüşme sadece seyyar cihaz
üzerinden yap�labilir.

Her yeni telefon çağr�s�nda "cep tele-
fonuna geç" seçeneği aktif değildir.

Beklemeye al/beklemeden ç�kar
Bu madde sadece telefon görüşmesi
yap�l�rken aktiftir ve Blue&MeTM sis-
teminin mikrofonunu devreden ç�kar-
maya yaramaktad�r. Devreye alma/
devreden ç�karma sadece görüşmenin
sonunda yap�labilir.

Çağr�y� kapat
Bu maddenin seçilmesi mevcut telefon
görüşmesi say�s�na bağl�d�r:

- sadece tek bir telefon görüşmesi
varsa görüşme sonland�r�l�r;

- iki görüşme mevcutsa aktif olan
görüşme kapat�l�r ve beklemede olan
aktif olur;

- bir telefon konferans� yap�l�yorsa tüm
görüşmeler sonland�r�l�r.
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50 TELEFON (sadece BLUE&METM ile)

SPOT MESAJLARI MENÜSÜ 
(sadece “Privacy” devre d�ş� ise)
Bir olay belirlendiğinde ekranda be-
liren dört değişik tipten "spot" mesaj�
bulunmaktad�r:

❍ Gelen aramalar;

❍ Giden aramalar;

❍ Gelen yeni mesajlar�n sinyali;

❍ Gelen yeni mesajlar� okuma opsi-
yonu.

Gelen aramalar
Ekranda aşağ�daki bilgiler görüntülen-
mektedir:

❍ Arayan�n ad�/numaras�;

❍ Aranan�n ad�/numaras� (rehberde
kay�tl� ise);

❍ Aramay� kabul etme/reddetme.

Aramay� kabul etmek/reddetmek için
karş�l�k gelen madde seçilir ve OK
düğmesine bas�larak onaylan�r.

Giden aramalar

"Giden arama" paragraf�na bak�n�z.

Gelen yeni mesajlar�n sinyali
Ekranda aşağ�daki bilgiler görüntülen-
mektedir:

❍ Gelen yeni SMS mesajlar�n�n sinyali;

❍ Mesaj� gönderen kullan�c�n�n
ad�/telefon numaras�.

Ekrandaki görüntüyü kald�rmak için   
butonuna bas�n�z.

Gelen yeni mesajlar� okuma
opsiyonu
Ekranda aşağ�daki bilgiler görüntülen-
mektedir:

❍ Gelen yeni SMS mesajlar�n�n sinyali;

❍ Mesaj� gönderen kullan�c�n�n
ad�/telefon numaras�;

❍ Yeni SMS okuma opsiyonu.

Eğer mesaj� okumak istiyorsan�z
"Mesaj� oku"yu, mesaj� okumak 
istemiyorsan�z "İptal"i seçiniz.

Ekrandaki görüntüyü kald�rmak için 
butonuna bas�n�z.
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Konfigürasyonlar menüsüne (şekil 33)
girmek için ana menüden "Konfigüras-
yonlar" maddesini seçiniz.

Konfigürasyon menüsünü aktif hale 
getirdikten sonra OK düğmesi çeviri-
lerek istenen seçeneğe gidilmeli ve 
daha sonrada onaylamak için ayn� bu-
tona bas�lmal�d�r.

butonuna  bas�ld�ğ�nda veya yak-
laş�k 30 saniye geçtikten sonra hiçbir
seçim işlemi yapmazsan�z ekrandaki
görüntü kaybolacakt�r.

EKRAN
Aşağ�da gösterilen seçimlerin (şekil 34)
yap�lmas�na olanak sağlamaktad�r:

❍ "Ekran ayd�nlatmas�" (�ş�k modu
ayar� (gündüz/gece/otomatik));

❍ "Ayd�nlatma ayar�" (�ş�k ayarlama);

❍ "Ölçüm birimi" (ölçüm birimi seçi-
mi (s�cakl�k/mesafe/tüketim));

Ekran ayd�nlatma
Aşağ�daki modlardan biri seçilebilir:

❍ "Gündüz": ekran ayd�nl�ğ�n� gündüz
moduna adapte eder;

❍ "Gece": ekran ayd�nl�ğ�n� gece mo-
duna adapte eder;

❍ "Otomatik": d�ş ayd�nlatma lam-
balar�n�n yak�lmas�/söndürülmesine
bağl� olarak sistem otomatikman
"Gündüz" (lambalar sönük) veya
"Gece" lambalar yan�k moduna
geçmektedir.

Ayd�nlatma �ş�k ayar�
OK düğmesinin çevirilmesi ile ayd�n-
latma �ş�ğ� ayar� yap�lmas�na olanak
sağlamaktad�r (gündüz kondisyonunda
ekran�n iyi bir şekilde görülebilmesi için
minimum ayd�nlatma seviyesi 11'dir).

Eğer "otomatik" ayd�nlatma modu 
aktif ise ayd�nlatma �ş�ğ� ayar� d�ş ayd�n-
latma lambalar�n�n konumuna bağl�d�r.

şekil 33 A0J2060i şekil 34 A0J2061i
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52 KONFİGÜRASYONLAR

Ölçüm birimi 
(s�cakl�k/mesafe/tüketim)
OK düğmesini çevirerek "Ölçüm biri-
mi"ni seçiniz ve onaylamak için ayn�
düğmeye bas�n�z.

Aşağ�daki ekran görüntülenecektir
(şekil 35).

İstediğiniz ölçüm birimini seçiniz. OK
düğmesini çeviriniz ve yapt�ğ�n�z seçi-
mi onaylamak için ayn� butona bas�n�z.

NOT S�cakl�k ölçüm birimini seçimi
sadece d�ş s�cakl�k sensörü mevcut ise
yap�labilir.

SESLER
Sesli mesajlar�n ses seviyesi ayar�,
gösterge panelindeki ve araçtaki diğer
butonlar�n ses seviyesi ayar� için kul-
lan�lmaktad�r (şekil 36).

“Sesli mesaj ses seviyesi” 
(sesli mesaj ses seviyesi ayar�)
OK düğmesini çevirerek ses seviyesi-
ni ayarlay�n�z ve ayarlad�ktan sonra 
onaylamak için ayn� butona bas�n�z.

Ses ayar� 40 seviye üzerinden yap�la-
bilir. 

"Uyar� ses seviyesi" (gösterge paneli
uyar�lar� ses seviyesi ayar�)
Olas� ar�zalar/gösterge panelinden 
verilen uyar�lar�n ses seviyesi ayarlan�r.

Ayar sadece kontak anahtar� MAR
konumunda iken yap�labilmektedir.

Ses ayar� 7 seviye üzerinden yap�labilir.

“Buton ses seviyesi” (buton ses
seviyesi ayar�)

Ayar sadece kontak anahtar� "MAR"
konumunda iken yap�labilir.

Ses ayar� 7 seviye üzerinden yap�labilir.

şekil 35 A0J2005 şekil 36 A0J2062i
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KONFİGÜRASYONLAR 53

“MYCAR” OPSİYONLARI
Arac�n çal�şma modu ile ilgili bir dizi
parametrenin konmas�na olanak sağla-
maktad�r (şekil 37).

OK düğmesini çevirerek arzu iste-
diğiniz maddeyi seçiniz ve onaylamak
için ayn� butona bas�n�z.

Ayar sadece kontak anahtar� MAR
konumunda iken yap�labilir.

H�z limiti
Bu seçenek ile arac�n h�z limitini ayarla-
mak mümkündür (şekil 38).

5 km/saatlik ad�mlarla (veya ayarlanm�ş
olan mesafe ölçüm birimi baz�nda mph
olarak) ayarlad�ğ�n�z h�z limit değerini
değiştirmek için OK düğmesini 
çeviriniz.

butonuna  bas�ld�ğ�nda veya yak-
laş�k 30 saniye geçtikten sonra hiçbir
seçim işlemi yapmazsan�z ekrandaki
görüntü kaybolacakt�r.

"Uyar�y� aktif hale getir" fonksiyonu,
ayarlanm�ş olan h�z limitinin aş�lmas�
halinde bu sinyali devreye al�r veya 
devreden ç�kar�r.

Autoclose (Otomatik kilitleme)
Bu seçenek ile kap�lar�n merkezi olarak
kilitlenme fonksiyonunu devreye al-
mak/devreden ç�karmak mümkündür.

Bu fonksiyon devredeyken, arac�n h�z�
20 km/saati aşarsa kap�lar otomatik
olarak kilitlenmektedir.

şekil 37 A0J2080i şekil 38 A0J2048i
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Bilgilerin gösterge panelinde 
gösterimi 
Bu seçenek ile gösterge paneli ekran�n-
da radyo ve Trip B ile ilgili bilgilerin
tekrarlanma ayarlar�n�n yap�lmas�
mümkündür.

"Radyo" seçildiğinde ekranda aşağ�da-
ki bilgiler görüntülenecektir:

- Aktif ses kaynağ�;

- Frekans (Radyo modunda);

- Radyo istasyonu arama (Radyo mo-
dunda);

– Parça say�s� (CD, MP3 veya Media
Player);

– Disk say�s� (CD, MP3 veya Media
Player);

Ekranda "Trip B" seçildiğinde veya
sinyal ünitesinin üzerindeki TRIP buto-
nuna bas�ld�ğ�nda Trip B bilgileri belire-
cektir.

Gün �ş�ğ� lambalar� (DRL) 
(baz� pazarlarda/versiyonlarda)
Bu seçenek ile gün �ş�ğ� lambalar� (DRL)
fonksiyonunu devreye almak/devreden
ç�karmak mümkündür.

Bu ayar sadece arac�n ayar menüsün-
den "gün �ş�ğ� lambalar�" fonksiyonu 
devreye al�nm�şsa yap�labilir (Kullan�c�
el kitab�na bak�n�z).

Makyaj lambalar� 
(baz� pazarlarda/versiyonlarda)
Bu seçenek ile makyaj lambalar�
fonksiyonunu devreye almak/devreden
ç�karmak mümkündür.

Far �ş�ğ� hassasiyeti sensörü
(baz� pazarlarda/versiyonlarda)
Bu seçenek ile �ş�k sensörünün has-
sasiyeti ayarlanabilmektedir.

Bu ayar sadece eğer araçta �ş�k sen-
sörü varsa yap�labilmektedir.
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TARİH VE SAAT
Tarih ve saatin değiştirilmesine olanak
sağlamaktad�r (şekil 39).

OK düğmesini çevirerek istediğiniz
“gün/ay/y�l/saat” seçiniz ve onaylamak
için ayn� butona bas�n�z.

Saat görüntüsü iki modda ayarla-
nabilmektedir: 12 saat veya 24 saat.

"GPS'den dakika ayar�" seçeneği ile
ayr�ca dakikalar�n otomatik olarak GPS
sinyaline senkronize edilmesi  fonksi-
yonunu devreye almak/devreden ç�kar-
mak mümkündür. Bu ayar sadece GPS
sinyali mevcut ise yap�labilmektedir.

DİL
Ekranda görüntülenen mesaj/ekranlar�n
ve sesli mesajlar�n dillerini değiştir-
meye yaramaktad�r.

Aşağ�daki diller aras�ndan seçim yap-
mak mümkündür: Frans�zca, İngilizce,
İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Almanca,
Flemenkçe ve Portekizce.

Dil seçimi yap�ld�ktan sonra ekranda
bir mesaj görüntülenecektir:

❍ "EVET" seçilerek dil değiştirilecek-
tir: bu durumda ekranda "tekrar
çal�şt�rma yap�l�yor..." mesaj�
görünecek ve bir sonraki aç�l�ş�n-
da ise mesajlar/sesli kumandalar
yeni dilde verilmeye başlanacakt�r;

❍ "HAYIR" seçilirse dil değişmeye-
cektir.

Eğer hiçbir işlem yap�lmazsa sistem
otomatik olarak  konfigürasyon
menüsüne geri dönecektir.

SD CARD - MEDIA VE HARİTALAR
Sistem navigasyon haritalar�n� içeren
SD Card desteğini kullanmaktad�r.

UYARI Sadece orijinal veya SPI
teknolojisine uyumlu olan SD'ler kul-
lan�labilir.

SD Card’�n tak�lmas�
SD Card'� yuvas�na (9-şekil 1) tak�n�z:
ekranda bir uyar� mesaj� görün-
tülenecektir.

UYARI Eğer SD Card hasarl� ise veya
okunam�yorsa ekranda bir uyar� mesaj�
görüntülenecektir. butonuna
bas�ld�ğ�nda veya 30 saniye geçtikten
sonra ekrandaki mesaj kaybolacakt�r.

şekil 39 A0J2063i
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SD Card'�n güvenli bir şekilde
ç�kart�lmas� (şekil 40)
SD Card'� ç�kartmak için aşağ�dakileri
uygulay�n�z:

MENU butonuna bas�p “Konfigüras-
yonlar”� seçiniz;

❍ “SD Card yönetimi”ni seçiniz;

❍ “SD Card'�n güvenli bir şekilde
ç�kart�lmas�”n� seçiniz;

❍ OK düğmesini çevirip seçimi onay-
lamak için "EVET"i seçiniz;

❍ SD Card'� üzerine basarak ç�kar�p
daha sonra d�şar�ya doğru çekerek
al�n�z.

Sistemin seri numaras�
"Sistemin seri numaras�" maddesini
seçiniz: ekranda Radyo navigasyonun
seri numaras� görüntülenecektir.

Harita lisanslar�n�n aktif hale
getirilmesi
Bir haritay� aktif hale getirmek için
"Harita lisanslar�n�n aktif hale getirilme-
si" maddesini seçiniz; güvenlik kodunun
girilmesi için bir ekran görüntülenecek-
tir. Kodu girdikten sonra OK düğmesi-
ni çevirin, onaylamak için "OK"i seçiniz.

NOT Başka bilgi için SD Card ile bir-
likte verilen kullan�m k�lavuzunu refe-
rans al�n�z.

Ekranda "Lisans aktif" mesaj� görün-
tülenecektir. Eğer girilmiş olan kod
doğru değilse, ekranda "çal�şt�rma ko-
du yanl�ş" mesaj�n� görüntülenir - kart�
yeniden tak�n�z.       butonuna bas�l-
d�ğ�nda veya yaklaş�k 15 saniye sonra
ekrandaki mesaj kaybolacakt�r.

Harita lisans konumu
RADIONAV bir harita koruma siste-
mi kullanmaktad�r: sistem yeni bir SD
kart�n� tan�rsa belirli bir süre için onu
yetkilendirmektedir. Bu aktif olma
süresini limitsiz hale getirmek için bir
çözme kodu girilmelidir.

"Konfigürasyon" menüsünden giri-
lebilen bir SD Card yönetimi menüsü
üzerinden dillerin konumu kontrol
edilebilmektedir.

Aşağ�dakileri uygulay�n�z:

❍ MENU butonuna bas�p “Kon-
figürasyonlar�” seçiniz;

❍ "Harita lisanslar�n konumu" mad-
desini seçiniz: ekran aşağ�daki
şekillerde olabilen harita geçerlilik
sürelerini görüntüleyecektir:

– “Limitli”: bu durumda kalan km
görüntülenmektedir;

– “Limitsiz”.

şekil 40 A0J2063i
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Radyo navigasyon gerek sistemin
içersindeki çal�şma hatalar�n� ve
gerekse aş�r� �s�nmadan kaynaklanan
problemleri alg�lama ve çözümleme
durumundad�r.

ÇALIŞMA ARIZALARI
Eğer dahili bir ar�za saptan�rsa sistem
mevcut olan en son görüntüyü "don-
durur" ve bir diyagnostik araşt�rmay�
çal�şt�r�r.

Sistem birkaç saniye süre ile karş�laş�lan
ar�zan�n tipini anlamak için ilgili modü-
lü kontrol eder; eğer belirlenmiş süre
içersinde ar�za devam ederse en iyi
çözüm işlemi adapte edilir (örneğin 
ilgili modülün donan�m� resetlenir).

Eğer Radyo navigasyon verilen komut-
lara cevap vermiyorsa         butonuna
8 saniyeden fazla bir süre bas�larak
manuel olarak çal�şt�r�labilmektedir.

AŞIRI ISINMADAN
KAYNAKLANAN PROBLEMLER
Eğer RADIONAV donan�m�n�n bir
modülü belirlenmiş olan maksimum 
s�cakl�k limitinin üzerine ç�karsa ayn�
modül bu aş�r� s�cakl�ğ� bildirir: ekran
bu durumda özel bir mesaj görün-
tüleyecektir.

İlgili modül otomatik olarak limitlenir
veya devreden ç�kar�l�r. Baz� durumlar-
da sistem normal işlem s�cakl�ğ�na
dönülene kadar otomatik olarak ka-
pat�l�r: ekranda özel bir mesaj görün-
tülenecektir.

Sistem yeniden normale döndüğünde
düzenli olarak çal�şmaya başlar.
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