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TANITIMI

Bu ara~taki CD ~alar ile donatllml~

olan sabit ses sistemi (CD ~alar ve
birlikte radyo) yolcu kabininin ozellik
lerine gore ve on panelin gorünümüne
uyum saglayarak onunla bütünle~ecek

~ekilde dizayn edilmi~tir.

Ses sistemi. sürücü ve yolcunun ko
laylikla eri~ebilecegi konumdadlr. Ay
nca on kapak üzerinde yer alan gra
fikler. kumandalann kolayllkla tanln
maslnl ve kullanilmasonl saglar. Kulla
nlm ile ilgili a~lklamalar a~aglda veril
mi~ olup dikkatle okumanlz tavsiye
edilmektedir.

OiKKAT Bu kitapta belirtilmi~ olan
bazl konular .ara~taki ses sisteminin
~ali~masl ile ilgili olarak belirli süreler
i~ersinde ve/veya aracon bulundugu
mevkideki dinleme konumu itibariyle
o bolgede aktif olmayabilen ana istas
yonlara ve kullandlklan yayon tekno
lojilerine bagli olarak degi~ebilir.

TAVsiYELER

Yol güvenligi

AraClnlZI kullanmadan once. ses sis
teminin ~e~itli fonksiyonlannon (orne
gin; istasyonlann kaydedilmesi) nas.1
kullanildlg'nI ogrenmelisiniz.

~ Radyo sesinin s;ok as;.k
:....: olmas. sürücü ve s;evrede

bulunan diger ki~iler is;in
tehlike arzedebilir. Bu

nedenle radyonuzun sesini dai
ma dl~ardan gelen sesleri (orne
gin aras;larm korna sesleri, am
bulans ve polis aras;lar.non siren
leri) duyabilecek ~ekildeayarlay.
n.z.

Radyo yaymlar.nm alonmas.

Radyo yayonlannon alinmasl. hareket
halinde iken her zaman degi~ebilir.

Ozellikle dinlediginiz istasyonun
vericisinden ~ok uzakta olmanlz
halinde. yayonlar; daglar. binalar veya
koprüler taraflndan etkilenebilir.

OiKKAT Trafik anonslann alinmasl
esnasonda radyonun sesi normale go
re biraz arrabilir

Koruma ve bak.m

Ses sisteminin esas yaplsl. hi~bir 0
zel bak.m gerektirmeden uzun süre
~ali~lr. Herhangi bir problem ~Ikmasl

halinde. yetkili Fiat servisi ile temasa
ge~iniz.

Ón paneli. sadece yumu~ak. ami
statik bir bez ile temizleyiniz. Temizle
yici veya cilalaYlcl maddeler yüzeye
zarar verebilirler.
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Compact disc

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin
veya deformasyonlann, atlamalara ve
ses kalitesinin bozulmasma sebep ola
bilecegini unutmaymlz. CD'den en i
yi performansl elde etmek i~in, a~agl

daki tavsiyelere uyunuz:

Sadece üzerlerinde ~gldaki marka
nm bulundugu CD'leri kullammz;

[QJo§rn
DIGITAL AUDIO

Bütün CD'lerin üzerlerindeki par
mak izlerini ve tozlan, yumu~ak bir
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz.
CD'leri dl~ kenarlanndan tutunuz ve
merkezinden kenanna dogru temizle
yiniz;
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CD'leri temizlemek i~in kesinlikle
kimyasal ürünler (tüp sprey ~eklindeki

temizleyiciler, antistatik maddeler ve
ya inceltici maddeler gibi) kullanmaYI
mz; aksi takdirde CD yüzeyi hasar
gorebilir;

CD ~alimrken atlamalara sebep ola
bilecek lekelerí veya ~izilmeleri onle
mek i~in, CD'leri kullandlktan sonra
kutulanna koyunuz;

CD'lerin egilmesini (deforme olma
slm) onlemek i~in; uzun süre direkt
güne~ 1~lglna, yüksek slcakliklara veya
neme maruz blrakmaymlz;

CD'lerin kaYlt yapilan yüzeylerine
etiket yapl~tlrmaymlz kur~un kalem
veya diger kalemler ile yazl yazmaYlnlz.

CD'yi kutusundan ~Ikartlrken, orta
klsma bastlnnlz ve CD'yi dl~ kenann·
dan tutarak, dikkatle yukan kaldlnnlz.

CD'yi dl~ kenanndan tutarak alinlz
yüzey klsmml ellemeyiniz.

Bütün CD'lerin üzerlerindeki par
mak izlerini ve tozlan, yumu~ak bir
bez kullanarak dikkatle temizleyiniz.
CD'leri dl~ kenarlanndan tutunuz ve
merkezinden kenanna dogru

temizleyiniz;

Üzerinde ~ok fazla ~izik olan, ~atla
ml~ veya deforme olmu~ CD'leri kul
lanmaymlz. Bu CD'lerin kullamlmasl,
CD c;alann hasar gormesine sebep
olabilir.

Mükemmel bir ses kalitesi elde et
mek i~in orijinal baskl CD kullanilmali
dlr, CD - RlRW sporcu kullanilarak
dogru olarak kaydedilmemi~ CD'Ier
ve/veya maksimum kapasitesi 650
MB'm üzerindeki CD'lerin düzgün
olarak ~ali~masl garanti edilemez.

OiKKAT CD'Ier i~in piyasada satl
lan koruyucu filmleri veya stabilizor
i~eren diskleri kullanmaymlz; bunlar
i~ mekanizmaya slkl~abilir ve CD'nin
hasar gormesine sebep olabilir.

OiKKAT Üzerinde koruyucu bulu·
nan bir CD'nin ~alinmasl i~in sistemin
birka~ saniye beklemesi gerekebilir.
Yeni CD'lerin kenarlan pürüzlü olabi
lir. Bu CD'leri kullanlrken, CD ~alar

~all~mayabilirveya seste atlamalar 0

labilir. CD'nin kenarlanndaki püruzleri
düzeltmek i~in, bir tükenmez kalem
vb. kullanmlz.
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Buton ButonJar ve on panel RAOYO modu

Harfler veya Semboller Fonksiyon Klsa basll (2 saniyeden az) Uzun basll (2 sn'den fula)

• Eject CO Eject CO (CO taklh iken) I Eject CD (CD taklll iken)
(CO'nin ~Ikartllmasl

2 SCR Mod .e~imi (Radyo .CO) CO modu (CO taklh iken)

3 ~~ Manuel istasyon arama IBir FM/AM : sonraki iSu,syonla-;:-1O FM/AM : sonraki
sonraki par~anln s~ilmesi manuel olarak aranmaSl ist3syonlann hlzh

Program tipi arama I BaZI olarak aranmaSI
menu fonksiyonlannln

ayarlanmasl

4 SCAN =t::;'_."M" -"'olarak aranmaSI ICO pan,alan Sec;ilmi~ olan bantta mevcut Sec;ilmi~ olan banta kaydedilm¡~

olan isusyonlarlO otomatik olan iSLasyonlann otomatik
olarak aranmaSI olarak aranmasl

•• Manuel istasyon arama IBir FM/AM: onceki istasyonlann Onceki istasyonlann seri olarak
onceki pan;anlO sec;ilmesi manuel olarak aranmaSI ¡ranmaSI (AM/FM).

Program t¡pi arama I &ZI

menü fonksiyonlannlO
a rlanmasl

6 61RNO Onceden sec;ilen 6 FM/AM/PTY:onceden s~ilen FM/AM onceden sec;ilen
istasyon I CO par~larlnln 6 istasyonun amnmasl 6 istasyonun hafluya

rasegele c;ahnmasl kaydedilmest

1 SlRTP Onceden seCjilen S FM/AM/PTY : Onceden sec;ilen FM/AM onceden s~ilen

IStaSYOnl CO REPEAT 5 istasyonun aranmaSI S iscasyonun haflzaya
fonksiyonu kaydedilmesi

8 4 Onceden sec;ilen 4 lstasyon FM/AM/PTY : Onceden sec;ilen FM/AM onceden sec;ilen
4 ist3.syonun annmasl -4 ist3.syonun hafltaya

9 AUOIO/OSP Ses ve ekolayzer aran Ses ayarlar! : Ki~iselte~tirilmi~ ekolayzer
BASS (B): bas sesler ayarlaro (EQ PRESET .

TREBLE (T): tiz sesler CLASSIC ,jAZZ.ROCK
BALANCE lB) SaV.ol kanal CUSTOMER ( doner bu tona

FADER F); on ¡arka basarak)

10 3 Ónceden seCjilen 3 FM(AM/PTY :onceden sec;ilen
istasyon I Fast tr3ck sec;imi 3 istasyonun aranmasl
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FM 1 • FM2,FM l.FM 'l. AST
AM I.AM2.AMl.AM'I

AF/ON/OFF (alternatjf
(rekansln devreye ahnmasl)

RADYO modu

Klsa bas1l (2 saniyeden az) Uzun bas1l (2 sn'den fazJa)

FM/AMIPTY oncedcn se~ilen FMJ AH onceden se~ilen 2
2 iswyonun aranmasl I istasyonun hafluya kaydedilmesi

FM/AMlPTY onceden se~í1+enFM/AM onceden s~ilen I
I istasyonun aranmaSI istasyonun hafluya

kaydechlmesi

A~ma lkapatma:
Butona basma

Ses ayan:
sola .-;evrildilinde: ses azallr
sala ~evrildilinde: ses 3rta_r_+__

Ouraklama

TAlTP SEEK (trafik program,) TA sesi se.-;imi
(trafik program.'L')-;-__

Program tipi se~imi

PTY: se~ilmif otan
progr.amln

tipini goruntuler

Sinyali en kuvvedi olan
iswyon~ann FM .. .AST /AM 3

AST U a otomatik olarak
kaydedilmesi

1- TUNING SEEK :. MANUELtI":" ROS /ClOCK (yay," yapan
/OTOMATIK ''''p"O I ... taraflndan gonderilen)

2- HASSASIYET: UZAK IYEREl 2- CLIP OETECT : ON/OFF(*)
l- NEWS (HABERlEf(): ON/OFF 3- MAX SE~: 10 • 33 /OFF(*")
'1- SPEEED VOLUME (SES HIZI) '1-SES SEVIYESI: I.l/OFF (*")

S- TRAFFIC :UZAK IYEREl S-AUTO SWITCH: ON/OFF (*)

6- LOUONESS (SES +
YÜKSEKLlGI): ON/OFF

(SEEK butonu He se.-;ilebilirler

Buton Butonlar ve on panel
Harfler veya Semboller Fonksiyon

11 2/CO Onceden s~ilen 2 istasyon

12 I/CO+ Onceden se~ilen I istasyon

13 VOL ON /OFF Radyo a~ma kapatma
/ Ses ayan

14 .. "... Pause /duraklama
15 TAlTNVOl Trafik programl (TA)

TA ses kontrolu
16 AFITYP Alternatif frekansl program

tipi

17 BANO /AS Frekans bano se~imi / en
kuvvetJi istasyonun haflz.aya

kaydedilmesi

18 MENU /ROS Aktif menulAktif ROS menusu

19 CD yuvasl

20 Display

(*) S ( ....) ve 3 nolu butonlara (...... ) basarak

(..) 13 nol. dugme dondurulerek ( VOL ON/OFF)
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Buton Buto"la,. ye on panel CD/MP3 modu

Harlle,. veya Sembolle,. Fonksiyon Klsa bas'l (2 saniyeden az) Uz.un bas1l (2 sn'den fazla)

• Eject CD Eject CO (CO Ukllt iken) I Eject CO (CO Uklh iken)
(CO'nin ~lkarulmasl

2 SCR Mod se~imi (Radyo ,CO) Radyo modu

3 ~~ Manuel isusyon arama IBir alr sonraki pan;amn se~dmes¡ Par~amn hlZh olarak
sonrakl par~anm se~ilmesi ileri sanlmasl

4 SCAN isusyontann otomatsk olank Par~lann otomauk olarak
annmaSI ICO par~alarl aranmaSI ~kla~lk 7

samye muzlk)

5 .... Manuellsusyon anma IBlr a.r onceki par~an1n se~ilmesi Par~amn hlzh olarak geri
onceki pan;amn se~llmesl sanlmasl

6 61RND Onceden se~ilen 6 isusyon Par~lann nstgele ~hnma

CO par~lanmn nstgele fonksiyonunun deyreye almmasl
~ahnmasl devreden ~lkartJlma.s1

7 SlRTP Onceden se~ilen S REPEAT fonksiyonunun
iscasyon I CD REPEAT devreye ahnmas. Idevreden

fonksiyonu lflkarolmasl

8 4 Onceden sClfilen ... istasyon CO (MP3) i~in kaYlt edilmit parlfa Yapllan layda gore eknnda

sanatlfl. olaylar. album. track glbi goruntulenen isim, ar~iv gibl

konularda ar~ivin klsa sureli se~imler (sadece CD/MP3ic;m)
goruntulenmesi

9 AUDIO/DSP Ses ve ekolayzer ayan Ses ayarlan : Kj~lselle~tirilmjt ekolayzer
BASS (B): bas sesler ayarlaro (EQ PRESET ,

TREaLE (T): tiz sesler CLASS1C ,JAZZ,ROCK
BALANCE (B) Sal/sol kanal CUSTOMER ( doner butona

FADER (F) : on larka basarak)

10 Onceden se~i1en 3 Fast track se~imi

isusyon I Fast tt'3ck sel'jimi (doner butona basarak
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Butonlar ve on panel
Harller veya Semboller 1

Buton

11

12

21CD

I/CD+

Fonksiyon
Onceden selfilen 2 istasyon

Cnceden sec¡:ilen 1 istasyon

CD/MP3 modu

Klsa basl~ (2 saniyeden az) I Uzun basl~ (2 sn'den fazla)
MP3 ic¡:in onceki grubun sec¡:imi CO'nin her iki format! da ic¡:ermesi

nedeni ile kompakt ve kompakt
olmayan müzikler araslnda dola$lm

MP3 ic¡:in sonraki grubun sec¡:imi CO'nin her iki formatl da ic¡:ermesi

nedeni ile kompakt ve kompakt

olmayan müzikler arasmda dola~lm

14 "'41J~---
15 TAfTA/VOL

---
16 AFfTYP

17 BAND lAS

lB MENU IRDS NEWS (HABERLER) : ON/OFF 1- RDS ICLOCK ( yay,n yapan
SEEK vasltasiyle taraflndan gonderilen)

TRAFiK : (YEREUUZAK SEEK) 2- CLIP DETECT : ON/OFF(*)
vaSltasiyl~ .. 3- MAX SES: 19 • 33 IOFF(")

LOUDNESS (SES YUKSEKLlGI): 4-SES SEVIYESI: I.J/OFF (**)
ON/OFF SEEK vaSltasiyle _ ~.AUTO SWITCH: ONIOFF (*)

13

19
20

VOL ON IOFF

CD yuvasl

Display

Radyo ac¡:ma kapatma
I Ses ayan

Pause Iduraklama

Trafik programl (TA)

Alternatif frekansl program
t¡pi

Frekans bantl sec¡:imi I en
kuwetli istasyonun haflzaya

ka dedilmesi

Aktif menü/Aktlf ROS menüsü

Alfma Ikapatma:
Butona basma

Ses ayan:
sola "evrildi~inde: ses azallr
sa~a sevri'di~inde: ses artar -f--

Ouraklama

TA ON IOFF ( trafik programl)
TA ses kontrolu

"7---+
AF ( alternatif

(rekansln devreye alinmasl )

CO modundan C¡:lkl~ ayarlanml~

olan en son bant akti( olur

TA sesi sec¡:imi
(trafik programl)

CO modundan onceki FM
program tipini displayde

gorüntüler

(*) S ('4....) ve 3 nolu butonlara (..... ) basarak

(**) 13 nolu düfme dóndürülerek ( VOL ON/OFF)
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GENEL BiLGiLER

Radyo bolümü

- FM/AM bantlannda PLL ayan ;

- ROS (Radyo Oata Sistemi); TA
(trafik anonslan) PTY (Program Türü)

- AF: ROS (Radyo Oata Sistemi)
modunda alternatif frekans arama;

- Otomatik/manuel istasyon ayan;

- 30 istasyonun manuel kaydl: 18
istasyonun FM bandtnda (6 istasyon
FM 1, 6 istasyon FM2 ve 6 istasyon
FM3 bandlnda) 12 istasyon AM ban
dtnda (6 istasyon AM I ve 6 istasyon
AM 2 bandtnda).

- Otomatik kaYlt (AUTOSTORE
fonksiyonu) 6 istasyon FM (FMAST)
ve 6 istasyon AM (AMAST) bandtnda.

- OX fonksiyonu (Oistant (uzak):
radyo istasyonlanntn aranmaslnda
maksimum hassasiyet) ve LO (Yerel)
manuel;

10

- Sean fonksiyonu (kaydedilen istas
yonlann taranmasl) kaYltfl beher istas
yonun yakla~lk 10 saniye süre ile ta
ranmasl;

- Otomatik Stereo/Mono se~imi.

OiKKAT ROS fonksiyonu sadeee
bu system ile yaYln yapan b61gelerde
aktiftir.

Compact Oisc bolümü

- CO se~imi

- Par~a se~imi (ileri/geri dogru);

- Par~antn hlzll ileri/geri altnmasl;

- Repeat fonksiyonu (son par~antn

tekrar ~altnmasl);

- Sean fonksiyonu (CO'deki par~ala

nn beherinin 7 saniye süre ile taran
masl); (RNO) fonksiyonu RaNOom
(par~alann rastgele ~altnmasl;

- Fast Track (hlzlt tarama);

- CO Compression fonksiyonu (CD
giri~ sinyali seviyesi baztnda sesin li
mitlenmesi)

Multimedya CO'lerin ü
zerinde ses kay.t1armdan
ba~ka bilgi kay.tlan da
bulunmaktadlr. Boyle bir

CO'nin ~ahnmasl esnasmda yol
güvenligini etkileyebilecek ve
sistemin ~Ikl~ kademeleri i1e ho
parlorlere zarar verebilecek bir
hl~lrtl ortaya ~Ikabilir.

OiKKAT Bu radyodaki ROS fonk
siyonu aneak bu sistem ile yaYln yapan
b61gelerde aktif olmaktadlr. ROS sis
temi Va5ltasiyle yapllan yaytnlar tama
men yerel yaytn sinyalini veren istas
yonun sorumlulugundadlr.



Radyo bolümü

- Mute/Pause (duraklama) fonksiyo-
nu,

- Loudness (ses yüksekligi) fonksi
yonu;

- S bantll grafik ekolaYZlr;

- Ayn ayn bass (bas)ltreble (tiz) a-
yarlan,

Sagtsol ve on / arka kanal balansl.

- Audio Clip Detect fonksiyonu

- 50ft Mute fonksiyonu (sesin ya-
va~~a azalt,lIp artt,nlmas,).

HIRSIZLlGA KAR~I KORUMA
SiSTEMi

Radyo 4 rakamdan olu~an bir gizli
~ifre ta~lyan hlrSlZlIga kar~1 koruma
sistemi ile donatllml~t'r. Bu slstem
radyonun ba~ka bir araca takllarak
kullanllmaslnl onlemektedlr. Grzll ~Ifre

Fiat CODE karo ile birlikte verilmek
tedir.

UYARI Sistemin aktif olmasl i~in

ilk baglantonln dogru yapllmasl ger:k
mektedir. Radyonun montalonln dogru
~ekilde yaprlmasl i1e koruma sistemi
aktif duruma ge~er ve slstem aracon
elektrik sistemine baglanlr. Radyo a
ra~tan sokülüp yeni~en.takrldlglnda
radyo ile aracln elektrik slste~' aras~n

da otomatik bir tanlma ve slsteml
aktif hale getirme prosedürü uygula
nacaktrr. Eger bu prosedür esnasonda
yani radyo aracln elektrik sistemine
baglandlgonda bir tanlnmama durumu
soz konusu olur ise displayde "RA
DIO M-CODE ... " yazlsl belirecektír.

Gizli ~ifreyr olu~turan 4 adet rakam
~izgiler ¡le gosterilmektedl.r. ~Ifrenon

ilk rakamlnl girmek i~in ilgili on se~me

Ii istasyona ka~llIk gelen kay,t butonu
na baslnlz (1 den 4 e kadar numaralan
dlnlml~ olan) daha sonra lila 4 arasl
olan bu butonlara pe~ pe~e basarak
(12,1 1,10 ve 8 butonlan) gizli ~ifrenin

(O dan 9' a kadar) olan diger rakamla
nnl giriniz.

Daha once bir araca takrlm'~ olan
bir radyo ba~ka bir arac:,a monte edi
lemez. Gizli ~ifrenin dogru olarak gl
rilmi~ oldugunu onaylamak i~in 7 nolu
butona (5/ RTP) baslnrz. Kullanlcl. he~
yanll~ kod girdiginde bekleme suresl
kademeli olarak arcar.
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Bekleme süreleri

Radyonun ~ali~tlnlmasl ve ~ifrenin

devre dl~1 blrakilmasl i~in yapllacak
giri~imleri ge~ersiz kilmak amaciyle
ozel bekleme süre~leri konmu~tur

(bir deneme ile bir sonraki araSlndaki
aralik)

Bu süre~ araliklannda radyo takllip
~lkart,labilir fakat ~ali~tlnlamaz.

Bekleme süresi i~ersinde radyo a~lk

olmamalidlr.

Radyo beslemesi + 12 V dogru aklm
olmalidlr , bekleme süresi displayde
"RADIO M - CODE ..." yaZlSI

belirdiginde sona erer.

A~agldaki tabloda bir deneme ile
takip eden giri~im araslndaki bekleme
süreleri gosterilmektedir:

12

Ba~arlslZ te~ebbüslerin Bekleme
5aYl51 süresi

(displayde) (yakla~lk)

1 1 dakika

2 2 dakika

3 4 dakika

4 8 dakika

S 16 dakika

6 30 dakika

7 1 saat

8 2 saat

9 4 saat

10 8 saat

11 16 saat

12 24 saat

Bekleme süresi radyonun a~lk tutul
masl halinde hareket etmektedir.
Radyonun kapatllip tekrar a~,lmasl

durumunda bekleme süresi yeni ba~

tan ba~layacaktlr.

COOE Card (~ifre kartl)

~ifre karo radyonun sahibi oldugunu
zu gostergen belgedir. ~ifre karo üze
rinde radyonun modeli, seri numarasl
ve gizli ~ifre bulunmaktadlr.

OiKKAT Hirslzlik durumunda, yet
kili makamlara gerekli bilgileri verebil
mek i~in, ~ifre kartlnl güvenli bir yerde
saklaYlnlz. ~ifre kart'n1zl kaybettiginiz
de bir Fiat yetkili servisine ba~vuru

nuz.

ÓNLEMLER

Radyonun kumandalannl titiz ~ekilde

kullanonoz. Eger aracln i~ersindeki Sl
caklik dü~ük ise CD ~alar fonksiyonu
nu aracln kaloriferini ~ali~tlrdlktan

klsa bir müddet sonra devreye alinoz.

Compact Disc veya optik okuyucu
sunun üzerinde olupbilecek nem bi
rikmeleri ses kalitesini menfi yonde
etkileyebilir. Yakl~lk I saat süre son
ra nem ortadan kalkacak ve ses siste
mi normal durumuna geri donecektir.

Sert titre~imlerim olabilecegi bozuk
satlhli yollarda CD dinlerken par~alar

da kesintiler olabilir.



SÓZLÜK

AF (Alternatif Frekans)

Bu fonksiyon, farkli frekanslarda ya
Yln yapan vericilerin bulundugu bolge
lerden ge~erken, radyonun se~ilen

FM istasyonuna ayarlanml~ olarak kal
masonl saglamak i~in kullanllir.

RDS sistemi, alinan sinyalin gücü ile
kalitesini izler ve otomatik olarak en
gü~lü sinyale sahip olan frekansa ayar
yapar.

Autostore (otomatik kay.t)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlannm
otomatik olarak kaydedilmesi i~in

kullanllir.

Balance (kanal balans.)

Bu fonksiyon, sag ve sol hoparlarlor·
den gelen sesin uygun ~ekilde denge·
lenmesi i~in kullanllir.

Bass (Bas tonlarl)

Bu fonksiyon bas seslerin ayarlan
masl i~in kullanllir.

CO-Changer

<;:oklu CD ~alar

OlstantlLocal
(Sens Ox/Loc-Uzak/Yerel)

Bu fonksiyon, istasyonlann alinmasln
daki iki farkli seviyedeki hassasiyeti
belirtir.

1) Oistant (maksimum hassasiyet),
alinabilen bütün istasyonlara ayar ya
pilmasl i~indir.

2) Local (minimum hassasiyet), sa
dece sinyalleri yeterince gü~lü olan
istasyonlara (ornegin yerel istasyonlar)
ayar yapilabilmesi i~indir.

EON (Enhanced Other
Netw~rk-Gü~lendirilmi~Oiger
Yaym Istasyonlarl ~ebekesi)

Bu fonksiyon, radyonun, trafik anonsla
nnl yaYlnlayan diger radyo istasyonuna
oromatik olarak ayarlanmasl i~in kullanlhr.

Fader (Ón ve arka hoparlorler
arasmda balan5)

Bu fonksiyon; sesin, on ve arka ho
parlorler arasmda uygun ~ekilde den
gelenmesi i~in kullanllir.

Loudness (Ses yüksekligi)

Bu fonksiyon, dü~ük ses seviyelerin
de, bas ve tiz seslerin kalitesinin yük
seltilmesi i~in kullanllir. Ses tamamen
a~lldlglnda, bu fonksiyon devre dl~1

kalir.

Mute (ses kesme)

Bu fonksiyon o anda aktif olan sesin
kesilmesini saglar.

Kaydedilebilen istasyonlar

Manuel veya otomatik olarak kayde
dilebilen istasyonlann saYlslnl ifade
eder.

PTY (Program Type - Program
Türü)

Bu fonksiyon, herhangi bir program
türüne (ornegin haberler, müzik prog
ramlan, spor programlan, vb.) once
den ayar yapilabilmesini saglar.

RaNOom

Bu fonksiyon CD' nin degi~ik par~a

lannln rastgele ~almmasml saglar.
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ROS (radio data system-radyo
data sistemi)

Radyo data aktarma sistemi, normal
FM yaymlan i~in 57 kHz'lik bir alt
baglantlY' kullanlr.

Bu fonksiyon; radyo istasyonlannm
isimleri, alternatif frekanslar, trafik
anonslanna otomatik ayar veya PTY
fonksiyonu ile se~ilen ózel programlar
gibi farkll bilgilerin allnmasl i~in kullanl
IIr.

ROS sistemine bagll olan fonksiyon
lar yayml yapan istasyonlara bagll 01
dugundan tüm bólgelerde aktif olma
yabilirler.

REG (Regional prograrn reeeption
funetion-Bolgesel prograrnlaron
ahnrnas. fonksiyonu)

Bu fonksiyon, sadece yerel (bólgesel)
istasyonlara ayar yapilmasl amaclyla
kullanlllr.

Ses h,z, fonksiyonu

Ses h,zl fonksiyonu, ses seviyesi i1e
yoku kabini i~indeki gürültü seviyesi
arasmdaki oranm korunmasl i~in, ses
seviyesini aracln h,z,na góre otomatik
olarak ayarlar.
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Repeat fonksiyonu (Son pars;anln
sürekli olarak tekrarlanmas.)

Bu fonksiyon. CD'de dinlenilen son
pan;anln sürekli olarak tekrarlanmaslnl
saglar.

Sean (Tarama)

Bu fonksiyon, kaydedilen bütün rad
yo istasyonlannm veya CD'deki bütün
par~lann b~ taraflannln birka~ saniye
boyunca dinlenmesi i~in kullanlllr.

TA (Traffic information-Trafik
bilgileri)

Bu fonksiyon. ba~ka bir istasyon ve
ya ICD dinlenirken. ilgilí istasyonlarda
yaymlanan trafik anonslannm allnmasl
i~in kullanlllr.

Treble (tiz tonlaro)

Bu fonksiyon, tiz seslerin ayarlanmas.
i~in kullanlllr.

Tuner (Radyo)

FMIAM istasyonlan ayan

FONKSiYONLAR VE
AYARLAR

Ses sisteminin as;.lmas,

Ses sistemini a~mak i~in 13 (VOL
ON/OFF) butonunaldügmesine basl
n1Z.

Eger ses sistemi (radyo) kontak a
nahtan STOP pozisyonunda iken a
~Ihr ise yakla~lk olarak 20 dakika
sonra otomatik olarak kapanor.

OiKKAT Radyo "Auto switch"
menü opsiyonu aktif ise (ON). kontak
anahtan ile a~lhp kapatllabilir.



1) Koneak anahean MAR konumun
da iken radyo (ses sistemi) a~lhr.

2) Koneak anahean STOP konu
munda iken radyo (ses sistemi) kapa
nlr.

Ses sisteminde, motorun ~ah~tlnl

masl ile birlikte "Auto swicth" fonksi
yonundan baglmslz olarak radyonun
otomatik kapanmaslnr ve motor ~alr~

tlnldlkean sonrada onceki konumuna
donmesini saglayan elektronik bir
koruma sistemi mevcuttur.

Bu proses CO'den CO'ye birka~

saniye degi~ken olmak kaydiyle COI
COC ~alma fonksiyonun kesilmesine
neden olabilir.

Ses sisteminin kapatllmasl

Ses sistemini kapatmak i~in 13
(VOL ON/Off) butonunaldügmesi
ne baslnlz.

Radyo/Compact Oisc fonksiyonlan
nln se~ilmesi

~aglda belirtilen fonksiyonlan slra
slyla se~mek i~in 2 (SRC) butonuna
klsa bir ~ekilde ve pe~ pe~e baslnlz:

TUNER (Radyo)
- CO (Campan Oisc) (sadece Com

pact Oisc eakllr ise)

- COC (CO Changer - sadece CO
~alar monte edilmi~ ise).

Fonksiyonlar her degi~ginde displayde
s~ilen fonksiyon ile ilgili mesaj garüntüye
gelir: TUNER (Radyo) veya CO.

Se~ilemeyen fonksiyonlar (ornegin
"CO" Compact Oisc yerine yerle~tiril

memi~ ise, otomatik olarak devre dl~l

blrakllrr.

Pause fonksiyonu (11)

CO ~alan devreye sokmak i~in 14
nolu butona~ 11 .... klsa bir süre basl
nrz. Oisplayde "co PAUSE" yazlsl
belirecektir. Par~anrn yeniden dinlen
mesi i~in 14 nolu butona ~ 11 .... tek
rar basllmalrdlr.

Ses seviyesinin ayarlanmasl

Ses seviyesi butonaldügmeye 13
(VOL ON/Off) basrlarak ayarlana
bilir.

Sesi artlrmak i~in dügmeyi saga dog
ru, azaltmak i~in sola dogru ~eviriniz.

Oisplayde 'VOLUME ()()" ... 'VOLU
ME 34" yazrlan belirir.

Mute fonksiyonu
(sesin tamamen kesilmesi)

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devre
ye almak i~in, butona 14~ 11 .... klsa
bir ~ekilde baslnrz. Ses tedrici olarak
azalrr (50ft mute fonksiyonu) ve ekranda
se~i1en fonksiyon ve "MUTE" mesajl
(ornegin radyo fonksiyonu s~ildiginde

TUNER MUTE) gorüntüye gelir.

Mute fonksiy,;,"unu devre dl~1 blrak
mak i~in butona 14~ 11 .... tekrar kl
sa bir ~ekilde basmlz. Bu ~ekilde ses
seviyesi Soft Mute fonksiyonu devre
den ~Ikartllmadan onceki ses seviyesine
ul~llana kadar tedrici olarak artmakta
dlr.

Mute fonksiyonu, 13 nolu butonldüg
me (VOL ON /OFF) dondürülerekte
devreden ~Ikartrlabilmektedir.

Mute (ses kesme) fonksiyonu devre
de iken diger tüm fonksiyonlar kulla
nrlabilir durumdadlr; bu arada eger
bir trafik bülteni (TA fonksiyonu devre
de iken) alrnrr ise, ekranda Mute fonk
siyonu gorüntülenmez;
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Ses tonu ayarlan (bas / tiz)

A~ag.daki i~lemleri yaplnlz :

- Disp'layde "BASS" veya "TREB
LE (TIZ)" mesajlan gorüntülenene
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto
nuna pe~ pe~e ve klsa bir ~ekilde ba
SInIZ. (Bas ve Tiz ses fonksiyonlannln
se~imi);

- 13 nolu buton/dügmeyi (VOL
ON/OFF) saga c;Iogru dondürerek
bas/tiz sesleri arrunnlz ve sola dogru
dondürerek azaltlnlz.

Displayde birka~ saniye süre ile bas/
tiz ses seviyeleri gorüntülenecektir.

Displayin son ayanndan birka~ sa
niye sonra ise radyonun ana gorüntü
süne donülmektedir.
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Ses balans ayar.

A~agldaki i~lemleri yaplnlz:

- Displayde "BALANS" mesajl (ses
balansl se~imi) gorüntülenene kadar
9 nolu (AUDIO/DSP) butonuna
pe~ pe~e ve klsa bir süre baslnlz.

- 13 nolu buton/dügmeyi (VOL
ON/OFF) saga dogru dondürerek
sag hoparlorlerden gelen sesleri ve
sola dogru dondürerek 501 hoparlor
lerden gelen sesleri arttlnnlz..

Displayde birka~ saniye süre ile ses
balans seviyesi gorüntülenir. Ornegin:
+ 10 dan ~ -1 O'a .... ~ = sag, ....
=501).

Displayin son ayanndan birka~ saniye
sonra ise radyonun ana gorüntüsüne
donülmektedir.

Ekolayzerin tanom.
(sadece ekolayzer aktif iken)

Ekolayzeri aktif hale getirmek i~in

9 nolu AUDIO/ DSP butonuna ba
Slp 2 saniyeden fazla baslli tutunuz
daha sonra - 13 nolu bucon/dügmeyi
(VOL ON/ OFF) dondürerek ~gl

daki fonksiyonlardan birini se~iniz:

- "PRESET" (ekolayzerin onceden
tanlmlanml~ ayan)

- "CLASSIC" (ekolayzerin onceden
tanlmlanm.~ ayan)

- "JAZZ" (ekolayzerin onceden
tanlmlanml~ ayan)

- "ROCK" (ekolayzerin onceden
tanlmlanml~ ayan)

- "CUSTOMER" (Ekolayzerin S
band, üzerinde kullanlcl taraflndan
degi~tirilebilen ayar)

"CUSTOMER" pozisyonunda i~lem

yapllacak bantln se~ilmesi i~in S nolu
(........) veya 3 nolu ~~) butona klsa
süre ile ve pe~ pe~e baslnlz ve se~ilen

frekans bandlndaki ses seviyesini arrur
mak/azalcmak i~in 13 nolu butonu/düg
meyi (VOL ON/OFF) dondürünüz.



Fader (on ve arka hoparlorler
arasmdaki balans) ayan

A~ag.daki i~lemleri yap.n.z:

- Displayde "FADER" mesajl (Fader
fonksiyonu se~imi) gorüntülenene
kadar 9 nolu (AUDIO/DSP) buto
nuna pe~ pe~e ve klsa bir süre baslnlz.

- 13 nolu buton/dügmeyi (VOL
ON/ OFF) saga dogru dondürerek
on hoparlorlerden gelen sesleri ve
sola dogru dondürerek arka hopar
lorlerden gelen sesleri arttlnnlz.

Displayin son ayanndan birka~ saniye
sonra ise radyonun ana gorüntüsüne
donülmektedir.

Loudness (ses yüksekligi)
fonksiyonu

Loudness (ses yüksekligi) fonksiyo
nu; dü~ük ses seviyesinde, bas ve tiz
sesleri arorarak ses kalitesini iyile~tirir.

Ses maksimum seviyeye ayarlandlgl
zaman, bu fonksiyon devre dl~1 kallr.

Fonksiyonu devreye alip!.devre dl~1

blrakmak i~in, 18 (MENU/RDS) ..
butonuna klsa bir süre baslp MENU'
ye giriniz ve daha sonraki basl~larla

menüyü a~lnlz.

Fonksiyonun durumu (devrede veya
devre dl~l) 3 nolu (~~) veya 5 nolu
~~) butonlar ile se~ilebilen "LO
UDNESS : ON (Ioudness aktif)"
veya "LOUDNESS: OFF (Ioudness
devre dl~I)" yazlSI ile displayde gorün
tülenir.
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RADYO (TUNER)

Ses sistemi a~i1dlgl zaman. sistem
kapatJlmadan once se~ilen son kaynak
(Radyo. veya Compact Disc) ~almaya

ba~lar.

CD dinlerken. radyo fonksiyonunu
se~mek i~in; 2 (SRC) butonuna. bu
fonksiyon se~ilene kadar k.sa bir ~e

kilde pe~ pe~e baslnlz.

Radyo modunda iken. istediginiz
radyo bandlnl se~mek i~in; 17
(BAND/AS) butonuna klsa bir ~ekil

de ve pe~ pe~e baslnlz.

17 (BAND-AS) butonuna her ba
sildlglnda. "FM 1..:·FM2.....FM3 .. ve
"FMAST'. "AM 1.....AM2.. ve "AMAST"
bantlan slraslyla se~ilir ve ekranda
gosterilir.

FM bandl "FM 1":·FM2". "FM3" ve
"FMAST" bolümlerine aynlml~tlr .

FMAST bandl. AutoStore fonksiyo
nu ile otomatik olarak kaydedilmi~

olan istasyonlar i~in aynlml~tlr (bant
otomatikman FMASTa donü~mekte

dir) (bak. "AutoStore fonksiyonu").
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AMAST fonksiyonu. AutoStore
fonksiyonu ile otomatik olarak kayde
dilmi~ olan istasyonlar i~in aynlml~tlr

(daha onceki bandar onceden belirlen
mi~ istasyonlar ile birlikte muhafaza
edilir) (bak. "AutoStore fonksiyonu").

Radyo. daima RDS (Radyo Data
Sistemi) modunda istasyon yaYln1
alacak ~ekilde haz.r bulunmaktadlr.

istasyon kay't butonlarl

I'den 6'ya kadar numaralandlnlml~

olan butonlar (" 12"," I 1"," I0":'8", "7",
"6"). a~aglda belirtilen istasyon kay't
i~lemlerinin yapilmaslnl saglar:

- 24 adet FM bandlna (6 adet FM 1'
de. 6 adet FM2·de. 6 adet FM3'te ve
6 adet FMAST'ta)

- 18 adet AM bandlna (6 adet AM
1. 6 adet AM 2 ve 6 adet AMAST).

Onceden kaydedilen istasyonlan
dinlemek i~in. istediginiz radyo bandlnl
se~iniz ve ilgili istasyon kaYlt butonuna
(I'den 6'ya kadar numaralandlnlan)
klsa bir ~ekilde baslnlz.

Displayde onceden kaydedilen istas
yonun ismi (eger RDS istasyonunda
mevcut ise) numarasl. frekansl gorün
tüye gelir.

Dinlenilen son istasyonun
kaydedilmesi

Radyo. her radyo bandlnda dinlenilen
son istasyonu otomatik olarak
kaydeder ve radyo a~i1dlglnda veya
radyo bandl degi~tirildiginde bu
istasyona ayar yap,hr.

Otomatik ayar
(Tuning Seek: Auto)

Bu fonksiyon daha onceden se~ilmi~

olan istasyonlann otomatikman aran
maSlnl saglamaktadlr.

YaYlnlan ahnabilen bir sonraki istas
yonu. se~ilen yonde otomatik olarak
aramaya ba~lamak i~in S nolu ~~)
veya 3 nolu (~~) butonlara klsa bir
süre ile baslnlz.

Eger üzerine gidilen iscasyon (1 den
6' ya) kadar olan istasyon kaYlt buton
lanndan biri ile kaydedilmi~ bir istas
yon ise displayde bunun numarasl
belirecektir.



Manuel ayar
(Tuning Seek : manual)

Bu fonksiyon iinceden se~ilmi~ olan
israsyonlann otomadk olarak aranma
Slnl saglamaktadlr .

Fonksiyon MENÜ (ROS) se~ildigin
de devreye girmektedir.

A~agldaki i~lemleri yaplnlz:

17 (BAND/AS) butonuna basarak
"FM 1","FM211:'FM3".IIFMAST","AM 1
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"AM2" veya "AMAST" bantlannl se
~iniz.

5 nolu (....) veya 3 nolu (........)
butonlara klsa bir süre ile baslnlz.

5 nolu ~..) veya 3 nolu (........)
butonlan basllt tutarak hlzIt arama
yaptlabilir buten blraktldlgmda bu
fonksiyon duracaktlr.

Eger üzerine gidilen israsyon (1' den
6' ya) kadar olan israsyon kaYlt buton
lanndan biri ile kaydedilmi~ bir istas
yon ise displayin alt satlnnda bunun
numarasl belirecektir.

istasyonlann taranmasl
(Sean fonksiyonu)

4 (SCAN) butonuna baslltr ise, se~i

len radyo bandlnda (FM, AM) istasyon
lann taranmasl i~lemi b~lar ve bulunan
her istasyon birka~ saniye dinlenir ve
frekansl displayde giirüntülenir. Ararna
esnasmda displayde "TUNER
SCAN" yazlsl belirecektir.

SCAN (tarama) fonksiyonu devrede
iken, diger bütün fonksiyonlar iptal edilir.

SCAN (tarama) fonksiyonu a~glda

giisterilen durumlarda devre dl~1 kal
maktadlr:

- 4 (SCAN) butonuna yeniden ba
slltr ise;

- Radyo kapattllrsa ;

- Dinlenen ses kaynagl degi~drilirse

(Radyo ,CD);

- S~ilen frekans bandl degi~rildigin-

de (veya haflza bloke edildiginde);

- istasyon kaYlt butonlanndan birine
baslldlgmda;

- AutoStore (otematik kaYlt) fonksi
yonu devreye almdlglnda;

Kaydedilen istasyonlarm
taranmasl

Aktüel frekans bandlnda kaydedilen
istasyonlan tarama i~lemini ba~latmak

i~in 4 (SCAN) butonuna 2 saniyeden
fazla bir süre basmlz:

- FM: "FM I":'FM2":'FM3":'FMASr'

- AM : "AM I":'AM2","AMAST"

Bulunan her istasyon birka~ saniye
dinlenir ve frekansl displayde giirüntü
lenir.

SCAN (tarama) fonksiyonu a~glda

giisterilen durumlarda devre dl~1 kal
maktadlr:

- Radyo kapatlltrsa;

- israsyon kaYlt butonlanndan birine
bastldlgmda;

- AutoStore (otomatik kaYlt fonksi
yonu) devreye altndlgmda;

- Dinlenen ses kaynagl degi~irilirse

(Radyo, CD);

- FM ses seviyesi veya se~ilen frekans
bantl degi~tirildiginde;
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Manuel istasyon kayd.

Oinlenmekte olan radyo iseasyonu, l'
den 6'ya kadar numaraland,nlan butonlar
ile kaydedilebilir,

Bu butonlardan birini (1 'den 6'ya kadar
numaraland,nlan) 2 saniyeden fazla bir
süre ile baSlIi konumda tutunuz.

Oisplayde iseasyonun kay,tli oldugu
butonun numarasl gorüntülenecek ve
sesli bir sinyal verilecektir.

AutoSTore (otomatik kay.t)
fonksiyonu

AutoSTore (otomatik kay,t) fonksiyonu
nu devreye almak i~in, 17 (BAND/AS)
butonunu bas,li konumda tutunUL Radyo,
bu fonksiyon ile. sinyalleri en gü~lü olan
iseasyonlan. en gü~lü sinyali veren iseas
yondan ba~layarak FMAST band,na oto
matik olarak kaydeder (bant otomatik
man FMAST'a donü~mektedir)
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DiKKAT AutoSTore fonksiyonu dev
reye alind'g,nda, daha once FMAST ban
dlna kaydedilmi~ olan bütün iseasyonlar
ipeal edilirler (diger banclarda onceden
belirlenmi~ olan iseasyonlar muhafaza
edilmektedir).

Otomatik kayot esnaslnda displayde
"TUNER FM AST" veya "TUNER
AM AST" yaz,lan belirir,

AutoSTore (otomatik kay't) fonksiyo
nunu devreden ~,kartmak i~in 17
(BAND/AS) butonuna yeniden basmak
yeterlidir.

Bu ~ekilde radyo AutoSTore (otomatik
kaY't) fonksiyonu devreye girmeden once
dinlenmekte olan iscasyona gen donecek
tiro

Kaydedilen istasyonlaron
dinlenilmesi

A~ag,daki i~lemleri yap'OIz:

istediginiz radyo frekans bandln' se~iniz
AFM 1", "FM2","FM3I1,"FMASTII,IIAM I lit

IIAM2","AMASTlI

- 6 adet iseasyon kaY't butonundan bi
rine klsa bir süre ¡le basmlz.

Oisplayde (eger ROS iseasyonunda
mevcut ¡se) istasyonun ismi ve frekansl
displayin ale satlnnda ¡se "Pnll yazlsl be·
lirecektir buradaki IIn", o anda aktif olan
istasyonun numaraSln1 gostermektedir.

Eger FM l. FM2 ve FM3 bandannda sin
yaller zay.f ve AF (alternatif frekans) ara
ma fonksiyonu devrede ise; ayOl progra
mln en gü~lü sinyali ile yaYlnlayan iscasyon
otomatik olarak aranlr.



AF fonksiyonu
(alternatif frekans arama)

AF fonksiyonunu (alternatif frekans
arama) devreye almak/devreden ~Ikart

mak i~in butona 16 (AF/PTY) klsa
bir süre ile basmak yeterlidir.

Fonksiyon aktif oldugunda displayde
"AF SWIT CHING : ON" yazlsl be
lirecektir.

- "AF SWIT CHING : ON" = Aktif
alternatif frekanslan arama.

- "AF SWIT CHING : OFF" = Aktif
olmayan alternatif frekanslan arama.

Ayarlanml~ olan RDS istasyonunun
sinyalleri zaYlfladlgmda ~glda góste
rilen iki durum sóz konusu olabilir:

"AF SWIT CHING : ON" modunda
ROS sistsri ser;iIm istasyon..n en iyi fi-el<ans.
taki yaYJnlna otomatik olarak ayar yapar.

OolaYlsiyle radyoda aYnl prograrnl en
gü~lü sinyal i1e yaYJnlayan istasyona oto
matik olarak ayarlanmaktadlr. Bóylece
seyahat esnaslnda bulundugunuz bólgeyi
degi~rdiginjzde frekansl degi~rmeden
se~iginiz istasyonu dinlemeye devam
edebilirsiniz. Ancak seyahat ettiginiz
bólgede bu istasyon yay,nlannln ahnlyor
olmaSI gerekmektedir.

OiKKAT "Alternatif' olarak deger
lendirilen radyo yaymlan frekans Iis
tesindeki mevcudiyetleri tamamen
yayml yapan ilk radyonun sorumlulugu
altmdadlr.

"AF SWIT CHING : OFF" modunda
radyo, sinyalleri en gü~lü olan istasyo
na otomatik olarak ayarlanmaz ve bu
istasyona ayar butonlan i1e manuel
olarak ayar yapllmasl gerekir.

TA fonksiyonu (trafik bilgileri)

FM bandmdaki bazl istasyonlarda
(FM 1, FM2 , FM3 ve FMAST) trafik
i1e i1gili bilgileri de yaymlarlar.

Bu yaymlar esnasmda displayde o
anda aktif olan górüntüye alternatifli
olarak (órnegin : istasyonun ismi)
"TRAFIC INFO" mesajl górüntülen
mektedir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu
devreye almak/devre dl~1 blrakmak
i~in 15 (AF-T A) butonuna klsa bir
süre i1e basmlZ , fonksiyon aktif hale
geldiginde displayde "TA -O" yazlsl
belirecektir.

TA (trafik bilgileri) yaYlnmm sesini
ayarlamak i~in 15 (AF.T A) butonuna

2 saniyeden fazla bir süre baslnlz bu
durumda displayde "TA VOLUME
X" yazlsl belirecektir (X = ayarlanml~

ses anlamma gelmektedir). Bu ayar
dügme dóndürülerek yaplhr.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu aktif
iken bilgiler verilmeye ba~landlgmda

radyo bu niara óncelik tanlr ve o an
da dinlenmekte olan ses kaynagl veya
CO yayml kesilir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonu sade
ce EON fonksiyonu baglantlsl var ise
ger~ekle~ebilir.

OiKKAT Trafik bilgilerini yaymla
ma ve bunlarm kesilmesi yaY'nl yapan
radyonun toplam sorumlulugu altm
dadlr.

Program türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün se~ilmesi)

(FM 1, FM2 FM3 ve FMAST) banda
rmda yaYln yapan PTY (program türü)
fonksiyonu sadece bazl istasyonlarda
mevcuttur. (órnegin mesaj /haber ya
ymlayan istasyonlar PTY kodu olarak
"NEWS"- HABERLER) yazlslnl górün
tülemektedir.
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OiKKAT PTY yaYlnlan. yaY1n1 yapan
radyonun toplam sorumlulugu altln
dadlr.

PTY fonksiyonu ile birlikte sadece
onceden se~ilmi~ olan PTY program
lannl yaYlnlamak i~in bir arama filtre
side devreye girmektedir (ornegin
"POP")

PTY fonksiyonunu devreye almak
i~in 16 (AF /PTY) butonuna 2 sani
yeden fazla bir süre baslnlz

Fonksiyon aktif olduktan sonra 13
nolu buton/dügmeyi (VOL ON/
OFF) program tipini aramak i~in

dondürünüz.

Bir radyo taraflndan yaYlnlanabilecek
olan program tipleri ~unlardlr :

TRAVEL
LEISURE

WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELlGION
PHONE IN

SCIENCE
VARIED
POPM
ROCKM
EASYM
L1GHT M
CLASSICS
OTHERM

Program türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün se~ilmesi)

l. Program tipinin belirlenmesi

16 (AF /PTY) butonuna 2 saniyeden
fazIa bir süre baslnlZ displayde dinlemekte
oldugunUlZ PTY istasyonunun kodu beli
recektir. Eger bu istasyon yaYln yapml
yorsa "NONE" yazJSI gorüntülenir.

Anu ettiginiz PTY istasyonunu bulmak
i~in 13 no/u buton/dügmeyi (VOL ON/
OFF) dondürünüz.

Daha sonra S nolu ~~) veya 3 nolu
(..........) butonlara basarak se~i1mi~ olan
PTY program türlerinin otornatik acama
fonksiyonunu aktif hale getiriniz.

PTY program türlerinin otomatik ara
ma fonksiyonu onceden se~ilmi~ olan
program tipinin üzerine gelindiginde du
rur ve display program tipini gosterir
(omegin : "POP" ) ve aynl anda "PTY"
yazlSI yanlp sonme ~eklinde belirir.

OiKKAT Eger se<;ilen program türün
de h~r istasyon bulunarnaz ise displayde
"bulunamlyor" (NOT FOUND) yazJSI
gorüntülenir ve radyo en son ayarl~ml~

olan istasyonun üzerine gider ve bOytece
PTY fonksiyonuda devreden ~Ikara"r.

Bilimsel programlar
Eglence programlan
Pop müzik
Rock müzigi
Hafif müzik
Hafif klasik müzik
Klasik müzik
Verilen listeye dahil olmayan
müzik programlan (omegin
halk müzigi)
Hava durumu
Ekonomi haberleri bülteni
C;:ocuk programlan
Toplum ile ilgili bilgiler
Dini ve felsefi programlar
Dinleyicilerin telefon
ile kaaldlklan programlar
(cep telefonu baglandlglnda
devreye alinan "PHONE
IN" fonksiyonundan farkli)
Turizm
Bo~ zamanlar. hobiler ve
bo~ zamanlarda yapllan
aktiviteler

JAZZ Caz müzigi
COUNTRY Country müzigi
NATION M Ulusal programlar
OLDIES Hit olmu~ eski par~alar

FOLK M Folk müzigi
DOCUMENT Ozel raporlar

(PTY informasyonu
olmayan)
Haberler
Güncel olaylar
Bilgiler
Spor programlan
Egitim ile ilgili programlar
Drama
Kültür programlan

NONE

NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
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PTY fonksiyonunun devreden
~Ikartllmasl

PTY moduna girdikten sonra eger
yakla~lk S saniye i~ersinde hic;bir i~

lem yapllmazsa radyo otomatikman
bir onceki ~all~ma moduna geri done
cektir.

EON fonksiyonu (gü~lendirilmi~

diger yaYln istasyonlarl ~ebekesi)

Bazl ülkelerde. trafik raporu yaYIn
layan istasyonlan bir araya toplayan
istasyon ~ebekesi mevcuttur. Bu du
rumda. aYnl yaYln istasyonlan ~ebeke

sindeki istasyonlardan biri ne zaman
trafik anonsu yaYlnlar ise; dinlemekte
oldugunuz programo bu raperu almak
i~in ge~ici olarak kesilir (sadece TA
fonksiyonu devrede iken).

MENU

"MENU" butonu fonksiyonlarl

Menü fonksiyonunu devreye almak
i~in 18 (MENU IROS) butonuna
klsa bir süre ile baslnlz. Bu ~ekilde

Menünün birinci kademesine girilir.

Menünün ikinci kademesine girmek

i~in 18 (M ENU IROS) butonunu 2
saniyeden fazla bir süre baslil tutunuz.

Menü fonksiyonlannl taramak i~in

18 (MENU IROS) butonuna pe~

pe~e basmanlz gerekmektedir.

Birinci Menü kademesinde ~u

fonksiyonlar bulunmaktadlr :

1) TUNI~G SEEK
OTOMATIK IMANUAL (Radyo
modunda devreye allnacak ~ekilde

uyarlanml~tlr): yaYIn yapan istasyonla
nn manuel veya otomatik olarak aran
masl.

2) SENS!TIVITY
(HASSASIYET) - UZAK /YEREL
(Radyo modunda devreye allnacak
~ekilde uyarlanml~tlr): yaym all~mdaki

hassasiyet ayan. Yerel: gü~lü sinyali
olan istasyonlar. Uzak : zaYlf sinyali
olan istasyonlar.

3) NEWS (HABERLER) - ONI
OFF (Radyo ! CO modunda devreye
almacak ~ekilde uyarlanml~tlr): bilgi
programlannm devreye almmasl I
~Ikartlimasl

4) SPEEO - VOLUME (SES HIZI)
(FMI CO modunda devreye almacak
~ekilde uyarlanml~tlr): sesin aracm

hlzma orantlll olarak ayarlanmasl
(SVe) (O ... 7 IOFF)

5) TRAFFIC - UZAK !YEREL
(FMI CO modunda devreye allnacak
~ekilde uyarlanml~tlr): Trafik anons
lannln seslerinin ayarlanmasl (EON
TA)

6) LOUONESS· ON/OFF Bas
ve tiz seslerin ayarlanmasl

7) COMPRESSION (CO
SIKI~TIRMA) - ON/OFF (CO
modunda devreye almacak ~ekilde

uyarlanml~tlr) ses limitleme fonksiyo
nunun CO' nin ses seviyesi ile oranull
olarak devreye allnmasl I ~Ikart"masl.

Birinci Menü kademesine S nolu
~~) veya 3 nolu (~~) butonlara
basliarak kumanda edilmektedir.

ikinci Menü kademesinde su
fonksiyonlar bulunmaktadlr':

1) ROS CLOCK (FMI CO modunda
devreye almacak ~ekilde uyarlanml~r)

dinlenen ROS istasyonunun yaymcl
slnm saatinin gorüntülenmesi (eger
mevcut ise) S nolu ~~) veya 3 nolu
(~~) butonlara basliarak kumanda
edilmektedir.
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2) CLIP DETECT - ON/OFF 
(RadyolCD modunda devreye ahnacak
~ekilde uyarlanml~tlr): "dinamik bozuk
ses limitleyicisinin" devreye ahnmasl/~I

kartllmasl. 5 nolu ~.) veya 3 nolu
("...~) butonlar ile yapolmaktadlr.

3) MAX VOLUME (MAKSiMUM
SES) . (RadyolCD modunda devreye
ahnacak ~ekilde uyarlanml~r): Kullanlcl
tarafindan ayarlanml~ olan maksimum
ses tanlml. 13 nolu buten (VOL 10 ... 33
/ OFF) ile kumanda edilmektedir.

4) PHONE LEVEL - (Radyo/CD
modunda devreye ahnacak ~ekilde u
yarlanml~tlr) : "Hands free" opsiyon
sisteminin ses seviyesi. 13 nolu buton
(VOL I ... 3 I OFF) ile kumanda edil
mektedir.

5) AUTO SWITCH-ON/OFF
(Radyo I CD modunda devreye ah

nacak ~ekilde uyarlanml~tlr): Radyo
nun kontak anahtanna baglmll olup
olmamaslnl ayarlamaktadlr.

AUTO ON: Radyo kontak anahtarl
na bagh

AUTO OFF: Radyo kontak anahtarl
na bagh degil
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Fonksiyona S nolu ~.) veya 3
nolu (~~) butonlara basilarak ku
manda edilmektedir.

DiKKAT Her defaslnda bir tanlm
kademesi degi~tirildiginde bu kayde
dilmekte ve bir ónceki silinmektedir.

YAPILABiLEN AYARLAR

Birinci kademe menü
fonksiyonlarl

1) istasyonlarln manuel veya otoma
tik olarak devreye ahnmas'¡~lkartllmasl

(TUNING SEEK)

Bu fonksiyon istasyonlarln manuel
(MANUAL) veya otomatik (AUTO)
olarak aranmaslnl saglamaktadlr.

Manuel ile otomatik arama modelini
degi~tirmek i~in S nolu ~.) veya 3
nolu (~~) butonlan kullanlnlz.

Displayde fonksiyonun aktüel
konumu górüntülenecektir:

- ''TUNING SEEK: AUTO" Otornatik
arama aktif.

- "TUNING SEEK: MANUAL"
Manual arama aktif.

2) Hassasiyeti ayan (SENSITIVITY
UZAKlYEREL) Bu fonksiyon radyo
istasyonlannln otomatik olarak aran
maslndaki hassasiyetin degi~rilmesini

(daha hassas arama) saglamaktadlr.
"SENSITIVITY: YEREL" fonksiyonu
aktif iken sadece gü~lü sinyali olan
ve iyi yaYIn yapan istasyonlar aranmakta
"SENSITIVITY: UZAK" fonksiyonu
aktif iken ise tüm yay,n yapan istasyon
lar aranmaktadlr. Yani fazla istasyonun
yaYIn yaptlg, bir bólgede sinyali en
kuvvetli olan istasyonlann se~ilmesi

i~in "SENSITIVITY: YEREL" ayarlanma
Ild,r.

Fonksiyon S nolu ~.) veya 3 nolu
(~~) butonlar ile devreye ahnmakta
1~lkartilmaktadlr.

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu górüntülenecektir :

.. "SENSITIVITY: YEREL" Sinyali gü<;lü
olan istasyonlann ahnmasl.

- "SENSITIVITY: UZAK" Sinyali zaYlf
ve uzak olan istasyonlann ahnmasl.



3) Haber programlannln devreye
ahnmasl/~lkartllmasl(NEWS)

Bu fonksiyon TA (Trafik anonslan)
fonksiyonunun benzeridir : Bir FM
kanah dinlenirken ve NEWS (haber
ler) fonksiyonu o anda aktif ise bir
anons geldiginde radyo a~aglda earif
edilen ~ekilde hareket etmeye ba~lar:

- VOL TA (Trafik anonslan) SEsi:
minimum 5

- Eger CD dinleniyorsa ses aYnl TA
(Trafik anonslan) ses seviyesi ile TUNER
(RADYO) moduna g~er. Yalnlz burada
TUNER'in (RADYO), NEWS (haberler)
yaYlnlayan bir FM iscasyonunun üzerine
ayarlanml~ olmasl gerekmektedir.

Fonksiyon 5 nolu ~~) veya 3 nolu
(••) butonlar ile devreye ahnmaktal
~Ikartllmakeadlr.

- "NEWS ON" Fonksiyon aktif

- "NEWS OFF" Fonksiyon aktif
degil

Ses, radyonun herhangi bir butonuna
basrlmasl veya TA (Trafik anonslan)
sona ermesi ile onceki seviyesine geri
donmektedir.

4) SPEED - VOLUME (SES HIZI)
sesin aracm hlzma orantrll olarak a
yarlanmasl (kontrolu)

SPEED - VOLUME (SES HIZI) fonk
siyonu radyonun sesinin aracm hlzlna
orantlh olarak adapte edilmesini sag
lamakeadlr.

5 nolu ~~) veya 3 nolu (••)
butonlara basarak ve OFF'ean lila 7
arasl tir yüksek degere ge~erek SVC
(ses hlzl) tanlml degi~tirilir. SVC fonk
siyonu, ses seviyesi ile yolcu kabini
i~indeki gürültü seviyesi arasmdaki
oranm korunmasl i~in, ses seviyesini
aracln hlzma gore otomatik olarak
ayarlar.

Ses seviyesi araCln hlzlnln yükselmesi
ile orantlh olarak artmakeadlr.

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu gorüntülenecektir:

"SPEED - VOLUME OFF" Fonksiyon
aktif degi!.

"SPEED - VOLUME ON" Fonksiyon
aktif

5) Trafik anonslannln ayarlanmasl
(TRAFFIC) (EON TA DX I LO)

Bu fonksiyon trafik anonslan veren
istasyonlardan alman sinyallerin hassa
siyetinin degi~tirilmesine olanak sagla
makeadlr.

Fonksiyon 5 nolu ~~) veya 3 nolu
(••) butonlar ile devreye ahnmaktal
~Ikartllmakeadlr.

Displayde fonksiyonun aktüel konu
mu gorüntülenecektir :

- "TRAFFIC: YEREL" gü~lü sinyaller
(yerel).

- "TRAFFIC:UZAK" zaYlf sinyaller
(uzak).

6) LOUDNESS fonksiyonunun dev
reye ahnmasl/~lkartrlmasl

Loudness fonksiyonu bas ve tiz ses
leri amlrarak sesi iyile~tirmektedir.

Fonksiyon 5 nolu ~~) veya 3 nolu
(.~ butonlar ile devreye ahnmaktal
~Ikartllmakeadlr.
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Displayde fonksiyonun aktüel konumu
górüntülenecektir :

- "LOUDNESS: ON" Loudness aktif

- "LOUDNESS: OFF" Loudness aktif
degil

Ses ne kadar yüksek ise Loudness se
viyesi o kadar dü~ükeür.

7) COMPRESSION (CD SIKI~IRMA)

fonksiyonun devreye ahnmasl!~lkartllmasl.

Fonksiyon bir CD ~hnmasr esnaslOda
müzigin ~~idine góre ses seviyesini mü
kemmelle~rmektedir.

Fonksiyon 5 nolu ~~) veya 3 nolu
(........) bueonlar ile devreye ahnmakcal
~Ikartllmaktadlr.

Displayde fonksiyonun aktüel konu·mu
górüntülenecektir :

• "COMPRESSION ON" Fonksiyon aktif

• "COMPRESSION OFP' Fonksiyon aktif
degil.

ikinci Menü kademesindeki
fonksiyonlar

1) RDS iscasyonunun yaYIO saatinin gó
rüneülenmesi RDS (RDS CLOCK)
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2kademenin l. fonksiyonu (iki sanireden
daha fazla bir süre baslnrz) Bu fonksiyon
dinlenen RDS iseasyonunun yaYlnClslnrn
saatinin górüntülenmesi (eger mevcue ise).

2) AUDIO CLIP DETECT: "dinamik be
zuk ses limideyicisinin" devreye aJlnmasl!~·

kartllmasl.

2kademenin 2 fonksiyonu • Bu fonksiyon
hoparlórlere zarar verebilecek radyo ~lkJ

~Indaki ~Irr bozuk seslerin oeomatikman
azalolmaslnr saglamakeadlr.

Displayde fonksiyonun aktüel konumu
górüntülenecektir :

- "CLIP DETECT: ON" Fonksiyon aktif

- "CLIP DETECT: OFP' Fonksiyon aktif
degil.

YakJ~lk 5 saniye sonra sónmekeedir.

3) MAX VOLUME (MAKSiMUM SES)
fonksiyonunun devreye ahnmasl/~lkartll

mas!.

2kademenin 3. fonksiyonu • Bu fonksiyon
ile radyonun a~J1masr durumunda maksi
mum ses eanrml yapllabilir (10 ... 33 arasl)
fonksiyona 13 nolu bueonldüg-me (VOL
ON I OFF) dóndürülerek kumanda
edilmekeedir.

Displayde eanlmJanml~ oIan ses górüntü
lenmekeedir (ómegin : MAX VOLUME
: 25)

Yakl~lk 5 saniye sonra sónmekeedir.

4) PHONE LlEVEL Telefon sesinin tanlm
lanmas.

2kademenin 4. fonksiyonu - Bu fonksiyon
ile eelefon sesini ayarlamak (1 den 3e ka
dar canlmlama) veya devreden ~Ikartmak

(OFF eanrml) mümkündür. Fonksiyona
10 noJu buton/dügme (VOL ON I OFF)
dóndürülerek kumanda edilmektedir.

Displayde fonksiyonun akeüel durumu
górüntülenecektir.

- "PHONE LEVEL 1" Fonksiyon I nolu
ses canlml ile aktiftir.

- "PHONE LlEVEL OFP' Fonksiyon aJktif
degil.

Yakl~lk 5 saniye sonra sónmekeedir.

5) AUTO SWITCH fonksiyonunun
tanlml

2kademenin 5. fonksiyonu • Bu fonksiyon
¡le radyonun koneak anahearrna bag.mh
veya baglmslZ olarak a~llmasl ve kapaolmasl
ger~ekJe~tirilebilmekeedir.



KullanlClnln radyoyu motor ~ah~ml

yor iken kullanmak istemesi halinde
10 nolu buton/dügmesine (VOL ON
I OFF) basmasl yeterlidir. Radyo 60
dakika süre ~ah~mak üzere devreye
girecektir (akünün bo~almaslnl onle
mek i~in güvenlik süreci) Fonksiyonun
motorun stop edilmesi ile devre dl~1

kalmasl durumunda eger radyo once
den a~lk ise a~lk kalmaya devam ede
cektir.

Fonksiyon 5 nolu ~~) veya 3 nolu
(......) butonlar ile devreye ahnmakta/
~Ikartilmaktadlr.

Oisplayde fonksiyonun aktüel duru
mu gorüntülenecektir :

- "AUTO SWITCH: ON" Fonksi
yon aktif

- "AUTO SWITCH: OFF" Fonksi
yon aktif degil

Yakla~lk S saniye sonra sonmektedir.

OiKKAT Fonksiyon aktif hale geldi
ginde radyo otomatikman kapanmak
tadlr.

COMPACT OISC C;:ALAR

Radyo CO ~alan bir Compact Oisc
ile donaolml~or (bilgi CO' leri takmaYI
nlz).

Compacc Oisc CO takma ve ~Ikart

ma mekanizmasl motorlu bir sistem
ile ger~ekle~tirilmi~tir.

CO ~alarln se~ilmesi

Ses sistemine entegre CO ~alan

se~mek i~in CO yerine yerle~tirilmi~

iken ses sistemini 13 nolu butonldüg
mesine (VOL ON I OFF) basarak
a~lnlz. Oaha sonra "CO" ~h~ma mo
dunu a~mak i~in klsa bir ~ekilde ve
pe~ pe~e 2 (SRC)butonuna baslnlz.

Mevcut olan modlar ~unlardlr. Tuner
(FM veya AM) veya CO.

CO'nin yerle~tirilmesil

~Ikartllmasl

Motorlu mekanizmay, harekete ge
~irmek i~in, CO'yi dikkatle yuvaslna
yerle~tiriniz; mekanizma CO'nin dog
ru konuma ge~mesini saglar.

CO'yi yerinden ~Ikartan mekaniz
may' .~ah~tlrmak i~in, ses sistemi a~lk

iken, I (A) butonuna baslnlz.

Oisplaydeki bilgiler

CO ~alar ~all~lr durumda iken, ek
randa, ~gldaki anlama gelen mesajlar
gorüntülenir:

"CO": CO modunu gosterir.

''TRACK 12": CO üzerindeki par~a

nln numaraSln1 belirtir.

"1: IO": par~anln ba~lndan itibaren
ge~en süreyi belirtir.

Par~a se~imi (ileri/geri dogru)

CO'deki bir sonraki par~ay' ~almak

i~in, klsa bir ~ekilde 5 ~~) veya 3
nolu (......) butonuna baslnlz.

Eger par~a ~allnmaya ba~ladlktan

sonra 2 saniyeden fazla bir süre ge~

mi~ ise, par~ay' ba~lndan itibaren tek
rar dinlemek i~in, 5 ~~) butonuna
bas,nlZ. Bu durumda bir onceki par~y'
~almak i~in, 5 ~~) butonuna pe~

I'e~e iki kez baslnlz.
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Pars;a1ann hlzh ilen/gen ahnmas.

Se~ilen par~ üzerinde, hlZl1 bir ~ekil

de ileri dogru gitmek i~in 3 (~~)

butonuna; h,zli bir ~ekilde geri dogru
gitrnek i~inde 5 ~~) butonuna baslp
baslli tutunuz. Buton serbest b,rak,ld,
glnda, hlZIi ileri/geri gitrne i~lemi dur
durulur.

Pause (duraklama) fonksiyonu

CO ~alan durdurmak i~in, 14 ~~)
butonuna klsa bir ~ekilde basmlz.
Oisplayde "CO PAUSE" mesajl gorü
leeektir.

Par~ay' yeniden dinlemek i~in 14
~~) butonuna tekrar basmlz.

CO'deki par~alann taranmaSI (Track
Sean fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, bir CO'deki bütün
par~alann ba~ taraflannrn dinlenmesi
mümkündür.

CO'de yer alan bütün par~alann ilk
7 saniyelik klsmml dinlemek i~in 4
(SCAN) butonunu basill konumda
tutunuz.
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Par~alann taranma SlraSI a~aglda

a~lklanml~tlr :

- <;:alinan par~dan itibaren, CO'deki
son par~aya kadar.

- CO'deki birinci par~adan, Sean
(par~alann taranmasl) fonksiyonu
devreye alindrgr zaman ~almmakta

olan par~aya kadar.

SCAN (par~alann taranmasl) fonksi
yonu, a~aglda belirtilen durumlarda
devre dl~1 blraklhr :

- Ses sistemi kapatildlgmda.

- 7 (SCAN) butonuna tekrar basll-
dlgmda.

- Ses kaynagl degi~tirildiginde.

Repeat fonksiyonu (pars;aOln
sürekli olarak tekrarlanmasl)

7 nolu butona (5/ RPT) basmlz.

Oisplayde "CO REPEAT TRACK"
mesajl gorüntüleneeektir..

Repeat fonksiyonunu devre dl~1

blrakmak i~in 7 nolu butona (5 RPT)
tekrar basmlz.

Oisplayde "CO REPEAT TRACK"
mesajl gorüntüleneeektir..

Ses kaynagl degi~tirildiginde, fonk
siyon devre dl~1 blraklhr.

DiKKAT Repeat fonksiyonu aktif
oldugunda SCAN fonksiyonu devre
dl~1 blrakillr.

Pars;alarln rastgele s;ahnmasl
(RaNDom fonksiyonu)

Se~i1en CO'deki par~alan kan~lk

slrada ~almak i~in 6 nolu butona
(RND) klsa süre (1 saniyeden az)
basmlz. Bu durumda displayde "CO
RANOOM OISC" mesajl gosterilir.

Fonksiyonu devre dl~1 blrakmak i~in

yeniden 6 nolu butona (RND) baslnr2.
Oisplayde "CO RANOOM OFF"
mesajl gosterilir.

Random fonksiyonu devrede iken,
CO'deki par~lann hepsi kan~lk slrada
~ahnrr S nolu ~~) veya 3 nolu
(~~) butonlar kullanrlarak.

Ses kaynagl degi~tirildiginde, fonksi
yon devre dl~1 blrakllir.



[M]~~ ~&.~~

(Bazl tiplerde)

Normal ses CO'lerinin kullanlml
dl~lnda, bu radyo MP3 formatlnda
kaYltlann yaplldlgl CO-ROM'lan da
~alabilir. Oto-radyo, bir ses CO'si
kullanlldlgl zaman CO okuyuculan
radyo gibi ~ah~acaktlr.

Desteklenen formatlar

MPEG-I Layer 1I

48 khz, 44, 1khz ve 32 khz
órnekleme frekanslannl destekler.

MPEG-I Layer 111

24 khz, 22,05 khz ve 16 khz
órnekleme frekanslannl destekler.

Ornek olarak.: 12 khz, 11,05 khz
ve 8 khz órnekleme frekanslannda
MP3 okuyucu bu ar~ivleri ~alabilir

ancak fonksiyonlan garanti
edilmemektedir.

Bir CD/MP3'ün okunmasl

Bir CO-ROM'un yerle~tirilmesi

durumunda, grup ve par~lann yaplSlnl
tespit etmek amacl ile bütün MP3
par~alan okunmakeadlr. Bu a~mada,

góstergede "READING DISC"
yazlSI belirmektedir (diskin okunmasl).
CO-ROM üzerinde mevcut bulunan
MP3 par~alanndan meydana gelen
karma~lk bir yaplYI okumak i~in (bir
~ok grup ve par~alan olan farkh
klslmlardan meydana gelen) yakla~lk

2 dakika gereklidir.

CO-ROM okuma a~masl, a~gldaki

durumlarda sona erer:

CO-ROM dogru okunmasl ve MP3
par~lannln tespit edilmesi durumunda.

Bu durumda, góstergede, ilk par~a

ve ilk grup'dan ba~lamak üzere par~a

~ahnmasl ba~lar ve MP3 mesajl belirir
(bkz. bir sonraki paragraf:
PARC;:ALARIN C;:ALlNMASI)
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Eger 2 dakika sonra CD-ROM
okuma i~lemi sona ermemi~ veya
tanlnmaml~ ise, gostergede birka~

saniye boyunea "CHECK DISC"
yazlsl gorülür (diskin kontrolü). Bu
durumda, oto-radyo TUNER
modunda ahel konumuna doner
(radyo).

Eger yakl~lk 5 saniye boyunca hi~bir

MP3 par~asl tespit edilmemi~ ise
gostergede "NO MP3 FILES" yazlsl
belirir. Bu durumda oto-radyo
TUNER modunda ahel konumuna
doner (radyo).

Karma CO kaydl

Kullanlelnln, aYnl medyada MP3
kompakt ve kompakt olmayan karma
CD kaydl yapmasl durumunda, ~unlar

meydana gelir;

-Bu CD oto-radyoya yerle~tirildigi

zaman, oto-radyo format tanlmasl
yapar;

-ilk se~im kompakt olmayan
müzikler i~in yapillr;

-MP3 kompakt müziklerin
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dinlenmesi i~in, kullanlelnln, ''Toggling"
modunu ~ali~tlrmak i~in ¡/CO +
veya 2/CD tu~lanna yakla~lk 2
saniye boyunea basmasl gerekir;

-''Toggling" modu ~ali~t1nldlgl zaman,
bu durum oto-radyonun gosterge
sinde gosterilir.

PARc;ALARIN c;ALlNMASI

MP3 par~alannln kaYlt edilmi~

oldugu bir CD-ROM'un ~ahnmasl

esnaslnda, oto-radyo gostergesinde
par~anln ismi ve kaYlt süresi gozükür
(mesela MIDNIGHT MOTION
4:47").

Not: isim, kayda baghdlr.

<;:alma esnaslnda ~unlar mümkündür:

Par~alar araslnda a~agl veya yukan
dogru hareket

Gruplar araslnda a~agl veya yukan
dogru hareket (bkz bir sonraki GRUP
TALiMATLARI)

Oto-radyonun MP3 modunda;

-Sadeee MP3 par~alan ~alar

-Her bir grup i~in alfabetik/ numara
SlraSlna gore par~a ~almaktadlr.

(bunlar da aYnl kriterlere gore
slralanaeaklardlr) ( her bir aqiv i~in

01, 02 veya 00 1, 002 gibi birer numara
konulmasl tavsiye olunur)

-Oto-radyonun her a~llmaslnda en
son par~anln ba~lna doner.

Se~im a~amaslnda.gosterge grup
numaraSlnl, par~a numara ve ismini
gosterir (mesela 3/13 MIONIGHT
MOTION).

istenilen bandln se~imini
kolayla~tlrmak amael ile istenilen yola
hlzh bir ~ekilde ge~mek i~in "FAST
TRACK" I hareket ge~irmek amael
ile 3 dügmesine basln.

UYARI- Degi~ken hit yontemi ile
kaYlt edilmi~ MP3 par~alan.

gostergede ~alma sürelerinin gosteril
mesi esnaslnda hatalara neden olabilir.



\ - - - - - /.' F....2.mpJ .' F<4.l.mpl J\ f].).mpl J F3.2.mp) .' fJ-I.mpJ-- -- -- --

Raiz (Root~ FI

I
,--

A '" F2

e F3

~
.' 1F2-I.~ F.' F3-I.mp3]

" F2.2.mf'! .~ F3-2.mp3

.' F2-3.mp3 .' F3-3.mf'!

B F4

MP3 Oosya Yaplsl

I/CO + veya 2/CO
tu~lanna bastlktan sonra, bir MP3
medyasl ~alarsa radyonun gosterge
sinde ~gldaki tanlmlama belirecektir:

-F 1, F2, F3, F4...F20

-Dosya adl (yakla~lk 2 saniye sonra)

-3 dügmesi vasltasl ile se~ilen bilgi,
albüm, ses, isim, sanat~I, V.S (yakla~lk

2 saniye sonra)

-2/CO tu~una basllmasl
durumunda gostergede ~unlar

belirecektir:

-...F 20, FI9, F IB.....FOI

-Dosya Ismi (yakla~lk 2 saniye sonra)

-3 dügmesi vasltasl ile se~i1en bilgi
(bkz saya 6)-albüm, ses, isim, sanat~I,

v.s (yakla~lk 2 saniye sonra)

Gruplarm yap,sl

.~ F4-I.mp)

.' [F4-2.mp3

.' FI-I.mp3

.~ FI-2.mp)

: FI.3.mp3

Par~alann ~alinma SlraSI
.~ FI·I.mpl .' FI·2.mpl .~ FI·l,mp3

Dosya yukan

Root (F 1) A (F2) , e (F3) J B (F4)

,-- -- -JI'

.' F2-l.mp3 .~ F2.2.mp] .~ F2.J.mpl
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Not.: MENU/RDS tu~u vasltasl ile
"NAME SCROLL" opsiyonunun
se~i1mesi durumunda, góstergede
isim hareketi meydana gelir (Bkz
"NAME SCROLL" paragrafl).

Grup se~imi

Sonraki/Ónceki

Bir sonraki grupta bulunan par~alan

se~mek i~in 12 tu~una (1 CDI +)
klsa bir süre baslnlz (2 saniyeden az).

Bir ónceki grupta bulunan par~alan

se~mek i~in I I tu~una

(1 CDI -) klsa bir süre baslnlz
( 2 saniyeden az).

Góstergede sonraki/ónceki grup
isim ve numarasl belirir (mesela 9
MISC COLLECTION).
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Par~alarln tekrarl (Folder
Repeat fonksiyonu)

7 (SRPT) tu~una klsa bir süre
basmak sureti ile (1 saniyeden az)
par~alann tekrar yóntemleri
degi~tirilir: góstergede, daha sonraki
basmalarda a~agldaki yazilar belirir
"MP3 REPEAT TRACK"->"MP2
REPEAT FOLDER"> "MP3
REPEAT OFF".

Bu yazilar ile a~agldaki fonksiyonlar
devreye girmektedir:

"MP3 REPEAT TRACK" mevcut
par~anln tekrannl saglar.

"MP2 REPEAT FOLDER" se~i1en

grup par~alannln tekrannl saglar.

"MP3 REPEAT DISC" bütün MP3
CD'sinin tekran fonksiyonunu
devreye sokar.

"MP3 REPEAT OFF" par~alann

tekran fonksiyonunu devreden
~Ikartlr.

Bir grupta par~alarln geli~igüzel

~ahnmasl

Kompakt Diskte mevcut par~alann

geli~igüzel ~alinmasl i~in 5 (6/RND)
dügmesine klsa bir süre (1 saniyeden
az) baslnlz: daha sonra dügmeye her
baslldlglnda góstergede a~agldaki

yazllar belirecektir "MP3 RANDOM
DISC"->"MP3 RANDOM
FOLDER"-> "MP3 RANOOM
OFF".

Bu yazllar ile birlikte a~agldaki

fonksiyonlar devreye girer:

"MP3 RANDOM DISC":MP3
CO-ROM i~inde mevcut par~alann
belli bir slraya bagli olmakslzm
~allnmaslnl ger~ekle~tirir.

"MP3 RANDOM FOLDER":
se~ilen grup i~inde mevcut par~alann
belli bir slraya bagli olmakslZln
~allnmaslnl ger~ekle~tirir.

"MP3 RANDOM OFF": Par~alann

belli bir slraya bagli olmakslzln
~alinmasl fonksiyonunu devreden
~Ikartlr.



ANTEN

SiGORTA

TEKNiK BiLGiLER

Ara<;ta tavanln üzerine yerle~tirilmi~

bir anten bulunmaktadlr.

SES SiSTEMiNiN (RAOYO)
GÜCÜ

- 4 x 3S W

Ses sisteminde lOA bir koruyucu
sigorra bulunmaktadlr (~ekil 2 de 
O).
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¡ekil2
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Birka~ kez 8 (MENU ROS)
dügmesine klsa süreli (1 saniyeden
az) basmak sureti ¡le NAME
SCROLL fonksiyonuna kadar menü
i<;inde dola~mak mümkündür.

Ekran, duruma gore ~unlan

gosterecektir:

NAME SCROLL OFF = Ar~iv

isminin ilk IS karakterinin sabit olarak
gosterilmesi

NAME REPE,!\T = A'1ivin bütün
isimleri araslnda sürekli dola~lm

NAMESCROLL:ONCE=
A'1ivin tam ismi ile bir kere yapilan
dola~lm

NAME SCROLL TWICE =
Ar~ivin tam ismi ile iki kere yapilan
dola~lm

Par~aJGrup isimleri araslnda
dola~~a (NAME SCROLL
fonkslyonu)

Grubun isim ve numaraslnln
ekranda gorüntülenmesi.

KaYlt ile ilgili a'1iv, dosya, ses, sanat<;l,
album, track ve frekanslnl ekranda
gorüntülemek i<;in klsaca (1 saniyeden
az süre) 8 tu~una (4/0ISP) baslnlz.

Yeniden 2 saniyeden fazla bir süre
8 tu~una bastlglnlzda, sürekli olarak
ekranda belireni se<;mi~ olursunuz
ve doner dügme vasltasl ile ar~iv,

dosya. ses, sanat~l, albüm. track ve
frekanslnl se<;ebilirsiniz. Ekranda
bu/unani se<;mek i<;in birka<; saniye
bekleyiniz.

Par~a se~imi

CO-ROM'un bir sonraki par<;aslna
ge<;mek i~in 3 tu~una ~~) ve bir
oncekine gitmek i<;in S (........) tu~una

klsa bir süre (1 saniyeden az) baslntz.

Ekranda, se<;ilen par<;a gorüntülene
cektir (bir onceki par<;a)

Not: CO'nin tantml tamamen, kaYlt
a~amaslndaki bilgilere baghdlr.



NOTLAR

--------

34



NOTLAR

. ,
35


