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FAYDALI TAVSÝYELER

Yol güvenliði
Otomobili kullanmadan önce çeþitli ses
sistemi fonksiyonlarýnýn (istasyonlarýn
kaydedilmesi gibi) nasýl kullanýlacaðýný
öðrenmeniz tavsiye edilir.

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý
Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, otomobil
hareket halinde iken her zaman deðiþebilir.
Alýcý yayýn vericisinden uzaktayken daðlar,
binalar veya köprülerin varlýðýndan et-
kilenebilir.

DÝKKAT Trafik raporlarý, normal yayýnlara
göre daha yüksek ses seviyesinde yayýn-
lanabilir.

TTAANNIITTIIMM

Ses sistemi, yolcu kabininin özelliklerine
göre ve özellikle de ön panelin görünümüne
uyum saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir.

Ses sistemi, sürücü ve yolcunun kolaylýkla
eriþebileceði konumdadýr. Ayrýca, ön tarafta
yer alan grafikler, kumandalarýn kolaylýkla
tanýnmasýný ve kullanýlmasýný saðlar.

Kullaným ile ilgili açýklamalar aþaðýda verilmiþ
olup, dikkatle okumanýz tavsiye edilir.
Radyo üzerinden CD Changer’ýn (bazý
tiplerde) nasýl kumanda edileceði de, bu
açýklamalar arasýnda yer almaktadýr. CD
Changer’ýn (çoklu CD çalar) kullanýlmasý ile
ilgili talimatlar için ilgili kitapçýðýna bakýnýz.

Otomobilinizi, ses çok açýk
iken kullanýrsanýz; hem ken-

di hayatýnýzý, hem de diðer insanlarýn
hayatýný tehlikeye atarsýnýz. Bu yüzden
ses yüksekliðini her zaman çevrenizde-
ki gürültüleri duyabilecek þekilde
ayarlayýnýz (kornalar, ambulans, po-
lis sirenleri gibi).

UYARI
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Bütün CD’lerin üzerlerindeki parmak iz-
lerini ve tozlarý, yumuþak bir bez kulla-
narak dikkatle temizleyiniz. CD’leri dýþ
kenarlarýndan tutunuz ve merkezinden
baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz;

CD’leri temizlemek için kesinlikle
kimyasal ürünler (sprey þeklindeki te-
mizleyiciler, antistatik veya inceltici mad-
deler gibi) kullanmayýnýz; aksi takdirde
CD yüzeyi hasar görebilir;

CD çalýnýrken atlamalara sebep olabile-
cek lekeleri ve çizilmeleri önlemek için,
CD’leri kullandýktan sonra kutularýna
koyunuz;

CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek sý-
caklýklara ve neme maruz býrakmayýnýz;

Kompakt Diskinizin kayýt tarafýna çýkart-
ma yapýþtýrmayýnýz ve üstüne yazý yaz-
mayýnýz.

Bir Kompak Diski muhafazasýndan çýkar-
mak için orta yerine bastýrýnýz ve diski
dikkatle dýþ çevresinden tutup çekiniz.

Kompak Diski her zaman dýþ çevresinden
tutunuz. Kesinlikle yüzeyine dokunmayýnýz.

Parmak izi ve tozu temizlemek için Kom-
pakt Diski ortasýndan baþlayýp dýþa doðru
yumuþak bir bezle siliniz.

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

Optimum kalite ve kullaným için herzaman
orjinal CD’ler kullanýnýz. Usulüne uygun
olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar yazýla-
bilir) CD’ler ve/veya 650 MB’tan daha 
fazla kapasiteye sahip CD’lerin düzgün
çalýþmasý garanti edilmez.

DÝKKAT CD’ler için piyasada satýlan ko-
ruyucu filmleri veya stabilizör içeren disk-
leri kullanmayýnýz; bunlar dahili mekaniz-
maya sýkýþabilir ve CD’nin hasar görmesine
sebep olabilir.

Koruma ve bakým
Ses sisteminin esas yapýsý, hiçbir özel bakým
gerektirmeden uzun süre çalýþýr. Bir arýza
durumunda yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.

Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik bir
bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cilalayýcý
maddeler yüzeye zarar verebilir.

Kompak Disk (CD)
CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya de-
formasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceði-
ni unutmayýnýz. CD’den en iyi performan-
sý elde etmek için aþaðýdaki tavsiyelere
uyunuz:

Sadece aþaðýdaki marka bulunan CD’-
leri kullanýnýz:
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DÝKKAT CD çalar, piyasada satýlan sýkýþtýr-
ma sistemlerinin birçoðunu okuyabilmek-
tedir (LAME, BLADE, XING, FRAUN-
HOFER gibi). Bununla birlikte, sýkýþtýrma
sistemlerinin sürekli çoðalmasý sebebi ile
tüm sýkýþtýrma formatlarýnýn okunmasý
garanti edilemez.

DÝKKAT Üzerine bir kereden fazla yazýlmýþ
CD’ler kullanýldýðýnda (multisession CD)
ilk yazma iþlemi esnasýnda yazýlan veriler
okunur.

DÝKKAT Kopyalanmaya karþý korumalý
CD’lerin kullanýlmasý durumunda, çalmaya
baþlamadan önce bir kaç saniye bekle-
meniz gerekebilir. Sürekli yeni koruma
metodlarýnýn oluþturulmasýndan dolayý CD
çalar tüm korumalý CD’leri çalmayabilir.
Korumalý CD’ler CD kabýndaki küçük bir
harf iþareti veya okunmasý zor olan küçük
karakterler ile gösterilmektedir. Üzer-
lerinde genelde þu ifadeler olabilir: “COPY
CONTROL”, “COPY PROTECTED”,
“THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A
PC/MAC”, veya aþaðýdaki gibi semboller
kullanýlmýþ olabilir:

TEKNÝK BÝLGÝLER
Güç: 4 x 36 W

Standart HI-FI sistemi 
(bazý tiplerde)

6 hoparlör (2 midwoofer + 2 ön
tweeter, 2 arka full-range hoparlör)

Interscope Hi-Fi sistemi
(bazý tiplerde)

8 hoparlör (2 midwoofer + 2 ön
tweeter, 2 midwoofer + 2 arka tweet-
er), ASP (analog ekolizer) ile sub-
woofer ve multi-channel amfi 

Çoklu CD çalar (CD Changer) ön
ayarý 

Hýrsýzlýða karþý koruma sistemi
Korumalý CD’lerde (ve bu CD’lerin kablarýn-
da) çoðunlukla AUDIO CD ibaresi bulun-
maz:
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KKIISSAA    TTAANNIITTIIMM

SES BÖLÜMÜ
Mute/Pause (sessize alma/duraklatma)
fonksiyonu;

Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve
tis sesinin vurgulanmasý) fonksiyonu

Audio Clip Tespit fonksiyonu

Soft Mute (kademeli olarak ses kesme)
fonksiyonu

5 bantlý grafik ekolayzer

Baðýmsýz bass (bas)/treble (tiz) ayarlarý

Balance (LH-sol/RH-sað balans) ve 
Fader (ön/arka balans)

F0Q0600m

CD / MP3 DÝSK  (bazý tiplerde)
BÖLÜMÜ

Play/Pause (parça çalýnmasý/duraklatma)

Önceki/sonraki parça seçimi

FF (hýzlý ileri) / FR (hýzlý geri)

Önceki/sonraki parça seçimi

RADYO BÖLÜMÜ
Trafik bilgileri (TA)

FM bandýnda 6 istasyon ve AM bandýn-
da 6 istasyonun otomatik kaydý (Auto-
STore fonksiyonu) 
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Buton

Buton

GENEL FONKSÝYONLAR
On (açýk)

Off (Kapalý)

Ses yüksekliði ayarý

Ses açýk/kapalý (MUTE - sessiz konum)

Frekans seçimi 
(FM 1, FM 2, FM 3, FM AST, LW, MW, AMAST)

Alternatif frekans

Program tipi

Trafik anonslarý

Ses ayarlarý

Ekolayzerin devreye alýnmasý

Ýleri seviyedeki fonksiyonlarýn ayarlarý

Ses (audio) kaynaðýnýn seçimi (Radyo/CD/CD-Changer)

Mod
Butona kýsaca basýnýz

Butona uzunca basýnýz 

Düðmeyi sola/saða çeviriniz

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz 

Butona uzunca basýnýz 

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona uzunca basýnýz 

Manuel istasyon arama: butona kýsaca basýnýz
1. seviye menünün devreye alýnmasý butona kýsaca basýnýz
2. seviye menünün devreye alýnmasý butona uzunca basýnýz 

Butona kýsaca basýnýz

RADYO FONKSÝYONLARI
Otomatik istasyon arama

Güncel radyo istasyonunun kaydedilmesi 

Kayýtlý istasyonun dinlenmesi

Otomatik istasyon arama

Mod
Butona kýsaca basýnýz 
(hýzlý ileri için uzunca basýnýz)

1’den 6’ya kadar olan ayar/kayýt 
butonlarýndan istediðinize uzun süre basýnýz.

1’den 6’ya kadar olan ayar/kayýt 
butonlarýndan istediðinize kýsaca basýnýz.

ON/OFF 

MUTE

BAND AS

AF PTY

TA

AUDIO
DSP

MENU
RDS

SRC

È Í

1 2 3 4 5 6

SCAN
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Buton CD FONKSÝYONLARI
Bir önceki/bir sonraki parçayý çalmak

Parça üzerinde hýzlý ileri/geri gitmek

CD’yi çýkartma

Radyo frekans bandýnýn seçilmesi

Önceki/sonraki CD seçimi (CD Changer modu)

Önceki/sonraki dosya seçimi (MP3 modu)

Hýzlý CD parçasý (veya dosyasý (MP3 modu) seçimi 
(fonksiyona ses düðmesi ile kumanda edilir)

MP3 CD parçasýnýn ekranda görüntülenmesi (MP3 CD modu)

MP3 CD parçasýnýn ekranda görüntülenme ayarý (MP3 CD modu)

CD parçasý tekrarý açýk/kapalý (CD modu)

MP3 CD parçasý/MP3 dosyasýndaki parça tekrarý açýk/kapalý
Tüm MP3 CD’nin tekrarý (MP3 modu)

CD parçasý/MP3 parçalarýnýn karýþýk çalýnmasý açýk/kapalý 

Mod
Butona kýsaca basýnýz

Butona uzunca basýnýz 

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz 

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona uzunca basýnýz 

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

Butona kýsaca basýnýz

È Í

BAND AS

CD/ +
CD/      –

F-TRK

RPT

RND

DISP

CD+/CD–
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FONKSÝYON
Sessiz konum açma/kapatma (ses sistemi açýk konumdayken)

Ses yükseltme

Ses azaltma

Ses kaynaðý (Radyo - CD - MP3 - CD Changer)
seçme butonu

Sinyali alg�lanabilen ilk istasyona kadar otomatik 
arama (yukar� yönde)
CD çalar: bir sonraki parçayý seçme 
CD Changer: bir sonraki parçayý seçme 

Sinyali alg�lanabilen ilk istasyona kadar otomatik 
arama (aşağ� yönde)
CD çalar: bir önceki parçayý seçme
CD Changer: bir önceki parçayý seçme

Mod
Butona kýsaca basýnýz 

Butona basýnýz

Butona basýnýz

Butona basýnýz

Butona basýnýz

Butona basýnýz

DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ
ÜZERÝNDEKÝ KUMANDALAR 
(bazý tiplerde 

F0Q0735m

Buton

+
–
SRC

�

�
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42 istasyonun manuel kaydý: AMAST
bandýnda AutoSTore fonksiyonu ile, 24
Adet FM bandýna (6 adet FM1, 6 adet
FM2, 6 adet FMT ve 6 adet FMAST),
6 adet MW, 6 adet LW ve 6 adet AM
(MW+LW) bandýna istasyonlar
kaydedilebilir.

FM bandýnda 6 istasyon ve AM bandýn-
da 6 istasyonun otomatik kaydý (Au-
toSTore fonksiyonu) 

SENS DX/LO fonksiyonu (radyo istas-
yonlarý aranýrken hassaslýk ayarý);

Yaklaþýk 10 saniyede her istasyonda
arama fonksiyonu (kayýtlý istasyonlarýn
aranmasý)

Otomatik Stereo/Mono seçimi.

Kompak Disk bölümü
Disk seçimi (disk no.)

Parça seçimi (ileri/geri)

Hýzlý ileri/geri gitme

Parça Tekrarý fonksiyonu (son parçanýn
tekrarlanmasý)

Scan (tarama) fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn taranmasý, her parça için 10
saniye)

RaNDom fonksiyonu (parçalarýn rast-
gele çalýnmasý)

TPM fonksiyonu (CD’deki parçalarýn
çalýnma sýrasýnýn kaydedilmesi)

CD Naming fonksiyonu (bir CD is-
minin verilmesi), sadece CD Changer
içindir. MP3 CD çalar için mevcut
deðildir.

CD Azaltma fonksiyonu (CD’deki
sinyale göre ses seviyesinin azaltýlmasý) 

GENEL BÝLGÝLER
Ses sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara sahip-
tir:

Radyo bölümü
FM/AM/MW/LW frekans bantlarýnda
PLL ayarý

TA (Trafik bilgileri) - PTY (Program
Türü) - EON (Güçlendirilmiþ Diðer
Yayýn Ýstasyonlarý Þebekesi) - REG
(Bölgesel Programlar) fonksiyonlarý ile
birlikte RDS (Radyo Data Sistemi)

AF: RDS modunda alternatif frekans
arama

Otomatik/manuel istasyon arama
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Ses bölümü 
Mute/Pause (sessize alma/duraklatma)
fonksiyonu;

Soft Mute (kademeli olarak ses kesme)
fonksiyonu;

Loudness (ses seviyesi düþükken bas
ve tis sesinin vurgulanmasý) fonksiyonu;

 Audio Clip Tespit fonksiyonu;

5 bantlý grafik ekolayzer 

Baðýmsýz bass (bas)/treble (tiz) ayarlarý;

Sað/sol kanal balansý.

Multimedia CD’lerine müzik
parçalarýna ilave olarak veri
parçalarý da kaydedilir. Bu
CD’lerin çalýnmasý, parazit-

lerin yaný sýra, yol güvenliðini tehlikeye
atacak ve sistemin son kademeleri ile
hoporlöre zarar verebilecek derecede
yüksek seslerin çýkmasýna sebep ola-
bilir. 

MP3 CD bölümü
Dizin seçimi (önceki/sonraki);

Parça seçimi (ileri/geri);

Hýzlý ileri/geri gitme;

Disp fonksiyonu: MP3 CD bilgi ekraný:
dizin ismi, ID3-TAG bilgisi, parçanýn
baþlangýcýndan itibaren geçen süre,
dosya ismi görüntülenmesi;

Folder Repeat fonksiyonu: parça
tekrarý seçimi;

RaNDom fonksiyonu: dizin parçalarýnýn
karýþýk sýrada çalýnmasý;

Name Scroll fonksiyonu: parça/dizin
isimlerinin taranmasý.

Ses CD’si ve R/RW CD’lerin çalýnmasý.
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RADYO/CD ÇALAR/CD
CHANGER SEÇÝLMESÝ
Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþüm-
lü olarak seçmek için, SRC butonuna kýsa
bir þekilde ve ard arda basýnýz:

- RADYO 

- CD (Kompact Disk)

- CD Changer (Çoklu CD çalar) (sadece
CD Changer monte edilmiþ ise).

Ses kaynaðýný deðiþtirdikten sonra, ekran-
da seçilen fonksiyon görüntülenecektir:
RADYO, CD Çalar, CD Changer (Çoklu
CD çalar).

Fonksiyon otomatik olarak devreden çýkar
(örneðin CD yerleþtirilmemiþ ise). 

SES KAYNAÐI HAFIZA
FONKSÝYONU
Eðer bir CD dinlerken baþka bir fonksi-
yon seçilirse (radyo gibi), çalma durduru-
lur ve CD moduna tekrar dönüldüðünde
durduðu yerden tekrar baþlar.

Radyo dinlenirken baþka bir fonksiyon
seçilmesinin ardýndan tekrar Radyo mo-
duna dönüldüðünde seçilmiþ olan en son
istasyon ayarlanýr.

Ses seviyesinin ayarlanmasý
Ses seviyesini ON/OFF butonu/düðmesi
kullanýlarak ayarlanabilir. 

Ses seviyesini artýrmak için düðmeyi saat
ibresi dönme yönüne, ses seviyesini azalt-
mak için saat ibresi tersi yönüne çeviriniz.

Ekranda görüntülenecek mesajlar: “VOL-
UME 00” ... “VOLUME 12”

SES SÝSTEMÝNÝN AÇILMASI
Sistemini açmak için ON/OFF butonuna
basýnýz. Radyonun açýlmasý kontak anah-
tarýnýn pozisyonuna baðlýdýr:  kontak anah-
tarý MAR pozisyonuna çevrilince radyo
açýlýr; anahtar STOP poizsyonuna çevri-
lince radyo kapanýr (“Radyo” bölümünde-
ki “AUTO fonksiyonu” paragrafýna bakýnýz). 

Eðer radyo kontak anahtarý STOP konu-
muna çevrildiðinde açýlýrsa 20 dakika son-
ra kendiliðinden kapanacaktýr.

SES SÝSTEMÝNÝ KAPATMAK
Ses sistemini kapatmak için ON/OFF bu-
tonuna bakýnýz.

FFOONNKKSSÝÝYYOONN    VVEE    AAYYAARRLLAARR
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SOFT MUTE FONKSÝYONU
(kademeli olarak ses kesme) 
Mute fonksiyonu açýlýr/kapatýlýrsa, ses yük-
sekliði de kademeli olarak azalýr veya ar-
tar (Soft Mute fonksiyonu)

TON AYARI 
(bas/tiz)
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:

- ekranda “BASS” veya “TREBLE” (Bas veya
Tiz) mesajlarý görüntüleninceye kadar AU-
DIO DSP butonuna ard arda ve kýsa bir
þekilde basýnýz.

- bas ve tiz tonlarýný artýrmak için ON/OFF
butonu/düðmesini saat ibresi dönme
yönüne, azaltmak için saat ibresi tersi
yönüne çeviriniz.

Ekranda birkaç saniye bas/tiz seviyesi 
(-10’dan +10’a) görüntülenecektir.

Son ayardan birkaç saniye sonra ekrana
radyo ana ekraný gelecektir.

BALANS AYARI
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:

- ekranda “BALANCE” (kanal balansý)
mesajý görüntüleninceye kadar AUDIO
DSP butonuna ard arda ve kýsa bir þekilde
basýnýz.

- sað hoparlördeki ses seviyesini artýrmak
için ON/OFF butonu/düðmesini saat ibre-
si dönme yönüne veya sol hoparlörlerde-
ki ses seviyesini artýmak için saat ibresi ter-
si yönüne çeviriniz.

- ekranda Í +10’dan È +10’a kadar ba-
lans seviyesi birkaç saniye görün-
tülenecektir (È = sað, Í = sol). Son
ayardan birkaç saniye sonra ekrana radyo
ana ekraný gelecektir.

MUTE FONKSÝYONU 
(sesin tamamen kesilmesi)
MUTE fonksiyonunu açmak için ON/OFF
butonuna kýsaca basýnýz. Ses seviyesi
kademeli olarak azalacaktýr (Soft Mute
fonksiyonu) ve sistem Mute fonksiyonun-
dan sonra seçilen kaynaðý görüntüleye-
cektir (örneðin Radyo seçilince “TUNER
MUTE”).

Mute fonksiyonunu kapatmak için MUTE
butonuna tekrar basýnýz. Ses seviyesi, Mute
fonksiyonu devreden çýkartýlmadan önce-
ki ses seviyesine ulaþýlana kadar kademeli
olarak artýrýlýr (Soft Mute fonksiyonu).

ON/OFF butonu/düðmesinin çevrilmesi ile
ses seviyesi deðiþecektir; Mute fonksiyonu
devrede kalacaktýr. Fonksiyonu devre dýþý
býrakmak için yeniden MUTE butonuna
basýnýz.

Mute fonksiyonu devrede iken tüm diðer
fonksiyonlar kullanýlabilir. TA fonksiyonu
devrede iken bir trafik anonsu alýnýrsa,
Mute fonksiyonu devre dýþý kalýr.
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FADER AYARI
(ön ve arka hoparlörler arasýndaki
balans) 
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:

- ekranda “FADE” mesajý görüntülenin-
ceye kadar AUDIO DSP butonuna ard ar-
da ve kýsaca basýnýz.

- ön hoparlördeki ses seviyesini artýrmak
için ON/OFF butonu/düðmesini saat ibre-
si dönme yönüne veya arka hoparlör-
lerdeki ses seviyesini artýmak için saat ibre-
si tersi yönüne çeviriniz.

Son ayardan birkaç saniye sonra ekrana
radyo ana ekraný gelecektir.

LOUDNESS FONKSÝYONU 
(ses yüksekliði)
Loudness fonksiyonu düþük ses se-
viyesinde, bas ve tiz sesleri artýrarak ses
kalitesini iyileþtirir. Ses seviyesi maksimum
seviyede iken Loudness fonksiyonu devre
dýþý kalýr.

Fonksiyonu açmak/kapatmak için, MENU
RDS butonuna kýsaca basarak MENU’yü
açýnýz ve içinde hareket ediniz.  Fonksi-
yonun durumu (açýk veya kapalý) ekranda
“LOUDNESS ON” veya “LOUDNESS
OFF” mesajý ile belirtilecektir: Bu ayarlar
È veya Í butonlarý ile seçilebilir.

TELEFON BAÐLANTILARI
Eðer otomobile hands-free kit monte
edilmiþ ise, gelen arama TELEFON
fonksiyonu için ayarlanan ses seviyesinde
alýnacaktýr, eðer istenirse OFF (sessiz)
konumuna geririlebilir. 

PRESET/XX EQ SET*/CLASSIC
/ROCK/JAZZ FONKSÝYONU
(ekolayzeri açmak/kapamak)
AUDIO DSP butonuna uzunca basarak
ekolayzeri devreye alýnýz ve aþaðýdaki
ayarlarý seçmek için ON/OFF buto-
nunu/düðmesini çeviriniz: 

- “PRESET” (önceden tanýmlanan ekolay-
zer ayarý);

- CLASSIC” (önceden belirlenen ekolay-
zer ayarý);

- “ROCK” (önceden belirlenen ekolayzer
ayarý);

- “JAZZ” (önceden belirlenen ekolayzer
ayarý);

- “CUSTOMER” (kullanýcý tarafýndan
deðiþtirilebilen 5 ekolayzer bandýnýn
ayarý)

Ýstenilen bandý seçmek için È veya Í bu-
tonuna ard arda basýnýz ve seçilen bandýn
seviyesini artýrmak/azaltmak için ON/OFF
butonu/düðmesini kullanýnýz.
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AM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: MW, LW
ve AMAST. AMAST bandý, AutoSTore
(otomatik kayýt) fonksiyonu ile otomatik
olarak kaydedilen istasyonlara tahsis
edilmiþtir.

Radyo daima RDS (Radyo Data Sistemi)
ile yayýn yapan istasyonlar için ayarlan-
mýþtýr.

ÝSTASYON KAYIT BUTONLARI
l’den 6’ya kadar numaralandýrýlmýþ olan bu-
tonlar aþaðýda belirtilen istasyon kayýt
iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:

- FM bandýnda 24 adet (6 adet FM 1, 6
adet FM 2, 6 adet FM 3, 6 adet FMAST)

- 6’sý LW bandýnda

- 6’sý MW bandýnda

- 6’sý AMAST bandýnda

Önceden kaydedilen istasyonlarý dinlemek
için, istediðiniz radyo bandýný seçiniz ve il-
gili istasyon kayýt butonuna (1’den 6’ya
kadar) kýsaca basýnýz. Ekranda istasyonun
ismi ve frekansý ve ayrýca kayýt numarasý
görüntülenecektir.

DÝNLENEN SON ÝSTASYONUN
KAYDEDÝLMESÝ
Radyo, her radyo bandýnda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve
radyo açýldýðýnda veya radyo bandý deðiþti-
rildiðinde bu istasyona ayar yapýlýr.

OTOMATÝK AYAR
Yayýnlarý alýnabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya
baþlamak için È veya Í butonuna kýsa bir
süre ile basýnýz.

Eðer arama esnasýnda kayýt butonlarýndan
birisinde (1’den 6’ya kadar) önceden
kaydedilmiþ olan bir istasyonun yayýný alýnýr
ise, istasyon kayýt numarasý birkaç saniye
süre ile görüntüye gelir.

Ses sistemi açýldýðý zaman, sistem kapatýl-
madan önce seçilen son kaynak (Radyo,
Kompakt Disk veya CD Changer) çalmaya
baþlar.

Baþka bir ses kaynaðýný dinlerken radyo
seçilmek isteniyorsa kýsaca ve tekrar
tekrar SRC butonuna basýlmalýdýr.

Radyo modunda iken istediðiniz radyo
bandýný seçmek için BAND AS butonuna
kýsa bir þekilde ve ard arda basýnýz.

BAND AS butonuna her basýldýðýnda:
“FM1”, FM2”, “FM3”, “FMAST”, “LW”,
“MW” and “AMAST” bandlarý sýra ile seçilir 

FM bandý üç bölüme ayrýlmýþtýr: FM1, FM2,
FM3 ve FMAST. FMAST bandý, AutoSTore
(otomatik kayýt) fonksiyonu ile otomatik
olarak kaydedilen istasyonlara tahsis
edilmiþtir.

“FMAST” bandý, Autostore (otomatik
kayýt) fonksiyonu ile otomatik olarak
kaydedilen istasyonlara tahsis edilmiþtir.

RRAADDYYOO
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SCAN FONKSÝYONU
(Ýstasyon tarama)
Seçilen bandda (FM, AM, MW, LW) istas-
yon aramak için SCAN butonuna basýnýz.
Bulunan her istasyon birkaç saniye süre ile
çalýnýr ve istasyonun adý ile frekansý ekran-
da yanýp söner.

Tarama esnasýnda, ekranda “TUNER
SCAN” mesajý görüntülenecek, “SCAN”
kelimesi yanýp sönecektir.

Tarama fonksiyonu devrede ise tüm diðer
fonksiyonlar iptal edilir.

Kaydedilen istasyonlarýn taranmasý
“SCAN” fonksiyonu, aþaðýda belirtilen du-
rumlarda devre dýþý býrakýlýr;

- SCAN butonuna tekrar basýlarak

- ses sistemi kapatýlarak

- ses kaynaðýný (CD, CD Changer)
deðiþtirerek

- seçilen frekans bandýný deðiþtirerek (veya
kayýt etme durursa)

- bir kayýtlý butona basýlarak

- AutoSTore fonksiyonunu devreye alarak
(otomatik kayýt)

KAYDEDÝLEN ÝSTASYONLARIN
TARANMASI 
Bulunulan frekans bandýnda kayýt yapýlmýþ
istasyonlarý aramak için SCAN butonuna
en az 2 saniye süre ile basýnýz;

- FM: FM 1, FM 2, ...., FM II 1, FM II 2,...
FM III 1, FM III 2,... FMAST 1,
FMAST 2,....

- AM: MW 1, MW 2, .... MW 6, LW 1,
LW 2, .... LW 6, AMAST 1, AMAST
2,...

Bulunan her istasyon birkaç saniye süre ile
çalýnýr ve frekansý ekranda görüntülenir.

Kaydedilen istasyonlarýn taranmasý fonksi-
yonu, aþaðýda belirtilen durumlarda devre
dýþý býrakýlýr;

- SCAN butonuna tekrar basýlarak

- ses sistemi kapatýlarak

- bir kayýtlý butona basýlarak

- AutoSTore fonksiyonunu devreye alarak
(otomatik kayýt)

- ses kaynaðýný (CD, CD Changer)
deðiþtirerek

- FM seviyesini veya seçilmiþ frekans
bandýný deðiþtirerek

Manuel ayar
Bu fonksiyon, seçilen radyo bandýnda is-
tasyonlarýn manuel olarak aranmasýný
saðlar. Bu fonksiyonu devreye almak için
MENU’yü kullanýnýz (“Radyo bölümünde-
ki manuel istasyon arama açma/kapatma
(TUNING SEEK-Arama) paragrafýna
bakýnýz). 

Manuel arama için aþaðýdakileri uygulayýnýz:

- BAND AS butonunu kullanarak band
seçiniz: FM1, FM2, FMT, MW veya LW.

- È veya Í butonuna kýsaca ve ard arda
basýnýz.

È veya Í butonunu uzun süre basýldýðýn-
da, ileri doðru hýzlý arama yapýlýr. Buton
serbest býrakýlýr býrakýlmaz, arama iþlemi
sona erer.
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MANUEL ÝSTASYON KAYDI
Seçilen bandda dinlenilen istasyonun kay-
dý için 1’den 6’ya kadar olan butonlarý kul-
lanýnýz.

1’den 6’kadar olan butonlardan birisini
basýlý tutunuz, istasyon kayýt iþlemi tamam-
lanýnca ekranda kullanýlan buton görün-
tülenecek ve sesli bir onay sesi duyula-
caktýr.

AUTOSTORE FONKSÝYONU 
(otomatik kayýt)
AutoSTore fonksiyonunu açmak için
(otomatik istasyon kaydý) BAND AS bu-
tonunu basýlý tutunuz. Bu fonksiyon ile en
kuvvetli sinyali düþük seviyedeki sinyale
doðru FMAST (eðer FM bandý açýk ise)
veya AMAST (eðer AM bandý açýk ise)
frekans bandlarýndaki þiddete göre radyo
otomatik olarak kayýt yapar.  

DÝKKAT AutoSTore fonksiyonu devreye
alýndýðýnda, daha önce FMAST veya
AMAST bandýna kaydedilmiþ olan bütün is-
tasyonlar iptal edilirler.

Otomatik kayýt esnasýnda, Radyo modun-
da FM veya AM frekans bandý seçilmiþ iken
“TUNER FMAST” veya “TUNER AMAST”
mesajlarý ekranda görüntülenecektir.
Otomatik istasyon kayýt iþlemini durdur-
mak için BAND AS butonuna tekrar
basýnýz: radyo, AutoSTore fonksiyonunu
devreye almadan önce dinlenilen son is-
tasyonu otomatik olarak çalmaya baþlar.

KAYDEDÝLEN ÝSTASYONLARIN
DÝNLENMESÝ
Aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz:

- istenilen frekans bandýný seçiniz ve kayýt
yapýnýz (FM1, FM2, FM3, FMAST, MW,
LW, AMAST);

- 6 adet istasyon kayýt butonundan birine,
kýsa bir þekilde basýnýz.

Ekranda istasyon ismi (mevcut ise) ve
frekans görüntülenirken bulunulan istas-
yonu belirten numarayý belirten n olan
“Pn” mesajý ekranýn alt kýsmýnda görün-
tülenir.

Eðer FM1, FM2 ve FM3 bantlarýnda
sinyaller zayýf ve AF alternatif frekans ara-
ma fonksiyonu devrede ise; ayný programý
en güçlü sinyal ile yayýnlayan istasyon
otomatik olarak aranýr.
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Ayar yapýlan RDS istasyonunun sinyalinin
zayýflamasý halinde, aþaðýda belirtilen iki du-
rum söz konusu olabilir:

- “AF  SWITCHING: ON” ile RDS siste-
mi etkin kýlýnan istasyonlarla birlikte seçilen
istasyonun optimum frekansýnýn otomatik
aramasý devreye alýnýr, bu yüzden radyo
kendiliðinden ayný program yayýný yapan en
güçlü sinyale sahip istasyona geçecektir.
Böylece, seyahat esnasýnda bulunduðunuz
bölgeyi deðiþtirdiðinizde, frekansý deðiþ-
tirmeden seçtiðiniz istasyonu dinlemeye
devam edebilirsiniz Ancak, seyahat et-
tiðiniz bölgede bu istasyonun yayýnlarýnýn
alýnýyor olmasý gerekir.

- “AF  SWITCHING: OFF” modunda
radyo, sinyalleri en güçlü olan istasyona
otomatik olarak ayarlanmaz ve bu istas-
yona, ayar butonlarý ile manuel olarak ayar
yapýlmasý gerekir.

AF FONKSÝYONU
(alternatif frekans arama)
AF fonksiyonunu açmak/kapatmak için, AF
PTY butonuna kýsaca basýnýz. RDS ismi
(mevcut ise) ekranda kalacak ve eðer
fonksiyon devrede ise ekranda görüntüle-
cektir.

- “AF  SWITCHING: ON”: = alternatif
frekans arama açýk

- “AF  SWITCHING: OFF” = alternatif
frekans arama devre dýþý.

TA FONKSÝYONU 
(trafik bilgileri)
FM bandýndaki (FM1, FM2, FM3 ve
FMAST) bazý istasyonlar, trafik ile ilgili bil-
gileri de yayýnlarlar.  Trafik ananslarý sýrasýn-
da, “TRAFFIC INFO” mesajý istasyon ile
birlikte sýra ile görüntülenecektir (istas-
yon ismi).

TA fonksiyonunu açmak/kapatmak için TA
butonuna kýsaca basýnýz. TA fonksiyonu 
devrede iken ekranda “TA-ON” görün-
tülenecektir. 

TA fonksiyonu devrede iken, gelen bir
trafik anonsu dinlenilen programý veya çalý-
nan CD’yi geçici olarak durduracaktýr.
Buu sadece bulunulan son istasyon seçilmiþ
ve istasyon trafik bilgileri yayýnlama EON
fonksiyonu için baðlanmýþ ise gerçekleþir.
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PROGRAM TÜRÜ FONKSÝYONU
(PTY) (bir program türünün
seçilmesi)
Bazý radyo istasyonlarý FM bandýnda (FM1,
FM2, FM3) (PTY) tipinde program hizmeti
verir. Örneðin, bilgiler/haberler yayýnlanan
istasyonlarda PTY kodu gibi “NEWS”
(Haberler) görüntülenir.

PTY fonksiyonu ile, sadece önceden
ayarlanan PTY programlarýný (örneðin
POP) yayýnlayan istasyonlarý ayarlayan ara-
ma filtresi devreye alýnýr. 

PTY fonksiyonunu devreye almak için, AF
PTY butonunu basýlý tutunuz.

Program türleri çeþitlidir:

NEWS Haberler ve magazin
haberleri

AFFAIRS Politika ve 
haberler

INFO Özel bilgilendirme
programlarý

SPORT Spor
programlarý

EDUCATE Eðitim ile 
ilgili programlar

DRAMA Drama
ve Edebiyat 

CULTURE Kültür
ve dini programlar

SCIENCE Bilimsel programlar

VARIED Eðlence programlarý

POP M Pop müzik 
(hits)

ROCK M Rock müzik

EASY M Enstrümantal müzik

LIGHT M Hafif müzik

CLASSICS Klasik müzik

OTHER M Diðer müzik türleri 

WEATHER Hava durumu

FINANCE Finans haberleri

CHILDREN Çocuk programlarý

SOCIAL Sosyal bilgiler

RELIGION Dini ve felsefi prog-
ramlar

PHONE IN Dinleyicilerin aramasý
(“PHONE IN” fonksiyonu
sadece hands-free kit
baðlantýsý ile aktiftir)

TRAVEL Turizm
bilgileri

LEISURE Boþ zamanlarda yapýlan
aktiviteler ve hobiler

JAZZ Jazz

COUNTRY Country müzik

NATION M Ulusal yayýnlar

OLDIES Hit olmuþ eski müzikler

FOLK M Folk müziði

DOCUMENT Özel raporlar

Otomatik PTY arama
Otomatik arama ile PTY (program tipi)

seçmek için kayýtlý listeden bir program tipi
seçiniz ve otomatik aramayý baþlatýnýz.  Bir
sonraki pragraftaki açýklamalarý uygulayýnýz.

PTY fonksiyonunun devreye
alýnmasý
AF PTY butonuna 2 saniyeden daha uzun
süre basýnýz.  Son seçilen program (POP
gibi) görüntülenecektir.
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PTY ayarý
Bulunulan istasyondaki PTY kodunu
görüntülemek için AF PTY butonuna 2
saniyeden daha uzun süre basýnýz.
ON/OFF butonunu çevirerek istenilen ko-
du seçiniz ve sonra seçilen PTY kodu ile
otomatik istasyon aramayý baþlatmak için
È ve Í butonuna basýnýz. Seçilen PTY
programýný yayýnlayan istasyona gelin-
diðinde otomatik arama duracaktýr. Prog-
ram tipi (örneðin POP), PTY kelimesinin
yanýp sönmesi ile birlikte görüntülenecek-
tir.

DÝKKAT Eðer istasyonlarýn hiçbirinde
seçilen program türü yayýnlanmýyor ise,
radyo dinlenilen son istasyonu çalmaya
baþlar ve PTY fonksiyonu devre dýþý
býrakýlýr.

PTY fonksiyonunun devreden
çýkartýlmasý
PTY fonksiyonu seçilirken 10 saniye içinde
hiç bir iþlem yapýlmaz ise, radyo AF PTY bu-
tonuna basýlmadan önceki moda geri dö-
ner ve son seçilen PTY kodunu kayde-
der. 

MENÜ

MENU RDS butonu fonksiyonlarý
Menü fonksiyonunu devreye almak için,
MENU RDS butonuna kýsa bir süre basýnýz. 

Bu þekilde birinci seviye Menü fonksiyonu
açýlýr. Ýkinci seviye menü fonksiyonlarýna
ulaþmak için MENU RDS butonunu 2
saniyeden daha uzun süre basýlý tutunuz.

Menü fonksiyonlarýný taramak için MENU
RDS butonuna ard arda basýnýz.

Birinci seviye Menü seçenekleri aþaðý-
daki gibidir:

1 MANUAL TUNING SEEK on/off
(Manuel ayar arama açma/kapatma)

2 CD Sýkýþtýrma

3 Fonksiyon onay sesi “bip” (BEEP) 

4 Ayar hassasiyeti (SENS DX/LO)

5 Haber programlarý açma/kapatma
(NEWS)

6 Araç hýzýna baðlý olarak sesin otomatik
ayarý (SVC)

7 Trafik bilgileri ayarý (EON TA) 
8 Ses seviyesi açma/kapatma (LOUDNESS)
9 CD isimlendirme (CD NAMING)

(sadece CD Changer modunda);
10 CD isimlendirme/parça seçimi (TPM =

Parça Program Hafýzasý)
Seçilen fonksiyonu devreye alma/devreden
çýkartma için È veya Í butonuna basýnýz.

Ýkinci seviye Menü seçenekleri aþaðýda-
ki gibidir:
1 Bulunulan RDS istasyonu süre ekraný

(mevcut ise)
2 “Bozuk ses kesici” açma/kapatma (AU-

DIO CLIP DETECT) 
3 Maksimum ses ayarý açma (MAX VOL-

UME)
4 Telefon sesi ayar fonksiyonu (PHONE)
5 Motor çalýþtýrýlýrken/kapatýlýrken ses sis-

teminin otomatik açýlmasý/kapatýlmasý
ayarý.

Seçilen fonksiyonu açmak/kapatmak için
ON/OFF butonunu/düðmesini kullanýnýz.
NOT Bir sonraki seçilen ayara geçilirken
bir evvelki kaydedilir.
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MEVCUT AYARLAR

Birinci seviye menü fonksiyonlarý

1 - TUNING SEEK 
(manuel ayar arama
açma/kapatma)
Bu fonksiyon ile kaydedilen istasyonlarýn
manuel (MANUAL) veya otomatik (AU-
TO) arama iþlemleri yapýlýr.

Manuel aramadan otomatikk aramaya
geçmek için È veya Í butonlarýný kul-
lanýnýz.

Ekranda seçilen fonksiyon görün-
tülenecektir:

- “TUNING SEEK: AUTO”: otomatik ara-
ma

- “TUNING SEEK: MANUAL”: manuel
arama.

2 - CD Sýkýþtýrma
Bu fonksiyon, CD’de çalýnan müzik türüne
göre ses seviyesini en iyi seviyeye getirir.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “COMPRESSION: ON” = fonksiyon açýk

- “COMPRESSION: OFF” = fonksiyon ka-
palý

3 - Fonksiyon onay sesi “bip” (BEEP) 
Sistem uyarý sesi veren BEEP fonksiyonu
ile donatýlmýþtýr (ekranda “ROGER BEEP-
ON” görüntülenir). 

Bu fonksiyon butonlarýna basýldýðýný bir
“bip” sesi ile onaylar (BEEP).

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “ROGER BEEP: ON” = fonksiyon açýk

- “ROGER BEEP: OFF” = fonksiyon kapalý.

4 - SENS DX/LO 
(ayar hassasiyeti)
Bu fonksiyonla otomatik istasyon arama
hassaslýðýný deðiþtirmek mümkündür.
Düþük hassasiyet “SENSITIVITY: LOCAL”
ayarlandýðýnda sadece iyi alýnabilen istas-
yonlar görünür; yüksek hassasiyet “SEN-
SITIVITY: DISTANT” ayarlandýðýnda tüm
istasyonlar görünür. Dolayýsýyla, çok sayý-
da istasyonun yayýn yaptýðý bölgelerden
geçerken, sadece sinyalleri güçlü olan is-
tasyonlarý seçmek için, düþük hassaslýk
“SENSITIVITY LOCAL” ayarýný seçiniz.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “SENSITIVITY: LOCAL” = düþük has-
sasiyet

- “SENSITIVITY: DISTANT” = yüksek has-
sasiyet.
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5 - NEWS (haber programlarý
açma/kapatma)
Bu fonksiyon TA fonksiyonu ile aynýdýr: FM
bandýnda ve NEWS fonksiyonu aktif iken
eðer haber programý yayýn yapýyorsa radyo
aþaðýdaki iþlemleri yapar:

- eðer TUNER (Radyo) aktif ise, radyoyu
TA fonksiyonundaki gibi ayarlar, 

- diðer kaynak TA fonksionundaki gibi ayný
seviyede ayarlanma durumunda aktif kay-
naktan (CD veya CD Changer) TUNER
(Radyo)’ya geçer.

Bu fonksiyondan yararlanmak için TUNER
(Radyo) modu haber yayýnlayan bir FM is-
tasyonunda olmalýdýr.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “NEWS: ON” = fonksiyon açýk

- “NEWS: OFF” = fonksiyon kapalý

6 - SVC (ses seviyesinin otomobilin
hýzýna göre ayarlanmasý)
SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu kabi-
ni içindeki gürültü seviyesi arasýndaki
oranýn korunmasý için, ses seviyesini oto-
mobilin hýzýna göre otomatik olarak
ayarlar; sürat arttýkça, ses seviyesi de
artýrýlýr.

SVC ayarýný deðiþtirmek için È veya Í bu-
tonuna basýnýz. OFF konumundan seçilen
seviyeye geçilir (1’den 7’ye). Yüksek ses se-
viyesi otomobilin en yüksek hýzýna eþitlenir.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “SPEED VOLUME OFF” =  fonksiyon ka-
palý

- “SPEED VOLUME: +3” = fonksiyon dev-
rede ve ses ayarlanmýþ.

7 - EON TA DX/LO (trafik
bilgilerinde arama hassasiyetinin
ayarlanmasý)
Bu fonksiyon ile, trafik bilgileri yayýnlayan
istasyon arama hassasiyetinin ayarlanmasý
mümkündür.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “TRAFFIC: LOCAL” = düþük hassasiyet

- “TRAFFIC: DISTANT” = yüksek has-
sasiyet.

8 - LOUDNESS (ses yüksekliði ayarý
açma/kapatma)
Loudness fonksiyonu düþük ses se-
viyesinde, bas ve tiz sesleri artýrarak ses
kalitesini iyileþtirir. 

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “LOUDNESS: ON” = loudness açýk

- “LOUDNESS: OFF” = loudness kapalý
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9 - CD NAMING
(CD’ye bir isim verme)
(sadece CD Changer modunda)
Bu fonksiyon CD Changer içindeki
CD’lere isim vermek için kullanýlýr (isim
uzunluðu maksimum 8 karakter).

Bu fonksiyon sadece CD Changer devrede
ise seçilebilir.

Bir CD’ye isim vermek için aþaðýdaki iþlem-
leri uygulayýnýz:

- ekranda “Name 1:” görüntülenir 

- isim verilecek bir CD seçmek için
ON/OFF butonnunu kullanýnýz (sadece
CD isimleri için 10 hafýza kullanýlýyorsa ak-
tiftir);

- isim verilecek CD’yi Í butonunu kulla-
narak onaylayýnýz

- CD isminin ilk karakteri yanýp sönecek-
tir

-  CD ismini yazmak için harf (A’dan Z’ye)
seçmek için ON/OFF buton/düðmesini
kullanýnýz

-  karakterler arasýnda hareket etmek için
Í veya È butonunu kullanýnýz

- CD ismini onaylamak ve TPM (Parça
Program Hafýzasý) fonksiyonuna gitmek için
MENU RDS butonuna basýnýz

-  ekranda standart mesaj “PLAY TRACK:
ALL” görüntülenecektir; TPM seçeneði
“ALL” seçilince ekranda “PLAY TRACK
ALL” mesajý görüntülenecektir: Bu gerçek-
leþmezse “PLAY TRACK: 10 - Y or N”
(YES veya NO) görüntülenecektir

- ALL, 1, 2, 3 ... maksimum parça numarasý
arasýnda seçim yapmak için  ON/OFF bu-
ton/düðmesini kullanýnýz.

- TPM listesinden bulunan parçalara
girmek ve durdurmak için Í veya È bu-
tonunu kullanýnýz

- CD listesini onaylamak ve böylece bir
sonraki menü fonksiyonuna geçmek için
RDS MENU butonuna basýnýz

10 - TPM 
(CD isimlendirme/parça seçimi)
Bu fonksiyon sadece CD takýldýðýnda
seçilebilir:

Eðer CD’nin halihazýrda bir ismi varsa, bu
isim ekranda görüntülenecektir.

TPM sçimi aþaðýdakileri saðlar:

- maksimum 12 karakterle 10 CD’ye isim
verilmesini

- çalýnan parçanýn seçimi (orjinal sýrada ve
maksimum 99’a kadar)

Her CD toplam çalma süresi ve toplam
parça sayýsý ile tanýmlanýr.

DÝKKAT Ýsim ve TPM girildiðinde, eðer en
az 20 saniye hiçbir butona basýlmaz ise
radyo deðiþiklikleri kaydetmeden bu-
lunulan kaynaða dönecektir.
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Ýkinci seviye menü seçenekleri

1 - RDS (radyo data sistemi)
Bu fonksiyon, bulunulan RDS istasyon
süresini görüntüler (bu bilgi mevcut ise).

2 - AUDIO CLIP DETECT 
(bozuk ses kesici açma/kapatma)
Bu fonksiyon, radyo ses çýkýþýnda hopar-
lörlere hasar verecek kadar çok bozuk
sesin tespitinde bozuk sesin otomatik
olarak azaltýlmasýný saðlar.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “CLIP DETECT: ON” = fonksiyon dev-
rede

- “CLIP DETECT: OFF” = fonksiyon dev-
re dýþý

3 - MAX VOLUME (ses sistemi
açýldýðýnda maksimum ses ayarý)
Bu fonksiyon, ses sistemi açýldýðýndaki ses
seviyesini (10’dan 33’e) ayarlar.

Ses seviyesini ayarlamak için ON/OFF bu-
ton/düðmesini kullanýnýz.

Ekranda seçilen fonksiyon görün-
tülenecektir: “MAX VOLUME: 25”)

4 - PHONE 
(telefon ses seviyesi ayarý)
Bu fonksiyon ile telefon sesi ayarlanýr
(1’den 3’e kadar).

-  ekranda standart mesaj “PHONE LEV-
EL: OFF” fonksiyon devre dýþý (ses seviye-
si ÜRETÝCÝ tarafýndan ayarlýdýr).

Ses seviyesini 3 farklý seviyede ayarlamak
için ON/OFF buton/düðmesini kullanýnýz
(PHONE LEVEL 1, PHONE LEVEL 2 ve
PHONE LEVEL 3): yüksek numarada, tele-
fon ses seviyesi düþüktür.

5 - AUTO (fonksiyon ayarý) 
Bu fonksiyon ile motorun çalýþtýrýlmasý/dur-
durulmasý esnasýnda veya baðýmsýz olarak
ses sisteminin açýlýp/kapatýlmasý saðlanýr.

Bu fonksiyon devrede iken (motor dur-
durulunca ses sistemi kapanýr), ses sistemi
yine de açýlabilir.

Bu fonksiyon devre dýþý iken, motor dur-
durulurken ses sistemi açýk kalýr.

Fonksiyonu devreye almak/devreden
çýkartmak için È veya Í butonunu kul-
lanýnýz.

Ekranda fonksiyonun son durumu görün-
tülenecektir:

- “AUTO: ON” = fonksiyon devrede

- “AUTO: OFF” = fonksiyon devre dýþý
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Bu bölüm sadece CD çalarýn çalýþmasýný an-
latýr: ses sisteminin genel kullanýmý ile il-
gili “FONKSÝYON VE AYARLAR”
BÖLÜMÜNE BAKINIZ”. 

CD ÇALARIN SEÇÝLMESÝ
Ses sistemine entegre CD çalarý seçmek
için, CD yerine yerleþtirilmiþ iken, ses sis-
temini ON/OFF buton/düðmesine basarak
açýnýz, daha sonra “CD” modunu seçmek
için, kýsa ve ard arda SRC butonuna basýnýz.

Ses sistemi kapalý iken, CD yuvasýna CD
yerleþtirildiðinde de CD çalar açýlýr.

Optimum kalite ve kullaným için herzaman
orjinal CD’ler kullanýnýz. R/RW CD’ler kul-
lanýldýðýnda mümkün olan en düþük yaz-
ma hýzý ile yazýlmýþ, en kaliteli CD’leri kul-
lanýnýz.

CD’NÝN
YERLEÞTÝRÝLMESÝ/ÇIKARILMASI
Mekanizmayý harekete geçirmek için,
CD’yi dikkatle yuvasýna yerleþtiriniz;
mekanizma CD’nin doðru konuma
geçmesini saðlar.

CD’yi yerinden çýkaran mekanizmayý
çalýþtýrmak için, ses sistemi açýkken bu-
tonuna basýnýz.

Ekrandaki bilgiler
CD çalar çalýþýrken, ekranda aþaðýdaki an-
lamlarý içeren bilgiler görüntülenir:

- “CD”: CD modunu gösterir

- “TRACK 12”: CD üzerindeki parça nu-
marasýný gösterir

- “11.04”: parçanýn baþlangýcýndan beri
geçen zaman. 

PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
CD’deki bir önceki parçayý çalmak için, È
butonuna, bir sonraki parçayý çalmak için
Í butonuna kýsaca basýn.

Parçalarý sürekli seçmek için, düðmeye
basýlý tutunuz.

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan sonra 3
saniye geçmiþ ise, parçayý baþýndan itibaren
tekrar dinlemek için È butonuna basýnýz.
Bu durumda eðer bir önceki parçayý çal-
mak istiyorsanýz, ayný È butonuna iki kez
basýnýz. 

CCDD    ÇÇAALLAARR
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HIZLI ÝLERÝ/GERÝ GÝTME
Seçilen parça üzerinde hýzlý bir þekilde ileri
doðru gitmek için Í butonuna; hýzlý bir
þekilde geri gitmek için È butonunu basýlý
konumda tutunuz. Buton serbest býra-
kýldýðýnda hýzlý ileri/geri iþlemi durdurulur.

HIZLI PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
Hýzlý parça seçim modu için 3 F-TRK buto-
nuna kýsaca basýnýz.  Ses sistemi ekranýn-
da “TRx FAST-TRACK” kelimesi görün-
tülenecektir (x parça numarasýný belirtir).

Ýstenilen parçayý seçmek için ON/OFF
düðmesini çeviriniz ve onaylamak için
kýsaca basýnýz. Parça çalmaya baþlayacaktýr.

PAUSE (Duraklatma)
FONKSÝYONU
CD çalarý durdurmak için MUTE butonuna
basýnýz. Ekranda “CD-PAUSE” mesajý
görüntülenecektir.

Parçayý tekrar dinlemek için MUTE buto-
nuna tekrar basýnýz.

TRACK SCAN FONKSÝYONU
(CD’deki parçalarýn taranmasý)  

Bu fonksiyonla, CD içindeki tüm
parçalarýn baþ taraflarýnýn dinlenmesi
mümkündür.

CD’de yer alan bütün parçalarýn ilk 10
saniyelik kýsmýný dinlemek için, SCAN bu-
tonuna basýnýz.

Parçalarýn taranma sýrasý aþaðýda açýklan-
mýþtýr:

- çalýnan parçadan CD üzerindeki son
parçaya kadar.

- CD’deki birinci parçadan, Scan fonksi-
yonu devreye alýndýðý zaman çalýnmakta
olan parçaya kadar.  

Kaydedilen istasyonlarýn taranmasý fonksi-
yonu, aþaðýda belirtilen durumlarda devre
dýþý býrakýlýr;

- ses sistemi kapatýlarak

- SCAN butonuna tekrar basýlarak

- ses kaynaðýný deðiþtirerek
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TRACK REPEAT FONKSÝYONU
(son parçanýn sürekli
tekrarlanmasý)
5 RPT butonuna kýsaca basýnýz: ekranda
“CD REPEAT TRACK” mesajý görün-
tülenecektir.

Repeat fonksiyonunu devre dýþý býrakmak
için 5 RPT butonuna tekrar basýnýz. Ekran-
da “CD REPEAT OFF” mesajý görün-
tülenecektir.

Ses kaynaðýný deðiþtirildiðinde fonksiyon
devre dýþý kalýr.

Optimum kalite ve kullaným için herzaman
orjinal CD’ler kullanýnýz. R/RW CD’ler kul-
lanýldýðýnda mümkün olan en düþük yaz-
ma hýzý ile yazýlmýþ, en kaliteli CD’leri kul-
lanýnýz.

RANDOM FONKSÝYONU
(parçalarýn rastgele çalýnmasý)
Seçilen CD’deki parçalarý rastgele çalmaya
baþlamak için 6 RND butonuna basýnýz. Yeni
bir parça çalýnacak ekranda “CD RAN-
DOM TRACK” mesajý gösterilecektir. 

Repeat fonksiyonunu devre dýþý býrakmak
için 6 RND butonuna tekrar basýnýz. Ekran-
da “CD RANDOM OFF” mesajý görün-
tülenecektir.

Random fonksiyonu devrede iken, CD 
üzerindeki tüm parçalar rastgele çalar.

Ses kaynaðýný deðiþtirildiðinde fonksiyon
devre dýþý kalýr.

NOT RANDOM fonksiyonuu devrede
iken, hýzlý sonraki/önce parça, ileri/geri
seçilirse, bulunulan RANDOM (rastgele)
sýra durdurulacak ve yeni karýþýk bir sýra
yaratýlacaktýr. Bu fonksiyonda bir veya bir-
den fazla parça ard arda çalabilir.

TPM FONKSÝYONU 
(CD’deki parçalarýn çalýnma
sýrasýnýn kaydedilmesi)
TPM fonksiyonu (Parça Program hafýza-
sý), bir CD’deki parçalarýn çalýnma sýrasýnýn
kaydedilmesini ve daha sonra ayný sýrada
çalýnmasýný saðlar.

Parça çalýnma sýrasýný kaydetmek için,
“RADYO” bölümündeki “CD NAM-
ING/TRACK SELECTION (TPM)” parag-
rafýna bakýnýz. 
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TANITIM
Bu bölüm sadece MP3 çalarýn çalýþmasýný
anlatýr: Ses sisteminin genel kullanýmý ile il-
gili “FONKSÝYON VE AYARLAR”
bölümüne bakýnýz.

NOT: MPEG Layer-3 audio kodlama
teknolojisi Fraunhofer IIS ve Thomson
multimedia kuruluþlarý tarafýndan geliþti-
rilmiþtir ve lisanslýdýr.

MP3 MODU
Alýþýlmýþ audio CD’leri çalmanýn yanýsýra,
ses sistemi ayrýca MP3 formatýndaki ses
dosyalarýný da çalabilir. Ses sistemi, kon-
vansiyonel ses CD’si yerleþtirilerek kom-
pakt disk çalarý açýklandýðý þekilde  CD
ÝSÝMLENDÝRME/PARÇA SEÇÝMÝ (TPM) ve
CD ÝSÝMLENDÝRME fonksiyonlarýný 
devreden çýkartarak çalýþtýrýr.

MP3 ÇALAR
CD-ROM bölmesine yerleþtirilince iki
iþlem gerçekleþir:

- Dosya ses tespiti için CD içindeki
parçalar taranýr. Önce sadece ses siste-
minin çalacaðý parçalar tespit edilir. SCAN
mesajý yanýp sönerek parça ismi ekranda
görüntülenir (örneðin “MIDNIGHT MO-
TION SCAN”).

- Bir parçanýn ve dosyanýn yapýsýnýn sap-
tanmasý için MP3 parçalarý okunur. Bu nok-
tada ekranda “READING DISC” mesajý
görüntülenir. MP3 yapýsýnýn (bir çok dosya
ve parça ile bir kaç bölümden meydana
gelir) tamamýnýn okunmasý yaklaþýk 2 daki-
ka sürer. 

En iyi verimi alabilmek için kaliteli ve düþük
hýzda yazdýrýlmýþ CD kullanmanýzý tavsiye
ederiz.

CD-ROM okunmasý aþaðýdaki durumlarda
sona erer:

- doðru CD-ROM okunmasý ve MP3 parça
tanýmlanmasý durumunda. Bu durumda,
ekranda “MP3” mesajý görüntülenir ve bi-
rinci dosyanýn birinci parçasý çalýnmaya
baþlar (bir sonraki “PARÇA ÇALMA
MODU”paragrafýna bakýnýz); 

- 2 dakika sonra CD-ROM okunmasý bit-
mez ise. Yaklaþýk 5 saniye ekranda
“CHECK DISC” mesajý görüntülenir. Bu
durumda, ses sistemi kaynaðý deðiþtirir ve
Tuner (Radyo) moduna döner.

- MP3 bulunamadýðý zaman. Bu durumda,
yaklaþýk 5 saniye “NO MP3 FILES” mesajý
görüntülenir. Bu durumda, ses sistemi kay-
naðý deðiþtirir ve Tuner (Radyo) moduna
döner.

MMPP33    DDÝÝSSKK    ÇÇAALLAARR    ((bbaazzýý     tt iipplleerrddee))
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ÇALMA MODU
MP3 parçalarýnýn kaydedildiði CD-ROM
çalarken, ses sistemi parça ismini ve çalma
süresini görüntüler (örneðin “MIDNIGHT
MOTION 4:37”).

CD-ROM çalarken aþaðýdaki iþlemler
yapýlýr:

- parça isimleri üzerinde tek veya sürekli
hareket etme

- parçalar üzerinde tekli, çoklu veya sürek-
li olarak yukarý aþaðý hareket etme 

- dosyalar üzerinde yukarý veya aþaðý
hareket etme (bir sonraki “DOSYA
YAPISI” paragrafýna bakýnýz).

DISP FONKSÝYONU
Bu fonksiyon farklý CD bilgilerine göre
ekran ayarlarýnýn deðiþtirilmesini saðlar
(dosyalar, dizinler, þarkýcý ismi, albüm is-
mi gibi). Bu fonksiyonu devreye almak için
4 DISP butonuna 2 daniyeden daha uzun
basýnýz ve bilgili görüntüsü seçmek için
ON/OFF buton/düðmesini kullanýnýz.

MP3 modunda, ses:

- sadece MP3 dosyasý çalacak

- her bir dizin için alfabetik sýrada parçalarý
çalacaktýr (ayný kriterde de isteyecektir)
(dizin isminden önce numara girilmesi
tavsiye edilir, örneðin “01”, “02” veya
“001”, “002”)

- her bir dizinin baþýna dönmek için ses sis-
temi açýlacaktýr.

Parça seçimi sýrasýnda (parça seçimi
(ileri/geri) paragrafýna bakýnýz), ekran dosya
numarasý ve parça numarasý ve ismini
(örneðin, “3/13 MIDNIGHT MOTION”)
görüntüleyecektir.

Parça seçimini bulmak için, ses sistemi
kayýt butonlarýndan (1’den 6’ya kadar) bas-
ma sayýsýný kaydedecektir  ve sonra tek bir
istek gibi atlayacaktýr.

DÝKKAT MP3 dizinleri, parça çalma süre-
si görüntülenirken farklýlýklar üretebilecek
çeþitli bit oranlarý ile kaydedilmiþtir.  

DÝKKAT CD çalar, piyasada satýlan sýkýþtýr-
ma sistemlerinin birçoðunu okuyabilmek-
tedir (LAME, BLADE, XING, FRAUN-
HOFER gibi). Bununla birlikte, sýkýþtýrma
sistemlerinin sürekli çoðalmasý sebebi ile
tüm sýkýþtýrma formatlarýnýn okunmasý
garanti edilemez.
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DOSYA YAPISI
MP3 çalar ile ses sistemi:

- sadece MP3 dosyalarýný kapsayan
dosyalarý tanýr

- eðer CD ROM’daki  MP3 dosyalarý bir
kaç “alt dosya” içeriyorsa, yapýlan alt
dosyalar ana dosyalar olarak tek seviyeye
gelir: alt dosyalarý ana dosya seviyesine ge-
tirir (aþaðýdaki açýklamalara bakýnýz).

Örneðin: Aþaðýdaki yapýdaki CD ile:

+ - MP3 koleksiyonu - Volume 1

+ - Celine Dion

+ - Falling into you

+ - It’s all coming back to me
now.mp3

+ - Because you loved me.mp3

+ - Incognito

+ - Incognito.mp3

+ - Lolita.mp3

+ - Delivre-Moi.mp3

+ - Prodigy

+ - Experience

+ - Jericho.mp3

+ - Wind it up.mp3

+ - Out of space.mp3

+ - The fat of the land

+ - Favourite songs

+ - Breathe.mp3

+ - Firestarter.mp3

Ses sistemi tüm dosyalarý tanýr ve aþaðýdaki
dosyalardan bir diðerine geçer:

+ - Falling into you

+ - Incognito

+ - Experience

+ - Favourite songs

sembolü sistemin dosya ismini gös-
terdiðini belirtir. Dosya içinde her yukarý
ve aþaðý doðru hareket edilmesinde, dosya
ismi ve numarasý görüntülenir (dosya nu-
marasýna göre maksimum 15-18 karak-
terde).

RDS MENU butonu ile “ON” veya “ONCE”
seçildiðinde, dosya görüntüleme modunda
tüm dosya isimleri üzerinde hareket edilir
(“ÝSÝMDE HAREKET ETME” paragrafýna
bakýnýz).

Sonraki/önceki dosyanýn seçilmesi
Bir sonraki dosyadaki parça seçimi için 1
CD /+ + butonuna basýnýz.

Bir önceki dosyadaki parça seçimi için 2
CD /+ - butonuna basýnýz.

Ekranda bir önceki/bir sonraki dosya is-
mi ve numarasý görüntülenir (örneðin, “9
MISC COLLECTION”).
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REPEAT FOLDER FONKSÝYONU
(parça tekrarý)
Parça tekrarý modu için 5 RPT butonuna
kýsaca basýnýz: butona daha uzun basýlýnca
ekranda sýra ile aþaðýdaki mesajlar görün-
tülenecektir: “CD REPEAT TRACK” ->
“CD REPEAT FOLDER” -> “CD REPEAT
DISC” -> “CD REPEAT OFF”.

Fonksiyonlarýn açýklamalarý:

- “CD REPEAT TRACK”: son parçayý
tekrar etmek için.

- “CD REPEAT FOLDER”: seçilen
dosyadaki parçalarý tekrarlar.

- “CD REPEAT DISC”: tüm MP3 CD’sini
tekrarlar.

- “CD REPEAT OFF”: parça tekrarý
fonksiyonunu devreden çýkartýr.

Ses kaynaðýný deðiþtirildiðinde fonksiyon
devre dýþý kalýr.

RANDOM FONKSÝYONU
(parçalarýn rastgele çalýnmasý)
Seçilen CD’deki parçalarý rastgele çalmaya
baþlamak için 6 RND butonuna basýnýz. Bu-
tona daha uzun basýlýnca ekranda sýra ile
aþaðýdaki mesajlar görüntülenecektir: “CD
RANDOM FOLDER”-> “CD RANDOM
DISC”-> “CD RANDOM OFF”.

Fonksiyonlarýn açýklamalarý.

- “CD RANDOM FOLDER”: seçilen
dosyadaki parçalarýn rasgele çalýnmasý.

- “CD RANDOM DISC”: MP3 CD’deki
parçalarýn rasgele çalýnmasý.

- “CD RANDOM OFF”: rastgele parça
çalýnma fonksiyonunu devreden çýkartýr.

Ses kaynaðýný deðiþtirildiðinde fonksiyon
devre dýþý kalýr.

NOT RANDOM fonksiyonu devrede
iken, hýzlý sonraki/önce parça, ileri/geri
seçilirse, bulunulan RANDOM (rastgele)
sýra durdurulacak ve yeni karýþýk bir sýra
yaratýlacaktýr. Bu fonksiyonda bir veya bir-
den fazla parça ard arda çalabilir.

DOSYA ÝSMÝ VE NUMARASININ
GÖRÜNTÜLENMESÝ
Dosya isminin ve numarasýnýn görün-
tülenmesi için 4 DISP butonuna kýsaca
basýnýz.

Bir önceki ekrana geri dönmek için 4 DISP
butonuna tekrar (veya yaklaþýk 5 saniye
sonra) basýnýz.
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PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
CD’deki bir önceki parçayý çalmak için, È
butonuna, bir sonraki parçayý çalmak için
Í butonuna kýsaca basýnýz.

Í butonuna tekrar basarak manuel olarak
bir sonrayý parçayý aramak mümkündür.
Dosya numarasý, parça numarasý ve ismi
“TK SEEK” (parça arama) mesajýnýn
önünde ekranda görüntülenir (“3/13 TK
SEEK +6”).

È butonuna tekrar basarak manuel olarak
bir önceki parçayý aramak mümkündür.
Dosya numarasý, parça numarasý ve ismi
“TK SEEK” (parça arama) mesajýnýn
önünde ekranda görüntülenir (“3/13 TK
SEEK -4”).

Parçayý sürekli aramak için butona sürek-
li bakýnýz. Ekranda dosya numarasý, parça
numarasý ve ismi görüntülenir (“3/13 MID-
NIGHT MOTION”).

Eðer parça çalýnmaya baþladýktan sonra 3
saniye geçmiþ ise, parçayý baþýndan itibaren
tekrar dinlemek için È butonuna basýnýz.
Bu durumda eðer bir önceki parçayý çal-
mak istiyorsanýz, ayný È butonuna iki kez
basýnýz.

HIZLI PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
Hýzlý parça seçim modu için 3 F-TRK buto-
nuna kýsaca basýnýz.  Ses sistemi ekraný “Fy
TRx FASTTRACK” mesajýný görüntüleye-
cektir (y dosya numarasýný, x parça nu-
marasýný belirtir).

Ýstenilen parçayý seçmek için ON/OFF bu-
ton/düðmesini çeviriniz ve onaylamak için
kýsaca basýnýz. Parça çalmaya baþlayacaktýr.

NAME SCROLL FONKSÝYONU
(parça/dosya ismi üzerinde hareket
etmek)
Tüm dosya isimleri üzerinde hareket etme
fonksiyonunu RDS MENU butonuna kýsa bir
þekilde devreye almak devreden çýkartmak
mümkündür.

Farklý durumlara göre fekranda aþaðýdaki
mesajlar görüntülenir:

- “NAME SCROLL: ON” = parça/dosya
isimleri üzerinde sürekli hareket etme

- “NAME SCROLL: ONCE” = parça/dosya
isimleri üzerinde bir kez hareket etme ve
sonra 15/16 karakterde görüntüleme

- “NAME SCROLL: OFF” = ilk 15/16
karakterde parça/dosya isminin sabit
görüntülenmesi
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CD CHANGER’IN SEÇÝLMESÝ

CD Changer’ý açmak için, ses sistemini
açýnýz ve sonra CD Changer (CDC)
kaynaðýný seçmek için SRC butonuna
kýsaca ve ard arda basýnýz.

MUHTEMEL HATA MESAJLARI
CD Changer’da CD olmadýðýnda, ekranda
“NO CD” mesajý görüntülenir. En az bir
CD mevcut ise CD çalýnacaktýr.

Bir sonraki CD seçilir; eðer baþka CD yok
ise veya onlarda okunamýyorsa ses kaynaðý
deðiþtirilene kadar ekranda “NO CD”
mesajý görüntülenir.

ÇALIÞMA ÞEKLÝ
CD Changer içindeki CD’leri çalmak için,
SRC butonuna kýsa bir þekilde ve ard ar-
da basarak “CDC” seçimini yapýnýz.

Bir CD kartuþuna yerleþtirdikten sonra ilk
kez dinlerken, kartuþtaki ilk CD’nin ilk
parçasý çalýnmaya baþlar. 

CD çalýnýrken ekranda çalýnan parçanýn nu-
marasý (örneðin “TRACK 12” = onikinci
parça), parçanýn baþýndan itibaren geçen
çalma süresi (“11:10” = 11 dakika ve 10
saniye), ve seçilen CD’nin numarasý
(örneðin “CDC3” = üçüncü CD) göste-
rilir.

CCDD    CCHHAANNGGEERR    ((ÇÇookklluu    CCDD    ççaallaarr))    ((bbaazzýý     tt iipplleerrddee))

TANITIM
Bu bölümde sadece Çoklu CD çalarýn (bazý
tiplerde) çalýþmasýný anlatýlýr: ses sisteminin
genel kullanýmý ile ilgili “FONKSÝYON VE
AYARLAR” BÖLÜMÜNE BAKINIZ”.

CD Changer için ön hazýrlýk is-
tenirse, doðru CD Changer
Blaupunkt baðlantýsý için gerekli
kablo tesisatý saðlanacaktýr.
Kablonun ucuna, sað tekerlek yuvasý
üzerindeki iç döþemenin (halýnýn)
kaldýrýlmasý ile kolayca ulaþýlabilir.
DÝKKAT Eðer otomobil Blue&MeTM veya
Blue&MeTM Nav ile donatýlmýþ ise hiç bir
tipteki CD Changer monte edilemez.
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BÝR CD’NÝN SEÇÝLMESÝ
Bir sonraki CD’yi seçmek için 1 CD + bu-
tonuna basýnýz, bir önceki CD’yi seçmek
için 2 CD - butonuna basýnýz. 

Eðer seçilen konumdaki CD haznesinde
(kartuþun içinde) CD mevcut deðil ise,
ekranda “NO CD” mesajý görüntülenir ve
otomatik olarak bir sonraki CD çalýnýr.

PARÇA SEÇÝMÝ (ileri/geri)
Çalýnan CD’deki bir sonraki parçaya
geçmek için Í butonuna basýnýz.

Çalýnan CD’deki bir önceki parçaya
geçmek için È butonuna basýnýz.

HIZLI ÝLERÝ/GERÝ GÝTME
Seçilen parça üzerinde hýzlý bir þekilde ileri
doðru gitmek için Í butonuna; hýzlý bir
þekilde geri gitmek için È butonunu basýlý
konumda tutunuz. Buton serbest býra-
kýldýðýnda hýzlý ileri/geri iþlemi durdurulur.

SCAN FONKSÝYONU
(CD’deki parçalarýn taranmasý) 
Bu fonksiyon ile, seçilen CD’deki bütün
parçalarýn baþ taraflarýnýn dinlenmesi
mümkündür.

CD’de yer alan bütün parçalarýn ilk 10
saniyelik kýsmýný dinlemek için, SCAN bu-
tonuna basýnýz. Parça çalýnýrken, ekranda
sýra ile seçilen CD Changer fonksiyonu
(CD Changer ismi, parça süresi ve nu-
marasý) ve “SCAN” kelimesi görüntülenir
(“CDC3 SCAN TK12 0.04”)

Tarama (scan) fonksiyonu açýksa, Repeat
(parçanýn sürekli tekrarlanmasý) ve Mix
(parçalarýn karýþýk sýrada çalýnmasý) fonksi-
yonlarý devre dýþý býrakýlýr.

Tarama sýrasý þöyledir:

- çalýnan parçadan CD üzerindeki son
parçaya kadar.

- CD’deki birinci parçadan, Scan fonksi-
yonu devreye alýndýðý zaman çalýnmakta
olan parçaya kadar.  

Scan fonksiyonu, aþaðýda belirtilen du-
rumlarda devre dýþý býrakýlýr;

- ses sistemi kapatýlarak

- çalmakta olan parçayý dinlemeye devam
etmek için SCAN butonuna tekrar
basýldýðýnda;

- Í veya È butonuna basýlarak bir sonra-
ki veya bi önceki parçaya gidilir 

- ön ayarlý bir düðmeye basarak 

- ses kaynaðýný deðiþtirerek

- RDS MENU butonuna basarak

Eðer Scan iþlemi durdurulmaz ise, sonun-
da iþlem baþlamadan önce dinlenen parçayý
çalmaya devam edecektir.
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PAUSE FONKSÝYONU
(Duraklatma) 
CD çalarý durdurmak için MUTE butonuna
basýnýz. Ekranda “CDC MUTE” görün-
tülenecektir. 

Parçayý tekrar dinlemek için MUTE buto-
nuna tekrar basýnýz.

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde Pause (du-
raklatma) fonksiyonu devre dýþý kalýr.

TRACK REPEAT FONKSÝYONU
(son parçanýn sürekli
tekrarlanmasý) 
Son çalýnan parçayý yeniden dinlemek için
kýsaca 5 RPT butonuna basýnýz: Ekranda
“CDC REPEAT TRACK” görün-
tülenecektir.

Repeat fonksiyonunu devre dýþý býrakmak
için 5 RPT butonuna tekrar basýnýz. Ekran-
da “CD REPEAT OFF” mesajý görün-
tülenecektir. 

Ses kaynaðý deðiþtirildiðinde fonksiyon 
devre dýþý kalýr.

DÝKKAT Tekrar (Repeat) fonksiyonu 
devreye alýndýðýnda SCAN (parçalarýn
taranmasý) ve MIX (parçalarýn karýþýk sýra-
da çalýnmasý) fonksiyonlarý devre dýþý
býrakýlýr.

RANDOM FONKSÝYONU
(parçalarýn rastgele çalýnmasý) 
Seçilen CD’deki parçalarý rastgele çalmaya
baþlamak için 6 RND butonuna basýnýz. 

Yeni bir parça çalýnacak ekranda “CDC
RANDOM DISK”mesajý görüntülenecek-
tir. CD Changer’daki tüm CD’leri karýþýk
sýrada çalmak için, 6 RND butonuna tekrar
basýnýz, ekranda “CDC RANDOM PACK”
görüntülenecektir.

Fonksiyonu kapatmak için 6 RND butonuna
yeniden basýnýz: ekranda “CDC RANDOM
OFF” mesajý görüntülenecektir. 

CD’NÝN DURDURULMASI
Radyo moduna dönmek için veya SRC
butonuna basýnýz.
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ÞÝFRENÝN RADYOYA GÝRÝLMESÝ
Ses sisteminin otomobilin elektrik siste-
mine veya baþka bir kontrol ünitesine ilk
kez baðlanmasýndan sonra, gizli þifrenin gi-
rilmesi gerekmektedir.

Ses sistemini otomobilin elektrik siste-
mine baðlayýnýz, ekranda “RADIO M -
CODE ----” görüntülenecektir.

Gizli þifre, 1 ile 6 arasýnda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karþý gelen dört
rakamdan meydana gelir.

Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili 
istasyon kaydý butonuna (1’den 4’ya kadar
numaralandýrýlan) basýnýz. Gizli þifre rakam-
larýný girmek için (0 ile 9 arasý) istasyon
kayýt butonlarýna 1-4 basýnýz.

Girilen rakamlarý onaylamak için 5 RPT bu-
tonuna basýnýz.

BEKLEME SÜRELERÝ
Yanlýþ þifrenin girilmesinde, bir sonraki þifre
giriþi için aþaðýdaki bekleme süreleri ve-
rilmiþtir. Bu bekleme sürelerinde ses sis-
temi baðlanmamýþ veya baðlanmýþ olabilir
fakat devreye alýnmaz.

Bekleme süresince ses sistemini açmayýnýz.

Bununla birlikte, ses sistemi +12V’lik volta-
ja baðlanmalýdýr. Bekleme süresi sona
erdiðinde, kaçýncý denemenin yapýlacaðýný
belirten rakam ve çizgi (örneðin 2 - - -)
görüntüye gelir.

Tablo her bir deneme arasýndaki bekleme
sürelerini göstermektedir.

Geçen bekleme süreleri radyoyu açýp/ka-
patýrken elektrik akýmýnýn baþlamasýndan
sonra süre baþlar.

Bekleme süresi sona erdiðinde, kaçýncý
denemenin yapýlacaðýný belirten rakam ve
çizgi (örneðin 2 - - -) görüntüye gelir.

Boþ giriþimler          Bekleme
(ekran üzerinde)    süre (yaklaþýk)

1 1 dakika

2 2 dakika

3 4 dakika

4 8 dakika

5 16 dakika

6 30 dakika

7 1 saat

8 2 saat

9 4 saat

10 8 saat

11 16 saat

12 24 saat

GGÝÝZZLLÝÝ    ÞÞÝÝFFRREE
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ÞÝFRENÝN CD CHANGER’A
GÝRÝLMESÝ
Þifre ses sistemi ve CD Changer arasýnda
tanýnmaz ise, CD Changer’ýn uygun bir
þekilde çalýþmasý için dört rakamlý þifrenin
manuel olarak girilmesi gerekir.

Gizli þifre girildiðinde, ekranda : “CDC M
--CODE ----” görüntülenir.

Gizli þifre, her birisi farklý CD Changer’a
ve rakama karþý gelen dört rakamdan
oluþur.

Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgili 
istasyon kaydý butonuna (1’den 4’ya kadar
numaralandýrýlan) basýnýz. Gizli þifre rakam-
larýný girmek için (0 ile 9 arasý) istasyon
kayýt butonlarýna 1-4 basýnýz.

Girilen rakamlarý onaylamak için 5 RPT bu-
tonuna basýnýz.

Kod doðru olarak girilmiþ ise, radyo ve
CD Changer çalýþmaya baþlayacaktýr. 

Þifre doðru girilmez ise istenirse üçüncü
deneme de yapýlabilir. Üçüncü baþarýsýz
kod giriþinden sonra, bir sonraki üç giriþ
denemesi için, kod giriþine 1 saat izin ver-
meyecektir. 
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