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Temel işlemler
Güç açma/kapama
Kapalı moddayken ön paneldeki ya da kumandadaki açma düğmesine basarak cihazı açın; CD disk takmak
da cihazı açacaktır; çalışırken ön paneldeki ya da kumandadaki güç düğmesine uzun basıldığında cihaz
kapanır.
Ses Ayarı
Makinenin sesini ayarlamak için ön paneldeki ses düğmesini çevirin (bazı modellerde ses kontrol tuşları ön
panelde VOL + / - dir) ya da kumandadaki ses kontrolü VOL + /- tuşuna basın.
Sessiz modu düğmesi
Sistemi sessize almak için ön paneldeki ya da kumandadaki MUTE tuşuna basın, sesi geri getirmek için
yeniden basın.
Arka aydınlatma düğmesi
Ekranın arka aydınlatmasını açmak için paneldeki ya da kumandadaki arka aydınlatma düğmesine (LIGHT)
basın.
Uzaktan kumanda işlevi
Bu uzaktan kumanda işlevini kullanan kullanıcılar, ana cihazda ya da arka ekranda kullanılan kumanda
işlevi tuşlarını ayarlayabilir.
Oynatım kaynağı seçimi
Geçerli mod ile ana sayfa arasında geçiş yapmak için ön paneldeki SRC butonuna ya da kumandadaki
HOME butonuna basabilirsiniz. Radyo, bluetooth, AV1, AV2, mobile TV, SD kart oynatım, USB, Disk
Oynatım ya da CDC disk değiştirici modunda ana sayfaya gitmek için ( .'• ) butonuna basın. Home
arayüzünde farklı işlev simgelerine dokunarak uygun arayüzü seçin. Lütfen her işlevin sonraki bölümlerde
yer alan ayrıntılı kullanımını inceleyin, Ana sayfada kaydırarak dokunarak farklı ana sayfaya geçiş
yapabilirsiniz.
Kumandadaki "mode" butonuna basarak radyo, disk oynatıcı, USB oynatımı, SD oynatımı, mobil TV, CDC
değiştirici, AV1 ya da AV2 modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Oynatım konumu hafızası
Cihazı kapalıyken açtığınızda sistem oynatıma kaldığı yerden devam eder.
- Ana paneldeli "SRC" butonuna ya da kumandadaki "Home" tuşuna basığınızda diğer modlara geçilir ve
sonra CD ya da diğer medya oynatım moduna geri dönülür, bu durumda sistem kaldığı yerden oynatıma
devam eder.
Geçerli modu kapatıp ana moda geri dönmek için
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butonuna basın.

AYAR
Sistem ayarları arayüzüne girmek için ana arayüzde

simgesine basın, ilgili ayar seçeneklerine girmek

için ilgili simgeye basın, seçenekleri istenen ayarlara getirmek için sürükleyin.

Not
Ayarlarda anahtar kaydırıcının açıklaması
AÇIK
KAPALI

1. Arka plan duvar kağıtları
1-1 Arka plan seçimi
Arka plan ayarları arayüzüne girmek için arka plan duvar kağıdı seçeneğine tıklayın

Fotoğrafı arka plan olarak ayarlamak için ön izleme alanının ortasına tıklayın
1-2, Özel arka plan
Makine kullanıcının kendi fotoğraflarını arka plan olarak ayarlamasına izin verir.
Özel arka plan arayüzüne girmek için Custom’a tıklayın, sistem, Navigasyon kartındaki 800 ila 1000
piksel genişliğinde ve 480 piksel yüksekliğinde JPG ve JPEG formatlı resimleri otomatik olarak
arar, geçerli seçilen görseli arka plan resmi olarak ayarlamak için Update butonuna tıklayın
Not: Lütfen önce bilgisayarınızdaki fotoğrafı yeniden boyutlandırın, Navigasyon SD kartına kaydedin ve
ardından işlemi yapın.
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2. Açılış logosu
Açılış logosuna tıklayın, parolayı (8888) girin, açılış ekranı ayar seçeneklerine girin

İstediğiniz açılış logosunu seçin, seçilen resmi açılış ekranı olarak ayarlamak için Update’i tıklayın
3. Genel ayarlar
3-1, buton bip sinyali
Tuş bip sinyalini açar/kapatır. 3-2, USB depolama
Ön paneldeki USB arayüzünü kullanacksanız Front USB’yi seçin
USB arayüzü torpidoda ya da başka bir yerdeyse, lütfen Back USB’yi seçin
Lütfen doğru USB konumunu seçmek için kendi modellerinizi izleyin, seçtiğiniz konum ile bağlantı
konumu uyumlu olmazsa USB aygıtı okunamayabilir ve kullanımı
etkileyebilir.
3-3, Geri viteste sessiz modu
Seçeneğe girmek için tıklayın ve geri giderken müziğin kesilip kesilmeyeceğini ayarlayın, güvenliğiniz için
kesilmesi önerilir.
3-5, Fabrika ayarlarını geri yükleme
Fabrika ayarlarını geri yükleme seçeneğine tıklandığında bir onay ekranı açılır, OK’e tıklayın, makine
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Dokunmatik kalibrasyonu butonuna basıldığında sistem kalibrasyon moduna girer. Talimatları izleyerek 5"+"
merkezine dokunun ve dokunmatik ekran kalibrasyonunu tamamlayın.
Not: Dokunmatik ekran sapması fazlaysa dokunmatik ekran kalibrasyon sayfasına giremezsiniz,
dokunmatik ekran kalibrasyon moduna girmek için ön paneldeki NAVI ya da MENU butonuna 4 saniye
basın.
4. Ekran ayarı

4-1. Gündüz parlaklığı
Gündüz ekran parlaklığı değerini seçmek için sağdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
4.2 Gece parlaklığı
Gece ekran parlaklığı değerini seçmek için sağdaki kaydırıcıyı sürükleyin.
4-3. Gösterge ışıklarını algılama
Gösterge ışıklarının otomatik algılamasını açmak için sağ taraftaki anahtar butonuna tıklayın.
Gösterge ışıkları otomatik algılaması açıksa, sistem gündüz ve gece moduna gösterge ışıklarının
durumuna göre geçiş yapar. Gösterge ışığı açıksa cihaz gece parlaklığını seçer, gösterge ışıkları kapalıysa
gündüz modu aydınlatması seçilir.
4-5. Ekran koruyucu süresi
Ekran koruyucu süresini seçmek için seçeneğin sağındaki

okuna tıklayın, seçmek

istediğiniz sürenin önündeki ilgili onay kutusunu işaretleyin.
Not: Video ve resim oynatılırken sistem, ekran koruyucu moduna girmez.
5.Ses seçenekleri
5-1. Ses ayarları
Ayar ara yüzünde ses seçeneklerine tıklayın. Her moda

ses butonuna tıklayın ya da paneldeki ses

butonlarına kısaca basın. Bu şekilde ses ayarları arayüzüne girebilirsiniz.
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5-2, Denge ayarları
Ses arayüzündeki denge ayarı

simgesine tıklayarak denge ayarı arayüzüne girin.

5-2-1, Gürlük ayarı
Sistemin geçerli gürlük değerini değiştirmek için gürlük ayarının sol tarafını kaydırın.
5-2-2, Denge ayarı
Ses efektlerini kontrol etmek amacıyla 4 hoparlörün ses seviyesi değerini ayarlamak için dört oka tıklayın.
Ayrıca tıklanan konumu en iyi dinleme konumu olarak ayarlamak için alanın ortasına tıklayın. Varsayılan
moda geri dönmek için sağ alt köşede yer alan

simgesine tıklayın.

6. Video Seçenekleri
6-1, Sürüş sırasında video yok
Bu işlevi açıp kapatmak için sağdaki düğmeye tıklayın.
Not: Güvenliğiniz için bu ayarı açık tutmanız önerilir.
6-2, Renk sıcaklığı
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Renk sıcaklığı seçimine girmek için renk sıcaklığının sağındaki ok butonuna tıklayın. Farklı bir renk sıcaklığı
seçilmesi video oynatımının renk modunu değiştirir.

7. Bluetooth seçeneği

7-1, Aygıt adı
Geçerli Bluetooth aygıt adını gösterir
7-2, Pin kodu
Geçerli Bluetooth eşleştirme parolasını gösterir.
Parola değiştirme moduna girmek için sağdaki rakama ya da oka tıklayın, 4 haneli herhangi bir rakam
girerek aygıtınızın bağlantı parolasını değiştirin.
7-3. Otomatik bağlantı
Son bağlanan aygıtın otomatik bağlanıp bağlanmamasını seçmek için sağ taraftaki anahtar butonuna
tıklayın.
7-4. Otomatik Yanıtlama
Bluetooth çağrılarına otomatik yanıt verilip verilmeyeceğini seçmek için sağ taraftaki butona tıklayın
7-5 Telefon defteri
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Sistem bluetooth telefon defterini destekler. 8. Navigasyon seçenekleri
8-1, Navigasyon ses kazancı

Navigasyon sesinin seviyesinin ayarlamak için sağ düğmeyi kaydırın.
8-2, Navigasyon arka plan sesi
Navigasyon sesini net duyabilmek için bu ekipmanda geçerli müziğin sesi kısılacaktır. Müzik sesinin kısılma
oranını ayarlamak için sağdaki düğmeyi kaydırın.
8-3, Navigasyon dinleme
Sağdaki düğmeyi tıklayarak navigasyon dinlemesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
Navigasyon dinleyicisi ekran gösteriminden bağımsız olarak açıktır ya da navigasyon sesi otomatik
oynatılır.
Navigasyon dinleyicisi ekran gösteriminden bağımsız olarak açıktır ya da navigasyon sesi otomatik
olarak oynatılır.
8-4, Otomatik olarak navigasyon modunda açıl
Otomatik olarak navigasyon modunda açılıp açılmayacağını seçmek için sağdaki butona tıklayın
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8-5, Navigasyon yolu
Kullanıcı, navigasyon SD kartındaki navigasyon programını seçebilir.
8-5-1. Navigasyon yolu seçimi
Sistem navigasyon kartındaki exe dosyalarını otomatik olarak bulur. Doğru navigasyon yolunu tıklamanın
yeterlidir.Ardından geçerli yolu başlangıç yolu olarak ayarlayabilirsiniz.
9. Dil ayarları

İstenen dili bulmak için dil seçeneklerini kaydırın, ardından dil ayarını tamamlamak için dil seçeneğinin
sağındaki düğmeyi tıklayın.
10. Direksiyon simidi ayarları

Direksiyon simidi ses butonları işlevini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.
1

"Clear all"a tıklayın

2

Ayarlamak istediğiniz ilgili işlev butonuna tıklayın, butonu yanıp sönmeye başlar

3

Buton yanıp sönerken bu özelliğe ayarlamak istediğiniz direksiyon simidi butonuna tıklayın

4

Bazen çıkan BİP sesi bu butonun ayarının TAMAM olduğunu belirtir, buton yeşil olur

5

Tüm atamaları yapmak için 2-4 adımlarını tekrarlayın
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11. Tarih ve saat

Bu arayüzde kaydırıcıyı kaydırarak ilgili saat, yıl, ay, gün ve dakika ayarlarını yapabilirsiniz, sistem saatini
ayarlamak için OK butonuna tıklayın. Ayrıca sistem saati olarak GPS saatini de seçebilirsiniz.
Not: Kullanımınıza yardımcı olması için GPS saati saniyelere göre düzeltilir. Sistem saatini ayarlamak için
GPS saatini seçmeniz önerilir.
RADYO İŞLEMLERİ
Radyo moduna giriş çıkış.
Ana panelde Band tuşuna ya da
resim, ana arayüzden çıkmak için

simgesine basarak radyo moduna girebilirsiniz, bkz. aşağıdaki
düğmesine basın.

Bant Seçimi
Kullanıcı farklı bir bant seçmek için

ya da

simgesine basabilirManuel bant arama

Manuel Bant Arama
/

simgesine basın. Sistem tüm bant kanalını, istediğiniz radyo istasyonu bulunana kadar en

küçük adımlarla arar. (not= TUNER butonu varsa, kullanıcı bu butona radyo bulmak için basabilir.)
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simgesine tıklayın. Sistem otomatik olarak radyo istasyonlarını arar. İşlem sırasında radyo araması
devam ediyorsa durdurmak için

’e tıklayın. Güçlü bir radyo sinyali alındığında sistem aramayı

otomatik olarak durur ve radyo istasyonunu çalar.
Otomatik arama ve kaydetme
Her bantta altı radyo kanalı kaydedilebilir. Bu sistem 24 (18 FM, 6 AM radyo) kanalı kaydedebilir.
simgesine kısa basın, sistem otomatik olarak kayıtlı FM/AM bant programlarını dönüşümlü tarar.
Ön ayarlı ilgili AM bant kanalında. Bir dahaki sefere ayarlama yapın, radyo arayüz butonuna (1-6) ya da
kumandadaki rakama (1-6) basın, ilgili radyo istasyonuna gidersiniz, yeniden arama yapılması gerekmez.
Otomatik ayardan sonra ön ayarlı radyoyu kaydedin, önceki kayıtlı istasyonun üzerinde kaydedilir.
Manuel radyo kaydetme
Önce bandı seçin (gerekiyorsa).
Yukarıdaki işlemle otomatik ya da manuel olarak bir radyo kanalı arayın.
1-6 radyo hafızası butonuna uzun basın. Geçerli radyo ilgili hafızaya ve
önceki istasyonun üzerine kaydedilir.
Stereo / mono anahtarı
Şehir içinde FM radyo sinyalleri güçlüdür, kullanıcı bir istasyonu stereo alabilir, ancak uzak alanlarda sinyal
kararlı değildir ve sinyal alışını güçlendirmek için mono moduna geçmeniz gerekebilir FM radyoda stereoyu
açmak/kapatmak için

simgesine tıklayın. (not: stereo kapalıysa cihaz mono moddadır.)

Yerel/uzak radyo dönüşümü
Şehirde FM radyo sinyali güçlüdür, genelde yerel olarak alınır, ancak uzak bir yerde radyo sinyali
kararsızdır, alışı güçlendirmek için uzak moduna geçmek grekebilir. Bu sistem yerel/uzak radyo alış
modunu geçerli radyo sinyalinin gücüne göre otomatik olarak değiştirebilir.
GPS NAVİGASYON KULLANIMI
Navigasyon moduna girin
Kullanıcılar önceden yüklenmiş navigasyon yazılımı kartını, bu makinenin ön panelindeki GPS
navigasyon haritası kartı yuvasına takabilir.
Ardından ön paneldeki NAVI butonuna basın ya da ana arayüzdeki (navigasyon)

simgesine

tıklayarak uydu navigasyon moduna girin.
Navigasyon işlevinin spesifik kullanımı için lütfen GPS navigasyon talimatlarını kontrol edin.
Not:
a. Yalnızca bir GPS navigasyon modülü takın, bu işlev etkindir.
b. Bu navigasyon sistemi, uydu konumlandırma ve navigasyon işlevleri elektronik harita navigasyon
yazılımı SD kart, harita kartı ile gelir, çalışırken takıp çıkarmayın
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DVD OYNATICI KULLANIMI
Medya oynatıcı moduna giriş / çıkış
1) Cihaz açıkken kullanıcı sisteme CD, USB disk, SD Card taktığında, "DVD" butonuna tıklayarak doğrudan
medya oynatım moduna girilebilir.
2) Ana arayüze girmek için SRC tuşuna basın, ardından ana arayüzdeki disk oynatımına dokunun, U-disk
"ya da " SD Card "simgesine tıklayarak ilgili multimedya moduna girebilirsiniz.
3) CD/MP3 disk, USB disk, SD card oynatımı sırasında ekranda medya oynatıcı kontrol arayüzü görünür
(bkz. aşağıda); medya oynatıcı kontrol arayüzünde alt butona tıklayarak ilgili işlevlere erişin.
4) Multimedya modundan çıkmak için sol üst köşedeki

simgesine dokunarak ana arayüze geri

dönebilirsiniz

Not
Belirli bir bölgede bir diski oynatamıyorsanız lütfen çıkarın başka bir diski deneyin, bazı diskler
oynatılamayabilir.
Disk takma ve çıkartma
Diski yuvaya yerleştirin, sistem diski algıladığında otomatik olarak alır ve birkaç saniye sonra diski otomatik
olarak çalar.
Oynatma/duraklatma
Duraklatmak için

’e basın, devam etmek için

‘e basın.

Seçim
Önceki ya da sonraki şarkıyı seçmek için

/

’ye basın.

hızlı ileri / geri sarma butonu
Medya oynatma modunda

medya oynatıcı kontrol arayüzünün altındaki simgesine uzun basılırsa

2x, 4x, 8x, 20x hızlarında ileri/geri oynatma yapılır, normal oynatıma dönmek için süre çubuğuna
tıklayabilirsiniz.
Oynatımı Tekrarlama
Tüm diski, tek parçayı ve dizin tekrarlı oynatımını

bu butona basarak seçebilirsiniz.Bu işlev farklı

disklere göre farklı modlar sunar.
Rasgele oynatım
Medya oynatıcı kontrol arayüzünde

simgesine tıkayarak rasgele oynatma modunu açabilirsiniz.

Rasgele oynatım modu kapatıldığında ses / video dosyaları normal şekilde oynatılır.
GELİŞMİŞ MEDYA OYNATIM İŞLEMLERİ
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DVD/VCD Disk menüsü oynatımı
Bazı DVD / VCD disklerde program oynatma menüsü vardır, bu sayede menüye göre seçimli oynatım
yapabilirsiniz.
Kullanıcılar ayrıca dokunmatik ekrandaki bir yere tıklayarak medya oynatıcı kontrol arayüzünü kaldırabilir
ve ardından ekranın sol alt köşesindeki
sonraki sayfasına geçebilir,

simgesine dokunarak medya oynatıcı kontrol arayüzünün

(menü)arayüzünü,

simgesine tıklayarak getirebilir. (Not: VCD /

SVCD disk menüsü PBC oynatma kontrol işlevidir.) İstenen menü öğesinde doğrudan ekrana dokunun, bu
dosyayı oynatabilirsiniz.
Sanal altı disk işlevi

Bu sistem sanal altı disk işlevini destekler.
Altyazı dili değiştirme işlevi
Farklı alt yazı dilleri arasında geçiş yapmak için kumandadaki "subtitles" tuşuna art arda basın. Ayrıca
altyazıyı kapatabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca dokunmatik ekrandaki bir yere tıklayarak medya oynatıcı kontrol
arayüzünü kaldırabilir ve ardından ekranın sol alt köşesindeki
kontrol arayüzünün sonraki sayfasına geçebilir,

simgesine dokunarak medya oynatıcı

(altyazı)arayüzünü getirip,

tıklayarak altyazı dilini değiştirebilir.
Not
Altyazı dilleri ve türü DVD diske göre değişir.
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simgesine

VCD/SVCD Çoklu kanal
Bazı VCD / SVCD disklerde birden çok seslendirme vardır, oynatım sırasında kullanıcı dokunmatik ekrana
dokunarak medya oynatıcı kontrol arayüzünü getirebilir ve sol alt köşedeki
medya oynatıcı kontrol arayüzünün ikinci sayfasına geçebilir,
kontrol arayüzünü getirip

simgesine tıklayarak

(kanal değiştirme) medya oynatıcı

simgesine tıklayarak seslendirme kanalını değiştirebilir.

Zum fonksiyon
Bir video ya da resim oynatırken, yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapabilirsiniz.

butonuna ya da

kumandadaki ZOOM tuşuna basın, ekranı yüzde olarak yakınlaştırıp/uzaklaştırabilirsiniz. Resim oynatım
modunda medya oynatıcı kontrol arayüzünün altındaki

simgesine tıklayarak resmi döndürebilirsiniz.

Rakam seçimine göre oynatım
Bu özellik geçerli diskteki bölümü ya da şarkıyı (dosyayı) hızla seçmek ve oynatmak içindir.
CD/MP3/VCD/DVD disk oynatımında kumandadaki (0-9) rakam tuşlarına basarak ilgili şarkıyı, bölümü ya
da başlığı seçin, ardından kumandadaki Enter tuşuna (ENTER) basın ya da birkaç saniye bekleyin, seçilen
bölüm ya da şarkı oynatımı başlar
Tarama modu
Resim tarama manuel olarak yapılabilir ya da slayt gösterisi şekilde olabilir. Ayrıca slayt gösterisi hızını
ayarlamak için butona basabilirsiniz.
Oynatma Bilgisi
Bu fonksiyon disk oynatma bilgisini gösterir.
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Süre göstergesi
Geçen oynatma süresini gösterebilir.
Ekran oran tuşu
Kullanıcılar ekran görünüş oranını bağlanan monitöre göre ayarlayabilir,

butonuna basarak 4:3 ve

16:9 arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak bazı disklerde görüntü aşağıdaki ekran oran boyutlarına
ayarlanamayabilir.
video (parlaklık / kontrast) ayarları tuşu
Kullanıcı video oynatımı sırasında parlaklık/kontrast ayarlayabilir .
Ses ayarları butonu
Kullanıcı video oynatımı sırasında sesi ayarlayabilir.
VERİ DİSKİ OYNATIM İŞLEMLERİ
Ses (MP3), video (MPEG4), resim (JPEG) dosya formatlarını içeren bir veri CD’si taktığınızda aşağıdaki
medya oynatma arayüzünü görürsünüz.

Medya arayüzünde

butonuna tıklayın, ardından ses dosyalarını, görüntü dosyalarını ya da video

dosyalarını seçebilirsiniz. Kullanıcılar istenen dosyayı ya da klasörü tıklayarak ya da ilgili adlarını doğrudan
basarak seçebilir.
USB DİSK OYNATIM İŞLEMLERİ
USB Disk takma ve çıkartma
USB diski USB kablosu ile mini USB portuna bağlayın. USB disk takıldığında, sistem otomatik olarak algılar
ve USB disk oynatım moduna girer. Başka bir oynatım modundaysa, lütfen sistem arayüzünde USB disk
simgesine dokunun ya da kumandadaki "Mode" butonuna basarak USB disk oynatma moduna girin, USB
disk oynatıldığında lütfen USB diski doğrudan çıkarmayın, önce USB disk oynatma modundan çıkmalısınız.
SD KART OYNATIM İŞLEMLERİ
SD kartı SD kart yuvasına takın. SD kart takıldığında, sistem otomatik olarak algılar ve SD kart oynatım
moduna girer. Başka bir oynatım modundaysa, lütfen sistem arayüzünde SD kart simgesine dokunun ya da
kumandadaki "Mode" butonuna basarak SD kart oynatma moduna girin, SD kart oynatıldığında lütfen U
diski doğrudan çıkarmayın, önce SD kart oynatma modundan çıkmalısınız.
AV IN OYNATIM İŞLEMLERİ
Harici ses / video sistemini makinenin AV girişine bağlayın.
AV IN oynatma moduna girmek için ana sayfa arayüzünde AV IN
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simgesine basın.

BLUETOOTH ELLER SERBEST SİSTEM İŞLEMLERİ
Bu araç DVD oynatıcı cihazu Bluetooth eller serbest iletişim işlevlerini destekler. Sisteme bir cep telefonu
bağlandığında kullanıcı arama, cevap verme, Bluetooth müzik çalar ve diğer işlevleri makine üzerinden
yapabilir.
Bluetooth moduna girme/çıkma
Sistemin ana arayüzüne girmek için makinedeki SRC butonuna basın.
Ardından ana arayüzdeki

simgesine (Bluetooth eller serbest) dokunarak Bluetooth moduna girin.

Ana arayüzden çıkmak için ana arayüzdeki

simgesine dokunun.

Bluetooth eşleştirme ve bağlantı
Bluetooth özelliğini açın ve Bluetooth aygıtının arama işlevini açın sistem ve cep telefonu bir sinyal
bağlantısı yakaladığında, telefonda aygıtın adı görünür, telefon bağlantı için bir parola isteyecektir, "0000"
girin ve onaylayın.
Başarıyla eşleştirmeden sonra arayüzün üst kısmında bir Bluetooth logosu görünür, aksi halde Bluetooth
logosu görünmez. Bluetooth eşleşmiş bağlantı moduna girmek için dokunmatik ekranın alt kısmında
"Connect" butonuna tıklayın.

Eşleştirme:
Eşleşme moduna girin ya da çıkın: Cep telefonu aygıt aradığında, "eşleşme" butonuna tıklayın
ve sistem ile Bluetooth telefon arasındaki eşleşme moduna girin/çıkın.
Bağlantı kesme: Sistem ile cep telefonu arasındaki Bluetooth bağlantısını kurun ya da kesin, “Disconnect”
butonuna basıldığında bağlantı kesilir. Bluetooth bağlantısını yeniden kurmak için ,
Sistem ile bağlanan telefonun adına basmanız yeter.
Silme: Bluetooth aygıtını silmek için bu butona tıklayın, Bluetooth aygıtı silinir.
Arama
Bağlantıdan sonra kullanıcılar doğrudan arama yapabilir ya da telefon numarası girmek için dokunmatik
ekrandaki rakamlara dokunabilir. Ya da Aşağıdaki arama arayüzüne girmek için Bluetooth arayüzünde
simgesine tıklayın
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Girdiğiniz numara görünür. Girilen telefon numarası yanlışsa , birer birer silmek için

simgesine

Tıklayabilirsiniz.
Girilen tüm karakterleri

simgesine basarak silebilirsiniz.

Telefon numarasını girin ve çağrıyı yapmak için

simgesine dokunun.

Yanıt verme / kapatma / arama
Bir telefon çağrısı geldiğinde, herhangi bir modda, sistem otomatik olarak Bluetooth eller serbest arayüzüne
girer, orijinal ses modu yerine bir çağrı zili çalar ve ekranda arayan numara gösterilir. Gelen çağrıya yanıt
vermek için ekranda

simgesine dokunun; telefonu kapatmak için ekranda

arama sırasında aramayı sonlandırmak için ekranda

simgesine dokunun. Bir

simgesine dokunabilirsiniz

Ses anahtarı
Arama sırasında ekrandaki

simgesine dokunarak araç hoparlörleri ile cep telefonu arasında ses

bağlantısı kurabilirsiniz.
Bluetooth müzik oynatımı (A2DP)

Telefonda Bluetooth müzik oynatımı desteği varsa, cep telefonunun sesini araç hoparlör sistemine
gönderebilirsiniz.
Başarıyla eşleştirdikten sonra stereo ve müzik çaları telefonda açın ve oynatıcı ile bağlayın.
Arama Kaydı
Arama kaydı arayüzüne girmek için Bluetooth arayüzünde

simgesine dokunun. Sistem son altı

cevapsız, gelen ya da aranan numarayı kaydedebilir. Kullanıcı arama kaydını silmek isterse istenen
numarayı seçip arayüzün sağındaki "silme" butonuna basabilir.
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SAAT ARAYÜZÜ

Saat arayüzüne girmek için ana arayüzdeki saat

simgesine tıklayın. Birçok farklı türde saat kadranı

vardır, müşteri istediğini seçebilir.
TAKVİM İŞLEMLERİ

Takvim ayarları arayüzüne girmek için ana arayüzde “Takvim”e tıklayın. Kullanıcı bu gösterim tarihini, tarih
rakamlarının butonuna tıklayarak her iki tarafındaki ayrı olarak ayarlayabilir (ay, gün).
DİĞER İŞLEMLER
Hesap makinesi arayüzüne girmek için ana arayüzde

”e tıklayın.

OYUN ARAYÜZÜ İŞLEMLERİ
Sistemde bir çok özel oyun vardır, bunlar araç içi eğlenceyi artırır.
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