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KONTROL ÜN∑TELER∑
1 “FMT” tuµu,
FM band∂ bellek alanlar∂n∂ seçme,
“TravelStore” fonksiyonunu
baµlatma
2 Enfraruj uzaktan kumanda sinyal
al∂c∂s∂ (opsiyonel)
3 Ses düzeyi ayar düπmesi
4 Açma / kapama tuµu,
tek bas∂µta sesi tam k∂sma
(“Mute”)
5 “RDS” tuµu,
“RDS” lüks fonksiyonunu açma /
kapama,
radyo istasyonlar∂n∂n yay∂nlad∂π∂
hareketli metinleri radyo
ekran∂nda gösterme
6 “M•L” tuµu,
orta dalga (M) ve uzun dalga (L)
bantlar∂ aras∂nda seçme
7 Kaset ç∂karma

9 “FR” tuµu, geri sarma
: “FF” tuµu, ileri sarma
; “GEO” tuµu, balans ve fader
ayarlama, ses ve ses düzeyi
ayarlar∂n∂ reset etme
< “SRC” tuµu, kasetçalar, radyo veya
CD deπiµtiricisi (baπl∂ysa) aras∂nda
seçme tuµu
= “AUDIO” tuµu, bas ve tiz ayarlar∂,
“Loudness” fonksiyonunu açma /
kapama
> Çok fonksiyonlu µalter
? “MENU” tuµu, ana ayar menülerini
çaπ∂rma
@ Tuµ seti 1 - 5
A “TRAFFIC” tuµu, yol durumu
haberlerinin öncelikli dinletilmesini
açma / kapama
B Ekran

8 Kaset yuvas∂
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ÖNEML∑ UYARILAR
•

Önemli Uyar∂lar
Cihaz∂ kullanmaya baµlamadan önce,
kullanma k∂lavuzunu özenle okuyunuz
ve cihaza al∂µmaya çal∂µ∂n∂z. Kullanma
k∂lavuzunu, cihaz∂ daha sonra
kullanacaπ∂n∂z
otomobilinizde
saklay∂n∂z.

•

CD - deπiµtirici
CD dinlemek için.
Enfraruj uzaktan kumanda aleti
En önemli fonksiyonlar∂n uzaktan
kontrol edebilmek için.

Trafik güvenliπi
Trafikte “güvenlik ve emniyet” en
önemli
unsurlard∂r.
Cihaz∂
kullan∂rken, trafiπin elveriµli olmas∂na
dikkat ediniz. Seyahate baµlamadan
önce cihaz∂ ve cihaz∂n fonksiyonlar∂n∂
tan∂y∂n∂z ve kendinizi bunlara
al∂µt∂r∂n∂z. Polis, itfaiye ve ambulans
sirenleri gibi uyar∂ sesleri, araç içinde
alg∂lanabilmelidir. Seyahat s∂ras∂nda
cihaz∂n ses düzeyini uygun seviyede
tutunuz.

Ek cihazlar∂n baπlanmas∂
(opsiyonel)
Radyoya ek cihazlar∂ baπlamak
mümkündür:
• CCA 41 Kontrol ünitesi
Radyonun, otobüs yay∂n sistemi
olarak kullan∂labilmesi için (bkz. ”∑kiz
ç∂k∂µ” bölümü).
• TA 41 Amplifikatör
Araç içindeki ses düzeyini ve ses
kalitesini yükseltmek için.
• Ek dinleti cihazlar∂
Minidisk-çalar, CD-çalar ve MP3çalar ... gibi (bkz. ”Harici AUDIO
kaynaklar” bölümü).
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Güvenlik kodunu aktive etme /
iptal etme
Kodu çal∂µt∂rmak veya iptal etmek için
µöyle hareket ediniz:

➮ Cihaz∂, 4 tuµuna basarak kapat∂n∂z.
➮ 1 ve 4 @ numaral∂ istasyon tuµlar∂na

basarak ekrandaki B kodun ilk
rakam∂n∂ ayarlay∂n∂z.

➮ 2 numaral∂ istasyon tuµuna @
basarak ekrandaki B kodun ikinci
rakam∂n∂ ayarlay∂n∂z.

➮ 3 numaral∂ istasyon tuµuna @
basarak ekrandaki B kodun üçüncü
rakam∂n∂ ayarlay∂n∂z.

ayn∂ anda bas∂n∂z ve bas∂l∂ tutunuz.

➮ 4 numaral∂ istasyon tuµuna @

➮ ∑stasyon tuµlar∂na basarken 4

basarak ekrandaki B kodun
dördüncü rakam∂n∂ ayarlay∂n∂z.

tuµuna basarak cihaz∂ yeniden
çal∂µt∂r∂n∂z.

➮ Ekranda B “BLAU” - “PUNKT”
yaz∂s∂ belirene dek 1 ve 4 @
numaral∂ istasyon tuµlar∂na basmaya
devam ediniz.

➮ ∑stasyon tuµlar∂n∂ b∂rak∂n∂z.

ekranda B görüldüπünde
> bas∂n∂z.

tuµuna

Uyar∂:
Kod, üç kez yanl∂µ girildiπinde, cihaz∂
çal∂µt∂rabilmek için bir saat kadar
beklemek gerekir. Ekranda B “WAIT 1
H” yaz∂s∂ görülecektir. Bu bir saat
boyunca cihaz kapat∂lmamal∂d∂r.

DEUTSCH
ENGLISCH
FRANÇAIS
TÜRKÇE

Kod aktif hale gelmiµtir.
Cihaz∂n her aç∂l∂µ∂nda, ekranda B k∂sa
bir süre için “CODE” yaz∂s∂ görülecektir.

➮ Kullanmak istediπiniz güvenlik kodu

ITALIANO

➮ 1 numaral∂ istasyon tuµuna @

ESPAÑOL

otomobilinizde

Ekranda B “CODE” yaz∂s∂ ve ard∂ndan
“0000” yaz∂s∂ belirecektir.

NEDERLANDS PORTUGUÊS

Uyar∂:
“Radyo Kimliπi”ni
saklamay∂n∂z!

Kod numaras∂n∂ girme
➮ Cihaz∂ aç∂n∂z.

SVENSKA

Cihaz, h∂rs∂zl∂πa karµ∂ dört haneli bir
güvenlik koduyla korunur. Cihaz, arac∂n
iµletme geriliminden ayr∂ld∂π∂nda, bu
güvenlik kodu girilmeden tekrar
çal∂µt∂r∂lamaz. Kod, cihaz∂n fabrika ç∂k∂µ∂
ayarlar∂ gereπince aktif halde deπildir,
ancak istendiπinde aktif hale getirilebilir.
Güvenlik kodunu, cihaz∂n teslimat
kapsam∂na giren “Radyo Kimliπi”
belgesinde bulabilirsiniz.

Güvenlik kodunu iptal etme
Güvenlik kodunu iptal etmek için ayn∂
µekilde hareket ediniz. Baµkalar∂n∂n
kodu iptal edebilmesini önlemek için,
kod iptal etme iµleminden sonra,
güvenlik kodunun bir kez daha girilmesi
gerekir.

NORGE

Güvenlik kodu

SUOMI

GÜVENL∑K KODU
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AÇMA / KAPAMA

GÜVENL∑K KODU
Kod - LED

Açma / kapama

Tuµ 4 içindeki LED, cihaz
kapat∂ld∂π∂nda yan∂p sönecek µekilde
ayarlanabilir.

Cihaz∂ açmak ve kapatmak için deπiµik
yöntemler
kullan∂labilir.
Cihaz
aç∂ld∂π∂nda, yap∂lan son ayarlar aktive
edilip kullan∂lmaya baµlan∂r. Cihaz, en
son dinlenen ses düzeyinde çal∂µ∂r.

Kod - LED açma / kapama

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ “LED ON” (aç∂k) veya “LED OFF”
(kapal∂) yaz∂s∂ ekranda B görülene
dek veya tuµlar∂na > bas∂n∂z.

➮ LED’yi,

tuµlar∂yla > aç∂n∂z veya

kapat∂n∂z.

➮ Tekrar MENU tuµuna ? bas∂n∂z.

Uyar∂:
Güvenlik sebeplerinden dolay∂, cihaz
aç∂ld∂π∂nda duyulan sesin gücü, fabrika
ayar∂ olarak belli bir azami deπer ile
s∂n∂rl∂d∂r.

“ON” tuµuna basarak açma /
kapama
➮ Cihaz∂ açmak için tuµa 4 bas∂n∂z.
➮ Cihaz∂ kapamak için tuµa 4 iki
saniyeden daha uzun bas∂n∂z.

Kontak üzerinden açma /
kapama
Cihaz∂ kontak üzerinden açmak veya
kapatmak mümkündür. Bu iµlevi
kullanmak için cihaz∂ “ON” tuµuna 4
basmadan kontak üzerinden kapatmak
gerekir.
Uyar∂:
Cihaz∂, kontak aç∂lmad∂π∂nda kullanmak
da mümkündür.
➮ Bunun için tuµa 4, cihaz aç∂lana
kadar bas∂n∂z.
Otomatik kapanma süresi:
Cihaz, otomobilin aküsünü korumak
için, kullan∂c∂ taraf∂ndan ayarlanabilen
belirli bir bekleme süresinden sonra
(otomatik
kapanma
süresi),
kendiliπinden kapan∂r.
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tuµlar∂n∂ > kullanarak, otomatik
kapanma süresini (STOP 0 STOP 60) beµer dakikal∂k ad∂mlarla
ayarlay∂n∂z.
“STOP 0” yaz∂s∂, cihaz∂n, kontak
kapal∂yken
çal∂µt∂r∂lamayacaπ∂
anlam∂na gelir. Fabrika ç∂k∂µ∂ otomatik
kapanma süresi ayar∂ 15 dakikad∂r.

➮

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Kaset yuvas∂ üzerinden açma
Cihaz kapal∂yken kaset yuvas∂na kaset
tak∂l∂ deπilse

➮ kaseti, bantl∂ k∂sm∂ saπa gelecek
µekilde kaset yuvas∂na yavaµça
yerleµtiriniz.
Kasetin yuvaya oturmas∂ duyulur.

Cihaz∂ telefon üzerinden açma
(opsiyonel)

“RC - 10 P” ER uzaktan
kumanda üzerinden açma /
kapama (opsiyonel)
➮ Cihaz∂ açmak için, “RC 10 P” uzaktan
kumanda aletinin üzerindeki ON Q
tuµuna bas∂n∂z.

DEUTSCH
ENGLISCH
TÜRKÇE

Cihaz
kapal∂yken
telefon
çal∂µt∂r∂ld∂π∂nda, cihaz otomatik olarak
aç∂l∂r. Telefonun kullan∂m∂ bittiπinde,
cihaz kendiliπinden tekrar kapan∂r. Bu
fonksiyonun çal∂µmas∂ için, araç
telefonu, cihaza uygun biçimde (C2
arabirimi üzerinden) baπlanm∂µ
olmal∂d∂r.

Uyar∂:
Radyo, CCA 41 kontrol ünitesi
kullan∂larak otobüs yay∂n sistemi olarak
çal∂µt∂r∂lacaksa, mikrofonlar∂n, kontrol
ünitesine (hücre D) baπlanm∂µ olmas∂
gerekir. Kontrol ünitesi (CCA 41),
teslimat kapsam∂ndaki özel baπlant∂
kablosu kullan∂larak radyoya baπlan∂r
(hücre C1).

NORGE

> tuµuna

SUOMI

görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.

FRANÇAIS

Cihaz kapal∂yken 1 numaral∂ mikrofon
çal∂µt∂r∂ld∂π∂nda (sürücü mikrofonu),
cihaz otomatik olarak aç∂l∂r. Mikrofonun
kullan∂m∂ bittiπinde, cihaz kendiliπinden
tekrar kapan∂r. Bu fonksiyonun
çal∂µmas∂ için, mikrofon, teslimat
kapsam∂ndaki özel baπlant∂ kablosu
kullan∂larak cihaza uygun biçimde (D
arabirimi üzerinden) baπlanm∂µ
olmal∂d∂r.

ITALIANO

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “HRLOGIC” yaz∂s∂

ESPAÑOL

Cihaz∂ mikrofon üzerinden açma
(opsiyonel)

NEDERLANDS PORTUGUÊS

Otomatik kapanma süresini
ayarlama

SVENSKA

AÇMA / KAPAMA
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SES DÜZEYI AYAR∂
Ses düzeyi ayar∂
Sistemin ses düzeyi ayar∂, kademeli
olarak “0” (kapal∂) ve “66” (en yüksek)
aras∂na ayarlanabilir.

➮ Ses düzeyini yükseltmek için, ses
düzeyi ayar düπmesini 3 saπa
döndürünüz.

➮ Sesi k∂smak için, ses düzeyi ayar
düπmesini 3 sola döndürünüz.
Ekranda B ”VOL” yaz∂s∂ ve ayarlanm∂µ
olan deπer görünecektir.

Tek bas∂µta sesi tam k∂sma
(“Mute”)
Ses, tek hareketle tamamen k∂s∂labilir.

➮ Tuµa 4 k∂saca bas∂n∂z.
“Sesi tam k∂sma” (“Mute”)
fonksiyonuyla
inilecek
ses
düzeyinin ayar∂
Tek tuµlamayla sesi birden k∂sma
fonksiyonunda, inilecek ses düzeyi
ayarlanabilir (“Mute Level”).

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “MUTE LVL” yaz∂s∂
görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.

> tuµuna

tuµlar∂n∂ > kullanarak “Mute
Level” ayar∂n∂ yap∂n∂z.
Ekranda B ”MUTE” yaz∂s∂ ve
ayarlanm∂µ olan deπer görünecektir.

➮

Telefon görüµmelerinin
dinletilmesi
Cihaz, cep telefonuna veya araç
telefonuna baπl∂ysa, telefon görüµmesi
geldiπinde veya telefon kullan∂ld∂π∂nda,
otomatik olarak sesi k∂sar ve telefon
görüµmesi hoparlörler üzerinden
duyulur. Telefon görüµmesi hoparlörlere
yans∂t∂l∂rken, ekranda B bu opsiyonla
ilgi yaz∂ görülür.
Bu fonksiyonun çal∂µabilmesi için,
telefon uygun biçimde radyoya
baπlanm∂µ olmal∂d∂r.

Mikrofonla anons yapma
Cihaza iki ayr∂ harici mikrofon tak∂labilir.
Mikrofon 1 sürücüye, mikrofon 2 ise
muavine ayr∂lm∂µt∂r. Mikrofon 1,
iµlevlerinde mikrofon 2’den öncelikli
çal∂µ∂r. Mikrofon çal∂µt∂r∂ld∂π∂nda,
dinletilmekte olan AUDIO kaynaπ∂n
yay∂n∂ kesilir. Mikrofon kapat∂l∂nca,
yay∂n∂ kesilen AUDIO kaynak
dinletilmeye devam edilir.
Anonslar∂n ses düzeyi ayar∂
Mikrofonla yap∂lacak anonslar∂n ses
düzeyini ayarlama

➮ Mikrofon

aç∂kken, ses ayar
düπmesini 3 saπa veya sola
döndürerek sesi aç∂n∂z veya k∂s∂n∂z.

➮ MENU tuµuna ? iki kez bas∂n∂z.
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➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.

Tiz ayar∂
➮ Tiz ayar∂n∂ yapmak için AUDIO’ya
bas∂n∂z =.
Ekranda B ”BASS” yaz∂s∂ ve
ayarlanm∂µ olan deπer görünecektir

➮ Tekrar AUDIO’ya = bas∂n∂z.
Ekranda B ”TREB” yaz∂s∂ ve
ayarlanm∂µ olan deπer görünecektir

➮ Tiz ayar∂n∂ yapmak için, ses düzeyi
ayar düπmesini 3 çeviriniz.
Düπmeyi, ses gücünü düµürmek için
saatin çal∂µma yönünün tersine ve
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünde çeviriniz

“Loudness” açma / kapama
“Loudness”, ses düzeyi fazla yüksek
olmad∂π∂ durumlarda, baslar∂n kulaπa
hoµ gelecek µekilde güçlendirilmesi
anlam∂na gelir.

➮ AUDIO’ya = yaklaµ∂k 2 saniye
bas∂n∂z.
“Loudness” iµlevi aç∂k olduπunda,
ekranda B “LD” yaz∂s∂ görülür.
223
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DEUTSCH
ENGLISCH
FRANÇAIS
ITALIANO

tuµlar∂n∂ > kullanarak “bip”
sesini aç∂n∂z veya kapat∂n∂z.

ayar düπmesini 3 çeviriniz.
Düπmeyi, ses gücünü düµürmek için
saatin çal∂µma yönünün tersine ve
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünde çeviriniz.

ESPAÑOL

➮

➮ Bas ayar∂n∂ yapmak için, ses düzeyi

NEDERLANDS PORTUGUÊS

“BEEP OFF” (kapal∂) yaz∂s∂ görülene
veya
> tuµuna birkaç
kadar
kez bas∂n∂z.

bas∂n∂z =.
Ekranda B ”BASS” yaz∂s∂ ve
ayarlanm∂µ olan deπer görünecektir.

SVENSKA

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “BEEP ON” (aç∂k) veya

Bas ayar∂
➮ Bas ayar∂n∂ yapmak için AUDIO’ya

NORGE

Baz∂ iµlemlerde, örneπin bir tuµa uzunca
bas∂ld∂π∂nda, onaylama sesi (bip)
duyulur. Bu “bip” sesini kapatmak
mümkündür.

Ses kalitesini ayarlama

SUOMI

Onaylama sesini (bip) açma /
kapama

TÜRKÇE

SES KAL∑TES∑

SES DÜZEYI AYAR∂

SES KAL∑TES∑

SES DA∏ILIMI

“Loudness” ince ayar∂
“Loudness” ince ayar∂, birden alt∂ya
kadar, kademeli olarak yap∂labilir.

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “LOUDNESS” yaz∂s∂
görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.

➮

> tuµuna

tuµlar∂n∂ > kullanarak ses
kalitesinin ince ayar∂n∂ yap∂n∂z.

➮ MENU tuµuna ? iki kez bas∂n∂z.

Ses daπ∂l∂m∂n∂ ayarlama
Balans ayar∂
➮ Saπ / sol ses daπ∂l∂m∂n∂ (balans)
ayarlamak için GEO’ya ; bas∂n∂z.
Ekranda B ”BAL” yaz∂s∂ ve ayarlanm∂µ
olan deπer görünecektir.

➮ Balans ayar∂n∂ yapmak için ses
düzeyi ayar düπmesini 3 çeviriniz.
Düπmeyi, ses gücünü sol tarafta
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünün tersine ve saπ tarafta
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünde çeviriniz.
Balans “0” = Orta pozisyon

Fader ayar∂
➮ Arka / ön ses daπ∂l∂m∂n∂ (“Fader”)
ayarlamak için GEO’ya ; bas∂n∂z.
Ekranda B ”BAL” yaz∂s∂ ve ayarlanm∂µ
olan deπer görünecektir.

➮ GEO’ya ; tekrar bas∂n∂z.
Ekranda B ”FADER” yaz∂s∂ ve
ayarlanm∂µ olan deπer görünecektir.

➮ Fader ayar∂n∂ yapmak için ses düzeyi
ayar düπmesini 3 çeviriniz.
Düπmeyi, ses gücünü sol tarafta
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünün tersine ve saπ tarafta
yükseltmek için saatin çal∂µma
yönünde çeviriniz.
Fader “0” = Orta pozisyon
Uyar∂:
Ön / arka ses daπ∂l∂m∂ (“Fader”) ayar∂n∂
yapabilmek için, cihaza ek olarak
amplifikatör baπlanm∂µ olmal∂d∂r.
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Radyoyu açma
Kasetçalar veya
fonksiyonundayken

CD-deπiµtiricisi

➮ ekranda B “RADIO” yaz∂s∂ görülene
kadar SRC < tuµuna birkaç kez
bas∂n∂z.

“RDS” lüks fonksiyonu
(AF, REG)
“AF” (alternatif frekans) ve “REG” (yerel)
“RDS” lüks fonksiyonlar∂, araba
radyonuzun kullanma alan∂n∂ geniµletir.
AF: “RDS” lüks fonksiyonu aktif
durumdaysa, al∂c∂, dinlenen radyo
istasyonunun en güçlü sinyalli frekans∂n∂
arka planda arar ve program∂ bu güçlü
frekanstan dinletir.
REG: Baz∂ radyo istasyonlar∂ bazen
yerel yay∂a geçer. “REG” fonksiyonuyla
bu yerel yay∂nlar dinlenir.

DEUTSCH
ENGLISCH
FRANÇAIS
TÜRKÇE

Uyar∂:
“REG” fonksiyonunu menü üzerinden
özel olarak açmak / kapamak gerekir.

ITALIANO

2 saniyeden daha uzun bas∂n∂z.
Ekranda B, k∂sa bir süre için “AUD
ZERO” yaz∂s∂ görülecektir.

ESPAÑOL

➮ Ayarlar∂ s∂f∂rlamak için GEO’ya ;

Cihaz, “RDS” fonksiyonlu radyo
al∂c∂s∂yla donat∂lm∂µt∂r. FM band∂ndan
yay∂n yapan radyo istasyonlar∂n∂n
neredeyse hepsi, normal dinleti
yay∂nlar∂n∂n yan∂nda, istasyon ismi veya
program tipi (PTY) gibi bilgileri içeren
sinyalleri yay∂nlar.
∑stasyon ismi, radyo istasyonu bu sinyali
veriyorsa, ekranda B görülür.

NEDERLANDS PORTUGUÊS

Ses kalitesi ve ses düzeyi ayarlamalar∂
istenirse s∂f∂rlanabilir (reset).

Radyo

SVENSKA

Ses kalitesi ve ses düzeyi ayar∂
için reset

NORGE

RADYO

SUOMI

SES DA∏ILIMI
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RADYO
“RDS” lüks fonksiyonunu açma /
kapama

➮ AF

ve
REG
“RDS”
lüks
fonksiyonlar∂n∂
açmak
veya
kapamak için RDS tuµuna 5
bas∂n∂z.
Ekranda B “RDS” yaz∂s∂ görülünce,
“RDS” lüks fonksiyonlar∂ aktif
durumdad∂r.

bir bellek alan∂ bulunur. Her bellek
alan∂na beµ ayr∂ radyo istasyonunun
frekans∂ kaydedilebilir.
FM bellek alan∂n∂ seçme

➮ FM bellek alanlar∂ aras∂nda atlama
yapmak için FMT tuµuna 1 bas∂n∂z.
OD ve UD bellek alan∂n∂ seçme

➮ OD ve UD bellek alanlar∂ aras∂nda
atlama yapmak için M•L tuµuna 6
bas∂n∂z.

“REG” açma / kapama

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “REG” yaz∂s∂ görülene
veya
> tuµuna birkaç
kadar
kez bas∂n∂z.
“REG” yaz∂s∂n∂n arkas∂nda “OFF”
(kapal∂) veya “ON” (aç∂k) yaz∂s∂ görülür.

➮

tuµlar∂n∂ > kullanarak “REG”
fonksiyonunu aç∂n∂z veya kapat∂n∂z.

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Uyar∂:
“REG” fonksiyonu aktif durumdaysa,
radyo
al∂c∂s∂,
dinlenen
radyo
istasyonunun yerel program∂n∂ mümkün
olduπunca uzun bir süre çekmeye
çal∂µ∂r. Yerel yay∂n yap∂lan yöreden
ç∂k∂l∂nca, “REG” fonksiyonunun
kapat∂lmas∂ önerilir.

Frekans band∂n∂ / istasyon
belleπini seçme
Al∂c∂n∂zla “çok k∂sa dalga - ÇKD” (FM),
“orta dalga - OD” (MW) ve “uzun dalga
- UD” (LW) frekans bantlar∂nda yay∂n
yapan
radyo
programlar∂n∂
dinleyebilirsiniz. FM band∂ için üç, OD
ve UD frekans bantlar∂n∂n her biri için

∑stasyon arama (ayarlama)
∑stasyon aramak için farkl∂ yöntemler
kullan∂labilir.
Otomatik istasyon arama

➮

veya

> tuµuna bas∂n∂z.

Arama s∂ras∂nda bulunan ilk radyo
program∂ dinletilir.
∑stasyon arama hassasiyetini
ayarlama
Sadece güçlü yay∂n yapan veya güçlü
yay∂n yapan istasyonlar∂n yan∂nda,
daha güçsüz yay∂n yapan radyo
istasyonlar∂n∂n da dinletilmesini
ayarlayabilirsiniz.

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “SENS” yaz∂s∂ görülene
veya
> tuµuna birkaç
kadar
kez bas∂n∂z.
Ekranda B, arama hassasiyeti için
geçerli deπer gösterilir. “SENS DX1” en
hassas ayar∂, “SENS LO3” ise hassas
olmayan en düµük ayar∂ gösterir. “SENS
LO” ayar∂ aktifse, ekranda B “lo” yaz∂s∂
yanar.
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Bir radyo istasyonu, ayn∂ anda deπiµik
program yay∂nlar∂ yap∂yorsa, “yay∂n
zinciri” olarak adland∂r∂lan program dizisi
içinde, bir programdan bir diπerine
atlama yapabilirsiniz.
➮ “Yay∂n zinciri” içinde yer alan bir
sonraki programa geçmek için
tuµlar∂n∂ > kullan∂n∂z.
Uyar∂:
Bu fonksiyonu kullanmak için “RDS”
lüks fonksiyonu aktif durumda olmal∂d∂r.
Sadece önceden bir kez dinlenmiµ olan
radyo
istasyonlar∂na
atlama
yapabilirsiniz. Bu nedenle “TravelStore”
fonksiyonunu kullan∂n∂z veya otomatik
istasyon aramay∂ bir tur çal∂µt∂r∂n∂z.

Uyar∂:
FMT bellek alan∂na önceden
kaydedilmiµ olan istasyonlar silinir.

➮ FMT tuµuna 1 iki saniyeden daha
uzun bas∂n∂z.
Kay∂t baµlayacakt∂r. Ekranda B “TSTORE” yaz∂s∂ görülür. Kay∂t
tamamland∂ktan sonra, FMT bellek
alan∂n∂n 1 numaral∂ istasyon tuµuna
kaydedilen radyo program∂ çalmaya
baµlar.
Kay∂tl∂ istasyon seçme

➮ Radyo istasyonunun kay∂tl∂ olduπu
bellek alan∂n∂ veya frekans band∂n∂
seçiniz.
tuµuna bas∂n∂z.

Program tipi (PTY)

Elden istasyon kaydetme
➮ FM1, FM2 veya FMT (sadece FM
band∂nda) bellek alanlar∂ndan birini
veya OD veya UD frekans
bantlar∂ndan birini seçiniz.

Baz∂ FM radyo istasyonlar∂, istasyon
isminin yan∂nda, yay∂n yapt∂klar∂
program içeriπine göre, program tiplerini
de gösteren bir sinyal yay∂nlar. Bunlar
CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT
NEWS
POP
ROCK MUSIC
gibi program tipleridir.
227

227

DEUTSCH
ENGLISCH
FRANÇAIS

➮ ∑stasyonun kay∂tl∂ olduπu istasyon

∑stasyon kaydetme

11. BA COACH CRC 41 t, neu

ITALIANO

“∑stasyon yay∂n zinciri” içinde
atlama (sadece FM band∂nda)

Yörenizde yay∂n yapan en güçlü beµ
radyo istasyonunu otomatik olarak
belleπe kaydedebilirsiniz (sadece FM
band∂nda). Otomatik istasyon kayd∂ için
FMT bellek alan∂ kullan∂l∂r.

ESPAÑOL

Uyar∂:
Elden istasyon arayabilmek için “RDS”
lüks fonksiyonlar∂ kapal∂ olmal∂d∂r.

Otomatik istasyon kaydetme
(“Travelstore”)

NEDERLANDS PORTUGUÊS

Elden istasyon arama
∑stasyon
aramay∂
elden
de
gerçekleµtirebilirsiniz.
➮ Bunun için
tuµlar∂n∂ > kullan∂n∂z.

tuµuna 1 - 5 @ bir saniyeden fazla
bas∂n∂z.

NORGE

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.

➮ Radyo istasyonunu ayarlay∂n∂z.
➮ ∑stasyonun kaydedileceπi istasyon
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SUOMI

tuµlar∂n∂ > kullanarak
hassasiyet ayar∂n∂ yap∂n∂z.

TÜRKÇE

➮

SVENSKA

RADYO

RADYO
“PTY” fonksiyonu sayesinde, belli bir
program tipinde yay∂n yapan radyo
istasyonunu doπrudan seçebilirsiniz.
“PTY” fonksiyonu aktif durumdayken
“PTY”
arama
fonksiyonu
çal∂µt∂r∂ld∂π∂nda cihaz, o anda dinlenen
radyo istasyonu, kaset veya CD
deπiµtirici dinlentisini yar∂da keser ve
seçilen program tipine uygun radyo
program∂na geçer.
“PTY” açma / kapama

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “PTY ON” veya “PTY

➮

Uyar∂:
Seçilen program tipine uygun yay∂n
yapan radyo istasyonu bulunamazsa
bip sesi duyulur ve ekranda B “NO
PTY” yaz∂s∂ görülür. Son dinlenen radyo
istasyonu çalmaya devam eder.
“PTY” lisan∂n∂ seçme
Program tipinin gösterildiπi lisan
ayarlanabilir.

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “PTY LANG” yaz∂s∂
görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.

OFF” yaz∂s∂ görülene kadar veya
> tuµuna birkaç kez bas∂n∂z.

➮

tuµlar∂n∂ > kullanarak “PTY”
fonksiyonunu aç∂n∂z (ON) veya
kapat∂n∂z (OFF).

➮ Ekranda

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Program tipini seçme ve program
arama baµlatma

➮

veya

tuµlar∂na > bas∂n∂z.

Ekranda B aktüel program tipi
görülecektir.

➮ Baµka bir program tipini dinlemek
istiyorsan∂z, ekranda gösterilen süre
içinde veya tuµlar∂na > basarak
seçiminizi yapabilirsiniz.
Seçilen program tipi k∂sa bir süre ekrana
yans∂yacakt∂r.
veya
tuµlar∂na basarak >
program aramay∂ baµlatabilirsiniz.
Seçilen program tipine uygun radyo
istasyonu
bulunduπunda,
ayarlanacaktir.

➮

> tuµuna

tuµlar∂n∂ > kullanarak, ∑ngilizce,
Almanca veya Frans∂zca aras∂nda
seçim yapabilirsiniz.
B istenilen lisan
görüldüπünde MENU tuµuna ?
bas∂n∂z.

“PTY” özel fonksiyonu: Alarm
Cihaz, “31” µifresini kullanan program
tipinde yay∂n yapan bir radyo
istasyonunun yay∂n∂n∂ ald∂π∂nda, bu
istasyonu dinletmeye baµlar. Ekranda
B “ALARM” yaz∂s∂ görülür. “31” µifreli
program tipi, afet yay∂nlar∂ için
ayr∂lm∂µt∂r.

Parazitli yay∂ndan kaynaklanan
tiz sesleri k∂sma (HICUT)
“HICUT” fonksiyonu sayesinde, iyi
çekilmeyen radyo yay∂nlar∂n∂n ses
kalitesi artt∂r∂l∂r. Yay∂n kalitesi
düµtüπünde veya parazitlendiπinde, tiz
sesler otomatik olarak k∂s∂l∂r.
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Uyar∂:
“HICUT” fonksiyonu
band∂nda çal∂µ∂r.

sadece

FM

➮ FM bellek alan∂n∂ seçiniz.
➮ Cihaz∂ kapat∂n∂z.
➮ 1 ve 3 tuµlar∂na @ bas∂n∂z ve ayn∂

Radyo istasyonlar∂n∂n
yay∂nlad∂π∂ hareketli metinlerin
radyo ekran∂nda gösterilmesi

anda cihaz∂ tekrar aç∂n∂z.
Ekranda B “SERVICE” yaz∂s∂ ve daha
sonra frekans görünür.

Baz∂ radyo istasyonlar∂, “RDS”
fonksiyonunu, radyo istasyonu ismini
iletmekten öte, dinleyicilere reklam
yapma veya deπiµik bilgileri aktarma
amac∂yla kullanmaktad∂r. Bu uzun
metinler hareketlidir ve ekrandan B
geçerler. Ekranda bu tür hareketli
metinlerin gösterilmesi durdurulabilir.

➮ MENU ? tuµuna bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “FM TUNER” yaz∂s∂

➮ Ekranda B “NAME FIX” yaz∂s∂

➮ MENU ? tuµuna iki kez bas∂n∂z.
➮ Radyo al∂c∂s∂nda istasyon deπiµtirme

➮ Hareketli metinleri ekranda B tekrar

tuµlar∂n∂ > kullanarak
“EUROPE” veya “AMERICA”
bölgesini ayarlay∂n∂z.

iµlemini bitirmek için cihaz∂ kapat∂p
ve yeniden aç∂n∂z.

DEUTSCH
ENGLISCH
TÜRKÇE

izleyebilmek için RDS tuµunu 5,
ekranda B “NAME VAR” yaz∂s∂
görülene kadar, bas∂l∂ tutunuz.

➮

tuµuna > birkaç

SUOMI

görülene kadar RDS tuµunu 5 bas∂l∂
tutunuz.

görünene kadar
kez bas∂n∂z.

FRANÇAIS

Radyo al∂c∂s∂nda istasyon
deπiµtirme

tuµlar∂n∂ > kullanarak “HICUT”
fonksiyonunu aç∂n∂z veya kapat∂n∂z.
“HICUT 0”, fonksiyonun kapal∂ olduπu,
“HICUT 1” ise tizlerin kötü yay∂nda
k∂s∂ld∂π∂ anlam∂na gelir.

ITALIANO

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.

> tuµuna birkaç

ESPAÑOL

➮

Bu cihaz, çok bantl∂ radyo al∂c∂s∂na
sahiptir. Radyo al∂c∂lar∂, deπiµik ülkelere
has radyo yay∂nc∂l∂π∂ µartlar∂na göre
ayarlanabilir. Ayarlanabilecek coπrafi
bölgeler Avrupa ve Amerika’d∂r. Radyo
al∂c∂s∂ kullan∂ld∂π∂ bölgeye göre
ayarlanm∂µsa, iµlevlerini en iyi µekilde
yerine getirebilir.

veya
kadar
kez bas∂n∂z.

NEDERLANDS PORTUGUÊS

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “HICUT” yaz∂s∂ görülene

Radyo al∂c∂s∂nda istasyon
deπiµtirme

SVENSKA

“HICUT” açma / kapama

NORGE

RADYO
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YOL DURUMU HABERLER∑

KASETÇALAR

Yol durumu haberlerini alma

Kasetçalar

Yol durumu haberlerine verilen
önceliπin çal∂µt∂r∂lmas∂ / iptal
edilmesi
➮ “TRAFFIC” tuµuna A bas∂n∂z.

Kaset çalma

Ekranda B “TA” yaz∂s∂ yan∂yorsa, yol
durumu haberlerine verilen öncelik aktif
durumdad∂r.
Uyar∂:
Ωu durumlarda sinyal sesi duyulur:
• yol durumu haberlerini veren radyo
istasyonu veya kaset dinlenirken yol
durumu haberlerini yay∂nlayan radyo
istasyonunun yay∂n alan∂ndan
ç∂k∂ld∂π∂nda ve bunun üzerine,
otomatik radyo istasyonu arama
fonksiyonunun çal∂µ∂p yol durumu
haberleri yay∂nlayan bir baµka radyo
istasyonu bulamad∂π∂nda
• yol durumu haberleri yay∂nlayan bir
radyo istasyonundan, yol durumu
haberleri yay∂nlamayan bir radyo
istasyonuna geçildiπinde
Bu durumda, yol durumu haberlerine
verilen önceliπi iptal edin veya yol
durumu haberleri yay∂nlayan bir baµka
radyo istasyonunu dinleyin.
Yol durumu haberlerinin ses
düzeyini ayarlama

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “TAVOLUME” yaz∂s∂
görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.

➮

Cihaza henüz kaset tak∂lmam∂µsa:

➮ Dinlemek istediπiniz kaseti, bantl∂
k∂sm∂ saπa gelecek µekilde kaset
yuvas∂na 8 yerleµtiriniz.
Kasetin en son dinlenen yüzü çalmaya
baµlar.
Cihaza haz∂r halde kaset tak∂l∂ysa,

➮ ekranda B “CASSETTE” yaz∂s∂
görülene kadar SRC tuµuna <
birkaç kez bas∂n∂z.
Kasetin en son dinlenen yüzü,
“TRACK1” veya “TRACK2” çalmaya
baµlar.

Dinlenen
kaset
yüzünü
deπiµtirme
➮ FR 9 ve FF : tuµlar∂na ayn∂ anda
bas∂n∂z.
Kasetin diπer yüzü çalmaya baµlar. Bir
kaset yüzünün sonuna gelindiπinde
otomatik olarak diπer yüzü çal∂nmaya
baµlar (“Autoreverse”).

H∂zl∂ sarma
H∂zl∂ ileri sarma

➮ FF (“Fast Forward”) tuµuna : sert
bas∂n∂z.
Ekranda B
görülecektir.

“FORWARD” yaz∂s∂

> tuµuna

tuµlar∂n∂ > kullanarak ses
düzeyini ayarlay∂n∂z.

➮ MENU tuµuna ? iki defa bas∂n∂z.
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Sarmay∂ durdurma

➮ H∂zl∂ sarman∂n yap∂ld∂π∂ yönün ters
yönündeki tuµa bas∂n∂z.
Kaset çalmaya devam edecektir.
Uyar∂:
H∂zl∂ bant sarma esnas∂nda, son
dinlenilmiµ olan radyo istasyonu çal∂n∂r.

Kaset ç∂karma
➮ Kaseti, kaset yuvas∂ndan ç∂karmak
için

7 tuµuna bas∂n∂z.

Kaset dinleme s∂ras∂nda yol
durumu haberleri
“TRAFFIC” fonksiyonu (yol durumu
haberlerine verilen öncelik) aktif
durumdayken, radyo al∂c∂s∂, kaset
dinlense bile, yol durumu haberlerini
izler. Yol durumu haberleri verildiπinde
dinlenen kaset durdurulur ve yol durumu
haberleri dinletilir. Ayr∂nt∂l∂ bilgi için “Yol
durumu haberleri” bölümüne bak∂n∂z.

Uyar∂:
CD’lerin kullan∂m∂nda dikkat edilecek
hususlar, CD’lerin cihaza tak∂lmas∂ ve
CD deπiµtiricisinin kullan∂m∂ ile ilgili
ayr∂nt∂l∂ bilgiyi, CD deπiµtiricisinin özel
kullanma k∂lavuzunda bulabilirsiniz.

CD - deπiµtiricisini çal∂µt∂rma
➮ Ekranda B “CHANGER” yaz∂s∂
görülene kadar SRC tuµuna <
birkaç kez bas∂n∂z.
CD deπiµtiricisi taraf∂ndan alg∂lanan ilk
CD çalmaya baµlar.

CD seçme
➮ Bir önceki veya bir sonraki CD’yi
dinlemek için veya tuµlar∂na >
bir veya birkaç kez bas∂n∂z.

Parça (µark∂) seçme
➮ Dinlenmekte olan CD üzerinde, bir
önceki veya bir sonraki parçay∂, veya
önceki veya sonraki parçalardan
birini dinlemek için,
veya
tuµlar∂na > bir veya birkaç kez
bas∂n∂z.
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DEUTSCH
ENGLISCH

Dikkat!
IDC A09 (12 Volt) CD deπiµtiricisi
baπlan∂rsa, gerilim beslemesinin CD
deπiµtiricisinin baπlant∂ kablosundaki
geçmeli soket baπlant∂s∂ndan ayr∂lmas∂
µartt∂r. CD deπiµtiricisi, ayr∂ olan kendine
ait 12 Volt iµletme gerilimi ile
beslenmelidir (bkz. CD deπiµtiricisi
kullanma k∂lavuzu, µekil 1).

FRANÇAIS

yaz∂s∂

ITALIANO

“REWIND”

ESPAÑOL

CDC A08 T (24 Volt) CD deπiµtiricisi,
aksesuar olarak ISO baπlant∂s∂na (C3
hücresi) baπlanabilir.

bas∂n∂z.
Ekranda B
görülecektir.

NEDERLANDS PORTUGUÊS

➮ FR (“Fast Rewind”) tuµuna 9 sert

SVENSKA

CD - deπiµtirici (opsiyonel)

NORGE

H∂zl∂ geri sarma

SUOMI

CD - DE∏∑ΩT∑R∑C∑

TÜRKÇE

KASETÇALAR

CD - DE∏∑ΩT∑R∑C∑
H∂zl∂ arama (sesli)
Önceki veya sonraki parçalar aras∂ndan
h∂zl∂ arama yapmak için

➮

tuµlar∂ndan birini >, h∂zl∂ parça
arama iµlemi baµlayana dek bas∂l∂
tutunuz.

H∂zl∂ parça seçme
Önceki veya sonraki parçalar aras∂ndan
h∂zl∂ seçim yapmak için

➮

/ tuµlar∂ndan > birini, ileri veya
geri arama iµlemi baµlayana dek
bas∂l∂ tutunuz.

Tek parçay∂ veya komple CD’yi
tekrar tekrar çalma (REPEAT)
➮ Dinlenen parçay∂ tekrar çalmak için
3 (RPT) tuµuna @ k∂saca bas∂n∂z.
Ekranda B, k∂sa bir süre için “RPT
TRCK” yaz∂s∂ görülecektir, ekranda B
“RPT” yanacakt∂r.

➮ Dinlenen CD’yi baµtan çalmak için
3 (RPT) tuµuna @ bir kez daha
bas∂n∂z.
Ekranda B, k∂sa bir süre için “RPT
DISC” yaz∂s∂ görülecektir, ekranda B
“RPT” yanacakt∂r.

Göstergeyi deπiµtirme

“REPEAT” durdurma

CD numaras∂ ve parça süresi
göstergeleri aras∂nda seçim yapmak için

➮ Dinlenen parçay∂ veya CD’yi baµtan

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Ekranda B “MENU” yaz∂s∂ görülür.

➮ Ekranda B “CDC DISP” yaz∂s∂

çalma fonksiyonunu durdurmak için,
ekranda B “RPT OFF” yaz∂s∂
görülene ve “RPT” ibaresi sönene
dek, 3 (RPT) tuµuna @ bas∂n∂z.

> tuµuna

Parçalar∂ rastlant∂sal s∂rayla
çalma (MIX)
➮ Dinlenmekte olan CD’deki parçalar∂

Çal∂µmakta olan ayar gösterilecektir.
“TIME” parça süresi, “CD NO” ise CD
numaras∂ anlam∂na gelir.

rastlant∂sal s∂rayla çalmak için
4 (MIX) tuµuna @ k∂saca bas∂n∂z.
Ekranda B, k∂sa bir süre için “MIX-CD”
yaz∂s∂ görülecektir, ekranda B “MIX”
yanacakt∂r.

görülene kadar veya
birkaç kez bas∂n∂z.
tuµuna > bas∂n∂z.

➮

➮

tuµlar∂n∂ >
seçiminizi yap∂n∂z.

kullanarak

➮ MENU tuµuna ? iki kez bas∂n∂z.

➮ Deπiµtiriciye tak∂l∂ olan CD’lerdeki
parçalar∂ rastlant∂sal s∂rayla çalmak
için 4 (MIX) tuµuna @ tekrar bas∂n∂z.
Ekranda B, k∂sa bir süre için “MIX-ALL”
yaz∂s∂ görülecektir, ekranda B “MIX”
yanacakt∂r.
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fonksiyonunu bitirmek için, ekranda
B “MIX OFF” yaz∂s∂ görülene ve
“MIX” ibaresi sönene dek, 4 (MIX)
tuµuna @ bas∂n∂z.

Tüm CD’lerin, tüm parçalar∂n∂
k∂sa k∂sa dinletme (SCAN)
➮ Deπiµtiriciye tak∂l∂ olan CD’lerdeki
parçalar∂ s∂rayla, k∂sa k∂sa dinlemek
için 5 (SCAN) tuµuna @ bas∂n∂z.
Ekranda B “SCAN” yaz∂s∂ görülecektir.

Çalmay∂ durdurma (PAUSE)
➮ 2 tuµuna ( ) bas∂n∂z @.
Ekranda B “PAUSE” yaz∂s∂ görülür.
“PAUSE” bitirme

➮ “PAUSE” iµlevi s∂ras∂nda tekrar
2 tuµuna ( ) bas∂n∂z @.
Dinleti devam eder.

➮ Parçalar∂n tümünü s∂rayla, k∂sa k∂sa

NEDERLANDS PORTUGUÊS

dinleme fonksiyonunu bitirmek için
5 (SCAN) tuµuna @ tekrar bas∂n∂z.
En son dinletilen parça çalmaya devam
edecektir.
Uyar∂:
K∂sa dinletme süresi isteπe göre
ayarlanabilir.

SVENSKA

K∂sa dinletme süresini (“Scantime”)
ayarlama

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Ekranda B “MENU” yaz∂s∂ görülür.

NORGE

➮ Ekranda B “SCANTIME” yaz∂s∂
> tuµuna

tuµlar∂n∂ > kullanarak dinletme
süresini ayarlay∂n∂z.

SUOMI

➮

DEUTSCH
ESPAÑOL

“SCAN” bitirme

görülene dek veya
birkaç kez bas∂n∂z.

ENGLISCH

➮ Parçalar∂ rastlant∂sal s∂rayla dinleme

Uyar∂:
K∂sa dinletme süresi hem CD-çalar, hem
de CD-deπiµtirici için geçerlidir.

ITALIANO

“MIX” bitirme

FRANÇAIS

CD - DE∏∑ΩT∑R∑C∑

➮ Ayarlama tamamlan∂nca MENU

TÜRKÇE

tuµuna ? iki kez bas∂n∂z.
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ER UZAKTAN KUMANDA
“RC 10 P” ER uzaktan
kumanda aleti (Opsiyonel)

Uzaktan kumanda aletinin
iµlevleri

Enfraruj (ER) uzaktan kumanda aletiyle
cihaz∂n en önemli fonksiyonlar∂ uzaktan
kontrol edilebilir.

Radyo
Tuµ
ON Q

Uzaktan kumanda sinyali al∂c∂s∂
Uzaktan kumanda sinyali al∂c∂s∂ 2,
cihaz∂n kapaπ∂na entegre edilmiµtir.
Uzaktan kumanda aleti kullan∂lmaya
baµlanmadan önce, al∂c∂ çal∂µt∂r∂lmal∂d∂r.

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B “IR ON” veya “IR OFF”
yaz∂s∂ görülene kadar veya
tuµuna birkaç kez bas∂n∂z.

➮

SRC I
V+ K
VJ
O
M

>

tuµlar∂n∂ > kullanarak al∂c∂y∂
çal∂µt∂r∂n∂z (ON) veya kapat∂n∂z
(OFF).

➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.

OK

N
L
P

∑µlevi
Cihaz∂ açma / kapama
“Mute” (k∂sa basarak)
Kaynak deπiµtirme
Ses yükseltme
Ses k∂sma
Kay∂tl∂ istasyonlar∂
seçme
Frekans band∂ / bellek
alan∂ seçimi
“TravelStore” (uzun
basarak)
∑leri arama
Geri arama
Menü seçme veya
menüden ç∂kma. Menü
deπiµtirmek için L O tuµlar∂ kullan∂l∂r.

N

M

O

L
K

P
Q

J
I
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OK

P

—
—
Onaylama veya
menüden ç∂kma atlama
Önceki parçay∂ h∂zl∂
arama (uzun basarak)
Menü seçme veya
menüden ç∂kma. Menü
deπiµtirmek için L O tuµlar∂ kullan∂l∂r.

OK
N

M

O

L
K

N

Bir sonraki CD’yi çalma
Sonraki parçay∂ h∂zl∂
seçme (uzun basarak)

L

Bir önceki CD’yi çalma
Önceki parçay∂ h∂zl∂
seçme (uzun basarak)
Menü seçme veya
menüden ç∂kma. Menü
deπiµtirmek için L O tuµlar∂ kullan∂l∂r,
“CD-Scan” iµlevini
baµlatma (uzun
basarak)

P

DEUTSCH
ENGLISCH
FRANÇAIS
ITALIANO

OK

N
L
P

—
—

ESPAÑOL

O
M

CD - deπiµtirici
Tuµ
∑µlevi
ON Q
Cihaz∂ açma / kapama
“Mute” (k∂sa basarak)
SRC I
Kaynak deπiµtirme
V+ K
Ses yükseltme
VJ
Ses k∂sma
O
Bir sonraki parçaya
atlama
Sonraki parçay∂ h∂zl∂
arama (uzun basarak)
M
Bir önceki parçaya
atlama
Önceki parçay∂ h∂zl∂
arama (uzun basarak)

NEDERLANDS PORTUGUÊS

SRC I
V+ K
VJ

∑µlevi
Cihaz∂ açma / kapama
“Mute” (k∂sa basarak)
Kaynak deπiµtirme
Ses yükseltme
Ses k∂sma

NORGE

Kasetçalar
Tuµ
ON Q

SVENSKA

ER UZAKTAN KUMANDA

P
Q

SUOMI

J

TÜRKÇE

I
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HAR∑C∑ AUD∑O KAYNAKLAR

∑KIZ Ç∂K∂Ω

Harici “audio” kaynaklar

∑kiz ç∂k∂µ

Cihaza, “CDC-A 08 T” CD deπiµtiricisinin yerine, “Line” ç∂k∂µl∂
herhangi bir baµka harici cihaz tak∂labilir.
Bu tür ses (audio) kaynaklar∂, örneπin
portatif CD - çalarlar, MiniDisk - çalarlar
veya MP3 - çalarlar olabilir.
“AUX” giriµi, menü üzerinden aktif
duruma getirilmiµ olmal∂d∂r.
Harici ses kaynaπ∂n∂n cihaza tak∂lmas∂
için baπlant∂ kablosuna gerekisinim
duyulur. Bu baπlant∂ kablosu yetkili
sat∂c∂lardan tedarik edilebilir.

Cihaz, ”Coach Control Amplifier CCA 41”
ünitesinin baπlanabilmesi için, ikiz
ç∂k∂µla donat∂lm∂µt∂r (C1 arabiriminde).
∑kiz ç∂k∂µ aktive edildiπinde, radyo ve
kaset-çalardan gelen ses sinyalleri,
kontrol ünitesine sabit sinyaller olarak
(CCA 41) iletilir.
Bu özellik sayesinde, sürücü mahallinde
ve yolcu kabininde deπiµik AUDIO
kaynaklar∂n dinlenmesi mümkündür.

“AUX” giriµini aktif duruma
getirme / kapama
➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
Ekranda B “MENU” yaz∂s∂ görülür.

➮ Ekranda B “AUX OFF” veya “AUX
ON” yaz∂s∂ görülene dek
tuµuna birkaç kez bas∂n∂z.

➮

Uyar∂:
∑kiz ç∂k∂µl∂ iµletme s∂ras∂nda motor
kapat∂ld∂π∂nda kaset-çalar kapanmaz.

∑kiz ç∂k∂µ∂ açma / kapama
➮ MENU tuµuna ? bas∂n∂z.
➮ Ekranda B ”TAND OFF” veya
”TAND ON” yaz∂s∂ görülene kadar
tuµuna > birkaç kez bas∂n∂z.

>

veya tuµuna basarak > “AUX”
giriµini çal∂µt∂r∂n∂z veya kapat∂n∂z.

➮ Ayarlama tamamlan∂nca MENU
tuµuna ? bas∂n∂z.

➮

veya tuµunu > kullanarak, ikiz
ç∂k∂µ∂ aktive ediniz veya devreden
ç∂kar∂n∂z.

➮ Ayarlamay∂ yapt∂ktan sonra MENU
tuµuna ? tekrar bas∂n∂z.

Uyar∂:
“AUX” giriµi aktif duruma getirilince, SRC
tuµu < üzerinden seçilebilir.

236

11. BA COACH CRC 41 t, neu

236

06.05.2002, 11:22 Uhr

Teknik veriler

ENGLISCH

∑µletme gerilimi
24 Volt

Amplifikatör

FRANÇAIS

Line ç∂k∂µ:
∑kiz ç∂k∂µ:
Aux giriµ:

2 x 20 Watt Sinüs
4 Ohm
2 x 2,0 Volt efektif
4 x 2,0 Volt efektif
2 x 2,0 Volt efektif

ITALIANO

Ç∂k∂µ gücü:

Radyo al∂c∂s∂

NEDERLANDS PORTUGUÊS

ESPAÑOL

Avrupa frekans bantlar∂:
ÇKD (FM):
87,5 - 108 MHz
OD :
531 - 1602 kHz
UD :
153 - 279 kHz
Amerika frekans bantlar∂:
FM:
87,7 - 107,9 MHz
AM :
530 - 1710 kHz
FM frekans alan∂: 30 -15 000 Hz

SVENSKA

Kasetçalar
30 -18 000 Hz

TÜRKÇE

SUOMI

NORGE

Frekans alan∂:

DEUTSCH

TEKNIK VERILER

Deπiµiklik yapma hakk∂m∂z sakl∂d∂r!
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ISO-ANSCHLUSS
ISO Connector

B

SPEAKER/AMPLIFIER CONNECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8

LINE OUT RIGHT (VAR)
LINE OUT GND (VAR)
SPEAKER RIGHT (+)
SPEAKER RIGHT (-)
SPEAKER LEFT (+)
SPEAKER LEFT (-)
LINE OUT LEFT (VAR)
LINE OUT GND (VAR)

C1
1
2
3
4
5
6

C1
2

6

7

8

5

6

1

3

4

2

C3
13 16 19

9 12
8 11

5

1

9

7 10

4
3

2

D

10

1

C2

15 18
14 17 20

3

5

7

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

A

POWER SUPPLY CONNECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
IGNITION (+24 V)
ANTENNA/AMP-ON (+12 V OUT)
ILLUMINATION
BATTERY (+24 V)
GROUND/MINUS

238

C
B
A

CCA CONNECTOR
RADIO OUT LEFT (FIX)
RADIO OUT RIGHT (FIX)
RADIO/TAPE GND
TAPE OUT LEFT (FIX)
TAPE OUT RIGHT (FIX)
CCA ON (+12 V OUT)

C2

PHONE CONNECTOR

7
8
9
10
11
12

PHONE AF-IN
PHONE GND
PHONE REMOTE
–
–
–

C3

CHANGER CONNECTOR

13
14
15
16
17
18
19
20

CDC DATA-IN
CDC DATA-OUT
CDC BATTERY (+24 V OUT)
CDC ON (+12 V OUT)
CDC GROUND/DIGITAL GND
CDC AF/AUX AF-GND
CDC AF/AUX AF-IN LEFT
CDC AF/AUX AF-IN RIGHT

D

MICROPHONE CONNECTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROPHONE 1 AF
MICROPHONE 1 AF GND
MICROPHONE 1 REMOTE
MICROPHONE 2 REMOTE
MICROPHONE 2 AF
MICROPHONE 2 AF GND
MICROPHONE 1, 2 REMOTE GND
-

Blaupunkt GmbH
08/01 TRO

K7/VKD 8 622 402 475

/

