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tuµu kumanda panelini açmak ve ç∂kartmak için kullan∂l∂r.
Bu tuµ cihaz∂ açmak / kapatmak
için kullan∂l∂r.
Ses µiddeti ayarlay∂c∂s∂
K∂sa süreli basarak: BND tuµu,
FM kay∂t alan∂n∂n ve AM dalga
band∂n∂n seçilmesi, radyo modu
kaynak seçimi.
Uzun süreli basarak: TS., Travelstore fonksiyonunun
baµlat∂lmas∂.
AUDIO tuµu, bas, tiz, balans ve
fader konumlar∂n∂n ayarlanmas∂,
X-Bass, Ses Efekti EQ.
K∂sa süreli basarak: tuµu,
saati göstermek için.
Uzun süreli basarak: gösterge
önceliklerini deπiµtirmek için
kullan∂l∂r.
Ok tuµlar∂.
K∂sa süreli basarak: MENU tuµu,
temel ayarlar menüsünün
çaπ∂r∂lmas∂.
Uzun süreli basarak: SCAN,
arama iµlevini baµlatmak için
kullan∂l∂r.
1 - 6 tuµlar∂
SRC tuµu, CD radyo ve CD
deπiµtiricisi (AUX) kaynaklar∂n∂n
seçilmesi.

; Eject tuµu
(ancak kontrol
paneli kald∂r∂ld∂π∂nda görülebilir).
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UYARILAR VE AKSESUARLAR
Bir Blaupunkt ürünü kullanmaya karar
verdiπiniz için teµekkür ederiz. Bu yeni
cihaz∂ kullanmaktan keyif alacaπ∂n∂z∂
ümit ediyoruz.
Cihaz∂ ilk kez kullanmadan önce lütfen
bu kullanma k∂lavuzunu okuyunuz.
Blaupunkt
editörleri
kullanma
k∂lavuzunun aç∂k ve kolay anlaµ∂l∂r
olmas∂
için
sürekli
olarak
çal∂µmaktad∂rlar. Bununla birlikte,
cihaz∂n kullan∂m∂ hakk∂nda hala
sorular∂n∂z varsa, sat∂c∂n∂za veya
ülkenizdeki ilgili telefonla dan∂µma
hatt∂na baµvurunuz. Telefonla dan∂µma
hatt∂ numaralar∂n∂ bu k∂lavuzun arka
sayfas∂nda bulabilirsiniz.

isteπe baπl∂ RC08 veya RC 10
vas∂tas∂yla direksiyon üzerinden
kullan∂µl∂ bir µekilde eriµebilirsiniz.
Alternatif olarak, seçimlik RC-12H
uzaktan kumanda ile bu iµlevlere araç
içinde herhangi bir yerden eriµebilmenin
keyfini yaµay∂n∂z.

Trafik güvenliπi

MP3 Kompakt Sürücüsü

Trafik güvenliπi herµeyden daha
önemlidir. Sadece yol ve trafik
koµullar∂n∂n izin verdiπi durumlarda
radyonuzu kullan∂n∂z. Yola ç∂kmadan
önce cihaz∂n∂z∂ tan∂y∂n∂z.
Polis,
itfaiye
ve
kurtarma
hizmetlerinin sesli uyar∂ sinyalleri
arac∂n∂zda
zaman∂nda
duyulabilmelidir. Bu nedenle,
yolculuk s∂ras∂nda program∂n∂z∂
ölçülü bir ses µiddetinde dinleyiniz.

Montaj
Araç radyonuzu kendiniz monte etmek
isterseniz, bu kullanma k∂lavuzunun
devam∂ndaki montaj ve baπlant∂
k∂lavuzunu lütfen okuyunuz.

Amplifikatör
Tüm Blaupunkt ve Velocity amplifikatörlerini kullanabilirsiniz.
CD deπiµtiricisi
Cihaza CDC A 08, IDC A09 ve CDC A03
model Blaupunkt CD deπiµtiriciler
baπlanabilir.
Bir CD deπiµtiricisine alternatif olarak,
MP3 müzik parçalar∂na eriµmek üzere
bir
MP3
Kompakt
Sürücüsü
baπlayabilirsiniz. Eπer MP3 Kompakt
Sürücüsü baπlarsan∂z, MP3 müzik
parçalar∂n∂ MP3 Kompakt Sürücüsünün
iç k∂sm∂ndaki Microdrive(tm)sabit diski
üzerine kaydetmek için, öncelikle bir
bilgisayara ihtiyac∂n∂z olacakt∂r.
Böylece, MP3 Kompakt Sürücüsü, araç
radyosuna baπland∂π∂nda, bu parçalar∂
normal müzik CD parçalar∂ gibi
çalabilirsiniz. MP3 Kompakt Sürücüsü,
bir CD deπiµtiricisi gibi, ayn∂ µekilde
çal∂µt∂r∂labilir. CD deπiµtiricisi iµlevlerinin
pek çoπu da bir MP3 Kompakt Sürücüsü
ile birlikte kullan∂labilir.

Aksesuarlar

Uluslararas∂ telefon bilgisi

Yaln∂zca Blaupunkt taraf∂ndan onaylanm∂µ aksesuarlar∂ kullan∂n∂z.

Araç radyonuzun kullan∂m∂na iliµkin
herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizi
aramakta tereddüt etmeyiniz! Bilgi
dan∂µma hatt∂ telefonlar∂ bu talimatlar∂n
son sayfas∂nda yer almaktad∂r.

Uzaktan kumanda
Araç radyonuzun en önemli iµlevlerine,
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Uyar∂:
● Kumanda panelini düµürmeyiniz.
● Kumanda panelini doπrudan güneµ
∂µ∂π∂ veya diπer ∂s∂ kaynaklar∂ etkisi
alt∂nda b∂rakmay∂n∂z.
● Kumanda paneli kontaktlar∂na elle
dokunmaktan kaç∂n∂n∂z. ∑htiyaç durumunda kontaktlar∂ alkolle
∂slat∂lm∂µ havs∂z bir bezle siliniz.

Kumanda panelinin tak∂lmas∂
Kumanda panelinin tak∂lmas∂ için çeµitli
yollar bulunmakla birlikte aµaπ∂daki
yöntemin kullan∂lmas∂ önerilir:

➮ Kumanda panelini cihaza dik µekilde tutunuz.

➮ Kumanda panelini cihaz∂n alt saπ
ve sol yan∂nda yer alan k∂lavuzlar∂
içerisine doπru yerine oturuncaya
kadar kayd∂r∂n∂z.

➮ Kumanda panelini yerine oturana
kadar yavaµça yukar∂ yönde itiniz.

Kumanda panelinin ç∂kar∂lmas∂
➮
tuµuna 1 bas∂n∂z.
Kumanda paneli kilit mekanizmas∂ aç∂l∂r.

➮ Kumanda panelini saπ taraf∂ndan
tutarak cihazdan biraz geriye doπru
çekiniz.

2
1

Uyar∂:
● Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bast∂rmay∂n∂z.
Kumanda panelini cihaz aç∂kken
ç∂kar∂rsan∂z, panel yeniden tak∂ld∂π∂nda
cihaz otomatik olarak en son kullan∂lm∂µ
ayarlar ile, yani radyo, kaset veya CD
deπiµtiricisi (AUX) çal∂µmaya baµlar.
7
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FRANÇAIS

Cihaz∂n∂z h∂rs∂zl∂πa karµ∂ korunmak
amac∂yla ç∂kar∂labilir bir kumanda paneli (ç∂karma paneli) ile donat∂lm∂µt∂r. Bu
kumanda paneli olmaks∂z∂n araç radyosunun h∂rs∂z için deπeri yoktur.
Cihaz∂n∂z∂ h∂rs∂zl∂πa karµ∂ koruyunuz ve
arac∂n∂z∂ her terk ettiπinizde kumanda
panelini yan∂n∂za al∂n∂z. Kumanda panelini otomobil içerisinde gizli bir yerde
bile olsa, b∂rakmay∂n∂z.
Kumanda paneli, kolayca ç∂kar∂l∂p
tak∂labilecek biçimde haz∂rlanm∂µt∂r.

ESPAÑOL

H∂rs∂zl∂πa karµ∂ koruma

Uyar∂lar:
● Cihaz, daha sonra aç∂klanacak
menü ayarlar∂ndaki KAPANMA ZAMANLAYICISI ("OFF TIMER")
ayar∂na baπl∂ olarak, birkaç saniye
gecikmeyle kapanabilir.
● Mevcut tüm radyo ayarlar∂ kaydedilir.
● Yerleµtirilmiµ bir kaset varsa, cihaz
içerisinde kal∂r.

PORTUGUÊS

Ç∂kar∂labilir kumanda paneli

ENGLISH

ÇIKARILAB∑L∑R KUMANDA PANEL∑

ÇIKARILAB∑L∑R
KUMANDA PANEL∑

AÇMA / KAPATMA

Kapanma zamanlay∂c∂s∂

Açma / kapatma

Kumanda panelinin aç∂l∂µ∂ndan sonra,
cihaz, önceden ayarlanm∂µ olan 0 ila
30 saniye aras∂ndaki bir gecikmenin
ard∂ndan kapanacakt∂r.

Cihaz∂ açma ve kapatman∂n çeµitli yollar∂ vard∂r:

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "OFF TIMER" seçeneπini göstermek için, iki kez
bas∂n∂z.

tuµuna 7

veya tuµlar∂n∂ 7 kullanarak
zaman∂ ayarlay∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.
Uyar∂:
● KAPATMA ZAMANLAYICISI (OFF
TIMER) 0 saniyeye ayarlanm∂µsa,
cihaz kumanda panelinin
aç∂l∂µ∂ndan sonra kapan∂r.

Kontak anahtar∂n∂ kullanarak
açma/kapatma
Eπer cihaz arac∂n kontak anahtar∂ ile
doπru bir biçimde baπlanm∂µ ve ON/
OFF tuµu 2 ile kapat∂lmam∂µsa, cihaz
kontak anahtar∂ ile ayn∂ anda aç∂l∂r/
kapan∂r.
Ç∂kar∂labilir kumanda panelini
kullanarak açma/kapatma

➮ Kumanda panelini ç∂kar∂n∂z.
Cihaz kapan∂r.
"OFF TIMER" ayar∂ "0" deπilse, cihaz∂n
gecikmeli olarak kapanmas∂ beklenmelidir.

➮ Kumanda panelini tekrar tak∂n∂z.
Cihaz aç∂l∂r. Geçerli son ayarlar (radyo,
kaset, CD deπiµtirici veya YEDEK
(AUX)) tekrar aktif duruma geçirilir.
Tuµ 2’yi kullanarak açma/kapatma

➮ Cihaz∂ açmak için tuµ 2’ye
bas∂n∂z.

➮ Cihaz∂ kapatmak için en az iki saniye tuµ 2’yi bas∂l∂ tutunuz.
Cihaz kapan∂r.
Uyar∂:
● Eπer cihaz∂ kontak kapal∂yken
çal∂µt∂r∂rsan∂z, cihaz, arac∂n
akümülatörünün boµalmas∂n∂ önlemek amac∂yla, bir saat sonra otomatik olarak kapan∂r.
8
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tuµuna 1 bas∂n∂z.

Ses µiddeti 0 (mute) ile 66 (en yüksek)
aras∂nda ad∂m ad∂m ayarlanabilir.
Sistemin ses µiddetini yükseltmek için,

➮ Ses ayar tuµunu 3 saat yönünde

Kumanda paneli aç∂l∂r.

➮ Kasedi aç∂k yüzü saπa gelecek
µekilde yavaµça kaset yuvas∂na
sokunuz.

➮ Kumanda panelini kapat∂n∂z.
Cihaz çal∂µ∂r ve kasetin yukar∂ bakan
yüzünü çalmaya baµlar.
Uyar∂:
● Kontak kapal∂ysa, cihaz kapal∂
kalacakt∂r. Cihaz∂ açmak için 2
tuµuna bir defa bas∂n∂z.

çeviriniz.
Ses µiddetini azaltmak için,

➮ Ses ayar tuµunu 3 saat yönünün
tersine çeviriniz.

Aç∂l∂µ ses µiddetinin ayarlanmas∂
Cihaz∂n aç∂l∂µ sesini ayarlayabilirsiniz.

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "ON VOLUME" ekranda görününceye kadar veya
bas∂l∂ tutunuz.

tuµunu 7

ve tuµlar∂n∂ 7 kullanarak
aç∂l∂µ ses µiddetini ayarlay∂n∂z.
Ses µiddetini daha kolay ayarlaman∂za
yard∂mc∂ olmak için, yapt∂π∂n∂z
deπiµikliklere göre duyulabilir ses µiddeti artacak veya azalacakt∂r.
Eπer "LAST VOL" seçerseniz, cihaz∂n
en son kapat∂ld∂π∂ andaki ses µiddeti
tekrar etkinleµtirilir.

➮

Uyar∂:
● ∑µitme duyunuzu korumak için,
"LAST VOL" ayar∂ ile seçilebilecek
en yüksek ses µiddeti ayar∂ "38"dir.
Eπer cihaz kapat∂ld∂π∂ andaki ses
µiddeti ayar∂ daha yüksek ise ve
cihaz böylece kapat∂l∂rsa, radyo bir
sonraki kez aç∂ld∂π∂nda ses µiddeti
ayar∂ "38" olarak seçilecektir.

9
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FRANÇAIS

➮

Ses µiddetinin ayarlanmas∂

ESPAÑOL

Cihaz∂n bir kaset takarak çal∂µt∂r∂lmas∂
Eπer cihaz kapal∂ durumda ise ve
sürücüde kaset yoksa,

ENGLISH

SES Ω∑DDET∑N∑N
AYARLANMASI

PORTUGUÊS

AÇMA / KAPATMA

SES Ω∑DDET∑N∑N AYARLANMASI
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.
Sesin birden düµürülmesi
(mute)
Ses µiddetini, daha önce ayarlad∂π∂n∂z
bir seviyeye birden düµürebilirsiniz
(Mute).

➮ 2 tuµuna k∂sa süre ile bas∂n∂z.
Ekranda "MUTE" görünür.
Ses µiddeti seviyesini geri getirmek için,

➮ 2 tuµuna yeniden bas∂n∂z.
Ses düµürme seviyesinin
ayarlanmas∂
Cihaz∂n ses düµürme seviyesini ayarlayabilirsiniz.

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "MUTE LVL" ekranda görününceye
kadar veya
tutunuz.

tuµunu 7 bas∂l∂

ve tuµlar∂n∂ 7 kullanarak ses
düµürme seviyesini ayarlay∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮

edildiπi gibi araç radyosuna baπl∂ olmas∂
gerekir.
Ses µiddeti, belirlenen ses düµürme
seviyesine azal∂r.

Onaylama sinyali (bip)
Baz∂ iµlemlerde bir düπmeye basmay∂
iki saniyeden daha uzun süre sürdürürseniz bir onaylama sinyali (bip) duyulur. Örneπin, bir radyo istasyonunu bir
istasyon tuµuna basarak haf∂zaya
kaydettiπinizde bir onaylama sinyali
(bip) duyulacakt∂r. Bu onaylama (bip)
sinyali devreye sokulabilir ya da devreden ç∂kart∂labilir.
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "BEEP" ekranda görününceye kadar veya
tuµunu 7 bas∂l∂ tutunuz.
➮ Seçenekler aras∂nda geçiµ yapmak
için ve tuµlar∂n∂ 7 kullan∂n∂z.
"KAPALI" (OFF) bip sinyalinin kapanmas∂, "AÇIK" (ON) ise bu sinyalin
aç∂lmas∂ anlam∂na gelir.
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.
Telefonla konuµurken sesin
düµürülmesi
Cihaz∂n∂z bir mobil telefona baπl∂ysa, bir
telefon çaπr∂s∂ ald∂π∂n∂zda,
araç
radyosunun sesi kesilir. Göstergede
"PHONE" görüntülenir.
Bu özelliπi kullanabilmek için, mobil telefonunuzun montaj k∂lavuzunda tarif
10
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Kaset veya CD deπiµtirici (AUX) modunda dinleme yap∂yorsan∂z,

➮ BND-TS tuµuna 4 bas∂n∂z.
veya

➮ Ekranda "FM" veya "AM" ("MW")
görününceye kadar SRC :
tuµunu bas∂l∂ tutunuz.

Radyonun ayarlanmas∂

Bu cihaz FM, AM (MW) ve LW frekans
band∂ üzerinden yay∂n yapan
programlar∂ alabilir. FM aral∂π∂ için üç
tane ve AM (MW) ve LW aral∂π∂ için birer
tane kay∂t alan∂ mevcuttur. Her bir kay∂t
alan∂na alt∂ istasyon kaydedilebilir.
Uyar∂:
● "USA" (AMER∑KA) ve "THAI" (TAYLAND) radyo ayarlar∂nda LW
seçeneπi yoktur.

Radyo
bölümünün
mükemmel
çal∂µmas∂n∂ garanti etmek için, cihaz∂n,
bulunduπunuz coπrafi bölgeye göre
ayarlanmas∂
gerekir.
Avrupa
(EUROPE), Amerika (USA), Tayland
(THAI) ve Güney Amerika (SAMERICA)
aras∂nda
seçim
yapabilirsiniz. Radyo al∂c∂s∂ cihaz∂n
sat∂ld∂π∂ bölgeye uygun ayarlar fabrika
ç∂k∂µ∂nda yap∂lm∂µ olarak teslim edilir.
Eπer radyo al∂m∂ ile ilgili sorunlar
yaµarsan∂z lütfen bu ayarlar∂ gözden
geçiriniz.

S∂ras∂yla FM haf∂za seviyesi veya
AM (MW) ve LW frekans
aral∂klar∂n∂n seçilmesi

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "TUNER" ekranda görününceye

➮

kadar tuµuna 7 tekrar tekrar
bas∂n∂z.

➮ Seçmek istediπiniz bölge
göstergede gösterilene kadar
veya 7 tuµunu bas∂l∂ tutunuz.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.

➮ FM haf∂za seviyeleri (FM1, FM2 ve
FMT) ve AM (MW) ve LW frekans
aral∂klar∂ aras∂nda s∂ras∂yla geçiµ
yapmak için BND-TS tuµunu 4
bas∂l∂ tutunuz.

Bir istasyon ayarlama
Çeµitli istasyon arama yöntemleri vard∂r.
Otomatik arama
veya

tuµuna 7) bas∂n∂z.

Cihaz bir sonraki al∂nabilen istasyona
ayarlan∂r.

∑stasyon arama iµleminin
hassasiyetinin ayarlanmas∂
Ya sadece kuvvetli al∂nan istasyonlar∂
ayarlama ya da zay∂f istasyonlar∂ da
ayarlayabilme tercihleri aras∂nda seçim
yapabilirsiniz.

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
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FRANÇAIS

Radyo moduna geçiµ

ESPAÑOL

Frekans band∂n∂n / kay∂t
alan∂n∂n seçilmesi

PORTUGUÊS

Radyo modu

ENGLISH

RADYO MODU

RADYO MODU
➮ "SENS HI" veya "SENS LO" ekranda görününceye kadar veya
tuµunu 7 bas∂l∂ tutunuz.
"SENS HI" sembolü durumunda, cihaz
yüksek hassasiyete ayarl∂ demektir.
"SENS LO" sembolü durumunda, cihaz
düµük hassasiyete ayarl∂ demektir.
veya tuµlar∂n∂ 7 kullanarak
istenen hassasiyeti ayarlay∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Uyar∂:
● S∂ras∂yla FM ve AM (LW dahil)
bantlar∂ için farkl∂ istasyon arama
duyarl∂l∂klar∂ ayr∂ ayr∂ ayarlanabilir.
Manuel olarak istasyon ayarlama
∑stasyonlar∂ manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

➮

veya

tuµuna 7 bas∂n∂z.

∑stasyon ön ayarlar∂n∂n
haf∂zaya kaydedilmesi

∑stasyonlar∂n otomatik olarak
haf∂zaya kaydedilmesi
(Travelstore)
Bölgenizdeki en kuvvetli alt∂ istasyonu
otomatik olarak kaydedebilirsiniz.
∑stasyonlar, seçilen frekans band∂na
baπl∂ olarak FMT, AM (MW) veya LW
haf∂zas∂na kaydedilebilir.
Uyar∂:
● Bu kay∂t alan∂na daha önce kaydedilmiµ olan istasyonlar, bu iµlem
s∂ras∂nda silinir.

➮ Arama iµlemi baµlay∂ncaya kadar
BND-TS tuµunu 4 bas∂l∂ tutunuz.
∑stasyon kaydetme iµlemi baµlar Ekranda "TSTORE" görünür. ∑µlem
tamamland∂ktan sonra, ilgili kay∂t
seviyesinin 1 konumuna kaydedilecek
olan istasyon çal∂nmaya baµlar.

∑stasyon ön ayarlar∂n∂n
dinlenmesi
➮ ∑stasyonun kaydedilmiµ olduπu
kay∂t alan∂n∂ seçiniz.

∑stasyonlar∂ manuel olarak
haf∂zaya alma

➮ ∑stediπiniz kay∂t alan∂n∂ (FM1, FM2
veya FMT) veya AM (MW) veya
LW dalga band∂n∂ s∂ras∂yla seçiniz.

➮ ∑stasyonu ayarlay∂n∂z.
➮ ∑stasyonu o kay∂t numaras∂na kaydetmek için 1-6 istasyon tuµlar∂n∂
9 iki saniyeden fazla bas∂l∂ tutunuz.

➮ Dinlemek istediπiniz önceden ayarl∂
istasyon tuµuna 1 - 6 9 bas∂n∂z.

Al∂nabilir istasyonlar∂n aranmas∂ (SCAN)
Arama (scan) iµlevini aktif duruma geçirerek al∂nabilecek bütün istasyonlar∂
k∂sa süre dinleyebilirsiniz. Arama süresi menüden 5 ile 30 saniye aras∂nda
ayarlanabilir.
ARAMANIN baµlat∂lmas∂ (SCAN)

➮ MENU tuµunu 8 iki saniyeden
daha uzun bir süre bas∂l∂ durumda
tutunuz.
12
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●

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.

➮ Kasedi aç∂k yüzü saπa gelecek µekil-

Arama iµlemine son verilir, arama
esnas∂nda seçilmiµ olan son istasyon
çalmaya devam eder.

Saatin ayarlanmas∂
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "SCAN TIME" ekranda görününceye kadar tuµuna 7 tekrar
tekrar bas∂n∂z.

➮ ∑stediπiniz arama süresini ayarlamak için
tuµlar∂n∂ 7 kullan∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.
Uyar∂:
● Arama süresinin seçilmesi, ayn∂
zamanda kaset ve CD deπiµtirici
modundaki aramalara da tatbik edilir.

Göstergenin ayarlanmas∂
Aµaπ∂dakilerden birini sürekli gösterilmek üzere seçebilirsiniz:
● Saat
● Frekans

➮

Eπer cihaz içerisinde kaset yok ise,
tuµuna 1 bas∂n∂z.

Kumanda paneli aç∂l∂r.
de yavaµça kaset yuvas∂na
yavaµça sokunuz.

➮ Kumanda panelini kapat∂n∂z.
Kasetin yukar∂ bakan yüzü çalmaya
baµlar.
● Eπer cihaza tak∂l∂ bir kaset varsa
ve cihaz Radyo veya CD deπiµtirici
(AUX) modunda çalma yap∂yorsa.

➮ Ekranda "CASETTE" mesaj∂
görününceye kadar SRC tuµunu
: bas∂n∂z.
Kaset en son seçilmiµ olan yönde çalar.

Kasetin ç∂kar∂lmas∂
➮
tuµuna 1 bas∂n∂z.
Kumanda paneli aç∂l∂r.

➮ Kaset yuvas∂n∂n yan∂nda yer alan
tuµuna ; bas∂n∂z.

➮ Kaseti ç∂kart∂n∂z ve kumanda panelini kapat∂n∂z
veya

➮ Yeni bir kaset tak∂n∂z ve kumanda
panelini kapat∂n∂z.

➮ ∑stediπiniz gösterim ekrana gelene
kadar
tunuz.

DIS tuµunu 6 bas∂l∂ tu-
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FRANÇAIS

Araman∂n (SCAN) sona erdirilmesi
ve bir istasyonun dinlenmeye
baµlanmas∂

Kaset çalma

ESPAÑOL

Kasedin çal∂µmas∂

PORTUGUÊS

Arama iµlemi baµlar. Geçerli olan yan∂p
sönen frekans∂n ard∂ndan "SCAN" mesaj∂ k∂sa süreyle görünür.

ENGLISH

KASET MODU

RADYO MODU

KASET MODU
Çalma yönünün deπiµtirilmesi
A YÜZÜ (SIDE A) ve B YÜZÜ (SIDE B)
aras∂nda geçiµ yapmak için

➮ 2

9 tuµuna bas∂n∂z.

Uyar∂:
● Band∂n sonuna gelindiπinde, çalma
yönü otomatik olarak geri döner
(Auto-reverse).

Parçalar∂n atlat∂lmas∂ (S-CPS)

Bir kasetteki bütün parçalar∂n
örneklenmesi (Aranmas∂)
(SCAN)
➮ MENU tuµunu 8 iki saniyeden
daha uzun bir süre bas∂l∂ durumda
tutunuz.
Ekranda "CAS SCAN" görünür. Baµtan
itibaren s∂ras∂yla kasetteki bütün
parçalardan örnekler çal∂n∂r.
Aramaya son verme

Bir sonraki veya daha sonraki bir
parçaya atlamak için

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.

tuµuna 7 bir kez veya daha
fazla bas∂n∂z.
Ekranda "CPS FF" ve atlanacak
parçalar∂n numaralar∂ gösterilir. Bant, bir
sonraki veya daha sonraki seçilmiµ olan
parçan∂n baµ∂na h∂zl∂ ileri sar∂l∂r.
Geriye doπru parça atlama

Örneklenmekte olan parça çalmaya
devam eder.

➮

tuµuna 7 bir veya daha fazla
bas∂n∂z.
Ekranda "CPS FR" ve atlanacak
parçalar∂n numaralar∂ gösterilir. Bant, bir
önceki veya daha önceki seçilmiµ olan
parçan∂n baµ∂na h∂zl∂ geri sar∂l∂r.

➮

Bir parçan∂n tekrar çal∂nmas∂
➮ 4 RPT 9 tuµuna bas∂n∂z.
Çalmakta olan parça tekrarlan∂r.
Göstergede RPT görüntülenir. Parçan∂n
sonuna gelinip bant h∂zl∂ geriye
sar∂l∂rken ekranda "RPT TRCK" mesaj∂
gösterilir.
Parçay∂ tekrar durdurmak için

➮ 4 RPT 9 tuµuna tekrar bas∂n∂z.

Uyar∂:
● Arama süresi ayarlanabilir. "Radyo
modu" baµl∂π∂ alt∂ndaki "Arama
süresinin ayarlanmas∂" bölümüne
bak∂n∂z.
● S-CPS, RPT ve SCAN iµlevlerinin
kullan∂labilmesi için kaset üzerindeki parçalar∂n aras∂nda en az üçer
saniyelik sessiz bölüm olmal∂d∂r.

H∂zl∂ kaset sarma
H∂zl∂ ileri sarma

➮

tuµuna 7 bas∂n∂z.

Ekranda "FORWARD" görünür.
H∂zl∂ geri sarma

➮

tuµuna 7 bas∂n∂z.

Ekranda "REWIND" görünür.
H∂zl∂ sarmaya son verme

➮ Herhangi bir ok tuµuna 7 bas∂n∂z.
Çalma devam eder.

Çalma normal olarak devam eder.
Göstergeden RPT mesaj∂ silinir.
14
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➮ 3

9 tuµuna bas∂n∂z.

Çalmaya ara verilir ve ekranda "PAUSE"
mesaj∂ gösterilir.

➮ Çalmaya geri dönmek için 3

9

tuµuna bas∂n∂z.

Radyo izleyicisinin aç∂lmas∂/
kapat∂lmas∂
Uyar∂:
● Radyo izleyici sadece bir kaset
çal∂nmaktayken devreye sokulabilir.

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "RM ON" veya "RM OF" ekranda
görününceye kadar
tuµuna 7 bas∂n∂z.

veya

Uyar∂:
● Boµ yer atlama sadece bir kaset
çal∂nmaktayken devreye sokulabilir.
Boµ yer atlama iµlevinin devreye
sokulmas∂/devreden ç∂kart∂lmas∂

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ Göstergede "BLK SKIP" görününceye dek
bas∂n∂z.

veya

tuµuna 7

➮ Boµ atlama fonksiyonu aç∂k veya
kapal∂ aras∂nda geçiµ yapmak için
veya tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.

➮ Radyo izleyicisi aç∂k/kapal∂

Bant tipinin seçilmesi

aras∂nda geçiµ yapmak için veya
tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

Eπer bir Metal veya CrO2 bant
çal∂yorsan∂z, bant tipi seçicisini "METAL DEVREDE" (METAL ON) konumuna getirmeniz gerekir.
Bant tipini seçmek için

➮ MENU tuµuna 8 bir kere bas∂n∂z.

➮ 1 MTL 9 tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda k∂sa süre "METAL ON" (METAL DEVREDE) veya "METAL OFF"
(METAL DEVRE DIΩI) mesaj∂ gösterilir.

15
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FRANÇAIS

Kasedin çal∂nmas∂na ara vermek için

Kasetteki 10 saniyeden uzun süren boµ
(sessiz) bölümleri otomatik olarak
atlayabilirsiniz. Bunun için boµ yer
atlama iµlevinin aktif duruma geçirilmiµ
olmas∂ gerekir.

ESPAÑOL

Çalma esnas∂nda arama verme

Band∂n boµ bölümünün
atlanmas∂

PORTUGUÊS

Uyar∂:
● Bant h∂zl∂ sar∂l∂rken, ayarlanm∂µ
olan son radyo istasyonu dinlenebilir. Bunun için "Radyo izleyici" (Radio monitor) iµlevinin devreye
sokulmuµ olmas∂ gerekir.

ENGLISH

KASET MODU

KASET MODU

CD DE∏∑ΩT∑R∑C∑S∑ MODU

Dolby* B gürültü giderme

CD deπiµtiricisi modu

Dolby B iµlemi ile kaydedilmiµ kasetleri
çalarken Dolby iµlevini devreye
sokman∂z gerekir.

Uyar∂:
● CD’lerin kullan∂m∂, yerleµtirilmesi
ve CD deπiµtiricisinin çal∂µt∂r∂lmas∂
hakk∂ndaki bilgileri, CD deπiµtiriciniz
ile birlikte verilen kullanma
k∂lavuzunda bulabilirsiniz.

➮ 6

9 tuµuna bas∂n∂z.

Ekranda k∂sa süre "DOLBY ON"
görünür.
Dolby iµlevi devredeyken, ekranda
gösterilir.

➮ Dolby iµlevini kapatmak için, 6
9 tuµuna tekrar bas∂n∂z.
*Gürültü giderme sistemi Dolby Laboratories
lisans∂ alt∂nda üretilmiµtir. Dolby ve çift-D
sembolü Dolby Laboratories µirketinin ticari
markalar∂d∂r.

Ekran∂n deπiµtirilmesi
Kaset çalmaktayken, tercihinize göre
aµaπ∂daki gösterimlerden birini ayarlamak üzere seçim yapabilirsiniz:
● Sadece çalmakta olan yüz, örneπin
"A YÜZÜ" (SIDE A),
veya
● Saatin gösterime eklenmesi.

➮ Ekran∂ o anda gösterdiπinden farkl∂
bir µekle ayarlamak için gösterim
deπiµene kadar
DIS tuµunu 6
bas∂l∂ tutunuz.

CD deπiµtiricisi moduna geçiµ
➮ Ekranda "CHANGER" mesaj∂ gösterilene kadar arka arkaya SRC
tuµuna : bas∂n∂z.
Çalma önce kalm∂µ olduπu yerden
baµlayarak devam eder.

CD’lerin seçilmesi
➮ Bir CD’den diπerine ileri/geri hareket
etmek için, veya
tuµuna 7
bir kez veya bir kaç kez bas∂n∂z.

➮ CD seçme iµleminde boµ olan bir
CD magazini yar∂π∂ atlan∂r.

Parçalar∂n seçilmesi
➮ O andaki CD üzerindeki diπer bir
parçaya ilerlemek/gerilemek için,
veya tuµuna 7 bir kez veya bir
kaç kez bas∂n∂z.

H∂zl∂ arama iµlemi (sesli)
∑leri veya geri h∂zl∂ aramak için,

➮ h∂zl∂ geri veya h∂zl∂ ileri sarma
baµlay∂ncaya kadar,
tuµlar∂ndan 7 birini bas∂l∂ tutunuz.

Ekran∂n deπiµtirilmesi
5 seçenek mevcuttur:
● Parça numaras∂ ve çalma süresi
● Parça numaras∂ ve saat
● CD numaras∂ ve parça numaras∂
16
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➮ Gerekli gösterim ekrana gelene kadar
6 tuµuna bir defa veya daha
fazla iki saniyeden uzun süre bas∂n∂z.

Parçalar∂ ayr∂ ayr∂ veya tüm
CD’leri tekrar çalma (REPEAT)
➮ Çalmakta olan parçay∂ tekrar çalmak istiyorsan∂z k∂sa süre 4 RPT
9 tuµuna bas∂n∂z.
"RPT TRCK" yaz∂s∂ k∂sa bir süre
görünür ve göstergede RPT lambas∂
∂µ∂kl∂ hale gelir.

➮ Çalmakta olan CD’yi tekrar çalmak
istiyorsan∂z, 4 RPT 9 tuµuna iki
saniyeden uzun süre bas∂n∂z.
"RPT DISC" yaz∂s∂ k∂sa bir süre görünür
ve göstergede RPT lambas∂ ∂µ∂kl∂ hale
gelir.
Tekrarlaman∂n iptal edilmesi

➮ Çalmakta olan parça veya CD için
tekrarlama iµlevini iptal etmek
istiyorsan∂z, 4 RPT 9 tuµuna k∂sa
süre bas∂n∂z, ekranda k∂sa süre
"RPT OFF" mesaj∂ gösterilir ve
RPT yaz∂s∂ kaybolur.

Rastgele s∂rayla parça çalma (MIX)
➮ O andaki CD’nin üzerindeki tüm
parçalar∂ kar∂µ∂k s∂rada çalmak için
5 MIX 9 tuµuna k∂saca bas∂n∂z.
"MIX CD" yaz∂s∂ k∂sa bir süre görünür ve
göstergede MIX lambas∂ ∂µ∂kl∂ hale gelir.
➮ Tak∂l∂ durumdaki tüm CD’lerin
parçalar∂n∂ kar∂µ∂k s∂rada çalmak
için, 5 MIX 9 tuµuna iki saniyeden
daha uzun süreyle bas∂n∂z.

"MIX ALL" yaz∂s∂ k∂sa bir süre görünür
ve göstergede MIX lambas∂ ∂µ∂kl∂ hale
gelir.
MIX iµlevinin durdurulmas∂
➮ Göstergede "MIX OFF" yaz∂s∂ k∂sa
süreli bir µekilde görününceye ve
MIX gözden kayboluncaya dek 5
MIX 9 tuµuna k∂saca bas∂n∂z.

Tüm CD’lerdeki tüm parçalar∂
arama (SCAN)
➮ Tak∂l∂ durumdaki tüm CD’lerin
parçalar∂n∂ artan s∂rada k∂saca çalmak için, MENU 8 tuµuna iki saniyeden daha uzun süreyle bas∂n∂z.
K∂sa süre "TRK SCAN" mesaj∂ gösterilir ve ard∂ndan taranmakta olan CD
parças∂n∂n parça numaras∂ yan∂p söner.
Arama iµlemini (SCAN) durdurma
➮ Aramay∂ durdurmak için, k∂sa süreli
olarak MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Böylece o andaki parçan∂n çal∂nmas∂na
devam edilir.
Uyar∂:
● Arama süresini ayarlayabilirsiniz.
Diπer ayr∂nt∂lar için, lütfen "Radyo
modu" bölümündeki "Arama süresinin ayarlanmas∂" baµl∂kl∂ k∂sm∂
okuyunuz.

Çalmaya ara verme (PAUSE)
➮ 3 9 tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda "PAUSE" görünür.
Ara vermeyi iptal etme

➮ Ara verme modunda iken, 3

9

tuµuna bas∂n∂z.
Çalma iµlemi devam eder.
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CD numaras∂ ve saat
CD numaras∂ ve çalma süresi

ESPAÑOL

●

PORTUGUÊS

●

ENGLISH
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CLOCK - SAAT
CLOCK - Saat
Saatin gösterilmesi
Saati gösterebilmek için,
➮ k∂sa süre ile 6 tuµuna bas∂n∂z.

Saat ayar∂
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "CLOCK SET" ekranda görününceye kadar veya
bas∂l∂ tutunuz.

➮

Menü içindeki "CLOCK ON" ayar∂, cihaz kapal∂yken ve kontaπ∂ aç∂kken, saati
sürekli gösterebilmenize olanak saπlar.

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON"
ekranda görününceye kadar
veya tuµunu 7 bas∂l∂ tutunuz.

tuµunu 7

➮ Modlar aras∂nda geçiµ yapmak için

tuµuna 7 bas∂n∂z.

Ekranda zaman görünür. Dakikalar
yan∂p söner ve ayarlanabilir.
/ tuµlar∂n∂ 7 kullanarak dakikalar∂ ayarlay∂n∂z.
Dakika ayarland∂ktan sonra,

➮

➮

Cihaz kapal∂ ve kontak aç∂k
olduπunda saatin sürekli
olarak gösterilmesi

tuµuna 7 bas∂n∂z.

Saatler yan∂p söner.
/ tuµlar∂n∂ 7 kullanarak
saatleri ayarlay∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮

veya tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Cihaz kapal∂ olduπu zaman
saatin k∂sa süreli görüntülenmesi
Cihaz kapal∂yken k∂sa süre saati göstermek için,

➮

/DIS tuµuna 7 bas∂n∂z.

Sekiz saniye süreyle saat gösterilir.

➮ MENU tuµuna (8) iki kere bas∂n∂z.
12/24-saat modunun seçilmesi
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
➮ "12H MODE" veya "24H MODE"
ekranda görününceye kadar
veya tuµunu 7 bas∂l∂ tutunuz.

➮ Modlar aras∂nda geçiµ yapmak için
veya tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
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(balans∂n∂) ayarlamak için, AUDIO
tuµuna 5 bas∂n∂z.
Ekranda "BAS" görünür.

Bas ayar∂
➮ AUDIO 5 tuµuna bas∂n∂z.

➮ "BAL" ekranda görününceye kadar

Ekranda "BAS" görünür.

➮ Ses µiddeti sol/saπ daπ∂l∂m∂n∂

➮ Bas sesleri ayarlamak için

tuµuna 7 tekrar tekrar bas∂n∂z.
veya

tuµuna 7 bas∂n∂z.

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra
AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.

veya

tuµuna

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra
AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.

Ses µiddeti ön/arka daπ∂l∂m∂n∂n
(fader) ayarlanmas∂
➮ Ses µiddeti ön/arka daπ∂l∂m∂n∂ (fa-

Tiz ayar∂
➮ AUDIO 5 tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda "BAS" görünür.

➮ "TREB" ekranda görününceye kadar tuµuna 7 tekrar tekrar
bas∂n∂z.

➮ Tiz sesleri ayarlamak için

ayarlamak için
7 bas∂n∂z.

veya

tuµuna 7 bas∂n∂z.

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra
AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.

der) ayarlamak için AUDIO 5
tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda "BAS" görünür.

➮ "FADER" ekranda görününceye kadar tuµuna 7 tekrar tekrar
bas∂n∂z.

➮ Ses µiddetinin ön/arka daπ∂l∂m∂n∂
ayarlamak için,
7 bas∂n∂z.

veya

tuµuna

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra
AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.
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FRANÇAIS

Sol/saπ ses µiddeti daπ∂l∂m∂n∂
(balans) ayarlamak için
➮ Ses µiddetinin sol/saπ daπ∂l∂m∂n∂

ESPAÑOL

Ton ayarlar∂n∂ (bas ve tiz), her bir kaynak
(radyo, kaset, CD deπiµtirici ve AUX) için
ayr∂ ayr∂ yapabilirsiniz. Ses µiddeti
daπ∂l∂m∂ ayarlar∂ bütün ses kaynaklar∂
için geçerlidir.
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PORTUGUÊS

T∂n∂ ve ses µiddeti daπ∂l∂m∂

ENGLISH

TINI VE SES Ω∑DDET∑ DA∏ILIMI

EKOLAYZER VE X-BASS
➮ Haz∂r ses ayarlar∂ndan biri ekranda

Ekolayzer ve X-BASS

gösterilene kadar
tekrarl∂ bas∂n∂z.

X-BASS
X-Bass düµük ses µiddeti seviyelerinde
bas seslerin art∂r∂lmas∂ demektir.
Uyar∂:
● X-BASS her bir ses kaynaπ∂ için
(radyo, kaset, CD-deπiµtirici ve
AUX) ayr∂ ayr∂ ayarlanabilir.

➮ X-BASS ayar∂ yapmak için, AUDIO

tuµuna 7

➮ Ön ayarlar aras∂nda seçim yapmak
için veya
tuµuna 7 bas∂n∂z.
Eπer haz∂r ses ayar∂n∂ devreden
ç∂karmak istiyorsan∂z,

➮ Menü aras∂ndan "EQ OFF"
seçeneπini seçiniz.

5 tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda "BAS" görünür.

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra

➮ "XBASS ON" veya "XBASS OFF""

Uyar∂:
● Seçilmiµ olan haf∂za ses efekti
bütün ses kaynaklar∂na uygulan∂r.

AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.

ekranda görününceye kadar
tuµuna 7 tekrar tekrar bas∂n∂z.

➮ "XBASS ON" ve "XBASS OFF"
aras∂nda seçim yapmak için
veya tuµuna 7 bas∂n∂z.

➮ Bu ayar∂ tamamlad∂ktan sonra
AUDIO tuµuna 5 tuµuna bas∂n∂z.

Haf∂zadaki ses efektinin seçimi
(EQ)
Aµaπ∂daki müzik tipleri için haf∂zada
kaydedilmiµ ses efektlerini seçebilirsiniz:
● ROCK
● POP
● CLASSIC
Bu müzik türleri için ayarlar önceden
programlanm∂µt∂r.
Haz∂r ses ayarlar∂ndan birini seçmek
için,

➮ AUDIO 5 tuµuna bas∂n∂z.
Ekranda "BAS" görünür.
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➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Ekranda "MENU" görünür.

➮ Gösterge üzerinde "PEAK LVL"
yaz∂s∂ görününceye dek tekrarl∂ bir
µekilde
veya
tuµuna 7
bas∂n∂z.

➮ "PEAK ON" ve "PEAK OFF"
aras∂nda seçim yapmak için
veya tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik
yapma
iµleminizi
bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 iki kere bas∂n∂z.

AUX giriµinin aç∂lmas∂/kapat∂lmas∂
➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Ekranda "MENU" görünür.

➮ Gösterge üzerinde "AUX OFF"
veya "AUX ON" yaz∂s∂ görününceye dek tekrarl∂ bir µekilde
veya tuµuna 7 bas∂n∂z.

➮ AUX aç∂k veya kapal∂ aras∂nda
geçiµ yapmak için veya
tuµuna 7 bas∂n∂z.
Deπiµiklik yapma iµleminizi bitirdiπinizde,

➮ MENU tuµuna 8 bas∂n∂z.
Uyar∂:
AUX giriµi devreye sokulmuµsa, SRC
: tuµu kullan∂larak seçilebilir ve
göstergede "AUX INPUT" olarak gösterilir.
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ENGLISH

Ses µiddeti seviyesi ayarlan∂rken, seviye
göstergesi k∂sa süre ses µiddeti seviyesi
ve ses kontrol ayarlar∂n∂n sembolik bir
gösterimini ekrana getirir.
Ayarlar yap∂lmad∂π∂nda ise, seviye
göstergesi, araç radyosunun orijinal
müzik seviyesini gösterir.
Menü içindeki müzik seviyesi gösterimini devreye sokabilir veya kapatabilirsiniz.

CD deπiµtirici yerine diπer harici
kaynaklar∂n da hat ç∂k∂µ∂na baπlanmas∂
mümkündür. Bu kaynaklar aras∂nda CD
çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar yer
alabilir. AUX ç∂k∂µ∂n∂n kurulum
menüsünde çal∂µ∂r duruma getirilmiµ olmas∂ gerekir.
D∂µ bir müzik kaynaπ∂ baπlamak için,
yetkili herhangi bir Blaupunkt
sat∂c∂s∂ndan temin edebileceπiniz bir
adaptör kablosuna (Blaupunkt no.:
7 607 897 093) ihtiyac∂n∂z olacakt∂r.

FRANÇAIS

D∂µ müzik kaynaklar

ESPAÑOL

Seviye göstergesinin
ayarlanmas∂

HAR∑C∑ KAYNAKLAR

PORTUGUÊS

SEV∑YE GÖSTERGES∑

TEKN∑K VER∑LER
Amplifikatör
Ç∂k∂µ gücü:

10 % Toplam Harmonik Distorsiyonda (THD)
4 x 18W RMS

Radyo
Frekans band∂ ABD:
FM:
87.5 - 107.9 MHz (200 kHz’lik ad∂m)
AM:
530 -1710 MHz (10 kHz’lik ad∂m)
Avrupa için frekans aral∂klar∂:
FM:
87.5 - 108 MHz (100 kHz’lik ad∂m otomatik/50 kHz’lik ad∂m manuel)
MW:
531 -1602 MHz (9 kHz’lik ad∂m)
LW:
153 -279 kHz (9 kHz’lik ad∂m otomatik/1 kHz’lik ad∂m manuel)
Tayland için frekans aral∂klar∂:
FM:
87.5 -108 MHz (50 kHz’lik ad∂m otomatik/25 kHz’lik ad∂m manuel)
AM:
531 -1602 MHz (9 kHz’lik ad∂m)
Güney Amerika için Frekans aral∂klar∂:
FM:
87.5 -107,9 MHz (100 kHz’lik ad∂m otomatik/50 kHz’lik ad∂m
manuel)
AM:
530 -1710 MHz (10 kHz’lik ad∂m)
FM mono hassasiyet:
17 dBf
FM frekans aral∂π∂:
35 - 16.000 Hz

Kaset
Frekans aral∂π∂:
30 - 18.000 Hz

Ön-Amplifikatör ç∂k∂µ∂
4 kanal:

2V

Giriµ hassasiyeti
AUX giriµ:

2 V / 6 k Ohm

Deπiµiklikler olabilir!
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Servis numaralar∂
Ülke:

Telefon:

Faks:

WWW:
http://www.blaupunkt.com

Germany

(D)

0180-5000225

05121-49 4002

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland

(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)

01-610 390
02-525 5454
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
0030 210 57 85 350
01-4149400
02-369 6331
40 4078
023-565 6348
66-817 000
01-2185 00144
902-120234
08-7501500
01-8471644

01-610 393 91
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
0030 210 57 69 473
01-4598830
02-369 6464
40 2085
023-565 6331
66-817 157
01-2185 11111
916-467952
08-7501810
01-8471650

Czech. Rep. (CZ)
Hungary
(H)
Poland
(PL)

02-6130 0441
01-333 9575
0800-118922

02-6130 0514
01-324 8756
022-8771260

Turkey

(TR)

0212-3350677

0212-3460040

USA

(USA) 800-2662528

708-6817188

Brasil
(Mercosur)

(BR)

+55-19 3745 2773

+55-19 3745 2769

Malaysia
(Asia Pacific) (MAL) +604-6382 474

+604-6413 640

Blaupunkt GmbH
01/04

BA DaytonaBeachC34TR

CM/PSS 8 622 403 997 (TR)
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