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Güvenlik Uyar∂lar∂
∑kaz !
Yang∂nlar∂n ve yaralanmalar∂n önlenebilmesi için
lütfen aµaπ∂daki uyar∂lar∂ dikkate al∂n :
• Cihaz∂n bir kaza s∂ras∂nda arac∂n içine f∂rlamamas∂
için, cihazla birlikte verilen braketlerle emniyetli bir
µekilde sabitleyiniz.
• ∑µletme ak∂m∂, haf∂za koruma ve µasi kablolar∂n∂n
döµenmesinde iletme kesiti en az 0,75 mm2 (AWG
18) olan ve otomobil tesisat∂nda kullan∂m∂ tavsiye
edilen özellikle dayan∂kl∂ kablolar∂ kullan∂n∂z.
• Cihaz∂n iç k∂sm∂na hiç bir metal nesne (bozuk para,
iπne, aletler vs.) girmemesini ve k∂sa devreye neden olmamas∂n∂ garanti alt∂na al∂n∂z.
• Koku veya duman oluµumu durumunda cihaz∂
derhal kapat∂n∂z ve bir Blaupunkt teknik servisini
aray∂n∂z.
• Cihaz∂n düµme veya darbe sonucu hasar görebilecek camdan k∂s∂mlar∂ bulunmaktad∂r.
• LCD ekran∂ düµme veya darbe gibi d∂µ etkenlerle
k∂r∂lacak olursa içinden akabilecek olan kristal s∂v∂
ile temastan kaç∂n∂n. Bu s∂v∂ saπl∂π∂n∂z∂ tehdit edebilir.
Dikkat!
Cihaz∂n∂z∂n her zaman mükemmel çal∂µabilmesi için
lütfen aµaπ∂daki önlemleri dikkate al∂n∂z:
• Cihaz∂ daima 12 Volt doπru ak∂m ve eksi (negatif)
µasi baπlant∂s∂ ile çal∂µt∂r∂n∂z.
• Muhafaza kapaklar∂n∂ ç∂karmay∂n∂z.
• Cihaz∂ direkt güneµ ∂µ∂π∂ndan, yüksek
s∂cakl∂klardan, nemden, püskürtme sudan ve tozdan koruyunuz.
• Seyyar kullan∂m birimi hassas bir parçad∂r ve içinde son derece hassas elektronik parçalar
bulunmaktad∂r. Bu nedenle özenli kullan∂n∂z.
• Bir sigortay∂ deπiµtirirken, sigorta deπerinin cihazdaki bilgilere uygun olmas∂na dikkat ediniz. Deπeri
yanl∂µ olan sigortalar hatal∂ fonksiyonlara neden
olabilir veya cihaz∂n hasar görmesine yol açabilir.
• Bir sigortay∂ deπiµtirmeden önce, k∂sa devreleri önlemek için öncelikle kablo baπlant∂lar∂n∂ kesiniz.
• Montaj için daima birlikte verilen vidalar∂ kullan∂n∂z.
Çok uzun veya çok kal∂n vidalar cihaza hasar verebilirler.
• Seyir s∂ras∂nda TV veya video kullan∂n∂ mümkün
deπildir. TV veya Video seyretmek için güvenli bir
yere park ediniz ve el frenini çekiniz.
Uyar∂lar
• Cihaz∂n montaj∂ s∂ras∂nda problemleriniz olursa,
Blaupunkt teknik servisinize dan∂µ∂n∂z.
• Cihaz düzgün çal∂µmad∂π∂ takdirde önce RESET
tuµuna bas∂n∂z. Ar∂za bu µekilde ortadan kalkmaz
ise, lütfen Blaupunkt servisinize baµ vurunuz.
Reset Tuµu

Mask Key (Kod vericisi)
Cihaza güvenlik kodunu girdikten sonra cihaz∂n akü ile
baπlant∂s∂ kesildiπinde güvenlik kodunun yeniden girilmesi zorunludur. Bu fonksiyon cihaz∂ h∂rs∂zl∂πa karµ∂
korur.
Güvenlik kodu yeniden girilmezse kontak kapal∂ olsa
bile monitör tekrar aç∂l∂r.
Dikkat!
Mask Key (Kod vericisi) anahtar∂n∂z∂ kaybetmeyiniz!
Eπer monitörünüz arac∂n ak∂m besleme hatt∂ndan
ayr∂l∂m∂µsa ve güvenlik kodu devreye sokulmuµ ise,
sadece Mask Key (Kod vericisi) kullan∂larak tekrar
çal∂µt∂r∂labilir.
Mask Key (kod vericisi) bir servis atölyesi ziyaretinden
sonra da gereklidir.
Uyar∂
Güvenlik kodu devreye sokulmuµ bir ürünü gönderirken, mutlaka Mask Key (kod vericisi) yan∂nda
bulunmal∂d∂r.
Temizlik
Eπer cihaz∂n ön paneli kirlenecek olursa cihaz∂
kapat∂n∂z ve paneli kuru ve yumuµak bir bezle siliniz.
Dikkat!
∑nceltici, alkol veya benzeri çözücü maddeler
kullanmay∂n∂z. Bunlar yüzeyi hasara uπratabilir ve cihaz üzerindeki yaz∂lar∂ silebilirler.
Düµük ∂s∂lardaki ekran parlakl∂π∂
Cihaz∂n ∂s∂s∂ düµtüπü zaman, örneπin k∂µ∂n, likit kristal
ekran her zamankinden daha koyu olur. Normal
parlakl∂k monitör bir süre çal∂µt∂r∂ld∂ktan sonra geri gelir.

Uzaktan kumanda cihaz∂n∂n pillerinin
tak∂lmas∂ ve deπiµtirilmesi
Dikkat!
Uzaktan kumanda cihaz∂n∂ gösterge panelinin üzerine
koymay∂n∂z.
Pillerin tak∂lmas∂ ve deπiµtirilmesi
1 ∑ki "AAA" pil kullan∂n∂z.
Kapaπ∂ aµaπ∂ bast∂rarak itin∂z ve resimde
gösterildiπi µekilde ç∂kar∂n∂z.
2 Pilleri + ve - kutuplar∂ resimde görüldüπü gibi doπru
konumda olacak µekilde yuvalar∂na yerleµtiriniz.

Dikkat!
Kullan∂lm∂µ pilleri çöpe atmay∂n∂z. Çevreye zarar vermeyecek µekilde uzaklaµt∂r∂labilmeleri için Müµteri hizmetleri servisine veya bir toplama merkezine teslim
ediniz.
Uyar∂lar
• Cihazla birlikte verilen piller cihaz∂n çal∂µmas∂n∂n
kontrolü için tak∂lm∂µlard∂r. Bu nedenle ömürleri çok
k∂sa olabilir.
• Uzaktan kumandan∂n eriµim mesafesi k∂salacak
olursa her iki pili de yenileri ile deπiµtiriniz.
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Monitör ayarlar∂
Monitörün aç∂lmas∂
1
2

Arac∂n el frenini çekiniz.
OPEN /CLOSE üzerine t∂klay∂n∂z. Monitör aç∂l∂r.

Dikkat!
Vites kolu monitörün aç∂lmas∂na mani olabilir. Böyle
bir durumda monitör aç∂lmadan önce vites kolunu hareket ettirin (çok dikkatli olun). (Monitör bir engelle
karµ∂laµt∂π∂nda otomatik olarak içeri çekilir.)

OPEN/CLOSE

Uyar∂lar
• El freni çekilmeden monitör aç∂lamaz.
• Aç∂ld∂ktan sonra monitörün yerleµme pozisyonu ve
eπim aç∂s∂ ayarlanabilirler (bak∂n∂z sayfa 7).

Monitörün kapanmas∂
OPEN / CLOSE üzerine t∂klay∂n∂z. Monitör kapan∂r.
Uyar∂
• Monitör ancak el freni çekildikten sonra
kapat∂labilir.

Cihaz∂n aç∂lmas∂ / kapat∂lmas∂
MODE

MENU

OPEN / CLOSE tuµuna en az bir saniye süre ile
bas∂n∂z. Cihaz kapan∂r.
Monitörü tekrar açmak için OPEN /CLOSE tuµuna
tekrar bas∂n∂z.

V.SRC
TV-MONITOR WIDE VISION

SCRN

VIDEO

- IN -

AUDIO

Uyar∂
• Bu iµlemde monitör içeri çekilmez.

Monitör görüntüsünün deπiµtirilmesi
MENU

V.SRC

SCRN

MODE

Video giriµ terminali (AV-IN 2)
(3,5ø-mandall∂ soket)
Audio giriµ terminali (AV-IN 2)
(3,5ø-Stereo)

V.SRC tuµuna her bas∂µ monitör görüntüsünü
aµaπ∂daki µekilde deπiµtirir:
"VD" s∂ras∂nda AV IN ayar∂ (Sayfa 9)
Televizyon cihaz∂ veya video 1 veya video 2
Navigasyon (RGB resimleri)
"NAV" konumunda AV-IN ayar∂ (sayfa 9)
Televizyon cihaz∂ veya video 1 veya video 2
Navigasyon (video 1’in resimleri)

;;;
yyy yyy
;;;
;;;
;;; yyy
yyy

Normal mod

Tam mod

yyy
;;;
;;;
;;;
yyy
;;;
;;;;
yyyy
Kesin mod

Zum modu

Uyar∂
"IN-OUT µalteri "OUT" pozisyonunda iken, Video 1
seçilemez (Sayfa 31).
Dikkat!
Araç seyir halinde iken televizyon programlar∂n∂ veya
videolar∂ izleyemezsiniz. Televizyon programlar∂n∂ ve
videolar∂ seyredebilmek için önce güvenli bir yere park
ediniz ve el frenini çekiniz.

TV / Video resim moduna dönüµ
MODE tuµuna her bas∂µta resim modu tam ekran
(FULL), kesin (JUST), sinema (CINEMA) ve normal
(NORMAL) modlar∂ aras∂nda deπiµir.

Sinema modu

;;;;
yyyy
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Monitör ayarlar∂
AV-ç∂k∂µ görüntüsüne geçiµ
V.SRC tuµuna en az bir saniye süre ile bas∂ld∂π∂nda
AV ç∂k∂µ görüntüsü aµaπ∂daki µekilde deπiµir:

MODE

MENU

NORMAL:

TV Kumanda ekran∂ taraf∂ndan
seçilmiµ bir görüntü

TV:

Televizyon görüntüsü

VD2:

Ön panel baπlant∂s∂ resim giriµi AV-IN

Uyar∂
Sadece "IN-OUT" µalteri "OUT" konumundayken ayar
yap∂labilir (Sayfa 31).

V.SRC
TV-MONITOR WIDE VISION

SCRN

Ekran ayar∂ menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
VIDEO

- IN -

AUDIO

Ekran ayar∂ menüsünü çaπ∂rmak için, SCRN tuµuna
bas∂n∂z.

Monitör görüntüsünün kapat∂lmas∂
MENU

V.SRC

SCRN

MODE

Video giriµ terminali (AV-IN 2)
(3,5ø-mandall∂ soket)
Audio giriµ terminali (AV-IN 2)
(3,5ø-Stereo)

Monitör görüntüsünün kapat∂lmas∂ için SCRN tuµuna
en az iki saniye süre ile bas∂n∂z.
Uyar∂
SCRN. MENU, MODE veya V.SRC tuµlar∂ndan birine
bas∂ld∂π∂ zaman, görüntü tekrar belirir.

Kaynak seçimi menüsüne geçiµ
MENU tuµuna bas∂n∂z, kaynak seçimi menüsü görünür.

Ekran∂n arka plan∂n∂n deπiµtirilmesi
MENU tuµuna her bas∂µta, menü ve kaynak seçimi
ekranlar∂n∂n arka planlar∂n∂ 5 farkl∂ örnek içinden seçebilirsiniz.

Ses µiddetinin ayarlanmas∂
Wide vision FM-AM RADYO sisteme baπlanmam∂µ konumda iken:
Tak∂l∂ hoparlörlerin ses µiddetini yükseltmek için
tuµuna bas∂n∂z.
Tak∂l∂ hoparlörlerin ses µiddetini azaltmak için
tuµuna bas∂n∂z.
Wide vision FM-AM RADYO sisteme baπlanm∂µ konumda iken:
Wide vision FM-AM RADYO’nun ses µiddetini yükseltmek için tuµuna bas∂n∂z.
Wide vision FM-AM RADYO’nun ses µiddetini azaltmak
için tuµuna bas∂n∂z.
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Monitör temel ayarlar∂
Monitör pozisyonunun ayarlanmas∂
A NG L E

Görüntü kalitesinin ayarlanmas∂
SCREEN

CTRL

CTRL
A NG L E

SCREEN
BRT

A NG L E

T I N

ON

CO L

D I M

S L I DE
CON T

AUTO
OPEN - C LOSE

OFF

B L K
O

N

OF F

OK

OK

Aç∂ [ ANGLE]
Monitörü bir kademe geriye yat∂rmak için [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.
Monitörü bir kademe öne yat∂rmak için [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Parlakl∂k [BRT]
Daha parlak bir ekran için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Daha koyu bir ekran için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
K∂rm∂z∂ / yeµil oran∂ [TIN]
Daha fazla yeµil ekran için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Daha fazla k∂rm∂z∂ ekran için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Renk ayar∂ [COL]
Daha yoπun renk için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Daha mat renkler için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Uyar∂
Aç∂ 9 farkl∂ kademede ayarlanabilir.
Sürgü pozisyonu [SLIDE]
Monitörü bir kademe öne sürmek için [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.
Monitörü bir kademe geriye sürmek için [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Uyar∂
Pozisyon 3 farkl∂ kademede ayarlanabilir.

Monitörün otomatik olarak aç∂lmas∂ /
kapat∂lmas∂ [ AUTO OPEN-CLOSE]
Fonksiyonu açmak veya kapamak için [ON] veya [OFF]
tuµlar∂na bas∂n∂z.
■ ON:
Kontaπ∂n aç∂lmas∂ ve kapat∂lmas∂ taraf∂ndan
monitörün aç∂lmas∂ ve kapanmas∂.
■ OFF:
OPEN / CLOSE tuµuna bas∂lmas∂ veya uzaktan kumanda ile monitörün aç∂lmas∂ ve
kapanmas∂.

Kontrast [CONT]
Daha az kontrast için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Daha fazla kontrast için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Siyah deπeri [BLK]
Daha az siyahl∂k için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Daha fazla siyahl∂k için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Uyar∂lar
• [COL] ve [TIN] deπerleri navigasyon ekran∂ ve grafik ekranlar∂ için (Audio, kaynak yönetimi vs.) ayarlanamazlar.
• PAL/SECAM iµletmesinde [TIN] ayarlanamaz.
• Görüntü kalitesi gündüz ve gece iµletmesi için ayr∂
ayr∂ ayarlanabilir.

Dimmer fonksiyonunun aç∂lmas∂ /
kapat∂lmas∂
Fonksiyonu açmak veya kapamak için [ON] veya [OFF]
tuµlar∂na bas∂n∂z.
■ ON:
Farlar∂ yak∂n∂z [ON] ve gece ekran∂na geçiniz.
■ OFF:
Devreye sokulmuµ gece ekran∂nda kal∂n∂z.
Uyar∂
Gece ekran∂ görüntü kalitesi ayar∂ s∂ras∂nda, bu
fonksiyonu ve farlar∂ aç∂n∂z [ON].

Uyar∂
Monitör aç∂l∂µ∂ s∂ras∂nda vites kolunun veya diπer araç
parçalar∂n∂n çal∂µt∂r∂lmas∂n∂ engelleyecek olursa "OFF"
konumunu seçiniz.

Monitör pozisyonu ayar∂na geçiµ

Görüntü kalitesinin ayar∂na geçiµ

Temel ayar menüsünden ç∂k∂µ

[SCREEN] üzerine t∂klay∂n∂z. Görüntü kalitesi ayar menüsü ekrana gelir.

[OK] üzerine t∂klay∂n∂z.

[ANGLE] üzerine t∂klay∂n∂z. Monitör pozisyonunun
ayar menüsü belirir.

Temel ayar menüsünden ç∂k∂µ
[OK] üzerine t∂klay∂n∂z.
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Sistem ayarlar∂
Menü ekran∂

Temel ayarlar

T I

1 2:0 0
SOURC E

SE L ECT

Setup

S Y S T EM

TV

AREA

RDS
C L OC K

Audio

T OUCH

SECUR I T Y
RTN

SETUP

RTN

Kaynak seçimi menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

Sistem menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

1

Sistem ayarlar∂ menüsüne ulaµmak için, [SYSTEM]
üzerine t∂klay∂n∂z.

2

MENU 10 tuµuna bas∂n∂z. Son ayarlanm∂µ menü
ekranda belirir.
Kaynak seçimi menüsünü çaπ∂rmak için [MENU]
üzerine t∂klay∂n∂z.

TV menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

Setup menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

TV ayarlar∂ menüsünü çaπ∂rmak için, [TV AREA] üzerine t∂klay∂n∂z (Sayfa 10).

Setup Menüsünü açmak için [Setup] üzerine t∂klay∂n∂z.

RDS menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

Audio-setup menüsünün çaπ∂r∂lmas∂

RDS ayarlar∂ menüsünü çaπ∂rmak için, [RDS] üzerine
t∂klay∂n∂z (Sayfa 12).

(Sadece Wide vision FM-AM RADYO baπlant∂s∂ ile
mümkündür)
Audio Setup menüsüne ulaµmak için [Audio] üzerine
t∂klay∂n∂z (Sayfa 14).

Mevcut olan kaynaklar∂n çaπ∂r∂lmas∂
Kaynaklara ulaµ∂m monitör üzerindeki ilgili sembol
t∂klanarak saπlanabilir.
Aµaπ∂daki kaynaklar mümkündür :
Radyo menüsünü çaπ∂rmak için, bu sembolü t∂klay∂n∂z (Sayfa 18).

Saat menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Saat ayarlar∂ menüsünü çaπ∂rmak için, [CLOCK] üzerine t∂klay∂n∂z (Sayfa 10).

Tuµ menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Tuµ alan∂ ayarlar∂ menüsünü çaπ∂rmak için, [TOUCH]
üzerine t∂klay∂n∂z (Sayfa 12).

Kod menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Kod menüsünü çaπ∂rmak için, en az iki saniye süre ile
[SECURITY] üzerine t∂klay∂n∂z (Sayfa 11).

Ana menüden ç∂k∂µ
CD deπiµtirici menüsünü çaπ∂rmak için bu
sembolü t∂klay∂n∂z (Sayfa 22).

Temel menüden ç∂kmak için, [RTN] üzerine t∂klay∂n∂z.

TV menüsünü çaπ∂rmak için bu sembolü
t∂klay∂n∂z. (Sayfa 15).
Standby (haz∂r) modunu çaπ∂rmak için bu
sembolü t∂klay∂n∂z.
O anda seçilen kaynaπ∂n iµareti aç∂k pembe gösterilir.
Uyar∂
Radyo ve CD deπiµtirici menüleri ancak ilgili cihazlar
baπl∂ konumdayken aç∂labilirler.

Kaynak seçimi menüsünden ç∂k∂µ
Kaynak seçimi menüsünden ç∂kmak için, [RTN] üzerine
t∂klay∂n∂z.
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Sistem ayarlar∂
Sistem setup fonksiyonlar∂-1
A V - I N
V
D
A V - O U T
NORM
S P
SP

MO D E
NORM

Sistem setup fonksiyonlar∂-2

NAV
T

S C R O L L
AUTO

V

VD2

NAV

OF F

B E E P
O

L EVE L
1 0

O N

RTN

S Y S T EM

AV giriµinin ayarlanmas∂ [AV-IN]
AV IN 1 giriµinin ayar∂n∂ video ve navigasyon modlar∂
aras∂nda deπiµtirmek için, [VD] veya [NAV] tuµlar∂na
bas∂n∂z.
■ V D:
Video modunun ayarlanmas∂
■ NAV: Navigasyon modunun ayarlanmas∂
Uyar∂lar
• Cihaz∂n "IN-OUT" µalteri "OUT" pozisyonunda
olduπunda, ekranda hiçbir µey gösterilmez (Sayfa
31).
• Bir navigasyon birimi AV IN’e baπlanm∂µ durumdayken cihaz∂n [NAV] konumunda olmas∂na dikkat
ediniz.

AV ç∂k∂µ∂n∂n ayarlanmas∂ [ AV-OUT]
[NORM], [TV] veya [VD2] üzerine t∂klay∂n∂z. AV ç∂k∂µ
baπlant∂s∂n∂n görüntüsü aµaπ∂daki µekilde deπiµir:
■ NORM: TV kumanda ekran∂ taraf∂ndan seçilmiµ bir
görüntü
■ T V:
Televizyon görüntüsü
■ VD2:
Ön panel AV –IN baπlant∂s∂ndan al∂nan
görüntü
Uyar∂
Cihaz∂n "IN-OUT" µalteri "IN" konumunda olduπunda,
menü noktas∂ gösterilmez (Sayfa 31).

Tak∂l∂ hoparlörün modlar∂n∂n ayarlanmas∂
[SP MODE]
■ NORM: Monitör görüntüsünde ses tonu
■ NAV: Navigasyonda ses tonu
■ OFF:
Tak∂l∂ hoparlörleri devreden ç∂kart∂n∂z

Tak∂l∂ hoparlörün ses düzeyinin ayarlanmas∂ [SP LEVEL]
Ses µiddetini yükseltmek için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
Ses µiddetini azaltmak için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
"SP MODE" "OFF" konumunda olduπunda, menü noktas∂ gösterilmez.

N

S C R E E N
AUTO

MA NU

OF F

MA NU

S Y S T EM

RTN

Otomatik görüntü arama fonksiyonunun
ayarlanmas∂ [SCROLL]
Bu fonksiyon bütün metnin görüntülenmesini ve
metin aramas∂n∂ gerçekleµtirir. Manuel ve otomatik
arama aras∂nda seçim yapmak mümkündür.
Otomatik ve manuel arama fonksiyonlar∂n∂ seçebilmek
için [AUTO] veya [MANU] t∂klay∂n∂z.
■ AUTO: Otomatik arama
■ MANU: Manuel arama

Tuµ sensörü tonunun ayarlanmas∂
[BEEP]
Bu fonksiyonu açmak veya kapamak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.
■ O N:
Tuµ sensörü ses tonu aç∂l∂r
■ OFF:
Tuµ sensörü ses tonu kapan∂r

Ekran göstergesi fonksiyonunun ayarlanmas∂ [ON SCREEN]
Otomatik veya manuel fonksiyon için [AUTO] veya
[MANU] t∂klay∂n∂z.
■ AUTO: Ana ünite veya uzaktan kumandan∂n
tuµlar∂ndan birine bas∂ld∂π∂nda veya CD parças∂ deπiµtirildiπinde, audio kaynaklar∂ kumanda bilgileri geçici olarak ekran görüntüsünün üzerine yans∂t∂l∂r.
■ MANU: Bir TV / Video görüntüsü izlenirken ekran∂n
alt orta k∂sm∂na temas edildiπinde, audio
kaynaklar∂ kumanda bilgisi geçici olarak
görüntünün üzerine yans∂t∂l∂r.

Sistem Setup fonksiyonlar∂-1‘in
çaπ∂r∂lmas∂
Sistem setup fonksiyonlar∂-1’in menüsüne dönmek için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Menüden ç∂k∂µ
Sistem setup menüsüne dönmek için [RTN] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Sistem Setup fonksiyonlar∂-2‘nin
çaπ∂r∂lmas∂
Sistem setup fonksiyonlar∂ 2 menüsünü çaπ∂rmak için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Menüden ç∂k∂µ
Sistem setup menüsüne dönmek için [RTN] üzerine
t∂klay∂n∂z.
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Sistem ayarlar∂
TV bölgesi

Saat

T V 1

1

2

3

T V 2

4

5

6

C L O C K
•
•
•
•
•
•
•
•

A
D
G
N
N
I
S
Y

u
e
e
e
o
c
w
u

TV

s
n
m
t
r
e
i
g

t
m
a
h
w
l
t
o

r
r
n
e
a
a
z
s

i
k
y
r
y
n
e
l

a

• B e l g i u m
• F i n l a n d

l a n d
• P o r t u g a l
d
• S w e d e n
r l a n d
a v i a
• S p a i n

AREA

SET

RTN

Bant seçimi
[TV 1] veya [TV 2] tuµlar∂na bas∂n∂z. Televizyon bölgesi TV 1 ve TV 2 aras∂nda deπiµir.

Televizyon bölgesinin seçilmesi
Resim nakli için alan∂ seçiniz.
Ülkeniz için geçerli kanal ayar∂n∂ aµaπ∂daki gibi ayarlamak için, [ 1] - [6] üzerine t∂klay∂n∂z:
■ 1 (A1)

Almanya
∑zlanda
Portekiz
Hollanda
Belçika
∑sviçre
Avusturya
∑sveç
Norveç
Danimarka
Finlandiya
Yugoslavya
∑spanya

PAL-B/G

S Y N C
O
C L OC K

PM

N

R E S E T

OF F
AD J UST

Otomatik zaman düzeltme fonksiyonu, saatin bir
RDS istasyonunun gönderdiπi RDS zaman sinyallerinin yard∂m∂yla kendini otomatik olarak
ayarlamas∂n∂ saπlamaktad∂r. Bunun
gerçekleµebilmesi için RDS kodunun bir kaç dakika
boyunca kesintisiz olarak al∂nabilmesi gerekmektedir. Eπer otomatik saat düzeltme fonksiyonunu
kapatt∂ysan∂z, saat manuel olarak da ayarlanabilir.
Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.

■ OFF:

3 veya 4 dakika süre ile bir RDS istasyonunu ayarlay∂n∂z.
Güncel bölgesel saat otomatik olarak
ayarlan∂r.
Manuel ayar.

Uyar∂
Cihaz doπru saati göstermiyorsa, bunun nedeni seçilen
RDS istasyonunun saat sinyali yay∂nlamamas∂ olabilir.
Böyle bir durumda baµka bir RDS istasyonu seçiniz.

∑talya
Arnavutluk

■ 3 (A3)

Büyük Britanya
∑rlanda

PAL-I

■ 4 (A4)

Fransa

SECAM-L

■ 5 (A5)

Rusya
Polonya
Macaristan
Çek Cumhuriyeti
Sloven Cumhuriyeti
Bulgaristan
Romanya

SECAM-D/K

Yunanistan

SECAM-B/G

Saatin el ile ayarlanmas∂ [CLOCK]
Saatleri ileri almak için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Saatleri geri almak için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

C L OC K
1 2 : 0 0

Dakikalar∂ ileri almak için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

TV bölgesi ayar menüsünden ç∂k∂µ
Menüden ç∂kmak için [RTN] üzerine t∂klay∂n∂z.

Dakikalar∂ geri almak için
[ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Dakikalar∂n "00" konumuna ayarlanmas∂:
Dakikalar∂ "00" konumuna ayarlamak için [RESET]
üzerine t∂klay∂n∂z.
Uyar∂lar
• Dakika göstergesi "30" un alt∂nda iken [RESET]
tuµuna bas∂l∂rsa, saat göstergesi bir önceki saat
baµ∂na, "30" un üzerinde iken bas∂l∂rsa bir sonraki
saat baµ∂na yuvarlat∂l∂r.
• "SYNC" "ON" konumundayken hiç bir bilgi görünmez.

Saat ayarlama menüsünden ç∂k∂µ
Menüden ç∂kmak için [RTN] üzerine t∂klay∂n∂z.
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Otomatik saat ayar∂n∂n devreye sokulmas∂ / ç∂kar∂lmas∂ [SYNC]

■ ON:

■ 2 (A2)

■ 6 (A6)

1 2 : 0 0
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Sistem ayarlar∂
Güvenlik kodu

2

T h e
s y s t em
i s
n ow
wa i t i n g
f o r
y o u r
MA S K
KEY
s i g n a l .
P l e a s e

COD E

i n p u t

SECUR I T Y

n ow .

S y s t em
n ow
f o r
c h e c k i n g
c o d e .
s i g n a l

v a l i d

RTN

Mask Key (Kod vericisi)

COD E

Eπer cihaza güvenlik kodunu yüklediyseniz,
iµletme geriliminin kesilmesinden sonra kodun
tekrar yüklenmesi gerekmektedir.
Cihaz∂n ilk kullan∂m∂ :
Bu prosedür uygulanmayacak olursa, monitör (kontak
kapal∂ olsa bile) tekrar aç∂l∂r.
1

Mask Key’i (kod vericisi), seviye göstergesi tam
aktar∂m için ekranda yan∂ncaya kadar bas∂l∂ tutunuz.
Ekranda "Code APPROVED" yaz∂s∂ belirir ve güvenlik kodu fonksiyonu devreye girer.

Mask Key (Kod vericisi) üzerindeki gönderme
tuµunu ekranda yer alan ve bilgi aktar∂m∂n∂n
yar∂s∂n∂n tamamland∂π∂n∂ gösteren seviye göstergesinin ∂µ∂π∂ yan∂ncaya kadar bas∂l∂ tutunuz.
Ekranda "System now checking for valid signal
code" metni belirecektir.

SECUR I T Y

RTN

RESET tuµuna basarsan∂z veya pilleri
ç∂kar∂rsan∂z :
Cihaz∂ tekrar ilk aç∂µ∂n∂zda ekranda " The System is
now waiting for your MASK KEY signal. Please input
now" yaz∂s∂ belirir ve bu yaz∂yla ayar modunun devreye
girmiµ olduπunu belirtir. Yukar∂da belirtilen 1. ve 2.
no’lu ad∂mlar∂ tekrarlay∂n∂z ve sinyali aktar∂n∂z.
Ekranda "Code APPROVED" yaz∂s∂ belirdiπinde cihaz∂
tekrar çal∂µt∂rabilirsiniz.

Güvenlik kodu menüsünden ç∂k∂µ
Temel setup menüsüne geri dönmek için [RTN] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Gönderme diyodu
Gönderme tuµu

S y s t em
n ow
f o r
c h e c k i n g
c o d e .
s i g n a l

COD E

SECUR I T Y

v a l i d

RTN

Uyar∂
• Güvenlik kodunu aktar∂rken, Mask Key’i (Kod vericisi) ana cihaz üzerindeki enfraruj al∂c∂s∂na yak∂n
tutunuz.
• Güvenlik kodu doπru olarak al∂namazsa, ekranda
"Code rejected. Please check Mask Key“ yaz∂s∂
görünür. Böyle bir durumda ilk ad∂mdak∂ iµlem
tekrarlanacakt∂r.
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Sistem ayarlar∂
Tuµ alan∂ ayar ekran∂

RDS ayar ekran∂
N EWS
1 0m i n

T O U C H
P
t
t
L

l
h
h
e

P A N E L

e a s e
e
Ce n
e
B u t
f t - B o

T
t
t
t

o
e
o
t

C A N C E L

A D J U S T

u c h
r
o f
n
i n
t h e
om Co r n e r
R E S E T

A F
O

N

OF F

O

N

OF F

A T P S
O

N

OF F

R E G

RDS

Temas pozisyonunun ayarlanmas∂
Alt sol ve üst saπda yer alan iµaretlerin tam üzerine
mesaj talimatlar∂na uyarak dokununuz.
1 Ekran∂n sol alt köµesindeki alana dokununuz. Alan
kaybolacakt∂r.
2. Ωimdi üst saπda yer alan alana dokununuz. Ayarlama kapan∂r ve sistem setup menüsü tekrar
görünür.
Uyar∂
• Alt soldaki tuµa temas edilmeden [CANCEL]
tuµuna bas∂l∂rsa, ayarlama iptal edilmiµ olur ve
sistem ayarlama menüsünden önce aç∂lm∂µ olan
menü tekrar ekrana gelir.
• Alt soldaki tuµa bas∂ld∂ktan sonra [CANCEL]
tuµuna temas edilecek olursa, alt soldaki tuµ tekrar
belirir.
• Eπer [RESET] tuµuna dokunulursa, fabrika
taraf∂ndan yap∂lm∂µ olan ayarlara dönülür ve tekrar
sistem ayarlama ekran∂ görünür.

SETUP

RTN

RDS (Radio Data System)
RDS radyo kuruluµlar∂n∂n radyo program∂na ilaveten baz∂ dijital bilgileri de yay∂nlad∂klar∂ bir hizmettir. RDS istasyonlar∂nda gösterge üzerinde
frekans∂n yan∂ s∂ra (örneπin 99,2 MHz) istasyonun
ad∂ da (örneπin WDR 2) görünür.
RDS (Radio Data System) istasyonlar∂ radyo
programlar∂n∂n yan∂ s∂ra ayn∂ istasyon için alternatif frekans bilgileri de yay∂nlarlar. Uzun yola
ç∂kt∂π∂n∂z zaman cihaz kendini otomatik olarak
seçilmiµ olan istasyonun en net olarak al∂nabildiπi
frekansa ayarlar. Yay∂n kuruluµlar∂ yay∂nlad∂klar∂
programlar∂n bütün AF-frekanslar∂n∂ RDS sinyalleri
içinde toplad∂klar∂ndan radyo al∂c∂s∂ yay∂n deπiµse
bile her zaman seçilmiµ olan istasyonun en iyi al∂µ
µartlar∂n∂ saπlayabilen frekans∂na
ulaµabilmektedir. Tabiidir ki cihaz haf∂zada
konuµland∂r∂lm∂µ istasyonlar∂n frekanslar∂n∂ son
duruma göre tazelemektedirs.
EON (Enhanced Other Network)
Bir yay∂n zincirinin bütün istasyonlar∂ trafik bilgileri
yay∂nlamaz. Ancak EON fonksiyonu, trafik yay∂n∂
olmayan bir istasyonu dinlerken bile (örneπin NDR
3) ayn∂ yay∂n zincirinin bir trafik yay∂n∂n∂ da
(örneπin NDR 2) dinleyebilmenize imkan vermektedir. RDS al∂c∂s∂ otomatik olarak istasyonu
deπiµtirir.
Alarm
Bir RDS istasyonu bir doπal afet uyar∂s∂ veya
önemli bir bildiri yay∂nlad∂π∂ takdirde otomobilin
radyosu otomatik olarak çal∂µmas∂n∂ keser ve bu
yay∂n∂ almaya baµlar.

Timeout fonksiyonlu otomatik haber
gösterimi [NEWS]
Otomatik haber gösterme fonksiyonu, seçilen
sinyal kaynaπ∂n∂n veya bir EON radyo istasyonunun trafik yay∂n istasyonundan haberler
yay∂nland∂π∂ anda kesilmesine imkan verir. Ayr∂ca
bir zaman otomatiπi 10 dakika ile 90 dakika
aras∂nda ayarlanabilen aral∂klarla haberlerin seçilmiµ program∂n aras∂na girmesini de önleyebilmektedir. PTY News Timeout Fonksiyonu, haber gösterme fonksiyonu devreye girer girmez otomatik
olarak çal∂µ∂r duruma gelir.
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Sistem ayarlar∂
Fonksiyon ayarlar∂n∂n deπiµtirilmesi :
[ ] veya [ ] tuµlar∂na istediπiniz ayar seçeneπi belirinceye kadar tekrar tekrar t∂klay∂n∂z.
Aral∂π∂ artt∂rmak için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z ve aral∂π∂
azaltmak için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
OFF ↔ 00 Min. ↔ 10 Min. ↔ 20 Min. ↔ 30 Min. ↔
40 Min. ↔ 50 Min. ↔ 60 Min. ↔ 70 Min. ↔ 80 Min. ↔
90 Min
(Min. = Dakika)
Haberleri kesmek "Timeout Interval" seçeneπini tercih
ettiπinizde, haber fonksiyonu devreye girer ve NEWS
ekran∂ görünür.
Bir haber ekran∂ al∂n∂rken, NEWS ekran∂n∂n rengi siyahtan pembeye dönüµür ve yay∂n daha önceden ayarlanm∂µ olan ses µiddetinde al∂nmaya baµlar.
Uyar∂lar
• Örneπin 20 dakikal∂k bir zaman aral∂π∂
ayarlam∂µsan∂z, "PTY News Timeout" fonksiyonu
haber görüntüsünü, ilk haber yay∂n∂n∂n al∂n∂µ∂ndan
sonra 20 dakika için engeller.
Ancak fabrika taraf∂ndan ayarlanm∂µ olan "OFF"
konumu muhafaza edilmiµ ise, haberler gelir gelmez, cihaz müzik program∂n∂ yar∂da keser.
• Bu fonksiyon sadece istenen istasyonun haber mesajlar∂ için PTY sinyalleri yay∂nlad∂π∂ veya PTY
sinyalleri yay∂nlayan bir EON aπ∂na ait olduπu hallerde çal∂µ∂r.

Uyar∂
Bölgesel yay∂nlar belirli zamanlarda bölge ile ilgili
yay∂nlar yapt∂klar∂ veya farkl∂ program servisi tan∂mlar∂
kulland∂klar∂ için, zaman zaman sapmalar olur.

Otomatik trafik yay∂n∂ - istasyon arama
[ATPS]
TI fonksiyonu aç∂kken radyo yay∂n∂ bozulacak olursa,
radyo cihaz∂ otomatik olarak baµka ve daha iyi
al∂nabilen bir trafik yay∂n∂ istasyonunu aramaya baµlar.
Cihaz∂n yeni kurulmas∂ durumunda bu fonksiyon çal∂µ∂r
durumdad∂r.
Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.
■ ON:
AF fonksiyonu devrededir.
■ OFF:
AF fonksiyonu devre d∂µ∂ndad∂r.

RDS menü ekran∂ndan ç∂k∂µ
Setup menüsü ekran∂na dönmek için [RTN] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Alternatif frekans [AF]]
Yay∂n kötü al∂n∂yorsa, otomatik olarak ayn∂
program∂n ayn∂ RDS aπ∂nda daha iyi al∂nabilen bir
baµka frekans∂na geçilir.
AF fonksiyonu devreye girdiπi zaman, AF göstergesi belirir.
Alternatif frekans fonksiyonunun aç∂lmas∂ ve
kapat∂lmas∂:
Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.
■ ON:
AF fonksiyonu devrededir.
■ OFF:
AF fonksiyonu devre d∂µ∂ndad∂r.
RDS sistemi seçilmiµ program∂n daha güçlü al∂nabilen
bir istasyonunu yakalayamazsa, önce bütün frekans
band∂n∂ defalarca tarar ve sonunda kendi kendini
kapat∂r. Böyle bir durumda AF fonksiyonunu kapat∂n∂z.

Bölgesel fonksiyon [REG]
AF fonksiyonu ile belirli bir yay∂n aπ∂ içinden
al∂nacak RDS kanallar∂n∂n belirli bir bölge içindeki
kanallar olup olmayacaπ∂n∂ seçebilirsiniz. Bölge
s∂n∂rlama fonksiyonu aç∂ld∂π∂ zaman, al∂nacak yay∂n
bölgesel olarak s∂n∂rlanm∂µ olur ve REG göstergesi
görünür.
Bölge fonksiyonun aç∂lmas∂ ve kapat∂lmas∂:
Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.
■ ON:
Bölge s∂n∂rlama fonksiyonu devrededir.
■ OFF:
Bölge s∂n∂rlama fonksiyonu devre
d∂µ∂ndad∂r.
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Audio menüsü
Audio menüsü-1

Audio menüsü-2
L OUD
O
N

BA L / FAD
F

HP - F

1 5 0

HP - R

2 2 0

O F F

BASS
P R EOU T
R E A R

N F
NF - L V - 1 0

L

R
TREB L E
R

AUD I O

RTN

AUD I O

RTN

Balans ve bindirme seviyesinin ayarlanmas∂ [BAL / FAD]

Loudness’in aç∂lmas∂ / kapat∂lmas∂
[LOUD]

[ ] (L) tuµuna her bas∂µta, sol kanal∂n sesi kuvvetlenir.
(R ) tuµuna her bas∂µta, saπ kanal∂n sesi kuvvetlenir.
[ ] (F) tuµuna her bas∂µta, ön hoparlörlerin sesi
kuvvetlenir.
[ ] (R) tuµuna her bas∂µta, arka hoparlörlerin sesi
kuvvetlenir.

Bu fonksiyon, ses µiddeti azalt∂ld∂π∂ zaman bas ve
tiz sesleri güçlendirir.
LOUD göstergesi, Loudness fonksiyonu çal∂µt∂π∂
zaman kaynak kontrol ekran∂nda gösterilir.
Fonksiyonu açmak veya kapatmak için [ON] veya
[OFF] üzerine t∂klay∂n∂z.
■ ON:
Loudness fonksiyonu devrededir.
■ OFF:
Loudness fonksiyonu devre d∂µ∂ndad∂r.

Bas seviyesinin ayarlanmas∂ [BASS]
[ ] tuµuna her bas∂µta, bas seviyesi yükselir.
[ ] tuµuna her bas∂µta, bas seviyesi azal∂r.

Tiz seviyesinin ayarlanmas∂ [TREBLE]
[ ] tuµuna her bas∂µta, tiz seviyesi yükselir.
[ ] tuµuna her bas∂µta, tiz seviyesi azal∂r.

Audio menüsü-2’nin çaπ∂r∂lmas∂
Audio menüsü 2’nin çaπ∂r∂lmas∂ için [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Ön ampflikatör ç∂k∂µ∂n∂n ayar∂ [PREOUT]
Non fading ön amplifikatör ç∂k∂µ∂ ve arka amplifikatör
ç∂k∂µ∂ aras∂nda seçim yapmak için, [NF] veya [REAR]
üzerine t∂klay∂n∂z.
■ REAR: Arkadaki ön amplifikatör ç∂k∂µ∂n∂
ayarlars∂n∂z.
■ NF:
Non fading ön amplifikatör ç∂k∂µ∂n∂
ayarlars∂n∂z.

Ön ve arka ç∂k∂µ için yüksek geçiµ filtresinin ayarlanmas∂ [HP-F] [HP-R]
[ ] veya [ ] sembolüne her dokunduπunuzda seçilecek frekans∂ aµaπ∂daki µekilde seçebilirsiniz :
OFF ↔ 40 Hz ↔ 60 Hz ↔ 80 Hz ↔ 100 Hz ↔
220 Hz ↔ 180 Hz ↔ 150 Hz ↔ 120 Hz ↔

Bindirmeye baπl∂ olmayan ön ses seviyesinin ayarlanmas∂ [NF-LV]
[ ] tuµuna her bas∂µta, bindirmeye baπ∂ml∂ olmayan
ses seviyesi yükselir.
[ ] tuµuna her bas∂µta, bindirmeye baπ∂ml∂ olmayan
ses seviyesi azal∂r.

Audio menüsü-1’e dönüµ
Audio menüsü-1’e dönmek için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

Audio menüsünden ç∂k∂µ
Menü ekran∂na dönmek için [RTN] üzerine t∂klay∂n∂z.
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TV menüsü
TV menüsü-1

TV menüsü 2’nin çaπ∂r∂lmas∂
TV menüsü-2’ye geçmek için [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
ME NU

T I
VD

1 2:0 0

TV

TV

TV 1
A 1
P 1
NO N AME
MANU
LOUD

1 2 c h

Bir sonraki kaynaklar menüsünün
çaπ∂r∂lmas∂
Bir sonraki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için,
sembolünün alt∂nda yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

Önceki kaynaklar menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Bir önceki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için, sembolünün üzerinde yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

TV menüsünden ç∂k∂µ
P 1

P 2

P 3

P 4

P 5

P 6

TV menüsünden ç∂kmak için, [MENU] nün üzerine
t∂klay∂n∂z.

Bant seçimi
Bant seçmek için [TV] üzerine t∂klay∂n∂z.
[TV] ye her t∂klay∂µ∂n∂zda, bant TV 1 ve TV 2 aras∂nda
deπiµir.

Video giriµlerinin seçimi
[VD] ye her t∂klay∂µ∂n∂zda, video giriµi Video 1 ve Video
2 aras∂nda deπiµir.
Uyar∂
"IN-OUT µalteri "OUT" pozisyonunda iken, Video 1
seçilemez (Sayfa 32).

Kanallar∂n seçilmesi
Otomatik arama ayar∂ (AUTO 1)
] üzerine t∂klay∂n∂z.
∑lerdeki kanallar∂ aramak için [
Gerideki kanallar∂ aramak için [
] üzerine t∂klay∂n∂z.
Ön seçimli verici arama ayar∂ (AUTO 2)
Bir sonraki ön seçimli vericiye geçmek için, (yani bir
sonraki s∂rada yer alan verici) [
] üzerine t∂klay∂n∂z.
En son ön seçimli vericiye geçmek için (yani bir önceki
s∂rada yer alan verici) [
] üzerine t∂klay∂n∂z.
Manuel ayar (MANU)
Kanal∂ bir ad∂m ilerletmek için [
Kanal∂ bir ad∂m geriletmek için [

] üzerine t∂klay∂n∂z.
] üzerine t∂klay∂n∂z.

Verici ön seçim haf∂zas∂
Ayarlad∂π∂n∂z vericinin kanal∂n∂ haf∂zaya kaydedebilirsiniz. Bu vericiyi daha sonra tek bir tuµa basarak
tekrar çaπ∂rabilirsiniz.
1 Haf∂zaya kaydetmek istediπiniz frekans alan∂n∂ /
vericiyi seçiniz.
2 Vericiyi kaydetmek istediπiniz ön seçimli verici
numaras∂n∂ [P 1 ] – [P 6 ] en az iki saniye süreyle
bas∂l∂ tutunuz.
Uyar∂
TV 1 ve TV 2 frekans alanlar∂nda her defa 6 verici kaydedebilirsiniz.

Ön seçmeli vericinin çaπ∂r∂lmas∂
∑stenen vericinin seçimi için [P1] – [P 6] aras∂ndaki ön
seçmeli verici numaras∂na t∂klay∂n∂z. Seçilen vericinin
numaras∂ gösterilir.
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TV menüsü
TV menüsü-2
T I

Uyar∂
El freni çekilmediπi sürece, iµletme mümkün deπildir.
ME NU

VD

1 2:0 0

TV

TV

TV 1
A 1
P 1
NO N AME
MANU

1 2 c h

TV menüsü 1’e geri dönüµ
TV menüsü 1’e geri dönmek için, [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.

TV listesi ekran∂
T I

ME NU
T V 1

P 1

1 2:0 0
1 2 c h

1 I N FO - T V
2 T V - J A P AN

AME

LIST

SEEK

NAME
3 5 c h
4 7 c h

Haf∂zaya otomatik kay∂t
Al∂nabilen bütün kanallar∂ otomatik olarak o anda
ayarlanm∂µ frekans alan∂nda haf∂zaya kaydedebilir
ve bunlar∂ daha sonra tek bir tuµa basarak
çaπ∂rabilirsiniz. Bu fonksiyon özellikle seyahatte
olduπunuz ve hangi kanallar∂ alabileceπinizi
bilmediπiniz durumlarda anlam kazan∂r. Bu µekilde
6 vericiye kadar haf∂zaya kaydedilebilir.
1 Otomatik haf∂za kayd∂ için frekans alan∂n∂ seçiniz.
2 [AME] üzerine t∂klay∂n∂z.
[
] ve [
] yan∂p söner.
3 Haf∂zaya otomatik kay∂d∂ baµlatmak için, [
]
] üzerine t∂klay∂n∂z.
veya [
Ön seçimli istasyon numaralar∂ [P 1] - [P 6] ard
arda gösterilir.
Belirli bir frekans alan∂n∂n bütün vericileri ön seçmeli haf∂zaya kaydedildiπi veya haf∂zada art∂k yer
kalmad∂π∂ zaman, haf∂zaya otomatik kay∂t sona
erer. Bu durumda radyo son al∂nan istasyonu
çalar.

VD
CTRL

6 1 0 c h

Frekans alan∂ listesinin seçilmesi
[TV] üzerine her t∂kland∂π∂nda, liste [TV 1] ve [TV 2]
aras∂nda deπiµir.

Verici seçimi
∑stenen verici için listede yer alan verici ismini veya
numaras∂n∂ t∂klay∂n∂z. Seçilen vericinin numaras∂
gösterilir.

Kaynak mensüsüne geri dönüµ
Kaynak menüsüne geri dönmek için, [CTRL] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Arama modunun seçilmesi
Üç arama modu içinden seçim yapabilirsiniz : Otomatik arama, ön seçimli istasyon arama ve manuel
aramad∂r. Otomatik arama ayar∂ seçildiπinde
"AUTO 1" göstergesi ve ön seçimli istasyon arama
ayar∂ seçildiπinde, "AUTO 2" yaz∂s∂ ekranda belirir.
[SEEK] üzerine her t∂klamada, mod aµaπ∂daki µekilde
deπiµir:
AUTO 1 (Otomatik arama ayar∂)
AUTO 2 (Ön seçimli istasyon arama ayar∂)
MANU

(Manuel arama)

TV listesi menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
TV listesi menüsünün çaπr∂lmas∂ için [LIST] üzerine
t∂klay∂n∂z.

TV isimler menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
TV isimler menüsünü ayarlamak için, [NAME] üzerine
t∂klay∂n∂z (Sayfa 25).
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TV menüsü
Kanal∂n TV ekran∂ndan seçilmesi
TV 1 ve TV 2 frekans alanlar∂ aras∂nda geçiµ yapmak için, üst orta bölüme
t∂klay∂n∂z.

MODE

MENU

V.SRC
TV-MONITOR WIDE VISION

SCRN

VIDEO

Daha gerideki bir kanal∂ seçmek için
sol bölüme t∂klay∂n∂z.

- IN -

AUDIO

Daha ilerdeki bir kanal∂ seçmek için saπ
bölüme t∂klay∂n∂z.

Bir TV / Video görüntüsü gösterilirken ekran∂n alt ortas∂na t∂klanacak olursa, audio kaynaπ∂, görüntü
ayarlar∂, video ve yay∂n ayarlar∂ vs. ekranda gösterilir (Ekran göstergeleri). Ekran∂n alt orta k∂sm∂na
tekrar t∂kland∂π∂nda görüntü kapan∂r.

TV frekans alan∂

Arama modu

AUTO2

TV 1
1 0 c h

W I DE
C I N EMA

Ekran modu

FM
E URO

AV
OU T
V I DEO

9 7 . 5

Kanal

AV ç∂k∂µ görüntü
modu

M Hz

I NFO

Audio kaynaklar kumanda bilgisi
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UKW / AM radyo menüsü
Radyo menüsü-1

Radyo menüsü 2’ye geçiµ
ME NU

T I
AM

1 2:0 0

TUNER

FM

FM1
P 1
1 0 8 . 0
M Hz
FM - I NFO
MANU
ALM NEWS REG AF
TI
ST

P 2

P 3

P 4

Bir sonraki kaynaklar menüsünün
çaπ∂r∂lmas∂
Bir sonraki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için,
sembolünün alt∂nda yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

Önceki kaynaklar menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Bir önceki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için,
sembolünün üzerinde yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

PTY
P 1

Radyo menüsü 2’yi çaπ∂rmak için, [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.

P 5

P 6

Menü ekran∂n∂n deπiµtirilmesi
Menü ekran∂n∂ deπiµtirmek için [MENU] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Bant seçimi
Bant∂ seçmek için ya [FM] veya [AM] üzerine t∂klay∂n∂z.
[FM] üzerine her t∂klay∂µ∂n∂zda, bant FM 1, FM 2 ve FM
3 olarak deπiµir.
AM veya LW band∂n∂ seçmek için, [AM] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Ayarlama
Otomatik arama ayar∂ (AUTO 1)
Daha yüksek frekanslar∂ aramak için, [
t∂klay∂n∂z.
Daha düµük frekanslar∂ aramak için, [
t∂klay∂n∂z.

] üzerine
] üzerine

Sabit istasyon arama ayar∂ (AUTO 2)
Bir sonraki sabit istasyona (örneπin numaras∂ bir say∂
daha büyük olana) geçmek için [
] üzerine veya
son dinlenen istasyona (örneπin numaras∂ bir say∂
] üzerine
daha küçük olana) geçmek için [
t∂klay∂n∂z.
Manuel ayar (MANU)
Frekans∂ bir kademe yükseltmek için, [
t∂klay∂n∂z.
Frekans∂ bir kademe düµürmek için, [
t∂klay∂n∂z.

] üzerine
] üzerine

Uyar∂
Bir stereo yay∂n al∂nd∂π∂nda ST göstergesi görünür.

Sabit istasyon haf∂zas∂
Bir kere haf∂zaya kaydedildikten sonra, sevdiπiniz
istasyonu tek bir tuµ ile çaπ∂rabilirsiniz.
1 Haf∂zaya kaydetmek istediπiniz band∂ / istasyonu
seçiniz.
2 ∑stasyon için kullanmak istediπiniz sabit istasyon
numaras∂n∂ [1] - [6], iki saniye veya daha uzun bir
süre bas∂l∂ tutunuz.
Uyar∂
FM 1, FM 2, FM 3 ve AM (MW ve LW) bantlar∂nda
6 istasyonu haf∂zaya kaydedebilirsiniz.

Bir sabit istasyonun yeniden çaπ∂r∂lmas∂
∑stenen istasyonun bulunduπu sabit istasyon
numaras∂na [1] - [6] dokununuz. Çaπ∂r∂lan istasyonun
numaras∂ gösterilir.

PTY menüsüne geçiµ
PTY menüsünü çaπ∂rmak için, [PTY] üzerine t∂klay∂n∂z
(Sayfa 21).
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UKW / AM radyo menüsü
Radyo menüsü-2

Arama modunun seçilmesi

T I

ME NU
AM

1 2:0 0

TUNER

FM

FM1
P 1
1 0 8 . 0
M Hz
FM - I NFO
ALM NEWS REG AF
TI
MANU
ST

Üç arama modu içinden seçim yapabilirsiniz : Otomatik arama, ön seçimli istasyon arama ve manuel
aramad∂r. Otomatik arama ayar∂ seçildiπinde
"AUTO 1" göstergesi ve ön seçimli istasyon arama
ayar∂ seçildiπinde, "AUTO 2" yaz∂s∂ ekranda belirir.
[SEEK] üzerine her t∂klamada, mod aµaπ∂daki µekilde
deπiµir :
AUTO 1

(Otomatik arama ayar∂)

AUTO 2

(Ön seçimli istasyon arama ayar∂)

MANU

(Manuel arama)

PTY

AME

MONO

SEEK

LO.S

TI VOL

Haf∂zaya otomatik kay∂t
Mevcut frekans alan∂ kapsam∂nda al∂nabilen tüm
istasyonlar∂ otomatik olarak haf∂zaya kaydedebilir
ve bunlar∂ daha sonra tek bir tuµ kullanarak
çaπ∂rabilirsiniz. Bu fonksiyon özellikle seyahat
s∂ras∂nda hangi istasyonlar∂n al∂nabildiπini
bilemediπiniz durumlarda anlam kazan∂r. Bu µekilde 6 istasyona kadar haf∂zaya kaydedilebilir.
1 Haf∂zaya otomatik kay∂t için frekans alan∂n∂ seçiniz.
2 [AME] üzerine t∂klay∂n∂z.
[
] ve [
] yan∂p söner.
3 Haf∂zaya otomatik kay∂d∂ baµlatmak için, [
]
] üzerine t∂klay∂n∂z.
veya [
Ön seçimli istasyon numaralar∂ [P 1] - [P 6] ard
arda gösterilir.
Belirli bir frekans alan∂n∂n bütün istasyonlar∂
haf∂zaya kaydedildiπi veya haf∂zada art∂k yer kalmad∂π∂ zaman, haf∂zaya otomatik kay∂t sona erer.
Bu durumda radyo son al∂nan istasyonu çalar.
Uyar∂lar
• Otomatik istasyon haf∂zas∂ çal∂µmakta iken AF
fonksiyonu devreye sokulursa, sadece RDS
istasyonlar∂ (yani bir RDS sinyali yay∂nlayan
istasyonlar) haf∂zaya kaydedilir. Daha önce FM 1
band∂nda programlanm∂µ olan RDS istasyonlar∂,
FM 2 veya FM 3 band∂nda tekrar haf∂zaya kaydedilmezler.
• Otomatik haf∂za çal∂µ∂rken bölgesel istasyon arama
iµlemi devreye sokulursa, güçsüz al∂nan istasyonlar haf∂zaya kaydedilmez.
• ∑laveten trafik duyurular∂n∂n tan∂nmas∂ fonksiyonunu da devreye sokarsan∂z, sadece trafik bildirilerini ileten bölgesel istasyonlar∂n frekanslar∂
haf∂zaya kaydedilir.

Bölgesel istasyon aramas∂n∂n aç∂lmas∂ ve
kapat∂lmas∂
Bölgesel istasyon aramas∂ devrede ise, otomatik
istasyon aramas∂ zay∂f al∂nan tüm istasyonlar∂ atlar.
Bölgesel istasyon aramas∂n∂ açmak ve kapatmak için
[L.O.S] üzerine t∂klay∂n∂z.
Bölgesel istasyon aramas∂ aç∂ld∂π∂nda LO.S göstergesi
gösterilir.

Mono al∂µ∂n aç∂lmas∂ ve kapat∂lmas∂
Mono al∂µa geçiµ uzak istasyonlar∂n yay∂n parazitlerini azalt∂r ve bu sayede dinleme kalitesini
iyileµtirir.
Mono al∂µ∂ açmak veya kapatmak için, [MONO] üzerine
t∂klay∂n∂z.
Mono al∂µ devreye girdiπinde, MONO göstergesi gösterilir.
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UKW / AM radyo menüsü
Trafik bilgileri
Cihaz trafik yay∂n∂ yapan istasyonlardan trafik yay∂n∂n∂
al∂r. Trafik duyurusu yap∂ld∂π∂nda radyo yay∂n∂ veya
CD deπiµtiricinin çal∂µmas∂ kesilir.
Trafik bilgilerinin aç∂lmas∂ ve kapat∂lmas∂ :
Fonksiyonlar∂ açmak ve kapatmak için, [ TI ] üzerine
t∂klay∂n∂z.
Fonksiyon devreye girdiπinde, Tl göstergesi yanar.
Bir CD çal∂n∂rken bir trafik duyurusu yap∂lacak olursa,
CD’nin çal∂nmas∂ kesilir. Trafik duyurusu sona erdikten
sonra veya sinyal kötü al∂µ nedeniyle kaybolacak olursa, CD yine çalmaya devam eder.
Baµka bir trafik yay∂n∂na geçme :
Arama iµlemini [
] /[
] baµlat∂n∂z.
Uyar∂lar
• CD çal∂n∂rken diπer bir trafik yay∂n∂na geçilemez.
• Ayarlanm∂µ olan trafik yay∂n∂ zay∂f geliyorsa, radyo
otomatik olarak baµka bir trafik yay∂n∂n∂ arar.
• Trafik yay∂n∂ olmayan ancak bir EON sinyali bulunan bir RDS istasyonunu al∂yorsan∂z, yine de
bütün güncel trafik bilgilerini alabilirsiniz. Çünkü
oto radyosu trafik duyurular∂ yap∂ld∂π∂nda otomatik
olarak ayn∂ yay∂n zincirinin trafik yay∂nlar∂na
baπlan∂r.

Trafik duyurular∂ için ses µiddetinin programlanmas∂
Bu fonksiyon trafik duyurular∂n∂n ve haberlerinin
yay∂nlanacaπ∂ ses µiddetini ayarlar.
1 Ses µiddetini ayarlamak istediπiniz istasyonu seçiniz.
2 Ses µiddetini istenen seviyeye getiriniz.
3 [TI Vol] üzerine 2 saniye veya daha uzun temas
ediniz.
Ses µiddeti seviyesi haf∂zaya kaydedilmiµtir.
Trafik duyurular∂ önceden ayarlanan ses µiddetinde
yay∂nlan∂r.
Uyar∂lar
• Radyo al∂µ∂ s∂ras∂nda ses µiddeti bu fonksiyonla
düµürülemez. Ses µiddeti ancak, radyoda ayarlanandan daha yüksekse düµürülebilir.
• Sadece güncel trafik durumunu almak veya sadece
haberleri dinlemek istiyorsan∂z, bir trafik yay∂n∂n∂
seçiniz ve ses µiddetini sonuna kadar k∂s∂n∂z. Trafik haberleri veya anonslar∂ yay∂nlanmaya
baµlad∂π∂nda, ses µiddeti otomatik olarak önceden
programlanm∂µ olan deπere ayarlan∂r.
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UKW / AM radyo menüsü
Program tipi menüsü (PTY)

Program partisinin belirlenmesi
1

FM -

ENG.

I N FO
J a z z

2

Mu s i c

LANG.
S o c i a l

R e l

A f

f a i

&
&

Sizin taraf∂n∂zdan belirlenmiµ bir program partisinde
] üzerine
frekans aramas∂n∂ baµlatmak için, [
t∂klay∂n∂z. Sizin taraf∂n∂zdan seçilen program partisi
bulunduπunda, istasyonun tan∂m∂ gösterilir ve istasyon
ayarlan∂r.

I n
T o u r

L e i s u r e
J a z z

Belirli bir program partisinde istasyon
aramas∂n∂n baµlat∂lmas∂

i g i o n

P h o n e
T r a v e l

r s

i n g

H o b b y

Mu s i c

Program listesi üzerinde hareket edebilmek için, ya
[ ] veya [ ] üzerine bir defa t∂klay∂n∂z.
Dinlemek istediπiniz program tipinin üzerine
t∂klay∂n∂z.

CTRL

Program tipi menüsünden ç∂k∂µ

PTY menüsü belirli bir program∂ yay∂nlamakta olan
istasyonlar∂n aranmas∂na imkan verir.

Tekrar radyo menüsüne geri dönmek için [CTRL] üzerine t∂klay∂n∂z.

Uyar∂
Otomatik trafik anonsu seçeneπi devreye al∂nd∂π∂ zaman, bu fonksiyon kullan∂mda deπildir.

PTY ekran metninin deπiµtirilmesi
Ekran metnini Almanca veya Frans∂zca olarak ekrana
getirmek için, PTY modunda [LANG] üzerine t∂klay∂n∂z.
Uyar∂
Lisan deπiµtirme sadece PTY menüsü için geçerlidir.
Diπer menülerin tamam∂ yine ∑ngilizce olarak gösterilmeye devam eder.
News
Current Affairs
Information
Sports
Education
Drama
Culture
Science
Varied Speech
Pop Music
Rock Music
Easy Listening
Light Classics
Serious Classics
Other Music
Weather & Metr
Finance
Children’s progs
Social Affairs
Religion
Phone In
Travel & Touring
Leisure & Hobby
Jazz Music
Country Music
National Music
Oldies Music
Folk Music
Documentary
All Speech
All Music

Haberler
Aktüel konular
Bilgiler
Spor
Eπitim
Tiyatro
Kültür
Bilim
Muhtelif konular
Pop müziπi
Rock müziπi
Dinlence müziπi
Aπir klasik
Yoπun klasik
Diπer müzik
Hava ve meteoroloji bilgileri
Finans
Çocuk programlar∂
Toplumsal konular
Dini konular
Dinleyici programlar∂
Seyahat ve tur
Boµ vakit ve hobby
Caz müziπi
Country müziπi
Milli müzik
Eski müzik
Halk müziπi
Belgesel
Sürekli konuµma
Sürekli müzik

S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
S
M
S
S
S
S
M
S
M

(S: Konuµma, M: Müzik)
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CD deπiµtirici menüsü
CD deπiµtirici menüsü-1 (ana)
T I
D -

ME NU

1 2:0 0

CD - CH 1

D+

Disc 5 - Tr 1 2
BEST
H I TS

2 : 3 4 P
REP

DSCN

SCN

DREP

REP

MRDM

RDM

Ara verme ve çalmaya devam etme
CD ara verme fonksiyonunu çal∂µt∂rmak için, [
] üzerine t∂klay∂n∂z.
] üzerine
Çalma iµlemine devam etmek için, [
t∂klay∂n∂z.

∑leri doπru CD arama:
∑stenen disk (CD) numaras∂n∂ göstermek için [D+] üzerine t∂klay∂n∂z.
[D + ] üzerine her dokunuµta, disk numaras∂ bir rakam
büyür.
Çalma iµlemi, gösterilen CD numaras∂n∂n baµ∂ndan
baµlar.
Geriye doπru CD arama:
∑stenen CD numaras∂n∂ gösterebilmek için, [D-] üzerine
t∂klay∂n∂z.
[D -] üzerine her dokunuµta, CD numaras∂ bir rakam
küçülür.
Çalma iµlemi, gösterilen CD numaras∂n∂n baµ∂ndan
baµlar.
Uyar∂
CD deπiµtirici bir CD yüklerken, "LOAD" göstergesi
yanar.

Bir parçan∂n tekrar edilmesi

Belirli bir parçan∂n aranmas∂

Çal∂nan parça tekrar çal∂n∂r.
Parçan∂n tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonunun aç∂lmas∂ ve
kapat∂lmas∂:
Parçan∂n tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonunu açmak veya
kapatmak için, [REP] üzerine t∂klay∂n∂z.
Parçan∂n tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonu devrede olduπu
zaman, REP göstergesi görünür.

Bu fonksiyonun yard∂m∂yla bir CD içindeki parça
isimlerini, istediπiniz müzik parças∂n∂ buluncaya
kadar, ileri veya geriye doπru atlayabilirsiniz.

Uyar∂
CD’nin çalmas∂n∂ kestiπiniz zaman, parça tekrar etme
fonksiyonu kapan∂r.

∑leri doπru parça arama:
∑stenen parça numaras∂n∂ gösterebilmek için, [
]
üzerine t∂klay∂n∂z. Bir sonraki parçaya geçmek için bir
kere, onu izleyen parçaya ulaµmak için iki kere
t∂klay∂n∂z, vs..
Çalma iµlemi, numaras∂ gösterilen parçan∂n baµ∂ndan
baµlar.

Bir CD’nin tekrar edilmesi

Uyar∂
CD deπiµtirici çalmakta olduπu CD’nin son parças∂na
ulaµt∂π∂nda, bir sonraki CD’nin ilk parças∂n∂ çalar. Son
CD’yi çalarak bitirdiyse, tekrar ilk CD’yi çalmaya baµlar.

Geriye doπru parça arama:
]
∑stenen parça numaras∂n∂ gösterebilmek için, [
üzerine t∂klay∂n∂z. Çal∂nan parçan∂n baµ∂na gelmek
için bir kere, bir önceki parçan∂n baµ∂na gelmek için iki
kere t∂klay∂n∂z, vs..
Çalma iµlemi, numaras∂ gösterilen parçan∂n baµ∂ndan
baµlar.

Çalmakta olan CD tekrar çal∂n∂r.
CD’nin tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonunun aç∂lmas∂ ve
kapat∂lmas∂:
CD’nin tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonunu açmak veya
kapatmak için, [DREP] üzerine t∂klay∂n∂z.
CD’nin tekrar çal∂nmas∂ fonksiyonu devrede olduπu zaman, DREP göstergesi görünür.
Uyar∂
CD’nin çalmas∂n∂ kestiπiniz zaman, CD tekrar etme
fonksiyonu kapan∂r.

Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπi

H∂zl∂ ileri ve geri sarma

CD üzerinde bulunan müzik parçalar∂n∂n herbirinin ilk
on saniyesi tan∂ma amaçl∂ olarak çal∂n∂r.

CD’nin çalmas∂ s∂ras∂nda ileri doπru h∂zl∂ sarma:
]
Aray∂c∂ CD’nin istenen yerine ulaµ∂ncaya kadar, [
üzerine t∂klay∂n∂z. Tuµ b∂rak∂ld∂ktan sonra çalma iµlemi
devam eder.

Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπinin aç∂lmas∂
ve kapat∂lmas∂:
Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπini açmak veya
kapatmak için, [SNC] üzerine t∂klay∂n∂z.
Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπi aç∂ld∂π∂ zaman,
SNC göstergesi belirir.
Her parçan∂n ilk 10 saniyelik bölümü çal∂n∂r ve parçalar
tan∂ma amaçl∂ olarak s∂rayla çal∂n∂rlar.

CD’nin çalmas∂ s∂ras∂nda geriye doπru h∂zl∂ sarma:
Aray∂c∂ CD’nin istenen yerine ulaµ∂ncaya kadar, [
]
üzerine t∂klay∂n∂z. Tuµ b∂rak∂ld∂ktan sonra çalma iµlemi
devam eder.

Belirli bir CD’nin aranmas∂
Bu fonksiyon sayesinde deπiµtirici içinde bulunan
CD’lerin aras∂nda istediπinizi buluncaya kadar ileri
ve geri sarma yapabilirsiniz.

Tan∂ma amaçl∂ çal∂nan müzik parças∂n∂n çal∂nmas∂:
Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπini durdurmak ve
parçay∂ normal dinlemek için, [
] veya [SNC] üzerine
tekrar dokununuz.
Uyar∂lar
• Çalma iµlemini kestiπiniz zaman, parça tan∂ma
amaçl∂ çalma otomatiπi kapan∂r.
• Parça tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπi her parçay∂
k∂saca bir kere çalar.
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CD deπiµtirici menüsü
CD tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπi

CD deπiµtirici menüsü 2’nin ayarlanmas∂

Deπiµtiricide bulunan CD’lerin her birinin ilk on saniyelik bölümünü ard∂ ard∂na tan∂ma amaçl∂ çalar.

CD deπiµtirici menüsü 2’yi ayarlamak için, [
t∂klay∂n∂z.

Tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπinin aç∂lmas∂ ve
kapat∂lmas∂:
CD tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπini açmak ve kapamak için, [DSCN] üzerine t∂klay∂n∂z.
Tan∂ma amaçl∂ çalma fonksiyonu aç∂ld∂π∂ zaman,
DSCN göstergesi gösterilir.
CD deπiµtiriciye yerleµtirmiµ olduπunuz disklerin her
birisinin ilk 10 saniyelik bölümü s∂ras∂yla çal∂n∂r.

Bir sonraki kaynaklar menüsünün
çaπ∂r∂lmas∂

Tan∂ma amaçl∂ çal∂nan bir CD’nin çal∂nmas∂:
Tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπini durdurmak ve CD’yi
] veya [DSCN) üzerine tekrar
normal dinlemek için, [
t∂klay∂n∂z.

] üzerine

Bir sonraki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için,
sembolünün alt∂nda yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

Önceki kaynaklar menüsünün çaπ∂r∂lmas∂
Bir önceki kaynaklar menüsünü çaπ∂rmak için,
sembolünün üzerinde yer alan iµaretin üzerine t∂klay∂n∂z.

Menü ekran∂n∂n deπiµtirilmesi
Menü ekran∂n∂ deπiµtirmek için [MENU] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Uyar∂lar
• Çalma iµlemini kestiπiniz zaman, tan∂ma amaçl∂
çalma otomatiπi kapat∂l∂r.
• Tan∂ma amaçl∂ çalma otomatiπi, CD deπiµtiricide
bulunan her CD’yi sadece bir kere çalar.
• CD deπiµtirici bir CD’yi yüklerken, "LOAD“ göstergesi yanar.

Rastgele çalma
Çalmakta olan CD’nin tüm parçalar∂n∂ rastgele bir s∂ra
ile çalar.
1 Rastgele çalma iµlevini açmak ve kapatmak için,
[RDM] üzerine t∂klay∂n∂z.
Rastgele çalma devreye girdiπinde, RDM göstergesi belirir.
Çalan parçan∂n s∂ra numaras∂n∂ gösteren gösterge
bir sonraki parçaya geçildiπinde deπiµir.
Parça seçildiπinde, çalma iµlemi baµlar.
] üze2 Çalmakta olan parçay∂ deπiµtirmek için, [
rine t∂klay∂n∂z.
Baµka bir parça seçilir ve çalmaya baµlar.
Uyar∂
Çalma iµlemini kestiπiniz zaman, parça tan∂ma amaçl∂
çalma otomatiπi kapat∂l∂r.

Magazinden rastgele çalma
Deπiµtiricide bulunan CD’lerin bütün parçalar∂n∂ rastgele s∂rayla çalar.
1 Magazin rastgele çalma fonksiyonunu açmak veya
kapatmak için, [MRDM] üzerine t∂klay∂n∂z.
Magazin rastgele çalma fonksiyonu aç∂ld∂π∂ zaman,
MRDM göstergesi belirir.
CD ve parça numaras∂ göstergesi, bir sonraki seçilmiµ parçan∂n seçilmesi ile deπiµir.
Parça seçildiπinde çalma iµlemi baµlar.
2 Çalmakta olan parçay∂ deπiµtirmek için, [
] üzerine t∂klay∂n∂z.
Baµka bir CD / parça seçilir ve çalmaya baµlar.
Uyar∂lar
• Çalma iµlemini kestiπiniz zaman, magazin rastgele
çalma fonksiyonu kapat∂l∂r.
• CD deπiµtiricinin bir sonraki parçay∂ baµlatmak için
ihtiyaç duyacaπ∂ süre, CD deπµtiricide bulunan CD
say∂s∂na baπl∂d∂r.
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CD deπiµtirici menüsü
CD deπiµtirici menüsü-2
T I
D -

CD deπiµtirici menüsüne 1 dönüµ

ME NU

1 2:0 0

CD - CH 1

D+

Disc 5 - Tr 1 2
BEST
H I TS

2 : 3 4 P

CD deπiµtirici menüsü 1’e dönmek için [
t∂klay∂n∂z.

CD listesinin deπiµtirilmesi
[ ] üzerine her t∂kland∂π∂nda, CD listeleri CD 1-6 ve
Disk 7-10 aras∂nda deπiµirler.

REP

TITLE

SCRL

LIST

TIME

NAME

CD’lerin isim veya parça göstergesinin
seçilmesi
CD çalarken, [TITLE] üzerine her t∂kland∂π∂nda gösterge aµaπ∂daki µekilde deπiµir:
CD ismi (DNPS)
CD Baµl∂π∂ (CD Text)
Parça pozisyon ismi (CD Text)
Uyar∂lar
• CD isimlerini önceden belirlenmiµ CD isim fonksiyonu ile birlikte girebilirsiniz.
• ∑smi olmayan bir CD’nin ismini göstermeyi deneyecek olursan∂z, ekranda "NO NAME" uyar∂s∂ belirir.
• Baµl∂π∂ olmayan bir CD’nin baµl∂π∂n∂ göstermeyi
deneyecek olursan∂z, ekranda "NO TEXT" uyar∂s∂
belirir.

Manuel arama
CD baµl∂π∂n∂n veya parça pozisyon isminin gösterilmesi
için, [SCRL] üzerine t∂klay∂n∂z. Baµl∂klar bir ak∂µ içinde
gösterilirler.

CD’ler için zaman ekran∂n∂n seçilmesi
CD çalarken, [TIME] üzerine her t∂kland∂π∂nda zaman
ekran∂ aµaπ∂daki µekilde deπiµir:
P

: O anda çalan parçan∂n geçen süresi

A

: Tüm CD’lerin geçen süresi

R

: Tüm CD’lerin kalan süresi

CD listesi ekran∂na geçiµ
CD listesi ekran∂n∂ ayarlamak için, [LIST] üzerine
t∂klay∂n∂z.

∑sim giriµ ekran∂na geçiµ
∑sim giriµ ekran∂na geçmek için, [NAME] üzerine
t∂klay∂n∂z (Sayfa 25).
Uyar∂
El freni çekilmediπi sürece, iµletme mümkün deπildir.
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∑sim menüsü
CD listesi ekran∂

∑sim giriµ ekran∂

T I

ME NU
Disc 5 - Tr 1 2
1 B E S T

1 2:0 0
BEST

2 : 3 4

H I T S - V 1

A

B

H I TS
C

D

E

F

A B
2 B E S T

H I T S - V 2

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

a b
3 N o

N ame

S P C

1 2
4 N o

N ame

Ä ä

CTRL

5 N o

N ame

6 N o

N ame

Y

TITLE

CD seçimi
∑stenen CD için listedeki CD numaras∂n∂ veya CD ismini t∂klay∂n∂z. Deπiµtirilen CD’nin numaras∂ gösterilir.

N AME

O K

∑stasyon isimlerinin ön seçimi (SNPS) /
CD isimlerinin ön seçimi (DNPS)
1

CD ekran∂n∂n deπiµtirilmesi
Ekran∂ listedeki CD baµl∂π∂ ve CD isimleri aras∂nda
deπiµtirmek için, [TITLE] üzerine t∂klay∂n∂z.

Kaynaklar seçimi menüsüne dönüµ
Kaynaklar seçim menüsüne geri dönmek için (Shift),
[CTRL] üzerine t∂klay∂n∂z.

Z
SET

2

∑mleç istenen iµaret giriµ pozisyonunda bulunuyorsa, 4. ad∂mla devam ediniz. Böyle bir durum söz
konusu deπilse, imleci istenen pozisyona getirmek
için, [ ] veya [ ] üzerine t∂klay∂n∂z.
∑mleç, [ ] üzerine t∂kland∂π∂nda sola, [ ] üzerine
t∂kland∂π∂nda saπa hareket eder.
∑µaret listeleri ayarlamak için, [ ] veya [ ] üzerine
t∂klay∂n∂z.

Uyar∂
• ∑µaret listesindeki bütün iµaretler gösterildiπinde,
[ ] ve [ ] görünmezler.
3 ∑µaret listelerini deπiµtirmek için, [ A B], [a b] , [1 2]
veya [A ä] üzerine t∂klay∂n∂z.
4 Bir iµaret üzerine t∂klay∂n∂z.
5 ∑simler için bütün iµaretler verilinceye kadar, 1’den
4’e kadar yer alan ad∂mlara devam ediniz.
Uyar∂lar
• Her isim için 12‘ye kadar iµaret verebilirsiniz.
• Boµluk b∂rakmak için, [SPC] üzerine t∂klay∂n∂z. Bir
boµluk eklenir ve imleç saπa kayar.
6 ∑sim giriµini bitirmek ve isim ön seçimi modundan
ç∂kmak için, [OK] üzerine t∂klay∂n∂z.
Uyar∂lar
• ∑stasyon ismini deπiµtirmek istediπinizde önce
istasyonun ismini ekrana getiriniz (Yukar∂da 1 ve
2’de anlat∂lan ad∂mlar∂ uygulay∂n∂z), sonra harfi/
harfleri yukar∂da 2. ve 4. ad∂mlar∂n∂ yaparak
deπiµtiriniz.
• 30 TV vericisinin isimlerini düzenleyebilirsiniz.
• 100 CD ad∂n∂ kaydedebilirsiniz. 101’inci CD’nin
ismini girdiπinizde, ilk girdiπiniz isim otomatik olarak silinir.
• CD’ler toplam çal∂µ süreleri ve içlerindeki parça
say∂s∂yla tan∂mlan∂rlar. Çald∂π∂n∂z CD ad∂ haf∂zaya
kaydedilmiµ diπer bir CD ile ayn∂ özelliklere sahip
ise, muhtemelen yanl∂µ bir isim gösterilmiµtir.
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Uzaktan kumanda fonksiyonu
+

–

Ses tuµlar∂

SRC

SRC-tuµu

4
TV/VD
FM

ATT-tuµu

¢
TUNE
TRACK

+

AT T

DISC

38

AM
–
M/S

V.SRC-tuµu
MODE

V.SRC

FNC

MODE tuµu

MENU (Menü) tuµu
AME

REAR AV

REAR AV (Arka AV) tuµu
SP-tuµu
SP
OPEN

OPEN (Aç) tuµu

Temel kaynaklar kumanda fonksiyonu
•

SRC-tuµu
∑µletme türü seçim tuµu SRC’ye her bas∂µta program kaynaπ∂ aµaπ∂daki µekilde deπiµir:
Radyo modu

•

•

•
•

CD deπiµtirici modu

TV modu

Stand by (haz∂r) modu

Not:
• Uygulanamayan herhangi bir iµletme türünden bir sonraki iµletme türüne geçilir.
• CD kontrol modu baπlanm∂µ ünite ile ilgili olarak farkl∂d∂r.
SES tuµlar∂
Çalma ses µiddetini + tuµuna basarak artt∂rabilirsiniz.
Çalma ses µiddetini - tuµuna basarak azaltabilirsiniz.
ATT-tuµu
Ses µiddetini birden düµürür. Daha önceki ses µiddetine dönmek için tekrar ayn∂ tuµa bas∂n∂z. Ses µiddetinin tamamen azalt∂lmas∂, sesi birden düµürme devresini devreden ç∂kar∂r.
SP-tuµu
Tak∂l∂ hoparlör modunu ayarlar.
OPEN (Aç) tuµu
Monitörü açar / kapat∂r
Not:
" " tuµunun fonksiyonu yoktur.

Görsel fonksiyon
•
•
•

•

V.SRC-tuµu
V.SRC tuµuna her bas∂ld∂π∂nda, video görüntüsü Navigasyon, TV ve Video aras∂nda deπiµir.
MODE tuµu
Mod tuµuna her bas∂ld∂π∂nda, ekran modu normal, tam ekran, kesin ve zoom aras∂nda deπiµir.
MENU (Menü) tuµu
Kaynaklar kumanda ekran∂na geçmek için MENU tuµuna bas∂n∂z.
Kaynaklar kumanda ekran∂ndaki arka plan deπiµecek ise, her defas∂nda MENU tuµuna bas∂n∂z.
REAR AV tuµu
REAR AV tuµuna her bas∂ld∂π∂nda, AV ç∂k∂µ modu normal , TV ve video 2 aras∂nda deπiµir.
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Uzaktan kumanda fonksiyonu
+

–

SRC

-tuµu
4

FM+ -tuµu

+

AT T

AM-tuµu

TV/VD
FM

¢
TUNE
TRACK

DISC

38

AM
–

-tuµu
-tuµu

M/S

MODE

V.SRC

FNC

AME

REAR AV

AME-tuµu
SP
OPEN

TV kumanda fonksiyonu
•

-tuµu
tuµuna her bas∂µta, ayar modu Auto 1, Auto 2 ve manuel olarak deπiµir.
• AYAR-tuµlar∂
-tuµuna bas∂n∂z.
∑stasyon haf∂zas∂n∂ ad∂m ad∂m geriye doπru deπiµtirmek için
∑stasyon haf∂zas∂n∂ ad∂m ad∂m ileriye doπru deπiµtirmek için
-tuµuna bas∂n∂z.
• FM+tuµu
TV 1, TV 2 , Video 1 ve Video 2 aras∂nda deπiµtirmek için.
• AME-tuµu
1 Otomatik haf∂za kayd∂ için frekans alan∂n∂ seçiniz.
2 AME tuµuna bas∂n∂z.
3 Otomatik haf∂za kayd∂n∂ baµlatmak için
-tuµuna veya
-tuµuna bas∂n∂z.

Radyo fonksiyonu
•

-tuµu
-tuµuna her bas∂µta, radyo modu Auto 1, Auto 2 ve manuel aras∂nda deπiµir.
• AYAR-tuµlar∂
∑stasyon haf∂zas∂n∂ ad∂m ad∂m geriye doπru deπiµtirmek için
-tuµuna bas∂n∂z.
∑stasyon haf∂zas∂n∂ ad∂m ad∂m ileriye doπru deπiµtirmek için
-tuµuna bas∂n∂z.
• FM+tuµu
FM 1, FM 2 ve FM 3 bantlar∂n∂ seçer ve bunlar∂n aras∂nda geçiµleri yapar.
• AM-tuµu
MW ve LW bantlar∂n∂ seçer.

CD kumanda fonksiyonu
•
-tuµu
-tuµuna bas∂n∂z.
CD ara verme fonksiyonunu çal∂µt∂rmak için,
Çalma iµlemine devam etmek için,
-tuµuna bas∂n∂z.
• TRACK-tuµlar∂
-tuµuna bas∂n∂z.
∑stenen say∂da parçay∂ geriye doπru atlamak için,
∑stenen say∂da parçay∂ ileri doπru atlamak için,
-tuµuna bas∂n∂z.
• CD-tuµlar∂
∑stenen say∂da CD’yi geriye doπru atlamak için, AM-tuµuna bas∂n∂z.
∑stenen say∂da CD’yi ileri doπru atlamak için, FM + tuµuna bas∂n∂z.
27

TV-MONITOR WIDE VISION, TR

27

19.07.2002, 11:53 Uhr

Montaj
Aksesuarlar

1

1x

2

1x

Montaj için uyar∂lar
1. Kontak anahtar∂n∂ çekiniz ve k∂sa devreleri önlemek için, eksi kutbu akümülatörden ay∂r∂n∂z.
2. Her cihaz∂n giriµ ve ç∂k∂µ kablolar∂n∂ baπlay∂n∂z.
3. Aµaπ∂daki s∂raya uyarak µasi kablosunu, sürekli
art∂ kablosunu ve ak∂m besleme kablosunu kablo
demeti ile baπlay∂n∂z.
4. Kablo demeti baπlant∂s∂n∂ cihaza baπlay∂n∂z.
5. Cihaz∂ monte ediniz.
6. Akümülatörün eksi kutbunu baπlay∂n∂z.
7. Reset tuµuna bas∂n∂z. (bkz. Sayfa 4)

•
3

1x

•
4

2x
•

5

1x
•

TE
AR
C ANOST
BO
H

IT

SI
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D NER

•

O
S
N
F O
O BOT
F

W
X-

TY

A3
30

6

2x

7

1x

8

6x

9

1x

:

2x

•

Dikkat!
Kontaπ∂n∂z∂n ACC baπlant∂s∂ yoksa, ak∂m besleme
kablosunu kontak arac∂l∂π∂yla aç∂l∂p kapat∂labilen
diπer bir baπlant∂ya baπlay∂n∂z. Eπer ak∂m besleme kablosunu ak∂mla sürekli beslenen bir
baπlant∂ya baπlayacak olursan∂z, akünün
boµalmas∂ tehlikesi ortaya ç∂kar.
Eπer sigortada bir problem var ise, öncelikle kablolar∂ k∂sa devre bak∂m∂ndan inceleyiniz. Sonra
ar∂zal∂ sigortay∂, deπeri ayn∂ olan saπlam bir sigorta
ile deπiµtiriniz.
Baπlanmam∂µ olan hiç bir kablo ucunun arac∂n gövdesi ile temas etmemesine dikkat ediniz. K∂sa devreleri önlemek için, kablo uçlar∂ndaki veya baπlant∂
soketlerindeki koruyucu k∂l∂flar∂ hiç bir zaman
ç∂kartmay∂n∂z.
Montaj iµleminden sonra, fren ∂µ∂klar∂n∂n, dönüµ
sinyallerinin ve sileceklerin kusursuz çal∂µ∂p
çal∂µmad∂π∂n∂ kontrol ediniz.
Montaj yüzeyini yaπ ve diπer kirliliklerden tamamen
ar∂nd∂r∂n∂z.
Cihaz∂ tespit aç∂s∂ 30° veya daha az olacak µekilde
yerleµtiriniz.

Dikkat!
Oto radyonuzun hasar görmesini önlemek için, sadece bu orijinal aksesuarlar∂ kullan∂n∂z. Sadece cihaz ile birlikte
verilen, yukarda belirtilen aksesuarlar∂ kullan∂n∂z.
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Montaj
Monitör ünitesinin montaj∂
Dikkat!
Ana cihaz çal∂µma kontrolü tamamland∂ktan sonra yerine monte edildiπinde, önce monitörü kapat∂n∂z.
Uyar∂
• ∑ki yandaki tespit düzeneklerini montaj çerçevesine
uyacak µekilde kayd∂r∂n∂z ve mümkün olan 3 montaj pozisyonundan birini seçiniz ( : Tespit vidas∂).
• Tespit düzenekleri ön cepheye yak∂n konumda
olduklar∂nda (montaj pozisyonu örneπin
olabildiπince geriye doπru), sert bir lastik çerçeve
(Aksesuar No. 5) kullanman∂z gerekir.

Oto audio ünitesi için ortada montaj yeri bulunmayan otomobillerde:
Merkezi ünitenin girintisi ile ana ünitenin girintisini
derinlemesine ve yatay olarak karµ∂l∂kl∂ getirmek
ve doπru pozisyonda tespit edebilmek için mesafe
takozlar∂ (akseuar 10) kullan∂n∂z.

Orta montaj yeri bulunmayan
otomobillerde

U
P

Aksesuar 5

Aksesuar :

U
P

Aksesuar 9
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Montaj
Cihaz∂n ç∂kar∂lmas∂

Aksesuar 4
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Montaj
Ωebeke kablosunun baπlanmas∂

Aksesuar 6
OFF ON
BOOST

CAR DIVERSITY ANTENNA
WITH BOOSTER CX-A330

OFF ON
BOOST

CAR DIVERSITY ANTENNA
WITH BOOSTER CX-A330

Audio / Görsel - giriµ veya ç∂k∂µ
• Görsel ( Sar∂)
• Sol audio (beyaz)
• Saπ audio ( K∂rm∂z∂)

TravelPilot DX-N/
TravelPilot DX-N wide vision

5
10
15

1
6
11

Aksesuar 3

Dikkat!
Monitörün baπlant∂ kablosunun
ç∂kart∂lmas∂ s∂ras∂nda, soketin
ç∂kartma halkas∂ndan dikkatlice
çekiniz.

TV-MON∑TORÜ wide vision
M4
IN

OUT

NAV
I/F

Aksesuar 2

Aksesuar 1

El freni µalterindeki kabloyu çekiniz
Uyar∂
IN-OUT ayarlar∂
• TravelPilot DX-N Wide Visionu baπlad∂π∂n∂zda, "IN" konumuna ayarlay∂n∂z.
• Diπer bir monitöre
baπlad∂π∂n∂zda, "OUT" konumuna ayarlay∂n∂z.

FM AM Radyo wide
vision baπlant∂ kablosu
(opsiyonel)
FM AM Radyo
wide vision
baπlant∂ kablosu
(opsiyonel)

El freni için sezici hatt∂
(yeµil)
PRK SW

Dikkat!
Güvenlik nedenlerinden dolay∂ kablo mutlaka baπlanm∂µ olmal∂d∂r.

Otomatik ayd∂nlatma için
kumanda hatt∂ (portakal
rengi)
Araç far µalterine baπlay∂n∂z.

ILLUMI

Gerilim besleme
kablosu (k∂rm∂z∂)

Kontak

Kontak kilidi

ACC

Akümülatöre giden
sürekli art∂ kablosu
(sar∂)
BATT

Ana sigorta
kutusu

Kutu ( 5A)
CD deπiµtiricinin baπlant∂
kablosu (opsiyonel)

Gövdedeki µasi kablosu
(siyah)
–

MASTER SW kablosu
(beyaz/k∂rm∂z∂)
CD deπiµtirici (opsiyonel)

MASTER
SW

+

Akümülatör
FM-AM radyo wide vision baπlanmazsa,
kablo araç µasisine baπlanmal∂d∂r.
Dikkat!
Cihaz ancak kablo baπland∂ktan sonra
çal∂µ∂r.
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Montaj
Anten birimlerinin baπlanmas∂ ve kurulmas∂
Anten biriminin baπlant∂s∂

Monitör ünitesine

Dikkat!
Arac∂n içine monte edilen antenlerin al∂µ
hassesiyeti, arac∂n d∂µ∂na monte edilen
antenlere oranla daha düµüktür. Bölgenizdeki sinyal zay∂f olduπunda, görüntü
muhtemelen hiç görünmez veya bozuk
olarak görülür.

ON

OFF ON
BOOST

CAR DIVERSITY ANTENNA
WITH BOOSTER

OFF

Amplifikatör µalteri
Elektromanyetik alanlar
yüzünden ekranda görüntü
bozukluπu oluµtuπunda,
amplifikatör µalterini "OFF"
konumuna getiriniz.

Gerilim besleme kablosu (k∂rm∂z∂)

Kontak kilidi

Kontak

Kutu ( 1A)
Ana sigorta kutusu
Gövdedeki µasi kablosu (siyah)
–

Anten biriminin montaj∂
• Anteni arka cam∂n iç yüzeyine çift tarafl∂ yap∂µt∂r∂c∂
bant ile tespit ediniz. Yap∂µt∂r∂c∂ bant sadece bir
kere kullan∂labileceπinden, yap∂µt∂racaπ∂n∂z yüzeyi
önceden dikkatle kontrol ediniz.
• Soπuk cam çift tarafl∂ yap∂µt∂r∂c∂ bant∂n yap∂µt∂rma
gücünü zay∂flat∂r.
Araç içindeki montaj nemli ve yaπmurlu bir günde
yap∂lacak olursa, yüksek nem oran∂ çift tarafl∂
yap∂µt∂r∂c∂ bant∂n yap∂µt∂rma gücünü zay∂flat∂r.
• Anteni seyir s∂ras∂nda görüµ alan∂n∂z∂ engelleyecek
bir yere (örneπin ön cama) monte etmeyiniz.
1

4

5

+

Anteni çift tarafl∂ yap∂µt∂r∂c∂ bantla tespit ettikten
sonra, 24 saat süreyle dokunmadan yerinde
b∂rak∂n∂z. Antene güç uygulamay∂n∂z ve bu süre
içinde ∂slanmamas∂na dikkat ediniz.
Anten kablosunu monitöre baπlay∂n∂z.

Antenin tak∂lacaπ∂ yeri özenle kontrol ediniz. Ambalajla birlikte verilen cam temizleyici ile yaπ ve kir
kal∂nt∂lar∂n∂ iyice temizleyiniz, bölgeyi suyla siliniz
ve iyice kurutunuz.

Dikkat!
Cam∂ çok dikkatli temizleyiniz, aksi takdirde çift tarafl∂
yap∂µt∂r∂c∂ bant∂n yap∂µt∂rma gücü zay∂flayabilir ve bant
kendiliπinden sökülebilir.
2 Anten yap∂ parçalar∂n∂n üzerindeki ve anten biriminin arka taraf∂ndaki koruyucu folyoyu ay∂r∂n∂z.
3 Anten yap∂ parçalar∂n∂n ve anten biriminin çift tarafl∂ yap∂µt∂r∂c∂ bantlar∂n∂ arka cama yap∂µt∂r∂n∂z.
Çift tarafl∂ yap∂µt∂r∂c∂ bant∂n üzerine bast∂rarak iyi
yap∂µmas∂n∂ saπlay∂n∂z. Bütün kablolar∂ ambalajla
birlikte verilen germe parçalar∂yla emniyet alt∂na
al∂n∂z.

Akümülatör

Anten yap∂
parçalar∂

Anten birimi

Arka cam
Kablolar∂ germe
parças∂ çubuπu
ile birleµtiriniz

Aksesuar 8

Arka koltuk
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Ar∂za arama
Cihaz bazen, çok basit bir kullan∂m hatas∂ndan dolay∂ çal∂µmaz. Bu nedenle bir Blaupunkt Müµteri Hizmetleri
servisine baµ vurmadan önce aµaπ∂daki özet bilgileri bir gözden geçiriniz. Ar∂za belki de çok kolayca ortadan
kalkar.

BEL∑RT∑

OLASI NEDEN∑

Cihaz devreye girmiyor.

ÇARE

Sigorta yanm∂µ.

Kablolarda k∂sa devre olup olmad∂π∂n∂
kontrol ediniz ve sigortay∂ deπeri ayn∂
olan bir yenisi ile deπiµtiriniz.

Kontak kilidinin ACC pozisyonu
mevcut deπil.

Baπlanm∂µ art∂ kablosunu sürekli art∂
kablosuyla birleµtiriniz.

Cihaz hiç bir tuµ bas∂nc∂na tepki
vermiyor.

Mikro bilgisayar doπru
çal∂µm∂yor.

Reset tuµuna bas∂n∂z (bkz. sayfa 4).

Monitör aç∂lm∂yorn.

El freni çekilmemiµ.

Emniyet nedenlerinden dolay∂,
monitör seyir s∂ras∂nda aç∂lmaz. El
frenini kullan∂n∂z.

TV / Video görüntüsü yok.

Cihaz el frenini tan∂ma µalterine
baπlanmam∂µ.

Baπlant∂y∂ "Baπlant∂lar" bölümüne
uygun µekilde gerçekleµtiriniz (bkz.
Sayfa 31).

El freni çekilmemiµ.

Emniyet nedenlerinden dolay∂, seyir
s∂ras∂nda TV ve video görüntüleri
al∂namaz. Görüntü alabilmek için el
freninin çekilmiµ olmas∂ gerekmektedir.

Ekran karanl∂k.

Cihaz, ∂s∂n∂n düµük olduπu bir
bölgede bulunuyor.

Monitörün ∂s∂s∂ düµecek olursa, içindeki
likit kristalin özelliπi nedeniyle ilk
aç∂ld∂π∂nda daha karanl∂k olabilir.
Açt∂ktan sonra ∂s∂n∂n yükselmesini bekleyiniz. Normal parlakl∂k geri gelir.

Arac∂n ∂µ∂klar∂ yak∂ld∂π∂nda, ekran
kararm∂yor.

Cihaz, otomatik dimmer fonksiyonuna ayarlanm∂µ.

Cihaz otomatik dimmer’e ayarlanm∂µ
ise, arac∂n far µalterine
baπlanmam∂µt∂r.

Ayd∂nlatma kablosu
baπlanmam∂µ (Eπer manuel
dimmer ayarlanm∂µ ise.)

Baπlant∂y∂ "Baπlant∂lar" bölümüne
uygun µekilde gerçekleµtiriniz (bkz.
Sayfa 31).

Arac∂n TV ve radyo antenleri
birbirlerine çok yak∂n.

•

AM / UKW radyo al∂µ∂ zay∂f ve /
veya parazit duyuluyor.

•

∑ki anteni mümkün oluπu kadar
birbirlerinden uzaklaµt∂r∂n∂z.
Ana cihaz∂ kapat∂n∂z.
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Ar∂za arama
Aµaπ∂daki ikazlar sistemin baπlant∂lar∂nda bir problem olduπunu size bildirmek için kullan∂l∂rlar.
BUS-E50:

∑ki veya daha fazla say∂da radyo veya CD deπiµtirici baπlanm∂µt∂r.

BUS-W08:

BUS terminaline iki veya daha fazla say∂da monitör baπlanm∂µt∂r.

Belirli problemlerle karµ∂laµ∂ld∂π∂nda aµaπ∂daki ar∂za mesajlar∂ndan biri ekranda gösterilir. Böyle bir durumda
aµaπ∂daki çözümleri uygulay∂n∂z.
EJECT

CD deπiµtiricide magazin yoktur. Magazin tam tak∂lmam∂µt∂r.
➪ Magazini yerine oturtunuz.
Cihazda CD yoktur.
➪ CD yerleµtiriniz.

NO DISC

Magazinde hiçbir CD yoktur.
➪ Magazine bir CD yerleµtiriniz.

E-04

Magazinde hiçbir CD yoktur.
➪ Magazine bir CD yerleµtiriniz.
CD çok kirlenmiµtir. CD ters tak∂lm∂µt∂r. CD hasar görmüµtür.
➪ CD’yi temizleyiniz ve doπru tak∂n∂z.

E-99

CD yuvas∂nda bir sorun var veya cihaz baµka herhangi bir neden yüzünden çal∂µmamaktad∂r.
➪ CD yuvas∂n∂ kontrol ediniz. Ve cihaz∂n üzerindeki geri alma tuµuna bas∂n∂z.
E-99 ikaz∂ sönmüyorsa, Blaupunkt müµteri hizmetleri servisine baµvurunuz.

HOLD

Is∂ 60°’nin üzerine ç∂kt∂π∂ndan, CD deπiµtiricinin koruma devresi bütün fonksiyonlar∂n∂ durdurmuµtur.
➪ CD deπiµtiriciyi, (gerekiyorsa camlar∂ veya havaland∂rmay∂ açarak) soπutunuz. Cihaz çal∂µmaya
haz∂r hale gelince çalmaya devam eder.
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Teknik veriler
Teknik veriler
Teknik veriler özel uyar∂ olmadan deπiµtirilebilir.
Monitör bölümü
Görüntü format∂

6,5 inç eninde
142,6(en) x 80,7(yük) mm
Görüntü sistemi
Ωeffaf TN LCD panel
Çal∂µma sistemi
TFT Aktif matriks sistemi
Piksel say∂s∂
336,960 piksel
(480 H x 234 V x RGB)
Etkin Piksel
99,99 %
Her ne kadar likit kristal için etkin piksel oran∂ %99,99
veya fazlas∂ olarak verilmiµ olsa bile, piksellerin % 0,01
oran∂ndaki bir bölümünün parlamamalar∂ veya hatal∂
parlamalar∂ mümkündür.
Piksel düzeni
Arka plan
ayd∂nlatmas∂
Hoparlörler

RGB µerit düzeni
Soπuk katot tüpleri
1 W (40mm x 20mm)

Radyo bölümü
Renk sistemi
Kanal seçim sistemi
Demodülasyon sistemi
Televizyon

Genel
∑µletme gerilimi
Ak∂m tüketimi
Çal∂µma ∂s∂s∂ aral∂π∂
Depolama ∂s∂s∂ aral∂π∂
Ölçüleri
Montaj ölçüleri
Aπ∂rl∂π∂
TV anten birimi
Ç∂k∂µ empedans∂
∑µletme gerilimi
Ak∂m tüketimi
Kablo uzunluπu
Montaj ölçüleri
Aπ∂rl∂π∂

14,4 V DC (11 bis 16 V)
2,0 A
- 10°C bis +60°C
- 20°C bis +85°C
180(B) x 50(H) x
182(D) mm
178(B) x 50(H) x
165(D) mm
1,8 kg (4 LBS)

75 Ohm /3,5 Ø mini kovan
12 V DC
1,0 A
5m
50 (B) x 14,5 (H) x
500 (D) mm
70 g (x2)

PAL/SECAM (TV)
NTSC/PAL (Video)
PLL Frekansl∂
Synthesizer sistemi
Bölünmüµ taµ∂y∂c∂ sistemi

PAL-B/G

PAL-I

SECAM-L

SECAM-D/K

SECAM-B/G

2 - 12ch

A - Jch

2 - 10ch

1 - 12ch

2 - 12ch

sistemi
Kanal

VHF

Konverjans∂

A - Hch
UHF

Anten giriµi

Harici video
ç∂k∂µ seviyesi
(mini kovan)
Harici audio max.
giriµ seviyesi
(mini kovan)
Harici video
ç∂k∂µ seviyesi
(RCA kovanlar∂)
Harici audio max.
giriµ seviyesi
(RCA kovanlar∂)
Video ç∂k∂µ seviyesi
(RCA kovanlar∂)
Audio ç∂k∂µ seviyesi
(RCA kovanlar∂)

21 - 69ch

4 kanal diversite
(75 Ohm / 3,5 Ø mini
kovan)

1 Vss/75 Ohm

1 V/22 KOhm

1 Vss/75 Ohm

1 V/22 KOhm
1 Vss/75 Ohm
500 mV/1 KOhm

Blaupunkt GmbH
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