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Önsöz
Bu kullanma kılavuzu Bolero ve Amundsen bilgi/eğlence sistemleri içindir.
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Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu
olduğundan bu kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.
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Bu kullanım kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler
Bu kullanma kılavuzu Bolero ve Amundsen bilgi/eğlence sisteminin tüm versiyonları (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacak) için geçerlidir. Cihaz,
takılı olduğu araç modeline bağlı olarak görünüm ve kullanım elemanlarının düzeni bakımından farklı olabilir.
Bu kullanma kılavuzunda mümkün olan tüm cihaz fonksiyonları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir. Bu nedenle aracınızdaki cihaz, bu kullanma kılavuzunda tarif edilen
tüm işlevlere sahip olmayabilir.
Örn. araç fabrika çıkışında ses sistemi ile donatılmamışsa ses ayarları menüsünde ŠKODA Surround ve Virtual Subwoofer menü öğeleri görüntülenmez.
Bu kullanma kılavuzunda açıklanan bazı özelliklerin kullanılabilirliği harici cihazların tipine (örn. telefon, müzik çalar vb.) bağlıdır.
Bu kullanım kılavuzundaki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. Resimler
önemsiz ayrıntılarda aracınızdan farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi olarak
anlaşılmalıdır.
ŠKODA AUTO sürekli olarak tüm araçların geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu
nedenle her zaman teslimat kapsamında şekil, donanım ve teknoloji açısından
değişiklikler olması mümkündür. Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler basım tarihindeki bilgi düzeyini yansıtmaktadır.
Bu kullanma kılavuzundaki teknik bilgilerden, resimlerden ve tanımlamalardan
herhangi bir hukuki talep söz konusu olamaz.
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen internet sayfalarını klasik görünümde açmanızı öneririz. İnternet sayfaları mobil olarak görüntülendiğinde gereken tüm bilgileri içermeyebilir.
Bu kullanım kılavuzunda mevcut olan ekran metinleri cihaza bağlı olarak cihaz
ekranında gösterilen metinlerden az miktarda farklı olabilir.
Bilgi ve sistem desteği
Örneğin cihaz yazılımının güncellenmesiyle, uyumlu harici cihazlarla vb. ile ilgili
bilgilere şu internet sayfalarından bakılabilir.
http://go.skoda.eu/infotainment
Uygunluk beyannamesi
ŠKODA AUTO, ŠKODA bilgi/eğlence sistemlerinin 1999/5/EG direktifinin temel
şartlarını ve diğer gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Bu kullanım kılavuzuna ilişkin önemli bilgiler
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Açıklamalar ve diğer bilgiler
Kullanma kılavuzunun yapısı
Kullanma kılavuzu hiyerarşik olarak aşağıdaki alanlara ayrılmıştır.
■

Ana bölüm (örn. Ön bilgiler) - ana bölümün başlığı her zaman altta sağ tarafta
gösterilir
■ Bölüm (örn. Cihaza genel bakış)
■ Modül (örn. Cihazı açma/kapatma)

Bilgi arama
Kullanma kılavuzunda bilgi ararken kullanma kılavuzunun sonundaki indeksi
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Metin bilgileri
„Basma“ - 1 saniye içerisinde kısaca basma (örneğin bir tuşa)
„Tutma“ - 1 saniyeden daha uzun basma (örneğin bir tuşa)
Metin sembolleri
®
Tescilli marka
™ Tescilli marka
→ Bir sonraki işlem adımı tanımlanması
 Sağ ayar düğmesi için kullanılan metin sembolü
DİKKAT
Bu simgenin yer aldığı metinler ciddi bir kaza, yaralanma veya can kaybı
tehlikesini belirtir.
ÖNEMLİ
Bu sembolün yer aldığı metinler araç hasarı riskini veya bazı sistemlerin çalışmama ihtimalini belirtir.
Not
Bu sembolün yer aldığı metinler ilave bilgiler içermektedir.
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Açıklamalar ve diğer bilgiler

Kullanılan kısaltmalar
Kısaltmalar

Anlam

Kısaltmalar
UPnP

Anlam
Harici bir cihazın cihazla kablosuz bir bağlantının kurulması
için ağ protokolü

2D

iki boyutlu harita görüntüleme

VIN

Araç kimlik numarası

3D

üç boyutlu harita görüntüleme

wav

Ses formatı

A2DP
ACC

tek taraflı ses verilerinin aktarımı için bir Bluetooth® profili
otomatik mesafe ayarı

AF

Güncel radyo istasyonunun alternatif frekansları

AM

Radyo frekans aralığının tanımı

ASR
AVRCP

kablosuz yerel ağ

WPS

Mevcut bir Hotspot (WLAN) ile cihazın güvenli bağlantı kurulumu

wma

sıkıştırılmış ses formatı

Tahrikli tekerleklerin tahrik patinaj regülasyonu
ses verilerinin aktarımıyla bağlantılı Multimedya fonksiyonlarının kullanımı için bir Bluetooth® profili

DAB

dijital radyo alımı

DRM

dijital medya içeriği kullanımını denetlemek veya kısıtlamak
için bir sistem

ESC

Stabilizasyon kontrolü

FM

Radyo frekans aralığının tanımı

HFP

bir mobil telefon ile bilgi/eğlence sistemi arasında iletişim
kurmak için Bluetooth® profili

GPS

konum belirlemesi için uydu sistemi

GPT

veri cihazlarındaki alanları bölmek için bir yöntem (yığın bellek kaynakları için kullanılır)

ID3 tag

yorumcu, parça, albüm adı vb. gösterilmesine olanak sağlayan bir müzik dosyasının ek özelliği

mp3

sıkıştırılmış ses formatı

mp4

sıkıştırılmış video formatı

MSC

bir USB cihazı için bir iletişim protokolü

OVP

bir veri cihazı için bir iletişim protokolü

PIN

kişisel tanımlama numarası

RDS

FM aralığındaki radyo alımında ek bilgilerin aktarılmasını
sağlayan sistem

SMS

kısa metin mesajları için bir servis

TMC

Navigasyonu etkileyebilen trafik mesajları

TP

WLAN

Bir trafik yayını istasyonunun tanınması
Kullanılan kısaltmalar
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Ön bilgiler

Harici cihazlar ve uygulamalar

Önemli bilgiler

Şek. 1
ŠKODA web sitelerinde telefon
uyumluluğu

Konuya giriş
DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırın! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanı (örn. sürüş sırasında metin mesajları yazmayın telefonu eşleştirmeyin veya bağlamayın, kişi listesiyle çalışmayın, hedef adres girmeyin,
WLAN veya SmartLink bağlantısı kurmayın vb.) - aksi durumda kaza tehlikesi söz konusu!
■

DİKKAT
■ Ses seviyesi, dıştan gelen sesli sinyaller (örn. polis, kurtarma ve itfaiye
araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri) daima duyulabilecek
şekilde ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!
DİKKAT
Harici cihazları (örn. cep telefonları, ses kaynakları), ani bir fren manevrasında, sürüş yönü değişikliğinde, bir kazada veya çarpışmada savrulabileceği
bir koltukta, hava yastığı açılma bölgesinde, kumanda paneli üzerinde veya
başka bir yerde bırakılmamalıdır - Yaralanma tehlikesi!
■ Harici bir cihazı asla sürüş sırasında bağlamayın veya ayırmayın - Kaza tehlikesi!
■ Harici cihazın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında size engel olmayacak
şekilde yerleştirin.

■

ÖNEMLİ
Bazı ülkelerde belirli bir hızdan itibaren bazı cihaz fonksiyonları kullanılamamaktadır. Bu bir hata veya arıza değildir, bilakis ulusal yasal yönetmelikler ile
ilgilidir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bazı işlevlerin kullanılabilirliği bağlanacak
cihazın tipine ve ayrıca içerisinde kurulu olan uygulamalara bağlıdır.
Cep telefonları
ŠKODA internet sayfalarından cihazın seçilen test edilecek cep telefonlarıyla
uyumlu olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu kontrol QR kodunun » Şek. 1 harici
cihazdaki (örn. telefon, tablet) ilgili uygulamanın kullanılmasıyla okutularak veya web tarayıcısına şu adresin girilmesiyle gerçekleşir.
http://go.skoda.eu/compatibility
Çok sayıda cep telefonların olması ve ayrıca bu cihazların sürekli gelişmesi nedeniyle, ŠKODA AUTO şirketi cihazla olan uyumluluğu her zaman kesin olarak
sağlayamaz. İlgili araçtaki işlevselliğin ŠKODA bayisini de dahil ederek fiziksel
olarak kontrol edilmesi önerilir.
Seçilen cep telefonlarının sadece resmi dağıtım ağından olan telefonlar test
edilir ve desteklenir. Bu durum donanım bellenimi ve yazılım için de geçerlidir.
Test edilecek cep telefonun işlevleri ülkeye özgü spesifikasyon ve somut hizmet sağlayıcısı için aynı tipteki cep telefonundan farklı olabilir.
Cep telefonlarının test edilmesi için bu testin zamanında mevcut olan işletim
sistemi ve sürümü kullanıldı. Bu nedenle bir başka işletime sistemine sahip bir
cep telefonun işlev kapsamı test edilen cep telefonun işlevinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ŠKODA AUTO şirketi cep telefonu üreticilerinden ve uygulama tedarikçilerinden
kaynaklanan değişiklikler için sorumluluk üstlenemez.
ŠKODA AUTO şirketi, hatalı veya talimatlara aykırı uygulamalar nedeniyle ya da
cep telefonlarının amacına uygun kullanılmaması veya izinsiz kullanılması nedeniyle cihazdaki veya araçtaki olası hasarlar için sorumluluk üstlenemez.
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Ön bilgiler



Uygulamalar
Harici cihazlarda (örn cep telefonları, tabletler), cihaz ekranında ek bilgilerin
gösterilmesini veya cihazın kullanılmasını sağlayan uygulamalar yüklenebilir.

4
5
6

- Sesli kullanım » Sayfa 12
- Navigasyon menüsü » Sayfa 45
 - Hedef odaklı trafik mesajları » Sayfa 57
 - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 60
 - Cihaz menü genel görünümün göstergesi » Sayfa 10
Dokunmatik ekran » Sayfa 9



Çok sayıdaki uygulamalar ve iletişim sistemleri (örn. SmartLink » Sayfa 40) veya bu cihazların devam eden gelişimi nedeniyle uygulamalar tüm harici cihazlarda işlevsel olmayabilir. ŠKODA AUTO şirketi doğru çalışmaları konusunda sorumluluk üstlenemez.

8

Uygulamalar, kullanımı ve ayrıca veri bağlantısı ücretli olabilir.

Cihaz Açıklaması - Amundsen (Yeti için geçerlidir)

7
9

Mevcut uygulamaların kapsamı ve işlevleri cihaza, araca ve ülkeye bağlıdır.
Mobil uygulamaların işlevi internet bağlantısının kalitesiyle etkilenebilir.
Bazı uygulamalar, üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlere bağlıdır.

Cihaza genel bakış
Cihaz açıklaması - Amundsen (Yeti için geçerli değil)
Cihaz, takılı olduğu araç modeline bağlı olarak ve kullanım elemanlarının düzenine göre farklı olabilir.

Şek. 3 Cihaza genel bakış

Şek. 2 Gösterimli cihaz tarifi: 6,5 ekranlı Amundsen
 Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
 Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 18
1
2  - Medya menüsü » Sayfa 21
3  - Telefon menüsü » Sayfa 30

 Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
 Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 18
1
2  - Medya menüsü » Sayfa 21
3  - Telefon menüsü » Sayfa 30
4  - Sesli kullanım » Sayfa 12
5  - Trafik yayını alışını açma/kapatma » Sayfa 20
6  - Navigasyon menüsü » Sayfa 45
7  - Hedef odaklı trafik mesajları » Sayfa 57
8  - Cihaz menü genel görünümün göstergesi » Sayfa 10
9 Dokunmatik ekran » Sayfa 9
10 SD hafıza kartı yuvası „SD1“
11 SD hafıza kartı yuvası „SD2“

Ön bilgiler
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Cihaz açıklaması - Bolero (Yeti için geçerli değil)

Cihaz açıklaması - Bolero (Yeti için geçerlidir)

Cihaz, takılı olduğu araç modeline bağlı olarak ve kullanım elemanlarının düzenine göre farklı olabilir.

Şek. 5 Cihaza genel bakış
Şek. 4 Gösterimli cihaz tarifi: 6,5 ekranlı Bolero
 Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
 Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 18
1
2  - Medya menüsü » Sayfa 21
3  - Telefon menüsü » Sayfa 30
4 Donanımına göre:
▶  - Sesli kullanım » Sayfa 12
▶  - Trafik yayını alışını açma/kapatma » Sayfa 20
5  - Cihaz ayarları » Sayfa 15
6  - Ses tonu ayarları
7  - Araç sistemlerinin ayarları » Sayfa 60
8  - Cihaz menü genel görünümün göstergesi » Sayfa 10
9 Dokunmatik ekran » Sayfa 9

8

Ön bilgiler

 Cihazı açma/kapatma, ses seviyesini ayarlama ayar düğmesi
 Menü açma ve onaylama ayar düğmesi
 - Radyo menüsü » Sayfa 18
1
2  - Medya menüsü » Sayfa 21
3  - Telefon menüsü » Sayfa 30
4  - Sesli kullanım » Sayfa 12
5  - Trafik yayını alışını açma/kapatma » Sayfa 20
6  - Sessiz
7  - Ses tonu ayarları
8  - Cihaz menü genel görünümün göstergesi » Sayfa 10
9 Dokunmatik ekran » Sayfa 9
10 SD hafıza kartı yuvası „SD1“

ÖNEMLİ
Ekran, eldiven takılmış bir durumda veya tırnakla dokunularak çalıştırılamaz.
■ Ekranı korumak için dokunmatik ekranlar için uygun olan ve dokunmatik ekranın işlevselliğini olumsuz etkilemeyen bir koruyucu folyo kullanılabilir.
■ Ekrandaki kirler yumuşak bir bez ve gerekirse saf ispirto yardımıyla temizlenebilir.

Harici modul (Fabia için geçerli değil)

■

Yazılım güncellemesi
Şek. 8
ŠKODA web sitelerinde mevcut
yazılım güncellemeleri

Şek. 6 Harici bilgi/eğlence sistemi modülü: Bolero / Amundsen
Harici modül, ön yolcu tarafındaki eşya gözünde bulunur.
1
2

SD1 kart yuvası
SD2 kart yuvası

Harici modul (Fabia için geçerlidir)

Yüklü yazılım cihazın parçasıdır.
Şek. 7
Harici modül

Yazılım güncellemesi cihazın optimum işlevini sağlar (örn. yeni telefonların
uyumluluğu, radyo istasyon logolarının güncellenmesi).
Cihazın mevcut yazılım sürümüyle ilgili güncel bilgileri ŠKODA web sayfalarında
bulabilirsiniz. Bu QR kodunun » Şek. 8 harici cihazdaki (örn. telefon, tablet) ilgili
uygulamanın kullanılmasıyla okutularak veya web tarayıcısına şu adresin girilmesiyle gerçekleşir.
http://go.skoda.eu/updateportal
▶ Yazılım

Harici modül, yanda ön yolcu tarafındaki eşya gözünde bulunur.
Sadece SD1 kart yuvası A görünebilir ve erişilebilir » Şek. 7.

Dokunmatik ekran

Cihazı açma/kapatma

Cihaz parmaklar ile hafifçe dokunmak suretiyle kullanılabilen bir dokunmatik
ekran ile donatılmıştır.
Ekranın parlaklık derecesi
den ayarlanabilir.

bilgilerinin gösterilmesi için  tuşuna, ardından  → Sistem bilgileri
fonksiyon tuşuna dokunun.
▶ Yazılım güncelleme işleminin başlatılması için gösterilen menüde Yazılımı güncelle fonksiyon alanına dokunun.



→  → Ekran → Parlaklık derecesi: menüsü üzerin-

› Cihazıaçmak/kapatmak için



üzerine basın.

Cihazın otomatik olarak devreye girmesi
Cihaz, kontak kapatılmadan önce  ayar düğmesiyle kapatılmadıysa, kontak
açıldıktan sonra otomatik olarak devreye girer.

Ön bilgiler
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Cihazın otomatik olarak kapanması
Cihaz devredeyse ve kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik olarak kapanır.
Araç marş düğmesi ile donatılmışsa cihaz, motor durdurulup sürücü kapısı açıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.
Kontak kapalıyken, cihaz yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Cihaz, belirli koşullar altında otomatik olarak kapanabilir. Cihaz, cihaz ekranında
gösterilen bir metin mesajı ile bilgilendirir.
Cihazın yeniden başlatılması
Cihaz tepki vermediğinde (yani „donduğunda“),
basılarak yeniden başlatılabilir.



üzerine 10 saniyeden fazla

Cihaz menüleri
Şek. 9
Cihaz menülerine genel bakış

 Media Command menüsü » Sayfa 28
 SmartLink menüsü » Sayfa 40
Harici desteklenen bir cihaz bağlandığında  sembolü yerine, o anki
bağlantının sembolü görüntülenir
▶  - Android Auto » Sayfa 41
▶  - Apple CarPlay » Sayfa 42
▶  - MirrorLink® » Sayfa 42

Ses seviyesini ayarlama
Her ses seviyesi değişikliği ekranda görüntülenir.

› Ses seviyesini artırmak için  ayar düğmesini sağa çevirin.
› Ses seviyesini azaltmak için  ayar düğmesini sola çevirin.
› Sessize almak için  ayar düğmesini 0 konumuna alın.
› veya:  düğmesine basın (Yeti modelindeki Bolero için geçerlidir).
Sesin kapatılması durumunda ekranda .
Ses kapatıldığı anda Medya menüsünde bir kaynaktan çalınıyorsa, çalma kesintiye uğrar (Pause)1).
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi araç içerisinde ses titreşimlerime yol
açabilir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.

■

› Cihaz menüsü genel bakışının gösterilmesi için



tuşuna basın.

Cihaz menülerine genel bakış » Şek. 9
 Radyo menüsü » Sayfa 18
 Medya menüsü » Sayfa 21
 Resimler menüsü » Sayfa 26
 Ses tonu ayarları
 Cihaz ayarları » Sayfa 15
 Araç sistemlerinin ayarı (Yeti için geçerli değildir) » Sayfa 60
 Navigasyon » Sayfa 45 menüsü (Amundsen için geçerlidir)
 Telefon menüsü » Sayfa 30
 Hedef odaklı trafik bilgileri (TMC) (Amundsen için geçerlidir) » Sayfa 57

1)

AUX için geçerli değildir.
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Cihaz kullanımı ve ayarları
Cihaz kullanımı
Kullanım prensipleri

Şek. 10 Ekran alanları / Ekran göstergesi

„Checkbox“ olan menü adımı
 - Fonksiyon açık
 - Fonksiyon kapalı
H  „Pop-up penceresi“ ile menü adımının bir alt menüsünü açma
G

▶
▶

Menüleri kullanma » Şek. 11
   Menü penceresinin küçültülmesi/büyütülmesi
   Menü, liste geirişlerinde gezinme
   Menü pencerelerinin açılması/kapatılması
 Menü penceresinin kapatılması
Fonksiyon alanları
Bir fonksiyonu veya bir menüyü onaylayan ekran alanlarına „fonksiyon alanları“ denir.
▶ Beyaz yazı- Düğme etkin ve seçilebilir
▶ Gri yazı- Düğme devre dışı ve seçilemez
▶ Yeşil çerçeve - Şu anda seçili tuş
Menü/Menü adımı/Fonksiyon seçme
▶ Parmağı ekran üzerinde istenen yönde hareket ettirerek.
▶ Düğme .
Menü/Menü adımı/Fonksiyon onaylama
▶ Fonksiyon alanına dokunarak.
▶ Ayar düğmesine basılarak .
Bir üst menüye geri dönme

▶ Fonksiyon alanına dokunarak .
▶ Ekran üzerinde „Pop-up pencere“ dışında bir yere dokunarak.
▶ Ekranın yanında ilgili tuşa basılarak (örn. Medya menüsünde 

Şek. 11 Menülerin kullanılması
Ekran göstergesinin tanımı » Şek. 10
A Saat ve dış sıcaklık bilgilerini ve diğer bilgileri içeren durum satırı
B Geçerli menünün kullanımı ve menü hakkında bilgiler
C Güncel menünün fonksiyon alanları
D Geçerli menünün adı
E Bir üst menüye geri dönme
F Kaydırma işareti - Pozisyon ve menü içerisinde gezinme kaydırma işaretinin parmak ile yukarı/aşağı hareketiyle mümkündür

tuşuna ba-

sarak).
Menü öğesi/fonksiyon değeri seçme
▶  - seçilen menü öğesi/fonksiyon değeri
▶  - seçimi kaldırılan menü öğesi/fonksiyon değeri
Değer ayarlama
▶ Aşağıdaki sembollerden birinin bulunduğu fonksiyon alanına dokunarak  
   .
▶ Dokunarak veya parmağı skala üzerinde gezdirerek.
▶ Düğme .

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Not
Donanıma bağlı olarak cihaz, sağ kullanım kolundaki veya çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla çalıştırılabilir. Ek bilgiler » Kullanma kılavuzu.

Alfasayısal klavye
Şek. 12
Klavye görünümü örneği

Arama
Karakterler girilirken ilgili kayıtlar aranmaya başlanır.
Aranacak kayıt (örn. kayıtlı kişi) özel karakterler (Diakritika) ile birlikte girilmelidir.
Fonksiyon alanına  basıldığında ilgili kayıtların listesi açılır. Bulunan kayıt sayısı 5 veya daha az ise otomatik olarak bulunan kayıtları içeren bir liste gösterilir.

Harici cihazdaki bir uygulama aracılığıyla kullanım
Amundsen için geçerlidir (Yeti için geçerli değildir).
Bazı cihaz işlevleri, desteklenen harici cihazdaki bir uygulama ile kullanılabilir.

› Cihazda veri aktarımını ekinleştirin. Bunun için
Alfanümerik klavye harf, rakam ve karakter girişi içindir.
Alfasayısal klavye açıklaması » Şek. 12
A Giriş satırı
B Bağlama bağlı:
▶  - Büyük harfe geçiş
▶  - Özel karakterlere geçiş
▶  - Sayılara geçiş
C Bağlama bağlı:
▶  - Sayılara geçiş
▶  - Latin harflerine geçiş
▶  - Kiril harflerine geçiş
 Seçilen kayıtları görüntüleme (fonksiyon alanında seçilen kayıtların sayısı
görüntülenir)
 Girilen karakterleri silme
 Basılı tutulduğunda ilgili harfin varyantları görüntülenir.
 Seçilen dillere ait özel karakterler içeren klavyeler arasında geçiş » Sayfa
16
 Boşluk girişi
 İmleci giriş satırında sola kaydırma
 İmleci giriş satırında sağa kaydırma
 Girilen karakterleri onaylama

12

Cihaz kullanımı ve ayarları

 tuşuna basın ve ardından
 → Mobil cihazlar veri aktarımı → ŠKODA app&apos;leri için veri aktar. etkinleştir alanına dokunun.
› Cihaz kullanımı uygulamayla serbest bırakma. Bunun için  tuşuna basın ve
ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı → App&apos;ler ile kullanım: → Onayla/İzin
ver alanına dokunun.
› WLAN üzerinden cihaz ile harici cihaz arasında bağlantı kurun » Sayfa 38.
› Harici cihaza cihaz kullanımı için bir uygulama (örn. ŠKODA Media Command
başlatın).

Not
ŠKODA Media Command üzerinden cihaz kullanımı açıklaması, uygulamanın bileşendiri.

Sesli kullanım
Konuya giriş
Şek. 13
Sesli kullanım: Ana menü



Bazı cihaz fonksiyonları sesli komutlarla çalıştırılabilir.

Kullanım prensibi

Sesli kullanım hem sürücü hem de ön yolcu tarafından gerçekleştirilebilir.
Şek. 14
Ekran alanı ve ekran göstergesi

Sesli kullanım özelliği aşağıdaki menülerde kullanılabilir » Şek. 13.
▶ „Navigasyon“
▶ „Telefon“
▶ „Radyo“
▶ „Medya“
Söylenebilen sesli komutlar, sesli kullanım sırasında „Ünlem işaretleriyle“ gösterilir.
DİKKAT
Telefonun ses kullanım fonksiyonunu acil durumlarda kullanmayın. Sesli
komutlar bu gibi stresli durumlarda tanınmayabilir. Telefon bağlantısı kurulamayabilir veya bağlantının kurulması çok uzun sürebilir. Acil durum numarası elle çevrilmelidir!
ÖNEMLİ
Mesajlar cihaz tarafından oluşturulur. Her zaman net bir biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti edilemez.

Sesli kullanım açma/kapatma
Açma
› Cihazdaki  tuşuna basın.
› veya: Çok fonksiyonlu direksiyon simidindeki  düğmesine basın.
Kapatma
› Cihazdaki  tuşa iki kez basın.
› veya: Çok fonksiyonlu direksiyon simidindeki  düğmesine iki kere basın.
› veya: „Sesli kullanımı sonlandır“ sesli komutunu söyleyin.

› Sesli komutlar sadece cihaz ekranında  sembolü gösterildiğinde ve giriş

sesi tamamen duyulduğunda söylenmelidir. Giriş sesi açılabilir/kapatılabilir.
Bunun için  tuşuna basın ve ardından  → Sesli kullanım alanına dokunun.
› Sesli kullanımının ana menüsünde menülerden birini (örn. navigasyon) seçin,
ekranda şu gösterilir » Şek. 14.
Ekranda B alanında mevcut menü noktalarının örnekleri ve C alanında mümkün olan ilgili sesli komutların örnekleri gösterilir.
Fonksiyon alanına dokunulduğunda  ayrıntılı bir yardım görüntülenir.
Sesli kullanım sırasında, cihaz ekranında aşağıdaki simgeler görünür.
Semboller A
» Şek. 14






Anlamı
Sesli komutunuz bekleniyor
Sesli komut algılanıyor
Bir mesaj çalınıyor
Sesli kullanım durduruldu

Cihaz bir mesaj çaldığı sürece mesajın sonunu beklemeye gerek yoktur. Cihaz
mesajı  tuşuna basılarak veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol tuşuna basılarak sonlandırılabilir. Sonra bir sesli komut söylenebilir. Sesli kullanım

bu şekilde oldukça hızlanır.

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Sesli komutun algılanmaması
Cihaz tarafından bir sesli komut üç kez arka arkaya algılanmazsa sesli kullanım
durdurulur.
Not
Sesli kullanım sembolünün göstergesi donanıma bağlı olarak gösterge panelinin ekranından da gerçekleşir.

Fonksiyon koşulları
Sesli kullanım için fonksiyon koşulları
 Cihaz açık olmalı.
 Cihaza bağlı telefondan bir telefon görüşmesi gerçekleşmiyor.
 Park yardım sistemi etkin olmamalı.
Navigasyonun sesli kullanımıyla ilgili uyarılar
Hedefi girebilmek için önce „Adres gir“ deyin ve ardından cihazın talimatlarını
izleyin.
Bina numarası veya başka bir adres ek bilgisi sayı şeklinde söylenebilir. Sokak
adında kapı numarası veya başka adres ek bilgileri varsa, cihaz bulunan numara
bileşimlerini verir.
Girilecek hedef sesli kullanımın bulunmadığı bir ülkedeyse sesli komutla hedef
girişi mümkün değildir.
Radyonun sesli kullanımıyla ilgili uyarılar
Bir radyo istasyonun sesli komutla seçilebilmesi için istasyon mevcut istasyonların listesinde kayıtlı olmalıdır » Sayfa 19.
ÖNEMLİ
Bazı diller için sesli kullanım yok. Bu durum cihaz dili ayarlandıktan sonra ekranda görüntülenen bir metin mesajı aracılığıyla bildirilir.
Not
Sesli kullanım sırasında navigasyon anonsları ve trafik anonsları verilmez.

Sesli komutlar
Sesli komutların kolay anlaşılması için uyarlar
▶ Tonlama yapmadan ve gereksiz konuşma aralıkları vermeden normal bir ses
seviyesi ile konuşun.
▶ Telaffuzunuzun iyi olmasına dikkat edin.
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▶ Kapıları,

pencereleri ve sürgülü/kalkar tavanı kapatın, bu şekilde çevrenin,
sesli kullanım işlevine olumsuz etkisi önlenir.
▶ Yüksek hızda giderken, yükselen çevre seslerinin sesli komutları bastırmaması için daha yüksek sesle konuşulması önerilir.
▶ Sesli kullanım sırasında araçtaki arka plan seslerini (örn. araç içindekilerin aynı
anda konuşması) sınırlandırın.
Sesli kullanım sırasında her zaman uygulanabilir olan sesli komutlar.
Sesli komut
„Geri“
„Yardım“

Fonksiyon
Önceki menüye geri dönme
Olası sesli komutları çalma ve gösterme

Liste girişlerinde gezinirken uygylanabilen sesli komutlar.
Sesli komut
„Sonraki sayfa“
„Önceki sayfa“
„İlk sayfa“
„Son sayfa“

Fonksiyon

Menü/Liste/Dizin içerisinde gezinme

Sesli komut girişini düzeltme
Bir sesli komut,  tuşuna veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol tuşuna basılarak değiştirilebilir, düzeltilebilir veya yeniden girilebilir. Ancak bu sadece ekranda  sembolü gösterilirken mümkündür.
Başka bir deyişle sesli komutun cihaz tarafından algılanma zamanının beklenmesine gerek yoktur.

Sesli komut girişini durdurma/tekrar oluşturma
Durdurma
Bu şekilde sesli komut girişi için daha fazla zaman kazanılabilir.
Sesli komut giriş işlemi  ayar düğmesi çevrilerek durdurulabilir.
Durdurulduğunda sembol  durumundan şu duruma geçer .
Tekrar oluşturma
Sesli komut giriş işlemi aşağıdaki şekillerde yeniden başlatılabilir.
▶ Fonksiyon alanına dokunulduğunda .
▶ Cihazdaki  tuşuna basılarak.
▶ Çok fonksiyonlu direksiyondaki  sembol tuşuna basılarak.

Konfigürasyon asistanı
Şek. 15
Konfigürasyon asistanı

Cihaz açıldıktan sonra en az iki tane ayarlanmamış menü öğesi varsa konfigürasyon asistanı otomatik olarak görüntülenir.
Konfigürasyon asistanın otomatik görüntülenmesi Bir daha gösterme fonksiyon
alanına dokunularak devre dışı bırakılabilir.

› Manuel gösterim için



tuşuna basın, ardından  → Konfigürasyon asistanı

üzerine dokunun.

Konfigürasyon asistanı şu menü noktalarını sırasıyla ayarlamayı sağlar.





Saat ve tarih biçimi (Yeti için geçerli değildir)
Her bir radyo bandının birinci kayıt grubuna güncel olarak en güçlü alım
sinyaline sahip radyo istasyonun kaydı
Cihazın bir telefonla bağlantısı ve eşleştirilmesi
Ev adresi (Amundsen için geçerlidir)

Ayarlanan menü noktası  sembolü ile belirtilir.
Menü noktaları A » Şek. 15 bölgesinde ilgili fonksiyon alanına dokunarak ayarlanabilir.

Ses ayarları
Aşağıdaki menünün kapsamı ses sistemli araç donanımına bağlıdır.

› 
■

Sesli kullanım- Ses çıkışı için ses seviyesi ayarı
Maksimum açılış sesi - Cihazı açtıktan sonra olması istenen maksimum ses seviyesini ayarlama
■ Hıza bağlı ses seviyesi adaptasyonu - Hız seviyesinin artması durumunda ses seviyesi artışının ayarlanması
■ AUX ses seviyesi: - AUX üzerinden bağlanmış olan harici cihazın ses seviyesi
ayarı
■ Kısık - düşük ses seviyesi
■ Orta - orta dereceli ses seviyesi
■ Yüksek - yüksek ses seviyesi
■ Bluetooth ses: - Bluetooth® ses profili üzerinden bağlanmış olan harici cihazın
ses seviyesi ayarı
■ Eğlence sistemini azaltma (park ederk.) - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Eğlence sistemini azaltma (navi. anonsl.) - Navigasyon anonsları ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Bas - Orta - Tiz - Ekolayzer ayarı
■ Balance - Fader - Sol ve sağ, ön ve arka hoparlör arasındaki ses ağırlık noktasının ayarlanması
■ Subwoofer - Bas ses seviyesi ayarı
■ ŠKODA Surround - Bölgesel mekan sesinin açılması/kapatılması (Radyo modunda uygulanamaz)
■ Sanal Subwoofer - Sanal bas seslerinin açılması/kapatılması (Radyo modunda
uygulanamaz)
■ Ses karakteri - Ses karakterinin seçilmesi (Yeti için geçerlidir)
■ Surround - Sesin mekan optimizasyonu ayarı (Yeti için geçerlidir)
■ Ses merkezi - Sesin mekan optimizasyonu ayarı
■ Tümü - Tüm araç iç bölümü için sesin mekan optimizasyonu ayarı
■ Sürücü - Sürücü için sesin mekan optimizasyonu ayarı
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
■ Arama sırasında navigasyon anonsları yok - Telefon görüşmesi sırasında navigasyon
anonslarını açma/kapatma
■
■

Cihaz ayarları

tuşuna basın ardından  fonksiyon alanına dokunun.

Ses seviyesi - Ses seviyesi ayarı
■ Anonslar - Trafik yayını mesajlarının (TP) ses seviyesi ayarı
■ Navigasyon anonsları - Navigasyon anonslarının ses seviyesi ayarı

Ekran ayarları

› 

tuşuna basın ardından  → Ekran fonksiyon alanına dokunun.

Ekran kapalı (10 s sonra) - Ekranın otomatik güç kapatma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Parlaklık derecesi: - Ekranın parlaklık derecesi ayarı
■ Dokunmatik ekran sesi - Ekrana dokunulduğunda sesli sinyali açma/kapatma
■

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Yakınlık sensörü - Yakınlık sensörlerinin açılması/kapatılması (fonksiyon devredeyken örn. Navigasyon ana menüsü açıkken bir parmak ekrana yakınlaştığında fonksiyon alanlı alt satır gösterilir)
■ Bekletme modunda saati göster - Kontak açık ve cihaz kapalı iken ekranda saat ve
tarih gösterimi
■

Saat ve tarih ayarları

› 

tuşuna basın ardından  → Saat ve tarih fonksiyon alanına dokunun.

Saat kaynağı: - Saat kaynağı ayarları: manuel/GPS (Amundsen için geçerlidir)
Saat: - Saat ayarları
■ Yaz saati - Yaz saatini açma/kapatma (Amundsen için geçerlidir)
■ Yaz saatinin otomatik ayarlanması - Otomatik yaz saati geçişinin açılması/kapatılması
■ Zaman dilimi: - Zaman dilimi seçimi
■ Zaman biçimi: - Zaman biçimi ayarı
■ Tarih: - Tarih ayarları
■ Tarih biçimi: - Tarih biçimi ayarı
■
■

Not
Yeti modelinde saat ve tarih ayarları MAXI DOT ekrandan yapılır » Kullanma kılavuzu.

Cihaz dilinin ayarlanması

›  tuşuna basın ardından  → Dil/Language fonksiyon alanına dokunun.
› Cihaz dilini seçin veya MAXI DOT ekranla uyumlu dili ayarlamak için Otomatik

Güncel olarak ayarlı olan dilden farklı bir dildeki karakterleri girmek için bu menü üzerinden klavye dil seti eklenebilir (fonksiyon alanı ).

Birim ayarları

› 

Mesafe: - Uzaklık birimleri
Hız: - Hız birimleri
Sıcaklık: - Sıcaklık birimleri
Hacim: - Hacim birimleri
Tüketim: - Tüketim birimleri
■ Basınç: - Lastik basıncı için birimler

■
■
■
■
■

Not
Yeti modelinde birim ayarları MAXI DOT ekrandan yapılır » Kullanım kılavuzu.

Veri aktarımının ayarları
Açık veri aktarımı, cihaz ile harici bir cihaz arasında veri aktarma (örn.
MirrorLink® uygulaması) veya harici cihazın uygulamaları vasıtasıyla bazı cihaz
fonksiyonlarını kullanma (örn. ŠKODA Media Command olanağı sağlar).

› 

tuşuna basın ardından  → Mobil cihazlar veri aktarımı fonksiyon alanına dokunun.

■
■

fonksiyon alanına dokunun (Yeti için geçerlidir).

Bazı dillerde seçim yapıldıktan sonra cihaz anonsları için Kadın veya Erkek sesi
seçmek üzere bir fonksiyon alanı görüntülenir.
Not
Cihaz, sesli kullanımı desteklemeyen bir dil seçildiğinde ekrandaki bir mesaj
ile bildirimde bulunur.
■ Mesajlar cihaz tarafından oluşturulur. Her zaman net bir biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti edilemez.

■

Ek klavye dilleri ayarı

› 

tuşuna basın ardından  → Ek klavye dilleri fonksiyon alanına dokunun.
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tuşuna basın ardından  → Birimler fonksiyon alanına dokunun.

ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir - Veri aktarımının açılması/kapatılması
App&apos;ler ile kullanım: - Harici cihazın uygulamaları ile cihaz çalışmasını ayarlama (Amundsen için geçerlidir)
■ Devre dışı bırak - Harici bir cihazdan cihaz kullanımının yasağı
■ Onayla - Gerekli onay ile cihaz kullanımı
■ İzin ver - Herhangi bir kısıtlama olmaksızın cihaz kullanımı

Sesli kullanım ayarları

› 

tuşuna basın ardından  → Sesli kullanım alanına dokunun.

Örnek komutlar (Bilgi ve eğlence sistemi) - Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında temel sesli komutları içeren menünün gösterimini açma/kapatma
■ Sesli kullanım başlangıç sesi - Sesli kullanımın çalıştırılması sırasında akustik sinyali açma/kapatma
■ Sesli kullanım bitiş sesi - Sesli kullanımın kapatılması sırasında akustik sinyali açma/kapatma
■



■
■

Sesli diyalogda giriş sesi- Sesli komut girişi için akustik sinyali açma/kapatma
Sesli kullanımda bitiş sesi - Bir sesli komutun tamamlanmasından sonra sesli sinyalin açılmas/kapatılması

Harici cihazı güvenli kaldırma

› 

tuşuna basın ardından  → Güvenle kaldır: fonksiyon alanına dokunun ve
kaldırılacak harici cihazı seçin.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

› 

tuşuna basın ardından  → Fabrika ayarları fonksiyon alanına dokunun.

Bu menü üzerinden sadece seçili veya tüm ayarlar geri alınabilir.

Bluetooth® ayarları

› 

tuşuna basın ardından  → Bluetooth fonksiyon alanına dokunun.

Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonunu açma/kapatma
Görünürlük: - Bluetooth® biriminin diğer harici cihazlar için görünürlüğünü açma/kapama
■ Adı: - Bluetooth® biriminin adını değiştirme
■ Eşleştirilen cihazlar - Eşleşen Bluetooth® cihazlarının listesini görüntüleme
■ Cihaz bul - Mevcut cihazları arama
■ Bluetooth ses (A2DP/AVRCP) - Harici ses aygıtlarının bağlama özelliğini açma/kapatma (örneğin MP3 çalar, tablet ve benzeri)
■
■

WLAN ayarları
Amundsen için geçerlidir (Yeti için geçerli değildir).

› 
■

tuşuna basın ardından  → WLAN fonksiyon alanına dokunun.

WLAN - Harici cihazların mevcut Hotspot'ların listesi
■ WLAN - Cihazın WLAN özelliğini açma/kapatma
■ WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) - WPS aracılığıyla harici cihazın etkin noktası ile
güvenli bağlantı kurma
■ Manuel ayarlar - Harici cihazın Hotspot'unu aramaya ve bağlanmasına yönelik
parametrelerin ayarı
■ Ağ adı - Hotspot adını girme
■ Ağ anahtarı - Erişim parolasının ayarı

Güvenlik seviyesi: - Güvenliği ayarlama
WPA2 - WPA2 güvenliği
WPA - WPA güvenliği
Güvenlik düzeyi yok - Güvenlik olmadan (erişim parolasının girilmesine gerek olmadan)
■ Bağlan - Bağlantı kurulumu
■ Bul - Mevcut Horspot'ların bulunması/tekrar oluşturulması
■ Mobil Hotspot - Cihaz Hotspot'un ayarı (fonksiyon alanında bağlı olan harici cihazların sayısıyla birlikte  sembolü görüntülenir)
■ Mobil Hotspot - Cihaz Hotspot'un açılması/kapatılması
■ WPS hızlı bağlantı (WPS butonu) - WPS aracılığıyla cihazın etkin noktası ile güvenli bağlantı kurma
■ Hotspot ayarları - Cihaz Hotspot'uyla bağlantı için parametrelerin ayarı
■ Güvenlik seviyesi: - Bağlantı güvenliğini ayarlama
■ WPA2 - WPA2 güvenliği
■ WPA - WPA güvenliği
■ Güvenlik düzeyi yok - Güvenlik olmadan (erişim parolasının girilmesine gerek olmadan)
■ Ağ anahtarı - Erişim parolasının girilmesi
■ SSID: ... - Cihaz etkin noktasının adı
■ Ağ adı (SSID) gönderilmesin - Cihaz Hotspot'un görünürlüğünü açma/kapatma
■ Kaydet - Ayarlanmış cihaz Hotspot parametresinin kaydı
■

■
■
■

Sistem bilgileri

›  tuşuna basın ardından  → Sistem bilgileri fonksiyon tuşuna dokunun.
› Yazılımı güncelleme (örn. Bluetooth® veya radyo istasyon logoları) için Yazılımı
güncelle fonksiyon alanına dokunun.

Gösterilen sistem bilgileri.
▶ Cihaz parça no.: ... - Cihazın parça numarası
▶ Donanım: ... - Kullanılan donanımın versiyonu
▶ Yazılım: ... - Kullanılan yazılımın versiyonu
▶ Navigasyon veri tabanı: ... - Navigasyon verilerinin versiyonu
▶ Medya codec: ... - Medya codeclerinin versiyonu
▶ Bluetooth sürümü: ... - Kullanılan Bluetooth® yazılımının sürümü
Mevcut yazılım güncellemelerine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment

Cihaz kullanımı ve ayarları
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Durum satırındaki bilgi sembolleri

Radyo

Sembol

Kullanım



Konuya giriş
Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı ve ayrıca dijital DAB
radyo alımı olanağı sağlar.
ÖNEMLİ
Cam anteni olan araçlarda camlara folyo veya metal kaplı çıkartmalar yapıştırmayın - Radyo sinyalinin alımı olumsuz etkilenebilir.
■ Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen
devre dışı kalacak şekilde bozabilir.

■

Ana menü

 
 
 


Anlamı
Trafik sinyali mevcut
Trafik sinyal mevcut değil
RDS fonksiyonu kapalı (FM)
Alternatif frekans AF kapalı (FM)
Sinyal mevcut değil (DAB)

Görüntülenen istasyon adının sürekli değişmesi halinde ekran üzerinde istasyon adının yer aldığı kısma basılarak güncel metin sabitlenebilir. Parmakla istasyon adı kısmına yeniden basıldığında istasyon adı komple görünür.
DAB ana menü gösterimi
DAB radyo bandı aralığında ek bilgilerin ve resimlerin (slayt gösterisi), güncel
ayarlı istasyon bu bilgileri verdiğinde mümkündür.
Gösterge varyasyonu şu şekilde gösterilen menüden seçilebilir.

Şek. 16
Radyo: Ana menü (DAB)

▶ Radyo

ana menüsünde DAB bölümünde  fonksiyon alanına dokunun.

İstasyon arama ve frekans seçme
İstasyon arama

› Radyo ana menüsünde fonksiyon alanına  veya  fonksiyon alanına dokunun.

› Ana menünün gösterilmesi için



tuşuna basın.

Ana menü » Şek. 16
A Seçilen istasyon (isim veya frekans)
B Radyo metni (FM) / grup ismi (DAB)
C En sevilen istasyonlar için istasyon tuşları
D Radyo bandı seçimi (FM / AM / DAB)
E En sevilen istasyonlar için hafıza grubu seçimi
  İstasyon değiştirme
 Mevcut istasyonlar listesi
 Manüel/yarı otomatik istasyon arama
 Radyo metni gösterimi ve resim sunumu (DAB)
 Radyo menüsü ayarları
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Ayara bağlı olarak  → Ok tuşları: İstasyon listesinden mevcut bir istasyon veya
güncel seçili radyo bandında istasyon tuşlarına kayıtlı bir istasyon ayarlanır.
Frekans seçme
› Güncel seçilen frekans değerinin gösterilmesi için Radyo ana menüsünde 
fonksiyon alanına dokunun. Geri gitmek için  ayar düğmesine basın.
› İstenilen frekans değerinin ayarlanması için  fonksiyon alanına dokunun
ve sürmeli ayarlayıcıyı veya fonksiyon alanlarını   kullanın.
İstasyonları sırasıyla dinlemek (TARAMA)
Bu fonksiyon, seçili güncel radyo bandında mevcut olan tüm istasyonları birkaç
saniyeliğine arka arkaya çalar.

› Mevcut istasyonların çalma otomatiğini başlatmak için Radyo ana menüsünde  → Tara fonksiyon alanına dokunun.

› Çalma otomatiğini sonlandırmak için  fonksiyon alanına dokunun.

Mevcut istasyonlar listesi

Tercih edilen istasyonların için istasyon tuşları
Şek. 18
İstasyon tuşları

Şek. 17 Mevcut istasyonlar listesi örneği: FM / DAB

› Güncel seçili radyo bandının mevcut istasyonların listesini görüntülemek için
Radyo ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› Çalmak için istenilen istasyonun fonksiyon alanına dokunun.
› İstasyonların adlara, gruplara veya türe göre sıralanması (FM) A » Şek. 17
fonksiyon alanına dokunun » .
Bilgi sembolleri
Sembol



(örn.) 
(örn.) 




Anlamı

Bir istasyon tuşuna kaydedilmiş olan istasyon
Güncel olarak çalınan istasyon
Trafik yayını istasyonu
Yayınlanan programın tipi (FM)
Yerel yayın tipi (FM)
İstasyon sinyali alınamıyor (DAB)
İstasyon sinyali güvenli değil (DAB)
Görüntü yayını yapan istasyon (DAB)

Listeyi güncelleme
FM radyo bandında istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.
AM ve DAB radyo bandında güncelleme işlemi  » Şek. 17fonksiyon alanına dokunularak manuel olarak yapılır.
ÖNEMLİ
İstasyonlarını türe göre sıralamak için RDS ve AF fonksiyonları açık olmalıdır. Bu
fonksiyonlar Radio ana menüsünde FM bölümünde  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunularak açılabilir/kapatılabilir.

Her radyo bandı aralığı için üç gruba ayrılmış B ve tercih edilen istasyonların
A kaydedilmesi için olan istasyon tuşları mevcuttur » Şek. 18.

› Bir istasyonun Radyo ana menüsünde kaydedilmesi için istenilen

A fonksiyon alanını sesli bir sinyal duyulana kadar basılı tutun.
› Bir istasyonun istasyon listesinde kaydedilmesi için istenilen istasyonun
fonksiyon alanını basılı tutun ve istenilen istasyon tuşuna dokunun.

Bir istasyon dolu bir istasyon tuşuna kaydedilirse bu istasyon tuşunun üzerine
yazılır.

İstasyon logoları
Cihaz hafızasına, istasyonların kaydedilmesi sırasında istasyon tuşlarına otomatik atanan istasyon logoları hafızaya alınır.
İstasyon logosunun otomatik atanması

› Devre dışı bırakmak/etkinleştirmek için Radyo ana menüsünde  → Gelişmiş
ayarlar → İstasyon logolarını otomatik hafızaya al fonksiyon alanına dokunun.

İstasyon logosunu manüel atama
› Radyo ana menüsünde fonksiyon alanına  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Dolu bir istasyon tuşuna basın ve veri taşıyıcısını (SD kartı, USB) seçin.
› İstenilen istasyon logosunu ilgili veri taşıyıcısında arayın ve seçin.
İstasyon logosunu manüel kaldırma
› Radyo ana menüsünde fonksiyon alanına  → İstasyon logoları fonksiyon alanına dokunun.
› Logoyu kaldırmak istediğiniz istasyon tuşuna dokunun.

Radyo
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İstasyon logolarının güncellenmesi
Cihazın mevcut yazılım sürümüyle ilgili, bileşenleri arasında istasyon logoları da
olan güncel bilgileri ŠKODA web sayfalarında bulabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment
■
■

Not
Aşağıdaki resim formatları desteklenmektedir: jpg, gif, png, bmp.
500x500 piksel çözünürlük tavsiye ederiz.

TP Trafik yayını

› Trafik yayını denetimini açmak/kapatmak için Radyo ana menüsünde  →
Trafik yayını (TP) fonksiyon alanına dokunun.

Bir trafik anonsu sırasında güncel anons iptal edilebilir, gerektiğinde de trafik
yayını denetimi devre dışı bırakılabilir.
Not
O anda ayarlı istasyon trafik mesajı yayınlamıyorsa veya sinyali alınamıyorsa
cihaz otomatik olarak arka planda başka bir trafik yayını istasyonu arar.
■ Medya menüsü üzerinden veya AM radyo bandındaki bir radyo istasyonu çalınırken en son seçilmiş olan FM radyo bandındaki istasyonun trafik yayını alınır.

■

Ayarlar
Tüm radyo bandı aralığı

› Radyo ana menüsünde fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
Ses - Ses tonu ayarları
Tara - Güncel frekans aralığında sinyali alınabilen tüm istasyonları 5'er saniye
için otomatik olarak çalmayı başlatma
■ Ok tuşları: - İstasyon geçiş fonksiyonunu ayarlama (  fonksiyon alanları)
■ Hafıza listesi - İstasyon tuşlarına kayıtlı istasyonlar arasında geçiş
■ İstasyon listesi - Seçilen frekans aralığındaki güncel olarak sinyali alınabilen
tüm istasyonlar arasında geçiş
■ Trafik yayını (TP) - TP trafik yayınını açma/kapatma
■ Hafıza kayıtlarını sil - İstasyon tuşlarını silme
■ İstasyon logoları - İstasyon logosunu manüel atama/kaldırma
■
■

20

Radyo

Radyo metni - Radyo metni gösterimini açma/kapatma (FM ve DAB için geçerlidir)
■ Gelişmiş ayarlar - Seçilen radyo bandına bağlı olarak değişen diğer ayarlar (FM ve
DAB için geçerlidir)

■

Gelişmiş ayarlar (FM)

› Radyo ana menüsünde FM bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.

İstasyon logolarını otomatik hafızaya al - İstasyon logosunu otomatik olarak hafızaya alma
■ İstasyon logosu için bölge - İstasyon logoları bölgesinin netleştirilmesi
■ Otomatik frekans değiştirme (AF) - Güncel olarak dinlenen istasyon ile ilgili alternatif frekansların aranmasını açma/kapatma
■ Radyo veri sistemi (RDS) - RDS fonksiyonunu açma/kapatma (istasyonun ek bilgilerini alma)
■ RDS yerel: - Daha güçlü sinyale sahip benzer bir yerel istasyona otomatik geçişi
ayarlama
■ Sabit - Otomatik geçişin kapatılması
■ Otomatik - Otomatik geçişin kapatılması
■

Gelişmiş ayarlar (DAB)

› Radyo ana menüsünde DAB bandını seçin ve  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon
alanına dokunun.

İstasyon logolarını otomatik hafızaya al - İstasyon logosunu otomatik olarak hafızaya alma
■ DAB trafik anonsları - DAB trafik anonslarını açma/kapatma
■ Diğer DAB anonsları - Diğer anonsları (örneğin uyarılar, bölgesel hava durumu,
spor röportajları, finans haberleri) açma/kapatma
■ DAB - DAB program takibi - Diğer istasyon gruplarında veya başka bir frekansta
otomatik DAB program takibini açma/kapatma
■ DAB - FM otomatik geçiş - DAB sinyal kaybında DAB'tan otomatik olarak FM frekans aralığına geçişi açma/kapatma
■ L bandı - L bandı kullanılabilirliğini açma/kapatma
■

DAB program takibi
Bir DAB istasyonu birden fazla istasyon grubuna dahilse ve güncel istasyon
grubu başka bir frekansta yoksa sinyal alımı kötüleştiğinde aynı istasyon otomatik olarak başka bir istasyon grubunda aranır.



DAB'den FM'ye otomatik geçiş
Kötü DAB alımında, cihaz, bir FM istasyonu bulmaya çalışır.

Medya

İstasyon sinyali FM aralığı üzerinden alınırken, istasyon adının arkasında ()
gösterilir. Benzer DAB istasyonunun sinyali tekrar alındığında () göstergesi
kaybolur.

Kullanım
Ana menü

Bir DAB istasyonu kötü sinyal alımında FM aralığında da bulunamıyorsa, cihaz
sessize alınır.

Şek. 19
Medya: Ana menü

L bandı
DAB radyo alımı için çeşitli ülkelerde çeşitli frekans aralıkları kullanılmaktadır.
Bazı ülkelerde DAB radyo alımı sadece L bandında gerçekleşmektedir.
İlgili ülkede L bandında DAB radyo alımı yoksa L bandının kapatılmasını öneririz.
Bu şekilde istasyon araması daha hızlı yapılır.

› Ana menünün gösterilmesi için



tuşuna basın.

Ana menü » Şek. 19
A Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
B Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
C Seçilen ses kaynağı veya seçilen albüm resmi
D Ses kaynağı seçimi
 Ses kaynağı türüne bağlı olarak:
▶ Klasör/parça listesi
▶ Multimedya veritabanı
 Medya menüsü ayarları
Not
Çalınan parçaya ilişkin bilgiler ses kaynağına ID3-Tag olarak kayıtlıysa ilgili bilgiler ekranda görüntülenir. ID3-Tag yoksa sadece parça adı gösterilir.
■ Değişken veri hızına (VBR) sahip parçalarda gösterilen kalan çalma süresi gerçek kalan çalma süresi ile uyuşmayabilir.
■

Medya
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Ses kaynağı seçme
Şek. 20
Ses kaynağı seçimi için gösterim
örnekleri

› Medyalar ana menüsünde

A » Şek. 20 fonksiyon alanına dokunun ve istenilen ses kaynağını seçin.
› veya: Klasör/parça listesinde veya multimedya veritabanında  » Şek. 21 için
bkz. Sayfa 22 fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz ses kaynağını seçin.

Ses kaynağı seçildiğinde mevcut parçalar çalınmaya başlar (AUX için geçerli
değildir).

Fonksiyon

Eylem

Sonraki parçayı çalma

Dokunma 
Ekran alanında sola parmak hareketi
A » Şek. 19 için bkz. Sayfa 21

Güncel albümü/klasörü rastgele çalmayı açma/kapatma
Güncel albümü/klasörü tekrar çalmayı
açma/kapatma
Çalınan parçayı tekrar çalmayı açma/kapatma

Dokunma 
Dokunma 
Dokunma 

Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 19 için bkz. Sayfa 21 parça içerisinde
ileri geri gidilebilir.

Klasör/parça listesi
Şek. 21
Klasör/parça listesi

Çalma kullanımı
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma  (parçanın çalınmaya
başlamasından 3 saniye sonra)
Ekran alanında sağa parmak hareketi
A » Şek. 19 için bkz. Sayfa 21 (parça
çalınmaya başladıktan 3 saniye sonra)
Tutma 
Tutma 
Dokunma  (parçanın çalınmaya
başlamasından sonraki 3 saniye içinde)
Ekran alanında sağa parmak hareketi
A » Şek. 19 için bkz. Sayfa 21 (parça
çalınmaya başladıktan sonraki 3 saniye içinde)

Güncel parçanın başından çalınması

Parçayı hızlı geri sarma
Parçayı hızlı ileri sarma

Önceki parçayı çalma
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› Klasörlerin/parça listelerinin gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde 

fonksiyon alanına dokunun (bu gösterge, seçili kaynak tarafından destekleniyorsa).
› Çalmak için bir parçayı seçin.
Klasör/parça listesi » Şek. 21
A Seçilen ses kaynağı / ses kaynağı klasörü (klasör için olan fonksiyon alanına dokunarak klasör içinde gezinme)
B Klasör/parça çalma seçenekleri
C Multimedya veritabanı gösterimi (sadece kaynağın ana dizin gösterimi için
mevcuttur)
 Ses kaynağı seçimi
 Klasör
 Playlist



   Güncel çalınan parça / Çalınan parça durduruldu
 Parça çalınamıyor (fonksiyon alanına dokunulduğunda nedeni görüntülenir).
Not
■ Listede en eski oluşturma tarihli ilk 1000 girişler (parça, dizinler vb.) gösterilir.
■ Klasör/parça listesinin okuma hızı ses kaynağı tipine, bağlantı hızına ve veri
hacmine bağlıdır.

■
■

Güvenle kaldır: - Ses kaynağını güvenle kaldırma
Trafik yayını (TP) - Trafik yayınını açma/kapatma

Ses kaynakları
Konuya giriş

› Çalmak için öncelikle istenilen ses kaynağını bağlayın veya cihaza itin ve ardından ses kaynağını listeden seçin » Sayfa 22. Çalma otomatik başlar (AUX
için geçerli değil).

Multimedya veritabanı

Ses kaynağı olarak AUX seçilmişse çalma işlemi bağlı cihazdan başlatılmalıdır.
Şek. 22
Multimedya veritabanı

› Multimedya veritabanının » Şek. 22 gösterilmesi için Medyalar ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun (bu gösterge, seçili kaynak tarafından destekleniyorsa).

Ses dosyaları özellikleri doğrultusunda ayrı kategorilere sınıflandırılır.

› Çalmak için önce kategori ve ardından parça seçilmelidir.
Multimedya veritabanı » Şek. 22
A Seçilen ses kaynağı / Seçilen kategori / Ses kaynağı klasörü (klasör için
olan fonksiyon alanına dokunarak klasör içinde gezinme)
B Klasör/parça listesi görünümü (sadece tüm kaynak içeriğinin - kaynak dizininin görüntülenmesi için kullanılabilir)

ÖNEMLİ
Bağlı ses kaynaklarına önemli ve yedeklenmemiş veriler kaydetmeyin. ŠKODA
kaybolan veya hasar gören dosyalar veya bağlı ses kaynakları için sorumluluk
üstlenmemektedir.
■ Ses kaynağı değiştirilirken veya bağlanırken ani ses seviyesi değişiklikleri olabilir. Bir ses kaynağını değiştirmeden veya bağlamadan önce ses seviyesini düşürün.
■ Harici bir ses kaynağı bağlandığında harici kaynağın ekranında uyarı mesajları
gösterilebilir. Bu mesajlar dikkate alınmalı ve gerektiğinde onaylanmalıdır (örn.
veri aktarımının serbest bırakılması vs.).
■

Not
Bulunduğunuz ülkede geçerli olan ulusal yasal üretici koruma yükümlülüklerine
dikkat edin.

SD kart

Ayarlar

› Medya ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Ses - Ses tonu ayarları
Karışık/tekrar, alt klasörler dahil - Alt klasörler dahil parça çalınmasını açma/kapatma
■ Bluetooth - Bluetooth® fonksiyonu ayarları

■
■

Şek. 23 SD kartı yerleştirme: Fabia için geçerli değildir / Fabia için geçerlidir
Medya
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SD kart yuvası/yuvaları, ön yolcu tarafındaki torpido gözünde harici bir modül
içerisinde yer almaktadır.
SD kartın takılması (Fabia için geçerli değildir)
› SD kartını kesik köşesi sağa bakacak şekilde yuvaya ok yönünde yerine oturana kadar „itin“ » Şek. 23 - .
SD kartın takılması (Fabia için geçerlidir)
› SD kartı ok yönünde kesilmiş kenarı aşağıya (soldan direksiyonlu araç) veya
yukarı (sağdan direksiyonlu araç) bakacak şekilde „tamamen yerine oturana
kadar“ yuvaya itin » Şek. 23 - .
SD kartı çıkartma
› Medya ana menüsünde  → Güvenle kaldır: fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz SD kartı seçin.
› Yerleştirilen SD karta basın. SD kartı çıkış konumuna „sıçrar“.
ÖNEMLİ
Yazma koruması için sürgüsü kırık SD kart kullanmayın - SD kart okuyucu hasar görebilir!
■ Adaptör yardımıyla SD kartlar kullanıldığında SD kartı sürüş sırasında araçtaki
sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir.

■

USB girişi
USB girişi ( simgesiyle işaretlenmiş) ön orta konsolda bulunur. Girişin tam
montaj yeri » Kullanma kılavuzu.
USB girişine bir ses kaynağı doğrudan veya bir bağlantı kablosu ile bağlanabilir.

› Bağlamak için USB ses kaynağını ilgili girişe takın.
› USB ses kaynağını ayırmak için Medyalar ana menüsünde  → Güvenle kaldır:
fonksiyon alanına dokunun ve USB kaynağını seçin.

ÖNEMLİ
USB uzatma kabloları veya ara parçalar bağlı olan ses kaynağının çalışmasını
olumsuz etkileyebilir.
Not
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

AUX girişi
AUX girişi (üzerinde  yazısı ile işaretli) ön orta konsolda bulunur. Girişin tam
montaj yeri » Kullanma kılavuzu.

› Bağlamak için AUX ses kaynağının soketini ilgili yuvaya takın.
› Ayırmak için AUX ses kaynağının sketini çekin.
ÖNEMLİ
AUX girişi sadece harici ses kaynakları için kullanılabilir!
AUX girişi üzerinden harici akım beslemesi için bir adaptörle donatılmış olan
bir ses kaynağı bağlı ise, ses tonu bozulabilir.

■
■

Not
AUX girişi için 3,5 mm'lik jak (stereo jak) kullanılır.
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

■
■

Bluetooth® oynatıcı
Cihaz, A2DP ve AVRCP ses profillerini kullanarak bağlı bir Bluetooth® oynatıcıdan ses dosyaları çalınmasına olanak sağlar.

› Ses kaynağını ilgili USB girişinden ayırın.

Cihazla birden fazla cihaz Bluetooth® aracılığıyla eşleştirilebilir, ancak bunlardan sadece biri Bluetooth® çalar olarak kullanılabilir.

USB ses kaynağını şarj etme
Cihaz açıkken USB ses kaynağı bağlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak
başlar (USB konnektörü üzerinden şarj edilebilen ses kaynakları için geçerlidir).

› Oynatıcıyı cihaza bağlayın - Cihaz bir telefon ile eşleştirilirken izlenen yol iz-

Şarj verimliliği olağan güç kaynağı üzerinden gerçekleşen şarj verimliliğinden
farklı olabilir.

Bluetooth® oynatıcıyı ayırma
› Eşleşen cihazlar listesinde bağlantısını sonlandırın » Sayfa 32.

Bazı bağlı ses kaynakları şarj edilmeyi algılayamaz.
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Bluetooth® oynatıcılar bağlama
lenmelidir » Sayfa 32.



Çalmanın otomatik olarak durması ve bağlantının kesilmesi
Bluetooth® çalar olarak bir Apple cihazı bağlanmışsa ve USB girişine takılmışsa
Bluetooth® bağlantısı kesilmez. Çalma iptal edilecekse çalma yeniden başlatılmalıdır. Ses kaynağı olarak USB seçildiğinde Apple cihazı Bluetooth® çalar olarak ayrılır. Bu bağlamda, cihaz ekranında ilgili bir uyarı mesajı belirir.
USB ses kaynağı bir Apple cihazıysa bu cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlanamaz. Bu bağlamda, cihaz ekranında ilgili bir uyarı mesajı belirir.
Bluetooth® oynatıcı üzerinden çalınan ses kaynağı AUX girişine bağlanınca, ses
çıkışı, bağlı harici cihazın AUX girişine bağlanır. Çalmaya devam etmek için ses
kaynağı AUX'a geçirilmelidir.

Desteklenen ses kaynakları ve dosya biçimleri
Desteklenen ses kaynakları
Kaynak

Arabirim

Tip

Özellik

SD kart

SD okuyucu

Standart ebat

SD; SDHC; SDXC

MSC

Bluetooth® oynatıcıyı değiştirme
Cihazla aynı zamanda telefon olarak da bağlı olan bir Bluetooth® çaları değiştirmek istiyorsanız cihaz ekranında bununla ilgili olarak bir uyarı mesajı belirir.

› Güncel bağlı Bluetooth® çalarına bağlantıyı sonlandırın ve eşleştirme işlemini
tekrarlayın » Sayfa 32, Eşleştirilen harici cihazların yönetimi.

USB
cihazları

ÖNEMLİ
Cihazla harici bir cihaz Apple CarPlay™ veya Android Auto™ bağlanırsa Bluetooth ® aracılığıyla bağlantı oluşturma mümkün değildir.

USB 1.x; 2.x
ve 3.x veya
üstü, USB
2.x destekli

MTP

Apple

WLAN
Amundsen için geçerlidir (Yeti için geçerli değildir).
Cihaz, cihazın WLAN'ı ile bağlanmış harici bir cihazdan ses dosyalarının çalınmasına olanak sağlar.

› DLNA teknolojisini (Digital Living Network Alliance) destekleyen harici cihazı,
cihazın WLAN ile bağlayın » Sayfa 38.
› Gerekirse bağlı olan cihazda çalmayı sağlayan UPnP uygulamasını (Universal
Plug and Play) başlatın.
› Ses kaynağını  WLAN seçin.

Dosya sistemi

USB-Stick;
HDD (özel yazılım
olmadan);
MSC modunu
destekleyen USB
cihazları
Android veya
Windows Phone
işletim sistemli cihazlar (cep telefonu, tablet)
iOS işletim sistemli cihazlar (iPhone, iPod,)

FAT16
FAT32
exFAT
NTFS

Desteklenen ses dosyası formatları
Codec tipi
(Dosya formatları)
Windows Media
Audio
9 ve 10

Dosya uzan- Maks. bit hıtısı
zı
wma

384 kbit/s

WAV

wav

Formatla tanımlı (yakl.
1,5 Mbit/s)

MPEG-1; 2 ve 2,5
Layer 3

mp3

MPEG-2 ve 4

aac; mp4;
m4a

FLAC;
OGG-Vorbis

flac; ogg

Maks. tarama hızı

Çalma listeleri

96 kHz
m3u
pls
wpl
m3u8
asx

320 kbit/s
48 kHz
Formatla tanımlı (yakl.
5,5 Mbit/s)
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GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış ses kaynakları cihaz tarafından desteklenmez.

Resimler

DRM yöntemi ile korunan dosyalar cihaz tarafından desteklenmez.

Resim görüntüleyici
Ana menü
Şek. 24
Resimler: Ana menü

› Ana menünün gösterilmesi için



tuşuna basın ardından  fonksiyon ala-

nına dokunun.

Ana menü » Şek. 24
A Resim kaynağı seçimi
 Klasör/resim listesi
 Önceki resmi görüntüleme
 Slayt sunumunu açma
 Slayt sunumunu kapatma
 Sonraki resmi görüntüleme
 Resimler menüsü ayarları
 Resmi 90° sola çevirme
 Resmi 90° sağa çevirme
 Resim boyutu gösterimi (resim boyutu muhafaza edilerek)
 GPS koordinatlarına hedefe gidiş (gösterge, sadece resim GPS koordinatları
içerdiğinde görüntülenir) (Amundsen için geçerlidir) » Sayfa 50

Göz atmayı kontrol etme

26

Resimler

Fonksiyon

Eylem

Sonraki resme geçiş

Ekran üzerinden sola doğru parmak hareketi
(başlangıç görünümünde)
Dokunma 



Fonksiyon

Desteklenen dosya formatları

Eylem

Ekran üzerinden sağa doğru parmak hareketi
(başlangıç görünümünde)
Önceki resme geçiş
Dokunma 
İki parmağınızı kullanarak ve birbirinden ayırarak ekrana dokunma
Gösterimi büyütme
Üzerinde  sağa çevirme
İki parmağınızı kullanarak ve birleştirerek ekrana dokunma
Gösterimi küçültme
Üzerinde  sola çevirme
Büyütülmüş gösterimde resmi Ekran üzerinde istenen yönde parmak harekaydırma
keti
İki parmağınızı kullanarak ve saat yönünde/tersinde hareket ettirerek ekrana dokun90° çevirme
ma (başlangıç görünümünde)
Dokunma / 
Maksimum yakınlaştırma
Ekrana parmakla çift tıklama
Ekrana tekrar parmakla çift tıklama
Resim boyutu gösterimi (resim
boyutu muhafaza edilerek)
Ayar düğmesine basma 
Klasörün içerisine göz atarken son veya ilk resime ulaşılırsa ekranda bir uyarı
mesajı belirir. İzleme baştan veya sondan devam eder.

Codec tipi
(Dosya formatları)

Dosya uzantısı

Maks. çözünürlük
(Megapiksel)

BMP
JP(E)G
GIF
PNG

bmp
jpg; jpeg
gif
png

4
4; 64
4
4

Not
Maks. desteklenen resim boyutu 20 MB'dir.
GPT standardı (GUID Partition Table) ile yapılandırılmış resim kaynakları cihaz
tarafından desteklenmez.

■
■

Ayarlar

› Resimler ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Resim ekranı: - Resim ekranı ayarı
Komple - Görüntü biçimi muhafaza edilerek maksimum resim boyutu gösterimi
■ Otomatik - Tam ekran gösterimi
■ Gösterge süresi: - Slayt sunumunda resim görüntüleme süresini ayarlama
■ Repeat Slideshow - Resimli sunum tekrarlamasını açma/kapatma
■

■

ÖNEMLİ
Cihaz ekranında resimlere bakılması bağlanan harici Apple cihazları tarafından
desteklenmez.

Desteklenen resim kaynakları ve dosya biçimleri
Desteklenen resim kaynakları
Kaynak

Tip

Spesifikasyon

Dosya sistemi

SD kartı

Standart ebat

SD; SDHC; SDXC

FAT16
VFAT
FAT32
exFAT
NTFS

USB cihazları

USB-Stick;
USB 1.x; 2.x ve 3.x
HDD (özel yazılım veya üstü, USB
olmadan)
2.x destekli

Resimler
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Media Command
Kullanım
Konuya giriş
Amundsen için geçerlidir (Yeti için geçerli değildir).
Media Command fonksiyonu cihaza WLAN aracılığıyla bağlı olan maks. iki tablette bulunan ses dosyalarını çalınma veya videoları oynatma işlemini cihazda
kontrol edilmesini sağlar.
Media Command fonksioynu Android veya iOS işletim sistemli tabletlerin ve çalışan ŠKODA Media Command uygulamasının kontrolünü sağlar.

Ana menü » Şek. 25
A Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
B Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
C Tablet adı
D Oynatma kontrolü
   Tablet sesinin arttırılması/azaltılması
 Oynatma kaynağının seçilmesi
 WLAN ayarları

Ana menü - iki tablet bağlı

Tabletin cihaza bağlanması

› Cihazın Hotspot (WLAN) açın ( 

tuşuna basın, ardından  → WLAN → Mobil
etkin nokta → Mobil etkin nokta fonksiyon alanına dokunun).
› Tablette WiFi açılması.
› Cihazın Hotspot'unu seçin (gerekirse, bağlantı kurulumu için cihaz Hotspot'u
ayarlarına uygun şifreyi girin » Sayfa 38).
› Tablette ŠKODA Media Command uygulamasını başlatın.
ÖNEMLİ
Birden fazla cihaz cihaza WLAN aracılığıyla bağlanmışsa WLAN bağlantı kalitesi
ve böylelikle Media Command fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

Ana menü - bir tablet bağlı
Şek. 25
Ana menü: bir tablet bağlı

› Media Command ana menüsünü görüntülemek için
dan  fonksiyon alanına dokunun.
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tuşuna basın, ardın-

Şek. 26 Ana menü: iki tablet bağlı / bağlı iki tabletten birini kullanma

› Media Command ana menüsünü görüntülemek için

 tuşuna basın, ardından  fonksiyon alanına dokunun.
› Tabletin kullanımını başlatmak için ilgili tablette  fonksiyon alanına dokunun » Şek. 26 - .
› Ana menüye geri gitmek için  fonksiyon alanına dokunun » Şek. 26 - .

Ana menü » Şek. 26
A Birinci tabletin adı
B İkinci tabletin adı
C Oynatma kontrolü
D Çalınan parçaya ilişkin bilgiler
E Sürmeli ayarlayıcı bulunan çalma zaman ekseni
F Kontrol edilen tabletin adı
   Tablet sesinin arttırılması/azaltılması
 Oynatma kaynağının seçilmesi
 WLAN ayarları



 Tablet kontrolünün başlatılması
 Ana menüye dönme

Not
Bazı tablet tipleri tablete takılı olan SD kartındaki ses dosyalarının çalınmasını
veya videoların oynatılmasını da sağlar. Bu parçaların oynatılması kısıtlı olabilir.

Kaynağı seçme ve oynatmayı kontrol etme

Desteklenen biçimler
Tip

Video

Şek. 27 Kaynağı seçme / Kategoriyi seçme

› Oynatma kaynağının seçilmesi için  fonksiyon alanına dokunun ve kaynak
tableti seçin » Şek. 27 - .

› Oynatma için » Şek. 27 -  kategorisini ve ardından parçayı seçin.
İki tablet bağlıysa parça oynatma her iki tablette aynı anda başalr.

Ses

Biçim
MPEG-4 Part 2
MPEG-4 Part 10
(H264)
XVID
MPEG-1; 2 ve 2,5
Layer 3 (mp3)
AAC
M4A
OGG
FLAC
WAV

İşletim sistemi
Android

İşletim sistemi
iOS

















 (4,1+)
 (4,1+)


 (4,1+)







Oynatma cihaz üzerinden veya her tabletten bağımsız olarak kontrol edilebilir.
Bu sayede tabletlerde aynı anda farklı parçaları oynatma imkanı sağlar.
Oynatma kontrolü
Fonksiyon

Eylem

Çalma/durdurma

Dokunma 
Dokunma 
(parçanın çalınmaya başlamasından 3
saniye sonra)
Dokunma 
(parçanın çalınmaya başlamasından
sonraki 3 saniye içinde)
Dokunma 

Güncel parçanın başından çalınması

Önceki parçayı çalma
Sonraki parçayı çalma

Zaman eksenine dokunularak B » Şek. 25 için bkz. Sayfa 28 veya E » Şek. 26
için bkz. Sayfa 28 parça içerisinde ileri geri gidilebilir.

Media Command
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Telefon

Cihaz, ana telefondaki metin mesajlarını ele alma imkanı sunar (telefon tarafından desteklenmesi halinde).

Giriş bilgileri

Cihaza harici bir cihaz Apple CarPlay™ aracılığıyla bağlanırsa Bluetooth® bağlantısının kullanımı mümkün değildir ve Telefon menüsü mevcut olmaz.

Konuya giriş
Bu bölümde cihaza Bluetooth® üzerinden bağlı bir telefonun kullanımı ele alınmaktadır.
Kullanılan Bluetooth® profiline bağlı olarak cihaza aynı anda bir veya iki telefon
bağlanabilir.
Cihaza, içerisinde birden fazla SIM kart bulunan telefonlar bağlandığında bağlı
olan telefonun tüm SIM kartları üzerinden gelen aramalar kabul edilebilir.
Giden aramalar için, bağlı telefonun tipine bağlı olarak yalnızca birincil SIM kart
kullanılabilir ya da telefondaki SIM kartlardan biri seçilebilir.

Cihaza harici bir cihaz Android Auto™ aracılığıyla bağlanırsa bağlı olan telefonlar
ve ayrıca Bluetooth® çalar bağlanacak harici cihaz tarafından otomatik olarak
ayrılır ve bu da cihaza Bluetooth® aracılığıyla bağlanır. Android Auto™ üzerinden
bağlantı devam ederken ek telefon bağlanamaz. Bluetooth® işlevi harici bağlanan cihazda açık değilse Android Auto™ aracılığıyla yapılan bağlantı kurulumu
otomatik açılır.
DİKKAT
Araçta cep telefonu kullanımına yönelik ülkeye özgü bağlayıcı düzenlemeler
her zaman dikkate alınmalıdır.

Olası bağlantı tipleri
Bağlı Bluetooth® cihazlarının sayısına ve bağlantı tipine göre aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.

a)

Birinci cihaz (ana telefon)

İkinci cihaz (ek telefon)

HFP (gelen/giden aramalar), SMS,
Telefon kişileri,
Bluetooth® oynatıcıa)

HFP (gelen aramalar),
Bluetooth® oynatıcıa)

Cihaza sadece bir harici cihaz Bluetooth® oynatıcısı olarak bağlanabilir.

Ana menü
Şek. 28
Telefon: Ana menü

Telefon ana menüsü cihaza bir telefon bağlandığında gösterilir.

› Göstermek için
30
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tuşuna basın.

Başka, son olarak açılmış olan bir menü gösterilirken Telefon ana menüsünün
gösterilmesi için yeniden  tuşuna basın.
Ana menü - Bilgiler ve fonksiyon alanları » Şek. 28
A
GSM operatörünün adı (Roaming etkin olduğunda ismin önünde )
B
Sık kullanılan kişiler fonksiyon alanları

Acil durum çağrı numarası seçimi veya sık kullanılan kişiler fonksiyon alanı » Sayfa 34, Sık kullanılan kişilerin yönetimi (sık kullanılanlar)
C
Sık kullanılan kişiler hafıza grubu seçimi

Eşleştirilmiş telefonlar listesini görüntüleme (tuş içerisinde ana telefonun adı görünür)

Ana telefonu ek telefon ile değiştirme (fonksiyon alanında ek telefonun
adı görünür)

Telefon numarası girme

Bağlantı tipine bağlı olarak telefon kişi listesini görüntüleme » Sayfa 30,
Olası bağlantı tipleri

Metin mesajları listesini (SMS) görüntüleme (yeni mesajlar için fonksiyon
alanının yanında mesaj sayısı görüntülenir)






Arama kaydını görüntüleme (cevapsız çağrılar varsa fonksiyon alanının
yanında cevapsız çağrı sayısı görüntülenir)
Telefon menüsü ayarları

Durum satırındaki semboller
 GSM operatörünün sinyal gücü
Telefon pilinin şarj durumu

Cevapsız çağrı

Devam eden görüşme

Gelen SMS

Devam eden veri aktarımı


Bir telefonu cihaza bağlamak için, her iki cihazın Bluetooth® üzerinden birbiriyle eşleştirilmiş olması gerekir.
Bağlantı işlemi, cihaza önceden bağlanan telefonların sayısına bağlıdır » Sayfa
30, Olası bağlantı tipleri.
Cihazla maks. 20 adet harici cihaz eşleştirilebilir. Maksimum sayıya ulaşıldıktan
sınra sonraki cihazın eşleştirilmesiyle en uzun süreyle kullanılmayan cihazın yeri alınır.
Önceden eşleştirilmiş bir telefon ile bağlantı kurmak için eşleştirme yapılması
gerekmez. Telefonu eşleşen telefonlar listesinden bulmanız ve bağlantıyı kurmanız yeterlidir.
DİKKAT
Bir telefonu cihazla sadece araç dururken eşleştirin ve bağlantı kurun - kaza
tehlikesi söz konusudur!

Ayarlar

› Telefon ana menüsünde fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
Serbest konuşma - Görüşmeyi telefona / cihaza geri yönlendirme (menü öğesi bir
görüşme sırasında görüntülenir)
■ Telefon seç - Mevcut telefonları arama / Eşleştirilmiş telefonlar listesi / Telefon
seçimi
■ Bluetooth - Bluetooth® ayarları » Sayfa 17
■ Kullanıcı profili - Kullanıcı profili ayarları
■ Sık kullanılanları yönet - Sık kullanılan kişiler için fonksiyon alanlarını ayarlama
■ Sesli posta kutus. no.: - Telesekreter telefon numarasını girme
■ Sıralama türü: - Telefon rehberi düzeni
■ Soyadı - Kişi soyadına göre sıralama
■ Adı - Kişi adına göre sıralama
■ Kişileri içe aktarma: - Kişileri içe aktarma
■ Çağrı sesi seç - Çağrı sesi seçimi
■ Hatırlatma: Mobil telefonu unutmayınız - Telefonu araçta unutma uyarısını açma/kapatma (telefon cihaza bağlanmışsa)
■ Kişi resimlerini göster - Kişilere atanmış olan resimlerin gösterimini açma/kapatma
■ Konferans - Konferans görüşmelerinin açılması/kapatılması
■

Eşleştirme koşulları
Şek. 29
ŠKODA web sitelerinde telefon
uyumluluğu

Telefon aşağıdaki koşullarda cihazla eşleştirilebilir.
Kontak açık olmalı.
Cihazın ve telefonun Bluetooth® fonksiyonu açık olmalı.
Cihazın ve telefonun görünürlüğü açık olmalı.
Telefon, Bluetooth® sinyalinin kapsama alanında olmalı.
Telefon cihaz ile uyumlu olmalı.
Cihaza Apple CarPlay™ üzerinden bağlanan harici bir cihaz yok.

Eşleştirme ve bağlantı








Konuya giriş

Eşleştirme ister cihaz istenirse de telefon üzerinden gerçekleştirilebilir.



Telefon ile cihaz arasındaki bağlantının kapsama alanı araç içi ile sınırlandırılmıştır.
Telefon
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Eşleştirme ve bağlantı işlemi sırasında cihaz ekranında ve ayrıca telefon ekranında uyarı mesajları gösterilir. Bu mesajlar dikkate alınmalı ve gerektiğinde
onaylanmalıdır (örn. kişilerin içe aktarılması onayı, metin mesajlarının onayı veya Bluetooth® çalar bağlantısı vs.).

Eşleştirilen harici cihazların yönetimi

harici cihazdaki (örn. telefon, tablet) ilgili uygulama aracılığıyla QR kodunun
» Şek. 29 okutularak veya şu adresin web tarayıcısına girilerek telefonların
uyumluluğu ve ayrıca Bluetooth® cihazına yönelik mevcut güncellemeler görüntülenebilir.
http://go.skoda.eu/compatibility

Eşleştirme ve bağlantı işlemi
Telefonu cihazla eşleştirin
› Telefonda mevcut harici Bluetooth® cihazlarını aratın.
› Cihazı seçin (cihazın adı  → Bluetooth → Adı:).
› PIN kodunu onaylayın, gerekirse eşleştirmeyi onaylamak için kodu girin ve
onaylayın.
Telefon, önceden bağlı harici cihazların sayısına bağlı olarak cihaza bağlanır veya sadece eşleştirilir.
Cihazın telefonla eşleştirilmesi
› Cihaza bir telefon bağlanmamışsa  tuşuna basın ardından Telefon bul fonksiyon alanına dokunun.
› veya: Cihaza bir telefon bağlıysa, Telefon ana menüsünde  → Telefon bul
fonksiyon alanına dokunun.
› Aranan harici Bluetooth® cihazlarının listesinde istenilen telefonu seçin.
› Eşleştirmeyi onaylamak için PIN kodunu onaylayın (gerekirse girin ve onaylayın).
Cihaza harici Bluetooth® cihazları bağlanmışsa cihazdan eşleştirme ve bağlantı
işlemi sırasında olası bağlantı türü için mesajlar ve seçenekler (örn. bağlı olan
harici Bluetooth® cihazının yerini alma) gösterilir.
Telefonlar için olası bağlantı tipleri » Sayfa 30.

Şek. 30 Eşleştirilen harici cihazlar listesi / Bluetooth® profilleri

› Telefon ana menüsünde  → Bluetooth → Eşleştirilen cihazlar fonksiyon alanına
dokunun.

Eşleştirilen harici cihazlar listesinde her bir harici cihazda Bluetooth® profillerinin » Şek. 30 -  şu simgeleri belirebilir.
Sembol



Sembol
rengi
gri
yeşil
gri
beyaz

Fonksiyon
Harici cihaz telefon olarak bağlanabilir
Harici cihaz telefon olarak bağlandı
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlanabilir
Harici cihaz Bluetooth® çalar olarak bağlandı

Bağlantının kurulması

▶ Eşleşen harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri » Şek. 30 -  listesinden istediğiniz

profili seçin.

Cihaza harici Bluetooth® cihazları bağlanmışsa cihazdan bağlantı işlemi sırasında olası bağlantı türü için mesajlar ve seçenekler (örn. bağlı olan harici Bluetooth® cihazının yerini alma) gösterilir.
Bağlantının kesilmesi

▶ Eşleşen harici cihaz listesinden istediğiniz harici cihazı seçin.
▶ Mevcut Bluetooth® profilleri » Şek. 30 -  listesinden istediğiniz

Eşleşen harici cihazı silme
için şu fonksiyon alanlarından birine dokunun.

▶ Silmek
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profili seçin.


 Tümünü sil - Harici tüm cihazları silme
- İstenen harici cihazı silme

▶ Silme

işlemini Sil fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.

Not
Bluetooth® çaların bağlantı seçeneğinin açılması/kapatılması için  tuşuna
basın ardından  → Bluetooth → Bluetooth ses (A2DP/AVRCP) fonksiyon alanına dokunun.

Telefon fonksiyonları
Telefon numarasını girme ve çevirme

Yol yardımı ve bilgi çağrısı
Yol yardımı ve bilgi çağrısı ücretsizdir. Sadece telefon operatörünüzün ücret tarifesi doğrultusunda bir telefon görüşmesi fatura edilir.
Çağrı numaraları önceden fabrikada ayarlanmıştır. Numaraları değiştirmek istiyorsanız bir ŠKODA servis ortağına başvurmalısınız.
Yol yardımı veya bilgi çağrısı yapılamıyorsa bir ŠKODA servis ortağına başvurulmalıdır.
Sayısal klavyeyi kullanarak bir kişiyi arama
Sayısal klavye aynı zamanda bir kişiyi aramak için kullanılabilir.
Örneğin 32 rakamları girildiğinde sayısal klavyenin yanında 1 » Şek. 31 alanında DA, FA, EB ve benzeri harf sıralarına sahip olan kişiler gösterilir.
Telesekreter
Telesekreter numarası içe aktarılmaz veya serbest bırakılmamışsa şu şekilde
girilebilir veya değiştirilebilir.
▶ Telefon

ana menüsünde  → Kullanıcı profili → Sesli mesaj kutusu no: fonksiyon
alanına dokunun.

▶ Telesekreter

numarasının seçimi için  fonksiyon alanına dokunun.

Kayıtlı kişi listesi
Şek. 31 Sayısal klavye / Telefon numarası düzenleme
Telefon numarası girme ve seçme
› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› Sayısal klavyeyi kullanarak telefon numarasını » Şek. 31 -  girin.
› Girilen numarayı  fonksiyon alanına dokunarak çevirin.
Sayısal klavye fonksiyon alanları

Son aranan numarayı girme / Girilen telefon numarasını arama

Acil çağrının seçilmesi (bazı ülkeler için geçerlidir)

Arıza durumunda yol yardımı çağrı numarasını arama

Bilgi çağrı numarasını arama (ŠKODA markasının ürünleri ve hizmetleri ile
ilgili bilgiler)

Telesekreter numarasını arama

Son girilen numarayı silme

Fonksiyon alanlarının gösterimi  /  İmleci giriş satırında hareket ettirmek için » Şek. 31 - 

Şek. 32 Kayıtlı kişi listesi / Kişi ayrıntıları

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, kayıtlı kişi listesi gösterilir » Şek. 32- fonksiyon alanına dokunularak manuel olarak yapılır.

Cihaza ana telefon bağlıysa bu telefondaki kayıtlı kişiler kullanılır.

Telefon
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Fonksiyon alanları
A Kişi arama
B Kayıtlı kişi listesinde bir numaranın seçilmesi (bir kayıtlı kişi birden fazla telefon numarası içeriyorsa kişi numarası seçildikten sonra bu kişiye atanmış
olan telefon numaralarını içeren bir menü gösterilir)
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme » Şek. 32 - 
 Oluşturulan cihaz sesiyle kişinin adını okutma
C İletişim ayrıntısında numaranın seçilmesi
 Metin mesajı (SMS) gönderme menüsünü açma
 Kişinin telefon numarasını çevirmeden önce düzenleme
 Kişinin adresine hedefe gidişi başlatma (Amundsen için geçerlidir)
Listeyi içe aktarma
Ana telefon cihaza ilk kez bağlandıktan sonra kişiler cihaz hafızasına aktarılır.
İçe aktarma işlemi birkaç dakika sürebilir.
Cihazın telefon rehberinde içe aktarılacak kayıtlar için 2000 adet boş hafıza yeri bulunmaktadır. Her kişi maksimum 5 telefon numarası içerebilir.
Bağlanan son 4 telefon için kişilere atanan maksimum 1000 resim cihaz hafızasına aktarılır.
İçe aktarılan kişilerin sayısı  → Kullanıcı profili → Kişileri içe aktarma: menü öğesinde belirlenebilir.
İçe aktarım sırasında bir hata meydana gelirse, ekranda ilgili bir mesaj belirir.
Listeyi güncelleme
Telefon cihaza yeniden bağlandığında liste otomatik olarak güncellenir.
Güncelleme aşağıda açıklandığı üzere elle de yapılabilir.
▶ Telefon

ana menüsünde  → Kullanıcı profili → Kişileri içe aktarma: fonksiyon alanına dokunun.

Güncelleme sırasında cihaz hafızasına aktarılan kayıtların sayısı / telefondaki
kayıtların sayısı görüntülenir.

Sık kullanılan kişilerin yönetimi (sık kullanılanlar)
Şek. 33
Sık kullanılan kişiler

Sık kullanılana bağlantı oluşturma
Sık kullanılan kişilere yönelik fonksiyon alanları kişinin telefon numarasının hızlı aranmasını sağlar.
Sık kullanılanlar iki kayıt grubunda mevcuttur.

› Hafıza grubunun değiştirilmesi için B » Şek. 33 fonksiyon alanına dokunun.
› Seçmek için dolu fonksiyon alanına A » Şek. 33 dokunun.
Sık kullanılanı atama
› Telefon ana menüsünde istediğiniz A » Şek. 33 boş fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.
Atanmış sık kullanılanın değiştirilmesi

› Telefon ana menüsünde istediğiniz

A » Şek. 33 fonksiyon alanını basılı tutun.
› İstediğiniz kişiyi (gerekirse numaralarından birini) seçin.

Sık kullanılanın silinmesi
tuşuna basın ardından  → Kullanıcı profili → Sık kullanılanları yönet fonksiyon alanına dokunun.
› İstediğiniz sık kullanılan kişi fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini
onaylayın.

› 

Tüm sık kullanılan kişiler  Tümünü sil fonksiyon alanına basılarak ve silme işlemi
onaylanarak silinebilir.
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Arama listesi

Şek. 34 Arama listesi / Kişi ayrıntıları

Telefon görüşmesi

Şek. 35 Gelen arama / Devam eden arama

› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, bir arama listesi gö-

rüntülenir » Şek. 34 - fonksiyon alanına dokunularak manuel olarak yapılır.

Arama listesi bir telefon görüşmesi sırasında da görüntülenebilir.
Fonksiyon alanları ve semboller
A Arama türüne bağlı olarak göstergenin ayarı
▶ Tümü - Tüm aramaların listesi
▶ Cevapsızlar - Cevapsız çağrılar listesi
▶ Aranan - Aranan numaralar listesi
▶ Gelen aramalar - Gelen aramalar listesi
B Arama listesinde bir numaranın çevrilmesi
 Kişi ayrıntılarını görüntüleme » Şek. 34 - 
C İletişim ayrıntısında numaranın seçilmesi
 Aramadan önce telefon numarasını düzenleme (numara hiçbir kişiye atanmamış)
 Gelen arama
 Giden arama
 Cevapsız çağrı

Şek. 36 Sonraki gelen arama / alınan sonraki arama
Görüşme içeriğine bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.








Aramayı sonlandırma / Gelen aramayı reddetme / Çağrıyı sonlandırma
Gelen aramayı kabul etme / bekletilen aramaya geri dönme
Arama sesini kapatma/açma
Aramayı bekletme
Mikrofonu açma/kapatma
Konferans oluşturma
Arayan kişi ayrıntılarını görüntüleme (arayan kişi rehbere kayıtlı ise)

Hoparlörü kapatma/açma (görüşmeyi telefona/cihaza alma)
kapatmak için Telefon ana menüsünde devam eden bir görüşme
sırasında  → Serbest konuşma fonksiyon alanına dokunun.
▶ Hoparlörü açmak için devam eden bir görüşme sırasında  fonksiyon alanına
dokunun.
▶ Hoparlörü

Telefon
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Not
Gelen arama ek telefon üzerinden geliyorsa ve arayan kişi ana telefondan içe
aktarılan kişi listesinde mevcut ise arayan kişinin ayrıntıları görüntülenir.

Konferans





Katılımcı ayrıntılarını görüntüleme
Konferans dışındaki bir katılımcı ile görüşme
Bir konferans katılımcısı ile yapılan görüşmeyi sonlandırma

Metin mesajları (SMS)
Ana menü
Şek. 38
Metin mesajları ana menüsü

Şek. 37 Konferans / Konferans ayrıntıları
Konferans en az üç ve en fazla altı kişi ile ortak bir telefon görüşmesinin yapılmasını sağlar.
Konferansı başlatma / Ek katılımcıları davet etme
› Bir görüşme/konferans sırasında bir sonraki aramayı gerçekleştirme.
› veya:  fonksiyon alanına dokunarak yeni gelen aramayı kabul edin.
› Konferansı başlatmak için veya konferansa geri dönmek için  fonksiyon
alanına dokunun.
Devam eden konferans
Devam eden bir konferans görüşmesi sırasında, görüşme süresi ekranda görüntülenir. Duruma bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonlar seçilebilir.
Konferansı bekletme - Konferanstan geçici olarak ayrılma (Konferans arka planda devam eder)

Bekletilen konferansa geri dönme
 Mikrofonu açma/kapatma

Konferansı sonlandırma

Konferans ayrıntılarını görüntüleme


Konferans ayrıntıları
▶ Devam eden konferans sırasında  fonksiyon alanına dokunun.
Diğer konferans katılımcılarının listesi görüntüler. Telefon tipine bağlı olarak
aşağıdaki fonksiyonlar seçilebilir.
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› Telefon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun, metin mesajları menüsü görüntülenir » Şek. 38.

1








Sağlanan kısa mesajlar (şablonları) ile hızlı yanıtlama mesajlarının listesini
açma
Yeni kısa mesaj - Mesaj oluşturma ve gönderme
Gelen mesajlar - Gelen mesajların listesini açma
Gönderilen mesajlar - Gönderilen mesajların listesini açma
Giden mesajlar - Gönderilmeyen mesajların listesini açma
Taslak mesajlar - Taslak listesini açma (düzenlenmekte olan mesajlar)
Silinen mesajlar - Silinen mesajların listesini açma

Yeni metin mesajı

Metin mesajı görünümü
Mesaj görünümü açıldıktan sonra » Şek. 39 -  aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir.
 Oluşturulan cihaz sesiyle metni okutma
 Metni taslak olarak saklama
 Hazırlanan metni seçilen şablonla değiştirme imkanı sunan şablon listesini
açma
 Kişi listesini açma
Görünüm içerisinde metin alanına tıklanarak mesaj düzenlenebilir.

Şek. 39 Bir metin mesajı oluşturma / Bir metin mesajını görüntüleme

Kişi listesi
Kişi listesi açıldıktan sonra aşağıdaki fonksiyonlar çalıştırılabilir » Şek. 40 - .
 Alıcı listesine kişi ekleme
1 Kişi arama
 Telefon numarası girme
 Mesaj görünümüne geri dönme
Kişi numarasını seçtikten veya telefon numarasını girdikten sonra ekranda alıcı
listesi görüntülenir » Şek. 40 - .
Alıcı listesini
Fonksiyon alanlarından birine dokunarak şu fonksiyonlar yürütülebilir » Şek. 40
- .

Şek. 40 Kişi listesi / Alıcı listesi
Mesaj oluşturma ve gönderme

› Metin mesajları ana menüsünde  dokunun » Şek. 38 için bkz. Sayfa 36.
› Bir mesaj yazın ve  » Şek. 39 -  fonksiyon alanına dokunun, metin mesajı
görünümü gösterilir » Şek. 39 - .

› Fonksiyon alanına  dokunun.
› Gösterilen kişi listesinden mesajın alıcısını girin » Şek. 40 - .
› Fonksiyon alanına  » Şek. 40 -  dokunun, mesajı gönderilir.
Mesaj oluşturulurken  fonksiyon alanında girilen karakterlerin sayısı gösterilir
» Şek. 39 - .
Bir mesaja maksimum 440 karakter girilebilir. Bir mesaj 70 karakterden fazla
içeriyorsa birden fazla mesaja bölünür.

 Mesaja başka alıcıları ekleme/çıkarma imkanıyla kişi listesinin gösterilmesi
(alıcı listesine geri dönmek için » Şek. 40 -   fonksiyon alanına dokunun)
 Seçilen kişiyi alıcı listesinden kaldırma
 Mesajı gönderme
 Mesaj görünümüne geri dönme

Gelen metin mesajı
Yeni bir mesaj aldığınızda  fonksiyon alanının yanında yeni gelen mesajların
sayısı ve aynı zamanda durum satırında  sembolü görüntülenir.

› Gelen mesajların listesini açmak için



tuşuna basın ardından  → 

fonksiyon alanına dokunun.
› Bir mesaj seçin.

Mesaj içeriği ve aşağıdaki menü görüntülenir.
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 Oluşturulan cihaz sesiyle metni okutma
 Diğer seçenekleri içeren bir menünün gösterilmesi
▶ Şablon ile yanıtla - Şablon kullanarak yanıtlama
▶ Numaraları göster - Kişi numarası da dahil olmak üzere mesajdaki telefon
numaralarını algılama (algılanan numaralar doğrudan aranabilir ya da
aramadan önce düzenlenebilir veya ilgili numaraya bir mesaj gönderilebilir)
 Mesajı göndermeden önce uyarlama seçeneği ile birlikte bir mesajın iletilmesi
 Bir mesajla gönderene yanıt gönderme

Hotspot (WLAN) ve veri bağlantısı
Hotspot (WLAN)
Konuya giriş
Amundsen için geçerlidir (Yeti için geçerli değildir).
WLAN internet bağlantısı, Medyalar menüsündeki ses dosyalarının çalınması
veya cihazın harici cihazdaki bir uygulama (örn. ŠKODA Media Command) aracılığıyla kullanılması için kullanılabilir.
WLAN fonksiyonundan yararlanabilmek için kontak açık olmalıdır. Kontak açıldıktan sonra, son kullanılan WLAN bağlantısı görünür.
Maksimum 8 harici cihazı, cihaz Hotspot'una bağlayabilir ve aynı zamanda cihazı bir başka harici cihazın Hotspot'una bağlayabilirsiniz.

Harici cihazı, cihazın Hotspot'una (WLAN) bağlama
Cihaz Hotspot'unu açma/kapatma
tuşuna basın ardından  → WLAN → Mobil etkin nokta → Mobil etkin nokta
fonksiyon alanına dokunun.

› 

Cihaz Hotspot'unun ayarlanması
▶  tuşuna basın ardından  → WLAN → Mobil etkin nokta → Mobil etkin nokta
fonksiyon alanına dokunun.
▶ Gerekli menü noktalarının ayarını şu menülerden yapın.
■
■
■
■

Güvenlik seviyesi: - Bağlantı güvenliğini ayarlama
Ağ anahtarı - Erişim parolasının girilmesi
SSID: ... - Cihaz etkin noktasının adı
Ağ adı (SSID) gönderilmesin - Cihaz Hotspot'un görünürlüğünü açma/kapatma

▶ Cihaz

Hotspot'ların ayarlanmış parametrelerini kaydetmek için Kaydet fonksiyon alanına dokunun.

Bağlantının oluşturulması
▶ Harici cihazda Wi-Fi'yi açın ve mevcut Hotspot'ları arayın.
▶ Cihaz Hotspot'unu seçin (gerekirse gerekli parolayı girin).
▶ Bağlantı kurulumunu onaylayın.
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WPS aracılığıyla güvenli bağlantı kurma

▶ Cihazdaki WLAN'ı açın.
▶  tuşuna basın ardından

 → WLAN → WLAN → WPS hızlı bağlantı (WPS butonu)
fonksiyon alanına dokunun.
▶ Harici cihazda cihaz Hotspot'a WPS aracılığıyla bağlantı için seçeneği açın.

Cihazı harici cihazın Hotspot'una (WLAN) bağlama
Şek. 41
Kullanılabilir WLAN ağları listesi

› Cihazın WLAN'ını açmak/kapatmak için

 tuşuna basın ardından  →
WLAN → WLAN → WLAN fonksiyon alanına dokunun.

Mevcut Hotspot'ların görüntülenmesi
▶  tuşuna basın ardından  → WLAN → WLAN1) fonksiyon alanına dokunun.
WLAN fonksiyonu açıkken mevcut Hotspot'ların listesi şu bilgi ve fonksiyon
alanlarıyla gösterilir » Şek. 41.
A
B
C
D
E
F




1)

Mevcut Hotspot'ların aranması
Cihaz WLAN'ının açılması/kapatılması
WPS aracılığıyla etkin nokta ile otomatik olarak güvenli bağlantı kurma
Manuel Hotspot araması ve bağlantının oluşturulması
Mevcut Hotspot'ların fonksiyon alanları
Güncel olarak bağlı olan Hotspot bağlantısının cihaz hafızasından erişim
şifresinin silinmesiyle ayrılması (fonksiyon alanı sadece bağlantı oluşturulduğunda gösterilir)
Güncel bağlantı
Harici cihazın Hotspot'unun Wi-Fi gücü

Bağlantının oluşturulması
▶ Cihazdaki WLAN'ı açın.
▶ Mevcut Hotspot'ların listesini göster, gerekirse listeyi Bul fonksiyon alanına
dokunarak güncelleştirin.
▶ İstediğiniz Hotspot'u seçin.
▶ Hotspot erişimi parola korumalı ise, gerekli parola girilmelidir.
Bağlantının manuel aranması ve oluşturulması

▶ Cihazdaki WLAN'ı açın.
▶ Mevcut Hotspot'ların listesini görüntüleyin.
▶ Manuel ayarlar fonksiyon alanına dokunun ve gerekli

Hotspot parametrelerini
ayarlayın.
▶ Bağlan fonksiyon alanına dokunun.
▶ Aramaya yönelik parametreler doğru ayarlandığında ve Hotspot mevcutsa
bağlantı oluşturulur.
WPS aracılığıyla güvenli bağlantı kurma
▶ Cihazdaki WLAN'ı açın.
▶ Harici cihazda WPS aracılığıyla harici cihaza bağlantı seçeneğini açın.
▶  tuşuna basın ardından  → WLAN → Mobil etkin nokta → WPS hızlı bağlantı
(WPS butonu) fonksiyon alanına dokunun.
Hotspot bağlantısının sonlandırılması
▶ İstenilen Hotspot'ta (WLAN)  tuşuna basın, ardından  → WLAN → WLAN
→ Sil fonksiyon alanına dokunun.

Veri bağlantısı
Veri bağlantısı sayesinde cihaz internete bağlanabilir.

› Cihazı veri hizmetleri etkinleştirilmiş harici bir cihazın Hotspot'una bağlayın
» Sayfa 39, Cihazı harici cihazın Hotspot'una (WLAN) bağlama.

Cihaz harici cihazın Hotspot'una bağlı olduğu sürece bu fonksiyon alanında adı gösterilir.
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SmartLink

ÖNEMLİ
Bağlı olan harici cihazın türüne ve kullanım sıklığına bağlı olarak şarj akıkmı
bağlı olan cihazın bataryasını şarj etmek için yeterli olmayabilir.
■ Bağlantının kurulabilmesi için cihazdaki tarih ve saatin doğru ayarlanmış olması gerekir. Tarih ve saat ayarı GPS sinyaliyle gerçekleşiyorsa ve GPS sinyal
alımı kötü olduğunda bağlantı kurulumu sırasında problemler meydana gelebilir.

■

Giriş bilgileri
Konuya giriş
Şek. 42
ŠKODA web sitelerinde SmartLink ile ilgili bilgiler

QR kodunun » Şek. 42 harici cihazınızdaki ilgili uygulamanın okutulmasıyla veya aşağıdaki adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra, SmartLink iletişim
sistemine yönelik bilgileri içeren bir internet sayfası açılır.

Not
Bağlantı işlemi sırasında cihaz ekranında ve ayrıca telefon ekranında uyarı
mesajları gösterilebilir. Bu mesajlar dikkate alınmalı ve gerekirse onaylanmalıdır (örn. veri aktarımının onaylanması, kişinin içe aktarma onayı, metin mesajlarının onayı).
■ ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.
■ Bağlı olan bazı harici cihazlarda SmartLink fonksiyonunun sorunsuz çalışması
için bağlı olan harici cihazın kilidi tüm bağlantı süresi boyunca „açık“ olmalıdır.
■

Ana menü

http://go.skoda.eu/connectivity-smartlink
SmartLink, USB aracılığı ile bağlanmış bir cihazın sertifikalı uygulamalarını cihaz
ekranında görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlar.
SmartLink şu iletişim sistemlerini destekler.
▶ Android Auto™
▶ Apple CarPlay™
▶ MirrorLink®

Bağlı olan harici cihazdaki uygulamalar yardımıyla navigasyon kullanılabilir, telefon görüşmesi yapılabilir, müzik dinlenebilir.
Güvenlik nedeniyle bazı uygulamalar sürüş sırasında sadece kısıtlı kullanılabilir
veya hiç kullanılamaz.
Bağlı olan harici cihazın türüne bağlı olarak bazı uygulamalar cihaz ekranı üzerinden sesle, cihazın kumanda elemanları veya çok fonksiyonlu direksiyondaki
tuşlar üzerinden kontrol edilebilir.
Bağlı olan harici cihazın sesli kullanımı  tuşunun veya çok fonksiyonlu direksiyondaki  tuşu basılı tutularak etkinleştirilebilir.

40

SmartLink

Şek. 43 Ana menü: bağlantı yok / etkin bağlantı örneği

› SmartLink ana menüsünün gösterilmesi için



tuşuna basın, ardından

 fonksiyon alanına dokunun.

Ana menü - Fonksiyon alanları » Şek. 43
A Etkin bağlantı
 SmartLink ile ilgili bilgilerin göstergesi
 Bağlantının kesilmesi (bağlantı etkin iken görünür)
 SmartLink menüsü ayarları » Sayfa 41



Bağlantının kurulması

▶ Harici cihazı bir bağlantı kablosuyla USB girişe bağlayın » Kullanım kılavuzu.
▶ SmartLink ana menüsünde bağlı olan harici cihazı ve gerekirse iletişim siste-

mi türünü seçin » Şek. 43 - .
Başka bir cihaz menüsünden ana menüye geri dönme
(örn. Radyo menüsünden)
▶ 

tuşuna basın → etkin bağlantı ( / / ).

Bazı uygulamalar için bağlı olan harici cihazdaki veri bağlantısının açık olması
gerekir.
Cihaza harici bir cihaz Android Auto™ aracılığıyla bağlanırsa güncel olarak bağlı
tüm telefonlar ve ayrıca Bluetooth® çalar ayrılır. Bağlanacak olan harici cihaz
Bluetooth® üzerinden ana telefon ile otomatik olarak yeni bir bağlantı kurar.
Bağlantı devam ederken başka bir telefon bağlanamaz.
Android Auto™ üzerinden bağlanan bir harici cihaz Medya menüsünde ses kaynağı olarak kullanılamaz.

Bağlantının kesilmesi
sonlandırmak için SmartLink ana menüsünde  fonksiyon alanına
dokunun » Şek. 43 - .
▶ veya Kabloyu USB girişinden ayırın.

O anda cihaz üzerinden rota rehberi gerçekleştiriliyorsa bu uygulama, Android
Auto™ uygulamasında rota rehberinin başlatılmasıyla sonlandırılır. Bu tersine
de geçerlidir.

Bağlantı  SmartLink ana menüsündeki fonksiyon alanına basılarak sonlandırılmışsa, harici cihaz yeniden bağlandığında bağlantı yeniden kurulmalıdır.

Android Auto™ bağlantısını destekleyen harici cihazların, desteklenen bölgelerin ve uygulamaların listesini Google™ web sayfalarında bulabilirsiniz. İşlevsellik
desteklenen bölgelerin dışında sağlanamaz.

▶ Bağlantıyı

Bağlantı USB girişinin kablosunun ayrılmasından dolayı sonlandırıldıysa harici
cihaz yeniden bağlandığında son etkin bağlantının ana menüsü gösterilir.

Ayarlar

› SmartLink ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
ŠKODA app'leri için veri aktar. etkinleştir - ŠKODA uygulamaları için bağlı harici cihazın veri aktarımını açma/kapatma
■ MirrorLink® - MirrorLink® iletişim sisteminin ayarlanması
■ Ekran yönü - Ekran gösteriminin ayarı
■ Yatay format - Geniş görünüm
■ Dikey format - Yüksek görünüm
■ 180 derece döndürülmüş - 180°'lik ekran dönüşünün açılması/kapatılması
■ MirrorLink® uyarılarının gösterimine izin ver - MirrorLink® uygulamalarının mesajlarının cihaz ekranında gösterilmesinin açılması/kapatılması

Ana menü
Şek. 44
Android Auto™: Ana menü

■

Android Auto™
Konuya giriş
Android Auto™ bağlantısı aşağıdaki koşullarda kurulabilir.




Kontak açık olmalı.
Cihaz açık olmalı.
Bağlanacak harici cihaz açık olmalı.

Ana menü - A bölgesinde fonksiyon alanları ve bilgiler
 Navigasyon uygulamaları
 Telefon uygulamaları
 Etkin uygulamalara, telefon görüşmelerine, kabul edilen metin mesajlarına,
çalışma dizininde görevlere, hava durumuna vs. genel bakış.
 Müzik uygulamaları
 ŠKODA uygulamalarının listesi
Uygulamayı başlatma
▶ Uygulamayı başlatmak için istenilen uygulamanın fonksiyon alanına dokunun.
A bölgesinde fonksiyon alanının yanında sembolü görünürse, bu fonksiyon
alanına yeniden dokunulduğunda diğer uygulamaların bir listesi görüntülenir.
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41

Apple CarPlay™
Konuya giriş
Apple CarPlay™ bağlantısı aşağıdaki koşullarda kurulabilir.






Kontak açık.
Cihaz açık olmalı.
Bağlanacak harici cihaz açık olmalı.
Bağlanacak harici cihazda veri bağlantısı açık olmalı.
Bağlanacak harici cihazda veri bağlantısı açık olmalı.

Cihaza harici bir cihaz Apple CarPlay™ aracılığıyla bağlanırsa Bluetooth® bağlantısının kullanımı mümkün değildir ve Telefon menüsü mevcut olmaz.
CarPlay™

Apple
üzerinden bağlanan bir cihaz Medya menüsünde ses kaynağı
olarak kullanılamaz.

Ana menü - Fonksiyon alanları ve bilgiler
A Mevcut uygulamaların listesi
B Uygulamalar içeren diğer sayfalar (parmağınızı ekranda yana doğru çektiğinizde veya ayar düğmesini )
 Şu kullanım türüne bağlı olarak:
▶ Dokunma - Apple CarPlay™ ana menüsüne geri gitme
▶ Tutma - Sesli kullanımın açılması
Uygulamayı başlatma
▶ Apple CarPlay™ bağlantısının ana menüsünde A » Şek. 45 alanından istediğiniz uygulamayı seçin.

MirrorLink®
Konuya giriş

Cihaz aracılığıyla güncel olarak bir rota hedefi gerçekleşiyorsa Apple CarPlay™
uygulamasında rota rehberinin başlatılmasıyla cihazdaki rota rehberi sonlandırılabilir. Bu tersine de geçerlidir.

Şek. 46
ŠKODA web sitelerinde MirrorLink® ile ilgili bilgiler

Apple CarPlay™ bağlantısını destekleyen harici cihazların, desteklenen bölgelerin ve uygulamaların listesini Google™ web sayfalarında bulabilirsiniz. İşlevsellik
desteklenen bölgelerin dışında sağlanamaz.

Ana menü
Şek. 45
Apple CarPlay™: Ana menü

MirrorLink® bağlantısı aşağıdaki koşullarda kurulabilir.




Kontak açık.
Cihaz açık olmalı.
Bağlanacak harici cihaz açık olmalı.

Bazı uygulamalar için bağlı olan harici cihazdaki veri bağlantısının açık olması
gerekir.
Telefon menüsünü kullanmak istiyorsanız cihaz, daha MirrorLink® bağlantısı
kurulmadan önce Bluetooth® üzerinden cihaza bağlanmalıdır.
MirrorLink® üzerinden bağlanan harici bir cihaz Medya menüsünde ses kaynağı
olarak kullanılamaz.
Cihaz aracılığıyla bir rota rehberi gerçekleşiyorsa bu uygulama, MirrorLink® uygulamasında rota rehberinin başlatılmasıyla sonlandırılmaz.
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QR kodunun » Şek. 46 harici cihazınızdaki (örn. telefon, tablet) ilgili uygulamanın okutulmasıyla veya aşağıdaki adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra,
desteklenene MirrorLink® uygulamalarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu bir internet
sayfası açılır.

Kullanım
Şek. 48
Açık uygulama örneği

http://go.skoda.eu/connectivity

Ana menü
Şek. 47
MirrorLink®: Ana menü
Uygulamayı başlatma
ana menüsünde A » Şek. 47 için bkz. Sayfa 43 alanından istediğiniz uygulamayı seçin.

▶ MirrorLink®

Uygulama başlatılır ve aşağıdaki fonksiyon alanları görüntülenir.
Ana menü - Fonksiyon alanları ve bilgiler
 SmartLink ana menüsüne geri gitme
 O anda çalışan uygulamaların listesini görüntüleme ve istenen uygulamayı
sonlandırma imkanı
 Son gösterilen uygulamanın gösterimi (bir uygulama devam ettiği sürece) /
bağlı olan harici cihazın ekran içeriğinin gösterilmesi
 SmartLink fonksiyonunun ayarları » Sayfa 41
A Uygulamaların listesi
B Uygulamalar içeren diğer sayfalar (ekran üzerinde yana yapılan parmak hareketiyle uygulamalar içeren diğer sayfalar gösterilir)
 Uygulama sürüş sırasında kullanım için sertifikalı değildir

 Altta/üstteki fonksiyon alanlarının gösterilmesi
 MirrorLink® ana menüsüne geri gitme
Fonksiyon alanlarının gizlenmesi/gösterilmesi
düğmesini  ayar düğmesine basın.

▶ Ayar

Açık uygulamayı görüntüleme
bağlantısının ana menüsünde  » Şek. 47 için bkz. Sayfa 43 fonksiyon alanına dokunun, en son görüntülenen uygulama gösterilir.

▶ MirrorLink®

Başka bir uygulama görüntülenmek isteniyorsa MirrorLink® bağlantısnın menüsünde istenilen uygulamanın A » Şek. 47 için bkz. Sayfa 43 fonksiyon alanına
dokunulmalıdır.
Açık olan uygulamayı sonlandırma
▶ Fonksiyon alanına  →  fonksiyon alanına dokunun.
▶ Sembolüne sahip istediğiniz uygulamanın fonksiyon alanına  fonksiyon alanına dokunun.
Tümünü kapat fonksiyon alanına dokunarak açık olan tüm uygulamalar kapatılabilir.

Fonksiyon problemleri
Eğer MirrorLink® bağlantısı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız cihaz ekranında
aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenebilir.

SmartLink
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Arıza: Yayın - harici cihazı ayırma ve yeniden bağlama
MirrorLink® ses sistemi hizmet dışı. - harici cihazı ayırın ve yeniden bağlayın
Bu cihazla MirrorLink® sadece kısıtlı olarak kullanılabilir. - Sürüş sırasında bağlı cihazın
kullanılması mümkün değildir
■ Mobil cihaz kilitli. MirrorLink® fonksiyonunu kullanmak için lütfen mobil cihazın kilidini açın bağlı olan harici cihazın „kilidini açın“
■ App başlatılamıyor veya çalışır durumda değil. - harici cihazı ayırın ve yeniden bağlayın
■
■
■
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Navigasyon

Navigasyon verileri

Giriş bilgileri

Navigasyon veri kaynağı
Navigasyon verileri orijinal bir SD karta kayıtlıdır.

Navigasyon - Fonksiyon akışı

Navigasyon fonksiyonunu kullanabilmek için navigasyon verilerinin bulunduğu
orijinal SD kart ilgili yuvaya takılmalıdır » Sayfa 23, SD kart.

Amundsen için geçerlidir.
Rota rehberi şu şekilde başlatılır.

› Yeni bir hede arama/girme veya kayıtlı hedeflerden brini seçme.
› Hedef ayrıntılarında rota hesaplamasının başlangıcını onaylayın, gerekirse ro-

Orijinal SD kart hasar görmüş veya kaybolmuşsa ŠKODA orijinal aksesuarlarından yeni bir orijinal SD kart satın alınabilir.
Navigasyon, orijinal olmayan bir SD kart ile çalışmaz.

ta seçeneklerini ayarlayın.
› Cihaz tarafından talep edilirse tercih edilen rota türünü seçin.

Navigasyon verileri sürümünü belirleme
› Navigasyon ana menüsünde  → Sürüm bilgileri fonksiyon alanına dokunun.

Rota hesaplaması gerçekleşir ve rota rehberi başlatılır.

Navigasyon verilerini güncelleme
Navigasyon verilerini düzenli aralıklarla güncellemenizi öneririz (örn. yeni yapılan yollar, değişen trafik levhaları nedeniyle).

Rota rehberi grafiksel sürüş önerileri ve navigasyon anonslarıyla gerçekleşir.
Rota rehberi sırasında rotaya başka hedefler eklenebilir veya rota uyarlanabilir.
Bir trafik istasyonu mevcutsa trafik engelleriyle ilgili bilgiler cihaz tarafından
değerlendirilebilir ve gerekirse bir kaçınma rotası önerilebilir.
Rotadan sapılırsa rota yeniden hesaplanır.

GPS uydu sinyali

Navigasyon verilerinin güncellenmesine ilişkin bilgileri bir ŠKODA bayisinden
öğrenebilir veya ŠKODA web sayfalarına bakabilirsiniz.
http://go.skoda.eu/infotainment

Ana menü
Şek. 49
Navigasyon: Ana menü

Cihaz, hedefe gidiş için GPS uydu sinyalini (Global Positioning System) kullanmaktadır.
GPS uydu sinyalinin menzili dışında (örn. bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde, tünellerde, yeraltı garajlarında), cihaz hedefe gidişi sadece sınırlı olarak,
araç sensörleri yardımıyla gerçekleştirir.
Cihaz, Konum » Şek. 50 için bkz. Sayfa 46 ek penceresinde güncel coğrafi araç
pozisyonu ve uydu sinyali ile ilgili aşağıdaki bilgileri görüntüleme imkanı sunmaktadır.





Boylam
Enlem
Deniz seviyesi
Alınan/mevcut uyduların sayısı

Bir GPS uydu sinyali mevcut değilse değer gösterilmez.

› Göstermek için  tuşuna basın.
› Navigasyon ana menüsü gösterilmezse



tuşuna yeniden basın.

Fonksiyon alanlarının tanımı A » Şek. 49
 Duruma bağlı olarak:
Rota rehberi gerçekleşmiyor - Yeni bir hedef arama/giriş
Rota rehberi gerçekleşiyor - Şu menü gösterilir

Navigasyon
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▶
▶
▶
▶

Rota planı - Rota planını görüntüleme » Sayfa 56
İleride trafik yoğunl. - Trafik koşullarını manuel ayarlama » Sayfa 58
Hedefi söyle - Yeni bir hedef / ara hedef arama/girme » Sayfa 46
Rota rehberini durdur - Hedefe gidişi sonlandırma
 Şu menü gösterilir
▶ Konumu kaydet - Bayraklı hedef olarak güncel araç konumunu kaydetme
» Sayfa 49
▶ Rotalar - Kaydedilmiş rotaların listesini görüntüleme » Sayfa 56
▶ Hedefler - Kaydedilmiş hedeflerin listesini görüntüleme » Sayfa 49
▶ Son hedefler - Hedefe gidiş gerçekleştirilen son hedeflerin listesini görüntüleme » Sayfa 48
▶ Ev adresi - Ev adresinize rota kılavuzu » Sayfa 49
 Kategorilerde özel hedefleri arama ,  ve 
 Harita gösterimi ayarları » Sayfa 52
 Medya/Radyo çalmayı kullanma
 Navigasyon ayarları

Ek pencere

Hedef arama ve girme
Hede / Özel hedef arama

Şek. 51 Hedef arama: Ana menü / Bulunan hedeflerin listesi
Fonksiyon, anahtar kelimelerin girilmesiyle hedeflerin veya özel hedeflerin
(POI) tam metin aramasını sağlar.
Ana menüyü görüntüleme

Şek. 50
Ek pencere

› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.

› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedefi söyle
fonksiyon alanına dokunun.

› Hedef aramaya yönelik » Şek. 51 -  menü gösterilmezse  → Bul fonksiyon
alanına dokunun.

Hedef arama
Giriş satırına doğrudan özel hedef adı ya da özel harita kategorisi (POI) veya
şehir, sokak adı ya da kapı numarası/posta kodu girilebilir.

› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Ek pencere fonksiyon
alanına dokunun.
› A ek penceresinin içerik seçimi için » Şek. 50  fonksiyon alanına dokunun
ve duruma bağlı olarak aşağıdaki menülerden birini seçin.

Ses - Radyo/Medya çalmayı kullanma
Pusula - Yönlerle bağlantılı olarak güncel araç pozisyonu gösterimi
Sık kul. rotalar - En sık kullanılan üç rotayı görüntüleme (rota rehberi gerçekleşmediğinde) » Sayfa 55
■ Manevra - Grafiksel sürüş önerilerinin gösterilmesi (rota rehberi gerçekleştiğinde)
■ Konum - Güncel araç pozisyonunun coğrafi koordinatlarını gösterme

■
■
■
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Giriş alanında D » Şek. 51 -  bölgesinde ön bilgilere en uygun olan hedefler
gösterilir.
Örneğin hedef yakınında bulunan bir park yerine veya restauranta rota rehberi
gerekiyorsa seçilen hedefin hedef ayrıntılarında Yakınında fonksiyon alanına dokunulmalıdır. Ardından istenilen hedefi bulun ve seçin.
Fonksiyon alanlarının tanımı A » Şek. 51
A Arama seçimi
 - İsme göre bir hedef veya özel hedef (POI) arama



 - Rota boyunca bir özel hedef arama (sadece rota rehberi etkin iken çalışır)
 - Girilen hedefin yakınında hedef arama (hedef ayrıntılarında seçtikten
sonra » Sayfa 53)
B Giriş satırı
C Giriş satırında bir karakter bulunup bulunmadığına bağlı olarak şu menü
gösterilir
 - Girilen karakterlere uygun olarak aranan hedeflerin harita gösterilmesi
» Şek. 51 - 
 - Hedef arama / hedef girme tipini seçme (hiçbir karakter girilmedi)
▶ Arama - Hedef / özel hedef arama
▶ Adres - Adres kullanarak hedef girişi » Sayfa 47, Hedefi adresten girme
▶ Haritada - Harita noktası üzerinden veya GPS koordinatları yardımıyla hedef girişi » Sayfa 48, Hedefi haritada ve GPS koordinatlarının yardımıyla girme
D Son hedeflerin listesi (karakter girilmemiş) » Sayfa 48 / aranan hedeflerin
listesi
E Alfanümerik klavye
Bulunan hedeflerin listesi
▶ Listenin gösterilmesi » Şek. 51 -  için  fonksiyon alanına dokunun.
Bulunan hedeflerin listesinde bir harf ile işaretli maksimum 6 hedef görüntülenir. Bu hedefler haritada  sembolü ve bulunan hedefler listesindeki harflerle
örtüşen bir harf ile belirtilir.
Birden fazla hedef bulunmuşsa  ayar düğmesi çevrilerek veya sürmeli ayarlayıcı kaydırılarak listede gezinilebilir.

Hedefi adresten girme

Ana menüyü görüntüleme
› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedefi söyle
fonksiyon alanına dokunun.
› Adresten hedef girişine yönelik menü » Şek. 52 -  gösterilmezse  → Adres
fonksiyon alanına dokunun.
Hedef girilmesi
› Hedef adresi girin ve ardından onaylayın.
Giriş sırasında giriş satırında duruma bağlı ilgili adlar (örn. şehir, sokak adları)
önerilir. Daha önce girilen adlar tercihen önerilir.
Giriş satırında parantezlerle belirtilen önerilen hedefin yeri haritada Harita fonksiyon alanına dokunularak görüntülenebilir.
Bulunan yerlerin listesi
Bir şehir adının girişi sırasında otomatik olarak aynı adlara sahip şehirlerin listesinin bulunduğu bir harita görüntülenebilir » Şek. 52 - .
Bulunan şehirlerin listesi adres girişi sırasında  fonksiyon alanına dokunularak çağrılabilir.
Bulunan yerlerin listesinde bir harf ile işaretli maksimum 6 yer görüntülenir. Bu
yerler haritada  sembolü ve bulunan yerler listesindeki harflerle örtüşen bir
harf ile belirtilir.
Birden fazla yer bulunmuşsa  ayar düğmesi çevrilerek veya sürmeli ayarlayıcı
kaydırılarak listede gezinilebilir.
Not
Bir şehir adının girişi sırasında girilen şehrin bir sokağı yerine Merkez fonksiyon
alanına dokunarak şehrin merkezi hedef olarak seçilebilir.
■ Sokak adının girilmesinden sonra kapı numarası veya kesişen sokak adının/numarasının girilmesiyle kavşak girilebilir.

■

Şek. 52 Adres kullanarak hedef girme: Ana menü / Bulunan yerlerin listesi
Navigasyon
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Hedefi haritada ve GPS koordinatlarının yardımıyla girme

› İstenilen kategorinin fonksiyon alanına dokunun.
Aracın güncel pozisyonunun 200 km çevresinde bulunan ve seçilen kategorinin
en yakın maks. 200 özel hedefin bir listesi gösterilir.

› İstediğiniz özel hedefi seçin.
Belirli akaryakıt istasyonları  → Depo seçenekleri → Tercih edilen benzin istasyonunu
seç menü öğesinde seçilmişse, benzin istasyonu araması yapılırken tercih edilen benzin istasyonları ilk üç pozisyonda görüntülenir.

son hedefler (otomatik kayıtlı hedefler)
Şek. 53 Nokta üzerinden hedef girme: haritada / GPS koordinatları yardımıyla
Harita göster
› Rota rehberi gerçekleşmiyor - Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
› Rota rehberi gerçekleşiyor - Navigasyon ana menüsünde  → Hedefi söyle
fonksiyon alanına dokunun.
› Ardından  fonksiyon alanına dokunun ve Haritada menü öğesini seçin.
Hedefin noktadan girilmesi
› Haritaya hedef girişi sırasında gösterilen harita ölçeği manuel değiştirilebilir
» Sayfa 52, Manüel olarak ölçek değiştirme.
› Ekrana dokunarak istenilen hedefi çarpı işaretine kaydırın » Şek. 53 - .
› Hedef girişini  fonksiyon alanına dokunarak onaylayın.
Hedefi GPS koordinatları ile girme
› Enlem ve boylam için istenen GPS koordinatlarını  içeren  fonksiyon alanına dokunun » Şek. 53 - .
› İstenilen değeri ayarlayın ve hedef girişini  fonksiyon alanına dokunarak
onaylayın.
Cihazın navigasyon verilerinde girilen noktaya yönelik bilgiler mevcutsa bunlar
GPS koordinatların yerine gösterilir (örn. adres A » Şek. 53).

Akaryakıt istasyonu, restaurant veya park yeri arama
Cihaz özel akaryakıt istasyonu, restaurant veya park yeri hedef kategorilerinin
hızlı aramasını sağlar.

› Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
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Son bulunan hedeflerin listesi

› Navigasyon ana menüsünde  → Son hedefler fonksiyon alanına dokunun.
Son hedefin ayrıntıları
› Navigasyon ana menüsünde



fonksiyon alanına dokunun.

Rota rehberi gerçekleşmezse rota rehberinin gerçekleştiği son hedefin ayrıntıları gösterilir. Bir rota rehberi gerçekleşirse nihai seyehat hedefinin ayrıntıları
gösterilir.
Hedef / özel hedef aramaya yönelik menüde son hedefler
Hedef aramaya yönelik menüde D bölümünde » Şek. 51 için bkz. Sayfa 46 son
hedeflerin kısa bir listesi gösterilir.
Son hedef listesindeki fonksiyon alanları
- İsme göre hedef arama (fonksiyon alanı 5'den fazla kayıt varsa gösteriBul
lir)

- Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 53

Hedef hafızası (manuel kayıtlı hedefler)

Yeni bir bayraklı hedef kaydedildiğinde son kaydedilen bayraklı hedefin üzerine
yazılır. Mevcut bayraklı hedefi korumak için bu hedef cihaz hafızasında kaydedilmelidir.
Hedefin sık kul. olarak kaydedilmesi/kaldırılması
Bir kişi adresini, bir vCard hedefini veya resim hedefini sık kullanılan olarak kaydetmek mümkün değildir.
▶ Navigasyon

ana menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.

▶ Bu  fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz hedef listesini seçin.
▶ İstenen hedefteki  fonksiyon alanına dokunarak hedef ayrıntılarını görüntü-

leyin.

▶ Düzenle

Şek. 54 Kayıtlı hedeflerin listesinin / kayıtlı hedeflerin kategorilerinin seçilmesi
Kayıtlı hedeflerin listesi
› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.
› Fonksiyon alanına  » Şek. 54 -  dokunun ve kaydedilen hedeflere ait
aşağıdaki kategorilerden birini seçin » Şek. 54 - .
Kayıtlı tüm hedefler
▶  - Bayraklı hedef (kaydetme sırasında araç pozisyonu)
▶  - Kayıtlı hedef (manuel kaydedilmiş hedef / vCard biçiminde içe aktarılan hedef)
▶  - Sık kullanılan (ek favori özellikli hedef)
 Sık kul. (sık kullanılan yer haritada  sembolü ile gösterilir).
 Bağlı telefonun telefon iletişim adresleri.


Kayıtlı hedeflerin listesinde fonksiyon alanları
Bul
- İsme göre hedef arama (fonksiyon alanı 5'den fazla kayıt varsa gösterilir)

- Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 53
Hedefi kaydet
▶ Navigasyon ana menüsünde  → Son hedefler fonksiyon alanına dokunun.
▶ İstenen hedefteki  fonksiyon alanına dokunun, hedef ayrıntıları görüntülenir.
▶ Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Gerekirse hedefi yeniden adlandırın ve kaydı onaylayın.
„Bayraklı hedefin“ (güncel araç konumunu) kaydedilmesi
▶ Navigasyon ana menüsünde  → Konumu kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Ardından Yeniden adlandır fonksiyon alanına dokunarak bayraklı hedefi yeniden
adlandırılabilir ve hedef hafızasına hedef olarak kaydedilebilir.

▶ Sık kul.

fonksiyon alanına dokunun.
fonksiyon alanına dokunun.

Hedefin silinmesi

▶ Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler fonksiyon alanına dokunun.
▶ Bu  fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz hedef listesini seçin.
▶ İstenen hedefteki  fonksiyon alanına dokunarak hedef ayrıntılarını görüntü-

leyin.

▶ Düzenle fonksiyon alanına dokunun.
▶ Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme

işlemini onaylayın.

Ev adresi
Ev adresi tanımlama
Ev adresi girilmediğinde yapılması gerekenler.

› Navigasyon ana menüsünde  → Ev adresi fonksiyon alanına dokunun.
› Ev adresini, güncel araç konumu yardımıyla veya adres girerek tanımlayın.
Ev adresini değiştirme
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Ev adresini tanımlayın fonksiyon alanına dokunun.
› Düzenle fonksiyon alanına dokunun.
› Ev adresini düzenleyin ya da güncel araç konumu yardımıyla veya adresini girerek tanımlayın.
Ev adresini silme
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Kullanıcı verilerini sil → Ev adresi fonksiyon alanına dokunun.
› Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.
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› İstediğiniz kendi hedefinizdeki  fonksiyon alanına dokunun.
› Hedef ayrıntılarında Düzenle → Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini

Kendi hedeflerimi içe aktarma

onaylayın.

Konuya giriş
Şek. 55
ŠKODA web sitelerinde MyDestination uygulaması

Bu bölümde cihaz hafızasına aktarılabilecek hedefler tarif edilmektedir.

Kendi özel hedef kategorilerim (Özel hedeflerim POI)
İçe aktarma/güncelleme
› Harici modüle veya cihaza (Yeti için geçerlidir) özel hedef kategorilerinin bulunduğu bir SD kartı takın.
› Navigasyon ana menüsünde  → Özel hedeflerimi güncelle (SD/USB) → Güncelle
fonksiyon alanına dokunun.
› Kaynağı seçin ve içe aktarımı onaylayın.
Cihaz hafızasında özel hedeflerin yer aldığı aynı ada sahip bir kategori zaten
varsa içe aktarım sırasında üzerine yazılır.

Kendine ait hedefler ŠKODA uygulaması „MyDestination“ üzerinden oluşturulabilir.

Kendi kategorinizin hedeflerini harita göster
› Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Özel hedef kategorilerini seç → Özel hedeflerim (kişisel POI) fonksiyon alanına dokunun.

QR kodunun » Şek. 55 harici cihazınızdaki (örn. telefon, tablet) ilgili uygulamanın okutulmasıyla veya aşağıdaki adresin web tarayıcısına girilmesinden sonra,
„MyDestination“ uygulamasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler gösterilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Özel hedeflerimi sil fonksiyon

http://go.skoda.eu/my-destination

Kartvizit formatında kendi hedefim
Cihaz hafızasına, SD karttan veya bir USB belleğinden kartvizit (*.vcf) şeklinde
kişiye ait hedefler aktarılabilir.
İçe aktarma
› Harici modüle veya cihaza (Yeti için geçerlidir) bir SD kart takın ya da kendi
hedefinizin olduğu dosyayı içeren USB kaynağını takın.
› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet → Hedefleri içe aktar (SD/USB)
fonksiyon alanına dokunun.
› Kaynağı seçin ve içe aktarımı onaylayın.
Rota rehberi
› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına dokunun.
› İstenilen içe aktarılmış hedefi arayın ve seçin.
Kendi hedefinizin silinmesi

› Navigasyon ana menüsünde  → Hedefler →  →  fonksiyon alanına dokunun.
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Kendi özel kategorilerin silinmesi
alanına dokunun.

› Sil fonksiyon alanına dokunun ve silme işlemini onaylayın.
ResimGPS koordinatlı
Cihaz, resme kayıtlı GPS koordinatlarına gitmeye olanak sağlar.
Resim oluşturulurken GPS koordinatları kaydedildiğinde harici bir cihazdan resim alınabilir. Gerekirse „MyDestination“ uygulaması kullanılarak oluşturulabilir
ve içe aktarılabilir.

›  tuşuna basın, ardından Resimler fonksiyon alanına dokunun.
› Bağlı olan kaynağı seçin ve GPS koordinatlı resmi açın.
› Resimde  fonksiyon alanına dokunun, rota rehberini başlatma seçeneği bulunan bir menü açılır.

Harita

Harita noktasına dokunma

Harita açıklaması

Şek. 57
Harita noktasına dokunduktan
sonra menü

Şek. 56
Harita açıklaması

Haritada aşağıdaki bilgiler ve fonksiyon alanları görüntülenebilir.
A
Araç konumu
B
Rota
C
Harita kullanımına yönelik fonksiyon alanları
D
Özel hedefe yönelik fonksiyon alanı
E
Özel hedef listesine yönelik fonksiyon alanı
F
Bir trafik engelinin gösterilmesi için fonksiyon alanı
G
İzin verilen azami hız ile ilgili bilgiler

Hedef konumu

Ara hedef pozisyonu

Ev adresi hedef konumu
Sık kul. konumu

Durum satırındaki bilgiler

Güncel araç konumu ile ilgili sokak adı / sokak numarası

Hedefe sürüş mesafesi

Ara hedefe sürüş mesafesi

Hedefe tahmini sürüş süresi

Ara hedefe olan tahmini sürüş süresi

Hedefe / ara hedefe tahmini varış saati

Haritaya Navigasyon ana menüsünde dokunduktan sonra  sembolü ve
aşağıdaki menü öğelerini içeren bir menü (bağlama bağlı olarak) görünür » Şek.
57.
Seçilen noktanın ayrıntılarının göstergesi (örn. adres)
Özel hede ayrıntılarının göstergesi / özel hedef listesinin göstergesi
 Seçilen noktaya hedef rehberinin başlatılması
 Seçilen noktanın sonraki hedef olarak devam eden hedef yönlendirmesine
eklenmesi
 Sık kullanılana rota rehberini başlatma
 Ev adresine rota rehberini başlatma
 Seçilen noktanın çevresinde hedef arama » Sayfa 46
C Demo modu (açık ise) için başlangıç noktasını tanımlama » Sayfa 54
A
B

Özel hedeflerin haritada gösterilmesi
▶ Göstergenin açılması/kapatılması için Navigasyon ana menüsünde  → Özel
hedefler fonksiyon alanına dokunun.
▶ Gösterilen

özel hedefleri seçmek için Navigasyon ana menüsünde  → Harita
→ Özel hedef kategorilerini seç fonksiyon alanına dokunun ve istediğiniz kategoriyi (maksimum 10) seçin.
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Harita gösterimi seçenekleri
Şek. 58
Harita gösterimi seçenekleri







Manuel ayarlanmış harita ölçeğinin büyüklüğü
Otomatik ayarlanmış harita ölçeğinin büyüklüğü
Otomatik ölçeklendirmeyi açma/kapatma
Küçültülmüş ölçekli harita görünümü
Güncel deniz seviyesi

Manüel olarak ölçek değiştirme
Harita ölçeğinin ebadı aşağıda açıklanan şekillerde değiştirilebilir.
▶ Ayar düğmesini  çevirin.
▶ Cihaz ekranına iki parmağınızla

› Navigasyon ana menüsünde  fonksiyon alanına dokunun.
Aşağıdaki fonksiyon alanları gösterilir » Şek. 58.
 2D - İki boyutlu harita görüntüleme
 3D - Üç boyutlu harita görüntüleme
 Güncel araç konumundan hedefe giden rotanın gösterilmesi
 Hedef konumunun veya bir sonraki ara hedefin haritada gösterimi (menü
noktasının ayarına bağlı olarak  → Gelişmiş ayarlar → Durum satırı:)
A Gündüz/gece modunda otomatik harita gösterimi (güncel olarak açık araç
aydınlatmasına bağlı)
B Gündüz modunda harita görüntüleme
C Gece modunda harita görüntüleme
D Ek pencere gösterimini açma/kapatma » Sayfa 46
E Seçili özel hedef kategorilerinin gösterimini açma/kapatma » Sayfa 51, Harita noktasına dokunma
Harita ölçeği 2D harita veya 3D harita gösteriminde 10 km'den (5 mil) küçük ise,
harita otomatik olarak 2D olarak gösterilir ve kuzey yönünde hizalanır. Ölçek bu
değerden büyük ayarlanırsa harita başlangıç görünümüne geri alınır.

Harita ölçeği

dokunun ve birbirine çekin veya ayırın.

Otomatik ölçeklendirmeyi açma
ana menüsünde  →  fonksiyon alanına dokunun.

▶ Navigasyon

Fonksiyon alanı  yeşil vurgulanır.
Otomatik ölçeklendirme, sadece harita araç pozisyonuna merkezlenmişse etkindir (  veya  gösterilmez).
Otomatik ölçek etkin ise, harita ölçeği sürülen yol türüne (otoyol - küçük harita
ölçeği / semt - büyük harita ölçeği) ve yapılacak manevraya bağlı olarak otomatik olarak değişir.
Otomatik ölçeklendirmeyi kapatma
▶ Navigasyon ana menüsünde  →  fonksiyon alanına dokunun.
Fonksiyon alanı  beyaz vurgulanır.
Harita kaydırıldığında veya harita ölçeği manüel olarak değiştirildiğinde de kapatılır.
Küçültülmüş ölçekli harita görünümü
▶ Navigasyon ana menüsünde  →  veya  →  fonksiyon alanına dokunun.
Harita ölçeği birkaç saniye için küçültülür, ardından tekrar oluşturulur.

Harita yönünü değiştirme

Harita ölçeğini manüel olarak değiştirme veya otomatik ölçeklendirmeyi açma
imkanı mevcuttur.

Harita yönünün değişikliği şu koşullar altında mümkündür.

Ölçek fonksiyon alanlarının sembolleri
Harita alanında C » Şek. 56 için bkz. Sayfa 51 duruma bağlı olarak aşağıdaki
fonksiyon alanları ve bilgiler görüntülenir.
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Harita 2D gösteriminde bulunur.
Harita merkezlenmiştir ( /  gösterilmez).
Harita ölçeği maks. 10 km'dir.



10 km'den daha büyük bir harita ölçeğinde harita otomatik olarak Kuzey yönüne doğru hizalanır.

Hedefe gidiş

2D gösterimde harita yönü değişikliği sadece harita merkezlenmişse mümkündür (  veya  gösterilmez).

Konuya giriş

10 km'den daha büyük bir harita ölçeğinde harita otomatik olarak Kuzey yönüne doğru hizalanır.

› Harita yönünün değiştirilmesi için Navigasyon ana menüsünde 

1)

C » Şek.

56 için bkz. Sayfa 51 kısmındaki fonksiyon alanına dokunun.

Kuzeye yönlendirilmiş harita
Araç pozisyonu  sembolü döner, harita ve kutup yıldızı sembolü 1) dönmez.
Sürüş yönü odaklı harita
Harita ve ayrıca 1) kutup yıldızı sembolü döner, araç pozisyonu sembolü 
dönmez.

Harita merkezleme
Kaydırılan harita araç, hedef veya rota konumuna merkezlenebilir.
Harita alanında C » Şek. 56 için bkz. Sayfa 51 harita gösterimine bağlı olarak
aşağıdaki fonksiyon alanları görüntülenir.



Bir hedefe rota rehberinin başlatılmasıyla bir rota oluşur. Rotaya başka ara hedefler eklenebilir.
Rota rehberi şu şekilde gerçekleşir
ekranındaki ve gösterge tablosu ekranındaki grafiksel sürüş önerileri
ile.
▶ Navigasyon anonsları ile.
▶ Cihaz

Navigasyon verileri eksik olsa veya ilgili bölge için veri olmasa bile cihaz hedefe
gidişi mümkün hale getirmeye çalışır.
Sürüş önerilerini dikkate almaz veya rotadan saparsanız, rota her defasında yeniden hesaplanır.
ÖNEMLİ
Verilen navigasyon anonsları gerçek durumdan sapabilir (örneğin güncel olmayan navigasyon verileri nedeniyle).

Hedef ayrıntıları

Araç konumuna merkezleme (2D veya 3D harita gösteriminde)
Hedef konumuna merkezleme (hedef konum gösteriminde)
Tüm rotanın merkezlenmesi ve göstergesi (rota göstergesinde)

Şek. 59
Hedef ayrıntıları

Trafik işaretleri göstergesi
Cihaz, navigasyon verilerine kayıtlı veya ön kamera tarafından saptanan trafik
işaretlerini rota rehberi sırasında cihaz ekranında görüntüme imkanı sunar F
» Şek. 56 için bkz. Sayfa 51.

› Trafik işaretleri göstergesinin açılması/kapatılması için Navigasyon ana menüsünde  → Harita → Trafik işaretlerini göster fonksiyon alanına dokunun.

Hedef ayrıntılarında » Şek. 59 aşağıdaki menü noktaları ve bilgiler gösterilir.
A
B
C

Fonksiyon alanlı bölüm
Ayrıntılı hedef bilgileri
Haritada hedef konum

Hedef ayrıntılarını görüntüleme
Hedef ayrıntıları şu şekillerden birinde gösterilebilir.
1)



Sembol içerisindeki harf ayarlanmış cihaz diline bağlıdır.
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▶ Hedef girişinde
▶ Hedef listesinde  fonksiyon alanına dokunarak
▶ Navigasyon ana menüsünde  üzerine dokunarak

Diğer rotaların hesaplanması tamamlanmadan, önceden hesaplanan bir alternatif rota seçilebilir.
(bir hedef rehberinin ger-

çekleştiği son hedefin ayrıntıları gösterilir)
Fonksiyon alanları
A bölümündeki fonksiyon alanlarıyla duruma bağlı olarak şu işlevler yürütülebilir.
▶ Rota rehberinin başlatılması/durdurulması
▶ Yakındaki bir hedefi arama » Sayfa 46
▶ Rota seçeneklerinin ayarlanması
▶ Hedef kaydetme
▶ Hedef

düzenleme (hedef silinebilir, yeniden adlandırılabilir veya sık kul. olarak
kaydedilebilir)
▶ Özel hedef numarasının seçimi (cihaza bir telefon bağlanmışsa » Sayfa 31, Eşleştirme ve bağlantı)

Rota tipi seçilerek hedefe gidiş başlatılır.
Tüm rotaların hesaplanmasından sonraki 30 saniye içinde hiçbir rota seçilmezse, rota rehberi ayarlanan rota tipine göre otomatik olarak başlatılır.

Römork işletimi için rota hesaplama
Römork prizine römork veya başka bir aksesuar bağlıyken yapılan sürüş sırasında römork algılamasını açmanızı, gerektiğinde römork kullanımı için azami hızı
ayarlamanızı.

› Römork işletimine yönelik rota hesaplaması için Navigasyon ana menüsünde
 → Rota seçenekleri →  fonksiyon alanına dokunun.

Demo modu
Demo modu, girilen seyahat hedefi için bir sürüş simülasyonudur. Fonksiyon
hesaplanan rotayı, „model durum“ olarak sürme imkanı sunar.

Rota hesaplama
Şek. 60
Alternatif rotalar

Demo modu açıkken rota rehberi başlatılmadan önce Demo modunda ya da
normal modda rota rehberi menüsü görüntülenir.

› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Tanıtım modu fonksiyon alanına dokunun.

Demo modu açıkken rota başlangıç noktası tanımlanabilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Tanıtım modu başlangıç noktasını tanımla fonksiyon alanına dokunun.

Rota hesaplaması, ayarlanan rota seçeneklerine göre gerçekleşir. Rota seçenekleri ayarlanabilir:  → Rota seçenekleri.
Alternatif rotalar
Alternatif rota seçimi etkin olduğunda yeni bir rota hesaplamasından sonra
aşağıdaki menü görüntülenir » Şek. 60.
A
B
C
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  - mümkün olan en az sürede ve en kısa yol kat edilerek gidilen ekonomik rota - rota yeşil gösterilir
  - bunun için dolambaçlı bir yol gerekli olsa bile, hedefinize gidecek en
hızlı rota - rota kırmızı gösterilir
  - bunun için daha uzun bir sürüş süresi gerekli olsa bile, hedefinize gidecek en kısa rota - rota turuncu gösterilir
Navigasyon

› Başlangıç noktasını adres girişiyle veya güncel araç konumuyla tanımlayın.
› Demo modu başlangıç noktası da ayarlanabilir. Bunun için tanıtım modu açık
olmalı, istenen harita noktasına dokunulmalı ve Tanıtm mod başl. menü öğesi
seçilmelidir » Sayfa 51, Harita noktasına dokunma.

Grafiksel sürüş önerileri

Navigasyon anonsunun zamanı kullanılan yol tipine ve sürüş hızına bağlıdır
(örn. otobanlarda ilk anons manevradan yaklaşık 2000 m/6000 ft önce yapılır).
Navigasyon anonslarının türü ayarlanabilir:  → Navigasyon anonsları.

Sık kullanılan rotalar
Cihaz, en sık kullanılan üç rotayı otomatik olarak kaydeder.
Kayıtlı rotalardan biri için rota rehberi, bu rotalar için rota rehberi açık değilken
veya bu rotalardan birine bir rota rehberi açıkken başlatılabilir.

› Rota seçimi için ek pencerede Sık. kul. rotalar → Haritada göster fonksiyon alanına
Şek. 61 Sürüş önerileri / sürüş önerisi ayrıntıları
Grafiksel sürüş önerileri Manevra ek penceresinde ve gösterge tablosu ekranında görüntülenir.
Manevra ek penceresinde aşağıdaki sürüş önerileri gösterilir » Şek. 61.

dokunun.

› İstediğiniz rotayı seçin.
Seçilen rota hesaplanır ve rota rehberi başlatılır.
Ek penceredeki menü göstergesi Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri → Sık kul. rotalar fonksiyon alanına dokunarak açılabilir/kapatılabilir.

Güncel araç konumu ile ilgili sokak adı / sokak numarası
B Sokak adı / sokak numaralı sürüş önerileri, manevra yerine sürüş mesafesi
ve sürüş süresiyle birlikte
C Sürüş önerisinin ayrıntısı (manevra yakınında görüntülenir)
D Şerit önerisi

Kayıtlı sık kullanılan rotalar Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet →
Kullanıcı verilerini sil → Sık kullanılan rotalar fonksiyon alanına dokunularak silinebilir.

Cihaz Manevra ek penceresinde de TMC üzerinden alınan trafik tıkanıklıkları,
otobanlar, park alanları, benzin istasyonları veya restoranlarla ilgili bilgi verir.

› Nihai hedefe ulaşıldığında.
› Navigasyon ana menüsünde  → Rota rehberini durdur.
› Kontağı 120 dakikadan daha uzun süre kapatarak.

A

Hız sınırlamaları
Fonksiyon  → Gelişmiş ayarlar → Bilgi: Ülke sınırı katedildi açıkken, ülke sınırlarından geçerken ülkeye özgü hız limitleri görüntülenir.
Hız sınırlamaları  → Navigasyon ana menüsünde En yüksek hızlar fonksiyon
alanına dokunularak görüntülenebilir.

Navigasyon anonsları
Cihaz navigasyon anonsları verir.
Navigasyon anonsları cihaz tarafından oluşturulur. Anonsun her zaman net bir
biçimde anlaşılır olması (örneğin sokak veya şehir adı) garanti edilemez.

Rota rehberini sonlandırma
Rota rehberi şu şekillerde sonlandırılabilir.

Hedefe gidiş iptali
Kontak kapatılıp tekrar açıldığında hedefe gidiş, iptal süresine bağlı olarak
aşağıdaki yollardan biri üzerinden devam ettirilir.
▶ 15

dakika içerisinde - hedefe gidiş hesaplanan rota dikkate alınarak devam
ettirilir.
▶ 15 ile 120 dakika arasında - ekranda Rota rehberi devam etsin mi? mesajı görüntülenir; onayladıktan sonra rota rehberi, hesaplanan rota dikkate alınarak devam ettirilir.
▶ 120 dak. sonra - Hedefe gidiş sonlandırılır.

Son navigasyon anonsu ayar düğmesine  basılarak tekrarlanabilir.

Navigasyon
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Rota
Rota planı








Hedefe / ara hedefe tahmini varış saati
Hedefe sürüş mesafesi / ara hedef
Hedeflerin kendi arasında değiştirilmesi
Hedefi silme
Hedef reberinin seçilen hedeften itibaren devam edilmesi (önceki ara hedefler atlanır)
Hedef ayrıntılarını görüntüleme » Sayfa 53

Hedefi rotaya ekleme
▶ A bölümünde Hedefi söyle fonksiyon alanına dokunun ve yeni bir hedef girin.
▶ veya: A alanında Hedefler fonksiyon alanına dokunun ve kayıtlı hedefler listesinden bir hedef seçin.
Her yeni hedef listeye takip eden birinci rota hedefi olarak eklenir.
Şek. 62 Rota planı: bir rota hedefi / birkaç rota hedefi
Rota rehberi sırasında rota planı (güncel rotayla ilgili bilgiler) gösterilebilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → Rota planı fonksiyon alanına dokunun.
Bir rota hedefi
Rota planında hedefte şu bilgiler gösterilir » Şek. 62 - .
Fonksiyon alanlı bölüm
Hedef bilgileri
 Hedefe tahmini varış zamanı / hedefe ulaşmak için kalan süre1)
 Hedefe kalan mesafe
C Seçilen rota tipi (ekonomik, en hızlı, en kısa)
D Güncel araç konumu (adres / GPS koordinatları)
A
B

Varış süresinin veya kalan sürüş süresinin göstergesi şu şekilde ayarlanabilir.
▶ Navigasyon

ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar → Zaman göstergesi: fonksiyon
alanına dokunun.

Birden fazla rota hedefi
Rota planında ilgili hedeflerde şu bilgiler gösterilir » Şek. 62 - .
Fonksiyon alanlı bölüm
Ara hedef (numaralı)
Nihai seyahat hedefi

A




1)

Nihai hedefe varış saati veya kalan sürüş süresi 24 saatten fazla ise, sembol içerisinde  görüntülenir.
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Hedefleri kendi aralarında değiştirme
▶ İlgili  fonksiyon alanını basılı tutun ve hedefi istediğiniz konuma kaydırın.
Rotada ulaşılan hedeflerde, hedef adı altında Hedefe ulaşıldı bilgisi görüntülenir.
Bu hedeflerin birbiriyle değiştirilmesi artık mümkün değildir.
Rotayı kaydet
▶ A bölümünde Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Düzenlenen rotayi yeni rota olarak kaydedin veya kayıtlı mevcut rotayı değiştirin.
Rota rehberini durdurma
▶ A bölümünde Dur fonksiyon alanına dokunun.

Rota yönetimi

› Navigasyon ana menüsünde  → Rotalar fonksiyon alanına dokunun.
Yeni rota

▶ Yeni rota

fonksiyon alanına dokunun.

Aşağıdaki yollardan biriyle bir rota hedefi ekleyin.
▶ Hedefi söyle fonksiyon alanına dokunun ve yeni bir hedef girin.
▶ veya: Hedefler fonksiyon alanına dokunun ve kayıtlı hedefler listesinden bir
hedef seçin.
▶ Oluşturulan rotayı kaydetmek için Kaydet fonksiyon alanına dokunun.
▶ Rota rehberi başlatmak için Başlat fonksiyon alanına dokunun.



Rota yönetimi
▶ İstenilen kayıtlı rotayı ve ardından şu menü noktalarından birini seçin.
Silme - kayıtlı rotayı silme
Düzenle - Rotayı düzenleme
Başlat - Rotayı hesaplama ve rota hedefini başlatma

▶ Trafik

tıkanıklığı sembolü

▶ İlgili yolun numarası
▶ İlgili yerin adı
▶ Trafik tıkanıklığının tanımı

Güncelleme
Trafik mesajları alımı her zaman açıktır ve kapatılamaz.
Trafik mesajları cihaz tarafından sürekli arka planda alınır ve trafik mesajları listesi sürekli güncellenir.

Trafik mesajları
Trafik mesajları listesi
Şek. 63
Trafik mesajları listesi

Trafik mesajlarının listesi
bilir.



veya



üzerine basılarak manuel güncellene-

Trafik mesajının ayrıntıları
Şek. 64
Trafik mesajı ayrıntıları

Cihaz, trafik tıkanıklıkları ile ilgili bilgiler içeren TMC trafik mesajlarının (Traffic
Message Channel) alınmasına olanak sağlar.

› Trafik mesajları listesinin gösterilmesi için



veya



tuşuna basın.

Trafik mesajları listesinde ve ayrıca harita trafik engeli ve bir harfle düzenlenmiş olan maksimum 6 mesaj gösterilir A » Şek. 63.
Birden fazla trafik mesajı mevcutsa düğme  ayar düğmesi çevrilerek veya sürmeli ayarlayıcı kaydırılarak listede gezinilebilir.
Trafik mesajları listesinde sembolün  üstü çiziliyse, cihaz tüm trafik mesajı
sağlayıcılarının kapsama alanı dışındadır.
Rotada mevcut trafik mesajlarına uygun bir navigasyon anonsuyla dikkat çekilir.
Görüntüleme seçenekleri
▶ Rota rehberi gerçekleşmez - tüm trafik mesajları gösterilir.
▶ Bir rota rehberi gerçekleşir - B » Şek. 63 fonksiyon alanına dokunduktan
sonra gösterilen menüde tüm veya sadece rotada bulunan trafik mesajları
seçilebilir.

› Bunları göstermek için trafik mesajları listesinden istediğiniz trafik mesajını
seçin.

› veya: Haritada tıkanıklık sembolüne dokunun.
Aşağıdaki bilgiler ve fonksiyon alanları görüntülenir » Şek. 64.
İlgili yerin bulunduğu harita
Trafik tıkanıklığının tanımı
C Alım zamanı ve trafik mesajı sağlayıcısı ile ilgili bilgiler
D Trafik tıkanıklığı sembolü
E Trafik tıkanıklığı uzunluğu
A
B

Trafik tıkanıklıklarının önemini farklı renklerle vurgulama
Trafik tıkanıklığı sembolü (örn. , , ) tıkanıklığın önünde gösterilir ve tıkanıklığın uzunluğu haritada rotanın sağında gösterilir.
Duruma bağlı olarak trafik tıkanıklığı sembolü aşağıdaki şekillerde görüntülenir. 

Bir trafik mesajı aşağıdaki bilgilerin bazılarını içerebilir.
Navigasyon
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Hedefe gidiş gerçekleşmez
- Tüm trafik tıkanıklıkları

Ayarlar

Hedefe gidiş gerçekleşir
▶ Gri - Trafik tıkanıklığı rota üzerinde değil
▶ Kırmızı - Trafik tıkanıklığı rota üzerinde, rota yeniden hesaplanmaz ve rota,
trafik tıkanıklığının içinden geçer
▶ Turuncu - Trafik tıkanıklığı rota üzerinde, rota yeniden hesaplanır ve alternatif bir rota sunulur

Rota seçenekleri

▶ Kırmızı

Dinamik rota
Cihaz rota rehberi sırasında, alınan trafik mesajlarını değerlendirme olanağı sunar. Şu koşulların yerine getirilmesi sırasında kaçınma mesafesi hesaplanır ve
ilgili anons verilir.
Dinamik rota fonksiyonu açıktır.
Trafik mesajında mevcut olan trafik engeli rotada bulunuyor.
Trafik engeli cihaz tarafından yüksek önemli olarak değerlendirilir.





› Açmak/kapatmak için Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri → Dinamik rota fonksiyon alanına dokunun.

Trafik tıkanıklığını rotaya manüel olarak girme/kaldırma
Hedefe gidiş sırasında trafik tıkanıklığı (örn. trafik yoğunluğu) tespit edildiğinde
trafik tıkanıklığı rotaya manüel olarak girilebilir.
Giriş yapıldıktan sonra cihaz yeniden bir rota hesaplaması yapar ve gerektiğinde farklı bir rota sunar.
Trafik tıkanıklığı girme
› Navigasyon ana menüsünde  → İleride trafik yoğunl. fonksiyon alanına dokunun.
› Trafik engelinin uzunluğunu ayarlayın.
Trafik engeli harita sağda rota boyunca kırmızı gösterilir.
Trafik tıkanıklığını kaldırma
Trafik tıkanıklığı, rota rehberi gerçekleştikten sonra rotadan çıkarılır ya da
aşağıdaki gibi manüel olarak kaldırılabilir.

› Navigasyon ana menüsünde  → "İler.traf.yoğunl." kaldır fonksiyon alanına dokunun.
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› Navigasyon ana menüsünde  → Rota seçenekleri fonksiyon alanına dokunun.
3 alternatif rota öner - Alternatif rotalar menüsünü açma/kapatma (ekonomik,
hızlı, kısa)
■ Rota: - Tercih edilen rotayı ayarlama
■ Sık kullanılan rotalar - Ek pencerede sık kullanılan rotalar menüsünü görüntüleme/gizleme
■ Dinamik rota - TMC trafik mesajlarına dayanarak dinamik rota değişikliğini açma/kapatma
■  Otoyolları önle - Rota hesaplaması için otoyol kullanılmamasını açma/kapatma
■  Feribotları ve ototrenleri önle - Rota hesaplamasında feribot ve ototren kullanılmamasını açma/kapatma
■  Ücretli yollar hariç - Rota hesaplaması için ücretli yolların kullanılmamasını açma/kapatma
■  Tünelleri önle - Rota hesaplamasında ücretli tünellerin kullanılmamasını açma/kapatma
■  Pul zorunluluğu olan yolları önle - Rota hesaplaması için pul zorunluluğu olan
yolların kullanılmamasını açma/kapatma
■ Mevcut pullar - Geçerli pullar mevcut olan ülkelerin seçimi (pul zorunluluğu olan
yollar rota hesaplaması için kullanılır)
■  Römorku dikkate al - Rota hesaplamasında römorkun dikkate alınmasını açma / kapatma » Sayfa 54
■

Harita

› Navigasyon ana menüsünde  → Harita fonksiyon alanına dokunun.
■
■
■
■

Trafik işaretlerini göster - Trafik işareti gösterimini açma/kapatma
Şerit önerisi - Şerit önerisi gösterimini açma/kapatma
Sık kullanılanları göster - Sık kullanılanlar gösterimini açma/kapatma
Özel hedefleri görüntüle - Özel hedef gösterimini açma/kapatma
■ Özel hedefler için katerogileri seçme - Gösterilen özel hedeflerin kategorilerinin
seçilmesi
■ Özel hedef markalarını göster - Özel hedeflerde gösterilen mevcut firma logolarını açma/kapatma

Hafızayı yönetme

› Navigasyon ana menüsünde  → Hafızayı yönet fonksiyon alanına dokunun.
Kişileri sırala: - Telefon rehberi düzenini ayarlama
■ Soy ada göre - Kişi soy adına göre sıralama
■ Ada göre - Kişi adına göre sıralama
■ Ev adresini tanımlayın - Ev adresi girme
■ Özel hedeflerimi sil - Kendi özel hedef kategorilerinin silinmesi (kişisel POI)
■ Özel hedeflerimi güncelle (SD/USB) - Kendi özel hedef kategorilerinin içe aktarılması/güncellenmesi (Kişisel POI)
■ Hedefleri içe aktar (SD/USB) - vCard biçiminde hedeflerin içe aktarılması
■ Kullanıcı verilerini sil - Kullanıcı verilerinin silinmesi (Sil fonksiyon alanına dokunarak ve silme işlemini onaylayarak)
■ Son hedefler - Son hedefleri silme
■ Hedef hafızası - Kayıtlı hedefleri silme
■ Rotalar - Kayıtlı rotaların silinmesi
■ Özel hedeflerim (kişisel POI) - Kişisel özel hedefleri silme
■ Şehirler geçmişi - Adres ile girilen yerlerin tarihini silme
■ Ev adresi - Kayıtlı ev adresini silme
■ Bayraklı hedef - Bayraklı hedefi silme
■ Sık kullanılan rotalar - En sık kullanılan rotaları silme
■

Navigasyon anonsları

Tercih edilen benzin istasyonunu seç - Tercih edilen benzin istasyonu markasını
seçme (tercih edilen benzin istasyonları, arama sırasında listenin ilk üç pozisyonunda gösterilir)
■ Depo uyarısı - Kalan yakıt rezerv alanına ulaştığında sonraki akaryakıt istasyonunu arama seçeneğini içeren uyarı mesajı göstergesinin açılması/kapatılması
■

Gelişmiş ayarlar

› Navigasyon ana menüsünde  → Gelişmiş ayarlar fonksiyon alanına dokunun.
Zaman göstergesi: - Durum satırında zaman göstergesi seçimi
 - Hedefe tahmini varış saati
 - Hedefe ulaşmak için tahmini süre
■ Durum satırı: - Durum satırında sürüş mesafesinin ve sürüş süresinin gösterileceği hedef tipinin seçilmesi (bu ayar ile  →  seçildikten sonra haritada
hangi hedef tipinin görüntüleneceği belirlenir)
■  - Rota hedefi
■  - Sonraki ara hedef
■ Bilgi: Ülke sınırı katedildi - Ülke sınırından geçildiğinde ülkeye özgü hız limiti gösterimini açma/kapatma
■ Tanıtım modu - Tanıtım modunda hedefe gidişi açma/kapatma
■ Demo modu başlangıç noktasını tanımla - Adres girişi veya güncel araç konumuyla
demo modunda hedef rehberinin başlangıç noktasının girilmesi
■

■
■

› Navigasyon ana menüsünde  → Navigasyon anonsları fonksiyon alanına dokunun.

Ses seviyesi - Navigasyon anonsları ses seviyesi ayarı
Eğlence sistemini azaltma (navi. anonsl.) - Navigasyon anonsları sırasında ses seviyesinin (örn. radyo ses seviyesi) azaltılmasını ayarlama
■ Navigasyon anonsları: - Navigasyon anonsları tipini ayarlama
■ Kapsamlı - Tüm navigasyon anonsları
■ Kısa - Kısaltılmış navigasyon anonsları
■ Sadece tıkanınca - Rota değişikliğinde navigasyon anonsları
■ Çağrı sırasında navigasyon anonsu yok - Telefon görüşmesi sırasında navigasyon
anonslarını açma/kapatma
■

■

Depo seçenekleri

› Navigasyon ana menüsünde  → Depo seçenekleri fonksiyon alanına dokunun.
Navigasyon
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Sürüş bilgileri

Araç sistemleri
CAR - Araç ayarları

Şek. 66
Sürüş bilgil.

Konuya giriş
CAR menüsünde sürüş bilgileri ve araç bilgileri görüntülenebilir ve bazı araç sistemleri ayarlanabilir.
Münferit sistemlerin açıklaması » Kullanma kılavuzu.
Not
Araç sistemlerinin ayarları sadece kontak açık iken gerçekleştirilebilir.

Ana menü
Şek. 65
Ana menüdeki fonksiyon alanları

› 

üzerine basın, şu fonksiyon alanlarıyla birlikte ana menü gösterilir » Şek.

65 .

 Menü öğelerini seçme
▶ Sürüş verileri
▶ DriveGreen
▶ Araç durumu
 Çalmayı kontrol etme - Radyo/Medya
 Araç sistemlerinin ayarları

60

Araç sistemleri

› 

tuşuna basın ardından  → Sürüş bilgileri fonksiyon alanına dokunun.

Ekran gösterimi » Şek. 66
A Sürüş mesafesi
B Sürüş süresi
C Ortalama hız
D Ortalama yakıt tüketimi
E Sürüş noktası değerlendirmesi (DriveGreen fonksiyonu)
F Menzil gösterimi (tahmini menzil 300 km'nin altında ise araç yavaşça 
sembolüne yaklaşır)
G Yaklaşık menzil
  fonksiyon alanlarıyla aşağıdaki hafızalardan biri seçilebilir.
▶ Başlangıçtan itibaren - Münferit sürüş bilgileri
▶ Uzun süreli - Uzun vadeli sürüş bilgileri
▶ Yakıt aldıktan sonra - Son yakıt alımından sonraki bilgiler

DriveGreen

› 

tuşuna basın ardından  → DriveGreen fonksiyon alanına dokunun.

DriveGreen - sürüş şekli ile ilgili bilgilere dayanılarak sürüşün ekonomikliği değerlendirilir.

■

Araç durumu
Şek. 67
Araç durumu

Kış lastikleri - Kış lastikleri için hız sınırına ulaşıldığında uyarı vermenin ayarlanması
■ Hız uyarısı - Kış lastikleri fonksiyonunu açma/kapatma
■ Hız uyarısı - Uyarı ile ilgili hızın ayarlanması

Işık

› 

tuşuna basın ardından  → Işık fonksiyon alanına dokunun.

Işık yardımcıları - Dış aydınlatma ayarı
■ Açılma zamanı: - Otomatik far kontrolü için sensör hassasiyeti ayarı
■ Erken - Yüksek hassasiyet
■ Orta - Orta hassasiyet
■ Geç - Düşük hassasiyet
■ Yağmurda otomatik sürüş farı - Yağmurda otomatik sürüş farının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Gündüz farı - Gündüz farının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Konforlu sinyal - Konforlu sinyalin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ İç mekan aydınlatma - İç mekan aydınlatmasının ayarlanması
■ Gösterge/düğme aydınlatması - Gösterge/düğme aydınlatmasının parlaklık ayarı
■ Ayak bölmesi aydınlatması - Ayak bölmesi aydınlatmasının parlaklık ayarı
■ „Coming home/Leaving home“ fonksiyonu - COMING HOME / LEAVING HOME
fonksiyonunun ayarlanması
■ "Coming home" fonksiyonu - Aracın terk edilmesinden sonraki aydınlatma süresinin ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)
■ "Leaving home" fonksiyonu - Aracın kilidinin açılmasından sonraki aydınlatma
süresinin ayarlanması (0-30 saniye; 0 - fonksiyon devre dışı)

■

› 

tuşuna basın ardından  → Araç durumu fonksiyon alanına dokunun.

Ekranda araç durumu veya lastik basıncı denetim fonksiyonu ile ilgili bilgiler görüntülenir.

› Fonksiyon alanları   kullanarak Araç durumu menü öğesini seçin.
Fonksiyon alanları ve ekran göstergesi » Şek. 67
A
Araç gösterimi (renkli olarak gösterilen araç bölümleri bu araç bölümleri
ile ilgili uyarı mesajları vermektedir, „araca“ tıklandıktan sonra uyarı mesajı metinleri gösterilir)
 Mesaj yok / Araç durumu ile ilgili uyarı mesajları ve mesajların sayısı (sadece bir mesaj varsa uyarı mesajı metni gösterilir)
 START-STOPP sistemi ile ilgili durum bilgilerinin gösterilmesi
 START-STOPP sisteminin mesajlarıyla ilgili uyarılarının başka bir
ekran gösteriminde açılması/kapatılması

ESC ve ASR sistemleri

› 
■
■

tuşuna basın ardından  → ESC sistemi: fonksiyon alanına dokunun.

Etkin - ESC sisteminin bütün bileşenlerini etkinleştirme
ASR kapalı - ASR sistemini devre dışı bırakma

Lastikler

› 
■

tuşuna basın ardından  → Lastikler fonksiyon alanına dokunun.

Lastik basınç uyarısı - Lastik basıncı denetimi fonksiyonu
SET  - Lastik basıncı değerlerini kaydetme

■

Asistan sistemleri

› 
■

tuşuna basın ardından  → Sürüş asistanı fonksiyon alanına dokunun.

ACC (otomatik mesafe ayarı) - Otomatik mesafe ayarını ayarlama
Sürüş programı: - Otomatik mesafe ayarı devrede iken araç hızlanma ayarı
■ Eco - Tasarruflu
■ Normal - Normal
■ Sport - Sportif
■ Son seçilen mesafe - En son seçilen mesafenin açılması/kapatılması
■ Mesafe: - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi ayarı
■ Çok kısa - Çok kısa mesafe
■ Kısa - Kısa mesafe
■ Orta - Orta mesafe
■

Araç sistemleri
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Büyük - Büyük mesafe
Çok büyük - Çok büyük mesafe
■ Front Assist (çevre inceleme sistemi) - Önde giden araçlara göre mesafe denetimi için yardımcı ayarı
■ Etkin - Yardımcıyı etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Ön uyarı - Ön uyarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Mesafe uyarısını göster - Mesafe uyarı göstergesini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Yorgunluk algılaması - Yorgunluk algılamasının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■
■

Park ve manevra

› 
■

tuşuna basın ardından  → Park ve manevra fonksiyon alanına basın.

ParkPilot - Park yardım sisteminin ayarlanması
■ Otomatik etkinleştir - Park yardım sisteminin küçültülmüş göstergesinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması (ileri sürüşte)
■ Ön ses seviyesi - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
■ Ön ton ayarı - Ön tarafta engel tespiti için sinyal sesi ton yüksekliğinin ayarlanması
■ Arka ses seviyesi - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi seviyesinin ayarlanması
■ Arka ton ayarı - Arka tarafta engel tespiti için sinyal sesi ton yüksekliğinin
ayarlanması
■ Eğlence sistemini azaltma - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma

Silecekler

› 
■

tuşuna basın ardından  → Cam silecekleri fonksiyon alanına dokunun.

Cam silecekleri - Sileceklerin ayarlanması
■ Yağmurda otomatik silme - Yağmurda otomatik ön cam silme işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
■ Arka silecekler - Otomatik arka cam silme işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması

Açma ve kapatma

› 
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tuşuna basın ardından  → Açma ve kapatma fonksiyon alanına dokunun.

Araç sistemleri

■

Merkezi kilitleme - Kapıların açılmasının ve kapanmasının ayarlanması
Kapı kilit açma: - Kapı kilitlerini açma ayarı
■ Tüm kapılar - Tüm kapılar
■ Tek kapı - Sürücü veya ön yolcu kapısı (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
■ Sürücü tarafı - Sürücü veya ön yolcu tarafındaki kapılar (ön yolcu kapı kolundaki sensör aracılığıyla kilit açılırken)
■ Otomatik kilitleme - Kalkış sırasında otomatik kilitlemenin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

■

Gösterge tablosu (çok fonksiyonlu gösterge)

› 

tuşuna basın ardından  → Gösterge tablosu fonksiyon alanına dokunun.

Bu menüde çok fonksiyonlu gösterge menü adımlarının gösterge tablosu ekranında gösterimini açma/kapatma ve sürüş bilgilerini geri alma imkanı sunulmaktadır.
Anlık tüketim - Anlık yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
Ortalama tüketim - Ortalama yakıt tüketimi gösteriminin açılması/kapatılması
Sürüş süresi - Sürüş süresi gösteriminin açılması/kapatılması
Sürüş mesafesi - Sürüş mesafesi gösteriminin açılması/kapatılması
Ortalama hız - Ortalama hız gösteriminin açılması/kapatılması
Dijital hız göstergesi - Güncel hız gösteriminin açılması/kapatılması
Hız uyarısı - Hız uyarısı gösteriminin açılması/kapatılması
Yağ sıcaklığı - Yağ sıcaklığı göstergesinin açılması/kapatılması
"Başlangıçtan itibaren" sürüş bilgilerini sıfırla - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu
ekranında münferit sürüş hafızasının geri alınması
■ "Uzun süreli" sürüş bilgilerini sıfırla - Cihaz ekranında ve gösterge tablosu ekranında uzun süreli sürüş hafızasının geri alınması

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Saat, tarih ve birim ayarları

› 
› 

tuşuna basın ardından Saat ve tarih fonksiyon alanına dokunun.
tuşuna basın ardından Birimler fonksiyon alanına dokunun.

Servis

› 

tuşuna basın ardından  → Servis fonksiyon alanına dokunun.



Araç kimlik numarası: - Araç kimlik numarasını (VIN) görüntüleme
Periyodik bakım: … veya … gün kaldı - Bir sonraki servise kadar olan km/gün
gösterimi
■ Yağ değişim servisine … veya … gün kaldı - Bir sonraki motor yağı değişimine
kadar olan km/gün gösterimi

■
■

Fabrika ayarlarına geri alma

› 

tuşuna basın ardından  → Fabrika ayarları fonksiyon alanına dokunun.

Bu menüde araç sistemleri ayarlarına ilişkin menü adımlarını fabrika ayarlarına
geri alma imkanı sunulmaktadır.
Tüm ayarları/verileri sıfırla
Tüm ayarlar - Tüm menü adımlarındaki ayarların geri alınması
■ Bireysel ayarları/verileri sıfırla
■ Far - Far menüsünü sıfırlama
■ Sürüş asistanı - Sürüş asistanı menüsünü sıfırlama
■ Park ve manevra - Park ve manevra menüsünü sıfırlama
■ İç mekan aydınlatması - İç mekan aydınlatması menüsünün tekrar oluşturulması
■ Ayna ve silecek - Ayna ve silecek menüsünü sıfırlama
■ Açma ve kapatma - Açma ve kapatma menüsünü sıfırlama
■ Gösterge tablosu - Gösterge tablosu menüsünü sıfırlama

■

■

Yukarıdaki menü adımlarından biri seçildiğinde bu ayarların gerçekten geri alınmak istenip istenmediği ile ilgili bir soru sorulur.
■
■

İptal - Bir üst menüye geri dönme
Sıfırla - Ayarları sıfırlama

Araç sistemleri
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ayarlama
Şerit önerisi

31
55

T
Tanıtım modu
Tarih
Telefon
Acil çağrı
Ana menü
Ana telefon
Arama ayarları
Aramaları sil
Aramaları yönlendir
Arama listesi
Arıza yardımı
ayarlama
Bağlantı tipleri
Bilgi hizmeti
Bluetooth profilleri
Ek telefon
eşleştirme
Eşleştirme işlemi
Eşleştirme koşulları
Favorileri yönet
Fonksiyonlar
Kişileri içe aktar
Konferans görüşmesi
Kullanıcı profili
Kullanım
Metin mesajlarını ayarlama
Metin mesajları (SMS)
Premium
Sesli kullanım
sık kullanılan kişiler
Telefon görüşmesi
Telefon numarası çevirme
Telefon numarasını girme
Telefon rehberi
Telesekreter
Telefon fonksiyonları
Telefon görüşmesi
Telefon konferansı
Telefon numarası

59
16
30
33
30
30
31
31
31
35
33
31
30
33
32
30
31
32
31
31
33
31
36
31
30
31
36
31
12
34
35
33
33
33
33
33
35
36
33

Telefon rehberi
Telefonu
cihaza bağlama
Telefonun bağlantı tipleri
Telesekreter
TMC
dinamik rota
Ön koşullar
Trafik mesajının ayrıntıları
Trafik mesajları listesi
TMC (trafik mesajları)
TP (trafik yayını)
Trafik
dinamik rota
Ön koşullar
Trafik mesajının ayrıntıları
Trafik mesajları listesi
Trafik işaretleri
Trafik mesajının ayrıntıları
Trafik mesajları listesi
Trafik mesajları (TMC)
Ön koşullar
Trafik mesajının ayrıntıları
Trafik mesajları listesi
Trafik tıkanıklığı
Trafik yayını (TP)

33
31
30
33
58
57
57
57
57
20
58
57
57
57
53
57
57
57
57
57
58
20

W
WLAN
arama
bağlanma
Cihaz Hotspot
Client
WLAN açılması/kapatılması
WPS
WLAN-Hotspot
WLAN Client
ayarlama
WLAN Hotspot
ayarlama
WPS

25, 38
39
39
38
39
39
17
38
17
17
17

Y
Yağ değişimi
Yağmurda otomatik ön cam silme
Yağmurda otomatik sürüş ışığı
Yağmurda sürüş ışığı
Yazılım güncellemesi
Yazılımı güncelleştirme
Yeni rota
Yorgunluk algılaması

62
62
61
61
9
17
56
61

U
USB
Uyarı mesajları

24
61

V
vCard
Veri bağlantısı
Veri kaynağını güvenli kaldırma
VIN numarası

49
39
17
62

Anahtar kelimeler dizini

69

70

Anahtar kelimeler dizini

Anahtar kelimeler dizini

71

Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çogaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka bir şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları ŠKODA AUTO a.s.'ye aittir.
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