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KULLANMA KILAVUZU

Blues bilgi/eğlence sistemi
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Önsöz
Bu kullanma kılavuzu Blues bilgi/eğlence sistemi (bundan sonra sadece cihaz
olarak adlandırılacak) 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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İçindekiler dizini

Kullanma kılavuzu
Bu kullanma kılavuzunda açıklanan bazı özelliklerin kullanılabilirliği harici cihazların tipine (örn. telefon, müzik çalar vb.) bağlıdır.
Bu kullanma kılavuzundaki resimler yalnızca gösterim amaçlıdır. Resimler
önemsiz ayrıntılarda aracınızdan farklı olabilir, bunlar sadece genel bilgi olarak
anlaşılmalıdır.
ŠKODA AUTO a.s. sürekli olarak tüm araçların geliştirilmesi için çalışmaktadır.
Bu nedenle her zaman şekil, donanım ve teknoloji açısından teslimat kapsamında farklılıklar olabilir. Bu kullanma kılavuzunda yer alan bilgiler basım tarihindeki bilgi düzeyini yansıtmaktadır.
Bu kullanma kılavuzundaki teknik bilgilerden, resimlerden ve tanımlamalardan
herhangi bir talep söz konusu olamaz.
Uyumluluk beyanı
ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA bilgi/eğlence sistemlerinin 1999/5/EG direktifinin temel şartlarını ve diğer gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eder.

Kullanma kılavuzu
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Açıklamalar
Kullanma kılavuzunun yapısı
Kullanma kılavuzu hiyerarşik olarak aşağıdaki alanlara ayrılmıştır.
■

Ana bölüm (örn. Radyo) - ana bölümün başlığı her zaman altta sağ tarafta
gösterilir
■ Bölüm (örn. Kullanım)
■  Konuya giriş - Bölüm içerisindeki modüllere genel bakış, bölüm içeriğine ilişkin ön bilgiler, gerekirse tüm bölüm için geçerli bilgiler
■ Modül (örn. Frekans aralığı seçimi)

Metin bilgileri
Uyarı
„Basma“
„Tutma“

Anlamı
1 s içinde tuşa kısa süreli basma
Tuşa 2 ile 5 s arasında uzun süreli basma

Metin sembolleri
Sembol


®
→


Anlamı
Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları içeren bir bölümün giriş
modülüne atıf
Modülün sonraki sayfada devam ettiğini belirtir
Tescilli marka
Bir sonraki işlem adımını belirtir
Düğmeye tekrar tekrar basma

DİKKAT
Bu sembolün 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.
Bilgi arama
Kullanma kılavuzunda bilgi ararken kullanma kılavuzunun sonundaki indeksi
kullanmanızı tavsiye ederiz.
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Açıklamalar

Kullanılan kısaltmalar
Kısaltmalar
AM
DRM
FM

Anlam
Trafik telsizi frekans aralığı
Dijital medya içerik koruma yöntemi
Trafik telsizi frekans aralığı

mp3

sıkıştırılmış ses formatı

TP

Trafik yayını istasyonu

wma

sıkıştırılmış ses formatı

Kullanılan kısaltmalar
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Giriş bilgileri
Önemli notlar



Konuya giriş

DİKKAT
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece, araç, her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi!
■ 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!
■

Şek. 2 Cihaza genel bakış - Varyant 2

Cihaza genel bakış



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
Cihaz tanımı
Cihazın açılması/kapatılması
Ses seviyesini ayarlama
Bu bölümde cihaz, açılması/kapatılması ve ses seviyesi ayarı ele alınmaktadır.

Cihaz tanımı

Döner düğme
Ekran
3
SD kart yuvası

Cihazı açma/kapatma

Radyo modu » Sayfa 8

Ortamlar modu » Sayfa 10
 Seçilen modun ayarlanması (Radyo » Sayfa 10 / Ortamlar » Sayfa 13)

Cihaz ayarları » Sayfa 8
 Ses tonu ayarları » Sayfa 8
 /  İleri/geri gitme / Seçilen menü öğesi değeri ayarları
 -  Fonksiyon tuşları (fonksiyonları ilgili bölümlerde açıklanmaktadır)
1

2

6
6
7

Cihazın açılması/kapatılması
Manuel olarak açılması/kapatılması
› Cihazı açmak ya da kapatmak için  üzerine basınız.
Cihazın otomatik olarak açılması
Cihaz, kontak kapatılmadan önce  tuşu üzerinden kapatılmadıysa, kontak
açıldıktan sonra otomatik olarak açılır.
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.

Şek. 1 Cihaza genel bakış - Varyant 1
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Giriş bilgileri

Kontak kapalıyken, cihaz yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.



Cihaz belirli şartlarda (akünün boşalmaya karşı korunması veya cihaz koruması
nedeniyle) otomatik olarak kapanabilir.

Cihaz ayarına yönelik münferit menü öğeleri aşağıdaki tuşlardan birine basılarak açılabilir.

Cihaz, ekranda aşağıdaki mesajlardan birini görüntüleyerek bu durumu bildirir.



▶ Düşük akü



- Akü neredeyse boş
▶ Sıc. yüksek - Cihaz sıcaklığı çok yüksek
▶ Sıc. düşük - Cihaz sıcaklığı çok düşük



Ses tonu ayarları » Sayfa 8
Cihaz ayarları » Sayfa 8
Radyo » Sayfa 9 veya Ortamlar modu ayarları » Sayfa 13

Not
Donanıma bağlı olarak cihaz, kullanım kolu veya çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki düğmeler aracılığıyla çalıştırılabilir. Ek bilgiler » Kullanma kılavuzu.

Ses seviyesini ayarlama
Her ses seviyesi değişikliği ekranda görüntülenir.
Ses seviyesini yükseltme
1 sağa doğru çevirin.

Ekran göstergesi

› Döner düğmeyi

Ses seviyesini azaltma
› Döner düğmeyi 1 sola doğru çevirin.

Şek. 3
Ayarlar - Ekran göstergesi

Ses kapatma modu
› Ses seviyesini döner düğme 1 ile sola doğru 0'a getirin.
Sesin kapatılınca ekranda sembolü görünür.
Ses kapatıldığı anda Ortamlar menüsü üzerinden ses çalınıyorsa çalma kesintiye uğrar (Pause)1).
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanmış bir ses seviyesi araçta ses rezonanslarına ve hoparlörlerde hasarlara yol açabilir.

Gösterge tanımı » Şek. 3
A İlgili ayar için toplam menü öğesi sayısı
B Geçerli menü öğesinin pozisyonu
C Geçerli menü öğesinin tanımı
D Önceki menü öğesi değerine geçiş
E Sonraki menü öğesi değerine geçiş
F Geçerli menü öğesi değeri

Ayarlar



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
Ekran göstergesi
İstenen değeri ayarlama
Ses ayarları
Cihaz ayarları
Bu bölümde cihaz kullanım şekli ve tarzı ve ayar olanakları ele alınmıştır.

1)

7
7
8
8

İstenen değeri ayarlama
Değer ayarlama
Seçilen menü öğesinin istenen değeri aşağıdaki yollardan biriyle ayarlanır.
▶  veya  tuşuna basılarak.
▶ Döner düğme 1 çevrilerek.



AUX için geçerli değildir.

Giriş bilgileri
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Ayarı sonlandırma
Ayar işlemi,  -  tuşlarından birine basılarak sonlandırılır.

Radyo

Cihaz o anda kullanılmıyorsa gösterge birkaç saniye son en son seçilmiş olan
moda (Radyo veya Ortamlar) geçer.

Kullanım

Ses ayarları

› Tekrar tekrar



tuşuna basınız.

Aşağıdaki ayar menü öğeleri sırayla görüntülenir.
■ Bas - Bas
■ Orta - Orta
■ Tiz - Tiz
■ Denge - Sol/sağ arasındaki ses tonu ağırlık merkezi ayarı
■ Azaltıcı - Ön/arka arasındaki ses tonu ağırlık merkezi ayarı (arkada hoparlör
olan araçlar için geçerlidir)

Cihaz ayarları

› Tekrar tekrar



tuşuna basınız.

Aşağıdaki menü öğeleri sırayla görüntülenir.
■ GALA - hıza bağlı ses ayarı (yüksek sayılar ses seviyesinin daha dik yükselmesi
anlamına gelir)
■ Açılış sesi - Cihaz açıldığında maksimum ses seviyesi ayarı
■ Anonslar - Gelen trafik anonslarının (TP) ses seviyesi ayarı
■ PDC ses - Park yardım sistemi etkin iken ses seviyesini (örneğin radyo ses seviyesini) azaltma
■ Zayıf - ses seviyesini biraz azaltma
■ Orta - ses seviyesini orta düzeyde azaltma
■ Güçlü - ses seviyesini çok azaltma
■ Saat - Cihazın ekranında saat göstergesi (kontak açıkken ve cihaz kapalıyken)
■ Evet - Gösterimi açma
■ Hayır - Gösterimi kapatma
■ Geri yükle - fabrika ayarlarına geri alma
■ basın  - Fabrika ayarlarını onaylama

8

Radyo



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
8
9
9
9

Ekran göstergesi
Frekans aralığı seçme
Radyo istasyonu kaydetme
Radyo istasyonu seçme ve arama
Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı olanağı sağlar.

ÖNEMLİ
Otoparklar, tüneller, yüksek binalar veya dağlar radyo sinyalini, tamamen
devre dışı kalacak şekilde bozabilir.
■ Cam anteni olan araçlarda camlara folyo veya metal kaplı çıkartmalar yapıştırmayın, sinyal çekişinde bozukluklara yol açabilir.

■

Ekran göstergesi
Şek. 4
Radyo ekran göstergesi



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 8).

Gösterge tanımı » Şek. 4
A Seçilen frekans aralığı
B Seçilen radyo istasyonu (isim veya frekans)
C Durum satırı



Durum çubuğundaki semboller C
Sembol

Frekans aralığını manuel olarak tarama
Frekans aralığını otomatik olarak tarama
Radyo istasyonunun kayıtlı olduğu pozisyon numarası
(istasyon tuşu)
Ses kapalı
Trafik yayını istasyonu mevcut
Trafik yayını istasyonu mevcut değil





-

Anlamı







Frekans aralığı seçme



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 8).

› Tekrar tekrar



tuşuna basınız.

Radyo istasyonu seçme ve arama



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 8).

Mevcut istasyonlar listesinden radyo istasyonu seçme
Cihaz arka planda otomatik olarak çeken radyo istasyonlarını arar. Bu istasyonlar cihaz açıldıktan hemen sonra açılabilir.

›

veya



tuşuna basınız.

Önceki veya sonraki istasyona geçilir.
İstasyon tuşları üzerinden radyo istasyonu seçme
İlgili tuşa  -  basılarak güncel hafıza grubunda (örn. FM1) ilgili pozisyona kayıtlı istasyona geçilir.
Yarı otomatik istasyon arama
›  veya  tuşunu basılı tutunuz.

Her frekans aralığının iki hafıza grubu vardır FM1 ve FM2 veya AM1 ve AM2.

İstenen yönde arama başlatılır ve yeterli sinyal alınabilen ilk istasyonda durdurulur.

Not
Eğer bir radyo istasyonu FM frekans aralığında RDS veri bilgileri yayıyorsa cihaz
ekranında istasyonun frekansı yerine adı gösterilir.

›   Manüel tuşuna basınız.
› Tekrar tekrar  veya  tuşuna basınız ve frekans aralığı için istediğiniz

Radyo istasyonu kaydetme



Önce

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 8).

Manüel kaydetme
› İstasyon tuşlarından birini



-



basılı tutun.

O anda ayarlı istasyon seçilen pozisyona kaydedilir.
Kayıt işlemi, sesli bir sinyal ve istasyon tuşu numarasının ekranın durum çubuğunda gösterilmesiyle teyit edilir.
Otomatik kaydetme
tuşunu basılı tutunuz.

Manüel istasyon arama
değeri ayarlayınız.

Frekans aralığı değeri FM aralığında 0,1 MHz değişir ve AM aralığında 9 kHz
değişir.
Mevcut radyo istasyonlarını tarama (Scan)
 Tara →  tuşuna basın.

› 

Arama başlatılır.
Bu fonksiyon, çeken tüm istasyonları birkaç saniyeliğine arka arkaya çalar.


tuşuna tekrar basıldığında arama sonlandırılır, o anki istasyon ayarlı kalır.

› 

Mod ayarları

Cihaz ekranında Otom. kayıt… metni görüntülenir ve güncel hafıza grubuna (örneğin FM1) sinyali en güçlü çeken altı radyo istasyonu kaydedilir.



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
Ayarlar
TP trafik yayını

10
10 

Radyo

9

Bu bölümde Radyo modunun ayar seçenekleri ele alınmıştır ve trafik yayını (TP)
fonksiyonu hakkında bilgiler içerir.

Kullanım

Ayarlar

› Tekrar tekrar

Ortamlar



tuşuna basınız.

Aşağıdaki menü öğeleri sırayla görüntülenir.
■ TP - Trafik yayını alımı ile ilgili ayar
■ Evet - Trafik yayını alınır
■ Hayır - Trafik yayını alınmaz
■ Tara - Çeken radyo istasyonlarını tarama
■ basın  - Taramayı başlatma
■ Manüel - manüel radyo istasyonu seçimi
■ Press  - Manüel seçimi başlatma
■ Oklar - İstasyon seçimi ayarı (  veya  tuşunun fonksiyonu)
■ İstasy. - Çeken istasyonlar listesinden seçim
■ Ön ayar. - İstasyon tuşları arasından seçim



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
10
11

Ekran göstergesi
Çalma
Cihaz farklı veri taşıyıcılarından ve bağlı cihazlardan (bundan sonra yalnızca
„ses kaynakları“ olarak anılacaktır) ses dosyaları çalınmasına olanak sağlar.

Ekran göstergesi
Şek. 5
Ortamlar - Ekran göstergesi

TP trafik yayını
Fonksiyon, trafik mesajlarını alma imkanı sağlar.
Trafik yayını alımını açma/kapatma
›   TP  Evet/Hayır tuşuna basın.
FM frekans aralığı
Eğer o anda ayarlı radyo istasyonu trafik mesajı yayınlıyorsa cihaz ekranında 
görüntülenir. Eğer trafik mesajı yayınlamıyorsa  görüntülenir.
AM frekans aralığı
AM frekans aralığında trafik mesajı yayınlanmaz.
Not
■ O anda trafik anonsu yayınlanıyorsa cihaz ekranında Trafik görüntülenir.
■ O anda ayarlı radyo istasyonu trafik mesajı yayınlamıyorsa veya sinyali alınamıyorsa cihaz otomatik olarak arka planda başka bir trafik yayını istasyonu arar.
■ Ortamlar modunda veya AM frekans aralığındaki bir radyo istasyonu çalınırken en son seçilmiş olan FM radyo istasyonunun trafik yayını alınır.
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Ortamlar

Gösterge tanımı » Şek. 5
A Bilgi satırı
B Çalınan parçanın adı
C Durum satırı
Bilgi satırındaki semboller A
Sembol
 SD /  USB /  AUX




Anlamı
Güncel olarak seçilmiş ses kaynağı
Çalma listesi
Klasör
Parça adı



Durum satırındaki semboller C
Sembol







Ses kaynakları

Anlamı

Parça tekrarlama
Klasör / ses kaynağı içeriğini çalma
Rastgele çalma
Sessizleştirme / Çalma kesintisi (AUX için geçerli
değildir)
Trafik yayını istasyonu mevcut
Trafik yayını istasyonu mevcut değil

Çalma
Cihaz, bağlı ses kaynağının içeriğini alfabetik sıralı klasör ve dosya adlarına göre çalar.



Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:

Cihaz, çeşitli formatlarda ses dosyalarını çalma ve farklı ses kaynağı tiplerini
bağlama imkanı vermektedir » Sayfa 14.
Belleği birden fazla bölüme ayrılmış ses kaynaklarında sadece ilk oluşturulan
bölümün içeriği okunur.
DİKKAT
Ses kaynaklarını asla hava yastıklarının yakınına koymayın. Hava yastığının
açılması durumunda araç içinde geriye doğru fırlayabilir ve araç içindekiler
yaralanabilir.
■ Ses kaynaklarını asla kumanda paneli üzerine koymayın, elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmayın. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda
aracın içinde savrulabilir ve araç içindekiler yaralanabilir.
■ Ses kaynağının bağlantı kablosunu, sürüş sırasında size engel olmayacak
şekilde yerleştirin.

Fonksiyon

İşlem
Basma  
Tutma 
Tutma 
Basma  (parçanın çalınmaya başlamasından 3
saniye sonra)
Basma  (parçanın çalınmaya başlamasından sonraki 3 saniye içinde)
Basma 

Sonraki parçayı çalma
Geçerli ses kaynağının bir önceki klasörüne/çalma
listesine geçişa)
Geçerli ses kaynağının bir sonraki klasörüne/çalma
listesine geçişa)
a)

■

Çalma/durdurma
Parçayı hızlı ileri sarma
Parçayı hızlı geri sarma

Önceki parçayı çalma

Fonksiyon Apple cihazları tarafından desteklenmemektedir.

11
12
12
13

Ses kaynağı seçme
SD kart
USB girişi
AUX girişi

Cihaz tuşları üzerinden kullanım

Güncel parçayı başından itibaren çalma

Konuya giriş

Basma



Basma



ÖNEMLİ
Bağlı ses kaynaklarına önemli veriler kaydetmeyin. ŠKODA kaybolan veya hasar
gören dosyalar veya bağlı ses kaynakları için sorumluluk üstlenmemektedir.

Ses kaynağı seçme



Önce

ve

› Tekrar tekrar

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 11).


tuşuna basınız.

Aşağıdaki menü öğeleri sırayla görüntülenir.
 SD - SD kart
 USB - USB üzerinden bağlı ses kaynağı
 AUX - AUX üzerinden bağlı ses kaynağı

■
■
■

Cihaz sadece çalınabilir içerikleri olan bağlı ses kaynakları arasında geçiş yapar.

Ortamlar

11



Cihaz bağlı ses kaynağında maks. 1024 klasör algılayabilir ve maks. 6500 dosya
çalabilir. Cihaz bir klasörden maks. 1024 dosya çalabilir.

USB girişi
Şek. 7
Blues - USB girişi

SD kart
Şek. 6
Blues - SD kartı takın




Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 11).

Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 11).

USB girişi, ön orta konsolda bulunur ve  sembolü ile işaretlenmiştir. Girişin
tam montaj yeri » Kullanma kılavuzu.

SD kart yuvası, cihazın ön tarafındadır » Sayfa 6.

USB girişine bir ses kaynağı doğrudan veya bağlantı kablosu ile bağlanabilir.

SD kartı takma
› SD kartı, eğik köşesi önde ve sağda olacak şekilde „yerine oturuncaya“ kadar
yuvasına itin.

USB ses kaynağını bağlama
› USB ses kaynağını ilgili yuvaya takın.

Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.

USB ses kaynağını ayırma
› USB ses kaynağını ayırın.

SD kartı çıkartma
› Yerleştirilen SD karta basın.
SD kartı çıkış konumuna „sıçrar“.
ÖNEMLİ
Adaptör yardımıyla SD kartlar kullanıldığında SD kartı sürüş sırasında araçtaki
sarsıntılar nedeniyle adaptörden düşebilir.

Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.

USB ses kaynağını şarj etme
Kontak açıkken USB ses kaynağı bağlandıktan sonra şarj işlemi otomatik olarak
başlar (USB konnektörü üzerinden şarj edilebilen ses kaynakları için geçerlidir).
Şarj verimliliği olağan güç kaynağı üzerinden gerçekleşen şarj verimliliğinden
farklı olabilir. Bağlı ses kaynakları maks. 1,0 A akımla şarj edilebilir/beslenebilir.
Bazı bağlı ses kaynakları şarj edilmeyi algılayamaz.
ÖNEMLİ
USB uzatma kabloları veya ara parçalar bağlı olan ses kaynağının çalışmasını
olumsuz etkileyebilir.
Not
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.
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Ortamlar

AUX girişi

Ayarlar ve gelişmiş fonksiyonlar
Şek. 8
Blues - AUX girişi



Konuya giriş

Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
13
14

Ayarlar
Desteklenen ses kaynakları ve dosya formatları

Bu bölümde Ortamlar modunun ayar seçenekleri ele alınmıştır ve desteklenen
ses kaynakları ve dosya formatları hakkında bilgiler içerir.



Önce

ve

okuyun ve dikkate alın (Sayfa 11).

AUX girişi, ön orta konsolda bulunur ve  yazısı ile işaretlenmiştir. Girişin tam
montaj yeri » Kullanma kılavuzu.
AUX ses kaynağını bağlama

› Ses kaynağının soketini ilgili yuvaya takın.
› Tekrarlayarak  tuşuna basın ve  AUX menü öğesini seçin.
› Bağlı ses kaynağı çalınmaya başlar.
AUX ses kaynağını ayırma
› Ses kaynağının soketini çekin.
ÖNEMLİ
AUX girişi sadece ses cihazları için kullanılabilir!
AUX girişi üzerinden harici akım beslemesi için bir adaptörle donatılmış olan
bir harici ses kaynağı bağlı ise, ses tonu bozulabilir.

■
■

Not
AUX girişi için 3,5 mm'lik jak (stereo jak) kullanılır.
AUX girişi etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir » Sayfa 13, Ayarlar.
ŠKODA orijinal aksesuar programındaki bağlantı kablolarını kullanmanızı tavsiye ederiz.

■
■
■

Ayarlar

› Tekrar tekrar



tuşuna basınız.

Aşağıdaki menü öğeleri sırayla görüntülenir.
■ Karışık - Rastgele çalmayı açma/kapatma
■ Kapalı - Kapatma
■ Açık - Açma
■ Tekrar - Tekrar çalma
■ Tümü - Güncel kaynaktan
■ Parça - Parça
■ Klasör - Klasör
■ TP- Trafik yayını alımı ile ilgili ayar
■ Evet - Trafik yayını alınır
■ Hayır - Trafik yayını alınmaz
■ AUX - AUX girişini etkinleştirme/devre dışı bırakma
■ Açık - Etkinleştirme
■ Kapalı - Devre dışı bırakma
■ AUX ses s. - AUX ses kaynağının giriş ses seviyesi ayarı (menü öğesi sadece ses
kaynağı bağlı iken sunulur)
■ Zayıf - düşük ses seviyesi
■ Orta - orta ses seviyesi
■ Güçlü - yüksek ses seviyesi

Ortamlar

13

Desteklenen ses kaynakları ve dosya formatları
Desteklenen ses kaynakları
Kaynak
SD kart
USB cihazı

Tip
Standart ebat

Spesifikasyon

FAT tablosu

SD; SDHC

FAT16; VFAT;
USB bellek;
USB 1.x; 2.x ve 3.x
FAT32
HDD (özel yazılım veya üstü, USB 2.x
olmadan)
destekli
taşınabilir oynatıcılar (örn. iPod®, iPad®, iPhone®)

Desteklenen dosya formatları
Dosya formatı
MPEG-1; 2 ve 2,5
Windows Media
(Layer-3)
Audio 9
Dosya uzantısı
Max bit hızı
Maksimum tarama hızı
Çalma listeleri

mp3
wma
320 kbit/s
384 kbit/s
48 kHz
96 kHz
m3u; pls; wpl; m3u8; asx

GPT standardına göre (GUID Partition Table) DRM yöntemiyle korunan ve alanlara ayrılan ses kaynakları ve dosyalar, cihaz tarafından desteklenmez.
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Ortamlar

Ekstralar
manüel arama
Tarama

Anahtar kelimeler dizini
A
AUX
AUX girişi
Ayar
Ayarlar
Cihaz
Ekran göstergesi
Kullanım
Ortamlar
Radyo
Ses
Ses seviyesi

13
13
8
8
7
7
13
10
8
7

6
6
6
6
6

Ç
Çalma (Ortamlar)
Çok fonksiyonlu direksiyon
bkz. Kullanma kılavuzu

11
7

14
14
14

E
Ekran göstergesi
Ayarlar
Ortamlar
Radyo

9

H
Hafıza listesi

9

İ
İstasyon arama
İstasyon kaydetme
İstasyon seçme

9
9
9

Kullanım
Ayarlar
Ortamlar
Radyo
Kullanım kolu
bkz. Kullanma kılavuzu

7
10
8
7

M
MFL
bkz. Kullanma kılavuzu

7

O

D
Desteklenen dosyalar
Desteklenen ses kaynakları
Dosya formatları

Frekans aralığı

7
10
8

Ortamlar
AUX
Ayarlar
Çalma
desteklenen ortamlar
Dosya formatları
Ekran göstergesi
Kullanım
SD kart
Ses kaynağı seçme
USB

Ö
Önemli notlar

6

R

F

K

C
Cihaz ekranı
Cihazın açılması
Cihazın kapatılması
Cihaz tanımı
Cihaz tanımı ve kullanımı

9
9

10
13
13
11
14
14
10
10
12
11
12

Radyo
Ayarlar
Ekran göstergesi
Frekans aralığı
Hafıza listesi
İstasyon arama
İstasyon kaydetme
İstasyon seçme
Kullanım
manüel arama
Tarama
TP
Trafik yayını

10
8
9
9
9
9
9
8
9
9
10
10

S
Saat
bkz. Saat
SD kart
Ses
Ses kaynağı seçme
Ses kaynakları
Ses seviyesi
Ses seviyesini ayarlama

8
8
12
8
11
11
7
7

T
Tarama
TP
Trafik yayını
Tuşlar
Cihaz

9
10
10
6

U
USB
USB girişi
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Anahtar kelimeler dizini
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