FIORINO

MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Sınıflandırma : Genel

İPUÇLARI, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİ
YOL GÜVENLİĞİ
Yola çıkmadan önce çeşitli sistem fonksiyonlarının nasıl çalıştığını öğrenin. Yola çıkmadan önce sistemle ilgili
talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
UYARI
Ses düzeyinin çok yüksek olması tehlikeli
olabilir. Ses düzeyini, arka plandaki sesleri
duyabilecek şekilde ayarlayın (örneğin
kornalar, ambulanslar, polis araçları vb.)

YAYIN ALMA KOŞULLARI
Yayın alma koşulları sürüş sırasında sürekli değişir. Dağlar, binalar, köprüler veya yayın yapılan noktadan uzak
olunması yayında parazite neden olabilir.
ÖNEMLİ Trafik uyarıları ve haberler alınırken ses düzeyi yükselebilir.
KORUMA VE BAKIM
Sistemin tam anlamıyla çalışır durumda olduğundan emin olmak için aşağıda belirtilen tedbirlere uyun:
➢
➢

ekran çizilmelere, sıvılara ve deterjanlara karşı hassastır. Yüzeyine zarar verebilecek sivri uçlu veya sert
nesneler ekrana temas etmemelidir. Temizlerken ekrana bastırmayın.
Sisteme sıvı girmesini önleyin: bu onarılamayacak hasarlara neden olabilir.

Sadece ön paneli ve ekranı, yumuşak, temiz, kuru ve antistatik bir bezle temizleyin. Temizlik ve cilalama ürünleri
yüzeye zarar verebilir. Panel veya ekranı temizlemek için alkol veya benzeri ürünler kullanmayın.
MULTİMEDYA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE FORMATLARI
Bellek çubukları (USB) ve taşınabilir medya çalarlar (iPod) gibi kaynaklar için sistem aşağıdaki uzantılara ve formatlara
sahip dosyaları kayıttan yürütebilir:
➢
➢
➢
➢

.MP3 (8 – 320Kbps);
.WAV;
.WMA (8 – 320Kbps);
.AAC;

Tüm kaynaklar için (USB, iPod ve Bluetooth®), sistem aşağıdaki Parça Listesi formatlarını da kayıttan yürütebilir:
➢
➢
➢

.M3U
.PLS
.WPL

USB kaynakları için, sistem aşağıdaki uzantılara ve formatlara sahip videoları kayıttan yürütebilir:
➢
➢
➢
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.MP4;
.DAT;
.AVI;

Video Codec Adı

Profil

Seviye

Sınırlama

L5

Gelişmiş Basit Profil için sadece tek
noktalı GMC desteklenmektedir.

Basit Profil
MPEG4
Gelişmiş Basit Profil

SGM’ye sahip olan Taban profil için
genişlik sınırlaması 1280’dir.

Taban profil
H264

Ana profil
Yüksek profil

L 4.1
SGM’ye sahip olmayan Taban profil
için genişlik sınırlaması 4096’dr.

NOT Son eklerin büyük veya küçük harfle yazılmasının herhangi bir farkı yoktur.
USB kaynakları için sistem aşağıdaki uzantılara ve formatlara sahip resimleri görüntüleyebilir:
➢
➢

.JPEG;
.JPG;

UYARI
HER ZAMAN elleriniz direksiyonda güvenli bir şekilde sürüş yapın. Bu
araçtaki multimedya sistemi özelliklerinin kullanılmasıyla ilişkili
sorumluluğu ve tüm riskleri siz üstlenmiş kabul edilirsiniz.
Multimedya sistemini yalnızca güvenli olduğunda kullanın. Aksi
takdirde, ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek bir kaza meydana
gelebilir.
Sistem FAT16, FAT32, ex FAT formatlı USB cihazlarını destekler. Sistem, 128 Gb’den yüksek bir kapasiteye sahip
cihazları desteklememektedir.

ÖN PANELDEKİ KUMANDALAR

STRANDARD MODEL
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NAVIGASYONLU MODEL

Düğme

Fonksiyon

Açıklama

Cihazı çalıştırmak için düğmeye basın, kapatmak için düğmeye 3
Açma/Kapama,
saniye basılı tutun. Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için
Ses Düzeyi Ayarı & Ana
düğmeyi sırasıyla sol veya sağa çevirin, herhangi seçili menüden
Menüye Geri Dönmek
ana menüye geri dönmek için düğmeye basın.

Radyo kaynağını girin / Radyo bandını seçin

RADYO

Radyo

MEDYA

Medya Kaynağı

USB/iPod/BT medya Kaynaklarına girin/seçin. Apple CarPlay veya
Android Auto bağlantısı etkinse, Android Auto veya Apple CarPlay
medya menüsüne erişilebilir.

TELEFON

Telefon

Cep telefonu menüsüne girin. Sonraki bölümlerde daha fazla detay
verilmiştir.

NAV

Navigasyon

veya

veya
Ekran Açık/Kapalı

Gir/Gözat &
Ayarlama/Kaydırma

USB/iPod Girişi
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Navigasyon yazılımını başlatır
veya

Ekranı açmak veya kapatmak için düğmeye basın.
Seçili menüye girmek veya açılı ekranlara onay vermek için
düğmeye basın. Radyoda manuel olarak arama yapmak ve arama
sırasında seçimi aşağı veya yukarı değiştirmek için kontrol
düğmesini çevirin.
Araç USB/iPod/CarPlay/Android Girişini çalıştırmak için, cihazı
kablo aracılığıyla USB bağlantı girişine bağlayın.

DİREKSİYON SİMİDİNDEKİ KUMANDALAR

Düğme

Fonksiyon

Açıklama

Ses Kapatma Düğmesi

Sesin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için düğmeye basın. BT (Bluetooth)
görüşmesi sırasında cihaz mikrofonunun bağlantısını kesmek amacıyla ses
kapatma fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeye basın. Bu, karşı tarafı
duymanıza izin verir ancak karşı taraf sizi duyamaz. Fonksiyonu devre dışı
bırakmak için tekrar ses kapatma düğmesine basın.

Sesli Komut Düğmesi

Android Auto ve Apple Car Play sesli komut fonksiyonunu (varsa) etkinleştirmek
için basın

Aramayı Kabul Et Düğmesi

Gelen aramaları cevaplamak için basın

Aramayı Sonlandır Düğmesi

Gelen bir aramayı sonlandırmak veya reddetmek için basın.

Arama Düğmesi

Medya kaynakları için sonraki veya önceki radyo istasyonunu/parçayı otomatik
olarak aramak için düğmeye basın.
Bir listede seçimi yukarı/aşağı kaydırın.
Daha hızlı değiştirmek için uzun basın.

Ses Düzeyi
Arttrırma/Azaltma Düğmesi

Ses düzeyini arttırmak/azatlmak için basın. Ses düzeyini daha hızlı
arttırmak/azaltmak için uzun basın

Radyonun açılması/kapatılması
Cihazı çalıştırmak için
düğmesine kısa süre basın, kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun. Sesi arttırmak
için düğmeyi saat yönünde döndürün, azaltmak için saat yönünün tersine döndürün.

RADYO MODU
Radyo menüsüne girmek için dokunmatik ekrandaki Radyo düğmesine, alt sol köşeye veya ana sayfadaki Radyo
simgesine basın.
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Radyo Modu Seçimi
FM AM ve DAB bantlarına geçmek için radyo ana ekranında RADYO düğmesine veya “FM/AM, AM/DAB, DAB/FM”
düğmesine basın (varsa. Her bir ayar modu, kendine özel ön seçim kümesine sahip olabilir.
Radyo İstasyonu Seçimi
İstenen radyo istasyonunu aramak için radyo ana ekranında
düğmelerine basın.

düğmesini çevirin veya ekrandaki

ve

Ekranda Görüntülenen Bilgiler
İstenen radyo istasyonu ekranda seçildikten sonra aşağıdaki bilgiler gösterilir:
Üst kısımda: kayıtlı radyo istasyonları listesi (ön ayarlar) görüntülenir; dinlenen istasyon vurgulu olarak gösterilir.

Ortada: dinlenen radyo istasyonunun adı ve önceki veya sonraki radyo istasyonunu seçme düğmeleri görüntülenir.

Alt kısımda: aşağıdaki düğmeler görüntülenir:
➢
➢
➢
➢
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"FM/AM/DAB”: istenen frekans bandının seçilmesi (düğme seçilen banda göre yeniden yapılandırılabilir
(varsa): AM,FM,DAB (varsa));
"İstasyonlar": mevcut radyo istasyonlarının listesi;
"Bilgi": dinlenen kaynakla ilgili ilave bilgiler;
"Ses": "Ses ayarları" ekranına erişim.

AM/FM Radyo İstasyonu Ayarı

Doğrudan Ayar menüsüne girmek için
girmek için kullanılır.

simgesine basın. Ekrandaki grafik tuş takımı istasyonun frekansını

Bu modda, hassas frekans ayarı için + ve – düğmelerini kullanın. Hatalı girilen rakamı silmek için
kullanın (ve doğru istasyon frekansını girin). Sistem ana ekranına geri dönmek için
düğmesine basın.

düğmesini

düğmesine veya "Radyo"

Sonraki/önceki radyo yayınının hızlı aranması
Hızlı aramayı başlatmak için
yayın çalmaya başlayacaktır

veya

düğmesini basılı tutun. Düğmeye basmayı bıraktığınızda dinlenebilir ilk

FM yayın listesi
Tüm FM istasyonları listesini görmek için

düğmesine basmanız gerekir.

Bir istasyonun ön ayarlara kaydedilmesi (Ön seçim)
Ön seçimler, ekranın üst kısmında bulunan ön seçim düğmelerinden birine basarak etkinleştirilir. Dinlenen radyo
istasyonunu kaydetmek için, istenen ön ayara karşılık gelen düğmeye basın ve sesli bir onay sinyali duyulana kadar
basılı tutun. Sisteme her bir modda 12 radyo istasyonu kaydedilebilir: Üstte 4 radyo istasyonu görüntülenir.
DAB yayını (varsa)
Dijital ses yayını olarak da adlandırılan DAB üçüncü nesil yayını; CD kalitesine yakın bir dijital ses yayını, sınırsız
ticari fırsat sunan yayın ve ek veri hizmeti, parazit önleme, girişim önleme, radyo yayın kalitesinde düşmenin
önlenmesi, yüksek hızda mobil yayın alma vb. avantajlara sahiptir.
"Gözat" düğmesine basarak “Tüm istasyonlar” “Tarzlar” veya “Gruplar” öğesini seçin.
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Tüm istasyonlar

“Tüm istasyonlar” düğmesine bastığınızda DAB yayınlarını görebilirsiniz.
Tarzlar
“Tarzlar” düğmesine basarak hava durumu, finans, çocuk, din vb. gibi çeşitli lokal DAB radyo tipleri arsından seçim
yapabilirsiniz.
Gruplar
“Gruplar” düğmesine basarak çeşitli lokal DAB grupları arasından seçim yapabilirsiniz.

MEDYA MODU
Medya kaynaklarını etkinleştirmek için ön yüzde bulunan “MEDYA” düğmesine basın. Kaynak seçimi tamamlandıktan
sonra kaynaktaki ses/fotoğraf dosyaları otomatik olarak kayıttan yürütülür.
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USB üzerinden ses / görüntü dosyalarını oynatmak için karşılık gelen cihaz, gereken kablo aracılığı ile radyo üzerindeki
USB girişine bağlı olmalıdır. Sistem çalışıyorken bir USB / İPod cihazı bağlanır ise, USB/iPod’da kayıtlı parçalar
oynatılmaya hazır olur. Desteklenen USB bellek çubukları listesi http://www.fiatnavigation.com adresindeki web
sitesinde yer almaktadır.

UYARI
USB portuna bir cihaz ((USB veya iPod)
bağlarken el freni kolunun
engellenmediğinden emin olun.
Cep telefonu Bluetooth bağlantısını destekliyorsa, cep telefonunda kayıtlı ses dosyaları araçtaki radyo üzerinden
dinlenebilir.
Arama Önceki/Sonraki
Sonraki seçimi kayıttan yürütmek için

düğmesine basın (bu bir parça/resim veya video olabilir). Seçimin

başlangıcına veya önceki başlangıcına geri dönmek için

düğmesine basın.

Hızlı Önceki/Sonraki Arama
Seçilen parçayı hızlı ileri sarmak için dokunmatik ekranda
sarmak için

düğmesine basın ve basılı tutun. Parçayı hızlı geri

düğmesine basın ve basılı tutun.

Gözat
Bu fonksiyon, aktif cihazın dizinindeki parçaları seçmek için kullanılır. Seçim için ilave seçenekler, bağlı cihaza veya
bağlı cihazın tipine bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir USB / iPod cihazı bağlı ise, şarkılardaki bilgiye bağlı olarak
sanatçılar, müzik tarzları ve albümler arasında gezinilebilir.
Bu fonksiyonu karşılık gelen cihazda etkinleştirmek için ön panelde “GÖZAT” düğmesine basılmalıdır; ardından
kullanıcı dosyaları kaydırıp arama yapabilir. Bu düğme bazı Apple® cihazlarında bulunmayabilir. Gözatma
fonksiyonunu iptal etmek için
düğmesine basın.
Liste içerisinde istenen harfe atlamak için her bir listede "ABC" düğmesini kullanın.
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Şarkı Bilgileri
Çalınan parça hakkında bilgileri görüntülemek için “Bilgi” düğmesine basın. Önceki ekrana geri dönmek için “KAPAT”
düğmesine basın.

Karışık Çal
Parçaları rasgele sıralamada kayıttan yürütmek için
düğmesine basın. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için
tekrar basın. USB veya Bluetooth fonksiyonu destekliyorsa karışık çalma fonksiyonu kullanılabilir.
Şarkıyı Tekrarla
Birini Tekrarla, Tümünü Tekrarla ve Tekrarlama KAPALI seçenekleri arasında geçiş yapmak için
USB veya Bluetooth fonksiyonu destekliyorsa tekrarlama fonksiyonu kullanılabilir.

düğmesine basın.

USB/iPod MODU
USB/iPod Moduna, USB bağlantı noktasına bir USB bellek çubuğu veya iPod takıldığında veya ekranın alt kısmında
ön yüzde bulunan MEDYA düğmesine basılarak girilir. Medya Moduna girildiğinde, MEDYA düğmesine basın ve
USB/iPod’u seçin.
USB/iPod cihazını dikkatli bir şekilde USB portuna takın. Radyo AÇIK iken bir USB/iPod cihazı takarsanız, cihaz
USB/iPod moduna geçecek ve cihazdaki parçaları kayıttan yürütmeye başlayacaktır.

BLUETOOTH MODU
Bluetooth Ses Akışı (BTSA) veya Bluetooth Moduna, müzik içeren bir Bluetooth cihazının Multimedya Sistemi ile
eşleştirilmesi yoluyla girilir. Devam etmeden önce Bluetooth cihazı
Multimedya Sistemi ile eşleştirilmelidir.
NOT: Daha ayrıntılı bilgi için Telefon Modu bölümündeki eşleştirme prosedürüne bakın.
Bluetooth moduna erişmek için Ana Sayfa’daki Medya Menüsü altında bulunan “Kaynak” düğmesine basın ve
ardından “Bluetooth Ses” öğesini seçin.
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TELEFON MODU
Telefon Modunun Etkinleştirilmesi
Telefon modunu etkinleştirmek için “TELEFON” düğmesine basın.
Temel Özellikler:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aramak istediğiniz kişinin numarası çevrilebilir.
Cep telefonunun rehberindeki kişiler gözde geçirilebilir ve aranabilir.
Arama kaydındaki kişiler gözden geçirilebilir ve aranabilir
Daha kolay ve daha hızlı erişim için 5 taneye kadar cep telefonu/dijital oynatıcı kaydedilebilir.
Cihazdaki aramalar cep telefonuna veya cep telefonundaki aramalar cihaza aktarılabilir. Cihaz mikrofonu
devre dışı bırakılabilir.
Cep telefonunda kayıtlı ses dosyaları radyo cihazı üzerinden kayıttan yürütülebilir.

Cep telefonunun sesi, radyo üzerinden aracı hoparlör sistemine yönlendirilir. Sistem, cep telefonu fonksiyonu
kullanımda iken radyonun sesini otomatik olarak keser.
Cep Telefonunun BT Üzerinden Eşleştirilmesi

Kayıt işlemi için aşağıdaki talimatlar izlenecektir:
➢
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Apple CarPlay/Android Auto’nun etkin olmadığından emin olun

➢
➢

Mobil cihazda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Ana Sayfada ön panelde radyonun “TELEFON” düğmesine basın

➢

Daha önce bir cep telefonu cihazı kaydedilmemişse

➢

Kaydetme işlemine başlamak için
düğmesine basıldıktan sonra cep telefonunda “FIAT_XXXX” öğesini
arayın.
Cep telefonu tarafından talep edildikten sonra, cep telefonunu kullanarak radyonun ekranında
görüntülenen PIN kodunu girin veya cep telefonunda görüntülenen kodu onaylayın.
Kayıt işlemi tamamlandığında cep telefonu bilgilerini içeren bir bilgi ekranı görüntülenir.

➢
➢

düğmesine basın

Cep telefonu yazılımı güncellendikten sonra, sistemin daha iyi çalışmasını sağlamak için telefonun radyoya bağlı
cihazlar listesinden kaldırılması, önceki telefon bağlantısının Bluetooth® listesinden silinmesi ve cep telefonunun
tekrar kaydedilmesi önerilir.

UYARI
Apple telefonlar, ilk eşleştirme için
Bluetooth ses düzeyini maksimum
seviyenin yarısına ayarlar. Telefonun ses
düzeyi düşükse, Ekolayzer ayarları
menüsünden radyonun BT seviyesini değiştirin veya
cep telefonunun BT seviyesini değiştirin.

UYARI
Bluetooth Bağlantısı Özellikleri ve ses
kalitesi cep telefonu markasına bağlıdır ve
fark gösterebilir.
Desteklenen cep telefonları listesi
http://www.fiatnavigation.com adresindeki web
sitesinde yer almaktadır

Telefon Verilerinin İletilmesi (Telefon Rehberi ve Son Aramalar)
Cep telefonunuzda telefon rehberinin Bluetooth® teknolojisi üzerinden gönderilmesini sağlayan bir fonksiyon varsa,
eşleştirme prosedürü sırasında aşağıdaki talebi içeren bir açılır pencere görünecektir. Tüm telefon rehberini ve son
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aramalar listesini sisteme kopyalamak için "Evet" yanıtını seçin. İşlemi daha sonra gerçekleştirmek için "Hayır"
yanıtını seçin.

İlk telefon rehberi verilerinin aktarılmasından sonra, telefon rehberinin aktarılması ve güncellenmesi prosedürü
(destekleniyorsa) cep telefonu ile sistem arasında bir Bluetooth® bağlantısı kurulur kurulmaz başlar.
İndirilen bu telefon rehberi, multimedya sistemi üzerinde düzenlenemez veya silinemez. Bunlar yalnızca cep
telefonu üzerinde düzenlenebilir. Değişiklikler, bir sonraki telefon bağlantısında multimedya sistemine aktarılır ve
güncellenir.
Sisteme bir cep telefonu bağlandığında her bir telefon için maksimum 2000 kişi indirilebilir ve güncellenebilir.
Telefon rehberinden indirilen öğe sayısına bağlı olarak,
indirilen son isimlerin kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman alabilir. O ana kadar, (varsa) daha önce indirilmiş olan
telefon rehberi kullanılabilir olacaktır.
Yalnızca halihazırda sisteme bağlı olan cep telefonunun telefon rehberine erişilebilir.

Eşleştirme Sonrasında Belirli bir Cep Telefonuna veya Ses Cihazına Bağlanılması
Multimedya Sistemi, menzil içerisindeki en yüksek önceliğe sahip eşleştirilmiş telefona ve/veya Ses Cihazına otomatik
olarak bağlanacaktır. Belirli bir telefon veya Ses Cihazını seçmeniz gerekiyorsa aşağıda belirtilenleri yapın:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cep telefonunun Bluetooth fonksiyonunun AÇIK durumunda olduğundan emin olun
Dokunmatik ekranda “Telefon” düğmesine ve ardından dokunmatik ekranda “Telefonlar” düğmesine basın.
“Eşleştirilmiş Cihazlar Listesi” ekranında istediğiniz Telefona veya Ses Cihazına basın.
Cep telefonu bir Medya kaynağı olarak kullanılıyorsa, dokunmatik ekranda “Medya” düğmesine basın.
Cep telefonu sadece Telefon fonksiyonu için kullanılıyorsa, dokunmatik ekranda “Telefon” düğmesine basın.
Cep telefonu bir Medya kaynağı olarak kullanılıyorsa, dokunmatik ekranda “İkisini de Bağla” düğmesine
basın.
Bir açılır menü görünecek ve multimedya sistemi otomatik olarak cep telefonuna bağlanacaktır.

Bir Telefon veya Ses Cihazının Bağlantısının Kesilmesi
➢
➢
➢
➢
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Ön panelde “Telefon” düğmesine basın;
Ekranda “Telefonlar” düğmesine basın;
"Eşleştirilen Cihazlar Listesi”nden istediğiniz cihazı seçin;
“Medya kaynağı” olarak bağlantısını kesmek için “Medya” düğmesine ve/veya “Telefon kaynağı” olarak
bağlantısını kesmek için “Telefon” düğmesine basın.

Bir Telefon veya Ses Cihazının Silinmesi
Bir cep telefonunu veya Bluetooth® ses cihazını listeden silmek için aşağıda belirtildiği gibi ilerleyin:
➢
➢
➢
➢
➢

Ön panelde “Telefon” düğmesine basın;
Ekranda “Telefonlar” düğmesine basın;
"Eşleştirilen Cihazlar Listesi”nden istediğiniz cihazı seçin;
"Sil" düğmesine basın;
Ekranda bir onay ekranı belirlenecektir: cihazı silmek için "Evet" düğmesine, işlemi iptal etmek için "Hayır"
düğmesine basın.

TELEFON ARAMASI ÖZELLİKLERİ

Cep telefonu tarifeniz tarafından destekleniyor olması halinde Multimedya Sistemi tarafından Bluetooth aracılığıyla
aşağıdaki özelliklere erişilebilir. Örneğin cep telefonu tarifeniz üç yönlü görüşmeyi kapsıyorsa bu özelliğe Multimedya
Sistemi üzerinden erişilebilir. Sahip olduğunuz özellikleri kontrol etmek için cep telefonu operatörünüzle görüşün.
Bir Telefon Araması Başlatmanın Yöntemleri
Aşağıdaki yöntemlerle arama yapılabilir:
➢ “Kişiler” düğmesine (cep telefonu rehberi) basılarak;
➢ "Son Aramalar" düğmesine basarak;
➢ “Tuş Takımı” düğmelerine basarak;
➢ "Geri Ara" düğmesine basarak.
Bir Telefon Aramasının Yapılması
Aşağıda açıklanan işlemlere yalnızca kullanılan cep telefonu tarafından desteklenmesi halinde erişilebilir.
Kullanılabilir tüm fonksiyonlar için cep telefonunun kullanım kılavuzuna başvurun.
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Telefon numarasının “tuş takımı” ile çevrilmesi
Telefon numarasını görüntülenen tuş takımını kullanarak girin. Aşağıda belirtildiği gibi ilerleyin:

➢
➢
➢

Telefon Rehberi Ana Menüsünde dokunmatik ekrandaki
Numarayı girmek için rakam düğmelerini kullanın;
Arama yapmak için "Ara" düğmesine basın.

düğmesine basın;

Telefon numarasının cep telefonu ile çevrilmesi
Bir telefon numarasının cep telefonu ile çevrilmesi ve görüşmeye sistemi kullanarak devam edilmesi mümkündür
(araç kullanırken dikkatinizin dağılmasına asla izin vermeyin). Bir telefon numarası cep telefonunun tuş takımı
ile çevrildiğinde, görüşme sesi aracınızın ses sistemi üzerinden verilir.

Son aramalar
Aşağıdaki arama tipleri için yapılan son aramalar listesi görüntülenebilir:
➢
➢
➢
➢

Gelen aramalar;
Giden aramalar;
Cevapsız aramalar
Tüm aramalar

Bu arama tiplerine erişmek için Telefon menüsünün ana ekranında "Son Aramalar" düğmesine basın.
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Bir Gelen Aramanın Yönetilmesi - Bir telefon aramasının cevaplanması
Cep telefonunda bir telefon araması alındığında sistem ses sistemini devre dışı bırakır ve (etkinse) bir açılır pencere
ekranı görüntüler.
Cevaplamak için dokunmatik ekrandaki veya direksiyon simidi kumandalarındaki "Kabul Et" düğmesine basın.
Reddetmek için dokunmatik ekrandaki veya direksiyon simidi kumandalarındaki "Reddet" düğmesine basın.
Gelen aramaları yoksaymak için “Yoksay” düğmesine basın; gelen arama yine de arkaplanda duracaktır ve kullanıcı
ön panelde TELEFON düğmesine basarsa, gelen arama ekranı yine görüntülenecektir.

Aktif bir görüşme sırasında bir gelen aramanın cevaplanması
Başka bir telefon görüşmesi yaparken gelen bir aramayı cevaplamak istediğinizde devam eden aramayı beklemeye
almak ve yeni gelen aramayı cevaplamak için “Beklet” düğmesine basın.
Devam eden aramayı kapatmak ve yeni aramaya cevap vermek için “Reddet” düğmesine basın.
Yeni gelen aramayı yoksaymak ve devam eden aramayla devam etmek için “Yoksay” düğmesine basın.
ÖNEMLİ Bir telefon görüşmesi devam ederken gelen bir aramanın yönetilmesini her cep telefonu desteklemeyebilir.
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İkinci Bir Telefon Aramasının Yapılması
Bir telefon görüşmesi etkinken aşağıda açıklandığı üzere aynı menüde 3 farklı yönteme ikinci bir telefon araması
yapılabilir:
“Arama Ekle” düğmesine basarak Tuş Takımı ekranını açın;
➢
➢
➢

Rakam düğmelerini kullanarak numarayı çevirin ve “Ara” düğmesine basın;
Son aramalar listesinden seçim yapmak için “Son Aramalar” düğmesine basın;
“Kişiler” düğmesine basın, Telefon Rehberine gidin ve kişiyi seçin;

İki Telefon Görüşmesinin Yönetilmesi
İki görüşme yapılıyorsa (bir aktif bir beklemede), "Değiştir” düğmesine basarak aralarında geçiş yapmak veya
"Birleştir" düğmesine basarak iki görüşmeyi bir konferans halinde birleştirmek mümkündür.

Not
Kullanılan telefonun ikinci bir aramanın yönetilmesini ve "Konferans" modunu destekleyip desteklemediğini kontrol
edin.
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Bir Aramanın Sonlandırılması
Devam eden bir aramayı sonlandırmak için dokunmatik ekrandaki ve direksiyon simidi kumandalarındaki "Sonlandır"
düğmesine basın. Sadece devam eden arama sonlandırılır ve beklemedeki arama yeni etkin arama haline gelir. Cep
telefonu tipine bağlı olarak devam eden arama arayan kişi tarafından sonlandırılırsa bekletilen arama otomatik
olarak etkinleştirilebilir.
Tekrar arama
Son aranan numarayı/kişiyi aramak için Telefon Ana Menüsünde "Geri Ara" düğmesine basın.

Bir Telefon Görüşmesine Devam Edilmesi
Motor kapatıldıktan sonra, eğer kapatma gecikmesi ayarı 20 dakikaya ayarlı ise, bir telefon görüşmesine devam
edilmesi mümkündür. Görüşme, manuel olarak sonlandırılana kadar ya da yaklaşık 20 dakikalık maksimum süre
boyunca devam eder. Sistem kapatıldığında arama cep telefonuna aktarılır.
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Mikrofonun Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması
Bir görüşme sırasında mikrofon dokunmatik ekrandaki (veya direksiyon simidi kumandalarındaki) “Ses Kapatma”
düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir. Mikrofon devre dışı bırakıldığında, devam eden görüşmeyi dinlemek
hala mümkündür. Mikrofonu tekrar etkinleştirmek için tekrar ilgili düğmeye basın.

Bir Aramanın Aktarılması
Devam eden aramalar, aramaları sonlandırmadan cep telefonundan sisteme ve sistemden cep telefonuna
aktarılabilir. Aramaları aktarmak için "Gizlilik" düğmesine basın.

Apple CarPlay VE Android Auto
Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları, akıllı telefonunuzu araçta daha güvenli ve sezgisel bir şekilde
kullanmanıza olanak tanır. Bunları etkinleştirmek için, USB portu üzerinden bir akıllı telefon bağlamanız yeterlidir;
telefonun içeriği sistemin ekranında otomatik olarak gösterilecektir.
Akıllı telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için şu web sitelerindeki bilgilere bakın:
https://www.android.com/auto/ ve
https://www.apple.com/tr/ios/carplay/
Akıllı telefon USB portu üzerinden araca doğru bir şekilde bağlandığında ana menüde Apple CarPlay veya Android
Auto simgesi görüntülenecektir.

UYARI!
Kullanıcı tarafından Apple CarPlay/Android Auto
uygulamaları etkinleştirildiğinde, döner düğme
ile kaydırma fonksiyonu çalışmaz.

Android Auto Uygulaması Ayarları

Kullanımdan önce, Android Auto uygulamasını Google Play Store’dan akıllı telefonunuza indirin. Uygulama, Android
5.0 (Lollipop) üzeri versiyonlarla uyumludur. Android Auto’yu kullanmak için akıllı telefon, bir USB kablosu ile araca
bağlanmış olmalıdır. İlk bağlantıda, akıllı telefonda görünen ayar prosedürünü uygulamanız gerekecektir. Bu
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prosedürü, yalnızca araç durgun haldeyken gerçekleştirmelisiniz. USB portuna bağlandıktan sonra, Android Auto
uygulaması paralel bir Bluetooth® bağlantısı tesis eder.
UYARI!

"Android Auto" uygulamasını telefonda yükleyip kaldırırsanız; cep
telefonunu USB üzerinden radyoya bağlamanız halinde radyoda
"Android Auto" açılır penceresinin görünmesi mümkündür.
Telefondaki müzikleri dinlemek için radyodaki USB konektörünün
bağlantısını kesip tekrar bağlamak gereklidir.

Apple CarPlay Uygulama Ayarları

Apple CarPlay, iOS 7.1 veya üzeri işletim sistemlerine sahip iPhone 5 veya sonrası modellerle uyumludur. Apple
CarPlay’i kullanmadan önce, akıllı telefondaki "Ayarlar" altında Siri’yi etkinleştirin. Apple CarPlay’i kullanmak için akıllı
telefon, bir USB kablosu ile araca bağlanmış olmalıdır.
Not:
➢

Apple CarPlay/Android Auto’nun veya bazı fonksiyonların etkinleştirilmesi, akıllı telefonda bazı etkileşimler
gerektirebilir. Gerekirse, cihazınızdaki (akıllı telefonunuzdaki) adımları tamamlayın.

UYARI
Apple telefonlar, ilk eşleştirme için
Bluetooth ses düzeyini maksimum
seviyenin yarısına ayarlar. Telefonun ses
düzeyi düşükse, Ekolayzer ayarları
menüsünden radyonun BT seviyesini değiştirin veya
cep telefonunun BT seviyesini değiştirin.
Etkileşim
Ayar prosedüründen sonra, akıllı telefonunuzun aracın USB portuna bağlanması sırasında uygulama sistem üzerinde
otomatik olarak çalışacaktır. Apple CarPlay ve Android Auto ile direksiyon simidi üzerindeki
düğmesine uzun
basarak, GÖZAT GİRİŞ düğmesini (seçmek ve onaylamak için) veya sistem dokunmatik ekranını kullanarak etkileşime
geçebilirsiniz.
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Navigasyon
Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları ile sürücü, akıllı telefonundaki navigasyon sistemini kullanabilir.

Notlar:
➢
➢
➢
➢

Apple CarPlay is kullanılırken Bluetooth® devre dışıdır
Android Auto kullanılırken Bluetooth® açık kalır
Veri bağlantısı akıllı telefonun tarifesine bağlı olacaktır
Bilgiler, akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak değişikliklere tabi olabilir.

Android Auto ve Apple CarPlay uygulamalarından çıkılması
Apple CarPlay uygulaması etkinleştirilmiş haldeyken, mevcut olan ve ekranda görülebilen kontrolleri kullanarak (
düğmesine basın) sistemin içeriğine erişebilirsiniz. Android Auto uygulaması etkinken sistem içeriğine geri
dönmek için Android Auto sisteminin çubuğundaki son öğeyi seçin ve ardından “Fiat’a Geri Dön" öğesini seçin. Apple
CarPlay veya Android Auto oturumunu sonlandırmak için akıllı telefonun aracın USB portuyla bağlantısını kesin.

Navigasyon Uygulaması Ayarları (varsa)

Navigasyon uygulamaları ile sürücü, planlama ve navigasyon için navigasyon sistemini kullanabilir. Bu uygulamayı
daha ayrıntılı bir şekilde kullanmak için lütfen navigasyon kullanım kılavuzuna başvurun.
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UYARI!
Kullanıcı navigasyon fonksiyonunu kullandığı
zaman, döner düğme ile kaydırma özelliği devre
dışı kalır.

Ayarlar
Ayarlar menüsüne girmek için

düğmesine basın. Menü aşağıdaki öğeleri içerir:

Ses
Sesle ilgili ayarlar bu fonksiyonun altında yer almaktadır. (Ses Şiddeti, Ekolayzer, Balans & Fader, Hıza Bağlı Ses
Kumandası, Zil Sesi ve Telefon ses düzeyi kumandası)

Dokunma Sesi
Ekrandaki düğmelere basıldığında verilen sesli sinyali etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ilgili düğmeye basın.
Ses Şiddeti
Düşük ses düzeylerinde ses kalitesini iyileştiren “Ses Şiddeti” fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
içindir.
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Ekolayzer
Bas, orta ve tiz tonları ayarlamak için ekranda "Ekolayzer" seçeneğini seçin. İstenen ayarları gerçekleştirmek için "+"
veya "–" düğmelerini kullanın. Bas, orta veya tiz çubuğuna dokunularak da değerler değiştirilebilir. Ardından
“Ses” menüsüne dönmek için

düğmesine basın. İptal edip bu ekrandan çıkmak için

düğmesine basın.

Balans ve Ses Geçişi
Ön ve arka koltuk hoparlörlerinden sesi dengelemek için "Balans/Ses Geçişi" düğmesine basın. Ön ve arka
hoparlörleri dengelemek için

veya

düğmesine basın (ancak 4 hoparlör bağlı ise çalışır). Sol ve sağ

taraftaki hoparlörleri dengelemek için
veya
düğmelerine basın. Ayrıca ekranın sağ tarafındaki beyaz
noktayı yukarı/aşağı/sola/sağa kaydırarak da ayarlama yapmak mümkündür. Değerleri dengelemek için ortadaki
"C" düğmesine basın. Ardından “Ses” menüsüne dönmek için
çıkmak için

Ses Düzeyi
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düğmesine basın.

düğmesine basın. İptal edip bu ekrandan

Ses düzeyi ayarları arayüzüne girmek için “Ses Düzeyi” düğmesine basın. Multimedya (müzik ve radyo), telefon, zil
sesi ve konuşma sesi düzeyini ayarlayın. Bu ayarlar, varsayılan ses düzeyleridir. Kullanıcı sesi her açtığında ses, bu
varsayılan değerlerle çalmaya başlar.

Hıza Bağlı Ses Kumandası
"Kapalı" ve "1, 2 veya 3".
Seçilen seçenek görüntülenir. Ses düzeyini yapılan seçimle orantılı olarak arttırmak için "1, 2 veya 3" değerini seçin.
Ardından “Ses” menüsüne dönmek için
düğmesine basın.

düğmesine basın. İptal edip bu ekrandan çıkmak için

Radyo
Alternatif Frekans ve Trafik Anonsu fonksiyonları, Radyo ayarları altından etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.
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AF Ayarları
Seçilen istasyon için en güçlü sinyalin otomatik olarak ayarlanması fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı
bırakılması için “AF Ayarları” düğmesine basın
TA Ayarları
Trafik anonslarının otomatik olarak ayarlanması fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için “TA
Ayarları” düğmesine basın.

DAB Announcements (varsa)
Flaş haberler, flaş hava durumu, spor raporu vb. gibi farklı anons tiplerini seçmek için "DAB Announcements"
düğmesine basın.
Bölgesel
Bölgesel hizmetlerin öncelikli olmasını sağlamak amacıyla etkinleştirmek/devre dışı bırakmak amacıyla “TA
Ayarları” düğmesine basın.
Dil
Listeden olası dillerden istediğiniz seçerek dili ayarlayın.
Genel
Parlaklık, Otomatik Yürütme, Kapanma Gecikmesi fonksiyonları Genel ayarlar menüsü altında etkinleştirilebilir/devre
dışı bırakılabilir.
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Parlaklık
Ekran parlaklığını “Gündüz” ve “Gece” durumuna göre ayarlamak için "Parlaklık" düğmesine basın.
Otomatik Yürütme
Otomatik Yürütme, multimedya sisteminin bağlı cihazdaki müziği cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak
çalmaya başlayan bir özelliğidir. Bu özellik bu menüden açılabilir veya kapatılabilir. Varsayılan ayar açıktır.
Kapanma Gecikmesi
Radyoyu kontak anahtarı STOP konumuna çevrildikten sonraki 20 dakika süreyle açık tutmak için.
Android Auto (varsa)
Android Auto bağlantısını kurmak için AÇIK, kesmek için ise KAPALI düğmesine basın.
Kullanım Kılavuzu
QR kodunun bir mobil cihazla taranması mobil cihazdan web sitesine erişilmesini mümkün kılar.
https://fiatnavigation.com

Gezgin (varsa) bu sitede güncellenebilir.
Ayarları Geri Yükle
Radyonun fabrika ayarlarına sıfırlanması daha önce kullanıcı tarafından tanımlanmış tüm ayarları silecektir. Cihazı
fabrika ayarlarına sıfırlamak için sıfırlama işlemini onaylayın. Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi için bir süre bekleyin.
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Notlar:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun ve referans olarak saklayın.
Güvenli sürüş için sürüş sırasında ekrana sürekli bakmayın.
Hasarı önlemek için cihazın içine sıvı veya katı maddelerin girmesine izin vermeyin.
Onarım ve bakım için yetkili servisinize başvurun.
Motor çalışmıyor durumdayken cihazın uzun bir süre kullanılması akünün boşalmasına neden olabilir.
Ekrana zarar verebileceği için ekrana sert veya sivri nesnelerle dokunmayın.

Hatalı kullanım ve aşağıdaki koşullardan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir:
➢
➢
➢
➢
➢
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Harici elektrikli bileşenlerle ilgili arızalar.
Harici kaynaklara (nem, su, darbe, yangın, yıldırım, kimyasallar, toz) bağlı arızalar.
Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması üretici tarafından onaylanmamaktadır.
Cihaza yetkili servis dışında yapılan müdahaleler.
Seri numarası silinmiş veya değiştirilmiş cihazlar.

RED Homologasyon Bilgileri
български
[Bulgarian]
Cesky
[Czech]
Deutsch
[German]
Dansk
[Danish]
Eesti
[Estonian]
Espanol
[Spanish]

Suomi
[Finnish]
Francais
[French]
English

ελληνικά
[Greek]
Hrvatski
[Croatian]
Magyar
[Hungarian]
Italiano
[Italian]
Русский язык
[Russian]
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С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип
радиосъоръжение D715AF е в съотв етств ие с Директив а 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съотв етств ие може да се намери
на следния интернет адрес: https://w w w .daiichi.com/about/
Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení
D715AF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://w w w .daiichi.com/about/
Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp
D715AF der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar: https://w w w .daiichi.com/about/
Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen D715AF
er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internetadresse: https://w w w .daiichi.com/about/
Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev
raadioseadme tüüp D715AF vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://w w w .daiichi.com/about/
Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo
radioeléctrico D715AF es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección Internet siguiente: https://w w w .daiichi.com/about/

Liettuviy
[Lithuanian]

Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D715AF on
direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa: https://w w w .daiichi.com/about/
Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement
radioélectrique du type D715AF est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse
internet suivante: https://w w w .daiichi.com/about/
Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type
D715AF is in compliance w ith Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the follow ing internet
address: https://w w w .daiichi.com/about/
Με την π αρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο
ραδιοεξοπ λισμός D715AF π ληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το π λήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://w w w .daiichi.com/about/
Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
D715AF u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://w w w .daiichi.com/about/
Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a D715AF típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes
címen: https://w w w .daiichi.com/about/
Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di
apparecchiatura radio D715AF è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente
indirizzo Internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Настоящим Daiichi Elektronik San. в е тик. КАК. заяв ляет, что
радиооборудов ание типа D715AF соотв етств ует директив е 2014/53 / EU.
Полный текст декларации о соотв етств ии ЕС доступен по следующему
интернет-адресу: https://w w w .daiichi.com/about/
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Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas D715AF
atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
https://w w w .daiichi.com/about/
Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta D715AF atbilst
Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://w w w .daiichi.com/about/
B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju
D715AF huw a konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huw a disponibbli f'dan l-indirizz talInternet li ġej: https://w w w .daiichi.com/about/
Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur
D715AF conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan w orden geraadpleegd op
het volgende internetadres: https://w w w .daiichi.com/about/
Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym ośw iadcza, że typ urządzenia
radiow ego D715AF jest zgodny z dyrektyw ą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetow ym: https://w w w .daiichi.com/about/
O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente
tipo de equipamento de rádio D715AF está em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente
radio D715AF este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av
radioutrustning D715AF överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
w ebbadress: https://w w w .daiichi.com/about/
Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme D715AF
skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://w w w .daiichi.com/about/
Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
D715AF je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://w w w .daiichi.com/about/
Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen D715AF er
i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse :
https://w w w .daiichi.com/about/
Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð D715AF er í
samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi:
https://w w w .daiichi.com/about/
İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. GİBİ. D715AF tipi radyo ekipmanının
2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir:
https://w w w .daiichi.com/about/
Цим, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. заяв ляє, що радіообладнання типу
D715AF в ідпов ідає Директив і 2014/53 / ЄС.
Пов ний текст декларації про в ідпов ідність ЄС можна знайти на наступній
інтернет-сторінці: https://w w w .daiichi.com/about/

