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Not:
• Lütfen bu kılavuzu iyice okuyun ve cihazı kullanmadan önce referans olarak saklayın.
• Güvenli bir sürüş için, sürüş esnasında ekrana sürekli bakmayın.
• Cihazın bozulmaması için içine sıvı ve katı maddelerin girmesine izin vermeyin.
• Tamir ve bakım için yetkili servislere başvurun.
• Cihazı motor çalışmıyorken uzun süre kullanmak akünün boşalmasına neden olabilir.
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• Ekrana sert ve sivri maddelerle dokunmayın, bu ekranın hasar görmesine neden olabilir.

UYARI
Cihazın hiçbir fonksiyonu, yürüyerek veya
araçla navigasyon güvenliğini ihlal etmek için
kullanılamaz. Sürüş halinde iken video
seyretmek veya ekrana veri girmek tehlikelidir.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değildir. Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır:
• Elektrik aksamından kaynaklanan arızalar
• Harici kaynaklara bağlı arızalar (nem, su, şok, ateş, yıldırım, kimyasallar, tozlar)
• Orijinal olmayan ve üretici tarafından onaylanmamış yedek parça kullanımı
• Yetkili servis dışında cihaza yapılan müdahaleler
• Silinmiş veya değiştirilmiş seri no’lu ürünler
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ÖNPANEL FONKSİYONLARI

SOLDAN DİREKSİYON STANDART MODEL

10.RESET butonu

11. Mikrofon
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9.Arama Butonu

8. Ekran Butonu
7.Telefon

1. Açma/Kapama ve ses
+/- butonu

2.Sessiz butonu

3.FM/AM butonu

6.SD kart yuvası

5.USB slotu

4.AUX IN grişi
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SAĞDAN DİREKSİYON STANDART MODEL

11.Mikrofon

10.RESET butonu

SES SİSTEMİ

9.Arama Butonu
8. Ekran butonu
7.Telefon

4.AUX IN girişi
1. Açma/kapama ve ses
+/- butonu
3.FM/AM Butonu
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2.Sessiz butonu
6.SD kart yuvası

5.USB Slotu

7. Telefon: Bluetooth arayüzüne girmek için bu tuşa basılır.
8. Ekranı açma/kapatma: Bu tuşa basılarak ekran kapatılabilir.
Herhangi bir tuşa basılarak ekran yeniden açılır.
9. Arama butonu: Radyo ekranındayken kanallar arasında geçiş
geçiş yapmak için bu tuş sağa veya sola döndürülür. Bir yöne
çevrildiğinde en yakın kanala geçilir. Müzik çalar devredeyken bu
tuş sağa veya sola döndürülerek diğer parçaya geçilir. Döndürülüp
tutulduğunda hızlı ileri veya geri sarma yapılır.
10. Reset tuşu: Fabrika ayarlarına dönmek için bu tuşa basılır.
Cihaz açılışta şifre isteyebilir.
11. MIC: Mikrofon.

4. AUX IN (harici kaynak girişi): Harici olarak herhangi bir audio
cihazı buraya takılır. Buraya takılan herhangi bir telefonun, mp3
çaların vs. sesi aracın hoparlöründen duyulur.

Not: Motor durdurulduğunda cihaz kapanır. Tekrar açma/
kapatma tuşuna basılarak cihaz açılabilir. 20 dakikalık
çalışmadan sonra cihaz kendiliğinden otomatik olarak kapanır.
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1.Cihazı açma/kapatma ve ses +/- tuşu: Cihazı açmak için bu tuşa
basılır, kapatmak için 3sn basılı tutulur. Cihaz herhangi bir
ekrandayken (radyo, sd, usb, vs…) bu tuşa basılarak o ekrandan
çıkılır ve ana menüye dönülür. Tuş sağa veya sola döndürülerek ses
arttırılıp azaltılır.
2.
Sessiz (Mute) tuşu: Bu tuşa basılarak ses kapatılır ve ses
kapalı simgesi ekranda görünür. Tuşa tekrar basılarak ses önceki
seviyesine getirilir. BT görüşmesi esnasında bu tuşa basılarak
mikrofon kapatılır ve araç içerisindeki sesin karşı tarafa gitmesi
engellenir.
3. FM/AM tuşu: Radyo ekranına geçmek için bu tuşa basılır ve radyo
dinlenir. Radyo ekranındayken bu tuşa basılarak FM1, FM2, FM3,
AM1, AM2 bantları arasında geçiş sağlanır.

5. USB girişi: Buraya flash disk takarak fotoğraf, müzik ve videolarınızı
cihazın ekranında görüntüleyebilirsiniz.
6. SD kart girişi: Bu bölüm kapak altında bulunan sd kart girişi içindir.
Müzik, fotoğraf ve videoları görüntülemek için kullanılır. Bu yuva
kart tek yönde takılacak şekilde tasarlanmıştır. Kartı takmak için
zorlamayın. Kartı takmakta zorlanıyorsanız profesyonel bir yardım
alın.
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CİHAZA GİRİŞ
Cihazı açma, kod girme, ana menüye giriş ve SD kart yükleme
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Cihazı çalıştırmak için power tuşu 5sn basılı tutulur. Cihazı kapatmak için
de aynı tuş 5sn basılı tutulur. Cihaz ilk açılışta şifre ister. Bu şifre satıcı
firma tarafından verilir. Şifre, radyo ile birlikte verilen dökümanların
içinde yer alır. Aracın aküsü değiştiğinde radyo tekrar şifre isteyecektir.
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Cihaz açıldığında ekrana medya görüntüsü gelir. Power
tuşuna kısa basılarak ana menüye dönülür. Ana menü
sayfalardan oluşur. Sayfalar arasında gezinmek için sayfaya
dokunarak kaydırın. Sayfalardaki sembollere dokunularak
bu semboller aktif hale getirilir.

DİREKSİYONDAN KUMANDA FONKSİYONLARI

6.

7.

Gelen aramayı cevaplar.

Telefonu kapatır.

Arama direksiyondan başlatılamaz, yalnızca radyo
ekranından başlatılabilir.
1.

4.-5.

+/-
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2.-3.

Mute tuşu : Sesi kapatır. BT görüşmesi
esnasında bu tuşa basılarak mikrofon
kapatılır ve araç içerisindeki sesin karşı
tarafa gitmesi engellenir.
Ses açma/kapatma tuşu: Basılı tutulduğunda
ses daha hızlı açılır/kapanır.
Arama butonu
Kısa basma: Bir sonraki radyo istasyonuna gider.
Uzun basma: Hızlı ileri/geri frekans araması yapar.
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RADYO EKRANI
Radyo ekranına girmek için ana menüdeki radyo sembolüne tıklayın.
Kanal arama/kaydetme:

• Otomatik arama/kaydetme

"<<" / ">>" tuşlarına basarak aramayı başlatın. .

•

Manuel arama/kaydetme
(1) Oklara basılı tutarak hızlı frekans arama yapılır. Basma

SES SİSTEMİ

bırakıldığında bir sonraki/önceki istasyon bulunur.

(2) Radyonun sağ tarafındaki tuş sağa/sola
çevrilerek manuel arama yapılır. Frekans adımları
0.05Hz’dir.
(3) Bir kanal bulunduğunda ekrandaki herhangi bir kanala
3sn basılarak kanal kaydedilir.
(4) FM bandı 18 istasyonu kaydedebilir (FM1, FM2, FM3,
herbiri için 6 istasyon). AM bandı 12 istasyonu kaydedebilir
(AM1, AM2, herbiri için 6 istasyon).

• Ekrandaki

tuşuna basarak istenilen frekans girilir.

• Ekrandaki

sembolüne basılarak FM1, FM2,
FM3, AM1 ve AM2 arasında geçiş sağlanır.

• Ekrandaki

sembolüne basılarak en güçlü radyo
istasyonları aranır ve 6 istasyon FM3’e kaydedilir.
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RDS, trafik bilgisi, kanal ismi vs. bilgilerini verir. Aynı kanalı en güçlü
yayın yapan istasyona geçerek otomatik olarak aktif hale gelir.

RDS verisi aşağıdaki bilgileri içerir:

• TA-trafik bilgisi
• AF- Alternatif frekans
• EON-Yükseltilmiş diğer kanal
• REG- yerel RDS istasyonlarını arama
RDS Ekranı

TA-Trafik bilgisi (açık): TA açık iken trafik bilgisi
yayınlandığında bu bilgi kullanıcıya verilir. Bu bilgi sona
erdiğinde radyo kaldığı yerden devam eder.
TA-Trafik bilgisi (kapalı): Kapatmak için TA’yı kapalı
tuşuna basın.
AF: AF açık/kapalı tuşlarına basarak açılır/kapanır. AF
açıkken radyo sinyali zayıfladığında kanal otomatik olarak
alternatif frekansa geçer (radyoda alternatif frekans varsa).
EON açık: Bu fonksiyon açıkken başka bir alternatif
frekans listesi elde edilir.
EON kapalı: EON fonksiyonu kapalıdır.
REG açık: REG açıkken, yalnızca yerel RDS istasyonları
yaynlanır.
REG kapalı: REG fonksiyonu kapalıdır.
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RDS FONKSİYONU

RDS ekranında loudness (yüksek ses) ve stereo
fonksiyonları açılıp kapatılabilir.
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BT (Bluetooth) FONKSİYONU
Ana menüdeki BT tuşuna basılarak BT ekranına girilir.
Telefonunuz BT özelliğini destekliyorsa bu fonksiyon eller serbest modunu
aktif hale getirir. BT menüsü aynı zamanda, çağrı yapmanıza, çağrı
cevaplamanıza, telefondaki müziği araç hoparlöründen dinlemenize
olanak verir.
Bu fonksiyona telefon aşağıdaki şekilde kaydedilir:

3.Telefonunuz kaydetmek için onay isterse 1025 kodunu girin ve
kaydı onaylayın.
4. Kayıttan sonra telefonunuzun ismi cihazda görüntülenir.
5. BT kapsama alanından çıkıp tekrar girdiğinizde telefonunuz
radyo ile otomatik olarak senkronize olacaktır.
6. Bağlantı sekmesindeki bağlantıyı kes sembolüne tıklayarak
bağlantıyı kesin. Böylece yeni bir cihazı bağlayabilirsiniz.
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1. Telefonunuzda BT’yi açın
2. Telefonun kullanma kılavunda anlatıldığı şekilde bağlanılabilecek
cihazları arayın. Fiat isimli cihaza bağlanın. "Fiat" isimli cihaza
bağlanın

1.Cevir

2.Arama
kaydı

3.Rehber

4.BT
Müzik

5.Telefon
Eşleştirme

1.Numara girerek arama yapmak için tuşlayın.
2.Arama kaydı: Yapılan çağrılar ve cevapsız aramalar burada
görüntülenir.
3.Telefon rehberi: Telefonunuzdaki rehbere ulaşabilirsiniz.
4. BT müzikçalar: Telefonunuzdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.
5. Telefon eşleştirme
Not: Telefonunuzun yazılımı güncellenirse, telefonunuzu
eşleştirme listesinden çıkarmanız ve tekrar bağlantı
yapmanız önerilir.
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USB VE SD KART KULLANIMI
Cihaza flash disk veya SD kart takıldığında, flash disk ve SD
kart içinde bulunan müzik, resim ve video dosyaları cihaz
ekranında görüntülenir ve oynatılabilir.
SD KARTI TAKMA VE ÇIKARTMA
1) Cihaz üzerindeki MAP/SD kapakçığını açın. İçinde medya
dosyaları bulunan SD kartınızı yuvaya takın.

Not: Bir bağlantı bir kere kaydedildiğinde, BT kapsama alanı
içinde olan mobil telefon cihaz ile otomatik olarak senkronize
olur. Arabanın dışında olsanız bile BT kapsama alanı
içindeyseniz telefonunuz cihaz ile bağlantıda kalır.

UYARI

USB FLASH DİSK TAKMA ÇIKARTMA
1) İçinde medya dosyaları bulunan flash diskinizi USB girişine
takın. Otomatik olarak USB ekranı görüntülenecektir.
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2)SD kartı çıkartmak istediğinizde önce SD kart ekranından
çıkın, sonra SD karta bastırarak yuvasından çıkartın.

Bluetooth bağlantısındaki fonksiyonlar ve ses kalitesi
mobil telefonun markasına göre değişiklik gösterebilir.

UYARI
Apple telefonları ilk eşleştirme için Bluetooth ses seviyesini
yarı yarıya ayarlar. Telefonun ses seviyesi düşükse, radyonun
"Ekolayzır ayarları menüsü" üzerindeki BT ses seviyesini
değiştirin veya cep telefonundaki BT ses seviyesini değiştirin
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2)Flash diski çıkartmak istediğinizde önce USB ekranından çıkın,
sonra flash diski çıkartın.

UYARI

SES SİSTEMİ

Cihazın hiçbir fonksiyonu, yürüyerek veya araçla navigasyon
güvenliğini ihlal etmek için kullanılamaz. Sürüş halinde iken
video seyretmek veya ekrana yazı yazmak tehlikelidir
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Video Tipi

Video Codec

Ses Codec

Çözünürlük

AVI (.avi/.divx)

MP4V, DIVX3.11/4. 12/5.X, XVID,
MPEG-1

Dolby Digital (AC3), WMA, PCM,
LPCM, AAC-LC (mono), MPEGAudio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MPG (.mpg/.mpeg)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

DAT (.dat)

MPEG-1, MPEG-2

Dolby Digital (AC3), LPCM,
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

MP4 (.mp4/)

MP4V

Dolby Digital (AC3), WMA,
LPCM, AAC-LC (mono), MPEGAudio (MP1/MP2/MP3)

720*480/576 (30fps)

Ses Bit Oranı

Numune Oranı

MP3 32kbps~320kbps

8K-48Khz

WMA: WMA:7, WMA8, WMA9 (only CBR, VBR) (Supports only 353 format) 32kbps~256kbps

8K-48Khz

Fotoğraf formatları:

UYARI
Araç seyir halindeyken foroğraf veya video seyretmek
yasaktır. Seyir halinde iken fotoğraf veya video oynatılırsa
ekranda uyarı mesajı görüntülenir.

JPG, JPEG (file si e smaller than 5MB)
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Desteklenen Ses, Video ve Fotoğraf formatları

Desteklenen USB disk: Wei Gang (4GB, 8GB, 16GB), Yuzhan
(8GB, 16GB), Baike (4GB, 8GB, 16GB), Lang ke (4GB, 8GB,
16GB), Sony (4GB, 16GB), Taidian (4GB, 8GB, 16GB), Kingston
(4GB, 8GB, 16GB), Miker (4GB, 8GB), Ziguang (2GB), SANDISC
(4GB, 8GB, 16GB), PNY (4GB, 16GB), Verbatim (4GB), Pal
(4GB), Toshiba 8GB),SSK (8GB), EAGET (8GB), TIGO(8GB)
Desteklenen USB formatları: FAT16, FAT32
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AUX MENÜSÜ
Telefon, mp3 oynatıcı ve herhangi bir harici ses kaynağını
cihaza AUX 3.5mm soket kablosu ile bağlayınız. Cihaza
bağlanan harici ses kaynağı kontrol edilemez ancak sadece
radyo üzerinden ve hoparlörden çalınabilir.

UYARI
Cep telefonları USB bağlantısı üzerinden bir medya

SES SİSTEMİ

cihazı olarak kullanılamaz.

14

Ana ekrandaki ayarlar sembolüne tıklayarak ayarlara girilir. Ana
ekrandaki semboller ilgili menüye girmek için kullanılabilir.

Ses
Ses ayarlarına girmek için Audio sembolüne tıklanır.

Ekolayzır ayarları: Genel, Pop, Klasik veya Rock ayarlarından
favoriniz olanı seçin.

SES SİSTEMİ

AYARLAR MENÜSÜNE GİRİŞ

Sistem/BT/GPS/Sensör sesi: Sistem/BT/GPS/Sensör sesini bu
ekranda ayarlayabilirsiniz

UYARI
Genel ayarlar yetkili teknik servisler içindir. Kullanıcı
için değildir.
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Bip ses ayarını görüntüleme: Ekran bip sesini açıp
kapatabilirsiniz. Bu sesi kapattığınızda, ekrana dokunma sesi
kapatılır.
Loudness (yüksek ses): Loudness opsiyonunu açıp
kapatabilirsiniz.
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Bas/Tiz/Subwoofer: Bu ekranda Bas/Tiz/Subwoofer (ultrasonik
bas frekansı hoparlörü) seslerini ayarlayabilirsiniz.
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Ön/Arka/Sağ/Sol hoparlör: Her bir hoparlörün ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz. Arka hoparlörler yoksa, RL ve RR için ayar
mevcut değildir

DİL SEÇENEĞİ
Dili seçmek için ülke bayraklarına tıklayın. Menüden dil
seçimini yapabilirsiniz. Dili seçtikten sonra cihazı kapatıp
açarsanız ekran seçtiğiniz dilde görüntülenir.

RADYO BÖLGESİ

ARKA IŞIK

Bu ekrana girmek için Radyo Bölgesi sembolüne tıklayın.
Radyoyu kullanmadan önce bölge seçimini yapmanız
gerekir.

Bu ekrana girmek için Arka Işık sembolüne tıklayın. Cihazın
arka ışığını çevre ışık yoğunluğuna göre ayarlayabilirsiniz.
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Cihazı kullanmadığınız zaman cihazın otomatik olarak
kapatılmasını bu ekrandan ayaralayabilirsiniz.

17

VERSİYON
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Bu ekrana girmek için Versiyon sembolüne tıklayın. Cihazın
versiyon numaralarını görebilirsiniz.

Genel:

Bu bölüm son kullanıcı için değildir, sadece yetkili teknik
servis içindir. Bu bölüme yalnızca yetkili teknik servislere
verilen şifre ile girilir. Bu şifre son kullanıcılara verilmez.
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DUVAR KAĞIDI
Bu ekrana girmek için Duvar Kağıdı sembolüne tıklayın.
Ekrana gelen Duvar kağıtlarından birini seçin.

PROBLEM GÖZDEN GEÇİRMESİ

Cihaz açılmıyor

SEBEP
Sigortayı kontrol edin, sigorta atmış
olabilir

SORUN GİDERME
Yeni bir sigorta takın.

Ana entegre kilitlenmiş/donmuş olabilir

Cihazın üzerindeki RST tuşuna basın
ve cihazı açın.

Motor stop edildiğinde kayıtlı bilgiler siliniyor.

Akü veya sigorta bozulmuş olabilir.

Tamirden sonra. Bilgileri tekrar kaydedin.

Zayıf kanal yakalıyor.

Zayıf sinyal kalitesi

Sinyalin güçlü olduğu bölgeye gidip tekrar
deneyin.
Araç antenini kontrol edin.
Lokal ayarını Loc on olarak ayarlayın

USB/SD dosya formatı bozulmuş olabilir.

USB/SD'yi FAT16 göre yeniden formatlayın.

USB/SD çalışmıyor

Format desteklenmiyor olabilir.

Navigasyon başlamıyor.

Bu cihaz navigasyon fonksiyonunu
desteklemiyor

Hiçbir işlem yapılamıyor.
Hareket halindeyken resim/video
seyredemiyorum
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PROBLEM

Dosyaları desteklenen formatlara
çevirin. Desteklenen formatlar 14.
sayfadadır.

Ana entegre kilitlenmiş/donmuş olabilir.

Cihazın üzerindeki RST tuşuna basın
ve cihazı tekrar açın.

Sürüş halindeyken cihaz resim/video
seyretmeye izin vermez.

Arabayı durdurun ve el frenini çekin.
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DAIICHI SES SİSTEMİ
Bölüm

Özellik

DAIICHI Ses Sistemi
Detay

Fonksiyon

Notlar

FM1/2/3

3

87.5~108.0Mhz (50kHz
step)

AM1/2

2

522~1620kHz (9kHz
step)

FM

18

FM1, FM2, FM3

AM

12

AM1, AM2

BAND

SES SİSTEMİ

Yukarı/Aşağı arama
RADO

Manual arama
Saklanmış hafıra
RDS
Son kanal

TA/AF/EON
MEMORY

ST/MONO
Çıkış

Auto
4 x 25W

Ön/Arka ayarı
BASS/TREBLE ayarı
SES

Derinlik ayarı

ON/OFF

Ekolayzer

CLASSIC / POP / ROCK /
OFF-USER

ROGER bip
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Bölüm

Özellik

DAIICHI Ses Sistemi
Detay

Fonksiyon

Notlar

Rastgele PLAY
Tarama
Tekrar
Dosya yukarı/aşağı

MEDYA

Dosya FF/RW
Formatlar

MP3, AVI

Dosya/Kılasör isim gösterme
ID3 gösterme

ARTIST, ALBUM, BAŞLIK

ESP (Elektronik Şok
Koruma)

MAX. 20 saniye

USB/SD Kapasitesi

FAT

SES SİSTEMİ

Kılasör yukarı/aşağı

Maksimum 16 GB
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Bölüm

Özellik
Hands Free (Eller serbest) arama
Echo/noise (gürültü) engelleme

BLUETOOTH

Ekranda gelen/giden aramalar
Mobil telefondan BT müzik aktarımı
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Rehber ve rehberde arama
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DAIICHI Ses Sistemi
Detay

Fonksiyon

Notlar
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