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Özellikler

Tuþ Ýþlem Açýklamalarý                 

Dokunmatik Ekran Tuþ Ýþlemleri

Cihazý sadece ekrandaki simgeleri kullanarak
kullanabilirsiniz. 

Bazý Tuþ Açýklamalarý       

1)  Ýmleci Taþýma 

   

2)  Onay

    

Kaynak Menüsünü Açma 
Oynatma modunda iken ekranýn sol üst köþesine

dokununuz.

Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekrana baðlý olarak, ekrana 
simgelere   dokunarak, sadece normal tuþlarýn 
kullanýmý olmadan, bütün iþlemlerinizi yapabilirsiniz.
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Panel Kontrolleri

Cihazý açmak için VOL/      / MUTE tuþlarýna basýnýz.

2. - Kumanda sensörü
1. - Disk Çýkarma

3. - Disk yuvasý
4. - Reset deliði
5. - Cihazý açma (basýn)
 - Ses seviyesi ayarlama(çevir)
 - Sessiz (basýn)
 - Kapatma(uzun basýþ)
6. - Ekran parlaklýðýný ayarlama
 
7. - Oynatma Kaynaðýný seçme

 > Radyo
 >Disk (Disk takýlý iken)
 >Kart (SD/MMC kart takýlý iken)
 >USB (USB baðlý iken)
 >AV1 (rear AV in)
 >AV2 (front AV in)
 >TV
8. - SD/MMC kart yuvasý
9. - USB konnektör
10. - AUX-in jack

1 3

4

2

5

7

6

8
9

10
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Kumanda Kontrolleri

Cihazý açmak için      tuþuna basýnýz 

Uzaktan Kumanda Çalýþmasý      

Uzaktan kumanda 3~5 metre mesafe içinde 
 sorunsuz çalýþacaktýrç

30°
30°

Kumanda sensörü

151

2

3

16

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

OSD RDM

PROG

AMS

1. -  Aþaðýdaki kaynaklar seçilebilir:
     >Radyo
  >Disk (disk takýlý iken)
  >Kart (SD/MMC kart takýlý iken)
  >USB (USB takýlý iken)
  >Av1 (arka AV in)
  >Av2 (ön AV in)
  >TV
2. -  Radyo önkayýtlý scan
 - Radyo otomatik önkayýt
3. - Menü (DVD)
4. - Baþlýk (DVD)
5. - Aramaya git
6. - Radyo bandý
 -  Video sistemi PAL/NTSC/AUTO
7. - Ses/ekran ayarlarý
 - Ayarlar menüsü(2 saniye basýn)
8. - Sistem Ayarlarý
9. - Hýzlý geri/ileri oynatma
10. - Zoom (DVD/VCD)
11. - Giriþ
12. - Menü imleci
13. - Dur/Geri dön
14. - Sayý tuþlarý
15. -  Kaynak menüsüne giriþ
16. - Açma/Kapatma
17. - Açý (DVD)
18. - DVD altyazýsý
19. - A-B tekrarý
20. - Tekrar
21. - Ekran menüsü
22. -  Track karýþýk oynatma
23. - Radyo ayar
 -  T rack atlatma/arama
24. - Program
25. - Ses seviyesi
26. - Oynat/Beklet
27. - Sessiz
28. - DVD sesi
  - VCD sesi L/R/ST



Kumanda Kontrolleri
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Kumanda pilinin yerleþtirilmesi                                  

Kumanda çalýþma mesafesi belirtilenden daha aþaðýya düþtüðünde ya da  kumanda iþlem yapamaz 
duruma geldiðinde , pili yenisi ile deðiþtirmeniz gerekmektedir. Yerleþtime sýrasýnda pil kutuplarýnýn
doðru yerleþtiðinden emin olunuz.

1. Kumandanýn arka kýsmýndaki kapaðý açýnýz.
2. Pili, üzerindeki (+) iþaretli kýsým yukarý gelecek þekilde, yuvaya yerleþtiriniz ve kapaðý kapatýnýz.

Uyarý 

                                       - Pilleri çocuklarýn ulaþamayacaklarý yerlerde saklayýnýz. Kaza ile çocuðunuz pili yutarsa, hemen
  doktora baþvurunuz.
- Pili þarj etmeyiniz, pili açmak ya da ýsýtmak yangýna sebebiyet verebilir.
- Bataryanýn iletken kýsmýna baþka bir metalik malzeme býrakmayýnýz,  bu durum bataryanýn
  ýsýnmasý ve yangýn baþlamasýna sebebiyet verebilir.
- Batarya bittiðinde çöpe atarken, pili banta sarýnýz be izalasyonunu saðlayýnýz, aksi durumda
  pil herhangi bir sebeple ýsýnýr hale gelebilir ve yangýna sebebiyet verir.



Temel Ýþlemler
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Açma/Kapatma          

1. Cihazý açmak için [VOL] tuþuna basýnýz. 
    Cihaz açýlýnca, en son býrakýlan duruma 

 dönülecektir.
2.  Cihaz açýkken, [VOL] tuþuna 2 saniyeden

uzun basarak cihazý kapatabilirsiniz.

 Not:  

 

Ayarlanabilir aralýk  0 dan 39a kadardýr.

      
Oynatma Kaynaðý Seçimi

Metod 1:

Ön paneldeki ya da kumandadaki [ SRC] 
tuþuna arka arkaya basarak varolan 
kaynaklar arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

Metod 2:

Dokunmatik ekranýn sol üst köþesine dokunarak
ya da kumandadan MODE tuþuna basarak
Kaynak menüsüne girebilirsiniz. Daha sonra 
istediðiniz seçeneðe dokunabilir ya da imleci
taþýyarak seçebilir ve onaylarsýnýz.

  Not:

   

                                                       

Arka sürüþ sýrasýnda 

Arka görüþ kamerasý baðlý ise, arka sürüþ 
sýrasýnda cihaz otomatik olarak KAMERA
moduna geçecektir. Geri sürüþ tamalandýðýnda
cihaz normal oynatma moduna dönecektir.

 / 

Sessiz
Cihaz açýkken [VOL] tuþuna basarak cihazý
sessiz moda alabilirsiniz.

         Sessiz modundan çýkmak ve ses 
seviyesini ayarlamak için [VOL] tuþuna 
tekrar basýnýz.

Ses Seviyesini Ayarlama

Cihaz sessiz konumda iken ekranda 
SESSÝZ yazýsý olacaktýr.

Ses seviyesibi artýrmak ya da azaltmak için [VOL] 
tuþunu çeviriniz

- Takýlý cihazlar hazýr deðil ise seçilemezler.
- Seçilen kaynak oynatýlýrken, geçiþi 
  durdurmalýsýnýz, cihaz otomatik olarak seçtiðiniz 
  oynatma kaynak moduna girecektir.

Park Fren uygulamasýnda

1. 'PRK SW' kablosu el frenine baðlýis e
TFT ekran ile sürücü konumu, sistem ayarlarý,
video giriþ kaynaðý kontrol edilebilecektir.
2. Araç ileri hareket ederken video disk oynuyor
ise ekranda “ UYARI: Videoyu izlemek için
aracýnýzý park ediniz.” uyarýsý görünecektir.
Bu uyarý sürücünün görüntüyü izlemesini
önlemek içindir. Arka koltukta bulunan yolcu
videoyu normal olarak izleyebilir.

Direksiyon Kumanadý Kontrolü

Kaynak menüye girmek için ekranýn sol üst 
köþesine dokunun. Daha sonra [     ] simgesine 
dokunarak sistem ayarlarýna girin ve [Diðerleri] 
kýsmýný seçin.

1- SWC seçeneðinde,           tuþlarýný kullanarak 
bir fonksiyon seçin ve daha sonra direksiyonunuz 
üzerindeki bir tuþa ekranýnýzdaki seçenek ýþýklý 
duruma geçene kadar basýlý tutunuz 
(Direksiyonunuzda kontrol tuþlarý varsa) 
Böylelikle bu fonksiyon belirlediðiniz tuþa 
atanmýþ olur.

2- Direksiyonunuzdaki diðer tuþlarada fonksiyon 
atamak için madde 1i tekrarlayýnýz.

3- Ayar menüsünden çýkýnýz ve kumandanýzdaki 
tuþlar ile oynatýcýnýzýn üzerindeki iþlemleri yapýnýz.

4- Eðer ayarlarý deðiþtirmek isterseniz, SWC 
menüsüne giriniz, ekrandaki bir fonksiyonu seçin, 
direksiyon üzerindeki tuþa 2 saniyeden uzun süre 
basýlý tutun, ilgili fonksiyon seçilen tuþa 
kaydedilecektir. Ayno zamanda, diðer bütün
direksiyon ayarlarý silinecektir, onlarý da 
resetlemelisiniz. 
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USB/SD/MMC Kart Ýþlemleri

SD/MMC Kart Kullanýmý

                    

USB disk kullanýmý

1. SD/MMC kartý takma
    Paneldeki kapaðý açýnýz ve kartý yuvaya
    yerleþtiriniz. Cihaz kart içindeki dosyalarý
   otomatik olarak okuyacaktýr.
2. Kartý Çýkarma 
    Öncelikle baþka bir moda geçmek için SRC
    tuþuna basýnýz, daha sonra kartý itiniz ve
    dýþarý çýkmasýný saðlayýnýz.

1- Paneldeki kapaðý açýnýz ve USB belleði
    yuvasýna takýnýz. Cihaz otomatik olarak 
    USB içindeki dosyalarý okuyacaktýr.
2- USB cihazýný çýkarmak için, baþka bir kaynaðý
    seçiniz ve USB diski çýkarýnýz.  Ayný modda 
    iken USB diski çýkarmanýz,  USB diske zarar 
    verebilir.

USB fonksiyonlarý (flash bellek tipi) MP3 müzik
oynatma
1. SD/ MMC kart desteði
2. USB flash bellek (2 in 1) (SD/MMC ) desteði
3. Fat 12 / Fat 16 / Fat 32 dosya sistemi desteði
    FAT 12/16/32 (dizin: 200 desteði, dosya 500
    desteði)
4. Dosya adý: 32 karakter / dizin adý : 32 karakter
    / þarký adý : 32 karakter
5. Þarký adý (id3 tag ver 2.0)
- þarký adý / artist / albüm : 30 karaktere kadar
6. Multi kart okuyucu desteklenmez.
7. USB 1.1 desteði
USB/SD/MMC Notlarý
FAT 12/16/32 (dizin: 200 desteði, dosya 500
/ þarký adý : 32 karakter
USB 2.0 desteði
(USB 2.0 hýzýný desteklemeyebilir.
Sadece USB 1.1 hýzý elde edilir.)

Not: Cihaz bütün USB cihaz çeþitleri ile uyumlu
deðildir.



Disk Çalýþmasý
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• 

 

• 

 

• 

played back.

Diski çýkarma

 [       ] tuþuna basarak diski çýkarýnýz. 

          

     A - Kaynak menüsüne dönüþ

                               

Oynatmayý Geçici Durdurma

  

Notlar:
- Diski çýkardýktan sonra, cihaz diðer modlara 
  otomatik olarak geçecektir.
- Cihaz kapalý durumda iken diski çýkarabilirsiniz.
  Disk çýkarýldýktan sonra cihaz tekrar kapalý
  duruma geçecektir.
- Eðer disk 10 sn içinde çýkarýlmazsa, kaza ile
  oluþabilecek bir durumu önlemek için disk 
  tekrar yüklenecektir.

Dokunmatik Ekranýn Kullanýmý
VCD/DVD oynatmasý için dokunmatik tuþ
alanlarý aþaðýdaki gibi çizgili ile belirlenmiþtir: 

B. Ekran kontrol menüsü

Desteklenmeyen disk ve dosyalar
*.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, Mp3, PRO dosyalarý
ve DRMli olan dosyalar

Oynatmayý geçici olarak durdurmak için      tuþuna
basýnýz

Diski Takma
Diski yuvasýna takýnýz, cihaz otomatik olarak
disk moduna geçecektir.

          NOT:

  Diski takmadan önce, cihaz içinde disk olup
  olmadýðýný kontrol ediniz.

  Cihaz geçerli oynatma kaynaðýndan çýkacak 
  ve disk takýldýðýnda DVD moduna geçecektir.

  CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, 
  DVD+RW gibi bazý kaydedilmiþ diskler, kayýt 
  durumlarýndan dolayý oynatýlamayabilir.

Desteklenen Dosya Formatý
Audio dosyasý: MP3(*.mp3), WMA(*.wma)
Video dosyasý:
MP4(*.avi, DIVX3.11 / 4.0 / 5.0 / 6.0)
MPEG 2(*.vob)
MPEG 1(*.dat)
Resim dosyasý: JPEG(*.jpg)
MP3 dosyasý:
ISO 9660 ya da ISO 9660 + Joliet format
- Maks. 30 karakter.
Maks. Alt dizin seviyesi 8 ’dir.
Maks. albüm sayýsý 99 ‘dur.
Maks. parça uzunlugu 99 dakika 59 saniyedir.
MP3 diskleri için desteklenen örnekleme
frekansi : 8KHz - 48KHz arasi
(44.1KHz genellikle).
Desteklenen Mp3 bit oranlari :32 - 320 kbps
(128 kbps tercihen).

Disk Oynatma
1. Bir disk taktýðýnýzda ekranda LOAD yazar.
    Mp3 veya karýþýk disklerin okunma süresi
    1 dk aþabilir

2. Disk okuma sýrasýnda bir sorun olursa
    ekranda ERROR uyarýsý görünür.

3. CD/MP3/WMA dosyalarý oynatýlýrken, 
    ekranda CD/MP3/WMA simgesi görünür.

4. DVD ‘lerde, ekranda DVD simgesi ve
    TITLE gözükür. Oynatmak için       tuþuna
    basýnýz.

5. VCD diskleri için ekranda VCD simgesi
    görünecektir. 

6- Video diski oynatýlýrken, ekrana dokunarak
    yardýmcý dokunmatik tuþlarý görüntüleyebilirsiniz. 
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-  

Disk Çalýþmasý

Disk Çalýþmasý

- Cihaz sessiz konuma geçecektir.
- Ekranda  PAUSE simgesi görünecektir
  Oynatmaya devam etmek için      tuþuna
  basýnýz. 

Oynatmayý geçici olarak durdurma
DVD, VCD, CD, Mp3 oynatmasý sýrasýnda
1-  Kumandadan [     ] tuþuna bir kez bastýðýnýzda
oynatma duracak ve ilgili yeri disk üzerinde
kaydedilecektir. Kaldýðýnýz yerden oynatmaya 
devam etmek için kumanda üzerindeki  [      ]
tuþuna basýnýz. 

2- Oynatmayý tamamen durdurmak için [    ]
tuþuna basýnýz. [    ] tuþuna bastýðýnýz zaman
diskin en baþýndan baþlayacaktýr.

Ýstenilen Þarkýyý Seçmek

- Önceki ya da sonraki parça seçimi için
  [      /     ] tuþlarýný kullanýnýz.

- Kumandadan 1-9 ve 0, 10+  tuþlarýný kullanarak
  istediðiniz þarkýnýn sýra numarasýný 
  seçebilirsiniz.

Hýzlý Ýleri ve Geri Alma
Oynatma sýrasýnda [     /     ] tuþlarýna  tekrarlý 
olarak 2 saniyeden fazla bastýðýnýzda hýzlý 
ileri/geri oynatma adýmlarýný Xseçebilirsiniz.
,
- Hýzlý ileri/geri oynatma sýrasýnda, [      ] tuþuna 
  basarak normal oynatma moduna dönebilirsiniz.
- Hýzlý  cihaz sessiz
  modunda olacaktýr.

Karýþýk Parça Oynatma (Sadece CD/VCD/MP3) 
Bütün parçalarý karýþýk oynatabilirsiniz.
1- Oynatma sýrasýna [       ] kýsmýna basýnýz
    - Ekranda SHUFFLE yazýsý görünecektir.
2- Normal oynatmayý seçmek için [      ] kýsmýna
    tekrar basýnýz.

 ileri/geri oynatma sýrasýnda

 

Tekrar
Oynatma sýrasýn, [REPT] ya da [       ] kýsmýna
tekrarlý olarak basýnýz.

- RPT simgesi ekranda görülecektir.
- VCD/CD için: Ekranda TEKR1      TÜMÜ TEKR
          KAPALI
- DVD için: BÖLÜM      BAÞLIK       TÜMÜ 
  TEKRAR        KAPALI
- Disk için :TEKR 1        KLAS TEKR      TÜMÜ 
TEKR       KAPALI
Simgeleri görünecektir.

          NOT:

Tekrar seçeneði AÇIK seçilmedi ise, disk ya da
baþlýk bittikten sonra, oynatma duracaktýr. Eðer 
dakika boyunca hiçbir iþlem yapýlmazda cihaz
standby moduna gidecektir.

Tekrar A-B
Belirli bir bölümü tekrarlý oynatöa
- Baþlama bölümünü seçmek için A-B ye basýnýz
  REPEAT A ekranda görülecektir.
- Bitiþ noktasýný seçmek için yine A-Bye basýnýz
  Ekrenada REPEAT A-B yazýsý görünecektir ve
  seçilen bu bölüm tekrarlý olarak oynatýlacaktýr.
- Tekralý oynatmadan çýkmak için A-Bye tekrar
   basýnýz.

GOTO (GÝT)
Ýstenilen baþlýk/bölüm yada zaman noktasýna 
doðrudan gitme.
Kumandadan [GOTO] tuþuna basýn, ekranýn üst 
kýsmýnda parça ya da DVD baþlýk/ bölüm ve 
zamaný görüntülenecektir. [    /     ] tuþlarýný 
kullanarak istediðiniz seçeneði seçiniz. Numara 
sýrasý seçmek için sayý tuþlarýný kullanabilirsiniz.
Onaylamak için OK e basýnýz. 

Program
Program listesine girmek için [PROG] tuþuna 
basýnýz. Daha sonra [    /    ] ya da [    /   ]  
tuþlarý ile imleci taþýyýnýz ve sayý tuþlarý ile 
numara giriniz.



Disk Ýþlemleri
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DVD Oynatma Menüsü

Ýstediðiniz fonksiyona için simgeye dokunun
1. Altyazý seçimi
2. Tekrar oynatma
3. Ses seçimi
4. Menü oynatma
5. Baþlýk seçimi
6. Parça atlama/arama
7. Oynat/beklet
8. Durdur
9. 

Video VCD Oynatma Menüsü

Ses/video menüsünü görüntüle

Ýstediðiniz fonksiyona için simgeye dokunun
1. Karýþýk oynatma
2. Tekrar oynatma
3. Ses seçimi
4. Menü oynatma
5. Parça atlama/arama
6. Oynat/beklet
7. Durdur
8. Ses/video menüsünü görüntüle

   
L  R 

Oynatma sýrasýnda ekranýn ortasýna dokunun

DVD Ses Dili Seçimi
Çoklu ses dili özelliðine sahip DVD diskleri 
oynatýlýrken dinlemek istediðiniz ses dilini 
seçmek için [AUDIO] tuþuna basýnýz.

VCD Ses Dili Seçimi
Dinlemek istediðiniz ses dili seçimini yapmak
için [AUDIO] tuþuna basýnýz.

DVD Altyazý Seçimi
Çoklu dilde altyazý desteðine sahip DVD 
diskleri için [SUBTITLE] tuþuna basarak 
altyazý dilini seçebilirsiniz.

DVD Baþlýk Seçimi
Bölüm ya da baþlýk menüsünü ekrana getirmek
için [TITLE] tuþuna basýnýz. Yön tuþlarý ile ya da 
sayý tuþlarýile seçiminizi yapýnýz ve OK tuþuna 
basarak oynatýnýz.

DVD Açý Seçimi
Çoklu açý ile çekilmiþ DVD diskleri için [ANGLE] 
tuþuna basarak sahne açý seçimini yapabilirsiniz.

Zoom
[ZOOM] kýsmýna bastýðýnýz zaman aþaðýdaki 
sýraya göre yakýnlaþtýrma ve  uzaklaþtýrma iþlemi 
yapýlacaktýr.

 Stereo

Oynatma sýrasýnda ekranýn ortasýna dokunun

DVD ve dosya diskleri için,baþlýk ve bölüm
sýra numarasýný seçin.
VCD ve CD için, parça sýra numarasý seçin.
- Oynatmak için [    ] tuþuna basýn ya da imleci
  OYNAT seçeneðine taþýyýn ve [OK] e basýn.
- Eðer listeyi silmek istiyorsanýz, imleci 
  [TEMÝZLE] seçeneðine taþýyýn ve [OK] kýsmýna 
  basarak tüm listeyi silin.
- Programlý oynatmadan çýkmak için [PROG]
  kýsmýna basýn. 
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MP3/MP4/Resim Menüsü

DISC

Mariah Carey
No fatman scoop
It’s Like That

3:02                   13:04

CD/MP3/MP4/Resim Menüsü

MP3

Hero.mp3

Long night.mp3

All 

Leave me alone

When I’m gone

1. Kaynak menüsü görüntüleme
2. Ses/video ayar menüsünü görüntüleme
3. Geçerli süre
4. Klasör/dosya listesi
5. Oynatma tekrarý
6. Sonraki/önceki sayfa
7. Karýþýk oynatma
8. Oynat/beklet
9. Durdur
10. Ses dosyasýný göster
11. Video dosyasýný göster
12. Resim dosyasýný göster
13. Üst klasöre çýkýþ
14. Sonraki menüyü göster

Disk Ýþlemleri

15. Geçerli parça/toplam parça numarasý
16. Oynatma bilgisi
17. Parça atlama/arama
18. Oynat/beklet
19. Durdur
20. Önceki menüyü göster

Resim Tanýtým Menüsü

Ýstenile fonksiyonlara ulaþmak için dokunma
1. Resmi saat yönünde ve tersi yönde çevirme
2. Yatay/dikey ayna görüntüsü
3. Zoom
4. Sonraki/önceki resim
5. Oynat/Beklet
6. Durdur
7. Ses/video dosyasýný göster

Oynatma sýrasýnda ekranýn ortasýna  dokunma: Resim tanýtýmlarý sýrasýnda, ekranýn ortasýna
dokunma:



Radyo Menüsü

1. Kaynak menüsünü görüntüleme
2. Ses/video ayarlarý menüsü
3. Geçerli süre
4. Radyo bilgisi
5. Otomatik ayar için dokunun
 M anuel ayarlamak için 2 saniyeden fazla
basýlý tutunuz.

6. Kayýtlý önceki/sonraki istasyon seçimi
7. Sonraki menüyü görüntüleme

RADIO

RADIO

8. Radyo bilgisi
9. Kayýtlý istasyonlar
10. Otomatik ayarlama için dokunun.
 M anuel ayarlamak için 2 saniyeden fazla
basýlý tutunuz.

11. Band geçiþi
12. Otomatik aram ve istasyon kaydetme
13. Önceki menüyü görüntüleme

Radyo Çalýþmasý

Ýstenilen fonksiyon eriþmek için dokunma

RDS Temelleri
RDS servisi bölgeye göre deðiþir. Eðer 
bulunduðunuz bölgede RDS yok ise aþaðýdaki 
hizmetlerde olmayacaktýr.

AF Modu
AF (Alternatif Frekans): Radyo sinyali zayýf 
olduðunda AF fonksiyonunun aktif olmasý 
cihazýn otomatik olarak geçerli istasyon ile ayný 
PIya sahip  ( Program kimliði) fakat  daha güçlü 
sinyali olan baþka bir istasyonu bulmasýný saðlar

Sistem ayarlarý menüsüne girmek için kaynak 
menüsündeki [     ]  simgesine dokunun, daha 
sonra  [Radyo] kýsmýna girerek AF seçeneðini 
AÇIK ya da KAPALI yapýnýz.

AF AÇIK: AF fonksiyonu aktif
AF KAPALI: AF fonksiyonu pasif
Hatýrlatma: RDS bilgisi alýnýncaya kadar AF 
simgesi LCDde yanýp sönecektir.
Eðer RDS bulunduðunuz bölgede yok ise, AF 
modunu kapatýnýz.

TA Modu:
Bazý RDS FM istasyonlarý periyodik olarak
trafik bilgisi saðlar
TP (Trafik Program Kimliði)
Trafik bilgisi yayýný
TA (Trafik Anons Kimliði)
Trafik þartlarýnda radyo anonslarý

Sistem ayarlarý menüsüne girmek için kaynak 
menüsündeki [     ]  simgesine dokunun, daha 
sonra [Radyo] kýsmýna girerek TA seçeneðini 
AÇIK ya da KAPALI yapýnýz. TA modu açýk iken, 
TA simgesi ekranda yanýp sönecektir.

Trafik anonsu alýndýðýnda, TA simgesi 
görüntülenecektir. Cihaz geçici olarak radyo 
moduna geçecekti (geçerli moddan çýkarak) ve 
TA ses seviyesinde anaons yayýný baþlayacaktýr.
Trafik anonsu bittiðinde,  önceki moda ve geçerli 
ses seviyesine dönecektir. TA kapalý olduðunda, 
Arama, tarama ve AMS fonksiyonlarý yalnýzca 
Trafik program kimliði (TP) alýndýðýnda alýmý 
yapabilecek  ve kaydedecektir.

13
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Radyo Çalýþmasý                    TV Çalýþmasý

TV Modu
Kaynak menüsünden Tvyi  seçerek ya da  SRC
tuþuna basarak TV modunu seçiniz.

Kontrol tuþlarýný görüntülemek için ekranýn 
merkezine basýnýz.

Otomatik Arama
Ekrandaki  [      ]  ya da [      ] tuþuna bastýðýnýzda 
otomatik arama baþlayacaktýr.

Manuel Arama
Adým adým alt ve üst aramalarý manuel yapmak 
için kumanda  üzerindeki  [      ]  ya da [      ] 
tuþlarýný kullanýnýz.

TV kanallarýný otomatik kaydetme
TV kanalarýný aramak ve en güçlü sinyale sahip 
olan 18 tanesini otomatik kaydetmek için 
ekrandaki AMS tuþuna basýnýz.

TV Kanallarýný Manuel Kaydetme
Kanal numarasý yanýp sönmeye baþlayýncaya 
kadar ekrandaki [ENT] tuþuna 2 saniyeden 
fazla basýnýz. Önceki ya da sonraki kanalý 
seçmek için     /     tuþlarýna basýnýz, daha sonra 
kaydetmek için  [ENT] tuþuna tekrar basýnýz.

TV Kanalýný Deðiþtirme
Kayýtlý TV kanallarý arasýnda geçiþ için ekrandaki
     /     tuþlarýný kullanýnýz.

TV video formatýný deðiþtirme
Paneldeki SRC tuþuna ya da kaynak menüsüne 
girmek için ekranýn sol üst köþesine dokununuz. 
Ayar menüsüne girmek için [      ]  tuþuna basýnýz 
ve TV ayar menüsüne giriniz.       /       tuþlarýný 
kullanarak TV video format seçeneðini seçiniz.

TA Aram/TA Alarmý

menüsündeki [     ]  simgesine dokunun, daha 
sonra  [Radyo] kýsmýna girerek TA Arama ya da
alarmý seçeneðini seçiniz.

TA (Trafik anonsu) açýksa ve belirli bir süre Trafik
Program Kimliði kodu alýnmadýysa, TA/TP 
görüntülenmeyecek ve TA Alarmý ya da TA Arama 
aktif olacaktýr.
TA Alarm modu: Alarm açýk
TA Arama Modu: TA arama otomatik olarak aktif.

TA Ses seviyesi
Sistem ayarlarý menüsüne girmek için kaynak 
menüsündeki [     ]  simgesine dokunun, daha 
sonra  [Radyo] kýsmýna girin ve    /     tuþlarýný 
kullanarak TA ses seviyesini ayarlayýn.

REG Modu
Sistem ayarlarý menüsüne girmek için kaynak 
menüsündeki [     ]  simgesine dokunun, daha 
sonra  [Radyo] kýsmýna girerek REG seçeneðini 
AÇIK ya da KAPALI yapýnýz.
REG Açýk: AF fonksiyonu bölgesel kodu 
tamamlayacaktýr ve sadece geçerli bölgedeki 
istasyonlar otomatik aranacaktýr.
REG Kapalý: AF fonksiyonu bölgesel  kodu iptal 
edecek ve istasyonlar diðer bir bölgeler otomatik
olarak ayarlanacaktýr.

EON ( Geliþtirilmiþ Diðer Aðlar)
EON verisi alýndýðýnda, EON simgesi yanacaktýr,
TA ve AF fonksiyonlarý geliþtirilecektir.
TA: Trafik bilgisi geçerli aðdaki geçerli 
istasyondan alýnýr.
AF: Kayýtlý RDS istasyonlarý EON verisi ile 
güncellenir. EON, radyonun RDS bilgisini tam 
olarak kullanmasýný saðlar.
Sürekli olarak içinde ayarlanmýþ olan kayýtlý 
istasyonlarýn AF listesini günceller. Eðer 
ayarlanmýþ istasyon evinizin yakýnlarýnda ise, 
daha sonra alternatif bir frekans olarak ayný 
istasyonu tekrar alacaktýr ya da baþka bir 
istasyon ayný programa sunacaktýr. 

Sistem ayarlarý menüsüne girmek için kaynak 
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12H 24H

R 2
2

1. Kaynak menüsünü görüntüleme
2. Geçerli süre
3. Ayarlanabilir seçenekler
4. Üst /alt sayfa
5. Genel Ayar Seçenekleri için dokunun
6. Dil Ayar Seçenekleri için dokunun
7. DVD Ayar Seçenekleri için dokunun
8. Radyo Ayar Seçenekleri için dokunun
9. Sonraki ayar sayfasýný görüntüleme
10. TV Ayar Seçenekleri için dokunun
11. Diðer Seçenekler için dokunun
12. Önceki ayar sayfasýný görüntüleme

         

Genel Ayarlar   

Beep(Tuþ Sesi): Açýk, Kapalý
Tuþ sesini açýk ya da kapalý yapmak için [Açýk] 

Bu seçeneði açýk ya da kapalý yapmak için [Açýk] 

ya da [Kapalý] kýsmýna dokunun.

ya da [Kapalý] kýsmýna dokunun.

Yüksek ses: Açýk, Kapalý

Zaman Modu: 12h, 24h
Saat formatý seçimi için  [12H] ya da  [24H] 
kýsmýna dokunun.

Saat Ayarý: 02:20  

 / 

 / 

Subwoofer: Off, 80hz, 120hz, 160hz
Subwooferý kapatmak için  [Kapalý ] seçeneðine
týklayýn ya da [80Hz], [120Hz],  [160Hz] 
frekanslarýndan birini seçiniz.

Ses/Video ayarlarý
Ses/Video ayar menüsüne girmek için 2
farklý metodunuz vardýr.
Metod 1:  Ekrandaki SEL simgesine dokunun
Metod 2: Kumandadaki SEL tuþuna basýn.

 / 

 / 

 / 

 /  /  / 

1- Bass/Middle/Treble ayarlarý için ekrandaki
    [         ] tuþlarýna dokunun.
2- Kayýtlý Ekolayzeri seçmek için ekrandaki
    [         ] tuþlarýna dokunun.
3- Ekolayzer menüsüne girmek için dokunun.
4- Fader/Balance menüsüne girmek için
    dokunun daha sonra ekrandaki [               ]
    yön tuþlarý ile ayarlarýnýzý yapýnýz.
5- Video ayar menüsübe girmek için dokunun,
    daha sonra ekran parlaklýðýný, rengini, ýþýðýný
    ayarlamak için [        ] tuþlarýna dokununuz.
6- Ses/Video ayar menüsünden çýkmak için
    Exit kýsmýna dokunun ve önceki menüye çýkýn.

AYAR Menüsü
Ayar menüsüne girmek için 3 metodunuz 
vardýr.
Metod 1: Kaynak menüsünde        seçiniz.
Metod 2: VOL düðmesine 2 saniyeden fazla 
basýnýz.
Metod 3: Kumandadan SETUP tuþuna basýnýz.

 02:20  simgesinin sol kýsmýna dokunarak 
saat ayarýný aktif edin,           tuþlarýný 
kullanarak saati ayarlayýn.  02:20  imgesinin 
sað kýsmýna dokunarak dakika ayarýný aktfi
edin, yine           tuþlarý ile dakikayý ayarlayýn.
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Subwoofer Ses Seviyesi
Subwoofer açýkken,             tuþlarý ile subwoofer
ses seviyesini ayarlayýn.

Mirror : Açýk, Kapalý
Normal görüntüyü ya da ayna görüntüsünü 
seçmek için [Açýk] ya da [Kapalý] seçeneklerine 
dokunun.

Park :  Açýk, Kapalý
Park modunu açýp, kapatmak için [Açýk] ya da 
[Kapalý] seçeneklerine dokunun. Park modu 
açýkken, video diski oynatýlýrken ekran siyah 
olacaktýr.

[           ]

Dil Ayarlarý
OSD Dili
Ses Dili
Altyazý Dili
Menü Dili
Tüm seçenekleri görüntülemek için Dil 
seçeneðinin saðýna dokunun ve seçimi yapýn. 
Hiçbir iþlem yapmadan bir önceki menüye 
dönmek için       simgesine dokunun.

Eðer DVD diski seçilen dilde ses dosyasýna
sahipse, dinlediðiniz konuþmalar seçilen
dilde olacaktýr.
Eðer seçilen dil dosyasý DVD diskinde yoksa
konuþmalar varsayýlan dilde olacaktýr.
Kumandadaki [AUDIO] tuþuna basarakta
ses dilini deðiþtirebilirsiniz.

DVD Ayarlarý:
TV Sistemi: NTSC, PAL, Oto
TV sistemini seçmek için [NTSC], [PAL]
ya da [Oto] seçeneklerinden birine dokunun.

TV Tipi: 4:3PS, 4:3LN, 16:9
Ýzlemek istediðiniz video geniþliðini seçmek
için [4:3PS], [4:3LN], [16:9] seçeneklerinden
birine dokunun.
4:3 Pan Scan: 4:3TV içindir, sað ve sol kýsýmlar
kesilecektir.
4:3 Letter Box: 4:3 TV içindir, ekranýn alt ve üst
kýsmýnda siyah bölümler olacaktýr.
16:9 : 16:9 geniþliðinde TV içindir.

Þifre Ayarý:
Ekran klavyesini açmak için [Set] kýsmýna
dokunun ve numura tuþlarýný kullanarak þifreyi 
girin. Önceki numarayý silmek için           
simgesine dokunun.

Onaylamak için         tuþuna basýnýz. Orjinal 
þifre “ 0000 “ dýr.
Þifreyi girdikten sonra , ekranda [UNLOCK] 
(kilitli) simgesi görünecektir, þimdi sýnýrlandýrma 
seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eðer kilitlemek 
[LOCK] istiyorsanýz 4 rakamlý þifreyi giriniz.

Sýnýrlandýrma: 
Sýnýrlandýrma seviyesini seçmek için [    ]/ [    ] 
tuþlarýný kullanýnýz.Disklerin sýnýrlandýrmasý 
1 den 8 e kadardýr.
(1) Oynatma sýrasýnda en çok kýsýtlamalý
(8) Oynatma sýrasýnda en az kýsýtlamalý
Orjinal ayar 8 dir.

Parlaklýk:
Video çýkýþ parlaklýðýný ayarlamak için [    ]/ [    ] 
tuþlarýna dokunun.

Kontrast:
Video çýkýþ kontrastýný ayarlamak için [    ]/ [    ] 
tuþlarýna dokunun.

Tonlama:
Video çýkýþ tonlamasýný ayarlamak için [    ]/ [    ] 
tuþlarýna dokunun.

Doygunluk:
Video çýkýþ doygunluðunu ayarlamak için [    ]/ [    ] 
tuþlarýnýn dokunun.

Varsayýlan: Geri yükleme (Sadece DVD)
Orjinal ayarlarý yüklemek için [Restore] seçeneðine 
dokunun

Radyo Ayarlarý
LOC_DX: LOC, DX
Touch [LOC] ya da  [DX] seçeneklerine dokunarak
yerel ya da uzak mesafe radyo seçimi yapabilirsiniz.
LOC: Sadece güçlü sinyali olan istasyonlar alýnýr.
DX: Güçlü ve zayýf sinyali olan istasyonlar alýnabilir.

Stereo_Mono:  Mono, Stereo
FM I stereo ya da mono seçmek iin dokunun

AF: Kapalý, Açýk
Alternatif frekansý açýk ya da kapalý yapmak için 
[AÇIK] ya da [KAPALI] seçeneklerine dokunun.

TA: Açýk,Kapalý
Trafik anonsunu açýk ya da kapalý yapmak için 
[AÇIK] ya da [KAPALI] seçeneklerine dokunun.
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Cihaz Baðlantýlarý

TA Modu: Arama, Alarm
Trafik anonsunun aktif modunu seçmek için 
[SEEK] ya da [Alarm] seçeneklerine dokunun.

REG: Açýk, Kapalý
Ayarlama sýrasýnda, kimlik bölge kodu olursa 
seçmek için  [Açýk] ya da [Kapalý] kýsmýna 
dokunun

RDS CT: Açýk, Kapalý
Sinyal kaynaðý iþe zaman kalibrasyonunu seçmek 
için [Açýk] ya da [Kapalý] seçiniz.

TV Ayarlarý
TV Sistemi: Ayar
TV sistemini seçmek için yön tuþlarýna dokunun

Diðer Ayarlar

SWC  ( Direksiyon Kumandasý  Kontrolü)
Temel iþlemler kýsmýna bakýnýz.

TS: Ayar
Ekran kalibrasyonunu ayarlamak için [Adjust] 
kýsmýna dokunun.
Dokunma iþlemi hassas deðil ya da geçersiz ise, 
dokunmatik ekraný, TS Kalibrasyonu kýsmýndan
kalibra edebilirsiniz.

Baðlantý Notlarý

• Elektrik sisteminde kýsa devreyi önlemek için
  negatif batarya kablosunu kurulumdan önce
  baglamayiniz.

• Kablo sebekesinde kisa devreyi ve cihaza
  zarar verilmesini önlemek için bütün kablo
  baglantilari kelepçe ya da yapiskan bant ile
  koruyunuz. Baglanti kablolarini Sicak olmayan,
  ulasilamayacak, vites kolu, koltuk gibi hareketli
  parçalarin olmadigi 

Baglantilarin izolasyonunu saglayiniz.

Motor kýsmýnýn içinde bulunan montaj deliðine
  asla sarý güç kablosunu geçirmeyiniz, araç
  bataryasýna baðlayýnýz. Aksi halde büyük bir
  ihtimal elektrik sisteminde kýsa devre oluþabilir.
  Sigorta yandýðýnda 15A’lik yeni sigorta ile
  deðiþtiriniz. Sigortasýz ya da farklý deðerdeki
  sigorta kullanýrsanýz cihaza zarar verebilir hatta
  yangýna neden olabilirsiniz.

•Uygun sigorta takýlmasýna raðmen elektriksel
  sorun hala devam ediyor ise lütfen en yakýn
  profesyonel araba bayisine baþvurunuz.

• Bataryanýn aþırıs ınımasınıo nlemek için
  araç bataryasına baþka bir cihaza 
  baðlamayınız.

Hoparlör kablolarýnýn ve montaj baðlantýlarýnýn 
  izolasyonlarýnýn düzgün yapýldýðýna emin olunuz. 
  Aksi takdirde kýsa devre oluþup cihaza zarar 
  verilir.

ACC yok ise güç kaynaðýnýn ACC kýsmýný
  kullanýnýz.

Harici güç amplifikatörü baðlý ise harici güç
  amplifikatörün güç çýkýþýna P.CONT çýkýþýný
  baðlamayýnýz. Aksi takdirde elektrik kývýlcýmý 
  ya da baþka bir arýza ortaya çýkabilir.

Dahili güç amplifikatörüne zarar gelmemesi için 
  asla hoparlör çýkýþýný þaseye  deðdirmeyiniz.

güvenli bir yerde muhafaza 
  ediniz. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Park fren kablo baðlantýlarý

Geri Sürüþ KabloBaðlantýlarý

Cihaz Baðlantýlarý

Key A:  Direksiyon kontrol
            kablosuna baðlayýn

Key A

SWC

Key B (standby)

Key B
Toprak

Toprak

Direksiyon Kontrol Baðlantýlarý

Park fren ucu

Yeþil kablo

Fren lambasý

   Batarya

Araç çerçevesi

Araç çerçevesi
Geri sürüþ lambasý

Pembe Kablo

Vites kutusu

Arka Görüþ Video Kamera Ucu

Araç çerçevesi

Park Fren Anahtarý

Batarya



Elektronik Baðlantýlar

SWC (Direksiyon kontrolü)

TV Anten giriþi Radyo Anten giriþi

ISO Connector

F
u

s
e

 1
5

A

VIDEO 1 IN(Sarý)

KAMERA giriþi ( )Sarý

VIDEO OUT 2 (Sarý)

REAR AUDIO OUT-R ( )Kýrmýzý

REAR AUDIO OUT-L ( )Beyaz

FRONT AUDIO OUT-R (Kýrmýzý)

FRONT AUDIO OUT-L ( )Beyaz

AUX 1 IN-L (Beyaz)

AUX 1 IN-R (Kýrmýzý)

VIDEO OUT 1 (Sarý)

Geri (PEMBE) +

PARK (Yeþil)  -

SUB.W (Kahverengi)

Cihaz Baðlantýlarý

Siyah

Mavi/Beyaz

Kýrmýzý

Sarý

19

Mor Mor/
Siyah

Gri Gri/
Siyah

Beyaz/
Siyah

Beyaz Yeþil/
Siyah

Yeþil



Kurulum
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Ana cihaz 

Çerçeve

2 vidayý  
çýkarýn

1- Aracýnýzda takýlý olan baþka bir oto teybi varsa, çýkarýnýz
2- Gerekli elektriksel baðlantýlarý yapýnýz
   - Araç park halinde iken DVD oynatýmý için gerekirse el freni kablosunu el freni
     ucuna baðlayýn.
   - Arka görüþ kamerasýný aktif edecek kablo uçlarýný, geri sürüþ sensörüne ya da lambasýna
     baðlayýnýz. Eðer gerekli ise, video kablosu kullanarak arka kameranýzý oto teybinizin arka 
     kamera uçlarýna baðlayabilirsiniz.
   - Cihazýn arkasýnda bulunan USB kablosunun araç konsolunun ön kýsmýna yerleþtirin
3- Cihazý kurmadan önce düzgün çalýþtýðýndan emin olunuz.
4- Cihazýn üst kýsmýnsaki iki adet vidayý çýkarýnýz, aksi durumda cihaz çalýþmayacaktýr.
5- Cihazý (M5x6MM) vidalarý kullanarak konsola yerleþtiriniz.
6- Çerçeve kýsmýný takýnýz.

Eðer cihazýn doðru olarak yerleþtirildiðindem emin deðilseniz, yetkili servis ile irtibata geçiniz.
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Birþeylerin yanlýþ gittiðinden þüpheleniyorsanýz, hemen cihazýnýzýn kapatýnýz, ve hemen satýn
aldýðýnýz maðazayý arayýnýz. Cihazý asla kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz aksi takdirde
cihaza zarar verirsiniz.

Problem Olasý Neden Çözüm

Genel

Cihaz  açýlmýyor.

Ses yok

Cihaz ya da ekran 
normal çalýþmýyor.

DVD Modu

Cihaz disk oynatmýyor

Ses kesintili geliyor.

RADYO modu

Yayýn almýyor.

Kötü kalitede yayýn alýyor.

Mevcut yayýn kayboluyor.

USB/SD/MMC modu

USB cihazý veya 
SD/MMC kart cihaza 
takýlmýyor.

Cihaz USB cihazýný veya 
SD/MMC kartýný
okumuyor.

Uzaktan Kumanda

Kumanda hiç çalýþmýyor 
ya da düzgün çalýþmýyor.

Aracýn kontagi açik degildir.
Kablo uygun bir sekilde 
bagli degildir.
Sigorta yanmistir.

Ses seviyesi minumumda ya 
da sessiz olarak ayarlanmýþtýr.

 Cihaz sistemi sabit deðildir.

Disk hatalý yerleþtirilmiþtir.
Disk kirli ya da hasarlýdýr.

Montaj 30° ‘nin üzerindedir.
Montaj sabit deðildir.

Anten düzgün baðlý deðildir.

Anten tamamen uzatýlmamýþtýr 
ya da kýrýktýr.

Batarya kablosu düzgün 
baðlý deðildir.

Hafýza kartý ya da USB cihazý 
yanlýþ yönde takýlmýþtýr.

NTFS formatý desteklenmiyor.

Bataryasý ya çok düþüktür 
ya da boþtur.

Diðer yönde takýnýz.

Cihazý RESET düðmesi ile resetleyiniz.

Anteni düzgün baðlayýnýz.

Aracýn kontak anahtarýný çeviriniz.
Kablo baglantilarini kontrol ediniz.
Ayni degerdeki yeni bir sigorta 
ile degistiriniz.

Ses seviyesini kontrol ediniz 
ya da sessiz modunu kapatýnýz.

Diskin etiketli yüzü üst tarafa gelecek 
þekilde takýlmalýdýr. Diski temizleyiniz 
ya da hasarlý olmadýðýný kontrol ediniz.

Montaj açýsýný 30°’den daha az 
ayarlayýnýz. Cihazýn gereken 
parçalarýný sabitleyiniz.

Anteni tamamen uzatýnýz, anten 
kýrýksa yenisi ile degistiriniz.

Cihazýn sabit parçalarýný aracýn 
sabit bir yerine yerlestiriniz.

Dosya sisteminin FAT ya da FAT32 
formatinda oldugunu kontrol ediniz, 
farkli formattakileri deneyiniz. Bazi 
modellerin bellek cihazlarini ya da 
Mp3 çalarlarini okumayabilir.

Bataryasýný deðiþtiriniz.
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Frekans aralýðý 87.5-108.0 MHz (Avrupa)
   87.5-107.9 MHz (Amerika) 
Hassasiyet  8 dBì
Frekans cevabý 30 Hz-15KHz 
Stereo ayýrma  30dB(1 KHz) 
Görüntü cevap oraný 50dB
IF cevap oraný 70dB

>55dB

FM Stereo Radyo

Frekans aralýðý 522-1620 K Hz (Avrupa)
  530-1710 K Hz (Amerika) 
Kullanýlabilir hassasiyet (S/N=20dB)   30 dBì

AM(MW) Radyo

Sistem  Disk dijital ses sistemi 
Frekans cevabý 20 Hz - 20 KHz          
Sinyal /gürültü oraný >80 dB
Toplam harmonik distorsiyon  0.20% (1 KHz) ‘den daha az 
Kanal  Ayýrma >60dB
Video sinyali sistemi NTSC/PAL 60/PAL/AUTO

Video Çýkýþý 1±0.2V

Disk Oynatma

Özellikleri ve tasarýmý haber verilmeksizin 
degistirilebilir.

Not:

EEE Yönetmeliðine uygundur.
PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez.

Genel
Güç Kaynaðý 12V DC(11V-16V)     Test voltajý 14.4V, negatif toprak 
Maksimum güç çýkýþý     45Wx4 kanal
Sürekli Güç Çýkýþý            25Wx4 kanal      (4 10% T.H.D.)
Uygun hoparlör empedansý   4-8 ohm
Pre-Amp çýkýþ voltajý      4.0V(CD oynatma modu: 1KHz, 0 dB,

Sigorta 

Dimensions(WxHxD) 178x60x154mm

Aðýrlýk  2.5kg
Sub-çýkýþý  

15A

300 mV
4.0V

Aux-in seviyesi  

178x101.5x15mm

6.2 Inch TFT LCD
Ekran Çözünürlüðü(piksel)                   800RGB (H) x 480(V)

6.2 (Diagonal)
0.1719(H) x 0.1609(V)

2400 cd/m
       
  

Aktif Bölge (mm)                            137.52 (H)×77.232 (V)
Ekran boyutu(inç)                                        
Nokta aralýðý(mm)                             
Parlaklýk                                                             

Firma Ýletiþim Bilgileri
Bakýrcýlar ve Pirinççiler Sanayi Sitesi
Karanfil Cad. No: 1 
Beylikdüzü/Ýstanbul
Fax: 0212 6930224
Web:  
E-mail:  

www.goldmaster.com.tr
info@goldmaster.com.tr

http://www.goldmaster.com.tr
http://info@goldmaster.com.tr
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