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Güvenlik Bilgisi

UYARI

UYARILAR

Üniteyi sökmeye çalışmayınız. Optik kısımdaki lazer gözünüze zarar verebilir.
Sigorta değiştirilirken, uygun amper değerini kullanınız. Yüksek amper değeri
olan sigortanın kullanımı, ciddi hasarlara yol açabilir.

İKİ LAZER ÜRÜNÜ

Dalgaboyu: CD:780nm DVD:650nm
Lazer Gücü : Güvenlik koruması sayesinde, tehlikeli radyosyon etkisi yoktur.

Elektrik çarpma tehlikesi ve parazitlenmeyi önlemek için yalnızca
cihazın kendi parçalarını kullanınız.

CD NOTLARI
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Cihazı kendi kendinize tamir etmeyiniz, cihazı sökmeyiniz. Tamir gerektiği zaman servise
başvurunuz.

Kirli veya tozlu CD kullanmak sesin iyi çıkmamasına neden olabilir.
CD 'leri şekildeki gibi tutunuz.
CD 'nin etiketsiz yüzüne dokunmayınız.
CD 'nin herhangi bir yerine etiket, kağıt vb. gibi şeyler yapıştırmayınız.
CD'lerinizi direkt güneş ışığına veya aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.
Kirli CD'lerin yüzeylerini temiz bir bezle merkezden dışa doğru siliniz.
Asla benzin veya alkol gibi çözücü maddeler kullanmayınız.
Bu cihaz 3-inchlik(8cm) CD 'leri çalamaz.
Cihaza asla 3 inçlik bir CD içeren CD adaptörü veya düzensiz
şekilde bir CD takmayınız. Cihaz CD'yi dışarı çıkaramayabilir sonuç
olarak cihaz kullanılamaz.

Kirli veya tozlu CD kullanmak sesin iyi çıkmamasına neden olabilir.
CD 'leri şekildeki gibi tutunuz.
CD 'nin etiketsiz yüzüne dokunmayınız.
CD 'nin herhangi bir yerine etiket, kağıt vb. gibi şeyler yapıştırmayınız.
CD'lerinizi direkt güneş ışığına veya aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.
Kirli CD'lerin yüzeylerini temiz bir bezle merkezden dışa doğru siliniz.
Asla benzin veya alkol gibi çözücü maddeler kullanmayınız.
Bu cihaz 3-inchlik(8cm) CD 'leri çalamaz.
Cihaza asla 3 inçlik bir CD içeren CD adaptörü veya düzensiz
şekilde bir CD takmayınız. Cihaz CD'yi dışarı çıkaramayabilir sonuç
olarak cihaz kullanılamaz.
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Görüntü süresi (2 saniyeden az)

Ayar süresi (2 saniyeden fazla)

TA

A
F

-Trafik anons bilgisi
-Ses yüksekliği için 2 saniyeden fazla basınız.

-Alternatif frekans
-REG Açık/kapalı

USB konnektör

Açma/kapatma: Üniteyi açıp/kapatmak için PWR tuşuna basınız.

Açma
Kapatma(2 saniyeden fazla basınız.)
Sessiz(2 saniyeden az)
Numara çevirme/telefon transferi

Ses seviyesini ayarlamak için
çeviriniz.

Ses seviyesini seçmek için basınız
SUBW(subwoofer açıkken)
BASS/MID/TERBLE/Balance/Fader

Menü modu için 2 saniyeden
fazla basınız.
Aramayı cevaplama/
Önceki menüye dönme

Uzaktan kumanda
Parça içinde hızlı arama/
önceki/sonraki parçaya geçme
Radyo ayarı

kart yuvası
Panel açılması

Kaynak geçişi(Radyo,Disk,USB,SD/MMC kart, AUX-İN)

Radyo otomatik kayıt
Radyo otomatik kayıt( 2 saniyedn fazla basınız)
1 tuş: Oynat/beklet
2 tuş: Tanıtım oynatması(10 saniye)

3 Tuş: Tekrar oynatma (Biri/tümü/kapalı)
4 Tuş: Karışık oynatma
5 Tuş: Video sistemi PAL/NTSC/AUTO(OTO)
6 Tuş: DVD Ses/VCD Ses/ L/R/ST
BAND geçişi: FM1 FM2 FM3 AM1 AM2
1-6 Kayıtlı radyo: Kayıtlı kanalları dinlemek için basınız.
Kanalları kaydetmek için 2 saniyeden fazla basınız.

Panel Kontrolleri



Kumanda Kontrolü

Üniteyi açıp/kapatmak için tuşuna basınız.

1 Zoom (Yalnız DVD/VCD )
2 Başlık (yalnız DVD)
3 Açma/kapatma
4 Ayar
5 Menü imleci
6 Giriş
7 Program
8 Numara bölgesi
9

- Menü modu için 2 saniyeden
fazla basınız.

10 Volume
11 Mute(sessiz)
12 - Radyo Ayarı

- Parça atlama/arama

13 Altyazı( yalnızca DVD)
14 Kaynak geçişi

- Radyo
- Disk oynatma (disk takılı iken)
- USB(USB takılı iken)
- Kart(SD/MMC kart takılı iken)
- Aux-in

15 Tekrar
16 A-B tekrarı
17 Durdur / Geri dön
18 Oynat / Beklet
19 Aramaya git
20 DVD MENÜ

PBC (VCD 2.0 ya da üzeri için)
21 Ekran görüntüsü
22 DVD Sesi

VCD Sesi L/R/ST
23 Panel ekranı
24 Açı( yalnızca DVD)
25 - Video sistemi NTSC/PAL/AUTO(OTO)

- Radyo bandı
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BASS/MID/TREBLE/Balance/Fader.

(Biri/Tümü/Kapalı)

SUBW(Subwoofer açıkken)/

Ses seviyesi seçimi için basınız/



Temel Panel Çalışması

tuşuna basınız.

Uzaktan Kumanda Çalışma Aralığı

Uzaktan kumanda 3~5m mesafe aralığında çalışır

o30

o30

Uzaktan Kumandanın Pillerini Değiştirme

Uzaktan kumanda uygun menzilde gerekli fonksiyonlarını yerine

1. Pil tutacağını açma kısmını iterek dışarı çıkartınız.
2. Düğme tipi pili (+) işaretli kısmı üste gelecek şekilde

yerleştiriniz. Pil tutacağını kumandanın içine doğru yerleştiriniz.

UYARI :

Kumanda sensörü

1 2 3 4

1. Disk çıkarma
2. Reset deliği

Not: RESET deliğine bastığınız zaman saat ayarı ve kayıtlı
istasyonlar silinecektir.

3. Disk yuvası.
4. Panel durum simgesi
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Paneli açmak için tuşuna, diski çıkarmak için

getiremiyorsa pili yeni bir lityum pil ile değiştiriniz. Pil kutuplarının
doğru yönde yerleştirildiğinden emin olunuz.

çocuğunuz yanlışlıkla pili yutarsa hemen bir doktora başvurunuz.
Pili şarj etmeyiniz, kısa devre yapmayınız, içini açmayınız, ısıtmayınız
ateşe atmayın. Pili herhangi bir metal malzemeye dokundurmayın
veya aynı yerlerde muhafaza etmeyiniz. Bu olay pilin ısınmasına
bozulmasına veya kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Pili çöpe
atarken veya saklarken bir bantla sararak yalıtınız aksi halde
metal cisimlere değerek ısınabilir, patlayabilir veya yangın çıkarabilir.

Pili çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz, eğer



USB/SD/MMC MP3 Oynatma

USB/SD/MMC Notları
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1. SD/MMC Kart Takma
SD/MMC kartı önde sağdaki girişe takınız.
Cihaz müzikleri otomatik olarak çalacaktır ve LCD ekranda CARD yazısı görünecektir.

2. SD/MMC Kartı Çıkarma
SRC düğmesine basarak ve CARD modundan çıkınız.
SD/MMC kartı hafifçe bastırın kart dışarı çıkınca kartı alabilirsiniz.

3. USB cihazı takma
Lastik kapağı açın, USB girişine USB cihazı takınız. Teyp USB de yüklü olan şarkıları otomatik
olarak çalmaya başlar ve LCD ekranda USB görüntülenir.

4. USB cihazı çıkarmak
SRC düğmesine basarak USB-DRIV modundan çıkınız. USB cihazı çıkarınız ve lastik kapağı

USB fonksiyonları (flaş bellek tipi) MP3 müzik çalma
1. SD/ MMC kart desteği
2. USB flaş bellek 2 in 1 (SD/MMC ) desteği
3. Fat 12 / fat 16 / fat 32 dosya sistemi desteği

- fat 12 / 16 (desteklenen dizin sayısı : 200 , dosya sayısı: 500 )
- fat 32 (desteklenen dizin sayısı : 200 , dosya sayısı : 500 )

4. Dosya adı: 32 karakter / dizin adı : 32 karakter / şarkı adı : 32 karakter
5. Şarkı adı (id3 tag ver 2.0)

-Şarkı adı / artist / albüm : 32 karaktere kadar
6. Multi kart okuyucu desteklenmez.
7. USB 1.1 desteği

USB 2.0 desteği (USB 2.0 'ı desteklemez. USB1.1 ile aynı hıza yaklaşır)

kapatınız.



Volume (ses seviyesi)

Ses seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.

Ayar

Volume SUBW BASS MID TREBLE Balance Fader
Üniteyi açmak için tuşuna basınız. Ayar düğmesi ile ses ayarına geliniz. Her basışınızda modlar şu şekilde değişecektir.PWR

BASS

seçiniz ve ayar düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.
tuşları ile Bass_Q (Bass Kalite faktörleri) C.FREQ (merkez frekansı)/ LEVEL kısmını

MID (Ses)
MID_Q (Middle kalite faktörleri) C.FREQ ( )/LEVEL kısmını seçiniz vemerkez frekansı

ayar düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.

TREBLE (Tizlik)

bir içeriği ayarlayınız.
tuşları ile treble, C.FREQ ( )/LEVEL kısmını seçiniz ve ayar tuşu ile hermerkez frekansı

Balance (Ses Dengesi)

Ayar düğmesi ile sağ/sol kanal seviyesini ayarlayınız.

Fader (Ses Yankısı)

Ayar düğmesi ile ön/arkal kanal seviyesini ayarlayınız.

SUBW
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tuşları ile Subwoofer volume (merkez frekansı) kısmını seçiniz ve ayarLEVEL/C.FREQ
düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.



MENÜ
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modlara girmek için ayar düğmesini kullanınız.

Audio RDS Display Bluetooth Time Format

Ses

Aşağıdaki ses menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:

Equalizer (ekolayzer): Off(kapalı) Rock Pop Classic Flat

Beep (tuş sesi): Tuş sesini açma/kapatma

Volume (ses seviyesi modu):
Volume Last: Ses seviyesinin cihazın en son kapandığındaki seviyede kalması ayarı.
Volume Adj: Ses seviyesinin, ses seviyesi ayar modu olarak ayarlanması.

Volume Adj: Ses seviyesi 0-100 arasında ayarlanabilir.

Spoken Volume: Konuşma ses seviyesi 0 -100 arasında ayarlanabilir..

Equalizer Beep Volume Mode Volume Adj Loudness level
Loudness Frequency Spoken Volume
Seçmek için ayar düğmesine basınız, ayarlamak için çeviriniz.
Geri dönmek için tuşuna basınız.

Loudness Level: Ses yüksekliği seviyesi ayarı şu şekildedir:
Lower(alçak) Middle(orta) High(yüksek)

Loudness Frequency: Ses yüksekliği merkez frekansı ayarı şu şekildedir:
2400 Hz 800 Hz 400 Hz

Menü moduna girmek için ayar düğmesine 2 saniyeden fazla basınız, düğmeyi çevirdiğinizde aşağıdaki modlar görünecektir:



MENÜ
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Saat Formatı

Saat formatını 12/24 saat seçmek için ayar düğmesini çeviriniz .
Saat Ayarı: daha sonra DISPSaati görüntülemek için DISP tuşuna basınız,
tuşuna 2 saniyeden fazla basınız. Dakikayı ayarlamak için ayar düğmesini çeviriniz,
bir kez basınız ve saati ayarlayınız, geri dönmek için DISP tuşuna basınız.

Ekran

Aşağıdaki ekran menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:
Brightness Contrast Color
girmek için basınız, geri dönmek için tuşuna basınız.

Brightness: Parlaklık seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.

Contrast: Konrast seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.

Color: LCD arka plan rengini kapatmak ya da seçmek için ayar düğmesiniz çeviriniz.

kumandadakipaneldeki

RDS

Aşağıdaki RDS menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:
TA Volume TA mode TA Time
Menülere girmek için ayar düğmesine basınız, geri dönmek için tuşuna basınız.
TA Volume: TA ses seviyesini ayarlamak için ayar düğmesini çeviriniz.
TA Mode: TA modunu seçmek için ayar düğmesini çeviriniz. : TA Seek(TA arama)/ TA Alarm
TA Seek mode: TA aramayı aktif etme
TA Alarm mode: NO TA/TP görünür ve alarm TA/TP sinyali olmadığı zaman ayarlanmıştır.
TA Time:
Tekrar arayınız.

TA aralık süresini 45 ya da 180 saniye olarak seçmek için ayar tuşunu çeviriniz.



kumandadaki

Radyo
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BAND

Radyo modunda, BAND tuşuna basarak FM1, FM2, FM3, MW1, Mw2
seçeneklerinden seçebilirsiniz.
Radyo modunda değilseniz, BAND tuşuna basarak Radyo moduna geliniz.

Ayar

Manuel ayar: Adım adım aramak için tuşlarını kullanınız.

Arama

Otomatik arama: tuşlarına 2 saniyeden fazla basarak otomatik aramayı
başlatınız, durdurmak için tekrar aynı tuşlara basınız.

Kayıt

Geçerli istasyonları kaydetmek için tuşlarına 2 saniyeden fazla basınız.1-6
Kayıtlı istasyonlara ulaşmak için tuşlarına basınız.1-6

Geçerli banddaki istasyonları otomatik aramak ve kaydetmek için tuşuna 2 saniyeden fazla basınız.
Kayıtlı istasyonları taramak için tuşuna basınız. (herbiri 5 saniye).

Otomatik Kayıt

AS/PS
AS/PS

paneldeki

RDS servis hizmeti bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Eğer bölgenizde RDS servisi yoksa aşağıdaki servis özellileri kullanılamaz.
AF:

. Bu fonksiyonu açıp/kapatmak için TA/AF tuşuna 2 saniyeden fazla basınız.olarak arayabilir
TA: Bu fonksiyon herhangi bir modda iken, trafik yayınlarını dinlemenizi sağlar.

Trafik anonsu alındığı zaman, ünite TA ses seviyesindeki yayın bilgisine geçecektir
ve trafik bilgisi alınmaya başlanacaktır.
TA bittikten sonra, önceki moda dönülecektir. TA modunu açıp/kapatmak için TA/AF tuşuna

RDS

paneldeki

TATA

A
F

paneldeki

Bu fonksiyon, geçerli istasyon frekansı zayıf olduğu zaman, aynı program kimliğindeki başka güçlü istasyonları otomatik

basınız.



Disk yükleme/ çıkarma Desteklenen Dosya Tipi

Disk Oynatma

Takma:
Diski yuvasına yerleştiriniz.

Çıkarma: tuşuna basınız ve paneli aşağı doğru indiriniz.
Diski çıkarmak için tuşuna basınız.

1.

2.

3. VCD/CD için VCD ya da CD simgesi ekranda görülecektir.
4. MP3/WMA dosyaları oynatılırken, ekranda MP3/WMA

simgesi görülecektir.
5. DVD için, DVD simgesi ve TITLE(Başlık) ekranda görünecektir

Disk Oynatma

Oynatılabilir Diskler

Ses dosyası :MP3(*.mp3), WMA(*.wma)
Video dosyası :MP4(*.avi,DIVX3.11/4.0/5./6.0&7.0),

MPEG 2(*.vob),
MPEG 1(*.dat)

Resim dosyası:JPEG(*.jpg)
MP3 dosyası: ISO 9660 or ISO 9660 + Joliet format - Maks.

30 karakter.
Maks. Alt dizin seviyesi 8 'dir
Maks. albüm sayısı 99 'dur.
Maks. parça uzunluğu 99 dakika 59 saniyedir.
MP3 diskleri için desteklenen örnekleme fekansı : 8KHz - 48KHz

Desteklenen Mp3 disk bit oranları: 32 - 320 kbps
(128 kbps tercih edilir).

Desteklenmeyen dosya ve disk

*.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO dosyalar ve DRM’li
dosyalar.Açık sezon diskler.
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tuşuna basınız ve paneli aşagı doğru indiriniz.

MP3 veya karışık disklerin okunma süresi 1 dk 'yı aşabilir

Disk okuma sırasında hata oluşursa ekranda ERROR
uyarısı görünecektir.

arası (44.1KHz genellikle).



DVD ve dosya diski

Mp3, VCD ve CD

kumanda

Parça Oynatma

BEKLETME

- Oynatma sırasında, oynatmayı bekletmek için tuşuna basınız.
- Ses kapanacaktır
- TV ekranında "PAUSE" yazısı görünecek, panelde
"PAUSE" yazısı yanıp sönecektir.

Oynatmaya devam etmek için tuşuna basınız.

PBC - Oynatma Kontrolü ( Yalnız VCD için )

2.

GO TO -İstenilen parça/bölüm ya da zaman noktasına gitme

Program

DVD ve Dosya diskleri için başlık/bölüm numaralarını giriniz.
VCD ve CD için track numarasını seçiniz.

- Programlı çalmadan çıkmak için tekrar PROG 'a basınız

kumanda

kumanda

panel
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1. PBC fonksiyonlu bir VCD yerleştirirseniz oynatım otomatik
olarak birinci parçanın başından başlar.

Menüyü görmek için PBC 'ye basın, istediğiniz
parçayı seçmek için veya sayı tuşlarını
kullanınız. Menüye dönmek için
Menüden çıkmak için tekrar PBC 'ye basınız.

tuşuna basınız.

Go to ile istediğiniz parça/bölüm veya süreye gidebilirsiniz.
Uzaktan kumandadaki GOTO tuşuna basınız,
ekranın üst kısmında track veya DVD Title/Chapter
ve süre bilgisi görünecektir İstediğniz maddeyi
seçmek için tuşlarını kullanınız. Numaraları seçmek için sayı
tuşlarını kullanınız. Onaylamak için ENTER 'a basınız

Program listesine girmek için PROG düğmesine basınız.
Numara girmek için yön tuşlarını ve sayı
tuşlarını kullanınız.

Oynatma için tuşuna basınız ya da imleç ile PLAY seçeneğine
geliniz ve ENTER tuşuna basınız.
Listeyi silmek için imleci "CLEAR" ın üzerine getiriniz ve önceki
tüm listeleri silmek için ENTER 'a basınız.



kumandadaki
l

kumandadaki

Parça Oynatma

Önceki/sonraki şarkı seçimi

tuşları ile önceki/sonraki parçayı seçebilirsiniz.

Kumandadaki tuşları ile istediğiniz parça1 - 9 0 10+ve ,

Oynatma sırasında hızlı ileri/geri alma

- Hızlı ileri/geri alma sırasında, tuşuna basarak oynatmaya
devam edebilirsiniz.

- Hizlı ileri/geri alma sırasında, ses seviyesi kapalı olacaktır.

TANITIM (yalnız CD/VCD için)

Karışık Oynatma (yalnız CD/VCD/MP3 için)

TEKRAR

Oynatma sırasında, tuşuna basınız.RPT
- Ekranda RPT simgesi görülecektir.
- VCD/CD için: ekranda görülecekler;
RPT ONE(birini tekrarla) RPT ALL (hepsini

- DVD için: Ekranda görülecekler;
RPT CHAP(bölüm tekrarı) RPT TITL(başlık tekrarı RPT OFF

- Disk dosyası için: Ekran görüntüsü
RPT ONE RPT DIR RPT ALL RPT OFF

TEKRAR A B

Tekrar oynatma için istenilen bölümü seçme.
Başlangıç noktasını seçmek için A B tuşuna bir kez basınız.
Ekranda REPEAT A yazısı görünecektir..

- Bitiş noktası için A B tuşuna tekrar basınız.
Ekranda REPEAT A B yazısı görülecek ve seçilen
bölüm tekrarlanacaktır.

- Çıkış için A B tuşuna tekrar basınız. Ekranda
A B CANCELLED (iptal)yazısı görülecektir.

Paneldeki

paneldeki

Paneldeki
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numarasını seçebilirsiniz.

tuşlarına 2 saniyeden fazla bir ya da daha fazla basarak
X2, X4,X8,X20 hızlı ileri ve geri alma adımlarından birini
seçebilirsiniz.

Bütün parçaların ilk 15 saniyesini sırasıyla
oynatabilirsiniz.
1. Oynatma sırasına INT tuşuna basınız.

- INT ON/OFF yazısı ekrana gelecektir.
2. Geçerli parçayı seçmek için INT tuşuna tekrar
basınız.

Bütün şarkıları karışık sıra ile oynatabilirsiniz.
1. Oynatma sırasında RDM tuşuna basınız.

- Ekranda RDM yazısı görülecektir.
2. Normal oynatmaya dönmek için tekrar RDM

tuşuna basınız.

tekrarla) RPT OFF(tekrar kapalı)

Not: RPT kısmını açık seçmediyseniz, bütün disk ya da
oynatma bittiği zaman, sistem duracaktır. Eğer işlem
yapılmazsa, 5 dakika sonra sistem kapanacaktır.



R/L

kumanda

kumanda

kumanda

kumanda

kumanda

DVD Oynatma

DVD Ses seçimi

VCD Ses seçimi

DVD Altyazı seçimi

DVD Başlık seçimi

DVD Açı seçimi

ZOOM

X2 X3 X4 X1/2 X1/3 X1/4 OFF

L R Stereo

panel

R/L

panel
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DVD diski birden fazla dil seçeneği
sunuyorsa dil seçimini AUDIO
veya R/L tuşuna basarak yapınız.

Ses çıkışını Sağ,Sol veya Stereo
olarak değiştirmek için R/L
tuşuna basınız.

DVD diski birden fazla alt yazıyı destekliyorsa
alt yazı dilini seçmek için SUB.T tuşuna

DVD diski çoklu açı desteği veriyorsa ANGLE
tuşuna basarak görüş açısını değiştirebilirsiniz.

ZOOM düğmesine basınız, basma sayınıza
bağlı olarak resim yakınlaştırılır.

Title veya chapter istesini görüntülemek için TITLE
tuşuna basınız seçim için / / / tuşlarını
veya sayı tuşlarını kullanınız onaylamak için
ENTER 'a basınız.



Bluetooth Bağlantısı

Tekrar bağlamak için 3 yol vardır :

Tekrar Bağlama

Bağlantıyı Kurma

Bağlantıyı kesmek için 2 yol vardır:

2. Ünitenin menu tuşuna basınız, bağlantıyı kesmek için Bluetooth menüsünü seçiniz.

Bağlantıyı Kesme

Ünitenin MENU tuşuna basınız, bağlantı kurulmuş cihazı seçmek için bluetooth menüsünü seçiniz.

Bağlantı Kurulmuş Cihazı Shilme

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
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Araç telefonunuzun buletooth fonksiyonunu açınız ve bluetooth seçeneği
açık olan ünite ile aynı 3 metre içinde bulundurunuz, daha sonra telefonun
bluetooth ayarlarına geliniz. Telefondan arama yapınız ve bağlantı kurma
listesinden DVD 5090’ı seçiniz ve 1234 şifresini giriniz. Bağlantı kurulduğu
zaman, ekranda, bluetooth simgesi, telefonun batarya ve sinyal seviyesi
görünecektir.

Bazı telefonlar batarya/sinyal seviyesi gösterimini desteklemezler.
Eğer telefonunuz DVD 5090’ı bulamadıysa, telefondaki eşleştirme

listesinden DVD 5090’ ı, ünitedende bütün eşleştirme cihazlarını siliniz.

Not 1:
Not 2:

1. Bluetooth fonksiyonunu kapatınız ya da telefondan bağlantıyı kesiniz.

1. Araç telefonu açık ve ünite ile aynı 3 metre içinde ise,
otomatik olarak bulunacak ve bağlanacaktır.

2. Ünitenin Menu tuşuna basınız ve bluetooth menüsünü seçiniz.
3. Bluetooth menüsünü seçiniz ve telefon ile bağlantıyı sağlayınız.



Bluetooth Menüsü

girişPhone book(Telefon rehberi) Calls (Aramalar) Setting (Ayar) Voice cmd (Ses cmd)
için ayar düğmesine, çıkış için tuşuna basınız.

Telefon rehberi(Telefon rehberine girmek için 2 yol vardır):

1. tuşuna basma: Telefon rehberi ayarlandıktan sonra, tuşuna bastığınız zaman telefon
rehberi arama menüsüne girilecektir.

2. Menu tuşuna basarak menüye giriniz, : Ayar düğmesini çevirerek “Bluetooth menüsüne geliniz ve ayar
düğmesine basınız, daha sonra “Phone book” (telefon rehberi) menüsüne geliniz.

Not: Bazı araç telefonları, telefon rehberi menüsünü içermeyebilir.

Aramalar
Missed calls/Received calls/Calls made(cevapsız/alınan/yapılan aramalar) seçimi için ayar düğmesini,
kullanınız ve Numara seçimi için çeviriniz, arama yapmak için ayar düğmesine basınız.

Ayar

Ayar düğmesi ile aşağıdaki ayarlar seçilir:
Paired Device Auto Answer Ring Tone Telephone Vol Microphone Vol

Pair with phone Sort order Information
Onaylamak için ayar düğmesine geri dönmek için tuşuna basınız.
Paired Device: Paired device(cihaz bağlantısı kurma) kısmına geliniz, ayar tuşuna basınız.
Ayar tuşu ile connect/disconnect/delete (cihaz bağlantısı kurma/bağlantı kesme/cihaz silme) kısımlarını seçiniz.
Auto Answer: Otomatik cevaplamayı YES/NO(evet/hayır) olarak seçiniz.
Ring Tone: Zil sesi seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız
Telephone Vol: Telefon ses seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız.
Microphone Vol: Mikrofon ses seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız.
Pair with phone:

Sort order: Telefon rehberinde isim ya da soyisime göre sıralayabilirsiniz.
Information: Blutooth yazılım versiyonu ve sistem ekranda görülür.
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Menu tuşuna basınız ve ayar düğmesi ile bluetooth menüsünü seçiniz. (Yalnızca telefon bağlandığı zaman
aktiftir.) Giriş için ayar düğmesine basınız. Ayar düğmesi ile aşağıdaki bluetooth menüsüne ulaşırsınız.

Listedeki en uyumlu bletooth cihazına izin vermek için, DVD 5090 özel bir cihaz
listesine sahiptir. Kullanıcı ayar düğmesi ile istediği cihazı seçebilir ve ayar düğmesine basarak onayınızı
yapabilirsiniz.



Bluetooth Menüsü

Ses CMD

Ayar düğmesi ile Phone book(telefon rehberi) ya da ses kaydı için keyword (anahtar kelime) .

Telefon rehberi

Keyword

Sesli arama yapma/arama alma
Bu ayarlar için sayfa 19’a bakınız.
Ses Kabulünün Seçimi: DVD-5090 voice recognitio(DVD-5090 ses kabulünü)
ya da phone voice recognition(telefon sesi kabülü) kısmını seçiniz.
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kısmını seçiniz.

Ayar düğmesi ile Keyword(anahtar kelime) kısmını seçiniz ve basarak giriş yapınız.
Daha sonra, kaydedilecek ses için General/Home/Office/Mobile/Others/
Pick up/Hang up seçeneklerinden birini seçiniz..

Hatırlatma:General/Home/Office/Mobile/Others telefon numaraları için
kayıt tipleridir.
Pick up: arama cevaplama sesi
Hang up: arama reddetme sesi

Phone book(telefon rehberi) kısmına geliniz ve ayar düğmesi üzerine
basarak giriş yapınız. İlk karakteri seçmek için düğmeyi çeviriniz ve
aramayı başlatmak için basınız, telefon rehberi ismi, ses kaydı için tekrar
basınız. LCD ekranda “Please say: after beep”(beep sesinden sonra,
konuşunuz) uyarısı görünecektir, kayıt için konuşunuz. Bir ses kaydı için
2 kısım vardır, birincisinde kayıt başarılı ise; ekranda“Recording 1 / 2
successful”(kayıt ½ başarılı) yazısı görülecektir. Eğer kayıt başarısız
ise ekranda, hatanın sebepleri Too soft/Too loud/Too long /Too different
(yumuşak/yüksek/uzun/farklı) görünecektir. Eğer ikinci kayıt başarılı ise
ekranda “Recording successful” (kayıt başarılı) yazısı görülecektir ve
ses kaydı bitecektir.



Arama yapma ve Arama alma

Arama yapma için 3 yol vardır:
Telefon rehberinden arama yapma:

Aramalar menüsü ile arama yapma

Arama alma

Arama yapma

Ses ile arama yapma
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Bir arama geldiği zaman, tuşuna basarak aramayı kabul ya da red edebilirsiniz.

Eğer anahtar kelimeniz ‘pick up’ ya da ‘hang up’ ise, bu anahtar kelimeleri söylediğiniz
zaman telefonu cevaplayabilir ya da reddebilirsiniz.Eğer otomatik cevaplama modu açık ise,

saniye içinde telefonu cevaplayacaktır.ünite 3

Bağlantı kurulduktan sonra, ünite telefon rehberi ile uyum sağlayacaktır. Böylelikle
phone book menu(telefon rehberi menüsünden) telefon numaralarını seçebilir ve ayar
düğmesine basarak arama yapabilirsiniz.

Calls(aramalar) menüsünü seçiniz ve missed Calls/Received Calls/Calls Made
(cevapsız/alınan/yapılan aramalar) kısımlarını seçiniz ve ayar düğmesine
basarak arama yapınız.

tuşuna 2 saniyeden fazla bastığınızda ya da ‘pick up’anahtar kelimesini
söylediğinizde, LCD ekranda please say PBK name after beep(Beep sesinden
sonra PBK ismini söyleyiniz) yazısı görülecektir. Telefon rehberi ismi sesini
söylediğiniz zaman, eğer bu isimde tek numara kayıtlı ise otomatik arama yapılır.
Eğer birden fazla kayıt varsa, telefon numarasının kayıt tipi olan ses anahtar
kelimesini söyleyiniz.(General/Home/Office/Mobile ve others)
Not: Eğer iki ya da daha fazla telefon numarası varsa, kullanıcı anahtar kelime
sesini ilk olarak kaydetmelidir.



SİSTEM DİL SES VIDEO DIJITAL

kumanda

DVD Ayarı

Ayarlar menüsünü açmak için SETUP 'a basınız.

/ , / tuşları ile seçim yapınız ve onaylamak için ENTER

DVD Sistem Ayarı

SYSTEM LANGUAGE AUDIO VIDEO DIGITAL
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tuşları ile seçenekleri belirleyiniz.

tuşuna basınız.

TV Sistemi
Ayarlar menüsünden TV sistemini seçiniz

Screen Saver (Ekran Koruyucu)
Disk 3 dakikadan fazla beklerse ekran
koruyucu çalışır. Orijinal ayar: ON(AÇIK).

Video Çıkış Modu
Orijinal ayar: INTERLACE-YUV.



DVD Sistem Ayarı
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TV tipi ayarlama
Geniş ekran videolar izlemek için TV tipini seçiniz.
4:3 Pan Scan: 4:3 TV 'ler içindir, görüntünün sol ve sağ

kesilir.
4:3 Letter Box: 4:3 TV 'ler içindir, görüntünün üst ve alt
kısımlarında siyah bantlar vardır.
16:9: 16:9 geniş ekran TV 'ler içindir.

kenarları

Şifre Ayarlama
Orijinal şifre 0000 'dır.

Oranı Ayarlama
Disk oranı 1 'den 8'e kadardır:
(1) en yüksek limit .
(8) en düşük limit.
Orijinal ayar: 8
Not: Oran sadece şifre kapalı iken (unlocked) ayarlanabilir
ve oran sadece şifre açıkken (locked) çalışır.

Default(Fabrika Ayarlarına Dönüş)
Bu madde seçilirse cihaz orijinal ayarlarına döner.



DVD Dil Ayarı
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OSD Language(Ekran Dili)
DVD ekran dlini seçiniz.

Altyazı Dili
DVD diskinin içerdiği altyazı dillerinden birini seçiniz.

Dil
DVD diskinin içerdiği ses dillerinden birini seçiniz. Menü Dili

DVD diskinin desteklediği menü dillerinden birini seçiniz.



DVD Ses Ayarı

Dijital Çıkış
Dijital çıkış formatını seçiniz.
AP DIF/OFF: Koaksiyel ya da optik çıkışta sinyal yoktur.

SPDIF/RAW: Ünite koaksiyel ya da optik konnektör ile
amplifikatöre bağlandığı zaman, bu modu seçiniz.
SPDIF/PCM: Ünite iki kanal ile amplifikatöre bağlandığı zaman
bu modu seçiniz.

Ses Seviyesi ayarı

22

Ses seviyesini tuşları ile ayarlayınız.



DVD Video Ayarı
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Brightness (Parlaklık)
Video çıkışının parlaklığını tuşları ile ayarlayınız.

Contrast (Kontrast)
Video çıkışınıın kontrastını tuşları ile ayarlayınız.

Hue (Renk tonu)
Video çıkışınıın renk tonunu tuşları ile ayarlayınız.

Saturation (Doyma)
Video çıkışınıın doymasını tuşları ile ayarlayınız.

Sharpness (Netlik)
Video çıkışınıın netliğini tuşları ile ayarlayınız.



DVD Dijital Ayar
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Çıkış Modu
Çıkış modunu seçiniz:
LINE OUT: Giriş sinyalini sıkıştır. Ses küçüktür.
RF REMOD: Ses büyüktür.

Dynamic Range (Dinamik Ayarı)
Çıkış için sıkıştırma modunu seçtiğinizde sıkıştırma
oranını ayarlamak için “line out” u seçiniz ve farklı
sıkıştırma etkilerini görünüz.
FULL 'ü seçtiğinizde, ses minimum olur. OFF (KAPALI) 'u
seçtiğinizde ses maksimum olur.

Dual Mono(Ses Kanal Ayarı)
Ses kanalı seçeneklerinden birini seçiniz: STEREO, MONO L,
MONO R ve MIX MONO



R(Kırmızı)

L(Beyaz)

Aux-in(Siyah)

Anten
Video-çıkşıi

(Sarı)

Sigorta 15A

Konnektör

Arka Line-out(Gri) R(Kırmızı)

L(Beyaz)

ISO Konnektör

Kırmızı

Siyah

Mavi

Sarı

Mor Gri Beyaz Yeşil

Amplifikatör

Elektriksel Bağlantılar

Bağlantı Diyagramı

Subwoofer çıkışı
(Yeşil)

Front Line-out(Brown) R(Red)

L(White)
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Araç aküsüne sürekli
(+) +12V DC
Toprak ucu

Motor/elektrikli anten röle ucu/
Amplifikatör röle konrol ucu

Kontak anahtarı
açıkken +12V DC

Mor/
Siyah
çizgi

Gri/
Siyah
Çizgi

Beyaz/
siyah
çizgi

Yeşil/
Siyah
çizgi

Sağ hoparlör
(arka) Sağ hoparlör

(ön)

Sol hoparlör
(arka)Sol hoparlör

(ön)



Elekriksel Bağlantılar

2. ISO konnektör olmadan bağlantı yapmak için, bağlantı yapmadan
önce araçtaki bağlantıları kontrol ediniz. Yanlış bir bağlantı üniteye zarar
verebilir. Konnektörü kesiniz, güç kablosunun renkli ucunu araç aküsüne
bağlayınız.Tabloda hoparlör ve güç kablosu bağlantısı için renkler
verilmiştir

1. Eğer aracınız ISO konnektöre sahipise, bağlantıyı
şekildeki gibi yapınız.

Konnektör Kullanımı
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PIN
Fonksiyon

Konnektör A Konnektör B

1 Arka Sağ (+)-Mor

2 Arka Sağ(-)-Mor/Siyah Çizgili
3 Ön Sağ (+)-Gri

4 ACC+/kırmızı Ön Sağ (-)-Gri/Siyah Çizgili

5 Otomatik anten/mavi Ön Sol(+)-Beyaz

6 Ön Sol (-)-Beyaz/Siyah Çizgili

7 Batarya 12V(+)/sarı Arka Sol (+)-Yeşil

8 Toprak/siyah Arka Sol (-)-Yeşil/Siyah Çizgili



Reset
5
2
m

m

183mm

Kurulum Prosedürü

Öncelikle elektriksel bağlantılarını tamamlayınız.
ve sonra doğruluğunu kontrol ediniz.

fabrika ayarlarına dönmesi için sivri bir cisimle RESET düğmesine
basınız.
Not: RESET düğmesine basmak saat ve kayıtlı istasyonların
silinmesine sebep olacaktır.

Önemli:
Kurulumdan önce bu iki vidayı sökünüz. Aksi
takdirde, CD/MP3 player çalışmayacaktır.

1. Montaj vidasını yarım kızağa takın ve bağlantı demirini
bir tornavida ile bükünüz.Kilit kolunun montaj vidasının ( )
sıkıştırıldığından emin olunuz.
(Cihazın dışarı çıkmaması için).

2. Cihazın arkasını güvenliğe alınız.
Montaj vidasını ve güç konnektörünü
taktıktan sonra cihazın arkasına verilen
plastik yastığı takarak yerine yerleştiriniz.

3. Saç çerçeveyi yerleştiriniz.

lock lever

Reset

Kuruluma Başlama

1

2

3

Kurulum
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Bu cihaz aşağıdaki ölçülerde herhangi bir kızağa takılabilir.
183mm(W)x52mm(H) şekli aşağıdadır.
Cihazın sığması için kızak 4.75mm - 5.56mm aralığındaki
kalınlıkta olmalıdır.

Plastik Kılıf

Düğmesine basınız ve paneli aşağı doğru indiriniz. Cihazın



Ön Paneli Çıkarma

1. Cihazı kapatmak için PWR düğmesine basınız.
2.
3. Ayrılabilir paneli çıkartınız.

4. Kapağı açmak için kutu üzerindeki tuşa basınız ve paneli kutuya
yerleştiriniz.

Ön Paneli Yerleştirme

1. Paneli yüzü size gelecek şekilde tutun ve panelin sağ köşesini
bastırarak yerleştiriniz.

2. Panel kilitlenene kadar sol köşesini de bastırınız.

Cihazı Çıkarma

1. Ön paneli ve çerçeveyi çıkarınız.
2. T demirlerini cihazın önündeki deliklere kilitlenene kadar takınız.
3. Cihazı dışarı doğru çekip çıkartınız.

Çekiniz

İtiniz

Anti-Theft Sistem
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Bu teyp çıkarılabilir ön panele sahiptir. .Ön paneli yanınıza alıp gidebilirsiniz, hırsızlar

ön paneli olmayan teybi çalmak istemediği için teybinizin çalınma riski azalır.

Paneli aşağı indirmek için tuşuna basınız.



Pratik Çözümler
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Radyo

Bluetooth

Aygıt bulunmuyor:

Genel

Disk

Bir şeylerin yanlış gittiğinden şüpheleniyorsanız, hemen cihazı kapatınız. Cihazı olağandışı durumlarda çalıştırmayınız, mesela sesin çıkmaması

veya duman ve kötü kokulu yayılması durumunda yangın çıkabilir veya elektrik arkları oluşabilir.

Hemen cihazı kapatınız ve cihazı aldığınız yeri arayınız. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız çünkü bu tehlikeli olabilir.

Açılmıyor veya ses yok.
Arabanın motoru çalıştırılmamış. Arabanızı çalıştırın veya kontağı
açın. Kablolar doğru bağlanmamış. Bağlantıları kontrol edin.
Sigorta yanmış. Sigortayı değiştirin. Sesi kontrol edin mute açık
olabilir.Yukarıdaki çözümler yardım edemiyorsa, RESET düğmesine
basınız.

CD takılı fakat ses yok.
CD ters(altüst) takılmış olabilir.
CD 'yi etiketi üste gelecek şekilde doğru yönde takınız.
CD kirli veya zarar görmüş. CD 'yi temizleyiniz veya başka bir
CD ile değiştiriniz.
CD sesi kesintili, ses tonu düşük kalitede geliyor.
CD kirli veya zarar görmüş. CD 'yi temizleyin veya başka bir
CD ile değiştiriniz.
Sarsıntılarda ses kesiliyor.
Montaj açısı 30o 'den fazla.
Montaj açısını 30oden az olacak şekilde ayarlayınız.
Dengesiz montaj.
Cihazı montaj parçaları ile güvenli bir şekilde monte ediniz.

İstasyonlarda gürültü.
İstasyonlar çok uzak veya sinyal zayıf.
Daha yüksek sinyal seviyesine sahip istasyonları seçiniz.

Kayıtlı istasyonlar kaybolmuş.
Batarya kablosu doğru bağlanmamış.
Batarya kablosunu terminale bağlayınız. Sürekli enerji olacaktır.

Ekranda NO FILE uyarısı varsa:
CD yok ya da Cd’de Mp3 dosyası yok.
ERR-7: Disk ters takılmış.
ERR-10: Geri alma hatası, diski kontrol ediniz.
ERR-11: MP3 hatası
ERR-12: USB/SD/MMCMP3 bilgi hatası.
ERR-3 ya da ERR-4:
Disk mekanizma hatası:

Hata Ekranı Mesajları

Tuşuna basarak diski çıkarınız, eğer
bu durumda disk çıkmazsa, önce reset tuşuna, daha sonra bu tuşa
basınız.

Hata Ekranı Mesajları

Telefonu ve cihazı üniteden siliniz.
Ve tekrar deneyiniz
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Genel

Disk Oynatma

(CD oynatma modu: 61Hz, 0 dB, 10 K yük)Ω

AM(MW) Radyo

FM Stereo Radyo

Teknik Özellikler

Not: Teknik özellikler ve cihaz tasarımı, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak, haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sistem: Disk dijital ses sistemi
Frekans tepkisi 20Hz-20KHz

Sinyal/gürültü oranı >75dB

Toplam harmonik gürültü 0.20%(1Khz)’den az
Kanal ayırma >60dB
ESP mod : CD 12s,Mp3 su 90≥ ≥

Frekans aralığı: 87.5-108.0Mhz modu(Avrupa modu)
87.5-107.9Mhz(USA modu)

Hassasiyeti: 10dB μ
Frekans tepkisi : 30Hz-15kHz
Stereo ayırma: 30dB(1kHz)
Görüntü tepki oranı: 50dB
IF tepki oranı: 70dB
Sinyal/gürültü oranı: 55dB

Frekans aralığı: 522-1620khz ( )Avrupa modu
530-1710khz (USA modu)

Hassasiyet (S/N=20dB): 30dB μ

Uygun Hoparlör yükü: 4-8ohm
Uygun hoparlör empedansı 80-100Wx4 kanal
Pre-Amp çıkış gerilimi 2.0V(CD oynatma modu 1KHz,0dB,10K yük)
Sigorta: 15A
Ağırlık: 1.64kg
Boyutlar(GxYxU): 178x50x166mm
Sub-çıkışı: 2.0V

Aux-in: 300mV

12VDC(11V-16V)
Tes voltajı14.4V, negatif toprak

Maksimum Güç Çıkışı: 45Wx4 kanal

Güç Kaynağı

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Üretici Firma
AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.
Adres: Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye
Fax: 0212 6930224
Web: www.goldmaster.com.tr
E-mail: info@goldmaster.com.tr


