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CD ÇALARLÝ SES SISTEMI

CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI
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ÖNSÖZ

Otomobilinizdeki CD çalarlý (CD çalar ile
birlikte radyo) veya MP3 CD çalarlý (MP3 CD
çalar ile birlikte radyo) ses sistemi yolcu
kabininin özelliklerine göre ve özellikle de
ön panelin görünümüne uyum saðlayacak
þekilde dizayn edilmiþtir.  Otomobilinizdeki
ses sistemi baþka bir araca takýlamaz ve bu
amaçla otomobilinizden sökülmemelidir.

Ses sistemi, sürücü ve yolcunun kolaylýk-
la eriþebileceði konumdadýr. Ayrýca, ön
tarafta yer alan grafikler, kumandalarýn
kolaylýkla tanýnmasýný ve kullanýlmasýný
saðlar.

CD-changer (çoklu CD çalar) eðer mevcut-
sa) bagaja yerleþtirilmiþtir.

Kullaným ile ilgili açýklamalar aþaðýda
verilmiþ olup, dikkatle okumanýz tavsiye
edilir. Radyo üzerinden CD çalarýn nasýl
kumanda edileceði de, bu açýklamalar
arasýnda yer almaktadýr. CD çalarýn kul-
lanýlmasý ile ilgili talimatlar için ilgili
bölüme bakýnýz. 

FAYDALI TAVSÝYELER

Yol güvenliði

Sürüþe baþlamadan evvel çeþitli radyo
iþlevlerinin kullanýþlarýný öðrenmeniz tavsiye
edilir (örn. kanal kaydý).

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý

Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý, otomobil
hareket halinde iken her zaman deðiþe-
bilir. Özellikle dinlediðiniz istasyonun veri-
cisinden çok uzakta olmanýz halinde,
yayýnlar; daðlar, binalar veya köprüler
tarafýndan etkilenebilir.

ÖNEMLÝ Trafik raporlarý, normal yayýn-
lara göre daha yüksek ses seviyesinde
yayýnlanabilir.

UYARI
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Otomobilinizi, ses çok
açýk iken kullanýrsanýz;

hem kendi hayatýnýzý, hem de
diðer insanlarýn hayatýný tehlik-
eye atarsýnýz. Bu yüzden ses
yüksekliði her zaman sizi
kuþatan çevrenin gürültülerini
duyabilecek þekilde ayarlayýnýz
(örn. kornalar, ambulans, polis
sirenleri, vb.)
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Koruma ve bakým

Ses sisteminin esas yapýsý, hiçbir özel
bakým gerektirmeden uzun süre çalýþýr.
Herhangi bir problem çýkmasý halinde,
yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa
geçiniz.

Ön paneli, sadece yumuþak, anti-statik
bir bez ile temizleyiniz. Temizlik ve cil-
lalayýcý maddeler yüzeye zarar verebilir.

Kompak Disk (CD)

CD üzerindeki kirlerin, lekelerin veya
deformasyonlarýn, atlamalara ve ses
kalitesinin bozulmasýna sebep olabileceði-
ni unutmayýnýz. CD’den en iyi performansý
elde etmek için aþaðýdaki tavsiyelere
uyunuz:

– Tüm CD’lerin üzerindeki parmak izleri-
ni ve tozlarý, yumuþak bir bez kullanarak
dikkatle temizleyiniz. CD’leri dýþ
kenarlarýndan tutunuz ve merkezinden
baþlayýp kenarýna doðru temizleyiniz;

– CD’leri temizlemek için kesinlikle
kimyasal ürünler (sprey þeklindeki temiz-
leyiciler, antistatik madeler veya inceltici
maddeler gibi) kullanmayýnýz; aksi
takdirde CD yüzeyi hasar görebilir.

– CD çalýnýrken atlamalara sebep ola-
bilecek lekeleri ve çizilmeleri önlemek için,
CD’leri kullandýktan sonra kutularýna
koyunuz;

– CD’lerin eðilmesini önlemek için; uzun
sürelerle direkt güneþ ýþýðýna, yüksek sýcak-
lýklara ve neme maruz býrakmayýnýz;

CD’yi kutusundan çýkartýrken, orta kýsma
bastýrýnýz ve CD’yi dýþ kenarýndan tutarak,
dikkatle yukarý kaldýrýnýz.

– Sadece üzerilerine aþaðýdaki markanýn
bulunduðu CD’leri kullanýnýz;

– CD’lerin kayýt yapýlan yüzeylerine
etiket yapýþtýrmayýnýz veya yazý yaz-
mayýnýz.

CD’yi daima dýþ kenarýndan tutunuz.
Kesinlikle yüzeyine dokunmayýnýz.

CD üzerindeki parmak izlerini ve tozlarý
temizlemek için, yumuþak bir bez kul-
lanýnýz; temizlik iþlemini merkezden ken-
era doðru yapýnýz.

Yeni CD’lerin kenarlarý pürüzlü olabilir.
Bu CD’ler kullanýldýðýnda CD çalar çalýþ-
mayabilir veya seste atlamalar olabilir.
Diskin kenarlarýndaki pürüzleri düzeltmek
için bir tükenmez kalem vb. kullanýnýz.
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Optimum kalite ve kullaným için herza-
man orjinal CD’ler kullanýn. Usulüne uygun
olarak hazýrlanmayan R/RW (tekrar yazýla-
bilir) CD’ler ve/veya 650 MB’tan daha
fazla kapasiteye sahip CD’lerin düzgün
çalýþmasý garanti edilmez.

ÖNEMLÝ Kopyalanmaya karþý korumalý
CD’ler kullanýldýðýnda sistemin CD’yi çal-
masý için bir kaç saniye geçmesi gereke-
bilir. Sürekli yeni koruma metodlarýnýn
oluþturulmasýndan dolayý CD çalar tüm
korumalý CD’leri çalmayabilir. Korumalý
CD’ler CD kabýndaki küçük bir harf iþareti
veya okunmasý zor olan küçük karakterler
ile gösterilmektedir. Üzerlerinde genelde þu 

Korumalý CD’lerde (ve bu CD’lerin kablarýn-
da) çoðunlukla AUDIO CD ibaresi bulunmaz:

ÖNEMLÝ Piyasadaki CD etiketlerini kul-
lanmayýn. Aksi takdirde CD çalarýn mekaniz-
masýna sýkýþabilir ve CD’ye hasar verebilir.

ÖNEMLÝ Ootmobilinizdeki CD çalar bili-
nen ve en yaygýn olarak kullanýlan sýkýþtýr-
ma sistemlerini okuyabilmektedir. (örn.
LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER)  Ancak
sýkýþtýrma sistemlerinin sürekli çoðalmasý se-
bebiyle tüm sýkýþtýrma formatlarýnýn okun-
masý garanti edilmez.

ÖNEMLÝ Üzerine bir kereden falza
yazýlmýþ CD’ler kullanýldýðýnda (multisession
CD) ilk yazma iþlemi esnasýnda yazýlan ver-
iler okunur.

CD’lerle ilgili notlar

CD’lerin yüzeylerine etiket yapýþtýrmayýnýz;
kurþun kalem veya tükenmez kalemler ile
yazý yazmayýnýz.

CD’leri temizlemek için; piyasada satýlan
leke çýkarýcýlarý, antistatik spreyleri veya
inceltici maddeleri kullanmayýnýz.

Üzerinde çok fazla çizik olan, çatlamýþ
veya deforme olmuþ CD’leri kullanmayýnýz.
Bu CD’lerin kullanýlmasý, CD çalarýn hasar
görmesine sebep olabilir.

CD’leri direkt güneþ ýþýðýnda veya ýsý kay-
naklarýnýn yakýnýnda býrakmayýnýz.

ifadeler olabilir: “COPY CONTROL”,
“COPY PROTECTED”, “THIS CD CANNOT BE
PLAYED ON A PC/MAC”, veya aþaðýdaki
gibi semboller kullanýlmýþ olabilir:
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Ön paneldeki kumanda tuþlarý
Harf veya sembol Fonksiyon
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Buton RADYO modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az) Uzun süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)

SRC-SCAN

Display

N

?

˜

O

÷

MENU-PRS

6

Ses (audio) kaynaðýnýn seçimi/ 
Scan (tarama) fonksiyonu

CD yuvasý

Otomatik istasyon arama

CD’yi çýkarma 

Manuel istasyon arama

Otomatik istasyon arama

Manuel istasyon arama

Menü fonksiyonu/Scan (tarama) fonks.

6 no’lu ayarlý istasyon

CD, CD Changer (bazý tiplerde) veya
radyo arasýnda seçim yapmak

Otomatik istasyon arama
TP: arama -
PTY: arama -
AF: arama -

CD’yi çýkarma

Manuel istasyon arama
TP: arama +
PTY: arama +
AF: arama +

Otomatik istasyon arama
TP: arama -
PTY: arama -
AF: arama -

Manuel istasyon arama
TP: arama -
PTY: arama -
AF: arama -

Menüyü açma/kapama

FM/AM: 6 no’lu kayýtlý istasyonun çalýnmasý

FM/AM radyo istasyonlarýnýn taran-
masý

Hýzlý otomatik istasyon arama
TP: arama +
PTY: arama +
AF: arama +

Hýzlý manuel istasyon arama
TP: arama +
PTY: arama +
AF: arama +

Hýzlý otomatik istasyon arama
TP: arama -
PTY: arama -
AF: arama -

Hýzlý manuel istasyon arama
TP: arama -
PTY: arama -
AF: arama -

Önceden ayarlanmýþ istasyonlarý taramak

FM/AM: 6 no’lu kayýtlý istasyonun çalýnmasý
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CD Changer (çoklu CD çalar) modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az)   Uzun süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)

CD modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az)   Uzun süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)

CD, CD Changer 
(eðer mevcutsa) veya radyo arasýnda seçim yapmak

CD’yi çýkarma

Bir sonraki parçayý seçmek

Parçanýn baþýna dönme/ bir önceki 
parçayý seçme

Menüyü açma/kapama

CD’deki parçalarý tarama

Hýzlý ileri alma

Hýzlý geri alma

CD, CD Changer (eðer mevcutsa) veya
radyo arasýnda seçim yapmak

Bir sonraki CD’yi seçmek

CD’yi çýkarma

Bir sonraki parçayý seçmek

Bir önceki CD’yi seçmek

Parçanýn baþýna dönme/ bir önceki 
parçayý seçme

Menüyü açma/kapama

CD Changer’daki (Çoklu CD çalar) CD’lerin
taranmasý 

Bir sonraki CD’yi seçmek 
(basmaya devam edildiðinde sonraki
CD’lere geçer)

Hýzlý ileri alma

Bir sonraki CD’yi seçmek 
(basmaya devam edildiðinde sonraki
CD’lere geçer)

Hýzlý geri alma
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Buton RADYO modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az) Uzun  süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)

Program tipi

5 no’lu kayýtlý istasyonun seçilme-
si/MIX fonksiyonu

4 no’lu kayýtlý istasyonun seçilme-
si/REPEAT fonksiyonu

Frekans bandý seçimi
3 no’lu istasyonun çalýnmasý
Çalarken duraklama

Alternatif frekanslar (AF) /Trafik bil-
gileri (TA)

2 no’lu kayýtlý istasyonun çalýn-
masý/ CLR fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn çalýnma sýrasýnýn iptali)
1 no’lu kayýtlý istasyonun çalýnmasý/
TPM fonks. (CD’deki parça-larýn çalýn-
ma sýrasýnýn kaydedilmesi)

Ses fonksiyonlarýnýn seçim buto-
nu/Loudness (ses seviyesi düþükken
bas ve tis sesinin vurgulanmasý

Radyo açma-kapama/Ses ayarý

PTY ON/OFF

FM/AM: 5 no’lu kayýtlý istasyonun
çalýnmasý

FM/AM: 4 no’lu kayýtlý istasyonun
çalýnmasý

FM1, FM2, FMT, MW veya LW

FM/AM: 3 no’lu kayýtlý istasyonun
çalýnmasý

TA ON/OFF

FM/AM: 2 no’lu kayýtlý 
istasyonun çalýnmasý

FM/AM: 1 no’lu kayýtlý 
istasyonun çalýnmasý

Bas tonlar (B)
tiz tonlar (T)
sað/sol ses ayarý (F)
ön/arka ses balansý (B)
Radyo açýk konumdayken:
Mute (ses kesme) fonks. açma/kapama
Radyoyu açma
Ses ayarý:
sola çevirildiðinde: ses azaltma
saða çevrildiðinde: ses artýrma

PTY: seçili program tipini gösterir

FM/AM: 5 no’lu istasyonun kaydý

FM/AM: 4 no’lu istasyonun kaydý

FMT istasyon sýrasýna otomatik
kayýt
FM/AM: 3 no’lu istasyonun
kaydedilmesi

AF ON/OFF

FM/AM: 2 no’lu 
istasyonun kaydedilmesi

FM/AM: 1 no’lu 
istasyonun kaydedilmesi

Loudness (ses seviyesi düþükken
bas ve tis sesinin vurgulanmasý)
fonksiyonunun açýlmasý/kapatýlmasý
Radyo açýk konumda iken: radyoyu
kapatýr

Radyo kapalý konumdayken: rad-
yoyu açar

Ön paneldeki kumanda tuþlarý
Harf veya sembol Fonksiyon

PTY

5-MIX

4-RPT

BAND-AST

3-II

TA-AF

2-CLR

1-TPM

AUDIO-LOUD

on/off - z
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PTY ON/OFF

MIX fonksiyonu on/off

REPEAT fonksiyonu on/off

CD çalmayý duraklatma 
on/off

TA ON/OFF

TPM fonksiyonu on/off

Bas tonlar (B)
tiz tonlar (T)
sað/sol ses ayarý (F)
ön/arka ses balansý (B)

FMT istasyon sýrasýna otomatik kayýt

AF ON/OFF

CD’deki parçalarýn çalýnma 
sýrasýnýn iptali 

Ýstenilen parçanýn kaydedilmesi

Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve
tis sesinin vurgulanmasý) fonksiyonunun
açýlmasý/kapatýlmasý

PTY ON/OFF

MIX fonksiyonu on/off

REPEAT fonksiyonu on/off

CD çalmayý duraklatma 
on/off

TA ON/OFF

Bas tonlar (B)
tiz tonlar (T)
sað/sol ses ayarý (F)
ön/arka ses balansý (B)

FMT istasyon sýrasýna otomatik kayýt

AF ON/OFF

Loudness (ses seviyesi düþükken bas ve
tis sesinin vurgulanmasý) fonksiyonunun
açýlmasý/kapatýlmasý

CD modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az)    Uzun  süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)

CD Changer (çoklu CD çalar) modu
Kýsa süreli basma fonks. (2 saniyeden az)     Uzun  süreli basma fonks. (2 saniyeden fazla)
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GENEL BÝLGÝLER

Ses sistemi aþaðýdaki fonksiyonlara
sahiptir:

RADYO BÖLÜMÜ

– FM/AM/MW/LW frekans bantlarýnda
sahip PLL ayarý;

– TA (Trafik Bilgileri)- PTY (Program
Türü) - EON (Güçlendirilmiþ Diðer Yayýn
Ýstasyonlarý Þebekesi) - REG (Bölgesel
Programlar) fonksiyonlarý ile birlikte RDS
(Radyo Data Sistemi)

– AF: RDS modunda alternatik frekans
arama bölümü;

– Acil durum alarmlarýnýn alýnmasý için
ön hazýrlýk;

– Otomatik/manuel istasyon arama;

– 36 istasyonun manuel kaydý: 18 ista-
syonun FM bandýnda (6’sý FM1, 6’sý FM2,
6’sý FMT), 6 istasyonun MW bandýnda ve 6
istasyonun LW bandýnda ve 6 istasyonun
PTY modunda (sadece FM bandýnda) kaydý 

– 6 istasyonun FM bandýnda otomatik
kaydý (AUTOSTORE fonksiyonu);

– DX / LO fonksiyonu (radyo istasyonlarý
aranýrken hassasiyet ayarý);

– Tarama (Scan) fonksiyonu (kaydedilen
istasyonlarý tarama);

– SVC fonksiyonu: araç hýzýna baðlý
olarak sesin otomatik yükseltilmesi/azaltýl-
masý;

– Otomatik Stereo/Mono seçimi.

CD ÇALAR BÖLÜMÜ

– CD seçimi (CD no.);

– Parça seçimi (ileri/geri);

– Hýzlý iler/geri gitme;

– Mix fonksiyonu (parçalarýn karýþýk sýra-
da çalýnmasý);

– Repeat (tekrarlama) fonksiyonu (son
parçanýn tekrar çalýnmasý);

– Scan (tarama) fonksiyonu (CD’deki
parçalarýn taranmasý).

– TPM fonksiyonu (CD’nin çalan
parçalarýn çalýnma sýrasýnýn kaydedilmesi);

– CLR fonksiyonu (CD’deki parçalarýn
çalýnma sýrasý kaydýnýn iptali);

CD Changer n ( oklu CD
alar) monte edilmesi ve

ba lant lar n n yap lmas
i in, sadece yetkili bir m racaat ediniz.

Multimedia CD ler ses ve bil-
giler i erirler. Bu CD lerin

al nmas , h rt lar n yan  s ra,
yol g venli ini tehlikeye atacak ve
sistemin son kademeleri ile hoporl re
zarar verebilecek derecede y ksek
seslerin kmas na sebep olabilir.

UYARI
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SES BÖLÜMÜ

– Mute/Pause (sessize alma/duraklat-
ma) fonksiyonu;

– Loudness (ses seviyesi düþük iken bas
ve tiz seslerin vurgulanmasý) fonksiyonu;

– 7 bantlý grafik ekolayzer;

– Baðýmsýz bass (bas)/treble (tiz)
ayarlarý

– Sað/sol ve ön/arka kanal balansý.

HIRSIZLIÐA KARÞI KORUMA

Radyo, kendisi ile aracýn içerisine monte
edilmiþ elektronik kontrol ünitesi arasýnda
gerçekleþen bilgi alýþ veriþine dayanan bir
hýrsýzlýk önleme sistemiyle donatýlmýþtýr.

Sistem en yüksek güvenlik derecesini
temin eder ve radyo beslemesinin baðlan-
týsýnýn her kesilmesinde gizli þifrenin gir-
ilmesini önler.

Otomatik kontrolün sonuçlarý olumsu ise
ses sistemi çalýþmaya baþlar, eðer þayet
karþýlaþtýrma kodlarý ayný olmazsa veya
elektronik kontrol üniyesi deðiþtirildiyse
cihaz kullanýcýyý uyarýr ve sonraki para-
graflarda bahsedilen prosedürlere göre
gizli þifreyi girmesi ister.

Gizli þifrenin girilmesi

Ses sistemi açýldýðýnda (ve gizli þifrenin
(code) girilmesi istendiðinde, ekranda
“CODE” ibaresi yaklaþýk 2 saniye boyun-
ca görüntülenir ve ardýndan da “ENTER
CODE: - - - -” ibaresi görüntülenir.

Gizli þifre, 1 ila 6 arasýnda yer alan ve her
biri bu çizgilerden birine karþý gelen dört
rakamdan meydana gelir.

Þifrenin ilk rakamýný girmek için, ilgil
istasyon kaydý butonuna (1’den 6’ya kadar
numaralandýrýlan) basýnýz. Benzer þekilde
þifrenin diðer rakamlarýný da giriniz.

Eðer dört rakam 20 saniye içerisinde gir-
ilmezse, gösterge “ÞÝFRE” sözcüðünü 2
saniyeliðine ve ardýndan “ENTER CODE:
- - - -” gösterilir. Bu durum, sistem tarafýn-
dan  yanlýþ þifre giriþi olarak yorumlanmaz.

Ses sistemi dört rakam da girildikten
sonra (20 saniye içerisinde) çalýþmaya
baþlar.

Eðer hatalý þifre girilirse, bir “bip” sesi
duyulur, ekranda 2 saniye süreyle“CODE”
ibaresi ve ardýndan da “ENTER CODE: -
- - -” ibaresi görüntülenir. Bu durum, kul-
lanýcýya doðru þifrenin girilmesi gerektiðini
belirtir.

Kullanýcý her yanlýþ þifre girdiðinde, bek-
leme süresi maksimum 24 saate ulaþýlana
kadar, kademeli olarak artar (1 dakika, 2
dakika, 4 dakika, 8 dakika, 16 dakika, 30
dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 16
saat, 24 saat).

Bekleme süresi göstergede “RADIO
BLOCKED/WAIT” ibaresi ile gösterilir.
Mesaj ekrandan kaybolduktan sonra,
þifrenin girilmesi prosedürünü yeniden
uygulamaya baþlamak mümkün olur.

Þife (CODE) Kartý

Þifre kartý, radyonun sahibi olduðunuzun
belgesidir. Þifre kartý üzerinde; radyonun
modeli, seri numarasý ve gizli þifre yer alýr. 

DÝKKAT Hýrsýzlýk durumunda yetkili
makamlara gerekli bilgileri verebilmek
için, þifre kartýný güvenli bir yerde sak-
layýnýz.
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SÖZLÜK

AF (Alternatif Frekans)

Bu fonksiyon, farklý frekanslarda yayýn
yapan vericilerin yayýnlarýnýn alýndýðý böl-
gelerden geçerken de, radyonun seçilen FM
istasyonuna ayarlanmýþ durumda
kalmasýný saðlar.

RDS sistemi, en güçlü sinyali gönderen
vericinin frekansýna otomatik olarak ayar
yaparak, alýnan sinyalin þiddetini ve
kalitesini kontrol altýnda tutar.

AutoSTore (otomatik kayýt)

Bu fonksiyon, radyo istasyonlarýnýn
otomatik olarak kaydedilmesini saðlar.

Balans (Kanal balansý)

Bu fonksiyon, sað veya sol hoparlörlerden
gelen sesin uygun þekilde ayarlanmasýný
saðlar.

Bass (Bas)

Bu fonksiyon bas tonlarýný ayarlar.

CD Changer (çoklu CD çalar)

Çoklu Kompak Disk (CD) çalar.

CLR (Clear)

Bu fonksiyon, CD’deki tüm parçalarýn
TMP fonksiyonu ile kaydedilen çalýnma
sýrasýnýn iptal edilmesini saðlar.

Distant/Local (Sens Dx/Loc -
Uzak/Yerel)

Bunlar, istasyonlarýn alýnmasýndaki iki
farklý hassasiyet seviyesini ifade eder.

1) Distant (maksimum hassasiyet),
yayýnlarý alýnabilen tüm istasyonlara ayar
yapýlmasýný mümkün kýlar. 

2) Local (minimum hassasiyet), sadece
sinyalleri yeterince güçlü olan istasyonlara
(örneðin erel istasyonlar) ayar yapýlmasýný
mümkün kýlar.

EON (Enhanced Other Network -
güçlendirilmiþ diðer yayýn istasy-
onlarý þebekesi)

Bu fonksiyon radyonun, trafik bilgileri
yayýnlayan baþka bir radyo istasyonuna
otomatik olarak ayarlanmasýný saðlar.

Fader (ön ve arka hoparlörler
arasýnda balans)

Bu fonksiyon ön ve arka hoparlörlerden
gelen sesin uygun þekilde ayarlanmasý için
kullanýlýr.

Hicut (treble reduction - tiz ses-
lerinin azaltýlmasý)

Bu fonksiyon, gönderilen sinyale baðlý
olarak, tiz seslerin azaltýlmasýný saðlar.

Loudness (ses seviyesi düþük iken
bas ve tiz seslerin vurgulanmasý)

Bu fonksiyon, ses seviyesi düþük iken,
bas ve tiz seslerin otomatik olarak vurgu-
lanmasýný saðlar. Ses sonuna kadar
açýldýðýnda bu fonksiyon devre dýþý kalýr.

Mix (rastgele seçilen CD’lerdeki
parçalarýn rastgele çalýnmasý)

Bu fonksiyon, CD bölmesinde mevcut
CD’ler içinden rastgele CD seçilmesi ve bu
CD’de yer alan bütün parçalarýn karýþýk
sýrada çalýnmasý için kullanýlýr.

Mute (ses kesme)

Bu fonksiyon güncel ses kaynaðýnýn
sesinin kesilmesini saðlar. Bu fonksiyon
devreye alýndýðýnda, araçta telefon kiti
bulunmasý halinde, telefon edildiðinde
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/telefon geldiðinde sesin kesilmesini
saðlar.

Presettings (kaydedilebilen ista-
syon sayýsý)

Manuel veya otomatik olarak
kaydedilebilen radyo istasyonlarýnýn
sayýsýný ifade eder.

PTY (Program Type - program
türü)

Bu fonksiyon, herhangi bir program
türüne (örneðin haber bültenleri, müzik
programlarý, spor programlarý, vb) önceden
ayar yapýlabilmesini saðlar.

RDS (Radyo Data System - radyo
data sistemi)

Bu sistem, normal FM yayýnlarý için 57
kHz’lik bir alt baðlantýyý kullanan, radyo-
fonik bir bilgi sistemidir.

Bu fonskiyon; trafik bültenleri ve radyo
istasyonlarýnýn isimleri gibi çeþitli bilgilerin
alýnmasýný ve ayný programýn en güçlü
sinyal ile yayýnlanan radyo istasyonuna
otomatik olarak ayar yapýlmasýný saðlar.

REG (Regional transmission
reception function - bölgesel pro-
gramlarýn alýnmasý fonksiyonu)

Bu fonksiyon ile, sadece yerel (bölgesel)
istasyonlara ayar yapýlmasý mümkündür.

Repeat fonksiyonu (son parçanýn
sürekli olarak tekrarlanmasý)

Bu fonksiyon CD’de dinlenilen son
parçanýn sürekli olarak tekrarlanmasýný
saðlar.

Scan (parçalarýn taranmasý)

Bu fonksiyon, kaydedilen bütün radyo
istasyonlarýnýn veya CD’deki bütün
parçalarýn baþ taraflarýnýn birkaç saniye
boyunca dinlenmesi için kullanýlýr.

Scrolling (Programlarýn taran-
masý) 

Bu fonksiyon, ayný yayýn þebekesindeki
farklý programlarýn (sadece FM bandýnda)
alýnmasýný saðlar.

PLL tuning (PLL ayarý)

Radyo kanallarýna en iyi ayarýn yapýl-
masýný saðlayan ve bir PLL (Phase Lock
Loop) devresini içeren dijital ayar fonksiy-
onudur.

Soft Mute (sesin yavaþça
azaltýlýp-artýrýlmasý)

Bu fonksiyon, Mute fonksiyonu devrede
veya devre dýþý iken sesin yavaþça artýrýl-
masý ve azaltýlmasý için kullanýlýr.

Sound Flavour (ses kalitesi)

Bu fonksiyon, dinlenilen müziðin türüne
(Klasik, Caz, Rock, vb.) baðlý olarak,
mümkün olan en iyi ses kalitesinin elde
edilmesini saðlar.

SVC (otomatik ses seviyesi ayarý)

Bu fonksiyon, ses seviyesi ile yolcu kabini
içindeki gürültü seviyesi arasýndaki aranýn
korunmasý için, ses seviyesini otomobilin
hýzýna göre otomatik olarak ayarlar.

TA (Trafik bilgileri)

Bu fonksiyon devreye alýndýðýnda; baþka
bir istasyon veya CD dinlenirken, ya da bir
telefon görüþmesi yapýlýrken, ilgili istasy-
onlarda yayýnlanan trafik anonslarýnýn
alýnmasý mümkün olur.

TPM (Parça programlama
belleði) 

Bu fonksiyon, bir CD’deki parçalarýn
çalýnma sýrasýnýn kaydedilmesi ve daha
sonra ayný sýrada çalýnmasýný saðlar.
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Treble (tiz)

Bu fonksiyon, tiz tonlarýn ayarlanmasýný
saðlar.

ÖN PANEL ÜZERÝNDEKÝ
KUMANDALAR (þekil 1)

Ana radyo fonksiyonlarýnýn kumanda
tuþlarý, kullanýmý kolaylaþtýrmak için,
direksiyon simidi üzerine de yerleþtir-
ilmiþtir.

1. Ses yüksekliðini arttýrma butonu;

2. Ses yüksekliðini azaltma butonu;

3. Mute (ses kesme) fonksiyonu butonu;

4. Çok fonksiyonlu buton:

– Radyo: kaydedilen istasyonlarýn din-
lenmesi (1’den 6’ya kadar)

– CD çalar: bir sonraki parçaya geçiþ;

– CD Changer (çoklu CD çalar): bir sonra-
ki parçaya geçiþ.

5. Çok fonksiyonlu buton:

– Radyo: kaydedilen istasyonlarýn din-
lenmesi (6’dan 1’e kadar)

– CD çalar: önceki parçayý seçme;

– CD Changer (çoklu CD çalar): önceki
parçayý seçme.

6. Radyo bandýný (FM1, FM2, FMT, MW,
LW) seçmek ve radyo, CD çalar, CD Changer
(çoklu CD çalar) arasýnda  seçim yapmak
için kullanýlan buton;

Ses seviyesi ayarý ve/Mute 
fonksiyon butonlarý

Ses seviyesini ayarlamak için (1 ve 2)
butonlarý, Mute (ses kesme) fonksiyonunu
devreye almak/devre dýþý býrakmak için (3)
butonu, radyo üzerindeki ilgili butonlara
benzer þekilde çalýþýr.  

A0E0008mþekil 2
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Radyo frekansý ve ses kaynaðý
seçim düðmesi

Radyo frekanslarý ve arasýnda dönüþümlü
olarak seçim yapmak için (6) butonuna
arda arda kýsa bir þekilde basýnýz.  

Bu buton ile: FM1, FM2, FMT, MW, LW,
CD (*), CDC (**) seçimlerinin yapýlmasý
mümkündür.

(*) Sadece CD yerleþtirildiðinde.

(**) Sadece CD Changer (çoklu CD çalar)
monte edilmiþ ise.

Çok fonksiyonlu (4) ve (5) buton-
larý

Çok fonksiyonlu (4) ve (5) butonlarý,
önceden kaydedilen radyo istasyonlarýnýn
dinlenmesini veya CD dinlenirken bir son-
raki/bir önceki parçaya geçilmesini saðlar.

1’den 6’ya kadar numaralandýrýlan ista-
syonlarý seçmek veya CD’deki bir sonraki
parçayý dinlemek için 4 butonuna basýnýz.

6’den 1’e kadar numaralandýrýlan istasy-
onlarý seçmek veya CD’deki bir önceki
parçayý dinlemek için 5 butonuna basýnýz.

FONKSÝYONLAR VE 
AYARLAR

Ses sisteminin açýlmasý

Sistemi açmak için 20 (on/off - z)
butonuna basýn. 

Eðer sistem, kontak anahtarý kontaktan
çýkarýlmýþ konumdayken açýlýr ise, yaklaþýk
20 dakika sonra otomatik olarak kapanýr.
Ancak tekrar 20 (on/off - z) düðmesine
basýlmasý durumunda tekrar 20 dakika
çalýþýr.

Ses sistemi tekrar açýldýðýnda, ses seviye-
si hariç olmak üzere (20’nin üzerinde
ayarlandýysa 20’ye ayarlanýr) kapatýl-
madan önce geçerli olan bütün ayarlar
aynen korunur.

Ses sistemini kapatmak

Sistemi kapatmak için 20 (on/off - z)
butonuna basýn.
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Radyo/Kompakt disk/CD Changer
(çoklu CD çalar) fonksiyonlarýnýn
seçilmesi

Aþaðýda belirtilen fonksiyonlarý dönüþüm-
lü olarak seçmek için, 1 (SRC-SCAN)
butonuna kýsa bir þekilde ve ard arda
basýnýz:

– TUNER (Radyo);

– CD (Kompakt disk) (sadece CD yer-
leþtirilmiþ ise);

– CHANGER (çoklu CD çalar) (sadece
çoklu CD çalar monte edilmiþ ise).

Fonksiyonlar her deðiþtirildiðinde, seçilen
fonksiyon ile ilgili mesaj yaklaþýk 2,5
saniye süre ile görüntüye gelir: TUNER
(Radyo), CD (Kompakt disk) veya
CHANGER (çoklu CD çalar).

Seçilemeyen fonksiyonlar (örneðin
Kompak Disk yerine yerleþtirilmemiþ ise
“CD”) otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr.
Eðer kompakt disk yerine yerleþtirilmemiþ
ve CD çalar monte edilmemiþ ise, 1 (SRC-
SCAN) butonuna basýldýðý zaman, yak-
laþýk 2,5 saniye süre ile “NO SOURCE
AVAILABLE” mesajý ekrana gelir. Bu
durumda sistem otomatik olarak
“TUNER” (Radyo) moduna geçer.

Pause (Duraklatma) fonksiyonu

Eðer Kompak Disk dinlendiði sýrada
baþka bir fonksiyon seçilirse (örneðin
radyo), CD’nin çalmasý sona erer. Kompakt
Disk moduna tekrar dönüldüðünde, CD
kaldýðý yerden itibaren çalmaya baþlar.

Eðer radyo dinlenirken baþka bir fonksiy-
on seçilirse; radyo moduna tekrar
dönüldüðünde, seçilen son istasyon çal-
maya baþlar.

Ses seviyesinin ayarlanmasý

Ses yüksekliði minimumdan (“VOLUME
0”) maksimuma (“VOLUME 66”)
ayarlanabilir. Ses yüksekliðini 20 (on/off
- z) butonunu kullanarak ayarlaya-
bilirsiniz.

Sesi yükseltmek için düðmeyi saða sesi
azaltmak için düðmeyi sola çevirin. 

Ayarlanan ses seviyesi yaklaþýk 4 saniye
(örneðin: “VOLUME 23”) ekranda
görüntülenir.

Eðer ses yüksekliði deðiþimi bir trafik bül-
teni yayýný veya telefon kullanýmý (eðer ses
özelliði kurulmuþsa) yapýlmýþsa, yeni
ayarlar sadece bülten veya telefon konuþ-
masýnýn bitimine kadar etkin kalýr.

Ses seviyesi manuel/otomatik istasyon
ayarlama, AutoSTore, radyo istasyonu
tarama veya CD Changer modunda da
ayarlanabilir
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SVC fonksiyonu
(hýza baðlý ses yüksekliði deðiþi-
mi) (HI-FI BOSE ses sistemine
sahip versiyonlar hariç)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu
kabini içindeki gürültü seviyesi arasýndaki
oranýn korunmasý için, ses seviyesini oto-
mobilin hýzýna göre otomatik olarak
ayarlar; sürat arttýkça, ses seviyesi de
artýrýlýr.

SVC fonksiyonunu devreye almak için, 9
(MENU-PRS), butonuna kýsa bir þekilde
(l saniyeden daha kýsa) basýnýz; daha
sonra menü fonksiyonlarýný tarayarak, SVC
fonksiyonuna ulaþmak için 4 (N) veya 7
(O) butonunu kullanýnýz. Fonksiyonu
devreye almak veya devre dýþý býrakmak
için; sýrasýyla 8 (÷) veya 6 (˜)
butonuna basarak “SVC SETTING ON”
veya “SVC SETTING OFF” seçimini
yapýnýz.

Bu fonksiyon, bütün çalýþma modlarmda
(Radyo/Kompakt Disk veya çoklu CD çalar)
devreye alýnabilir ve devre dýþý býrakýlabilir.

Mute fonksiyonu (sesin tamamen
kesilmesi)

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devreye
almak için 20 (on/off - z) butonuna kýsa
bir þekilde (bir saniyeden daha kýsa bir
süre) basýnýz. Ses tedrici olarak azaltýlýr
(Soft Mute fonksiyonu) ve ekranda
“MUTE” mesajý görüntüye gelir .

Mute (ses kesme) fonksiyonunu devre dýþý
býrakmak için 20 (on/off - z) butonuna
tekrar kýsa bir þekilde basýnýz. Ses seviyesi,
Mute fonksiyonu devreden çýkartýlmadan
önceki ses seviyesine ulaþýlana kadar tedri-
ci olarak artýrýlýr (Soft Mute fonksiyonu).

Mute fonksiyonu devreye alýndýðýnda:

– diðer tüm fonksiyonlar kullanýlabilir;

– 20 (on/off - z) butonu çevrilerek
ses yükekliði direk olarak ayarlanabilir;

– acil durum alarmý veya trafik bülteni
(TA fonksiyonu devrede iken) alýnýr ise
Mute fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr;

– bir çaðrý gelmesi durumunda Mute
fonksiyonu devre dýþý býrakýlýr. Çaðrý son-
landýrýldýðýnda Mute fonksiyonu tekrar
devreye alýnýr.

– TA fonksiyonu devrede olduðunda
radyo trafik bilgilerini yayýnlamaz, bir uyarý
duyulur.

Soft Mute (tedrici olarak ses
kesme) fonksiyonu

Mute (ses kesme) fonksiyonu devreye
alýndýðýnda, ses tedrici olarak azaltýlýr veya
artýrýlýr (Soft Mute fonksiyonu). TSoft mute
fonksiyonu altý istasyon kayýt butonundan
birine, 14 (BAND – AST) veya 20
(on/off - z) butonuna basýlarak da devr-
eye alýnabilir. 
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Ton ayarý (bas/tiz)

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– Ekranda “BASS” veya “TREBLE”
(Bas veya Tiz fonksiyonu seçimi) mesajla rý
görüntülenene kadar 19 (AUDIO-
LOUD) butonuna ard arda ve kýsa bir þek-
ilde basýnýz;

– Bas veya tiz ayarýný artýrmak için 4
(N) butonuna veya azaltmak için 7 (O)
butonuna basýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda,
ayar iþlemi kademeli olarak gerçekleþir.
Butonlara daha uzun süre ile basýldýðýnda,
ayar iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.

Bas/tiz ayarlarý (-6 ila +6 arasýnda)
yaklaþýk 4 saniye boyunca ekranda görün-
tülenir. (-6’dan +6’ya).

Balans ayarý

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– Ekranda “BALANCE” (balans
fonksiyonu seçimi) mesajý görüntülenene
kadar 19 (AUDIO-LOUD) butonuna ard
arda ve kýsa bir þekilde basýnýz;

– Sað hoparlörlerden gelen sesi artýrmak
için 4 (N) butonuna, sol hoparlörlerden
gelen sesi artýrmak için 7 (O) butonuna
basýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda,
ayar iþlemi kademeli olarak gerçekleþir.
Butonlara daha uzun süre ile basýldýðýnda,
ayar iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.
RIGHT+9’dan LEFT+9’a (“RIGHT”
= sað, “LEFT”’ = sol) kadar deðiþen
balans seviyeleri, birkaç saniye süre ÝÝe
ekranda gösterilir.

Sað ve sol ses ayarýnýn eþit seviyede
olmasýný istiyorsanýz “CENTER” seçeneði-
ni seçin.

Fader (ön ve arka hoparlörler
arasýndaki balans) ayarý

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– Ekranda “FADER” (fader fonksiyonu
seçimi) mesajý görüntülenene kadar 19
(AUDIO-LOUD) butonuna ard arda ve
kýsa bir þekilde basýnýz;

– Arka hoparlörlerden gelen sesi artýrmak
için 4 (N) butonuna, ön hoparlörlerden
gelen sesi artýrmak için 7 (O) butonuna
basýnýz.

Butonlara kýsa bir þekilde basýldýðýnda,
ayar iþlemi kademeli olarak gerçekleþir.
Butonlara daha uzun süre ile basýldýðýnda,
ayar iþlemi hýzlý bir þekilde gerçekleþir.
FRONT+9’dan REAR+9’a (“FRONT”
= ön, “REAR” = arka) kadar deðiþen
fader seviyeleri, birkaç saniye süre ÝÝe
ekranda gösterilir.

Ön ve arka kýsýmdaki ses seviye ayarýnýn
ayný olmasý için “CENTER” seçeneðini
seçin. 

NOT Ses ayarlarý (Bas, tiz, sað-sol, ön-
arka balans ayarý) aþaðýdaki durumlarda
iptal olur (gerekli ayarlarý gerçekleþtirdik-
ten sonra ayarlar kaydedilir):

– Son yapýla ayardan 4 saniye sonra;

– 19 (AUDIO-LOUD) butonuna tekrar
basýldýðýnda;
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– Bilgi gösterimini gerektiren bir fonksiy-
onun devreye alýnmasý, devreden çýkarýl-
masý;

– yeni bir fonksiyon devreye alýndýðýnda
(örneðin: TA, Tel Mute modu veya bir CD
takýlmasý).

Loudness fonksiyonu (ses seviyesi
düþük iken bas ve tiz seslerin vur-
gulanmasý) (BOSE HI-FI sistemi
bulunan tipler hariç) 

Loudness fonksiyonu; düþük ses
seviyesinde, bas ve tiz sesleri artýrarak ses
kalitesini iyileþtirir. Ses maksimum sevi-
yeye ayarlandýðý zaman, bu fonksiyon
devre dýþý kalýr.  

Bu iþlevi açmak/kapatmak için 19
(AUDIO-LOUD) butonuna “bip” sesini
duyana kadar basýn. Fonksiyonun devrede
veya devre dýþý olmasýna baðlý olarak (on
veya off durumu), ekranda birkaç saniye
süre ile “LOUD  ON” veya “LOUD
OFF” mesajlarý gösterilir.

TELEFON ÝÇÝN ÖN HAZIRLIK
(bazý tiplerde)

Eðer otomobile ilgili kit monte edilmiþ
ise; telefon geldiði zaman, radyonun sesi
telefon giriþine baðlanýr ve o an çalmakta
olan radyo istasyonu veya CD’deki parçaya
ara verilir. Telefondaki konuþmalar, sabit
bir ses seviyesinde duyulur, ancak konuþ-
ma esnasýnda 20 (on/off - z) butonu
kullanýlarak ses seviyesi ayarlanabilir.

Sabit telefon sesi menüdeki “VOICE”
fonksiyonu vasýtasý ile ayarlanabilir. (bkz.
“MENU” paragrafý).

Telefon görüþmesi sebebi ile ses kap-
atýldýðýnda, ekranda “VOICE” mesajý
gösterilir.

Bir trafik bülteni yayýnlanýrken veya
PTY31 anonsu esnasýnda, telefon
görüþmesinin sesi kesilir; eðer bülteni din-
lemek istemiyorsanýz, 16 (TA-AF) buto-
nuna basýnýz .

Ses sistemi açýkken ve kontak anahtarý
kontaktan çýkarýldýðýnda ses sistemi telefon
görüþmesi maksimum 20 dakika sürene
kadar devrede kalmaya devam eder ve
konuþma sonlandýrýldýðýnda otomatik
olarak devre dýþý býrakýlýr.
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RADYO 

Ses sistemi açýldýðý zaman, sistem kap-
atýlmadan önce seçilen son kaynak (Radyo,
Kompakt Disk veya ÇOKLU CD çalar) çal-
maya baþlar.

Kompakt Disk (CD) dinlerken, radyo
fonksiyonunu seçmek için; 1 (SRC-
SCAN) butonuna bu fonksiyon seçilene
kadar kýsa bir þekilde ard arda basýnýz.

Radyo devrede olduðunda ekranda seçili
olan istasyon ismi (sadece RDS destekli
istasyonlar) veya istasyon frekansý, frekans
bandý (örn. FM1) ve kayýtlý olduðu buton
numarasý (örn P1 = istasyon bir numaralý
butona ayarlanmýþ) gösterilir. 

Frekans bandýnýn seçimi

Radyo modunda iken istediðiniz radyo
bandý seçmek için 14 (BAND-AST) buto-
nuna kýsa bir þekilde ve ard arda basýnýz.

Butona her basýldýðýnda “FM1”,
“FM2”, “FMT”, “MW” ve “LW” bant-
larý sýrasýyla seçilir ve ekranda gösterilir.

Ýlgili frekansta son olarak seçilen radyo
istasyonu herhangi bir kayýt tuþuna
ayarlanmasa da ayarlanarak ekranda gös-
terilir.

Seçilen istasyon eðer istasyon kayýt
butanlarýndan birinde zaten ayarlý durum-
da ise bir kaç saniye bu buton numarasý
ekranda gösterilir, daha sonra tekrar ista-
syon frekansý gösterilir.

FM bandý, FM1, FM2 ve FMT bölümlerine
ayrýlýr. FMT bandý, Autostore (otomatik
kayýt) fonksiyonu ile otomatik olarak
kaydedilen istasyonlara tahsis edilmiþtir.

Radyo, yayýnlarý daima RDS (Radyo Data
Sistemi) modunda almaya hazýrdýr.

Ýstasyon kayýt butonlarý

l’den 6’ya kadar numaralandýrýlmýþ olan
butonlar (“18”, “17”, “15”, “13”,
“12”, “10”) aþaðýda belirtilen istasyon
kayýt iþlemlerinin yapýlmasýný saðlar:

– 18 adet FM bandýna (6 adet FM1’de,
6 adet FM2’de, 6 adet FMT’de) 

– 6 adet MW bandýna;

– 6 adet LW banýnda;

– 6 çeþit PTY program türü (sadece FM
modunda PTY seçimi yapýldýðýnda). 

Önceden kaydedilen istasyonlarý dinle-
mek için, istediðiniz radyo bandýný seçiniz
ve ilgili istasyon kayýt butonuna (1’den
6’ya kadar numaralandýrýlan) kýsa bir þek-
ilde (l saniyeden daha kýsa bir süre ile)
basýnýz. Radyo bandý ve RDS istasyonun
ismi görüntülenmeden önce, istasyon kayýt
butonunun numarasý ve ilgili frekans birkaç
saniye süre ile görüntüye gelir.

Bir istasyon kayýt butonundaki frekanstan
gelmesi gereken PI (Program indeksi) kodu
artýk alýnmýyorsa, radyo bu PI (program
indeks) kodunu bir önceki frekansýn
yayýnýnýn alýndýðý bölge dýþýna çýkýlýr çýkýl-
maz baðka frekanslarda aramaya baþlar.
Ekranda “SEARCH” mesajý görüntülenir.
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Tüm frekanslarda aranmasýnda raðmen
ilgili PI kodu bulunamazsa radyo ilgili ista-
syon kayýt butonunda ayarlý olan frekansa
döner.

Ýstasyon kayýt butonlarýna 2 saniyeden
daha uzun süre basýldýðýnda o an ayarlý
olan istasyonu ilgili butona kaydedilir (Ses
sistemi frekansla birlikte her zaman PI
(program indeksi) kodunu da kaydeder.
Kayýt bir “bip” sesi ile onaylanacaktýr.

Dinlenen son istasyonun
kaydedilmesi

Radyo, her radyo bandýnda dinlenilen son
istasyonu otomatik olarak kaydeder ve
radyo açýldýðýnda veya radyo bandý
deðiþtirildiðinde bu istasyona ayar yapýlýr.

Otomatik ayar

Yayýnlarý alýnabilen bir sonraki istasyonu,
seçilen yönde otomatik olarak aramaya
baþlamak için 4 (N) veya 7 (O) buto-
nuna bir saniyeden daha kýsa bir süre ile
basýnýz.

4 (N) veya 7 (O) butonuna daha uzun
bir süre (l saniyeden uzun) basýlýr ise, hýzlý
arama gerçekleþir: Yayýný net olarak alýnan
ilk istasyona ulaþýldýðýnda, hýzlý arama
iþlemine devam etmeden önce, yaklaþýk bir
saniye süre ile durulur (ses kesilir). Buton
serbest býrakýldýðýnda, yayýný alýnabilen bir
sonraki istasyonda durulur.

Eðer TA fonksiyonu (trafik bilgileri)
devrede ise, sadece trafik bültenlerini
yayýnlayan istasyonlar aranýr. 

Eðer PTY (program türü) fonksiyonu
devrede ise, sadece PTY istasyonlarý aranýr.
Arama esnasýnda, sýrasýyla program türü
ve “SEARCH” mesajý görüntüye gelir.

Eðer arama esnasýnda kayýt bütanlarýn-
dan birine önceden kaydedilmiþ olan bir
istasyonun yayýný alýnýr ise, istasyon kayýt
numarasý birkaç saniye süre ile görüntüye
gelir.

Manuel ayar

Bu fonksiyon, seçilen radyo bandýnda
istasyonlarýn manuel olarak aranmasýný
saðlar.

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– 14 (BAND-AST) butonunu kulla-
narak radyo bandýný seçiniz: FM1, FM2,
FMT, MW veya LW;

– Seçilen bantta arama yapmak için 8
(÷) veya 6 (˜) butonuna kýsa ve
arda arda basýn. 8 (÷) veya 6 (˜)
butona daha uzun süre (1 saniyeden daha
uzun) basýldýðýnda, ileri doðru hýzlý arama
yapýlýr. Buton serbest býrakýlýr býrakýlmaz,
arama iþlemi sona erer.

Manuel ayar yapmak için, PTY (program
türü) ve AF (alternatif frekanslar) fonksiy-
onlarýnýn (devrede iseler) devre dýþý býrakýl-
masý gerekir.

Eðer ayar yapýlan istasyon, kayýt bütan-
larýndan birine önceden kaydedilmiþ ise,
istasyon kayýt numarasý birkaç saniye süre
ile görüntüye gelir
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Ýstasyonlarýn taranmasý 
(Scan fonksiyonu)

1 (SRC-SCAN) “bip” sesi duyulana
kadar basýlý tutulduðunda seçili frekans
bandýnda arama iþlemi baþlatýlýr. Bulunan
her istasyon birkaç saniye süre ile çalýnýr ve
istasyonun adý ile frekansý ekranda yanýp
söner. 

Arama esnasýnda gösterge birkaç
saniyeliðine “FM SCAN”, “AM SCAN”
veya “PTY SCAN” mesajýný gösterir.

Eðer TA iþlevi açýksa (trafik bilgileri), sis-
tem sadece trafik bülteni yapan istasyon-
larý arar. Eðer PTY iþlevi açýksa, sistem yal-
nýzca PTY istasyonlarýný arar.

Tarama iþlevi açýksa tüm diðer fonksiyon-
lar iptal edilir. Tarama (Scan) fonksiyonu
devrede olduðunda ekranda “SEARCH”
mesajý görüntülenir.

Scan (parçalarýn taranmasý) fonksiyonu,
aþaðýda belirtilen durumlarda devre dýþý
býrakýlýr:

– 1 (SRC-SCAN) butonuna tekrar
basýldýðýnda;

– 4 (N) veya 7 (O) veya 6 (˜)
veya 8 (÷)  butonuna basýldýðýnda
(manuel veya otomatik arama baþlar) ;

– istasyon kayýt butonlarýndan birine
basýldýðýnda; 

– Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonu
devreye alýndýðýnda;

– PTY (program türü) fonksiyonu devreye
alýndýðýnda;

– seçilen radyo bandý deðiþtirildiðinde;

– 9 (MENU-PRS) veya 19 (AUDIO-
LOUD) butonuna basýldýðýnda;

– eðer TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yayýnlayan bir istasyon bulun-
duðunda, 

– Bir kompakt disk (CD) yerleþtir-
ildiðinde.

Eðer hiçbir istasyon seçilmemiþ olsa bile,
radyo bandý tarandýktan sonra, arama
fonksiyonu daima devre dýþý býrakýlýr.

Kaydedilen istasyonlarýn taran-
masý

Seçilen radyo bandýnda kaydedilen ista-
syonlarý tarama iþlemini baþlatmak için 9
(MENU-PRS) uzun bir süre basýnýz:

– FM: FM1 1, FM1 2, ... FM1 6, FM2,
FM2 2, ... FM2 6, FMT 1, FMT2,
...FMT 6;

– MW: MW 1, MW 2, ..., MW 6;

– LW: LW 1, LW 2, ...LW 6.

Kaydedilmiþ olan istasyonlarýn her biri,
birkaç saniye süre ile çalýnýr; eðer sinyal
yeterince güçlü ise, istasyonun ismi veya
frekansý ekranda yanýp söner. .
Kaydedilmiþ olan bir istasyondan diðerine
geçilirken, yaklaþýk 2 saniye süre ile
“SCAN” mesajý görüntüye gelir.

Kaydedilmiþ olan yeni bir istasyonun
çalýndýðý ilk 2 saniye esnasýnda, bulunulan
radyo bandý ve istasyonun kaydedildiði
butonun numarasý ekranda gösterilir.
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Eðer TA fonksiyonu (trafik bilgileri)
devrede ise, sistem sadece trafik bültenleri-
ni yayýnlayan istasyonlarý arar.

Tarama iþlevi açýksa tüm diðer fonksiyon-
lar iptal edilir.

Kaydedilen istasyonlarýn taranmasý
fonksiyonu, aþaðýda belirtilen durumlarda
devre dýþý býrakýlýr;

– 9 (MENU-PRS) butonuna tekrar
basýlmasý durumunda;

– 4 (N) veya 7 (O), 6 (˜) vaya 8
(÷) butonuna basýldýðýnda (manuel
veya otomatik arama baþalr);

– istasyon kayýt butonlarýndan birine
basýldýðýnda; 

– Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonu
devreye alýndýðýnda;

– PTY (program türü) fonksiyonu devreye
alýndýðýnda;

– ses kaynaðý (Kompakt Disk, çoklu CD
çalar) deðiþtirildiðinde,

– seçilen FM seviyesi veya radyo bandý
deðiþtirildiðinde;

– 19 (AUDIO-LOUD) butonuna
basýldýðýnda;

– eðer TA fonksiyonu devrede ise, trafik
bülteni yayýnlayan bir istasyon bulun-
duðunda, 

– Bir kompakt disk (CD) yerleþtir-
ildiðinde.

Eðer kaydedilmiþ istasyonlardan biri
seçilmez ise, ses sistemi son olarak seçilen
istasyona döner.

Manuel istasyon kaydý

Seçilen radyo bandýnda yayýný alýnan
istasyon 1 to 6’ya kadar numaralandýrýlan
“18”, “17”, “15”, “13”, “12”, “10”
bütanlarý vasýtasý ile kaydedilebilir.

Bir “bip” sesi duyana kadar, bu butonlar-
dan birini (1’den 6’ya kadar) basýlý kon-
umda tutunuz. Kayýt iþleminden sonra,
istasyonun kaydedildiði bu-tonun
numarasý ekranda gösterilir.
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AutoSore fonksiyonu 
(otomatik kayýt)

Autostore (otomatik kayýt) fonksiyonunu
devreye almak için, bir “bip” sesi duyana
kadar 14 (BAND-AST) butonunu basýlý
konumda tutunuz. Radyo, bu fonksiyon ile,
sinyalleri en güçlü olan istasyonlarý, FMT
bandýna otomatik olarak (en güçlü sinyali
veren istasyondan baþlayarak) kaydeder.

DÝKKAT Autostore fonksiyonu devreye
alýndýðýnda, daha önce FMT bandýna
kaydedilmiþ olan bütün istasyonlar iptal
edilirler.

Eðer TA fonksiyonu açýksa (trafik bilgi-
leri), sadece trafik trafik bültenlerini yayýn-
layan istasyonlar kaydedilecektir. Bu
fonksiyon, Kompakt Disk, çoklu CD çalar
(eðer varsa) veya telefon modunda da
devreye alýnabilir.

Otomatik kayýt esnasýnda “FM AST”
mesajý görüntüye gelir. 

Otomatik kayýt iþlemini durdurmak için
14 (BAND-AST) butonuna tekrar
basýnýz: Radyo, Autostore fonksiyonunu
devreye almadan önce dinlenilen son ista-
syonu otomatik olarak çalmaya baþlar.

Otomatik kayýt fonksiyonunun sonunda,
radyo otomatik olarak FMT bandýnda
kaydedilmiþ olan ilk istasyonu çalmaya
baþlar.18.

Ayar yapýlan radyo bandýnda, o anda
sinyalleri en güçlü olan istasyonlar, 1’den
6’ya kadar numaralandýrýlan “18”, “17”,
“15”, “13”, “12”, “10” , istasyon kayýt
butanlarýna otomatik olarak kaydedilirler.

Autostore fonksiyonu devrede iken, ses
sistemi aþaðýdaki gibi çalýþýr:

– Autostore fonksiyonu devreye alýndýðýn
da, diðer bütün fonksiyonlar devre dýþý bý
rakýlýr:

– Eðer radyo fonksiyon bütanlarýndan
herhangi  birine , örneðin: 11 (PTY), 4
(N), 8 (÷), 7 (O), 6 (˜), 10,
12, 13, 15, 17, 18 basýlýr ise, oto matik
kayýt iþlemi sona erdirilir; Autostore
fonksiyonu devreye alýnmadan önce dinle-
nilen son istasyon çalýnmaya baþlar ve
basýlan buton ile ilgili fonksiyon devreye
alýnýr. 

– Eðer AutoSTore modundayken 16
(TA-AF) butonuna basýlýr ise, otomatik
kayýt iþlemi sona erdirilir. TA (trafik bilgi-
leri) fonksiyonu, devreye alýnýr/devre dýþý
býrakýlýr ve yeni bir otomatik kayýt iþlemi
baþlatýlýr.

– Otomatik kayýt iþlemi esnasýnda ses
kaynaðý (Radyo, Kompakt Disk veya CD
çalar) deðiþtirilir ise, Autostore fonksiyonu
devre dýþý býrakýlmaz.

– AutoSTore fonksiyonu  MW veya LW
bantlarýnda devreye alýnýrsa otomatik
olarak FM bandýna geçilir ve fonksiyon bu
bantta çalýþmaya baþlar.

DÝKKAT Bazý durumlarda, Autostore
(otomatik kayýt) fonksiyonu sinyalleri güçlü
olan 6 adet istasyon bulamayabilir. Bu
durumda, önceki istasyonlar boþ kalan
istasyon kayýt butanlarýna kaydedilir.

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp  07.02.2007  18:29  Page 26



27

CD
 VE

 M
P3

 ÇA
LA

RL
I S

ES
 SÝ

ST
EM

Ý
CD

 ÇA
LA

RL
I S

ES
 SÝ

ST
EM

Ý

Kaydedilen istasyonlarýn dinle-
nilmesi

Aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:

– Ýstediðiniz radyo bandýný seçiniz (FM,
MW, LW);

– 6 adet istasyon kayýt butonundan biri
ne, kýsa bir þekilde basýnýz.

Butona karþý gelen rakam görüntüye
gelir.

Eðer FM1, FM2 ve FMT bantlarýnda
sinyaller zayýf ve AF alternatif frekans
arama fonksiyonu devrede ise; ayný pro-
gramý en güçlü sinyal ile yayýnlayan istasy-
on otomatik olarak aranýr.

AF fonksiyonu 
(alternatif frekans arama)

Radyo, RDS sistemi içinde iki farklý
modda çalýþabilir:

– “AF ON”: alternatif frekans arama
devrede (ekranda “AF” ibaresi görün-
tülenir);

– “AF OFF”: alternatif frekans arama
devre dýþý.

Ayar yapýlan RDS istasyonunun sinyalin-
in zayýflamasý halinde, aþaðýda belirtilen
iki durum söz konusu olabilir:

– AF ON modunda, RDS sistemi seçilen
istasyonun en iyi frekanstaki yayýnýna
otomatik olarak ayar yapar. Dolayýsýyla,
radyo, ayný programý en güçlü sinyal ile
yayýn layan istasyona otomatik olarak
ayarlanýr. Böylece, seyahat esnasýnda
bulunduðunuz bölgeyi deðiþtirdiðinizde,
frekansý deðiþtirmeden seçtiðiniz istasyonu
dinlemeye devam edebilirsiniz  Ancak,
seyahat ettiðiniz bölgede bu istasyonun
yayýnlarýnýn alýnýyor olmasý gerekir. 

– AF OFF modunda radyo, sinyalleri en
güçlü olan istasyona otomatik olarak
ayarlanmaz ve bu istasyona, ayar bütanlarý
vasýtasý ile manuel olarak ayar yapýlmasý
gerekir. 

Alternatif frekans arama fonksiyonunu
devreye almak/devre dýþý býrakmak için 16
(AUDIO-LOUD) butonuna “bip” sesini
duyana kadar basýn. RDS istasyonunun
ismi (eðer mevcut ise) ve eðer AF fonksiy-
onu devrede ise “AF” simgesi ekranda
gösterilir.

Eðer radyo AM bandýnda çalýþýyor ise 16
(TA-AF) butonuna basýldýðý zaman, FM1
bandýna geçilir ve seçilen son istasyon çal-
maya baþlar.
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TA fonksiyonu 
(trafik bilgileri)

FM bandýndaki (FM1, FM2 ve FMT) bazý
istasyonlar, trafik ile ilgili bilgileri de
yayýnlarlar. Bu durumda, “TP” mesajý
görüntüye gelir. Bu durumda ekranda
“TP” simgesi gösterilir.

TA (trafik bilgileri) fonksiyonunu devreye
almak/devre dýþý býrakmak için, 16 (TA-
AF) butonuna bir saniyeden daha kýsa bir
süre ile basýnýz. 

Radyo dinlerken, ekranda aþaðýda belir-
tilen mesajlar görüntüye gelebilir:

– TA ve TP: Trafik bilgileri yayýnlayan bir
istasyona ayar yapýlmýþ ve trafik bilgileri
fonksiyonu devrede ise.

– TP: Trafik bilgileri yayýnlayan bir ista-
syona ayar yapýlmýþ, fakat trafik bilgileri
fonksiyonu devre dýþý ise;

– TA (*): Trafik bilgileri fonksiyonu
devrede, fakat radyo trafik bilgilerini
yayýnlamayan bir istasyona ayarlanmýþ ise.

– TA ve TP ekranda gösterilmiyor: Trafik
bilgilerini yayýnlamayan bir istasyona ayar
yapýlmýþ ve trafik bilgileri fonksiyonu devre
dýþý ise.

(*) Eðer TA trafik bilgileri fonksiyonu devrede,
fakat ayar yaptýðýnýz istasyon trafik bilgilerini
yayýnlamýyor ise, her 30 saniyede bir “bip” sesi
duyarsýnýz.

TA fonksiyonu ile aþaðýdaki iþlemlerin
yapýlmasý mümkündür:

1) FM bandýnda sadece trafik anonslarýný
yayýnlayan RDS istasyonlarýnýn aranmasý;

2) Kompakt Disk (radyoya entegre CD
çalarda) veya CD çalar (bagaja monte
edilen çoklu CD çalar) dinlenirken de trafik
anonslarýnýn alýnmasý.

3) Radyonun sesi kapalý olsa bile, trafik
bilgilerinin önceden ayarlanan minimum
ses seviyesinde alýnmasý.

Yukarýda belirtilen durumlarýn her biri için
yapýlmasý gereken iþlemler aþaðýda ver-
ilmiþtir.

1) Trafik anonslarýný yayýnlayan istas
yonlarýn yayýnlarýný almak için, aþaðýdaki
iþlemleri yapýnýz: 

– FM1, FM2 veya FMTbandý seçiniz;

– “TA” mesajý görüntüye gelene kadar
16 (TA-AF) butonuna kýsa bir þekilde (bir
saniyeden daha kýsa bir süre için) basýnýz.;

TA fonksiyonu devrede iken, istasyonlarý
kaydetmek için, kayýt prosedürünü uygu-
layýnýz (“Manuel istasyon kaydý” konusuna
bakýnýz).

2) Kompakt Disk veya CD dinlerken, tele-
fon modunda veya MUte (sessiz) konumda
da trafik bilgilerini almak isterseniz; trafik
bilgilerini (TP) yayýn layan bir istasyona
ayar yapýnýz ve TA fonksiyonunu devreye
alýnýz  Eðer CD din lenirken, bu istasyonda
herhangi bir trafik anonsu yayýnlanýr ise;
kaset veya CD geçi ci olarak durur ve anons
sona erer ermez, kaldýðý yerden itibaren
otomatik olarak çalmaya baþlar. Trafik bil-
gileri yayýnlan maya baþladýðý zaman, kýsa
bir süre ile “TRAFFIC INFORMATION”
mesajý görüntüye gelir ve ardýndan diðer
bilgiler (frekans, vb) görüntülenir.
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Eðer CD çalar çalýþýrken, ayný anda trafik
bilgilerini de almak istiyorsanýz, 16 (TA-
AF) butonuna 1 saniyeden daha kýsa bir
süre ile basýnýz; radyo, FM bandýndan din-
lenilen son istasyonu çalmaya baþlar, TA
trafik bilgileri fonksiyonu devreye girer ve
trafik bilgileri alýnýr. Eðer seçilen istasyon
trafik bilgilerini yayýnlamýyor ise, otomatik
olarak bu bilgileri yayýnlayan bir istasy-
onun aranmasýna baþlanýr.

Trafik ile ilgili mesajý durdurmak isters-
eniz, mesaj alýnýrken 16 (TA-AF) buto-
nuna 1 saniyeden daha kýsa bir süre ile
basýnýz.

3) Radyo dinlemiyor iken trafik anon-
slarýnýn alýnmasý:

– - Ekranda “TP” mesajý görüntüye
gelene kadar, trafik bilgilerini yayýnlayan
bir istasyona ayar yapýnýz; 20 (on/off -
z) butonunu basýlý konumda tutarak, sesi
kapatýnýz.

– TA fonksiyonunu devreye almak için
ekranda “TA” mesajý görüntüye gelene
kadar 16 (TA-AF) butonuna kýsa bir süre
ile basýnýz;

Bu þekilde, istasyon trafik bilgilerini
yayýnladýðý zaman; bunlarý, önceden
ayarlanan minimum ses seviyesinde dinle-
mek mümkün olur.

DÝKKAT Bazý ülkelerde, bazý radyo ista-
syonlarý TP fonksiyonu devrede olmasýna
(ekranda “TP” mesajý gösterilir) raðmen,
trafik anonslarýný yayýnlamayabilirler.

Radyo AM bandýnda çalýþýrken, 16 (TA-
AF) butonuna basýlýr ise; radyo, FM1
bandýnda en son dinlenilen istasyona
ayarlanýr. Eðer ayar yapýlan istasyon trafik
bilgilerini yayýnlamýyor ise, radyo otomatik
olarak trafik anonslarýný yayýnlayan bir
istasyonu aramaya baþlar

Trafik bültenlerinin dinlendiði ses seviye-
si, radyo dinlenirken kullanýlan ses seviye-
sine baðlý olarak deðiþir:

– ses seviyesi 20’un altýnda ise: trafik
bültenleri için ses seviyesi 20’ye (sabit
deðer) eþittir;

– ses seviyesi 20’un üzerinde ise: trafik
bültenleri için ses seviyesi, o andaki ses
seviyesi +1 ‘e eþittir.

Eðer bir trafik bülteni yayýnlanýrken, ses
seviyesi deðiþtirilir ise; deðer ekranda gös-
terilmez ve yeni deðer sadece yayýnlan-
makta olan trafik bülteni için kullanýlýr.

Ayarlý konumdaki radyonun yayýn yaptýðý
alanýn dýþýna çýkýldýðýnda aþaðýdaki
durumlar oluþabilir (açýk konudaki ses kay-
daðýna baðlý olarak):

– Radyo devrede olduðunda: her 30
saniyede bir “bip” sesi duyulur;

– Kompakt Disk (CD, çoklu CD çalar (eðer
varsa), telefon veya Mute modu
devredeyse: yayýný alýnabilen baþka bir
istasyon aranmaya baþlanýr.

Bir trafik bülteni esnasýnda ses ayarýný ve
radyo menüsünü ilgili butonlara 9
(MENU-PRS) veya 19 (AUDIO-LOUD)
basarak ekrana getiebilirsiniz.
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DÝKKAT Eðer TA fonksiyonu devreye
alýnmýþ ve ayar yapýlan istasyon trafik bil-
gilerini o anda ve daha sonra yayýnlaya-
mayacak (ekranda “TP” mesajý görünmez)
ise; 1 dakika sonra, aþaðýdaki durumlar
söz konusu olur:

– Eðer CD dinliyor iseniz, otomatik olarak
trafik anonslarýný yayýnlayan baþka bir
istasyon aranýr;

– Eðer radyo dinliyorsanýz, trafik bilgile
rinin alýnmasýnýn mümkün olmadýðýný be
lirtmek için bir “bip” sesi verilir. Bu duru-
mu sona erdirmek için, ya trafik anon-
slarýný yayýnlayan baþka bir istasyona ayar
yapýlmasý, ya da TA fonksiyonunun devre
dýþý býrakýlmasý gerekir.  

TA fonksiyonu, aþaðýda belirtilen durum-
larda devre dýþý býrakýlýr:

– Radyo modunda: trafik bülteni yayýn-
lanýrken bir istasyon tuþuna basýldýðýnda;

– Bir trafik bülteni esnasýnda 1 (SRC-
SCAN) butonuna basýldýðýnda;

– otomatik veya manuel istasyon arama
veya AutoSTore fonksiyonu çalýþtýrýldýðýn-
da;

– Mute (Sessiz) fonksiyonu
çalýþtýrýldýðýnda;

Acil durum alarmlarýnýn alýnmasý

Radyo RDS modunda iken, genel tehlike
durumuna sebep olan sýra dýþý olaylarýn
(depremler, seller, vb.) ortaya çýkmasý
halinde, yapýlan acil durum anonslarýný
(eðer dinlediðiniz istasyon bu anonslarý
yayýnlýyor ise) alacak þekilde ayarlanmýþtýr.

Bu fonksiyon, otomatik olarak devreye
alýnýr ve devre dýþý býrakýlmaz.

Program türü fonksiyonu (PTY)
(bir program türünün seçilmesi)

PTY fonksiyonunu devreye almak için,
“PTY” mesajý ile birlikte, dinlenilen son
istasyona ait program türü (örneðin
“NEWS”) görüntüye gelene kadar, 11
(PTY) butonuna kýsa bir þekilde basýnýz. 

2 saniye sonra, istasyonun ismi veya
frekansý ekranda gösterilir.

DÝKKAT PTY fonksiyonunun devreye
alýnmasý için, radyonun FM bandýna
ayarlanmýþ olmasý gerekir.

Eðer istasyon PTY modunda yayýn yap-
mýyorsa “NO PTY PROVIDED” simgesi
bir kaç saniye boyunca ekranda görünür.

Program türlerinin listesi aþaðýda ver-
ilmiþtir:

NEWS Haberler

CURRENT AFFAIRS Güncel olaylar

INFORMATION Bilgiler

SPORT Spor programlarý

EDUCATION Eðitim programlarý

DRAMA Drama

CULTURES Kültür programlarý

SCIENCE Bilimsel programlar

VARIED SPEECH Eðlence programlarý

POP MUSIC Pop müzik

ROCK MUSIC Rock müzik

EASY LISTENING MUSIC Enstümental
müzik

LIGHT CLASSIC MUSIC Hafif müzik

SERIOUS CLASSICS Klasik müzik 

OTHER MUSIC Diðer müzik türleri

WEATHER & METR Hava durumu 
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FINANCE Finans sektöründeki yenilikler

CHILDREN PROGRAMMES Çocuk pro-
gramlarý

SOCIAL AFFAIRS Sosyal bilgiler

RELIGION Dini ve filozofik yayýnlar

PHONE IN Dinleyici çaðrýsý (sadece cep
telefonu için handsfree -ellerserbest- kiti baðlý
olduðunda çalýþan “Phone In” fonksiyonun-
dan farklýdýr)

TRAVEL & TOURING Turistik bilgiler

LEISURE & HOBBY Hobiler

JAZZ MUSIC Jazz müzik

COUNTRY MUSIC Country müzik

NATIONAL MUSIC Ulusal yayýnlar

OLDIES MUSIC Nostalji

FOLK MUSIC Halk müziði

DOCUMENTARY Belgesel programlar

PTY program türünü deðiþtirmek için:

– 6 adet istasyon kayýt butonundan birine
basýn;

veya

– 8 (÷) veya 6 (˜) butonuna basýn; 

Eðer ekranda istasyon frekansý veya ismi
gösterilirse, dinlenilen program türünün
görüntüye gelmesi için 8 (÷) veya 6
(˜) butonuna basýn.

Dinlenilen program türünü, 6 adet istasyon
kayýt butonundan birine kaydetmek için,
butona bir saniyeden daha uzun bir süre ile
basýnýz. Kayýt iþleminin gerçekleþtiðini belirten
bir “bip “sesi duyulur. Bu program türünde
yayýn yapan bir istasyonun aranmasý ile ilgili
olarak, “Otomatik ayar” ve “istasyonlarýn
taranmasý (Scan fonksiyonu)” paragraflarýna
bakýnýz.

Eðer seçilen program türünde yayýn yapan
hiçbir istasyon bulunamaz ise, bir “bip” sesi
duyulur. Radyo daha önce seçilen istasyonu
çalmaya baþlar ve ekranda yaklaþýk 2 saniye
süre ile “CHOSEN PTY NOT FOUND”
mesajý gösterilir.

PTY fonksiyonunu devre dýþý býrakmak için
11 (PTY) butonuna kýsa bir þekilde tekrar
basýnýz: Ekranda PTY fonksiyonundan önce
aktif olan son bilgiler (frekans, vb) gösterilir.
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Istasyonun PTY program türünün
kontrol edilmesi

Dinlemekte olduðunuz istasyonun yayýn-
ladýðý PTY program türünü öðrenmek için,
bir “bip” sesi duyana kadar 11 (PTY)
butonuna basýn. “Bip” sesinden sonra,
dinlemekte olduðunuz istasyonun yayýn-
ladýðý program türü (bir önceki paragrafa
bakýnýz) görüntüye gelir. Eðer istasyonun
PTY kodu yok ise “NO-PTY” mesajý
görüntülenir. Bir kaç saniye sonra, dinle-
nilen RDS istasyonunun ismi veya frekansý
ekranda tekrar görüntülenir.

EON fonsiyonu 
(güçlendirilmiþ diðer yayýn ista-
syonlarý þebekesi)

Bazý ülkelerde, trafik raporu yayýnlayan
istasyonlarý bir araya toplayan yayýn ista-
syonlarý þebekesi mevcuttur. Bu durumda,
ayný yayýn istasyonlarý þebekesindeki ista-
syonlardan biri ne zaman trafik anonsu
yayýnlar ise; dinlemekte olduðunuz pro-
gram, bu raporu almak için geçici olarak
kesilir (sadece TA fonksiyonu devrede
iken).

Programlarin taranmasi

Ayný yayýn þebekesi içinde yayýnlanan
farklý programlarý alabilir ve taraya-
bilirsiniz (sadece FM bandýnda) 

Bu fonksiyonu devreye almak için 16
(TA-AF) butonuna kýsa bir þekilde
basarak, AF fonksiyonunu aktif hale
getiriniz. Tarama iþlemini baþlatmak için 8
(÷) veya 6 (˜) butonuna basýnýz.

Daha önceden yayýný alýnan tüm istasy-
onlar (en az bir tanesi) ilgili PI koduyla bir-
likte kaydedilir. Bu fonksiyonun devrede
olmasýyla birlikte 8 (÷) veya 6 (˜)
butonlarýna basmak suretiyle radyo istasy-
onlarý ileri ve geri yönde ayarlanabilir.

DÝKKAT istasyona daha önceden en az
bir kez ayar yapmýþ olmanýz gerekir.

Stereo yayýn yapan istasyonlar

Eðer alýnan yayýnýn sinyali zayýf ise,
otomatik olarak Stereo’dan Mono’ya geçiþ
yapýlýr.

MENÜ

9 (MENU-PRS) butonu fonksiyon-
larý

Menü fonksiyonunu devreye almak için,
9 (MENU-PRS) butonuna 1 saniyeden
daha kýsa bir süre ile basýnýz. Ekranda
“MENU” mesajý görüntüye gelir.

Menü fonksiyonlarýný taramak için 4 (N)
veya 7 (O) butonunu kullanýnýz. Seçilen
fonksiyonu devreye almak/devre dýþý býrak-
mak için 8 (÷) veya 6 (˜) buto-
nunu kullanýnýz.

Seçilen fonksiyon ile ilgili durum ekranda
gösterilir.

Menü tarafýndan kumanda edilebilen
fonksiyonlar þunlardýr:

– PRESET/USER/CLASSIC/ ROCK/
JAZZ (Önceden belirlenen ekolayzer
ayarlarýnýn devreye alýnmasý/devre dýþý
býrakýlmasý ve seçilmesi);

– USER EQ SETTINGS (ekolayzýr
ayarlarý, sadece USER (kullanýcý) ekolayzýr
fonksiyonunu seçildiðinde);

– REGIONAL MODE (bölgesel pro-
gramlar);

– CD DISPLAY (CD bilgi ekraný);
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– CDC DISPLAY (çoklu CD çalar bilgi
ekraný, eðer monte edilmiþ ise);

– SENSITIVITY (ayar hassasiyeti);

– SVC SETTING (Otomobilin hýzýna
göre otomatik ses ayarý) (HI-FI BOSE ses
sistemine sahip versiyonlar hariç)

– CD NAMING FUNCTION (CD’ye
isim verilmesi, sadece CD veya çoklu CD
çalar seçiliyken);

– VOICE SETTINGS (Telefonun ses
seviyesi, eðer takýlý konumdaysa);

– HICUT FUNCTION (Tiz seslerin
azaltýlmasý);

– IGNITION TIME (Sistem kapalý
modu);

Ýlgili menü fonksiyonundan çýkmak için 9
(MENU-PRS) butonun tekrar basýn.

PRESET / USER / CLASSIC / ROCK /
JAZZ fonksiyonu (ekolayzer
ayarlarýnýn devreye
alýnmasý/devre dýþý býrakýlmasý)
(BOSE HI-FI sistemi bulunan
tipler hariç)

Entegre ekolayzer, devreye alýnabilir veya
devre dýþý býrakýlabilir. Ekolayzýr
kapalýyken, sadece bas (“BASS”) ve tiz
(“TREBLE”) tonlar ayarlanabilir; fonksiy-
on devreye alýndýðýnda ise, ses eðrilerinin
ayarlanmasý mümkün olur.

Ekolayzeri devre dýþý býrakmak için 8
(÷) veya 6 (˜ butonlarýný kulla-
narak “PRESET” seçimini yapýn.

Ekolayzeri devreye almak için 8 (÷)
veya 6 (˜) butonlarýný kullanarak
aþaðýdaki fonksiyonlardan birini seçiniz:

– “USER” (kullanýcý tarafýndan deðiþtir-
ilebilen 7 ekolayzer bandýnýn ayarý)

– “CLASSIC” (önceden belirlenen eko-
layzer ayarý) ;

– “ROCK” (önceden belirlenen ekolayz-
er ayarý) ;

– “JAZZ” (önceden belirlenen ekolayzer
ayarý);

4 (N) veya 7 (O) butanlarýný kulla-
narak, menüden ekolayzer ayarý için son
seçimi yaptýktan sonra 8 (÷) veya 6

(˜) butanlarýný kullanarak deðiþiklik
yapabilirsiniz.

Ekolayzer ayralarýndan biri devrede iken,
ekranda “EQ” mesajý görüntülenir.

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp  07.02.2007  18:30  Page 33



34

CD
 VE

 M
P3

 ÇA
LA

RL
I S

ES
 SÝ

ST
EM

Ý
CD

 ÇA
LA

RL
I S

ES
 SÝ

ST
EM

Ý

USER EQ SETTINGS fonksiyonu
(sadece USER ekolayzer 
ayarý seçildiðinde) (BOSE HI-FI
sistemi bulunan tipler hariç)

Kiþisel ekolayzer ayarý koymak 8 (÷)
veya 6 (˜) butonlarýný kullanarak
“USER EQ SETTINGS” fonksiyonunu
seçin.

Ekolayzer ayarýný deðiþtirmek için 8
(÷) veya 6 (˜) butonuna kullanýn.
Ekranda, 7 adet çubuktan oluþan bir grafik
götüntüye gelir. Bu çubuklarýn her biri, sol
veya sað kanal için frekansý gösterir 8
(÷) veya 6 (˜) butonunu kulla-
narak, ayar yapacaðýnýz çubuðu seçiniz;
seçilen çubuk yanýp sönmeye baþlar ve 4
(N) veya 7 (O) butonlarýný kullanarak,
bu çubuk üzerinde ayar yapmanýz mümkün
olur.

Yeni ayarý kaydetmek için 9 (MENU-
PRS) butonuna yeniden basýnýz. Ekranda
hala “USER EQ SETTINGS” mesajý
görüntülenir.

REGIONAL MODE fonksiyonu
(bölgesel yayýnlarý alma)

Bazý ulusal yayýnlar, günün bazý zaman-
larýnda, bölgeden bölgeye deðiþen yerel
programlar yayýnlarlar. Bu fonksiyon yal-
nýzca yerel (bölgesel) istasyonlarý seçip
ayarlamanýzý saðlar. Eðer bir yerel program
dinliyor ve buna baðlý kalmak istiyorsanýz,
bu fonksiyon açýlmalýdýr.

Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için 8 (÷) veya 6 (˜)
butonunu kullanýnýz.

Ekranda fonksiyonun mevcut durumunu
gösterilecektir:

– “REGIONAL MODE: ON” (fonksiy-
on açýk);

– “REGIONAL MODE: OFF”
(fonksiyon kapalý);

Eðer fonksiyon kapalý ve belirli bir alanda
çalýþan yerel bir program dinleniyorsa ve
araç farklý bir alana geçerse, yeni alandaki
yerel istasyon alýnýr.

DÝKKAT Fonksiyon kapalýysa
(“REGIONAL MODE: OFF”) ve AF
fonksiyonu açýksa (alternatif freknslar)
radyo otomatik olarak seçilen en güçlü
sinyale sahip istasyonun doðrultusunu
takip edecektir.

CD DISPLAY fonksiyonu 
(Kompak Disk bilgi gösterimi)

Bu fonksiyonla Kompak Disk (CD) din-
lerken ekranda gösterilen bilgileri seçmek
mümkündür.

Menüde 4 (N) veya 7 (O) butonlarý
kullanularak “CD” seçeneðinin
seçilmesinin ardýndan ekranda “CD DIS-
PLAY” mesajý gösterilir. Ayarý deðiþtirmek
için 8 (÷) veya 6 (˜) butonuna
kullanýn.

Ýki farklý ayar söz konusudur:

– “TIME (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre)

– “NAME” (CD ismi).
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CDC DISPLAY fonksiyonu 
(çoklu CD çalar bilgi ekraný
fonksiyonu) 
(eðer monte edilmiþ ise)

Bu fonksiyon sadece çoklu CD çalarýn (CD
Changer) baðlanmýþ olmasý halinde
seçilebilir. Bu durumda ekranda “CDC
DISPLAY” mesajý görüntülenir.

Ayarý deðiþtirmek için 8 (÷) veya 6
(˜) butonuna kullanýn. 

Üç farklý ayar söz konusudur:

– “TIME (parçanýn baþlangýcýndan
itibaren geçen süre)

– “CD NR” (CD numarasý);

– “NAME” (CD ismi).

SENSITIVITY iþlevi 
(istasyon ayarý hassasiyet ayarý)

Bu fonksiyonla otomatik istasyon arama
hassalýðýný deðiþtirmek mümkündür.
Düþük hassasiyet “SENS-LO” ayarý
yapýldýðýnda, sadece yayýnlarý çok iyi alý-
nan istasyonlar aranýr. Yüksek hassasiyet
“SENS-DX” ayarý yapýldýðýnda, bütün
istasyonlar aranýr. Dolayýsýyla, çok sayýda
istasyonun yayýn yaptýðý bölgelerden
geçerken, sadece sinyalleri güçlü olan ista-
syonlarý seçmek için, düþük hassasiyet
“SENS-LO” ayarýný seçiniz.

Hassasiyeti ayarlamak için 8 (÷)
veya 6 (˜) butonuna kullanýn. Ekranda
fonksiyonun mevcut durumunu gösterile-
cektir:

– “SENSITIVITY: LOCAL” (düþük has-
sasiyet);

– “SENSITIVITY: DISTANCE” (yük-
sek hassasiyet).

SVC SETTING fonksiyonu
(Ses seviyesinin otomobilin hýzý-
na göre ayarlanmasý fonksiyonu)
(HI-FI BOSE ses sistemine sahip
versiyonlar hariç)

SVC fonksiyonu, ses seviyesi ile yolcu
kabini içindeki gürültü seviyesi arasýndaki
oranýn korunmasý için, ses seviyesini oto-
mobilin hýzýna göre otomatik olarak
ayarlar; sürat arttýkça, ses seviyesi de
artýrýlýr.

Fonksiyonu devreye almak/devre dýþý
býrakmak için 8 (÷) veya 6 (˜)
butonunu kullanýnýz. Ekranda fonksiyonun
mevcut durumunu gösterilecektir:

– “SVC SETTING: ON” (fonksiyon
devrede);

– “SVC SETTING: OFF” (fonksiyon
devre dýþý).
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