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Güvenliðiniz Ýçin

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara 
aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun.

Cihazýnýz ve donanýmlarý küçük parçalar içerebilir. Bunlarý küçük çocuklardan 
uzak tutun.

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim veya 
tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere 
ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol 
güvenliði olmalýdýr.

ETKÝLEÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek etkileþime maruz 
kalabilir.

YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN
Cihazý yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn 
yakýnýnda kullanmayýn.

PATLAMA YAKININDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde cihazý 
kullanmayýn. 

KALÝFÝYE SERVÝS
Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için cihazýn 
kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.
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Hýzlý baþlangýç

Bu bölümde araç kitinin temel özellikleri kýsaca açýklanmaktadýr. 
Ayrýntýlar için, bu kýlavuzdaki ilgili bölümlere bakýn.

■ Giriþ cihazý
Mikrofonun sesini kýsma tuþu (1)
• Bekleme modunda veya arama 

geldiðinde araç kitinin sesini sessiz 
olarak ayarlamak için basýn.

• Arama sýrasýnda mikrofonun sesini 
kýsmak veya açmak için basýn.

• Etkin aramayý araç kitinden, baðlý 
olan uyumlu bir mobil cihaza 
aktarmak için basýn ve basýlý tutun.

Sesli arama tuþu (2)
• Görüþme yapmadýðýnýz sýrada uyumlu bir mobil cihazla sesli aramayý 

etkinleþtirmek için basýn.

Arama tuþu (3)
• Arama yapmak veya bir aramayý cevaplamak ya da etkin bir aramayla 

beklemedeki bir arama arasýnda geçiþ yapmak için basýn.

• Bekleme modundayken en son aranan numaralarýn listesini görmek 
için basýn.

• Bekleme modundayken, en son aranan numarayý yeniden aramak için 
iki kez basýn.

Bitirme tuþu (4)
• Aramayý sonlandýrmak veya reddetmek için basýn.

• Metin veya sayý yazarken tek karakter silmek için basýn.

• Önceki menü düzeyine veya ekran görünümüne dönmek için basýn.
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• Menü iþlevlerinden bekleme moduna dönmek için basýn ve basýlý 
tutun.

• Araç kitini açmak veya kapatmak için basýn ve basýlý tutun (araç kiti 
ateþleme sistemine baðlý deðilse) .

Gösterge ýþýðý (5)
Araç kitinin açýk olduðunu gösterir.

NaviTM döner düðme (6)
• Arama sýrasýnda ses düzeyini ayarlamak veya çeþitli listelerde 

ilerlemek için saða veya sola çevirin.

• Telefon numarasý girmek veya hýzlý aramayý kullanmak için bekleme 
modunda sola çevirin.

• Rehber listesinde kiþi aramak için bekleme modunda saða çevirin.

• Ekranýn altýnda görünen iþlevi gerçekleþtirmek için basýn.

■ Ýlk kurulum
1. Mobil cihazýnýzý ve araç kitinizi açýn (bkz: s. 12).

2. Araç kiti ekranýnda görüntülenen metinler için dil seçmeniz 
istendiðinde, Navi döner düðmesini çevirerek istediðiniz dile gidin ve 
Navi döner düðmesine basýn.

3. Mobil cihazýnýzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak araç kitinizi uyumlu bir 
mobil cihazla eþleþtirip baðlantý kurun.

4. Baðlý olan mobil cihazdaki kiþileri araç kitine kopyalamak isteyip 
istemediðiniz sorulduðunda, Navi döner düðmesini döndürerek 
Evet'e gidin ve kopyalamayý baþlatmak için Navi döner düðmesine 
basýn. Hayýr'ý seçerseniz, kaydedilmiþ kiþilerinizi araç kitinizle arama 
yapmak için kullanamazsýnýz.
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1. Giriþ

Nokia Bluetooth Ekranlý Araç Kiti CK-15W ile, elleriniz serbest olarak 
uygun þekilde arama yapabilir ve cevaplayabilirsiniz. Ayrýca uyumlu 
mobil cihazýnýzdan araç kitine kiþileri kopyalayabilir ve ekrandan kiþilere 
eriþebilirsiniz. Araç kiti ve menü iþlevleri saðlanan giriþ cihazýyla 
denetlenebilir.

Araç kiti, uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi 
kullanýlarak baðlanabilir.

Araç kitini profesyonel olarak monte ettirmeden ve kullanmadan önce 
bu kýlavuzu dikkatlice okuyun. Ayrýca, mobil cihazýnýzýn önemli güvenlik 
ve bakým bilgileri bulunan kullaným kýlavuzunu da okuyun. Kullaným 
kýlavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öðeler ve Nokia 
ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasýna veya 
yerel Nokia web sitenize bakýn.

Tüm donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

■ Bu belge hakkýnda
Araç kitinin kurulumu ve çalýþtýrýlmasý "Baþlarken," s. 10 ve "Menü 
iþlevleri," s. 19’de açýklanmaktadýr. 

Araç kitinin montajý "Montaj," s. 24’te açýklanmaktadýr. Araç kiti 
yalnýzca uzman bir servis teknisyeni tarafýndan, araç kitinin satýþ 
paketinde bulunan onaylanmýþ orijinal Nokia parçalarý kullanýlarak 
monte edilmelidir.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo 
kullanmadan baðlamanýza olanak saðlar. Bluetooth baðlantýsýnda mobil 
cihaz ile araç kitinin düz bir hat üzerinde birbirini görmesi gerekmez, 
ancak her iki cihazýn birbirine en çok 10 metre (30 fit) uzaklýkta olmasý 
gerekir. Baðlantýlar, duvarlar veya baþka elektronik cihazlar gibi 
engellerin oluþturduðu giriþimden etkilenebilir.



G i r i þ

9

Araç kiti aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 
ile uyumludur: Handsfree Profile 1.5 (Ahizesiz kullaným profili) araç 
kitini mobil cihazýnýzla ahizesiz olarak kullanmayý saðlar ve Phone Book 
Access Profile (PBAP; Telefon Defteri Eriþim Profili) 1.0 mobil 
cihazýnýzdan araç kitine kiþileri kopyalamayý saðlar. Baþka cihazlarýn bu 
cihazla uyumluluðunu saptamak için söz konusu cihazlarýn 
üreticilerinden bilgi alýn.

Bazý yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanýmý ile ilgili kýsýtlamalar 
olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis saðlayýcýnýzdan bilgi alýn.
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2. Baþlarken

■ Parçalar
Araç kiti aþaðýdaki parçalarý içerir:

• Ahizesiz kullaným birimi HF-15 (1)

• Mikrofon MP-2 (2)

• Hoparlör SP-3 (3)

• Giriþ cihazý CU-8 (4)

• Ekran birimi SU-29 ve sistem kablosu CA-115 (5)

• Güç kablosu PCU-4 (6)

2

1

3

4

5

6
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Giriþ cihazý
Giriþ cihazý aþaðýdaki parçalarý içerir:

• Mikrofonun sesini kýsma tuþu  (1)

• Sesli arama tuþu  (2)

• Arama tuþu  (3)

• Bitirme tuþu  (4)

• Gösterge ýþýðý (5)

• Navi döner düðmesi (6)

Ekran ve bekleme modu
Ekraný yaklaþýk 30 dereceye kadar açýyla yukarý, sola veya saða, yaklaþýk 
10 dereceye kadar açýyla aþaðý döndürebilirsiniz. Ekraný daha fazla 
döndürmek için zorlamayýn.

Araç kiti bekleme modunda ve uyumlu bir mobil cihaza Bluetooth 
kablosuz iletiþim teknolojisiyle baðlý durumdayken ve mobil cihaz bir 
hücresel þebekede kayýtlýyken, ekranda aþaðýdaki bilgiler görüntülenir: 

• Mobil cihazýn ismi veya araç kitinin 
ismi (1); mobil cihazýn ismi cihazýn 
Bluetooth menüsünde 
tanýmlanabilir.

• Mobil cihaz tarafýndan saðlanýyorsa, 
bulunulan yerde hücresel þebekenin 
sinyal gücü (2); çubuk ne kadar 
yüksekse sinyal o kadar güçlü 
demektir.

• Mobil cihaz tarafýndan saðlanýyorsa, þebeke operatörünün veya 
servis saðlayýcýnýn ismi veya logosu (3).

• Cihaz tarafýndan saðlanýyorsa, mobil cihazýn batarya durumu (4); 
çubuk ne kadar yüksekse, kalan güç de o kadar çok demektir.

• Navi döner düðmesine basýlarak gerçekleþtirilebilecek iþlev (5); 
bekleme modunda, Navi döner düðmesine basýldýðýnda menü 
iþlevlerinin listesi görüntülenir

1

2 3 4

5
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El ile telefon numarasý girmek veya hýzlý aramayý kullanmak için, Navi 
döner düðmesini sola çevirin.

Araç kitindeki Rehber'den kiþi aramak için, Navi döner düðmesini saða 
çevirin.

■ Menülerde gezinme
Araç kiti iþlevlerinin çoðu menüler halinde gruplandýrýlmýþtýr.

Bekleme modunda menü iþlevlerinin listesini görüntülemek için, ekranýn 
altýnda Menü göründüðü sýrada Navi döner düðmesine basýn .

Bir öðeye (menü iþlevi vb.) gitmek veya bir listede hareket etmek için, 
Navi döner düðmesini sola veya saða çevirin. Bir öðeyi seçmek için, Navi 
döner düðmesine basýn.

Önceki menü düzeyine dönmek için  tuþuna basýn. Bekleme moduna 
dönmek için, bekleme modu ekraný görüntülenene kadar  tuþuna 
basýp tutun.

■ Araç kitini açma veya kapatma

Açma
Kontak algýlama kablosu baðlý deðilse,  tuþuna basýn ve tutun. 
(Kontak algýlama kablosunu baðlamak için, servis teknisyeninize 
baþvurun.)

Kontak algýlama kablosu baðlanmýþsa, araç kontaðýný açýn.

Araç kiti açýldýðýnda, ekran açýlýr ve giriþ cihazýnýn gösterge ýþýðý yanar.

Kapatma
Kontak algýlama kablosu baðlý deðilse,  tuþuna basýn ve 5 saniye 
tutun. Araç kiti 2 dakika sonra kapanýr. Araç kiti kapandýðýnda, ekran 
kapanýr. Aracýn kontaðýný kapattýktan sonra, araç aküsünün yanlýþlýkla 
boþalmasýný önlemek için mobil cihazý araç kitine baðlý býrakmayýn.

Kontak algýlama kablosu baðlanmýþsa, araç kontaðýný kapatýn. Görüþme 
sýrasýnda kontaðý kapatýrsanýz, araç kiti görüþmeniz bittikten sonra 
kapanýr.
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■ Ýlk kullaným
Araç kitini ilk kez açtýðýnýzda, araç kiti ekranýnda görüntülenen metinler 
için istediðiniz dili seçmeniz istenir. Navi döner düðmesini çevirerek 
istediðiniz dile gidin ve seçmek için Navi döner düðmesine basýn. 

Dil seçiminden sonra, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
kullanarak araç kitinizi uyumlu bir mobil cihazla eþleþtirip baðlantý 
kurmanýz istenir. Ayrýca, "Araç kitini eþleþtirme ve baðlanma," baþlýklý 
bölümde (s. 13) 3 - 5 arasý adýmlara bakýn.

Mobil cihazýnýz araç kitine baðlýyken, cihazdan araç kitine kiþi 
kopyalamak isteyip istemediðiniz sorulur: Navi döner düðmesini 
çevirerek Evet'e gidin ve kopyalamayý baþlatmak için Navi döner 
düðmesine basýn. Hayýr'ý seçerseniz, kaydedilmiþ kiþilerinizi araç kitinizle 
arama yapmak için kullanamazsýnýz. Kiþileri daha sonra kopyalamak için, 
bkz: "Rehber," s. 19.

■ Araç kitini eþleþtirme ve baðlanma
Araç kitini kullanmadan önce, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
destekleyen uyumlu bir mobil cihazla iliþkilendirmeniz (eþleþtirmeniz) ve 
baðlantý kurmanýz gerekir.

Mobil cihazýnýzý Bluetooth baðlantýsý üzerinden araç kitiyle birlikte 
kullanýrken, uyumlu bir mobil cihaz tutucusu kullanarak cihazý araca 
sabitleyin. Bununla birlikte, cihazýnýz örneðin bir çanta içinde olsa bile, 
araç içinde Bluetooth baðlantýsýný sürdürebilirsiniz.

Araç kitini kullanýrken cihazýnýzýn bataryasýný þarj etmek için, cihazýnýzla 
uyumlu bir þarj cihazý kullanýn.

Ýlk kullanýmdan sonra araç kitini uyumlu bir cihazla eþleþtirmek ve 
baðlantý kurmak için aþaðýdakileri yapýn:

1. Cihazý ve araç kitini açýn (bkz: s. 12).

2. Bekleme modunda Navi döner düðmesine basýn ve 
Bluetooth > Telefonla eþleþtir'i seçin. 

3. Cihazýnýzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin. Talimatlar için 
cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.
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4. Cihazýnýzý Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn ve 
bulunan cihazlar listesinden araç kitini seçin.

5. Araç kitini cihazýnýzla eþleþtirmek ve baðlantý kurmak için, araç kiti 
ekranýnda görüntülenen Bluetooth þifresini cihazýnýzda girin. 

Bazý cihazlarda eþleþtirmeden sonra baðlantýyý ayrýca 
gerçekleþtirmeniz gerekebilir. Ayrýntýlar için cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn. 

Araç kitini cihazýnýzla yalnýzca bir kez eþleþtirmeniz gereklidir.

Eþleþtirme baþarýyla gerçekleþtirilirse, mobil cihazýnýzýn o anda 
eþleþtirilmiþ olan Bluetooth cihazlarýný görebileceðiniz menüsünde araç 
kiti görüntülenir. Eþleþtirme baþarýsýz olursa, eþleþtirme talimatlarýný 
dikkatlice izleyerek yeniden eþleþtirmeyi deneyin. Araç kitini en çok sekiz 
cihazla eþleþtirebilirsiniz, ancak bir kerede yalnýzca bir cihaza 
baðlayabilirsiniz.

Araç kitini el ile baðlama
Araç kiti açýk, ancak bir mobil cihazla baðlantýlý deðilken, baðlantýyý 
aþaðýdaki gibi gerçekleþtirebilirsiniz: 

Bekleme modunda Navi döner düðmesine basýn ve Bluetooth > Eþli 
cihazlar'ý seçin.  Ýstediðiniz cihazý seçin ve Baðlan'ý seçin.

Araç kitini otomatik olarak baðlama
Araç kiti açýkken cihazýnýzý, araç kiti ile otomatik olarak baðlantý 
kurmaya izin verecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cihazlarýnda bunu 
yapmak için, Bluetooth menüsünden eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýnýzý 
deðiþtirin.

Araç kiti açýldýðýnda, son kullanýlan cihazla Bluetooth baðlantýsý kurmayý 
dener. Baðlanamazsa, araç kiti yakýn zamanda eþleþtirilmiþ diðer 
Bluetooth cihazlardan birine baðlanmayý dener.
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Araç kitinin baðlantýsýný kesme
Araç kitinin cihazýnýzla baðlantýsýný kesmek için, cihazýnýzýn Bluetooth 
menüsünden araç kitiyle Bluetooth baðlantýsýný kapatýn veya bekleme 
modunda Navi döner düðmesine basýn ve Bluetooth > Etkin 
cihaz > Baðlantýyý kes'i seçin.

Araç kiti ile baðlantýyý kesmek için eþleþtirmeyi silmeniz gerekmez.

Eþleþtirilmiþ cihazlar listesini silme
Araç kiti kendisiyle eþleþtirilmiþ olan son sekiz Bluetooth cihazý için 
eþleþtirme bilgilerini kaydeder. Bu bilgileri temizlemek için, araç kitini 
fabrika ayarlarýna döndürün: bekleme modunda Navi döner düðmesine 
basýn ve Ayarlar > Fabrika ayarl. geri yükle'yi seçin.
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3. Arama iþlevleri

■ Hoparlör ses seviyesini ayarlama
Bir arama sýrasýnda veya arama uyarýsý geldiðinde ses seviyesini 
ayarlamak için, Navi döner düðmesini sola çevirerek sesi kýsýn veya saða 
çevirerek yükseltin.

Ses seviyesini deðiþtirdiðinizde, ekranýn üst tarafýndaki yatay çubuk da 
uygun þekilde hareket eder. Ses seviyesini kaydetmek için, ekranda Ses 
seviyesini kaydet göründüðü sýrada Navi döner düðmesine basýn.

Ses seviyesini sessiz olarak ayarlamak için, bekleme modunda veya 
arama geldiðinde  tuþuna basýn. Orijinal ses seviyesine dönmek için, 

 tuþuna basýn.

■ Arama yapma
Telefon numarasý girmek için, bekleme modunda Navi döner düðmesini 
sola çevirin. Telefon numarasýnýn ilk basamaðýna giderek Navi döner 
düðmesine basýn. Telefon numarasýnýn diðer basamaklarýný da ayný 
þekilde seçin. (En son basamaðý silmek için  tuþuna basýn.) Telefon 
numarasý görüntülendiðinde, numarayý aramak için  tuþuna basýn. 
Aramayý sona erdirmek (veya arama giriþimini iptal etmek) için  
tuþuna basýn.

Rehber'den kiþi aramak için, bkz: "Kiþi arama," s. 19.

En son aranan numaralarýn listesini görüntülemek için  tuþuna basýn. 
Son aranan numarayý aramak için  tuþuna basýn.

Mobil cihazýnýzýn sesli arama özelliðini etkinleþtirmek için, cihazýnýz 
araç kitiyle bu özelliði kullanmayý destekliyorsa, görüþme yapmadýðýnýz 
sýrada  tuþuna basýn. Cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunda belirtildiði 
þekilde devam edin. Sesli arama için, cihazýnýzda istediðiniz kiþiler için 
ses etiketleri kaydetmeniz gerekir.
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■ Hýzlý arama
Bir kiþiyi 1 - 9 arasý hýzlý arama numaralarýndan birine atayabilirsiniz. 
Bkz: "Hýzlý aramalar," s. 19.

Hýzlý aramayý kullanmak için, bekleme modunda Navi döner düðmesini 
sola çevirin ve istediðiniz hýzlý arama numarasýna gidin. Hýzlý arama 
numarasýna atanan kiþi ekranýn alt bölümünde görünür. Numarayý 
onaylamak için,  tuþuna basýn veya  simgesine gidip Navi döner 
düðmesine basýn. Arama yapmak için  tuþuna basýn.

■ Aramayý cevaplama
Aramayý cevaplamak için,  tuþuna veya Navi döner düðmesine basýn. 
Kiþilerinizi mobil cihazýnýzdan araç kitine indirdiyseniz, arayanýn ismi 
ekranda görüntülenir. Bir aramayý cevaplamazsanýz, arayan tarafýndan 
izin veriliyorsa, arama sonrasýnda Navi döner düðmesine basarak 
arayanýn ismini veya telefon numarasýný görebilirsiniz.

Gelen bir aramayý reddetmek için,  tuþuna basýn.

Otomatik cevaplama iþlevini Açýk olarak ayarlarsanýz, araç kiti aramayý 
otomatik olarak cevaplar. Bkz: "Diðer ayarlar," s. 21.

Bir aramayý beklemeye almak için , Arama seçimleri görüntülendiði 
sýrada Navi döner düðmesine basýn ve Beklet'i seçin; bekleyen aramayý 
etkinleþtirmek için, Devam'ý seçin.

Cihazýnýzda arama bekletme özelliðini etkinleþtirdiyseniz,  tuþuna 
basarak bir arama sýrasýnda baþka bir aramayý cevaplayabilirsiniz. Ýlk 
arama beklemeye alýnýr. Aramalar arasýnda geçiþ yapmak için,  
tuþuna basýn. Etkin aramayý bitirmek için  tuþuna basýn.

■ Mikrofonun sesini kýsma veya sesini açma
Arama sýrasýnda mikrofonu susturmak veya yeniden açmak için,  
tuþuna basýn veya Arama seçimleri görüntülendiði sýrada Navi döner 
düðmesine basýn ve istediðiniz seçeneði belirleyin.
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■ Aramayý araç kiti ile baðlý cihaz arasýnda 
aktarma

Bir aramayý araç kitinden uyumlu mobil cihazýnýza aktarmak için,  
tuþuna basýp tutun. Bazý cihazlar arama sona erene kadar Bluetooth 
baðlantýsýný kapatabilir. Aramayý yeniden araç kitine aktarmak için 
cihazýnýzdaki ilgili iþlevi kullanýn.

■ DTMF tonlarý gönderme
Arama sýrasýnda DTMF zil sesi dizeleri (örneðin, bir þifre) 
gönderebilirsiniz. Arama seçimleri görüntülendiði sýrada Navi döner 
düðmesine basýn ve DTMF gönder'i seçin. Dizenin ilk karakterini seçin. 
Karakter ekranýn alt bölümünde görüntülenir. Diðer karakterleri de ayný 
þekilde seçin.
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4. Menü iþlevleri

■ Rehber
Uyumlu mobil cihazýnýzdan araç kitine isim ve telefon numaralarý 
(kiþiler) kopyalayabilir ve kopyalanan kiþileri aramalarda 
kullanabilirsiniz. Kiþiler Rehber menüsüne kaydedilir.

Kiþi arama
Bekleme modunda kiþi aramak için, Navi döner düðmesini saða çevirin 
veya Navi döner düðmesine basýp Rehber > Bul'u seçin. 

Ýsmin ilk harfini seçin. (Kullanýlabilir diðer karakterler için, sað oku 
seçin.) Bunu dört kez tekrarlayabilirsiniz. En son harfi silmek için  
tuþuna basýn. Girilen harflerle baþlayan isimleri görmek için  tuþuna 
basýn veya  simgesini seçin.  tuþuna basarak karakter listesine 
dönebilirsiniz.

Ýstediðiniz isme gidin. Seçili ismin varsayýlan telefon numarasýný aramak 
için  tuþuna basýn veya Navi döner düðmesine basýp istediðiniz 
telefon numarasýna gidin ve  tuþuna basýn.

Hýzlý aramalar
Hýzlý arama, sýk kullanýlan telefon numaralarýný aramanýn pratik yoludur. 
1 - 9 arasý hýzlý arama numaralarýna telefon numarasý atayabilirsiniz. 

Hýzlý aramanýn kullanýlabilmesi için önce hýzlý aramalarýn etkin olarak 
ayarlanmasý gerekir (bkz: "Diðer ayarlar," s. 21).

Hýzlý aramayý ayarlamak için, bekleme modunda Navi döner düðmesine 
basýn ve Rehber > Hýzlý aramalar'ý seçin.

• Hýzlý aramalara atanan kiþileri görmek için, Göster'i seçin ve listede 
ilerleyin. Seçili kiþiyi aramak için, Navi döner düðmesine basýn. 

• Bir hýzlý arama numarasýna isim veya telefon numarasý atamak için, 
Ata'yý seçin. Kiþi listesinden ismi seçmek için, ismin ilk harfini seçin. 
Bu harfle baþlayan isimler görünür. Ýstediðiniz ismi, telefon 
numarasýný ve hýzlý arama numarasýný seçin.
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• Atanan bir hýzlý aramayý silmek için, Sil'i ve hýzlý arama listesinden 
kaldýrmak istediðiniz kiþiyi seçin. Kiþi yalnýzca hýzlý arama listesinden 
kaldýrýlýr, Rehber'den kaldýrýlmaz.

Mobil cihazdan araç kitine kiþi kopyalama
Uyumlu mobil cihazýnýzýn dahili hafýzasýna kaydettiðiniz kiþileri araç 
kitine kopyalayabilirsiniz.

Kiþileri kopyalamak için, bekleme modunda Navi döner düðmesine basýn 
ve Rehber > Rehber'i indir > Evet'i seçin.

Kiþiler kopyalandýðý sýrada arama yaparsanýz veya arama gelirse, 
kopyalama iþlemi durabilir. Bu durumda kopyalamayý yeniden baþlatýn. 
Kiþiler kopyalanýrken, Rehber'de kayýtlý olan kiþileri kullanamazsýnýz.

Araç kitine baþka bir cihaz baðlarsanýz, önceki cihazdan kopyalanan 
kiþiler görünmez. Yeni cihazda kayýtlý olan kiþilere araç kitini kullanarak 
eriþmek için, kiþileri araç kitine kopyalayýn. Önceki cihazdaki kiþiler araç 
kitinden kaldýrýlýr.

■ Arama kaydý
Araç kiti en son cevapsýz, gelen ve yapýlan aramalarýn telefon 
numaralarýný kaydeder. Araç kiti, cevapsýz ve gelen aramalarý yalnýzca 
hücresel þebekenin bu iþlevleri desteklemesi ve araç kitine baðladýðýnýz 
cihazýn açýk olmasý ve þebeke servis alaný içinde bulunmasý durumunda 
kaydeder.

Son aramalarý görmek için, bekleme modunda Navi döner düðmesine 
basýn ve Ýþlem kaydýný aç'ý ve arama türünü seçin. Telefon numaralarýný 
görüntülemek için, Navi döner düðmesine basýn. Bir telefon numarasýný 
aramak için  tuþuna basýn.

■ Bluetooth ayarlarý
Bluetooth baðlantýlarýný yönetmek için, bekleme modunda Navi döner 
düðmesine basýn ve Bluetooth'u seçin.

O anda araç kitine baðlý olan cihazý görüntülemek için, Etkin cihaz'ý 
seçin. Baðlantýyý kapatmak için, Navi döner düðmesine basýn.
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O sýrada araç kitiyle eþleþtirilmiþ olan cihazlarý görüntülemek için, Eþli 
cihazlar'ý seçin. Araç kitinin eþleþtirilmiþ bir cihazla baðlantýsýný kurmak 
için, cihazý ve Baðlan'ý seçin. Eþleþtirmeyi kaldýrmak için, cihazý seçin ve 
Eþleþmeyi sil'i seçin.

Araç kitini yeni bir cihazla eþleþtirmek için, telefonla eþleþtir'i seçin ve 
eþleþtirme iþlemini cihazdan baþlatýn. Araç kitinin ekranýnda bir 
Bluetooth þifresi görünür. Ayný þifreyi cihazýnýza da girin. Ayný zamanda 
bkz: "Araç kitini eþleþtirme ve baðlanma," s. 13.

■ Ekran ayarlarý
Ekran ayarlarýný belirlemek için, bekleme modunda Navi döner 
düðmesine basýn ve Ekran ayarlarý'ný seçin.

Arka plan ve sinyal gücü gösterge çubuðu gibi ekran rengiyle ilgili 
deðiþiklik yapmak için, Renk temalarý'ý seçin ve istediðiniz renk temasýný 
seçin.

Ekranýn parlaklýðýný ayarlamak için, Parlaklýk'ý ve sonra istediðiniz 
parlaklýk düzeyini seçin.

Bekleme modunda arka ýþýk sönmeden önce beklenecek süreyi 
ayarlamak için, Otomatik karartma seçeneðini ve sonra istediðiniz süreyi 
seçin. Kapalý'yý seçerseniz, araç kiti açýldýðýnda arka ýþýk sürekli açýk kalýr.

■ Diðer ayarlar
Araç kitinin diðer ayarlarýný belirlemek için, bekleme modunda Navi 
döner düðmesine basýn ve Ayarlar'ý seçin.

Otomatik cevaplamayý açmak veya kapatmak için, Otomatik 
cevaplama'yý seçin ve sonra istediðiniz seçeneði belirleyin. Açýk'ý 
seçerseniz, araç kiti gelen aramalarý otomatik olarak cevaplar. Arama 
cevaplanana kadar beklenecek süre için, mobil cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Araç kitinin dilini deðiþtirmek için, Dil ayarý'ný ve sonra istediðiniz dili 
seçin.

Araç radyosunun ne zaman susturulacaðýný tanýmlamak için, Telefon 
sesleri'ni seçin ve ardýndan istediðiniz seçeneði belirleyin. Yalnýzca 
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aramalar'ý seçerseniz, araç radyosu yalnýzca arama geldiðinde 
susturulur. Her zaman açýk'ý seçerseniz, araç radyosu mobil cihazýn ses 
çýkardýðý her durumda, örneðin kýsa mesaj tonunda vb. susturulur.

Araç kitinin uyarý zil seslerini açmak veya kapatmak için, Uyarý zil 
sesleri'ni seçin ve istediðiniz seçeneði belirleyin.

Hýzlý aramayý açmak veya kapatmak için, Hýzlý aramalar'ý seçin ve 
istediðiniz seçeneði belirleyin. Açýk'ý seçersiniz, 1 - 9 arasý hýzlý arama 
numaralarýna atanan telefon numaralarý "Hýzlý arama," baþlýðý altýnda 
(s. 17) açýklandýðý þekilde aranabilir.

Ürünün yazýlým ve donaným sürümlerini görüntülemek için , Ürün 
bilgisi'ni seçin. Bilgiler içinde ilerlemek için, Navi döner düðmesine 
tekrar tekrar basýn. 

Araç kitini fabrika ayarlarýna geri döndürmek için, Fabrika ayarl. geri 
yükle'yi seçin.

■ Araç kitini sýfýrlama
Araç kiti çalýþmaz hale gelirse sýfýrlamanýz gerekir. Araç kiti açýkken,  
tuþuna basýp 10 saniye süreyle basýlý tutun. Araç kiti yeniden baþlar. Bu 
þekilde araç kitinin ayarlarý sýfýrlanmaz.

■ Sorun giderme
Araç kitini mobil cihazýma baðlayamýyorum.
• Araç kitinin açýk olduðundan ve cihazýnýzla eþleþtirildiðinden emin 

olun.

• Bluetooth özelliðinin cihazýnýzda etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini 
kontrol edin.

Kontaðý veya araç kitinin anahtarýný açtýðýmda, araç kiti eþleþtirilmiþ 
cihazýmla baðlantý kurmuyor.
• Bluetooth özelliðinin cihazýnýzda etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini 

kontrol edin.

• Cihazýnýzýn, araç kontaðý açýldýðýnda araç kitine otomatik olarak 
baðlanacak þekilde ayarlandýðýndan emin olun.
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Araç kontaðý açýldýðýnda araç kiti açýlmýyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden kontak algýlama kablosunun 
düzgün þekilde baðlanýp baðlanmadýðýndan emin olmasýný isteyin.

Arama sýrasýnda arayan kiþi benim sesimi duyamýyor.
• Araç kitinin mikrofon sesinin kýsýk olmadýðýný kontrol edin.

• Mobil cihazýn araç kitine düzgün baðlandýðýndan emin olun.

Bir aramayý cevapladýðýmda araç radyosu susturulmuyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden ses kýsma hattýnýn düzgün þekilde 
baðlanýp baðlanmadýðýndan emin olmasýný isteyin.

En yeni ürün bilgileri için, www.nokia.com adresine veya bölgenizle ilgili 
Nokia web sitesine bakýn ya da bölgenizdeki satýcýya baþvurun.
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5. Montaj

■ Güvenlik bilgileri
Araç kitini monte ederken aþaðýdaki güvenlik kurallarýna uyun.

• Kiti yalnýzca uzman servis teknisyeni monte etmeli veya satýþ 
paketinde tedarik edilen orijinal Nokia parçalarý ile onarým 
yapmalýdýr. Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve araç kitine 
uygulanan herhangi bir garantiyi geçersiz kýlar. 

Son kullanýcýlar, araç kitinde özel aletler ve uzman teknik bilgisi 
kullanýlarak profesyonel montaj yapýlmasýný gerektiren karmaþýk 
teknik parçalar bulunduðunu dikkate almalýdýr. 

• Bu kýlavuzda verilen talimatlar, araç kitinin otomobile monte 
edilmesi için uygulanan genel kýlavuz bilgilerdir. Bununla birlikte, 
piyasada bulunan çok çeþitli araç türleri ve modelleri olmasý 
nedeniyle bu kýlavuzda herhangi özel bir taþýtla ilgili olabilecek özel 
teknik gereksinimler dikkate alýnmamýþtýr. Söz konusu taþýt hakkýnda 
ayrýntýlý bilgi edinmek için taþýt imalatçýsýna baþvurun.

• Araç kiti, yalnýzca 12V negatif þaseye sahip olan araçlarda kullaným 
için uygundur. Diðer besleme voltajlarýnda veya alternatif kutuplarda 
kullanýlmasý ekipmana zarar verir.

• Modern otomobil sistemlerinde, önemli araç parametrelerinin 
depolandýðý dahili bilgisayarlarýn bulunduðunu unutmayýn. Araç 
aküsünün hatalý þekilde çýkarýlmasý veri kaybýna neden olabilir ve 
sistemin yeniden baþlatýlmasý için oldukça fazla emek harcanmasý 
gerekebilir. Bu konuda endiþeleriniz varsa, herhangi bir montaj iþlemi 
yapýlmadan önce araba satýcýnýzla baðlantý kurun.

• Araç kitiyle aracýn ateþleme sisteminin yüksek voltajlý hatlarý 
arasýnda kablolu baðlantý yapmayýn.

• Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyon veya fren sistemini ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda 
kullanýlan diðer kontrolleri (örneðin, hava yastýklarý) 
engellemediðinden emin olun. Araç kitinin ve parçalarýnýn kaza veya 
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çarpýþma sýrasýnda sizin temas halinde bulunabileceðiniz bir yere  
monte edilmediðinden emin olun.

Bir mobil cihazýn ekraný kullanýlacaksa, cihazýn bir tutucuya 
takýldýðýndan ve cihaz ekranýnýn kullanýcý tarafýndan iyi 
görülebildiðinden emin olun.

• Servis teknisyeniniz veya satýcýnýz, cihazý aracýnýzda herhangi bir 
delik açmaya gerek kalmadan araca uygun þekilde monte etmeyle 
ilgili farklý yöntemler hakkýnda bilgi verebilir.

• Araçta çalýþýrken sigara içmeyin. Yakýnlarda ateþ veya alev kaynaðý 
bulunmadýðýndan emin olun.

• Montaj çalýþmasý sýrasýnda elektrik kablolarýna, yakýt veya fren 
hatlarýna ya da güvenlik donatýmýna hasar gelmemesine özen 
gösterin.

• RF sinyalleri, motorlu taþýtlardaki hatalý þekilde monte edilmiþ veya 
yetersiz korunan elektronik sistemlerini etkileyebilir (örneðin, 
elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS [kilitlenmeyen 
fren] sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri ve hava yastýðý 
sistemleri). Bu tür bir sistemin çalýþmasýnda bir arýza veya deðiþiklik 
fark ederseniz, araç satýcýnýza baþvurun.

• Kablolarýn mekanik aþýnmaya maruz kalmayacak þekilde 
yerleþtirildiðinden emin olun (örneðin, araç koltuklarýnýn altýna veya 
keskin kenarlarýn üzerine döþenmemelidir).

■ Araç kitini araca monte etme
Bu bölümde araç kitinin parçalarýnýn nasýl monte edileceði 
açýklanmaktadýr. "Parçalar," açýklamasý s. 10’da bulunmaktadýr 

Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyon veya fren sistemini ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan 
diðer kontrolleri (örneðin, hava yastýklarý) engellemediðinden emin olun. 
Ekraný baþ dayama bölgesinde bir yere monte ederseniz vida 
kullanmayýn. Bunun yerine, birlikte gelen yapýþkanlarý kullanýn.
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Ekran biriminin birlikte gelen yapýþtýrýcýlarla monte edildiði uygun bir 
montaj örneði

Ahizesiz kullaným birimi HF-15
Ahizesiz kullaným birimi aþaðýdaki konektörlere sahiptir. Simgeler 
birimin alt tarafýna basýlmýþtýr.

• —MP-2 mikrofonu için konektör

• —SP-3 hoparlörü için mono ses çýkýþý

• —CU-8 giriþ cihazý için konektör

• —SU-29 ekran birimi için konektör

• —PCU-4 güç kablosu için Dc güç konektörü

Ahizesiz kullaným birimini monte ederken, ekran birimi, mikrofon ve 
hoparlör kablolarýnýn, bu parçalarý monte etmek istediðiniz yerlere 
yetiþeceðinden emin olun.
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Ahizesiz kullaným ünitesi ve araç kitine baðlanan Bluetooth cihaz 
arasýndaki Bluetooth baðlantýsýný bozacaðý için ahizesiz kullaným 
birimini metal muhafazaya veya metal bir yüzeye takmayýn. Ýdeal bir 
baðlantý için, ahizesiz kullaným birimi ile metal bir yüzey arasýndaki 
mesafenin 4 mm (0,16 inç) üzerinde olduðundan emin olun.

Ahizesiz kullaným birimini takmak için araç kiti ile birlikte verilen 
kancayý ve geçmeli pedi giriþ cihazýnda kullanýldýðý gibi kullanýn (s. 27 
içindeki "Giriþ cihazý CU-8," baþlýðý altýnda yer alan þekillere bakýn ). Ýki 
geçmeli pedi birbirinden ayýrýn. Diþi parçayý önce yapýþtýrýn: koruyucu 
tabakayý yapýþkan yüzeyden çýkarýn ve pedi aracýn istediðiniz yerine 
yapýþtýrýn. Koruyucu tabakayý çýkardýðýnýzda, yapýþkan tarafa parmakla 
dokunmayýn. Pedi yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arýnmýþ 
olmasýna dikkat edin.

Pedi kancalarla tutturmak için, yapýþkan taraftaki koruyucu tabakayý 
çýkarýn ve pedi ahizesiz kullaným biriminin alt tarafýna yapýþtýrýn. 

Ahizesiz kullaným birimini geçmeli pedin üzerine iyice bastýrýn ve 
ahizesiz kullaným biriminin yerine saðlam biçimde oturup oturmadýðýný 
kontrol edin.

Giriþ cihazý CU-8
Giriþ cihazý kullanýcýnýn kolaylýkla eriþebileceði þekilde yerleþtirilmelidir. 
Giriþ cihazýný monte ederken, direksiyon veya fren sistemini ya da aracýn 
çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan diðer kontrolleri (örneðin, hava yastýklarý) 
engellemediðinden emin olun. 

Giriþ cihazýnýn kablosunun baðlantý için ahizesiz kullaným birimine 
yetiþtiðinden emin olun. Giriþ cihazýnýn yerleþtirileceði en iyi konum 
sürücü ile ön yolcu koltuðunun arasýndaki konsol üzerinde giriþ 
cihazýnýn tuþlarýnýn aracýn önüne doðru baktýðý yatay konumdur.

Giriþ cihazýný takmak için, araç kiti ile birlikte verilen kanca ve geçmeli 
pedleri kullanýn. Ýki geçmeli pedi birbirinden ayýrýn (1). Diþi parçayý önce 
yapýþtýrýn: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden (2) çýkarýn ve pedi 
aracýn istediðiniz yerine yapýþtýrýn. Koruyucu tabakayý çýkardýðýnýzda, 
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yapýþkan tarafa parmakla dokunmayýn. Pedi yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, 
temiz ve tozdan arýnmýþ olmasýna dikkat edin.

Pedi kancalarla tutturun: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden (2) 
çýkarýn ve pedi giriþ cihazýnýn alt tarafýna (3) yapýþtýrýn.

Giriþ cihazýný (4) geçmeli pedin üzerine iyice bastýrýn ve giriþ cihazýnýn 
yerine saðlam biçimde oturup oturmadýðýný kontrol edin.

Ekran birimi SU-29
Ekran birimi kullanýcý tarafýndan iyi görülebilecek ve sola, saða, yukarý 
veya aþaðýya kolayca döndürülebilecek þekilde konumlandýrýlmalýdýr. 

Ekran birimini monte ederken, direksiyon veya fren sistemini ya da 
aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan diðer kontrolleri (örneðin, hava 
yastýklarý) engellemediðinden emin olun.

Ekran biriminin kablosunun baðlantý için ahizesiz kullaným birimine 
yetiþtiðinden emin olun. Ekran birimini konsol üzerinde yukarý bakacak 
þekilde monte edin.

Ekraný baþ dayama bölgesinde bir yere monte ederseniz vida 
kullanmayýn. Bunun yerine, birlikte gelen yapýþkanlarý kullanýn.

Ekran birimini monte etmek için, ekran ayaðýnýn altýndaki yapýþtýrýcýyý 
veya birlikte gelen vidalarý kullanýn. Yapýþtýrýcýyý kullanmak için, 
yapýþtýrýcýdan koruyucu tabakayý çýkarýn ve ekran birimini konsola sýkýca 
yapýþtýrýn. Koruyucu tabakayý çýkardýðýnýzda, yapýþkana parmakla 
dokunmayýn. Ekran birimini yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, temiz ve tozdan 

21 3 4
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arýnmýþ olmasýna dikkat edin. Birlikte gelen vidalarý kullanmak için, 
konsolda delik delmenin aracýn herhangi bir parçasýna veya sistemine 
(örneðin hava yastýklarýna) zarar vermeyeceðinden  emin olun. Gerekli 
delikleri delin ve ekran birimini konsola monte edin.

Hoparlör SP-3
Ýyi ses kalitesi için, hoparlörü kullanýcýya odaklanacak þekilde monte 
edin. Hoparlörü sürücünün veya yolcunun baþýndan 50 cm'den (19,5 inç) 
uzaða monte edin. Seste geri besleme olmamasý için hoparlörü 
mikrofondan en az 1 metre (3 fit) uzaða monte edin.

Hoparlörü araç kitinin mono çýkýþýna baðlayýn. Araç kiti uyumlu bir araç 
radyo sistemine de baðlanabilir; bunun için servis teknisyeninize 
baþvurun.

Mikrofon MP-2
Ses iletim kalitesini artýrmak için mikrofonun monte edileceði konumu 
dikkatle seçin.

Mikrofonu kullanýcýnýn baþýyla yaklaþýk 50 cm (19,5 inç) mesafe kalacak 
þekilde monte edin ve sürücünün aðzýna doðru yönlenmiþ biçimde 
yerleþtirin. Deneyimler, en iyi montaj konumlarýnýn dikiz aynasýnýn veya 
otomobil güneþliðinin yakýnýnda olduðunu göstermektedir. Seste geri 
besleme olmamasý için mikrofonu araç kitinin hoparlöründen en az 1 
metre (3 fit) uzaða monte edin.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akýmlarýna maruz kalmayacak 
þekilde monte edin. Mikrofon kablosunu ýsýtma, havalandýrma veya 
klima sistemine döþemeyin. Aracýn aramalarýnýza karýþabilecek arka plan 
gürültüsünün miktarýný azaltmak üzere mikrofonu tutturmak için verilen 
çift taraflý yapýþkan bandý kullanýn.

Mikrofonun fiþini ahizesiz kullaným birimindeki mikrofon konektörüne 
takýn ve fiþi tamamen yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Araç 
kitiyle birlikte verilen MP-2 mikrofon dýþýnda bir mikrofon kullanmak ses 
kalitesini etkileyebilir.
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Güç kablosu PCU-4
Güç kablosu aþaðýdaki kablolara ve sigortalara sahiptir: 

• +12 V, araç aküsü +, kýrmýzý (1)

• Araç toprak hattý, araç aküsü -, siyah (2)

• Araç radyosunun sesini kýsma, sarý (3)

• Araç kontaðý algýlama, mavi (4)

• 2 A sigorta (5)

• 1 A sigorta (6)

Güç kablosunu baðlamak için aþaðýdakileri uygulayýn:

1. Siyah kabloyu araç toprak hattýna baðlayýn.

2. Sarý kabloyu araç radyosunun mute (sessiz) konektörüne takýn.

Bir arama cevaplandýðýnda, araç kiti sarý kabloyu toprak hattýna 
geçirerek araç radyosunun sesini kapatýr. Görüþme bittiðinde sarý 
kablo toprak hattýndan ayrýlýr ve araç radyosunun sesi tekrar açýlýr.

Araç radyosu ses kýsma konektörüne sahip deðilse, bu kablo 
baðlanmadan býrakýlabilir. Bu durumda, araç radyonuzun sesi 
aramayý cevapladýðýnýzda otomatik olarak kýsýlmaz.

Alternatif olarak, araç radyosunun sesini kýsmak ve araç kitini 
doðrudan aracýn hoparlörlerine baðlamak için ilave bir röle 
kullanýlabilir. Ses kýsma sinyali röleyi açýp kapatmak için kullanýlýr.

3. Mavi kabloyu, birlikte verilen 1 A’lik sigortayý kullanarak arabanýn 
kontak algýlama hattýna baðlayýn.

Bazý araçlar kontak algýlama baðlantýsýný desteklemez. Bu durumda 
mavi kablo baðlanmadan býrakýlabilir ancak araç kontaðý 
kapatýldýðýnda araç kiti otomatik olarak kapanmaz.
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Kontak algýlama kablosu baðlanmadýðýnda, araç kiti araç aküsünün 
yanlýþlýkla boþalmasýný önlemek için mobil cihaza baðlamamýþsa iki 
dakikadan sonra otomatik olarak kapanýr.

4. Kýrmýzý kabloyu, birlikte verilen 2A’lik sigortayý kullanarak 12 V araç 
aküsünün artý ucuna baðlayýn.

5. Dört pimli güç kablosunu ahizesiz kullaným biriminin dc güç 
konektörüne takýn.

■ Ýsteðe baðlý donanýmlar
Araç kitinin özelliklerini isteðe baðlý donanýmlarla artýrabilirsiniz. Araç 
kiti için uygun olan donanýmlar için, satýcýnýza veya servis teknisyenine 
baþvurun. Yalnýzca onaylý ve uyumlu donanýmlarý kullanýn.

Telefon tutucusu
Mobil cihazýnýzý araçta kullanmak için, cihaz için tasarlanmýþ bir mobil 
cihaz tutucusu monte edebilirsiniz.

Bir mobil cihazýn ekraný kullanýlacaksa, cihazýn bir tutucuya 
takýldýðýndan ve cihaz ekranýnýn kullanýcý tarafýndan iyi 
görülebildiðinden emin olun. Tutucunun direksiyon veya fren sistemini 
ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan diðer kontrolleri (örneðin, hava 
yastýklarý) engellemediðinden emin olun. 

Montaj talimatlarý için telefon tutucusu ile birlikte gelen belgelere 
bakýn.

Anten baðlantý birimi ve harici anten
Harici bir anten baðlamak için anten baðlantý birimine gerek vardýr. 
Harici baðlantý birimi, araç içinde mobil cihazýn hücresel sinyal alýmýný 
iyileþtirir. Uyumlu anten baðlantý birimleri ve harici antenler için 
satýcýnýza baþvurun.

Not: Radyo frekansýna maruz kalmayla ilgili yönergelere uyumluluk 
için, anten kazancý 3 dBi’yi geçmeyen harici anteni, harici anten ve 
çevredeki kiþiler arasýnda en az 20 cm (8 inç) mesafe kalacak þekilde 
monte edin.
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■ Araç kitinin çalýþmasýný kontrol etme
Araç kiti kurulduktan sonra, düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný ve düzgün 
monte edilip edilmediðini kontrol edin. Ayný zamanda bkz: "Sorun 
giderme," s. 22.
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Bakým ve onarým

Araç kitiniz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki 
öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Araç kitini ýslatmayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su buharý, 
elektronik devrelerin paslanmasýna neden olabilecek mineraller içerir.

• Araç kitini kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. Hareketli parçalarý 
ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Araç kitinin içini açmaya çalýþmayýn.

• Araç kitinin parçalarýný silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri 
ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. 

• Araç kitinin parçalarýný boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna 
neden olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Araç kiti düzgün çalýþmýyorsa, arýzalý parçayý onarýlmasý için en yakýn yetkili servis 
tesisine götürün.
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Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ 
veya yetersiz þekilde korunan, elektronik yakýt enjeksiyon sistemleri, elektronik 
ABS sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri, hava yastýðý sistemleri gibi 
elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracýnýzýn veya eklenen 
herhangi bir donanýmýn üreticisi veya yetkili temsilcisi ile irtibat kurun.

Yanlýþ montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir 
garantiyi geçersiz kýlabilir. Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz donanýmýnýn 
doðru bir biçimde monte edilip edilmediðini ve doðru bir biçimde çalýþýp 
çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Yanýcý sývýlarý, gazlarý ve patlayýcý 
maddeleri cihazla, cihazýn parçalarý veya donanýmlarýyla ayný yerde 
bulundurmayýn. Hava yastýðý bulunan araçlarda, hava yastýðýnýn büyük bir güçle 
açýldýðý unutulmamalýdýr. Monte edilmiþ veya taþýnabilir kablosuz cihaz gibi 
nesneleri hava yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý alana yerleþtirmeyin. 
Araç içi kablosuz ekipmanlar düzgün monte edilmez ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi 
yaralanmalar meydana gelebilir.


