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G ü v e n l i ð i n i z  i ç i n
Güvenliðiniz için

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

GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA
Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim ya da 
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.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar, performansý etkileyebilecek giriþime 
maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN
Her türlü kýsýtlamaya uyun. Yakýt, kimyasal veya patlama alanlarýnýn 
yakýnýndayken cihazý kapatýn.

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

DONANIMLAR
Yalnýzca onaylý donanýmlarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.

Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlarý için diðer cihazýn 
kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn.
6



H ý z l ý  b a þ l a n g ý ç
Hýzlý baþlangýç

Bu bölümde, araç kitinin temel özellikleri kýsaca açýklanmýþtýr. Ayrýntýlý 
bilgi için, bu kýlavuzdaki ilgili bölümlere bakýn.

■ Ýlk kurulum
1. Araç kitini (bkz. s. 16) ve mobil cihazýnýzý açýn.

2. Dil seçmeniz istenirse, NaviTM döner tuþunu (bundan sonra döner 
tuþ olarak adlandýrýlacak) döndürerek istediðiniz dile ilerleyin ve 
döner tuþa basýn.

3. Cihazýnýzda Bluetooth’u etkinleþtirin ve araç kitiyle cihaz arasýnda 
Bluetooth baðlantýsý kurun.

■ Uzaktan kumanda
1. Sesle arama/Sesi kapatma tuþu

Arama sesini kapatmak veya açmak 
için, ya da devam eden bir arama 
yokken uyumlu bir mobil cihazda 
sesle aramayý etkinleþtirmek için 
sesle arama tuþuna basýn.

2. Geçiþ tuþu

Çok noktaya baðlantý özelliði 
etkinken, baðlý olan birinci ve ikinci 
(birincil ve ikincil) cihazlar arasýnda 
geçiþ yapmak için geçiþ tuþuna basýn.
7



H ý z l ý  b a þ l a n g ý ç
3. Navi döner tuþu

• Telefon numarasý girmek veya hýzlý aramayý kullanmak için, 
bekleme modundayken, döner tuþu sola döndürün.

• Kartvizit listesindeki bir kartviziti bulmak için, bekleme 
modundayken, döner tuþu saða döndürün.

• Görüþme sýrasýnda ses seviyesini ayarlamak veya menü öðeleri 
arasýnda ilerlemek için, döner tuþu sola veya saða döndürün.

• Örneðin, bekleme modundayken Menu (Menü) öðesini seçmek 
veya menüdeki vurgulanmýþ iþlevi seçmek için, döner tuþa basýn.

4. Arama tuþu

• Arama yapmak veya gelen aramayý cevaplamak ya da etkin bir 
aramayla beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için, arama 
tuþuna basýn.

• Bekleme modundayken, son aranan numaralarýn listesini görmek 
için, arama tuþuna basýn.

• Bekleme modundayken, son aranan numarayý yeniden aramak 
için, arama tuþuna iki defa basýn.

5. Bitirme tuþu

• Aramayý bitirmek veya reddetmek için, bitirme tuþuna basýn.

• Metin veya numara girerken, girdiðiniz karakteri silmek için 
bitirme tuþuna basýn.

• Önceki menü düzeyine veya ekran görünümüne dönmek için, 
bitirme tuþuna basýn.

• Menü iþlevlerinden bekleme moduna dönmek için, bitirme tuþunu 
yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun.

Ýpucu: Uzaktan kumandanýn bataryasý bitmiþse, gelen aramayý 
cevaplamak veya aramayý bitirmek için açma/kapatma tuþuna 
basabilirsiniz.
8



G i r i þ
1. Giriþ

Nokia Araç Kiti CK-200 ile, elleriniz serbest olarak arama yapabilir ve 
gelen aramalarý cevaplayabilirsiniz. Ayrýca, uyumlu olan iki mobil 
cihazýnýzdaki kartvizit listelerini araç kitine kopyalayabilir ve kopyalanan 
kartvizitleri dahili ekranda görüntüleyerek baðlanan cihaz aracýlýðýyla 
arama da yapabilirsiniz.

Araç kiti kablosuz bir uzaktan kumandayla birlikte gelir. Bu kumanda, 
araç kitini uzaktan kolayca kullanmanýzý saðlar.

Araç kitini ayný anda iki uyumlu cihaza baðlamak için Bluetooth 
özelliðini kullanabilirsiniz.

Araç kitini profesyonel olarak monte ettirmeden ve kullanmaya 
baþlamadan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyun. Ayrýca, araç kitine 
baðladýðýnýz cihazýn kullaným kýlavuzunu da okuyun. Nokia ürününüzle 
ilgili en yeni kýlavuzlar, ek bilgi ve indirilebilir öðeler için, 
www.nokia.com/support adresine gidin.

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunlarý küçük çocuklarýn 
eriþiminden uzak tutun.

Uyarý: Bu cihazdaki konektörler az miktarda nikel içerebilir. 
Nikele duyarlý kiþilerde bu konektörlerle uzun süreli temastan 
semptomlar olabilir.

■ Bu belge hakkýnda
Kurulum ve çalýþtýrma “Baþlarken”, s. 11, “Temel kullaným”, s. 20 ve 
“Ayarlar”, s. 26 bölümlerinde açýklanmaktadýr. 

Sorun giderme ipuçlarý için bkz. “Sorun giderme”, s. 30.

Araca montaj için bkz. “Montaj”, s. 32. Araç kiti yalnýzca satýþ paketiyle 
birlikte verilen orijinal Nokia parçalarýný kullanan uzman bir servis 
teknisyeni tarafýndan monte edilmelidir.
9



G i r i þ
■ Yazýlým güncellemeleri
Araç kitinin yazýlýmýný güncelleyebilirsiniz.

www.nokia.com/support adresinden Nokia araç kiti güncelleþtirici 
uygulamasýný uyumlu bir bilgisayara indirin ve yükleyin.

Araç kiti ekranýný bilgisayara baðlamak için, bir ucunda standart bir USB 
fiþi ve diðer ucunda micro USB fiþi bulunan bir USB veri kablosu kullanýn. 
Bu kablo ayrý olarak satýlýr.

Güncelleþtirici uygulamasýný açýn ve görüntülenen talimatlarý uygulayýn. 
Yazýlým güncellenirken USB kablosu baðlantýsýný kesmeyin.

■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, uyumlu cihazlarý kablo olmadan 
baðlamanýza olanak verir. Araç kiti ile diðer cihazýn birbirlerinin görüþ 
alanýnda bulunmasý gerekmez, ancak bunlar birbirleriyle 10 metrelik 
(33 fit) mesafe içinde olmalýdýr. Baðlantýlar diðer elektronik cihazlardan 
kaynaklanan giriþime maruz kalabilirler.

Bu araç kiti, aþaðýdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 
2.1 + EDR ile uyumludur: Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0, Object Push Profile (OPP) 1.1 ve File Transfer 
Profile (FTP) 1.1. Baþka cihazlarýn bu cihazla uyumluluðunu saptamak 
için söz konusu cihazlarýn üreticilerinden bilgi alýn.
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B a þ l a r k e n
2. Baþlarken

■ Parçalar
Araç kiti aþaðýdaki parçalarý içerir:

1. Ekranlý ana birim CK-200

2. Ana birim CK-200’e ait montaj plakasý

3. Navi döner tuþlu uzaktan kumanda CU-13R

4. Uzaktan kumanda CU-13R için direksiyon montaj birimi

5. Bu kýlavuzu içeren CD

Ayrýca, satýþ paketinde, araç kitini monte etmek için gereken kablolar ve 
diðer parçalar da bulunur.

1

2 3 4

5
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B a þ l a r k e n
■ Uzaktan kumanda CU-13R
Araç kitini çalýþtýrmak için uzaktan 
kumandayý kullanabilirsiniz. Cihazda, 
döndürülebilen veya basýlabilen bir 
Navi döner tuþu vardýr.

1. Sesle arama/Sesi kapatma tuþu

2. Geçiþ tuþu

3. Navi döner tuþu

4. Arama tuþu

5. Bitirme tuþu

■ Ekran ve bekleme modu

Ekran parçalarý
Ekranda þu parçalar 
bulunur:

1. Açma/kapatma tuþu

2. Mikrofon

3. Micro USB konektörü, 
araç kiti yazýlýmýný 
uyumlu bir 
bilgisayardan 
güncellemek için 
kullanýlýr

1

2

3
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B a þ l a r k e n
Ekraný montaj plakasýna takma
Araç kitini kullanmak için, ekraný kaydýrarak 
montaj plakasýna yerleþtirin.

Ekraný çýkarmak için, araç kitini kapatýn ve ekraný 
montaj plakasýndan yukarýya doðru kaydýrýn.

Ekraný döndürme
Ekran, saðlanan montaj plakasý 
kullanýlarak aracýn ön paneline 
takýldýktan sonra, mafsal sayesinde ekraný 
yaklaþýk 15 dereceye kadar saða, sola, 
yukarýya veya aþaðýya döndürebilirsiniz.

Daha fazla dönmesi için ekraný zorlamaya 
çalýþmayýn.

Bekleme modunda görüntülenen bilgiler
Araç kitini açtýðýnýzda, araç kiti 
bekleme moduna girer. Araç kiti 
uyumlu bir cihaza baðlý 
olduðunda, bekleme modunda 
aþaðýdaki bilgiler görüntülenir:

1. Bulunduðunuz konumda 
hücresel þebekenin sinyal gücü (bu bilgi baðlanan cihaz tarafýndan 
saðlanýyorsa; çubuk ne kadar yüksekse sinyal de o kadar güçlüdür)

2. Servis saðlayýcýnýn adý (bu bilgi baðlanan cihaz tarafýndan 
saðlanýyorsa)

3. Baðlanan cihazýn batarya þarj düzeyi (bu bilgi cihaz tarafýndan 
saðlanýyorsa; çubuk ne kadar yüksekse kalan güç de o kadar fazladýr) 
Araç kiti iki cihaza baðlýysa, birincil cihazýn batarya þarj düzeyi 
görüntülenir.

1 2 3

4

5
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B a þ l a r k e n
4. Baðlanan cihazýn Bluetooth adý. Araç kiti iki cihaza baðlýysa, birincil 
cihaz ikincil cihazýn üzerinde görüntülenir.

5. Menü iþlevleri listesini açmanýzý saðlayan Menu (Menü) iþlevi. Listeyi 
açmak için döner tuþa basýn.

Telefon numarasýný el ile girmek veya hýzlý aramayý kullanmak için, döner 
tuþu sola döndürün.

Araç kitinin kartvizit listesindeki bir kartviziti bulmak için, döner tuþu 
saða döndürün.

Son aranan numaralarý görüntülemek için, arama tuþuna basýn. Ayrýca 
bkz. “Son aramalar”, s. 24.

Ekran göstergeleri
Etkin bir aramanýz var.

Bekleyen bir arama var.

Gelen arama var.

Giden arama var.

Göstergenin üzerinde görüntülenen cihazda cevapsýz 
aramalarýnýz var.

Arama, baðlanan mobil cihaza aktarýlmýþ.

Çok noktaya baðlantý özelliði etkin ve araç kitini iki cihaza 
baðlayabilirsiniz.

Göstergenin üzerinde görüntülenen cihaza yeni bir kýsa 
mesaj aldýnýz.

Araç kitine baðlanan hoparlörlerin sesini kapattýnýz.

Araç kiti mikrofonunun sesi kapatýldý.

Araç kiti, baðlanan bir cihazdan kartvizit kopyalýyor.

Yalnýzca, baðlanan cihazýn aramayla ilgili sesleri araç kiti 
hoparlörlerinden duyulur.
14



B a þ l a r k e n
Baðlanan cihazýn batarya þarj düzeyi düþükse, kýsa bir süreyle 
Battery low (Batarya düþük) yazýsý görüntülenir.

Uzaktan kumandanýn batarya þarj düzeyi düþükse, Remote control 
battery low (Uzaktan kumanda bataryasý düþük) yazýsý görüntülenir.

■ Uzaktan kumanda bataryasýný takma
Kablosuz uzaktan kumanda bir adet CR2032 düðme tipi lityum 
batarya ile çalýþýr. Bataryayý yalnýzca ayný veya eþdeðer türden bir 
bataryayla deðiþtirin.

1. Kapaðý kaydýrarak cihazdan 
ayýrýn (1).

2. Bataryayý eksi (-) ucu devre 
kartýna bakacak þekilde 
takýn ve kapaðý kaydýrarak 
yerine oturtun (2).

Bataryanýn zarar görmesine 
neden olabilecek kýsa devre 
durumuyla karþýlaþmamak için, bataryayý metal nesnelerle birlikte 
tutmaktan veya saklamaktan kaçýnýn.

Batarya sýzýntýsý olmasýný önlemek için, uzaktan kumanda bir ay veya 
daha uzun bir süre kullanýlmayacaksa bataryayý çýkarýn.

Bataryada sýzýntý olursa, uzaktan kumandayý silerek tamamen temizleyin 
ve yeni bir batarya takýn.

Düðme tipi lityum batarya yutulursa, derhal týbbi yardým alýn. Batarya 
yemek borusunda takýlý kalýrsa, bataryayý derhal çýkarýn.

Aþýrý düzeydeki sýcaklýklar bataryanýn performansýný düþürür ve ömrünü 
kýsaltýr. Donma noktasýnýn oldukça altýndaki sýcaklýklarda geçici olarak 
uzaktan kumanda çalýþmayabilir veya Remote control battery low 
(Uzaktan kumanda bataryasý düþük) yazýsý görüntülenebilir.
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B a þ l a r k e n
Uzaktan kumandayý deðiþtirirseniz veya araç kitiyle 
birden fazla kumanda kullanýrsanýz
Uzaktan kumandayý deðiþtirirseniz veya araç kitiyle birden fazla 
kumanda kullanacak olursanýz, yeni uzaktan kumandayý araç kitiyle 
eþleþtirmeniz gerekir. 

Kontak anahtarýný kapalý konumuna getirin ve ekraný yaklaþýk 
10 saniyeliðine montaj plakasýndan ayýrýn. Ekraný montaj plakasýna 
takýn ve açma/kapatma tuþuna basarak araç kitini açýn. Uzaktan 
kumandadaki herhangi bir tuþa basýn.

■ Menülerde gezinme
Bekleme modundayken menü iþlevleri listesini açmak için, Menu (Menü) 
görüntülenirken döner tuþa basýn.

Örneðin menü iþlevi gibi bir öðeye ilerlemek veya listede ilerlemek 
için döner tuþu döndürün. Bir öðeyi seçmek için, o öðeye ilerleyin 
ve döner tuþa basýn.

Önceki menü düzeyine dönmek için, bitirme tuþuna basýn.

Menü iþlevlerinden bekleme moduna dönmek için, bitirme tuþunu 
yaklaþýk 2 saniye basýlý tutun.

■ Araç kitini açma veya kapatma
Kontak anahtarý algýlama kablosunun baðlý olduðundan emin deðilseniz, 
araç kitini monte eden teknisyene danýþýn.

Araç kitini kullanmaya baþlamadan önce, ekranýn montaj plakasýndaki 
yerine sýkýca oturduðundan emin olun.

Açma
Kontak anahtarý algýlama kablosu baðlýysa, aracýnýzýn motorunu 
çalýþtýrdýðýnýzda araç kiti açýlýr.

Kontak anahtarý algýlama kablosu baðlý deðilse, açma/kapatma tuþuna 
basýn. 10 dakika içinde araç kitine cihaz baðlanmazsa, araç kiti otomatik 
olarak kapanýr.
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Araç kiti açýldýktan sonra, kit, Çok noktaya baðlantý ayarýna baðlý olarak, 
son baðlanan bir veya iki cihazla Bluetooth baðlantýsý kurmaya çalýþýr.

Kapatma
Kontak anahtarý algýlama kablosu baðlýysa, aracýnýzýn motorunu kapatýn 
veya açma/kapatma tuþuna basýn. Araç kitine baðlý olan cihazýnýzda 
devam etmekte olan bir telefon görüþmeniz varsa, açma/kapatma 
tuþuna basarak bu görüþmeyi cihaza aktarýn ve bu iþlemin ardýndan 
araç kitini kapatýn.

Kontak anahtarý algýlama kablosu baðlý deðilse, araç kitini kapatmak 
için açma/kapatma tuþuna basýn. Kontak anahtarý algýlama kablosu 
baðlý deðilse ve cihazýnýzýn araç kitiyle olan baðlantýsýný kestiyseniz 
(örneðin, cihazýnýzý yanýnýza almak için), 10 dakika sonra araç kiti 
otomatik olarak kapanýr.

Ýpucu: Aracýn motorunu kapattýktan sonra, araç aküsünün 
yanlýþlýkla boþalmasýný önlemek için, mobil cihazý araç kitine 
baðlý býrakmayýn.

■ Ýlk kullaným
Araç kitini ilk kez açtýðýnýzda, kullanýlacak dili seçmeniz istenir. Döner 
tuþu döndürerek istediðiniz dile ilerleyin ve döner tuþa basýn.

Dil seçiminden sonra, araç kitini uyumlu bir Bluetooth cihazýyla 
eþleþtirmeniz ve kiti bu cihaza baðlamanýz istenir. Bkz. “Araç kitini 
eþleþtirme ve baðlama”, s. 17.

■ Araç kitini eþleþtirme ve baðlama
Araç kitini kullanmaya baþlamadan önce, kiti, Blutetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir mobil cihazla 
iliþkilendirmeniz (eþleþtirmeniz) ve o cihaza baðlamanýz gerekir.

Araç kitini sekiz adede kadar cihazla eþleþtirebilir ve kiti, HFP Bluetooth 
profilini destekleyen iki cihaza ayný anda baðlayabilirsiniz.
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B a þ l a r k e n
Araç kitini uyumlu bir cihazla eþleþtirmek ve kiti cihaza baðlamak için:

1. Araç kiti daha önce bir cihazla eþleþtirilmemiþse, araç kitini ve 
cihazýnýzý açýn. Araç kiti eþleþtirme moduna girer.

Daha önceden bir cihazla eþleþtirdiyseniz, baþka bir cihazla 
eþleþtirmek için, bekleme modundayken Menu (Menü) > Settings 
(Ayarlar) > Connection (Baðlantý) > Connection manager (Baðlantý 
yöneticisi) > Pair new device (Yeni cihaz eþle) seçeneðini belirleyin.

2. 3 dakika içinde, cihazýnýzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin ve 
cihazýnýzý Bluetooth cihazlarýný arayacak þekilde ayarlayýn. Talimatlar 
için, cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

3. Cihazýnýzda, bulunan cihazlar listesinden araç kitini (Nokia CK-200) 
seçin.

4. Cihazý araç kitiyle eþleþtirmek ve araç kitine baðlamak için, 
cihazýnýzda Bluetooth þifresini 0000 olarak girin.

Bazý cihazlarda, baðlantýyý eþleþtirmeden sonra ayrý olarak kurmanýz 
gerekebilir.

Eþleþtirme baþarýlý olursa, araç kiti, cihazýnýzdaki o anda eþleþtirilmiþ 
durumda olan Bluetooth cihazlarý listesinde görüntülenir ve eþleþtirilmiþ 
cihaz da araç kitinin Baðlantý yöneticisi menüsünde görüntülenir.

Araç kiti cihazýnýza baðlandýðýnda ve kullanýma hazýr olduðunda, cihazýn 
Bluetooth adý görüntülenir.

Araç kitini el ile baðlama
Araç kitini açtýðýnýzda, kit, Çok noktaya baðlantý ayarýna baðlý olarak, 
son baðlanan bir veya iki cihaza baðlanmayý dener.

Araç kitini bir cihaza el ile baðlamak için (örneðin, baðlantý kesildikten 
sonra), cihazýn açýk olduðundan emin olun ve bekleme modundayken, 
Menu  (Menü) > Settings (Ayarlar) > Connection (Baðlantý) > 
Connection manager (Baðlantý yöneticisi) seçeneðini belirleyip 
cihazý seçin.
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Araç kitini otomatik olarak baðlama
Mobil cihazýnýzý, araç kitine otomatik olarak baðlanacak biçimde 
ayarlayabilirsiniz. Bu özelliði etkinleþtirmek için, cihazýnýzýn Bluetooth 
menüsünde eþleþtirilmiþ cihaz ayarlarýnda deðiþiklik yapýn.

Araç kitinin baðlantýsýný kesme
Araç kitiyle mobil cihazýnýz arasýndaki baðlantýyý kesmek için, cihazýnýzýn 
Bluetooth menüsünde bu baðlantýyý kapatýn. Veya, bekleme 
modundayken, Menu  (Menü) > Settings (Ayarlar) > Connection 
(Baðlantý) > Connection manager (Baðlantý yöneticisi) seçeneðini 
belirleyin ve baðlantýsýný kesmek istediðiniz cihazý seçin.

■ Araç kitini iki cihaza baðlama
Varsayýlan olarak araç kitini ayný anda iki uyumlu Bluetooth cihazýna 
baðlayabilirsiniz. Araç kitinin bir seferde yalnýzca tek bir cihaza 
baðlanmasýna izin vermek için, bekleme modundayken, Menu (Menü) > 
Settings (Ayarlar) > Connection (Baðlantý) > Multipoint connection 
(Çok noktalý baðlantý) > off (kapalý) seçeneðini belirleyin. on (açýk) 
seçeneðini belirlerseniz, araç kiti iki cihaza baðlanabilir ve  simgesi 
görüntülenir.

Araç kiti açýlýp kit iki cihaza baðlandýðýnda, ilk baðlanan cihaz birincil 
cihaz olur, diðer cihaz da ikincil cihaz olur. Bekleme modundayken, 
birincil cihazýn adý ikincil cihazýn adýnýn üzerinde gösterilir. Ýkincil 
cihazý birincil veya birincil cihazý ikincil olarak ayarlamak için, geçiþ 
tuþuna basýn.
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3. Temel kullaným

■ Baðlý cihazlardan kartvizit kopyalama
Araç kitine baðladýðýnýz uyumlu mobil cihazlardan kartvizit (isim ve 
telefon numarasý) kopyalayabilirsiniz.

Kopyalama sýrasýnda  simgesi görüntülenir. Kartvizit sayýsýna baðlý 
olarak kopyalama iþlemi birkaç dakika sürebilir. Kartvizitler 
kopyalanýrken araç kitini kullanamazsýnýz.

El ile kopyalama
Baðlanan (birincil) cihaz PBAP Bluetooth profilini veya AT komutlarýný 
destekliyorsa, bu cihazdaki kartvizitleri el ile kopyalamak için, bekleme 
modundayken Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > General (Genel) > 
Start contact download (Kartvizit indirmeyi baþlat) seçeneðini belirleyin.

Cihazýnýz PBAP Bluetooth profilini desteklemiyorsa, ancak OPP 
Bluetooth profilini destekliyorsa, cihazýnýzda, kartvizitleri araç kitine iþ 
kartviziti olarak gönderin.

Mobil cihazýnýzdaki kartvizitleri güncellerseniz, bu kartvizitleri araç 
kitine yeniden kopyalamanýz gerekir.

Otomatik kopyalama
Automatic contact download (Otomatik indirmeyi baþlat) ayarýný 
etkinleþtirdiyseniz, cihaz araç kitine baðlandýðýnda, araç kiti otomatik 
olarak kartvizitleri cihazýnýzdan kopyalamayý dener. Otomatik 
kopyalamayý etkinleþtirmek için, bekleme modundayken, Menu 
(Menü) > Settings (Ayarlar) > General (Genel) > Automatic contact 
download (Otomatik indirmeyi baþlat) > on (açýk) seçeneðini belirleyin.

Otomatik kopyalamayý etkinleþtirdiyseniz, cihazýnýzý araç kitine her 
baðlayýþýnýzda, araç kitinde kayýtlý olan kartvizitler güncellenir.
20
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■ Aramalar
Arama sýrasýnda, ekrana doðru veya araç kitine baðlý olan harici 
mikrofona doðru konuþun. En iyi performansý almak için, mikrofonun 
önünde herhangi bir nesne olmadýðýndan emin olun. Arama sýrasýnda, 

 simgesi görüntülenir.

Baðlanan cihazlardaki kartvizitleri kullanabilmeniz için, o kartvizitleri 
araç kitine kopyalamýþ olmanýz gerekir.

Arama yapma
Uzaktan kumandayý yalnýzca birincil cihazda arama yapmak için 
kullanabilirsiniz. Ýkincil cihazda arama yapmak için, cihazý birincil cihaz 
olarak ayarlayýn veya aramayý o cihazdan yapýn.

Uzaktan kumandayý kullanmak yerine, baðlanan cihazdan da arama 
yapabilirsiniz. Cihazý normalde arama yapmak için nasýl kullanýyorsanýz 
o þekilde kullanýn.

Aramayý bitirmek (veya arama giriþimini iptal etmek) için, bitirme 
tuþuna basýn. Uzaktan kumandanýn bataryasý bitmiþse, açma/kapatma 
tuþuna basýn.

Telefon numarasýný çevirme
Uzaktan kumandayý kullanarak telefon numarasý girmek için, bekleme 
modundayken, döner tuþu sola döndürün veya Menu (Menü) > Number 
entry (Numara giriþi) seçeneðini belirleyin. Arama sýrasýnda bir telefon 
numarasýný çevirmek için, Call options (Arama seçenekleri) > Number 
entry (Numara giriþi) seçeneðini belirleyin.

Rakamlarý tek tek seçin. (Girdiðiniz rakamý silmek için, bitirme tuþuna 
basýn.) Telefon numarasý görüntülendiðinde, arama tuþuna basýn veya  
simgesini seçin.

Bir kartviziti arama
Araç kitine kopyaladýðýnýz kartvizitlerden birini aramak için, bekleme 
modundayken, döner tuþu saða döndürün veya Menu (Menü) > Contacts 
(Rehber) seçeneðini belirleyin. Arama sýrasýnda kartvizit listesine 
eriþmek için, Call options (Arama seçenekleri) > Contacts (Rehber) 
seçeneðini belirleyin.
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Kartvizitin ilk karakterini seçin, kartvizite ilerleyin ve döner tuþa ya da 
arama tuþuna basýn. Kartvizitte birkaç numara varsa, önce istediðiniz 
numarayý seçin, ardýndan döner tuþa veya arama tuþuna basýn.

Son aranan numarayý arama
Son aradýðýnýz numarayý tekrar aramak için (cihazýnýz araç kitiyle bu 
özelliðin kullanýmýný destekliyorsa), telefon görüþmesi yapýlmýyorken 
arama tuþuna iki defa basýn.

Son aranan numaralardan birini aramak için, arama tuþuna basýn, 
istediðiniz ada veya telefon numarasýna ilerleyin ve döner tuþa ya da 
arama tuþuna basýn.

Araç kiti iki cihaza baðlýysa, arama birincil cihazda yapýlýr.

Sesle arama
Sesle aramayý etkinleþtirmek için (cihazýnýz bu özelliðin araç kitiyle 
kullanýmýný destekliyorsa), telefon görüþmesi yapýlmýyorken, sesle arama 
tuþuna basýn. Ýstediðiniz kartvizitin ses etiketini net bir þekilde söyleyin. 
Araç kiti iki cihaza baðlýysa, sesle arama birincil cihazda etkindir.

Sesle arama hakkýnda ayrýntýlý bilgi için, cihazýnýzýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn.

Hýzlý arama
Hýzlý arama, sýk kullanýlan telefon numaralarýný aramanýn pratik bir 
yoludur.

Hýzlý aramayý kullanmak için, bekleme modundayken döner tuþu sola 
döndürün, istediðiniz hýzlý arama numarasýna (1-9) ilerleyin ve atanan 
isim veya numara görüntülendiðinde arama tuþuna basýn.

Hýzlý arama numaralarýndan birine bir telefon numarasý atamak için, 
bkz. “Genel ayarlar”, s. 27.

Aramayý cevaplama veya reddetme
Arama aldýðýnýzda, araç kitine baðlý olan hoparlörler aracýlýðýyla bir zil 
sesi duyarsýnýz. Hücresel þebekenin desteklemesi halinde arayanýn 
numarasý görüntülenir. Adý ve numarayý araç kitine kopyaladýysanýz, 
numarayla birlikte kaydedilen ad görüntülenir. Ad ve numara 
görüntülenemiyorsa, Private number (Özel numara) yazýsý görüntülenir.
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Birincil veya ikincil cihazda gelen aramayý cevaplamak için, arama 
tuþuna veya döner tuþa basýn. Uzaktan kumanda bataryasýnýn þarjý 
bitmiþse, araç kitinin açma/kapatma tuþuna basýn.

Gelen aramayý reddetmek için, bitirme tuþuna basýn.

■ Mikrofonun sesini kapatma
Görüþme sýrasýnda mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, 
sesle arama/sesi kapatma tuþuna basýn. Veya, Call options (Arama 
seçenekleri) seçeneðini belirleyin ve istediðiniz iþlevi seçin.

 simgesi mikrofonun sesinin kapatýldýðýný gösterir.

■ Hoparlör ses seviyesini ayarlama
Görüþme sýrasýnda hoparlör ses seviyesini ayarlamak için, döner tuþu 
döndürün. Bazý montaj kurulumlarýnda, ses seviyesi araç radyosundan 
da ayarlanabilir. Seçilen ses seviyesi geçerli cihaz için kaydedilir. 
Varsayýlan arama ses seviyesini ayarlamak için, bkz. “Ses ayarlarý”, s. 28.

Hoparlör sesini kapatmak için, ses seviyesini en düþük seviyeye getirin. 
 simgesi görüntülenir.

■ Ýki aramayý yönetme
Baðlanan cihazlardan birinde ayný anda iki aramanýz olabilir ve bu 
aramalarý araç kitinden yönetebilirsiniz.

Bekleyen bir aramayý cevaplamak ve etkin aramayý bitirmek için, bitirme 
tuþuna basýn.

Bekleyen bir aramayý cevaplamak ve etkin aramayý beklemeye almak 
için, arama tuþuna basýn. Arama beklemedeyken,  simgesi 
görüntülenir.

Bekleyen bir aramayý reddetmek için, Call options (Arama seçenekleri) > 
Reject incoming call (Gelen aramayý reddet) seçeneðini belirleyin.

Etkin aramayý bitirmek ve beklemedeki aramayý etkin duruma getirmek 
için, bitirme tuþuna basýn.
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Etkin arama ile beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmak için, arama 
tuþuna basýn.

Araç kiti iki cihaza baðlýysa ve cihazlardan birinde etkin bir aramanýz 
varken diðer cihaza arama geldiðinde, önce etkin aramayý bitirip bunun 
ardýndan aramayý cevaplayýn veya aramayý cihazdan cevaplayýn. 
Aramayý cihazdan cevaplarsanýz, aramayý yönetmek için yalnýzca cihaz 
iþlevleri kullanýlabilir.

■ Aramayý araç kitiyle baðlý bir cihaz arasýnda 
deðiþtirme

Aramayý araç kitiyle baðlý bir cihaz arasýnda deðiþtirmek için, Call 
options (Arama seçenekleri) > Activate handset (Ahizeyi etkinleþtir) 
veya Activate handset (Ahizesiz kullanýmý etkinleþtir) seçeneðini 
belirleyin. Bazý mobil cihazlar, arama bitene kadar Bluetooth 
baðlantýsýný kapatabilirler.  simgesi aramanýn cihaza 
aktarýldýðýný gösterir.

■ Ton dizeleri gönderme
Arama sýrasýnda bir ton dizesi (örneðin, bir þifre) göndermek için (þebeke 
servisi), Call options (Arama seçenekleri) > Send DTMF (DTMF gönder) 
seçeneðini belirleyin. Karakterleri tek tek seçin. (Girdiðiniz karakteri 
silmek için, bitirme tuþuna basýn.) Dizeyi göndermek için,  simgesini 
seçin veya arama tuþuna basýn.

■ Son aramalar
Araç kitine uyumlu bir mobil cihaz baðladýðýnýzda, araç kiti son, 
cevapsýz, alýnan ve yapýlan aramalarýn telefon numaralarýný otomatik 
olarak kopyalar (bu iþlevler cihaz ve hücresel þebeke tarafýndan 
destekleniyorsa).

Son aramalarý görmek için, bekleme modundayken, Menu (Menü) > 
Recent Calls (Son Aramalar) seçeneðini belirleyin ve arama türünü seçin. 
Kartvizitlerden birine ilerleyin ve döner tuþa basarak arama bilgilerini 
görüntüleyin veya arama tuþuna basarak kartviziti arayýn.

Cevapsýz aramalarýnýz olduðunda,  simgesi görüntülenir.
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■ Kýsa mesajlarý görüntüleme
Messages (Mesajlar) menüsünün görüntülenebilmesi için, baðlanan 
cihazýn Nokia patentli baðlantý arabirimini desteklemesi gerekir.

Araç kiti uyumlu bir Nokia cihazýna baðlýyken kýsa mesaj alýrsanýz 
(þebeke servisi),  simgesi görüntülenir.

Uyumlu bir Nokia cihazýndan yeni bir mesajý görüntülemek için, Menu 
(Menü) > Messages (Mesajlar) seçeneðini belirleyin ve mesajý seçin.

Görüntülenen mesajýn göndericisini aramak için, arama tuþuna basýn. 
Veya, döner tuþa basýp Call sender (Arama gönderen) seçeneðini 
belirleyin.

Uyumluluk için, www.nokia.com/support adresine gidin.

■ Tuþum
Tuþum menüsünün görüntülenebilmesi için, araç kitine baðlanan 
cihazda Nokia Aksesuar Kurulumu Uygulamasýnýn yüklü olmasý gerekir.

Bu uygulama cihazýnýzda yüklü deðilse, uygulamanýn cihazýnýzda 
kullanýlabilirlik durumunu öðrenmek için, www.nokia.com/support 
adresine gidin.

Bu menüyü seçtiðinizde, araç kiti, Nokia Aksesuar Kurulumu 
Uygulamasýnda Tuþum’a kýsa basma durumu için belirttiðiniz iþlevi 
gerçekleþtirir. Araç kitini; yeni kýsa mesajý yüksek sesle okuyacak, 
sýk kullandýðýnýz bir numarayý arayacak veya gelen aramayý 
reddedip önceden tanýmlanmýþ bir kýsa mesaj gönderecek þekilde 
ayarlayabilirsiniz. Ayrýntýlar için, bu uygulamaya iliþkin yardým 
bilgilerini okuyun.
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4. Ayarlar

■ Baðlantý ayarlarý
Bluetooth baðlantýlarýný yönetmek için, bekleme modundayken, 
Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Connection (Baðlantý) seçeneðini 
belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

• Connection manager (Baðlantý yöneticisi) — Araç kitini uyumlu bir 
cihazla eþleþtirmek ve kiti cihaza baðlamak için Pair new device 
(Yeni cihaz eþle) seçeneðini belirleyin. Araç kitini önceden 
eþleþtirilmiþ bir cihaza baðlamak veya bir cihazýn baðlantýsýný 
kesmek için, o cihazý listeden seçin.

• Multipoint connection (Çok noktalý baðlantý) — Araç kitini ayný anda 
iki cihaza baðlayabilirsiniz. off (kapalý) seçeneðini belirlerseniz, araç 
kiti bir seferde yalnýzca tek bir cihaza baðlanabilir. Araç kiti iki cihaza 
baðlanabilir olduðunda,  simgesi görüntülenir.

Araç kiti ayný anda iki cihaza baðlanabilir durumdaysa ve tekrar 
arama veya sesle arama özelliklerini kullanýyorsanýz, arama birincil 
cihazda yapýlýr.

• Delete paired devices (Eþleþmiþ cihazlarý sil) — Eþleþtirilmiþ cihazlar 
listesinden silmek istediðiniz cihazý seçmenizi saðlar. Delete all 
pairings (Tüm eþleþmeleri sil) seçeneðini belirlerseniz, cihaz 
eþleþtirmelerinin tümü silinir ve araç kitinin kullanýlabilmesi için 
bir cihazla eþleþtirilmesi gerekir.
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■ Ekran ayarlarý
Bekleme modundayken, Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Display 
(Ekran) seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

• Brightness (Parlaklýk) — Ekran parlaklýðý için istediðiniz düzeyi 
seçmenizi saðlar.

• Night mode (Gece modu) — Gece modunu etkinleþtirmeyi veya devre 
dýþý býrakmayý saðlar. on (açýk) seçeneðini belirlerseniz, ekran arka 
ýþýðý daha kýsýk olur.

• Display color (Ekran rengi) — Ekran arka ýþýðý rengini seçmeyi saðlar. 
Kendi renginizi tanýmlamak için, Custom (Özel) seçeneðini belirleyin 
ve döner tuþu döndürerek renkteki kýrmýzý (R), yeþil (G) ve mavi (B) 
miktarýný ayarlayýn. Bu tonlar arasýnda geçiþ yapmak için, döner 
tuþa basýn.

• Auto dimming (Otomatik karartma) — Ekranýn kararmasý için 
geçmesi gereken süreyi seçmeyi saðlar.

■ Genel ayarlar
Bekleme modundayken, Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > General 
(Genel) seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

• Speed dials (Hýzlý aramalar) — Baðlanan cihaz (iki cihaz baðlýysa, 
birincil cihaz) için hýzlý arama numaralarýna (1-9) telefon numaralarý 
atanmasýný saðlar. Atama yapýlmamýþ bir hýzlý arama numarasý seçin. 
Kartvizit atamak için, Contacts (Rehber) seçeneðini belirleyin. 
Numarayý el ile girmek için, Number entry (Numara giriþi) seçeneðini 
belirleyin.

Hýzlý arama numarasýna atanan kartviziti deðiþtirmek için, hýzlý 
arama numarasýný seçip Replace (Deðiþtir) seçeneðini belirleyin.

Hýzlý arama numarasýna atanan kartviziti görüntülemek için, hýzlý 
arama numarasýný seçin, kartviziti seçin ve View number (Numarayý 
görüntüle) seçeneðini belirleyin. Numarayý aramak için, döner tuþa 
veya arama tuþuna basýn.
27



A y a r l a r
Hýzlý arama numarasýndaki kartviziti silmek için, hýzlý arama 
numarasýný seçip Delete (Sil) seçeneðini belirleyin. Kartvizit yalnýzca 
hýzlý arama numarasý listesinden silinir, kartvizit listesinden silinmez.

Hýzlý aramayý kullanarak arama yapmak için, bkz. “Hýzlý arama”, s. 22.

• Name display (Ad görünümü) — Kartvizit listesinin ada göre mi yoksa 
soyadýna göre mi sýralanacaðýný seçmeyi saðlar.

• Automatic answer (Otomatik cevapla) — Otomatik cevaplamayý 
etkinleþtirmeyi veya devre dýþý býrakmayý saðlar. on (açýk) seçeneðini 
belirlerseniz, araç kiti gelen aramayý iki zil sesinden sonra otomatik 
olarak cevaplar.

• Language (Dil) — Kullanýlacak dili seçmeyi saðlar.

• Start contact download (Kartvizit indirmeyi baþlat) — Baðlanan 
birincil cihazdaki kartvizitleri araç kitine kopyalamayý saðlar. 
Kartvizitler kopyalanýyorken,  simgesi görüntülenir.

• Automatic contact download (Otomatik indirmeyi baþlat) — Uyumlu 
bir cihaz araç kitine her baðlandýðýnda, araç kitini cihazdaki 
kartvizitleri otomatik olarak güncelleyecek þekilde ayarlamayý saðlar. 
Kopyalama sýrasýnda araç kiti kullanýlamaz.

• Product info (Ürün bilgileri) — Araç kiti hakkýndaki bilgileri 
görüntülemek için kullanýlýr.

• Delete personal data (Kiþisel verileri sil) — Araç kitindeki kartvizitleri, 
hýzlý arama numaralarýný veya arama listelerini silmeyi saðlar.

• Restore factory settings (Fabrika ayarlarýný geri yükle) — Araç kiti 
ayarlarýný varsayýlan deðerlerine sýfýrlamayý saðlar.

■ Ses ayarlarý
Bekleme modundayken, Menu (Menü) > Settings (Ayarlar) > Audio (Ses) 
seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

• Audible menu (Ýþitilebilir menü) — Araç kitini ana menülerin isimleri 
gibi bazý sesli istemleri seslendirecek þekilde ayarlamayý saðlar. 
Kullanýlabilir diller hakkýnda bilgi için, www.nokia.com/support 
adresine gidin.
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• Audio routing (Ses yönlendirme) — Baðlanan cihazýn hangi seslerinin 
araç radyosu sesi kapatýlýp araç kiti hoparlörleri aracýlýðýyla 
çalýnacaðýný seçmeyi saðlar. All device sounds (Tüm cihaz sesleri) 
seçeneðini belirlerseniz, tüm sesler çalýnýr. Calls only (Yalnýzca 
aramalar) seçeneðini belirlerseniz, yalnýzca aramayla ilgili sesler 
çalýnýr ve  simgesi görüntülenir.

• Default volume (Varsayýlan ses seviyesi) — Hoparlörler için 
varsayýlan ses seviyesini seçmeyi saðlar. Ayarý kaydetmek için, 
döner tuþa basýn.

• Car kit warning tones (Araç kiti uyarý sesleri) — Araç kitinin uyarý 
seslerini etkinleþtirmeyi veya devre dýþý býrakmayý saðlar.
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5. Sorun giderme

■ Araç kitini sýfýrlama
Araç kiti komutlarýma tepki vermiyor. Araç kitini nasýl 
sýfýrlayabilirim?
Ekraný montaj plakasýndan en az 10 saniyeliðine ayýrýn ve açma/
kapatma tuþuna basarak araç kitini açýn.

■ Baðlantý sorunlarý
Araç kitini cihazýma baðlamak için Bluetooth özelliðini 
kullanamýyorum.
• Araç kitinin açýk olduðundan ve cihazýnýzla eþleþtirildiðinden 

emin olun.

• Cihazýnýzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin 
olun ve araç kitine cihaza baðlanma yetkisi verin.

■ Ses sorunlarý
Sesim hattýn diðer ucunda yankýlanýyor.
• Aracýnýzýn hoparlörünün sesini kýsýn. Araç kiti aracýnýzýn stereo 

sistemine baðlýysa, mümkünse, giriþ düzeyini azaltýn.

• Mikrofonla hoparlörler arasýndaki mesafenin uygun bir mesafe 
olduðundan emin olun.

• Mikrofonun hoparlörlere doðru bakmadýðýndan emin olun.

Telefon görüþmesi sýrasýnda karþý taraftaki kiþi benim sesimi 
duyamýyor.
• Cihazýn Bluetooth baðlantýsýyla araç kitine düzgün bir þekilde 

baðlandýðýndan emin olun.

• Ekrana doðru veya araç kitine baðlanan isteðe baðlý harici mikrofona 
doðru konuþun. En iyi performansý almak için, mikrofonun önünde 
herhangi bir nesne olmadýðýndan emin olun.

• Yanlýþlýkla mikrofonun sesini kapatmadýðýnýzdan emin olun.
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Ses kalitesi iyi deðil veya ses duyamýyorum.
• Araç kiti araç radyosuna baðlýysa, araç radyosunun ses seviyesinin 

düzgün bir þekilde ayarlandýðýndan emin olun.

• Araç kiti isteðe baðlý bir hoparlöre baðlýysa, araç kitinin ses 
seviyesinin düzgün bir þekilde ayarlanýp ayarlanmadýðýný 
kontrol edin.

• Yanlýþlýkla hoparlörün sesini kapatmadýðýnýzdan emin olun.

• Aracýnýzýn radyosunun açýk olduðundan emin olun.

Bir aramayý cevapladýðýmda araç radyosunun sesi kapatýlmýyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden araç radyosu ses kapatma 
kablosunun düzgün bir þekilde baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol 
etmesini isteyin. Bazý araçlarda ses kapatma kablosu yoktur.

■ Diðer sorunlar
Araç kontaðý açýldýðýnda araç kiti açýlmýyor.
Araç kitini monte eden teknisyenden kontak anahtarý algýlama 
kablosunun düzgün bir þekilde baðlanýp baðlanmadýðýný kontrol 
etmesini isteyin. Aracýnýz kontak anahtarý algýlamasýný desteklemiyorsa, 
araç kitini açmak veya kapatmak için, araç kitinin açma/kapatma 
tuþuna basýn.

Uzaktan kumanda çalýþmýyor.
Bataryayý deðiþtirin. Uzaktan kumanda kullanýlamýyorsa, aramayý 
cevaplamak veya bitirmek için, ekranýn açma/kapatma tuþuna basýn.
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6. 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 unutmamalýdýr.

• Bu kýlavuzda verilen talimatlar, araç kitinin otomobile monte 
edilmesi için uygulanan genel kýlavuz bilgilerdir. Ancak piyasada 
çok çeþitli araç türleri ve modelleri olduðu için bu kýlavuzda belirli 
bir taþýtla ilgili özel teknik gereksinimler dikkate alýnmamýþtýr. 
Söz konusu taþýt hakkýnda ayrýntýlý bilgi edinmek için taþýt 
üreticisine baþvurun.

• Bu araç kiti, 12 V, negatif topraklamalý bir taþýta doðrudan 
baðlanacak þekilde tasarlanmýþtýr. 24 V’lik bir sisteme baðlantý için 
Vbatt hattýnda 24 V – 12 V dönüþtürücüsünün kullanýlmasý gerekir. 
Kontak hattý doðrudan 24 V’lik sisteme baðlanabilir.

Araç kitinde yerleþik bir aþýrý voltaj korumasý vardýr; ancak yanlýþ 
kutupluluk kullanýlarak kurulan baðlantýlar birime zarar verebilir.

• 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.
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• Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyona veya fren sistemine ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda 
kullanýlan diðer kontrollere veya sistemlere (örneðin, hava 
yastýklarýna) müdahale etmediðinden emin olun. Araç kitinin ve 
parçalarýnýn kaza veya çarpýþma sýrasýnda sizin temas halinde 
bulunabileceðiniz bir yere monte edilmediðinden emin olun.

Bir mobil cihazýn ekraný kullanýlacaksa, cihazýn bir tutucuya monte 
edildiðinden ve cihaz ekranýnýn kullanýcý tarafýndan rahatlýkla 
görülebildiðinden emin olun.

• Servis teknisyeniniz veya satýcýnýz, cihazý aracýnýzda herhangi bir 
delik açmaya gerek kalmadan araca uygun þekilde monte etmeyi 
saðlayacak farklý yöntemlerle ilgili 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).

■ Yazýlýmý güncelleme
Araç kitini monte etmeden önce, araç kitinin yazýlýmýný en son 
sürüme güncelleyin.

www.nokia.com/support adresinden Nokia araç kiti güncelleþtirici 
uygulamasýný uyumlu bir bilgisayara indirin ve yükleyin.
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Araç kiti ekranýný bilgisayara baðlamak için, bir ucunda standart bir USB 
fiþi ve diðer ucunda micro USB fiþi bulunan bir USB veri kablosu kullanýn. 
Bu kablo ayrý olarak satýlýr.

Güncelleþtirici uygulamasýný açýn ve görüntülenen talimatlarý uygulayýn. 
Yazýlým güncellenirken USB kablosu baðlantýsýný kesmeyin.

■ Araç kitini araca monte etme
Bu bölümde araç kitinin parçalarýnýn nasýl monte edileceði 
açýklanmaktadýr. Parçalarýn açýklamasýný þu bölümde bulabilirsiniz: 
“Parçalar”, s. 11.

Araç kitinin parçalarýný monte ederken bu parçalarýn hiçbirinin 
direksiyona veya fren sistemine ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan 
diðer kontrollere veya sistemlere (örneðin, hava yastýklarýna) müdahale 
etmediðinden emin olun. Ekraný kafa çarpmasý alaný içinde bir yere 
monte ediyorsanýz, montaj için vida kullanmayýn. Bunun yerine, 
saðlanmýþ olan yapýþkaný kullanýn.

Araç kitinin montajý, araçtaki uyarý seslerinin (geri gitme veya ýþýklar açýk 
býrakýldý uyarýlarý gibi) kapatýlmasýna neden olabilir. Daha fazla bilgi için, 
aracýn üreticisine veya onun temsilcisine baþvurun.

Uzaktan kumandanýn konsola monte edildiði, isteðe baðlý harici bir 
mikrofonun bulunduðu doðru montaj örneði. Harici mikrofon yalnýzca 
gürültülü araç ortamlarýnda gerekli olur.
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Uzaktan kumanda CU-13R
Uzaktan kumanda kullanýcýnýn kolaylýkla eriþebileceði þekilde 
yerleþtirilmelidir. Uzaktan kumandayý kafa çarpmasý alanýnýn içindeki 
bir yere monte etmeyin.

Uzaktan kumandayý monte ederken, kumandanýn direksiyona veya diðer 
kontrol birimlerine ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan sistemlere 
(örneðin, hava yastýklarý) müdahale etmediðinden veya engel 
olmadýðýndan emin olun.

Uzaktan kumandayý direksiyona takabilirsiniz veya ön panele ya da 
sürücü koltuðuyla ön yolcu koltuðu arasýndaki konsola monte 
edebilirsiniz.

Saðlanan bandý kullanarak ön panele veya konsola montaj
1. Verilen bant pedi aracýn içinde istediðiniz yere takýn: koruyucu 

tabakayý büyük pedden soyarak çýkarýn ve pedi yerine bastýrýn.

Koruyucu tabakayý çýkardýðýnýzda, yapýþkan yüzeye parmaðýnýzla 
dokunmayýn. Pedi yapýþtýrdýðýnýz yüzeyin kuru, temiz ve tozdan 
arýnmýþ olmasýna dikkat edin.

2. Küçük peddeki koruyucu tabakayý çýkarýn ve bu pedi uzaktan 
kumandanýn alt kýsmýna takýn. Uzaktan kumandanýn batarya 
kapaðýnýn üzerini kapatmayýn.

3. Pedleri sýkýca birbirine bastýrýn ve uzaktan kumandanýn saðlam 
bir þekilde yerine oturduðundan emin olun.

Saðlanan kayýþý kullanarak direksiyona montaj
Uzaktan kumandayý direksiyonun iç tarafýna monte edin. Uzaktan 
kumandayý direksiyonun ortasýna veya dýþ tarafýna monte etmeyin.

1. Kayýþý direksiyonun etrafýna sarýn (þekillerde gösterilmemiþtir).

2. Okla gösterilen tutucuyu açmak için, tutucuyu çekin (1) ve kayýþý 
açýklýðýn içinden geçirin (2).
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3. Kayýþý ucundan çekerek yerine sabitleyin (3).

4. Kayýþýn ucunu aþaðýya doðru bastýrýn (4), tutucuyu ise yukarýya 
doðru bastýrýn (5).

5. Yerine oturana kadar tutucuyu direksiyona doðru bastýrýn (6).

6. Uzaktan kumandayý yuvasýnýn içine doðru itin (7).

Uzaktan kumandanýn serbest kalmasý için, kumandayý alt tarafýndan 
yuvadaki açýklýðýn içinden itin.

Kayýþý çýkarmak için, tutucuyu direksiyondan uzaklaþacak þekilde 
çekin (8).

1 2 3
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Ekran
Saðlanan montaj plakasýný kullanarak ekraný ön panele takabilirsiniz.

Ekran, kullanýcý tarafýndan rahatça görülebilecek ve kolayca saða, sola, 
yukarý veya aþaðý döndürülebilecek þekilde yerleþtirilmelidir.

Ekraný monte ederken, ekranýn direksiyona veya fren sistemlerine ya 
da diðer kontrol birimlerine ya da aracýn çalýþtýrýlmasýnda kullanýlan 
sistemlere (örneðin, hava yastýklarý) müdahale etmediðinden veya 
engel olmadýðýndan emin olun.

Ekran kablosunun baðlantý kutusuna ulaþtýðýndan emin olun.

Dahili mikrofonu dikkate alarak, ekraný, sürücüden çok uzakta 
olmayacaðý ya da havalandýrma deliklerinden gelen hava akýmýna 
doðrudan maruz kalmayacaðý bir noktaya yerleþtirin. Bu mümkün 
deðilse, isteðe baðlý bir harici mikrofon kullanýn.

Montaj plakasýný ön panele takma
1. Montaj plakasýnýn üzerinde bulunan yapýþkandaki koruyucu tabakayý 

soyarak çýkarýn.

2. Montaj plakasýný sýkýca bastýrarak ön panele yapýþtýrýn.

3. Montaj plakasýnýn CA-165 ekran kablosunu, örneðin havalandýrma 
sistemi içinden geçirin (ayrýntýlar için araç belgelerine bakýn) ve 
kabloyu RX-73 baðlantý kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

Ekraný montaj plakasýna takma
1. Ekraný montaj plakasýnýn üzerine doðru kaydýrýn (1).

2. Ekraný uygun bir pozisyona getirin (2).

1

2
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M o n t a j
3. Montaj plakasýnýn açýsýný ayarlamak için, plakanýn üzerindeki 
mafsalýn bir ucundaki vidayý gevþetin, plakayý döndürün (45 derecelik 
adýmlarla) ve vidayý sýkýn.

Ekraný çýkarmak için, montaj plakasýndan yukarýya doðru kaydýrýn.

Baðlantý kutusu RX-73
Baðlantý kutusunda aþaðýdaki konektörler bulunur:

1. Doðrudan giriþ kablosu CA-161 konektörü

2. Güç kablosu CA-153P veya ISO kablosu CA-160’ýn güç kablosu 
konektörü

3. Ýsteðe baðlý hoparlör (Nokia SP-3 gibi) veya ISO kablosu CA-160’ýn 
hoparlör kablosu konektörü

4. Ýsteðe baðlý þarj kablosu (CA-134 gibi) konektörü

5. Ekran kablosu CA-165 konektörü

6. Ýsteðe baðlý harici mikrofon (MP-2 gibi) konektörü

Baðlantý kutusunu monte ederken, mikrofon ve hoparlör kablolarýnýn, 
bu parçalarý monte etmek istediðiniz yerlere yetiþeceðinden emin olun.

1 2 3

4 65
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M o n t a j
Baðlantý kutusunu uygun montaj malzemesiyle (satýþ paketiyle birlikte 
verilmez) araca monte edin. Baðlantý kutusunun saðlam bir þekilde 
sabitlendiðinden emin olun.

■ Aracýn radyo sistemiyle entegrasyon
Araç kiti araç radyo sistemine üç farklý þekilde baðlanabilir. Satýþ 
paketinden çýkan parçalara baðlý olarak uygun seçeneði belirleyin.

Baðlantý kutusu RX-73’teki konektörler hakkýnda bilgi için, 
bkz. “Baðlantý kutusu RX-73”, s. 38.

Araç kitini, empedansý en az 4 ohm olan bir hoparlöre baðlayabilirsiniz. 
Empedans 8 ohm’un üzerindeyse, çýkýþ gücü normalden oldukça düþük 
olur. Araca özel kablo adaptörlerini kullanarak, araç kitini, mevcut kablo 
düzeninde herhangi bir deðiþiklik yapmadan araca baðlayabilirsiniz. 
Kullanýlabilirlik durumunu öðrenmek için servis teknisyeninizle görüþün.
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M o n t a j
ISO kablosu CA-160’ý kullanarak montaj
Araç kitini ISO kablosu CA-160 ile araç radyo sistemine baðlarsanýz, 
arama yaptýðýnýzda veya gelen arama olduðunda, araç radyosunun 
sesi kapatýlýr.

1. ISO kablosunu aracýn radyosuna baðlamak için:

• Güç ve hoparlörlerle ilgili iki ISO fiþini araç radyosundan çýkarýn.

• ISO kablosunun diþi konektörünü, araç kablo teçhizatýnýn güç ve 
hoparlör konektörlerine baðlayýn.

CA-160

CK-200

C
A
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M o n t a j
• Baðlantý kutusu konektöründeki sabit +12 V beslemesini (kýrmýzý 
kablo) ve kontak beslemesini (mavi kablo) kontrol edin. Gerekirse, 
ISO kablosunun “+12V battery” (+12V batarya) ve “Ignition” 
(Kontak) yapýlandýrma konektörlerini deðiþtirin.

Araç radyosunun ses kapatma sinyalinin doðru konumunu kontrol 
edin ve “Mute” (Sesi Kapatma) yapýlandýrma konektörünü karþýlýk 
gelen sokete (Mute1, Mute2 veya Mute3) baðlayýn. Varsayýlan 
olarak, sesi kapatma konektörü, ISO konektör pini A2’ye (Mute2) 
baðlýdýr. Araç radyosu sesi kapatma iþlevini desteklemiyorsa, 
bu konektöre baðlantý yapmayýn.

Ýki ISO erkek konektörünü araç radyosuna takýn.

2. ISO kablosunun hoparlör ve güç kablosu fiþlerini, baðlantý 
kutusundaki ilgili konektörlere takýn.

3. Ekraný, baðlantý kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

Ýsteðe baðlý adýmlar:

• Uyumlu bir mobil cihazý araç kiti aracýlýðýyla þarj etmek için, baðlantý 
kutusuna uyumlu bir þarj kablosu (örneðin, Nokia CA-134) baðlayýn.

• Dahili mikrofonun yerine harici bir mikrofon (örneðin, Nokia MP-2) 
kullanmak için, mikrofonu baðlantý kutusundaki ilgili konektöre 
baðlayýn ve mikrofon ayarlarýnda deðiþiklik yapýn (bkz. “Montaj 
ayarlarý”, s. 45). Gürültülü araç ortamlarýnda, harici bir mikrofon 
kullanmanýz gerekebilir.
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M o n t a j
Güç kablosu CA-153P ve harici bir hoparlörü 
kullanarak montaj
Bu kurulumda, baðlantý kutusu araç radyosuna güç kablosu CA-153P ile 
baðlanýr ve aramalar için isteðe baðlý bir harici hoparlör kullanýlýr.

CK-200
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M o n t a j
1. Güç kablosu CA-153P’nin kablolarýný araca þu þekilde baðlayýn:

• Siyah kablo araç topraklama sistemine.

• Kýrmýzý kablo sabit 12 V’ye. Her zaman, saðlanan 2 A sigortayý 
kaynaða yakýn olan bu hatta baðlayýn.

• Mavi kablo Ignition (Kontak) veya ACC (aksesuar) hattýna. 
Her zaman, saðlanan 1 A sigortayý kaynaða yakýn olan bu 
hatta baðlayýn.

2. Güç kablosunu, baðlantý kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

3. Hoparlörü (örneðin, Nokia SP-3), baðlantý kutusundaki ilgili 
konektöre baðlayýn.

4. Ekraný, baðlantý kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

Ýsteðe baðlý adýmlar:

• Arama yaptýðýnýzda veya gelen arama olduðunda araç radyosunun 
sesinin kapatýlmasý için, güç kablosu CA-153P’nin sarý renkli sesi 
kapatma kablosunu araç radyosuna baðlayýn.

• Uyumlu bir mobil cihazý araç kiti aracýlýðýyla þarj etmek için, baðlantý 
kutusuna uyumlu bir þarj kablosu (örneðin, Nokia CA-134) baðlayýn.

• Dahili mikrofonun yerine isteðe baðlý harici bir mikrofon (örneðin, 
Nokia MP-2) kullanmak için, mikrofonu baðlantý kutusundaki ilgili 
konektöre baðlayýn ve mikrofon ayarlarýnda deðiþiklik yapýn 
(bkz. “Montaj ayarlarý”, s. 45). Gürültülü araç ortamlarýnda harici 
bir mikrofon kullanmanýz gerekebilir.
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M o n t a j
Güç kablosu CA-153P ve doðrudan giriþ kablosu 
CA-161’i kullanarak montaj
Bu kurulumda, baðlantý kutusu araç radyosuna güç kablosu CA-153P 
ve doðrudan giriþ kablosu CA-161 ile baðlanýr ve aramalar için radyo 
hoparlörleri kullanýlýr.
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M o n t a j
1. Güç kablosu CA-153P’nin kablolarýný araca þu þekilde baðlayýn:

• Siyah kablo araç topraklama sistemine.

• Kýrmýzý kablo sabit 12 V’ye. Her zaman, saðlanan 2 A sigortayý 
kaynaða yakýn olan bu hatta baðlayýn.

• Mavi kablo Ignition (Kontak) veya ACC (aksesuar) hattýna. 
Her zaman, saðlanan 1 A sigortayý kaynaða yakýn olan bu 
hatta baðlayýn.

• Sarý kablo araç radyosu sesini kapatma giriþine.

2. Doðrudan giriþ kablosu CA-161’i, araç radyosundaki ve baðlantý 
kutusundaki ilgili konektörlere baðlayýn.

3. Ekraný, baðlantý kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

Bazý araçlarda, arama sesini duymak için araç radyosunu açmanýz 
gerekebilir.

Ýsteðe baðlý adýmlar:

• Uyumlu bir mobil cihazý araç kiti aracýlýðýyla þarj etmek için, baðlantý 
kutusuna uyumlu bir þarj kablosu (örneðin, Nokia CA-134) baðlayýn.

• Dahili mikrofonun yerine isteðe baðlý harici bir mikrofon (örneðin, 
Nokia MP-2) kullanmak için, mikrofonu baðlantý kutusundaki ilgili 
konektöre baðlayýn ve mikrofon ayarlarýnda deðiþiklik yapýn 
(bkz. “Montaj ayarlarý”, s. 45). Gürültülü araç ortamlarýnda harici 
bir mikrofon kullanmanýz gerekebilir.

■ Montaj ayarlarý
Montaj ayarlarý yalnýzca kalifiye bir servis teknisyeni tarafýndan 
deðiþtirilmelidir.

Bekleme modundayken, açma/kapatma tuþunu yaklaþýk 10 saniye basýlý 
tutun ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn:

• DSP settings (DSP ayarlarý) — En uygun ses ayarlarý grubunu 
seçmeyi saðlar. Yeni ayarlarý etkinleþtirmek için, araç kitini kapatýp 
açmanýz gerekebilir.

• Microphone settings (Mikrofon ayarlarý) — Montaj kurulumuna göre 
dahili veya harici mikrofonu seçmeyi saðlar.
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M o n t a j
■ Ýsteðe baðlý aksesuarlar
Araç kitinin özelliklerini isteðe baðlý aksesuarlarla artýrabilirsiniz. Uygun 
aksesuarlar için cihazý satýn aldýðýnýz yere veya servis teknisyeninize 
danýþýn. Yalnýzca onaylý ve uyumlu aksesuarlarý kullanýn.

Þarj kablosu
Uyumlu bir mobil cihazý, aracýn çakmaðýný diðer cihazlarýn kullanýmý için 
boþ býrakýp, araç kitinden þarj etmek için, isteðe baðlý bir þarj kablosu 
(örneðin, CA-134) kullanabilirsiniz.

Mikrofon
Gürültülü araç ortamlarýnda, ses kalitesini artýrmak için, dahili 
mikrofonun yerine isteðe baðlý harici bir mikrofon (örneðin, Nokia MP-2) 
kullanabilirsiniz. Harici bir mikrofon kullanmak için, mikrofonu baðlantý 
kutusundaki ilgili konektöre baðlayýn.

Ses iletim kalitesini artýrmak için, mikrofonun monte edileceði konumu 
dikkatle seçin.

Mikrofonu monte etmek için en iyi yer, dikiz aynasýnýn yakýnýdýr. 
Geri besleme sesini önlemek için, mikrofonu sürücünün aðzýna 
bakacak þekilde araç kitinin hoparlöründen en az 1 metre (3 fit) 
uzaða monte edin.

Mikrofon kablosunun baðlantý kutusuna ulaþtýðýndan emin olun.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akýmlarýna maruz kalmayacak 
þekilde monte edin. Mikrofon kablosunu ýsýtma, havalandýrma veya 
klima sistemine döþemeyin. Mikrofonu monte etmek için, saðlanan 
çift taraflý yapýþkan bandý kullanýn.

Mikrofonun fiþini baðlantý kutusundaki mikrofon konektörüne takýn ve 
fiþi yerine kilitlemek için saat yönünde döndürün.
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M o n t a j
Harici anten
Harici anten, mobil cihazýn araç içindeki sinyal alýmýný iyileþtirir. 
Temin etmek için, satýcýnýza baþvurun.

Not: Radyo frekansýna maruz kalma talimatlarýna uymak için, harici 
anteni, anten kazancý en çok 3 dBi iken tüm kiþilerle anten arasýnda 
en az 20 santimetre (8 inç) mesafe kalacak þekilde monte edin.

■ Araç kitinin çalýþmasýný kontrol etme
Araç kiti monte edildikten sonra, düzgün monte edildiðinden ve 
çalýþtýðýndan emin olmak için kontrol edin. Ayrýca bkz. “Sorun 
giderme”, s. 30.
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B a k ý m  v e  o n a r ý m
Bakým ve onarým

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

• Araç kitini kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su 
buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.

• Araç kitini tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Araç kitinin içini açmaya çalýþmayýn.

• Araç kiti parçalarýný temizlemek için kuvvetli kimyasallar, temizleme 
maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayýn. Parçalarýn yüzeyini 
temizlemek için yalnýzca yumuþak, temiz ve kuru bir bez kullanýn.

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

Geri Dönüþüm
Kullanýlmýþ elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis 
edilmiþ toplama noktalarýna býrakýn. Böylece denetimsiz atýklarýn yok edilmesine 
ve malzemelerin geri dönüþtürülmesine yardýmcý olabilirsiniz. Ürün ortam 
bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasýl geri dönüþtürüldüðü ile ilgili bilgileri 
www.nokia.com/werecycle veya www.nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.

Elinizde bulunan üründe, bataryada, basýlý malzemede veya ambalajda 
üzerinde çarpý iþareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli 
ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullaným ömürleri sona 
erdiðinde ayrý bir atýk grubu ile toplanmalarý gerektiðini hatýrlatýr. 

Bu gereksinim Avrupa Birliði'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer 
belediye atýklarýyla birlikte atmayýn. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için 
www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere 
bakabilirsiniz.
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E k  g ü v e n l i k  b i l g i l e r i
Ek güvenlik bilgileri

■ Araçlar
Radyo frekansý sinyalleri, motorlu araçlarda, doðru bir biçimde monte edilmemiþ 
veya yetersiz þekilde korunan; elektronik yakýt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici 
elektronik fren, elektronik hýz kontrolü ve hava yastýðý sistemleri gibi elektronik 
sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracýnýzýn ya da aracýnýza takýlan 
donanýmýn üreticisine veya temsilcisine baþvurun.

Hatalý montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kýlabilir. 
Aracýnýzdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanýnýn doðru bir biçimde monte 
edilip edilmediðini ve sorunsuz 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 þiþtiðini unutmayýn. Monte edilmiþ veya taþýnabilir 
kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastýðý üstüne veya hava yastýðýnýn açýldýðý 
alana yerleþtirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doðru olmayan bir biçimde monte 
edilmiþse ve hava yastýðý açýlýrsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
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