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Güvenliðiniz Ýçin

Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara 
aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kullaným kýlavuzunun diðer bölümlerinde daha 
ayrýntýlý bilgiler sunulmaktadýr.

Tüm SIM kartlarý ve aksesuarlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde 
saklayýn.

ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ
Trafikte güvenli þekilde motorlu araç kullanýmýnýn, tüm sürücülerin 
eksiksiz dikkatine baðlý olduðunu unutmayýn. Geliþtirilmiþ Araç Kiti 
cihazýný yalnýzca trafik koþullarýnýn güvenli kullanýma olanak verdiði 
durumlarda kullanýn ve yerel kanunlarýn/düzenlemelerin sürüþ 
sýrasýnda cep telefonu kullanýmýna kýsýtlama getirip getirmediðini 
denetleyin.

GÝRÝÞÝM
Tüm cep telefonlari, performansý düþüren giriþime maruz kalabilir.

YETKÝLÝ MONTAJ VE SERVÝS
Telefon donatýmý yalnýzca uzman bir profesyonel tarafýndan monte 
edilebilir veya onarýlabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn 
kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

SÝGORTA DEÐÝÞTÝRME
Yanan sigortayý ayný tür ve boyuttaki sigortayla deðiþtirin. Daha 
yüksek amperli bir sigorta kullanmayýn!
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Giriþ

■ Geliþtirilmiþ Araç Kiti CK-7W

Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýnýn ön konsola montajý

Nokia Geliþtirilmiþ Araç Kiti, cep telefonlarýnýn motorlu araçlarda 
ahizesiz kullanýmý ve telefonun diðer özelliklerinden yararlanýlmasýný 
saðlamak için monte edilmek üzere geliþtirilmiþtir.

Montajýn çabuk ve kolay olmasýna özel önem verilmiþtir. Geliþtirilmiþ 
Araç Kiti’ne iki yöntemden biriyle cep telefonu baðlanabilir: isteðe baðlý, 
kablolu bir telefon tutucusu veya Bluetooth kablosuz baðlantýsýyla.

Bazý ülkelerde, Geliþtirilmiþ Araç Kiti’nin kullanýmý yasalarca kýsýtlanmýþ 
olabilir. Lütfen geçerli kurallarý/düzenlemeleri inceleyin.
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■ Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, kýsa menzilli kablosuz iletiþim 
için uluslararasý bir standarttýr. Geliþtirilmiþ Araç Kiti ve uyumlu bir 
cihaz arasýnda, 10 metrelik mesafe içinde kablosuz baðlantý kurmanýzý 
saðlar. 

Geliþtirilmiþ Araç Kiti, Bluetooth Handsfree Profile’ý (Bluetooth HFP - 
Ahizesiz Kullaným Profili) destekleyen tüm cep telefonlarýyla kullanýlmak 
üzere tasarlanmýþtýr.

Uyumlu cihazlar arasýnda Bluetooth teknolojisi kullanýlarak yapýlan 
kablosuz baðlantý kullanýcýlar için ücretsizdir. Bazý ülkelerde Bluetooth 
cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili 
makamlardan bilgi alýn.

■ Bluetooth þifresi
Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir cihazla ilk defa kablosuz 
baðlantý kurmak istediðinizde, cihazlarý eþleþtirmek için bir þifre 
girmeniz gerekir.

Þifre 0000’dýr.
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1. Baþlarken

■ Genel Bakýþ

Geliþtirilmiþ Araç Kiti aþaðýda gösterilen bileþenleri içerir.

• 1  HF-5 ahizesiz kullaným birimi (MK-2 montaj plakasýyla birlikte)

• 2  Uzaktan kumanda düðmesi CU-7 

• 3  HFS-12 hoparlör

• 4  MP-2 mikrofon

• 5  PCU-4 kablo takýmý 

• 6  CA-27 veri kablosu

• 7 Þarj cihazý kablosu CA-116
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■ Donanýmlarýn kullanýmý
Kuruluma baðlý olarak, Geliþtirilmiþ Araç Kitinizi geniþletmek için 
kullanýlabilecek çeþitli isteðe baðlý donanýmlar vardýr. Herhangi bir 
montaj iþlemine baþlamadan önce, gereksinimlerinizi en iyi karþýlayacak 
donanýmlar hakkýnda profesyonel öneriler alýn. Yalnýzca onaylý 
donanýmlar kullanýn. Geliþtirilmiþ Araç Kitinize yalnýzca uyumlu 
ürünlerin baðlandýðýndan emin olun. 

Telefon tutucusu
Cep telefonu ahizesiz kullaným birimine veri kablosu kullanýlarak 
doðrudan baðlanacaksa, uyumlu bir cep telefonu için tasarlanmýþ bir 
telefon tutucusu gerekecektir.

Anten baðlantý birimi 
Harici bir anten baðlamak için anten baðlantý birimine gerek vardýr. 
Piyasada, cep telefonlarý ve telefon tutucularý için çeþitli anten baðlantý 
birimleri satýlmaktadýr. Anten baðlantý birimi, cep telefonunun araç 
içinde sinyal alýþ gücünü artýrýr. 

GSM anteni
Uyumlu bir GSM anteni, kablosuz baðlantýlarýn en uygun þekilde 
kurulmasýný saðlar.

Harici bir anten taktýysanýz, mobil verici cihazlar için belirlenen RF'e 
maruz kalma yönergelerine uymak için, antenle çevredeki kiþiler 
arasýnda en az 20 cm mesafe býrakýlmalýdýr.
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2. Montaj

■ Güvenlik bilgileri
Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýný monte ederken, aþaðýda belirtilen temel 
güvenlik kurallarýna dikkat edilmelidir.

Not: 
• Geliþtirilmiþ Araç Kiti için servis veya araç montajý yalnýzca 

yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ montaj veya 
servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi 
geçersiz kýlar. 

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti yalnýzca satýþ paketiyle birlikte gelen 
onaylanmýþ orijinal Nokia parçalarýný kullanan uzman bir 
servis teknisyeni tarafýndan monte edilmelidir. Son 
kullanýcýlar, Geliþtirilmiþ Araç Kiti ürününde özel aletler ve 
uzman teknik bilgisi kullanýlarak profesyonel montaj 
yapýlmasýný gerektiren karmaþýk teknik parçalar 
bulunduðunu dikkate almalýdýr.

• Bu montaj kýlavuzunda bulunan talimatlarýn Geliþtirilmiþ 
Araç Kiti ürününün otomobile monte edilmesinde geçerli 
olan genel kurallar olduðunu unutmayýn. 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.

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti yalnýzca 12 voltluk negatif 
topraklamalý araçlarda kullanýlmaya 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 
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baþlatýlmasý için oldukça fazla emek harcanmasý 
gerekebilir. Bu konuda endiþeleriniz varsa, herhangi bir 
montaj iþlemi yapýlmadan önce araba satýcýnýzla baðlantý 
kurun.

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýyla aracýn ateþleme sisteminin 
yüksek voltajlý hatlarý arasýnda kablolu baðlantý yapmayýn.

• Tüm parçalar taþýtýn çalýþmasýna engel olmayacak þekilde 
monte edilmelidir.

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

• Telefon tutucusunun monte edilecek kýsmý ön panele veya 
sürücü alanýnda ekranýn kullanýcý tarafýndan kolayca 
görülebildiði, ancak taþýtýn kontrolünü veya kullanýmýný 
engellemediði baþka herhangi bir yere sabitlenmelidir. 
Sürücü tuþ takýmýna kolayca eriþebilmelidir. 

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti parçalarýný monte ederken direksiyon 
veya fren sistemlerinin ya da aracýn düzgün çalýþmasý 
açýsýndan önem taþýyan diðer ana sistemlerin 
etkilenmemesini saðlayýn. Hava yastýðýnýn açýlmasýný 
herhangi bir þekilde engellemeyeceðinden veya 
bozmayacaðýndan emin olmak için gerekli kontrolleri 
yapýn.

• 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 sistemleri, elektronik hýz kontrol sistemleri, 
hava yastýðý sistemleri). Bu tür bir sistemin çalýþmasýnda bir 
arýza veya deðiþiklik fark ederseniz, araç satýcýnýza baþvurun.
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• Kablolarýn mekanik aþýnmaya maruz kalmayacak þekilde 
yerleþtirildiðinden emin olun (örneðin, araç koltuklarýnýn 
altýna veya keskin kenarlarýn üzerine döþenmemelidir).

■ Konfigürasyon 
Geliþtirilmiþ Araç Kiti, montaj için iki farklý temel konfigürasyon saðlar: 

Cep telefonunu Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini 
kullanarak baðlama
Uyumlu bir cep telefonuyla ahizesiz kullaným birimi arasýnda baðlantý 
kurmak için, öncelikle her iki cihaz da eþleþtirilmelidir.

Bu kurulum için, Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen 
uyumlu bir cep telefonu gerekir. 
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Cep telefonunu veri kablosu ve telefon tutucusu 
kullanarak baðlama
Veri kablosu yoluyla baðlandýðýnda, uyumlu cep telefonu telefon 
tutucusuna takýldýðýnda Geliþtirilmiþ Araç Kiti ile çalýþmaya hazýrdýr.

Cep telefonunuza ve araç donatýmýnýza baðlý olarak, telefon tutucusu, 
anten baðlantý birimi veya harici anten gibi aksesuarlar gerekebilir.



M o n t a j

14

■ Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýnýn monte edilmesi
Geliþtirilmiþ Araç Kiti parçalarýnýn uygun þekilde montajýna bir örnek için 
bkz: "Giriþ", sayfa 6.

Ahizesiz kullaným birimi

Ahizesiz kullaným birimini takarken, mikrofon ve hoparlör kablolarýnýn, 
bu bileþenleri monte etmek istediðiniz yerlere yetiþeceðinden emin olun.

Ahizesiz kullaným biriminin kapalý bir metal bölüm içine veya radyo 
dalgalarýný almasýnýn engelleneceði bir yere monte edilmemesine dikkat 
edin çünkü bu durumda Bluetooth özelliðinin kullanýmý mümkün 
olmayabilir.

Birimi monte etmek için, önce Geliþtirilmiþ Araç Kiti ile birlikte verilen 
montaj plakasýný takýn ve sonra birimin içinden geçen vidayla ahizesiz 
kullaným birimini bu plakaya sabitleyin. Son olarak, Nokia logosu basýlý 
kapaðý yuvasýna yerleþtirin ve yerine oturmasý için bastýrýn.
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Uzaktan kumanda düðmesi
Uzaktan kumanda düðmesi, kullanýcýnýn kolay eriþebileceði bir konumda 
olmalýdýr. Bununla birlikte, baðlantý için kullanýlan kablonun ahizesiz 
kullaným birimine eriþebileceðinden emin olun. Ön koltuklarýn arasýndaki 
konsol, uzaktan kumanda düðmesini monte etmek için uygun bir yer olabilir.

Uzaktan kumanda düðmesini monte etmek için, birlikte verilen geçmeli 
pedi kullanýn. Önce pedin iki parçasýný birbirinden ayýrýn. Diþi parçayý 
önce yapýþtýrýn: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden çýkarýn (A) ve pedi 
aracýnýzýn istediðiniz yerine yapýþtýrýn (B). Pedi yapýþtýrmak istediðiniz 
yüzeyin kuru, temiz ve tozdan arýnmýþ olmasýna dikkat edin.

Sonra geçmeli parçayý yapýþtýrýn: koruyucu tabakayý yapýþkan yüzeyden 
çýkarýn (C) ve pedi uzaktan kumanda düðmesinin alt kýsmýna yapýþtýrýn.

Uzaktan kumanda düðmesini (D) arabaya monte edilmiþ pede sýkýca 
bastýrýn.

Hoparlör
Ýyi akustik kalitesi elde etmek için hoparlörü kullanýcý yönüne bakacak 
þekilde monte edin. Geri besleme olmamasý için hoparlörü mikrofonla en 
az 1 metre mesafe kalacak þekilde monte etmenizi öneririz.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti ayrýca uyumlu bir radyo sistemine baðlantýyý da 
destekler. Aracýnýzdaki radyoyu ses çýkýþý için Geliþtirilmiþ Araç Kiti’yle 
birlikte kullanmak isterseniz, servis uzmanýnýzýn profesyonel 
önerilerinden yararlanýn.

Hoparlörü veya uyumlu araba radyosu sistemini "SPEAKER" (Hoparlör) 
yazýlý çýkýþa baðlayýn.

Mikrofon
Mikrofonun monte edileceði konumu dikkatle seçmek ses iletim 
kalitesini artýrabilir.

A
B C D
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Mikrofonu kullanýcýnýn baþýyla yaklaþýk 30 cm mesafe kalacak þekilde 
monte edin ve sürücünün aðzýna doðru yönlenmiþ biçimde yerleþtirin. 
Deneyimler, en iyi konumlarýn dikiz aynasýnýn veya otomobil 
güneþliðinin yakýnýnda olduðunu göstermektedir. Geri besleme 
olmamasý için mikrofonu Geliþtirilmiþ Araç Kiti telefon hoparlörüyle 
arasýnda en az 1 metre mesafe kalacak þekilde monte etmenizi öneririz.

Mikrofonu hava deliklerinden gelen hava akýmlarýna maruz kalmayacak 
þekilde monte etmeye özen gösterin. Mikrofon kablosunu ýsýtma, 
havalandýrma veya AC sistemine döþemeyin. Mikrofonu sabitlemek için 
saðlanmýþ olan çift taraflý yapýþkan bandý kullanýn; bu, araç karoserinden 
gelen gürültünün iç kýsma aktarýlmasýný engelleyecektir.

Fiþi ahizesiz kullaným birimindeki “MIC” yazýlý yuvaya takýn ve saðlam 
þekilde kilitlemek için saat yönünde döndürün.

Not: Geliþtirilmiþ Araç Kiti’yle birlikte verilen mikrofon (MP-2) 
dýþýnda bir mikrofon kullanmak iletim kalitesini etkileyebilir.

Kablo takýmý
Kablo takýmýný oluþturan kablolar, kablo döþeme þemasýnda göre 
baðlanmalýdýr. 

• Siyah kabloyu araç topraklamasýna (GND) baðlayýn.

• Sarý kabloyu araba radyosunun MUTE (Sessiz) baðlantýsýna baðlayýn.

Araba radyonuzda sessiz baðlantýsý yoksa, bu hat baðlanmamýþ 
olarak kalabilir. Bu durumda, araba radyonuzun sesi arama sýrasýnda 
otomatik olarak kýsýlmayacaktýr.

Araba radyosunun sesini kýsmak için ek bir röle kullanýlabilir. Bir arama 
kabul edildiðinde, Geliþtirilmiþ Araç Kiti sarý hattý (MUTE) topraklamayla 
deðiþtirerek araba radyosunun sesini kýsar. Görüþme bittiðinde sarý hat 
topraklamadan ayrýlýr ve araba radyosunun sesi tekrar açýlýr. 
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• Mavi kabloyu, birlikte verilen 1A sigortasýný kullanarak arabanýn 
IGNS hattýna baðlayýn.

Bazý araçlarda IGNS baðlantýsý yoktur. Bu hat Geliþtirilmiþ Araç 
Kiti’nin çalýþmasý için gerekli deðildir; mavi kablo baðlanmamýþ 
þekilde býrakýlabilir. Ancak bu durumda aracýn kontaðý kapatýldýðýnda 
Geliþtirilmiþ Araç Kiti otomatik olarak kapanmaz. Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisiyle veya veri kablosuyla bir cep telefonu takýlý 
olmadýðý sürece, Geliþtirilmiþ Araç Kiti araç bataryasýnýn tükenmesini 
önlemek için iki dakika sonra otomatik olarak kapanýr.

• Kýrmýzý kabloyu, birlikte verilen 2A sigortasýný kullanarak 12V araç 
aküsünün artý ucuna baðlayýn.

Kablo takýmýnýn dört pinli fiþi, ahizesiz kullaným biriminin “DC” baðlantý 
noktasýna takýlýr.

Veri kablosu
Veri kablosu, ahizesiz kullaným birimini uyumlu bir cep telefonuyla, 
örneðin telefon tutucusu yoluyla baðlar.

Kablonun bir ucunu ahizesiz kullaným birimindeki "PHONE" (Telefon) 
yazýlý yuvaya takýn ve diðer ucunu telefon tutucusuna takýn.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti yalnýzca Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisiyle 
kullanýlacaksa, veri kablosunun takýlmasýna gerek yoktur.

Þarj cihazý kablosu
Þarj cihazý kablosu, uyumlu cep telefonunuzu Bluetooth kablosuz 
iletiþim teknolojisi üzerinden Geliþmiþ Araç Kitine baðlýyken þarj 
etmenize olanak tanýr.

Þarj kablosu, 2,0 mm’lik þarj cihazý konektörüne sahip uyumlu Nokia 
cihazlarla kullanýlabilir.

■ Ýþlev testi
Geliþtirilmiþ Araç Kiti monte edildikten sonra düzgün þekilde çalýþtýðýndan 
emin olmak için kontrol edilmesi gerekir. Cihazý çalýþma açýsýndan test 
ederken ayný zamanda taþýt kullanýmý sýrasýnda hiçbir þekilde sürücüyü 
engellemeyecek biçimde monte edilip edilmediðini de kontrol edin
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3. Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýný 
kullanýma sokma

Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýna iki yöntemden biriyle uyumlu bir cep 
telefonu baðlanabilir: uyumlu, kablolu bir telefon tutucusu veya 
Bluetooth kablosuz baðlantýsýyla.

■ Cep telefonunu Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini kullanarak baðlama

Bluetooth teknolojisini kullanarak Geliþtirilmiþ Araç Kitinizden ilk defa 
kablosuz baðlantý kurarken, ahizesiz kullaným birimini, kullandýðýnýz 
uyumlu cep telefonuyla eþleþtirmeniz gerekir. Bunun yalnýzca bir defa 
yapýlmasý gerekir. Bundan sonra cihazlar birbirini otomatik olarak 
tanýyacaklar ve baðlantý kuracaklardýr.

Not: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak 
baðlantý kurmak istiyorsanýz, telefon tutucusuna takýlmýþ bir 
cep telefonu olmadýðýndan emin olun.

Bluetooth þifresini kullanarak eþleþtirme
1. Cep telefonunun açýk olduðundan ve bataryasýnýn dolu olduðundan 

emin olun.

2. Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni açýn. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: "Geliþtirilmiþ 
Araç Kiti cihazýný açýp kapama", sayfa 21.

3. Cep telefonunun Bluetooth menüsünü açýn ve Bluetooth iþlevini 
etkinleþtirin.

4. Menzil içindeki Bluetooth cihazlarý için arama baþlatmak üzere cep 
telefonunda gerekli ayarlarý yapýn. Cep telefonunda yapýlmasý gerekli 
ayarlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi için ilgili kullaným kýlavuzuna bakýn.

5. Bulunan Bluetooth cihazlarý arasýndan Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni seçin.

6. Yapmanýz istendiðinde, Bluetooth þifresini (0000) tuþlayýn.
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7. Cep telefonu Geliþtirilmiþ Araç Kiti’yle eþleþtirilmiþtir ve kullanýma 
hazýrdýr. 

Not: Geliþtirilmiþ Araç Kiti yalnýzca tek bir uyumlu cep 
telefonuyla Bluetooth kablosuz baðlantýsý kurabilir. Bu nedenle, 
daha önce yapýlmýþ bir Bluetooth baðlantýsýný kesmeniz 
gerekebilir.

Uyumlu bir cep telefonuyla otomatik eþleþtirme
1. Cep telefonunuzda uygun ayarlarý yaparak, Geliþtirilmiþ Araç 

Kitinizle ayrý bir kabul veya yetkilendirme iþlemi gerektirmeden 
eþleþmesini saðlayýn. Cep telefonunda yapýlmasý gerekli ayarlar 
hakkýnda ayrýntýlý bilgi için ilgili kullaným kýlavuzuna bakýn.

2. Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni açýn. 

3. Geliþtirilmiþ Araç Kiti, kendisiyle daha önce Bluetooth þifresi 
kullanýlarak eþleþtirilmiþ cep telefonlarýný bulmak için 30 saniyelik bir 
otomatik arama iþlemi baþlatýr. Geliþtirilmiþ Araç Kiti eþleþtirme 
iþlemini en son eþleþtirildiði cep telefonuyla yapar. Etkin Bluetooth 
aramasý uzaktan kumanda düðmesinde yanýp sönen ýþýkla gösterilir. 

■ Cep telefonunu veri kablosuyla baðlama
Bu türde bir baðlantý kullanýyorsanýz, cep telefonu telefon tutucusuna 
takýldýðýnda Geliþtirilmiþ Araç Kiti’yle birlikte kullanýlmaya hazýrdýr, 
cihazlarý eþleþtirmeniz gerekmez.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ne veri kablosuyla baðlanmýþ bir telefon 
tutucusuna bir cep telefonu takýlýrsa, bu telefon etkin cihaz durumuna 
gelir ve Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini kullanarak hiçbir 
cihazla baðlantý kuramazsýnýz. Bluetooth kablosuz baðlantýsý yapýlmýþ 
bir cep telefonu Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýna baðlý bir telefon 
tutucusuna takýlýrsa Bluetooth kablosuz baðlantýsý otomatik olarak 
kesilir.
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4. Çalýþtýrma

Geliþtirilmiþ Araç Kiti uzaktan kumanda düðmesiyle kontrol edilebilir 
veya uyumlu bir cep telefonunun tuþ takýmýyla kullanýlabilir.

■ Uzaktan kumanda düðmesi

1 Bu düðme aþaðýdaki gibi kullanýlabilir:
• Basarak

• Basýp basýlý tutarak (yaklaþýk 1 saniye)

• Ýki defa kýsaca basarak

• Bastýktan sonra uzunca bir süre basýlý tutarak (10 saniyeden fazla)

2 Yuvarlak kýsým aþaðýdaki gibi kullanýlabilir:
• Sola döndürerek

• Saða döndürerek

3 Gösterge ýþýðýnýn üç durumu vardýr:
• Açýk

• Yanýp sönüyor 

• Kapalý
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■ Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýný açýp kapama
Arabanýzýn kontaðýný açtýðýnýzda, Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni otomatik 
olarak açmýþ olursunuz. Gösterge ýþýðý Geliþtirilmiþ Araç Kiti’nin etkin 
olduðunu göstermek için yanar.

Arabanýn kontaðýný kapattýðýnýzda Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni devre dýþý 
býrakmýþ olursunuz ve gösterge ýþýðý söner.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti kontak algýlama kablosu (IGNS) baðlantýsý 
yapýlmadan takýlmýþsa, Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni açmak için düðmeye 
kýsaca basýn veya varsa telefon tutucusuna uyumlu bir telefon yerleþtirin

Not: Geliþtirilmiþ Araç Kiti IGNS kablosu kullanýlmadan 
takýlmýþsa, açýldýktan sonra telefon tutucusunda uyumlu bir 
telefon olduðu sürece kullanýlabilecektir.

Cep telefonu baðlantýsý yoksa, Geliþtirilmiþ Araç Kiti 2 dakika 
sonra kendisini kapatacaktýr.

■ Geliþtirilmiþ Araç Kiti cihazýný çalýþtýrma
Aþaðýdaki telefon özelliklerine eriþmek için uzaktan kumanda düðmesini 
kullanabilirsiniz:

Gelen aramayý kabul etme
Gelen aramayý kabul etmek için düðmeye basýn.

Aramayý bitirme
Devam etmekte olan bir aramayý bitirmek için düðmeye basýn.

Gelen aramayý reddetme
Gelen bir aramayý kabul etmek istemiyorsanýz düðmeye basýn ve basýlý 
tutun.

Arama yapma
Cep telefonunun rehberinden istediðiniz kaydý seçin veya istediðiniz 
numarayý cep telefonunuzda tuþlayýn. 
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Tekrar Arama
En son aradýðýnýz numarayý tekrar aramak için, düðmeye iki defa kýsaca 
basýn.

Sesle arama
Cep telefonunuza kaydettiðiniz ses etiketlerini kullanabilirsiniz:

1. Sesle aramayý baþlatmak için, düðmeye basýn ve zil sesini duyana 
kadar basýlý tutun.

2. Ses etiketini söyleyin.

3. Cep telefonu ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar.

Sesle arama özelliðini kullanma hakkýnda bilgi için cep telefonunuzun 
kullaným kýlavuzuna bakýn.

Not: Bazý cep telefonlarý bu kullaným kýlavuzunda açýklanan 
tüm iþlevleri desteklemiyor olabilir.

Ses düzeyini ayarlama
Hoparlör ses düzeyini ayarlamak için halkayý döndürün.

Bluetooth cihazlarýný el ile arama
Bir cep telefonuyla baðlantý kurmadýysanýz, Bluetooth kablosuz iletiþim 
teknolojisini destekleyen bir cep telefonu için aramayý el ile baþlatabilirsiniz.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ndeki Bluetooth arama özelliðini etkinleþtirmek 
için düðmeye basýn ve basýlý tutun.

Bluetooth cihazlarý için arama etkinse, gösterge ýþýðý yanýp sönmeye 
baþlayacaktýr.

Eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýný sýfýrlama
Geliþtirilmiþ Araç Kiti, eþlenmiþ olduðu son 7 Bluetooth cihazýný kaydeder.

Eþleþtirilmiþ Bluetooth cihazlarýnýn listesi silinebilir. Listeyi silmek için 
Geliþtirilmiþ Araç Kiti kapalý olmalýdýr (gösterge ýþýðý söner):

Düðmeye basýn ve bir sinyal sesi listenin silindiðini bildirene kadar basýlý 
tutun.
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Ahizesiz kullaným modundan cep telefonuna geçiþ
• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ne veri kablosu kullanarak uyumlu bir cep 

telefonu baðladýysanýz, çalýþtýrmayý ahizesiz kullaným modundan cep 
telefonuna aktarmak için telefonu tutucudan çýkarýn.

• Tekrar ahizesiz kullaným moduna geçmek için telefonu tutucuya 
yerleþtirin. Cep telefonu Geliþtirilmiþ Araç Kiti yoluyla ahizesiz 
kullaným modunda kullanýlýr.

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ne Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu 
bir cep telefonu baðladýysanýz, etkin görüþmeyi Geliþtirilmiþ Araç 
Kiti’nden cep telefonuna veya tersi yönde aktarabilirsiniz. Düðmeyi 
basýlý tutun veya cep telefonunuzdaki ilgili iþlevleri kullanýn.
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Bakým ve onarým

Geliþtirilmiþ Araç Kiti, yüksek teknoloji kullanýlarak üretilmiþ, üstün tasarýma 
sahip bir üründür ve dikkatli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler herhangi bir 
garanti yükümlülüðünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yýllar boyunca 
sorunsuz kullanmanýza yardýmcý olacaktýr.

• Aksesuarlarý küçük çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde saklayýn.

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

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni kirli, tozlu alanlarda kullanmayýn ve tutmayýn. 
Hareketli parçalarý zarar görebilir.

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’nin içini açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin 
müdahalesi telefona zarar verebilir.

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni veya uzaktan kumanda düðmesini temizlemek için 
kuvvetli kimyasallar, temizleme çözeltileri veya kuvvetli deterjanlar 
kullanmayýn. 

• Geliþtirilmiþ Araç Kiti’ni veya uzaktan kumanda düðmesini boyamayýn. Boya 
hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalýþmasýný engelleyebilir.

Geliþtirilmiþ Araç Kiti veya uzaktan kumanda düðmesi gerektiði gibi çalýþmýyorsa, 
arýzalý parçayý en yakýn yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size 
yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný yapacaktýr.


