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Yan Görüş Ekranı (varsa)
S06AZ

Soldan direksiyonlu modeller

Sağdan direksiyonlu modeller
1) Kamera

Dış aynanın sol veya sağ altında bulunan ka-
meranın görüntüsü çok fonksiyonlu ekranda 
görüntülenir. Bu, kör noktaları ortadan kaldırır 
ve sürücünün ön yolcu tarafının önünü kontrol 
etmesini sağlar.

Dış aynanın sol veya sağ altında bulunan ka-
meranın görüntüsü çok fonksiyonlu ekranda 
görüntülenir. Bu, kör noktaları ortadan kaldırır 
ve sürücünün ön yolcu tarafının önünü kontrol 
etmesini sağlar.

– DEVAMI DİĞER SAYFADA –

 UYARI
 z Aracı sürerken, ön ve sağ/sol yönle-

rinin güvenliğini her zaman bakarak 
kontrol edin.

 z Kamera lensinin özelliklerinden ötü-
rü, bir kişinin veya nesnenin ekran-
daki görüntüsü, konum ve mesafe 
yüzünden gerçekten farklıdır.

 z Yan Görüş Ekranı sistemine çok fazla 
güven duymayın. Aracı, Yan Görüş 
Ekranı olmayan bir aracı sürer gibi 
dikkatli bir şekilde sürün.

 z Aracı sürerken, asla yalnızca Yan Gö-
rüş Ekranına güvenmeyin. Ekranda-
ki görüntü, gerçek durumdan farklı 
olabilir. Aracı yalnızca ekrandaki 
görüntüye dayanarak sürerseniz, bir 
çarpışma veya beklenmedik bir kaza 
olabilir. Aracı sürerken, her zaman 
aracın etrafının güvenliğini doğru-
dan gözlerinizle ve aynalarla kontrol 
edin.

 z Yan Görüş Ekranını aşağıdaki durum-
larda kullanmayın.
– Dış aynalar kapalıysa.
– Yol kapısı tam kapanmadıysa.

 z Dış sıcaklık düşükse, ekran karara-
bilir veya görüntü sönükleşebilir. 
Özellikle, hareket eden bir nesnenin 
görüntüsü bozulabilir veya ekrandan 
kaybolabilir. Aracı sürerken, etrafın 
güvenliğini her zaman doğrudan 
gözleriniz ile kontrol etmelisiniz.
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 Yan Görüş Ekranı nasıl gösterilir
S06AZ01

1) SVM/ENTER düğmesi

Kontak anahtarı “ON” konumundayken, aşağı-
daki işlemleri yaparak kamera ekranına geçiş 
yapın.

 SVM/ENTER  düğmesine basın.*1

 Geri vites kenetleme fonksiyonu devredey-
ken, vites kolunu “R” konumuna getirin.*2

*1: Çok fonksiyonlu ekran temel ekrandan farklı 
başka ekranlar gösterirken, kamera görüntüsü-
ne geçiş yapmaz.

*2: Geri vites kenetlenme fonksiyonu açılıp ka-
patılabilir. “Yan Görüş Ekranı fonksiyon ayarı”
konusuna bakın F3-85.

 Yan Görüş Ekranı nasıl iptal edilir
S06AZ02

  Yan Görüş Ekranı, SVM/ENTER 
düğmesi ile etkinleştirildiğinde

S06AZ0201

 Yan Görüş Ekranının manuel iptali
S06AZ020101

SVM/ENTER  düğmesine tekrar basın.

 Yan Görüş Ekranının otomatik iptali
S06AZ020102

Aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılanırsa, 
Yan Görüş Ekranı otomatik olarak iptal edilir.

 Son işlem üzerinden yaklaşık 3 dakika                        
geçtiyse.

 Araç hızı 20 km/h (12,5 mph) veya daha fazla
olduysa*.

 Vites kolu “P” konumuna getirildiyse.

 Park freni devredeyse.

*: Yan Görüş Ekranı, aracın hızına bağlı olmak-
sızın, SVM/ENTER düğmesine basıldığında et-
kinleşir.

  Görüntü geri vites kenetlenme 
fonksiyonu ile açıldığında

S06AZ0202

 Yan Görüş Ekranının manuel iptali
S06AZ020201

SVM/ENTER  düğmesine tekrar basın.

 Yan Görüş Ekranının otomatik iptali
S06AZ020202

Aşağıdaki şartlardan herhangi biri karşılanırsa, 
Yan Görüş Ekranı otomatik olarak iptal edilir.

 Park freni devredeyse.

 Araç hızı 8 km/h (5 mph) veya daha fazla                   
olduysa.

 Vites kolu “R” konumumdan “P” konumuna
getirildiyse.

 Vites kolunu “R” konumundan “P” konumu dı-
şında başka bir konuma getirmenin üzerinden
yaklaşık 9 saniye geçtiyse.
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 Ekran kontrastı nasıl ayarlanır
S06AZ06

Yan görüş ekranının kontrastı ayarlanabilir.

1. Aracı durdurmak için fren pedalına sonuna
kadar basın.

2. Araç durmuşken ve yan görüş ekranı çok
fonksiyonlu ekranda gösterilirken, ayar ekranı
gösterilene kadar SVM/ENTER  düğmesi-
ne basılı tutun.

3. “Kontrast” tuşunu seçin ve SVM/ENTER 
düğmesine basın.

4. SVM/ENTER  düğmesini kullanarak bir 
kontrast seviyesi seçin.

5. Ayarı onaylamak için SVM/ENTER  düğ-
mesine basın.

 Ekrandaki görüntülerin aralığı
S06AZ03

Gösterilen görüntünün aralığı (soldan direksiyonlu 
modeller)

– DEVAMI DİĞER SAYFADA –
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Gösterilen görüntünün aralığı (sağdan direksiyonlu 
modeller)

NOTLAR
 Gösterilen görüntünün aralığı, aracın du-
rumuna veya yol yüzeyinin durumuna bağlı
olarak değişebilir.
 Yan Görüş Ekranı özel tasarlanmış lensler
kullandığından, gösterilen görüntünün me-
safe hissi, gerçek mesafeden farklıdır.
 Kamera görüntüsünü görmek aşağıdaki
durumlarda zor olabilir. Bu bir arıza değildir.

– Karanlık yer (gece)
– Lens etrafında yüksek veya düşük sı-
caklık
– Lense suyun temas etmesi veya yük-
sek nemde (yağmurlu hava)
– Kamera etrafında yabancı maddeler
(çamur gibi) varsa
– Kamera lensine doğrudan güneş ışığı
veya farın gelmesi

 Floresan lamba, sodyum buharlı lamba
veya cıva buharlı lamba gibi yapay bir ışığın 
altında aydınlanan kısım titriyor gibi gözü-
kebilir (titreme olayı).

 Ekran soğuduktan sonra, görüntü iz bıra-
kabilir veya normalden daha karanlık ola-
bilir; bu da ekranı görmeyi zorlaştırır. Aracı
sürerken, etrafın güvenliğini her zaman
doğrudan gözleriniz ile kontrol edin.
 Aşağıdaki olaylar, bir arıza olarak kabul
edilmemelidir.

– Yağmurlu bir havada nem oranı yük-
sekse, kamera lensi buğulanabilir.
– Gece sürüş yaparken, ileride olan bir
aracın veya binanın ışığı, kamera görün-
tüsüne doğru yansıyabilir.
– Karanlık bir yerde veya gece sürüş ya-
parken, paraziti azaltmak için kamera
görüntüsü ayarlanabilir.
Bu yüzden, görüntü monokromatik gibi 
gözükebilir veya görüntünün renkleri 
asıl renklere göre farklılık gösterebilir. 
Kamera görüntüsü, ekranın ortasındaki 
ve dört köşesindeki netliğe bağlı olarak 
bozulabilir. Bu bir arıza değildir.

 UYARI
Kamera tarafından yakalanan görüntü-
nün aralığı sınırlı olduğu için, aracı sürer-
ken etrafın güvenliğini her zaman doğru-
dan gözleriniz ile kontrol edin.
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 Kılavuz çizgiler
S06AZ04

Soldan direksiyonlu modeller

Sağdan direksiyonlu modeller
1) Araç önü çizgisi
2) Ön lastik ortası çizgisi
3) Araç yanı çizgisi

Aracın genişliğini ve ön ucunu gösteren kılavuz 
çizgiler ekranda görüntülenir.

 Araç önü çizgisi:

Çizgi, aracın ön bölümünü gösterir.

 Ön lastik ortası çizgisi:

Çizgi, ön lastiğin ortasını gösterir.

 Araç yanı çizgisi:

Çizgi, dış aynalarla beraber aracın genişliğini 
gösterir.

NOTLAR
Dönüş sinyali lambası, araç yan çizgisi ile ör-
tüşebilir. Bu bir arıza değildir.

 Kameranın kullanımı
S06AZ05

– DEVAMI DİĞER SAYFADA –

 DİKKAT
Aşağıdaki talimatlara uyun. Aksi takdirde, 
sistem arızalanabilir.

 z Kameraya çarpmak veya bir nesne ile 
vurmak gibi güçlü bir darbe uygula-
mayın. Montaj açısı değişebilir.

 z Kamera ünitesi su geçirmez bir yapı-
dır. Üniteyi çıkartmayın, sökmeyin 
veya modifiye etmeyin.

 z Kamera lensini sert bir fırça veya 
aşındırıcı maddelerle güçlü bir şe-
kilde ovmayın veya cilalamayın. Ka-
mera görüntüsünde olumsuz etki ile 
sonuçlanacak şekilde lens çizilebilir.

 z Kamera lensi camdan veya plastik-
ten yapılmıştır. Herhangi bir organik 
çözücü, cila, yağlı film çıkartıcı veya 
cam kaplama maddesinin lens yüze-
yine yapışmasına izin vermeyin. Her-
hangi biri yapışırsa, hemen çıkartın.

 z Kamera lensini, soğuk havada sıcak 
su tutmak gibi ani sıcaklık değişiklik-
lerine maruz bırakmayın.

 z Aracı temizlerken, kameraya veya et-
rafındaki alana yüksek basınçlı su jeti 
uygulamayın. Kamera, kuvvetli su 
basıncının etkisiyle yerinden çıkabi-
lir. Ayrıca, su kameranın içine girebilir 
ve bir arızaya neden olabilir.

 z Kamera herhangi bir darbeye maruz 
kaldıysa, bu kameranın bir arızasına 
neden olabilir. Kamerayı mümkün 
olan en kısa zamanda SUBARU bayi-
niz tarafından kontrol ettirin.
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NOTLAR
Kamera lensi kirlenmişse, net görüntü müm-
kün değildir. Kamera su damlaları, kar veya 
çamur ile kirlendiği zaman, su ile yıkayın 
ve kalan rutubeti yumuşak bir bez ile silin. 
Ağır bir şekilde kirlenirse, nötr deterjan ile 
yıkayın.

 z Hiçbir koşulda, buharlı temizleyici 
kullanmayın. Bazı buharlı temizleyi-
ciler sıcak buhar verirler.

 z Kamera yüzeyi, çarpan bir taş yüzün-
den hasar görebilir.
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