
Multimedya Sistemi
Kullanım Kılavuzu



1

Önsöz

Bu ek, aşağıdaki sistemlerin doğru çalışması için açıklamalar ve tali-
matlar içerir.

 Ses ve Görüntü sistemi
 Hands free Sistemi
 UYGULAMALAR

Aracınız yukarıdaki sistemlerden birine sahipse, bu ekin içeriklerini 
dikkatlice kontrol ettiğinizden emin olun.

Aracı başka birisine satarsanız, bu ekin Kullanıcı Kılavuzu ile aracın için-
de olduğundan emin olun.

Bu ekteki bilgiler, özellikler ve şekiller, basım tarihi için geçerlidir. SU-
BARU CORPORATION, özellik ve tasarım değiştirme hakkını, önceden 
satılan araçlarda aynı yada benzer değişikliği yapma zorunluluğu ol-
madan, ön ihtarda bulunmadan saklı tutar.

Bu Kullanıcı Kılavuzu eki, tüm modellere uygulanır ve üretici tarafın-
dan takılan opsiyonlar da dahil olmak üzere, tüm cihazları tanımlar. Bu 
demektir ki, aracınızda olmayan cihazlar hakkında bilgi bulunabilir.

Her farklı modelin ayrıntıları için S.14›e bakın.

SUBARU STARLINK, seçili Subaru araçlarında mevcut olan “araç için bağla-
nabilirlik sistemi”dir.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPONYA
“SUBARU” ve altı yıldız kümesi tasarımı, SUBARU CORPORATION şirketinin 
tescilli markalarıdır.
Telif hakkı © 2017 SUBARU CORPORATION
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GİRİŞ

GİRİŞ
Ünitenin düzgün ve güvenli kullanımını garantilemek ve yaralan-
mayı veya mala zarar vermesini önlemek için, aşağıda tanımlanan 
semboller bu talimat kılavuzu ile birlikte ünitenin kendisinde de 
bulunur.

Bu kılavuzun kalanını okumadan önce, bu sembollerin anlamlarını 
tam olarak anladığınızdan emin olun.

  ÖNCE OKUYUN

Sürüşe başlamadan önce, konumlamanın sabitlenmesini bekle-
menizi tavsiye ederiz.

Konumlama tamamlanmadan sürmeye başlarsanız, gösteri-
len konum aracın anlık konumundan farklı olabilir.

Bu kılavuzda gösterilen ekranlar, veri tipine veya haritanın ne za-
man yapıldığına bağlı olarak, gerçek ekranlardan farklı olabilir.

Haritalar yapılırken, mümkün olan en doğru bilgiyi sunmak için 
arazi etütleri yapılır ve yol iyileştirmeleri ve yeniden açılma bilgileri 
toplanır. Ancak, yollara, yer isimleri ve tesislere uygulanan değişik-
likler herhangi bir zaman yapılabilir. Dolayısıyla, harita verilerinin 
yol konumları, şekli ve isimleri veya tesis isimlerinde hata bulun-
durmadığını garantileyemeyiz.
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Ünite için bu kılavuzdaki bilgilere uyulmalıdır, bilinmesi gereken 
kullanışlı bilgi aşağıda belirtilmiştir.

NOTLAR
 Kullanıcı için faydalı bilgiler belirtilmiştir.
 Ürün ile birlikte gelen, kılavuz ve garantiler gibi bütün materyal-

lerin okunduğundan emin olun. Bu talimatların takip edilmeme-
sinden doğan sorunlar hakkında SUBARU CORPORATION so-
rumlu değildir.

 Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve üni-
tenin özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.

  ŞEKİLLERDE KULLANILAN SEMBOLLER

Güvenlik sembolü
Ortasından eğik çizgi geçen bir daire sembolü, “Yapma-
yın”, “Bunu yapmayın” veya “Buna izin vermeyin” gibi 
anlamlara gelir.

İşlemleri gösteren oklar
Düğmelerin ve diğer 
cihazların çalıştırılması 
için gerçekleştirilen ey-
lemleri (basma, dön-
dürme, vb.) gösterir.

 UYARI
 Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek 

ölüm veya ciddi kişisel yaralanmayı belirtir.

 DİKKAT
 Bu işaret, yazılı bilgiyi ihmal ederek yanlış kullanımdan doğabilecek 

kişisel yaralanmayı veya mal hasarını belirtir.
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  KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER

 UYARI
 Ana ünite, 12 V DC güç kaynağı gerektirmektedir. Ana ünite, eksi yönü 

şasiye bağlı 12 V’luk bir güç sistemi olmayan herhangi bir araca takıl-
mamalıdır. İstenenin dışında başka bir montajın yapılması, ana ünite-
ye ciddi hasar verebilir ve kullanıcılara elektrik çarpmasına veya ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

 Navigasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanırken bile, asıl tra-
fik kurallarını takip ederek sürdüğünüzden emin olun. Yalnızca navi-
gasyon sisteminin güzergah rehberliğini kullanarak sürerseniz, asıl 
trafik kurallarını ihlal edebilir ve bir trafik kazasına neden olabilirsiniz.

 Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında sürücü navigasyon sistemini 
kullanmamalıdır. Sürüş esnasında navigasyon sistemini kullanmak, is-
temsiz direksiyon hareketine veya ayrıca bir kazaya neden olabilir. Na-
vigasyon sistemini kullanmadan önce aracı durdurun. Ayrıca, tehlikeli 
olacağından, sürüş esnasında ekranı izlemeyin. Öndeki yol koşullarına 
dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir.

 Sürücü, ses seviyesi ayarlaması gibi işlemleri sürüş esnasında yapma-
malıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir kazaya neden 
olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli bir yerde durdu-
run.

 Sürücü, sürüş esnasında CD değiştirmemelidir. Öndeki yol koşullarına 
dikkat edilmemesi, bir kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapma-
dan önce aracı güvenli bir yerde durdurun.

 Sürücü, sürüş esnasında bir konum ekleme veya hafızayı ayarlama gibi 
işlemleri yapmamalıdır. Öndeki yol koşullarına dikkat edilmemesi, bir 
kazaya neden olabilir, o yüzden işlemi yapmadan önce aracı güvenli 
bir yerde durdurun.

 Bir video izlemeden önce, aracın güvenli bir yerde park edildiğinden 
ve park freninin uygulandığından emin olun. Güvenliği sağlamak için, 
sürüş esnasında videolar oynatılmaz.

 Güvenliği sağlamak için, sürüş esnasında asla bir cep telefonu kullan-
mayın.

 Disk yuvasına yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. Aksi tak-
dirde, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.

 Üniteyi sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde bir 
kaza, yangın veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.

 Ünitenin içine su veya yabancı maddelerin girmesine izin vermeyin. 
Aksi takdirde, dumana, yangına veya elektrik çarpmasına yol açılabilir.

 Ekranın açılmadığı veya sesin gelmediği gibi durumlarda, üniteyi arı-
zalıyken kullanmayın. Aksi takdirde bir kaza, yangın veya elektrik çarp-
masına yol açılabilir.

 Sigortaları, her zaman belirtilmiş aynı kapasiteye (amperaj) sahip si-
gortalar ile değiştirin Belirtilenden daha yüksek bir kapasiteye sahip 
bir sigorta kullanmak, yangına sebep olabilir.
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 Üniteye yabancı bir madde veya su girerse, duman veya garip bir koku 
yayılabilir. Böyle bir anormalite oluşursa, üniteyi kullanmayı hemen 
durdurun ve SUBARU bayiniz ile temasa geçin. Üniteyi bu şartlar altın-
da kullanmaya devam ederseniz, bir kaza, yangın veya elektrik çarp-
masına neden olabilir.

 Yıldırımlı hava koşullarında, anten hattına veya üniteye dokunmayın. 
Yıldırım, elektrik çarpmasına neden olabilir.

 Durmanın veya park etmenin yasak olduğu yerlerde durup üniteyi 
kullanmayın.

 Güneş ışığı doğrudan aracın içine geliyorsa, ışık üründe yansıma yapa-
bilir. Sürerken dikkatli olun.

 Sürüş esnasında kulaklık kullanmayın. Sürerken aracın dışından gelen 
sesleri duyamamak bir kazaya neden olabilir.

 DİKKAT
 Ünite, kontak anahtarı “ACC” veya “ON” konumundayken kullanılabili-

yor olsa bile, aküyü korumak için, üniteyi kullanmadan önce motoru 
çalıştırın.

 Üniteyi, araçtan başka bir yerde kullanmayın. Aksi takdirde elektrik 
çarpmasına ve diğer yaralanmalara yol açılabilir.

 Sürüş esnasında, dışarıdaki sesleri duyabilmeniz için ses seviyesini ye-
terince düşük tutun. Sürerken aracın dışından gelen sesleri duyama-
mak bir kazaya neden olabilir.

 Çalıştırırken, ses seviyesine dikkat edin. Çalıştırdığınız anda yüksek bir 
ses verilirse, kulağınıza zarar verebilir.

 Ekrana güçlü bir kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde bir arızaya yol açı-
labilir.

 Disk yuvasına parmaklarınızı veya elleriniz sokmayın. Aksi takdirde bir 
yaralanmaya yol açılabilir.

 Ünitenin sıcak parçalarına dokunmayın. Sıcak parçalar sizi yakabilir.
 Ses kesilmesi ve bozukluğu gibi anormallikler varken kullanmayın. 

Aksi takdirde bir yangına yol açılabilir.
 Üniteyi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanmak, istenmeyen 

işleme veya bir arızaya neden olabilir. Araç içi sıcaklık özellikle yazın 
yüksek seviyelere ulaşabilir. Örneğin bir pencere açarak, üniteyi kul-
lanmadan önce aracın için soğutun.
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 Bir arızaya neden olabileceğinden, üniteye metal veya su girdiğinde 
veya ünite güçlü bir darbeye maruz kaldığında dikkatli olun.

 Ekran içinde nem oluştuysa, dokunmatik tuşlar doğru çalışmayabilir. 
Bu meydana gelirse, nem giderilene kadar tuşları kullanmayın.

 Ekrana meyve suyu veya benzer bir sıvı döküldüyse, hemen silin Aksi 
takdirde ürünün arızalanmasına yol açılabilir.

 Ekranda parmak izi lekeleri kolayca oluşur ve toz toplamaya yatkındır 
ve bu yüzden sıkça temizlenmelidir. Temizlerken, gücü kapatın ve yu-
muşak, kuru bir bezle hafifçe silin. Kir çıkartmak için, yumuşak bir bezi 
nötr deterjanla ıslatın ve silmeden önce iyice sıkın. Islak yer bezi, orga-
nik çözücüler (benzen, etanol, tiner, vb.), asitler veya alkaliler kullan-
mayın. Bu maddeleri kullanmak, ekranın bozulmasına neden olur. Ay-
rıca, ekrana sert maddelerle vurmayın veya silmeyin.

NOTLAR
 Harita verilerinin kullanımından dolayı, alıcıya veya üçüncü kişi-

lerde meydana gelen hasarlardan SUBARU CORPORATION so-
rumlu değildir.

 Yazım hatası, ihmaller veya yanlış konumlar gibi, harita verisi 
gösterimi veya içeriğinde olabilecek herhangi bir hata için her-
hangi bir yenisiyle değişim veya para iadesi sunmuyoruz.

 SUBARU CORPORATION, harita verisine dahil olan fonksiyonla-
rın kullanıcının özel amaçları için uygun olacağı garantisini                  
vermez.

 Sürüş esnasında kullanılamayan fonksiyonların renkleri solukla-
şır ve işlemleri devre dışı kalır. Devre dışı olan bir tuşa dokun-
mak, ekranda işleme izin verilmediğini belirten bir mesaj ile so-
nuçlanabilir.

 Kötü yol yüzeylerinde sürüş yaparken gibi, güçlü titreşimler sıra-
sında ünite diskten veri okumayabilir ve düzgün çalışmayabilir. 
Titreşimler azaldığında, kısa bir süre sonra normal çalışma de-
vam edecektir.

 Sıcaklık düşük olduğunda kaloriferi açtıktan hemen sonra, nem 
(su damlaları) CD okuyucunun lensine girebilir (yoğunlaşma). Bu 
meydana gelirse, üniteyi çalıştırmadan yaklaşık bir saat bekle-
mek yoğunlaşmayı ortadan kaldırabilir ve ünite normal çalışma-
sına devem edebilir. Ünite birkaç saat sonra bile normal çalışma-
ya devam etmezse, SUBARU bayiniz ile temasa geçin.

 Satın aldıktan sonra üniteyi ilk kez kullanırken veya akü uzun sü-
reliğine çıkartıldıysa, anlık konum düzgün gösterilmeyebilir. 
GPS konumlama gösterilen konumu düzeltene kadar kısa bir 
süre bekleyin.
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NOTLAR
 Bu cihaz, hassasiyetle üretilmiş bir donanımdır ve kayıt edilen 

veri statik elektrik, parazit, titreşim veya diğer etkiler yüzünden 
kaybolabilir. Cihazı veri kaybına karşı korumak için, satın aldık 
sonra kaydettiğiniz verilerin ayrı bir kaydını tutmanızı tavsiye 
ederiz.

 Güçlü parazit üreten bir donanım sistemin yakınında kullanılı-
yorsa, ekran olumsuz şekilde etkilenebilir veya görüntü bozula-
bilir. Bu tür durumlarda, elektrikli aletleri uzakta tutun veya kul-
lanmayın.

 Sıcaklık düşük olduğunda veya motoru çalıştırdıktan hemen 
sonra ekran daha parlak gözükebilir; ancak bu LED elemanları-
nın bir özelliğidir ve bir arıza olduğunu belirtmez. Kabin içi sı-
caklık yükseldiğinde, ekran normal parlaklık seviyesine geri dö-
necektir.

 Ekrana polarize bir maddeden bakarsanız (polarize gözlük gibi), 
ekran karanlık olabilir ve zor bir şekilde görünebilir. Böyle du-
rumlarda, ekrana farklı bir açıdan bakın, genel ayarlardan ekran 
ayarlarını değiştirin ya da güneş gözlüklerinizi çıkarın.

 Ekran garip bir açıdan güneş ışığına maruz kaldıysa, ekranı gör-
mek zor olabilir.

 LCD ekran, koruyucu bir film ile kaplandıysa düzgün çalışmaya-
bilir. Koruyucu film takmayın.

 Dokunmatik panel, parmak dışındaki nesneler (tırnaklar, eldiven 
giyerken kullanma, kalemler, vb.) ile kullanılırsa düzgün çalışma-
yabilir ve tepki vermeyebilir.

 CD’leri takarken veya çıkartırken, dokunmatik panele dokunma-
maya çalışın. Yanlışlıkla dokunulursa, dokunmatik panel tepki 
verecektir.

NOTLAR
 Sistem, dokunulan alanın dışında bir yer seçilmesi veya doku-

nulduğunda tepki vermeme gibi beklenmedik bir şekilde çalışır-
sa, başka bir parmağın veya elin bir bölümünün ekrana temas 
ediyor olma ihtimali vardır.

 Sistem panel yüzeyindeki çizikler kolayca fark edilebilir, bu yüz-
den dikkatlice kullanılmalıdır.
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GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik 
sistem için)

Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, 
aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güven-
li sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci ön-
celik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik 
kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve 
kullanımına kendinizi alıştırın. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi 
anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anla-
şılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmaya-
bilir. Kullanım dışı olan ekran tuşları karartılmıştır.

GÜVENLİK TALİMATI (yalnızca 8 inçlik                                                 
Navigasyon sistemi)

Bu sistemi mümkün olan en güvenli şekilde kullanabilmek için, 
aşağıda verilen güvenlik ipuçlarını takip edin.

Sistem, hedefe varılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve 
düzgün kullanılırsa öyle de yapar. Aracın ve yolcuların güvenliğin-
den yalnıza şoför sorumludur.

Bu sistemin herhangi bir özelliğini, dikkatinizi dağıtacak ve güven-
li sürüşü önleyecek şekilde kullanmayın. Sürüş sırasında birinci ön-
celik, aracın güvenli kullanımı olmalıdır. Sürüş esnasında, trafik 
kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

DİKKAT

Katılıyorum

Güvenli bir şekilde sürün ve trafik kurallarına uyun. 
Sürüş sırasında bu ekranı izlemek ve seçimler yapmak, 
ciddi bir kazaya neden olabilir. Bazı harita verisi veya 
hız sınırı bilgisi doğru olmayabilir. Kamera görüntüleri 
gösterilirken, güvenlik için çevreyi kontrol edin. Kullanıcı 
Kılavuzu’nuzdaki güvenlik talimatlarını okuyun.

 UYARI
 Güvenlik için, sürücü aracı kullanırken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve 

trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.

DİKKAT

Katılıyorum

Güvenli bir şekilde sürün ve trafik kurallarına uyun. 
Sürüş sırasında bu ekranı izlemek ve seçimler yapmak, 
ciddi bir kazaya neden olabilir. Bazı harita verisi veya 
hız sınırı bilgisi doğru olmayabilir. Kamera görüntüleri 
gösterilirken, güvenlik için çevreyi kontrol edin. Kullanıcı 
Kılavuzu’nuzdaki güvenlik talimatlarını okuyun.
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 UYARI
 Güvenlik için, sürücü aracı kullanırken sistemi kullanmamalıdır. Yola ve 

trafiğe verilen yetersiz dikkat, bir kazaya neden olabilir.
 Sürüş esnasında, trafik kurallarına uyduğunuzdan ve yol koşullarına 

dikkat ettiğinizden emin olun. Yoldaki bir trafik işareti değiştiyse, tek 
yönlü bir sokağın yönü gibi güncellenmiş bilgiye güzergah rehberliği 
sahip olmayabilir.

Sistemin asıl kullanımından önce, nasıl kullanıldığını öğrenin ve 
kullanımına kendinizi alıştırın. Bütün kılavuzu okuyun ve sistemi 
anladığınızdan emin olun. Bu kılavuzdaki talimatlar okunup anla-
şılmadan, başkalarının sistemi kullanmasına izin vermeyin.

Güvenliğiniz için, sürüş esnasında bazı fonksiyonlar kullanılmaya-
bilir. Kullanım dışı olan ekran tuşları karartılmıştır. Yalnızca araç ha-
reket etmiyorken, hedef ve güzergah seçimi yapılabilir.

Sürüş esnasında, sesli talimatları mümkün olduğunca dinleyin ve 
yalnızca güvenli olduğunda ekrana kısaca bakın. Ancak, sesli reh-
berliğe tamamen güvenmeyin. Yalnızca referans olarak kullanın. 
Sistem anlık konumu doğru olarak belirleyemiyorsa, hatalı, geç 
veya sessiz rehberliğin olma ihtimali vardır. Sistemdeki veri nadi-
ren eksik olabilir.

Sürüş kısıtlamaları (sola dönüş yasağı, sokak kapatmaları, vb.) dahil 
olmak üzere, yol koşulları sürekli değişir. Bu yüzden, sistemdeki 
herhangi bir talimatı uygulamadan önce, talimatın güvenli ve ya-
sal bir şekilde yapılabileceğini kontrol edin.

Sistem, bir alanın güvenliği, sokakların koşulları ve acil durum hiz-
metlerinin mevcut olma durumu gibi şartlar hakkında uyarı vere-
mez. Bir alanın güvenliği hakkında emin değilseniz, oradan geç-
meyin. Sistem, hiçbir şekilde sürücünün kişisel yargısının yerine 
geçmez.

Bu sistemi, sadece kullanımının yasal olduğu yerlerde kullanın. 
Bazı ülkelerin, sürücünün yanında video ve navigasyon ekranları-
nın kullanımını yasaklayan kanunları olabilir.
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BU KILAVUZ NASIL OKUNUR

 Bir panel düğmesinin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimler  olarak gösterilir.
 Ekrandaki bir dokunmatik düğmenin seçilmesi gerektiğinde, düğme isimler  olarak gösterilir.

Bluetooth AYARLARI

En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir.

Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda kayıt 
edilebilir.

3. Bu ekran görüntülendiğinde, ekranda görünen cihaz 
listesinde istediğiniz Bluetooth telefon/cihazın adını arayın.

•  İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
•  Bluetooth telefon/cihaz kullanımı hakkında bilgi için, 

cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Bluetooth telefon/cihazınızı kullanarak kayıt etme

•  SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth telefon/
cihazlar için, PIN kodu gerekmemektedir. Bağlanan 
Bluetooth telefon/cihazının tipine bağlı olarak, 
telefonun/cihazın ekranında bir onaylama ekranı 
görüntülenebilir. Bluetooth telefon/cihazın onaylama 
mesajına göre işlem yapın.

•  Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: 
NFC uyumlu cihazların kayıt işlemi, yalnızca cihazlar ses 
sisteminin yakınına tutulduğu zaman tamamlanır.

1. Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)
2. Cihaz Ekle tuşuna basın.

 Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME

Bağlı

Cihaz ekle

Ayarlar > Telefon

Genel Ses AraçNavigasyonTelefon

Cihaz Adı: Subaru BT

Cihazda Bluetooth eşleştirmeye başla. 
Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

Pin:**********

İptal
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Bu kılavuz, aşağıdaki üç çalışma yöntemini tanımlar.

Bu çizimler, soldan direksiyonlu araçlar içindir.
Düğme konumları ve şekiller, sağdan direksiyonlu araçlarda farklılık gösterebilir.

SİSTEM TİPLERİ

6,5 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

8 inç dokunmatik ekran
Görüntü ve ses sistemi

8 inç dokunmatik ekran
Navigasyonlu görüntü 

ve ses sistemi

8 inçlik sistem 8 inçlik 
Navigasyon sistemi

 6,5 inçlik sistem

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.
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1

Özellikleri: - 6,5 inç dokunmatik ekran
                      -                      düğmesi

6,5 inç dokunmatik 
ekran

 düğmesi

Fonksiyon Sayfa

Eşleşme (Bluetooth 2.1) 22

Uygulamalar 30

Apple CarPlay 108

Android Auto 110

AM/FM radyo 26

DAB 122

Ortam kullanımı CD:125 USB:127 iPod:129 
Bluetooth ses:132 AUX:135

 

Telefon 22

Ses tanıma sistemi 185

Direksiyon kontrol düğmeleri 31

Arka görüş kamerası 44

6,5 inçlik sistem

  

ANA FONKSİYONLAR



SİSTEM TİPLERİ
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 ANA FONKSİYONLAR

Fonksiyon Sayfa

Eşleşme (Bluetooth 3,0) 22

Uygulamalar 30

Apple CarPlay 108

Android Auto 110

AM/FM radyo 26

DAB 122

Ortam kullanımı CD:125 USB:127 iPod:129
Bluetooth ses:132 AUX:135

Telefon 22

Ses tanıma sistemi 185

NFC 56

Direksiyon kontrol düğmeleri 31

Arka görüş kamerası 44

 
Özellikleri: - 8 inç dokunmatik ekran
                      -                      düğmesi

8 inç dokunmatik 
ekran 

düğmesi

8 inçlik sistem



Sezgisel ve kullanımı kolay akıllı telefon benzeri 
grafiksel kullanıcı ara yüzü benimsenmesi

BÜTÜN FONKSİYONLAR İÇİN 
STANDARTLAŞMIŞ ÇALIŞMA EKRAN DÜZENİ

Mod değiştirme düğmelerinin solda olması 
ve çalıştırma düğmelerinin sağda olması, 
hangi fonksiyonun kullanıldığına bakıl-
maksızın kullanıcıların işlemlerde 
kaybolmasını önler.

AÇILIR PENCERELERİN KULLANILMASI

Ekranı değiştirmek yerine açılır pencereler 
kullanıldı, bu da kullanıcıların mevcut 
ekranını kaybetmesini önler.

Mod değiştirme düğmeleri, vs. Çalıştırma düğmeleri, vs. 

Önceki ekrana dönmek için açılır pencereyi kapatın.

ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gözat

Cihaz Değiştir

Ortam > Bluetooth

Karışık

Geri

Bağlantıyı Kes

Sil

Telefon Rehberi İndirme

Yeniden Sırala

Tekrar et

ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
H

ızlı Başlangıç Kılavuzu

1
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SİSTEM TİPLERİANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kolay görüntülenen harita ekranı*

Sürekli gösterilen tuşların azaltılmasıyla 
haritalar daha geniş gözükür.

Takribi hedef arama fonksiyonu*
Adresler, tesis adları, kavşak adları veya enlem/boylam
gibi çeşitli kelimelerle bir arama başlatın.

Otomatik olarak gizlenen tuşları görüntülemek için 
ekrana dokunun.

Örnek: Belirli numaraları 
aramak için, belirli radyo 
istasyonlarını dinlemek için, vb.

Arama tahminini gösterir

 • Arama sonuçları tahmin 
edilir ve kelimelerin 
yalnızca bir kısmı bilinse 
bile adaylar gösterilir  

 •  Çoklu kelimeler ile birlikte 
bile aramalar yapılabilir.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon 
sistemi

Özelleştirilmiş ana ekran düzeni

Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler ana 
ekrana eklenebilir.

Tuş konumları özgürce değiştirilebilir.

Sistem ve Bluetooth telefon/cihaz eşleştirme

Hands free ve uygulamalar gibi 
fonksiyonlar, sistemi Bluetooth 
telefon/cihaz ile kablosuz 
bağlayıp kullanılabilir.

Apple CarPlay / Android Auto
Apple CarPlay ve 
Android Auto için olan 
destek, haritalar, 
telefon görüşmeleri 
ve müzik gibi fonksiyonlara 
erişim sağlar.

S.106

S.38

S.21

S.104

Menü

Harita

Geri

Radyo

Ortam Telefon

Uygulamalar Ayarlar Kısayol Ekle

Arama Telefon Müzik Haritalar Mesajlar

Şimdi Çalan Subaru Podcast'lar Sesli Kitaplar

Crystal Cove'a 32 Dakika

101 North'ta 
normal trafik

Güneş Kremi Al!
Sahile gitmeden önce

18

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.
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TEMEL FONKSİYONLAR

GENEL BAKIŞ DÜĞMELERİ
DOKUNMATİK EKRAN
Dokunmatik ekran, parmaklarınız 
ile ekrana dokunarak 
çalışır.

Bu yuvaya bir CD takın.
CD oynatıcı hemen
çalışır.

Ana ekranı gösterir

Her ekrana kısayol

Ses sistemi kullanım ekranı:

P.35

Sürükleme Sıkıştırma*1

CD'yi çıkarmak için basın.

Ses seviyesini ayarlamak 
için düğmeyi çevirin.
Sessize almak için 
düğmeye basın.
Görsel/ses sistemini açmak/
kapatmak için basılı tutun.

Bir radyo istasyonu seçmek için 
veya sonraki/önceki şarkı/dosyaya 
geçmek için düğmeyi çevirin.

Ses ayarları ekranını göstermek 
için düğmeye basılı tutun.

 

İmleci hareket ettirmek 
için düğmeyi çevirin.

İmleç ile seçilen öğeyi 
seçmek için düğmeye basın.

Liste ekranı:

Bir radyo istasyonu aramak için veya istenilen bir 
şarkı/dosyaya erişim için düğmeye basın.

Bir radyo istasyonunu sürekli aramak için veya 
 şarkıları/dosyaları ileri/geri almak için basılı tutun.

Radyo
CD
USB   iPod 
Bluetooth ses

“Radyo”

“Uygulamalar”

“Ortam”

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi
*2: yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem için

“Telefon” *2S.31

S.31

S.69

S.128

S.114,118
S.121

S.125S.123

S.23

S.21

S.27

S.24

S.32

1

H
ızlı Başlangıç Kılavuzu

TEMEL FONKSİYONLAR
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TEMEL FONKSİYONLAR

Sıkça kullanılan fonksiyonlar ve işlemler 
ana ekrana eklenebilir.
Tuş konumları özgürce değiştirilebilir.

ANA EKRAN
"Radyo" EKRANI "Uygulamalar" EKRANI "Ayarlar" EKRANI

"Ortam" EKRANI "Telefon" EKRANI "Harita" EKRANI (yalnızca 
8 inçlik Navigasyon sistemi)

USB portu ile bir iPhone veya Android cihaz 
bağlayarak, CarPlay veya Android Auto simgesi gösterilir.

S.24 S.21

S.23 S.27 S.25

S.38
S.39

TEMEL FONKSİYONLAR

Radyo > FM

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

İstasyon Listesi

Doğrudan Arama

Autostore

Ayarlar

Uygulamalar Ayarlar > Genel

Sürücü Profili varsayılan

manuelParlaklık Ayarı

Parlaklık

Ekran gösterme açık

Genel Ses Telefon AraçNavigasyon

Radyo Uygulamalar Ayarlar Kısayol Ekle

Gözat

Cihaz Değiştir

Ortam > Bluetooth Telefon > Genel Bakış

Karışık Tekrar et

Parça Adı 01

Sanatçı 01

Albüm 01
Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

Genel Bakış Sık Arananlar En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi Mesajlar

Menü

3

4

1 2

"Telefon" EKRANI

Kaydedilmiş sıkça aranan 
numaralara arama yapın
veya mesaj gönderin

 Bluetooth telefon/cihazı kullanın.  Bluetooth telefon/
cihazı kaydedin.  

 "Telefon" ekranını 
görüntüleyin.

 

Bluetooth ile bağlanmış bir 
telefonun rehberindeki bir kişiye 
arama yapın veya mesaj gönderin

Mesajları kontrol edin veya 
cevaplayın/alınan mesajlar 
listesinden arama yapın

Aranacak numarayı 
doğrudan girin

Eşleşemiyorsa, Bluetooth
telefonunuzun / cihazını-
zın sistemle uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin.

En son görüşülen numaralara 
arama yapın veya 
mesaj gönderin

Eşleştirilecek 
Bluetooth 
telefonu/cihazı 
hazırlayın.

Telefon/cihazın Bluetooth'unu açın 
ve "Subaru BT"yi seçin. NFC* ile 
uyumlu cihazları ses sistemine yakın 
tutun.

- Çalışma Akışı: Sistemi bir Bluetooth Telefon/Cihaz ile Eşleştirme –

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

S.82,91

S.82,91

S.83,91

S.89,90,91

S.83

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.
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TEMEL FONKSİYONLAR

3

4

1 2

"Telefon" EKRANI

Kaydedilmiş sıkça aranan 
numaralara arama yapın
veya mesaj gönderin

 Bluetooth telefon/cihazı kullanın.  Bluetooth telefon/
cihazı kaydedin.  

 "Telefon" ekranını 
görüntüleyin.

 

Bluetooth ile bağlanmış bir 
telefonun rehberindeki bir kişiye 
arama yapın veya mesaj gönderin

Mesajları kontrol edin veya 
cevaplayın/alınan mesajlar 
listesinden arama yapın

Aranacak numarayı 
doğrudan girin

Eşleşemiyorsa, Bluetooth
telefonunuzun / cihazını-
zın sistemle uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin.

En son görüşülen numaralara 
arama yapın veya 
mesaj gönderin

Eşleştirilecek 
Bluetooth 
telefonu/cihazı 
hazırlayın.

Telefon/cihazın Bluetooth'unu açın 
ve "Subaru BT"yi seçin. NFC* ile 
uyumlu cihazları ses sistemine yakın 
tutun.

- Çalışma Akışı: Sistemi bir Bluetooth Telefon/Cihaz ile Eşleştirme –

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

S.82,91

S.82,91

S.83,91

S.89,90,91

S.83

Telefon > Genel Bakış

Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

Genel Bakış Sık Arananlar

Cihaz Bulunamadı

Bir cihaz eklemek ister misiniz?

Cihaz Adı: SUBARU BT

Cihazda Bluetooth eşleştirmeye başla. 
Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

PIN:**********

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi Mesajlar

Radyo

Ortam Telefon Harita

Uygulamalar Ayarlar Kısayol Ekle

Evet Hayır

İptal

Cihaz Adı: **********01
Aşağıdaki PIN numarasının cihazınızdaki ile 

aynı olduğunu doğrulayın.
PIN:**********

Onayla İptal
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TEMEL FONKSİYONLAR

1

2 3
4

5

6

 Arama ekranı gösterilir.

 Arama yapılacak/mesaj 
gönderilecek numarayı girin.

 
   

 Mesaj gönder. Mesaj seç

 Rehberden arama yapılacak birisini seçin.

- Çalışma Akışı: Telefon Rehberinden Arama Yapma/Mesaj Gönderme -

Düğmeyi seçmek mümkün değilse, 
Bluetooth telefondan rehber 
indirme ayarı kapalı 
olabilir.

 

Arama ekranı gösterimi ve çalışması farklı olabilir 
veya kullanılan Bluetooth telefona göre mümkün 
olmayabilir.

Mesaj 
gönder

Arama yap

Görüşmeyi 
Bluetooth 
telefona 
gönder

Hattaki diğer 
kişiyle görüşme

Üç yönlü aramayı başlatÇağrıyı tutma

Bağlı akıllı 
telefonun 
sesini kapatın

Aramayı
sonlandır

S.56

Telefon > Genel Bakış Telefon > Telefon Rehberi

Telefon Rehberinde Ara

Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

Genel Bakış Telefon RehberiSık Arananlar Genel BakışEn Son Tuş Takımı Telefon Rehberi Mesajlar Sık Arananlar En Son Tuş Takımı Mesajlar

Geri

Üzgünüm, Şu anda konuşamam. Arabadayım.

Beni arayabilir misin?

Seni sonra ararım.

Biraz gecikeceğim.

Birazdan oradayım.

******** mesaj gönder?

Birazdan oradayım.

Üzgünüm, Şu anda konuşamam. Arabadayım.

Gönder İptalDeğiştir

Telefon > Genel Bakış

Sonlandır

Sessiz

Aktar

Değiştir

Birleştir

Basılı Tut

Tut

Genel Bakış Sık Arananlar En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi Mesajlar
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1
2

3

4

Alınabilen istasyonların listesini 
göstermek için seçin.

Frekansları girerek istasyon 
aramak için seçin.

Radyo ayarları ekranını göstermek 
için seçin.

İstasyonlar/
hizmetler/bileşenler 
önceden ayarlanmış 
olarak 
kaydedilebilir.

İstasyon aramak için seçin.

Seçin

VEYA

Önceden ayarlanmış istasyonlar

Radyo modunu 
değiştirin.

"Radyo" EKRANI

Radyo bandını 
seçin.

 Radyo istasyonunu seçin. Radyo istasyonunu kaydedin.

Ekran tuşlarından birine 
basılı tutun.

 

- Çalışma Akışı: Bir Radyo İstasyonunu Önceden Ayarlamak –

Önceden ayarlanmış istasyonlar 
listesini, sinyal kalitesine göre 
sıralamak için seçin.

S.116,119

S.116,120

S.66

Radyo > FM

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Sanatçı 01

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Ayarlar

Doğrudan Arama

Radyo > FM

İstasyon arama

Doğrudan Arama

Ayarlar

İstasyon 01

Sanatçı 01

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Radyo > FM

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Sanatçı 01

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Ayarlar

Autostore

Doğrudan Arama
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1 2

4

3

"Ortam" EKRANI Parçaları ve programları vb. çeşitli 
oynatma modlarında çalıştırın

Diğer Bluetooth 
ses cihazına geçin/
yeni cihaz kaydedin

Ses kaynağına bağlı olarak, bu 
kategorilerden birkaç öğe bir liste halinde 
görüntülenir.

Seçilen parçayı çalın.

Seçilen kategorideki 
bütün parçaları çalın.

 
 

Mevcut çalan parçayı 
tekrar çalın/çalmayın

Parça değiştir  
Hızlı ileri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Ortam kaynağını 
değiştirin.

 

Parça değiştir 
Hızlı geri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Rastgele
çalma açık/kapalı

Oynat/Duraklat

DESTEKLENEN ORTAMLAR
CD
USB/iPod
Bluetooth ses

USB DEPOLAMA AYGITINDA OLAN
VİDEO DOSYALARINI KULLANMAK

 

USB depolama aygıtında olan video dosyaları 
görülebilir. Sürüş esnasında, video 
oynatılmayacaktır. Yalnızca ses oynatılacaktır.

- Çalışma Akışı: Çalma Modlarını Kullanmak –

Çalma modu listesini 
gösterir.

Çalma modunu seçin. Bir parça çalın.

S.138
S.141

S.49

S.124,144

Ortam > Bluetooth

Parça Adı 01
Sanatçı 01
Albüm 01

Gözat

Cihaz Değiştir

Karışık Tekrar et

Ortam > Bluetooth

Parça Adı 01

Sanatçı 01

Albüm 01

Gözat

Cihaz Değiştir

Karışık Tekrar et

Sanatçılar Sanatçı Adı

Sanatçı Ara

Sanatçı Adı Albüm Adı

Albüm Adı

Albüm Adı

Albüm Adı

Sanatçı Adı

Sanatçı Adı

Sanatçı Adı

Sanatçılar Sanatçılar

Albümler Albümler

Parçalar Parçalar

Çalma 
Listesi

Çalma 
Listesi
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"Ortam" EKRANI Parçaları ve programları vb. çeşitli 
oynatma modlarında çalıştırın

Diğer Bluetooth 
ses cihazına geçin/
yeni cihaz kaydedin

Ses kaynağına bağlı olarak, bu 
kategorilerden birkaç öğe bir liste halinde 
görüntülenir.

Seçilen parçayı çalın.

Seçilen kategorideki 
bütün parçaları çalın.

 
 

Mevcut çalan parçayı 
tekrar çalın/çalmayın

Parça değiştir  
Hızlı ileri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Ortam kaynağını 
değiştirin.

 

Parça değiştir 
Hızlı geri sarmak için seçin ve basılı tutun.

Rastgele
çalma açık/kapalı

Oynat/Duraklat

DESTEKLENEN ORTAMLAR
CD
USB/iPod
Bluetooth ses

USB DEPOLAMA AYGITINDA OLAN
VİDEO DOSYALARINI KULLANMAK

 

USB depolama aygıtında olan video dosyaları 
görülebilir. Sürüş esnasında, video 
oynatılmayacaktır. Yalnızca ses oynatılacaktır.

- Çalışma Akışı: Çalma Modlarını Kullanmak –

Çalma modu listesini 
gösterir.

Çalma modunu seçin. Bir parça çalın.

S.138
S.141

S.49

S.124,144

TEMEL FONKSİYONLAR
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"Ayarlar" EKRANI

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Telefon

Ses

Genel

Araç

Navigasyon*

S.51

S.69

S.58

S.71

Ayarlar > Genel

Sürücü Profili 

Parlaklık Ayarı

Parlaklık

Ekran Gösterme

Genel Ses

Cihaz Ekle

Telefon Araç

varsayılan

manuel

Bağlı

Navigasyon

EQ ve Ses Konumu

Eğlence Ses Seviyesi

Aux Ses Kazancı

Mikrofon Ses Seviyesi

Navigasyon Ses Seviyesi

Telefon Ses Seviyesi

Zil Ses Seviyesi

Konuşma/VR Ses Seviyesi

Uyarı Seslerı

Bip Sesleri

Hız Sesi

Açık

Açık

Düşük

Sürücü Profili

Parlaklık Ayarı

Ekran Gösterme

VR Yardım Ekranı

Ana Erkan Kısayolları

Wi-Fi

Wi-Fi Ayarları 

Gelişmiş Radyo Ayarları

Bağlı Cihazı Otomatik Göster

USB Cihazı Otomatik Oynatma

Sistem Dili

Birim Ayarları

Arka Kamera Zaman Aşımı

Güncelleme Kontrol Et

Otomatik Güncelleme Kontrol Et

Güncellemeleri Otomatik İndir

Sistem Bilgisi

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Yazılım Lisansları

Cihaz Bluetooth Adını Değiştir

Parlaklık

Açık

manuel

Açık

Açık

Açık

Açık

Ağ1

kapalı

Açık

Türkçe (TR)

kapalı

kapalı

Güzergah Ayarları

Kaçın

Kavşak Görünümü

Harita Görünümü

Ev olarak Kaydet

İş olarak Kaydet

POI Simgeleri

Varış Zamanı

Otomatik Yakınlaştırma

Harita Güncelleme Bilgisi

Dinlenme Rehberlik Fonksiyonu

En Hızlı

Yok

Açık

Gündüz

açık

kapalı

kapalı

Saat Ayarlaması

Kabin Lambası

Tek Dokunuş Şerit Değiştirme

Rezistans

Anahtarsız Giriş Sistemi

Otomatik

Kapalı

Açık

15 dak.

*Türkiye pazarında sunulmamaktadır.
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TEMEL FONKSİYONLAR

1

2 3

4
6

7

8

9

5

- Çalışma Akışı: Bir sürücü profili yaratın –       

 Yeni bir profil ekleyin.   

Evinizi/iş yerinizi *kaydedin.  Duvar kağıdını kaydedin.

 Bir Bluetooth telefon kaydedilmesi

BİR SÜRÜCÜ PROFİLİ 
YARATIN

Bir isim girin.

Ev/iş yeri adre-
sinizi arayın ve 
kaydedin.

 
 

 

Prosedür tamamlandı.

Sistem ve 
Bluetooth telefonu 
eşleştirin.

 

 

Bir sürücü pro�li yaratın ve 
cep telefonunuzu, adresinizi,
vb. kaydedin.
Kayıtlı bilgileri istediğiniz 
zaman arayabilirsiniz.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

S.21

Ayarlar > Genel Sürücü Profili Profil

Sürücü profili için isim girin.

İsim girin

geri geri

Her kullanıcı için tema ve ayarları özelleştirin.

Yeni Profil Ekleyin

Varsayılan

Sürücü Profili 

Parlaklık Ayarı

Parlaklık

Ekran Gösterme

Genel Ses Telefon Araç

varsayılan

manuel

açık

Navigasyon

İlerle

İlerle

İlerle

Telefon Seç

Listeden bir telefon seçin veya yeni bir telefon 
ekleyin.

Telefon Ekle

profil is...

İlerle

İlerle

Navigasyon

İş ve ev adresinizi seçin.

Ev adresi

İş adresi

telefon

İlerle

ara

İlerle

Duvar Kağıdı

Subaru'nuz için duvar kağıdı seçin.

Navigasyon

İlerle

Tamamlandı

John
Sürücü Profilin kaydedildi!

Ayarlara yapın değişiklikler otomatik olarak 
Sürücü Profili'nde güncellenecektir.

Bitir
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H
ızlı Başlangıç Kılavuzu

1

TEMEL FONKSİYONLAR

"Uygulamalar" EKRANI

Kullanılabilir 
uygulamalar 
listesi

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın 
akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir.

*2: Varsa

*1: Varsa

Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesine gerek 
duymamaktadır.

UYGULAMALARIN KULLANILMASI

ahaTM, sisteme bağlanan ve 
en sevdiğiniz web içeriğine 
güvenli ve kolay erişim sağlayan, 
bulut tabanlı bir uygulamadır.

SUBARU STARLINK fonksiyonu, 
akıllı telefonunuzu sisteme 
bağlamanızı sağlar.

CarPlay, iPhone telefonunuzu 
sisteme bağlayarak haritaları 
görmek, müzik çalmak ve arama 
yapmak için kullanılabilir. 
Desteklenen uygulamalar da 
çalıştırılabilir.

Android Auto, Android
telefonunuzu sisteme 
bağlayarak haritaları görmek, 
müzik çalmak ve arama 
yapmak için kullanılabilir. 
Desteklenen uygulamalar da 
çalıştırılabilir.

 

aha

SUBARU STARLINK*2

Android Auto

Apple CarPlay

TM*1

S.94

S.98

S.104

S.106

S.97

Uygulamalar >aha

İstasyon 01
Bilgi 01
Bilgi 02

1 ay önce

İstasyon Listesi

Parça Listesi

15 saniye 30 saniye

Müzik

Hava durumu

Haberler Takvim

Haber RadyosuiHeartRadio

Glymose

Magellan Navi

UYGULAMALAR

Crystal Cove'a 32 Dakika

101 North'ta normal trafik

Güneş Kremi Al!
Sahile gitmeden önce

Telefon

Şimdi Çalan

Müzik

Subaru

Haritalar

Podcast'lar

Mesajlar

Sesli Kitaplar
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DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses tanıma sistemi / Siri'yi 
başlatmak için düğmeye basın.

 
 

Basın: Ses yükseltme/kısma
Basılı tutun: Devamlı ses 
yükseltme/kısma

 

Ses sisteminin bir kısmı, direksiyon 
kumanda düğmelerini kullanarak 
kontrol edilebilir.

RADYO
Basın: Önceden ayarlanmış istasyon yukarı/aşağı

Bir parça/dosya değiştirin

Basılı tutun: Devamlı arama 
yukarı/aşağı

ORTAM
Basın:
Basılı tutun: Hızlı ileri/geri sarın

Gösterge tablosu ekranını kullanın. 
Araç Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ellerinizi direksiyondan kaldırmadan 
bir çağrı almak/sonlandırmak için 
düğmeye basın.

Ses modlarını değiştirin

DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

S.134

S.78

S.178S.181
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Temel Fonksiyonlar

Kullanımdan Önce Temel Bilgi 30
Başlangıç Ekranı .............................................................. 30

Başlangıç Ekranı ........................................................... 30
CD Yüklenmesi Ve Çıkartılması ................................. 31

CD Yüklenmesi ............................................................. 31
CD Çıkartılması ............................................................. 31

Bağlamak Ve Bağlantıyı Kesmek
Bir USB Depolama Aygıtı/Taşınabilir Aygıt ........ 32

Bir Aygıtın Bağlanması .............................................. 32
Dokunmatik Ekran Hareketleri ................................ 32
Dokunmatik Ekranın Çalışması ................................ 34
Harf ve Rakam Girişi/
Liste Ekranı Kullanımı ................................................... 35

Harf ve Rakam Girişi ................................................... 35
Liste Ekranı Kullanımı ................................................. 36

Ekran Ayarı ......................................................................... 37
Parlaklık Ayarı ............................................................... 37
Gündüz Ve Gece Modu Arasında Geçiş ............... 37

Durum Göstergesi .......................................................... 37
Ana Ekran Kullanımı ...................................................... 38

Ana Ekrana Kısayol Simgeleri Eklenmesi ............ 42
Kısayol Simgelerinin Taşınması Ve Silinmesi ...... 39

Arka Görüş Kamerası 40
Arka Görüş Kamerası ..................................................... 40

Arka Görüş Kamerası Kullanımı .............................. 42
Ekranda Görüş Mesafesi ............................................ 42
Yardım Çizgisi ............................................................... 44
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BAŞLANGIÇ EKRANI

  BAŞLANGIÇ EKRANI

1.  Marş düğmesi "AÇIK" veya "ACC" konumundayken, başlangıç 
ekranı gösterilir ve sistem çalışır durumdadır.

 Birkaç saniye sonra, "DİKKAT" ekranı gösterilir.

2.  Kabul Ediyorum tuşunu seçin.

 UYARI
 Motor çalışır vaziyette araç dururken, güvenlik için her zaman park fre-

nini uygulayın.

DİKKAT

Katılıyorum

Güvenli bir şekilde sürün ve trafik kurallarına uyun. 
Sürüş sırasında bu ekranı izlemek ve seçimler yapmak, 
ciddi bir kazaya neden olabilir. Bazı harita verisi veya 
hız sınırı bilgisi doğru olmayabilir. Kamera görüntüleri 
gösterilirken, güvenlik için çevreyi kontrol edin. Kullanıcı 
Kılavuzu'nuzdaki güvenlik talimatlarını okuyun.



31

KULLANIMDAN ÖNCE TEMEL BİLGİLER
TEM

EL FO
N

KSİYO
N

LA
R

2

CD YÜKLENMESİ VE ÇIKARTILMASI

  CD YÜKLENMESİ

1.  CD yuvasına bir CD takın.

 CD takıldıktan sonra otomatik olarak yüklenir.

NOTLAR
 Uygun Disk:  S.142
 CD'yi nazikçe ve etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

  CD ÇIKARTILMASI

1.  Basın  ve CD'yi çıkarın.

NOTLAR
 Kontak anahtarı kapalıyken bile CD çıkartılabilir.

 DİKKAT
 CD çaları sökmeyin veya parçalarını yağlamaya çalışmayın. CD yuvası-

na CD dışında herhangi bir şey koymayın.
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BİR USB DEPOLAMA AYGITI/
TAŞINABİLİR AYGIT BAĞLANMASI VE 
BAĞLANTISI KESİLMESİ

  BİR AYGITIN BAĞLANMASI

1.  Bir cihaz bağlayın.

 Cihaz açık değilse, bağladığınız cihazınızı açık konumuna                         
getirin.

NOTLAR
 Uygun USB depolama aygıtı:  S.145
 Uygun iPod:  S.145
 Bu ünite piyasada mevcut olan USB ağlarını desteklemez.
 Cep telefonu gibi bir aygıt bağlandığında, şarj olması aygıta 

göre başlayacaktır.

DOKUNMATİK EKRAN HAREKETLERİ
Dokunmatik ekran, parmaklarınız ile ekrana dokunarak çalışır.
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NOTLAR
 Çekme işlemleri yüksek rakımlarda düzgün çalışmayabilir.
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DOKUNMATİK EKRANIN ÇALIŞMASI
Bu sistem, temel olarak ekrandaki düğmeler ile çalışır. (Bu kılavuz-
da ekran düğmeleri olarak belirtilmektedir.)

  Bir ekran düğmesine basıldığında, bir bip sesi duyulur. Bip 
sesi açılıp kapatılabilir. ( S.73)

NOTLAR
 Sistem, ekran düğmelerine dokunuşlarına tepki vermiyorsa, 

parmağınızı ekrandan uzaklaştırın ve daha sonra tekrar                              
dokunun.

 Karartılmış ekran düğmeleri çalışmaz.
 Ekran soğuksa, ekrandaki simgeler daha koyu renkte görünebi-

lir, veya hafifçe bozulmuş olabilir.
 Aşırı soğuk durumlarda, harita görüntülenemeyebilir ve kullanı-

cı tarafından girilen bilgi silinmiş olabilir. Aynı zamanda, ekran 
düğmelerine basmak normalden daha zor olabilir.

NOTLAR
 Ekranda  gösterildiği zaman, açılır pencereyi kapatmak 

için  düğmesini seçin.

 DİKKAT
 Ekrana zarar vermeyi önlemek için, ekran düğmelerine hafifçe                          

dokunun.
 Parmaklarınız dışında herhangi bir nesne ile ekrana dokunmayın.
 Bir cam silici bez ile ekranda oluşan parmak izlerinizi silin. Ekranı te-

mizlerken kimyasal temizleyiciler kullanmayın, ekrana zarar                                          
verebilirsiniz.
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HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ/LİSTE 
EKRANI KULLANIMI

  HARF VE RAKAMLARIN GİRİŞİ

Bir adres, isim, vb., ararken veya veri, harf ve numara girer-
ken ekran kullanılabilir.

No. Bilgi/Fonksiyon

Giriş alanı
• Kullanıcının işlemlerine yardımcı olması için giriş alanı metin 
bulundurur.
• İmleç, giriş alanındaki istenilen yeri seçerek hareket ettirile-
bilir.

Giriş alanını temizlemek için seçin.

Girilen harflere bağlı olarak, tahmini öğeler gösterir.
İstenilen öğeler seçilebilir.

Bir karakter silmek için seçin.

Öğeyi girmek için seçin.

Klavye tiplerini değiştirmek için seçin.

Sembol girmek için seçin.

Karakterleri büyük veya küçük yapmak için seçin.

NOTLAR
 Yazılımsal klavyenin gösterildiği yerin durumuna bağlı olarak, 

klavyenin görünüşü değişebilir veya giriş yöntemi sınırlı olabilir.

Ara
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  LİSTE EKRANI KULLANIMI

Liste ekranı, çekme hareketi ile kaydırılabilir.

İşlemin detayları için:  S. 36

Liste ekranı ayrıca "TUNE/SCROLL" düğmesi ile kaydırılabilir ve 
düğmeye basmak giriş için kullanılır.

No. Bilgi/Fonksiyon

Bir sonraki ya da önceki sayfayı atlamak için seçin.

Bu, gösterilen ekranın konumunu belirtir.
Konum göstergesini sürükleyerek daha hızlı kaydırılabilir.

No. Bilgi/Fonksiyon

Bazı listeler karakter ekran düğmeleri içerir, bu da kullanıcıların 
doğrudan karakter ekran düğmesindeki aynı harfle başlayan 
liste girişlerine atlamalarını sağlar.
Aynı karakter ekran düğmesinin seçildiği her zaman, sonraki 
karakter ile başlayan liste gösterilir.

Telefon > Telefon Rehberi

Telefon Rehberinde Ara

Genel Bakış Sık Arananlar En Son Tuş Takımı MesajlarTelefon Rehberi
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EKRAN AYARI

  PARLAKLIK AYARI

Ekranın parlaklığı ayarlanabilir ( S.62)

  GÜNDÜZ VE GECE MODU ARASINDA GEÇİŞ

Ortam parlaklığına ve/veya far kolunun konumuna göre, ek-
ran gündüz veya gece modu arasında geçiş yapar.

DURUM GÖSTERGESİ

Bluetooth bağlantısı, vb. durumları ekranda gösterilir.

No. Bilgi/Fonksiyon

Ekran 
sıradüzeni Ekran kaynağını gösterir.

CD göstergesi Bir CD takıldığında bu simge gösterilir.

Wi-Fi® çekim 
gücü seviyesi

Wi-Fi® fonksiyonu kapalı olduğunda, öğe 
gösterilmez.

Ortam > CD

Parça Adı 01 Gözat

Karışık Tekrar et

Sanatçı 01

Albüm 01
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No. Bilgi/Fonksiyon

Bluetooth 
bağlantı 
göstergesi

Bluetooth bağlantısı sağlandığında bu 
simge gösterilir.

Kalan pil şarjı

Gösterilen miktar, Bluetooth aygıtında 
gösterilen miktar ile her zaman aynı 
olmayabilir.

Çekim gücü 
seviyesi Çekim gücü seviyesi, cep telefonunda 

gösterilen seviye ile her zaman aynı 
olmayabilir. Telefonunuza göre, çekim gücü 
seviyesi gösterilmeyebilir.

Aktif ses 
kaynağı

Aktif ses kaynağı bilgisini, radyo frekansını 
ve çalan parçanın adını ve sanatçısını, vb. 
göstermek için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

ANA EKRAN KULLANIMI

  ANA EKRANA KISAYOL SİMGELERİ EKLENMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, çeşitli fonksi-
yonların kısayol simgeleri ana ekrana eklenebilir. ( S.62)
1.   düğmesine basın.

2.  Kısayol Ekle komutunu seçin.

3.  İstediğiniz fonksiyonu seçin.

Radyo

Ortam

Uygulamalar

Telefon

Ayarlar

Harita

Kısayol Ekle

Kısayol Ekle

Radyo

Ortam

Telefon

Harita

Uygulamalar

Geri
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4.  İstediğiniz kısayol fonksiyonunu seçin.

  Fonksiyona bağlı olarak, diğer öğeleri seçin ve gerekli bilgiyi 
girin.

5.  Kısayol simgesinin ana ekranda görüntülendiğini kontrol edin.

NOTLAR
 Ana ekranın 3 sayfası vardır ve kısayol simgeler her sayfaya ekle-

nebilir. Sayfalar çekerek değiştirilebilir.

Radyo Kısayolları

“AM” Ekranına Git

“FM” Ekranına Git

“DAB” Ekranına Git

AM İstasyon

FM İstasyon

Geri

  KISAYOL SİMGELERİNİN TAŞINMASI VE SİLİNMESİ

Ana ekran kısayol fonksiyonu açık olduğunda, kullanıcılar 
ana ekran düğmelerinin yerlerini değiştirebilir. ( S.62)
1.  Kısayol simgesini seçin ve basılı tutun.

 Kısayol simgelerini taşırken

2.  Düğmeyi istenilen konuma sürükleyin.

  Düğmelerin sayısı çoklu sayfalara izin veriyorsa, kullanıcılar 
düğmeleri ekranın ilgili kenarlarına sürükleyerek başka bir 
sayfaya taşıyabilir.

 Kısayol simgelerini silerken

3.  Düğmeyi ekranın altına sürükleyin.
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ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI
Bagaj kapağında bir adet arka görüş kamerası mevcuttur.
Kontak anahtarı "ON" ve vites kolu "R" konumundayken, arka gö-
rüş kamerası otomatik olarak aracın arka tarafını aşağıdaki ekran-
lardan birinde görüntüler.

 UYARI
 Arka görüş kamerasında geniş açılı mercek kullandığı için, kameradaki 

görüntü uzaklığı açısından gerçek görüntüsünden farklıdır.
 Kameradaki görüntü aralığı kısıtlı olduğu için, aracın arka kısmını ve 

çevresini gözünüzle ve aynalardan takip ederek de kontrol edin ve ge-
riye doğru yavaş hızla hareket edin. Aracın arka tarafını yalnızca kame-
radan kontrol ederek geri gitmek kazaya neden olabilir.

 Kamerayı sökmeyin ya da düğme ya da kablo ile kameranın yapısında 
bir değişiklik yapmayın. Duman çıkarsa ya da garip bir koku hisseder-
seniz, arka kamerayı kullanmayı hemen bırakın. Kontrol için, SUBARU 
yetkili servisinizle görüşün. Kullanmaya devam ederseniz, bu durum 
kaza, yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
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ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

 DİKKAT
 Aracınız yüksek basınçlı yıkayıcı ile yıkanırsa, kameranın su ile direkt 

temas etmemesine özen gösterin. Kameranın içine giren su, kamera 
lensinde neme ve kameranın hasar görmesine ve arızalanmasına ne-
den olabilir.

 Kamera hassas bir cihaz olduğu için şiddetli darbelere maruz kalma-
masına dikkat edin. Aksi takdirde, arıza, yangın ya da elektrik çarpması 
meydana gelebilir.

 Kamera çamur ya da kar ile temas ederse ya da kamera donarsa, üze-
rindekileri temizlerken dikkatli olun. Çamur veya buzu temizlemek 
için kameranın üstüne su veya ılık su dökün ve yumuşak, kuru bir bez-
le silin.

 Isı kullanarak kameradaki karı veya buzu eritmeye çalışmayın.
 Aksi takdirde, kamerada hasar meydana gelebilir.
 Sigortayı değiştirirken, belirlenmiş aralıktaki sigortayı kullanın. Farklı 

değerdeki sigortanın kullanılması arızaya neden olabilir.
 Motor çalışmadığında arka görüntü kamerası uzun süre kullanılırsa, 

akü tamamen boşalabilir.

NOTLAR
 Kamerayı alkol, benzin ya da tiner ile temizlemeyin.
 Aksi takdirde, renk kaybı meydana gelebilir. Temizlemek için, ka-

merayı seyreltilmiş deterjan ile nemli bir bez yardımıyla temizle-
yin daha sonra yumuşak, kuru bir bezle silin.

 Aracı cilalarken, cilayı kameraya sürmemeye dikkat edin. Kame-
raya cilanın temas etmesi halinde, cilayı temizlemek için deter-
jan ile nemli bir bez ile temizleyin.

 Çizilmeyi önlemek için kamera mercekleri sert bir koruyucu ile 
kaplanmıştır.

 Ancak kamera merceklerini yıkarken ya da temizlerken mercek-
leri çizmemeye dikkat edin. Kamera merceklerini doğrudan te-
mizlik fırçası kullanarak temizlemeyin. Arka görüş kamerasının 
görüntü kalitesi düşebilir.

 Kamera merceğindeki güçlü ışık, ışık kaynağının etrafında dikey 
çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Bu bir arıza değildir.

 Flüoresan lamba altında, ekranda ışık titremesi meydana gelebi-
lir. Ancak, bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.

 Arka görüş kamerası tarafından gösterilen nesnelerin rengi, ger-
çek renklerinden bir miktar farklılık gösterebilir.



42

  AKRA GÖRÜŞ KAMERASI KULLANIMI

Vites kolu "R" konumundayken, arka görüntü kamerası oto-
matik olarak aracın arka tarafını görüntüler.
Vites kolu diğer konumlardayken, "R" konumundan önceki 
hali görüntülenir.

1.  Kontak anahtarını "ON" konumuna getirin.

2.  Vites kolunu "R" konumuna getirin.
NOTLAR
 Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Navigasyon sistemi açık-

ken, arka görüş kamerası görüntüsü gösterilmeyecektir. Ancak, 
arka kamera görüntüsünün diğer ekran görüntülerine göre ön-
celiği vardır.

 Arka kamerada dikiz aynası ya da yan aynalar gibi görüntü yatay 
olarak terstir.

 Aşağıdaki durumlarda arka kamera ile görüntü almak zorlaşabi-
lir. Bu kameranın arızalı olduğu anlamına gelmez.
•  Araç karanlık bir yerdeyken (geceleyin veya bir tünelin için-

den geçerken vs.).
•  Araç çok sıcak veya soğuk bir yerdeyken.
•  Kamera merceği, arka görüş kamerasının görüş açısını engel-

leyebilecek bir nesne ile engellenirse (yağmur damlası, kar, 
kir vs.).

•  Kamera merceğine güçlü bir ışık direkt olarak yansırsa (genel-
likle ekranda dikey çizgiler oluşur).

•  Araç çekme için kullanılmaktadır ya da bir çeki kancası                                      
takılıdır.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ GÖSTERME SÜRESİ AYARLAMASI

Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna alındığında, ka-
mera görüntüsünün ekranda kalma süresi ayarlanabilir.                    
( S.62)

  EKRANDA GÖRÜŞ MESAFESİ

Tamponun arka uç kısmının bulunduğu alan görüntülene-
bilir. Tamponun her iki ucundaki alanlar ile altında kalan 
alanlar görüntülenemez. Ayrıca, arka kamera görüntüsü 
gerçek mesafeden daha kısa görünür.

 DİKKAT
 Arka görüntü kamerası ile görüntülenen alan aralığı kısıtlıdır. Geri ma-

nevra sırasında her zaman gözlerinizle kontrol edin ve yavaş ilerleyin.

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI
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 Görüntü aralığı  Kamera görüntüsü

Kameranın üstündeki alan görüntülenemez. Aracın arkasın-
da, trafik direği gibi görüş açısını engelleyebilecek geniş çı-
kıntılı bir engel varsa, çıkıntı ekranda gösterilemez.

 Görüntü aralığı

ARKA GÖRÜŞ KAMERASI
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 Kamera görüntüsü   YARDIM ÇİZGİSİ

Yardım çizgisi (mesafe işareti, dinamik hatlar ve araç genişlik 
çizgisi), ekrandaki görüntüden gerçek mesafeyi öğrenmeni-
ze yardımcı olur.

No. Bilgi/Fonksiyon

Araç genişlik çizgisi (eğik dik çizgi)

Tampondan yaklaşık 2 m mesafede (yeşil yatay çizgi)

Tampondan yaklaşık 1 m mesafede (sarı yatay çizgi)

Tampondan yaklaşık 0,5 m veya daha az mesafede (kırmızı 
yatay çizgi)

Araç ortası çizgisi
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ARKA GÖRÜŞ KAMERASI

No. Bilgi/Fonksiyon

Dinamik hatlar

  Vites kolu "R" konumundayken, ekran arka kamera görüntü-
sü ile yardım çizgilerini de görüntüler.

NOTLAR
 Kontağı açtıktan hemen sonra vites kolunu "R" konumuna geti-

rirseniz, "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesajı 
görüntülenmeyebilir. Kontağı açtıktan sonra, "R" konumunu 
seçmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ardından uyarı mesajı 
görüntülenecektir.

 DİKKAT
 Arkaya doğru hareket ederken, yardım çizgilerine güvenmeyin ve arka 

tarafı gözünüzle kontrol edin.
 Gerçek görüntü ve güzergah, yardım çizgilerinin gösterdiği mesafe-

den farklı olabilir.
 Yolcu sayısı ya da yüklenen eşyalar farklılıkların olmasına yol açabilir.
 Araç yokuşta ya da eğimli bir yerdeyse, gösterge gerçek görüntüden 

farklı olabilir.
 Görüntülenen "Geri Gitmeden Önce Çevreyi Kontrol Edin" uyarı mesa-

jını dikkate aldığınızdan emin olun.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE ASIL YOL ARASINDAKİ FARK

Araç boşken, mesafe işaretleri düz yoldaki mesafeyi gösterir. 
Yük ya da yolun durumuna bağlı olarak, mesafe gerçek gö-
rüntüden farklı olabilir.

 Arkada yukarı doğru bir eğim varsa

  Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha uzak görünür.
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 Arkada aşağı doğru bir eğim varsa

  Ekrandaki görüntü gerçek mesafeden daha yakın görünür.

NOTLAR
 Bagajda yük varsa, arka görüntü mesafesi yukarı doğru eğimin 

olduğu gerçek görüntüden daha uzakta görüntülenir.

MESAFE İŞARETİ ÖZELLİĞİ

No. Bilgi

1 m hattı

2 m hattı

  Mesafe işareti yol üstündeki uzaklığı gösterir.
 Aracın arkasında yakın bir mesafede başka bir araç ya da nes-

ne varsa, mesafe doğru şekilde görüntülenemeyebilir.
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Bluetooth® AYARLARI

BİR BLUETOOTH TELEFON/CİHAZINI İLK 
KEZ KAYDETME

Bluetooth® kelimesi ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli 
ticari markasıdır.

Hands free sistemini veya Bluetooth ses sistemini kullanmak için, 
sisteme bir Bluetooth cihazını kaydetmek gereklidir.

Bluetooth telefon/cihaz kaydedildikten sonra, hands-free sistemi 
ve Bluetooth ses sistemi kullanılabilir.

Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için:  S.56

1.  Bluetooth telefon/cihazınızın, Bluetooth ile bağlanma seçene-
ğini açın.

  Bu fonksiyon, Bluetooth telefon/cihazınızın Bluetooth bağ-
lantı seçeneği kapalıyken çalışmaz.

2.  Telefon ekranını göstermek ( S.80) veya Bluetooth ses kulla-
nım ekranı ( S.132).

3.  Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için Evet (Yes) tuşunu 
seçin.

4.  "Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME"deki adımları 3'ten 
7'ye kadar takip edin. ( S.56)

Cihaz Bulunamadı

Bir cihaz eklemek ister misiniz?

Evet Hayır
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  PROFİLLER

Bu sistem, aşağıdaki hizmetleri destekler.

Bluetooth Cihazı Özellikler Fonksiyon Gereksinimler Tavsiyeler

Bluetooth Telefon/Cihaz Bluetooth Özellikleri Bir Bluetooth telefon/cihaz 
kaydetme

Ver. 1.1 yalnızca 8 inçlik Navigasyon 
sistemi/8 inçlik sistem 3.0 
+EDR
6,5 inçlik sistem Ver. 2.1 + 
EDR

Bluetooth Cihazı Özellikler Fonksiyon Gereksinimler Tavsiyeler

Bluetooth Telefon

HFP (Hands-Free Profili) Hands-free sistemi Ver. 1.0 Ver. 1.6

PBAP (Telefon Defteri Erişim 
Profili) Kişileri transfer etme Ver. 1.0 Ver. 1.1.1

HARİTA (Mesaj Girişi Profili) Bluetooth telefon mesajı - Ver. 1.0

PAN (Kişisel Yerel Ağ Profili) APPS fonksiyonu - PAN 1.0

DUN (Çevirmeli Ağ Profili) APPS fonksiyonu - DUN 1.1

SPP (Seri Port Profili) APPS fonksiyonu - Ver. 1.1
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Bluetooth Cihazı Özellikler Fonksiyon Gereksinimler Tavsiyeler

Bluetooth Cihazı

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım 
Profili)

Bluetooth ses sistemi
Ver. 1.0 Ver. 1.2

AVRCP (Ses/Video Uzaktan 
Kumanda Profili) Ver. 1.0 Ver. 1.4

NOTLAR
 Telefonunuz HFP fonksiyonunu desteklemiyorsa, Bluetooth telefonu kaydetme veya PBAP, MAP, SPP profillerini ayrı kullanma imkanınız 

yoktur.
 Bağlanılan Bluetooth telefon/cihazının versiyonu eski veya önerilenden farklıysa, Bluetooth fonksiyonu doğru çalışmayabilir.
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Bluetooth AYARLARI

1.   düğmesine basın.

2.  AYARLAR seçeneğini seçin.

3.  TELEFON seçeneğini seçin.

 Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydederken

4.  Cihaz Ekle tuşuna basın.

  Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme ayrıntıları için:  S.56

 Bir Bluetooth telefon/cihazını ayarlarken

4.  İstenilen Bluetooth telefon/cihazını seçin.

5.  Ayarlanacak öğeyi seçin.

No. Fonksiyon Sayfa

Bluetooth telefon/cihaz bağlama veya 
bağlantısını kesme 58

Bluetooth telefon/cihaz silme 60

Telefon rehberi indirme ayarı 60

Otomatik bağlantı önceliği ayarı 61

NOTLAR
 Telefon ayarları ekranı, ayrıca telefon genel bakış ekranından   

( S.80) Cihaz Değiştirseçilerek veya Bluetooth ses kullanım ek-
ranından ( S.132) gösterilebilir.

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

Geri

Bağlantıyı Kes

Sil

Telefon Rehberi İndirme

Yeniden Sırala
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  Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME

En fazla 5 Bluetooth telefon/cihaz kayıt olabilir.
Bluetooth uyumlu telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP) aynı anda ka-
yıt edilebilir.
1.  Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)

2.  Cihaz Ekle tuşuna basın.

  Bir mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın.

3.  Bu ekran görüntülendiğinde, ekranda görünen cihaz listesinde 
istediğiniz Bluetooth telefon/cihazın adını arayın.

  İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
  Bluetooth telefon/cihaz kullanımı hakkında bilgi için, cihazın 

kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Bluetooth telefon/cihazınızı kullanarak kayıt etme

  SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth telefon/cihaz-
lar için, PIN kodu gerekmemektedir.

 Bağlanan Bluetooth telefon/cihazının tipine bağlı olarak, te-
lefonun/cihazın ekranında bir onaylama ekranı görüntülene-
bilir. Bluetooth telefon/cihazın onaylama mesajına göre iş-
lem yapın.

  Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem: NFC 
uyumlu cihazların kayıt işlemi, yalnızca cihazlar ses sistemi-
nin yakınına tutulduğu zaman tamamlanır.

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

Cihaz Adı: Subaru BT

Cihazda Bluetooth eşleştirmeye başla. Bluetooth'un 
açık olduğundan emin olun.

PIN:**********

İptal
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5.  Onayla seçeneğini seçin.

  İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
6.  Aşağıdaki açılır pencerenin gösterildiğini kontrol edin.

  İptal: Kayıt işlemini iptal etmek için seçin.
  Telefondaki kayıtlı kişilerin sisteme transferini onaylamanızı 

isteyen bir onaylama mesajı çıktığında, uygun tuşu seçin.

7.  Bağlantı tamamlandığında aşağıdaki açılır pencerenin göste-
rildiğini kontrol edin.

  Bir hata mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve 
tekrar deneyin.

Cihaz Adı:**********01
Aşağıdaki PIN numarasının cihazınızdaki ile aynı 

olduğunu doğrulayın.
PIN:**********

Onayla İptal

Cihaz ekleniyor

İptal

Bağlandı!
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  Bluetooth TELEFON/CİHAZ BAĞLAMA VEYA  
  BAĞLANTISINI KESME

5 Bluetooth telefon/cihaza (Telefonlar (HFP) ve cihazlar (AVP)) ka-
dar kayıt yapabilirsiniz.

Birden fazla Bluetooth telefon/cihaz kayıt edildiyse, hangi Blueto-
oth telefon/cihaza bağlanılacağını seçin.

1.  Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)

2.  Bağlanılacak veya bağlantısı kesilecek Bluetooth telefon/cihazı 
seçin.

  Mevcut bağlı Bluetooth telefon/cihazın yanında "Bağlı" yazısı 
gösterilir.

  İstenilen Bluetooth telefon/cihaz listede değilse, Cihaz Ekle 
seçeneğini seçerek Bluetooth telefon/cihaz ekleyin. ( S.56)

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

3.  Bağlan veya Bağlantıyı Kes seçeneğini seçin.

4. Bağlantı tamamlandıktan sonra, Bluetooth telefon/cihazın ya-
nında "Bağlı" yazdığını kontrol edin.

  Bir hata mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve 
tekrar deneyin.

NOTLAR
 Bluetooth ses çalma işlemi sırasında, Bluetooth telefon/cihaz 

bağlamak zaman alabilir.
 Bağlanmış Bluetooth telefon/cihazının tipine göre, telefon/ci-

hazda başka ek yollar izlemek gerekebilir.

Geri

Bağlantıyı Kes

Sil

Telefon Rehberi İndirme

Yeniden Sırala
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OTOMATİK BAĞLANTI MODU

Bluetooth telefon/cihazı, bağlantının sağlanabileceği bir 
yerde bırakın.
  Kontak anahtarı "ACC" veya "On" konumundayken, sis-

tem yakındaki kayıtlı Bluetooth telefon/cihazı arar.
  Yakındaysa, sistem en son bağlanan kayıtlı Bluetooth 

telefon/cihaza bağlanır.

MANUEL BAĞLAMA

Otomatik bağlantı başarısız olursa, Bluetooth telefon/cihazı 
manuel bağlamak gereklidir.
1.   üzerine basın, ve sonra Ayarları seçin.

2.  TELEFON seçeneğini seçin.

3.  "ADIM 2"deki "Bluetooth TELEFON/CİHAZ BAĞLAMA VEYA 
BAĞLANTISINI KESME" adımlarını takip edin. ( S.58)

Bluetooth TELEFON/CİHAZI TEKRAR BAĞLAMAK

Kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumundayken, Blueto-
oth telefon/cihazının düşük bağlantı sinyali nedeni ile bağ-
lantısı kesilirse, sistem otomatik olarak telefon/cihaza tekrar 
bağlanır.
  Bluetooth telefon/cihazının bağlantısı istenilerek kesil-

diyse (cihazın kapatılması gibi), tekrar otomatik olarak 
bağlanılmaz. Bluetooth telefon/cihazı manuel olarak 
tekrar bağlayın.
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  Bluetooth TELEFON/CİHAZ SİLME

1.  Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)

2.  İstenilen Bluetooth telefon/cihazını seçin.

3.  Sil seçeneğini seçin.

4.  Onay ekranı görüntülendiğinde Sil seçeneğini seçin.

  TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bağlı telefonun telefon 
rehberi verileri otomatik olarak indirilecektir.
1.  Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)

2.  Ayarlanacak Bluetooth telefonu seçin.

3.  "Telefon Rehberi İndirmesi" seçeneğini açık/kapalı konumuna 
getirmek için seçin.

NOTLAR
 Bağlı Bluetooth telefonunun profil versiyonu, telefon rehberi ve-

rilerinin aktarılmasına uygun olmayabilir. Ayrıntılar için bir SU-
BARU bayisine başvurun.

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

Geri

Bağlantıyı Kes

Sil

Telefon Rehberi İndirme

Yeniden Sırala

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

Geri

Bağlantıyı Kes

Sil

Telefon Rehberi İndirme

Yeniden Sırala
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  OTOMATİK BAĞLANTI ÖNCELİĞİ AYARI

Kayıtlı Bluetooth telefon/cihazların otomatik bağlantı önce-
liği değiştirilebilir.
1.  Telefon ayar ekranını görüntüleyin. ( S.55)
2.  Ayarlanacak Bluetooth telefon/cihazı seçin.

3.  Yeniden Düzenle seçeneğini seçin.

4.  İstenilen Bluetooth telefon/cihazın yanındaki  tuşunu 
seçin ve istenilen yere sürükleyin.

Ayarlar > Telefon

Genel Ses Navigasyon

Bağlı

AraçTelefon

Cihaz Ekle

Yeniden Sırala
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DİĞER AYARLAR

DİĞER AYARLAR

GENEL AYARLAR

1.   düğmesine basın.

2.  AYARLAR seçeneğini seçin.

3.  Genel seçeneğini seçin.

4.  İstenilen ayarları seçin.

  GENEL AYARLAR EKRANI

Sürücü Profili

VR Yardım Ekranı

Gelişmiş Radyo Ayarları

Parlaklık Ayarı

Ana Erkan Kısayolları

Bağlı Cihazı Otomatik Göster

Parlaklık

Wi-Fi

USB Cihazı Otomatik Oynatma

Ekran gösterme

Wi-Fi Ayarları

Sistem Dili

Ayarlar > Genel

Ayarlar > Genel

Ayarlar > Genel

Ses

Ses

Ses

Varsayılan

Manuel

Açık

Açık

Açık

Kapalı

Türkçe (TR)

Açık

Açık

Telefon

Telefon

Telefon

Navigasyon

Navigasyon

Navigasyon

Araç

Araç

Araç

Genel

Genel

Genel
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DİĞER AYARLAR

Birim Ayarları

Güncellemeleri Otomatik İndir

Sistem Bilgisi

Arka Kamera Zaman Aşımı

Sistem Bilgisi

Cihaz Bluetooth Adını Değiştir

Güncelleme Kontrol Et

Cihaz Bluetooth Adını Değiştir

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Otomatik Güncelleme Kontrol Et

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

Yazılım Lisansları

Ayarlar > Genel

Ayarlar > Genel

Ayarlar > Genel

Ses

Ses

Ses

Kapalı

Kapalı

Telefon

Telefon

Telefon

Navigasyon

Navigasyon

Navigasyon

Araç

Araç

Araç

Genel

Genel

Genel

No. Fonksiyon Sayfa

Sürücü profilini ayarlamak için seçin. 65

Ekran parlaklığı ayarını Otomatik/Manuel 
arasında değiştirmek için seçin. -

Ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayın.
"Parlaklık Ayarı" "Manuel" olduğunda bu 
fonksiyon mevcuttur.

-

Ekranı açıp/kapatmak için seçin. -

Ses tanıma seslerini açıp/kapatmak için seçin. -

Ana ekran kısayolları fonksiyonunu açıp/
kapatmak için seçin. 42

Wi-Fi® fonksiyonunu açıp/kapatmak için seçin. -

Wi-Fi® bağlantı ayarlarını yapmak için seçin. 68

Radyo ayarlarını yapmak için seçin. 70
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No. Fonksiyon Sayfa

USB aygıtı bağlandığında, otomatik olarak USB 
ekranına geçmeyi ayarlayın. -

Ses veya video dosyaları içeren bir iPod veya bir 
USB depolama aygıtı bağlandığında, otomatik 
olarak çalmayı ayarlayın.

-

Dili değiştirmek için seçin.
(Senkronize Dil Ayarları) seçildiğinde, sistemdeki 
dil ayarı sayaçlardaki dil ayarı ile eşleşir.

-

Mesafe için ölçüm birimini değiştirmek için seçin.
(Birimler senkronize) seçildiğinde, sistemdeki 
ölçüm birimi ayarı sayaçlardaki ölçüm birimi ayarı 
ile eşleşir.

-

Vites kolu "R" konumundan "D" konumuna 
alındığında, kamera görüntüsünün ekranda 
kalma süresini ayarlamak için seçin.

-

Sistem yazılımını güncellemek için seçin. 72

No. Fonksiyon Sayfa

Yeni sistem yazılımı kontrolünü açıp/kapatmak 
için seçin. 72

Otomatik güncelleme indirmeyi açıp/kapatmak 
için seçin. 72

Sistem bilgisini görüntülemek için seçin. -

Bluetooth sistem adını değiştirmek için seçin. -

Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin.
Fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, ses/
görüntü sistemi otomatik olarak yeniden 
başlar. Sıfırlama işlemini tamamlamak için, ses/
görüntü sistemi yeniden başladıktan sonra 
kontak anahtarını "LOCK"/"OFF" konumuna 
alın ve yaklaşık 3 dakika sonra "ACC" veya "ON" 
konumuna alın.

-

Yazılım lisansını göstermek için seçin. -

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem
*2: Varsa

DİĞER AYARLAR
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  SÜRÜCÜ PROFİLİ AYARI

YENİ BİR PROFİL EKLEMEK

1.  Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

2.  Sürücü Profili seçeneğini seçin.

3.  Yeni Profil Ekle seçeneğini seçin.

4.  İsim Girin seçeneğini seçin.

5.  Bir isim girin ve "İlerle" seçeneğini seçin.

6.  İlerle seçeneğini seçin.

7.  Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetmek için (Telefon 
Ekle) seçeneğini seçin.

Sürücü Profiligeri

Her kullanıcı için tema ve ayarları özelleştir.

Yeni profil ekle

Varsayılan

geri

Sürücü Profil Adı

Sürücü Profili için Ad girin.

geri

Profil

geri

Telefon Seç

Listeden bir telefon seçin veya yeni bir telefon ekleyin.

Profil is...

Yeni profil ekle

geri

DİĞER AYARLAR
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8.  "Bir Bluetooth TELEFON/CİHAZI KAYDETME"deki adımları 3'ten 
7'ye kadar takip edin. ( S.56)

9.  İlerle seçeneğini seçin.

 8 inçlik/6,5 inçlik sistem
10. 15. adıma ilerleyin.

 8 inçlik Navigasyon sistemi
10. (Ev Adresi) seçeneğini seçin.

  Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce (İlerle) seçeneğini 
seçin.

11. Bir adres girin ve ardından Ara seçeneğini seçin.

12. İstenilen öğeyi listeden seçin ve ardından Kaydet seçeneğini 
seçin.

13. İş Adresi seçeneğini seçin ve ev adresindeki gibi kaydedin.

14. İlerle seçeneğini seçin.

Telefon Seç

Listeden bir telefon seçin veya yeni bir telefon ekleyin.

Profil is...

Yeni profil ekle

Bağlı

ilerle

NavigasyonTelefon

İş ve ev adresinizi seçin.

Ev adresi

İş adresi

ilerle

Ara

NavigasyonTelefon

İş ve ev adresinizi seçin.

Ev adresi

İş adresi

ilerle

DİĞER AYARLAR
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15. İstenilen duvar kağıdını seçin ve ardından (İlerle) seçeneğini 
seçin.

  Kayıt işlemini atlamak için, kayıttan önce (İlerle) seçeneğini 
seçin.

16.  Tamamla seçeneğini seçin.

Ayarladıktan sonra, ev veya iş adresini ve telefon ayarlarını vb. de-
ğiştirebilirsiniz.
  Ev/İş adresini değiştirmek:  S.159
  Bluetooth telefon/cihazını değiştirmek:  S.55
  Sürücü profilini düzenlemek:  S.67

NOTLAR
 En fazla 4 sürücü profili kaydedilebilir.

SÜRÜCÜ PROFİLİNİ DÜZENLEMEK

1. Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

2.   Sürücü Profili seçeneğini seçin.

3.  İstenilen profili seçin.

4.  Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

No. Fonksiyon

Sürücü profilini değiştirmek için seçin.

Sürücü profilini silmek için seçin.

Sürücü profilini düzenlemek için seçin.
"4. ADIM"daki "YENİ BİR PROFİL EKLEMEK" adımlarını takip 
edin.  S.65)

Sürücü profilini tekrar sıralamak için seçin.

DİĞER AYARLAR

Duvar Kağıdı

Subaru'nuz için duvar kağıdı seçin.

Navigasyon

ilerle

Duvar Kağıdı

John
Sürücü Profilin kaydedildi!

Ayarlara yapın değişiklikler otomatik olarak 
Sürücü Profili'nde güncellenecektir.

Navigasyon

Bitir

Profil

Etkin

Sil

Düzenle

Yeniden Sırala
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   Wi-Fi® BAĞLANTI AYARLARI (yalnızca 8 inçlik 
   Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem)

BİR Wi-Fi® AĞINA BAĞLANMAK VEYA ÇIKMAK

1.  Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

2.  (Wi-Fi Ayarları) seçeneğini seçin.

3.  İstenilen ağı seçin.

  Yeni Ağ Ekle: Bir Wi-Fi® ağı eklemek için seçin. ( S.69)
   ile gösterilen bir ağ seçildiğinde ve şifre giriş ekranı gös-

terildiğinde, şifreyi girin ve ardından Katıl seçeneğini seçin.

4.  Bağlan veya Bağlantıyı Kes seçeneğini seçin.

  Bu Ağı Unut: Öğeyi silmek için seçin.
5.  Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kont-

rol edin.

  Bir hata mesaj gösterilirse, ekrandaki talimatları uygulayın ve 
tekrar deneyin.

Wi-Fi Ayarları

Mevcut Wi-fi ağlarını özelleştir ve bağlan.

Geri

Yeni ağ ekle

Ağ 1

Ağ 2

Ağ1Wi-Fi Ayr.

Bağlan

Bu Ağı Unut
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BİR Wi-Fi® AĞI EKLEMEK

Gösterilmeyen kullanılabilir ağlar eklenebilir.

1.  Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

2.  (Wi-Fi Ayarları) seçeneğini seçin.

3.  (Yeni ağ ekle) seçeneğini seçin.

4.  Ağ adını girin ve ardından (Katıl) seçeneğini seçin.

5.  Güvenlik tipini seçin.

6.  Şifreyi girin ve ardından (Katıl) seçeneğini seçin.

7.  Bağlantı tamamlandığında onay mesajının gösterildiğini kont-
rol edin.

NOTLAR
 İletişim standartları:

•  802.11b
•  802.11g
•  802.11n (2.4GHz/5GHz*)
•  802.11a*
•  802.11ac*

*: Ülkeye göre değişir, özellik mevcut olmayabilir.
 Güvenlik:

•  WPATM
•  WPA2TM

 WPA ve WPA2, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli markalarıdır.

Güvenlik Ayarını Seçin

 UYARI
 Wi-Fi® aygıtlarını yalnıza güvenli ve yasal olduğu zaman kullanın.
 Bu sistem Wi-Fi® antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri bir 

cihaz kullanan kişiler, Wi-Fi® antenleri ile aralarında makul bir mesafeyi 
korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.

 Wi-Fi® cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defibratör 
gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dalgaları-
na maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüşmeli-
dir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üzerinde 
beklenmedik etkileri olabilir.
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  RADYO AYARI (VARSA)

1.  Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

2.  Gelişmiş Radyo Ayarları seçeneğini seçin.

 FM radyo ayarlarken

3.  FM seçeneğini seçin.

4.  Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

No. Fonksiyon

AF'yı (Alternatif Frekans) açmak/kapatmak için seçin.

No. Fonksiyon

REG'i (yöreselleştirme) açıp/kapatmak için seçin. Aynı yerel 
program ağında yayın yapan bir istasyona geçmek için.

TA'yı (trafik anonsları) açıp/kapatmak için seçin.

Acil durum anonslarını açıp/kapatmak için seçin.

PTY türünü belirlemek için seçin.

Geri

Alternatif Frekans

Yöreselleştirme

Trafik Anonsları

Acil Durum Anonsları

Tür Aran (PTY)

FM Ayaları
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 DAB ayarlarken

3.  (DAB) seçeneğini seçin.

4.  Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

No. Fonksiyon

DAB'dan DAB'a Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin.
Seçili DAB hizmet istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman 
ve FM'de eş zamanlı yayın yapan istasyon yoksa, benzer Hiz-
met Kimliği olan bir DAB hizmet istasyonu arayın ve sinyali en 
iyi olan DAB hizmet istasyonuna geçin.

No. Fonksiyon

DAB'dan FM'e Bağlantı'yı açıp kapatmak için seçin.
Seçili DAB hizmet istasyonunun sinyal kalitesi düştüğü zaman 
ve belli bir eşiğe düştüğünde, geçici olarak FM'de eş zamanlı 
yayın yapan bir istasyona geçin.
FM istasyonu alındığında, "FM link" ekranda gösterilir.

DAB metin özelliğini açıp/kapatmak için seçin.

DAB anons kategorilerini belirlemek için seçin.

NOTLAR
 Radyo ayarları ekranı ayrıca, FM radyo çalışma ekranında                       

( S.118) (Ayarlar) seçeneğini seçerek veya DAB çalışma ekra-
nında ( S.122) gösterilebilir.

Geri

DAB – DAB Bağlantı

DAB – FM Bağlantı

DAB Anonsları

DAB Anonsları Kategorileri

DAB Ayarları
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  SİSTEMİ GÜNCELLEME

Sistem yazılımını güncellemesi*1 için bayinize başvurun.

Sistem yazılımı ayrıca müşteri tarafından bir Wi-Fi cihazı*2 ile veya 
akıllı telefonunuzdaki Aha uygulaması*3 ile güncellenebilir (akıllı 
telefonunuzun iletişim ve transfer hızını bağlı). Güncelleme süreci, 
yazılımı indirme ve yüklemeyi içerir. Yükleme sırasında, işlevselli-
ğin sınırlanacağını not alın.
*1: Güncelleme içeriğinin özel ayrıntıları hakkında bayiniz ile görüşün.

*2: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

*3: Varsa

GÜNCELLEME İNDİRME

1.  Bir Wi-Fİ ağına bağlanın ( S.68) veya akıllı telefonunuzdaki 
Aha uygulamasını başlatın ( S.104).

2.  Genel ayar ekranını görüntüleyin. ( S.62)

3.  (Güncelleme Kontrol Et) seçeneğini seçin.

  (Otomatik olarak Güncelleme Kontrol Et) seçeneği genel ayar 
ekranındaysa, güncelleme kontrolü otomatik olarak bir son-
raki adıma geçmeden yapılacaktır.

  (Güncellemeleri Otomatik Olarak İndir) seçeneği genel ayar 
ekranındaysa, yazılım güncellemesi otomatik olarak "GÜN-
CELLEME YÜKLEME" adımına geçmeden yapılacaktır.

4.  İndirmeye başlamak için (Şimdi İndir) seçeneğini seçin (gün-
celleme varsa).

  (Sonra): Güncelleme sürecini durdurmak için seçin.

  İndirme durumu göstergesi, ekranın sağ üstünde gösterilir.
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GÜNCELLEME YÜKLEME

1.  "GÜNCELLEME İNDİRME" sürecini tamamlayın.

2.  (Şimdi Yükle) seçeneğini seçip, yüklemeye başlayın.

  (İptal): Yükleme sürecini durdurmak için seçin.

  Yükleme süreci birkaç dakika sürecektir.

3.  Yükleme tamamlandığında, onay mesajında (Kabul Ediyorum) 
tuşunu seçerek güncelleme sürecini tamamlayın.

  Bu tuşu seçince, sistem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

 DİKKAT
 Güncelleme yaparken, aracınızı güvenli bir yerde park edin.
 Aşağıdaki sistem fonksiyonları, güncelleme sırasında sınırlanacaktır.

•  Genel sistem fonksiyonlarını kullanmak mümkün olmayacaktır.
•  Yalnızca arka görüş kamerası görüntüsü gösterilecektir. Veya gö-

rüntü geçici olarak kaybolacaktır.

SES AYARLARI

1.   düğmesine basın.

2.  AYARLAR seçeneğini seçin.

3.  (Ses) seçeneğini seçin.

4.  İstenilen ayarları seçin.
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EQ ve Ses Konumu

Navigasyon Ses Seviyesi

Konuşma/VR Ses Seviyesi

Eğlence Ses Seviyesi

Telefon Ses Seviyesi

Uyarı Seslerı

Aux Ses Kazancı

Zil Ses Seviyesi

Bip Sesleri

Mikrofon Ses Seviyesi

Konuşma/VR Ses Seviyesi

Hız Sesi

Ayarlar > Ses

Ayarlar > Ses

Ayarlar > Ses

Genel

Genel

Genel

Telefon

Telefon

Telefon

Navigasyon

Navigasyon

Navigasyon

Araç

Araç

Araç

Ses

Ses

Ses

Açık

Açık

Düşük

No. Fonksiyon

Ses ayarlarını yapmak için seçin. ( S. 116)

Ses seviyesini ayarlamak için seçin.

AUX seviyesini ayarlamak için seçin.

Mikrofon hassasiyetini ayarlamak için seçin. Hands free ileti-
şimde, konuşanın sesini ayarlar.

Navigasyon sesleri seviyesini ayarlamak için seçin.

Karşı tarafın sesinin varsayılan seviyesini ayarlamak için seçin.

Zil seviyesini ayarlamak için seçin.

Ses tanıma sesleri seviyesini ayarlamak için seçin.

Trafik veya hava durumu bilgileri güncellendiğinde verilen 
uyarı seslerini açıp kapatmak için seçin.

Bip seslerini kapamak/açmak için seçin.
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No. Fonksiyon

Sürat sesini ayarlamak için seçin.
Aracın hızına bağlı olarak yükselen ortam ses seviyesine göre, 
sistem en uygun ses seviyesi ve ton kalitesini ayarlar.

*1: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

*2: Varsa

Araç Özelleştirme

1.   düğmesine basın.

2.  AYARLAR seçeneğini seçin.

3.  (Araç) seçeneğini seçin.

4.  Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçin.

NOTLAR
 Gösterge tablosunda veya çok fonksiyonlu ekranda ayarlar ekra-

nı gösterildiğinde, araç özelleştirmesi araç ayarları ekranından 
yapılamaz.
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  ARAÇ AYARLARI EKRANI

No. Fonksiyon

Çok fonksiyonlu ekranda gösterilen saati ayarlamak için seçin.
Ayrıntılar için, "SAAT AYARLARI" konusuna bakın. ( S.77)

Kabin lambası sönme geciktirme zamanlayıcısını ayarlamak ve 
özelleştirmek için seçin.

Rezistansın çalışmasını ayarlamak veya özelleştirmek için seçin.

No. Fonksiyon

Anahtarsız erişim fonksiyonu kullanıldığı zaman kullanılan 
ayarları belirlemek için seçin.

Tek dokunuş şerit sinyalini açıp kapatmak için seçin.Saat Ayarlaması

Uyarı Seslerı

Bip Sesleri

Hız Sesi

Ayarlar > Araç

Genel Telefon NavigasyonSes Araç

Kapalı

Açık

Kabin Lambası 

Rezistans

Anahtarsız Giriş Sistemi

Tek Dokunuş Şerit Değiştirme

Ayarlar > Araç

Genel Telefon NavigasyonSes Araç

Kapalı

Kapalı

15 Dak.
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SAAT AYARLARI

SAAT AYARLARI

SAAT AYARLARI
Saat, "Otomatik" mod veya "Manuel" mod kullanılarak ayarlanabilir.
  "Otomatik" mod: otomatik saat ayarlaması

  "Manuel" mod: manuel saat ayarlaması

  SAAT AYARLAMA İÇİN HAZIRLIK

Saati ayarlamadan önce, ayar modu ("Otomatik" veya "Manuel") 
seçilmelidir.
Modu seçmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1.   düğmesine basın.

2.  (AYARLAR) seçeneğini seçin.

3.  (Araç) seçeneğini seçin.

4.  (Saat Ayarlaması) seçeneğini seçin ve ardından "Manuel" veya 
"Otomatik" seçeneklerinden birini seçin.

  SAATİ OTOMATİK OLARAK AYARLAMAK

Saati otomatik olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlamaya hazır-
lanma prosedüründe "Otomatik" seçilmelidir.

 8 inçlik Navigasyon sistemi
GPS sinyalinin olduğu yerlerde, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

 8 inçlik/6,5 inçlik sistem
Bir akıllı telefon, telefon rehberi aktarımı için Bluetooth ile bağlan-
dığında, saat otomatik olarak ayarlanacaktır.
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SAAT AYARLARI

1.  Akıllı telefonu ses sistemine kaydedin.

  Ayrıntılar için, "Bluetooth® AYARLARI" konusuna bakın.                             
( S.52)

2.  Telefon rehberi verisini sisteme aktarın.

  Ayrıntılar için, "TELEFON REHBERİ İNDİRME AYARI" konusuna 
bakın. ( S.60)

  Saat otomatik olarak ayarlanacaktır.

NOTLAR
 Akıllı telefonun modeline göre, bağlı telefonun ayalarının değiş-

tirilmesi gerekebilir. (ör: iOS veya diğer modeller için, bildirim 
ayarlarının etkinleştirilmesi gerekebilir.)

 Detaylar için, akıllı telefon bağlama talimatlarına bakın.

  SAATİ MANUEL OLARAK AYARLAMAK

Saati manuel olarak ayarlamak için, saat ayarı ayarlamaya hazırlan-
ma prosedüründe "Manuel" seçilmelidir.

Ardından, aracın Kullanıcı Kılavuzu'ndaki prosedüre göre saati ma-
nuel olarak ayarlayın. Ayrıntılar için, aracın Kullanıcı Kılavuzu'ndaki 
"3. Bölüm"e bakın.
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Telefon

Telefon Kullanımı 76
Telefon Ekranı ................................................................... 76
Bazı Temel Bilgiler .......................................................... 77

Bir Bluetooth Telefonu Bağlama/Kaydetme ...... 78
Telefon Düğmesi/Mikrofonu Kullanılırken ......... 78
Ses Tanıma Sistemi ...................................................... 79
Kişiler Listesinde Kayıtlı Kişiler Hakkında ............ 79
Aracı Satarken Veya Elden Çıkarırken................... 80

Bluetooth Telefon İle Çağrı Yapma ......................... 80
Son Numara ile ............................................................. 81
Sık Arananlar Listesi ile .............................................. 82
Son Aramalar Listesi ile ............................................. 82
Tuş Takımı ile ................................................................. 83
Kişiler Listesi ile ............................................................ 83

Bluetooth Telefon ile Çağrı Kabulü ........................ 84
Gelen Aramalar ............................................................ 84

Bluetooth Telefon İle Konuşma ................................ 85
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Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.
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TELEFON EKRANI
Telefon ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

   üzerine basın, ve sonra (Telefon) seçeneğini seçin.

  Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: 'a basın.

Telefon > Telefon Rehberi

Sık Arananlar

Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarGenel Bakış

No. Fonksiyon Sayfa

Telefon 
kullanımı

Bir Bluetooth telefon/cihaz kaydetme 52

Bluetooth telefon ile arama 84

Bluetooth telefon ile arama kabulü 88

Bluetooth telefon ile konuşma 89

Mesaj 
fonksiyonu

Bluetooth telefon mesaj fonksiyonunu 
kullanma 91

Telefonu 
ayarlamak Bluetooth telefon/cihazını ayarlamak. 55
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BAZI TEMEL BİLGİLER
Hands-free sistemi, direksiyondan ellerinizi kaldırmadan bir çağrıyı 
cevaplamanızı ya da birini aramanızı sağlar.

Bu sistem Bluetooth destekler. Bluetooth kablosuz ağ sistemi, cep 
telefonunuzu herhangi bir şekilde araca kablo ile bağlamadan kul-
lanmanızı sağlar.

Burada telefon kullanma prosedürü açıklanmıştır.

NOTLAR
 Cep telefonunuzda Bluetooth desteği yoksa, bu sistemi kullana-

mazsınız. Cep telefonunun tipine bağlı olarak, bazı fonksiyonlar 
mevcut olmayabilir.

 Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
•  Cep telefonu kapalıysa.
•  Cep telefonu iletişim menzili dışındaysa.
•  Cep telefonu bağlı değilse.
•  Cep telefonunun pili zayıfsa.

 Hands-free fonksiyonunu ve başka bir Bluetooth fonksiyonunu 
aynı anda kullanırken, şu tarz problemler çıkabilir:
•  Bluetooth bağlantısı kopabilir.
•  Bluetooth fonksiyonu ile ses üretilirken gürültü oluşabilir.

 Ön hoparlörlerden karşı taraftaki kişinin sesi duyulur.
 Ses/görüntü sistemi, hands-free komutları kullanıldığında ya da 

telefon görüşmesi sırasında sessiz konuma geçer.
 Telefonda, karşıdaki kişi ile sırayla konuşun. Her iki taraf aynı 

anda konuşursa, diğer taraf karşı tarafın ne dediğini duyamaya-
bilir. (Bu bir arıza değildir.)

 Görüşme sesi seviyesini düşük tutun. Aksi halde, diğer tarafın 
sesi aracın içinde eko yapabilir. Telefonda konuşurken, net bir 
şekilde mikrofona doğru konuşun.

 UYARI
 Aracı kullanırken, cep telefonu kullanmayın veya Bluetooth telefon 

bağlamayın.
 Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri 

bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir 
mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını et-
kileyebilir.

 Bluetooth telefonlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak de-
fibratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo 
dalgalarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile gö-
rüşmelidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması üze-
rinde beklenmedik etkileri olabilir.

 DİKKAT
 Cep telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. İçerini sıcaklığı, cep tele-

fonunuza zarar verecek bir dereceye gelebilir.
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NOTLAR
 Şu durumlarda karşı taraf sizi net duyamayabilir:

•  Asfalt olmayan bir yolda giderken. (Aşırı trafik gürültüsü.)
•  Yüksek hızlarda girerken.
•  Cam açık seyrederken.
•  Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu                                        

etkilerken.
•  Klima fanının sesi yüksekken.
•  Kullanılan bağlantı ve telefonun fonksiyonuna göre ses kali-

tesinde düşüklük olabilir.

  BİR Bluetooth TELEFONU BAĞLAMA/KAYDETME

Hands-free sistemini kullanmak için, sisteme bir cep telefonun kay-
dedilmesi gerekir. ( S.52)

Bluetooth TELEFON DURUMU GÖRÜNTÜSÜ

Bluetooth telefonun durumu, ekranın sağ üst köşesinde görülür. 
( S.41)

  TELEFON DÜĞMESİ/MİKROFONU KULLANILIRKEN

 Direksiyon düğmesi
Telefon düğmesine basarak, direksiyondan ellerinizi kaldırmadan 
bir arama yapabilir ya da gelen aramayı bitirebilirsiniz.

  Ses seviyesi kontrol düğmesi
  Düğmeye yukarı doğru basarak sesi yükseltin.

  Düğmeye aşağıya doğru basarak sesi azaltın.

  Telefon açma düğmesi
  Telefon kapatma düğmesi
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 Mikrofon
Telefon ile konuşurken, mikrofon kullanılır.

  SES TANIMA SİSTEMİ

Ses tanıma sistemini çalıştırmak için düğmeye basın.

  Ses tanıma sistemi ve komut listesi kullanılabilir. ( S.185)

  KİŞİLER LİSTESİNDE KAYITLI KİŞİLER HAKKINDA

  Aşağıdaki veriler her kayıtlı telefon için kaydedilmiştir. Başka 
bir telefon bağlandığında, bu verilere ulaşılamaz:

  Kişi verileri
  Çağrı geçmişi verileri
  Sık arananlar verileri
  Bütün telefon ayarları

NOTLAR
 Bir telefon kaydı silindiğinde, yukarıda belirtilen veriler silinir.
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  ARACI SATARKEN VEYA ELDEN ÇIKARTIRKEN

Hands-free modu kullanılıyorken, pek çok kişisel veri kaydedilir. 
Aracı satarken veya elden çıkarırken verileri silin. ( S.62)
  Sistemdeki aşağıdaki veriler sıfırlanabilir:

  Kişi verileri
  Çağrı geçmişi verileri
  Sık arananlar verileri
  Bütün telefon ayarları

NOTLAR
 Sıfırlanma yapıldığında, bütün veriler silinir. Verileri sıfırlarken 

çok dikkat edin.

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI YAPMA
Bir Bluetooth telefon kaydedildikten sonra, hands-free fonksiyonu 
kullanılabilir. Arama yapmanın farklı birkaç yöntemi vardır ve bun-
lar:
1.   düğmesine basın.

2.  (TELEFON) seçeneğini seçin.
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  SON NUMARA İLE

Son arama geçmişi verileri kullanılarak arama yapılabilir.
1.  Telefon ekranını görüntüleyin. ( S.84)

2.  (Genel Bakış) seçeneğini seçin.

3.  (Tekrar Ara) seçeneğini seçin.

4.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

3.  Arama yapılacak tuşu seçin.

  Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, Telefon düğ-
mesine basılarak gösterilebilir.

Arama listesi nasıl yapılır Sayfa

Son numara ile 85

Sık arananlar listesi ile 86

Son aramalar listesi ile 86

Tuş takımı ile*1 87

Kişiler listesi ile 87

SMS/MMS ile 95

POI araması ile*2
162,
164,
166

Ses tanıma sistemi ile 185

*1: Bu işlem sürüş sırasında yapılamaz.

*2: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Telefon > Genel Bakış

Sık Arananlar

Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarGenel Bakış
Telefon > Genel Bakış

Sık Arananlar

Tekrar Ara

Cihaz Değiştir

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarGenel Bakış
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  SIK ARANANLAR LİSTESİ İLE

Kişiler listesinden seçilebilen, kayıtlı kişilere aramalar yapılabilir.
1.  Telefon ekranını görüntüleyin. ( S.84)

2.  (Sık Arananlar) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi                 
seçin.

3.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

NOTLAR
 Bu fonksiyonu kullanmak için, kişileri sık arananlar listesine kay-

detmek gereklidir. ( S.87)

  SON ARAMALAR LİSTESİ İLE

1.  Telefon ekranını görüntüleyin. ( S.84)

2.  (Sık Arananlar) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi                 
seçin.

No. Fonksiyon

En son arama geçmişi öğelerinin hepsini göstermek için seçin.

Cevapsız aramaları göstermek için seçin.

Arama tipi sembollerini gösterir.
: Cevapsız çağrılar
: Gelen çağrı
: Giden çağrı

3.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

Telefon > Sık Arananlar

En SonGenel Bakış Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarSık Arananlar

Telefon > Sık Arananlar

Genel Bakış

Cevapsız

Sık Arananlar Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarEn Son

Tümü
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NOTLAR
 Kişiler listesinde kayıtlı bir telefon numarası geldiğinde, kişi adı 

görüntülenir.
 Kullandığınız cep telefonuna bağlı olarak, uluslar arası konuş-

malar yapamayabilirsiniz.

  TUŞ TAKIMI İLE

1.  Telefon ekranını görüntüleyin. ( S.84)

2.  (Tuş Takımı) seçeneğini seçin ve ardından telefon numarasını 
girin.

3.  (Arama) seçeneğini seçin.

4.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

NOTLAR
 Bağlanmış Bluetooth telefonun tipine göre, telefonda başka ek 

yollar izlemek gerekebilir.

  KİŞİLER LİSTESİ İLE

Kayıtlı bir telefondan aktarılan kişiler verilerini kullanarak aramalar 
yapılabilir.
1.  Telefon ekranını görüntüleyin. ( S.84)

2.  (Telefon Rehberi) seçeneğini seçin ve ardından istenilen kişiyi 
seçin.

  Kişinin adı girilerek, adı aranabilir.

3.  İstenilen numarayı seçin.

  Yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi: Adres seçildiğinde, ara-
ma ekranı gösterilir. ( S.162)

Telefon > Tuş Takımı

Genel Bakış Sık Arananlar En Son En son Mesajlar

Ara

Tuş Takımı

Telefon > Tuş Takımı

Genel Bakış Sık Arananlar En Son Tuş Takımı MesajlarTelefon Rehberi

Geri
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  Numaralar, bağlı telefonun rehber verilerine göre ev, iş ve 
cep telefonunu içerebilir.

   seçildiğince,  (sarı) olur.

•  Numara, sık arananlar listesin kaydedilmiştir. ( S.86)

  Sembolün seçildiği her seferde,  ve  (sarı) arasında                  
değişir.

4.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

NOTLAR
 "Telefon Rehberi İndirme" açık olduğunda, kişiler otomatik ola-

rak aktarılır. ( S.60)

Bluetooth TELEFON İLE ÇAĞRI ALMA

  GELEN ÇAĞRILAR

Gelen bir çağrı kabul edildiğinde, ses ile beraber gelen arama ekra-
nı görünür.
1.  Telefonda konuşmak için, 'yı seçin veya direksiyondaki  

düğmesine basın.

Çağrıyı kabul etmemek için: 'yı seçin veya direksiyondaki 
 düğmesine basın.

Alınan çağrının sesini ayarlamak için:  düğmesini çe-
virin veya direksiyondaki ses kontrolü düğmesini kullanın.

NOTLAR
 Uluslararası aramalarda, cep telefonunun tipine göre, diğer tara-

fın telefon numarası ya da adı görüntülenemeyebilir.
 Zil sesi de ses ayarları ekranından ayarlanabilir.( S.73)

Gelen Çağrı
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NOTLAR
 Cep telefonu ile hands-free görüşme modu arasında geçiş, doğ-

rudan cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 Aktarma yöntemleri ve kullanımları, sahip olduğunuz cep tele-

fonunun tipine bağlı olarak değişir.
 Cep telefonunun kullanımı hakkında bilgi için, telefon ile birlikte 

verilen kılavuzu okuyun.
 " " düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kont-

rol düğmesini kullanarak, karşı tarafın ses seviyesini ayarlayın.

  TON GÖNDERME

TUŞ TAKIMI İLE

Bu işlem sürüş sırasında yapılamaz.
1.  (Tuş Takımı) seçeneğini seçin.

2.  İstenilen numarayı girin.

Bluetooth TELEFON İLE KONUŞMA
Telefonda konuşurken, bu ekran gösterilir. Aşağıda belirtilen iş-
lemler bu ekranda yapılabilir.

No. Fonksiyon

Çağrıyı aktarmak için seçin. (Aktarma) seçeneğini seçip, çağrıyı 
hands free'den cep telefonuna aktarın. (Geri Aktar) seçeneğini 
seçip, çağrıyı cep telefonundan hands free'ye geri aktarın.

Çağrıyı bekletmeye alın.

Karşı tarafın sesinizi duymasını engellemek için seçin.

Çağrıyı sonlandırmak için seçin.

Telefon > Genel Bakış

Sık Arananlar

Sonlandır

Sessiz

Tut

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarGenel Bakış

Aktar

Telefon > Tuş Takımı

Genel Bakış Sık Arananlar En Son En son Mesajlar

Ara

Tuş Takımı
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  ÇAĞRI BEKLETME

Telefonda konuşurken üçüncü bir kişi tarafından arandığınızda, 
gelen çağrı ekranı sesli bir şekilde gösterilir.
1.  Diğer kişiyle telefonda görüşmeye başlamak için, 'yı seçin 

veya direksiyondaki  düğmesine basın.

Çağrıyı kabul etmemek için: 'yı seçin veya direksiyondaki 
 düğmesine basın.
  İlk çağrı bekletmeye alınır.

2. Çağrı bekletme ekranının görüntülendiğinden emin olun.

  (Değiştir): Kişileri değiştirmek için seçin. (Değiştir) seçildiği 
her seferinde, beklemedeki kişi değişecektir.

  (Birleştir): Çoklu görüşmeye geçmek için seçin.

  'yı seçerek veya direksiyondaki  düğmesine basarak, 
mevcut görüşmeyi sonlandırıp beklemedeki kişiyle görüş-
meye devam edin.

Gelen Çağrı

Telefon > Genel Bakış

Kullanıcının Telefon Adı

Sık Arananlar

Sonlandır

Sessiz

Tut

En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi MesajlarGenel Bakış

Aktar

Değiştir

Birleştir
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Bluetooth TELEFON MESAJ                                           
FONKSİYONU
Alınan mesajlar, bağlı Bluetooth telefondan aktarılabilir ve sistem 
üzerinden kontrol etme ve cevaplama yapılabilir.
Bağlanan Bluetooth telefonun tipine göre, alınan mesajlar gelen 
kutusuna aktarılmayabilir.
Telefon mesaj fonksiyonunu desteklemiyorsa, bu fonksiyon kulla-
nılamaz.
Bluetooth telefonun tipine göre ekran görüntüsü farklılık göstere-
bilir ve bazı fonksiyonları kullanmak mümkün olmayabilir.

1.   düğmesine basın.

2.  (TELEFON) seçeneğini seçin.

3.  (Mesajlar) seçeneğini seçin.

  (Telefon Rehberi İndirme) fonksiyonu kapalı olduğunda                       
( S.60), bir onaylama mesajı gösterilecektir ve ardından 
(Evet) seçeneğini seçin.

   Yalnızca 8 inçlik/6,5 inçlik sistem: Telefon ekranı, TELEFON 
düğmesine basılarak gösterilebilir.

4.  Gelen kutusu ekranının görüntülendiğinden emin olun.

Fonksiyon Sayfa

Mesaj alma 92

Mesaj kontrol etme 93

Mesaja cevap verme (Hızlı Cevap) 94

Yeni bir kısa mesaj gönderme 95

Mesajı göndereni arama 95

Telefon > Genel Bakış

Sık ArananlarGenel Bakış En Son Tuş Takımı Telefon Rehberi Mesajlar
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  MESAJ ALMA

Bir SMS/MMS alındığında, gelen mesaj ekranı sesli bir şekilde gös-
terilir ve ekranda işleme hazırdır.
1.  Mesajı okutmak için (Dinle) seçeneğini seçin.

  (Yoksay): Mesajı açmamak için seçin.

2.  Mesajı kontrol ettik sonra, aşağıdaki ekran gösterilir.

Gelen Mesaj

Dinle Yoksay

Metin Mesajı

Tekrar Dinle Bak Cevapla İptal

No. Fonksiyon

Mesajları tekrar okutmak için seçin.

Mesajı kontrol etmek için seçin.

Mesajı yanıtlamak için seçin. ( S.94)

Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.

*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mevcut olmayabilir.

NOTLAR
 Alınan mesajlar için kullanılan telefona göre veya sistem ile kayıt 

durumuna göre, bazı bilgiler gösterilmeyebilir.
 Çoklu mesaj alındığında, bir açılabilir pencere gösterilir. (Mesaj-

lar) seçeneğini seçip, mesajları gelen kutusunda saklayın.
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  MESAJ KONTROL ETME

1.  Gelen kutusunu gösterin. ( S.91)

2.  Listeden istenilen mesajı seçin.

3.  (Bak) seçeneğini seçin.

4.  Mesajı kontrol edin.

   (Oynat): Mesajı okutmak için seçin.

   (Yanıtla)*: Mesajı yanıtlamak için seçin. ( S.94)

   (İptal): Bu fonksiyonu iptal etmek için seçin.

*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mev-
cut olmayabilir.

Metin Mesajı

Tekrar Dinle Bak Cevapla İptal

Dinle Cevapla İptal

NOTLAR
 Bağlanmış Bluetooth telefonun tipine göre, telefonda başka ek 

yollar izlemek gerekebilir.
 Yalnızca bağlı Bluetooth telefonda alınan mesajlar gösterilebilir.
 Sürüş esnasında mesaj metni gösterilmez.
 " " düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kont-

rol düğmesini kullanarak, okuma ses seviyesini ayarlayın.
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  MESAJA CEVAP VERME (HIZLI CEVAP)*

*: Ses sistemine bağlı Bluetooth telefona göre, bu fonksiyon mevcut olmayabilir.

1.  Gelen kutusunu gösterin. ( S.91)

2.  Listeden istenilen mesajı seçin.

3.  (Yanıtla) seçeneğini seçin.

4.  İstenilen mesajı seçin.

5.  (Gönder) seçeneğini seçin.

  (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.

  (İptal): Mesaj göndermesini iptal etmek için seçin.

NOTLAR
 Mevcut kayıtlı 10 mesaj vardır.

Metin Mesajı

Tekrar Dinle Bak Cevapla İptal

Geri Mesaj

Üzgünüm, Şu anda konuşamam. Arabadayım.

Beni arayabilir misin?

Seni sonra ararım.

Biraz gecikeceğim.

Birazdan oradayım.

Gönder Cevapla İptal

*********** mesaj gönder?
“Üzgünüm, Şu anda konuşamam. Arabadayım.”
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  MESAJA CEVAP VERME (HIZLI CEVAP)*

1.  Sık arananlar listesi ekranını ( S.86), son arananlar listesi ekra-
nını (S.86) veya kişi detayları ekranını görüntüleyin.                                
( S.87).

2.  İstenilen numaranın yanındaki  işaretini seçin.

3.  İstenilen mesajı seçin.

4. (Gönder) seçeneğini seçin.

  (Değiştir): Mesajı değiştirmek için seçin.

  (İptal): Mesaj göndermesini iptal etmek için seçin.

  MESAJI GÖNDERENİ ARAMA

SMS/MMS gönderen kişinin telefonuna arama yapılabilir.

1.  Gelen kutusunu gösterin. ( S.91)

2.  İstenilen göndericinin yanındaki  işaretini seçin.

3.  "Arıyor" ekranının görüntülendiğinden emin olun.

Geri Mesaj

Üzgünüm, Şu anda konuşamam. Arabadayım.

Beni arayabilir misin?

Seni sonra ararım.

Biraz gecikeceğim.

Birazdan oradayım.

Gönder Değiştir İptal

*********** mesaj gönder?
“Üzgünüm, Şu anda konuşamam. 

Arabadayım.”
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UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE
Uygulamaları kullanırken dikkat edilecek önlemler aşağıda göste-
rilmiştir.

Bu bölümde, iPhone veya Android cihazlar, akıllı telefon olarak                      
geçecektir.

NOTLAR
 Uygulamaya göre, bazı fonksiyonlar sürüş sırasında, güvenlik 

nedenlerinden mevcut değildir.
 Akıllı telefonun sinyal alışını, performansını ve doğruluğunu ar-

tırmak için, sürüş esnasında güvenli bir yerde olduğundan emin 
olarak, akıllı telefonu sisteme mümkün olduğunca yakın yerleş-
tirin.

 Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, telefonunuz ile 
verilen orijinal kabloları veya eşdeğer piyasa (onaylı) kablolarını 
kullanın.

 Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumundayken, bağlı akıllı 
telefon şarj olur.

 Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, kontak anahtarı 
"ACC" veya "ON" konumundayken akıllı telefon tanınmayabilir. 
Bu durumda, akıllı telefonu çıkartın ve tekrar bağlayın.

 Gösterilen bilginin kesinliği veya sinyal alım performansı, akıllı 
telefona veya bağlı aygıta ve kablosuz iletişimine göredir.

 Akıllı telefonu kullanırken, cihaz ile gelen kullanıcı kılavuzunu 
okuyun.

 Akıllı telefon uygulaması için özel kullanım prosedürlerini takip 
edin.

 Aygıtı Bluetooth üzerinden bağlarken, iletişim USB'ye göre daha 
yavaş olabilir.

 UYARI
 Sürüş sırasında akıllı telefon bağlamayın veya kullanmayın.
 Akıllı telefonu bağlamadan veya kullanmadan önce aracı güvenli bir 

yerde park ettiğinizden emin olun.

 DİKKAT
 Akıllı telefonunuzu aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, aracın 

içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, akıllı telefonunuz zarar 
görebilir.

 Akıllı telefonun bağlantısını yaparken cihazın üzerine bastırmayın 
veya gereksiz basınç uygulamayın; akıllı telefon veya bağlantı noktala-
rı zarar görebilir.

 Akıllı telefonunuzu USB üzerinden bağlarken, USB yuvasına yabancı 
maddeler sokmayın; akıllı telefon veya bağlantı noktaları zarar                          
görebilir.
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  UYGULAMALARI KULLANMAK İÇİN GEREKLİ 
  AYARLAR

Bu sistemdeki bir uygulamayı kullanmak için, ilgili uygulamanın 
akıllı telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir.

 Akıllı telefonunuzdan, uygulamayı aratın ve indirin.

•  iPhone: iTunes üzerinden App Store

•  Android aygıtı: Google Play Store

 Bir hesap açın ve uygulamaya akıllı telefondan giriş yapın.

NOTLAR
 Lütfen uygulamanın en son versiyonunu kullanın.
 Apple CarPlay, bir uygulamanın yüklenmesine gerek duyma-

maktadır. Apple CarPlay hakkında ayrıntılar için, "Apple CarPlay" 
konusuna bakın. ( S.108)

  UYGULAMA TABANLI BAĞLI İÇERİK 
  HAKKINDA

Bu sistemde uygulamanın bağlı içerik hizmetlerini kullanmak için 
gereksinimler.

 Sistemin en son versiyonu, akıllı telefonunuza yüklü olan 
bağlı içerik uygulamaları ile uyumludur.

 Mevcut bir hesap ve kablosuz içerik hizmet sağlayıcısı.

 Akıllı telefon veri planı: Akıllı telefonunuzun veri planı sınırsız 
veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablo-
suz ağları üzerinden erişilen uygulama tabanlı bağlı içerikler, 
operatörünüz tarafından ek bir ücrete tabi olabilir.

 İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOTLAR
 Ürün özelliklerine yapılan değişiklikler, kılavuzun içeriği ve ürü-

nün özellikleri arasında farklılıklara yol açabilir.
 Akıllı telefonunuzun veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat 

edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri                   
yansıtabilir.
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NOTLAR
 Sınırlamalar:

•  Uygulama tabanlı bağlı içeriğe erişim, akıllı telefonunuzun 
internete bağlanmasına izin vermek amacıyla kablosuz mobil 
ve/veya Wi-Fi şebeke kapsama alanının durumuna bağlı ola-
caktır.

•  Hizmetin bulunabilirliği bölgelere göre coğrafi olarak sınırlı               
olabilir. Ek bilgi için kablosuz bağlantılı içerik servis sağlayıcı-
sına başvurun.

•  Bu ürünün bağlı içeriğe erişebilmesi, önceden bildirilmeksi-
zin değiştirilebilir ve aşağıdakilerin herhangi birinden etkile-
nebilir: akıllı telefonun gelecekteki bellenim sürümleriyle 
uyumluluk sorunları; akıllı telefon için bağlı içerik uygulama-
larının gelecekteki sürümleri ile uyumluluk sorunları; bağlan-
tılı içerik uygulamanın veya hizmetin sağlayıcı tarafından de-
ğiştirilmesi veya sonlandırılması.

 Bazı uygulamalar GPS uydularından ve kablosuz iletişim hatla-
rından gelen sinyalleri kullandığından, aşağıdaki konumlarda 
düzgün çalışmayabilirler.
•  Tünellerde
•  Yeraltı park yerlerinde
•  Bazı kırsal alanlar gibi, kablosuz iletişim menzili dışında
•  Kablosuz iletişim ağının yoğunlaştığı veya iletişimlerin kısıt-

landığı durumlarda
 Koşullara ve ortama bağlı olarak, sinyal zayıf olabilir veya alın-

mayabilir. Bu tür durumlarda, bir hata oluşabilir.

NOTLAR
 Akıllı telefonlar için iletişim ve telefon görüşmesi ücretleri kablo-

suz abone tarafından ödenmelidir.
 Bir akıllı telefondaki veya başka bir cihazdaki verileri sistemle 

birlikte kullanırken kaybederseniz, kaybolan veriler için herhan-
gi bir tazminat yapılmayacaktır.

 SUBARU CORPORATION, uygulama tarafından sağlanan içeriği 
garanti etmez.

 Uygulama, akıllı telefonlar, akıllı telefon uygulamaları veya istas-
yonlardaki faktörlerden dolayı çalışmayabilir. SUBARU CORPO-
RATION, bunun için herhangi bir sorumluluk kabul                                              
etmemektedir.
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SUBARU STARLINK (VARSA)

SUBARU STARLINK
SUBARU STARLINK fonksiyonu, Bluetooth veya USB bağlantısı kul-
lanarak akıllı telefonunuzu sisteme bağlamanızı sağlar.

iPhone veya Android cihazlarını SUBARU STARLINK uygulaması 
yüklü olarak bağlarken, SUBARU STARLINK içeriğini sistem üzerin-
den kontrol edebilirsiniz.

SUBARU STARLINK uygulamasını kullanmak için, iPhone'unu-
zu USB veya Bluetooth üzerinden bağlayın veya Android ciha-
zınızı Bluetooth ile bağlayın.
Yalnızca 8 inçlik sistem: Akıllı telefonunuzu Bluetooth ile eşleştir-
meniz ( S.58), telefon rehberi indirme fonksiyonunu açık (          
S. 60) olarak ayarlamanız ve ardından saati hem akıllı telefonda 
hem de sistemde aynı olacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir.

Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" 
bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. ( S.98)

  SUBARU STARLINK BİLGİSİ GÖSTERME

1. Akıllı telefonunuzdaki SUBARU STARLINK uygulamasını                               
çalıştırın.

2. iPhone'u USB ile bağlayın veya iPhone'u veya Android cihazını 
Bluetooth bağlantısını kullanarak bağlayın.

 iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için:  S.36

 iPhone'unuzu veya Android cihazınızı kaydetme veya bağla-
ma hakkında ayrıntılar için:  S.52

3. (SUBARU STARLINK) seçeneğini "Uygulamalar" ekranından se-
çin. ( S.30)

NOTLAR
 Kontak anahtarı "ACC" veya "ON" konumuna getirildiğinde, (SU-

BARU STARLINK) hemen görünmeyebilir. Öyleyse, lütfen                               
bekleyin.
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DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

 iPhone: iOS 7.1.2 veya daha yeni

 Android: Android 4.0 veya daha yeni

  YASAL UYARI

 iPhone için
Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını 
aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik hususlarından dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama 
uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan 
önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında 
iPhone'un kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, iPhone iletişim işlevlerini kullanan servislerin kullanımı sıra-
sında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim ortamında bir 
engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi bir sorum-
luluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın planına 
göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, iPhone uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağ-
men, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygu-
lamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk 
kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edin-
diği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı iPhone'dan 
şirkete gönderilir. Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir 
ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla 
yükümlü olan uygulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından 
bakım amaçları için edinilebilir.
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 Android cihazlar için
Fonksiyonları kullanarak, bu uygulamalar için kullanıcı şartlarını 
aşağıdaki kayıt ve koşullara ek olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Güvenlik hususlarından dolayı, sürüş esnasında kısmi bir kısıtlama 
uygulanabilir. Araç içi bir cihazı kullanırken, sürücü, çalıştırmadan 
önce daima güvenli bir yerde durmalıdır. Sürüş esnasında Android 
akıllı telefonun kullanılması, Yol Trafik Yasasını ihlal edebilir.

Şirket, Android akıllı telefon iletişim işlevlerini kullanan servislerin 
kullanımı sırasında ilgili taşıyıcılar tarafından sağlanan iletişim or-
tamında bir engel veya ilgili sinyal durumuyla ilgili olarak herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, iletişim ücretleri, taşıyıcınızın 
planına göre belirlenir ve sözleşme tarafı tarafından karşılanır.

Bu cihaz, Android akıllı telefon uygulamaları için uygun işlevleri 
içermesine rağmen, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yöne-
timi veya uygulamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiç-
bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken konum bilgisi, Şirket edin-
diği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak için, bağlı Android 
akıllı telefondan şirkete gönderilir.

Bilgiler, Şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi 
bir amaçla kullanılmaz. Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uy-
gulamaların kullanım koşulları, Şirket tarafından bakım amaçları 
için edinilebilir.

Bu cihaz, iPhone uygulamaları için uygun işlevleri içermesine rağ-
men, üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerin yönetimi veya uygu-
lamaları ile ilgili herhangi bir şart altında Şirket hiçbir sorumluluk 
kabul etmemektedir. Konum bilgisi vb. hizmetleri kullanırken ko-
num bilgisi, Şirket edindiği bilgileri kullanarak hizmetleri sağlamak 
için, bağlı iPhone'dan şirkete gönderilir. Bilgiler, Şirket tarafından 
sıkı bir şekilde yönetilir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmaz. 
Buna ek olarak, uymakla yükümlü olan uygulamaların kullanım ko-
şulları, Şirket tarafından bakım amaçları için edinilebilir.
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ahaTM by HARMAN

aha, sisteme bağlanan ve en sevdiğiniz web içeriğine güvenli ve 
kolay erişim sağlayan, bulut tabanlı bir uygulamadır. İnternet rad-
yosunu, kişiselleştirilmiş müziği, sesli kitapları, Facebook, Twitter, 
restoran ve otel aramalarını, hava durumunu ve daha fazlasını kap-
sayan istasyonların bulunduğu on binlerce istasyon var. aha hak-
kında daha fazla bilgi için, aha sitesini ziyaret edin (http://www.
aharadio.com).

iPhone veya Android cihazlarını aha uygulaması yüklü olarak bağ-
larken, aha içeriğini sistem üzerinden kontrol edebilirsiniz, görebi-
lirsiniz ve dinleyebilirsiniz.

aha uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu USB üzerin-
den bağlayın veya Android cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.
Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" 
bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. ( S.98)

Navigasyon fonksiyonu ile: Harita ekranında aha uygulamasından 
POI bilgilerini görüntüleyebilir ve bu POI'lere gidebilirsiniz.

  GENEL BAKIŞ

ahaTM by HARMAN kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ula-
şılabilir:
 Akıllı telefonunuzdaki aha uygulamasını çalıştırın.

 iPhone'u USB ile bağlayın veya Android cihazını Bluetooth 
bağlantısını kullanarak bağlayın.

•  iPhone bağlama hakkında ayrıntılar için: S.36 Bir Andro-
id cihazının kaydedilmesi veya bağlanması hakkında ay-
rıntılar için:  S.52

 (Aha) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın. ( S.30)
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 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokunun.

Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için çevirin.
Bir öğe seçmek için basın.

Sonraki/önceki içerik öğesini görüntülemek için basın.

 Kontrol ekranı

No. Fonksiyon

İstasyon adını gösterir.

Kapak resmini gösterir.

İstasyon listesi ekranını görüntülemek için seçin.

Parça listesi ekranını görüntülemek için seçin.

Uygulamalar

İstasyon 01 İstasyon Listesi

Parça Listesi

15 saniye 30 saniye

Bilgi 01

Bilgi 02

1 ay önce

Önceden AyarlanmışGeri

Podcast'larım
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No. Fonksiyon

Üst ekran kullanma düğmeleri
•  İçerik öğeleri değiştirilebilir ve içerik öğeleri bilgi içeriyorsa, 

çağrılar yapılabilir ve hedefler için içerik öğeleri ayarlanabilir*.

Uygulama sunucusuna "Beğenilmeyen" bilgisini göndermek 
için seçin. Sunucuya gönderilen "Beğenilmeyen" bilgisini iptal 
etmek için bu düğmeyi tekrar seçin.

Uygulama sunucusuna "Beğenilen" bilgisini göndermek için 
seçin. Sunucuya gönderilen "Beğenilen" bilgisini iptal etmek 
için bu düğmeyi tekrar seçin.

Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini göstermek için seçin.

Öne çıkan istasyonlar listesini göstermek için seçin.

Konum bilgisini kullanarak istasyonların listesini görüntülemek 
için seçin.

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

NOTLAR
 Aha uygulaması etkin durumdayken diğer modlara geçtiğinizde 

ve akıllı telefon hala bağlıyken sistemi Kapalı/Açık duruma geti-
rirseniz, giriş ekranı görüntülenir.

 Akıllı telefonda önceden ayarlanmış istasyon listesindeki ilk 35 
giriş görüntülenir. Önceden ayarlanmış istasyon listesinde 
35'den fazla giriş varsa akıllı telefondaki listedeki girişlerin sırası-
nı değiştirin. Ekranda gösterilen istasyon listesini değiştirmek 
için önceden ayarlanmış istasyonların önceliğini aha uygulama-
sı içerisinde değiştirebilirsiniz (bu sistemden bağlantısı kesildik-
ten sonra). Bu listede değişiklik yapmak için lütfen akıllı telefo-
nunuzda aha uygulaması "Önceden Ayarlanmışları Düzenle" 
ayarına bakın.

 iPhone'unuzda birden çok ses dosyası depolanırsa, çalma işlemi 
başlayana kadar biraz zaman alabilir.

 Akıllı telefonunuzdaki aha'dan gelen Bluetooth ses akışına geç-
tiğinizde çalma aralıklı olabilir.

 Aşağıdaki işlemler bu sistemde mevcut değildir. Bu işlemleri 
akıllı telefonda gerçekleştirin.
•  İstasyonları Ekleme / Yeniden Sıralama / Silme
•  Facebook / Twitter'da oturum açın (Giriş yapmadığınızda, is-

tasyon tarafından giriş yapılması gerekecektir. Bunu, sistemin 
bağlantısı kesildiğinde yapmanız gerekir.)

 Aha fonksiyonu için aşağıdaki dokunmatik ekran hareketleri kul-
lanılamaz.
•  Bir parmakla çift dokunuş
•  İki parmakla çift dokunuş

 iPhone ve/veya Android cihazında aha uygulaması kapatıldığın-
da ses/görüntü sistemi kapanacaktır.
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aha İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.
 iPhone: iOS 7,0 veya daha yeni

 Android: Android 2,2 veya daha yeni

NOTLAR
 Desteklenmeyen bir iPhone bağlandığında garantinin geçerli 

olmadığını unutmayın.
 Kullanılabilen fonksiyonlar, Android cihazın türüne bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir.
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Apple CarPlay

CarPlay, iPhone telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları gör-
mek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir.

Desteklenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

 Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Apple 
CarPlay sitesini ziyaret edin (https://ssl.apple.com/ios/                
carplay/).

Apple CarPlay uygulamasını kullanmak için, iPhone'unuzu 
USB portuna bağlayın.
Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" 
bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. ( S.98)

  GENEL BAKIŞ

Apple CarPlay kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile                                   
ulaşılabilir:
 iPhone'u USB portuna takın.

•  iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için:  S.36

 (Apple CarPlay) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın. 
( S.30)
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Apple CarPlay

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokunun.

 Kontrol paneli

*: Görüntülenen ekran, bağlı iPhone'a göre değişir.

No. Fonksiyon

Uygulama düğmelerini gösterir.
Uygulamayı çalıştırmak için seçin.

Apple CarPlay'ın ana ekranını göstermek için seçin.

Apple CarPlay'den çıkmak için seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

iPhone iOS 7.0 veya daha yeni sürümüyle uyumlu aşağıdaki cihaz-
lar desteklenmektedir.

  iPhone 6s  iPhone SE

  iPhone 6s Plus  iPhone 5s

  iPhone 6  iPhone 5c

  iPhone 6 Plus  iPhone 5

Telefon

Şimdi Çalan

Müzik

Subaru

Haritalar

Podcast'lar

Mesajlar

Sesli Kitaplar
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Android Auto

Android Auto

Android Auto, Android telefonunuzu sisteme bağlayarak haritaları 
görmek, müzik çalmak ve arama yapmak için kullanılabilir. Destek-
lenen uygulamalar da çalıştırılabilir.

 Hizmetler veya işlemler hakkında ayrıntılı bilgi için, Android 
Auto sitesini ziyaret edin. 

 (https://www.android.com/auto/) ve (https://support.goog-
le.com/androidauto/).

Android Auto uygulamasını kullanmak için, Android aygıtınız 
USB portuna bağlayın.
Uygulamayı kullanırken, "UYGULAMALARI KULLANMADAN ÖNCE" 
bölümünde belirtilen önlemleri okuyun. ( S.98)

  GENEL BAKIŞ

Android Auto kullanım ekranına, aşağıdaki yöntemler ile                                   
ulaşılabilir:
 iPhone'u USB portuna takın.

•  iPhone'unuzu USB ile bağlama ayrıntıları için:  S.36

 (Android Auto) seçimini "Uygulamalar" ekranından yapın.      
( S.30)
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Android Auto

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

"Uygulamalar" ekranını görüntülemek için dokunun.

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Uygulama/bilgi düğmelerini gösterir.
Uygulamaya çalıştırmak için veya bilgiyi göstermek için seçin.

DESTEKLENEN CİHAZLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

  Android: 5.0 veya daha yeni

Crystal Cove'a 32 Dakika

101 North'ta normal trafik

Güneş Kremi Al!
Sahile gitmeden önce



108



109

Ses sistemi

Fonksiyonların bazıları, sürüş esnasında çalışmaz.

Temel Çalıştırma 110
Bazı Temel Bilgiler ........................................................110

Sistemi Açma ve Kapatma......................................110
Bir Ses Kaynağı Seçimi .............................................111
Ses Ayarları ..................................................................112
Ses Tanıma Sistemi ....................................................113
Radyonun Çalışması .................................................114

AM/FM Radyo 114
Genel Bakış ......................................................................114

İstasyon Kaydetme ...................................................116
Listeden Bir İstasyon Seçme ..................................116
Radyo Veri Sistemi .....................................................116

DAB ......................................................................................118
Genel Bakış ..................................................................118
Bir Hizmetin/Bileşenin Önceden 
Ayarlanması .................................................................119
Bir Hizmet/Bileşen Seçme
Listeden ........................................................................120
Radyo Veri Sistemi .....................................................120

Ortam Kullanımı 121
CD .........................................................................................121

Genel Bakış ..................................................................121
USB Bellek ........................................................................123

Genel Bakış ..................................................................123
iPod ......................................................................................125

Genel Bakış ..................................................................125
Bluetooth Ses Sistemi .................................................128

Genel Bakış ..................................................................128
Bir Bluetooth Cihazın Bağlanması .......................131

AUX ......................................................................................131
Genel Bakış ..................................................................131

Ses/Görüntü Kumandaları 134
Direksiyon Kumanda Düğmeleri ...........................134

Ses/Görüntü Sistemi Çalışması 
Hakkında İpuçları 136
Çalışma Bilgileri .............................................................136

Radyo .............................................................................136
CD Çalar Ve Disk .........................................................138
USB Bellek Cihazı .......................................................141
iPod ................................................................................141
Dosya Bilgileri .............................................................142



Temel Çalıştırma

110

TEMEL ÇALIŞTIRMA

BAZI TEMEL BİLGİLER

Bu kısım, ses/görüntü sistemi hakkında bazı temel özellikleri içerir. 
Bazı bilgiler sizin sisteminiz ile ilgili değildir.

Ses/görüntü sistemi, kontak anahtarı "ON" veya "ACC" konumun-
dayken çalışır.

 DİKKAT
 Akünün boşalmasını önlemek için, motor çalışmıyorken ses/görüntü 

sistemini uzun süre açık bırakmayın.

  SİSTEMİ AÇMA VE KAPATMA

" " düğmesi: Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için 
basılı tutun. Sistem son kullanılan modda açılır. Ses seviyesini ayar-
lamak için bu düğmeyi çevirin.

, : Ses/görüntü sistemi için ekran düğmelerini gör-
mek için basın.
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  BİR SES KAYNAĞI SEÇİMİ 

1.   veya  düğmesine basın.

2.  İstenilen ses kaynağını seçin.

 "Radyo" ekranı

 "Ortam" ekranı

	  veya 'a her basıldığında, ses kaynağı da de-
ğiştirilebilir.

Radyo > FM

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Doğrudan Arama

Autostore

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Ayarlar

Sanatçı 01

Ortam > CD

Parça Adı 01

Sanatçı 01

Albüm 01

Gözat

Karışık Tekrar et
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  SES AYARLARI

Aşağıdaki ses kalitesi ayarlanabilir.

TON:

Bir ses programının ses seviyesi ne kadar iyi olduğu, büyük oranda 
tiz, orta ve bas seviyelerinin karışımı ile belirlenir. Aslında farklı mü-
zik türleri ve sesli programlar genellikle farklı tiz, orta ve bas karı-
şımlarıyla daha iyi ses çıkarır.

BALANS:

Sağ ve sol stereo kanallarının iyi balansı ve ön, arka ses seviyesi de 
önemlidir.

Bir yayın veya stereo dinlerken, sağ ve sol balansını değiştirdiğiniz-
de, bir tarafın sesi 1 kademe düşerken diğer tarafınki artar.

1.   düğmesine basın.

2.  (AYARLAR) seçeneğini seçin.

3.  (Ses) seçeneğini seçin.

4.  (EQ ve Ses Konumu) seçimini seçin.

5.  İstenilen öğeyi ayarlayın.

No. Fonksiyon

Ses dengesini ayarlamak için simgesini seçin.

Yüksek tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.

Orta tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.

Düşük tonlu sesleri ayarlamak için kaydırıcıları seçin.

Bütün ayar öğelerini sıfırlamak için seçin.

EQ ve Ses KonumuSıfırla

Bass Orta Tiz
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  SES TANIMA SİSTEMİ

1.  Ses tanıma sistemini çalıştırmak için düğmeye basın.

	Ses tanıma sistemi ve komut listesi kullanılabilir. ( S.185)
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RADYO ÇALIŞMASI

AM/FM RADYO

  GENEL BAKIŞ

FM / AM radyo çalışma ekranına "Radyo" ekranında (FM) veya (AM) 
seçilerek erişilebilir. ( S.115)

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Frekansları değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. ( S.74)

Mevcut istasyonları yukarı/aşağı aramak için basın.
Sürekli arama için basılı tutun.
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RADYO ÇALIŞMASI

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Radyo modlarını değiştirmek için seçin.

Alınabilen istasyonların listesini göstermek için seçin. 
( S.120)

Frekansları girerek istasyon aramak için seçin.

Önceden ayarlanmış istasyonlar listesini, sinyal kalitesine göre 
sıralamak için seçin.
Daha önce ayarlanmış olan istasyonlara dönmek için tekrar 
(Autostore) seçeneğini seçin.

No. Fonksiyon

Yalnızca FM: Radyo ayarları ekranını göstermek için seçin. 
( S.70)

Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.

Önceden ayarlanmış istasyonları ayarlamak için seçin.
Önceden ayarlanmış istasyon listesi, listeyi kaydırarak 
kaydırılabilir.

*: Varsa

NOTLAR
 Bir stereo yayını algılandığında, radyo otomatik olarak stereoya 

geçer.

Radyo > FM

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Doğrudan Arama

Autostore

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Ayarlar

Sanatçı 01
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  İSTASYON KAYDETME

İstasyonlar önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.

1.  İstenilen istasyonu seçin.

2.  İstenilen önceden ayarlanmış istasyon tuşlarından birine basılı 
tutun.

	Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştir-
mek için de aynı prosedürü takip edin.

  LİSTEDEN BİR İSTASYON SEÇME

İstasyon listesi görüntülenir.

1.  (İstasyon Listesi) seçimini seçin.

 Yalnızca FM

2.  İstenilen listeyi seçin.

	(Hepsi): Bütün istasyonları göstermek için seçin.

	(Tür): Kategorileri göstermek için seçin.

3.  İstenilen istasyonunu seçin.

  RADYO VERİ SİSTEMİ*

*: Bu fonksiyon bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut değildir.

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon 
ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün 
çalışmayabilir.

RADYO ÇALIŞMASI

Radyo > FM

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Doğrudan Arama

Autostore

Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut Basılı Tut

Ayarlar

Sanatçı 01
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TA (TRAFİK ANONSU) FONKSİYONU

Radyo, düzenli olarak trafik bilgileri yayınlayan bir istasyon arama-
ya başlar ve trafik bilgileri programı başladığında istasyon yayın 
yapar.

1.  Radyo, bir TP istasyonu aradığında, ekranda bir açılır pencere 
görüntülenir.

	(Devre Dışı Bırak): TA işlevini kapatmak için seçin.

	(Yoksay): Trafiği bilgilerini çalmayı iptal etmek için seçin.

NOTLAR
 TA fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. ( S.70)
 TP istasyonu veya EON-TP istasyonu alındığında, ekranda "TP" 

belirir.
 Program sona erdiğinde, ilk işlem devam eder.
 Trafik anonsu alınırken, ses seviyesi hafızaya alınır.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otoma-
tik olarak seçilir.

NOTLAR
 AF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. ( S.70)

ACİL DURUM UYARISI

Ekranda bir açılır pencere görüntülenir ve bir acil durum uyarısı 
alındığında bir alarm çalınır.

NOTLAR
 Acil durum uyarısı fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. ( S.70)
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DAB*

*: DAB'ı, fonksiyonun kullanıldığı ülkeye ve aracınıza bağlı olarak kullanmak 
mümkün olmayabilir.

  GENEL BAKIŞ

DAB işlem ekranı, "Radyo" ekranında (DAB) seçilerek erişilebilir. 
(S.115)

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Hizmetleri değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. ( S.74)

Grupları yukarı/aşağı aramak için basın.
Sürekli arama için basılı tutun.
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RADYO ÇALIŞMASI

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Radyo modlarını değiştirmek için seçin.

Alınabilen hizmetlerin/bileşenlerin listesini göstermek için 
seçin. ( S.124)

İstasyon bilgisini göstermek için seçin.

Radyo ayarları ekranını göstermek için seçin. ( S.70)

Ön ayarlı düğmeler listesinde ilerlemek için seçin.

No. Fonksiyon

Önceden ayarlanmış hizmetleri/bileşenleri ayarlamak için 
seçin.
Önceden ayarlanmış hizmetler/bileşenler listesi, listeyi 
kaydırarak kaydırılabilir.

  BİR HİZMETİN/BİLEŞENİN ÖNCEDEN  
  AYARLANMASI

Hizmetler/bileşenler önceden ayarlanmış olarak kaydedilebilir.
1.   İstenilen hizmetleri/bileşenleri seçin.

2.  İstenilen önceden ayarlanmış istasyon tuşlarından birine basılı 
tutun.

	Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştir-
mek için de aynı prosedürü takip edin.

Radyo > DAB

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Radyo Bilgisi

Ayarlar

Sanatçı 01

Rock/Indie

DLS Bilgisi: Bilgi İstasyonu

Radyo > DAB

İstasyon 01
İstasyon Listesi

Radyo Bilgisi

Ayarlar

Sanatçı 01

Rock/Indie

DLS Bilgisi: Bilgi İstasyonu
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  LİSTEDEN BİR HİZMET/BİLEŞEN SEÇME

Hizmetler/bileşenler listesi görüntülenir.

1.  (İstasyon Listesi) seçimini seçin.

2.  İstenilen listeyi seçin.

	(Hepsi): Bütün hizmetleri/bileşenleri göstermek için seçin.

	(Tür): Kategorileri göstermek için seçin.

	(Gruplar): Grupları göstermek için seçin.

3.  İstenilen hizmetleri/bileşenleri seçin.

  RADYO VERİ SİSTEMİ

Bu özellik, radyonuzun yayınlayan radyo istasyonlarından, istasyon 
ve program bilgilerini almasını sağlar.

RDS altyapısının kullanılabilirliğine bağlı olarak, hizmet düzgün 
çalışmayabilir.

AF (ALTERNATİF FREKANS) FONKSİYONU

Mevcut sinyal alımı kötüleşirse, iyi alım yapan bir istasyon otoma-
tik olarak seçilir.

NOTLAR
 AF fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. ( S.70)

DAB ANONSLARI FONKSİYONU

Ekranda bir açılır pencere görüntülenir ve DAB anonsu alındığında, 
bir DAB anonsu çalınır. Açılır pencerede (Anons Ayarları) seçeneği-
ni seçerek, DAB duyuru kategorileri ayarlanabilir.

NOTLAR
 DAB anonsları fonksiyonu açılabilir/kapatılabilir. ( S.70)
 DAB anons kategorileri, radyo ayarları ekranında ayarlanabilir. 

( S.70)
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Ortam Çalışması

CD

  GENEL BAKIŞ

CD çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

	Bir disk koyun. ( S.35)

	"Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. ( S.115)

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

CD'yi çıkarmak için basın.

CD yuvası

Bir parçayı değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. ( S.74)

Bir parçayı değiştirmek için basın.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
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Ortam Çalışması

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

Kapak resmini gösterir.

Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin.
•  Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için 

(Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No. Fonksiyon

İlerlemeyi gösterir.
Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.

Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için seçin.

Bir parçayı değiştirmek için seçin.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Duraklatmak/oynatmak için seçin.

CD'de halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini 
etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.

NOTLAR
 Bir CD, CD-DA dosyaları ve MP3/WMA/AAC dosyaları içeriyorsa, 

sadece CD-DA dosyaları çalınabilir.
 Bir CD-TEXT CD'si takılırsa, CD'nin ve parçaların adları                                        

görünebilir.
 Oynatılan disk veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi 

görüntülenmeyebilir.

Ortam > CD

Parça Adı 01

Sanatçı 01

Albüm 01

Gözat

Karışık Tekrar et
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Ortam Çalışması

USB BELLEK

USB bellekte bulunan ses ve video dosyaları çalınabilir/görüntüle-
nebilir. Sürüş esnasında, video oynatılmayacaktır. Yalnızca ses oy-
natılacaktır.

  GENEL BAKIŞ

Aşağıdaki yöntemler ile USB bellek ses/video oynatma ekranına 
ulaşılabilir:

	Bir USB bellek bağlayın. ( S.36)

	"Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. ( S.115)

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Bir parça/dosya değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. 
( S.74)

Bir parça/dosya değiştirmek için basın.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
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Ortam Çalışması

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

Kapak resmini gösterir.

Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin.
•  Her bir çalma modunda parça/dosya aramasını daraltmak 

için (Arama OO) seçeneğini belirleyin.

No. Fonksiyon

İlerlemeyi gösterir.
Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.

Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için seçin.

Bir parça/dosya değiştirmek için seçin.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Duraklatmak/oynatmak için seçin.

USB bellekte halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma 
işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.

Video görüntüsünü gösterir.

Tam ekran video göstermek için seçin.

Hızlı (1,5 katı) oynatma için seçin.

Yavaş (0,5 katı) oynatma için seçin.

*: varsa

Ortam > USB

Parça Adı 01
Gözat

Karışık Tekrar et

Sanatçı 01

Albüm 01

Ortam > USB

Gözat

Tam Ekran
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 UYARI
 Sürüş sırasında, ses sisteminin kumandalarını kullanmayın veya USB 

bellek bağlamayın.

 DİKKAT
 Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, 

aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik 
çalarınız zarar görebilir.

 Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-
tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı nok-
taları zarar görebilir.

 Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağ-
lantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOTLAR
 Oynatılan aygıt veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi 

görüntülenmeyebilir.

iPod

Bir iPod bağlandığında, iPod müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bu ünitede, bir listeden bir dosya seçmek veya rastgele çalma mo-
duna geçmek gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Apple CarPlay'i destekleyen cihazlarda, Apple CarPlay'i cihaz tara-
fındaki Kısıtlamalar ayarlarından kapatın.

  GENEL BAKIŞ

iPod çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

	Bir iPod bağlayın. ( S.36)

	"Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. ( S.115)
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 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Bir parçayı değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun.
( S.74)

Bir parçayı değiştirmek için basın.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

Kapak resmini gösterir.

Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin.
•  Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için 

(Arama OO) seçeneğini belirleyin.

Ortam > iPod

Parça Adı 01
Gözat

Karışık Tekrar et

Sanatçı 01

Albüm 01
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No. Fonksiyon

İlerlemeyi gösterir.
Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.

Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için seçin.

Bir parçayı değiştirmek için seçin.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Duraklatmak/oynatmak için seçin.

iPod'da halihazırda çalınan parçalar için rasgele çalma işlemini 
etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.

Mevcut içerik öğesini sabit aralıklarla hızlı ileri almak için seçin.

Mevcut içerik öğesini sabit aralıklarla hızlı geri almak için seçin.

*: Sesli Kitaplar veya Podcast'ler oynatılırken görüntülenir.

 UYARI
 Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya iPod 

bağlamayın.

 DİKKAT
 Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, 

aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik 
çalarınız zarar görebilir.

 Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-
tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı nok-
taları zarar görebilir.

 Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağ-
lantı noktalarına zarar verebilirsiniz.

NOTLAR
 Orijinal iPod bağlantı kablosu ile bir iPod bağlandığında, otoma-

tik olarak iPod şarj olmaya başlar.
 iPod müzik çalarken, işlemi sistemde yapın. Doğrudan iPod'dan 

çalınırsa, bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir. Ayrıca, bağlı iPod'a 
bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut olmayabilir.

 iPod'a veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak resmi görüntü-
lenmeyebilir.

 Ses sistemine iPod bağlanıp ses kaynağı iPod moduna getirildi-
ğinde iPod, en son kullanıldığında bırakıldığı noktadan itibaren 
çalmaya devam eder.

 Bağlı iPod tarafından kullanılan parçalar düzgün bir şekilde tanı-
namayabilir veya görüntülenemeyebilir.
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Bluetooth SES SİSTEMİ

Bluetooth ses sistemi, kullanıcıların kablosuz iletişim yoluyla araç 
hoparlörlerinden Bluetooth aygıtlarında depolanan müzik dosya-
larını çalmasını sağlar.

Ses/görüntü sistemi Bluetooth fonksiyonunu desteklediği için, 
kablo kullanmadan taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilir. Cihazı-
nız Bluetooth fonksiyonunu desteklemiyorsa, Bluetooth ses siste-
mi çalışmaz.

  GENEL BAKIŞ

Bluetooth ses kullanım ekranına "Ortam" ekranında  işaretini 
seçerek erişebilirsiniz. ( S.115)

Bağlanan taşınabilir müzik çaların tipine bağlı olarak, bazı özellik-
ler çalışmayabilir, ve ekran kullanıcı kılavuzunda gösterilenden 
farklı görünebilir.

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Bir parçayı değiştirmek için çevirin.
Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. 
( S.74)

Bir parçayı değiştirmek için basın.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
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 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

Kapak resmini gösterir.

Çalma modu seçim ekranını görüntülemek için seçin.
•  Her bir çalma modunda parça aramasını daraltmak için 

(Arama OO) seçeneğini belirleyin.

Ortam > Bluetooth

Parça Adı 01

Sanatçı 01

Albüm 01

Gözat

Cihaz değiştir

Karışık Tekrar et

No. Fonksiyon

"Aygıt Değiştir" ekranını görüntülemek için seçin. ( S.135)

İlerlemeyi gösterir.
Oynatma konumu, kaydırıcıları sürükleyerek değiştirilebilir.

Mevcut çalan parçanın tekrar çalınmasını etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için seçin.

Bir parçayı değiştirmek için seçin.
Hızlı ileri/geri sarmak için basılı tutun.

Duraklatmak/oynatmak için seçin.

Bluetooth aygıtta halihazırda çalınan parçalar için rasgele 
çalma işlemini etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için seçin.
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 UYARI
 Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya Blue-

tooth ses sistemine bağlanmayın.
 Bu sistem Bluetooth antenleri ile donatılmıştır. Kalp pili veya benzeri 

bir cihaz kullanan kişiler, Bluetooth antenleri ile aralarında makul bir 
mesafeyi korumalıdır. Radyo dalgaları, bu tür cihazların çalışmasını et-
kileyebilir.

 Bluetooth cihazlarını kullanmadan önce, kalp pili veya kardiyak defib-
ratör gibi elektrikli medikal cihazlardan birini kullanan biri, radyo dal-
galarına maruz kalarak çalışması hususunda cihazın üreticisi ile görüş-
melidir. Radyo dalgalarının, bu tür medikal cihazların çalışması 
üzerinde beklenmedik etkileri olabilir.

 DİKKAT
 Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Bu durumlarda, 

aracın içerisinde oluşabilecek yüksek sıcaklıklarda, taşınabilir müzik 
çalarınız zarar görebilir.

NOTLAR
 Sisteme bağlanmış olan Bluetooth cihaza göre, ses durdurulmuş-

ken  düğmesi seçildiğinde çalmaya devam edebilir. Tam tersi 
olarak, ses çalarken  düğmesi seçildiğinde durdurulabilir.

 Aşağıdaki koşullarda sistem çalışmayabilir:
•  Bluetooth cihazı kapalıysa.
•  Bluetooth cihazı bağlanmamışsa.
•  Bluetooth cihazının bataryası zayıfsa.

 Bluetooth ile ses çalınırken, telefonu bağlamak biraz zaman ala-
bilir.

 Taşınabilir müzik çaları kullanırken, cihaz ile gelen kullanıcı kıla-
vuzunu okuyun.

 Marş düğmesi "AÇIK" veya "ACC" konumundayken, Bluetooth 
cihazı düşük bağlantı sinyali nedeni ile bağlantıyı keserse, sis-
tem otomatik olarak cihaza tekrar bağlanır.

 Bluetooth cihazının bağlantısı istenilerek kesildiyse (cihazın ka-
patılması gibi), cihaza tekrar otomatik olarak bağlanılmaz. Bu 
durumda, taşınabilir müzik çaları tekrar manuel olarak bağlayın.

 Bluetooth cihazı, Bluetooth ses sistemine bağlandığında, cihaz 
bilgileri kaydedilir. Aracı satarken ya da elden çıkarırken, sistemi-
nizden Bluetooth bilgilerini silin. ( S.62)

 Bluetooth aygıtına veya müzik dosyasına bağlı olarak, kapak res-
mi görüntülenmeyebilir.

 Bağlandığında Bluetooth cihazı otomatik olarak çalınmıyorsa, 
cihazdan işlem gerekebilir.
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  BİR Bluetooth CİHAZININ BAĞLANMASI

Bluetooth ses sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth cihazını 
kaydetmek gereklidir.

 Ek bir cihazı kaydetme

1.  Bluetooth ses kontrol ekranında (Aygıt Değiştir) seçeneğini                
seçin.

2.  Daha fazla bilgi:  S.56

 Kaydedilmiş bir cihazı seçme

1.  Bluetooth ses kontrol ekranında (Aygıt Değiştir) seçeneğini              
seçin.

2.  Bağlanılması istenilen Bluetooth seçin.

	Önceden ayarlanmış istasyonu farklı bir istasyona değiştir-
mek için de aynı prosedürü takip edin.

AUX

  GENEL BAKIŞ

AUX çalışma ekranına, aşağıdaki yöntemler ile ulaşılabilir:

	Taşınabilir bir müzik çalar bağlayın. ( S.36)

	"Ortam" ekranında  seçeneğini seçin. ( S.115)
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 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Ses seviyesini ayarlamak için çevirin.
Ses/görüntü sistemini sessize almak için basın.
Görsel/ses sistemini açmak/kapatmak için basılı tutun.

Ses ayarları ekranını göstermek için basılı tutun. 
( S.74)

Ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.

 Kontrol paneli

No. Fonksiyon

Diğer ortam kaynakları arasında geçiş yapmak için seçin.

Ortam > AUX

Karışık Tekrar et
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 UYARI
 Aracı kullanırken, müzik çaların kumandalarını kullanmayın veya Blue-

tooth cihazı bağlamayın.

 DİKKAT
 Taşınabilir müzik çalarınızı aracın içinde bırakmayın. Aracın içindeki 

sıcaklık yükselip cihazın zarar görmesine neden olabilir.
 Taşınabilir müzik çalarınızın bağlantısını yaparken cihazın üzerine bas-

tırmayın veya gereksiz basınç uygulamayın; cihaza veya bağlantı nok-
taları zarar görebilir.

 Porta yabancı cisim sokmayın; taşınabilir müzik çalarınıza veya bağ-
lantı noktalarına zarar verebilirsiniz.
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SES/GÖRÜNTÜ KUMANDALARI

DİREKSİYON KUMANDA DÜĞMELERİ

Ses/görüntü sisteminin bir kısmı, direksiyon kumanda düğmeleri-
ni kullanarak kontrol edilebilir.

No. Düğme

“SES +/SES -” düğmesi

“  /  ” düğmesi

"Kaynak" düğmesi

 “SES +/SES -” düğmesi

  /  ” düğmesi
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 "Kaynak" düğmesi

NOTLAR
 aha* ve SUBARU STARLINK modunda, seçilen uygulamalara göre 

bazı işlemler ekranda yapılabilir.
*: Varsa
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ÇALIŞMA BİLGİLERİ

NOTLAR
 Aracın içinde ya da yanında cep telefonu kullanmak, dinlemekte 

olduğunuz ses/görüntü sisteminde parazite yol açabilir. Ancak 
bu, bir arıza olduğu anlamına gelmez.

 DİKKAT
 Ses/görüntü sistemine zarar vermemek için:

•  Ses/görüntü sisteminin üzerine içecek dökmemeye dikkat edin.
•  CD yuvasına CD dışında herhangi bir şey koymayın.

  RADYO

Genellikle, radyo yayını alınmasında bir problem, cihazda bir bo-
zukluk olduğu anlamına gelmez, dış ortamın durumuna göre nor-
maldir.

Örneğin, yakındaki yapılar ve arazi koşulları, FM yayınına engel ola-
bilir. Elektrik hatları ve telefon kabloları, AM sinyallerine engel ola-
bilir. Aynı zamanda, radyo sinyallerinin etki menzili kısıtlıdır. Araç 
yayın istasyonundan ne kadar uzaksa, sinyal gücü o kadar zayıftır. 
Ek olarak, araç hareket ettikçe sinyal alma da değişiklik gösterir.

Burada, radyoda arıza belirtisi olarak tanımlanamayacak bazı sin-
yal alımı problemleri belirtilmektedir.
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FM

Kaybolan radyo istasyonları: Genellikle, bir istasyonun etki menzili 
ortalama 40 km'dir. Bu menzilden çıkıldığında, radyo vericisi ile 
aranız açıldığı için istasyon yavaşça kaybolur. Buna ilave olarak ya-
yında bozulma gerçekleşir.

Yayın karışması: FM sinyalleri etraftan yansıyabilir ve aynı anda 2 
farklı sinyalin aracın anteni tarafından algılanmasına sebep olabilir. 
Böyle bir durum olduğunda, sinyaller birbirlerini engeller ve yayın 
alımında bozulma ve kesilmeye yol açarlar.

Dalgalanma: Bu durum, radyo sinyali çevredeki bina, ağaç ya da 
büyük nesnelerden dolayı engellendiğinde olur. Bas seviyesini art-
tırmak bu dalgalanma oranını düşürmekte yardımcı olabilir.

Radyo istasyonu değişimi: Dinlenilen FM sinyalleri engellendi ya 
da zayıfladıysa, ve yakında FM bandında başka bir radyo istasyonu 
varsa, ilk istasyon geri alınana kadar radyo ikinci istasyonu çekme-
ye başlayabilir.

AM

Zayıflama: AM yayınlar, atmosferin üst katmanları tarafından, özel-
likle geceleri geri yansıtılırlar. Bu yansıyan sinyaller, radyo istasyo-
nundan alınan sinyallere engel olabilir ve dinlediğiniz istasyonun 
sesinin aniden zayıflamasına veya güçlenmesine sebep olabilir.

Radyo istasyonu karışması: Yansıyan sinyal ile radyo istasyonunun 
sinyali aynı frekansa yakınsa, birbirleri ile karışabilir ve yayını duy-
manızı zorlaştırabilir.

Parazitlenme: AM sinyalleri, kolaylıkla dışarıdaki elektriksel alanlar-
dan etkilenebilir (örneğin yüksek gerilim hatları ya da elektrik mo-
torları). Bu radyoda parazitlenmeye yol açar.
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  CD ÇALAR VE DİSK

	(Yüksek sıcaklıklar, CD çaların çalışmasını engelleyebilir. Sıcak 
günlerde, CD çaları kullanmadan önce, klima ile aracın içini 
soğutun.

	Tümsekli yollar veya sarsıntı yaratacak herhangi bir durum, 
CD çaların düzgün çalışmasını engelleyebilir.

	CD çaların içi nemlenirse çalışmayabilir. Bu durumda CD'yi 
çalardan çıkarın ve CD çaların kurumasını bekleyin.

	Sadece yukarıdaki işaretlemeye sahip CD'ler kullanın. Şu 
ürünler CD çalarınızda çalışmayabilir:

•  SACD

•  dts CD

•  Kopyalama korumalı CD

•  Video CD

 UYARI
 CD çalarlar görünmez bir lazer ünitesine kullanmaktadır ve bu, cihazın 

dışına çıkarıldığında radyasyon tehlikesi yaratabilir. CD çaları doğru 
kullandığınızdan emin olun.

SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ÇALIŞMASI HAKKINDA İPUÇLARI



139

Ses sistem
i

6

 Özel şekilli CD'ler

 Şeffaf / saydam CD'ler

 Düşük kaliteli CD'ler

 Etiketli CD'ler

SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ÇALIŞMASI HAKKINDA İPUÇLARI
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 DİKKAT
 Şekilde gösterilen özel şekilli, şeffaf, düşük kaliteli ve etiketlenmiş 

CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çalarınıza zarar verebilir 
ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.

 Bu sistem aynı anda 2 CD okumak için tasarlanmamıştır. Aynı anda 2 
CD kullanmayın; aksi taktirde CD çalara zarar verebilirsiniz.

 Koruma halkasına sahip CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD 
çalarınıza zarar verebilir ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.

 Tekrar yazılabilir CD'leri kullanmayın. Bu CD'leri kullanmak, CD çaları-
nıza zarar verebilir ya da CD çalardan otomatik olarak çıkarılabilir.

	CD'yi dikkatlice tutun, özellikle de CD çalara yerleştirirken. 
CD'yi köşesinden tutun ve eğmeyin. Özellikle CD'nin parlak 
kısmında parmak izi bırakmamaya çalışın.

	Tozlu, çizikli, delikli veya hasarlı CD'ler, CD çaların çaldığı par-
çada atlamalara ya da tekrarlara neden olabilir. (Küçük delik-
leri görebilmek için, CD'yi ışığa tutun.)

	CD kullanılmazken, CD çalardan çıkarın.

 CD'leri plastik bir kabın içinde, güneş ışığından, nemden ve 
tozdan uzak bir şekilde saklayın.

CD'yi temizlemek için: Nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile hafifçe 
silin. CD'yi, merkezinden kenarlara doğru düz bir şekilde silin (yu-
varlak çizerek değil). Başka bir ipliksiz bez ile kurulayın. Klasik CD 
çalar temizleyici veya anti statik cihazlar kullanmayın.
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CD-R/RW CD'ler

	"Sonlandırma işlemine" (disklerin klasik bir CD çalarda çalın-
masına olanak sağlayan bir işlem) tabi tutulmamış CD-R/CD-
RW diskler çalınamaz.

	Bir ses CD'si kayıt cihazında veya kişisel bilgisayarda kayde-
dilmiş CD-R/CD-RW diskler çalınamayabilir; bunun nedeni, 
disk özellikleri, disk üzerinde çizikler veya kir ya da ünite len-
sinde kirlenme veya yoğuşma olabilir.

	Kişisel bilgisayarınızda kaydettiğiniz, uygulamanın ayarlarına 
ve formata göre, aracın CD çalarında çalışmayabilir. Doğru 
formatta kaydedin. (Detaylı bilgi için, uygulama üreticileri ile 
iletişime geçin.)

	CD-R/CD-RW CD'ler, direkt olarak güneş ışığına maruz kal-
maktan, yüksek sıcaklıktan veya diğer ortam koşullarından 
zarar görmüş olabilir. CD çalar, bazı hasarlı CD'leri çalamaya-
bilir.

	CD çalara CD-RW CD'si koyarsanız, çalma işlemine başlama 
normal bir CD veya CD-R'den daha yavaş başlayacaktır.

	CD-R/CD-RW CD'leri, DDCD (Double Density CD) sistemi kul-
lanılarak çalınamaz.

  USB BELLEK CİHAZI

	USB bağlantı formatları: USB 2.0 HS (480 Mbps) ve FS (12 
Mbps)

	Dosya formatları: FAT 16/32

	Uygunluk sınıfı: Toplu depolama sınıfı

  iPod

Bu sistemle aşağıdaki iPod®, iPod nano®, iPod touch® ve iPhone® 
cihazları kullanılabilir.

Uyumlu modeller

	iPod touch (5. nesil)

	iPod nano (7. nesil)

	iPhone 4S

	iPhone 5

	iPhone 5s

	iPhone 6

	iPhone 6s

	iPhone 6 Plus

	iPhone 6s Plus

	iPhone SE

	Modeller ve yazılım sürümleri arasındaki farklara bağlı olarak 
bazı modeller, bu sistem ile uyumlu olmayabilir.

	iPod videosu desteklenmemektedir
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	Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun sağlanıp sağlanama-
yacağı konusunda bir SUBARU servisine danışmanızı tavsiye 
ederiz.

  DOSYA BİLGİLERİ

	Ses sistemi VBR (Değişken Bit Hızı) ile uyumludur.

	MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) ve 
AAC (Advanced Audio Coding) ses sıkıştırma standartlarıdır.

	Sistem, CD-R, CD-RW CD'lerinde, USB belleklerde ve Blueto-
oth cihazlarda bulunan AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyalarını 
çalabilir.

	Bu sistem, ISO 9660 seviye 1, seviye 2 ve Romeo and Joliet 
dosya sistemli CD'leri çalabilir.

	Bir AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyasının adını düzenlerken, 
doğru dosya uzantısını ekleyin (.mp3/.wma/.m4a).

	Bu sistem AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosya türlerini .mp3/.
wma/.m4a dosya uzantıları ile çalar. Ses ve çalma hatalarını 
önlemek için, doğru dosya uzantılarını kullanın.

	Bu sistem, çok oturumlu uyumlu CD'ler kullanılırken yalnızca 
ilk oturumu çalabilir.

	MP3 dosyaları, ID3 Tag Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.2.2 ve Ver.2.3 for-
matlarıyla uyumludur. Bu sistem, CD başlığını, parça ve sa-
natçı adlarını farklı formatlardayken göstermez.

	WMA/AAC dosyaları, ID3 etiketleri ile aynı şekilde kullanılan 
WMA/AAC etiketleri kullanır. WMA/AAC etiketleri, parça ve 
sanatçı adı gibi bilgiler taşır.



143

Ses sistem
i

6

SES/GÖRÜNTÜ SİSTEMİ ÇALIŞMASI HAKKINDA İPUÇLARI

	Bu sistem iTunes tarafından derlenmiş AAC dosyalarını                        
çalabilir.

	Bit hızı ne kadar yüksekse, MP3/WMA dosyalarındaki ses kali-
tesi de o kadar yükselir. Belli bir ses kalitesini yakalamak için, 
en az 128 kbps ile kaydedilmiş CD'ler kullanın.

	MP3/WMA çalar, paket yazım veri transferi ile kaydedilmiş 
disklerdeki (UDF formatındaki) MP3/WMA dosyalarını çala-
maz. Diskler, paket yazma yazılımı yerine "ön kayıt" yazılımı 
kullanılarak kaydedilmelidir.

	M3u çalma listeleri ses sistemi ile uyumlu değildir.

	MP3i (MP3 etkileşimli) ve MP3PRO formatları ses sistemi ile 
uyumlu değildir.

	VBR (Değişken Bit Hızı) dosyası olarak kaydedilmiş dosyaları 
çalarken, hızlı ireli ya da geri alma fonksiyonu kullanıldığın-
da, çalma zamanı doğru görüntülenemez.

	AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları içermeyen klasörlerin içi-
ne bakmak mümkün değildir.

	Klasörlerdeki AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları 3 seviye de-
rinliğe kadar çalınabilir. Ancak, klasörlerin içinde, fazla derin-
de bulunan dosyaları çalma işlemi normalden daha geç ola-
bilir. Bu sebepten dolayı, en fazla 2. seviye klasör derinliğinde 
CD'ler kullanmanızı tavsiye ederiz.

	Klasörlerdeki AAC/AAC+ v2/MP3/WMA dosyaları 3 seviye de-
rinliğe kadar çalınabilir. Ancak, klasörlerin içinde, fazla derin-
de bulunan dosyaları çalma işlemi normalden daha geç ola-
bilir. Bu sebepten dolayı, en fazla 2. seviye klasör derinliğinde 
CD'ler kullanmanızı tavsiye ederiz.

	Yapısı yukarıda gösterilen kompakt disk için çalma sıralaması 
aşağıdaki gibidir:

	Sıralama, kullandığınız kişisel bilgisayara ve AAC/AAC+ v2/
MP3/WMA kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.
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UYUMLU SIKIŞTIRILMIŞ DOSYALAR (Video)

 Video Codec

 Ses Codec
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Siri

Siri®

Siri, cihazınızı üniteye bağlayarak iPhone ve iPod touch cihazınızın 
manuel kullanmanıza gerek duyurmayan bir fonksiyondur.

Siri'yi kullanmak için, cihazınızı Bluetooth ile bağlayın.

  Siri'yi KULLANMADAN ÖNCE

Bu bölüm, Siri'yi kullanmak için gereken hazırlığı anlatmaktadır.

	iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye kaydedin. ( S.52)

	iPhone veya iPod touch cihazınızı üniteye bağlayın. ( S.58)

	iPhone veya iPod touch ayarlarınızda Siri'yi etkinleştirin. (Ay-
rıntılar için, Apple sitesini ziyaret edin.)

	iPhone veya iPod touch telefon veri planı: iPhone veya iPod 
touch veri planınınız sınırsız veri kullanımı sağlamıyorsa, 3G, 
4G, Wi-Fi veya 4G LTE kablosuz ağları üzerinden erişilen uy-
gulama tabanlı bağlı içerikler, operatörünüz tarafından ek bir 
ücrete tabi olabilir.

	İnternete bağlantı 3G, 4G, Wi-Fi veya 4G LTE ağları üzerinden.

NOTLAR
 Kullanılabilir işlemler, iPhone ve iPod touch'ınıza göre değişir.
 iPhone ve iPod touch'un veri kullanım sınırını aşmamaya dikkat 

edin. Aksi takdirde, operatörünüz size ek kullanım ücretleri 
yansıtabilir.

  Siri'yi KULLANMAK

DİREKSİYON DÜĞMESİ

 Konuşma düğmesi

	Siri'yi başlatmak için konuşma düğmesine basılı tutun.

	Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.
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MİKROFON

	Siri'yi kullanırken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya 
gerek yoktur.

  Siri ÇALIŞMASI 

1.  Konuşma düğmesini basılı tutun.

2.  Bip sesini duyduğunuzda konuşun.

	Daha fazlasını söylemeniz gerekirse, sistem sesli uyarı ile sizi 
uyaracaktır. Konuşmaya devam edin.

	Sistem, söylenenleri tanımazsa veya farklı bir işlem istemek 
için, konuşma düğmesine basın.

	Siri'yi iptal etmek için konuşma düğmesine basın.

NOTLAR
 Siri, iPhone'unuzla ve iPod touch'ınızla hands free görüşme ya-

parken veya gelen aramaları yaparken de (hands-free görüşme 
yaparken de) başlatılamaz.

 Sistemin ses tanıma işlevini kullanırken Siri kullanılamaz. Ses 
tanıma işlevinden çıktıktan sonra Siri'yi başlatın.

 Hands free arama geldiğinde, sistem ekranı çağrı ekranını gö-
rüntüleyecektir.

 Siri kullanırken cihazın çalışması, iPhone veya iPod touch ciha-
zınıza bağlı olarak farklılık gösterecektir.

 Siri, şu durumlarda söylenenleri tanımayabilir:
•  Çok hızlı konuşma.
•  Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
•  Cam açık seyrederken.
•  Siri kullanırken yolcular konuşuyor.
•  Klima devri yüksek.
•  Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu  etkilerken.
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NOTLAR
 Aşağıdaki durumlarda, sistem düzgün söylenenleri tanımaya-

bilir ve Siri kullanımı mümkün olmayabilir.
•  Söylenen yanlış veya belirsiz. iPhone veya iPod touch'ınızın 

belirli kelimelerin, vurguların veya konuşma modellerinin ta-
nımasının zor olabileceğini unutmayın.

•  Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.
 Siri tarafından sunulan işlevsellik iOS sürümüne bağlıdır ve bu 

nedenle özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Siri İÇİN DESTEKLENEN AYGITLAR HAKKINDA

Bu sistem, aşağıdaki cihazları destekler.

 

 Desteklenen iOS sürümleri

	iOS6 veya sonrası (6, 7)

 Desteklenen modeller

	iPod touch (5. nesil)

	iPhone 4S

	iPhone 5

	iPhone 5s

	iPhone 6

	iPhone 6s

	iPhone 6 Plus

	iPhone 6s Plus

	iPhone SE
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SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI

SES TANIMA SİSTEMİ

Sesli tanıma sistemi navigasyonun, ses sisteminin, hands free sis-
temlerinin, vb. sesli komutlar ile kullanılmasına olanak sağlar.

Sesli komut örnekleri için, komut listesine bakın. ( S.187)

  SES TANIMA SİSTEMİNİN KULLANIMI

DİREKSİYON DÜĞMESİ

 Konuşma düğmesi

	Sesli tanıma sistemini başlatmak için konuşma düğmesine 
basın.

	Ses tanımayı iptal etmek için, konuşma düğmesini veya kay-
nak düğmesini basılı tutun.

MİKROFON

	Bir komut verirken, doğrudan mikrofona doğru konuşmaya 
gerek yoktur.

NOTLAR
 Komutu söylemeden önce, onay sesini bekleyin.
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NOTLAR
 Şu durumlarda, sesli komutlar tanınmayabilir:

•  Çok hızlı konuşma.
•  Çok düşük veya çok yüksek sesle konuşma.
•  Cam açık seyrederken.
•  Sesli komut söylenirken yolcular konuşuyorsa.
•  Klima devri yüksek.
•  Havalandırma deliklerinden gelen hava mikrofonu etkilerken.

 Aşağıdaki koşullarda, sistem komutu doğru şekilde tanımaya-
bilir ve sesli komutları kullanmak mümkün olmayabilir:
•  Komut hatalıysa veya net değilse. Sistem, bazı kelimeleri, ak-

sanları veya konuşma şekillerini tanımakta zorlanabilir
•  Arka plandan, rüzgar sesi gibi aşırı miktarda gürültü geliyor.

  SES TANIMA SİSTEMİ ÇALIŞMASI 

1.  Konuşma düğmesine basın.

	Sesli komut üst ekranı görüntülendikten sonra, konuşma 
rehberi başlayacaktır.

2.  Komutu söyleyin.

	(Yardım) seçiminde veya "Yardım" söyleyerek, sistem tarafın-
dan desteklenen tüm komutlar listelenir.

	Ses tanımayı iptal etmek için,  öğesini seçin veya ko-
nuşma düğmesini basılı tutun.

NOTLAR
 " " düğmesini çevirerek veya direksiyondaki ses kont-

rol düğmesini kullanarak, sesli rehberlik ses seviyesini                              
ayarlayın.

 Siri kullanırken sistemin ses tanıma işlevi kullanılamaz. Siri'den 
çıktıktan sonra ses tanıma işlevini başlatın.

Popüler Komutlar

Ara [Ad]

Bir Adres Gir

[Parça Adı] Çal

En yakın [POI] bul

Yardım
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KOMUT LİSTESİ

Tanınabilir sesli komutlar ve gerçekleştirdikleri işlemler aşağıda 
gösterilmiştir.

	Sık kullanılan komutlar, aşağıdaki tablolarda listelenmiştir.

	Araçta bulunmayan cihazlar için, ilgili komutlar ekranda gös-
terilmez. Ayrıca, duruma bağlı olarak, başka komutlar da ek-
randa gösterilmeyebilir.

	Kullanılabilecek fonksiyonlar, kurulu sisteme bağlı olarak de-
ğişebilir.

	Ses tanıma dili değiştirilebilir. ( S.62)

NOTLAR
 Komutlarda kullanılan ifadeler şunlardır.

•  [ ]: Söylenecek numaralar, başlıklar veya adlar
•  ( ): Parantez içindeki komutlardan birini seçin

 Ana komutlar

Sesli komut Fonksiyon

Bir Adres Gir* Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi 
etkinleştirir

[Ev Numarası, 
Cadde, Şehir]*'e git

Şehirle adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi 
etkinleştirir

En yakın [POI]* bul Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini 
görüntüler

Ara [Ad] Söylenen kişinin adına bir çağrı yapın

[Numara] Çevir Söylenen telefon numarası aranır

Şarkı Çal [Şarkı Adı] Seçili şarkıyı çalar

Göster (Şarkılar 
/ Albümler / 
Sanatçılar / Türler 
/ Çalma listeleri / 
Podcast'ler / Sesli 
Kitaplar / Besteciler)

Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma 
listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler 
listesini gösterir

[Frequency] (FM/
AM) ayarla

FM / AM'ye geçer ve konuşulan frekansa göre 
ayar yapar

Önceden 
Ayarlanmış 
[Numara]

Önceden ayarlanmış kanala geçer
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Sesli komut Fonksiyon

Fan Hızı [1-7] yap Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar

Sıcaklığı [Numara] 
olarak ayarla Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

Kaynağı Değiştir 
(AM / FM / USB / 
iPod / Bluetooth / 
AUX)

Kaynağı AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX 
olarak değiştirir

Git (Radyo / Ortam 
/ Telefon / CarPlay 
/ Android Auto 
/ Ana / Ayarlar / 
Uygulamalar)

Ekranı Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / 
Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar 
arasında değiştirir

Yardım Yardım ekranına değiştirir

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

 Navigasyon komutları*

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi

Sesli komut Fonksiyon

Bir Adres Gir Adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi 
etkinleştirir

[Ev Numarası, 
Cadde, Şehir]'e git

Şehirle adres söyleyerek bir hedef belirlemeyi 
etkinleştirir

Eve Git Ev güzergahını görüntüler

İşe git iş güzergahını görüntüler

En yakın [POI] bul Anlık konuma yakın POI kategorisinin bir listesini 
görüntüler

Benzin İstasyonu 
bul

Anlık konuma yakın benzin istasyonu listesini 
görüntüler

Araba Parkı Bul Anlık konuma yakın park alanları listesini 
görüntüler

Haritayı göster Harita ekranını gösterir

Güzergahı durdur Güzergah rehberliğini iptal eder

Neredeyim Haritada anlık konumu gösterir

Navigasyon yardım Navigasyon ile ilgili sesli komutların bir listesini 
görüntüler
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 Telefon komutları

Sesli komut Fonksiyon

[İsim] [Telefon Tipi] 
bir Metin Mesajı 
Gönder

Önceden ayarlanmış mesajı, rehberdeki söylenen 
kişi adı ve telefon tipine gönderin

[İsim] [Telefon Tipi] 
Ara

Telefon defterinden, konuşulan kişi adını ve 
telefon tipini arayın.

[Numara] Çevir Söylenen telefon numarası aranır

Tekrar Ara Son giden aramanın numarası tekrar aranır

Eşleşmiş Telefonlar Telefon ayar ekranını görüntüler

Son Aramalar Görüşme geçmişi ekranı görüntüler

Cevapsız çağrılar Cevapsız arama listesi ekranını görüntüler

Metin Mesajına 
Cevap Ver Metin mesajına cevap verir

Metin Mesajlarını 
Görüntüle Gelen kutusunu gösterir

Telefon yardım Telefon kontrolü ile ilgili sesli komutların bir 
listesini görüntüler

 Ortam komutları

Sesli komut Fonksiyon

Parça [Numara] Seçilen parçayı çalar

Şarkı Çal [Şarkı Adı] Seçili şarkıyı çalar

Albümü Çal [Albüm 
Adı] Seçilen albümden parçaları oynatır

Sanatçıyı Çal 
[Sanatçı Adı] Seçilen sanatçıdan parçaları oynatır

Çal Tür [Tür Adı] Seçilen türden parçaları oynatır

Çal Çalma Listesi 
[Çalma Listesi Adı] Seçilen çalma listesinden parçaları oynatır

Podcast'i çal 
[Podcast Adı] Seçilen podcast'i çalar

Sesli Kitap Oynat 
[Kitap Adı] Seçilen sesli kitabı oynatır.

Besteci Çal [Besteci 
Adı] Seçilen besteciden parçaları oynatır

Göster (Şarkılar 
/ Albümler / 
Sanatçılar / Türler 
/ Çalma listeleri / 
Podcast'ler / Sesli 
Kitaplar / Besteciler)

Şarkılar / Albümler / Sanatçılar / Türler / Çalma 
listeleri / Podcast'ler / Sesli Kitaplar / Besteciler 
listesini gösterir
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Sesli komut Fonksiyon

Karışık (Açık / 
Kapalı) Karışık çalmayı açar / kapatır

Albüme Gözat 
[Albüm Adı] Albüm şarkılarının listesini görüntüler

Sanatçıya Gözat 
[Sanatçı Adı] Sanatçının şarkılarının listesini görüntüler

Türe Gözat [Tür Adı] Türün sanatçılarının listesini görüntüler

Çalma Listesine 
Gözat [Çalma Listesi 
Adı]

Çalma listelerini görüntüler

Besteciye Gözat 
[Besteci Adı] Bestecinin şarkılarının listesini görüntüler

Ortam Yardım Radyo ile ilgili komutların bir listesini görüntüler

NOTLAR
 Cihaza bağlı olarak, iPod / iPhone'unuz ses tanıma ile çalıştırıl-

dığında çalışmayabilir.

 Radyo komutları

Sesli komut Fonksiyon

[Frequency] (FM/
AM) ayarla

FM / AM'ye geçer ve konuşulan frekansa göre 
ayar yapar

Önceden 
Ayarlanmış 
[Numara]

Önceden ayarlanmış kanala geçer

Radyo Yardım Radyo ile ilgili komutların bir listesini görüntüler
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 Klima komutanları*

*: yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik sistem

Sesli komut Fonksiyon

Otomatik Klima açık Otomatik Klima modunu açar

Fan Hızı [1-7] yap Fan hızını, söylenen fan hızına ayarlar

Sürücü Sıcaklığını 
[Numara] olarak 
ayarla

Sürücünün sıcaklığını söylenen sıcaklığa ayarlar

Yolcu Sıcaklığını 
[Numara] olarak 
ayarla

Yolcu sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

Sıcaklığı [Numara] 
olarak ayarla Sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

İki Sıcaklığı 
[Numara] olarak 
ayarla

İki sıcaklığı, söylenen sıcaklığa ayarlar

 Diğer komutlar

Sesli komut Fonksiyon

Kaynağı Değiştir 
(AM / FM / USB / 
iPod / Bluetooth / 
AUX)

Kaynağı AM / FM / USB / iPod / Bluetooth / AUX 
olarak değiştirir

Git (Radyo / Ortam 
/ Telefon / CarPlay 
/ Android Auto 
/ Ana / Ayarlar / 
Uygulamalar)

Ekranı Radyo / Ortam / Telefon / CarPlay / 
Android Auto / Ana / Ayarlar / Uygulamalar 
arasında değiştirir

Aha*'ya git Ekranı Aha'ya değiştirir

CarPlay'e Git Ekranı Carplay otomatik projeksiyon moduna 
değiştirir

Android Auto'ya git Ekranı Android Auto otomatik projeksiyon 
moduna değiştirir

Tekrar et Son iletişim istemini oynat

İptal Mevcut iletişim oturumunu iptal eder

*: Varsa
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Bu şartlar, bu şartların konusunu oluşturan yazılım, hizmetler ve destek materyalleri için oriji-
nal alıcı (veya orijinal alıcı) ve Harman International Industries, Incorporated ve bağlı şirketle-
ri ("Harman") olarak bağlayıcıdır. Bu Koşullara (birlikte verilen Yazılım bileşenleri ve ilgili 
belgelerle birlikte "Uygulama") eşlik eden yazılımı Uygulamayla ("Ürün") birlikte indirmek, 
yüklemek veya kullanmak suretiyle bu şartları kabul etmiş olursunuz. Uygulama ve Hizmetleri 
bir şirket adına bu şartlar altında kullanıyorsanız, şirket adına sözleşme yapma ve şirketinizi 
bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz. Siz, bağlayıcı bir sözleşme 
yapmaya yasal kapasiteye sahip olduğunuzu ve izin çağrısı altında olduğunuzu garanti ve taah-
hüt edersiniz.

1. LİSANS.
1.1 Bu şartlara uymanız koşuluyla, Harman, Size ait veya denetlediğiniz Ürün üzerinde ku-
rulu olarak Uygulamayı kullanmak için münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermek-
tedir. Bu lisans, Uygulamayı diğer taraflara ödünç vermek, satmak, yeniden dağıtmak, alt lisan-
sın üzerinden kiralamak veya kiralamak için bir yazılım veya izin satışı anlamına gelmez.
1.2 Harman, Uygulama ile ilgili tüm hakları, unvanları ve ilgisini koruyor.

2. LİSANS SINIRLAMALARI
2.1 Uygulamayı Ürünün dışında kullanamazsınız. Uygulamayı aynı anda bir ağda veya bir-
den çok cihazda kullanamazsınız.
2.2 Uygulamayı çoğaltamaz, değiştiremez, aktaramaz, iletemez, alt lisansını veremez veya 
ihraç edemezsiniz. Uygulamayı parçalara ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, tersine mü-
hendislik yapamazsınız ve başkalarının aynı şeyi yapmasına izin veremezsiniz. Geçerli yasa 
uyarınca, birlikte çalışabilirlik amacıyla ters mühendislik yapmak için izin verdiğiniz ölçüde 
Harman'a bunun nedenini belirten yazılı bir istekte bulunmanız ve Harman'ın gerekli bilgileri 
araştırıp size sunmasına fırsat sağlamanız gerekir.
2.3 Herhangi bir telif hakkı bildirimini, ticari marka bildirimini veya diğer mülkiyet bildirileri-
ni veya Uygulama üzerindeki gölgelendirme veya uyarıları kaldıramazsınız.
2.4 Harman, Uygulamadaki tüm fikri mülkiyet haklarına ve Uygulamaya dayanan tüm değişik-
lik, güncelleme, yükseltme ve türev çalışmalarına sahiptir. Harman, bu şartlar kapsamında 
açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

3. HİZMETLER
3.1  Uygulama, Harman'ın ve diğer üçüncü taraf hizmetleri ve web sitelerine (topluca ve 
bireysel olarak "Hizmetler") erişimi sağlayabilir. Hizmetleri kullanmak veya bunlara erişmek 
için Hizmetler ile ilişkili ek koşulları kabul etmeniz gerekir. Harman, Uygulama aracılığıyla 
erişebileceğiniz Hizmetleri veya içeriği (örneğin, içeriğin veya hizmetlerin doğruluğunu, eksik-
sizliğini veya çalışmasını sağlamak gibi) sorumlu ve yükümlü değildir.

3.2 Hizmetlerden herhangi birini kullanarak, rahatsız edici, uygunsuz veya sakıncalı içeriğe 
rastlayabilirsiniz. Tek çareniz, içeriğini görüntülemeyi durdurmaktır. Hizmetleri tanımlayan 
sayfalara dünya çapında erişilebilir olmakla birlikte, bu, ülkenizde tüm Hizmetlerin veya servis 
özelliklerinin mevcut olduğu anlamına gelmez veya Hizmetler vasıtasıyla kullanıcı tarafından 
üretilen içeriğin ülkenizde yasal olması anlamına gelmez. Harman, bazı ülkelerde belirli Hiz-
metlere (veya belirli hizmet özellikleri veya içerikleri) erişimi engelleyebilir. Hizmetlerin kul-
lanımının, onları kullandığınız yerlerde yasal olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzda-
dır. Hizmetler her dilde mevcut değildir.
3.3 Harman, Hizmetlerin, Uygulamanın (bölümlerin veya özelliklerin herhangi birisi dahil 
olmak üzere) sizin veya herhangi bir kişinin sorumluluğu olmaksızın istediği zaman değiştire-
bilir, güncelleyebilir veya durdurabilir. Bununla birlikte Harman, değişikliği yapmadan önce 
sizi bilgilendirmek için makul çaba gösterecektir.
3.4 Hizmetlerin veya içeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, 
satılamaz, kiralanamaz veya türev işler yaratamazsınız. Sınırlayıcı olmamakla birlikte, şebeke 
kapasitesini geçersiz kılmak veya yük altında tutmak dahil Hizmetler'i herhangi bir yetkisiz 
şekilde kullanamazsınız. Geçerli kanunlara uymanız gerekir. Hizmetleri, herhangi bir başka 
tarafın haklarını taciz etmek, istismar etmek, tutmak, tehdit etmek, hakaret etmek veya başka 
bir şekilde ihlâl etmek veya herhangi bir şekilde ihlal etmek için herhangi bir şekilde kullana-
mazsınız ve Harman, Hizmetler'i kullanımınızdan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3.5 Harman, yazılım güncellemelerinin, ürün desteğinin ve Uygulama ile ilişkili diğer hiz-
metlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için periyodik olarak cihaz, sistem, uygulama yazılımı ve 
çevre birimleri ile ilgili teknik bilgiler de dahil olmak üzere teknik veriler ve ilgili bilgiler 
toplayabilir ve kullanabilir. Harman, sizi kişisel olarak tanımlamadığı sürece, ürünleri geliştir-
mede veya size hizmet veya teknolojiler sunmamak için bu verileri kullanabilir.

4. SONA ERDİRME
4.1 Harman, herhangi bir hakka önyargı getirmeksizin, bu şartlara uymazsanız, bu şartları 
önceden haber vermeksizin feshedebilir.
4.2 Bu şartları Harman'a bildirmeksizin, tüm arşiv kopyaları da dahil olmak üzere, Uygula-
manın tüm kopyalarının kullanılmasını sonlandırarak feshedebilirsiniz.
4.3 Bu şartların herhangi bir nedenden dolayı feshedilmesi üzerine, derhal Uygulamanın 
kullanımını durdurmanız ve tüm arşiv kopyaları da dahil olmak üzere Başvurunun tüm kopya-
larını imha etmeniz gerekir.

5. GARANTİ KOŞULLARI.
5.1 UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HARMAN, 
UYGULAMA VE HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ" OLARAK VE HER HATA İLE SAĞ-
LAR. HARMAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ 
KİŞİ HAKLARI İHLALİ İLE ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SI-
NIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL OLUP, ÖZEL VEYA TİCARİ 
KULLANIMLA OLUŞAN TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER.
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5.2 HARMANY, UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ 
VEYA HATASIZ OLACAĞI VEYA UYGULAMA VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN 
DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. HARMAN VEYA YETKİLİ TEMSİL-
CİSİNİN AÇIK VEYA YAZILI BİLGİLERİ VE TAVSİYELERİ BİR GARANTİ OLUŞTUR-
MAZ. UYGULAMA VEYA HİZMETLERİNİN KUSURLU OLMASI HALİNDE, HER 
TÜRLÜ SERVİS TAMİR VE DÜZELTME MASRAFLARI TARAFINIZDAN KARŞILA-
NIR.

6. SINIRLI SORUMLULUK.

6.1 Sorumluluk teorisine ya da Uygulamanın kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı-
na bakılmaksızın, Harman ya da tedarikçileri hiçbir şekilde doğabilecek herhangi bir özel, do-
laylı, sonuç olarak ortaya çıkan, tesadüfi ya da cezai kusur nedeniyle sorumlu olmayacaktır; 
Harman veya tedarikçileri veya lisans verenlerine bu tür zararların olasılığı bildirilmiştir. Sınır-
lama veya hariç tutma, yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak olan talepler için 
geçerli değildir.
6.2 Harman, Uygulamanın doğrudan veya dolaylı olarak, Uygulama için kurulum işlemin-
den doğan veya bu Şartlardan kaynaklanan veya kaynaklanan zararlardan doğan tüm sorumlu-
luğu reddetmiştir.
6.3 Hiçbir durumda, Harman'ın (yürürlükteki yasaların gerektirmesi dışında) size karşı olan 
tüm sorumluluğu 50$'ı geçemez. Bu Bölüm 7'deki sınırlamalar, herhangi bir başvurunun temel 
amacını başaramaması durumunda dahi, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde uygu-
lanacaktır.

7. GENEL HÜKÜMLER. 

7.1 Bu şartlar, hukukun çatışması ilkeleri hariç olmak üzere, New York eyaletinin maddi 
kanunlarına tabidir ve buna göre yorumlanır. Siz ve Harman, Birleşmiş Milletler'in bu şartlar 
uyarınca malların uluslararası satışı için sözleşmeler hakkındaki sözleşmesini ve bu şartlarla 
bağlantılı olarak uygulanabilecek herhangi bir işlemi hariç tutmayı kabul edersiniz. Siz ve Har-
man, konu ve kişisel yargı alanının, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi 
Bölge Mahkemesinde bulunan mahkemelerde uygun olduğunu kabul edersiniz. Hakim taraf, 
bu şartlardan kaynaklanan herhangi bir dava üzerinde, makul bir avukatlık ücreti ve ilgili mas-
rafların yanı sıra, verilen herhangi bir yardımı da alma hakkına sahiptir. Uygulamayı kullanımı-
nız, diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.
7.2 Ürünün mülkiyetini veya unvanını kabul eden ve Ürünün şartlarını kabul etmiş bir kişi 
veya kuruluş dışında, Harman'ın yazılı izni olmaksızın, bu şartlar altındaki haklarınızı veya 
yükümlülüklerinizi tamamen veya bir kısmını atayamaz veya devredemezsiniz.
7.3 4., 5., 6. ve 7. maddeler, bu şartların sona ermesi ya da süresi dolması durumunda geçer-
liliğini kaybedemez.
7.4 Bu şartların düzeltilmesi veya değiştirilmesi yazılı olarak yapılmalıdır ve hem sizin hem 
de Harman'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Bu şartlar, Sizin ve Harman ara-
sındaki tam ve nihai anlaşmanın konusuna ilişkindir. Destek hizmetleri için herhangi bir Har-

man politikası veya programının herhangi bir şartının bu şartlarla çeliştiği ölçüde, bu şartlar 
kontrol eder.
7.5 Bu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı olduğu düşü-
nülürse, diğer hükümler tam ve etkili bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.
7.6 Taraflardan herhangi birinin ihlal durumunda herhangi bir hak veya yükümlülüğü yerine 
getirmemesi veya diğer tarafa karşı herhangi bir işlem yapması, daha sonraki hakların uygulan-
ması veya ileride meydana gelecek olayların feragatı olarak addedilmeyecektir.
7.7 Uygulama ile ilgili sorular, şikayet veya iddialar, Harman International Industries, In-
corporated, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901 adresindeki Harman'a yönlendirilebilir. 
Dikkat:

8. İhracat Kontrolleri.

Harman tarafından bu şartlar ("Teknoloji") kapsamında sağlanan uygulama, dokümantasyon ve 
teknoloji veya doğrudan ürünler, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ihracat dene-
timlerine tabidir. Teknolojinin ihracatı, yeniden ihracatı, ithalatı, transferi ve kullanımı ile ilgili 
tüm kanun ve yönetmeliklere uymanız ve gerekli tüm ABD ve yerel yetkilendirmeler, izinler 
veya lisanslar almanız gerekir. Özellikle ve sınırlı olmaksızın, (a) herhangi bir ambargolu ülke-
ye veya (b) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesi veya ABD 
Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler veya Kuruluşları listesindeki hiç kimseye ihraç edile-
mez veya tekrar ihraç edilemez. Uygulamayı kullanarak, böyle bir ülkede ya da böyle bir liste-
de bulunmadığınızı garanti ve taahhüt edersiniz. Ayrıca, nükleer, kimyasal veya biyolojik füze-
ler veya silahlar geliştirme, tasarım, imalat veya üretim dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 
Birleşik Devletler yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla Ürünleri kullanmayaca-
ğınızı kabul edersiniz. Yetki ve lisansların güvenliği ile bağlantılı olarak makul olarak gerekli 
olabilecek diğer bilgileri, destek belgelerini ve yardımı sağlamayı kabul ediyorsunuz.

9. Devlet Kullanıcıları.

"Ticari Kalemler" olarak nitelendirilen Uygulama ve belgeler, "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve 
"Ticaret Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu" ndan oluşan, FAR §12.212'de ve Federal Acqu-
isition Regulation'da ("FAR") (48 CFR) § 2.101'de tanımlandığı üzere kullanılmıştır. FAR 
§12.212 ve DoF FAR Supp. 227.7202-1 ila §227.7202-4 ile uyumlu ve bu Koşulların eklenebi-
leceği herhangi bir anlaşmada aksi belirtilmedikçe diğer herhangi bir FAR veya diğer sözleşme 
hükümlerine bakılmaksızın, bir Hükümet son kullanıcısına verebilirsiniz veya bu şartlar doğru-
dan ise, bir Hükümet kullanıcısı, yalnızca bu şartlarda belirtilen haklara sahip Uygulama ve 
belgeleri edinecektir. Uygulamanın veya dokümantasyonun veya her ikisinin birden kullanıl-
ması, Hükümet tarafından, Uygulama ve dokümantasyonun "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve 
"Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu" olduğu konusunda anlaşmaya varır ve bu şartlar-
daki hak ve kısıtlamaları kabul ettiğini kabul eder.
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İTHALATÇI BİLGİSİ

Birleşik Krallık Subaru (UK) Ltd IM House, South Drive Coleshill Warwickshire B46 1DF, Birleşik 
Krallık

Finlandiya I.M. Automotive Ltd I.M. House NVD Complex Brown's Barn Baldonnell Co. Dublin

Hollanda N.V. Subaru Benelux Zwarteweg 88, 1431 VM AALSMEER, THE NETHERLANDS

Fransa SUBARU FRANCE SAS P.A. Les Béthunes, 1 Avenue du Fief, BP 10432 - St-Ouen- 
I'Aumone, 95005 Cergy-Pontoise Cedex

İsveç Subaru Nordic AB Starrvâgen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Danimarka Subaru Nordic AB Starrvâgen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Almanya Subaru Deutschland 
GmbH

Mielestrasse 6, 61169 Friedberg, Germany

Yunanistan Subaru Italia S. p. A. 20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

İtalya Subaru Italia S. p. A. 20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

İspanya SUBARU ESPAÑA S.A Cl Alcalá, 65 28014 Madrid España

Malta Liaco Limited Liaco Limited Mosta Road Lija, LJA 9012 Malta

Estonya Subaru Nordic AB Box 21041, 200 21 MALMÖ Starrvâgen 15 232 61 ARLÖV

Macaristan Emil Frey Import Kft Mogyoródi út 34-40, 1149, Budapest, Hungary

Slovakya Subaru Italia S. p. A. 20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

Çek Cumhuriyeti SUBARU CR, s.r.o. Pekarská 5, 155 00 Praha 5, Czech Republic

Slovenya Subaru Italia S. p. A. 20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

Litvanya Subaru Nordic AB Starrvâgen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Letonya Subaru Nordic AB Starrvâgen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Polonya Subaru Import Polska 
sp. z o.o.

ul.Josepha Conrada 51, 31-357 Krakow, Poland

İzlanda BL ehf. Saevarhöföa 2-110 Reykjavik, Iceland

Norveç Subaru Norge AS Masteveien 4 | N-1481 HAGAN | Norway

Bulgaristan Subaru Italia S. p. A. 20156 MİLANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

Karadağ NC.Kattamis(Serbia 
Montenegro)Ltd.,

59 Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus

Hırvatistan Subaru Italia S. p. A. 20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia

Sırbistan NC.Kattamis(Serbia 
Montenegro)Ltd.,

59 Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus

Türkiye Baytur Motorlu Vasıtalar 
Ticaret A.Ş

Boyalı Köşk sok No:4/1 Bebek-BEŞİKTAŞ / İST

  TEKNİK BİLGİ 

 Brezilya modelleri
Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com 
os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e 
atende aos requisitos técnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem 
direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de 
estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a siste-
mas operando em caráter primário.

	6,5 inçlik sistem

	8 inçlik sistem

	8 inçlik Navigasyon sistemi
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 Umman modelleri

	6,5 inçlik sistem

	8 inçlik sistem

	8 inçlik Navigasyon sistemi

 Sırbistan modelleri

 Tayvan modelleri

SERTİFİKASYON
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  Gracenote (yalnızca 8 inçlik Navigasyon sistemi/
  8 inçlik sistem) 

	Gracenote, Gracenote logosu ve yazı karakteri ve “Powered 
by Gracenote” logosu, Gracenote'un Amerika Birleşik Devlet-
leri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ti-
cari markalarıdır.

	Müzik ve tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote® tara-
fından sağlanmaktadır. Gracenote, müzik tanıma teknolojisi 
ve ilgili içerik dağıtımında endüstri standardıdır. Daha ayrın-
tılı bilgi için, lütfen www.gracenote.com sitesini ziyaret edin.

Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Anlaşması

Bu uygulama ya da cihaz, Gracenote, Inc. of Emeryville, California (“Gracenote”) yazılımını içerir. Bu 
Gracenote yazılımı (“Gracenote Yazılımı”), bu uygulamanın disk ve / veya dosya tanımının yapılması-
nı, ayrıca diğer çevrimiçi sunuculardan veya gömülü veri tabanlarından (topluca, “Gracenote Sunucu-
ları”) isim, sanatçı, parça ve başlık bilgileri (“Gracenote Verileri”) dahil olmak üzere müzikle ilgili 
bilgilerin elde edilmesini ve diğer fonksiyonların gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Gracenote Verile-
rini sadece bu uygulama ya da cihazın amaçlanan Son Kullanıcı fonksiyonları vasıtasıyla                                       
kullanabilirsiniz.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını sadece ticari amaçlı olmayan 
kendi kişisel kullanımınız için kullanacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Gracenote Yazılımını veya 
herhangi Gracenote Verilerini herhangi bir üçüncü tarafa verme, devretme, kopyalama, aktarma ya da 
iletmemeyi kabul etmiş bulunuyorsunuz. GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI 
VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLMİŞ OLANLAR DIŞIN-
DA KULLANMAMAYI VEYA KULLANDIRTMAMAYI KABUL ETMİŞ BULUNUYORSUNUZ.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmak için tarafınıza verilen 
münhasır olmayan lisansın, bu kısıtlamaları ihlal etmeniz durumunda sona erdirileceğini kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Lisansınız sona erdiği takdirde, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote 
Sunucularının her türlü kullanımını sonlandırmayı kabul etmiş bulunuyorsunuz. Gracenote, tüm mül-
kiyet hakları da dahil olmak üzere, Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularının 
tüm haklarını saklı tutar. Gracenote, hiçbir koşulda, verdiğiniz bilgiler için size herhangi bir ödeme 
yapmakla yükümlü olmayacaktır. Gracenote'un, kendi adına doğrudan size karşı bu Anlaşma kapsa-
mındaki haklarına ilişkin yaptırımda bulunabileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Gracenote hizmetleri, istatistiksel amaçlarla sorguları izlemek için kendine özgü bir tanımlayıcı kulla-
nır. Rastgele atanan sayısal tanımlayıcının amacı, Gracenote hizmetlerine kim olduğunuz hakkında 
hiçbir şey bilmeden sorguları sayma imkanı sağlamaktır. Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetleri 
için Gracenote Gizlilik İlkeleri web sayfasına bakın.

Gracenote Yazılımı ve her Gracenote Verileri öğesi için size lisans "OLDUĞU GİBİ" temelinde veril-
miştir. Gracenote, Gracenote Sunucuları içindeki/tarafından sağlanan herhangi Gracenote Verilerinin 
doğruluğu konusunda, açıkça veya zımni, hiçbir taahhüt veya garanti vermemektedir. Gracenote, Gra-
cenote Sunucularından sağlanan verileri silme ya da Gracenote'un yeterli gördüğü herhangi bir nedenle 
veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımı veya Gracenote Sunucuları'nın 
hatasız olduğu, veya Gracenote Yazılımı ya da Gracenote Sunucuları'nın işleyişinin kesilmeyeceği ko-
nusunda hiçbir garanti verilmez. Gracenote, gelecekte sağlayabileceği yeni geliştirilmiş veya ek veri 
türleri veya kategorilerini size sağlamakla yükümlü değildir ve herhangi bir zamanda hizmetlerini dur-
durmakta serbesttir.

GRACENOTE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZAPTA KARŞI TEMİ-
NAT VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMA-
MAK ÜZERE AÇIK VEYA DOLAYLI TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. GRACENOTE, GRA-
CENOTE YAZILIMI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSU'NU 
KULLANIMINIZDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE, HİÇ-
BİR DURUMDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HASAR VEYA HERHANGİ BİR KAR KAYBI 
VEYA GELİR KAYBINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

© Gracenote, Inc. 2009



166

SERTİFİKASYON

  Bluetooth 

	Bluetooth® kelimesi ve logosu, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin 
tescilli ticari markasıdır ve bu tür markaların SUBARU COR-
PORATION tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Di-
ğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

  iPod 

	“Made for iPod” ve “Made for iPhone” ifadeleri, bir elektronik 
aksesuarın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurulmak 
üzere tasarlandığı ve üreticisi tarafından Apple performans 
standartlarını karşıladığı şeklinde onay aldığı anlamına gel-
mektedir.

	Bu cihazın kullanılmasından veya güvenlik ve tüzük standart-
ları ile uyumluluğundan Apple sorumlu değildir. Bu aksesua-
rın iPod veya iPhone ile kullanımının, kablosuz çalışma per-
formansını etkileyebileceğini unutmayın.

	iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, Apple 
Inc.'ın A.B.D ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. 
Lightning; Apple, Inc. firmasının bir tescilli markasıdır.

	App Store, Apple Inc. firmasının bir hizmet markasıdır.

  Google

	Google Play, Google Inc. firmasının bir ticari markasıdır.
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AÇIK KAYNAK KULLANARAK KAYNAK KODU NASIL ALINIR

AÇIK KAYNAK KULLANARAK KAYNAK KODU NASIL ALINIR

Bu ürün, bazıları GPL kapsamında lisanslanan açık kaynaklı yazılım 
içeriyor. Size kolaylık sağlamak için, GPL kapsamında lisanslanan 
yazılımlar için kaynak kodu ve ilgili yapı talimatı 

http://www.harmankardon.com/opensource.html 

adresinden edinilebilir.

Bu bilgileri, : [MAILING ADDRESS] veya 

OpenSourceSupport@Harman.com adresinden bizimle iletişime 
geçerek de edinebilirsiniz.
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SORUN GİDERME
  
  SUBARU STARLINK (VARSA)

Belirti Olası neden Çözüm Sayfa

Yalnızca 8 inçlik sistem: SUBARU STARLINK 
başlatılamıyor. Saat uyuşmuyor.

Akıllı telefonunuzu bağlayın. 58

Telefon defteri indirme fonksiyonunu açık 
konuma getirin. 60
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    TELEFON

Hands-free sisteminde veya bir Bluetooth telefonda bir sorun varsa, öncelikle aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

 Bir Bluetooth telefon ile hands-free sistemi kullanılırken

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Hands-free sistemi veya Bluetooth 
telefonu çalışmıyor.

Bağlanan Bluetooth telefon uyumlu bir 
Bluetooth cep telefonu olmayabilir.

Bu sistem ile çalışması onaylanan Blue-
tooth telefonlarının kesin bir listesi.
Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun 
sağlanıp sağlanamayacağı konusun-
da bir SUBARU servisine danışmanızı 
tavsiye ederiz.

* 53

Bağlı cep telefonunun Bluetooth versi-
yonu, belirtilen versiyondan daha eski 
olabilir.

Bluetooth sürüm 1.1 veya daha üstü bir 
cep telefonu kullanın. Önerilen:
8 inçlik Navigasyon sistemi/8 inçlik 
sistem: Ver.3.0 +EDR veya daha 
yüksek
6,5 inçlik sistem: Ver.2.1 +EDR veya 
daha yüksek

* 53

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
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 Bir cep telefonunu kaydederken/bağlarken

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Bir mobil telefon kaydedilemiyor.

Cep telefonuna hatalı bir şifre girilmiş. Cep telefonuna doğru şifreyi girin. * -

Cep telefonunda kayıt işlemi 
tamamlanmamış.

Cep telefonunda kayıt işlemini 
tamamlayın (kayıt işlemini telefondan 
onaylayın).

* -

Eski kayıt bilgileri bu sistemde veya cep 
telefonunda saklanır.

Mevcut kayıt bilgilerini hem bu 
sistemden hem de cep telefonundan 
silin, ardından bu sisteme bağlamak 
istediğiniz cep telefonunu kaydedin.

* 60

Bir Bluetooth bağlantısı kurulamıyor.
Başka bir Bluetooth telefon zaten bağlı. Bu sistemi kullanmak istiyorsanız, cep 

telefonunu manuel olarak bağlayın. - 58

Bluetooth fonksiyonu cep telefonunda 
etkinleştirilmemiş.

Cep telefonunda Bluetooth 
fonksiyonunu etkinleştirin. * -

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
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 Gelen/giden arama sırasında

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Arama alınamıyor/yapılamıyor. Aracınız kapsama alanı dışında. Kapsama alanına geçin. - -

 Telefon rehberi kullanılırken

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Telefon rehberi verileri otomatik olarak 
aktarılamıyor.

Bağlı cep telefonunun profil versiyonu, 
telefon rehberi verilerinin aktarılmasına 
uygun olmayabilir.

Bu sistem ile çalışması onaylanan 
Bluetooth telefonlarının kesin bir listesi.
Bu gibi durumlarda, cihazın uyumunun 
sağlanıp sağlanamayacağı konusunda 
bir SUBARU servisine danışmanızı 
tavsiye ederiz.

* 53

Bu sistemdeki otomatik kişi aktarma 
fonksiyonu kapalı olarak ayarlanmıştır.

Bu sistemde otomatik kişi aktarma 
fonksiyonunu açık olarak ayarlayın. - 60

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
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 Bluetooth mesaj fonksiyonunu kullanırken

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Mesajlar görüntülenemiyor. Mesaj aktarması cep telefonunda 
etkinleştirilmemiş.

Cep telefonunda mesaj aktarımını 
etkinleştirin (telefonda mesaj aktarımını 
onaylayın).

* -

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
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 Bir cep telefonunu kaydederken/bağlarken

Belirti Olası neden Çözüm
Sayfa

Cep 
telefonu

Bu                      
sistem

Düşünülebilecek tüm önlemler 
uygulanmasına rağmen belirti durumu 
değişmiyor.

Cep telefonu, bu sisteme yeterince yakın 
değil. Cep telefonunu bu sisteme yaklaştırın. - -

Belirtinin en olası nedeni, cep 
telefonudur.

Cep telefonunu kapatın, bataryasını 
çıkarıp tekrar takın, ardından telefonu 
yeniden çalıştırın.

* -

Cep telefonunun Bluetooth bağlantısını 
etkinleştirin. * -

Cep telefonunun güvenlik yazılımını 
durdurun ve tüm uygulamaları kapatın. * -

Cep telefonunda bulunan bir 
uygulamayı kullanmadan önce, 
kaynağını ve kullanımının bu sistemi 
nasıl etkileyebileceğini dikkatle kontrol 
edin.

* -

*: Ayrıntılar için, cep telefonu ile birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.
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