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Önlemler ve Uyarılar 

 Kendi güvenliğiniz için, araba kullanıyor iken ürünün kumandalarını 
çalıştırmayınız. 

 Bu ürünü ihtiyatlı kullanınız. Bu ürün, sadece bir gezinme aracı olarak 
kullanılmak üzere tasarımlanmıştır. Yön, uzaklık, konum ya da topografyanın 
hassas ölçümü için değildir. 

 Hesaplanan güzergâh sadece referans amaçlıdır. Yol boyunca, trafik 
işaretlerine ve yerel düzenlemelere uymak kullanıcının sorumluluğundadır. 

 Arabanızdan indiğinizde, aygıtı; doğrudan güneş ışığına maruz kalan 
gösterge paneli üzerinde bırakmayınız. Pilin aşırı derecede ısınması, hatalı 
çalışmaya ve/veya tehlikeye neden olabilir. 

 GPS; GPS’in performansından tek başına sorumlu olan Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından işletilmektedir. GPS sistemi üzerinde yapılacak 
herhangi bir değişiklik, tüm GPS ekipmanlarının doğruluğunu etkileyebilir. 

 GPS uydu sinyalleri, katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya 
bina içinde iken, GPS konumlandırma kullanılabilir değildir. 

 Geçerli GPS konumunu belirlemek için en az 4 GPS uydu sinyali gereklidir. 
Sinyal alımı; kötü hava koşulları veya yukarıdaki yoğun engeller (örn. ağaçlar 
ve yüksek binalar) gibi koşullardan olumsuz etkilenebilir. 

 Telsiz aygıtları, uydu sinyallerinin alımı ile karışma yapabilir ve sinyal 
alımının kararsız duruma gelmesine neden olabilir.  
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 Aygıtı araba içinde kullanıyorken bir araba tutamağı gereklidir.Aygıtı doğru 
yere yerleştirmeniz ve şekilde gösterilen bölgelerden sakınmanız tavsiye 
edilir. 

 
 Sürücünün görüş alanını kapatacak 

şekilde yerleştirmeyiniz. 

 
 

Gösterge paneline emniyetsiz bir 
şekilde yerleştirmeyin. 

Hava yastığının açılma 
sahasının önüne yerleştirmeyin.

Hava yastığı panellerinin önüne 
yerleştirmeyin. 
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1 Başlarken 

1.1 İlk Çalıştırma İşlemi 
İşaretleme kalemini kullanarak AÇMA/KAPAMA düğmesini AÇIK konuma 
getirin. 
DİKKAT: Normal çalışma için AÇMA/KAPAMA düğmesini daima AÇIK durumda bırakın. 

1. 

 

 

2. 
 

Cihazınız açılır. Sonraki bölümde açıklandığı gibi, cihazınızı şarj etmek için 
derhal AC adaptörüne takın.

3. “Dil Değiştirme” ekranı görüntülenir. İstediğiniz dili seçmek için sol/sağ yön 
tuşlarına dokunun. Sonra  düğmesine basın. 
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4. “Tarih ve Zaman” ekranı görünür. Zaman dilimi, tarih ve saati seçmek için 
uygun yön tuşuna basın. Sonra  düğmesine basın. 

 

5. Ana ekran görünür. Artık cihazınızı kullanabilirsiniz. 
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1.2 AC Güç Kaynağına Bağlanması ve Pilin Şarj 
Edilmesi 

Pili ilk defa şarj ederken en az 8 saat boyunca şarj etmeniz gerekir. 

1. AC dönüştürücüsünü AC adaptörünün üzerine kaydırın ve yerine oturmasını 
sağlayın. 

2. Adaptör kablosunu cihazınızın alt kısmına takın. 

3. AC adaptörünü bir duvar prizine takın. 

 

4. Şarj işlemi devam ederken şarj göstergesi amber renginde yanar. Pil tam şarj 
olana ve şarj göstergesi yeşil renkte yanana kadar cihazınızı AC güç 
kaynağından çıkarmayın. Şarj işlemi birkaç saat sürebilir. 

NOT: 
 Şarjı bitmiş bir pili şarj etmek için AC adaptörüne taktıktan sonra cihazı hemen açmayın. 

En az bir dakika bekleyin. 
 Cihazı satın aldığınız bölgeye bağlı olarak AC dönüştürücüsü resimde gösterilenle tam 

olarak aynı olmayabilir. 
 Cihazınız USB kablosuyla bir masaüstü bilgisayara bağlanarak da şarj edilebilir. 

 
NOT: Lityum pilden en yüksek performansı almak için, aşağıdakileri aklınızda bulundurunuz: 
 Sıcaklığın yüksek olduğu yerde (örn. doğrudan güneş ışığına maruz kalan) pili şarj 

etmeyiniz. 
 Pili şarj etmeden önce tam olarak boşalması gerekli değildir. Boşalmadan önce pili şarj 

edebilirsiniz. 
 Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, pili en az iki haftada bir kez tam olarak şarj 

ettiğinizden emin olunuz.Pilin aşırı boşalması, şarj performansını etkileyebilir. 

3 



1.3 Cihazın Araç içinde Kullanılması 
Cihazınızla birlikte bir cihaz tutucusu ve araba şarj aleti verilmiştir. 

Pencereye Monte Edilmesi 
NOT: 
 Satın alınan modele bağlı olarak cihazınızla birlikte verilen cihaz tutucusu resimde 

gösterilenle tam olarak aynı olmayabilir. 
 Arabanın ön camında yansıma yapan bir kaplama varsa, anteni camın içinden arabanın 

üstüne yönlendirmek için harici bir anten (isteğe bağlı) gerekebilir. 
 
Cihazınızı araç içine monte etmek için cihaz tutucusunu kullanın. GPS anteninin 
sinyalleri rahat alabileceği bir yere monte edildiğinden emin olun. (Montaj 
talimatları için cihaz tutucusuyla birlikte verilen belgeye bakın.) 

Araç Şarj Aletinin Bağlanması 
Cihaz araç içinde kullanıldığında araç şarj aleti cihazınızı şarj eder.  

DİKKAT: Cihazınızı anlık akım dalgalanmalara karşı korumak için arabanın motoru 
çalıştırıldıktan hemen sonra araç şarj aletine takın. 

 
1. Araç şarj aletinin bir ucunu 

cihazınızın güç konektörüne 
bağlayın. 

2. Cihazınızı şarj etmek için diğer ucu 
12-voltluk çakmağa veya güç 
bağlantı noktasına takın. Araç şarj 
aletindeki gösterge ışığı cihazınızın 
şarj edildiğini göstermek üzere yeşil 
renkte yanar. 

 

 
 

 

Çakmak için. 
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1.4 Donanım Bileşenlerini Tanıma 
NOT: Satın alınan modele bağlı olarak cihazınızın rengi bu kılavuzda gösterilen cihazın 
rengiyle tam olarak uyuşmayabilir. 

 

Ön ve Yan Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 

 Şarj Göstergesi Açık sarı ışıklar pilin dolmakta olduğunu gösterir ve pil 
tam olarak dolduğunda yeşil renge döner. 

 Dokunmatik 
Ekran 

Cihazınızın çıkışını gösterir. Menü komutlarını seçmek 
veya bilgi girmek için ekrana parmağınızın ucuyla 
dokunun.  
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Arka Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 

 Stylus  

 Harici Anten 
Konektörü 

Bu konektör (kauçuk toz kapağı altında) sinyalin zayıf 
olduğu bölgelerde daha iyi GPS sinyal alımı için arabanın 
üzerine konumlandırılabilen, manyetik tabanlı, isteğe 
bağlı harici GPS anteni kullanma imkanı sağlar. 

 Hoparlör Müziği ve sesleri dışarı verir. 
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Sol Taraftaki Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 
 Kulaklık 

Konektörü 
Stereo kulaklıklara bağlanır. 

 

Sağ Taraftaki Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 
 Güç Düğmesi Cihazı açar ve kapatır.  
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Üst Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 

 GPS anteni GPS uyduları üzerinden sinyaller alır. Sinyalleri rahat 
alabileceği bir yere takıldığından emin olun. 

 SD/MMC 
Yuvası 

MP3 formatlı müzik verilerine ulaşmak için bir SD (Secure 
Digital) ya da MMC (MMC MultiMediaCard)) kartı 
takılabilir. 

 

Alt Bileşenler 

 

Ref Bileşen Tanım 

 Sıfırlama Düğmesi Cihazınızı yeniden başlatır (sıfırlama). 

 Mini-USB Konektörü AC adaptörüne veya USB kablosuna bağlanır. 

 AÇMA/KAPAMA 
Düğmesi 

Ana güç/pil kapama düğmesi. 
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2 Temel Çalıştırma Bilgileri 

2.1 Açma ve Kapatma 
Cihazınızı açmak ve kapatmak için güç düğmesini kullanın.  

 

Kapatmak için ünitenin güç düğmesine bastığınızda cihazınız 
bekleme durumuna geçer ve sistem çalışmaz.  Sistemi açtığınızda 
cihaz yeniden çalışmaya devam eder.

 

Ana Ekran 
Cihazınızı ilk açtığınızda Ana ekran görünür. Ana ekran çeşitli işlemleri başlatma 
ekranınızdır. Bir görevi başlatmak veya başka bir menü açmak için bir düğmeye 
basın. 

Düğme Adı Tanım Ayrıca Bakınız 
Navigasyon yazılımını başlatır. 

kılavuza bakın. 

Yazılım ile 
birlikte verilen 

MP3 müzikleri çalar. Bölüm 4 
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Resimleri gösterir (.jpg, .gif, ve .bmp 
biçimleri). 

Bölüm 5 

Sistem ayarlarını kişiselleştirir. Bölüm 3 

 
Bir uygulamadan her çıktığınızda, Ana ekrana geri dönersiniz. 

2.2 Cihazın Çalıştırılması 

 

İğne sizin giriş aygıtınızdır. Onu ekran üzerinde gezinmede ve nesneleri seçmede 
kullanırsınız. İğneyi yuvasından dışarı çekip kolay kullanıp amacıyla uzatınız. 
Kullanmadığınız zamanlarda yuvasında saklayınız. Aşağıdaki işlemleri yapmada 
iğneyi kullanabilirsiniz: 

 Dokunma 
Öğeleri açmak veya seçenekler arasından seçim yapmak için iğne ile ekrana 
bir kez dokununuz. 

 Sürükle 
İğneyi ekran üzerinde tutup ekranda yukarıya/aşağıya/sola/sağa veya ekran 
boyunca sürükleyiniz. 



 Dokunup tutma 
Bir öğe için kullanılabilir işlemler listesini örmek için iğneyi o öge üzerine 
dokundurup o şekilde tutunuz. Beliren açılan menü üzerinde, gerçekleştirmek 
istediğiniz işlemin üzerine dokununuz. 

2.3 Bir SD/MMC Kartının Kullanılması 
Aygıtınızın, isteğe bağlı bir Güvenli 
Sayısal/Dijital veya ÇokluOrtamKartı hafıza 
kartını yerleştirebileceğiniz yerde bir 
SD/MMC yuvası vardır. 

Bir SD/MMC kartını kullanmak için, konektör 
yuvaya dönük ve onun etiketli tarafı aygıtın ön 
tarafına bakar halde iken, kartı yuvanın içine 
yerleştiriniz. 

Bir kartı çıkarmak için, önce karta erişimde 
bulunan bir uygulama olmadığından emin 
olunuz, daha sonra kartın üst kenarına hafifçe 
bastırıp yuvasından dışarı doğru çekiniz.  

NOT: 
 Yuvanın için herhangi bir yabancı madde girmediğinden emin olunuz. 
 Kullanmıyor iken toz ve nemden korumak için bir SD yada MMC kartını iyi korunmalı 

kutusunda saklayınız. 
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3 Sistem Ayarları 

3.1 Sistem Ayarlarının Kullanılması 
Aygıtınız başlangıçta varsayılan ayarlara sahiptir. Ayarları, kişisel ihtiyaçlarınıza 
göre uyarlayabilirsiniz. Ayarları değişti
değişikliklere kadar geçerli kalacaktır.

rdikten sonra, ayarlar; sonraki 

dokununuz.  

 

Ayarlar ekranını açmak için, Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine 

 

Yedi düğme içeren Ayarlar ekranı, aşağıda gösterild
İzleyen bölümler, bu yedi düğmeyi açıklamaktadır. 

iği şekilde belirecektir. 
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 açmak için, Ana ekran üzerindeki Ayarlar

 üzerindeki Arka ışık düğmesi üzerine dokununuz. 

3.2 Arka ışık
1. Ayarlar ekranını  düğmesi üzerine 

dokununuz. 

2. Ayarlar ekranı

 

3. Sürgüyü, ayar için izleme çubuğu boyunca hareket ettiriniz. Ekranı karatmak 
için, sürgüyü sol tarafa doğru hareket ettiriniz. Ekranı aydınlatmak için, 
sürgüyü sağ tarafa doğru hareket ettiriniz. 
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4. Değişiklikleri kaydetmek için  düğmesi üzerine dokunup Ayarlar 
ekranına geri gidiniz. 

3.3 Ses ayarı 
1. Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine dokununuz. 

2. Ayarlar ekranı üzerindeki Ses ayarı düğmesi üzerine dokununuz. 

 

3. Sürgüyü, ayar için izleme çubuğu boyunca hareket ettiriniz. Ses düzeyini 
düşürmek için, sürgüyü sol tarafa doğru hareket ettiriniz. Ses düzeyini 
artırmak için, sürgüyü sağ tarafa doğru hareket ettiriniz. 
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4. Değişiklikleri kaydetmek için  düğmesi üzerine dokunup Ayarlar 
ekranına geri gidiniz. 

3.4 Ekran 
Dokunmalı ekranı, eğer sizin iğne dokunuşlarını tam olarak karşılık vermiyor ise, 
ayarlayabilirsiniz. 

1. Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine dokununuz. 

2. Ekran düğmesine dokunun. 

 

3. Ayarlara başlamak için  dokunun. 
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4. Dokunun ve hedefin merkezini tutun.  

5. Hedef, bir başka konuma doğru hareket ettiğinde, yeniden dokunup öyle 
tutunuz. Ayarlamayı tamamlamak için aynı adımı tekrar ediniz. 

6. Ayarlama tamamlandıktan sonra, “Ayarlama başarılı” iletisi belirecektir. 
Ayarlar ekranına geri dönmek için  düğmesi üzerine dokununuz. 

3.5 Güç 
Pilinizin kalan güç düzeyini kontrol etmek için: 

1. Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine dokununuz. 

2. Güç düğmesine dokunun. 

 

3. Pilinizin kalan güç düzeyini gösteren Güç ekranı belirecektir. Ayrıca, bir 
zamanlayıcıyı, ayarlanmış belirli bir süre boşta iken aygıtı otomatik olarak 
kapatmak üzere ayarlayabilirsiniz. Seçenekler; Hiçbir zaman, 30 dakika, 20 
dakika, ve 10 dakika’dır. 
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NOT: Pil gücü, %30’un altına düştüğünde, pil güç düzeyinin oldukça düşük olduğunu 
gösteren bir uyarı ekranı açılacaktır. Eğer bu durum meydana gelirse, AC adaptörü yada 
araba şarj aleti ile pili şarj ettiğinizden emin olunuz. 

 

 

4. Değişiklikleri kaydetmek için  düğmesi üzerine dokunup Ayarlar 
ekranına geri gidiniz. 

3.6 Tarih ve Saat 
Tarih ve saati ayarlamak için: 

1. Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine dokununuz. 

2. Tarih ve Saat düğmesi üzerine dokununuz. 

 

3. Zaman dilimini/bölgesini değiştirmek için, Zaman bölgesi içindeki sol yada sağ 
oka dokununuz. 
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4. Tarihi değiştirmek için, Tarih kutusuna bitişik aşağı okuna dokununuz. Gün, 
ay ve yılı gösteren bir takvim açılacaktır. Bir önceki aya ve yıla gitmek için 
takvimin üst kısmındaki sol ok üzerine dokununuz yada bir sonraki ay ve yılı 
gitmek için sağ ok üzerine dokununuz. Diğer bir seçenek olarak, ay yada yılı 
doğrudan değiştirmek için takvimin üzerindeki ay yada yıl üzerine 
dokunabilirsiniz.  

Takvim o anki ay ve yılı gösterdiğinde, takvim üzerindeki tarih üzerine 
dokununuz. 

  

5. Saati ayarlamak için, önce Saat öğesi içindeki saat, dakika yada saniye üzerine 
dokununuz ve daha sonra değeri artırmak için yukarı oku üzerine yada değeri 
düşürmek için aşağı oku üzerine dokununuz. 

6. Değişiklikleri kaydetmek için  düğmesi üzerine dokunup Ayarlar 
ekranına geri gidiniz. 
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3.7 Dil Değiştirme 
NOT: Eğer aygıtınız sadece bir dili destekliyorsa, bu dil değiştirme özelliğini kullanamazsınız. 

 
1. Ana ekran üzerindeki Ayarlar düğmesi üzerine dokununuz. 

2. Dil Değiştir düğmesi üzerine dokununuz. 

 

3. Eğer aygıtınız çoklu dilleri destekliyorsa, sistem dilini seçmek için sol veya 
sağ ok üzerine dokununuz. 

 

NOT: Kullanılabilir dil seçenekleri, aygıtı satın aldığınız bölgeye bağlıdır. 
 
4. Değişiklikleri kaydetmek için  düğmesi üzerine dokunup Ayarlar 

ekranına geri gidiniz. 
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3.8 Geri 
Back (Geri) düğmesi, sizi Ana ekrana geri getirir. 
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4 Müzik 

4.1 MP3 Çaların Başlatılması ve MP3 Çalardan Çıkış 
Müzik, cihazınızı bir MP3 çalara dönüştürür. Özellikleri: 

 MP3 dosyaları çalma 

 

 

 

 

Çalıştırma, duraklatma, durdurma, önceki ve sonraki parçaya gitme gibi temel 
çalma kontrolleri 

Çalma işlemi, seçilen tek parçayı çalma, tekrarlama, tek parça tekrarlama, 
çalma örnekleme, normal sıra ve rasgele sıra gibi özelikler içerir. 

11 önceden belirlenmiş ekolayzı r ses profili 

Çalma listesi desteği 

Programı başlatmak için Ana ekrandaki Müzik düğmesine basın.  

 

Kontrol tuşlarına basarak MP3 çaları kolaylıkla kontrol edebileceğiniz bir kontrol 
paneli ekranda görüntülenir. 
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Programdan çıkmak için  tuşuna basın. 

4.2 MP3 Dosyalarının Cihazınız için Hazırlanması 
Programı kullanmadan önce, MP3 dosyalarınızı flaş belleğinde (\My Flash 
Disk\MP3 klasörü) veya saklama kartınızda (\MP3 klasörü) hazır tutun. 

ActiveSync adı verilen bir araç dosyaları bilgisayarınızdan doğru yere kolaylıkla 
kopyalamanız için verilmiştir. 

4.3 MP3 Dosyalarının Çalınması 
1. Dosyalarınız depolama kartındaysa kartı cihazınıza yerleştirin. 

2. Programı başlatmak için Ana ekrandaki Müzik düğmesine basın. 

3. Program, cihazınızdaki ve depolama kartındaki MP3 dosyalarını arayacaktır. 
MP3 dosyaları bulunduğunda, bu dosyalar çalma listesine eklenecektir. 
NOT: Daha sonra çalmak üzere kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz. (Ayrıntılar için bölüm 
4,4’e bakın.) 

 
4. Çalma işlemini başlatmak için  tuşuna basın. Çalma işlemini kontrol 

etmek için aşağıda tanımlanan kontrol düğmelerini kullanın. 
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MP3 Yeniden Çalma Kumandası 
Kumanda düğmeleri yardımıyla MP3 Çalara kumanda edebilirsiniz. Ayrıntılı 
bilgi için aşağıdaki çizelgeye bakınız: 

Kumanda 
Düğmesi Adı Tanım 

 veya  
Çal/Duraklat Yeniden çalmayı başlatır veya duraklatır. 

 
Durdur Yeniden çalmayı durdurur. 

 veya  
Önceki/Sonraki Önceki veya sonraki dosyaya taşır/getirir. 

 veya  
Ses ayarı Ses düzeyini artırır veya düşürür. 

Panelin üst sağ köşesindeki gösterge, geçerli 
sesi düzeyini gösterecektir. 

 
Yeniden Çalma 
Modu* 

Aşağıdaki modlar arasında geçiş yapar: 

 Geçerli/Mevcut dosyayı tekrar et 

 Tümünü tekrar et (Varsayılan) 

 Tekli yeniden çalma 

 Örneklemeli yeniden çalma 

 
Sıra* 

 Normal sıra (Varsayılan) 

 Rastgele sıra 

 
Çalma Listesini 
Aç 

Çalma listesini açar. (Daha fazla bilgi için, 
Bölüm 4.4’e bakınız.) 
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Kumanda 
Düğmesi Adı Tanım 

 
Ekolayzır Ekolayzır panelini açar veya kapatır. (Daha 

fazla bilgi için, Bölüm 4.5’e bakınız.) 

 
Yardım Her bir ikonun işlev ve çalışmasını anlatır. 

Ekranın altında beliren ikon için bir ikon ve 
işlev tanımlama satırı üzerine dokununuz. 

 
MP3 Çaları 
Kapat 

Programdan çıkıp Ana ekrana geri döner. 

* Çizelge Notu: MP3 Çaları yeniden başlattığınızda, hem yeniden çalma modu hem de 
sırası; varsayılan ayarlarına geri dönecektir. 
 

4.4 Çalma Listelerinin Kullanılması 
Varsayılan ayarla, sistem; çalma listesi içindeki tüm MP3 dosyalarını otomatik 
olarak yükleyecektir. İlerideki kullanım için kendi çalma listelerinizi de 
oluşturabilirsiniz. 

Bir Çalma Listesi Oluşturma 
1. MP3 Çaları başlattıktan sonra, çalma listesi ekranını açmak için sağ araç 

çubuğu üzerindeki  üzerine dokununuz. 

 

2. Bir parçayı çalma listesine eklemek için, ekranın alt kısmındaki Parça ekle 
düğmesi  üzerine dokununuz. Tüm MP3 dosyalarını gösteren bir ekran 
belirir. Eklemek istediğiniz parçanın üzerine dokununuz ve daha sonra Şarkı 
ekle üzerine dokununuz. 
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3. Eklemek istediğiniz diğer parçalar için aynı prosedürü tekrar ediniz. 
4. Çalma listesini kaydetmek için, ekranın alt kısmındaki Çalma Listesini 

Kaydet düğmesi  üzerine dokununuz ve daha sonra Evet üzerine 
dokununuz.  

5. Kontrol paneline geri dönmek için, sağ araç çubuğu üzerindeki  üzerine 
dokununuz. 

Bir Çalma Listesini Açma 
1. Oluşturduğunuz çalma listelerinden birini açmak için: 

2. MP3 Çaları başlattıktan sonra, sağ araç çubuğu üzerindeki  üzerine 
dokununuz. 

3. Ekranın alt kısmındaki Yükle düğmesi  üzerine dokununuz. 

4. Açmak istediğiniz çalma listesine dokunup Yükle üzerine dokununuz. 
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Çalma Listelerinizin Yönetilmesi 
Bir çalma listesini açtığınızda, listeyi düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. 

 Listeden bir şarkı çıkarmak için: 
Parçaya dokunup daha sonra ekranın alt kısmındaki Parçayı Sil düğmesi  
üzerine dokununuz. 

 Listeden tüm şarkıları çıkarmak için: 
Sağ araç çubuğu üzerindeki Tümünü Sil düğmesi  üzerine dokununuz. 

 Bir parça listesini silmek için: 
Ekranın alt kısmındaki Yükle düğmesi  üzerine dokununuz. Silmek 
istediğiniz parça listesine dokunup daha sonra Sil üzerine dokununuz. 

4.5 Ekolayzır 
MP3 Çalar; çeşitli müzik efektleri için 11 önayar sağlamaktadır. Ekolayzırı açmak 
için  üzerine dokununuz ve seçenek listesine erişmek için  sol düğme ve 

 sağ düğme üzerine dokununuz. Kullanılabilir seçenekler; Default, Rock, Pop, 
Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, ve Hall’dur. 

 

Ekolayzır panelini kapatıp kontrol paneline geri dönmek için sağ araç çubuğu 
üzerinde  üzerine dokununuz. Program sonlandırmak için, araç çubuğunun alt 
kısmındaki  üzerine dokununuz. Ana ekrana geri döneceksiniz. 
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5 Fotoğraflar 

5.1 Fotoğrafların Açılması ve Kapatılması 
Fotoğraflar, cihazınızdaki resimleri slayt şeklinde izlemenizi ve JPEG, GIF ve 
BMP biçimindeki resimleri görüntülemenizi sağlar. 

Programı başlatmak için Ana ekrandaki Fotoğraflar tuşuna basın. 

 

Programdan çıkmak için  tuşuna basın. 

5.2 Resimlerin Cihazınız için Hazırlanması 
Programı kullanmadan önce, dosyalarınızı flaş belleğinde (\My Flash Disk\My 
Picture klasörü) veya saklama kartınızda hazır tutun. 

ActiveSync adı verilen bir araç dosyaları bilgisayarınızdan doğru yere kolaylıkla 
kopyalamanız için verilmiştir. 

 



5.3 Resimlerin Küçük Resim Olarak Görüntülenmesi 
1. Dosyalarınız depolama kartındaysa kartı cihazınıza yerleştirin. 

2. Programı başlatmak için Ana ekrandaki Fotoğraflar tuşuna basın. 

3. Program, cihazınızdaki belirli klasörlerde ve depolama kartındaki tüm 
klasörlerdeki eşleşen dosyaları arayacaktır. Sonra resimleri küçük resim 
olarak görüntüleyecektir. Önceki veya sonraki sayfalara gitmek için Yukarı ya 
da Aşağı yön tuşlarına basabilirsiniz. 

         
 

Çerçeve seçilen resmi
gösterir.

Seçili resmi sil.

Seçilen dosya/Toplam
dosya sayısı

Sayfa aşağı 

Slayt gösterisini başlat. 

Çıkış 

Sayfa yukarı  
 

5.4 Resimlerin Tam Ekranda İzlenmesi 
Bir resme küçük resim görünümündeyken iki kez bastığınızda resim tam ekran 
görüntülenir. 
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Küçük resim görünümüne geri dönmek için kontrol düğmelerini görüntülemek 
üzere ekran üzerinde herhangi bir yere basın ve sonra  düğmesine basın. 

5.5 Ekran Kontrol Düğmeleri 
Ekran kontrol düğmeleri çeşitli işlevler ve ayarlar sağlar. Düğmeleri aşağıdaki 
şekilde görüntülemek için bir resmin üzerine basın. Düğmeleri kapatmak için 
resme tekrar basın. 

 

 
Kumanda 
Düğmesi Adı Tanım 

 
Aktarma Cihaz ve depolama kartı arasında resimleri aktarır. 

(Ayrıntılı bilgi için bölüm 5.7’ye bakın.) 

 
Slayt gösterisi Slayt gösterisini başlatır. (Ayrıntılı bilgi için bölüm 

5.6’ya bakın.) 

 
Aralık Bir sonraki slayta geçmeden önce görüntülenen her 

slaytın süresini ayarlar. Bir sonraki kullanılabilir 
seçeneğe geçmek için düğmeye basın. 

   1 saniye 

   2 saniye 

   5 saniye 
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Bilgi Dosya adı ve tarihinin görüntülenmesini etkinleştirir ya 
da devreden çıkarır. 

 

 
Sil Geçerli resmi siler. 

 
Yakınlaştır Yakınlaştırma çubuğunu açar. 

1.2x, 1.5x, 1.8x ya da 2.0x yakınlaştırma sağlamak için 
düğmeye gerektiği kadar basın. Resmi 
yakınlaştırdığınızda, resmin diğer bölümlerinin de 
görüntülenmesi için resmi sürükleyebilirsiniz. 

 

Yakınlaştırma çubuğunu kapatmak için  düğmesine 
basın. 

 
Geri Küçük resim görünümüne geri döner. 
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5.6 Slayt Gösterisinin Görüntülenmesi 
Tüm resimlerinizin slayt gösterisini görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden 
birini kullanın: 

 Küçük resim görünümündeyken, slayt 

gösterisini başlatmak için  
düğmesine basın. 

 

 

 Tam ekran konumundayken, ekrandaki 
kontrol düğmelerini görüntülemek için 
resim üzerinde herhangi bir yeri 
tıklayın. Daha sonra, slayt gösterisini 
başlatmak için  düğmesine basın. 

 

 

Ekranın sol alt köşesindeki küçük üçgen slayt gösterisinin açık olduğunu belirtir. 
Slayt gösterisini durdurmak için ekran üzerinde herhangi bir yere basın. 

 

33 



5.7 Resimlerin Aktarılması 
Resimleri cihazınızdan depolama kartına veya depolama kartından cihazınıza 
kopyalayabilirsiniz. 

1. Tam ekran görünümünde kontrol düğmelerini görüntülemek için resim 
üzerinde herhangi bir yere basın. 

2.  tuşuna basın 

3. Cihazdan depolama kartına ya da depolama kartından cihaza şeklindeki iki 
resim aktarma yönteminden birini seçin. 

 

Resimleri cihazdan 
depolama kartına aktar.

4. Önizleme ekranı görünür. Bir ya da birden çok resmi seçmek üzere 
basabilirsiniz. Kaynak klasördeki tüm resimleri seçmek için Tümünü Seç 
düğmesine de basabilirsiniz.  

 
 

Resimleri depolama 
kartından cihaza aktar. 
 

Geri 

Aktarım. 
Tümünü seç.

Çerçeve seçilen
resmi gösterir.

34 



5. Resmi (resimleri) seçtikten sonra, dosya aktarımını başlatmak için  
düğmesine tıklatın. 

6. Aktarım tamamlandığında, önizleme ekranına geri dönmek için  tuşuna 
basın. 
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6 ActiveSync 

6.1 ActiveSync Hakkında 
ActiveSync, cihazınız ile bilgisayarınız arasında bağlantı kurmanıza olanak 
sağlar. 

DİKKAT: ActiveSync kurulmadan önce cihazı bilgisayara bağlamayın. 
 

ActiveSync’in kurulumu 
Bilgisayarınızı ve cihazınızı açın. 

1. Verilen DVD’yi bilgisayarınızın DVD sürücüsüne yerleştirin. Otomatik 
çalıştır ekranı belirir. 

2. ActiveSync’i kurmak için ekranda verilen talimatları yerine getirin. 

3. Uyarıldığında, USB kablosunun mini USB ucunu cihazınızın altına takın ve 
diğer ucunu ise bilgisayarın USB girişine takın. 
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4. Synchronization Setup Wizard (Senkronizasyon Kurulum Sihirbazı) ekranı 
belirdiğinde, misafir cihaz olarak bağlanmak için Cancel (İptal)’i seçin. 

NOT: Bu cihaz bilgisayarınız ile senkronize olmasını desteklememektedir. Dolayısıyla, 
Standard Partnership (Standart Ortaklık) kurmanız gerekmemektedir.  

 

ActiveSync Kullanımı 
ActiveSync bilgisayarınıza kurulduğunda, dosyaları (örn. MP3 dosyası) cihazınız 
ile bilgisayarınız arasında aktarmak için kullanabilirsiniz. 

DİKKAT: Dosyaları bilgisayarınızdan silerken dikkatli olun. Görevinin ne olduğunu 
bilmediğiniz dosyaların silinmesi programların veya özelliklerin zarar görmesine sebep 
olabilir.  

 
Cihazı bilgisayarınıza USB kablosunu kullanarak bağladığınızda, 
Synchronization Setup Wizard (Senkronizasyon Kurulum Sihirbazı) ekranı 
belirir. Misafir cihaz olarak bağlanmak için daima Cancel (İptal)’i seçin. Ardından 
mobil aygıtınıza göz atmak için Explorer işlevini kullanabilir ve verileri 
aktarabilirsiniz. (Dosyaların kopyalanması hakkındaki talimatlar için ActiveSync 
çevrimiçi Yardım kısmına bakınız.) 
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7 Sorun Giderme ve Bakım 

7.1 Sisteminizin Sıfırlanması 
Bazen cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Örneğin cevap vermediğinde, 
“donduğunda” veya “kilitlendiğinde” sisteminizi sıfırlamalısınız.  
Cihazınızın sıfırlama düğmesine ataş benzeri küçük bir çubukla bastırın. Bu “hafif 
sıfırlama” olarak adlandırılır. Hafif sıfırlamadan sonra Ana ekran açılır. 

 

Hafif sıfırlamadan sonra cihazınız hala cevap vermiyorsa “güçlü sıfırlama” için şu 
adımları uygulayabilirsiniz.  

1. Cihazınızdan AC adaptörü dâhil tüm kabloları çıkarın.  

2. AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPALI konuma getirmek için sivri uçlu bir 
kalem kullanın.  

3. 1 dakika bekleyin ve sonra düğmeyi tekrar AÇIK konuma getirin. 
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1 dakika bekle.

7.2  Hata Giderme 
NOT: Eğer çözümleyemediğiniz bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için satıcınız ile temasa 
geçiniz. 

 

Güç Sorunları 
Pil gücünü kullanıyorken güç kaynağı çalışmıyor 
 Pilinizin kalan güç düzeyi aygıtınızı çalıştırmak için çok düşük olabilir. AC 

güç adaptörünü aygıtınıza ve harici AC güç kaynağına takınız. Daha sonra, 
aygıtınızı çalıştırınız. 

Ekran Sorunları 
Ekran kapalı 
Güç kaynağı düğmesine basmanızdan sonra bile eğer ekran yanıt vermiyorsa, 
sorun çözülene kadar aşağıdakileri sırasıyla deneyiniz. 

 AC güç adaptörünü aygıtınıza ve harici AC güç kaynağına takınız. 

 Sisteminizi yeniden başlatınız. 

Ekran yavaş yanıt veriyor 
 Aygıtınızın, pil gücü ile çalışıyor olmadığından emin olunuz. Eğer sorun 

devam ederse, sisteminizi yeniden başlatınız. 
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Ekran donuyor 
 Sisteminizi yeniden başlatınız. 

Ekranın okunamıyor 
 Ekranın arka ışığının açık olduğundan emin olunuz. 

 Yeterince ışık bulunan bir konuma taşıyınız. 

Cihazdan gerekli tepki alınmadığında 
 Dokunmalı ekranın ayarlamasını yapınız. (Daha fazla bilgi için, Bölüm 

5.4’deki “Ekran”a bakınız.) 

Bağlantı Sorunları 
Kablo Bağlantı Sorunları 
 Hem aygıtınızın hem de bilgisayarınızın, bağlantı sağlamadan önce açık 

olduğundan emin olunuz. 

 Kablonun, bilgisayarınızın USP portuna/bağlantı noktasına güvenli şekilde 
takılı olduğundan emin olunuz. USB kablosunu bilgisayarınıza doğrudan 
takınız—kabloyu USB göbeği üzerinden çalıştırmayınız. 

 Kabloyu takmadan önce aygıtınızı yeniden başlatınız. Bilgisayarınızı yeniden 
çalıştırmadan önce aygıtınızın bağlantısını her zaman kesiniz. 

GPS Sorunları 
Mevcut herhangi bir geçerli sinyal olmadığında, aşağıdakileri dikkate almanız 
gereklidir: 

 Make sure that the GPS receiver has a clear view of the sky. 

 GPS alımının aşağıdakilerden etkilenebileceğini aklınızda bulundurunuz: 
 Kötü hava koşulları. 
 Yukarıdaki yoğun engeller (örn. ağaçlar ve yüksek binalar) 
 Araba içindeki başka telsiz aygıtı. 
 Arabanın ön camının pencere boyası. 
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7.3 Aygıtınızın Bakımının Yapılması  
Aygıtınızın bakımının yapılması, sorunsuz çalıştırmayı güvenceye alacak ve 
aygıtınıza dönük hasar riskini düşürecektir. 

 Aygıtınızı, aşırı nem ve yüksek sıcaklıklardan uzakta tutunuz.  

 Aygıtınızın uzun süreli olarak doğrudan güneş ışığına veya güçlü morötesi 
ışına maruz kalmasını önleyiniz. 

 Aygıtınızın üst kısmına herhangi bir şey koymayınız veya aygıtınızın üstüne 
bir şey düşürmeyiniz. 

 Aygıtınızı düşürmeyiniz veya şiddetli darbeye maruz bırakmayınız. 

 Aygıtınızı ani ve şiddetli sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayınız. Bu; 
aygıtınıza hasar verebilecek şekilde birim için nem yoğunlaşmasına yol 
açabilir. Nem yoğunlaşması durumunda, aygıtınızı tamamen kurumaya 
bırakınız. 

 Pantolon ve diğerlerinin arka cebine koyduğunuzda aygıtınızın üzerine 
oturmamaya dikkat ediniz. 

 Ekran yüzeyi kolaylıkla çizilebilir. Keskin nesneler ekranı çizebilir. Ekranı 
küçük çiziklerden korumak amacıyla LCD panelli taşınabilir cihazlarda 
kullanmak için özel tasarlanmış yapışkanlı olmayan genel ekran koruyucuları 
kullanabilirsiniz. 

 Açıkken cihazınızı asla temizlemeyin. .Ekranı ve cihazınızın dış yüzeyini 
silmek için yumuşak, tüy bırakmayan suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın.  

 Aygıtınızı asla enerjisi varken temizlemeyiniz. Ekranı ve aygıtınızın düş 
yüzeyini ovarak temizlemek için suya ile nemlendirilmiş yumuşak, pamuk 
içermeyen bir bez kullanınız. 

 Ekranı temizlemek için kağıt havlu kullanmayınız. 

 Asla aygıtınızı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya 
kalkışmayınız. Sökme, modifikasyon veya herhangi bir tamir denemesi, 
aygıtınıza hasar verebilir ve hatta can veya mala zarar verebilir. 

 Aygıtınızı, onun parça veya aksesuarları ile aynı yerde tutuşabilir sıvılar, 
gazlar veya patlayıcı maddelerle saklamayınız veya taşımayınız. 
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8 Mevzuat Bilgileri 

NOT: Aygıtınızın dış yüzeyi üzerinde bulunan işaretleme etiketleri; modelinizin uyumlu 
olduğu düzenlemeleri/mevzuatı göstermektedir. Lütfen, aygıtınızın işaretleme etiketlerini 
gözden geçiriniz ve bu bölümde yer alan karşıgelen beyanlara bakınız. Bazı uyarılar; sadece 
belirli modeller için geçerlidir. 

 

8.1 Mevzuat Beyanları 
European Notice 
Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication 
Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic 
Compatibility Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) – as amended by Directive 93/68/ECC - issued by
of the European Community. 

 the Commission 

Compliance with these directives implies conformity to the following European 
Standards: 

EN301489-1: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 1: Common technical requirements 
EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on 
frequencies between 9 kHz and 40 GHz 
EN55022: Radio disturbance characteristics 
EN55024: Immunity characteristics 
EN6100-3-2: Limits for harmonic current emissions 
EN6100-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply 
system 
EN60950 / IEC 60950: Product Safety 
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The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User 
and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with 
the CE Marking. 

8.2 Güvenlik Önlemleri 

Şarj Etme Hakkında 
 Sadece aygıtınız ile birlikte sağlanan AC adaptörü (PSC05R-050 PH) 

kullanınız. Başka tipte bir AC adaptörünün kullanılması hatalı çalışmaya 
ve/veya hasara yol açabilir. 

 Bu ürün, “LPS”, “Limited Power Source” (Sınırlı Güç Kaynağı) ile işaretli ve 
nominal + 5 V dc / 1.0 A” çıkışlı bir LISTED (LİSTELENMİŞ) Güç Birimi 
ile sağlanma amacını taşımaktadır. 

 Donatım içinde belirtilen pili kullanınız. 

AC Adaptörü Hakkında 
 Adaptörü yüksek oranda nemli bir ortamda kullanmayınız. Elleriniz veya 

ayaklarınız ıslak iken asla adaptöre dokunmayınız. 

 Aygıtı çalıştırmak veya pili şarj etmek için adaptörü kullanıyor iken, onun 
etrafında yeterli havalandırma oluşturunuz. AC adaptörünü, soğutmayı 
azaltacak olan kağıt veya diğer nesnelerle örtmeyiniz. Bir taşıma çantasının 
içinde iken AC adaptörünü kullanmayınız. 

 Adaptörü doğru bir güç kaynağına takınız. Voltaj gereklilikleri; ürün kasa 
ve/veya ambalajı üzerinde bulunmaktadır. 

 Eğer kablo hasar görmüş ise, adaptörü kullanmayınız. 

 Birimi onarmaya kalkışmayınız. Ürünün içinde onarabilecek parça yoktur. 
Eğer birim hasar görmüş veya aşırı neme maruz kalmış ise, değiştiriniz. 

Pil Hakkında 
 Üretici tarafından onaylanan belirtilen şarj aletini kullanınız. 

DİKKAT: Bu birimi değiştirilemez dahili bir Lityum İyon pil içermektedir. Pil, dışarıya tehlikeli 
kimyasal maddeler yayarak patlayabilir. Yangın veya yanma riskini düşürmek için; 
sökmeyiniz, ezmeyiniz, delmeyiniz veya ateşe veya suya atmayınız.  
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 Önemli talimatlar (sadece servis/bakım personeli için) 
 Dikkat: Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski. Kullanılan 

pillerin atımını, talimata uygun olarak yapınız. 
 Sadece aynı veya üretici tarafından tavsiye edilen denk tiptekilerle 

değiştiriniz. 
 Pil, yeniden kazanılmalı veya düzgün şekilde atılmalıdır. 

1. Sadece belirtilen donatım içinde pili kullanınız. 
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