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MEDIA-NAV Evolution DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Seçiminiz için tebrikler.

Entegre multimedya ekranı cihazınızdan en yüksek verimi alabilmeniz için, bu belgeyi okuyup multimedya sisteminizde mevcut olan temel işlevleri ve ayarları öğrenmenizi öneririz.

Fransızcadan çevrilmiştir. Aracın imalatçısının yazılı izin alınmaksızın bu kullanım kitabının kısmen veya tamamen kopyalanması veya tercüme edilmesi kesinlikle yasaktır.

Bu doküman, kullanım kitabının yerini almaz.
Multimedya sisteminizin «Referanslar» kılavuzunda bulunan özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgiler için kullanım kitabınızın tamamını okuyunuz.
“Referanslar” kılavuzu, mevcut tüm işlevleri (standart veya isteğe bağlı) içermektedir. Bu işlevlerinBu işlevlerin Média Nav Evolution Média Nav Evolution navigasyon sistemindeki mevcudiyeti modele, senavigasyon sistemindeki mevcudiyeti modele, se-
çilen opsiyonlara ve satıldığı ülkeye bağlıdır.çilen opsiyonlara ve satıldığı ülkeye bağlıdır. Telefonunuzun marka ve modeline bağlı olarak, bazı fonksiyonlar aracınızın multimedya sistemiyle kısmen veya tamamen uyum-
suz olabilir.

Daha fazla bilgi için bir Yetkili Bayiye danışınız.
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A A

Çalıştırma
Multimedya sistemi, kontağın çalıştırılmasıyla otomatik 
olarak çalışmaya başlar. Diğer durumlarda, sisteminiz-
deki 1 veya 5 düğmesine basınız. Kontak kapalıyken, 
sistem 20 dakika boyunca çalışır. Sisteminizi 20 dakika 
boyunca etkinleştirmek için tekrar 1 veya 5 düğmesine 
basınız.

Durdurma
Araç kontağının kapanmasıyla sistem otomatik olarak 
durur.

MÜLTİMEDYA EKRANI MÜLTİMEDYA EKRANI 
Bir menüyü veya düğmeyi seçmek için parmağınız ile 
multimedya sistemi dokunmatik ekranına A A  dokununuz.

İlave Fonksiyon
Kontrol panelinde, harici bir ses cihazına (aracınızın 
içinde, ekipman seviyenize bağlı olarak) bağlantı sağ-
layan bir USB bağlantınız 3 ve analog bir ses kaynağı 
girişiniz 4 mevcuttur.

Bekleme ekranı
Kontak çalışıyorken, sistemi bekleme moduna almak 
için 1 veya 5 tuşuna basın.  Saat ve dış hava sıcaklığı 
ekranda belirir.

Not:Not: bekleme (standby) modundayken radyo ve yönlen-
dirme sistemi çalışmaz.

Ses seviyesi
Seyir sistemi kaynaklarının veya sesli bildirimlerin ses 
seviyesini değiştirmek için (bildirim esnasında), 5 seçe-
neğini çevirin veya 2 düğmelerinden birine basın.

Ses tanıma
Direksiyon simidi üzerindeki (sistemin ön yüzünde, ekip-
man seviyenize bağlı olarak) 6 düğmesi, telefonunuz 
sisteme bağlıyken telefonunuz üzerinden ses tanımayı 
kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için multimedya 
sistemi kullanım kılavuzuna bakınız.
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İ L K  K U L L A N I M  ( 1 / 3 )
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1212

7 8

1111

Radyo Media Telefon

Driving eco² Nav Ayarlar

Koyu

İ L K  K U L L A N I M  ( 2 / 3 )

9 1010

Zaman ayarı

1313 1414

1515

Oynatıcı Liste Hafıza Seçenekler

1313 Bölge seçim modu:
– seçilen modun gösterilmesi;
–  mod seçimi bölgesine tuşladığınızda, aşağı 

açılır menü görülecektir.

1414 Bölge içerik tablosu:
–  bir menü öğesi ve ilgili bilgilerin içeriğini görün-

tüler.

1515 Menü alanı:
– alt menü modunu görüntüler;
– vurgulanan mevcut menüyü görüntüleme.

1616 Ana sayfa alanı veya seyir sistemine dönme.

Menü ekranı

7 Bekleme modu ve saatin gösterimi.

8 Bölge bilgisi telefon hizmeti.

9 Dış hava sıcaklığı.

1010 Zaman Dilimi.

1111  Motor çalıştırılma programı bölge seçimi.

1212 Menüler bölgesi.

1616

Seyir sistemi ekranı

1717 Harita modu (2D/3D ve 2D Kuzey).

1818  Güzergahınız üzerinde gidilecek sonraki sokağın 
adı.

1919  Mevcut medyaya erişiniz (USB, AUX, AM, FM, DAB, 
iPod® ve Bluetooth®).

2020 Rota ve harita ayar seçenekleri.

2121 Sesli yardım Açık/Kapalı.

2222 Trafik bilgileri (TMC).

Hedef

1818

191920202222 2121

1717
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Direksiyon simidi 
altındaki kumandalar ()

2323  Ses kaynağını seçin (FM/AM/DAB/USB/iPod®/
Bluetooth®/AUX).

2424  Dokunma: “Telefon” menüsüne erişim.
Basılı tutarak: telefonunuzun ses tanıma fonksiyo-
nunu devreye alma/devre dışı bırakma.
Çağrının cevaplanması:
– kısa süre basma: telefonu açma;
– uzun süre basma: çağrıyı reddetme.
Arama sırasında kısa basma: aramayı bitirme.

2525, 2626 Ses seviyesi ayarı.
2525+2626  Sesi kesme/tekrar açma;

İ L K  K U L L A N I M  ( 3 / 3 )

2727  Kullanılmakta olan radyo istasyonlarının veya med-
yanın (USB/iPod®) yürütme modunu değiştirme.

2828 Arka kadran:
–  radyo: radyo modunu değiştirme (ön ayar/liste/

frekans);
– medya: önceki/sonraki parça.

2929 Medya değiştirme (CD/USB/AUX).
3030  Dokunma: radyo modunu değiştirme (FM/AM/

DAB).
Basılı tutarak: telefonunuzun ses tanıma fonksiyo-
nunu devreye alma/devre dışı bırakma.

2323 2424

2525

2626

2727

2929 3030

3131

3232

3333

2727
28282828

3131

3232

3333

3434

2929 3030

3131, 3333 Ses seviyesi ayarı.
3232  Bir ses kaynağını dinlerken: sesi kısma/açma.

Çağrının cevaplanması:
– kısa süre basma: telefonu açma;
– uzun süre basma: çağrıyı reddetme.
Arama sırasında kısa basma: aramayı bitirme.

3434 Arka kadran:
–  radyo: radyo modunu değiştirme (ön ayar/liste/

frekans);
– medya: önceki/sonraki parça.
Kısa süre basma: bir işlemi onaylama.
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– “Harita Üstünde Bul” bölümünden haritada bir hedef 
noktası seçiniz;

– “Koordinat” bölümünden enlem ve boylam seçiniz.

YENİ BİR “YENİ BİR “ADRESADRES” GİRİNİZ.” GİRİNİZ.

Bu bölüm adresin tümünü veya bir bölümünü girebilme-
nizi sağlar: ülke, şehir, sokak ve bina numarası.

Not:Not: Sadece numaralandırılmış harita içinde tanınan 
adresler için öneri verebilir.

İlk kullanım sırasında ülkenizi seçmeniz gerekmekte-
dir. Daha sonra, dokunmatik klavyeyi kullanarak hedef 
şehrin adını yazınız. Sistem, bölgede bir şehir adı 
önerir 1. Öneri hatalıysa, 2 düğmesine basarak arama-
nızla ilgili tam listeye erişiniz. Sistem bir liste görüntüler.

Daha fazla bilgi için multimedya sistemi kullanım kıla-
vuzuna bakınız.

B İ R  H E D E F  G İ R M E K  ( 1 / 3 )

Menü “Hedef”

“Nav” menüsüne, ardından ekranın altındaki “Hedef” 
sekmesine erişmek için ana sayfa düğmesine basın.
Bir hedef belirlemek:
– “Adres” bölümünden adres seçiniz;
– “Önemli Noktalar” bölümünden adres seçiniz;
– “Geçmiş”  konumundan güncel bir hedef noktası seçi-

niz;
– “Favoriler” bölümünden daha önce kaydettiğiniz bir 

adres seçiniz;

– istenilen şehri seçiniz;
– eğer mevcut değilse, aynı işlemleri “ Sokak” , “Kesişen 

Cadde” ve “Sokak numarası” ekranları içinde uygula-
yınız.

Giriş sırasında, sistem veri girişini kolaylaştırmak için 
bazı harfleri vurgulayarak kaldırır.

Not:Not: “Kesişen Cadde” ve “Sokak adı”, “Sokak” seçildik-
ten sonra etkinleştirilebilir.

Not:Not: sistem, en son girilen adresleri hafızasında tutar. 
Bir kez adres olarak bir güzergah girdiğinizde bir sonraki 
kullanımda önceki adres gösterilecektir.

1 2

Adres Önemli Noktalar Geçmiş

Favoriler Harita Üstünde Bul Koordinat

Hedef Yol Programı Seçenekler Seçenekler

Navigasyon
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“ÖNEMLİ NOKTALARÖNEMLİ NOKTALAR”

İlgi Alanı bir kurum veya turistik bir mekanı gösteren bir 
hizmettir. Mekanlar, restoranlar, müzeler, park yerleri… 
şeklinde çeşitli kategorilere ayrılmıştır...

Bir ilgi alanı aramak mümkündür:

– kategori;
– aranan ilgi alanın adı ;
– Aranan yerin harita üzerinde gösterilmesi.

“FAVORİLERFAVORİLER”

Sık Kullanılanlar menüsü, iş, ev, okul vb. sık kullandığı-
nız yerleri listeler. Yeni bir hedef için ilk defa rota belir-
lediğinizde bu yeri sık kullanılanlar listenize ekleyebilir-
siniz (bir sonraki sayfada “Gidilecek yerin onaylanması” 
ile ilgili bilgilere bakınız).
– “ Nav” ana sayfa butonunu ve “ Hedef “ sekmesini 

seçin;
– “Favoriler” seçiniz;
– hafızaya alınmış adres listesinden istenilen hedef nok-

tası adresini seçiniz.

Adres Önemli Noktalar Geçmiş

Favoriler Harita Üstünde Bul Koordinat

Hedef Yol Programı Seçenekler

Navigasyon

“GEÇMİŞGEÇMİŞ”

Bu bölüm, en son kullanılan adreslerin listesinden bir 
hedef noktası seçmenizi sağlar. Bu hafızaya alma işlem-
leri sürüş bir defa başlatıldığında otomatik olarak ger-
çekleşir.

Ana menüden “Nav” ve “Hedef” sekmelerini, ardından 
“Geçmiş” menüsünü seçiniz.
Hafızaya alınmış hedef noktaları listesinden bir adres 
seçiniz, daha sonra bu adresi hedef nokta olarak onay-
layınız.
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“HARİTA ÜSTÜNDE BULHARİTA ÜSTÜNDE BUL”
Bu fonksiyon haritadan bir hedef noktası tanımlamanızı 
sağlar. Navigasyon ekranında, imleci hedefinizin üze-
rine götürmek için harita üzerinde gezininiz ve ardından 
“Tamam” öğesine basarak onaylayınız: sistem rotayı he-
saplar.

“KOORDİNATKOORDİNAT”
Bu fonksiyon, enlem ve boylam değerleri ile bir hedef 
noktası belirlemenizi sağlar.

– “Seçenekler” ve “Arabaya Dön” aracın mevcut pozis-
yonunu öğrenmenizi sağlar. 

– “Tamam”, sürüş başlar.

Hedef noktasını 
onaylamak

Hesaplama sonucunda sistem size bir çok seçenek 
sunar:

– “Seçenekler” ve “Favorilere Ekle” sık kullanılanlara 
hedef adresi eklemenizi sağlar;

– “Seçenekler” ardından “Mevcut Trafik” seçenekleri yo-
lunuz üzerindeki veya konumunuza yakın olan olayla-
rın sirkülasyon açıklamaları üzerine bilgiler elde etme-
nizi sağlar;

– “Seçenekler” ve “Haberler” adres, enlem, boylam ve 
telefon numarasını görmenizi sağlar (sadece sistem 
tarafından tanınan bir POI seçtikten sonra aktif hale 
gelir).

Seçenekler Tamam Seçenekler Tamam

Favorilere Ekle

Mevcut Trafik

Haberler

Kapat

Koordinat

Seçenekler Tamam

Takılan kartın yer koordinatları erişilebilir bir yerle eş-
leşmiyorsa (sokak veya numara), sistem hata mesajı 
verir. 

Arabaya Dön

Aktif bir rota varsa, hedefi yeni bir rota veya etap 
olarak seçebilirsiniz.
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Rotayı iptal etmek

Ana menüden etkin bir rotayı devre dışı bırakabilirsiniz. 
“Ana menü” düğmesine basınız ve ardından ekranın en 
altında bulunan “Nav” ve “Hedef”, “Yol Programı” sek-
melerini seçiniz ve onaylamak için “Rotayı İptal Et” öğe-
sine basınız.

Rota ayarı

“Seçenekler”, “Rota Ayarları” menüsünden erişilebilir bu 
bölüme seyir sırasında kullanılacak yol türünü seçme-
nizi sağlar.

Yolculuk programı 
detayları

Bu fonksiyon, sürüşe başlamadan önce rotanızı görün-
tülemenizi sağlar. Ana Menü düğmesine basınız ve bir 
hedef girdikten sonra “Nav” ve ardından “Hedef”, “Yol 
Programı” öğelerine basınız.

Altı ayarlama tipi mevcuttur:

– “Rotayı Düzenle”;
– “Kaçınmalar”;
– “Genel Bakış”;
– “Rotayı İptal Et”;
– “Rota Alternatifleri”;
– “Yol Programı”.

alternatif rotalar

“Seçenekler” menüsünden erişilebilen bu bölüm, üç adet 
rota seçeneği ile planladığınız rotayı değiştirmek için 
kullanılabilir.

– “Hızlı”;
– “Ekonomik”;
– “Kısa”.

Not:Not: seçilen yol türüne bağlı olarak seçilen rotayı ayar-
lamak önerilen yolu önemli derecede etkileyebilir.

Hedef Yol Programı Seçenekler

Navigasyon

Hedef Yol Programı Seçenekler

Navigasyon

Uyarilar Rota Ayarları Harita Ayarları

Dil Ayarı Koordinat Formati GPS

Rotayı Düzenle Kaçınmalar Genel Bakış

Rotayı İptal Et Rota Alternatifleri Yol Programı

Rota Alternatifleri

Hızlı

Ekonomik

Kısa
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LİSTELİSTE
Alınan tüm istasyonların listesine erişmek için “Liste” 8 
tuşuna basın ve “FM” veya “DAB” seçeneğini tercih edin.
FM, AM veya DAB istasyon listesini güncellemek için, 
“Seçenekler” öğesine basınız, sonra “Liste güncelle” 
bölümünden “Başlat” öğesine basınız. Seçilen 7 radyo 
moduna göre, “FM”, “AM” veya “DAB” listesi otomatik 
olarak güncellenir.

Daha fazla bilgi için multimedya sistemi kullanım kıla-
vuzuna bakınız.

98

Ana Ekran Liste Hafıza SeçeneklerAna Ekran Liste Hafıza Seçenekler

7

6 1010

KAYDEDİLEN İSTASYONLARKAYDEDİLEN İSTASYONLAR
Kayıt edilmiş radyo istasyonlarına erişim sağlamak için 
“Hafıza” 9 ve sonra istediğiniz radyo istasyonunu seçi-
niz.

BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMAKBİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMAK
Radyoyu dinlerken, “Hafıza” düğmesine basınız ve ar-
dından ses sinyali duyulana kadar A alanındaki düğ-
melerden birini basılı tutunuz. Her dalga bandı için 
12 istasyon kaydedebilirsiniz. Hafızaya alınmış diğer is-
tasyonlara erişmek için 1010 okuna basınız.

Not:Not: navigasyon ekranına geri dönmek için, “Ana menü” 
düğmesine 6 ve ardından “Nav” düğmesine basınız.

Radyo menüsüne erişmek için 6 Ana menü butonuna, 
ardından da “Radyo” butonuna basınız. 7 butonuna ba-
sarak istediğiniz radyo modunu (“AM”, “FM” veya “DAB”) 
seçiniz.

“AM” ve “FM”

FREKANSLARFREKANSLAR
Bir istasyonu aramak için “Ana Ekran” butonuna 5 basın. 
İki arama seçeneği mevcuttur:
– Manüel arama 2 veya 3 ; tuşlarının yardımıyla yapılır;
– Otomatik arama 1 veya 4 tuşlarının yardımıyla yapılır.

R A D Y O  D İ N L E M E  ( 1 / 2 )

5

1 2 3 4

Ana Ekran Liste Hafıza Seçenekler

6

A
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“DAB” (karasal dijital 
radyo)

Dijital radyo daha fazla radyo seçeneği, daha iyi bir din-
leme kalitesi ve ek bilgiler sunar.

FREKANSLARFREKANSLAR
Bu mod uygun olan radyoları dinlemenizi sağlar.  1111 
veya 1212 ile bir istasyondan diğerine geçebilirsiniz.

LİSTELİSTE
Alınan tüm istasyonların listesine erişmek için “Liste” 1313 
tuşuna basınız ve istediğiniz istasyonu seçiniz.
İstasyon listesini güncellemek için “Seçenekler” seçe-
neğine tıklayın, ardından “Liste güncelle” bölümünden, 
“Başlat” seçeneğine tıklayın.

KAYDEDİLEN İSTASYONLARKAYDEDİLEN İSTASYONLAR
Kayıt edilmiş radyo istasyonlarına erişim sağlamak için 
“Hafıza” 1515 ve sonra istediğiniz radyo istasyonunu se-
çiniz.

BİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMAKBİR İSTASYONU HAFIZAYA ALMAK
Radyoyu dinlerken, “Hafıza” düğmesine basınız ve ar-
dından ses sinyali duyulana kadar B alanındaki düğ-
melerden birini basılı tutunuz. Her dalga bandı için 
12 istasyon kaydedebilirsiniz. Hafızaya alınmış diğer is-
tasyonlara erişmek için 1414 okuna basınız.

1111 1212

Seçenekler Ana Ekran Liste Hafıza SeçeneklerAna Ekran Liste Hafıza

1313 1515

114

SeçeneklerAna Ekran Liste Hafıza

B
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KULLANIMKULLANIM

Çalma sırasında okumaya izin verilen iPod® ve iPod® 
ile entegre cihazlar.

« « TEKRARLATEKRARLA » »

Bu fonksiyon, bir şarkının veya tüm şarkıların tekrar ça-
lınmasına izin verir.
 “Seçenekler” 3 seçeneğine tıklayın, ardından “Melodi”, 
“Klasör” veya “Tümü” seçeneğini tercih edin.
Üst dosyalara geçmek için 2 tıklayınız. 
Fonksiyonu devre dışı bırakmak için, “Seçenekler” 3 
tuşuna basın, ardından “Kapat” seçeneğini tercih edin.

Aracınızda mültimedya sistemi bulunmaktadır. Ana 
menüde “Media” öğesini seçiniz.
1 seçeneğinin üzerine tıklayarak birçok giriş kaynağına 
erişim mümkündür:
– “USB”:  USB bellek çubuğu,  MP3 çalar, telefon vb. ;
– “iPod®”: entegre iPod®  bulunan cihazlar;
– “BT”: Bluetooth® cihazları;
– “AUX”: analog ses girişi (3,5 mm jak) ;
– “Video”: USB flaş belleği (MP4 dosyası).

kullanılan USB anahtarı FAT32 formatında biçimlendiril-
melidir ve maksimum kapasitesi 32 GB.olmalıdır.

İlave ses kaynağı girişi: 
USB, Bluetooth®

BAĞLANTI: BAĞLANTI: USBUSB

Portatif müzik çaların fişini, kutunun USB fiş girişine 
takın. Sayısal portatif müzik çaların USBfişi takıldığı 
anda “USB” menüsü ekrana gelir.

USBUSB PORTU İLE YÜKLEME PORTU İLE YÜKLEME

Kullanımı sırasında şarjdan faydalanabilir veya akü şarjı 
devam edebilir.

Not:Not: bazı cihazlar multimedya sisteminin USB bağlantı 
noktasına bağlandığında tekrar şarj olmaz veya akü şarj 
seviyesini korumaz.

Not:Not: daha kolay müzik aramalarında bir USB bağlantısı 
kullanmak en iyisidir.

BAĞLANTI: BAĞLANTI: İPOD®İPOD®

iPod®fişini, USB aygıtın girişine bağlayın. USB iPod®fişi 
takıldığı anda “iPod” menüsü ekrana gelir.

M Ü L T İ M E D Y A  ( 1 / 2 )

1

Ana Ekran

Video

Liste Seçenekler Ana Ekran Liste Seçenekler

2
AUX

3
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İlave analojik ses kaynağı 
girişi (AUX)

BAĞLANTIBAĞLANTI

Sistemin ilave girişine okuyucunuzun Jack fişini takınız. 

KULLANIMKULLANIM

1 açılır listesinden “AUX” seçeneğini tercih edin, ardın-
dan okuyucunuz üzerinden istediğiniz şarkıyı seçin.
Aracı kullanırken harici ses aygıtıyla oynamayınız. 
Parça ilgili hiç bir bilgi (şarkı adı, sanatçı adı vb.) multi-
medya ekranında görünmez.

Not:Not: Ana ekrana geri dönmek için 5 düğmesine basınız.

M Ü L T İ M E D Y A  ( 2 / 2 )

3

“RASTGELE ÇALMA”“RASTGELE ÇALMA”

Bu fonksiyon, tüm şarkıları rastgele çalmaya izin verir.
Devreye almak için “Seçenekler” 3 üzerine basın “Açik” 
seçiniz veya devre dışı bırakmak için “Tamam” seçiniz.

BAĞLANTI: BAĞLANTI: BLUETOOTH®BLUETOOTH®

Bu kılavuzun “Bluetooth® aygıt bağlama” bölümüne ba-
kınız.

Analog (AUX) veya dijital (USB, Bluetooth®) girişlerin 
ses kalitesi, dosya türüne göre değişiklik gösterebilir.

Videoları sadece araç duruyorken oynatabilirsiniz.

AUX

Ana Ekran Liste Seçenekler

Tekrarla

Rastgele çalma

Kapat

Kapat Açik

Melodi Klasör Tümü

KULLANIMKULLANIM

Mevcut kaynak listelerini görüntülemek için, 1 üzerine 
basın.
Bir klasör içerisinde bir ses parçası seçmek için “Liste” 
öğesine basınız 4.
Fabrika ayarı olarak müzik albümleri alfabetik sıraya 
göre dizilmişlerdir.

Video

USB flaş belleğinizde bulunan videoları görüntülemek 
için “Video” öğesini seçiniz.

Bir video okunurken:
– videoyu tam ekranda görüntüleyin;
– ekran parlaklığını ayarlayın;
– hızlı ileri alma;
– video tekrar baştan başlatın;
– duraklatma.

Not:Not: bazı video biçimleri sistem ile uyumlu olmayabilir.

5

1

4
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Not:Not: eşleştirme süresi telefonun markası ve modeline 
göre değişiklik gösterir.
Yakındaki Bluetooth® cihazlar arandığında telefonunuz 
multimedya sistemi tarafından görüntülenmiyorsa telefo-
nunuzun kullanma kılavuzuna bakınız.

Eşleştirme başarısız olursa işlemi yenileyin.

Not:Not: bazı telefonlarda multimedya sistemi sizden eş-
leştirme sırasında rehberin aktarılmasını onaylamanızı 
isteyebilir.

A Y G I T  B A Ğ L A N T I L A R I  B L U E T O O T H ® ( 1 / 2 )

Bluetooth cihaz listesini görüntüle

Multimedya sisteminden:

– Cep telefonunuzun Bluetooth® bağlantısını etkinleş-
tirin;

– “Ayarlar” > “Bağlanabilirlik” > “Bluetooth cihazını ara” 
üzerine tıklayınız (telefonunuzun etkin ve Bluetooth® 
bağlantısı üzerinde görünür olduğundan emin olunuz);

– Multimedya sistemi tarafından bulunan cihazlar liste-
sinden telefonunuzu seçiniz;

– Telefonunuzun ekranında bir mesaj görüntülenir.
Modele göre, eşleştirmeyi yönetmek için “Çift”, “Eşleştir” 

ve “Bağlan” üzerine basın.
– Telefona göre, multimedya sistemi ekranında görüntü-

lenen kodu telefon klavyenizde yazın;
– Telefonunuzun ekranında ileriki kullanımlarınızda 

multimedya sistemiyle otomatik olarak eşleştirmesini 
soran ikinci bir mesaj görünür. Bu işlemleri tekrar yap-
mamak için bu yetkilendirmeyi kabul edin.

Akıllı telefonunuz bundan sonra multimedya sistemi-
nizde eşlenir, görüntülenir.

Bluetooth cihazını ara

Harici cihaz doğrulaması

Parolayı değiştir

Ses Ekran Bağlanabilirlik Sistem

Bluetooth Ayarları

Telefonunuzun marka ve modeline göre, eller serbest 
fonksiyonu aracınızın multimedya sistemiyle kısmen 
veya tamamen uyumsuz olabilir.

Ülkeye göre: daha fazla bilgi için lütfen www.renault-
multimedia.com sitesine bakınız.

Bir Bluetooth® telefonunu 
eşleştirme

MÜLTİMEDYA SİSTEMİNDEN BİR MÜLTİMEDYA SİSTEMİNDEN BİR BLUETOOTH®BLUETOOTH® 
TELEFONUNUN EŞLEŞTİRİLMESİTELEFONUNUN EŞLEŞTİRİLMESİ

Eller serbest sisteminizi kullanabilmeniz için Bluetooth® 
telefonunuzu ilk defa kullandığınız zaman cihaz ile 
aracın eşleştirilmesi gerekir. Multimedya sistemi ve ciha-
zınız açık olmalıdır ve ayrıca telefonunuzun Bluetooth® 
özelliğinin açık olduğundan, diğer cihazlar tarafından 
görünür ve tanınabilir olduğundan emin olunuz (daha 
fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakı-
nız).
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Not:Not: eşleştirme süresi telefonun markası ve modeline 
göre değişiklik gösterir. Eşleştirme başarısız olursa 
işlemi yenileyin.

Bir Bluetooth® telefon 
eşleştirmesinin iptal 
edilmesi

Ana menüde, “Ayarlar”, “Bağlantı”, ardından “Bluetooth 
cihaz listesini görüntüle” öğelerine basınız.
Silinecek telefonun karşısındaki “Çöp Kutusu” simge-
sine tıklayınız ve “Tamam” öğesine basarak seçiminizi 
onaylayınız.

BAĞLI BİR TELEFONU DEĞİŞTİRMEBAĞLI BİR TELEFONU DEĞİŞTİRME
Multimedya sistemi en fazla beş Bluetooth® telefonu 
kaydedebilir.
İstediğiniz zaman telefonlardan bir tanesini bağlaya-
bilir/bağlantısını kesebilirsiniz. Ana menüde, “Ayarlar”, 
“Bağlantı”, ardından “Bluetooth cihaz listesini görüntüle” 
öğelerine basınız.
Bağlanacak veya bağlantısı kesilecek telefonu seçiniz 
ve “Tamam” öğesine basarak onaylayınız.

BAĞLANTININ BAŞARISIZ OLMASIBAĞLANTININ BAŞARISIZ OLMASI
Bağlantının sağlanamaması gibi durumlarda lütfen aşa-
ğıdakileri kontrol edin:
– telefonunuz açık;
– telefonunuz, multimedya sisteminin otomatik bağ-

lanma talebini kabul edecek şekilde yapılandırılmıştır;
– telefonunuzun şarjı bitmemiş;
– telefonunuz daha önceden eller serbest sistemiyle eş-

leştirilmiş;
– telefonunuzda ve multimedya sisteminde bulunan 

Bluetooth® işlevi etkinleştirilmiştir.

NotNot: eller serbest sisteminin uzun süreli kullanılması 
telefon bataryanızın daha çabuk bitmesine neden olur.

TELEFON ÜZERİNDEN BİR TELEFON ÜZERİNDEN BİR BLUETOOTH®BLUETOOTH® 
TELEFONUNUN MULTİMEDYA SİSTEMİYLE TELEFONUNUN MULTİMEDYA SİSTEMİYLE 
EŞLEŞTİRİLMESİEŞLEŞTİRİLMESİ
– Telefonunuzun ve multimedya sisteminin Bluetooth® 

bağlantısını etkinleştiriniz;
– multimedya sisteminin ana menüsünde, sırasıyla 

“Ayarlar”, > “Bağlantı” > “Harici cihaz doğrulaması” 
öğelerine basınız. Multimedya sistemi artık diğer 
Bluetooth® cihazlarda görünür;

– ekranda multimedya sisteminin görünür kaldığı sırada 
bir parola ve kalan süreyi gösteren bir mesaj görünür;

– telefonunuzda, mevcut cihazların Bluetooth® listesini 
görüntüleyin;

– mevcut cihazlar listesinden “Media Nav Evolution” 
multimedya sistemini seçiniz ve telefona göre telefon 
klavyenizle multimedya sistemi ekranında görüntüle-
nen parolayı giriniz.

Multimedya sistemine eşleştirilmiş olan cihazları gös-
termek için telefonunuzun ekranında bir mesaj görün-
tülenir.

Multimedya sistemi açılırken, eşleştirilmiş son telefon 
otomatik olarak sisteme bağlanacaktır.
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Rehberden bir çağrı 
yapmak

ÇAĞRI GÖNDERMEÇAĞRI GÖNDERME
Telefon sisteme bağlıyken, ana menüden “Telefon 
cihazı” öğesine, ardından 1 açılır menüsünden “Telefon 
Rehberi” öğesine basınız.
Kişiyi seçiniz (veya birden fazla kişi içeriyorsa numarayı 
seçin) Kişinin numarası üzerine bastıktan sonra arama 
otomatik olarak başlatılacaktır.
Not:Not: telefonunuzdaki ses tanıma işlevini kullanarak mul-
timedya sisteminden bir çağrı yapabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için multimedya sistemi kullanım kılavuzuna bakı-
nız.

Çağrı rehberinden çağrıyı 
başlatın

Ana menüden “Telefon cihazı” seçeneğine, ardından 1 
açılır menüsünden “Çağrı Listeleri” seçeneğine tıklayın.

Dört rehber listesi arasından seçiniz:

3 Cevapsız çağrıların sayısı;
4 Cevapsız çağrılar listesi;
5 Gelen çağrılar listesi;
6 Aranan numaralar listesi;
7 Tüm aranan, gelen ve cevapsız aramalar.

Her bir listede kişiler en yeniden en eskiye doğru gös-
terilir. Aramayı başlatmak için aramak istediğiniz kişinin 
üzerine tıklayın.

11

4567

Telefon Rehberi

Ada göre ara

Çağrı Listeleri

Tümü

BİR KİŞİ ARAMAKBİR KİŞİ ARAMAK

“Telefon Rehberi” menüsünden 2 seçeneğine tıklaya-
rak bir kişiyi arayabilir, ardından sayısal klavyenin yardı-
mıyla kişinin soyadını veya adını girebilirsiniz.

Listeyi görüntülemek için 1 açılır menüsüne tıklayın, ar-
dından aşağıdaki öğelerden birini tercih edin:
– “Ara”;
– “Telefon Rehberi”;
– “Çağrı Listeleri”.

Adam SMITH

Vincent CASSE

Car Repair Hugo

Dr. BROWN

2

3
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Çağrı esnasında

İletişim halindeyken aşağıdakileri yapabilirsiniz:
– 1010 üzerine basarak çağrıyı sonlandırabilirsiniz;
– 1212 üzerine basarak telefon hoparlöründen sesi 

duymak (özel mod);
– 1111 üzerine basarak araç hoparlöründen sesi duymak 

(eller serbest modunda);
– 1313 üzerine basarak mikrofonu kapatabilirsiniz;
– 1414 üzerine basarak mikrofonu açabilirsiniz;
– 1515 öğesine basarak ana sayfaya veya önceki ekrana 

(ör. seyir ekranına) dönünüz.

Bir çağrı almak

Gelen bir çağrı olması durumunda, aşağıdaki bilgileri 
içeren bir mesaj görüntülenir:

– İsim (numara rehberinizde kayıtlı ise);
– Arayanın kişinin numarası;
– “Bilinmeyen Numara” (numara görüntülenemiyor ise).

Not:Not: Direksiyon kolonu kumandasıyla bir aramayı yanıt-
layabilir veya reddedebilirsiniz.

B İ R  Ç A Ğ R I  G Ö N D E R M E  V E Y A  A L M A  ( 2 / 2 )

1111121213131414

Gelen çağrı

Kabul et Reddet

Ara

Bir numara tuşlamak

Ana menüden “Telefon cihazı” seçeneğine, ardından 1 
açılır menüsünden “Ara” seçeneğine tıklayın.
Çağrı yapmak için önce numara tuşlarına sonra çağrıyı 
başlatmak için 8 tuşuna basın.
Bir numarayı düzeltmek için 9 tuşunun üzerine kısa 
süreli basınız.  9 tuşuna uzun süreli basılması girilen 
tüm numaraların silinmesini sağlar.

9

Ara

1 8 1010

1515
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4X4 BİLGİLERİ

Sistemde bu özellik bulunuyorsa, “4x4 bilgileri” aşağı-
daki bilgileri gerçek zamanlı olarak edinmek için kulla-
nılabilir:

– Derece cinsinden tekerlek kamberi (sürüş);
– Bir pusula kullanarak rota;
– Derece cinsinden yatay açı (adım açısı).

1

Seyir raporu Eco notlandırma Eco rehberlik

Ortalama tüketim

Toplam tüketim

Ortalama hız

Yakıt tüketimsiz mesafe

Driving eco2
“ECO NOTLANDIRMAECO NOTLANDIRMA”

Bu menü 100 üzerinden global bir not almanızı sağlar. 
Notunuz ne kadar yüksekse, eco sürücü performansınız 
o kadar iyidir.
– Ortalama hızlanma performansı;
– Ortalama vites değiştirme performansı;
– Ortalama fren öngörme performansı.

“ECO REHBERLİKECO REHBERLİK”

Bu menü sürüş şeklinizi değerlendirir ve elektrik en iyi 
seviyeye getirmek için öneride bulunur.

ANDROID AUTO / 
CARPLAY

Android Auto ve Carplay, telefonunuzda bulunan ve 
multimedya sistem ekranından ulaşılabilen bazı uygula-
malar ile birlikte kullanılabilir. Daha fazla bilgi için multi-
medya sistemi kullanım kılavuzuna bakınız.

Driving eco²

Ekipman seviyenize göre, menüler benzin tüketiminizi 
izlemek için kullanılabilir. Aşağıdaki bilgilere erişmek için 
ana ekrandan “Driving eco²” öğesini seçin:
“Seyir raporu”, “Eco notlandırma”, “Eco rehberlik”.

Not:Not: 1 üzerine basarak bilgilerinizi sıfırlayabilirsiniz.

“SEYİR RAPORUSEYİR RAPORU”

Son güzergahınız için kaydedilmiş verileri görüntüleye-
bilirsiniz: “Ortalama tüketim”, “Ortalama hız”, “Yakıt tü-
ketimsiz mesafe”.

4x4 bilgileri
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– Ses seviyesini her ses için ayrı ayrı ayarlamak için 
“Ses” kullanılabilir (Ses, TA, Navigasyon, Telefon 
cihazı ve Zil sesi).

EKRAN AYARLARIEKRAN AYARLARI
Bu menü aşağıdaki ayarlara erişmenizi sağlar:
– “Parlaklık”, ekran parlaklığını “Düşük”, “Orta” ve 

“Yüksek” arasında ayarlar;
– “Harita Modu”, far durumuna göre otomatik olarak 

“Gündüz”/“Gece” moduna geçmek için görüntü 
modunu “Gündüz”, “Gece” veya “Otomatik” şeklinde 
ayarlayarak harita görünürlüğünü iyileştirmek ama-
cıyla kullanılabilir;

parametrelere erişmek 
için:
Belirtilen ayarlara erişmek için ana menüde “Ayarlar” 
öğesine basınız: “Ses”, “Ekran”, “Bağlantı” ve “Sistem”.

SES AYARLARISES AYARLARI
Bu menü aşağıdaki ayarlara erişmenizi sağlar:
– “Ses/Hız” fonksiyonu, ses sistemini araç hızına göre 

otomatik olarak ayarlanmak için kullanılabilir;
– “Ses Şiddeti”, ses ekolayzerini etkinleştirmek için kul-

lanılabilir;
– “BAL/FAD” sol/sağ ve ön/arka ses balansı, dengesinin 

yanı sıra bas, orta ve tiz ses ayarlarını yapmak için 
kullanılabilir;

S İ S T E M  A Y A R L A R I  ( 1 / 2 )

– “Klima bilgisi”, ayarlar değiştirildiğinde klima ayrıntıla-
rının görüntülenmesini etkinleştirmek veya devre dışı 
bırakmak için kullanılabilir;

– “Arka plan” koyu veya açık arasında bir görüntü modu 
seçer;

– “Park desteği” arka görüş kamerasını (veya ekipmana 
göre çok görüşlü kamerayı) etkinleştirmek veya devre 
dışı bırakmak ve engel algılama ayarlarına erişmek 
için kullanılabilir.

BLUETOOTH® AYARIBLUETOOTH® AYARI
“Bluetooth® aygıt bağlantısı“ bölümüne bakınız.

Ses Ekran Bağlanabilirlik Sistem

Ses Şiddeti

BAL/FAD

Ses Ayarı Ekran Ayarları

Parlaklık

Harita Modu

Düşük Orta Yüksek

Otomatik Gündüz Gece

Ses Ekran Bağlanabilirlik Sistem

Ses/Hız

Arka plan Koyu Işık

Kapat Açik

Ses

Kapat

Park desteği

Kapat Açik

Tüm yönlerden bakın
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Ses Ekran Bağlanabilirlik Sistem

Dil

Saat/Birimler

Sistem Ayarları

Fabrika Ayarları

Navigasyon

SİSTEM AYARLARISİSTEM AYARLARI
Bu menü aşağıdaki ayarlara erişmenizi sağlar:
– “Dil” sistem dillerini şu seçeneklerden değiştirmek için 

kullanılabilir: “Navigasyon”, “Hedef”, “Seçenekler”. 
Sistem sesini değiştirmek için, multimedya sisteminin 
kullanım kitabında “Yönlendirme” bölümüne bakınız;

– “Saat/Birimler” saat ayarını manuel veya otomatik 
moda değiştirmek, “12 sa” veya “24 sa” görüntü forma-
tını seçmek veya ölçü birimlerini değiştirmek (mesafe, 
Sıcaklık) için kullanılabilir. Saati manuel olarak değiş-
tirmek için “Saat/Birimler” öğesine basın, ardından 
“Saat Ayarı” öğesini seçin.

Kapat Açik

Uzaktan motor çalıştırma

Uyarı: Aracınızı asla kapalı bir alana park etmeyin

Otomatik çalış

Araç için hazır

Uyandırma 2 saatte bir

Araç 0 saat ve 0 dakikada hazır olacak

Tamam

Kapat

Kapat

Açik

Açik

Değiştir

Uzaktan motorun 
çalıştırılması
Araçta mevcutsa, bu fonksiyon yolcu bölmesini araç kul-
lanımından 24 saat öncesine kadar ısıtmak veya hava-
landırmak amacıyla motorun uzaktan çalıştırılabilecek 
şekilde ayarlanması için kullanılabilir.

Motorun uzaktan çalıştırılması seçeneğini kullanmak 
için, kullanım kılavuzunuzun “Motorun uzaktan çalıştı-
rılması” bölümüne bakın.

Not:Not: Saat otomatik olarak GPS tarafından ayarlanır. Bu 
durumda, yerel saatini almak istediğiniz ülkenin haritası-
nın bulunması gerekmektedir.

– “Fabrika Ayarları”, çeşitli ayarları yeniden başlat-
mak için kullanılabilir (“Tümü”, “Telefon cihazı”, 
“Navigasyon” veya “Ses-Medya-Radyo/Sistem”);

– “Navigasyon”, sistem navigasyonunu etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için kullanılabilir;

– “Sistem Sürümü” sistem sürümünü doğrulamanızı 
sağlar.

GÜVENLİK KODU
Multimedya sistemi bir güvenlik kodu ile korunur. 
Besleme kesildiğinde multimedya sisteminin elektronik 
olarak kilitlenmesini sağlar (akü bağlantısı kesik, sistem 
bağlantıları sökülü, sigorta atmış vs.). Multimedya siste-
mini çalıştırmak için yetkili bayi tarafından sağlanan dört 
rakamlı gizli kodu girmelisiniz.

Daha fazla bilgi için multimedya sistemi kullanım kıla-
vuzuna bakınız.
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Haritaların güncellemeleri düzenli olarak yayınlanır. Bazı 
durumlarda, yol güzergahının değiştiği ve haritanın gün-
cellenmemiş olması mümkündür.

Not:Not: bilgisayarınıza Naviextras Toolbox yazılımını kur-
manızı ve sisteminizi sık sık güncellemenizi öneririz.

Formatlanmış anahtar USB, bilgisayar ve İnternet bağ-
lantısı yardımıyla:
– harita içeriğini güncelleştirmek;
– sistemi güncelleştirmek;
– yeni haritalar satın almak;
– ilgi alanlarını güncelleştirebilirsiniz;
Bunu sağlamak için ilk önce bilgisayarınıza bir yazılım 
kurmanız gerekir.

Yazılımın kurulması
bilgisayarınıza Naviextras Toolbox uygulamasını ku-
rabilirsiniz. Uygulama şu yapım sitesinden indirilebilir: 
Naviextras.com.
Yazılım kurulumuna başlayınız ve ekranda görüntülenen 
talimatları uygulayınız.

Hesabın oluşturulması
Naviextras Toolbox uygulamasında, sayfanın en üs-
tünde yer alan araç çubuğundaki “Not logged in” 1 sim-
gesine basınız veya Toolbox öğesinin ana ekranında bu-
lunan “Bağlantı” düğmesine basınız.

Naviextras.com internet sitesine kayıtlı değilseniz, bağ-
lantı sayfasındaki “Register” (Kayıt Ol) butonuna tıklaya-
rak Toolbox üzerinden kolayca kayıt olabilirsiniz.

KARTI GÜNCELLEME GARANTİSİKARTI GÜNCELLEME GARANTİSİ
Yeni aracınızın tesliminden sonra, haritanızı ücretsiz 
güncellemek için maksimum 90 günlük bir süreye sahip-
siniz. Süre geçildiğinde güncellemeler ücretlidir.

Kurulum kılavuzundaki ekranlar sadece yardım 
amaçlı olup güncel bilgiler içermemektedir.

1
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– bilgisayarınızdaki uygulamayı Naviextras Toolbox 
başlatınız.

Sistem adı, uygulama penceresinin üst kısmında görü-
nür.
Sisteminiz kullanıcı profilininize kaydedilmiştir.

GÜNCELLEMELERİ USB ANAHTARINA YÜKLEMEGÜNCELLEMELERİ USB ANAHTARINA YÜKLEME

– Uygulama’da “Güncelleme” menüsüne tıklayınız. 
Ekranda güncellemelerin tablosu görünür. Multimedya 
sistemine yüklemek istediğiniz güncellemeleri işaretle-
yebilir veya işaretlerini kaldırabilirsiniz;

– “Kur” düğmesine tıklayınız.

Güncellemeler USB belleğinize indirilir. Güncellemelerin 
indirildiğini bildiren mesajı görene kadar bekleyiniz.

ARACA GÜNCELLEMELERİN İNDİRİLMESİARACA GÜNCELLEMELERİN İNDİRİLMESİ

Motor çalışıyorken:
– Sistem konektörü USB içine USB anahtarını yerleşti-

rin.
 Sistem etkinleştirildiğinde, USB tuşunda mevcut gün-

cellemeleri otomatik olarak algılar ve ardından sistemi 
ya da kartları güncellemenizi önererek şu mesajı gös-
terir: “Güncelle”

– Güncelleştirmeyi başlatmak için “Güncelle” öğesine 
basınız.

Güncelleme sırasında sistemden USB belleği çıkartma-
yınız ve sistemi kullanmayınız. Güncelleme tamamlandı-
ğında sistem yeniden başlatılır.
Bazı durumlarda, yol güzergahının değiştiği ve haritanın 
güncellenmemiş olması mümkündür.

Daha fazla bilgi için multimedya sistemi kullanım kıla-
vuzuna bakınız.

Not:Not: sistem güncelleştirmesi yüklemek ve kurmak 
sadece yeni bir sürüm bulunduğunda mümkündür.

S İ S T E M İ N  G Ü N C E L L E Ş T İ R İ L M E S İ  ( 2 / 2 )

Bazı ülkelerde, tehlikeli bölge seçeneğini yüklemek 
ve devreye almak yasaktır ve yasanın ihlal edilmesine 
yol açabilir.

Sistemin 
güncelleştirilmesi

USB ANAHTARINA SİSTEMİ KAYDETMEUSB ANAHTARINA SİSTEMİ KAYDETME
Navigasyon sistemin güncellenmesi için önce güncel 
sistemi bir USB belleğine indirmeniz gerekmektedir ( te-
darik edilmez).

Not:Not: Kullanılan USB anahtarı FAT32 formatında biçim-
lendirilmelidir ve minimum kapasitesi 4GB, maksimum 
kapasitesi 32GB olmalıdır.

– USB belleği radyo sistemine takınız;
– ana sayfa butonunu, ardından > “Seçenekler” > 

“Güncelle” ikinci sayfada bulunan “Nav” > “Seçenekler” 
> “Harita güncellemeleri” seçeneğini seçiniz.

Sisteminizin bir kopyası USB belleğine kaydedilmiştir.

SİSTEMİN BİLGİSAYARINIZA KAYDEDİLMESİSİSTEMİN BİLGİSAYARINIZA KAYDEDİLMESİ

– USB anahtarını bilgisayarınıza bağlayınız (internete 
bağlı durumdayken);
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