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VOLKSWAGEN Infotainment klima, yön bulma
(navigasyon), telefon vs. gibi birçok fonksiyonun
yönetildi¤i ve kullan›ld›¤› elekronik bir sistemdir.

Bu program›n hedefi, konuyla ilgilenen okuyucu-
ya, hangi bileflenlerin  Infotainment’a ait oldu¤u,
hangi fonksiyonlar›n Infotainmet üzerinden ku-
manda edildi¤i ve görüntülenebildi¤i hakk›nda
bilgi vermek olmal›d›r. 

Bu kendi kendine çal›flma program›, sistemin çok
karmafl›k olmas›ndan dolay› bir kullan›m k›lavu-
zunun derinli¤ine sahip olmamal›d›r ve olamaz
da, ancak sistemin yap›s› dahilinde yönlendirme
olas›l›¤› vard›r.

Infotainment sürekli gelifltirildi¤i için bu kendi
kendine çal›flma program› sadece flu anki fonksi-
yonlar›n durumunu aç›klayabilir.

Infotainment’in ba¤lant›s› hakk›nda daha genifl
bilgiyi, merkezi elektrik dahilindeki KKÇP 272
”Phateon merkezi elektrik”te bulabilirsiniz.

Klima kumandas› hakk›nda detayl› bilgiyi KKÇP
271 “Phateon kalorifer ve klima sistemi” nde bu-
labilirsiniz.

Güncel kontrol, ayarlama ve onar›m 
talimatlar›n› lütfen bu ifl için ön görülen
müflteri  hizmetleri literatüründen al›n›z.

Bu kendi kendine çal›flma program› 
yeni geliflmelerin yap›s› ve ifllevlerini 
tan›t›r. ‹çeri¤i güncellenmeyecektir. 

S274_150 YEN‹
Dikkat
Uyar›
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Girifl

S274_004

Infotainment’in fonksiyonlar›:

� Audio/TV
(Radyo, CD çalar, televizyon)

� Telefon
(Cep telefonu, adres defteri yönetimi)

� Yön bulma 
(Hedef belirleme, hedef bilgileri)

� Telemetre (iki nokta aras›ndaki mesafe
ölçümü)
(Yo¤un trafik uyar›s›, alternatif yollar)

� Sürüfl verileri
(Mesafe verileri, tüketim, yak›t alma noktas›)

� Yürüyen aksam ayarlar›
(Seviye ve amortisör düzeni)

� Bak›m fonksiyonlar›
(Silecek süpürgeleri ve far ayarlar›)

� Ayarlama varyantlar›
(Dil kumandas›, ülke seçimi, vs.)

Araçta hangi fonksiyonlar›n mevcut oldu¤u, Phaeton'un donan›mlar›na ba¤l›d›r.

Phaeton'un Infotainment’i, kontrol panelinin orta konsolundaki ön görüntüleme ve kullan›m ünitesini, çok
fonksiyonlu direksiyon simidini, arka görüntüleme ve kullan›m ünitesini merkez alarak bir çok fonksiyonu
kumanda eder.
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Üst yap›ya genel bak›fl

S274_104

Öndeki görüntüleme
ve kullan›m ünitesi

Gösterge tablosundaki
ekran

Çok fonksiyonlu 
direksiyon simidi

Arkadaki görüntüleme
ve kullan›m ünitesi

Torpidodaki yol bilgi-
sayar› ve CD çalar

Konsoldaki 
mikrofon

Arka camdaki 
antenler

Kontrol paneli, direksiyon simidi ve arkadaki kul-
lan›m ünitesinin yan›s›ra Infotainment sistemi,
afla¤›daki temel parçalar› kapsar:

- Gösterge tablosundaki ekran
- Torpido gözündeki CD-ROM'lu yol bilgisa-

yar› ve CD çalar
- Arka camdaki antenler ve 
- Dil kumandas› ve telefon fonksiyonu için

mikrofondan oluflur.

Mikrofon, iç tavan konsoluna monte edilmifltir.

Bu ana elementler, Infotainment CAN veri hatt›
içinde birbirine ba¤lant›l›d›r.
Bu veri a¤›, Phaeton’daki toplam üç adet CAN
veri hatt› a¤lar›ndan biridir:

- Tahrik CAN veri hatt›
- Konfor CAN veri hatt›
- Infotainment CAN veri hatt›.

Her üç a¤ kendi aralar›n da bilgi al›flverifli ya-
par. Bu sayede Infotainment, çok say›da sensöre
ve aktöre müdahale edebilir.
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Üst yap›ya genel bak›fl

Öndeki görüntüleme ve kullan›m ünitesi

S274_002

Klima tufl tak›m›

Ekranl› fonksiy-
on tufllar›

Ana menü tufl
tak›m›

Audio tufl tak›m›

Wilkommen

Kullan›m ünitesi, kontrol panelinin ortas›na monte
edilmifl ve farkl› bölümlere ayr›lm›flt›r.

� Klima tufl tak›m›
Kalorifer ve klima sisteminin kumanda edil-
mesini sa¤layan sabit fonksiyonlara sahiptir.

� Ekranl› fonksiyon tufllar›
Ekranda farkl› menüler ve bilgiler görüntüle-
nir. Fonksiyon tufllar›n›n anlamlar› menüye
ba¤l›d›r ve ekranda yan bilgi olarak görün-
tülenirler.

� Çevirme/basma dü¤me merkezli ana menü
tufl tak›m›
bu tufl tak›m›n›n tufllar› ile ana menü seçimi
gerçekleflir. Çevirme/basma dü¤mesi ile,
örn.; görüntülenen listeden yap›lan girifl seçi-
lir ve dü¤meye basarak onaylan›r.

� Audio tufl tak›m›
Bu alanda radyo, CD çalar ve televizyon
aras›nda seçim yap›labilir. Örn.; kanal veya
ses fliddeti seçimi, ilgili tufllar üzerinden ger-
çeklefltirilir.

Atölye kitaplar›nda bu görüntüleme ve kullan›m ünitesi "Öndeki bilgi görüntüleme ve kullan›m
ünitesinin kontrol ünitesi" ifadesi ile tan›mlan›r.
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S274_003

S274_053

S274_007

Direksiyon simidindeki
ekran kumandas›n›
kullanma eleman› 

Direksiyon simidindeki tufllar›n kul-
lan›m›

Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin iç bölümün-
de, kornaya ek olarak afla¤›daki fonksiyonlar için
iki ayr› tufl grubu bulunmaktad›r:

- H›z sabitleme sistemi (GRA),
- Otomatik mesafe ayarlama sistemi (ADR),
- Infotainment'in k›smi fonksiyonlar›,
- Gösterge tablosu ekran›ndaki menünün de-

¤ifltirilmesi
- Dil giriflinin etkinlefltirilmesi.

Gösterge tablosundaki görüntüleme
ekran›

Donan›ma ba¤l› olarak 3" tek renk ekran veya 5"
renkli ekran hizmete sunulmufltur. Ekran, Infotain-
ment'in 7 farkl› menüsünü görüntüleyebilir. Ayr›ca
bir menüde görüntülenen bilgiler bir listeden seçi-
lebilir. Menü seçimi çok fonksiyonlu direksiyon si-
midi ile yap›l›r. Öndeki görüntüleme ve kullan›m
ünitesindeki ekran, seçilerek de¤ifltirilemez.
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Üst yap›ya genel bak›fl

Geniflletilecek arka kullan›m ünitesi için tasar›m
çal›flmas›

S274_170

S274_006

MAN

24. 0 MANUEL

AUTO

°C
22. 0

°C

Arkadaki görüntüleme ve kullanma 
ünitesi

Bu ünitenin tufllar› ile sadece arka klima bölgele-
rinin kumandas›na müdahale edilebilir.

Bak›fl

Gelecekte Infotainment’›n üzerinde yap›lacak ge-
liflmelerde, arka taraftaki kullan›m ünitesinin da-
ha da geniflletilmesi planlanmaktad›r.
Kullan›m menüsünün seçimi, öndeki görüntüleme
ve kullan›m ünitesine benzer bir flekilde, fonksi-
yon tufllar› üzerinden yap›l›r. Yap›lan girifller bu-
rada da bir çevirme/basma dü¤mesiyle seçilir ve
dü¤meye bas›lmas›yla girifl onaylan›r.
Alt menüler ve özel fonksiyonlar, ayn› flekilde
menüden menüye de¤iflebilen fonksiyon tufllar›
üzerinden aktifleflir. Kullan›m ünitesinin alt taraf›-
na kulakl›k ba¤lama imkân› mevcuttur.

Bak›m dokümanlar›nda, görüntüleme ünitesi
terimi "Arkadaki klimatronik görüntüleme ve
kullan›m ünitesi" olarak tan›mlanm›flt›r.
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CD-ROM'lu yol bilgisayar›

Audio sisteminin CD çalar› ile birlikte torpido gö-
züne yerlefltirilmifltir.

Depolu CD çalar

6 adet CD al›r ve bir sars›nt› haf›zas› vard›r. fiid-
detli sars›nt›larda okuyucu, baflka bir pozisyona
atlayabilir. Sars›nt› haf›zas›, okuyucuyu direkt
sars›nt›dan önceki pozisyona getirme fonksiyonu-
na sahiptir. CD çalar CD’yi, çalmaya bafllama-
dan önce, yaklafl›k 10 saniyeli¤ine ara haf›zaya
kaydetti¤i için, müzikte bir kesinti hissedilmez.

Antenler

Bütün antenler arka cam›n üst k›sm›nda ince çiz-
giler olarak görünür. 

Anten kontrol ünitesi, arka cam›n önündeki tavan
kaplamas›n›n alt›na monte edilmifltir.

S274_126

S274_008

S274_009

S274_119

CD-ROM’lu yol bilgisayar›

Audio CD çalar

Anten seçimi kontrol ünitesi
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Kullan›m elemanlar›

Merkez ünite

Klima tufl tak›m›

Klima tufl tak›m›n›n tufllar› sabit fonksiyonlara sahiptir. Bu tufllara ek olarak, fonksiyon tufllar› üzerinden
farkl› ayarlamalar yap›labilir. Klima tufl tak›m›n›n tufllar› her zaman aktiftir, o an ekranda görüntülenen
Infotainment’in ana menüsünden ba¤›ms›z çal›fl›r.

S274_001

� Her bir tuflun fonksiyonu

Otomatik klima tufludur. Girilen hava s›cakl›¤›n›, hava miktar›n› ve hava da¤›l›m›-
n›n otomatik olarak, s›cakl›¤a en h›zl› flekilde ulaflmak ve sabit tutmak için ayarlar.

Manuel bu¤u çözme fonksiyonunu açar ya da kapat›r. 

Dört klima bölgesinin ayar›n› sürücünün yapt›¤› ayarlara uyarlar.

Manuel havaland›rmay› açar veya kapat›r.

Arka cam rezistans›n› açar veya kapat›r.

Manuel kullan›m tufludur. Bu tuflla sürücü ve yolcu taraf›ndaki s›cakl›k birbirinden
ayr› olarak 0.5°C atlayarak ayarlanabilir. K›rm›z› nokta taraf› s›cakl›¤› yükseltirken
mavi nokta taraf› s›cakl›¤› düflürür. Ayarlanan s›cakl›k de¤eri, merkezi görüntüleme
ve kullan›m ünitesinin ekran›nda ve yap›lan seçime göre gösterge tablosunun ekra-
n›nda görüntülenir.
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Bu fonksiyon tufllar› bir fonksiyonu aç›p kapatabilir. Aktiflefltirilmifl bir fonksiyon, ekranda,
›fl›kl› diyoda benzer bir flekilde tek renk ikonla görüntülenir.

Fonksiyon tufllar› ile ikinci olarak, alt menüler seçilebilir. Bu ekranda, tuflun yan›nda küçük
bir üçgen olarak görünür. Kullan›c›, alt menüyü ça¤›rarak sistem yap›s›n›n daha derinlerine
indirilir.

Önceki düzeye geri dönmek için fonksiyon tufllar›ndan biri her zaman "geri" veya "iptal"
fonksiyonuna sahiptir. Bu bir ok ile iflaretlenmifltir.

Seçim yapma ve bu seçimi onaylama, çevirme/basma dü¤mesi üzerinden yap›labilir. Bu
opsiyon ekranda, tuflun yan›nda çerçeveli nokta olarak görüntülenir.

7" renkli ekran›n sa¤›nda ve solunda 4’er adet
fonksiyon tuflu alt alta düzenlenmifltir. Fonksiyon
tufllar›n›n anlam›, seçilen ana ya da alt menü se-
çimine göre de¤iflir.

Bu, tufllar›n fonksiyonlar›n›n tamamen menüye
ba¤l› oldu¤u anlam›na gelir. Bir tuflun o anki an-
lam›, renkli ekran›n iki yan›ndaki koyu renkli
çerçevenin içinde terim veya ikon olarak gösteri-
lir.
Fonksiyon tufllar›nda görüntülenen semboller,
afla¤›daki anlamlar› tafl›rlar:

Fonksiyon tufllar›

S274_011
Zurück
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Kullan›m elemanlar›

7" Renkli ekran

Ekran›n büyüklük tan›mlamas› 7 inç, resim diya-
gonal›n›n uzunlu¤una dayan›r. Ekran›n d›fl ölçü-
sü 150 x 85 mm ve çözünürlü¤ü 480 x 234
noktad›r. Renk derinli¤i 8 bit'tir. Bu, 256 renk
görüntülenebilir anlam›na gelir.

Ekran, de¤iflik bilgiler veren farkl› alanlara bö-
lünmüfltür.

Koyu bafll›k sat›r›nda, sürücü ve ön yolcu klima
bölgesi için ayarlanan s›cakl›klar görüntülenir. Bu
iki veri aras›na, radyo veya televizyon vericisi ya
da CD bafll›¤› eklenir. Yanlardaki koyu alanlar,
daha önceden bahsedildi¤i gibi fonksiyon tuflla-
r›n›n anlam›n› gösterir.

Aç›k renkli merkezi alan ise, menülerin içindeki
ilgili bilgiler içindir. Yön bulma modunda ve TV
fonksiyonunda da, ekran yüzeyinin tamam›n›n
görüntüleme ifllemi için kullan›labilece¤i tam ek-
ran göstergesi seçilebilir.

S274_012

Fonksiyon tufllar›n›n
anlam›n› gösteren
alan

Seçilen fonksiyon ve
menüler için bilgiler

Fonksiyon tufllar›n›n
anlam›n› gösteren
alan

Bafll›k sat›r›

150 mm

85
 m

m
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S274_033_045

Ana menü tufllar›

Ana menü tufllar› ile Infotainment’i yöneten 12 de¤iflik fonksiyon kullan›l›r. Bir tufla bas›lmas›yla, ekran-
da, ilgili ana menü görüntülenir.

� Her bir tuflun fonksiyonu

Kliman›n ana menüsüne götürür.

Telefon fonksiyonlar›n› etkin hale getirir.

Yön bulma sistemini bafllat›l›r.

Radyo/televizyon/CD fonksiyonlar›n›n geçiflini sa¤lar.

Infotainment'› uyarlamak için farkl› imkanlar sa¤lar, 
(örn.; anahtar profilleri, lisanlar, tarih/saat).

Kontak kapal› iken Infotainment'i çal›flt›r›r ve kontak aç›k iken Infotainment'i kapat›r.

fiu anda lastik hava bas›nç kontrolünü içeriyor.

Bütün fonksiyonlar›, fabrika taraf›ndan verilen standart de¤erlere geri al›r.

Girifli yap›lm›fl ve haf›zaya al›nm›fl trafik yay›nlar›n› ve trafik yo¤unlu¤u uyar›lar›n› gösterir.

Sürüfl veri de¤erlendirmelerini, örn.; tüketim, ortalama h›z veya durulmas› gereken bir son-
raki benzin istasyonunu ekranda gösterir.

Elektronik kullan›m k›lavuzunu çal›flt›r›r.

O an kullan›lan ba¤lama göre yard›m program›n› etkinlefltirir.

Fonksiyon tufl tak›m›n›n ortas›na yerlefltirilmifltir. çevirme/basma dü¤mesi, bir listedeki skala
veya giriflin çevrilerek seçilmesini ve bas›larak onaylanmas›n› sa¤lar.

S274_013



14

Kullan›m elemanlar›

S274_016-023,136

S274_114

Audio tufl tak›m›

Audio tufl tak›m› radyo, televizyon ve müzik CD'si fonksiyonun kumanda edilmesine ve bunun yan›-
s›ra ses ve balans ayarlamas›na yarar.

� Her bir tuflun fonksiyonu

Radyoyu açar ve radyo ana menüsünü, öndeki görüntüleme ve kullan›m ünitesinin
ekran›nda görüntüler. Tekrar bas›ld›¤›nda Ukw ve orta dalga yay›nlar› aras›nda
seçim yapmay› sa¤lar.

CD çalarda yüklü müzik CD'sini çalma moduna geçer. 

TV, televizyonu açar. Ön ekranda televizyon sadece park konumunda izlenebilir.

Trafik yay›nlar›n› etkin hale getirir.

Sesi ayarlar. Bast›r›ld›¤›nda hoparlörlerin sesini keser.

FM/AM, TV ya da CD'nin aktif olma durumuna göre, 1-6 istasyon tufllar› ile, haf›-
zadaki radyo ya da televizyon yay›n› aran›r veya CD haf›zas›ndan bir CD seçilir.

FM/AM ve TV modunda yay›n aramaya bafllar. CD modunda, tufllar ile bir parça
seçilir ya da parça çalarken ileri geri al›nabilir.

BAL/FAD ve ses, öndeki görünteleme ve kullan›m ünitesindeki, çevirme/basma
dü¤mesi üzerinden balans ve ses özelliklerini ayarlar. 

‹stasyon seçim dü¤mesidir ve manuel olarak yay›n ayarlamaya yarar.
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Direksiyon simidindeki tufllar›n kullan›lmas›

Direksiyonun sa¤ taraf›ndaki tufllar›n Infotainment için anlam›

� Her bir tuflun fonksiyonu

+ Ses ve - ses fliddetinin ayar›n› yapar.

Konuflma kumandas›n› açar. Etkin olan konuflma kumandas›nda, belirli fonksiyonlar, örn.;
cep telefonunun pin kodu girifli, do¤rudan sesle çözülür. Araç konuflma kumandas›na sa-
hip de¤ilse, bu tufl, yön bulma sisteminin son anonsunun tekrarlanmas›n› sa¤lar.
Üzerinde telefon ahizesi bulunan tufl, bir telefon ba¤lant›s› oluflturma ya da kesme görevini
görür.

Gösterge tablosunda 7 farkl› ekran görüntüsü aras›nda geçifli sa¤lar.

Çevirme/basma dü¤mesidir. Bununla listeden de¤erler seçilebilir ve buna basarak onayla-
nabilir.

Önceki ekran görüntüsünü gösterir ya da bir ifllemi keser.

S274_115

S274_046-052
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Kullan›m elemanlar›

S274_054-057

Gösterge tablosundaki 5" ekran

Ekran de¤iflik bölümlere ayr›lm›flt›r. Orta alan Infotain-
ment hakk›nda bilgi verir. Afla¤›da belirtilen ekranlar
standart donan›mda yer al›r:

Hedefe olan mesafe verileri (a)

Ayarlanm›fl vericiye ek olarak yön bulma sisteminde giri-
len hedefe olan uzakl›k gösterilir.

Otomatik mesafe ayarlay›c›s› (b)

Trapez fleklindeki d›fl skalalar, ayarlanm›fl nominal de¤eri
gösterir. Trapez fleklindeki iç kolon, gerçek mesafeyi gös-
terir. Otomobil ikonunun üstündeki rakam istenilen h›z›
gösterir.

Yön bulma (c)

Ekran, yön bulma sisteminin yol verileri ve yön talimatla-
r›n› görüntüler.

Telefon (d)

Telefon rehberine kaydedilmifl isimlerin yanlar›nda, seçil-
mifl ya da girilmifl telefon numaras›n› gösterir.

(a)

(b)

(c)

(d)

NDR 2

KM BIS ZIEL 
33.9 km 

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

160 km/h

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

HOCHSTRASSE

WALDSTRASSE

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

TELFON

INGO
0123456789

WÄHLEN

160

123.4 km 23°C 12345 km

P

R

N

D 3

S

fiili mesafe
nominal mesafe
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S274_058-061

(e)

(f)

(g)

(h)

CD ya da televizyon ve radyo vericisinin seçi-
mi (e)

Audio tufl tak›m›ndaki (TV/radyo/CD) fonksiyonlar›ndan
biri etkinlefltirildikten sonra, bir listeden, yerlefltirilmifl CD
ya da haf›zadaki vericilerden biri seçilebilir.

Güncel sürüfl verilerinin görüntülenmesi (f)

Ekranda, araç bilgisayar›n›n sabit bir veri seçimi görül-
mekte:

- Bafllang›ç'tan itibaren geçen süre
- Bafllang›ç'tan itibaren katedilen kilometre
- Ortalama h›z
- Ortalama tüketim

Kullan›c›n›n tan›mlad›¤› ekran (h)

Çevirme/basma dü¤mesi ile ekrandaki; örn.; "hedefe ka-
lan KM" verisi seçilebilir. Dü¤meye bas›l›nca, tüm kullan›-
labilir bilgilerin liste fleklinde gösterildi¤i bir ekran (g) be-
lirir. Listedeki bir bilgi çevirme/basma dü¤mesi vas›tas›y-
la seçilerek etkinlefltirilir ve görüntülenebilir. Ard›ndan ek-
randa, bir sonraki iflletmeyi gösterir.

FM
MDR S-AN
MDR LIFE
NDR NDS
NDR2
NDR3

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

AB START
std. 2.06
km 294
Ø km/h 128
Ø l/100 km 9.2

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

ANZEIGE
Ø-VERBRAUCH
MOMENT,-VERBR.
Ø-GESCHWINDIGK.
RESTREICHWEITE
KM BIS ZIEL

160

123.4 km 23°C 12345 km

P
R
N
D 3
S

NDR 2

RESTREICHWEITE
192.5 km

160

123.4 km 23°C 12345 km

P

R

N

D 3

S
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Kullan›m elemanlar›

� Her bir tuflun fonksiyonu

Arka koltuklara indirekt havaland›rmay›, B dire¤indeki havaland›rma ›zgaras› üzerin-
den aktiflefltirir.

Arka havaland›rma ›zgaras›na, arka yolculara, sürücü ve ön yolcununkinden ayr› ola-
rak, direkt hava gitmesi için komut verir.

Ayak bölmesi havaland›rma ›zgaras›n› açar.

Manuel kullan›m tufllar›d›r ve s›cakl›¤› 0.5 °C'lik basamaklar atlayarak de¤ifltirir.

Fan fliddetinin ayarland›¤› çevirme dü¤mesidir.

‹lgili klima bölgesinin otomatik klima kumandas›n› aktiflefltirir.

Arka koltuklar için klima ayar›n› açar ya da kapat›r.

Ekran› kapat›r ya da açar.

MAN

MANUEL

AUTO

S274_171

S274_172-179

24. 0
°C

22. 0
°C

Arkadaki klima kullan›m ünitesi
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CD-ROM'lu yön bulma bilgisayar›

Yön bulma sistemi çal›fl›r durumda iken yön bul-
ma bilgisayar›n›n yuvas›na yön bulma CD'si yer-
lefltirilmelidir.

E¤er farkl› bir bölgenin yön bulma CD'si yüklene-
cekse, önceki yüklenmifl CD, Eject tuflu ile ç›kar›la-
bilir.

S274_137

S274_077

S274_078
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Kullan›m elemanlar›

CD çalar

CD-çalar›n CD deposu alt› adet müzik CD'si al›r.
Depoya, CD k›za¤› üzerinden nakledilir.

Bir CD'yi de¤ifltirmek için öncelikle Eject tufluna
bas›lmal›d›r.
1 ile 6 aras›ndaki tufllardan biriyle, hangi CD'nin
ç›kar›laca¤› belirlenir.

Bir CD'yi yüklemek için öncelikle "Load" tufluna
bas›lmal›d›r. Bunun üzerine CD çalardaki ›fl›kl› di-
yot yavafl yavafl yan›p sönmeye bafllar. CD ancak
diyot h›zl› yan›p sönmeye bafllad›¤› zaman  k›za-
¤a yerlefltirilmelidir. fiimdi 1-6 tufllar› ile CD'nin
nereye yerlefltirilece¤i belirlenir. Load tufluna 3 sa-
niyeden fazla bas›l›rsa, h›zl› yükleme fonksiyonu
devreye girer. Bu, bofl olan bölümler otomatik ola-
rak haz›rlan›r ve ardarda yüklenebilir.

S274_079

S274_080

S274_082

S274_081
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Fonksiyonlara genel bak›fl

Girifl metni

Kontak aç›ld›ktan sonra Infotainment aç›l›r ve In-
fotainment bafllayana kadar selamlama metni
ekranda görünür. Kullan›lan kontak anahtar›na
kullan›c› profili tahsis edilmiflse sistem, bu kulla-
n›c› için, haf›zadaki ayarlar›n tümünü yükler. Ar-
d›ndan bafllang›ç ekran› görünür.

Bafllang›ç ekran› ile baflka kullan›c› profillerini de
ça¤›rabilirsiniz. Güncel profil küçük anahtar ile
gösterilir. "Misafir sürücü" fonksiyon tuflu ile fab-
rikadaki standart de¤erler çal›fl›r.
"PIN Girifli" (PIN-Eingabe) fonksiyon tuflu üzerin-
den, buraya, kullan›lan cep telefonunun telefon
menüsünden ba¤›ms›z PIN kodu girilebilinir.

"Devam" (Weiter) fonksiyon tuflu, Infotainment’i
son kapatt›¤›n›z anda etkin olan fonksiyonlar ile
sistemi açar.
Start menüsü geldikten 15-20 saniye sonra tufllar
kullan›lamazsa, sistem "Devam" (Weiter) fonksi-
yon tuflunu otomatik olarak devreye sokar.

S274_105

S274_106

Wilkommen

20.0°C NDR 2 20.0°C

1 [Name 1]

2 [Name 2]

3 [Name 3]

Gast
Das Fahrzeug wurde 

für Sie eingestellt.

PIN-
Eingabe

Weiter
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Fonksiyonlara genel bak›fl

Klima ana menüsü

Klima ana menüsünde sürücü ve yolcu havalan-
d›rma ›zgaralar› birbirinden ba¤›ms›z olarak ku-
manda edilir. Çevirme/basma dü¤mesi ile ayar-
lanan hava ak›m›n›n fliddeti, bir skala ile görün-
tülenir ve her dört klima bölgesinde de ayn› flid-
dettedir.

"ECON" tuflu klima sistemi so¤utma fonksiyonu-
nu kapat›r ve açar.

"Di¤er" (Weitere) fonksiyon tufluna basarak Kli-
ma alt menülerine ulafl›l›r.
Burada, örne¤in; zaman ayarl› park kaloriferi
günefl enerjili tavan fonksiyonuna ve arkadaki iki
klima bölgesine ön taraftan kumanda etme ola-
na¤› gibi baflka fonksiyonlarda bulunur.

Park kaloriferi

"Di¤er" (Weitere) opsiyonu seçildikten sonra,
"Park kaloriferi" alt menüsü üzerinden, park ka-
lorifer iflletmesi için de¤iflik zamanlamalar ayar-
lanabilir. Ayarlamalar ile park kaloriferinin haf-
tan›n istenilen bir gününde, belirtilen saatten iti-
baren belirlenen bir süre içinde çal›flmas› sa¤la-
n›r.
Ertesi gün, park kaloriferini çal›flt›r›n, bafllama
zaman›n› ve çal›flma süresini bir önceki günden
devir al›r.

Günefl enerjili tavan fonksiyonu

Günefl enerjili tavan fonksiyonu çal›flt›r›ld›¤›nda
Design kapa¤› aç›l›r.
Fan, günefl enerjili tavan hücrelerinin üretti¤i
ak›m ile beslenir.

S274_084

21.5°C 21.0°C

ECON
MANUELL Weitere

AUTOMAN

NDR 2
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Telefon ana menüsü

Ana menü tuflu "Phone" üzerinden telefon fonksi-
yonu aç›ld›ktan sonra, sürücünün Pin kodunu gir-
mesi istenir. 
Girifl, çevirme/basma dü¤mesi ya da konuflma
girifli üzerinden gerçekleflebilir. Pin kodu sistem
taraf›ndan kabul edildi¤inde telefon ana menüsü
görünür.

Bu arada bilgisayar, cep telefonundaki telefon
rehberini sisteme yüklemek için 30 saniye süreye
ihtiyaç duyar. Kapatmadan önce bilgisayar, haf›-
zadaki verileri ba¤l› olan cep telefonu ile karfl›la-
flt›r›r ve gerekiyorsa cep telefonu haf›zas›ndaki-
lerle eksikleri tamamlar. Telefon kapal›ysa pin ko-
du yeniden girilmeli ve cep telefonundaki telefon
listesi yeniden yüklenmelidir.

Telefon rehberinin tüm giriflleri ekranda listelenir,
çevirme/basma dü¤mesi yard›m› ile seçilebilir ve
onaylanabilir.

Çevirme/basma dü¤mesi ve di¤er bir alt menü
yad›m› ile mevcut girifller düzeltilebilir ya da yeni
girifller rehbere eklenebilir. Bu esnada alfabeden,
çevirme/basma dü¤mesi ile harfler ve rakamlar
arka arkaya seçilmeli ve onaylanmal›d›r.

S274_083

Telefon-
buch

Wahl-
Wdh.

Anrufer-
liste

Optionen

SOS

Speichern

Korrektur

Wählen

23.5°C NDR 2 18°C
TELEFON

Manuelle Wahl

0   5   3   1 

0

1

2

3

4

5
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Fonksiyonlara genel bak›fl

Araç konuflma kumandas› ile donat›lm›flsa,
henüz mevcut olan fonksiyonlar flunlard›r:

- Pin kodunun girifli ve
- telefon rehberinden isim seçimi 

Telefon rehberinden konuflarak (sesli) bir giriflin
seçilebilmesi için, Infotainment’ta bir ses örne¤i
kaydedilmifl olmal›d›r ki, bilgisayar konuflulan bu
sözcüklerle telefon rehberindeki ismi tan›yabilsin.

Ses örne¤inin tan›mlamas›, telefon rehberi menü-
sündeki "Girifl" (Eingeben) fonksiyonu tuflu üze-
rinden yap›l›r. Öncelikle telefon rehberinden bir
kay›t seçilmelidir. Girifl tufluna bast›ktan sonra
sürücü, akustik ça¤r›n›n iste¤i üzerine bilgisaya-
r›n ses örne¤ini kay›t edebilece¤i bir flekilde sesli
olarak kaydedilecek ismi söyler.  

Onaylamak için ayn› isim ilgili akustik ça¤r›n›n
üzeri ikinci bir defa sesli olarak söylenmelidir.
fiimdi bilgisayar, telefon rehberi giriflini, sesli gi-
rifl ile tan›yabilir.

Ses kumandas›n›n düzenli çal›flmas› için, Setting
menüsü üzerinden ilgili ülke lisan›, "Lisan" fonk-
siyonu ile ayarlan›r.

Konuflma kumandas›

S274_085

Eingeben

Ändern

Löschen

Über-
nehmenZurück

TELEFON
Adressbuch

20°C NDR 2 20°C

Adressbuch

Albert

Berta

Claudia

Daniel

Emil

Friederich
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Yön bulma

Yön bulma menüsü de çok karmafl›k oldu¤u için,
burada "Navi" tufluna bas›ld›ktan sonra, ekran-
da sadece ana menü tufl tak›m› görünür ve k›sa-
ca aç›klan›r.

"Hedef girifli" (Ziel eingeben) tuflu ile, hedefe
yönlendirme için, hedef noktas›na giden farkl›
yollar›n belirlenebildi¤i bir alt menüye ulafl›l›r.

"Bulunulan yerin kay›t edilmesi" ayn› flekilde alt
menü ile çevirme/basma dü¤mesi üzerinden
güncel flehrin ismi harflerle girilir, haf›zaya at›l›r.

Sapma rotas› ile daha k›sa zamanda afl›lmas› is-
tenilen mesafe, alt menüdeki "Sapma rotas›" ile
tan›mlan›r.

"Tam ekran" tufluna bas›ld›ktan sonra harita ke-
siti ekran›n tamam›n› kaplar. Tufllar›n iflaretleri
ekranda görülmez. Herhangi bir fonksiyon tuflu-
na bas›ld›ktan sonra, tekrar standart gösterge
moduna döner. "Görüntü" ve "Kesit" alt menüleri
ile farkl› görüntüleme opsiyonlar› belirlenebilir.

Hedefi girifl ifli tamamland›ysa, hedef yönlendir-
mesi "Hedef yönlendirmeyi bafllat" tuflu ile aktif-
lefltirilir.

S274_086

20°C NDR 2 20°C
NAVIGATION

Wolfsburg West 2km

Ziel
eingeben

Standort
speichern

Ausweich-
route

Weitere

Vollbild

Anzeige

Ausschnitt

Zielführ.
starten
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Fonksiyonlara genel bak›fl

Audio/TV fonksiyonu

Radyo ana menüsü

Ana menü ulafl›labilinen bütün vericilerin listesini
gösterir. ‹smin önündeki rakamlar, radyo istasyon
tuflunun yerini verir. fiu anda hangi vericinin aç›k
oldu¤u çengel iflareti gösterir. "Liste/manuel" tuflu
ile liste ve frekans skalal› gösterge aras›nda gidip
gelinir.

Televizyon ana menüsü

Audio/TV fonksiyonu aktif iken, Audio tufl tak›-
m›nda “TV” tufluna bas›lmas›yla televizyon ekran›
belirir. Araç sadece park halindeyken ana ekran-
da televizyon ekran› görünür.

Müzik CD'si ana menüsü

Audio tufl tak›m›nda yer alan “CD” tuflu, Au-
dio/TV fonksiyonu aktif iken, yine Audio tufl tak›-
m› üzerinden 1-6 tufllar› ile seçilen bir CD’nin
ad›n› görüntüler. fiark› seçimi, çevirme/basma
dü¤mesi ya da Audio tufl tak›m›n›n kullan›m ele-
manlar› üzerinden gerçekleflir.

"Müzik çalma modu" fonksiyon tuflu, örn.; her-
hangi bir flark›n›n rastgele aktiflefltirildi¤i bir alt
menüye gider.

S274_087

S274_089

S274_088

20.0°C NDR 2 20.0°C

AUDIO-TV
Radio FM

DSP

Auto
store

Liste
Manuell

RDS-
laufschr.

Aus
wählen

20.0°C 14 ZDF 20.0°C

AUDIO-TV
TV

DSP

Videotext

Auto
store

Vollbild

A1-6
M1-6

Sender
verfolgen

Einstel-
lungen

20.0°C CD5 3 20.0°C

AUDIO-TV
CD

DSP

Abspiel
modus

Play

Stop

Aus
Wählen

empfangbare Sender

1 Antenne
Brocken

2 FFN

NDR2
N-Joy

3 Radio 21

CD5 62:15

Track 1 8:12
Track 2 7:26
Track 3 10:05
Track 4 3:56
Track 5 9:30
Track 6 6:25
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Settings (ayarlar) menüsü

Settings ana menüsü seçilmek üzere 6 adet alt
menü gösterir.

“Kullan›c› profilleri” fonksiyonu, kullan›c›ya özel
yap›lan tüm ayarlar› üç kontak anahtar›ndan bi-
rine tayin etme olana¤› sa¤lar. Kullan›c› profili
tayin edilen herhangi bir kontak anahtar› ile ka-
p› aç›l›nca, Infotainment, bütün fonksiyonlar› ka-
y›tl› olan de¤erlere göre düzenler.

"Ses fliddeti" alt menüsü ile farkl› kademelerde
ses fliddeti ayarlanabilir, örn.; trafik haberlerinde
ses yüksekli¤inin hangi oranda artmas› gerekti¤i
gibi.

"Di¤er" fonksiyon tuflu, bir alt menüye gidildi¤in-
de, tarih, saat ayar› ve "Bak›m & servis" fonksi-
yonu bulunur. 
"Bak›m & servis" fonksiyonu her fleyden önce si-
lecek süpürgelerini de¤ifltirmek için kullan›l›r.

"Lisan" menüsü ile farkl› ülkelerin lisanlar› Infota-
inment'a uyarlan›r.

Çevre ayd›nlatma alt menüsünde, araçtan inil-
dikten sonra ayd›nlatman›n yan›p yanmayaca¤›
veya ne kadar yanaca¤› tespit edilir.

Bu alt menüdeki bir baflka ayarlama imkan› ise,
kontak anahtar›ndaki uzaktan kumandan›n kulla-
n›lmas›yla far ve d›fl ayna ayd›nlatmas›n›n aç›l›p
aç›lmayaca¤›.

S274_090

Benutzer-
profile

Laut-
stärke

Weitere

20°C NDR 2 20°C
EINSTELLUNGEN

Profil Sprache

Umfeld-
beleucht.
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Fonksiyona genel bak›fl

Reset fonksiyonu

"Reset" tuflu, bir güvenlik sorgulamas›ndan sonra
herhangi bir fonksiyonun tüm de¤erlerini, örn.;
Klima ya da tüm fonksiyonlar›n de¤erlerini fabri-
ka standart de¤erlerine geri al›r.
Telefon rehberine yap›lan girifller ile haf›zaya
kaydedilen vericiler sabit kal›r.

Vehicle (araç) menüsü

"Vehicle" fonksiyonu, "RDK" tuflu ile lastik hava-
s›n›n bas›nç kontrolünü açar ve kapat›r. Stepne
iste¤e ba¤l› olarak kontrol edilebilir. Bir tekerle-
¤in s›cakl›¤› için nominal bas›nç 20°C olarak
gösterilir.
"Lastik havas› bilgisi” tuflu, o anki lastik s›cakl›-
¤›nda bas›nc›n ne kadar eklenmesi gerekti¤ini
görüntüleyen bir alt menüye yönlendirir.

S274_092

S274_094

20.0°C NDR 2 20.0°C

KLIMA
auf Standarteinstellungen

zurücksetzen?

Alle
zurücksetz.

Abbruch

zurück
setzen

20.0°C NDR 2 20.0°C
RDK

Reserve
rad

Befüll 
info

neue
Solldrücke

Fahrtrichtung

OK 2.1 OK

OK 2.1

OK
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Ayr›nt›l› görüntü

Afla¤›daki bilgiler "Yol bilgisayar›" fonksiyonundan al›nm›fl-
t›r:
- Kalk›fl saati
- Olas› var›fl saati
- Kalk›fltan itibaren geçen zaman
- Toplam yol
- Katedilen mesafe
- Ortalama h›z
- Ortalama tüketim
- Yak›t almak için durulacak bir sonraki benzin istasyonu
- Güncel tüketim
- En sonki duraklamadan itibaren geçen zaman

Traffic menüsü

"Traffic" fonksiyonu ile Traffic ana menüsü aç›l›r.

"TIM" tuflu, iflaretlenmifl radyo trafik haberleri
ça¤r›lar›na ulaflabilecek bir alt menüye yönlendi-
rir.

Ekran›n ortas›nda, haf›zadaki son dijital trafik
haberleri gösterilir. Bir kay›t›n giriflinden sonra
çevirme/basma dü¤mesi ile haberle ilgili ayr›nt›-
l›lar görünür ya da haber tekrarlan›r.

Yol bilgisayar›

"Yol bilgisayar›" fonksiyonu, kendi ana menü-
sünde aktuel sürüfl ile ilgili statik verileri gösterir.
"Hedefe kadar" ve "bafllang›çtan itibaren" tuflla-
r› ile gösterilen veriler kalk›fl ya da var›fl› göste-
rir.

"Uzun dönemli istatistik" tuflu, toplam sürüfl veri-
lerinin gösterildi¤i alt menüye götürür.

S274_095

S274_096

S274_097

20.0°C NDR 2 20.0°C

Meldungen
A2 Berlin - Helmstedt 07:15
A2 Helmstedt - Braunschweig 09:30
A2 Lehrte - Hannover 10:12
A2 Hämelerwald - Braunschweig 14:23
B49Hamburg Stadtgebiet 15:56

TRAFFIC
Radio FM

TIM

Abspielen

20.0°C NDR 2 20.0°C

B49 Hamburg Stadgebiet 15:56
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Vorsicht Baustelle!Zurück

Vorherige

Nächste

TRAFFIC
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20.0°C NDR 2 20.0°Cbis Ziel

ab Start

Langzeit
Statistik
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km/h

Ø 9.2
l/100km
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km

12.9
l/100km

1:12
Std

BOARD PC
Ziel: Braunschweing

18.30 631

14.00 0

2:06 294
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Fonksiyonlara genel bak›fl

On/Dark fonksiyonu

Bu fonksiyon ile ekran, ekran›n üst çerçevesinde-
ki durum tufl tak›m›na kadar kapan›r. Fonksiyon
tufluna tekrar bas›ld›¤›nda ekran tekrar aç›l›r.
"Kontak kapal›" iken Infotainment "On/Dark" tu-
flu ile aç›labilir.

Manuel fonksiyon

Elekronik kullan›m k›lavuzuna yönlendirir. Fonksi-
yon tufluna bas›larak ulafl›lan indeksten, çevir-
me/basma dü¤mesi ile aranan kay›t seçilir.

Yard›m menüsü

E¤er bir menünün içinde Infotainment'in kullan›-
m› ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyulursa, "Yard›m"
fonksiyonu ça¤r›labilir. “OK” seçilerek menü’ye
geri dönülür. “Daha fazla” ile elektronik kullan›m
k›lavuzunun ilgili konusuna götürür.

S274_093

S274_098

S274_099

20.0°C NDR 2 20.0°C

INDEX
Hilfe Adressbuch:
aus Adressbuch wählen
aus Adressbuch navigieren
Telefonnummer ändern
Telefonnummer löschen
Telefonnummer speichern
Ort speichern

INDEX

20.0°C NDR 2 20.0°C

TRAFFIC
Radio FM

Funktionsname:
Funktionsbeschreibung

in max. vier Zeilen

zurück
Mehr OK
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Di¤er fonksiyonlar

Vites kolunun önündeki orta konsolda yer alan
“Amortisör” tuflu ile, Phaeton’un haval› süspansi-
yon ayaklar›na yönelik menü ekranda belirir.
Çevirme/basma dü¤mesi ile konforlu, yumuflak
ve sportif, sert ayarlar› aras›ndaki dört kademe-
den biri seçilebilir.

"Seviye düzenleme" tuflu, seviye ayar›na yönelik
menüyü açar.
Bu menüde iki ayarlama seçene¤i vard›r.

S274_100

S274_101

S274_103

S274_102

Dämpfung

Komfort Sport

Niveau

Normal Hoch
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Elektrik

Elektrik ba¤lant›s›

Infotainment'in elektrik ba¤lant›lar›, öndeki
görünteleme ve kullan›m ünitesinin arkas›nda yer
al›r.

Soket ba¤lant›lar› afla¤›dakiler için
öngörülmüfltür:

- Yön bulma sensörü
- CD de¤ifltiricisi ve ek ba¤lant›lar
- hoparlör ba¤lant›lar›
- K-hatt› gerilim beslemesi
- radyo, TV, yön bulma ve telefon için 

antenler ile
- optik hat için.

S274_127

S274_128

Yön bulma sensörü

Optik hat

Sigorta

CD de¤ifltirici

HoparlörRadyo, gerilim beslemesiAntenler
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Optik hat

Yön bulma bilgisayar› ile merkezi görünteleme
ve kullan›m ünitesini birbirine ba¤lar. Kusursuz
veri de¤iflim temini, özellikle yön bulma sistemi
için önemli oldu¤u için, ba¤lant›, cam elyaf kab-
lo ile yap›lm›flt›r.

Optik veri aktar›m›nda, dijital bilgiler ›fl›k pul-
slar›na çevrilir ve cam elyaf kabloya iletilir.

Cam elyaf teknolojisinin, klasik metal kablolara
karfl› avantaj›, veri ak›fl›n›n elektromanyetik alan-
lar taraf›ndan bozulmamas›d›r. 
Bu alanlar, elektrik ak›m›n›n geçti¤i her kabloda
ortaya ç›kar öyle ki, paralel veya çapraz kablo-
lar birbirini etkiler. Bunun yan›s›ra elektromanye-
tik ›fl›nlarda, örn.; araç telefonu sinyalleri de veri
aktar›m›n› bozabilir.

Optik hatt›n soket ba¤lant›lar› hasarlara karfl›
çok hassas olduklar› için montaj çal›flmalar›nda
bunlar koruyucu bir kep ile kapat›lmal›d›r.

S274_131, 132

S274_134, 135

S274_129

S274_130

analog ya da dijital bilgi

Metal kablodaki elektronlar

Elektri¤in geçti¤i kablonun elektro
manyetik alan›

Veri
aktar›m›ndaki
ar›zalar

Elektri¤in geçti¤i kablonun elektro
manyetik alan›

Optik kablodaki ›fl›k pulslar›

dijital bilgi

Veri
aktar›m›nda
ar›za yok

Optik kablonun soket ba¤lant›s›

Koruyucu kep
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Elektrik

Yap› parçalar›n›n elektrik ba¤lant›s›

S274_111, 124-135,160,161

GPS anteni

Yön bulma, CD-ROM

Optik 
hat

NF-CD NF-DSP

Radyo frekans ayarlay›c›s›
entegreli öndeki görünteleme
ve kullan›m ünitesi

NF-CD Y-C Y-C NF-TV

Optik 
hat

Müzik, CD de¤ifltiricisi TV frekans ayarlay›c›s›

FM/AM anteni CAN konfor

Gösterge tablosu Telefon

Telefon anteni

NF-T
in

NF-T
out

Y-C
NF-TV

NF-T out

NF-T in

NF-T Kopf

NF-T Nav

Arkadaki görünteleme ve kullan›m ünitesi

CAN konfor

Kulakl›k (iste¤e ba¤l›)Klima kontrol ünitesiMikrofonAnten
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NF hatt›

Çift katl› kaplamaya sahiptir. Bundan dolay› ar›za-
lara karfl› hassas düflük kapasiteli ve yüksek meka-
nik sa¤laml›¤a sahiptir.

Y-C hatt›
Burada söz konusu olan Audio ya da video kab-
losudur.

Hoparlör

DSP güçlendiriciAhize

CAN Infotainment

Çok fonksiyonlu direksiyon

NF-DSP NF-Nav

Radyo gibi baz› yap› parçalar›, ön görünteleme
ve kullan›m ünitesinde mevcuttur.
Di¤er cihazlar ve bileflenler farkl› arabirimler
üzerinden sisteme ba¤lanabilir.

- Infotainment CAN veri hatt› ve optik hat üze-
rinden torpido gözündeki CD-ROM'lu yön
bulma bilgisayar›,

- Infotainment CAN veri hatt› ve NF hatt› üze-
rinden torpido gözündeki CD de¤ifltirici,

- Infotainment CAN veri hatt›, NF ve Y-C hat-
tlar› üzerinden, bagajdaki TV frekans ayarla-
y›c›s›,

- Infotainment CAN veri hatt› üzerinden gös-
terge paneli,

- Infotainment CAN veri hatt›, NF-in- ve NF-
out- hatt› üzerinden, bagajdaki telefon kont-
rol ünitesi,

- Uygun bir ba¤lant› üzerinden kol dayana¤›n-
daki ahize,

- Infotainment CAN veri hatt› ve iki NF kablosu
ile hoparlör sistemi stereo ç›k›fllar› üzerinden
bagajdaki DSP güçlendirici

- Direkt HF/ZF girifl ve ç›k›fl hatt› üzerinden,
arka camdaki antenler 

- Özel bir girifl hatt› üzerinden araç tavan›n-
daki mikrofon
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Kendi kendine teflhis

Ar›za teflhisi

VAS 5051 Araç teflhis, ölçüm ve bilgi sistemi ile
afla¤›daki iflletim türleri hizmetinize sunulmufltur:

- Rehberli hata arama
- Araç kendi kendine teflhisi.

"Rehberli hata arama" araca özel olarak
tak›l› bulunan kontrol ünitelerini hata girifllerinde
kontrol eder ve sonuçlardan özel bir kontrol pla-
n› ç›kar›r.

Bu plan sizi, ELSA bilgileri ile beraber ar›za ne-
denini kendine hedef alarak örn.; elektrik ak›fl
flemalar› ya da atölye el kitaplar›na yönlendirir.

Bundan ba¤›ms›z olarak kendi kontrol plan›n›z›
oluflturma imkan›n›z vard›r. Fonksiyon ve yap›
parças› seçene¤i ile sizin taraf›n›zdan seçilmifl
kontroller yap›l›r ve di¤er ar›za teflhis ak›fllar›nda
istenilen s›ralamada uygulanabilir.

"Araç kendi kendine teflhis" di¤erlerinde
oldu¤u gibi kullan›labilir, sadece ELSA üzerinden
yönlendirici bilgiler kullan›ma sunulmam›flt›r.

Rehberli hata araman›n ak›fl› ve çal›flma tarz› ile ilgili daha fazla bilgiyi 7. bölümde VAS
5051 kullan›m k›lavuzunda bulabilirsiniz.

S274_133
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Servis

Silecek süpürgelerinin de¤ifltirilmesi

Silecek süpürgelerini de¤ifltirmek için, Infotain-
ment’in aç›lmas› gerekir.
"Settings" fonksiyonu seçildikten sonra "Di¤er"
ve "Bak›m & Servis" alt menüsü üzerinden "Sile-
cek de¤ifltirme" fonksiyon tuflu kullan›lmal›d›r. Si-
lece¤i de¤ifltirme pozisyonuna gelinir ve atölye
el kitab›ndaki uygun talimatlara göre de¤ifltirilir.
Onar›m çal›flmas› bittikten sonra dü¤meye tekrar
basarak süpürgeler yeniden bafltaki ç›k›fl konu-
muna geri döner.

Far kilitlerinin aç›lmas›

Ön farlarda benzer çal›flma yöntemi uygulanma-
l›d›r. "Far" fonksiyon tuflu, örn.; lambalar›n ayar-
lanmas› gibi, gerekli çal›flmalar›n yap›labilmesi
için ön farlar›n mekanik olarak kilitlerini açar.
Onar›m çal›flmas› bittikten sonra dü¤meye tekrar
basarak far yeniden mekanik olarak kilitlenir.

S274_091

Wischer
wechsel

Schein
werfer

zurück

20°C NDR 2 20°C
EINSTELLUNGEN

Weitere / Wartung & Service
Bringt die Scheibenwischer in Wechselposition 

Öffnet den mechanischen Zugang zur Scheinwerfer-
Einstellung



1) Infotainment nedir?

a) Radyo, TV ve telefon bilgi araçlar›n› bir araya toplayan bir sistemdir.

b) Arac›n de¤iflik fonksiyonlar›n› yönetmeye ve merkezi olarak kullanmaya yarayan sistemdir.

2. fiu anda Infotainment sisteminde hangi ana menüler vard›r?

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 

3. Yön bulma playeri nerededir?

a) Silecek tablas›nda

b) Torpido gözünde

c) Bagajda

4. Hangi ana menünün alt›nda aktüel ülke lisanlar› ayarlan›r?

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 
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Bilginizi test edin



Cevaplar

1.b)
2.AC (Klima ayarlay›c›s›, Phone (Telefon), Traffic (Trafik yay›nlar›), Navi (Yön bulma sistemi), Vehicle
(lastik bas›nc›n›n kontrolü) Settings (Ayarlar), Radio/TV (Radyo, CD, televizyon fonksiyonlar›), Board-PC
(Sürüfl ve tüketim verileri), On Dark, Reset, Manual, Help
3.b)
4.Settings
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