
ÇOK ĐŞLEVLĐ DÜĞME 
 
• Açma/kapama (3-4 saniye basın) 
• Aramayı yanıtlama/sonlandırma 
(1 kez dokunun) 
• Tekrar arama (2 kez dokunun) 
• Arama sırasında sesi telefon ile 
hoparlör arasında aktarma 
(3 saniye basın) 
• Aramayı reddetme (tek bir bip sesi 
duyuncaya kadar basılı tutun) 
• Telefonda sesli aramayı başlatma 
(ikinci bip sesini duyuncaya kadar 2 saniye 
basın) 
• Manuel eşleştirmeyi başlatma 
(konuşma kiti kapalıyken basın ve LED 
kırmızı/mavi 
yanıp sönünceye kadar basılı tutun) 
• Kesilen Bluetooth bağlantısını 
yeniden 
kurma (1 kez dokunun) 
• Cevapsız arama göstergesini açma/ 
kapama (1 kez dokunun) 
 
FM DÜĞMESĐ 
 
• FM aktarımını açma/kapama (2-4 
saniye 
basın, bip sesi duyunca düğmeyi bırakın) 
• FM kanalı bulma (istasyon anonsunu 
duyuncaya kadar basılı tutun) 
• Yakındaki boş bir kanala ayarlama 
(frekansı artırmak için bir kez, azaltmak 
için iki kez dokunun) 

 

LED 
 
• Şarj oluyor (kırmızı yanar) 
• Açılıyor/kapanıyor (2 kez mavi ya da 
kırmızı yanıp söner) 
 
• FM aktarımı (2 kez mor yanıp söner) 
• Cevapsız arama (1 kez mor yanıp 
söner) 
• Eşleştirme modu (kırmızı/mavi 
yanıp söner) 
 
SES AYARI ÇARKI 
• Sesi yükseltme (saat yönünde 
dondurun) 
• Sesi kısma (saat yönünün tersine 
dondurun) 
SESĐ KAPATMA DÜĞMESĐ 
• Sesi kapatma/açma (1 kez dokunun) 
• Gece modu: LED’i açma/kapatma 
(bip 
sesi duyuncaya kadar 2 saniye basın) 
 
MĐKRO USB ŞARJ PORTU 
• Mikro USB veya araç şarj cihazıyla: 
2,5 saat (%100 dolu) 
• Tam şarj edildiğinde en iyi 
performans alınır 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

“Eşleştirme” işlemi 
konuşma 
kitini telefonunuza bağlar. 
Konuşma kitinizi birden 
fazla 
telefonla eşleştirebilirsiniz, 
ama aynı anda yalnızca tek 
bir bağlantı etkin olur. 

1. HAZIR 
Telefonunuzdaki Bluetooth özelliğini 
acın, sonra yeni Bluetooth cihazları 
eklemek/aramak/keşfetmek için 
telefonun ayarlarını kullanın. 
iPhone: Ayarlar > Genel > 
Bluetooth > Acık (cihaz arama 
işlemi başlatılır) 
BlackBerry® akıllı telefon: 
Ayarlar/seçenekler > Bluetooth: 
Acık > Ara (uygun cihazları arar) 

2. AYAR 
Đlk kez: 
Konuşma kiti kapalıyken, Çok işlevli 
düğmeyi basılı tutarak konuşma 
kitini acın ve Bluetooth eşleştirme 
modunu etkinleştirin. LED kırmızı/ 
mavi yanıp sönerek eşleştirme 
moduna geçildiğini gösterir. 

3. BAĞLANTI 
Telefonunuzda listelenen Bluetooth 
cihazları arasından “PLT_K100” 
öğesini secin. 
Telefon parola girmenizi isterse 
dört tane sıfır (0000) girin. 
Ekranda **** görebilirsiniz. 
Bazı telefonlar eşleştirmeden sonra 
bağlantıyı onaylamanızı da ister. 
Telefonunuz ile konuşma kitiniz 
başarıyla eşleştikten/bağlandıktan 
sonra konuşma kitindeki LED'in 
kırmızı/mavi yanıp sonen ışığı 
tamamen söner. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Konuşma kitinin ses 
çıkışını 88.1 ile 107.9 MHZ 
arasındaki boş bir FM 
kanalına aktararak, telefon 
görüşmelerini arabanızın 
stereo hoparlörlerinden 
dinleyebilirsiniz. 
Eğer telefonunuzda A2DP 
(Gelişmiş Ses Dağıtım 
Profili) özelliği varsa, GPS 
talimatları ve müzik yayınları 
gibi ses akışlarını da 
arabanızın hoparlörlerinden 
dinleyebilirsiniz. 
Arabanızla yola çıkmadan 
önce, ses çıkışını bir FM 
kanalına aktarmanızı 
ve arabanızın stereo 
hoparlörünü her zaman 
boş bir kanala ayarlamanızı 
öneririz. 

 
 

Önerilen yerleştirme 
 
 
1. HAZIR 
Telefonunuzun ve konuşma kitinizin 
açık ve birbirine bağlı olduğunu 
doğrulayın. 
 
2. AYAR 
FM aktarımı moduna geçmek için FM  
düğmesine basın. Önceden ayarlanmış 
dokuz FM kanalından biri anons edilir. 
 

  
3. BAĞLANTI 
 
Radyonuzu, anons edilen FM kanalına manuel olarak ayarlayın. Eğer bu 
kanal bir radyo istasyonu tarafından kullanılıyorsa başka bir kanal seçmek 
için tekrar FM düğmesine basın. Radyonuzu yeni kanala ayarlayın. Artık 
telefon konuşmalarını ve GPS talimatları gibi ses akışlarını telefonunuzdan  
arabanızın stereo hoparlörüne aktarabilirsiniz. 
Đsterseniz radyonuzu 88.1 ile 107.9 MHz arasında yer alan ve 1, 3, 5, 7, 9 
ondalık değerlerle biten boş bir kanala da ayarlayabilirsiniz. Daha sonra FM 
düğmesini kullanarak hoparlör çıkışını aynı kanala ayarlayın (frekansı 
artırmak icin bir kez, azaltmak için iki kez dokunun). 
Eğer FM kanalına birdenbire bir radyo istasyonu yerleşirse, ses yayınını hızla 
ve yeniden konuşma kitine yönlendirmek için FM düğmesine 2-4 saniye 
kadar basın (bip sesi duyunca bırakın). 
 
NOT:  1 dakikadan daha uzun sure boyunca ses akışı (telefon konuşması ya 
da müzik/GPS) olmazsa, FM aktarım modu otomatik olarak kapanır ve 
arabanızın stereo hoparlöründen vınlama ve parazit sesi 
duyulur. Ses cihazı yeniden etkinleştiğinde FM aktarıcısı (transmitter) da 
otomatik olarak yeniden bağlanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bu konuşma kiti ceşitli 
durumlarda, orneğin 
acıp kapadığınızda, 
kalan konuşma suresi 
kısaldığında veya 
telefonunuzla Bluetooth 
bağlantısı kesildiğinde/ 
yeniden kurulduğunda 
sesli durum bilgileri verir. 

DUYACAĞINIZ SES 
Power on 
Power off 
Battery low 
Pairing 
Pairing incomplete 
Lost connection 
Call terminated 
 
Volume maximum 
Connected 
 
Mute on 
Mute off 
FM on channel XX.X 
 
 
FM channel XX.X 
 
FM off 
 

ANLAMI 
Açık 
Kapalı 
Batarya zayıf 
Eşleştirme 
Eşleştirme olmadı 
Bağlantı kopuk 
Arama sona erdi 
 
Ses maksimumda 
Bağlandı 
 
Ses açık 
Ses kapalı 
FM XX.X kanalında 
 
 
FM kanalı XX.X 
 
FM Kapalı 
 

NE ZAMAN DUYACAKSINIZ 
Çok işlevli düğmeye 3-4 saniye bastıktan sonra 
Çok işlevli düğmeye 3-4 saniye bastıktan sonra 
Bataryanın tamamen boşalmasına bir saatten daha kısa bir sure kaldığında 
Konuşma kiti ile telefon eşleşmeye/bağlanmaya çalışırken 
Konuşma kiti ile telefonun başarısız eşleşme girişiminden sonra 
Telefon ile konuşma kiti arasındaki Bluetooth bağlantısı kesildiğinde  
Bir aramayı sona erdirdiğinizde ya da görsel telesekreter aracılığıyla geri 
arama özelliğini kullanırken 
Ses seviyesini en yüksek ayara getirdiğinizde 
Konuşma kiti açıldığında ya da kesilen Bluetooth bağlantısı yeniden 
kurulduğunda 
Sesi kapatma düğmesine dokunduğunuzda 
Ses kapalıyken, Sesi kapatma düğmesine dokunduğunuzda 
FM düğmesine bastıktan sonra FM aktarımı başladığında ve 
sesli bildirim özelliği kullanılmakta olan istasyonu 
anons ettiğinde 
FM düğmesi bir sure basılı tutulduğunda, sesli bildirim özelliği o anda 
kullanılan kanalı anons eder 
Konuşma kiti açıkken, FM düğmesine basarak FM aktarımı kapatıldığında 

 

 

 

 

 

 

 


