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1. Uyarılar


Seyir halindeyken güvenliği azaltacak hiç bir eylemde bulunmayınız.



Bu ürünün hava taşıtlarındaki kullanımı için lütfen ilk olarak hava şirkentine danışınız.Uçuş sırasında elektronik
bir cihaz kullanılırken özel önlemler alınmalıdır.



Cihazın çalışmasını etkileyecek yoğun radyo dalgaları ve radyasyon olan bölgelere cihazı yaklaştırmayınız.



Dış kapakta zedelenmeyi,bataryada bozulmayı,bilgi kaybını ya da diğer donanım arızalarını önlemek için cihazı
düşürmeyiniz ya da sert cisimlere çarpmayınız.



Bu cihazı nemli ya da yağmurlu ortamlarda bırakmayınız,çünkü içine su damlası sızdığında onarım gerektiren
arızların ötesinde sorunlara neden olabilir.



Ürünü tozlu ortamlarda açmayınız.



Aşırı ısınmayı engellemek için yüksek voltaj,kabloların ezilmesi,ağır nesnelerle bükülmesi ya da sıkıştırılması
gibi durumlardan kaçınınız.



Cihaz yüzeyinin ve dış boyasının aşınmasını önlemek için ürünü temizlerken asla kimyasal ürünler ya da
deterjan kullanmayınız.



Elektrik çarpma riskini azaltmak için,güç kablosunu ıslak elle prize takmayınız ve güç kablosunun yuvaya
tamamen yerleştiğinden emin olunuz.



Batarya hasar görebileceğinden,cihazı ne çok sıcak ne de çok soğuk ortamlarda şarj ediniz.



Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde şarj ediniz.



Hataya ya da tehlikeye neden olacağından dolayı,bataryanın ya da cihazın aşırı ısınmasını önlemek için,cihazı
kızgın güneşin altına ya da aşırı sıcak ortamlara bırakmayınız.



Cihazı,aşırı ısınmaya neden olacak örtü,yastık,halı gibi yumuşak dokulu yerlere bırakmak yerine,tezgah gibi sert
zeminlere bırakınız.



Herhangi bir arıza meydana geldiğinde,ürünü kendiniz sökmek yerine,yetkili servisinize başvurunuz.



Hasara neden olabilecek kablo dolaşımını engellemek için,lütfen kabloları düzenli halde saklayınız.



LCD

ekrana

şiddetle

baskı

uygulamayınız.Ürünü,zarar

verebilecek

çok

parlak

güneşin

altında

tutmayınız.Lütfen,ekranı yumuşak bezle temizleyiniz.


Bilgi kaybına neden olacağından,cihaz navigasyon,müzik çalar,video ve görüntü oynatıcısı modundayken, ürünü
direkt olarak kapatmayınız.



Sistem hafıza kartından bilgi okurken ya da hafıza kartına bilgi yazarken,sistemin bozulmasına ya da bilgi
kaybına neden olacağından hafıza kartını asla çıkartmayınız.



Cihaz biçimlendirme,yükleme ya da indirme yaparken,cihazı aniden kapatmayınız.Aksi halde uygulama hatası
meydana gelebilir.



Çoklu ortam uyğunluğuna dikkat ediniz.cihaz,dosyaları sadece öngörülen formatta açabilir.



Tüm TV programlarının,müziklerin,filmlerin ve resimlerin telif hakkı saklıdır.Yetkisiz kişiler tarafından
kullanılması yasalara aykırıdır.



Bilgilerin korunması için,lütfen hafıza kartındaki bilgileri bilgisayara yedekleyiniz.



Hoparlörün sesini uzun sure son seviyede kullanmayınız.Aksi halde ses sisteminde bozulma meydana gelebilir.



Kullanım klavuzunda kullanılan resimler sadece bilgi verme amaçlıdır.
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2. Kutu İçeriği
Ürünler
GPS Navigasyon
Araç Şarjı
Destek Ünitesi
Vantuzlu Ayak
USB Kablosu
Veri CD’si
AC Şarjı (opsiyonel)

3. Ürünün Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Yansıtmaz 4.3 Inch Parlak Dokunmatik Ekran
Yüksek Performans 500MHz CPU Chip
2GB Dahili Hafıza
Stereo Kulukluk Çıkışı
1 built-in speaker
Dahili GPS Alıcısı
Duyarlı Dahili GPS Anten
SDHC SD/MMC Yuvası
Müzik Çalar
Video Oynatıcısı
Fotograf Görüntüleyici
e-Kitap
Bluetooth araç Kiti
Dahili Şarj Edilebilir Batarya
Yüksek Hız USB 2.0
LED Gösterge
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Adet
1
1
1
1
1
1
1

4. Ürünün Teknik Özellikleri
4-1 Donanım
İşlemci

Görüntü

Atlas IV 500MHz
Tür

Yansıtmaz 4.3 Inch Dokunmatik Ekran

Piksel

480 x 272 (H x W)

Renk

65535 renk

GPS Chipset

SiRF Atlas IV

Anten

Dahili Yüksek Performans Ek Anten

Dahili

2GB

DDR RAM

64MB

SD/MMC

SDHC SD/MMC Yuvası

Hoparlör

Mono, 1W RMS @ 8W

Kulaklık Girişi

2.5mm Girişi

Mikrofon
(opsiyonel)

Aşırı Duyarlı, Her Yöne

Güç Kaynağı

Dahili Mini USB Girişili 5Vdc

Batarya

820mAH

GPS

Bellek

Ses

Güç

Bluetooth

V1.2, Sınıf 2, HFP ile

Tuşlar

Açma/Kapatma,Reset,Menü Tuşu

I/O

USB v2.0

Dış Mekan

İşlem Isısı

-10 ºC ’den 60 ºC (çalışırken)
0 ºC ‘den 40 ºC (sarj ederken)

Bellek Isısı

-20 ºC ’den 70 ºC

Nem Oranı

Yoğunlaşmadan % 30 ‘dan %80’e

Ebatlar

119 x 78 x 15 mm

Ağırlık

161 g

Mekanik

4-2 GPS
Kanallar

64 kanal

Duyarlılık

Kazanç: -143dBm, Takip: -161 dBm

Kesinlik

＜10 meters (2DRMS)

Hız

0.1 m/s
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Yükseklik

18,000 meters (60,000 feet) max

İlk Başlatma

Ortalama 45 Saniye (açık alanda)*

Elle Başlatma

Ortalama 38 Saniye (açık alanda)*

Otomatik
Başlatma

Ortalama 3 Saniye (açık alanda)*

*Açık alan,cihazın en az 7 tane uydu görebildiği yer anlamındadır..

4-3 Yazılım
İşletim Sistemi

WINCE 6.0

Müzik Çalar

WMA

Video Oynatıcı

WMV

Fotoğraf
Görüntüleyici

BMP / JPG / GIF / PNG

E-Kitap

TXT

4-4 Sertifikalar
EMC

FCC/ CE / BSMI

Diğerler

RoHS

5. Ürün Tanıtımı

Açma/kapatma tuşu
Menü tuşu

USB girişi
Kulaklık girişi
AV-IN girişi
SD/MMC yuvası
Mikrofon
Reset tuşu
Pil göstergesi
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6. Başlangıç
6-1 Bataryayı Şarj Etme
ATL-4640’I şarj etmenin üç farklı yolu vardır:.
1.

Araç şarjı ile şarj
ATL 4640’ı araç şarjıyla araç çakmak girişine bağlayınız.

2.

AC ile sarj
ATL-4640’ı AC şarjıyla prize bağlayınız..

3.

USB kablosuyla şarj
ATL-4640’ı USB kablosu ile bilgisayara bağlayınız. .

NOT:ATL-4640’ı kullanmaya başlamadan once,en iyi batarya performansını elde etmek için
bataryayı 8 saatten fazla sarj ediniz.

6-2 Araç Düzeneği Kurulumu
1. Destek ünitesini vantuzlu ayağa takınız.
2.

Aracın ön camını kuru bir bezel temizleyiniz..

3.

Vantuzu ön cama yerleştiriniz ve vantuzlu ayağı ön cama yerleştirmek için kola bastırınız..

4.

ATL-4640’ı destek ünitesine yerleştiriniz.

5.

ATL-4640’ı uygun konuma getirmek için,sıkıştırılmış vidaları gevşetiniz.
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7. Yazılım

Ana Menü
Navigasyonu

başlatmak

için

bu

ikona dokununuz.

Ayar menüsüne girmek için bu
ikona dokununuz.

Müzik çalar uygulamasını başlatmak
için bu ikona dokununuz.

Video

oynatıcısı

kullanmak

için

uygulamasını
bu

ikona

dokununuz

E-kitap uygulamasını başlatmak için
bu ikona dokununuz.

Fotoğraf

görüntüleyici

uygulamasını kullamak için bu
ikona dokununuz.

GPS uygulamasını başlatmak için bu
ikona dokununuz.
Bir sonraki sayfaya geçmek için bu
ikona dokununuz.
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Bluetooth
başlatmak
dokununuz.

uygulamasını
için

bu

ikona

Güncelleme














Öncelikli olarak www.naviextras.com sitesinden kendinize bir hesap oluşturunuz.
Hesabınız aktif konumdayken, www.naviextras.com sitesinden cihaz kodunuzu ATL-4640
seçiniz.
Sitede bulunan Toolbox programını güncellemeleri yapmak için bilgisayarınıza yükleyiniz.
Toolbox program kurulumundan sonra USB kablosu ile cihazınızı bilgisayarınıza bağlayınız ve
açık konuma getiriniz.
Cihazın AYARLAR à USB menüsünden HAFIZA KARTI seçeneğini seçiniz.
Aynı zamanda bilgisayarınıza kurmuş olduğunuz Toolbox proramını açınız, eşleşme otomatik
olarak gerçekleşecektir.
Naviextras sitesinde hesap açarken kullandığınız Kullanıcı adı ve Şifre ile Toolbox programında
oturum açınız.
Toolbox, naviextras sitesi ile eşlenik çalışmaktadır.Dolayısıyla yeni bir güncelleme varsa Toolbox
programının Güncellemelerim bölümünde gösterilecektir.
Güncellemelerim bölümündeki mevcut güncellemeleri seçip işlemi başlatabilirsiniz.
Her güncellemeden önce mutlaka yedek alınız, zaten Toolbox programı bunun için size uyarı
verecektir.
Güncelleme bitene kadar cihazı kesinlikle kapatmayınız.
Ayrıca ücretli haritaları www.naviextras.com sitesinden satın alabilir,ve aynı şekilde şekilde
cihazınıza yükleme yapabilirsiniz.
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Ayarlar
Navigasyon

ayarları

menüsüne

Sistem bilgilerini kontro etmek

girmek için bu ikona dokununuz.

için bu ikona dokununuz.

Tercih ayarlarına girmek için bu

Saat ayarları menüsüne girmek

ikona dokununuz.

için bu ikona dokununuz.

Dokunmatik

ekran

ayarlarına

USB menüsüne girmek için bu

girmek için bu ikona dokununuz.

ikona dokununuz.

Ana menüye dön.

Ana menüye dön.
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Navigasyon Ayarları
Navigasyon yolunu belirlemek
için bu ikona dokununuz.

Otomatik çalıştırmayı başlatmak
için bu kutuyu kontrol ediniz.

Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.

Tercihler
Dil ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.

Ekran ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.

Pil kullanım modunu ayarlamak için bu ikona dokununuz.

Tuşlama ayarlarını için bu ikona dokununuz.

Ses ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.

UI biçim ayarlarını yapmak için bu ikona dokununuz.

Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.
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Dil
Tercih ettiğiniz dili seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.

Ekran Işığı
Parlaklık ayarlamak için dikey
çubuğu kaydırınız.

Ana menüye dön.

Devre
dışı

Ekran ışığının kapanma süresini
seçiniz.
Ayar menüsüne dön.
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Güç
Pil kullanım modunu seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.

Tuşlama Efekti
Tuşlama efektini seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.
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Ses
Sesi tamamen kapatmak için ya

Sesi
ayarlamak
için
çubuğunu kaydırınız.

da yeniden açmak için bu ikona
dokununuz.
Tuş sesi

Tuş sesini seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.

Stil
UI stilini seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüyü dön.

Ayar menüsüne dön.
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ses

Saat
Ay ve yıl ayarlamak
için sağ ya da sol
oklara dokununuz.

Saay ve dakika ayarlamak
için sağ ya da sol oklara
dokununuz.

Tarihi ayarlamak için takvimden bulunduğunuz güne dokununuz.

Ana menüye dön

Ayar menüsüne dön.

Sistem
Ürün kodu,yazılım,RAM bellek,ROM bellek ve OS gibi sistem bilgilerini kontrol ediniz.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.
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Dokunmatik Ekran
Artı işaretine dokunarak dokunmatik ekranı düzenleyiniz.

USB
USB bağlantı modunu seçmek için menüyü kaydırınız.
Ana menüye dön.

Ayar menüsüne dön.
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Müzik Çalar
Oynatmak
için
dokununuz.

bu

ikona

Durdurmak
dokununuz.

için

bu

ikona

Bir sonraki parçaya geçmek için

Bir önceki parçaya geçmek için

bu ikona dokununuz.

bu ikona dokununuz.

Müzik

listesi

sırasına

göre

oynatmak için için bu ikona
dokununuz.

Rastgele oynatmak için için bu
ikona dokununuz.

Sessiz konuma almak için bu

Sesi yeniden açmak için bu

ikona dokununuz.

ikona dokununuz.

Çalma listesi düzenlemek için

Çalma listesinden parça silmek

bu ikona dokununuz.

için bu ikona dokununuz.
Müzik

Ana menüye dön.

çık.
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çalar

uygulamasından

Çalma Listesi Düzenle
Çalma listesine eklemek için dosya
seç.

Çalma listesi düzenlemeyi onayla.
Çalma

Ana menüye dön.

listesi

Düzenleme

menüsünden çık.

Video Oynatıcısı
Oyanatmak için bu ikona

Durdurmak

dokununuz.

dokununuz.

Bir sonraki video klibni

geçmek

için

moduna
bu

Sesi

ikona

kapatmak

için

dokununuz.

dokununuz.
Sesi yeniden açmak için bu

Çalma listesi düzenle.

ikona dokununuz.
Çalma

listesiindeki

ikona

için bu ikona dokununuz.

dokununuz.
ekram

bu

Bir önceki video klibni oynatmak

oynatmak için bu ikona
Tam

için

tüm

Ana menüye dön.

dosyaları sil.
Video oynatıcısı uygulmasından çık.
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bu

ikona

Çalma Listesi Düzenle
Çalma listesine eklemek için dosya
seç.

Çalma listesi düzenlemeyi onayla.
Çalma

Ana menüye dön.

listesi

düzenleme

menüsünden çık.

E-Kitap
Dosyaları açmak için bu ikona

Önceki sayfaya git.

dokununuz.

Sonraki sayfaya git.

Seçilmiş sayfaya git.

Ana menüye dön.

E-Kitap uygulamasından çık.
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Sayfa Seçimi

Sayfa numarasını seçiniz ve sayfayı okumak için
Ana menüye dön.

ikonuna dokununuz.
Sayfa seçiminden çık.

Dosyaları Görüntüleme
Seçilmiş dosyayı onayla.
Dosya

Ana menüye dön.

çık.
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görüntüleme

menüsünden

Fotoğraf Görüntüleyici
Tam ekran yapmak için bu ikona

Önceki fotoğraf.

dokununuz.

Slayt gösterisini başlatmak için bu

Fotoğrafı 90 derece döndürmek için

ikona dokununuz.

bu ikona dokununuz.

Yakınlaştır.

Uzaklaştır.

Önceki fotoğrafı görüntüle.

Sonraki fotoğrafı görüntüle.

Ana menüye dön.

Ana menüye dön.
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Dosyaları Görüntüleme
Seçilmiş dosyayı onayla.
Dosya

Ana menüye dön.

görüntüleme

çık.

GPS Ekran
GPS alıcısını yeniden başlatmak için bu ikona dokununuz.
Ana menüye dön.

Ana menüye dön.
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menüsünden

Bluetooth
Tuş takımını görüntülemek için bu

Bağlantıları görüntülemek için bu

ikona dokununuz.

ikona dokununuz.

Son çağrıları görüntülemek için bu

Bluetooth ayar menüsüne girmek

ikona dokununuz.

için bu ikona dokununuz.

Eşleşme kaydını görüntülemek için

Eşleşmeyi başlatmak için bu ikona

bu ikona dokununuz.

dokununuz.

Ana menüye dön.

Ana menüye dön.
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Tuş takımı
Arama

yapmak

için

bu

ikona

Rehberi görüntülemek için bu ikona

doknunuz.

dokununuz.

Son aramayı yeniden yapmak için

Son aramayı görüntülemek için bu

bu ikona dokununuz.

ikona dokununuz.

Ana menüye dön..

Bluetooth menüsüne dön.

Rehber
Arama yapmak için bu ikona dokununuz.

Ana menüye dön.

Bluetooth menüsüne dön.
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Son Aramalar
Arama

yapmak

için

bu

Cevapsız çağrılar,alınan çağrılar ve

ikona

giden

dokunuz.

çağrılar

arasında

geçiş

yapmak için bu ikona dokununuz..

Ana menüye dön.

Bluetooth menüsüne dön.

Ayarlar
PIN

kodunu

girmek

için

bu

dokununuz.

ikona

Bluetooth bağlantısını devam
ettirmek için kontrol ediniz.
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Otomatik cevap için bu ikona dokununuz.

Ana menüye dön.

Bluetooth menüsüne dön.

Bağlantı Kayıtları
Seçilen cihaza bağlan.

Bağlantıyı kes.

Kayıtlı bağlantıları sil.

Ana menüye dön.

Bluetooth menüsüne dön.
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Eşleşme

Eşleşme

kurulmadan

tuş

takımı,rehber,son

aramalar uygulamaları kullanılamaz.

Eşleşmeyi

başlatmak

için

eşleşme

modunu

başlatınız.Sonra Bluetooth bağlantısını kurmak için
cep telefonunuzla ATL-4640’a bağlanınız.Bağlantı
60 saniye içinde kurulmazsa bağlantı otomatik
olarak kesilecektir.

Bağlantı

kurulduğunda

tuş

takımı,rehber,son

aramalar aktive edilecektir.

Ana menüye dön.

Bluetooth menüsüne dön.
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8. Sorun Giderme
Sorun
ATL-4640 GPS sinyali almıyorsa

Vantuzlu
ayak
yapışmıyorsa

ön

cama

ATL-4640 açılmıyorsa
Cep
telefonu
bağlanmıyorsa

ATL-4640’a

Sistem sürekli hatalar veriyorsa
Fotoğraflar,müzik
parçaları
videolar
ATL-4640
görüntülenemiyorsa

ve
ile

Çözüm
ATL-4640’ı
yüksek
binalardan
ve
ağaçlardan
uzak
bir
alana
götürünüz.Uydudan GPS bilgisini almak
için birkaç dakika sabit durunuz.
Vantuzlu ayağı ve ön camı kuru bir bezle
temizleyiniz.Vantuzu 5-2’de tarif edildiği
gibi yerleştiriniz.
Bataryanın şarjı olup olmadığını kontrol
ediniz.
Telefonun ve ATL-4640’ın Bluetooth
bağlantısının açık olup olmadığını kontrol
ediniz.Sonra
kullanım
klavuzundaki
talimatları uygulayınız.
Reset tuşuna basarak sistemi yeniden
başlatınız.
Media formatlarını ATL-4640 tarafından
desteklenip desteklenmediğini görmek
için sayfa 7’deki yazılım özelliklerini
kontrol ediniz.

FCC Bildirisi
Bu ürün FCC kurallarını 15 tanesine uygundur.İşletimi aşağıdaki 2 duruma bağlıdır:
(1) Bu ürün zararlı sinyaller yaymaz, ve
(2) Bu ürün istenmeyen işletime sebep olacak hiç bir müdaheleyi kabul etmez.
FCC Etki Koşulları:
Bu ürün ve anteni ortak konumlandırılmamlı ve diğer anten yada aktarıcılara bağlanmamalıdır.
NOT: Önerilmeyen modifikasyonlardan dolayı meydana gelen radyo ya da TV sinyali müdahelelerinden
yetkili

satıcı

sorumlu

değildir.Bu

tür

modifikasyonlar

sınırlandırmaktadır.
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donanımı

işleten

kullanıcının

yetkisini

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMANIN
UNVANI : Atlanta İç ve Dış Tic.A.Ş
MERKEZ ADRESİ : Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi.Karanfil Caddesi.No:10 Kat:7
Beylikdüzü/İstanbul/Türkiye

TELEFONU : (212) 875 25 70
FAKS NO : (212) 875 25 72

MALIN
CİNSİ : Araç Navigasyonu
MARKASI : ATLANTA
MODELİ : ATL-4640
SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ:
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 işgünü

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI:
MERKEZ ADRESİ:
TELEFONU:
FAKS NO:
FATURA TARİH VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
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2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresi eklenir. Ürünün tamiri en
fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olması durumunda, ürünün satıcısı,
bayii, acenteliği, ithalatçısı veya imalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Ürünün garanti süresi gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
a - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması;
b - Firmanın servis istasyonun, mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği ithalatçı
veya imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi veya ürünün ayıp oranında bedel indirimi talep
edebilir.

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykin kullanmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
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