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Açma ve kapatma 

Arabanızın motoru çalıştığında Mazda NB1 cihazınız açılır, arabanızın motorunu durdurduğunuzda 

otomatik olarak kapanır. 

Araba ile Mazda NB1 arasında bir bağlantı kurulana kadar, ekranda sesle ilgili bilgiler gösterilir ve 

ana ekrandaki NAV düğmesi devre dışı kalır. Bazı durumlarda arabayı çalıştırdığınızda navigasyon 

cihazı yeniden başlayabilir. Böyle bir durum olursa NAV düğmesine basın. Siyah bir ekran görü-

ntülenir, ana ekranın açılması 30 saniyeyi bulabilir. 

Çok sıcak veya çok soğuk havalarda navigasyon cihazı başlatılamayabilir. Cihaz, sıcaklık tekrar 

normal aralığa geldiğinde başlatılmalıdır. Cihaz bu durumda otomatik olarak başlatılamazsa, ara-

banızın motorunu durdurun ve tekrar çalıştırın. 

Not: Bazı durumlarda, kontak anahtarınızı ACC-ON konumundan motor çalıştırma konumuna 

getirdiğinizde navigasyon sisteminiz yeniden başlatılabilir. Böyle bir durumda ana ekranın navi-

gasyon sisteminde açılması 30 saniyeyi bulabilir. 
 

Kurulum 

Önemli: Seçtiğiniz dil ekrandaki tüm metinlerde kullanılacağı için, doğru dili seçtiğinizden emin 

olun. 

Cihazınızı ilk açtığınızda, cihazı ayarlamak için birkaç soruyu yanıtlamanız gerekir. Soruları ekrana 

dokunarak yanıtlayın.  
 

GPS alımı 

Mazda NB1 navigasyon cihazınızı ilk başlattığınızda, cihazın, GPS konumunuzu belirlemesi ve hari-

tada geçerli noktanızı belirtmesi için birkaç dakika gerekebilir. İleride, konumunuz çok daha hızlı, 

genellikle, birkaç saniye içinde bulunacaktır. 

Tünel gibi GPS alımının mümkün olmadığı alanlarda konumunuz doğru olarak gösterilmeyebilir. 

Önemli: GPS anteni gösterge panelinde bulunduğu için gösterge paneline herhangi bir nesne 

koymayın. 
 

Cihaz başlatılamaması 

TomTom navigasyon modülünüz nadir durumlarda doğru başlatılmayabilir ya da dokunuşlarınıza 

yanıt vermeyebilir. Örneğin, cihaz sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, sistem kapatılır. 

Önce beni oku 
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Nadir durumlarda navigasyon cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınızı sıfırlamak için aracınızın 

motorunu kapatın, ardından bellek kartını çıkarın. Bellek kartını tekrar takıp arabanın motorunu 

tekrar çalıştırın.  
 

Cihazınızın bakımını yapma 

Cihazınıza şu şekilde bakım yapmanız önemlidir: 

 Cihazınız, aşırı sıcaklıkta kullanılacak şekilde tasarlanmamış olup bu tür sıcaklığa maruz kalması 

kalıcı hasara yol açabilir.  

 Cihazınızın kasasını kesinlikle açmayın. Bu tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. 

Önemli: Arabanızı satarsanız, öncelikle navigasyon cihazınızdaki tüm kişisel bilgileri silmelisiniz. 

Kişisel bilgilerinizi kaldırmak için Ayarlar ve ardından Fabrika ayarlarına sıfırla öğesine dokunun. 
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Bellek kartınız hakkında 

Navigasyon sisteminizle birlikte bir bellek kartı verilir. Bu kartta ülkenizin veya bir grup ülkenin 

haritası bulunur. Bellek kartınız navigasyon sisteminizde kullanıldıktan sonra bu cihaz için 

yapılandırılır. 

Özellikle haritalar ve Hız Kameraları gibi servisler için TomTom tarafından düzenli olarak güncelle-

meler oluşturulur. Bu güncellemelerden bazıları ücretsizdir. Güncellemeleri indirebilmeniz için, 

öncelikle bellek kartını navigasyon sisteminize takarak aşağıda açıklandığı gibi başlatmanız gerekir. 

Güncellemeler bundan sonra navigasyon sisteminizin bellek kartı TomTom HOME yüklü ve Inter-

net'e bağlı bir bilgisayara takılarak indirilebilir. 

Yeni aracınızı teslim aldıktan sonra navigasyon cihazınızı ilk kullandığınız günden itibaren 60 gün 

içinde haritanızın yeni bir sürümü çıkarsa bu haritayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  

Önemli: En güncel harita garantisini kullanabilmek için 60 gün içinde yeni bir harita olup ol-

madığını kontrol etmeniz gerekir ve yalnızca bir ücretsiz harita indirme hakkınız vardır. 

Sisteminiz haritayla ilgili bir sorun olduğu ya da bellek kartının takılı olmadığı gibi sorunlar bildi-

rirse, bellek kartı takılı ve kayar kapak kapalı olsa bile TomTom Müşteri Desteği ya da satıcınızla 

iletişim kurun.  

Bellek kartınızı kaybederseniz, lütfen bir Mazda satıcısıyla iletişim kurun. 
 

Bellek kartınızı takma 

Bellek kartınızı aracınızdaki Mazda NB1 cihazına takmak için aşağıdakileri yapın: 

1. Aracınızın kontağını kapatarak navigasyon sisteminizi kapatın.  

2. Bellek kartını takarken dikkatli bir şekilde tutup doğru yönde olduğundan emin olun. 

Not: Bellek kartınızı yalnızca navigasyon sisteminizi çalıştırmak ve güncellemek için kullanın. Bel-

lek kartını başka bir araca veya kamera gibi başka bir cihaza takmayın. 
 

Bellek kartınızı çıkarma 

Bellek kartınızı çıkarmak için aşağıdakileri yapın: 

1. Bellek kartını hafifçe bastırın. 

2. Bellek kartını çıkarırken dikkatlice tutmaya özen gösterin. 
 

Bellek kartı 
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TomTom HOME Hakkında 

TomTom HOME'u kullanarak Mazda NB1 cihazınızı kaydettirebilir, ücretsiz güncellemeleri edinmek 

ve yeni servisler satın almak üzere cihazınızı yönetebilirsiniz. Sık sık HOME'a bağlanarak aşağıda-

kileri yapabilirsiniz: 

 Cihazınızı satın aldıktan sonraki 60 gün içerisinde TomTom HOME'a bağlanın ve en güncel 

haritayı cihazınıza ücretsiz yükleyin. 

 Map Share güncellemeleri ve ürününüzün içerdiği diğer servisler de dahil olmak üzere, 

cihazınız için ücretsiz güncellemeler indirin. 

 Cihazınıza, TomTom Servislerinin yanı sıra, haritalar, sesler ve İÇN'ler gibi yeni öğeler ekleyin 

ve aboneliklerinizi yönetin. 

 TomTom topluluğu ile harita düzeltmelerinizi ve diğer içeriğinizi paylaşın. 

 Cihazınızın yedeklerini alın ve geri yükleyin. 

HOME kullanırken HOME Yardım'dan ne yaptığınızla ilgili yardım alabilirsiniz. HOME'un sizin için 

yapabileceği diğer her şey hakkında bilgi de okuyabilirsiniz.  

İpucu: HOME'a bağlandığınızda geniş bantlı internet bağlantısı kullanmanızı öneririz. 
 

TomTom HOME'u Yükleme 

Aşağıdaki adımlar Windows XP işletim sistemindeki Internet Explorer için geçerlidir. Başka bir 

tarayıcı veya işletim sistemi kullanıyorsanız, daha fazla bilgi almak için tomtom.com/support 

adresini ziyaret edin. 

TomTom HOME'u bilgisayarınıza yüklemek için şunları yapın: 

1. Bilgisayarınızı Internet'e bağlayın. 

2. TomTom HOME uygulamasının en yeni sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın: 

tomtom.com/home 

3. Dosyayı Kaydet öğesini tıklayarak bilgisayarınıza indirmenizi öneririz. 

4. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra Aç öğesini tıklayın. 

İndirme tamamlandı penceresini yanlışlıkla kapattıysanız, bilgisayarınızda 

TomTomHOME2winlatest.exe dosyasını bulup çift tıklayın. 

5. Bir güvenlik uyarısı alırsanız Çalıştır öğesini tıklayın. 

6. İleri öğesini ardından Yükle öğesini tıklayın. 

Kurulum başlar. 

7. Kurulum tamamlandığında Son öğesini tıklayın. 
 

Bellek kartınızı başlatma 

TomTom HOME ile yeni veya boş bir bellek kartı kullanmak istiyorsanız, HOME'un algılayabilmesi 

için bellek kartının başlatılması gerekir. Kartınızı başlatmak için, aşağıdakileri uygulayın: 

1. Arabayı çalıştırın ve Mazda NB1 cihazınızı açın. 

2. NAV düğmesine basarak navigasyon moduna geçin. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/home
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Navigasyon ekranı açılır. 

3. Yeni bellek kartını Mazda NB1 cihazınıza takın. 

4. Kartın Mazda NB1 cihazınız tarafından başlatılabilmesi için birkaç saniye bekleyin. 

5. Kartı Mazda NB1 cihazınızdan çıkarın ve bilgisayarınıza bağlı bir kart okuyucuya takın. 

Yeni kartınız artık TomTom HOME ile kullanılmaya hazırdır. 
 

Cihazınızı güncelleme 

Başlamadan önce, cihazınızı veya bellek kartınızı yedeklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi 

almak için bkz. Navigasyon cihazınızı yedekleme. 

Haritalarınız, servisleriniz ve satın aldığınız veya ücretsiz olarak aldığınız diğer tüm öğeler için gün-

celleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki talimatlar, cihazınızdaki TomTom uygula-

masının nasıl güncelleneceğini açıklamaktadır. 

Not: LIVE Servisleri tüm ülke veya bölgelerde kullanılmaz, kullanılsa bile tüm LIVE Servisleri 

ülkelerdeki tüm bölgelerde mevcut değildir. Yurtdışında seyahat ederken LIVE Servislerini 

kullanabilirsiniz. Kullanılabilir servisler hakkında daha fazla bilgi almak için tomtom.com/services 

adresine gidin. 

Güncellenmiş bir uygulama sürümünü kontrol etmek için aşağıdakileri yapın: 

1. Bellek kartınızı bilgisayarınıza bağlı kart okuyucuya takın. 

2. TomTom HOME uygulamasının başlamasını bekleyin. 

3. HOME güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmezse, HOME menüsünde Cihazımı güncelle 

öğesini tıklayın. 

Not: daha önce indirdiğiniz bir uygulamayı yüklemek istiyorsanız, Trafik, Ses, Güvenlik 

Kameraları vb. Ekle ve daha sonra Bilgisayarımdaki öğeler seçeneğini tıklayın. 

4. Yeni bir kullanılabilir uygulama varsa, bir sonraki ekranda listelenir. 

5. Yeni uygulamanın seçildiğinden emin olun, ardından Güncellemeleri indir öğesini tıklayın. 

HOME seçilen öğeleri indirir. 

6. Daha sonra HOME, seçili öğeleri bellek kartınıza yükler. 

7. Bitti öğesini tıklayın. 

8. Cihaz > Cihazın Bağlantısını Kes'i tıklayın. Ardından kartınızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı 

kesebilirsiniz.  
 

Navigasyon cihazınızı yedekleme 

TomTom navigasyon cihazınızın tüm içeriğini yedeklemenin en kolay yolu TomTom HOME uygu-

lamasını kullanmaktır. Cihazınız için bir yedek alabilir ve bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Yeni bir 

yedek aldığınızda bu cihazın eski yedeğinin üzerine yazılır. 

1. Bellek kartınızı bilgisayarınıza bağlı kart okuyucuya takın. 

TomTom HOME otomatik olarak başlar. 

http://www.tomtom.com/services
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İpucu: TomTom HOME başlamazsa aşağıdakilerden birini yapın: 

Windows: Başlat menüsünü tıklayın, Tüm Programlar > TomTom öğelerine gidin ve ardın-

dan TomTom HOME öğesini tıklayın. 

Mac: Finder menüsünde Git öğesini tıklayın ve Uygulamalar öğesini seçip TomTom HOME 

öğesini çift tıklayın. 

2. Yedekle ve geri yükle öğesini tıklayın. 

3.  Cihazımı yedekle 

4. Şimdi yedekle öğesini tıklayın. 

HOME, bellek kartınızın içeriğini yedekleyerek cihazınızı yedekler. 

5. HOME yedeklemeyi bitirene kadar bekleyin, ardından Bitti öğesini tıklayın. 

 

HOME'un yedeklemelerinizi nereye kaydettiğini görmek için aşağıdakilerden birini yapın: 

Windows: Araçlar > TomTom HOME Tercihleri öğesini tıklayın, ardından Klasör Tercihleri sek-

mesini seçin. 

Mac: TomTom HOME > Tercihler... öğesini tıklayın, ardından Klasör Tercihleri sekmesini seçin. 

 

Bir yedeklemeyi geri yüklemek için HOME menüsünde Yedekle ve Geri Yükle öğesini seçip ardın-

dan Cihazımı geri yükle öğesini tıklayın.  
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Güvenlik Uyarısı 

Bazı navigasyon cihazlarında kalp pilleri, işitme cihazları ve havacılık donanımı gibi elektrikli 

aygıtlarla girişimde bulunabilecek bir GSM/GPRS modülü vardır. 

Bu cihazlarla girişim sizin veya başkalarının sağlığını veya hayatını tehlikeye atabilir. 

Cihazınızda bir GSM/GPRS modülü varsa korunmayan elektrikli birimlerin yakınında ya da has-

taneler ve uçaklar gibi cep telefonu kullanımının yasak olduğu yerlerde cihazınızı kullanmayın. 
 

Güvenlik kilidi (yalnızca ABD) 

ABD'de, sistemin güvenli kullanımını desteklemek için sürüş sırasında bazı özellikler kullanılamaz. 

Örneğin, harita tarayıcı kullanırken klavye girişi ve haritanın kaydırılması. 
 

Güvenlik ayarları 

Araç sürmeyi mümkün olduğu kadar güvenli hale getirmek için güvenlik ayarlarını kullanmanızı 

öneririz. 

Güvenlik ayarlarında yer alan seçeneklerden bazıları şunlardır: 

 Güvenlik hatırlatıcılarını göster 

 İzin verilenden daha hızlı sürüldüğünde uyar 

Cihazınız ses komutlarını destekliyorsa, navigasyon cihazınızı kontrol etmek için ses komutlarını 

kullanarak daha güvenli bir şekilde araç kullanabilirsiniz. 

Güvenlik 
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Sistemi kullanmadan önce Navigasyon Sisteminizin bu kullanıcı kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz, 

sistemin güvenli ve etkili bir şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar içerir. Ürünü satın al-

dığınız satıcı, bu kılavuzda verilen talimatlara uyulmamasından kaynaklanan sorunlar için sorum-

luluk kabul etmez. 

Bu kılavuzda ürünü güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı gösteren ve uygunsuz bağlantı ve 

işlemlerden kaynaklanan potansiyel tehlikeler konusunda uyaran resimli grafikler bulunur. Resimli 

grafiklerin anlamları aşağıda açıklanmıştır. Bu kılavuzu ve sistemi düzgün şekilde kullanabilmek için 

resimli grafikleri ve açıklamaları tamamen anlamanız önemlidir. 

Not: Hasarı önlemek için ekrana sert bir şekilde ya da keskin veya sivri bir nesneyle basmayın.  

  UYARI 

Metinde bu Uyarı simgesinin bulunması, çalışma talimatlarını dikkate almanın önemi konusunda 

sizi uyarmayı amaçlar. Talimatların dikkate alınmaması ağır yaralanma veya ölüme neden 

olabilir. 

 

  UYARI 

Sürüş sırasında gözlerinizi monitör ekranına sabitlemeyin veya sistemi çalıştırmayın. 

Sürüş sırasında ayarları ve hedef konumlarını değiştirmeyin. Sürüş sırasında monitör ekranını 

görüntülemeye ve sesli yönlendirmeyi dinlemeye fazla vakit harcamayın. Sistemin çalıştırılması 

sürücünün yola bakmasını engelleyebilir ve kazalara neden olabilir. Sistemi çalıştırmadan önce 

mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurun ve el frenini çekin. 

Her zaman yerel trafik düzenlemelerine uyun. 

Kılavuzlu rotanızda araçlara açık veya trafik mevzuatı nedeniyle kapalı olan yollar bulunabilir. 

Yerel trafik mevzuatına uyun ve başka bir rota kullanın. 

Navigasyon cihazını hizmet dışıyken kullanmayın. 

Navigasyon cihazı hizmet dışıysa (görüntü yok, ses yok) veya anormal bir durumdaysa (içinde 

yabancı madde olması, suya maruz kalması, duman ve koku yayması), hemen kapatıp Uzman bir 

satıcıya danışın; bunun ürünü aldığınız satıcı olmasını öneririz. Navigasyon cihazının hizmet 

dışıyken kullanılması kazalara, yangına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir. 

Uygun güç kaynağını kullanın. 

Bu ürün negatif topraklanmış 12V DC pil sistemiyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Güvenlik tercihleri 
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Ürünü parçalarına ayırmayın. 

Ürünü parçalarına ayırmayın veya kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Onarılması gerekiyorsa, 

ürünü satın aldığınız satıcıya götürmenizi öneririz.  

 

  UYARI 

Navigasyon cihazınızda kalp pilleri ve işitme yardımcıları gibi elektrikli aygıtlarla girişimde 

bulunabilecek bir GSM/GPRS modülü vardır. 

Bu cihazlarla girişim başkalarının sağlığını veya hayatını tehlikeye sokabilir. 

*GSM: Mobil İletişim Global Sistemi. 

*GPRS: Genel Paket Radyo Hizmeti. 

*GPRS tüm ülkelerde kullanılamaz. 

  UYARI 

Gösterge panosuna bir GPS ve GPRS anteni takılıysa, montaj konumunun üstüne herhangi bir 

nesne, cep telefonu ve taşınabilir radyo koymayın. Alım hassasiyeti daha düşük olabilir ve sinyal 

alınmayabilir.  

 

  DİKKAT 

Metinde bu Dikkat simgesinin bulunması, çalışma talimatını dikkate almanın önemi konusunda 

sizi uyarmayı amaçlar. Talimatların dikkate alınmaması yaralanma veya maddi hasara neden 

olabilir.  

 

  DİKKAT 

Ürünü suya, neme veya toza maruz kaldığı yerlerde kullanmayın. 

Suya, neme veya toza maruz kalması navigasyon cihazının duman çıkarmasına, yanmasına veya 

başka hasarlar görmesine neden olabilir. Özellikle navigasyon cihazının araba yıkama sırasında 

veya yağmurlu günlerde ıslanmadığından emin olun. 

Sesli yönlendirmenin ses seviyesini uygun bir düzeyde tutun. 

Ses seviyesini yeterince düşük tutarak sürüş sırasında yol ve trafik durumlarının farkında olun. 

Masa Mekanizmasını koruyun. 
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Bu navigasyon cihazının yuvasına yabancı madde sokmayın. 

Bu navigasyon sistemi, özellikle otomobillerde kullanım için tasarlanmıştır. 

Bu navigasyon sistemi yalnızca bir otomobile monte edilmelidir. Otomobil dışında bir gemi, uçak 

ya da başka araca monte etmeyin. Sistemi araçtan ayrılmış halde kullanmayın. 

Navigasyon cihazına ellerinizi veya parmaklarınızı sokmayın ya da kaptırmayın. 

Yaralanmamak için, ellerinizi veya parmaklarınızı hareketli parçalara veya disk yuvasına 

kaptırmayın. Özellikle çocuklara dikkat edin.    

Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir: 

1. Bu cihaz girişime neden olmaz ve 

2. Bu cihaz her türlü girişimi kabul etmelidir, 

cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek girişimler dahil. 
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Kumanda hakkında 

Önemli: Kumanda tüm bölgelerde standart bir ekipman değildir. 

Kumanda, aracınızın orta konsolundaki kolçağın yanında bulunan bir giriş cihazıdır. 

Merkez çubuğunu şu şekillerde hareket ettirebilirsiniz: 

1. Düğmeye basma - odaklanılan öğeyi seçer, örneğin; Sürüş Görünümündeki durum çubuğunun 

orta paneline odaklanıldığında ses kontrolünü seçer. Öğeleri açıp kapatır. 

2. Sola veya sağa döndürme - odağı bir alanın İÇİNE taşır. Ayrıca ses kontrolü gibi kaydırma 

çubuklarını ve Sürüş Görünümünde yakınlaştırma/uzaklaştırma işlemlerini çalıştırır. 

3. Yukarı veya aşağı itme - tarama sırasında odağı ekranın veya haritanın farklı bölgeleri 

ARASINDA hareket ettirir. 

4. Sola veya sağa itme - sizi bir menüdeki sayfalar veya ekrandaki sekmeler arasında gezdirir. 

 

 

 

Kumandada ayrıca orta çubuğun çevresinde altı düğme bulunur. Bunlar: AUDIO, NAV, PHONE, 

SETUP ve  (BACK)(GERİ).  

AUDIO, NAV, PHONE, SETUP düğmeleri, radyo ünitesindeki düğmelerle aynı işleve sahiptir. 

  (BACK)(GERİ) düğmesi önceki ekrana dönmek için kullanılır. 
 

Kumandayı kullanma 

Kumanda, navigasyon cihazını ekrana dokunmadan kullanmanıza imkan tanır.   

Kumanda 
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Ekran birkaç alana bölünmüştür. Geçerli alanlar ekrana bağlı olarak değişir. Ekrandaki alanlar 

arasında gezinmek için kumandayı yukarı/aşağı/sola/sağa itin. Kumandayı alanın içinde sola veya 

sağa döndürün. 

 BUNU YAPMAK İÇİN: ŞUNLARI YAPIN: 

 

1-6 menü düğmeleri 

arasında geçiş yapın. 

Çubuğu sola veya sağa dö-

ndürün. 

Bir menü düğmesini 

seçmek için. 

Çubuğu içeri bastırın. 

Bitti düğmesine gidin. Çubuğu aşağı bastırın. 

Bitti düğmesinden 

düğme 1-6'ya geçin. 

Çubuğu yukarı itin. 

Menüdeki sayfalar 

arasında geçiş yapın. 

Çubuğu sola veya sağa itme. 

Bir ekran geriye gidin. GERİ (BACK) düğmesine 

basın. 

Aşağıda başka bir ekran düzeni türü gösterilmektedir; bu ekran, sürüş sırasında haritayı hareket 

ettirmeyi gösteren Sürüş Görünümüdür. 

 BUNU YAPMAK 

İÇİN: 

ŞUNLARI YAPIN: 

 

Sürüş Görünümünde 

Ana Menüye gidin. 

Çubuğu sağa veya yukarı iter-

ek alana (1) odaklanın. Çubuğu 

içeri itin. 

Alan 1'den yakınlaştır 

düğmesine (5) veya 

hızlı menü düğme-

sine (6) gidin. 

Çubuğu sola itin. 

Yakınlaştır düğmesi 

(5) ile hızlı menü 

düğmesi (6) arasında 

geçiş yapın. 

Çubuğu sola veya sağa dö-

ndürün. 

Bir menü düğmesi 

seçin. 

Çubuğu içeri bastırın. 

Alandan (1) durum 

çubuğuna (panel 2, 3 

ve 4) geçin. 

Çubuğu aşağı bastırın. 

** Panel (2), (3) ve (4) Çubuğu sola veya sağa dö-
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arasında geçiş yapın. ndürün. 

** Panel (2), 2B/3B görünümü değiştirir, panel (3) ses düzeyini, panel (4) ise rota özetini gösterir. 
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Ses kontrolüne giriş 

Mazda NB1 navigasyon cihazınız, komutların dile bağlı olarak birkaç farklı yoldan söylenmesine 

imkan tanıyan TomTom ses kontrolünü kullanır.  

Ses kontrolü Mazda NB1 ekranında Sürüş Görünümünün mikrofon düğmesine dokunarak veya 

direksiyondaki Konuş düğmesine basılarak başlatılabilir.  

 

Ses kontrolünü kullanmak için aşağıdakileri yapın: 

 Konuş düğmesine basın (yukarıdaki şemada düğme 1). 

 Bir komut söylemeniz istendiğinde "Navigasyon" deyin. 

 Tek bir "Bir komut söyleyin" dendiğinde navigasyon ses komutunuzu söyleyin (örneğin "Eve 

git"). 

 Sesli komutların bir listesini görmek için navigasyon cihazının ekranındaki Daha fazla bilgi 

seçeneğine dokunun. Alternatif olarak, Ana menüde Yardım öğesine, ardından Ürün kullanma 

kılavuzları ve Ne söyleyebilirim? öğelerine de dokunabilirsiniz. 

Ses kontrolü direksiyondaki Konuş düğmesi basılı tutularak veya navigasyon cihazının ekranındaki 

İptal öğesine dokunularak durdurulabilir. 

Ses kontrolünün nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla talimat için çevrimiçi Mazda Navigasyon 

Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın. 

Ses kontrolü 
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TomTom navigasyon cihazının nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için çevrimiçi Mazda Navi-

gasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın. 

Ayrıca tomtom.com adresindeki TomTom web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Navigasyon işlevleri 

http://www.tomtom.com/
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LIVE Servislerinin kullanıldığı ülkeler 

Ülkeniz LIVE Servislerinin kapsamındaysa HD Traffic, Hız Kameraları, Hava Durumu ve Yerel Arama 

gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.  

 

Servisler menüsünü açmak için Ana Menüde Hizmetler öğesine dokunun. 

 

Navigasyona ilk kez başladığınızda veya cihazınızı sıfırladığınızda, cihazınız, navigasyon cihazı 

kullanımınıza ilişkin bazı bilgileri toplamak için izninizi ister. TomTom alana kadar bu bilgiler cihaz-

da saklanır. TomTom’un ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için adsız olarak kullanılır. LIVE Servisle-

rini kullanıyorsanız, TomTom size hizmetleri sunabilmek için konum bilgilerinizi de kullanır. 

Sorulduğunda Evet seçeneğine dokunarak paylaşımı başlatın veya Hayır seçeneğine dokunarak 

paylaşımı durdurun. 

Not: Bu bilgileri paylaşmamayı seçerseniz, aboneliğiniz olsa bile LIVE servisleri devre dışı 

bırakılır. Bu bilgileri TomTom ile paylaşmasanız bile aboneliğiniz bitiş tarihi değişmeden kalır. 
 

LIVE Servisleri 
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LIVE Servislerinin kullanılmadığı ülkeler 

Ülkeniz şu anda LIVE Servislerinin kapsamında olmasa bile RDS-TMC trafik servislerini ve Hız 

Kameraları hizmetini kullanmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için satıcınıza danışın. 

 

Servisler menüsünü açmak için Ana Menüde Hizmetler öğesine dokunun. 
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Radyo ünitesi ayarları hakkında 

Navigasyon cihazının bazı ayarlarına radyo ünitesinden (ana ünite) erişilebilir. Bunlar aşağıda 

açıklanmıştır. 

Navigasyon cihazının tüm ayarları uygulamanın Ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Daha fazla 

bilgi için çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Referans Kılavuzuna bakın. 

Not: Hasarı önlemek için ekrana sert bir şekilde ya da keskin veya sivri bir nesneyle basmayın.  

 

1. Ses düğmesi. 

2. Telefon düğmesi. 

3. Navigasyon düğmesi (NAV düğmesi). 

4. Güç veya Ses Düzeyi düğmesi. 

5. Ayar düğmesi. 

6. Ses kontrolü düğmesi. 
 

Son sesli talimatı tekrarlama 

Son sesli talimatı kaçırırsanız, NAV düğmesine basarak tekrar dinleyebilirsiniz. Bir rota ayar-

lanmadığında, bunun yerine örnek bir sesli talimat duyarsınız. 
 

Ses seviyesi kontrolü 

Navigasyon sisteminin ses düzeyi aşağıdaki iki yolla kontrol edilebilir:  

1. Navigasyon cihazının ekranında Sürüş Görünümü durum çubuğunun orta bölümüne dokunun. 

Ayrıca sesi kapatmak için de buraya dokunabilirsiniz. 

2. Radyoda navigasyon talimatları çalınırken ses düğmesini çevirin  

Ayarlar 
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Ses düzeyini radyoda çok düşük, navigasyon cihazında çok yüksek olacak şekilde ayarlayıp hiçbir 

ses duymayabilirsiniz. Bu nedenle ses düzeyini değiştirmek için yalnızca bir yöntem kullanmanızı 

öneririz.  

Bir ses duymazsanız veya düşük bir ses duyarsanız, navigasyon cihazındaki ses düzeyini kontrol 

edin. Düşük bir ses düzeyine ayarlanmamışsa, navigasyon talimatı çalınırken radyodaki ses 

düğmesini çevirin. Son söylenen talimatı tekrarlamak için Sürüş Görünümündeki durum 

çubuğunun orta bölümüne dokunabilirsiniz. 
 

Parlaklık 

Navigasyon cihazı ekranının parlaklığı radyo ünitesi kullanılarak değiştirilebilir. Sistem farklı ay-

dınlatma durumlarına ayarlanmak üzere gündüz ve gece modunu da destekler.  

Parlaklığı manuel olarak ayarlanmak için, radyoda SETUP düğmesine basın ve ardından Parlaklık 

öğesini seçin. 
 

Gündüz veya gece renkleri 

Gündüz veya gece renklerini seçebilir ya da gündüz ve gece renkleri arasında otomatik olarak geçiş 

yapacak seçeneği belirleyebilirsiniz.  

Gece veya karanlık bir tünelde araba kullanırken ekran parlaklığı azaltılırsa sürücü için ekranı 

görmek kolaylaşır ve sürücünün dikkati daha az dağılır. Benzer şekilde, gündüz saatlerinde daha 

parlak gündüz renkleri kullanılırsa haritanın görülmesi daha kolaydır. 

Daha fazla bilgi için Radyo Ünitesi kılavuzuna ve çevrimiçi Mazda Navigasyon Sistemi NB1 Refer-

ans Kılavuzuna bakın. 
 

Dil 

Radyo için bir dil seçtiğinizde, aynı navigasyon cihazı için de otomatik olarak seçilir. Hem radyo 

hem de navigasyon cihazı için dili ayarlamak üzere radyodaki SETUP düğmesine basın ve ardından 

dil seçin.  
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1. Konuş düğmesi. 

2. Arama başlat düğmesi. 

3. Aramayı bitir düğmesi. 

4. "+" ve "-" düğmeleri. 

Sözlü talimatlar duyduğunuzda sesi yükseltmek için "+", azaltmak için "-" düğmesine basın. 

5. Nav düğmesi. 

Sözlü talimatları duymak için navigasyon cihazında veya kumandada NAV düğmesine basın. 
 

Direksiyon düğmeleri 
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Navigasyon cihazınızın işlevselliği ile ilgili destek için TomTom Müşteri Desteğini arayın. TomTom 

müşteri desteğiyle nasıl temas kuracağınız hakkında daha fazla bilgi için tomtom.com/support 

adresine gidin.  

Radyo veya telefon işlevselliği ile ilgili özellikler hakkında destek için ilgili kullanma kılavuzuna 

bakın. 

Sık sorulan soru ve yanıtların bir listesi aşağıda verilmiştir: 

Yaygın sorunlar 

Belirtiler Nedeni Çözümü 

Navigasyon sesi yok. Ses düzeyi çok düşük veya "0" 

olarak ayarlanmış. 
Ses düğmesini kullanarak ses düzey-

ini ayarlayın. Alternatif olarak, Sürüş 

Görünümünde Mazda NB1 durum 

çubuğunun orta paneline dokunun ve 

ses seviyesini ayarlamak için 

kaydırıcıyı hareket ettirin.  

 

Mazda NB1 sesleri kapatılır. Sürüş 

Görünümünde sesi kapat 

simgesini durum çubuğunun üs-

tünde görebilirsiniz. 

Sık Kullanılanlar ve İÇN'ler 

kayboldu. 

 Bu ünite yanlış şekilde 

kullanıldı veya 

 Bu ünite elektronik parazitine 

maruz kaldı ya da 

 Bu ünite onarıldı veya değişti-

rildi. 

Veri kaybı olmayacağı garanti edile-

mez. 

TomTom HOME kullanarak verilerinizi 

yedeklemenizi öneririz. 

 

Navigasyon ve yönlendirme 

Belirtiler Nedeni Çözümü 

Sesli yönlendirme 

talimatları yok. 

Sesli yönlendirme kapalı. Mazda NB1 cihazınızda Ayarlar 

menüsünde Sesli yönlendirmeyi aç 

öğesini seçin. 
 

 

 

Haritada gördükleriniz 

gerçek yol düzeninden 

farklı olabilir. 

Rota talimatları gerçek yol du-

rumları ya da haritanızda bulun-

mayan yeni yerel değişiklikler 

nedeniyle gerçek olmayabilir. 

Yerel trafik yönetmeliklerine ve 

işaretlere uyun. Cihazınızı harita 

paylaşımı bağlantılarıyla gün-

cellediğinizden emin olun. Bir harita 

düzeltmesini bildirmek için Ayarlar 

menüsünde Harita düzeltmeleri 

 

 

Sorun Giderme 

http://www.tomtom.com/
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öğesine dokunun. 

Ara nokta ayarlanamıyor. En fazla 3 ara nokta ayarlanabilir. Var olan bir ara noktayı silin, ardından 

yeni ara noktayı ekleyin. 

Ekran sürüklendiğinde 

harita kaymıyor. 

Harita görüntüleyiciyi 

kullanmıyorsunuz. 

Mazda NB1 cihazınızda Ana Menüden 

Haritayı görüntüle veya Rotayı 

görüntüle öğesini seçin. 

Aracı sürerken harita ha-

reket etmiyor. 

Harita görüntüleyiciyi kullanıyor-

sunuz. 

Mazda NB1 cihazınızda Bitti öğesini 

seçerek Sürüş Görünümüne geri 

dönün. 

Navigasyon hatası: Rota 

bulunamıyor. 

Mazda NB1 bir feribot ya da paralı 

yol kullanmadan ana karaya 

bağlanmayan bir hedefe rota 

planlamaya çalışıyor. 

Rota planlama seçeneklerinizi 

değiştirmek için Ayarlar menüsünde 

Planlama ayarları öğesini seçin. 

LIVE Servisleri 

Belirtiler Nedeni Çözümü 

LIVE Servisleri 

kullanılamıyor. 

LIVE Servisleri etkinleştirilmedi. Navigasyon cihazında Ana Menüden 

LIVE Servislerini etkinleştirin. 
 

 

 

Yaşadığınız ülke LIVE Servisle-

rinin kapsamında değil. 

Şu anda LIVE Servislerinin kapsa-

madığı bir ülkede yaşıyorsanız, RDS-

TMC trafiğini ve aynı zamanda Hız 

Kameraları hizmetini kullanmaya 

devam edebilirsiniz. 

 

 

Geçerli konumunuz LIVE 

Servisleri kapsamında değil. 

Servis kapsamı hakkında daha fazla 

bilgi almak için tomtom.com/services 

adresine gidin. 

LIVE Servisleri aboneliğiniz sona 

erdi. 

LIVE Servisleri aboneliğinizi yenile-

meniz gerekiyor. Bunu navigasyon 

cihazınızdan veya TomTom HOME 

kullanarak yapabilirsiniz. 

Bilgi paylaşımı devre dışı bırakıldı. Mazda NB1 cihazınız TomTom ile 

adsız olarak bilgi paylaşmak isteyip 

istemediğinizi soracaktır. LIVE 

Servislerini kullanmak için ko-

numunuz dahil bilgi paylaşmayı kabul 

etmeniz gerekir. 

 

http://www.tomtom.com/services
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Ses kontrolü 

Belirtiler Nedeni Çözümü 

Sesli komut tanınmıyor. Ahizesiz bir kutu takıldığında 

navigasyon komutları söylen-

meye çalışılıyor. 

Ses kontrolü başladığında "Navigasy-

on" deyin. Ardından istendiğinde 

navigasyon komutunu söyleyin.   

 

 

 

 

 

Sizinle aynı anda başka birisi 

konuşuyor. 

Siz sesli komut verirken başkaları 

konuşursa, komutlar tanınmayabilir. 

Sesli komutları başkası konuşmuy-

orken söylemeye çalışın. 

Konuşma ses düzeyi düşük ve 

çevredeki gürültü seviyesi 

yüksek. 

Sözcükleri doğal olmayan şekillerde 

telaffuz etmeye çalışmadan normal 

konuşun. Yolda çok fazla gürültü 

varsa, mikrofonun yönünde konuşun.  

 

 

 

Bina numarası doğru 

şekilde tanınmadı. 

Yolda çok fazla gürültü olabilir 

veya doğal şekilde konuşmuyor 

olabilirsiniz. 

Numaralar birleşik şekilde veya teker 

teker söylenebilir. Örnek olarak 357 

numarası, "Üç yüz elli yedi" veya "Üç, 

beş, yedi" olarak da söylenebilir.  

Ses kontrolü Konuş 

düğmesine basılarak 

başlatıldıktan sonra iptal 

edildi. 

Radyo ünitesiyle iletişim hatası. Navigasyon cihazınızın Sürüş 

Görünümünde mikrofon düğmesini 

kullanarak ses kontrolünü tekrar 

etkinleştirin. 

Diğer 

Belirtiler Nedeni Çözümü 

Navigasyon cihazı birden 

bire yeniden başlıyor ve 

TomTom logosunu 

görüyorsunuz. 

Beklenmeyen giriş veya elektrik 

paraziti. 

TomTom logosunun kaybolmasını ve 

cihazın yeniden başlamasını bekleyin. 

Yeniden başlama birkaç kez ger-

çekleşirse, tomtom.com/support 

adresinden TomTom Müşteri Desteği 

ile iletişim kurun. 

 

 

 

Sürüş Görünümü gri ol- GPS sinyali geçici olarak GPS sinyalinin geri yüklenmesini 

http://www.tomtom.com/
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uyor. kaybedildi. bekleyin. GPS alımını engelleyen 

yüksek bina gibi bir şey varsa, bun-

dan uzaklaşın. Gösterge panelindeki 

engelleri kaldırın. 

 

 

Araba ve Mazda NB1 

çalıştırıldıktan sonra GPS 

sinyali alınamıyor. 

Mazda NB1 navigasyon cihazınızı 

ilk kez başlattığınızda, cihazın GPS 

konumunuzu belirlemesi ve harit-

ada geçerli noktanızı belirtmesi 

için birkaç dakika gerekebilir.  

Cihaz konumunuzu belirleyene kadar 

bekleyin. QuickGPSFix hizmetinin 

kullanılması, cihazın konumu daha 

hızlı bulmasına yardımcı olur. Quick-

GPSFix kullanmak için LIVE Servisler-

ine veya TomTom HOME uygula-

masına bağlanın. 
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Önemli Güvenlik İkazları ve Uyarıları 

Global Konumlandırma Sistemi 

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), tüm dünyada konum ve zaman bilgileri veren uydu tabanlı 

bir sistemdir. GPS, kullanılabilirliği ve doğruluğundan sorumlu Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümetinin sorumluluğunda işletilir ve denetlenir. GPS'in kullanılabilirliği ve doğruluğundaki 

değişiklikler veya ortam koşulları bu cihazın çalışmasını etkileyebilir. TomTom, GPS'in kullanıla-

bilirliği ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Dikkatli kullanın 

TomTom ürünlerinin sürüş sırasında kullanılması, dikkatli bir şekilde araç kullanmanız gerektiği 

anlamına gelir. 

Uçak ve hastaneler 

Antenli cihazların kullanılması çoğu uçak, hastane ve daha birçok yerde yasaktır. Bu cihaz bu or-

tamlarda kullanılmamalıdır. 
 

TomTom bilgilerinizi nasıl kullanır 

TomTom'un size ürün ve servis sunması için sizinle ilgili kişisel bilgileri kullanması gerekir. Ürün ve 

servisler arasında indirilebilir haritalar, LIVE Servisleri ve teknik destek bulunmaktadır. TomTom, 

Avrupa Birliği'nde geçerli olan ve diğer yerel gizlilik yasalarına uyar. Bu ilkelere dayanarak, 

TomTom bilgilerinizi yalnızca bilgilerin alınma amacına yönelik olarak ve alındığı süre boyunca 

kullanacaktır. TomTom bilgilerinizi kötüye kullanıma karşı korur. TomTom'un konumunuzu bilmesi 

gerekirse, önceden izniniz istenir; verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kullanıcı bel-

gelerimiz yalnızca yayın sırasında doğru olan bilgilerdir, güncel ve daha ayrıntılı bilgileri 

tomtom.com/privacy adresinde bulabilirsiniz. 
 

Kullanıcı için FCC bilgileri 

 

CİHAZ FCC KURALLARI KISIM 15'E UYGUNDUR 

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bildirisi 

Radyo ve televizyon enterferansı 

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi yayar ve doğru kullanılmazsa (bu kılavuzdaki talimatlara tama-

men uyulmaması halinde), radyo iletişimi ve televizyon sinyal alımında enterferansa neden olabilir. 

Ek ve Telif Hakkı 

http://www.tomtom.com/privacy
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Bu cihazın FCC kuralları bölüm 15'e göre Sınıf B dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu test edilip 

onaylanmıştır. Bu sınırlar, bir yerleşim yeri kurulumunda zararlı girişime karşı mümkün oldukça 

koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve 

yayabilir, talimatlara uygun şekilde kurulup kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı girişime neden 

olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferans olmaması garanti edilemez. Ekipman, ekipmanın 

kapatılıp açılmasıyla belirlenebilen radyo veya televizyon sinyal alımına zararlı enterferansa neden 

olursa, kullanıcının enterferansı önlemek için aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçını denemesi 

önerilir: 

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerleştirin. 

Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

Ekipmanı alıcının takılı olduğu elektrik devresi prizinden başka bir prize takın. 

Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça izin verilmeyen değişiklikler veya değiştirmeler kullanıcının 

ekipmanı kullanma iznini geçersiz kılabilir. 

Önemli 

Bu ekipman, yan donanımlarla arasında korumalı kablo ve konektörlerin kullanıldığı koşullar altında 

FCC uyumluluğu için test edilmiştir. Radyo ve televizyon girişimine neden olma olasılığını azaltmak 

için korumalı kablo ve konektörlerin kullanılması önemlidir. Ürün serisine uygun korumalı kablolar 

yetkili satıcılardan alınabilir. Kullanıcı, ekipman veya ek donanımlarda TomTom tarafından 

onaylanmamış herhangi bir değişiklik yaparsa, FCC kullanıcının ekipmanı kullanma hakkını elinden 

alabilir. ABD'deki müşteriler için, aşağıdaki Federal İletişim Komisyonu tarafından hazırlanmış olan 

kitapçık yardımcı olabilir: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Radyo-TV 

Girişimi Sorunlarını Belirleme ve Giderme). Bu kitapçık ABD Devlet Baskı Ofisi, Washington, DC 

20402'den alınabilir. Stok Numarası 004-000-00345-4. 

FCC Uygunluk Bildirimi 

Ev ve ofis kullanımı için FCC standartlarına uygunluğu test edilmiştir. 

Bu cihaz FCC kuralları bölüm 15'e uygundur. Aşağıdaki iki koşula tabi olarak kullanılabilir: 

Bu cihaz zararlı girişime neden olmaz. 

Bu cihaz, istenmeyen kullanıma neden olabilen girişim dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul 

etmelidir. 
 

Avustralya ve Yeni Zelanda için Uyarı 

Bu cihazı kullanarak acil arama yapamazsınız. 
 

Kuzey Amerika'da sorumlu taraf 

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 

Telefon: 866 486-6866 isteğe göre 1 (1-866-4-TomTom) 
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Maruz kalma sınırları 

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışınıma maruz kalma sınırlarına uygundur. 

Radyo frekansı ışınımına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için, normal çalışma 

sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır. 
 

CE işareti 

Bu ekipman evde, araçta, ticari veya hafif endüstriyel bir ortamda kullanıldığında CE işaretinin ger-

ekliliklerine uygundur ve AB'deki ilgili mevzuatın tüm şartlarını karşılar. 

 
 

R&TTE direktifi 

Burada TomTom, TomTom kişisel navigasyon cihazlarının ve aksesuarlarının 1999/5/AT Avrupa 

Birliği Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlere uygun olduğunu beyan eder. 

Uygunluk bildirimi şu adreste bulunabilir: tomtom.com/legal 
 

Bağlanılan ağlar 

Bir GSM modülü içeren cihazlar, aşağıdaki ağlara bağlanmak için tasarlanmıştır: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Özel Soğurma Oranı (SAR) uyumu 

GPS Navigasyon Sistemi bir radyo vericisi ve alıcısıdır. ABD Hükümetinin Federal İletişim Komisy-

onu tarafından belirlenmiş radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin emisyon limitlerini 

aşmayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir. 

İlkeler bağımsız bilim kuruluşları tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve derinlemesine değer-

lendirilmesi sonucunda geliştirilmiş standartları temel almaktadır. Standartlar her yaş ve sağlık 

durumundaki kişilerin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış önemli bir güvenlik payına sahiptir. 

Kablosuz ahizelere ilişkin maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (SAR) adı verilen bir ölçü 

birimi kullanmaktadır. Testler FCC tarafından her kullanım modeli için istenen pozisyon ve ko-

numlarda (örn. vücuda giyilerek) gerçekleştirilir. 
 

Kalp pilleri 

Kalp pili üreticileri, kalp pilinin olası bir şekilde etkilenmesinden kaçınmak için elde kullanılan ka-

blosuz cihazlarla kalp pili arasında minimum 15 cm (6 inç) mesafe olmasını öneriyor. Bu öneriler, 

yapılan bağımsız araştırmalarla ve Kablosuz Teknoloji Araştırması tarafından yapılan önerilerle 

uyumludur. 

Kalp pili takan kişiler için talimatlar 

Cihazınızı HER ZAMAN kalp pilinizden en 15 cm (6 inç) uzakta tutmalısınız. 

Cihazı göğüs cebinde taşımamalısınız. 

http://www.tomtom.com/legal
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Diğer medikal cihazlar 

Kablosuz ürünün medikal cihazla etkileşime girip girmeyeceğini öğrenmek için doktorunuza veya 

medikal cihaz üreticisine danışın. 
 

Bağlanılan ağlar 

Bir GSM modülü içeren cihazlar, aşağıdaki ağlara bağlanmak için tasarlanmıştır: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Maruz kalma sınırları 

Bu cihaz, kontrol edilemeyen ortam için belirlenen ışınıma maruz kalma sınırlarına uygundur. 

Radyo frekansı ışınımına maruz kalma sınırlarını aşma olasılığını önlemek için, normal çalışma 

sırasında insan vücudu antene 20 cm'den (8 inç) fazla yaklaştırılmamalıdır. 
 

Bu belge 

Bu belgenin hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi 

nedeniyle bazı bilgiler güncel olmayabilir. Bu belgedeki bilgiler, herhangi bir bildirimde bulun-

maksızın değiştirilebilir. 

TomTom, buradaki teknik veya basım hatalarından ya da eksikliklerden veya bu belgede açıklanan-

ların yerine getirilmesi veya belgenin kullanımından kaynaklanan arızi veya doğrudan hasarlardan 

sorumlu değildir. Bu belgedeki bilgiler telif hakkıyla korunmaktadır. Bu belgenin herhangi bir par-

çası TomTom N.V. tarafından yazılı onay alınmadıkça kopyalanamaz veya çoğaltılamaz 
 

Model adları 

1MI00, 1MI01, 1MI011 
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© 2012 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, 

TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürünün zaman zaman değiştirilebilecek garantileri ve 

son kullanıcı lisans sözleşmeleri için tomtom.com/legal adresine bakın. 

Haritacılık Bürosu © Crown Telif Hakkı Lisans numarası 100026920. 

Veri Kaynağı © 2012 TomTom 

Tüm hakları saklıdır. 

Bazı görüntüler, NASA Dünya Gözlemevi'nden alınmıştır. 

NASA Dünya Gözlemevi'nin amacı; gezegenimizin yeni uydu görüntülerine ve ilgili bilimsel bilg-

ilere ücretsiz olarak herkesin erişilebilmesi için Internet üzerinden yayın yapmaktır. 

Çalışmalarına ağırlık verdikleri konu Dünya'daki iklimsel ve çevresel değişikliklerdir: earthobserva-

tory.nasa.gov 

Linotype, Frutiger ve Univers, ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu'na kayıtlı Linotype GmbH'nin 

ticari markalarıdır ve başka yetkili kuruluşlara da kayıtlı olabilirler. 

MHei, Monotype Corporation'ın ticari markasıdır ve yetkili kuruluşlara kayıtlı olabilir. 

Telif Hakkı © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisinde tescil-

lidir. Tüm hakları saklıdır. 

Telif Hakkı © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Tüm hakları saklıdır. Nuance®, Nuance 

Communications, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır ve burada lisanslı olarak kullanılmaktadır.  

SVOX, SVOX AG firmasının tescilli ticari markasıdır ve burada lisanslı olarak kullanılmaktadır. 

Telif Hakkı © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Tüm hakları saklıdır. 

Telif Hakkı © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd ve Clark Cooper 

Telif Hakkı © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Telif Hakkı © 1998-2003 Daniel Veillard.  Tüm Hakları saklıdır. 

Telif Hakkı © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Tüm hakları saklıdır. 

Telif Hakkı © 1998  Red Hat Software 

Telif Hakkı © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Kuruluş: 1991. Tüm hakları saklıdır. 

Telif Hakkı © 2002, Xiph.org Foundation 

Yazılım lisansları 

Bu üründeki yazılım, GNU Genel Kullanım Lisansı, sürüm2 (GPL v2), GNU LESSER Genel Kullanım 

Lisansı, Sürüm 2.0 (LPGL v2) ve GNU LESSER Genel Kullanım Lisansı, Sürüm 2.1 (LGPL v2.1) ile 

lisanslanan yazılım içerir. Bu yazılımların telif hakkı birden fazla kişiye aittir. 

Telif hakkı uyarıları 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://earthobservatory.nasa.gov/
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GPL v2, LGPL v2 veya LPGL v2.1 hüküm ve koşulları için lütfen şu adresleri ziyaret edin: 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/lgpl-2.0.html ve http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.  

GPL/LGPL yazılımı faydalı olması umuduyla, ancak HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN dağıtılır; 

zımni bir SATIŞA ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK garantisi dahi içermez. İlgili 

kaynak kodunun tamamını, ürün tesliminden sonra en az üç (3) yıl boyunca tarafımızdan edinebilir-

siniz. İsteğiniz üzerine, ilgili kaynak kodunu içeren bir CD tarafınıza gönderilebilir. Ayrıca, bu ürün-

deki yazılım BSD lisansı, MIT lisansı, zlib/libpng lisansı ile kullanımına izin verilen açık kaynaklı 

yazılımlar (GPLv2, LPGLv2 ve LGPLv2.1 lisanslı diğer yazılımlar dışında) içerir. 

Üründe OpenSSL Project tarafından OpenSSL Toolkit içerisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş 

yazılımlar bulunmaktadır. (http://www.openssl.org/). Ayrıca, ürün şu üçüncü taraf yazılımlarını 

içermektedir: Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line 

clipping algorithm), 

CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) 

ve Ogg-Vorbis (Tremor-variable). 
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