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Uyarı
Ürünün teknik özellikleri ve bilgiler için kullanma kılavuzu
yalnızca başvuru amaçlıdır. Bu kılavuzdaki bilgiler uyarı
olmaksızın değişime tabidir. Herhangi bir şahsı ya da kuruluşu
uyarma yükümlülüğü olmaksızın ürünlerimizi değiştirme ya
da geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Sistemin kurulum ya da tamirat işleri yalnızca profesyonel ve
eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Güvenlik Hatırlatması
Güvenliğiniz için lütfen eğlence sisteminin ekranını sürüş
halindeyken izlemeyin ve kullanmayın. Ses seviyesini, ortam
sesini duyabileceğiniz şekilde ayarlayın. Sistemi
çalıştırmadan önce, güvenlik uyarıları ve uyarı etiketleri
hakkında bilgi edinmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Lütfen trafik kurallarına uyun.

Ekranı keskin ya da kör nesnelerle çizmeyin ve ekrana baskı
uygulamayın, bunlar ekrana zarar verir.

Sistem tehlikeli ortamlardan ve doğrudan güneş ışığından
uzak tutulmalıdır.

Sistemi nemli bir ortamda bırakmayın ve içerisine herhangi bir
sıvı dökmeyin.

Bir zorlukla karşılaşırsanız ya da sistemi çalıştırmanız gerekirse
lütfen aracınızı güvenli bir yere park edin.
Yaralanmaları ya da sisteme gelecek hasarları önlemek için
lütfen çocukların sistemi çalıştırmasına izin vermeyin.
Multimedya sistemini kullanırken ülkenizin yönetmeliğine
uyun. Elektronik cihazların bulunduğu ya da açık olduğu
alanlarda sistemi kullanmayın.
Sistemin benzin istasyonu ya da kimyasal bileşenler gibi yangın
ihtimali olan yerlerde ya da güçlü elektromanyetik alanlarda
kullanılması yasaktır.
Bu ürünü tamir etmeye çalışmayın; lütfen yetkili bir bayi ile
iletişime geçin.
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Ön Panel ve Butonların Tanıtımı
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Ana Menü
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• FM Radyo

FM / AM Radyo programını dinleyin.

• Apple CarPlay iPhone bağlayın.

• Telefon

Bluetooth çağrısı yapın.

• Android Auto

Desteklenen Android telefonu bağlayın.

• BT Müzik

Bluetooth müzik dinleyin.

• USB

• Ayarlar

Cihazın ayarlarını değiştirin.

USB diskinizdeki müziği çalın / videoyu
oynatın .

www.daiichi.com

FM | AM Radyo

• FM | AM Geçişi
FM ve AM arasında geçiş yapmak için FM | AM tuşuna dokunun.
Ya da
düğmesine dokunun ve ardından geçiş yapmak için
veya

düğmesine dokunun.

• Otomatik Arama ve Hafızaya Alma
İstasyonun otomatik olarak aranması ve kaydedilmesi için
öğesine dokunun. Arama tamamlandığında, ilk radyo istasyonu
otomatik olarak çalınır ve radyo listesi görüntülenir.
• Kayıtlı Kanalı Çalma
Kayıtlı kanalı çalmak için
seçin.
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dokunun ve listeden istasyonu

• Manuel Arama İstasyonu
Önceden ayarlanmış radyo istasyonu yoksa, bir önceki radyo
istasyonunu otomatik aramak için
veya bir sonraki radyo
öğesine dokunun. İstasyon
istasyonunu otomatik aramak için
bulunduğunda işlem duracak ve mevcut istasyonu çalacak.
Ardından tekrar aramak için aynı düğmeye dokunun.
Kayıtlı İstasyon
Kaydedilmiş istasyonlar arasında ileri ve geri
gitmek için bu
butonları kullanın.
Manual İstasyon frekansı girişi
Ortadaki daireye tıklayın. Gelen ekrana
çalmasını istediğiniz frekansı yazınız.
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Müzik
USB Müzik

• Müzik Çal
Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan müzik
dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar.
• Oynat / Duraklat
Oynatmak için
dokunun, duraklatmak için

dokunun.

• Parça Değiştirme
Önceki veya sonraki müziğe geçmek için
veya
dokunun. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma
arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.
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Müzik listesini göstermek için
düğmesine dokunun ve
listeyi yukarı ve aşağı kaydırın, çalma ve ilerleme çubuğundaki
oynatma ilerlemesini ayarlamak için seçilen şarkıya dokunun.
Oynatıcı arayüzüne dönmek için
düğmesine dokunun.
• Desteklenen Formatlar
Müzik: AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA.
Video: AVI, MKV, MOV, MPEG, MP4.
Resim: JPG, PNG, BMP.
• USB ve Bluetooth Müzik Arasında Geçiş Yapma
Multimedya oynatıcı arayüzünde,
öğesine dokunun,
ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam
kaynağının sol tarafına dokunun.
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Video-Fotoğraf

• Video Oynat
Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan video
dosyalarını listelemenizi ve oynatmanızı sağlar. Tüm
videoları görmek için
dokunun.

• Resim Görüntüleme
Cihaza USB bellek taktığınızda, bellekte bulunan resim
dosyalarını listelemenizi ve görüntülemenizi sağlar.

• Oynat / Duraklat
Oynatmak için
dokunun, duraklatmak için

• Oynat / Duraklat
Oynatmak için
dokunun, duraklatmak için

dokunun.

dokunun.

• Video Değiştirme
Önceki veya sonraki videoya geçmek için
veya
dokunun.
Önceki veya sonraki videoya geçmek için için ekranda
parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

• Resim Değiştirme
Önceki veya sonraki resme geçmek için
veya
dokunun.
Önceki veya sonraki resime geçmek için ekranda parmağınızı
sola veya sağa kaydırın.

UYARI
Araç seyir halinde iken fotoğraf ve video gösterimi engellenmiştir.
Seyir halinde iken fotoğraf veya video oynatılırsa ekranda uyarı
mesajı görüntülenir.

Resim listesini görmek için
dokunun.
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öğesine ardından

öğesine

7

Klasör Listeleme & Arama
Klasör Görüntüleme

Parça Arama

• Klasör Listeleme
Müzik ya da video oynatırken

düğmesine dokunun ve

ardından listeden oynatmak istediğiniz klasörü seçebilirsiniz.
Parça listesine dönmek için

düğmesine dokunun.

• Parça Arama
Dosyayı ilk harfe göre hızlıca aramak için
düğmesine
dokunun ve ardından
simgesine dokunun. Açılan
klavyeyi kullanarak arama yapabilirsiniz.

Sıralı oynatma modu.
Tek çevrim modu.
Rastgele oynatma modu.
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Bluetooth
• Bluetooth Cihazı Ara
Lütfen cihaza bağlanmak istediğiniz telefonun Bluetooth
fonksiyonunun açık olduğundan ve görülebilir olduğundan
emin olun.
Çevrenizdeki kullanılabilir Bluetooth cihazlarını ve bağlanmak
aramak için
öğesine dokunun. Çevrenizde bulunan
tüm cihazlar ekranda görüntülenecektir. Mobil telefon
üzerinden cihazı arattığınızda cihaz adı “ISUZU_XXXX“ olarak
mobil cihazınızda görüntülenecektir.
Not: Apple CarPlay açıkken Bluetooth bağlantısı kullanılamaz.

• Bluetooth Eşleştirme
Mobil cihazda, cihaz adına dokunun veya cihaz listesinden
bağlanacak telefonu seçin ve gelen istekleri onaylayın.

DAIICHI ELEKTRONİK
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Bluetooth
Rehber İndirme

• Telefon Rehberini İndir
düğmesine
Telefon rehberini cihaza indirmek için
dokunun. Ardından indirmeye izin vermek için EVET,
indirmemek için HAYIR butonuna dokunun.
• Otomatik bağlantı
Bağlanan telefon kapsama alanı dışındaysa, Bluetooth otomatik
olarak kesilecektir. Bluetooth işlevini kapatmazsanız, kapsama
alanına döndüğünüzde cihaz birkaç dakika içinde otomatik
olarak yeniden bağlanır.

Kişi listesinde ilk harfe göre hızlıca aramak için
dokunun ve açılan klavyeyi kullanarak arama yapın.
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Bluetooth
• Bluetooth Müzik
Bağlı cihaz A2DP protokolünü destekliyorsa, bağlı ekipmanın
müziğini ürün üzerinde çalabilir.
• Oynat / Duraklat
Oynatmak için
dokunun, duraklatmak için

dokunun.

• Parça Değiştirme
Önceki veya sonraki müziğe geçmek için
veya
dokunun. Önceki veya sonraki müziğe geçmek için oynatma
arayüzünde sola / sağa parmağınızı kaydırın.

• Çağrı Yap / Çağrı Al
Aramak için telefon numarasını çevirebilir.
Aramak için telefon rehberinden bir isim seçebilir.
Arama yapmak için arama geçmişinde bir kayıt seçebilir.
Çağrı geldiğinde, cevaplamayı veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Bluetooth ve USB Arasında Geçiş Yapma
öğesine dokunun,
Multimedya oynatıcı arayüzünde,
ardından USB ve Bluetooth arasında geçiş yapmak için ortam
kaynağının sol tarafına dokunun.

• Eller Serbest Modu ve Özel Mod
Arama sırasında eller serbest modu ve özel mod arasında geçiş
yapmak için

ve

tuşlarına dokunun.

• Eşleştirme Sonlandır
Bağlantıyı kesmek için listeden bağlı cihaza dokunun.
Bağlantıyı kesmek için cihazın yanındaki çöp kutusuna dokunun.
Bağlantıyı doğrudan mobil cihazda sonlandırın.

DAIICHI ELEKTRONİK
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CarPlay
iPhone’u cihaza bağlamak için Apple USB kablosunu kullanın,
otomatik olarak CarPlay arayüzünü gösterir. Kullanıcı, ürünle
ilgili iPhone’un genel işlevlerini doğrudan çalıştırabilir. iPhone
desteği: minimum iPhone5; iOS: minimum iOS 7.1..

• Wireless Bağlantı
1. Bluetooth bağlantısı yapıldığında, CarPlay'in yüklenmesi
hatırlatılacak
2. İPhone, CarPlay işlevini yükleyecektir.
3. Ekranda, CarPlay ikonu aydınlatacaktır.
• Çağrı Yap / Çağrı Al
Arama için CarPlay modunun Telefon arayüzüne dokunun.
• Müzik Çal
iPhone’un müziğini çalmak için CarPlay modunun Müzik
arayüzüne dokunun.
• Harita Kullan
iPhone’un harita işlevini kullanmak için CarPlay modunun Harita
arayüzüne dokunun.
• Mesajı Kontrol Et
Mesaj göndermek veya okunmamış mesajı kontrol etmek için
CarPlay modunun Mesaj arayüzüne dokunun.

• USB Port bağlantısı
1. CarPlay fonksiyonunu içeren cihazı orjinal kablosuyla araca takın
2. iPhone da CarPlay fonksiyonu otomatik olarak açılacaktır.
3. Ekranda Carplay ikonu aydınlanacak, ikona dokunarak CarPlay
menusüne girebilirsiniz
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• Siri
Siri ses asistanı ile, arama yapmak, müzik çalmak, haritayı açmak
ve diğer ses komutları yapmak için Carplay Siri

tuşuna basın.
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Android Auto
Android Auto

Standart mikro USB kablosu ile Android telefonu bağlayın,
telefondan müzik, Google harita veya diğer desteklenen
uygulamaları kullanabilir, arama yapabilirsiniz. Gerekli Android
Işletim Sistemi: 6.0.

(Bağlanmadan önce Android Auto App telefonda yüklü olmalıdır)

• Wireless Bağlantısı
1. Bluetooth bağlantısı yapıldığında, Android Auto'nun yüklenmesi
hatırlatılacak
2. Android cihaz Android Auto fonksiyonunu çalıştıracak
• Harita
Haritayı açmak için

ikonuna dokunun

• Çağrı yap/Al
Android Auto aramasına girmek için

ikonuna dokunun

• Android Auto menüsüne dönüş
Android Auto ana menüsüne dönmek için
• Müzik
Müzik uygulamasını açmak için
• Bildirim
Bildimlere girmek için

ikonuna dokunun

ikonuna dokunun

ikonuna dokunun on;

• USB Port bağlantısı
Google Assistant
1. Android Auto fonksiyonunu içeren cihazı orjinal kablosuyla araca takın •Seslikomutlar (müzik arama, çalma veya harita işlemleri gibi)
için ikonuna dokunun veya
ikonuna basın
2. Android cihaz Android Auto fonksiyonunu çalıştıracak
3. Kurulum tamamlandığında Bluetooth bağlantısı otomatik olarak
AUX
tamamlanacak.
Harici ses kaynağı kullanmak için bağlanın.
Ipod
Connect to enjoy external multimedia device Ipod.

DAIICHI ELEKTRONİK
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Ayarlar
Genel Ayarlar

Genel Ayarlar

Saat dilimini seçmek için dokunun, yapılan ayarları
onaylamak için Tamam’a dokunun.
Tarihi ayarlamak için dokunun, yapılan ayarları onaylamak
için Tamam’a dokunun.
Saati ayarlamak için dokunun, yapılan ayarları onaylamak
için Tamam’a dokunun.
24 Saat modunu Aç / Kapat.
Otomatik ayarlamayı Aç / Kapat.

Android Auto (Android auto) için otomatik başlatma
Aç / Kapat;
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Dili seçmek için dokunun ve ardından yeniden başlatmak için
Tamam'a dokunun
Kontak kapatma gecikmesini Aç / Kapat;
Fabrika ayarlarına dönmek için dokunun;
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Ayarlar
Ses Ayarları

Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için başlangıç noktasını
hareket ettirin;
Tuş sesini Aç / Kapat;
Ses düzeyi Açma / Kapatma;
Subwoofer efektini düzenleyin;
Her ortamın hacmini ayarlayın;

Hoparlör çıkış dengesini ayarlamak için sarı noktayı taşıyın.

DAIICHI ELEKTRONİK
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Ayarlar
Ekran Ayarları

Radyo Ayarları

Gündüz parlaklık ayarını değiştirmek için başlangıç
noktasını sağa ve sola kaydırın. Gece parlaklık ayarını
değiştirmek için başlangıç noktasını sağa ve sola
kaydırın.

Arama hassasiyetini sola doğru ayarlandığında, sadece en iyi
çeken istasyonlarda duracaktır. Arama hassasiyetini sağa doğru
ayarlandığında, kalite gözetmeksizin tüm istasyonlarda durur.
Arama hassasiyetini sıfırlamak için dokunun.
Bölgeyi seçmek için dokunun, Lütfen ayarları keyfi olarak
değiştirmeyin.
RDS’i Aç / Kapat.
Alternatif Frekansı Aç / Kapat.
Trafik Anonsunu Aç / Kapat.

Varsayılan değerlere sıfırlama;
Işık düğmelerinin panel üzerindeki etkisini ayarlayın;
LED
Farklı ışık renkleri için ayarlayın.
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Ayarlar
Bluetooth Ayarları ve Cihaz

Bluetooth : Bluetooth'u açıp kapatmak için

ikonuna basın

Otomatik bağlantı: Bluetooth cihazların otomatik olarak bağlantısını
açmak için
ikonuna dokunun
Otomatik cevaplama: Otomatik cevaplamayı aktif hale getirmek için
ikonuna dokunun.
Rehberin otomatik indirilmesi :
ikonuna dokunarak rehberin
otomatik olarak indirilmesini sağlayabilirsiniz.

Bluetooth Ayarlar: Bluetooth ayarları için dokunun.
Bluetooth Cihazı: Bluetooth cihazlarını yönetmek için dokunun.
Apple CarPlay Cihazı: Apple CarPlay cihazlarını yönetmek için
dokunun
Cihaz adını değiştirme: Cihazın adını değiştirmek için dokunun.
WIFI şifresini değiştirme: WIFI şifresini değiştirmek için
dokunun.

DAIICHI ELEKTRONİK
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Problemler ve Çözümleri
Makine arızalandığında
1. Fabrika ayarlarına kurtarma veya sıfırlama;
2.Yeniden açmayı deneyin
3.Lütfen aşağıdaki tabloda açıklanan olayları kontrol
edin ve çözümleri kullanmaya çalışın;
4.Servis Merkezi ile temasa geçin;

Cihaz/Fonksiyon

Arızalar
Kontaktan güç
almıyor

Cihaz
Ses yok

Radyo

Çözümleri
Bağlantıyı kontrol edin, arızalıysa,
yeniden bağlamayı deneyin;Ana
sigortayı kontrol edin, hasarlıysa
değiştirin; Sıfırlama tuşuna basın
Ses seviyesini ayarla;
Müzik ve videonun desteklenip
desteklenmediğini onaylayın; Güç
amplifikatörü bağlantısının kesilip
kesilmediğini doğrulayın;

Gürültülü; Başarısız Radyo anteninin takılı olduğundan
emin olun.
istasyon arama

Bluetooth

Bağlantı
Başarısız

Lütfen mobil cihazın Bluetooth
özelliğinin açık olduğundan, ve
cihazın başka bir Bluetooth ağına
bağlı olmadığından emin olun.

USB
Oynatma

Oynatma
Başarısız

USB belleğin hasar görmediğinden
emin olun; İçerisindeki fortmatların
cihaz tarafından desteklenebilir
olduğunu kontrol edin
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Garanti Belgesi
• Bu belge, DAIICHI multimedya sisteminin özelliklerini
anlatmak amacıyla hazırlanmış bir kılavuzdur.
• Garanti süresi aracın ilk tescil tarihinden itibaren 2 yıldır.
• Garanti hizmeti Türkiye sınırları içinde verilmektedir.
• Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
• Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanununun
11.maddesinde yer alan
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
d- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
haklarından birini kullanabilir.

İthalatçı Firma / Yetkili Servis ve Yedek Parça Merkezi
DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No:38
Ataşehir / İstanbul
Tel: +90(216) 661 50 59
Tel: +90(216) 471 85 70
Tel: +90(216) 471 85 75

• Tüketiciler şikayet ve itirazlarını tüketici mahkemelerine ve
tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
• Ticari / mesleki amaçlarla kullanılan ve / veya satın alınan
araçlar üzerindeki ürünlerle ilgili uyuşmazlıklarda Türk Ticaret
Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu geçerli olup, alıcı bu
uyuşmazlıklarla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesine veya
Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir.
• Ürün ile ilgili sorun ve problemlerinizde ürünü sökmeye
çalışmayınız. Bir sorun ile karşılaşıldığında doğrudan DAIICHI’ye
ya da ürünün DAIICHI yetkili servisine ulaştırılması için en yakın
ISUZU servisine başvurulabilir.

DAIICHI ELEKTRONİK
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Garanti Şartları
1. Garanti süresi, aracın ilk tescil tarhinden itibaren başlar ve ürün
bilgileri kısmında bildirilen süre veya Km kadardır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere
tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda (ayıplı mal
için madde 8’i okuyunuz) tüketici;
a.Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c.Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a.Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b. Tamiri için gereken azami (yasal) sürenin aşılması,
c. Orijinal olmayan ve üretici tarafından onaylanmamış parçaların
veya aksesuarların cihaza montajı/takılması / bağlanması
6. Daiichi Elektronik A.Ş. Yetkili servisi haricindeki kişilerce yapılan
montaj veya müdahaleler
7. Seri numarası değiştirilmiş, garanti etiketi yırtılmış veya tahrip edilmiş ürünler
a. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapılmış cihazlar

MADDE 8
a. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek
ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken
özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
b. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet
portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya
birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik
düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların
kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.
c. Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim
edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında
gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı
ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının
öngörüldüğü hallerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle
montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
9.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.

b. Dış etkenlerden kaynaklanan arızalar (su, aşırı nem, dışarıdan darbe,
çarpma, yangın, yıldırım düşmesi kimyasal etkenler ve tozlanma
etkisi)
c. Orijinal olmayan ve üretici tarafından onaylanmamış parçaların veya
aksesuarların cihaza montajı/takılması / bağlanması
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Warning
For the user manual for the product's specifications and
information is for reference purposes only. The information in
this guide is subject to change without notice. We reserve the
right to change or improve our products in your customization
options for any individual or use.

Installation or repair work of the system should only be done
by professional and trained people.

Security Reminder
For your safety, please do not watch and use the
entertainment system's screen while driving. Adjust the
volume so that you can hear the ambient sound. Before
operating the system, please read this manual carefully to
obtain information about safety warnings and warning labels,
and save them for future reference.
Please follow the traffic rules.

Do not scratch the screen with sharp or blind objects and do
not apply pressure to the screen, as these will damage the
screen.

The system should be kept away from dangerous environments
and direct sunlight.

Do not leave the system in a humid environment and do not
pour any liquid into it.

If you encounter difficulties or need to operate the system,
please park your vehicle in a safe place.
To avoid injury or damage to the system, please do not
allow children to operate the system.
When using the multimedia system, follow the regulations of
your country. Do not use the system in areas where electronic
devices are open or open.
It is forbidden to use the system in places where there is a
potential fire, such as a gas station or chemical components, or
in strong electromagnetic fields.
Do not try to repair this product; please contact an
authorized dealer.
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Introduction of Front Panel and Buttons

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ

Ⓐ

Bluetooth Microphone

Ⓔ

Volume + Button

Ⓑ

Power Button

Ⓕ

Volume - Button

Ⓒ

Siri Voice Command Button

Ⓖ Mute Button

Ⓓ Home Button
DAIICHI ELEKTRONIK

23

Main Menu

• FM Radio

Listen FM / AM Radio broadcasting.

• Apple CarPlay Connect your iPhone.

• Phone

Phone call by Bluetooth

• BT Music

Listen music by Bluetooth.

• Android Auto Connect your Android phones which are
supporting this system.
• USB Play your music/video files in USB .

• Settings

Update settings of your device.
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FM I AM Radio

• FM | AM Pass
To switch between FM and AM FM | Tap the AM key. Or
Tap, and then press or to switch
,
touch the button.

• Automatic Search and Storage
To search and save the station automatically
tap. When
the search is complete, the first radio station is automatically
played and the radio list is displayed.
• Playing the Registered Channel
To play the registered channel
tap and station from the list
select.

DAIICHI ELEKTRONIK

• Manual Search Station
If there are no preset radio stations, tap
to auto search the
previous radio station or
to auto search the next radio
station. Once the station is found, the process will stop and steal
the current station. Then tap the same button to search again.
Registered Station
Use these
buttons to go back and
forth between the saved stations.
Manual frequency insert
Click on circle to enter frequency manually
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Music
USB Music

• Play Music
Allows you to list and play music files stored in memory
when you insert a USB stick into the device.
• Play / Pause
Tap
to play, tap

to pause.

• Replacing Parts
Tap
or
to skip to the previous or next music. Slide
your finger left / right on the playback interface to move to
the previous or next music.
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Touch button
to show the music list and scroll the
list up and down, touch the selected song to adjust the
playback progress in the play and progress bar. Tap the
button to return to the player interface.
• Supported Formats
Music: AAC, APE, FLAC, OGG, WAV, MP3, WMA.
Video: AVI, MKV, MOV, MPEG, MP4.
Photo: JPG, PNG, BMP.
• Switching Between USB and Bluetooth Music
In the multimedia player interface, tap
, then tap the left
side of the media source to switch between USB and
Bluetooth.
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Video & Photo

• Play Video
Allows you to list and play video files stored in memory when
you insert a USB memory into the device. Tap
to see
all videos.

• Viewing Photos
Allows you to list and view image files stored in memory
when you insert a USB memory into the device.

• Play / Pause
Tap
to play,

• Play / Pause
Tap
to play,

tap to pause.

• Video Replacement
Tap
or
to skip to the previous or next video.
To switch to the previous or next video, on the screen slide
your finger left or right.
WARNING
Displaying photos or playing videos while driving is not allowed. If
the picture or video play request is received while driving, a warning
message appears on the display.

DAIICHI ELEKTRONIK

tap to pause.

• Picture Replacement
Tap
or
to skip to the previous or next photo.
To switch to the previous or next photo, on the screen slide
your finger left or right.
Tap

to see the picture list, then tap
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Folder Listing & Search
Folder View

Track Search

• Folder Listing

• Track Search
Press
button to quickly search for the file by first letter.
. Offered you can search using the keyboard.
Tap, and then tap

While playing music or video, tap button

, and then you can

select the folder you want to play from the list. Tap

to

return to the playlist.
Sequential play mode.
Single cycle mode.
Random play mode.
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Bluetooth
• Search Bluetooth Device
Please make sure that the phone you want to connect to the
device has the Bluetooth function turned on and visible.
Tap
to search for available Bluetooth devices around
you and connect. All devices around you will be displayed on
the screen. When you call the device on the mobile phone,
the device name will be displayed as “ISUZU_XXXX” on your
mobile device.
Note: Bluetooth connection is not available when Apple CarPlay
is turned on.

• Bluetooth Pairing
On the mobile device, tap the device name or select the
phone to connect from the device list and confirm the
incoming requests.

DAIICHI ELEKTRONIK
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Downloading Contacts

Bluetooth

• Download Phonebook
Press the
button to download the phonebook to the
device. Tap. Then YES to allow downloading. Touch the NO
button to avoid downloading.
• Automatic Connection
Bluetooth will be disconnected automatically if the connected
phone is out of range. If you do not turn off the Bluetooth
function, the device will automatically reconnect in a few
minutes when you return to coverage.

Touch
to quickly search by first letter in the contact list. Tap
and search using the keyboard that opens.
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Bluetooth
• Bluetooth Music
If the connected device supports A2DP protocol, it can play
the music of the connected equipment on the product.
• Play / Pause
Tap
to play,

tap to pause.

• Replacing Parts
Tap
or
to skip to the previous or next music. Slide
your finger left / right on the playback interface to skip to
the previous or next music.

• Call / Receive Call
You can dial the phone number to call. You can choose a
name from the phonebook to call. You can select a record in
the call history to search. When the call comes in, you can
choose to answer or reject.

• Switching Between Bluetooth and USB
In the multimedia player interface, tap
, then tap the left
side of the media source to switch between USB and
Bluetooth.

• Hands Free Mode and Private Mode
Tap
and
to switch between handsfree mode and
private mode during a call.
• Unpairing
Tap the connected device from the list to disconnect. Tap the
trash can next to the device to disconnect. End the connection
directly on the mobile device.

DAIICHI ELEKTRONIK
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CarPlay
Use the Lightning® cable to connect iPhone to the product, it
automatically shows the Apple CarPlay interface. The user can
directly run the general functions of the product related
iPhone. iPhone support: minimum iPhone5; Required iOS:
minimum iOS 7.1.

• Wireless Connection
1. When connected to Bluetooth, CarPlay will be reminded to
load.
2. The iPhone will load the CarPlay function.
3. On the display, the CarPlay will illuminate highlight.
• Call / Receive Call
Tap the Phone interface of CarPlay mode to call.
• Play Music
Tap the Music interface of CarPlay mode to play iPhone's
music.
• Use Map
Tap the Map interface of CarPlay mode to use the map function
of iPhone.
• Check Message
Tap the Message interface of CarPlay mode to send a
message or check the unread message.

• Connecting to USB Port
1. Connect the CarPlay compatible device via Lightning® cable
(not included).
2. The iPhone will load the CarPlay function.
3. On the display, the CarPlay will illuminate highlight, touch it
to enter the CarPlay menu.
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• Siri
With the Siri voice assistant, press Carplay Siri

to search, play

music, open the map and do other voice commands.
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Android Auto
(Android Auto App must be installed on the phone before
connecting)
• Wireless Connection
1. When connected to Bluetooth, Android Auto will be
reminded to load.
2. The Android device will load the Android Auto function.
• Map
Touch the

icon to open map;

• Phone
Touch the

icon to enter Android Auto calling.

• Android Auto
Connect Android device by standard micro USB cable, drivers
can enjoy the music from their phone, show the way with
Google map or other map Apps and make or receive a call. User
need to enable Bluetooth on phones and the product at the
same time. Required Android OS: 6.0.

• Back to Android Auto
Touch icon of Android Auto to back on main menu.

• Connecting to USB Port
1. Connect the Android Auto compatible device via appropriate
cable (not included).
2. The Android device will load the Android Auto function.
3. Bluetooth will connect automatically when the setup is
completed.

• Google Assistant
Touch icon or press
button to search, play music, open
the map and do other voice commands.

• Music
Touch

icon to open or choose music App;

• Notification
Touch icon to browse notification;

AUX
Connect to enjoy external audio.
Ipod
Connect to enjoy external multimedia device Ipod.

DAIICHI ELEKTRONIK
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Settings
General Settings

General Settings

Touch to select time zone, adjust settings
touch OK to confirm.
Touch to set date, confirm settings made
Touch OK to
Touch to set the clock, confirm the
settings made
Touch OK to
Turn 24 hour mode ON / OFF.
Auto adjustment ON / OFF.

Auto start ON / OFF for Android Auto;
Touch to select the language and then to restart
Tap OK.
Ignition off delay ON / OFF
Touch to return to factory settings;
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Settings
Sound Settings

Turn Beep Sound ON / OFF
ON / OFF the loud sound setting
Edit the subwoofer effect;
Adjust the volume of each medium;
Choose the sound effect, choose directly;

Start point to adjust speaker output balance
move;

Move the yellow dot to adjust the speaker output balance.

DAIICHI ELEKTRONIK
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Settings
Screen Settings

Slide to change the daytime brightness setting. Slide to
change the night brightness setting.
Reset to default values;
Adjust the effect of light buttons on the panel;

LED
Set for different light colors;
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Radio Settings

Seek Quality: Adjust the sensitivity of Radio, slide your finger
left/right to adjust the sensitivity of FM or AM; When the
search sensitivity is set to the left, it will only stop at the
stations that attract the best. When search sensitivity is set to
the right, it stops at all stations regardless of quality.
Reset Seek Quality: Touch to reset the search sensitivity.
Region: Touch to select radio region.
RDS: Turn
to open/close RDS function. When RDS is
ON, AF and TA switch can be selected.
AF: Turn
to re-tune to a different frequency providing the
same station;
TA: Turn
to receive the signal of an actual traffic bulletin
in progress;
Soft Mute: Turn
to reduce the noise between signals.
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Settings
Bluetooth Settings and Device

BlueTooth Power: Turn
to open/close Bluetooth
power;
Auto Connect: Turn
to set whether the product
automatically connects to Bluetooth devices;
Auto Answer: Turn
to set whether the product
automatically answers incoming calls;
Auto Download Phonebook : Turn
to open function, If
it is on, the device will download the phonebook automatically .
Manual Download PhoneBook: Touch to download
phonebook to product manually.
Manual Delete PhoneBook: Touch to delete phonebook
from product.
Software Version: Bluetooth version.
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Bluetooth Setting: Touch for Bluetooth setting.
Bluetooth Device: Touch to manage Bluetooth device.
Apple CarPlay Device: Touch to manage Apple CarPlay
device.
Change Device Name: Touch to modify device’s name.
Reset WIFI Password: Touch to reset WIFI password.
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Common Problems and Solutions
When the machine malfunctions
1. Factory reset or reset;
2.Try to open it again
3.Please check the events described in the table below
and try to use solutions;
4.Contact the Service Center;

Device / Function

Device

Malfunctions

Check the connection, if it is faulty,
Power from contact try to reconnect; Main
check the fuse, if it is damaged
does not
change; Press the reset key.

No sound

Radio

Solutions

Adjust the volume;
Confirm whether music and video
are supported; Verify if the power
amplifier is disconnected.

Noisy, Unsuccessful Make sure the radio antenna is
station search
plugged in

Bluetooth

Connection
Unsuccessful

Please make sure the mobile
device's Bluetooth feature is turned
on and the device is not connected
to another Bluetooth network.

USB
Playback

Playback
Unsuccessful

Make sure the USB memory is not
damaged; Check that the fortmats
inside are supportable by the
device.
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Warranty Certificate
• This document describes the features of the DAIICHI
multimedia system. Is a guide prepared to explain.
The warranty period is 2 years from the beginning of
the first registrated date of the vehicle.
• Warranty services available only in Türkiye.
• The lifetime of this product is 10 years.

Importer Company / Authorized Service and Spare
Parts Center DAIICHI Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. 16 Sk. No: 38
Atasehir / Istanbul
Tel: +90 (216) 661 50 59
Tel: +90 (216) 471 85 70
Tel: +90 (216) 471 85 75

• If it is understood that the goods are defective, the
consumer No. of Consumer Protection Law
Article 11.
a- Return from the contract,
b- Requesting a discount from the sales price,
c- Requesting free repair,
d- It may use one of its rights to request that the sold
one be replaced with an indecisive amount.
• Consumers complain to and appeal to consumer courts and
to consumer arbitration committees.
• To disassemble the product in your problems and
problems with the product
You work. In case of a problem, directly to DAIICHI
or to deliver the product to DAIICHI authorized service.
ISUZU service may be contacted.

DAIICHI ELEKTRONIK
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Warranty Conditions
1. The warranty period began from the date of first registration
of the vehicle. The time specified in the information section is
about or km.
2. Including all parts of the goods all are under warranty.
3. If it is understood that the goods are defective (defective goods
read article 8) for the consumer;
a.Return from the contract,
b. Requesting a discount from the sales price,
c.Request free repair,
d. Asking for the replacement of the one sold without any defect,
can exercise one of their rights.
4. In case the consumer chooses the right to free repair from these rights
seller; labor cost, replacement part cost or any other name
to repair the goods without charging any fees under; or is responsible
for getting it done. The consumer is entitled to free repair right can also
use against the importer. This is the seller, manufacturer and importer
he is jointly responsible for exercising his right.
5. In case the consumer uses the right to free repair;
a.Failure within the legal warranty period,
b.Exceeding the maximum time required for repair,
c. Parts that are not original and not approved by the manufacturer
or mounting / attaching / connecting accessories to the device
6. Daiichi Elektronik A.Ş. Made by persons other than
authorized service assembly or interventions.
7. Products whose serial number has been changed or destroyed.
thorn of warranty sticker.
a. Devices destroyed on the warranty certificate.

ARTICLE 8
a.Defective goods are goods that are contrary to the contract due to
the fact that they do not comply with the sample or model agreed
upon by the parties at the time of delivery to the consumer or
because they do not have the features that should be objectively.
b. Does not contain one or more of its features in its packaging, label,
introduction and user manual, internet portal or advertisements;
which is inconsistent with the quality reported by the seller or
determined in the technical arrangement; Goods containing material,
legal or economic deficiencies that do not meet the intended use of
the equivalent goods, reduce or eliminate the benefits expected by
the consumer are also considered defective.
c.Failure to deliver the contractual goods within the time agreed in the
contract or not to properly install it in cases where the assembly is
carried out by the seller or under his responsibility is deemed to be
contrary to the contract. In cases where the assembly of the goods is
foreseen to be done by the consumer, if the assembly is erroneous due
to inaccuracy or deficiency in the assembly instruction, there will be a
violation of the contract.
9.The consumer may apply to the Consumer Arbitration Committee or
the Consumer Court in the place where the settlement is located or
where the consumer transaction is made, in case of disputes that
may arise regarding the use of the rights arising from the warranty.
10.If this Warranty Certificate is not provided by the seller, the consumer
may apply to the General Directorate of Consumer Protection and
Market Surveillance from the Ministry of Customs and Trade.

b.Faults caused by external factors (water, excessive moisture,
external impact, impact, fire, lightning drop, chemical factors
and dusting effect).
c. Assembling / attaching / connecting / connecting parts or accessories
that are not original and not approved by the manufacturer.
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