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استفاده از دفترچه راهنما
 قبل از استفاده از دستگاه ،اين دفترچه را به دقت و كامل مطالعه نمائيد. توضيحات ارائه شده بر مبناي تنظيمات پيش فرض مي باشد. تصاوير اين راهنما براي كمك به درك بهتر آن ميباشد و ممكن است جزئيات آن با دستگاه اصلي تفاوت داشته باشد. اين دفترچه را در مكاني قرار دهيد تا براي مراجعات بعدي قابل دسترس باشد.به منظور جلوگيري از به خطر افتادن ايمني خود و افراد ديگر ،يا وارد آمدن خسارت به اجزاء دستگاه ،هنگام استفاده از سيستم صوتي حتم ًا موارد زير را رعايت كنيد.
 ميزان حجم صدا را به نحوي تنظيم كنيد كه صداهاي بيرون از خودرو شنيده شود. به منظور جلوگيري از خرابي قطعات و خطر سوختگي ،از باز كردن يا تعمير سيستم صوتي خودداري كنيد. در صورت بروز ايراد در عملكرد يا براي باز كردن قطعات به نمايندگي مجاز مراجعه كنيد. اشياء خارجي CD ،آسيب ديده يا كثيف را داخل سيستم صوتي قرار ندهيد. فقط از  CDهاي دايره اي شكل  12سانتيمتري استفاده كنيد.  CDرا به گونه اي در دست بگيريد كه اثر انگشت روي آن به جا نماند. از چسباندن هر گونه برچسب بر روي سطح  CDخودداري نماييد. در صورت استفادهي طوالني مدت CD ،را با احتياط از سيستم صوتي خارج كنيد زيرا ممكن است داغ شده باشد. CD/CDMP3را هرگز در معرض حرارت يا نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد. براي تميز كردن  CD/CDMP3از دستمال پارچه اي نرم استفاده كنيد. به طور همزمان دو CD/CDMP3را در سيستم صوتي وارد نكنيد.نحوه نگهداري پانل
 براي تميز كردن پانل از يك دستمال پارچه اي نرم و در صورت لزوم كمي هم آب و كف استفاده كنيد .سپس آن را با يك دستمال پارچه اي نرم كه كمي هم مرطوب است پاكنماييد و در آخر ،آن را با يك پارچه ي نرم ،خشك كنيد.
 -از الكل يا حالل هاي شيميايي استفاده نكنيد.
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 )Radio( -1حالت رادیوی AM/FM
 )DVD( -2حالت اجرای DVD
 )iPod( -3حالت اجرای iPod
 )AUX IN( -4فعالسازی ورودی AV
 )Media( -5اجرای فایلهای صوتی ،تصویری و ویدیویی
از طریق USB/SD

 )Setting( -6فعالسازی تنظیمات صفحه نمایش و دیگر
پارامترهای سیستم
 )BT(- 7فعالسازی بلوتوث (شامل هندزفری ،دفترچه
تلفن ،اجرای موسیقی ،تاریخچه ،پیامک)A2DP( ،
 )Info(-8مشاهده اطالعات خودرو و سفر

 -۹فعالسازی DVBT

*

*
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نکات قبل از رانندگی

1

مشخصات سیستم صوتی
 صفحه نمایش تمام رنگی لمسی چند اینچ قابلیت تنظیم  18ایستگاه  FMو  12ایستگاه AM قابلیت پشتیبانی فایلهای MP3, WMA, JPEG, MPEG-4از طریق میکرو  SDو فلش مموری و
(LRC (UTF8 encoding
 نمایش عنوان ترانه در حین پخش MP3 -قابلیت اجرای  DVDو پشتیبانی DVD/VCD/CD

 قابلیت اتصال بلوتوث (شامل هندزفری ،دانلود دفترچهتلفن ،بلوتوث موسیقی  ،A2DPپیامک ،تاریخچه
تماس)
 قابلیت دسترسی به امکانات  iPodمتصل شده ازطریق صفحه نمایش لمسی
 پنج نوع تون صدا( :جاز ،فلت ،راک ،پاپ ،کالسیک)و کیفیت باالی صدای محیطی و قابل تنظیم طبق
خواست شما روشنایی صفحه نمایش در شب بطور
خودکار با روشن شدن چراغهای خودرو کاهش
می یابد.

6

اخطار
به منظور اطمینان از امنیت در حین رانندگی ،صدای
سیستم را در حدی تنظیم کنید که مانع از شنیدن
صداهای ترافیکی نشود.
هرگزدرحینرانندگیصدایسیستمراتنظیمنکنید.تنظیم صدا در حین رانندگی خطرناک میباشد
زیرا این کار میتواند توجه شما از جلو را کم کند
و منجر به تصادف شود .لطفاً صدای سیستم را
پس از توقف خودرو تنظیم کنید.

توجه:
در شرایط استارت سرد ،سیستم راهیاب نیز نیاز
به زمان طوالنیتری برای راهاندازی دارد و تشخیص
موقعیت خودرو با توجه به سرعت دریافت ماهوارهها،
چند دقیقه طول می کشد.

توجه:
 در شرایط نرمال شروع به کار سیستم (استارت گرم) 8ثانیه طول می کشد .شروع به کار سیستم در شرایط خاص
مطابق شرح زیر(استارت سرد)  30-20ثانیه طول می کشد:
 پس از نصب سیستم و راه اندازی برای اولین بار(استارت سرد) ،سیستم برای راه اندازی نیاز به حدود 20
تا  30ثانیه زمان دارد .پس از آن و در کاربردهای روزانه
(استارت گرم) نیازی به این زمان نیست.
 چنانچه سیستم سه روز متوالی استفاده نشود؛راهاندازی آن استارت سرد محسوب میشود.
چنانچه سوئیچ روشن بوده سپس خاموش شود و حین
10تا 30ثانیه مجددا ً روشن شود؛ راهاندازی آن استارت
سرد محسوب میشود.
 لطفاً از سیستم صوتی به مدت طوالنی ،با موتورخاموش استفاده نکنید .این کار منجر به خالی کردن
باتری خودرو میشود.
 این دفترچه را به منظور استفادههای آتی ،در مکانیدر دسترس قرار دهید.
 همواره صدای سیستم را در سطحی تنظیم کنید کهمانع از شنیدن صداهای ترافیکی نشود.
 این سیستم نباید در معرض رطوبت باشد .این امرمنجر به اتصال کوتاه شده و هرگز با دستان خیس
به سیستم دست نزنید،چنانچه آب به داخل سیستم
نفوذ کرد آن را خاموش کرده برق آن را قطع و هر چه
سریعتر به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
_ قبل از خاموش کردن خودرو سیستم را خاموش و
 CDرا خارج کنید تا از آسیب سیستم جلوگیری شود.
 اگر روش صحیح کار کردن با سیستم را نمی دانید ،بافروشنده یا نزدیکترین مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

راه اندازی سیستم
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راه اندازی سیستم صوتی

2

5,6

5,6

DENA

دستورالعمل راه اندازی سیستم صوتی
 -1خاموش وروشن کردن سیستم ()POWER
 -2خارج کردن  CDاز دستگاه ()EJECT
 -3ورود به سیستم راهیاب ()NAVI
 -4ورود به منوی اصلی ()MENU
 -5افزایش صدای سیستم () VOL+
 -6کاهش صدای سیستم ()VOL-
 -7جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
)
موسیقی در ردیفهای باالیی (

DENA+

 -8جستجوی ایستگاه رادیویی ،فایل ،پوشه ویا ترک
موسیقی در ردیفهای پایینی (
)
 -9قطع کامل صدای خروجی سیستم()MUTE
 -10خاموش کردن صفحه نمایش و نور پس زمینه()DISP
 -11میکروفن جهت مکالمه هندزفری
 -12ورودی میکرو اس دی
 -۱۳برای وارد شدن به حالت رادیو کلید رادیو را فشار
دهید*.

توجه:
 محدوده حساس لمسی روی پنل در مرکز هر آیکونقرار گرفته است .لطفاً به منظور اجرای هر آیکون مرکز
آن را لمس کنید.
 بدالیل ایمنی ،هنگامی که سیستم در حالت استفادهاز دوربین دنده عقب است ،کلیه دکمههای سیستم
صوتی غیر فعال بوده و پخش موسیقی متوقف میشود.
لطفا تمام تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.
*
DENA+
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دستور العمل سریع کار با سیستم صوتی از طریق صفحه لمسی (با یک انگشت)

2
.1حالت رادیو ،جستجوی ایستگاه رادیویی:
جستجو در منوی تنظیم فرکانس ایستگاههای
رادیویی به صورت اتوماتیک:
 کشیدن انگشت به چپ :فرکانس نمایش داده شدهرا ( مطابق با شکل) لمس و انگشت را به چپ بکشید،
سیستم شروع به جستجو برای فرکانس پایینتر خواهد
کرد و به محض دریافت فرکانس قوی ،پخش آن ایستگاه
آغاز میشود.
 کشیدن انگشت به راست :فرکانس نمایش دادهشده را ( مطابق با شکل )لمس و انگشت را به راست
بکشید ،سیستم شروع به جستجو برای فرکانس باالتر
خواهد کرد و به محض دریافت فرکانس قوی ،پخش آن
ایستگاه آغاز میشود.

.2تنظیم دقیق ایستگاه رادیویی:
 کشیدن انگشت به باال :برای تنظیم دقیق ،فرکانسنمایش داده شده را لمس و انگشت را به باال بکشید.
در موج  FMهر بار  MHz 0.1به سمت عقب و در موج
 AMهر بار  KHz 9به سمت عقب تنظیم میشود.
 کشیدن انگشت به پایین :برای تنظیم دقیق ،فرکانسنمایش داده شده را لمس و انگشت را به پایین بکشید.
در موج  FMهر بار  MHz 0.1به سمت جلو و در موج
 AMهر بار  KHz 9به سمت جلو تنظیم میشود.

 .3حالت مالتی مدیا ،پخش فایل ویدیویی بعد یا قبل
 کشیدن انگشت به چپ :به منظور اجرای ترک قبلیروی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.
 کشیدن انگشت به راست :به منظور اجرای ترکبعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.
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دستور العمل سریع کار با سیستم صوتی از طریق صفحه لمسی (با یک انگشت)

2
.4حالت مالتی مدیا ،پخش فایل صوتی بعد یا قبل:
 کشیدن انگشت به چپ :به منظور اجرای ترک قبلیروی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.

.5حالت مالتی مدیا  ،پخش عکس بعد یا قبل:
کشیدن انگشت به چپ :به منظور نمایش عکس قبلی
روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.

 کشیدن انگشت به راست :به منظور اجرای ترکبعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.

کشیدن انگشت به راست :به منظور نمایش عکس
بعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.
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جابجایی سریع بین فایلها و ایستگاههای رادیویی (با دو انگشت)

2
 .1حالت رادیو ،جابجایی سریع بین ایستگاههای
ذخیره شده در حافظه:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور رفتن بهایستگاه ذخیره شده ماقبل ،دو انگشت را به سمت باال بکشید.

.2حالتمالتیمدیا،پخشفایلویدیوییقبلییابعدی
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور اجرایفایل قبلی ،روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس
کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید.

کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرای
فایل بعدی ،روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس
کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور انتقالبه ایستگاه ذخیره شده بعدی ،دو انگشت را به سمت
پایین بکشید.

11

جابجایی سریع بین فایلها و ایستگاههای رادیویی (با دو انگشت)

2
 .5حالت ،iPodپخش فایل صوتی قبلی یا بعدی:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور پرشبه شروع فایل در حال پخش دو انگشت را به سمت باال
بکشید .و به منظور بازگشت به فایل ما قبل نیز دوباره دو
انگشت را به باال بکشید.

.3حالتچندرسانهای،پخشفایلصوتیقبلییابعدی:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور اجرایفایل قبلی ،روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و دو
انگشت را به سمت باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرایفایل بعدی ،روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و
دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور اجرایفایل بعدی ،دو انگشت را به سمت پایین بکشید.
.4حالتمالتیمدیا،پخشفایلتصویری قبلی یابعدی
 کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور نمایشفایل قبلی ،روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و
دو انگشت را به سمت باال بکشید.
 کشیدن دو انگشت به سمت پایین :به منظور نمایشفایل بعدی ،روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو
انگشت را به سمت پایین بکشید.
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توجه:
در حالت پخش فایلهای مالتی مدیا  ،iPodبا
لمس آیکون(قبلی) همان موسیقی را از ابتدا
پخش خواهد کرد ،با لمس دو باره همان آیکون به
آهنگ قبلی میرود.

تنظیم صدای سریع (با دو انگشت)

2
.6حالت منوی اصلی و رهیاب ،جابجایی بین فایلهای
قبل وبعد:
 کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور جابجاییبه فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی قبلی ،روی فایل نمایش
داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید.
صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.
توجه:
جهت استفاده از نرم افزار رهياب به دفترچه راهنماي
 SDکارت رهياب مراجعه شود.

کشیدندوانگشتبهسمتپایین :به منظور جابجایی به
فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی بعدی ،روی فایل نمایش داده
شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.
صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.

تنظیم صدای سریع (با دو انگشت)
تنظیم صدا در همه حاالت
 کشیدن دو انگشت به چپ  :به منظور کاهش صدا ،رویصفحهنمایشرا بادوانگشتلمسو انگشتانرابهچپبکشید.

توجه:
در حالت مسیریابی و روی نقشه ،تنظیمات دو انگشتی
صدا یا جابجایی بین ترک ها عمل نمی کند.

 کشیدن انگشت به راست :به منظور افزایش صدا،روی صفحه نمایش را با دو انگشت لمس و انگشتان را
به راست بکشید.
13

جابجایی سریع (با سه انگشت)

2
 -2برگشت سریع به منوی اصلی
 کشیدن سه انگشت به باال :به منظور جابجایی سریعاز هر حالتی به منوی اصلی ،سه انگشت را به باال بکشید.
(مثال چنانچه در حالت رادیو باشید ،با کشیدن سه انگشت
به باال به منوی اصلی منتقل میشوید).

 -1جابجایی سریع به حالت مسیریاب
باکشیدن سهانگشتبهپایینبررویصفحهنمایشجابجاییسریع از سایر حالتها به حالت مسیریاب اتفاق میافتد.
کشیدن سه انگشت به پایین :به منظور جابجایی بین
حالت مسیریاب و حالت قبلی ،صفحه نمایش را با سه
انگشت لمس کرده و انگشتان را به پایین بکشید(.چنانچه
در حالت مسیریاب باشید با کشیدن سه انگشت به پایین
به حالت قبلی که در حال استفاده بودید باز میگردید).
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توجه:
چنانچه قبل از مسیریاب در حال کار با  iPodبودهاید
و در حال حاضر  iPodرا از سیستم جدا کردهاید ،با
کشیدن سه انگشت به پایین وارد حالت رادیو میشوید.

قطع صدا (باچهار انگشت)

2
قطع سریع صدای سیستم در تمام حالتها)mute( :
کشیدن چهار انگشت به چپ (یا راست):
به منظور قطع صدای سیستم ،صفحه نمایش را با چهار
انگشت لمس کرده و به چپ یا راست بکشید .برای برقراری
مجدد صدا ،همان کار را تکرار کنید.

توجه:
در حالت  ،muteصدای کلیه رسانه ها قطع میشود.
(مانند رادیو .iPod ،توصیه میشود قبل از استفاده
از هر یک از حالتها ،حالت بی صدا ( )unmuteرا
غیرفعالکنید).

خاموش کردن صفحه نمایش ( با چهار انگشت)
کشیدن چهار انگشت به سمت باال یا پایین :به منظور
خاموش کردن صفحه نمایش ،صفحه را با چهار انگشت
لمس و سپس به سمت باال یا پایین بکشید:

توجه:
در این حالت صفحه نمایش و نور پس زمینه خاموش
میشود ولی پخش صدا ادامه پیدا می کند.

برای روشن کردن صفحه نمایش ،صفحه را با یک انگشت
لمس و به مدت یک ثانیه نگه داشته و رها کنید یا چهار
انگشت را مجددا ،به سمت باال یا پایین بکشید.
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2

توجه:
 جهت تهيه نرم افزار رهياب از برند هاي مورد تائييد ايساکو استفاده نماييد نرم افزار رهیاب توسط ورودی میکرو  SDقابل اجرا میباشد. اکیدا" توصیه میگردد برروی میکرو  SDرهیاب هیچگونه فایل متفرقه قرار ندهید._جهت اجرای نرم افرا رهیاب حتماً میکرو  SDرا قبل از زمان استارت خودرو در محل آن قرار دهید .در غیر این صورت پورت میکرو  SDآماده جهت اجرای فایلهای صوتی
و تصویری قید شده در دفترچه میباشد.
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3

1

منوی اصلی

منوی اصلی ۱۸ ..............................................................................................
تنظیمات سیستم ۱۹-۲۴ .............................................................................
پخش صوتی۲۵ . ...........................................................................................
نمایش فایلهای تصویری۲۶ .......................................................................
بلوتوث۲۷-۳۲ ............................................................................................
دفترچه تلفن۳۳............................................................................................
سابقه مکالمات۳۴ ........................................................................................
شمارهگیری۳۵ .............................................................................................

پیغامها۳۶ .....................................................................................................
دریافت تماس تلفنی۳۷ ..............................................................................
حالت پخش ۳۸ ................................................................................ IPOD
۳۹ ....................................................................................DVD PLAYER
پخش فایلهای ویدیویی با فرمت۴۰ ................................................DVD
پخش فایلهای ویدیویی با فرمت۴۱ . ...............................................VCD
حالت ۴۲ ..............................................................................................AUX
اطالعات خودرو۴۳ ........................................................................... INFO
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منوی اصلی

3

2

1

3

4

6

5

8

7

9
 )Radio( -1حالت رادیوی AM/FM
 )DVD( -2حالت اجرای DVD
 )iPod( -3حالت اجرای iPod
 )AUX IN( -4فعالسازی ورودی AV
 )Media( -5اجرای فایلهای صوتی ،تصویری و ویدیویی
از طریق USB/SD

 )Setting( -6فعالسازی تنظیمات صفحه نمایش و دیگر
پارامترهای سیستم
 )BT(- 7فعالسازی بلوتوث (شامل هندزفری ،دفترچه
تلفن ،اجرای موسیقی ،تاریخچه ،پیامک)A2DP( ،
 )Info(-8مشاهده اطالعات خودرو و سفر
*
 -۹فعالسازی DVBT

توجه:
 ( :)DICمشاهده بعضی از ایرادات خودرو مانندخرابی المپها ،باز بودن دربها ،و...
 آیکونهای  iPod ,AUX,BTوقتی وسیلهای بهسیستم متصل نباشد خاکستری هستند.

*
DENA+
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تنظیمات سیستم

3
آیکون  settingرا در منوی اصلی فشار دهید تا وارد صفحه
تنظیماتسیستمشوید.
نصب
با انتخاب دکمه  installationآیتمهای صدای بیپ ،تنظیم
صدای  ،Subwooferتنظیم ساعت نیم سال و تنظیم
ساعت روزانه فعال میشوند.

خاموش و روشن کردن صدای بیپ
 برای فعالسازی یا غیرفعال کردن صدای صفحه لمسیوارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

خاموش و روشن کردن بلندگوی Subwoofer
 برای فعالسازی یا غیرفعال کردن بلندگوی صدای بم،وارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

توجه:
لطفاً تا زمانی که با کاربرد کامل هر یک از تنظیمات
سیستم آشنا نشده اید ،تنظیمات کارخانه ای را تغییر
ندهید .این کار میتواند کیفیت فایلهای صوتی و
تصویری را تحت تأثیر قرار دهد.
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تنظیمات سیستم

3
تنظیماتساعت:
 به منظور تنظیم ساعت و دقیقه از دکمههای مثبت ومنفی استفاده کنید.
روشنایی
 برای تنظیم روشنایی تصویر دکمه  Brightnessرافشار دهید.
پنج سطح تنظیم روشنایی در صفحه وجود دارد:
درخشان ،روشن ،معمولی،تیره ،تاریک سطح مورد نظرتان
را انتخاب کنید.
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توجه:
 صفحه نمایش در شب با روشن شدن چراغهایخودرو ،به صورت اتوماتیک تیرهتر میشود و این
به معنای خرابی سیستم نیست.
تنظیماتپیشفرضنورصفحهنمایشگرنورمعمولیجهت روز و در شب (با روشن شدن چراغهای خودرو)
کم نور میباشد.
 اگر در شب (با روشن بودن چراغ خودرو)سطحروشنایی را بطور دستی تنظیم کنید ،با روشن شدن
مجدد چراغ خودرو ،تنظیمات جدید شما اولویت
داشته و اجرا میشود.
چنانچه در طول روز یا شب ،از دوربین دنده عقب
استفاده کنید ،روشنایی سیستم بطور اتوماتیک
روی درخشانترین سطح قرار میگیرد.

تنظیمات سیستم

3
تنظیم صدا

میتوانید برای تنظیم صدا از منوی sound field

استفاده کرد .برای تنظیم زیر و بم بودن صدا میتوانید از
دکمه  +یا – روی صفحه نمایش استفاده کنید.
 برای تنظیم باالنس صدا در جهات جلو ،عقب و چپ وراست ،جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش مستقیماً
انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم باالنس صدا در جهت راست و چپخودرو  ،دکمه  L,Rرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقبخودرو ،دکمه  F,Bرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

افکت صدا
از طریق دکمه  sound effectمیتوانید یکی از پنج
افکت زیر را مطابق سلیقه خود انتخاب کنید:
.Jazz/Flat/Rock/Pop/Classic

صدای محیطی Surround
 با فشار دادن دکمه  surroundوارد منوی صدایمحیطی شده و میتوانید با استفاده از دکمه روشن/خاموش
آن را فعال یا غیرفعال کنید.

توجه:
تنظیم پیش فرض کارخانه فلت است.
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تنظیمات سیستم

3
تنظیم زبان
با استفاده از دکمه  Languageمیتوانید وارد منوی
چند زبانه شوید و انتخاب کنید.

رادیو
ابتدا دکمه منو را فشار دهید تا وارد منوی اصلی شده و
از آنجا با انتخاب رادیو وارد این حالت شوید.

تنظیمات پیش فرض
با انتخاب دکمه بلی میتوانید به تنظیمات پیش فرض
کارخانه برگردید.

انتخاب باند

برای انتخاب ردیفهای ذخیره شده  FMوارد منوی FM
شده و با جابجایی بین  FM1/FM2/FM3کانالهای

ذخیره شده نمایش داده میشود.
برای انتخاب ردیفهای ذخیره شده  AMوارد منوی AM
شده و با جابجایی بین  AM1/AM2کانالهای ذخیره

شده نمایش داده میشود.
توجه:
هیچ یک از شش کانال ذخیره شده نمیتوانند دو
فرکانس یکسان را همزمان ذخیره کنند.
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تنظیم کانالهای ذخیره شده
در این سیستم دو پلتفرم برای ذخیرهسازی موجهای
( AMشش موج در هر پلتفرم و مجموعاً دوازده ایستگاه)
و سه پلتفرم برای ذخیره سازی موجهای( FMشش
ایستگاه در هر یک و مجموعاً هجده) تعبیه شده است.
-1برای ذخیره سازی یک کانال ،یکی از پلتفرمهای
 AM1/AM2یا  FM2/FM3 FM1/را انتخاب و روی
ایستگاه مورد نظرتان تنظیم کنید.
 -2کانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانیه نگهدارید.روی
صفحه شماره و فرکانس آن کانال نمایش داده میشود .در این
حال ایستگاه نمایش داده شده روی کانال ذخیره میشود.
 -3همین روش را برای سایر ایستگاهها دنبال کنید.
برای بکارگیری هر یک از ایستگاههای ذخیره شده ،یکی
از پلتفرمها را انتخاب کرده و روی دکمه کانال مورد
نظر بزنید.

تنظیمات سیستم

3
تنظیمدستی
دکمه  Manualرا به منظور انتخاب مستقیم ایستگاه
مورد نظر بزنید.
نمودار مدرج فرکانس را لمس و به سمت ایستگاه مورد
نظر بکشید .و یا از دکمههای < > استفاده کنید
 برای تنظیم باالنس صدا در جهات جلو ،عقب وچپ و راست ،جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش
مستقیماً انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم باالنس صدا در جهت راست و چپخودرو ،دکمه  L,Rرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
 به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو،دکمه  F,Bرا روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

ذخیره خودکار
با انتخاب دکمه  ASروی صفحه نمایش ،فرکانس شش
ایستگاه ذخیره شده اول؛ بازسازی شده و بطور خودکار
سیستم شش ایستگاهی را که با قویترین سیگنال گیرنده
پیدا کند ،ذخیره خواهد کرد .شما با استفاده از این روش
میتوانید یک جستجوی سریع در ایستگاهها داشته و آنها
را ذخیره کنید.

جستجو کردن
با انتخاب دکمه  Scanجستجوی خودکار ایستگاهها
شروع شده و بعد از یافتن هر ایستگاه آن را به مدت 5
ثانیه پخش می کند.

توجه:
پس از اینکه جستجوی  ASپایان یافت ،پخش رادیو
از اولین ایستگاه یافته شده شروع میشود .شما باید
ایستگاه مورد نظرتان را دستی انتخاب کنید.
 ASفقط در موجهای  FM3,AM2کار می کند.
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تنظیمات سیستم

3
بی صدا کردن
با فشار دادن دکمه  muteروی صفحه نمایش ،صدای
رادیو قطع و بر روی صفحه رادیو خاموش نمایش داده
میشود .خروج از این حالت با تنظیم صدا یا لمس هر
یک از کلیدهای رادیو امکانپذیر است.
توجه:
 اگر سیستم به هیچ یک از دستورات پاسخ نمیدهد،صفحهراخاموشوپسازچندثانیه مجددا ًروشنکنید.
 اثر انگشت روی صفحه نمایش را با استفاده از یکدستمال تمیز پاک کنید.
 رنگ هر دکمه بعد از انتخاب تغییر می کند. جستجوی اتوماتیک از طریق تنظیمات دستیمتوقف میشود.
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اجرای فایلهای ویدیویی
Video playback

 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Modeرا انتخاب کنید.
 -.3کلید  Videoرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانهای نمایان میشود.
فایل ويديويي قبلی
یا  :شروع يا توقف فايل ويديويي
انتخاب ويديوي بعدي
[ :]Settingبراي انتخاب ابعاد مناسب فايل ويديويي
( )16:9( ، )4:3و (نمايش تمام صفحه)

[ :]Fileبازگشت به لیست آهنگهای  SDیا فلش مموري
[ ]Upperبه مرحله قبل بروید.
[ :]Updateوقتی  SDیا فلش مموري حاوي دادههای
جدیدي ميباشد ،این كليد را جهت به روز کردن دادهها
و بازخوانی دادههای جدید بفشاريد.
توجه:
 وقتی فلش مموري يا  SDدر حال پخش است ،پس ازبیصداکردن ( ،)muteپخش متوقف خواهد شد و با لغو ،mute
مجددا ً اجرا خواهد شد.
 هنگامي كه فلش مموري يا  SDدر دستگاه قرار داده ميشود،خواندن يك فايل حجيم چندين ثانيه به طول ميانجامد.
 اگر وقتی فلش مموري يا  SDدر حال پخش است ،به طورموقت به صفحه مربوط به گوشي مراجعه شود ،پخش فلش
مموري يا  SDبه طور موقت ،قطع خواهد شد.
درصورت پاسخ به يك تماس یا وارد شدن به حالت ،reverse
هنگامی که تماس  reverse /به پایان میرسد ،صفحه نمایش
و صدا به حالت فلش مموري يا  SDباز خواهد گشت.
 اگر سیستم در حالت ویديو خاموش شود ،هنگام روشن كردنمجدد سیستم ،حالت پخش صوتی مالتی مدیا باز خواهد گشت.

پخش صوتي

3
 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 -3کلید  Musicرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانه ای نمایان می شود.
انتخاب آهنگ قبلی
یا شروع يا توقف آهنگ
انتخاب آهنگ بعدي
[ :]Repeatانتخاب [ ]Repeat oneبراي تکرار آهنگ
فعلی و یا [ ]Repeat DIRبراي تکرار پوشه جاری.
[ :]Randomبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش آهنگ
به صورت تصادفي
[ :]Scanبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش اسكن
:Repeatپيشفرضآن،پخشتکراريکلاینآهنگميباشد.
 :Randomپخش تمامي آهنگها به صورت تصادفی

 :Scanپخش هر آهنگ به مدت  10ثانیه و پرش به
آهنگ بعدی
[ :]Fileبازگشت به ليست آهنگهاي فلش مموري ياSD
[ :]Upperبه مرحله قبل بروید
[ :]Updateوقتی  SDیا فلش مموري حاوي دادههای
جدیدي ميباشد ،این كليد را جهت به روز کردن دادهها
و بازخوانی دادههای جدید بفشاريد.
توجه:
 Repeatو Randomنميتوانند به صورت همزمان
اجراشوند.

نمايش متن ترانهها
اگر فايل متن ترانهها بارگذاري شده است ،به دایره نشان
داده شده در شکل زیر ،برای نشان دادن متن ترانهها در
حالت تمام صفحه ،ضربه بزنید .براي بازگشت به صفحه
اصلی مجددا ً به صفحه نمایش ضربه بزنید.

توجه:
پشتیبانیازفرمتهایفایلهایصوتی:
.P3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG

پشتیبانیازفرمتفایلتصویری:

MP4/3GP/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/
.VOB/FLA
پشتیبانیازفرمتهایمتنترانهها( LRC:کد.)UTF8

فرمتهايویديوییتوصیهشدهوفرمتهایفشردهسازی:
 .MPG2وضوح480 x 720 :
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نمايش فايلهاي تصويري

3
 SD -1یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 -2از منوی اصلی ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 -3کلید  Pictureرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند
رسانه ای نمایان می شود.
تصوير قبلی
یا شروع يا توقف فايل تصويري
انتخاب تصوير بعدي

براي انتخاب ابعاد مناسب فايل تصويري ()16:9( ، )4:3
و (نمايش تمام صفحه) .زمان پخش 2[ :ثانیه]5[ ،
ثانیه] ،و [ 8ثانیه].
لغو کردن منو کنترل چند رسانه ای :به یک تصویر ضربه
بزنید و یا به صفحه نمایش ضربهاي نزنید .بعد از 5
ثانیه ،منوي کنترل چندرسانهای ناپدید شده و تصاویر
در حالت تمام صفحه نمايان خواهند شد.

توجه:
 پشتیبانی از فرمت فایلهاي تصویري1080x 1920 : وقتی که شما مشاهده تصاوير را انتخاب کنید ،سیستم ،همه تصاویر موجود در پوشهها را جهت نمايش ،جستجو خواهدكرد.
_ وقتی که فایلهای تصویری را انتخاب میکنید ،زمان صرف شده برای خواندن فایل ،با توجه به حجم فایل و
فرمتهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.
 این تصاویر ممکن است بر روی ديگر نمایشگرها کمی متفاوت باشند. اگر حجم فایل تصویري بیش از حد بزرگ است و یا فرمت فایل پشتیبانی نمیشود ،عبارت "فایل پشتیبانینمیشود!" نمایش داده خواهد شد.
 وقتی تصاویر نمايش داده ميشوند ،پخش آهنگ متوقف خواهد شد.26

نکاتی در مورد USB/SD :
 -تمامیفایلهایMP3,WMA,JPEG,MPEG4

توسط این دو درگاه پشتیبانی می شوند.
 Fat 12/Fat 16/Fat 32قابل پشتیبانی است.حداکثرحافظهقابلپشتیبانیتوسطدستگاه32GBمی باشد.
 فرکانس نمونه برداری  8KHzتا  48KHzقابلپشتیبانی هستند.
 نرخ بیت  32-320kbpsتوسط این دستگاهپشتیبانی می شوند.
 از اتصال حافظه های خارجی ظرفیت باال( )External hardموبایل ،هاب  USBو.....به
جای حافظه فلش خودداری نمایید.
الزم به ذکر است پورت  USBقابلیت شارژ موبایل
را دارا میباشد
قابلیت اتصال قطعات با ظرفیت 1آمپر  DCرا دارا
میباشد.
از اتصال موبایل با ظرفیت شارژ باالتر پرهیز کنید.

بلوتوث

3
روشن کردن بلوتوث
 از منوی اصلی ،کلید [ ]BTرا انتخاب کنید._ در صورت بروز خطا در اتصال با سیستم  ،کلید لمسی
 ،dial padخاکستری (معرف غیر فعال بودن) و اگر
اتصال موفقیت آمیز باشد ،كليد ،رنگي خواهد شد .اگر
بعدازعملیات  pairingکلید ،هنوز خاکستری ميباشد،
به این معنی است که گوشي شما توسط سیستم
پشتیبانی نمیشود.

برقراري ارتباط با دستگا ه از طریق بلوتوث
 -1به كليد ( )Settingدر منوی  BTضربه بزنيد تا
صفحه تنظيمات بلوتوث و اتصال گوشي نمايان شود.
 -2بر روي كليد [ ]Searchضربه بزنید تا گوشيهاي
شناسایی شده فهرست شوند.

-3اگرسیستمصوتینمیتواندبلوتوثموبایلشماراشناسایی
کند .عمل pairingرا از طریق گوشی موبایل انجام دهید.
حتماً ازفعال بودن حالت بلوتوث موبایل خود مطمئن شوید.

 -4دستگاه ،یک گوشی با قابلیت بلوتوث فعال را
شناسايي ميكند.
 -5به گوشي داراي بلوتوثي كه می خواهید با آن مرتبط
شوید ،راانتخاب و كليد [ ]Pairرا فشار دهید.
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بلوتوث

3
 -6اطمينان حاصل كنيد كه گوشي مورد نظرتان انتخاب
شده است و كليد [ ]Okيا [ ]Cancelرا فشار دهيد.

 -8پس از برقراري موفقيتآميز اتصال ،نمايشگر به
منوي اصلي بلوتوث بازميگردد.
استفاده از گوشي جهت برقراري ارتباط با دستگاه مالتی مدیا:
( )1روشن کردن  BTبر روی گوشي.
( )2جستجوي دستگاه و اتصال به دستگاه ""Dena
( )3وارد كردن رمز عبور " "0000و فشردن دکمه
" "OKبر روی گوشي.
( )4پس از اتصال موفقیت آمیز ،صفحه نمایش به منوی
اصلی بلوتوث برميگردد.

 -7پس از برقراري ارتباط  .كد عبور " "0000را در
گوشي وارد كنيد.
صفحه مرتبط سازي بر روي نمايشگر ظاهر ميشود .نام
نمايش داده شده دستگاه “ ”DENAميباشد.
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اتصال به بلوتوث

3
ارتباط مجدد
 -1اگر سیستم بلوتوث  pairشده بود ،اما به گوشي
متصل نشده بود ،روي صفحه نمايش به دكمه []Setting
برای ورود به صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشي،
ضربه بزنید.
صفحه نمایش لیست گوشیهاي مورد اتصال را نشان
میدهد.
گوشي مورد نظر را انتخاب كرده و كليد [ ]Pairرا فشار
دهيد تا ارتباط برقرار شود.

 -2صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي
برقرار شود .براي اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.
توجه:
هنگامی که یک گوشی به سیستم بلوتوث متصل
شود ،دیگر گوشيهاي مرتبط شده در خودرو را
نيز میتوان برای اتصال انتخاب كرد (گوشي اصلی
به طور خودکار ،اتصال را لغو خواهد كرد) ،اما اگر
گوشي در خودرو نباشد و یا حالت بلوتوث غیر
فعال است ،عبارت "در تنظيمات گوشي به عنوان
دستگاه پيش فرض مورد اتصال ،خطايي رخ داده
است" ظاهر خواهد شد.

 -3در طول اتصال ،دستورالعملهاي ظاهر شده بر روي
گوشي را دنبال كنيد.

 -4پس از برقراري موفقيتآميز اتصال ،نمايشگر به منوي
اصلي بلوتوث بازميگردد.
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لغو اتصال

3
 -1براي لغو اتصال با گوشي ،كليد  disconnectرا فشار
دهید.

 -2صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود.
براي لغو اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.
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حذف
براي پاك كردن گوشيهاي شناسايي شده از فهرست،
گوشي موردنظر را انتخاب كرده و كليد [ ]Deleteرا
فشار دهيد.

صفحه تاييد ظاهر ميشود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود؟
براي لغو اتصال ،كليد [ ]Okرا فشار دهيد.

فعال و غيرفعال كردن بلوتوث

 -1براي فعال كردن بلوتوث ]Bluetooth On[ ،را فشار
دهيد.
 -2براي غيرفعال كردن بلوتوث ]Bluetooth Off[ ،را
فشار دهيد.

توجه:
 يك گوشي جدیدي براي نخستين بار ،بايد بهبلوتوث سیستم مرتبط شود تا بتواند با سیستم
کار کند.
 هنگام مرتبط سازی برای نخستین بار ،زمانی کهبر روي نمايشگر گوشی ،عبارت "اجازه اتصال
خودکار" ظاهر ميشود ]Yes[ ،باید انتخاب شود.
پس از آن ،هنگام ورود به خودرو ،اتصال به طور
خودکار انجام خواهد شد.
 اگر مرتبطسازي بيش از سه دقيقه به طول بينجامد،عبارت [ ]Pairing failنمايش داده خواهد شد.
 برای کسب اطالعات بيشتر در خصوص مرتبطسازی گوشي ،به دستورالعمل گوشي مراجعه کنید.
 حداکثر تا پنج اتصال ،جهت تسهيل اتصال مجدد،در سيستم ثبت ميشود.
 وقتی که اطالعات مرتبط سازی پنج گوشی ثبتمیشود ،پس از برقراري اتصال با يك گوشي
جديد و ثبت اطالعات آن ،اولين داده قديمي ثبت
شده ،پاك خواهد شد.
-برخيازگوشيها،ممكناستبادستگاهسازگارنباشند.

3
فعال و يا غيرفعال كردن پاسخگويي خودكار
 -1براي فعال كردن پاسخگويي خودكار ،كليد [Auto-
 ]answer onرا فشار دهيد .هنگام دريافت يك تماس
ورودي ،بلوتوث گوشي به صورت خودكار ،به تماس پاسخ
خواهد داد.
 -2براي غير فعال كردن پاسخگويي خودكار ،كليد
[ ]Auto-answer offرا فشار دهيد.
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بلوتوث موزيك (پخش فايل صوتي از طريق بلوتوث)

3
 -1به كليد [ ]Musicاز منوي اصلي بلوتوث ضربه
بزنيد تا بلوتوث موزيك فعال شود
 -2به حالت پخش موزيك با بلوتوث وارد شويد.
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آهنگ قبلی
یا شروع يا توقف آهنگ
انتخاب آهنگ بعدي

توجه:
 ویژگی موزيك بلوتوث ( )A2DPتنها زمانی کهاین ویژگی را بر روی گوشي شما در دسترس
باشد ،پشتیبانی میشود.
 قبل از شروع ویژگی موزيك بلوتوث ،ابتدا ويژگيبلوتوث موزيك گوشی را روشن کنید.
 تنها برخي از گوشيها با فعال كردن ويژگيبلوتوث موزيك گوشي ،شروع به پخش ميكنند.
لذا توصيه ميشود كليد [ ]Bluetoothاز منوي
اصلي را فشار دهيد تا اين ويژگي فعال شود.
 اين ويژگي در برخي از گوشيها ،به دليل داشتنسيستمعاملهايمختلف،متفاوتاست.بهعنوانمثال:
تاخير در اجرا يا عدم توانايي پخش فايلهاي صوتي.
 قابلیت  A2DPتنها در حالت بلوتوث میتوانداستفاده میشود ،هنگام غيرفعال كردن بلوتوث،
پخش آهنگ نيز به پایان خواهد رسید.

دفترچه تلفن

3
 -1بر روي كليد [ ]Phonebookاز منوي اصلي بلوتوث
ضربه بزنيد تا دفترچه تلفن فعال و ظاهر شود.

 -2بارگذاري دفترچه تلفن مدتي به طول ميانجامد .كليد
[ ]Cancelرا فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.
 -3بارگذاري به پايان رسيد.

پس از فعال شدن اين ويژگي ،كليد [ ]Refreshرا فشار
دهيد تا دفترچه تلفن بارگذاري شود.

 -4بر روي [ ]Answeredضربه بزنيد تا به صفحه
شمارهگيري وارد شويد .كليد [ ]Dialرا جهت برقراري
تماس فشار دهيد.

[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين
دفترچه تلفن فهرست شود.
[ :]Refreshاين كليد را فشار دهيد تا دفترچه تلفن به
روزآوري شود.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.
توجه:
مدت زمان الزم برای دانلود دفترچه تلفن با توجه
به تعداد ورودیهای دفترچه تلفن و کدهای ارسال
شده توسط گوشی متفاوت است .اگر دانلود ،بیش
از حد انتظار به طول انجاميد ،لطفا صبور باشید.
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سابقه مکالمات

3
 -1کليد [ ]Call Historyاز منوي اصلي بلوتوث را
فشار دهيد تا مديريت تماسها فعال و ظاهر شود .پس
از فعال شدن اين ويژگي ،كليد[ ]Refreshرا فشار دهيد
تا مديريت تماسها بارگذاري شود.

 -3بارگذاري به پايان رسيد.

 -2بارگذاري مديريت تماسها مدتي به طول ميانجامد.
كليد [ ]Cancelرا فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.

 -4بر روي [ ]Answeredيا شمارههاي تلفن ضربه
بزنيد تا به صفحه شمارهگيري وارد شويد .كليد []Dial
را جهت برقراري تماس فشار دهيد.
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[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين
دفترچه تلفن فهرست شود.
[ :]Refreshاين كليد را فشار دهيد تا مديريت تماسها
به روزآوري شود.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.

توجه:
ثبت تماسها ،هر بار که گوشی متصل شود ،به صورت
خودکار به روزآوري خواهد شد.

شماره گیری

3
 -1به كليد [ ]Dial Padاز منوي اصلي بلوتوث ضربه
بزنيد تا صفحه شمارهگيري ظاهر شود.

 هنگام وارد كردن اشتباه يك شماره تلفن ،كليد[ ]Cancelرا فشار دهيد تا شماره حذف شود و يا كليد
[ ]Clearرا فشار دهيد تا تمامي شمارههاي وارد شده
پاك شوند.
 -2بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شمارهگيري،
كليد [ ]Dialرا فشار دهيد تا تماس برقرار شود.

را فشار دهيد.
 براي قطع تماس كليد براي فعال يا غيرفعال كردن ميكروفون در طول تماس،كليدرا فشار دهيد .با فعال كردن ميكروفون ،طرف مقابل
ميتواند صداي شما را بشنود .با غيرفعال كردن ميكروفون،
طرف مقابل نميتواند صداي شما را بشنود.
 براي فعال يا غيرفعال كردن بلندگو در طول تماسرا فشار دهيد .با فعال كردن بلندگو ،صداي
كليد
طرف مقابل را از بلندگو ميشنويد .با غيرفعال كردن
بلندگو ،صداي طرف مقابل را از گوشي خواهيد شنيد.
[ :]Answeredاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي
دريافتي فهرست شود.
[ :]Dialedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي خروجي
فهرست شود.
[ :]Missedاين كليد را فشار دهيد تا تماسهاي بيپاسخ
فهرست شود.
[ :]Phone Bookاين كليد را فشار دهيد تا صفحه
نمايش دفترچه تلفن ظاهر شود.
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پیغامها

3
 -1آیکون  messageرا در منوی  Bluetoothلمس کنید.
 -2وارد صفحه  messageشده

 -3با فشار دادن آیکون  refreshپیغامها را به درون
مالتی مدیا بار گزاری کرده

[ :]Inboxبا فشردن این آیکون پیغامهای دریافتی
بارگزاری میگردد.
[ :]Outboxبا فشردن این آیکون پیغامهای ارسالی
بارگزاری میگردد.
[ :]Refreshدرصورت در خواست هر مرحله یکبار این
آیکون میبایست زده شود.

 -4بارگزاری با موفقیت انجام شد.
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توجه:
 زمان دانلود وابسته به تعداد شماره ها وپیغام های ذخیره شده در گوشی شما می باشد.
 اگردانلود ،بيش از حدانتظار به طول انجاميد،لطفاً صبورباشيد.

دریافت تماس تلفنی

3
 -1پنجره تماس تلفنی روی صفحه نمایش ظاهر
میشود که شما میتوانید دکمه جواب دادن و یا قطع
ارتباط را انتخاب کنید.

 -2بعد از انتخاب دکمه قبول ،شما همچنان میتوانید
به طور طبیعی در سایر حالتها کار کنید.
[]Hang Up

توجه:
 در زمان مکالمه تلفنی ،خودرو شما قادر بهحرکت به سمت عقب (دنده عقب ) میباشد
(استفاده از پارک سنسوردرزمان دنده عقب) ولی
در این زمان امکان پذیرش تماس تلفنی جدید
وجود ندارد.

با فشردن این دکمه ارتباط تلفنی قطع میگردد.
[]Zoom in Window

این دکمه را فشار دهید تا حالت بولوتوث به صورت تمام
صفحه ظاهر شود.

توجه:
 تنظیم سطح صدا ،در طول مکالمه میتواندذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
 تنظیم سطح صدا ،در طول یک مکالمه نمیتواندروی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.

تنظیم صدا در هنگام مکالمه
کلید افزایش صدا :این کلید را برای افزایش
صدا فشار دهید ،کلید را فشار دهید و نگه دارید .صدا به
صورت پیوسته افزایش می یابد.
کلید کاهش صدا :این کلید را برای کاهش
صدا فشار دهید و نگه دارید صدا به صورت پیوسته
کاهش می یابد.
با چرخش دكمه ولوم به سمت راست ،صداي
ولوم را زياد كنيد و با چرخش دكمه ولوم به
سمت چپ ،حجم صدا را كم نماييد*.

*
DENA+
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حالت پخش ipod

3
 کلید  menuرا روی صفحه نمایش فشار دهید تا منویاصلی باز شود.

 -3یک گروه را انتخاب کنید( .به عنوان مثال Album

را فشار دهید)

 -2کلید  iPodرا برای وارد شدن به منوی اصلی ipod

فشار دهید.
توجه:
 تنظیم سطح صدا ،در طول مکالمه میتواندذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
 تنظیم سطح صدا ،در طول یک مکالمه نمیتواندروی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.
به آهنگ قبلی بروید
در طول اجرا ،با سرعت دو برابر به عقب حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در طول اجرا ،با سرعت دو برابر به جلو حرکت می کند
به آهنگ بعدی بروید
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 :Repeatتکرار /این کلید را فشار دهید تا آیتم در
حال پخش انتخاب و تکرار شود.
 :Randomتصادفی  /این کلید را فشار دهید تا به طور
تصادفی یک آیتم انتخاب شود /انتخاب از همه آیتمها در گروه
 :Optionگزینه  /این کلید را جهت ورود به یک سطح
انتخاب نمایید.
 :Mediaرسانه /این کلید را برای وارد شدن به صفحه
نمایش  iPodو برای وارد شدن به این ویژگی فشار دهید.
* در صورت ظاهر شدن حالت [ ]Videoميتوان دريافت
كه از عملكرد ويدئو حمايت و پشتيباني نميشود.
توجه:
 در صورت عدم اتصال  iPodآیکون آن به رنگخاکستری خواهد بود که معرف عدم اتصال iPod
به سیستم میباشد.
 انتخاب آهنگ بعدی و آهنگ قبلی در :iPodبا فشاردادن یک مرتبه آیکون قبلی به ابتدای آهنگ در حال
پخش و با زدن آیکون برای دومین مرتبه به آهنگ قبلی
 اگر  ipodنتواند به طور اتوماتيك تراك ها را پخشنمايد ،در هنگام اعمال  ، ipodكاربر مي تواند از منوي
اصلي ipodاستفاده نمايد.

DVD PLAYER

دیسک را وارد کنید.
سی دی را در محل خود قرار داده و به داخل فشار دهید.

توجه:
 هیچگونه ماده شیمیائی در هیچ قسمت ازسیستم صوتی استفاده نکنید.
 هیچ شی را در داخل محل  CDوارد نکنید.وقتی  CDرا در جای خود قرار می دهید چند
ثانیه طول می کشد تا اجرا شود.
 زمانیکه سی دی را وارد می کنید ،بطور خودکارپس از چند ثانیه شروع به خواندن می کند.
 تماشای ویدئو در حال رانندگی ممنوع است .بعداز توقف خودرو ترمز دستی را بکشید و بعد شروع
به نگاه کردن ویدئو نمایید.
 قانون ،تماشای ویدئو در حال رانندگی را ممنوعکرده است .اگر این قانون نادیده انگاشته شود ،باعث
تصادف میشود .این شرکت هیچگونه تعهدی
درقبال این مسئله ندارد.

Playback

بعد از وارد کردن سی دی ،بطور خودکار سیستم نوع دیسک
را نشان میدهد .این  DVD PLAYERمیتواند DVD
ویدئویی VCD ،ویدئویی MP3 ،صوتی و  CDصوتی را
نشان دهد.

توجه:

 در زمان اجرای  muteدر فانکشنهای DVD/ VCD/CDاجرا به حالت  pauseدر خواهد آمد.

 بعد از فشردن دکمه ،نمایشگر سی دی روشنخواهد شد ونمایانگر این است که در حال انجام است.

Disc playback

در شرایط دیگر ،دکمه  DVDرا روی صفحه اصلی فشار
دهید ،اگر سی دی در درون  PLAYERوجود داشته
باشد اجرا خواهد شد.
Ejecting a disc

برای بیرون آوردن سی دی ،دکمه را فشار دهید.
ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا  CDبیرون بیاید.
صفحه نمایش نشان میدهد که سی دی در حال بیرون
آمدن است .اگر این دکمه را چند بار فشار دهید ،ممکن
است سی دی به داخل کشیده شود و بیرون نیاید .بعد
از اینکه  DVD/VCD/CD/MP3بیرون آمد ،سیستم
بطور خودکار به رادیو متصل می شود .اگر بعد از فشردن
دکمه  ،سی دی را برندارید بطور خودکار بعد از 8
ثانیه مجدد به داخل کشیده میشود.
حالت اتوماتیک :Disc Play Back
هنگامیکه موتور در حالت  ACCروشن است و سیستم
صوتی خاموش است ،با قرار دادن سیدی در محل خود،
بطور خودکار ضبط روشن خواهد شد.
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3

پخش فایل ویدیوئی با فرمت DVD

3
 -1ابتدا سی دی در داخل دستگاه قرار دهید.
 -2با وجود سی دی دکمه  DVDرا فشار دهید.

توجه:
زمانیکه حجم اطالعات ذخیره شده بر روی سیدی زیاد
است ،دستگاه در اجرا تاخیر دارد و این طبیعی است.
مدلهای تحت پوشش

DVD loader MP3 , WMA , MPEG,
Supported: DVD formats: MP3/WMA/
MPEG
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منوی کنترل DVD

رفتن به فصل قبلی
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،به سرعت
 X16,X8, X4,X2به عقب میبرد.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجرا ست ،این دکمه را
فشار دهید تا با سرعت  X16,X8,X4,X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.
[ ]Menuمنو دکمه  5کاره روی سطح کنترل را فشار دهید.
[ ]Repeatتکراربخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[ ]Audioصوتی به انتخاب صدا برروی سیدی
برگردید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ ]Subtitleعنوان بر اساس زبان مرتب کرده و سپس
زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ ]Zoom Inبزرگ نمائی دکمه بزرگ نمائی را فشار
دهید تا بزرگنمائی انجام شود.

دکمه  5کاره کنترل سیستم:
از دکمههای  5کاره روی صفحه استفاده کنید و دکمه
مورد نظر را انتخاب کنید تا درخواست شما انجام شود.
عملکرداین دکمهها play, pause, next, last, fast
 forward, fast rewindمیباشد.
توجه:
 زمانیکه سی دی در محل خود قرار می گیرد ،ومنوی روی صفحه چیزی را نشان نمی دهد ،بدین
معناست که سیستم سی دی را حمایت نمی کند.
 از ایکون  subtitleزبان مورد نظر را انتخابکنید .اگر این انتخاب غیر ممکن است ،بدین دلیل
است که سی دی از طرف دستگاه حمایت نمی  شود
و آیکون را نشان میدهد .این بدین معناست
که این نوع سی دی را تحت پوشش قرار نمیدهد.
 با لمس صفحه در شرایط پخش فیلم دکمه 5کاره تا مدت  5ثانیه روی صفحه نمایانگر است.

پخش فایل ویدیوئی با فرمت VCD

3
 -1سی دی را در داخل دستگاه قرار دهید.
 -2دکمه  DVDرا از داخل منو انتخاب کنید.
 -3سیستم قادر به اجرا میگردد.
کنترل VCD
در منوی  VCDروی صفحه را فشار دهید تا دکمه
کنترل باز شود.
به فصل قبلی بروید.
در طول اجرا ،به سرعت X16,X8,X6,X4,X2حرکت
می کند .اگر این دکمه را فشار دهید و نگه دارید ،به آهستگی و
سرعت X1/8,X1/6,X1/4,X1/2حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،این دکمه را
فشاردهید تا با سرعت  X16, X8, X4, X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.

[ ]Repeatتکرار :بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[: ]Audioبه انتخاب صدا برروی سیدی برگردید و
زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ ]Zoom Inبزرگ نمائی :دکمه بزرگ نمائی را فشار
دهید تا بزرگنمائی انجام شود.
[ :]PBCاگر سیستم قابلیت این نرم افزار را دارد ،منوی
مربوط به آن باز میشود.

پخش فایلهای صوتی با فرمت CD/MP3
 -1سی دی را در محل خود قرار دهید.
 -2دکمه  DVDرا از منوی اصلی انتخاب کنید.
 CD/MP3 -3قادر به اجرا میباشد.
کنترل فایلهای CD/MP3
به آهنگ قبلی بروید
در طول اجرا ،به سرعت  X16,X8,X6,X4,X2حرکت
می کند .اگر این دکمه را فشار دهید و نگهدارید ،به آهستگی و
سرعت  X1/8,X1/6,X1/4,X1/2حرکت می کند.
یا شروع یا توقف در اجرا
در حالیکه ویدئو در حال اجراست ،این دکمه را فشار
دهید تا با سرعت  X16, X8, X4, X2جلو برود.
به آهنگ بعدی میرود.
[ ]Repeatتکرار :بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[ ]Modeانتخاب [ ]Randomیا[]Scan
[ ]Randomتصادفی /این کلید را فشار دهید تا به طور
تصادفی یک آیتم انتخاب شود /انتخاب از همه آیتم ها در گروه.
[ ]scanبا زدن کلید مذکور تمامی آهنگها به مدت  10ثانیه
پخش خواهند شد.
[ ]Optionبرگشت به لیست  CD/MP3لیست
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حالت AUX

3
پخش فایلهای صوتی و تصویری از ورودی :AUX
 -1از طریق پورت زیر که در کنسول قرار گرفته دستگاه
صوتی و یا تصویری خویش را متصل کنید.

 -2از منوی اصلی به کلید  AUXدسترسی پیدا کنید.

توجه:
 مطمئن شوید دستگاه قابل حمل خارجی شماقبل از اتصال به  AUXخاموش است.
 به منظور عدم پخش صدای ناگهانی از کاهشصدای ولوم سیستم مطئن باشید.
 از اتصال دستگاههای پرتابل به سیستم مالتیمدیا در زمان رانندکی پرهیز کنید.
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 -3با فشردن کلید AUXبه این فانکشن دسترسی پیدا کنید.

اطالعات خودرو INFO

در زمان روشن شدن هر آیکون در صفحه  DICهر خطا
معرفی و در صورت لمس آیکون خراب المپها وضعیت
المپ اصلی معیوب خودرو نمایش داده میشود.

3
با فشردن کلید  INFOاز منوی اصلی میتوانید به تعدادی از
اطالعات خودرو دسترسی پیدا کنید.

عالمت
داده میشود.

هنگام بروز خطا فقط در صفحه اصلی نمایش

توجه:
در سیستمهای متصل به شبکه  CANدر صورت
وجودخرابی سویچهای الدری (بازماندن دربها)،
زمان تعویض فیلتر هوا وروغن ،زمان تعویض روغن
و خرابی المپها بیرونی خودرو ،سیستم عالمت
هشدار را روی صفحه نمایش نشان میدهد،
به سادگی دکمه هشدار را فشار دهید و مستقیماً
به صفحه  DICمیرود که از این طریق به کاربر
اجازه میدهد تا دلیل عیب را پیدا کند.
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مشکالتعمومی
خطاهای اتصال و کاربرد ،میتواند به اشتباه به منزله خطا یا آسیب سیستم در نظر گرفته شود .لطفاً قبل از مراجعه به تعمیرکار ،موارد زیر را بررسی کنید.
مشکالتعمومی
مشکل

4

دستگاه روشن نميشود.

علت ممکن

راه حل

فيوز سوخته است.

عامل سوختگی فیوز را رفع کرده آنرا جایگزین کنید .مطمئن شوید که از
فیوزی با مشخصات یکسان استفاده کرده اید.

کلیدها یا صفحه لمسی کار نمی کند.
سیستم صوتی مشکل دارد.

به نمایندگیهای خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

صدای سیستم قطع شده و یا قابل افزایش نیست

اتصال بلندگوها قطع شده است.

کابلهای بلندگو را وصل کنید.

تصاویر متوقف شده یا صدایی شنیده نمیشود

سیستم قادر به خواندن اطالعات نیست.

دکمه را یکبار فشار داده و دوباره سیستم را روشن کنید یا از پروسه
 resetبرای راهاندازی مجدد استفاده کنید

سیستم فانکشن ندارد.

صدایی به گوش نمیرسد یا بسیار آهسته است

صدای سیستم کم است.

میزان صدا را تنظیم کنید.

دکمه "بی صدا" روشن است.

دکمه "بی صدا" را خاموش کنید.

تصاویرکشیدهمیشودیانسبتتبدیلصحیحنیست نسبت تبدیل صفحه نمایش بدرستی تنظیم نشده.

تنظیمات متناسب با صفحه نمایش انجام دهید.

کیفیت نمایش تصاویر خوب نیست

تنظیمات نمایش تصویر مشکل دارد.

با فشار دادن دکمه  defaultبه تنظیمات اولیه بازگردید.

پس از وارد کردن USBپیغام خطا مشاهده می شود

سیستم از این ابزار  USBپشتیبانی نمی کند .و از هارد اکسترنال هم
پشتیبانینمیشود.

دکمه  powerرا به مدت  10ثانیه فشار داده و سیستم را ریست کنید.
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مشخصات فنی
مشخصات فنی سیستم صوتی چندرسانه ای

 -1ولتاژ مناسب10V~16V DC :
میزان مصرف منبع تغذیه تحت  :ACCکمتر از )3mA , 12V( ،mW 36
میزان مصرف منبع تغذیه)0.9A , 12V( ،mW 10.8 :
توجه  :همراه با استفاده از ناوبری میزان مصرف  1.2Aخواهد شد.
حداکثر میزان مصرف45W x 4 :
 -2دمای محفظه-30°C~80 ° :
 -3دمای بهینه عملکرد-20°C~70 ° :
 -4سیستم ویدیوNTSC/PAL :
 -5نوع سیگنال صوتی ویدیویی خروجیVp-p 1 :
 -6نوع سیگنال وروردی ویدیوییVp-p 1 :
 -7نوع سیگنال صوتی خروجی :آنالوگ

4

توجه:
 دستگاه تنها زمانی شروع به کار خواهد کرد که دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملکرد دستگاه باشد.اگر دمای داخل خودرو در محدوده مناسبی نمیباشد ،برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه ،استفاده از آن
توصیه نمیشود.
 در صورت نیاز به نصب تجهیزات دوربین دید از عقب ،آمپلی فایر و نمایشگرهای پشت سری به برچسب مشخصاتپین های خروجی سیستم مراجعه نمایید
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کانکتورها

DENA

ISO 36PIN
C1 Line_L OUT

C11 SWC

ISO 36PIN

C2 Line_R OUT

C12 SWC_GND

A1 CAR SPEED

B1 RR+

C3 Line A GND

C13 ILL_PWM

A2 NC

B2 RR-

C4 Video OUT

C14 AUX_GND

A3 CAR BACK

B3 RF+

C5 V GND

C15 AUX_R

A4 +V BAT

B4 RF-

C6 Subwoofer OUT C16 AUX_L

A5 Remote Aerial

B5 LF+

C7 CAN_H

C17 AUX_DET

A6 ILL

B6 LF-

C8 CAN_L

C18

A7 ACC

B7 LR+

C9 Subwoofer GND

C19 BACK-CAMERA

A8 GND

B8 LR-

C10 Subwoofer Power C20 CAR-BRAKE

ISO 36PIN

4

Back-Camera_GND
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کانکتورها

DENA+
ISO CONNECTOR

4
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