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مقدمه:

نکات ايمني و مهم مرتبط با سيستم مالتي مديا
احتیاط :به منظور اطمینان از امنیت در حین رانندگي ،صدای سیستم را در حدی تنظیم کنید که ماانع از شانیدن
صداهای ترافیکي نشود .
احتیاط :هرگز در حین رانندگي صدای سیستم را تنظیم نکنید :
تنظیم صدا در حین رانندگي خطرناک مي باشد زيرا اين کار میتواند توجه شما از جلو را کم کند و منجر به تصادف
شود.لطفا صدای سیستم را پس از توقف خودرو تنظیم کنید .
نکات :
لطفا از سیستم صوتي به مدت طوالني ،با موتور خاموش استفاده نکنید.اين کار منجر به خالي کردن باتری خاودرو
مي شود.
هنگامي که از گوشي موبايل با راديو جیبي درون خودرو يا نزديک آن استفاده مي کنید مي تواند منجر به اخاتلل
در سیستم صوتي شود ولي اين به معنای خرابي سیستم نیست.
اين دفترچه را به منظور استفاده های آتي ،در مکاني در دسترس قرار دهید.
همواره صدای سیستم را در سطحي تنظیم کنید که مانع از شنیدن صداهای ترافیکي نشود.
اين سیستم نبايد در معرض رطوبت باشد .اين امر منجر به اتصال کوتاه شده و
هرگز ب ا دستان خیس به سیستم دست نزنید،چنانچه آب به داخل سیستم نفوذ کرد آن را خاموش کرده بار آن را
قطع و هر چه سريعتر به يک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
قبل از خاموش کردن خودرو سیستم را خاموش و سي دی را خارج کنید تا از آسیب سیستم جلوگیری شود.
اگر روش صحیح کار کردن با سیستم را نمي دانید  ،با فروشنده يا نزديکترين مرکز خدماتي مجاز تماس بگیريد.
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اجزا و امكانات سيستم صوتي:
صفحه نمايش تمام رنگي لمسي
قابلیت تنظیم  32ايستگاه  FMو  30ايستگاه AM
قابلیت پشتیباني فايل های  MP3,WMA,JPEG,MPEG-4از طرياق میکارو SDو فلاش مماوری
و) LRC(UTF8 encodingنمايش عنوان ترانه در حین پخش MP3
قابلیت اجرای  DVDو پشتیباني DVD/VCD/CD
قابلیت اتصال بلوتوث (شامل هنادزفری  ،دانلاود دفترچاه تلفان  ،بلوتاوث موسایقي  ، A2DPپیاماک ،
تاريخچه تماس )
قابلیت دسترسي به امکانات  IPodمتصل شده از طريق صفحه نمايش لمسي
پنج نوع تون صدا( :جاز  ،فلت  ،راک  ،پاپ  ،کلسیک ) و کیفیت باالی صدای محیطي و قابل تنظیم طبق
خواست شما
روشنايي صفحه نمايش در شب بطور خودکار با روشن شدن چراغهای خودرو کاهش مي يابد.
نکات :
در شرايط نرمال شروع به کار سیستم (استارت گرم)  2ثانیه طول مي کشد.
شروع به کار سیستم در شرايط خاص مطابق شرح زير(استارت سرد) 32-02ثانیه طول مي کشد:
-3پس از نصب سیستم و راه اندازی برای اولین بار (استارت سرد) ،سیستم برای راه اندازی نیاز به حدود  02تاا 32
ثانیه زمان دارد .پس از آن و در کاربردهای روزانه(استارت گرم) نیازی به اين زمان نیست.
-0چنانچه سیستم سه روز متوالي استفاده نشود ؛راه اندازی آن استارت سرد محسوب مي شود.
-3چنانچه سوئیچ روشن بوده سپس خاموش شود و حین 32تا32ثانیه مجددا روشن شاود؛ راه انادازی آن اساتارت
سرد محسوب مي شود.
نکته :در شرايط استارت سرد  ،سیستم راهیاب نیز نیاز باه زماان طاوالني تاری بارای راه انادازی دارد و تشاخی
موقعیت خودرو با توجه به سرعت دريافت ماهواره ها ،چند دقیقه طول مي کشد.
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معرفي و روش راه اندازي سيستم صوتي

 )power( - 3به منظور روشن و خاموش کردن سیستم اين دگمه را فشار دهید.
 (Menu) - 0به منظور ورود به منوی اصلي
 (Vol+) - 3به منظور افزايش صدای سیستم اين دگمه را فشار داده و تا دستیابي به حد مورد نظرتان ،نگهداريد.
 (Vol-) - 4به منظور کاهش صدای سیستم اين دگمه را فشار داده و تا دستیابي به حد مورد نظرتان ،نگهداريد.
 (Mute) - 5به منظور قطع کامل صدای خروجي سیستم
 - 6میکروفن جهت مکالمه هندزفری
 )Eject( - 7به منظور خارج کردن سي دی از دستگاه
 (Navi) - 2به منظور ورود به سیستم راهیاب
 (Seek up) - 4به منظور جستجوی ايستگاه راديويي ،فايل يا پوشه يا ترک موسیقي به سمت باال
 (Seek down)- 32به منظور جستجوی ايستگاه راديويي ،فايل يا پوشه يا ترک موسیقي به سمت پايین
 (Disp)- 33به منظور خاموش کردن صفحه نمايش و نور پس زمینه
- 30ورودی میکرو اس دی به منظور استفاده میکرو اس دی و اجرای فايلهای چند رسانه ای
نکات:
محدوده حساس لمسي روی پنل در مرکز هر آيکون قرار گرفته است.لطفا به منظور اجرای هر آيکون مرکاز
آن را لمس کنید.
بداليل ايمني  ،هنگامي که سیستم در حالت استفاده از دوربین دنده عقب است ،کلیه دگماه هاای سیساتم
صوتي غیر فعال بوده و پخش موسیقي متوقف مي شود.لطفا تمام تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.
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روش کار با سيستم صوتي از طريق صفحه لمسي
کلید میانبر کلیه حاالت(تک انگشتي)
-3حالت راديو،جستجوی ايستگاه راديويي:

کشیدن انگشت به چپ  :روی فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت را به چپ بکشاید  ،سیساتم شاروع باه
جستجو برای فرکانس پايین تر خواهد کرد و به محض دريافت فرکانس قوی  ،پخش آن ايستگاه آغاز مي شود.
کشیدن انگشت به راست  :روی فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت را به راست بکشید  ،سیستم شروع باه
جستجو برای فرکانس باالتر خواهد کرد و به محض دريافت فرکانس قوی  ،پخش آن ايستگاه آغاز مي شود.

-0حالت راديو ،تنظیم ايستگاه راديويي:

کشیدن انگشت به باال  :برای تنظیم  ،فرکانس نمايش داده شده را لماس و انگشات را باه بااال بکشاید .در ماوج
FMهر بار  0.1 MHzبه سمت عقب و در موج  AMهر بار  9 KHzبه سمت عقب تنظیم مي شود.
کشیدن انگشت به پايین  :برای تنظیم  ،فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت را به پايین بکشید .در ماوج
FMهر بار  0.1 MHzبه سمت جلو و در موج  AMهر بار  9 KHzبه سمت جلو تنظیم مي شود.
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جابجايي بين فايلها با سرعت باال (دو انگشتي)
نکته :توجه داشته باشید که برای انجام اعمال دو انگشتي بر روی صفحه نمايش بايد انگشتان شاما فاصاله کاافي را
داشت ه از هم داشته اگر انگشتان بیش از حد به هم نزديک باشد سیستم در انجام اعماال دو انگشاتي ممکان اسات
دچار اشتباه شود.
-3حالت راديو  ،جابجايي سريع بین ايستگاههای ذخیره شده در حافظه:

کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور انتقال به ايستگاه ذخیره شده ماقبل  ،دو انگشت را به سمت باال بکشید.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین:به منظور انتقال به ايستگاه ذخیره شده بعادی  ،دو انگشات را باه سامت پاايین
بکشید.
-0حالت چند رسانه ای ،پخش فايل ويديويي قبلي يا بعدی

کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور اجرای فايل قبلي  ،روی تصوير در حال پخش را لمس کرده و دو انگشات
را به سمت باال بکشید.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین:به منظور اجرای فايل بعدی  ،روی تصاوير در حاال پخاش را لماس کارده و دو
انگشت را به سمت پايین بکشید.
-3حالت چند رسانه اي ،پخش فايل صوتي قبلي يا بعدي
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کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور اجرای فايل قبلي  ،روی ناام فايال در حاال پخاش را لماس کارده و دو
انگشت را به سمت باال بکشید.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین:به منظور اجرای فايل بعدی  ،روی نام فايل در حال پخاش را لماس کارده و دو
انگشت را به سمت پايین بکشید.
 -4حالت چند رسانه اي ،پخش فايل تصويري قبلي يا بعدي

کشیدن دو انگشت به سمت باال :به منظور نمايش فايل قبلاي  ،روی فايال نماايش داده شاده را لماس کارده و دو
انگشت را به سمت باال بکشید.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین :به منظور نمايش فايل بعدی  ،روی فايل نمايش داده شاده را لماس کارده و دو
انگشت را به سمت پايین بکشید.
-5حالت ، iPodپخش فايل صوتي قبلي يا بعدي

کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور پرش به شروع فايل در حال پخش  ،دو انگشت را به سمت باال بکشاید .و
به منظور بازگشت به فايل قبلي دوباره دو انگشت را به باال بکشید.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین:به منظور اجرای فايل بعدی  ،دو انگشت را به سمت پايین بکشید.
نکته:در حالت  iPodوقتي برای بار اول روی آيکون موسیقي فشار دهید سیستم همان موسیقي را از ابتادا پخاش
خواهد کرد ،برای پخش فايل قبلي بايد دوبار روی آيکون بزنید.
-6حالت منوي اصلي و راهياب  ،جابجايي بين فايلهاي قبل وبعد
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کشیدن دو انگشت به سمت باال:به منظور جابجايي به فايل صوتي يا ايستگاه راديويي قبلي  ،روی فايل نمايش داده
شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید .صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود.
کشیدن دو انگشت به سمت پايین:به منظور جابجايي به فايل صوتي يا ايستگاه راديويي بعدی  ،روی فايل نماايش
داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پايین بکشید .صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود.
نکته :در حالت مسیريابي و روی نقشه  ،تنظیمات دو انگشتي صدا يا جابجايي بین ترکها عمل نمي کند.
تنظيم صداي سريع (با دو انگشت)
تنظیم صدا در همه حاالت

کشیدن دو انگشت به چپ  :به منظور کاهش صدا  ،روی صفحه نمايش را با دو انگشت لمس و انگشتان را به چپ
بکشید .
کشیدن انگشت به راست  :به منظور افزايش صدا  ،روی صفحه نمايش را با دو انگشت لمس و انگشتان را به راست
بکشید .
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جابجايي سريع (سه انگشتي)

- 1

جابجايي سريع به ساير حالتها و حالت مسيرياب

جابجايي سريع از ساير حالتها به حالت مسیرياب
کشیدن سه انگشت به پايین :به منظور جابجايي بین حالت مسیرياب و حالت قبلي  ،صفحه نمايش را با سه انگشت
لمس کرده و انگشتان را به پايین بکشید(.چنانچه در حالت مسیرياب باشید با کشیدن سه انگشت به پايین به حالت
قبلي که در حال استفاده بوديد باز مي گرديد).
نکته :چنانچه قبل از مسیرياب در حال کار با  iPodبوده ايد و در حال حاضر  iPodرا از سیستم جدا کرده ايد ،باا
کشیدن سه انگشت به پايین وارد حالت راديو مي شويد.

- 2

بازگشت سريع به منوي اصلي

کشیدن سه انگشت به باال :به منظور جابجايي سريع از هر حالتي به منوی اصلي ،سه انگشت را به باال بکشید(.ماالل
چنانچه در حالت راديو باشید با کشیدن سه انگشت به باال به منوی اصلي منتقل مي شويد.
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قطع صدا (چهار انگشت)
قطع سريع صدای سیستم در تمام حالتها:

کشیدن چهار انگشت به چپ (يا راست)  :به منظور قطع صدای سیستم  ،صفحه نمايش را با چهار انگشات لماس
کرده و به چپ يا راست بکشید.برای برقراری مجدد صدا همان کار را تکرار کنید.
نکته :در حالت بي صدا  ،صدای کلیه رسانه ها قطع میشود(.مانند راديو.) iPod،توصیه مي شود قبال از اساتفاده از
هر يک از حالتها ،حالت بي صدا را غیرفعال کنید.
خاموش کردن صفحه نمايش (چهار انگشتي)
خاموش کردن صفحه نمايش در همه حالتها:

کشیدن چهار انگشت به سمت باال يا پايین :به منظور خاموش کردن صفحه نمايش ،آن را با چهار انگشات لماس و
سپس به سمت باال يا پايین بکشید:
برای روشن کردن صفحه نمايش  ،صفحه را با يک انگشت لمس و به مدت يک ثانیه نگهداشته و رها کنید يا چهاار
انگشت را مجددا ،به سمت باال يا پايین بکشید.

نکته :در اين حالت صفحه نمايش و نور پس زمینه خاموش مي شود ولي پخش صدا ادامه پیدا مي کند.
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روش راه اندازي سريع لمسي سيستم مسيرياب
وارد شدن به صفحه مسیريابي نقشه (يک انگشت)

در صفحه مسیريابي انگشت را به چپ يا راست بکشید تا وارد صفحه نقشه شويد.
بزرگنمايي  /کوچکنمايي نقشه با دو انگشت :

کشيدن دو انگشت در جهت مخالف  :به منظور بزرگنمايي صفحه نمايش را با دو انگشت لمس و انگشتان را باه
طرفین بکشید.
کشيدن دو انگشت به سمت هم  :به منظور کوچکنمايي صفحه نمايش را با دو انگشات لماس و انگشاتان را باه
طرف هم بکشید.
مسیريابي گردشي روی نقشه(با دو انگشت):

13
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يک انگشت ثابت +انگشت دوم دوراني  :به منظور گردش نقشه ،صفحه نمايش را با يک انگشت لمس و انگشات دوم
را حول محور انگشت اول بچرخانید.هر گردش  42درجه است.

حرکت افقي روي نقشه:

کشیدن دو(يا يک) انگشت به چپ يا راست :به منظور حرکت افقي روی نقشه دو انگشت را به چپ يا راست بکشید.
نکته:در حالت مسیريابي روی نقشه  ،ساير عملگرهای دو انگشتي مانند جابجايي بین ايستگاههای راديويي يا تنظیم
صدا کار نمي کنند.
در حالت استفاده لمسي ،به منظور جلوگیری از خطا ،فاصله ای به اندازه عرض ياک انگشات باياد باین دو انگشات
وجود داشته باشد.

14
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منوي اصلي

) (Radioحالت راديوی AM/FM
) (DVDحالت اجرای DVD
) (iPodحالت اجرای
) (AUX INفعالسازی ورودی ( AVيک کابل  3.5ᶲجداگانه مورد نیاز است)
)(Mediaاجرای فايلهای صوتي ،تصويری و ويديويي از طريق USB/SD
) (Settingفعالسازی تنظیمات صفحه نمايش
) (BTفعالسازی بلوتوث(شامل هندزفری  ،دفترچه تلفن  ،اجرای موسیقي  ،تاريخچه تماس ،پیامک ) A2DP،
) (Infoمشاهده اطلعات خودرو و سفر
نکته :آيکونهای ipod,AUX,BTوقتي وسیله ای به سیستم متصل نباشد خاکستری هستند.
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تنظيمات سيستم

دگمه  settingرا در منوی اصلي فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات سیستم شويد.
نکته:لطفا تا زماني که با کاربرد کامل هر يک از تنظیمات سیستم آشنا نشده ايد  ،تنظیماات کارخاناه ای را تیییار
ندهید.اين کار مي تواند کیفیت فايلهای صوتي و تصويری را تحت تاثیر قرار دهد.
نصب

با انتخاب دگمه  installationآيتمهای صدای بیپ  ،بلندگوی صدای بم ،ذخیره نور و ساعت فعال مي شوند.
خاموش و روشن کردن صدای بیپ:برای فعالسازی يا غیرفعال کردن صدای صافحه لمساي وارد تنظیماات شاده و
خاموش يا روشن را انتخاب کنید.

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

16
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خاموش و روشن کردن روز نور:برای فعالسازی يا غیرفعال کردن ذخیره سازی نور روز وارد تنظیمات شده و خاموش
يا روشن را انتخاب کنید.

تنظيمات ساعت:

به منظور تنظیم ساعت و دقیقه از دگمه های مالبت و منفي استفاده کنید.
روشنايي

برای تنظیم روشنايي تصوير دگمه  Brightnessرا فشار دهید.
پنج سطح تنظیم روشنايي صفحه وجود دارد:درخشان ،روشن ،معمولي،تیره ،تاريک
سطح مورد نظرتان را انتخاب کنید.
نکته :صفحه نمايش در شب با روشن شدن چراغهای خودرو  ،به صورت اتوماتیک تیره تر مي شود و اين باه معناای
خرابي سیستم نیست.
تنظیمات پیش فرض کارخانه روشنايي معمولي در روز و تاريک در شب (با روشن شدن چراغهای خودرو) مي باشد.
اگر در شب (با روشن بودن چراغ خودرو)سطح روشنايي را بطور دستي تنظیم کنید  ،با روشن شادن مجادد چاراغ
خودرو  ،تنظیمات شما اولويت داشته و اجرا میشود.
17
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چنانچه در طول روز يا شب ،از دوربین دنده عقب استفاده کنید ،روشنايي سیستم بطاور اتوماتیاک روی درخشاان
ترين سطح قرار مي گیرد.
ميدان صدا

از دگمه sound fieldمي توانید برای تنظیم تعادل  ،زير يا بم شدن صدا استفاده کنید.
برای تنظیم زير و بم بودن صدا( Bassيا  ) Trebleمي توانید از دگمه  +يا – روی صفحه نمايش استفاده کنید.

برای تنظیم تعادل صدا در جهات جلو،عقب و چپ و راست ،جهات ماورد نظار را از روی صافحه نماايش مساتقیما
انتخاب کنید.
به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت راست و چپ خودرو  ،دگمه  L,Rرا روی صفحه نمايش انتخاب کنید.
به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو  ،دگمه  F,Bرا روی صفحه نمايش انتخاب کنید.
افکت صدا

از طريق دگمه  sound effectمي توانید يکي از پنج افکت زير را مطابق سلیقه خود انتخاب کنید:
جاز  ،فلت ،راک ،پاپ  ،کلسیک
نکته:تنظیم پیش فرض کارخانه فلت است.
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صداي محيطي

با فشار دادن دگمه  surroundوارد منوی صدای محیطي شده و مي توانید با استفاده از دگمه روشن /خاموش آن
را فعال يا غیر فعال کنید.

زبان

با استفاده از دگمه Languageمي توانید وارد منوی چند زبانه شويد و انتخاب کنید.
تنظيمات پيش فرض
با انتخاب دگمه بلي مي توانید به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگرديد.

19
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راديو

ابتدا دگمه منو را فشار دهید تا وارد منوی اصلي شده و از آنجا با انتخاب راديو وارد اين حالت شويد.
انتخاب موج

برای انتخاب رديفهای ذخیره شده  FMوارد منوی FMشاده و باا جابجاايي باین  FM1/FM2/FM3کانالهاای
ذخیره شده نمايش داده مي شود.
برای انتخاب رديفهای ذخیره شده  AMوارد منوی AMشده و با جابجايي باین  AM1/AM2کانالهاای ذخیاره
شده نمايش داده مي شود.
تنظيم کانالهاي از قبل ذخيره شده
در اين سیستم دو پلتفرم برای ذخیره سازی موجهای( AMشش موج در هر پلتفرم و مجموعاا دوازده ايساتگاه )و
سه پلتفرم (شش ايستگاه در هر يک و مجموعا هیجده ) تعبیه شده است.
-3برای ذخیره سازی يک کانال  ،يکي از پلتفرم های  AM1/AM2ياا  FM1 /FM2/FM3را انتخااب و روی
ايستگاه مورد نظرتان تنظیم کنید.
-0کانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانیه نگهداريد.روی صفحه شماره و فرکانس آن کانال نمايش داده مي شود .در
اين حال ايستگاه نمايش داده شده روی کانال ذخیره مي شود.
-3همین روش را برای ساير ايستگاهها دنبال کنید.
برای بکارگیری هر يک از ايستگاههای ذخیره شده ،يکي از پلتفرمها را انتخاب کرده و روی دگمه کانال ماورد نظار
بزنید.
نکته:هیچ يک از شش کانال ذخیره شده نمي توانند دو فرکانس يکسان را همزمان ذخیره کنند.
تنظیم دستي
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دگمه Manualرا به منظور انتخاب مستقیم ايستگاه مورد نظر بزنید.
نمودار فرکانس را لمس و به سمت ايستگاه مورد نظر بکشید .و يا از دگمه های < > استفاده کنید.
ذخيره خودکار

با انتخاب دگمه  ASروی صفحه نمايش  ،فرکانس شش ايستگاه ذخیره شده اول ؛ بازسازی شاده و بطاور خودکاار
سیستم شش ايستگاهي را که با قويترين سیگنال گیرنده پیدا کند  ،ذخیره خواهد کرد .شما با استفاده از اين روش
مي توانید يک جستجوی سريع در ايستگاهها داشته و آنها را ذخیره کنید.
نکته:پس از اينکه جستجوی  ASپايان يافت ،پخش راديو از اولین ايستگاه يافته شده شاروع ماي شاود.شاما باياد
ايستگاه مورد نظرتان را دستي انتخاب کنید.
 ASفقط در موجهای  FM3,AM2کار مي کند.
مرور کردن

با انتخاب دگمه  Scanجستجوی خودکار ايستگاهها شروع شده و بعد از يافتن هر ايستگاه آن را به مادت  5ثانیاه
پخش مي کند.
بي صدا کردن
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با فشار دادن دگمه  muteروی صفحه نمايش ،صدای راديو قطع و بر روی صفحه راديو خاموش نماايش داده ماي
شود.خروج از اين حالت با تنظیم صدا يا لمس هر يک از کلیدهای راديو امکان پذير است.
نکته:اگر سیستم به هیچ يک از دستورات پاسخ نمي دهد  ،صفحه را خاموش و پاس از چناد ثانیاه مجاددا روشان
کنید.
اثر انگشت روی صفحه نمايش را با استفاده از يک دستمال تمیز پاک کنید.
رنگ هر دگمه بعد از انتخاب تیییر مي کند.
جستجوی اتوماتیک از طريق تنظیمات دستي متوقف مي شود.
نحوه اجراي فايل هاي ويديويي
 SD .3يا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 .0از منوی اصلي ،کلید  mediaرا انتخاب کنید.
 .3کلید  Videoرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شود.

 :انتخاب فايل ويديويي قبلي
 :شروع يا توقف فايل ويديويي
يا

 :انتخاب ويديوی بعدی

( : )Settingبرای انتخاب ابعاد مناسب فايل ويديويي ( )36:4( ، )4:3و (نمايش تمام صفحه)
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) : (Fileبازگشت به لیست آهنگهای  SDيا فلش مموری

[ : ]Upperبه مرحله قبل برويد.
[ : ]Refreshوقتي  SDيا فلش مموری حاوی دادههای جديدی ميباشد ،اين کلید را جهت به روز کردن دادهها و
بازخواني دادههای جديد بفشاريد.

توجه
وقتي فلش مموری يا  SDدر حال پخش است ،پس از بیصدا کردن ) ،(muteپخاش متوقاف
خواهد شد و با لیو  ، muteمجددا اجرا خواهد شد.
هنگامي که فلش مموری يا  SDدر دستگاه قرار داده ميشود ،خواندن يک فايل حجیم چندين
ثانیه به طول ميانجامد.
اگر وقتي فلش مموری يا  SDدر حال پخش است ،به طور موقت به صفحه مربوط باه گوشاي
مراجعه شود ،پخش فلش مموری يا  SDبه طور موقت ،قطع خواهد شد .درصورت پاسخ به يک تمااس
يا وارد شدن به حالت  ،reverseهنگامي که تماس  reverse /به پايان ميرسد ،صفحه نمايش و صادا
به حالت فلش مموری يا  SDباز خواهد گشت.
اگر سیستم در حالت ويديو خاموش شود ،هنگام روشن کاردن مجادد سیساتم ،حالات پخاش
صوتي چند رسانهای باز خواهد گشت.
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نحوه پخش فايل هاي صوتي
 SD .3يا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 .0از منوی اصلي ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 .3کلید  Musicرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شود.

 :انتخاب آهنگ قبلي
 :شروع يا توقف آهنگ
 :انتخاب آهنگ بعدی
[ :]Repeatانتخاب [ ]Repeat oneبرای تکرار آهنگ فعلي و يا [ ]Repeat DIRبرای تکرار پوشه جاری
[ :]Randomبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش آهنگ به صورت تصادفي
[ :]Scanبرای فعال کردن  /غیر فعال پخش اسکن
※  :Repeatپیش فرض آن ،پخش تکراری کل اين آهنگ ميباشد.
※  :Randomپخش تمامي آهنگها به صورت تصادفي.
※  :Scanپخش هر آهنگ به مدت  32ثانیه و پرش به آهنگ بعدی.
توجه
 Repeatو  Randomنميتوانند به صورت همزمان اجرا شوند.
[ :]Fileبازگشت به لیست آهنگهای فلش مموری يا SD
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[ : ]Upperبه مرحله قبل برويد.
[ : ]Refreshوقتي  SDيا فلش مموری حاوی دادههای جديدی ميباشد ،اين کلید را جهت به روز کردن دادهها و
بازخواني دادههای جديد بفشاريد.

نمايش متن ترانهها
اگر فايل متن ترانه ها بارگذاری شده است ،به دايره نشان داده شده در شکل زير ،برای نشان دادن متن تراناههاا در
حالت تمام صفحه ،ضربه بزنید .برای بازگشت به صفحه اصلي مجدداً به صفحه نمايش ضربه بزنید.

توجه
پشتیباني از فرمتهای فايلهای صوتي:
.MP3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG
فرمتهای مختلف صوتي با صداهای مختلف پخش ميشود.
پشتیباني از فرمت فايل تصويری:
.MP4/3GP/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/VOB/FLA
پشتیباني از فرمتهای متن ترانهها( LRC :کد ( .)UTF8برای جزيیات بیشتر به پیوست 3
مراجعه کنید)
فرمت های ويديويي توصیه شده و فرمت هاای فشارده ساازی .MPG2 :وضاوح422 * 702 :
(برای جزئیات بیشتر به پیوست  0مراجعه کنید)
با توجه به تنوع زياد فرمت های ويديويي و صوتي در اينترنت ،زماني که شما فايل های صاوتي
با فرمت های مختلف دانلود کرده و آنها را در اين سیستم پخش ميکنیاد ،ممکان اسات مشاکل عادم
انطباااا فرماااتهاااا رخ دهاااد .نااارم افااازار رايگاااان تباااديل  AVرا ماااي توانیاااد از ايااان آدرس
 www.formatoz.comدانلود کنید .دستورالعمل نحوه نصب و تبديل ايان نارمافازار ،در پیوسات 3
ارايه شده است.
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نحوه نمايش فايلهاي تصويري
 SD . 3يا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 .0از منوی اصلي ،کلید  Mediaرا انتخاب کنید.
 .3کلید  Pictureرا انتخاب کنید ،منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شود.

 :انتخاب تصوير قبلي
 :شروع يا توقف فايل تصويری
 :انتخاب تصوير بعدی

( : )Settingبرای انتخاب ابعاد مناسب فايل تصويری ( )36:4( ، )4:3و (نماايش تماام صافحه) .زماان پخاش0[ :
ثانیه] 5[ ،ثانیه] ،و [ 2ثانیه].
※ لیو کردن منو کنترل چند رسانه ای :به يک تصوير ضربه بزنید و يا به صفحه نمايش ضاربهای نزنیاد .بعاد از 5
ثانیه ،منوی کنترل چندرسانهای ناپديد شده و تصاوير در حالت تمام صفحه نمايان خواهند شد.
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توجه
پشتیباني از فرمت فايلهای تصويری.3222 * 3402 :
وقتي که شما مشاهده تصاوير را انتخاب کنید ،سیستم ،همه تصاوير موجود در پوشهها را جهت
نمايش ،جستجو خواهد کرد.
وقتي که فايل های تصويری را انتخاب مي کنید ،زمان صرف شده برای خواندن فايل ،با توجه به
حجم فايل و فرمتهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.
اين تصاوير ممکن است بر روی ديگر نمايشگرها کمي متفاوت باشند.
اگر حجم فايل تصويری بیش از حد بزرگ است و يا فرمت فايل پشاتیباني نماي شاود ،عباارت
"فايل پشتیباني نميشود!" نمايش داده خواهد شد.
وقتي تصاوير نمايش داده ميشوند ،پخش آهنگ متوقف خواهد شد.
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نحوه اتصال از طريق بلوتوث
از منوی اصلي ،کلید [ ]BTرا انتخاب کنید تا صفحه بلوتوث نمايان شود.

در صورت بروز خطا در اتصال ،کلید لمسي ،خاکستری و اگر اتصال موفقیت آمیز باشد ،کلید ،رنگي خواهد شد .اگار
بخشي از کلید ،هنوز خاکستری مي باشد ،به اين معني است که گوشي بلوتوث جفت شده ،ايان ماورد را پشاتیباني
نميکند.
برقراري ارتباط با دستگاههاي بلوتوثدار
 .3به کلید ( )Settingبر روی صفحه نمايش ضربه بزنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشي نمايان شود.

 .0بر روی کلید [ ]Searchضربه بزنید تا گوشيهای شناسايي شده فهرست شوند.

 .3اگر دستگاه نمي تواند گوشي بلوتوثي را که مي خواهید با آن جفت شويد را شناسايي کند ،جفت کردن ،مي تواند
از طريق گوشي انجام شود.
28
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※ قبل از اتصال ،مطمئن شويد که حالت  Bluetoothدر گوشي فعال باشد و بلوتوث قابل مشاهده است (بلوتوث
 ONاست).

 .4دستگاه ،يک گوشي با قابلیت بلوتوث فعال را شناسايي ميکند.
 .5به گوشي دارای بلوتوثي که مي خواهید با آن مرتبط شويد ،ضربه بزنید و کلید [ ]Pairرا فشار دهید.

 .6اطمینان حاصل کنید که گوشي مورد نظرتان انتخاب شده است و کلید [ ]Okيا [ ]Cancelرا فشار دهید.

.
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 .7دستگاه شروع به برقراری ارتباط ميکند .کد عبور " "2222را در گوشي وارد کنید .صفحه مرتبط سازی بر روی
نمايشگر ظاهر ميشود .نام نمايش داده شده دستگاه ” “DENAميباشد.

 .2پس از برقراری موفقیتآمیز اتصال ،نمايشگر به منوی اصلي بلوتوث بازميگردد.
※ استفاده از گوشي جهت برقراری ارتباط با دستگاه چند رسانهای:
( )3روشن کردن  BTبر روی گوشي.
( )0جستجوی دستگاه و اتصال به دستگاه ""Dena
( )3وارد کردن رمز عبور " "2222و فشردن دکمه " "OKبر روی گوشي.
( )4پس از اتصال موفقیت آمیز ،صفحه نمايش به منوی اصلي بلوتوث برميگردد.
اتصال به بلوتوث
( )Iارتباط مجدد
 .3اگر سیستم بلوتوث مرتبط شده بود ،اما به گوشي متصل نشده بود ،روی صفحه نمايش به دکمه[ ]Settingبرای
ورود به صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشي ،ضربه بزنید .صفحه نمايش لیست گوشيهای مورد اتصال را نشاان
ميدهد .گوشي مورد نظر را انتخاب کرده و کلید [ ]Pairرا فشار دهید تا ارتباط برقرار شود.
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توجه
هنگامي که يک گوشي به سیستم بلوتوث متصل شود ،ديگر گوشي های مرتبط شده در خودرو
را نیز ميتوان برای اتصال انتخاب کرد (گوشي اصلي به طور خودکار ،اتصال را لیو خواهد کرد) ،اما اگار
گوشي در خودرو نباشد و يا حالت بلوتوث غیر فعال است ،عبارت "در تنظیمات گوشي به عنوان دستگاه
پیش فرض مورد اتصال ،خطايي رخ داده است" ظاهر خواهد شد.
 .0صفحه تايید ظاهر ميشود که آيا اتصال با گوشي برقرار شود .برای اتصال ،کلید [ ]Okرا فشار دهید.

 .3در طول اتصال ،دستورالعملهای ظاهر شده بر روی گوشي را دنبال کنید

 .4پس از برقراری موفقیتآمیز اتصال ،نمايشگر به منوی اصلي بلوتوث بازميگردد.
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) (IIلغو اتصال
 .3برای لیو اتصال با گوشي ،کلید [ ]Disconnectرا فشار دهید.

 .0صفحه تايید ظاهر ميشود که آيا اتصال با گوشي لیو شود .برای لیو اتصال ،کلید [ ]Okرا فشار دهید.

) (IIIحذف
برای پاک کردن گوشي های شناسايي شده از فهرست ،گوشي مورد نظر را انتخاب کرده و کلید [ ]Deleteرا فشاار
دهید.
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 .0صفحه تايید ظاهر ميشود که آيا اتصال با گوشي لیو شود .برای لیو اتصال ،کلید [ ]Okرا فشار دهید.

فعال و غيرفعال کردن بلوتوث
 .3برای فعال کردن بلوتوث ]Bluetooth On[ ،را فشار دهید.

 .0برای غیرفعال کردن بلوتوث ]Bluetooth Off[ ،را فشار دهید.
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توجه
يک گوشي جديدی برای نخستین بار ،بايد به بلوتوث سیستم مرتبط شود تا بتواند باا سیساتم
کار کند.
هنگام مرتبط سازی برای نخستین بار ،زماني که بر روی نمايشگر گوشي ،عبارت "اجازه اتصال
خودکار" ظاهر ميشود ]Yes[ ،بايد انتخاب شود .پس از آن ،هنگام ورود باه خاودرو ،اتصاال باه طاور
خودکار انجام خواهد شد.
اگر مرتبطسازی بیش از سه دقیقه به طاول بینجاماد ،عباارت [ ]Pairing failنماايش داده
خواهد شد.
برای کسب اطلعات بیشتر در خصوص مرتبط سازی گوشي ،به دساتورالعمل گوشاي مراجعاه
کنید.
حداکالر تا پنج اتصال  ،جهت تسهیل اتصال مجدد ،در سیستم ثبت ميشود.
وقتي که اطلعات مرتبط سازی پنج گوشي ثبت مي شود ،پس از برقراری اتصال با يک گوشاي
جديد و ثبت اطلعات آن ،اولین داده قديمي ثبت شده ،پاک خواهد شد.
برخي از گوشيها ،ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
فعال و يا غيرفعال کردن پاسخگويي خودکار
 .3برای فعال کردن پاسخگويي خودکار ،کلید ] [Auto-answer onرا فشار دهید .هنگاام دريافات ياک تمااس
ورودی ،بلوتوث گوشي به صورت خودکار ،به تماس پاسخ خواهد داد.

 .0برای غیر فعال کردن پاسخگويي خودکار ،کلید ] [Auto-answer offرا فشار دهید.
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دفترچه تلفن
 .3بر روی کلید ] [Phonebookاز منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا دفترچه تلفن فعال و ظاهر شود.

پس از فعال شدن اين ويژگي ،کلید ] [Refreshرا فشار دهید تا دفترچه تلفن بارگذاری شود.

 .0بارگذاری دفترچه تلفن مدتي به طول ميانجامد .کلید ] [Cancelرا فشار دهید تا از صفحه دانلود خارج شويد.

 .3بارگذاری به پايان رسید.
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] : [Phone Bookاين کلید را فشار دهید تا مخاطبین دفترچه تلفن فهرست شود.
] : [Refreshاين کلید را فشار دهید تا دفترچه تلفن به روزآوری شود.
] : [Answeredاين کلید را فشار دهید تا تماسهای دريافتي فهرست شود.
] : [Dialedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای خروجي فهرست شود.
] : [Missedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای بيپاسخ فهرست شود.
 .4بر روی ] [Contactضربه بزنید تا به صفحه شمارهگیری وارد شويد .کلید ] [Dialرا جهت برقراری تماس فشار
دهید.

توجه
مدت زمان الزم برای دانلود دفترچه تلفن با توجه به تعداد ورودی هاای دفترچاه تلفان و کادهای
ارسال شده توسط گوشي متفاوت است.
اگر دانلود ،بیش از حد انتظار به طول انجامید ،لطفا صبور باشید.
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مديريت تماسها
 .3کلید ] [Call Historyاز منوی اصلي بلوتوث را فشار دهید تا مديريت تماسها فعال و ظاهر شود.

پس از فعال شدن اين ويژگي ،کلید ] [Refreshرا فشار دهید تا مديريت تماسها بارگذاری شود.

 .0بارگذاری مديريت تماسها مدتي به طول ميانجامد .کلید ] [Cancelرا فشار دهید تاا از صافحه دانلاود خاارج
شويد.

 .3بارگذاری به پايان رسید.
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] : [Phone Bookاين کلید را فشار دهید تا مخاطبین دفترچه تلفن فهرست شود.
] : [Refreshاين کلید را فشار دهید تا مديريت تماسها به روزآوری شود.
] : [Answeredاين کلید را فشار دهید تا تماسهای دريافتي فهرست شود.
] : [Dialedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای خروجي فهرست شود.
] : [Missedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای بيپاسخ فهرست شود.
 .4بر روی ] [Contactيا شمارههای تلفن ضربه بزنید تا به صفحه شمارهگیری وارد شويد .کلید ] [Dialرا جهات
برقراری تماس فشار دهید.

توجه
ثبت تماسها ،هر بار که گوشي متصل شود ،به صورت خودکار به روزآوری خواهد شد.

صفحه شمارهگيري
 .3به کلید ] [Dial Padاز منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا صفحه شمارهگیری ظاهر شود.

38

جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا

www.CarGarage.ir

دنـــا

هنگام وارد کردن اشتباه يک شماره تلفن ،کلید ] [Cancelرا فشار دهید تا شماره حذف شاود و
يا کلید ] [Clearرا فشار دهید تا تمامي شمارههای وارد شده پاک شوند.
 .0بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شمارهگیری ،کلید ] [Dialرا فشار دهید تا تماس برقرار شود.

 :برای قطع تماس اين کلید را فشار دهید.
 :برای فعال يا غیرفعال کردن میکروفون در طول تماس ،اين کلید را فشار دهید .باا فعاال کاردن
میکروفون ،طرف مقابل ميتواند صدای شما را بشنود .با غیرفعال کردن میکروفاون ،طارف مقابال
نميتواند صدای شما را بشنود.

:برای فعال يا غیرفعال کردن بلندگو در طول تماس ،اين کلید را فشار دهید .با فعال کاردن بلنادگو ،صادای
طرف مقابل را از بلندگو ميشنويد .با غیرفعال کردن بلندگو ،صدای طرف مقابل را از گوشي خواهید شنید.
] : [Answeredاين کلید را فشار دهید تا تماسهای دريافتي فهرست شود.
] : [Dialedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای خروجي فهرست شود.
] : [Missedاين کلید را فشار دهید تا تماسهای بيپاسخ فهرست شود.
] : [Phone Bookاين کلید را فشار دهید تا صفحه نمايش دفترچه تلفن ظاهر شود.
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بلوتوث موزيك (پخش فايل صوتي از طريق بلوتوث)
 .3به کلید ] [Musicاز منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا بلوتوث موزيک فعال شود.

 .0به حالت پخش موزيک با بلوتوث وارد شويد.

توجه
ويژگي موزيک بلوتوث ) (A2DPتنها زماني که اين ويژگي را بار روی گوشاي شاما در دساترس
باشد ،پشتیباني ميشود.
قبل از شروع ويژگي موزيک بلوتوث ،ابتدا ويژگي بلوتوث موزيک گوشي را روشن کنید.
تنها برخي از گوشيها با فعال کردن ويژگي بلوتوث موزيک گوشي ،شروع به پخش مايکنناد .لاذا
توصیه ميشود کلید ] [Bluetoothاز منوی اصلي را فشار دهید تا اين ويژگي فعال شود.
اين ويژگي در برخي از گوشيها ،به دلیل داشتن سیستم عاملهاای مختلاف ،متفااوت اسات .باه
عنوان مالال :تاخیر در اجرا يا عدم توانايي پخش فايلهای صوتي.
قابلیت  A2DPتنها در حالت بلوتوث مي تواند استفاده مي شود ،هنگام غیرفعاال کاردن بلوتاوث،
پخش آهنگ نیز به پايان خواهد رسید.
 زمان دانلود پیام ها متفاوت است و بستگي به تعداد ورودی ها و کدهايي دارد که به وسیله تلفن فرساتاده ماي
شوند .و اگر آن زمان زيادی برای دانلود شدن صرف مي کند  ،لطفا منتظر بمانید.
جواب دادن به تماس های دريافتي و خاتمه دادن به آن:
 .3وقتي يک تماس تلفني دريافت میشود  ،پنجره تماس تلفني روی صفحه نمايش ظاهر مي شود که شما مي توانید
دکمه جواب دادن را انتخاب کنید و يا قطع ارتباط را
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 .0بعد از انتخاب دکمه قبول  ،شما همچنان میتوانید به طور طبیعي در ساير حالت ها کار کنید.

قطع :اين دکمه را برای قطع حالت ارتباط تلفني فشار دهید.
تمرکز روی پنجره :اين دکمه را فشار دهید برای اين که حالت بولوتوث به صورت تمام صفحه ظاهر شود.

نکته :اگر در حالت تماس تلفني با بلوتوث پشت خطي داشته باشید.نمي توانید مستقیما به وسیله ماولتي ماديا باه
پشت خطي پاسخ دهید و بايد اين کار را به وسیله موبايل خود انجام دهید.
در هنگام تماس تلفني به وسیله بلوتوث شما فقطمي توانید با  navigationکار کنید.
اگر قبل از حالت دنده عقب تماسي در يافت کنید مي توانید در زمان دنده عقب رفتن به تماس خود ادامه دهید اما
اگر در زمان دنده عقب تماسي در يافت کنید نمي توانید به آن پاسخ دهید.
تنظیم صدا در هنگام مکالمه:
کلید افزايش صدا :اين کلید را برای افزايش صدا فشار دهید :کلید را فشار دهید و نگه دارياد بارای افازايش
پیوسته صدا
کلید کاهش صدا :اين کلید را برای کاهش صدا فشار دهید و نگه داريد برای کاهش پیوسته صدا
نکته :تنظیم سطح صدا در طول مکالمه مي تواند ثبت شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
تنظیم سطح صدا در طول يک مکالمه نمي تواند روی دستور العمل تنظیمات راديو اثر بگذارد.
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نحوه اتصال از طريق ipod
.3

کلید  menuرا روی صفحه نمايش فشار دهید تا  menuاصلي باز شود.

.0

کلید  iPodرا برای به جريان انداختن منوی  iPodاصلي فشار دهید.

منوی اصلي  iPodبه عنوان  iPodطبقه بندی شده است.
.3

يک گروه را انتخاب کنید( به عنوان مالال  Albumرا فشار دهید)

برای وارد شدن به لیست طبقه بندی  albumو يک آهنگ را برای اجرا انتخاب کنبد.
نکته:
در طبقه بندی حالت های  iPodاين امکان پذير نیست استفاده از حالت رفتن به آيتم قبلي يا بعدی ،ايان الگاوی
رفتاری  iPodاست.
انتخاب  trackقبلي
خواندن سريع تر با سرعتX2
شروع يا توقف اجرا
سريع تر به جلو رفتن با حالتX2
انتخاب آيتم بعدی
تکرار /اين کلید را فشار دهید تا يک آيتم انتخاب شود /همه آيتم ها از گروه
تصادفي  /اين کلید را فشار دهید تا به طور تصادفي يک آيتم انتخاب شود /همه آيتم ها در گروه
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گزينه  /اين کلید را فشار دهید تا داخل يک سطح شويد
تلويزيون /اين کلید را برای ورد شدن به صفحه نمايش  iPodو برای وارد شدن به ويژگي ها فشار دهید.

نکته:
اگر  iPodوصل نباشد ،کلید لمسي قطع خواهد بود و بعد از اين که  iPodوصل شود ،آن تباديل باه ياک کلیاد
رنگي خواهد شد.
در حالت باز اجرای  ، iPodمصرف کننده همه گروه های باز اجرا را انتخاب ماي کناد .بارای مالاال لیسات اجارا،
هنرمندان ،آلبوم و  . ....مصرف کننده مي تواند باز اجرا را به وسیله طبقه بندی روی مناوی اصالي  iPodانتخااب
کند.
اگر  iPodبه طور اتوماتیک نتواند  crackرا باز اجرا کند ،از منوی  iPodاصلي بعد از اين که شما از  iPodرا
اجرا کرديد ،استفاده کنید.
برای اطمینان از برقرار بودن سرويس تعديل کننده  : iPodوقتي که سیم اتصال جريان بر قطع شود ،لطفاا باه
سیم فشار وارد نیاوريد و لطفا ارتباط دهنده را برای وصل کردن بر فشار دهید.
دستور العمل  trackقبلي : iPod
لطفا فشار دهید برای اولین بار برای شروع اجرای  trackدر جريان و برای بار دوم فشار دهید بارای بازگشات باه
 trackقبلي :اين دستور العملي است که برای  iPodتعريف شده است.
 دستور العمل اجرای موزيک  iPodنیازمند کابل تعذيل کننده(آداپتور) صدا ماي باشاد( ملزوماات و تاسیساات
انتخابي)
اگر شما کلید مکث را در حالت انتخابي فشار دهید  ،انتخاب کلید قبلي /بعدی منجر مي شود که track ، ipod
را اجرا کند ،اما به طور اتوماتیک آن را اجرا نخواهد کرد  ،و اين يک الگوی رفتاری برای  ipodاست.
وضعیت DVD PLAYER
ديسک را وارد کنید:
سي را در محل خود قرار داده و به داخل فشار دهید.شروع به خواندن مي کندودر صفحه نمايش نیز نشان مي دهد.
نکته:
هیچگونه ماده شیمیائي در هیچ قسمت از سیستم صوتي استفاده نکنید.
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هیچ شي را در داخل محل  CDنکنید.وقتي  CDرا در جای خود قرار مي دهید چناد ثانیاه طاول ماي کشاد تاا
بخواند.در طول اين مدت نبايد به سیستم صوتي دست بزنید.
زمانیکه سي دی را وارد مي کنید،بطور خودکار پس از چند ثانیه شروع به خواندن مي کند.
تماشای ويدئو در حال رانندگي ممنوع است.بعد از توقف خودرو ترمز دستي را بکشید و بعد شروع باه نگااه کاردن
ويدئو شويد.
قانون ،تماشای ويدئو در حال رانندگي را ممنوع کرده است.اگر اين قانون نادياده انگاشاته شاود،باعث تصاادف ماي
شود.اين شرکت هیچگونه تعهدی درقبال اين مسئله ندارد.
Play Back
بعد از وارد کردن سي دی،بطور خودکار سیستم نوع ديسک را نشان مي دهد.اين  DVD PLAYERماي تواناد
 DVDويدئوئي VCD ،ويدئوئي  MP3 ،صوتي و CDصوتي را نشان دهد.
DISC PLAY BACK
در شرايط ديگر،دکمه  DVDرا روی صفحه اصلي فشار دهید،اگر ساي دی در درون  PLAYERوجاود داشاته
باشد.
بيرون آمدن سي دي
برای بیرون آوردن سي دی،دکمه∆ را فشار دهید.ممکن است چند ثانیه طول بکشد تاا  CDبیارون بیاياد.صافحه
نمايش نشان مي دهد که سي دی در حال بیرون آمدن است.اگر اين دکمه را چند بار فشار دهید ،ممکن است سي
دی به داخل کشیده شودو بیرون نیايد.بعد از اينکه  DVD/VCD/CD/MP3بیرون آمد ،سیستم بطور خودکاار
به راديو متصل مي شود.اگر بعد از فشردن دکمه ∆ ،سي دی را برنداريد بطور خودکار بعد از  2ثانیه مجدد به داخل
کشیده مي شود.
نکته:
بعد از فشردن دکمه ∆ ،نمايشگر سي دی روشن خواهد شد ونمايانگر اين است که در حال انجام است.
حالت اتوماتیک Disc Play Back
هنگامیکه موتور در حالت  ACCروشن اسات و سیساتم صاوتي خااموش اسات،با قارار دادن ساي دی در محال
خود،بطور خودکار ضبط روشن خواهد شد.
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DVD Video Playing
.3سي دی را در داخل دستگاه قرار دهید.
.0دکمه DVDرا فشار دهید.
.3اجرای  DVDويدئو

نکته:
زمانیکه اندازه سي دی بزرگ است ،دستگاه در اجرا تاخیر دارد و اين طبیعي است.
مدلهای تحت پوششMP3,WMA,MPEG :DVD
منوی کنترل DVD
در منوی ، DVDهر دکمه ای روی صفحه،نمايشگر را روشن مي کند.
 :رفتن به فصل قبلي
:در حین اجرا ،به سرعت  X16,X8,X4,X2به عقب مي برد.اگر اين دکمه را آهسته فشار دهید
با سرعت  X1/8,X1/6,X1/4,X1/2به عقب مي برد.
:شروع يا توقف در اجرا
در حالیکه ويدئو در حال اجرا ست،اين دکمه را سريع فشار دهید تا با سارعت  X16,X8,X4,X2جلاو
برود.اگر اين دکمه را آهسته فشار دهید با سرعت X1/8,X1/6,X1/4,X1/2جلو مي رود.
به آهنگ بعدی مي رود.
[ منو] :دکمه  5کاره روی سطح کنترل را فشار دهید.
[ تکرار]:بخشي را برای تکرار انتخاب کنید.
[ صوتي] :به انتخاب صدا روی سي دی برگرديد و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[ عنوان]:بر اساس زبان مرتب کرده و سپس زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[بزرگنمائي]:دکمه بزرگنمائي را فشار دهید تا بزرگنمائي انجام شود.
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نکته :زمانیکه سي دی در محل خود قرار مي گیرد،و منوی روی صفحه چیزی را نشان نمي دهد ،بدين معناست کاه
سیستم سي دی را حمايت نمي کند.
دکمه  5کاره کنترل داخلي:
دکمه های  5کاره اين را روی صفحه استفاده کنید و دکمه مورد نظر را انتخاب کنید تا اجرا کند.
نکته:
 DVD PLAY BACKاز بین گزينه هائي که شما انتخاب کردهايد شروع بکار مي کناد.روش انتخااب مناو
بستگي به نوع سیستم دارد.
زبان مورد نظر را انتخاب کنید .اگر اين انتخاب غیر ممکن اسات،بدين دلیال اسات کاه ساي دی از طارف دساتگاه
حمايت نمي شودو آيکن  Øرا نشان مي دهد.اين بدين معناست که اين نوع سي دی را تحت پوشش قرار نمي دهد.
دکمه  5کاره تا مدت  5ثانیه روی صفحه نمايانگر است.
: VCD VIDEO PLAYING
.3سي دی را در داخل دستگاه قرار دهید.
.0دکمه  DVDرا از داخل منو انتخاب کنید.
 .3سیستم را قادر به اجرا مي کند.

: VCD Control menu
در منوی  VCDهر جای روی صفحه را فشار دهید تا دکمه کنترل باز شود.
:به فصل قبلي برويد.
 :در طول اجرا ،به سرعت  X16,X8,X6,X4,X2حرکت مي کند.اگر اين دکمه را فشاار دهیاد و نگاه
داريد ،به آهستگي و سرعت  X1/8,X1/6,X1/4,X1/2حرکت مي کند.
 :به آهنگ بعدی مي رود.
[ تکرار] :يک آهنگ را بطور مداوم تکرار کنید.
[بزرگنمائي] :دکمه بزرگنمائي را فشار دهید.
[ :]PBCاگر سیستم قابلیت اين نرم افزار را دارد ،منوی مربوط به آن باز مي شود.
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نکته CD VIDEO PLAY BACK :با توجه به سي دی های مختلف،نامهای مختلفي خواهد گرفت.
CD/MP3 audio Playback
 CD/MP3.3را در محل خود قرار دهید.
.0دکمه  DVDرا از منوی اصلي انتخاب کنید.
 CD/MP3.3قادر به اجرا مي باشد.

منوي کنترل CD/MP3
 :به فصل فبلي مي رود.
 :در حین اجرا،اين دکمه را فشار دهید تا با سرعت  X16,X8,X6,X4,X2به جلو برود
 :شروع يا توقف آهنگ.
:در طول اجرا اکر اين را محکم فشار دهید X16,X8,X6,X4,X2به سرعت به آهنگ بعدی مي رود.
:به فصل بعدی مي رود.
[ تکرار]:بخشي را برای تکرار انتخاب کنید.
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AUX Mode
Aux AUDIO/VIDEO PLAYBACK
.3از طريق پورت زير که در کنسول قرار گرفته دستگاه صوتي يا تصويری خويش را متصل کنید.
0از منوی اصلي به کلید  AUXدسترسي پیدا کنید.

.3دکمه  AUXرافشار دهید تا در حالت  AUXقرار بگیرد.
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INFO Mode
چک کردن اطلعات ماشین
.3درمنوی اصلي دکمه  Infoرا فشار دهید تا اطلعات در صفحه نمايشگر ظاهر شود.

نکته:اگر هر گونه نواقصي توسط  CANBUSبوجود آيد،سیستم علمت هشدار را بر روی صفحه نمايش نشان مي
دهد،به سادگي دکمه هشدار را فشار دهید و مستقیما به صفحه  DICمي رود که از اين طريق به کاربر اجازه ماي
دهد تا دلیل عیب را پیدا کند.
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جدول مشخصات فرمت هاي پشتيباني شده توسط مالتي مديا
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روش بررسي و رفع خطاهاي کوچك
شرايط معمولي
خطاهای اتصال و کاربرد  ،مي تواند به اشتباه به منزله خطا با آسیب سیستم در نظر گرفته شود.لطفا قبل از مراجعه
به تعمیرکار  ،موارد زير را بررسي کنید.
 )1صفحه لمسي کار نمي کند:
* سیستم را  updateکنید در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )2راديو هيچ ايستگاهي را دريافت نمي کند
* به وسیله مولتي متر از سالم بودن سیم متصل به آنتن و وصل بودن آن اطمینان حاصل کنید.
*در صور ت سالم بودن سیم متصل به آنتن راديو را در فضايي که مطمئن هستید اختلالت راديويي وجود ندارد امتحان کنید
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )3تنظيم تعادل صدا در يکي از جهات چپ و راست بلند گوهاي عقب و جلو انجام نمي شود
* از سالم بودن بلند گوی مربوطه اطمینان حاصل کنید.
* از سالم بودن سیم ها يي که به بلند گو رفته به وسیله مولتي متر اطمینان حاصل کنید
 )4مشتري گزارش داده که مالتي مديا از درگاه  USBچيزي نمي خواند يا بسيار کند است:
* درگاه  USBرا بايک فلش استاندارد که ف رمت و حجم آن مطابق با استانداردهای مالتي مديا است تست کنید در صورت رفع مشکل
مشکل از سمت مشتری است.
* باکس مربوط به  USB/AUXرا از وسط کنسول زير  ACجداکنید و سیم های متصل به برد  USBچک کنید.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )5مالتي مديا فايل صوتي که اجرا مي کند داراي صدا يا سرعت استاندارد نيست
* مالتي مديا فرمت آن فايل مورد نظر را پشتیباني نمي کند فايل مورد نظر دارای فرمت معیوب است.
 )6با وارد  SD Cardسيستم قادر به خواندن  SD Cardنيست .
* اگر در  SD Cardفايل صوتي يا تصويری يا عکس است ،ممکن است سیستم از فرمت فايل های موجود در  SD Cardپشاتیباني
نکند سیستم را با يک  SD Cardکه دارای فايل های استاندارد است تست کنید.
*ممکن است سیستم از فرمت  SD Cardمورد نظر پشتیباني نمي کند فرمت  SD Cardرا چک کنید
* ممکن است  SD Cardمورد نظر دارای حجمي بیش از حد حجم استاندارد سیستم است که نشانه آن کند شدن عملکارد خوانادن
واجرای فايل از  SD Cardاست  .حجم  SD Cardرا مورد نظر چک کنید.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )7درايو  DVDقادر به خواندن ديسك نيست :
* ممکن است ديسک وارد شده توسط مشتری داخل درايو  DVDدارای خش های زيادی بوده و سیستم قادر به خوانادن آن نیسات
ويا به صورت معیوب رايت شده است .درايو  DVDرا با يک ديسک قابل اطمینان تست کنید
* ممکن است درايو  DVDاز ديسک وارد شده پشتیباني نمي کند درايو  DVDرا با يک ديسک استاندارد تست کنید.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
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 )8درايو  DVDکار نمي کند (قادر به فروبردن يا بيرون فرستادن ديسك نيست)
*دقت کنید که شي خارجي وارد درايو  DVDنشده باشد ويا ديسک داخل درايو  DVDآسیب نديده باشد کاه باعاث آسایب ديادن
درايو  DVDشده باشد .
* سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )9بلوتوث قادر به  Pairشدن با موبايل مشتري نيست.
* بررسي کنید که بلوتوث موبايل مشتری حتما در حالت  visibleباشد.
* بلوتوث س یستم را با بلوتوث موبايلي که برای تست قابل اطمینان است تست کنید تاا مطمائن شاويد کاه مشاکل از سامت موبايال
مشتری است يا خیر.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )11هنگام پخش آهنگ از طريق بلوتوث يا هنگام صحبت با موبايل از طريق بلوتوث صدا قطع وصل ميي شيود ييا دچيار
مشکل مي شود.
* مطمئن شويد که در اين زمان موبايل يا دستگاهي که از طريق بلوتوث با سیستم  Pairشده در فاصاله مناساب باا سیساتم باشاد و
فاصله آن زياد نباشد.
* بلوتوث سیستم را با بلوتوث موبايل يا دستگاهي که برای تست قابل اطمینان است تست کنید تا مطمئن شويد که مشاکل از سامت
موبايل موبايل يا دستگاه مشتری است يا خیر.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )11موسيقي از طريق ورودي  AUXقابل پخش نيست.
*سیم وفیش ورودی به درگاه ورودی  AUXسیستم را بررسي کنید تا استاندارد باشد ويا دارای عییب نباشد .مي توانید سلمت فیش
ورودی به درگاه  AUXسیستم را با مولتي متر بررسي کنید .
* درگاه  AUXسیستم را با يک فیش استاندارد ديگر تست کنید تا مطمئن شويد که مشکل از طرف مشتری هست يا خیر.
* مطمئن شويد دستگاه متصل به درگاه  AUXدر حالت  Muteنباشد.
* باکس مربوط به  USB/AUXرا از وسط کنسول زير  ACجداکنید و سیم های متصل به برد  AUXبررسي کنید.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )12سيستم  iPodفعال نمي شود يا به درستي کار نمي کند
* بررسي کنید سیستم مشتری حتما  iPodباشد نه چیز ديگری مانند موبايل يا  MP3 Playerو....
برخي از کوشي های موبايل همزمان حالت  iPodنیز دارند ولي اين در مورد تمام گوشي ها موبايل صد نمي کند
* بررسي کنید که کابل iPodمورد نظر حتما اورجنال باشد بسیاری از کابلهای غیر اورجنال به درستي کار نمي کنند
*کابل رابط  iPodمشتری را با يک کابل  iPodمورد اطمینان عوض کنید تا مطمئن شود اشاکال از کابال  iPodمشاتری هسات ياا
خیر.
* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )13سيستم روشن نمي شود
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* از سالم بودن سیم های کانکتور پشت مالتي مديا وهمچنین ولتاژهای دريافتي آن به وسیله مولتي متر اطمینان حاصل کنید
* فیوز مربوط به سیستم را در ماشین بررسي کنید تا سالم باشد در صورت معیوب بودن عامل سوختگي فیوز را رفع کرده آن را عاوض
کنید مطمئن شويد که از فیوزی با مشخصات يکسان استفاده کرده ايد.
* در صورت برطرف نشدن عیب با احساس بوی سوختگي از شیارهای پشت مالتي مديا سیستم را به نزدياک تارين نماينادگي مجااز
مالتي مديا بفرستید
 )14صداي سيستم قطع شده و يا قابل افزايش نيست
*ممکن است کابل مربوط به صدا درکانکتورهای پست سیستم به درستي وصل نشده و يا معیوب باشند.
*ممکن است بلند گو های سیستم و يا کابلهای مربوطه معیوب باشند
*ممکن است دگمه "بي صدا"روشن باشد
 )15صدايي به گوش نمي رسد يا بسيار آهسته است
* ممکن است صدای سیستم کم باشد
*ممکن است دگمه "بي صدا"روشن باشد
* در صورت م عیوب نبودن بلند گو ها و سیم های رابط آنها و بررسي موارد باال اگر همچنان عیب پابر جاا باود سیساتم را باه نزدياک
ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
 )16تصاوير کشيده مي شود يا نسبت تبديل صحيح نيست
* ممکن است نسبت تبديل صفحه نمايش بدرستي تنظیم نشده .تنظیمات متناسب با صفحه نمايش انجام دهید.
 )17کيفيت نمايش تصاوير خوب نيست
* ممکن است تنظیمات نمايش تصوير مشکل داشته باشد .با فشار دادن دگمه  defaultبه تنظیمات اولیه بازگرديد.
 )18پس از وارد کردن USBپيغام خطا مشاهده مي شود
* سیستم از اين ابزار  USBپشتیباني نمي کند.مالل از هارد اکسترنال پشتیباني نمیشود با ياک درگااه  USBقابال اطمیناان ديگار
سیستم را تست کنید تا مطمئن شويد که مشکل از سمت مشتری است يا خیر.
* دگمه پاور

را به مدت  2ثانیه فشار داده و سیستم را ريست کنید.

* در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید
توجه:برای راه اندازی مجدد(ريست)سیستم دگمه پاور را 2ثانیه نگهداريد.
مشخصات سيستم صوتي تصويري چندرسانهاي
 .3ولتاژ مناسب ،10V~16V DC :
میزان مصرف منبع تیذيه تحت  : ACCکمتر از (12V , 3mA) ،36 mW
میزان مصرف منبع تیذيه (12V , 0.9A) ،10.8 mW :
توجه  :همراه با استفاده از ناوبری میزان مصرف  1.2Aخواهد شد.
حداکالر میزان مصرف 45W x 4 :
 .0دمای محفظه -30°C ~ 80° :
 .3دمای عملکرد -20°C ~ 70° :
 .4سیستم ويديو NTSC/PAL :
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 .5نوع سیگنال صوتي ويديويي خروجي1Vp-p :
 .6نوع سیگنال وروردی ويديويي 1Vp-p :
 .7نوع سیگنال صوتي خروجي :آنالوگ
توجه
دستگاه تنها زماني شروع به کار خواهد کرد که دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملکرد دستگاه باشد .اگر دماای داخال
خودرو در محدوده مناسبي نمیباشد ،برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه ،استفاده از آن توصیه نمیشود.
 به منظور بهبود فن آوری ،ممکن است مشخصات فني و طراحي ،بدون اعلم قبلي تیییر داه شود.
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مشخصات پينهاي سوکت اتصال به سيستم صوتي ()Pin Configuration
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پيوست :1معرفي امواج و ويژگيهاي دسترسي راديو
ويژگیهای AM
سیگنال  AMدر اثر برخورد با اشیايي همچون ساختمانهای بلند و کوهها مي تواند تیییار جهات داده و
همچنین برخورد با يک اليه يونیزه مي تواند باعث بازگشت امواج شود.
بنابراين اين امواج مي توانند نسبت به امواج  FMتاا مساافت دورتاری مخاابره شاوند.در نتیجاه هار دو
ايستگاه راديويي مي توانند در يک زمان وبا فرکانس مشابه دريافت شوند.

ويژگیهای FM
فاصله انتشار امواج  FMبطور معمول ،حدود  52-42کیلومتر (32-05مايل) مي باشد.از آنجايیکه بارای
ارسال صدا از طريق تقسیم آن به دو کانال کدگذاری خاصي ماورد نیااز اسات،بنابراين مساافت انتشاار
FMاستريو  ،کوتاهتر از تک موج (غیر استريو)است.

نحوه انتشار امواج  FMمشابه نور مي باشد،يعني امواج در خط مستقیم حرکت کرده و بر اثر برخاورد باا
مانع منعکس میشود.بر خلف امواج ، AMسیگنال  FMنمي توانند از اليه های يونیزه منعکس شاوند و
بر اثر برخورد با مانع براحتي متوقف مي شوند.سیگنالهای  FMنمي توانند فراتر از ساطح زماین منتشار
شوند و در نتیجه ايستگاه راديويي  FMنمي تواند در مسافتي مشابه  AMباشد.

57

جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا

www.CarGarage.ir

دنـــا

سیگنال نويز چند اليه
از آنجايیکه سیگنال  FMمي تواند از مانع منعکس شود  ،ممکن است سیگنال اصلي و سیگنال منعکس
شده در يک زمان به گیرنده برسند و اين امر مي تواند منجر به تاخیر کوتاه يا انقطاع يا اعوجاج شود.اين
مشکل همچنین در زماني که سیگنال بسیار نزديک به ايستگاه فرستنده است نیز اتفا مي افتد.

لرزش/نويز متناوب
از آنجايیکه سیگنال از فرستنده  FMدر خط مستقیم ارسال مي شود.بنابراين مي تواناد در مسایرش از
بین ساختمانهای بلند و مناطق کوهستاني يا ساير موانع  ،ضعیف شود.زمانیکه خودرو از اين گونه مناطق
عبور مي کند شرايط گیرندگي بطور ناگهاني تیییر کرده و نويزهای آزار دهنده شنیده شود.

نويز ناسالم ايستگاه راديويي
زماني که نزديک به دو ايستگاه راديويي با فرکانس های مشابه و قوی در حال رانندگي باشاید  ،ايساتگاه
راديويي که در حال گوش دادن هستید  ،موقتا قطع و ايستگاه راديويي ديگری دريافت مي شود.در همان
زمان ممکن است نويز مزاحم شنیده شود.
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نويز سیگنال قوی
وقتي که نزديک به برج فرستنده ايستگاه راديويي هستید،سیگنال ارسالي به حدی قوی است که ممکان
است نويز و سر وصدای مزاحم از راديو شنیده شود.

نويز سیگنال ضعیف
با توجه به دوری حومه شهر از فرساتنده ،سایگنالهای ارساالي در ايان ناحیاه ضاعیف باوده ،در نتیجاه
گیرندگي در مناطق مرزی با اختلل مواجه است.
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بخش دوم

روش و باز بست اجزا سيستم مالتي مديا
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نكات ايمني قبل از شروع فرايند:
در هنکام نصب لوازم مطمئن شويد منفي باطری قطع باشد هرگز زماني که منفي باطری وصل است عمل
نصب را انجام ندهید.
مراقب باشید که به خودرو وقطعات آن آسیب نرسد.
در هنگام دست زدن به پین های سوکتها بسیار مراقب باشید.
به موقعیت قطعات قبل از باز کردن آنها بسیار دقت کنید تا بتوانید در موقع نصب آنها را در موقعیت اصلي
شان قرار دهید.
همیشه از قطعات و ابزار های مشخ

شده در دستورالعمل نصب استفاده کنید

کار نصب رادر جايي که اشعه مستقیم آفتاب و يا گرد غبار وجود دارد انجام ندهید.
همیشه نصب اين لوازم يدکي را در دمای محیط  35درجه به باال انجام دهید.
چسب دو طرفه را با دقت در محل مناسب قرار دهید زماني که برای اولین بار چسب دوطرفه به سطح
چسبید،سعي نکنید آن را از سطح جدا کنید و موقعیت آن را عوض کنید.

محافظت از سوکتها و اينترکانکتورهاي دسته سيمها
هيچگاه سيم هاي مرتبط
با ايربگ را با ساير
سيمها به هم محكم نكنيد

براي جداكردن
سوكتها آن را نكشيد

هيچگاه سيمها را
نكشيد

هنگام نصب
كانكتورها از قفل
شدن كامل آنها
مطمئن شويد
اگر كانكتورها باز
شدند مجددا آنها را
در جاي اصلي
خودنصب كنيد
سيم ها را به وسيله
بستهاي كمكي در
جايي مشخص محكم
كنيد به طوري كه
آويزان نباشند و
اضافه ي بستهاي
كمكي را ببريد.

هنگام نصب دسته
سيمها  ،دقت كنيد
سيم زير قطعات
مونتاژ نشود.
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ابزار و لوازم مورد نياز
 )3ابزار تريم
 )0آچار سوکتي شش گوش

 )3پیچ گوشتي دو سو و چهار سو

 )4محافظ فرمان

 )5چسب محافظ وچسب بر

 )6دستکش پارچه ای و پارچه نرم

 )7اسپری کنتاکت شور
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دستور العمل باز کردن سيستم مالتي مديا از روي داشبورد:
اسپری کنتاکت شور را برروی پارچه نرم اسپری کنید .مناطقي که قرار است قطعات قرار بگیرند را کامل تمیزکنید
SHOP TOWEL

* نکته:
همیشه از اسپری کنتاکت شور استفاده کنید
اسپری کنتاکت شور را مستقیم بر روی قطعات اسپری نکنید
قبل از شروع به کار بگذاريد مناطق تمیز شده کامل خشک شود.
CONTACT CLEANER

جدا کردن کابل باطري
)3کابل منفي را از باطری جدا کنید

 )0محافظ فرمان و صندلي ها را قرار دهید سپس از پوشش نواری(چسب کاغذی) برای محافظات از پنال اساتفاده
کنید.
)3قبل از باز کردن سیستم،جهت محافظت از دستهايتان و داشبورد ابتدادستکش بپو شید
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 )4از جدا کننده پنل برای شل کردن پوشش بااليي دستگاه استفاده کنید.سپس پوشش بااليي دستگاه را به آرامي
جدا کنید.

* نکته:
برای جلوگیری از آسیب به داشبورد تنها از ابزارهای پیشنهاد شده استفاده کنید.
قطعات را جهت جدا کردن به آرامي بکشید تا نشکنند.
 )5جعبه ابزار وسط داشبورد را بیرون بیاوريد

 )6ازپیچ گوشتي جهت باز کردن دو پیچ موجود در زير پنل  A/Cاستفاده کنید.سپس پنل  A/Cرا جدا کنید.
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)7بعد از جدا سازی پنل  A/Cدو عدد کانکتور موجود در پشت پنل  A/Cرا جدا کنید.

)2به وسیله جدا کننده پنل  AUX/USBرا شل کنید و به آرامي بکشید تا از داشبورد جدا شود.

)4سیم های مربوط به  USBو  AUXرا از برد  AUX/USBجدا کنید.
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 )32به وسیله چسب بر سیم  USBرا به يک سیم خارجي در حدود  352سانتیمتر بچسبانید و سیم  AUXرا
نیز به وسیله چسب بر در مرکز داشبورد ثابت کنید.
USB wire

AUX wire

Extra wire

)33کاور کناری کنسول وسط را باز کنید و دو کانکتور آنتن را جدا کنید.سپس به وسیله چسب بر کانکتورهای
آنتن را به يک سیم خارجي در حدود  352سانتیمتر بچسبانید.
Radio antenna connector

GPS antenna connector

)30با استفاده پیچ گوشتي پیچ های جلوی مالتي مديا را باز کرده و مالتي مديا را بیرون کشیده و سه کانکتور
متصل به پشت مالتي مديا را جدا کنید.
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)33تمام چسبهای متصل به سیم  USBو سیم های آنتن را باز کنید.و به وسیله چسب بر دو سیم خارجي
متصل به اين کانکتور ها را به سیم های کانکتور های پشت مالتي مديا بچسبانید.
Remove
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بستن سيستم مالتي مديا
 )3چسب بر را از سیم های خارجیه متصل به سیم های کانکتور های پشت مالتي باز کرده.به وسیله چسب هر
يک از سیم های خارجي را به کانکتور مربوط به خود يعني دو سیم آنتن وسیم  USBدر پشت مالتي مديا
بچسبانید.

Fasten

 )0سه کانکتور مربوط به مالتي مديا را به آن وصل کنید و سیم های موجود در پشت مالتي مديا را مرتب کنید تا
در هنگام قرار دادن مالتي مديا در جای خود دچار مشکل نشويد.
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جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا
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دنـــا

 )3به آهستگي هر يک از سیم های خارجي متصل به کانکتور  USBو آنتن را بکشید تا هر يک از اين کانکتور
هادر جای صحیح خود قرار بگیرند سپس چسب بر متصل به اين سیم های خارجي را با کرده تا سیم های
خارجي از سیم های پشت مالتي مديا جدا شود.

)4به آهستگي مالتي مديا را در داخل داشبورد قرار دهید.

 )5سیم های  USBو  AUXرا به برد  USB/AUXوصل کنید و سپس پنل  USB/AUXرا در سر جای خود
در مرکز داشبورد نصب کنید.
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جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا
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 )6کانکتور راديو وآنتن  GPSرا وصل کرده و کاور کناريه کنسول وسط را نصب کرده و ببنديد.

 )7با استفاده پیچ گوشتي فلیپس پیچ های جلوی مالتي مديا راببنديد

)2دو کانکتور پنل  A/Cرا وصل کرده و سپس پنل  A/Cرا در سر جای خود در وسط کنسول نصب کنید.

71

دنـــا

جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا
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دنـــا

)4با استفاده پیچ گوشتي پیچ های زير پنل  A/Cرا ببنديد.وسپس جعبه ابزار داشبورد را در سر جای خود در وسط
کنسول نصب کنید

 )32کاور باالی مالتي مديا را نصب کنید.

 )33تمام چسبهای کاغذی که جهت محافظت از داشبورد روی آن چسبانده ايد از داشبورد جدا کرده و جايآن را با
کنتاکت شور و پارچه نرم تمیز کنید.کاور فرمان را نیز از فرمان اتومبیل برداريد.
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جزوه آموزشي سيستم مالتي مديا
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دنـــا

تست کردن بعد از نصب
 )3کابل منفي باطری را مجددا به باطری وصل کرده
 )0بررسي کنید که مالتي مديا  ،لوازم جانبي و سیستم های الکتريکي به درستي کار مي کنند يا خیر.

NEGATIVE
CABLE
BATTERY
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دستور العملهاي باز كردن و نصب مالتي مديا از ماشين:

ديدي كلي:
محافظت از نگهدارندهاي سيم
دسته كابلهاي كمكي و
 SRSرا هيچ گاه به هم
محكم نكنيد

براي قطع كردن
نگهدارنده آن را
نكشيد

نگهدارنده ها را به
شدت نكشيد

دسته سيم نبايد با
قطعات تداخل داشته
باشد

كانكتورها و ترمينالها
را به صورت ايمن
وصل كنيد تازماني كه
آنها قفل شوند
اگر كانكتورها باز
شدند مجددا آنها را در
جاي اصلي خودنصب
كنيد
سيم ها را به وسيله
بستهاي كمكي در
جايي مشخص ايمن
كنيد به طوري كه
آويزان نباشند و
اضافه ي بستهاي
كمكي را ببريد.

نكات امنيتي:
در هنگام نصب و راه اندازي مراقب امنيت خود وديگران باشيد.
مراقب باشيد كه به خودرو وقطعات آن آسيب نرسد.
در هنگام دست زدن به زبانه هاي نگهدارنده ها بسيار مراقب باشيد.
به موقعيت قطعات قبل از باز كردن آنها بسيار دقت كنيد تا بتوانيد در موقع نصب آنها را در
موقعيت اصلي شان قرار دهيد.

ايمني براي قسمت الكترونيكي
در هنكام نصب لوازم مطمئن شويد منفي باطري قطع باشد هر گز رماني كه منفي باطري وصل
است عمل نصب را انجام ندهيد.
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ايمني براي قسمت هاي كمكي

هميشه از قطعات و ابزار هاي مشخص شده در دستورالعمل نصب استفاده كنيد
كار نصب رادر جايي كه اشعه مستقيم آفتاب و يا گرد غبار وجود دارد انجام ندهيد.
هميشه نصب اين لوازم يدكي را در دماي محيط  51درجه به باال انجام دهيد.
چسب دو طرفه را با دقت در محل مناسب قرار دهيد زماني كه براي اولين بار چسب دوطرفه
به سطح چسبيد،سعي نكنيد آن را از سطح جدا كنيد و موقعيت آن را عوض كنيد.

ابزار ولوازم مورد نياز
 )5جدا كننده پنل ،مخصوص ماشين

 )2آچار سوكتي شش گوش

 )3پيچ گوشتي دو سو و چهار سو مارك فليپس

 )4محافظ فرمان

 )1چسب محافظ وچسب برق

 )6دستكش پارچه اي و پارچه نرم

 )7اسپري كنتاكت شور
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باز كردن و نصب كردن
طريقه استفاده از اسپري كنتاكت شور
اسپري كنتاكت شور را برروي پارچه نرم اسپري كنيد .مناطقي كه قرار است قطعات قرار بگيرند را كامال
SHOP TOWEL

تميزكنيد
* نكته:
هميشه از اسپري كنتاكت شور استفاده كنيد
اسپري كنتاكت شور را مستقيم بر روي قطعات اسپري نكنيد

CONTACT CLEANER

قبل از شروع به كار بگذاريد مناطق تميز شده كامال خشك شود.

جدا كردن كابل باطري
)5كابل منفي را از باطري جدا كنيد

قبل از باز كردن سيستم(مالتي مديا)
 )2محافظ فرمان و صندلي ها را قرار دهيد سپس از پوشش نواري(چسب كاغذي) براي محافظت از پنل
استفاده كنيد.

باز كردن سيستم(مالتي مديا)
)3قبل از باز كردن سيستم،جهت محافظت از دستهايتان و داشبورد ابتدادستكش بپو شيد
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 )4از جدا كننده پنل براي شل كردن پوشش بااليي دستگاه استفاده كنيد.سپس پوشش بااليي دستگاه را به
آرامي جدا كنيد.

* نكته:
براي جلوگيري از آسيب به داشبورد تنها از ابزارهاي پيشنهاد شده استفاده كنيد.
قطعات را جهت جدا كردن به آرامي بكشيد تا نشكنند.
 )1جعبه ابزار وسط داشبورد را بيرون بياوريد

 )6ازپيچ گوشتي فليپس جهت باز كردن دو پيچ موجود در زير پنل  A/Cاستفاده كنيد.سپس پنل  A/Cرا
جدا كنيد.
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)7بعد از جدا سازي پنل  A/Cدو عدد كانكتور موجود در پشت پنل  A/Cرا جدا كنيد.

)8به وسيله جدا كننده پنل  AUX/USBرا شل كنيد و به آرامي بكشيد تا از داشبورد جدا شود.

)9سيم هاي مربوط به  USBو  AUXرا از برد  AUX/USBجدا كنيد.

 )51به وسيله چسب برق سيم  USBرا به يك سيم خارجي در حدود  511سانتيمتر بچسبانيد و سيم AUX
را نيز به وسيله چسب برق در مركز داشبورد ثابت كنيد.
USB wire

AUX wire
Extra wire
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)55كاور كناريه كنسول وسط را باز كنيد و دو كانكتور آنتن را جدا كنيد.سپس به وسيله چسب برق
كانكتورهاي آنتن را به يك سيم خارجي در حدود  511سانتيمتر بچسبانيد.
Radio antenna connector

GPS antenna connector

)55با استفاده پيچ گوشتي فليپس پيچ هاي جلوي مالتي مديا را باز كرده و مالتي مديا را بيرون كشيده و
سه كانكتور متصل به پشت مالتي مديا را جدا كنيد.

)52تمام چسبهاي متصل به سيم  USBو سيم هاي آنتن را باز كنيد.و به وسيله چسب برق دو سيم خارجي
متصل به اين كانكتور ها را به سيم هاي كانكتور هاي پشت مالتي مديا بچسبانيد.

Remove

www.CarGarage.ir

نصب سيستم
 )5چسب برق را از سيم هاي خارجيه متصل به سيم هاي كانكتور هاي پشت مالتي باز كرده.به وسيله
چسب هر يك از سيم هاي خارجي را به كانكتور مربوط به خود يعني دو سيم آنتن وسيم  USBدر پشت
مالتي مديا بچسبانيد.

Fasten

 )2سه كانكتور مربوط به مالتي مديا را به آن وصل كنيد و سيم هاي موجود در پشت مالتي مديا را مرتب
كنيد تا در هنگام قرار دادن مالتي مديا در جاي خود دچار مشكل نشويد.

 )3به آهستگي هر يك از سيم هاي خارجي متصل به كانكتور  USBو آنتن را بكشيد تا هر يك از اين
كانكتور هادر جاي صحيح خود قرار بگيرند سپس چسب برق متصل به اين سيم هاي خارجي را با كرده تا
سيم هاي خارجي از سيم هاي پشت مالتي مديا جدا شود.
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)4به آهستگي مالتي مديا را در داخل داشبورد قرار دهيد.

 )1سيم هاي  USBو  AUXرا به برد  USB/AUXوصل كنيد و سپس پنل  USB/AUXرا در سر جاي
خود در مركز داشبورد نصب كنيد.

 )6كانكتور راديو وآنتن  GPSرا وصل كرده و كاور كناريه كنسول وسط را نصب كرده و ببنديد.

 )8با استفاده پيچ گوشتي فليپس پيچ هاي جلوي مالتي مديا راببنديد
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دو كانكتور پنل  A/Cرا وصل كرده و سپس پنل  A/Cرا در سر جاي خود در وسط كنسول نصب كنيد.

 )9با استفاده پيچ گوشتي فليپس پيچ هاي زير پنل  A/Cرا ببنديد.وسپس جعبه ابزار داشبورد را در سر
جاي خود در وسط كنسول نصب كنيد.

 )51كاور باالي مالتي مديا را نصب كنيد.
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 )55تمام چسبهاي كاغذي كه جهت محافظت از داشبورد روي آن چسبانده ايد از داشبورد جدا كرده و
جايآن را با كنتاكت شور و پارچه نرم تميز كنيد.كاور فرمان را نيز از فرمان اتومبيل برداريد.

تست كردن بعد از نصب
 )5كابل منفي باطري را مجددا به باطري وصل كرده
 )2بررسي كنيد كه مالتي مديا  ،لوازم جانبي و سيستم هاي الكتريكي به درستي كار مي كنند يا خير.
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