
راهنمای سیستم صوتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، کیلومتر  14جاده مخصوص کرج

صندوق پستی 111 -  13895  
تلفن: 48901 )021(

نمابر: 1- 44934000 )021(
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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 مي باشد 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 حتماً 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 CD هاي دايره اي شكل 12 سانتيمتري استفاده كنيد. 

- CD را به گونه اي در دست بگيريد كه اثر انگشت روي آن به جا نماند. 
 - از چسباندن هر گونه برچسب بر روي سطح CD خودداري نماييد. 

- در صورت استفاده ي طوالني مدت، CD را با احتياط از سيستم صوتي خارج كنيد زيرا ممكن است داغ شده باشد.
-CD/CDMP3 را هرگز در معرض حرارت يا نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

  - براي تميز كردن CD/CDMP3 از 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 پاك 

نماييد و در آخر، آن را با يك پارچه ي نرم، خشك كنيد.
- از الكل يا حالل هاي شيميايي استفاده نكنيد.
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فهرست

نكات قبل از رانندگی

راه اندازی سيستم صوتی

منوی اصلی

مشخصات فنی و سؤاالت عمومی
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AM/FM حالت راديوی )Radio( -1
DVD حالت اجرای )DVD( -2
 iPod حالت اجرای )iPod( -3

 AV فعالسازی ورودی )AUX IN( -4
Media( -5( اجرای فايلهای صوتی، تصويری و ويديويی 

USB/SD از طريق

Setting( -6( فعالسازی تنظيمات صفحه نمايش و ديگر 
پارامترهای سيستم 

BT(- 7( فعالسازی بلوتوث )شامل هندزفری، دفترچه 
 )A2DP( ،تلفن، اجرای موسيقی، تاريخچه، پيامك

Info(-8( مشاهده اطالعات خودرو و سفر
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6 ..................................................................... مشخصات سيستم صوتی 
سيستم ضد سرقت .................................................................................. 7
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1
نكات قبل از رانندگی

مشخصات  سيستم صوتی
- صفحه نمايش تمام رنگی لمسی چند اينچ

AM و 12 ايستگاه  FM قابليت  تنظيم 18 ايستگاه -
MP3,WMA,JPEG,MPEG-4  قابليت پشتيبانی  فايل های -
LRC )UTF8 encoding(و فلش مموری وSD از طريق ميكرو

MP3 نمايش عنوان ترانه در حين پخش -
DVD/VCD/CD و پشتيبانیDVD  قابليت اجرای -

- قابليت اتصال بلوتوث )شامل هندزفری، دانلود دفترچه 
تلفن، بلوتوث موسيقی A2DP، پيامك، تاريخچه تماس(

از  شده  متصل   iPod امكانات  به  دسترسی  قابليت   -
طريق صفحه نمايش لمسی

- پنج نوع تون صدا: )جاز، فلت، راك، پاپ، كالسيك( و 
كيفيت باالی صدای محيطی و قابل تنظيم طبق خواست 
با  بطور خودكار  نمايش در شب  روشنايی صفحه  شما 

روشن شدن چراغ های خودرو كاهش می يابد.

اخطار
به منظور اطمينان از امنيت در حين رانندگی، صدای 
سيستم را در حدی تنظيم كنيد كه مانع از شنيدن 

صداهای ترافيكی نشود.
- هرگز در حين رانندگی صدای سيستم را تنظيم نكنيد.
تنظيم صدا در حين رانندگی خطرناك می باشد 
زيرا اين كار می تواند توجه شما از جلو را كم كند
 و منجر به تصادف شود. لطفاً صدای سيستم را 

پس از توقف خودرو تنظيم كنيد.
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1 توجه:
در شرايط استارت سرد، سيستم راهياب نيز نياز 
به زمان طوالنی تری برای راه اندازی دارد و تشخيص 
موقعيت خودرو با توجه به سرعت دريافت ماهواره ها، 

چند دقيقه طول می كشد.

توجه:
- در شرايط نرمال شروع به كار سيستم )استارت گرم(  8 
ثانيه طول می كشد. شروع به كار سيستم در شرايط خاص 

مطابق شرح زير)استارت سرد( 20-30 ثانيه طول می كشد:
- پس از نصب سيستم و راه اندازی برای اولين بار 

)استارت سرد(، سيستم برای راه اندازی نياز به حدود 20 
تا 30 ثانيه زمان دارد. پس از آن و در كاربردهای روزانه 

)استارت گرم( نيازی به اين زمان نيست.
نشود؛  استفاده  متوالی  روز  سه  سيستم  چنانچه   -

راه اندازی آن استارت سرد محسوب می شود.
چنانچه سوئيچ روشن بوده سپس خاموش شود و

 حين 10تا30 ثانيه مجدداً روشن شود؛ راه اندازی آن 
استارت سرد محسوب می شود.

- لطفاً  از سيستم صوتی به مدت طوالنی، با موتور 
خاموش استفاده نكنيد. اين كار منجر به خالی كردن  

باتری خودرو می شود.
- اين دفترچه را  به منظور استفاده های آتی، در مكانی 

در دسترس قرار دهيد.
- همواره صدای سيستم را در سطحی تنظيم كنيد كه 

مانع از شنيدن صداهای ترافيكی نشود.
امر  اين  باشد.  نبايد در معرض رطوبت  اين سيستم   -
خيس  دستان  با  هرگز  و  شده  كوتاه  اتصال  به  منجر 
داخل سيستم  به  آب  نزنيد،چنانچه  به سيستم دست 
نفوذ كرد آن را خاموش كرده برق آن را قطع و هر چه 

سريعتر به يك تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.
_ قبل از خاموش كردن خودرو سيستم را خاموش و
CD  را خارج كنيد تا از آسيب سيستم جلوگيری شود.
- اگر روش صحيح كار كردن با سيستم را نمی دانيد،  با 
فروشنده يا نزديكترين مركز خدماتی مجاز تماس  بگيريد.

نكات قبل از رانندگی
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2راه اندازی سيستم
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دستورالعمل راه اندازی سيستم صوتی
)POWER( 1- خاموش وروشن كردن سيستم

)EJECT( از دستگاه CD 2- خارج كردن
)NAVI( 3- ورود به سيستم راهياب

)MENU( 4- ورود به منوی اصلی
) VOL+( 5- افزايش صدای سيستم

)VOL-( 6- كاهش صدای سيستم
ترك  ويا  پوشه  فايل،  راديويی،  ايستگاه  7- جستجوی 

موسيقی در رديف های بااليی )  (

ترك  ويا  پوشه  فايل،  راديويی،  ايستگاه  8- جستجوی 
موسيقی در رديف های پايينی )  (

)MUTE(9- قطع كامل صدای خروجی سيستم
)DISP(10- خاموش كردن صفحه نمايش و نور پس زمينه

11- ميكروفن جهت مكالمه هندزفری
12- ورودی ميكرو اس دی

توجه:
- محدوده حساس لمسی روی پنل در مركز هر آيكون 
قرار  گرفته است. لطفاً به منظور اجرای هر آيكون مركز 

آن را  لمس كنيد.
- بداليل ايمنی، هنگامی كه سيستم در حالت استفاده 
از دوربين دنده عقب است، كليه دكمه های سيستم 
صوتی غير فعال بوده و پخش موسيقی متوقف می شود. 

لطفا تمام  تمركزتان به پارك كردن خودرو باشد.

راه اندازی سيستم صوتی
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دستور العمل سريع كار با سيستم صوتی از طريق صفحه لمسی )با يك انگشت(

1.حالت راديو، جستجوی ايستگاه راديويی:
ايستگاه های  فركانس  تنظيم  منوی  در  جستجو 

راديويی به صورت اتوماتيك:
- كشيدن انگشت به چپ: فركانس نمايش داده شده 
را ) مطابق با شكل(  لمس و انگشت را به چپ بكشيد ، 
سيستم شروع به جستجو برای فركانس پايين تر خواهد 
كرد و به محض دريافت فركانس قوی، پخش آن ايستگاه 

آغاز می شود.

داده  نمايش  فركانس  به راست:  انگشت  - كشيدن 
شده را ) مطابق با شكل (لمس و انگشت را به راست 
بكشيد، سيستم شروع به جستجو برای فركانس باالتر 
خواهد كرد و به محض دريافت فركانس قوی، پخش آن 

ايستگاه آغاز می شود.

2.تنظيم دقيق ايستگاه راديويی:
- كشيدن انگشت به باال: برای تنظيم دقيق، فركانس 

نمايش داده شده را لمس و انگشت را به باال بكشيد.
در موج  FM هر بار MHz 0.1 به سمت عقب و در موج 

AM هر بار KHz 9  به سمت عقب تنظيم می شود.

- كشيدن انگشت به پايين: برای تنظيم دقيق، فركانس 
نمايش داده شده را لمس و انگشت را به پايين بكشيد.

در موج  FM هر بار MHz 0.1 به سمت جلو و در موج  
AM هر بار KHz 9  به سمت جلو تنظيم می شود.

3.  حالت مالتی مديا، پخش فايل ويديويی بعد يا قبل
- كشيدن انگشت به چپ: به منظور اجرای ترك قبلی 
روی نام نمايش داده شده ترك را لمس و انگشت را به 

چپ بكشيد.

- كشيدن انگشت به راست: به منظور اجرای ترك 
بعدی روی نام نمايش داده شده ترك را لمس و انگشت 

را به راست بكشيد.
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4.حالت مالتی مديا، پخش فايل صوتی بعد يا قبل:
- كشيدن انگشت به چپ: به منظور اجرای ترك قبلی 
روی نام نمايش داده شده ترك را لمس و انگشت را به 

چپ بكشيد.

- كشيدن انگشت به راست: به منظور اجرای ترك 
بعدی روی نام نمايش داده شده ترك را لمس و انگشت 

را به راست بكشيد.

5.حالت مالتی مديا ، پخش عكس بعد يا قبل:
كشيدن انگشت به چپ: به منظور نمايش عكس قبلی 
روی نام  نمايش داده شده ترك را لمس و  انگشت را به 

چپ بكشيد.

نمايش عكس  منظور  كشيدن انگشت به راست: به 
بعدی روی نام نمايش داده شده ترك را لمس و انگشت 

را به راست بكشيد.

دستور العمل سريع كار با سيستم صوتی از طريق صفحه لمسی )با يك انگشت(
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جابجايی سريع بين فايل ها و ايستگاه های راديويی )با دو انگشت(

ايستگاه های  بين  سريع  جابجايی  راديو،  حالت   .1
ذخيره  شده در حافظه:

- كشيدن دو انگشت به سمت باال: به منظور رفتن به 
ايستگاه ذخيره شده ماقبل، دو انگشت را به سمت باال بكشيد.

- كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور انتقال 
انگشت را به سمت  ايستگاه ذخيره شده بعدی، دو  به 

پايين بكشيد.

2.حالت مالتی مديا، پخش فايل ويديويی قبلی يا بعدی
- كشيدن دو انگشت به سمت باال: به منظور اجرای 
فايل قبلی، روی تصوير در حال پخش صفحه را لمس 

كرده و دو انگشت را به سمت باال بكشيد.

كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور اجرای 
فايل بعدی، روی تصوير در حال پخش صفحه را لمس 

كرده و دو انگشت را به سمت پايين بكشيد.
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3. حالت چند رسانه ای، پخش فايل صوتی قبلی يا بعدی:
- كشيدن دو انگشت به سمت باال: به منظور اجرای 
فايل قبلی، روی نام فايل در حال پخش را لمس كرده و دو 

انگشت را به سمت باال بكشيد.
- كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور اجرای 
فايل بعدی، روی نام فايل در حال پخش را لمس كرده و 

دو انگشت را به سمت پايين بكشيد. 

4. حالت مالتی مديا، پخش فايل تصويری  قبلی  يا بعدی 
- كشيدن دو انگشت به سمت باال:به منظور نمايش 
فايل قبلی، روی فايل نمايش داده شده را لمس كرده و 

دو انگشت را به سمت باال بكشيد.
- كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور نمايش 
فايل بعدی، روی فايل نمايش داده شده را لمس كرده و دو 

انگشت را به سمت پايين بكشيد.

5. حالت iPod،پخش فايل صوتی قبلی يا بعدی:
- كشيدن دو انگشت به سمت باال: به منظور پرش 
به شروع فايل در حال پخش دو انگشت را به سمت باال 
بكشيد. و به منظور بازگشت به فايل ما قبل نيز دوباره دو 

انگشت را به باال بكشيد.

- كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور اجرای 
فايل بعدی، دو انگشت را به سمت پايين بكشيد.

توجه:
با   ،iPod مديا  مالتی  فايل های  پخش  حالت  در 
لمس  آيكون)قبلی( همان موسيقی را از ابتدا 
پخش خواهد كرد، با لمس دو باره همان آيكون به 

آهنگ قبلی می رود.

جابجايی سريع بين فايل ها و ايستگاه های راديويی )با دو انگشت(
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تنظيم صدای سريع )با دو انگشت(

6.حالت منوی اصلی و رهياب، جابجايی بين فايل های 
قبل وبعد:

- كشيدن دو انگشت به سمت باال: به منظور جابجايی 
به فايل صوتی يا ايستگاه راديويی قبلی، روی فايل نمايش 
داده شده را لمس كرده و دو انگشت را به سمت باال بكشيد. 

صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود.

كشيدن دو انگشت به سمت پايين: به منظور جابجايی به 
فايل صوتی يا ايستگاه راديويی بعدی، روی فايل نمايش داده 

شده را لمس كرده و دو انگشت را به سمت پايين بكشيد. 
صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود.

تنظيم صدای سريع )با دو انگشت(
تنظيم صدا در همه حاالت

- كشيدن دو انگشت به چپ : به منظور كاهش صدا، روی 
صفحه نمايش را  با دو انگشت لمس و  انگشتان را به چپ بكشيد.

- كشيدن انگشت به راست: به منظور افزايش صدا، 
روی صفحه نمايش را  با دو انگشت لمس و  انگشتان را 

به راست بكشيد.

توجه:
در حالت مسيريابی و روی نقشه، تنظيمات دو انگشتی 

صدا يا جابجايی بين ترك ها عمل نمی كند.
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جابجايی سريع )با سه انگشت(

1- جابجايی سريع به حالت مسيرياب
- با كشيدن  سه انگشت به پايين برروی صفحه نمايش جابجايی 

سريع از ساير حالت ها به  حالت مسيرياب اتفاق می افتد.
كشيدن سه انگشت به پايين: به منظور جابجايی بين 
حالت مسيرياب و حالت قبلی، صفحه نمايش را با سه 
انگشت لمس كرده و انگشتان را به پايين بكشيد.)چنانچه 
در حالت مسيرياب باشيد با كشيدن سه انگشت به پايين 
به حالت قبلی كه در حال استفاده بوديد باز می گرديد.(

2- برگشت سريع به منوی اصلی
- كشيدن سه انگشت به باال: به منظور جابجايی سريع 
از هر حالتی به منوی اصلی، سه انگشت را به باال بكشيد.

)مثال چنانچه در حالت راديو باشيد، با كشيدن سه انگشت 
به باال به منوی اصلی منتقل می شويد.(

توجه:
چنانچه قبل از مسيرياب در حال كار با iPod بوده ايد 
و در حال حاضر iPod را از سيستم جدا كرده ايد، با 
كشيدن سه انگشت به پايين وارد حالت راديو می شويد.
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قطع صدا )باچهار انگشت( 

توجه:
در حالت mute، صدای كليه رسانه ها قطع می شود. 
)مانند راديو، iPod. توصيه می شود قبل از استفاده از 
هر يك از حالت ها، حالت بی صدا را غيرفعال كنيد.(

توجه:
در اين حالت صفحه نمايش و نور پس زمينه خاموش 

می شود ولی پخش صدا ادامه پيدا می كند.

قطع سريع صدای سيستم در تمام حالت ها:
كشيدن چهار انگشت  به چپ )يا راست(:

به منظور قطع صدای سيستم، صفحه نمايش را با چهار 
انگشت لمس كرده و به چپ يا راست بكشيد. برای برقراری 

مجدد صدا، همان كار را تكرار كنيد.

خاموش كردن صفحه نمايش ) با چهار انگشت(
كشيدن چهار انگشت به سمت باال يا پايين: به منظور 
خاموش كردن صفحه نمايش، صفحه را با چهار انگشت 

لمس و سپس به  سمت باال يا پايين بكشيد:

برای روشن كردن صفحه نمايش، صفحه را با يك انگشت 
لمس و به مدت يك ثانيه نگه داشته و رها كنيد يا چهار 

انگشت را مجددا، به سمت باال يا پايين بكشيد.
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توجه:
- جهت تهيه نرم افزار رهياب از برند هاي مورد تائييد ايساكو استفاده نماييد

- نرم افزار رهياب توسط ورودی ميكرو SD قابل اجرا می باشد.
- اكيدا" توصيه می گردد برروی ميكرو SD رهياب هيچگونه فايل متفرقه قرار ندهيد.

_جهت اجرای نرم افرا رهياب حتماً ميكرو SD را قبل از زمان استارت خودرو در محل آن قرار دهيد. در غير اين صورت پورت ميكرو SD آماده جهت اجرای فايل های صوتی 
و تصويری قيد شده در دفترچه می باشد.
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منوی اصلی
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توجه:
- )DIC(: مشاهده بعضی از ايرادات خودرو مانند           

خرابی المپ ها، باز بودن درب ها، و...
- آيكون های iPod ,AUX,BT وقتی وسيله ای به 

سيستم متصل نباشد خاكستری هستند.

AM/FM حالت راديوی )Radio( -1
DVD حالت اجرای )DVD( -2
 iPod حالت اجرای )iPod( -3

 AV فعالسازی ورودی )AUX IN( -4
Media( -5( اجرای فايلهای صوتی، تصويری و ويديويی 

USB/SD از طريق

Setting( -6( فعالسازی تنظيمات صفحه نمايش و ديگر 
پارامترهای سيستم 

BT(- 7( فعالسازی بلوتوث )شامل هندزفری، دفترچه 
 )A2DP( ،تلفن، اجرای موسيقی، تاريخچه، پيامك

Info(-8( مشاهده اطالعات خودرو و سفر
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تنظيمات سيستم

آيكون setting را در منوی اصلی فشار دهيد تا وارد  صفحه 
تنظيمات سيستم شويد. 

نصب
با انتخاب دكمه installation آيتمهای صدای بيپ، تنظيم 
صدای Subwoofer، تنظيم ساعت نيم سال و تنظيم  

ساعت روزانه فعال می شوند.

خاموش و روشن كردن صدای بيپ
- برای فعالسازی يا غيرفعال كردن صدای صفحه لمسی 
وارد تنظيمات شده و خاموش يا روشن را انتخاب كنيد.

Subwoofer خاموش و روشن كردن بلندگوی
- برای فعالسازی يا غيرفعال كردن بلندگوی صدای بم، 
وارد تنظيمات شده و خاموش يا روشن را انتخاب كنيد.

توجه:
لطفاً تا زمانی كه با كاربرد كامل هر يك از تنظيمات  
سيستم آشنا نشده ايد، تنظيمات كارخانه ای را  تغيير 
ندهيد. اين كار می تواند كيفيت فايل های صوتی و 

تصويری را تحت تأثير قرار دهد.
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تنظيمات سيستم

تنظيم وتغيير اتوماتيك ساعت درهر نيم سال:
ساعت تابستانی يا همان اصطالح "ذخيره روشنايی روز" 
)DST( به استفاده بيشتر و بهتر از روشنايی روز اشاره دارد 
و معموالً با جلو رفتن زمان به مدت يك ساعت در آخر 

زمستان يا اول بهار و بازگشت آن در پاييز انجام می شود.
با فعال كردن اين آيتم تنظيمات ساعت به صورت اتوماتيك 

در زمستان و بهار انجام می شود.

تنظيمات ساعت:
از  دقيقه  و  ساعت  تاريخ،  ماه،  سال،  تنظيم  منظور  به   -

دكمه های  مثبت  و  منفی استفاده كنيد.

روشنايی
- برای تنظيم روشنايی تصوير دكمه Brightness را 

فشار دهيد.
دارد:  وجود  صفحه  در  روشنايی  تنظيم  سطح  پنج 
درخشان، روشن، معمولی،تيره، تاريك سطح مورد نظرتان 

را انتخاب كنيد.

توجه:
- صفحه نمايش در شب با روشن شدن چراغ های

 خودرو، به صورت اتوماتيك تيره تر می شود و اين 
به معنای خرابی سيستم نيست.

- تنظيمات پيش فرض نور صفحه نمايشگر نور معمولی 
جهت  روز و در شب )با روشن شدن چراغ های خودرو( 

كم نور می باشد.
- اگر در شب )با روشن بودن چراغ خودرو(سطح  
روشنايی را بطور دستی تنظيم كنيد، با روشن شدن 
مجدد چراغ خودرو، تنظيمات جديد شما  اولويت 

داشته و اجرا می شود. 
چنانچه در طول روز يا شب، از دوربين دنده عقب 
اتوماتيك  بطور  روشنايی سيستم  كنيد،  استفاده 

روی درخشان ترين سطح قرار می گيرد.



23

3

تنظيم صدا
  sound field منوی  از  صدا   تنظيم  برای  می توانيد 
استفاده  كرد. برای تنظيم زير و بم بودن صدا می توانيد از 

دكمه + يا – روی صفحه نمايش استفاده كنيد.

- برای تنظيم باالنس  صدا در جهات جلو، عقب و چپ و 
راست، جهت مورد نظر را از روی صفحه نمايش مستقيماً 

انتخاب كنيد.
- به منظور تنظيم باالنس صدا در جهت راست و چپ 
خودرو ، دكمه L,R  را روی صفحه نمايش انتخاب كنيد.

و عقب  تعادل صدا در جهت جلو  تنظيم  به منظور   -
خودرو، دكمه F,B را روی صفحه نمايش انتخاب كنيد.

افكت صدا
از طريق دكمه sound effect می توانيد يكی از پنج 

افكت زير را مطابق سليقه خود انتخاب كنيد:
.Jazz/Flat/Rock/Pop/Classic

Surround صدای محيطی
صدای  منوی  وارد   surround دكمه  دادن  فشار  با   -
محيطی شده و می توانيد با استفاده از دكمه روشن/خاموش 

آن را فعال يا غيرفعال كنيد.

توجه:
تنظيم پيش فرض كارخانه فلت است.

تنظيمات سيستم
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تنظيم زبان
 با استفاده از دكمه Language می توانيد وارد منوی 

چند زبانه شويد و انتخاب كنيد.

تنظيمات پيش فرض
با انتخاب دكمه بلی می توانيد به تنظيمات پيش فرض 

كارخانه برگرديد.

راديو
ابتدا دكمه منو را فشار دهيد تا وارد منوی اصلی شده و 

از آنجا با انتخاب  راديو وارد اين حالت شويد.

انتخاب باند
 FM وارد منوی FM برای انتخاب رديف های ذخيره شده
كانال های   FM1/FM2/FM3 بين جابجايی  با  و  شده 

ذخيره شده نمايش داده می شود.
 AM وارد منوی AM برای انتخاب رديف های ذخيره شده
شده و با جابجايی بين AM1/AM2 كانال های ذخيره 

شده نمايش داده می شود.

تنظيم كانال های ذخيره شده
برای ذخيره سازی موج های  پلتفرم  اين سيستم دو  در 
AM )شش موج در هر پلتفرم و مجموعاً دوازده ايستگاه( 
)شش   FMموج های سازی  ذخيره  برای  پلتفرم  سه  و 

ايستگاه در هر يك و مجموعاً هجده( تعبيه شده است.
پلتفرم های  از  يكی  كانال،  يك  سازی  ذخيره  1-برای 
AM1/AM2 يا /FM2/FM3 FM1 را انتخاب و روی 

ايستگاه مورد نظرتان تنظيم كنيد.
2- كانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانيه نگهداريد.روی 
صفحه شماره و فركانس آن كانال نمايش داده می شود. در اين 

حال ايستگاه  نمايش داده شده روی كانال ذخيره می شود.
كنيد.  دنبال  ايستگاه ها  ساير  برای  را  روش  3- همين 
برای بكارگيری هر يك از ايستگاه های ذخيره شده، يكی 
مورد  كانال  و روی دكمه  انتخاب كرده  را  پلتفرم ها  از 

نظر بزنيد.

توجه:
هيچ يك از شش كانال ذخيره شده نمی توانند دو 

فركانس يكسان را همزمان ذخيره كنند.

تنظيمات سيستم
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تنظيم دستی
دكمه Manual را به منظور انتخاب مستقيم ايستگاه 

مورد نظر بزنيد.
نمودار مدرج  فركانس را لمس و به سمت ايستگاه مورد 

نظر بكشيد. و يا از دكمه های > <  استفاده كنيد

و  عقب  جلو،  جهات  در  صدا  باالنس   تنظيم  برای   -
چپ و راست، جهت مورد نظر را از روی صفحه نمايش 

مستقيماً انتخاب كنيد.
- به منظور تنظيم باالنس صدا در جهت راست و چپ 

خودرو، دكمه L,R  را روی صفحه نمايش انتخاب كنيد.
- به منظور تنظيم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو، 

دكمه F,B را روی صفحه نمايش انتخاب كنيد.

ذخيره خودكار
با انتخاب دكمه AS روی صفحه نمايش، فركانس شش 
ايستگاه ذخيره شده اول؛ بازسازی شده و بطور خودكار 
سيستم شش ايستگاهی را كه با قويترين سيگنال گيرنده 
پيدا كند، ذخيره خواهد كرد. شما با استفاده از اين روش 
می توانيد يك جستجوی  سريع در ايستگاه ها داشته و آنها 

را ذخيره كنيد.

جستجو كردن
ايستگاه ها  انتخاب دكمه Scan جستجوی خودكار  با 
شروع شده و بعد از يافتن هر ايستگاه آن را به مدت 5 

ثانيه پخش می كند.

توجه:
پس از اينكه جستجوی AS پايان يافت، پخش راديو 
از اولين ايستگاه يافته شده شروع می شود. شما بايد 

ايستگاه مورد نظرتان را دستی انتخاب كنيد.
AS فقط در موج های FM3,AM2  كار می كند.

تنظيمات سيستم
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بی صدا كردن
با فشار دادن دكمه mute روی صفحه نمايش، صدای 
راديو قطع و بر روی صفحه راديو خاموش نمايش داده 
می شود. خروج از اين حالت با تنظيم صدا يا لمس هر 

يك از كليدهای راديو امكان پذير است.

اجرای فايل های ويديويی
Video playback

SD -1 يا فلش مموری را وارد دستگاه كنيد.
2- از منوی اصلی، كليد Mode را انتخاب كنيد. 

3.- كليد Video را انتخاب كنيد، منوی كنترل چند 
رسانه ای نمايان می شود.
 فايل ويديويي قبلی

 يا  : شروع يا توقف فايل ويديويي
 انتخاب ويديوي بعدي

ويديويي  فايل  مناسب  ابعاد  انتخاب  براي   :]Setting[
)4:3( ، )16:9( و )نمايش تمام صفحه(

]File[: بازگشت به ليست آهنگ های SD يا فلش مموري
]Upper[ به مرحله قبل برويد.

]Update[: وقتی SD يا فلش مموري حاوي داده های 
جديدي مي باشد، اين كليد را جهت به روز كردن داده ها 

و بازخوانی داده های جديد بفشاريد.
توجه:

- وقتی فلش مموري يا SD  در حال پخش است، پس ازبيصدا 
 ،mute لغو با  و  متوقف خواهد شد  )mute(، پخش  كردن 

مجدداً اجرا خواهد شد.
- هنگامي كه فلش مموري يا SD در دستگاه قرار داده مي شود، 

خواندن يك فايل حجيم چندين ثانيه به طول مي انجامد.
- اگر وقتی فلش مموري يا SD در حال پخش است، به طور 
فلش  پخش  مراجعه شود،  گوشي  به  مربوط  به صفحه  موقت 

مموري يا SD به طور موقت، قطع خواهد شد. 
 ،reverse درصورت پاسخ به يك تماس يا وارد شدن به حالت
هنگامی كه تماس / reverse به پايان می رسد، صفحه نمايش 

و صدا به حالت فلش مموري يا SD  باز خواهد گشت.
- اگر سيستم در حالت ويديو خاموش شود، هنگام روشن كردن 
مجدد سيستم، حالت پخش صوتی مالتی مديا باز خواهد گشت.

توجه:
- اگر سيستم به هيچ يك از دستورات پاسخ نمی دهد، 
صفحه را خاموش و پس از چند ثانيه  مجدداً روشن كنيد.
- اثر انگشت روی صفحه نمايش را با استفاده از يك 

دستمال تميز پاك كنيد.
- رنگ هر دكمه بعد از انتخاب تغيير می كند.

تنظيمات دستی   از طريق  اتوماتيك  - جستجوی 
متوقف می شود.

تنظيمات سيستم
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پخش صوتي

SD -1 يا فلش مموری را وارد دستگاه كنيد.
2- از منوی اصلی، كليد Media را انتخاب كنيد. 

انتخاب كنيد، منوی كنترل چند  3- كليد Music را 
رسانه ای نمايان می شود.

 انتخاب آهنگ قبلی
 يا  شروع يا توقف آهنگ
  انتخاب آهنگ بعدي

]Repeat[: انتخاب ]Repeat one[ براي تكرار آهنگ 
فعلی و يا ]Repeat DIR[ براي تكرار پوشه جاری.

]Random[: برای فعال كردن / غير فعال پخش آهنگ 
به صورت تصادفي

]Scan[: برای فعال كردن / غير فعال پخش اسكن
Repeat: پيش فرض آن، پخش تكراري كل اين آهنگ مي باشد.

Random: پخش تمامي آهنگ ها به صورت تصادفی

Scan: پخش هر آهنگ به مدت 10 ثانيه و پرش به 
آهنگ بعدی

  SDبازگشت به ليست آهنگ هاي فلش مموري يا :]File[
]Upper[: به مرحله قبل برويد

]Update[: وقتی SD يا فلش مموري حاوي داده های 
جديدي مي باشد، اين كليد را جهت به روز كردن داده ها 

و بازخوانی داده های جديد بفشاريد.

نمايش متن ترانه ها
اگر فايل متن ترانه ها بارگذاري شده است، به دايره نشان 
داده شده در شكل زير، برای نشان دادن متن ترانه ها در 
حالت تمام صفحه، ضربه بزنيد. براي بازگشت به صفحه 

اصلی مجدداً به صفحه نمايش ضربه بزنيد.

توجه:
Repeat  و Random  نمي توانند به صورت همزمان 

اجرا شوند.

توجه:
  پشتيبانی از فرمت های فايل های صوتی: 

.P3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG
پشتيبانی از فرمت فايل تصويری: 

MP4/3GP/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/
.VOB/FLA

 .)UTF8 كد( LRC :پشتيبانی از فرمت های متن ترانه ها
فرمت هاي ويديويی توصيه شده و فرمت های فشرده سازی: 

 480 x 720 :وضوح .MPG2
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نمايش فايل هاي تصويري

SD -1 يا فلش مموری را وارد دستگاه كنيد. 
2- از منوی اصلی، كليد Media را انتخاب كنيد.

3- كليد Picture را انتخاب كنيد، منوی كنترل چند 
رسانه ای نمايان می شود.

 تصوير قبلی 
 يا  شروع يا توقف فايل تصويري

 انتخاب تصوير بعدي

براي انتخاب ابعاد مناسب فايل تصويري )4:3( ، )16:9( 
 5[ ثانيه[،   2[ پخش:  زمان  صفحه(.  تمام  )نمايش  و 

ثانيه[، و ]8 ثانيه[.
لغو كردن منو كنترل چند رسانه ای: به يك تصوير ضربه 
 5 از  بعد  نزنيد.  ضربه اي  نمايش  صفحه  به  يا  و  بزنيد 
ثانيه، منوي كنترل چندرسانه ای ناپديد شده و تصاوير 

در حالت تمام صفحه نمايان خواهند شد.

USB/SD : نكاتی در مورد
MP3,WMA,JPEG,MPEG4 تمامی فايلهای -

توسط اين دو درگاه پشتيبانی می شوند.
-Fat 12/Fat 16/Fat 32 قابل پشتيبانی است.

 32GB حداكثر حافظه قابل پشتيبانی توسط دستگاه -
می باشد.

- فركانس نمونه برداری 8KHz تا 48KHz قابل 
پشتيبانی  هستند.

دستگاه  اين  توسط   32-320kbps بيت  نرخ   -
پشتيبانی
می شوند.

باال  ظرفيت  خارجی  های  حافظه  اتصال  از   -
)External hard(

فلش  حافظه  جای  و.....به   USB ،هاب  موبايل 
خودداری نماييد.

الزم به ذكر است پورت USB قابليت شارژ موبايل 
را دارا ميباشد

قابليت اتصال قطعات با ظرفيت 1آمپر DC را دارا 
ميباشد.

از اتصال موبايل با ظرفيت شارژ باالتر پرهيز كنيد.

توجه:
1080x 1920 :پشتيبانی از فرمت فايل هاي تصويري -

- وقتی كه شما مشاهده تصاوير را انتخاب كنيد، سيستم، همه تصاوير موجود در پوشه ها را جهت نمايش، جستجو خواهد 
كرد.

_ وقتی كه فايل های تصويری را انتخاب می كنيد، زمان  صرف شده برای خواندن فايل، با توجه به حجم فايل و  
فرمت های مختلف ممكن است متفاوت باشد.

- اين تصاوير ممكن است بر روی ديگر نمايشگرها كمی متفاوت باشند.
- اگر حجم فايل تصويري بيش از حد بزرگ است و يا  فرمت فايل پشتيبانی نمی شود، عبارت  "فايل پشتيبانی 

نمی شود!" نمايش داده خواهد شد.
- وقتی تصاوير نمايش داده مي شوند، پخش آهنگ متوقف خواهد شد.
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بلوتوث

روشن كردن بلوتوث
- از منوی اصلی، كليد ]BT[  را انتخاب كنيد.

_  در صورت بروز خطا در اتصال با سيستم ، كليد لمسی 
اگر  و  بودن(  فعال  غير  )معرف  dial pad، خاكستری 
اتصال موفقيت آميز باشد، كليد، رنگي خواهد شد. اگر 
بعدازعمليات pairing كليد، هنوز خاكستری مي باشد، 
سيستم  توسط  شما  گوشي  كه  است  معنی  اين  به 

پشتيبانی نمی شود.

برقراري ارتباط با دستگاه  از طريق بلوتوث
تا  بزنيد  ضربه   BT منوی  در   )Setting( كليد  به   -1

صفحه تنظيمات بلوتوث و اتصال گوشي نمايان شود.
2- بر روي كليد ]Search[ ضربه بزنيد تا گوشي هاي 

شناسايی شده فهرست شوند.

3-اگر سيستم صوتی نمی تواند بلوتوث موبايل شما را شناسايی 
كند .عمل pairing  را از طريق گوشی موبايل انجام دهيد. 

حتماً ازفعال بودن حالت بلوتوث موبايل خود  مطمئن شويد.

را  فعال  بلوتوث  قابليت  با  گوشی  يك  دستگاه،   -4
شناسايي مي كند.

5- به گوشي داراي بلوتوثي كه می خواهيد با آن مرتبط 
شويد، راانتخاب و كليد ]Pair[ را فشار دهيد.
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6- اطمينان حاصل كنيد كه گوشي مورد نظرتان انتخاب 
شده  است و كليد ]Ok[ يا ]Cancel[ را فشار دهيد.

در  را   "0000" عبور  كد   . ارتباط  برقراري  از  پس   -7
گوشي وارد كنيد.

صفحه مرتبط سازي بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. نام 
نمايش داده شده دستگاه “DENA” مي باشد.

به  نمايشگر  اتصال،  موفقيت آميز  برقراري  از  پس   -8
منوي اصلي بلوتوث بازمي گردد.

استفاده از گوشي جهت برقراري ارتباط با دستگاه مالتی مديا:
)1( روشن كردن BT بر روی گوشي.

"Dena" 2( جستجوي دستگاه و اتصال به دستگاه(
دكمه  فشردن  و   "0000" عبور  رمز  كردن  وارد   )3(

"OK" بر روی گوشي.
)4( پس از اتصال موفقيت آميز، صفحه نمايش به منوی 

اصلی بلوتوث برمي گردد.

بلوتوث
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اتصال به بلوتوث

ارتباط مجدد
گوشي  به  اما  بود،  شده   pair بلوتوث  سيستم  اگر   -1
 ]Setting[ متصل نشده بود، روي صفحه نمايش به دكمه
برای ورود به صفحه تنظيمات بلوتوث و اتصال گوشي، 

ضربه بزنيد. 
صفحه نمايش ليست گوشی هاي مورد اتصال را نشان 

می دهد. 
گوشي مورد نظر را انتخاب كرده و كليد ]Pair[ را فشار 

دهيد تا ارتباط برقرار شود.

2- صفحه تاييد ظاهر مي شود كه آيا اتصال با گوشي 
برقرار شود. براي اتصال، كليد ]Ok[ را فشار دهيد.

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

توجه:
هنگامی كه يك گوشی به سيستم بلوتوث متصل 
شود، ديگر گوشي هاي مرتبط شده در خودرو را 
نيز می توان برای اتصال انتخاب كرد )گوشي اصلی 
به طور خودكار، اتصال را لغو خواهد كرد(، اما اگر 
غير  بلوتوث  حالت  يا  و  نباشد  در خودرو  گوشي 
فعال است، عبارت "در تنظيمات گوشي به عنوان 
دستگاه پيش فرض مورد اتصال، خطايي رخ داده 

4- پس از برقراري موفقيت آميز اتصال، نمايشگر به منوي است" ظاهر خواهد شد.
اصلي بلوتوث بازمي گردد.
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لغو اتصال 

1- براي لغو اتصال با گوشي، كليد disconnect را فشار 
دهيد.

2- صفحه تاييد ظاهر مي شود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود.
براي لغو اتصال، كليد ]Ok[ را فشار دهيد.

حذف
براي پاك كردن گوشي هاي شناسايي شده از فهرست، 
را   ]Delete[ كليد  و  كرده  انتخاب  را  موردنظر  گوشي 

فشار دهيد.

صفحه تاييد ظاهر مي شود كه آيا اتصال با گوشي لغو شود؟ 
براي لغو اتصال، كليد ]Ok[ را فشار دهيد.
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فعال و غيرفعال كردن بلوتوث

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

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

فعال و يا غيرفعال كردن پاسخ گويي خودكار
Auto-[ 1- براي فعال كردن پاسخ گويي خودكار، كليد
answer on[  را فشار دهيد. هنگام دريافت يك تماس 
ورودي، بلوتوث گوشي به صورت خودكار، به تماس پاسخ 

خواهد داد.
كليد  خودكار،  پاسخ گويي  كردن  فعال  غير  براي   -2

]Auto-answer off[ را فشار دهيد.

توجه:
- يك گوشي جديدي براي نخستين بار، بايد به 
با سيستم  بتواند  تا  بلوتوث سيستم مرتبط  شود 

كار كند.
- هنگام مرتبط سازی برای نخستين بار، زمانی كه

اتصال  "اجازه  عبارت  گوشی،  نمايشگر  روي  بر   
خودكار" ظاهر مي شود، ]Yes[ بايد انتخاب شود. 
پس از آن، هنگام ورود به خودرو، اتصال به طور 

خودكار انجام خواهد شد.
- اگر مرتبط سازي بيش از سه دقيقه به طول بينجامد، 

عبارت ]Pairing fail[ نمايش داده خواهد شد.
- برای كسب اطالعات بيشتر در خصوص مرتبط 
سازی گوشي، به دستورالعمل گوشي مراجعه كنيد.

-  حداكثر تا پنج اتصال، جهت تسهيل اتصال مجدد،  
در سيستم ثبت مي شود.

- وقتی كه اطالعات مرتبط سازی پنج گوشی ثبت
گوشي  يك  با  اتصال  برقراري  از  پس  می شود،   
جديد و ثبت اطالعات آن، اولين داده قديمي ثبت 

شده، پاك خواهد شد.
-  برخي از گوشي ها، ممكن است با دستگاه سازگار نباشند.
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بلوتوث موزيك  )پخش فايل صوتي از طريق بلوتوث(

1- به كليد ]Music[  از منوي اصلي بلوتوث ضربه 
بزنيد تا بلوتوث موزيك فعال شود

 2- به حالت پخش موزيك با بلوتوث وارد شويد.

 آهنگ قبلی 
 يا  شروع يا توقف آهنگ

 انتخاب آهنگ بعدي

توجه:
- ويژگی موزيك بلوتوث )A2DP( تنها زمانی كه

در دسترس  بر روی گوشي شما  را  ويژگی  اين   
باشد، پشتيبانی می شود.

- قبل از شروع ويژگی موزيك بلوتوث، ابتدا ويژگي 
بلوتوث موزيك گوشی را روشن كنيد.

ويژگي  كردن  فعال  با  گوشي ها  از  برخي  تنها   -
بلوتوث موزيك گوشي، شروع به پخش مي كنند.
 لذا توصيه مي شود كليد ]Bluetooth[  از منوي

 اصلي را فشار دهيد تا اين ويژگي فعال شود.
- اين ويژگي در برخي از گوشي ها، به دليل داشتن 
سيستم عامل هاي مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال: 

تاخير در اجرا يا عدم توانايي پخش فايل هاي صوتي.
- قابليت A2DP تنها در حالت بلوتوث می تواند 
بلوتوث،   غيرفعال كردن  استفاده می شود، هنگام 

پخش آهنگ نيز به پايان خواهد رسيد.
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دفترچه تلفن 

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

توجه:
مدت زمان الزم برای دانلود دفترچه تلفن با توجه 
به تعداد ورودی های دفترچه تلفن و كدهای ارسال 
شده توسط گوشی متفاوت است. اگر دانلود، بيش 

از حد انتظار به طول انجاميد، لطفا صبور باشيد.

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

2- بارگذاري دفترچه تلفن مدتي به طول مي انجامد. كليد 
]Cancel[ را فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.

3- بارگذاري به پايان رسيد.

4- بر روي ]Contact[ ضربه بزنيد تا به صفحه شماره گيري 
وارد شويد. كليد ]Dial[ را جهت برقراري تماس فشار دهيد.

]Phone Book[: اين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين 
دفترچه تلفن فهرست شود.

]Refresh[:  اين كليد را فشار دهيد تا دفترچه تلفن به 
روزآوري شود.

تا تماس هاي  اين كليد را فشار دهيد   :]Answered[
دريافتي فهرست شود.

]Dialed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي خروجي 
فهرست شود.

]Missed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي بي پاسخ 
فهرست شود.
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سابقه مكالمات

را  بلوتوث  اصلي  منوي  از    ]Call History[ كليد   -1
فشار دهيد تا مديريت تماس ها فعال و ظاهر شود. پس 
از فعال شدن اين ويژگي، كليد]Refresh[ را فشار دهيد 

تا مديريت تماس ها بارگذاري شود.

2- بارگذاري مديريت تماس ها مدتي به طول مي انجامد. 
كليد ]Cancel[ را فشار دهيد تا از صفحه دانلود خارج شويد.

3- بارگذاري به پايان رسيد.

4- بر روي ]Contact[ يا شماره هاي تلفن ضربه بزنيد تا 
به صفحه شماره گيري وارد شويد. كليد ]Dial[ را جهت

برقراري تماس فشار دهيد.

]Phone Book[:  اين كليد را فشار دهيد تا مخاطبين 
دفترچه تلفن فهرست شود.

]Refresh[:  اين كليد را فشار دهيد تا مديريت تماس ها 
به روزآوري شود.

تا تماس هاي  اين كليد را فشار دهيد   :]Answered[
دريافتي فهرست شود.

]Dialed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي خروجي 
فهرست شود.

]Missed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي بي پاسخ 
فهرست شود.

توجه:
ثبت تماس ها، هر بار كه گوشی متصل شود، به صورت 

خودكار به روزآوري خواهد شد.
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شماره گيری

1- به كليد ]Dial Pad[ از منوي اصلي بلوتوث ضربه 
بزنيد تا صفحه شماره گيري ظاهر شود.

كليد  تلفن،  شماره  يك  اشتباه  كردن  وارد  هنگام   -
]Cancel[ را فشار دهيد تا شماره حذف شود و يا كليد 
]Clear[ را فشار دهيد تا تمامي شماره هاي وارد شده 

پاك شوند.

2- بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شماره گيري، 
كليد ]Dial[  را فشار دهيد تا تماس برقرار شود.

- براي قطع تماس كليد  را فشار دهيد.
- براي فعال يا غيرفعال كردن ميكروفون در طول تماس،كليد 
 را فشار دهيد. با فعال كردن ميكروفون، طرف مقابل 
مي تواند صداي شما را بشنود. با غيرفعال كردن ميكروفون، 

طرف مقابل نمي تواند صداي شما را بشنود.
- براي فعال يا غيرفعال كردن بلندگو در طول تماس 
كليد  را فشار دهيد. با فعال كردن بلندگو، صداي 
كردن  غيرفعال  با  مي شنويد.  بلندگو  از  را  مقابل  طرف 

بلندگو، صداي طرف مقابل را  از گوشي خواهيد شنيد.

]Answered[:  اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي 
دريافتي فهرست شود.

]Dialed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي خروجي 
فهرست شود.

]Missed[: اين كليد را فشار دهيد تا تماس هاي بي پاسخ 
فهرست شود.

تا صفحه  اين كليد را فشار دهيد   :]Phone Book[
نمايش دفترچه تلفن ظاهر شود.
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پيغام ها

1- آيكون message را در منوی Bluetooth لمس كنيد.
2- وارد صفحه message  شده 

توجه:
- زمان دانلود وابسطه به تعداد شماره ها و پيغام های 

ذخيره شده در گوشی شما می باشد.

3- با فشار دادن آيكون  refresh پيغام ها را به درون 
مالتی مديا بار گزاری كرده 

4- بارگزاری با موفقيت انجام شد.

دريافتی  پيغام های  آيكون  اين  فشردن  با   :]Inbox[
بارگزاری می گردد.

ارسالی  پيغام های  آيكون  اين  فشردن  با   :]Outbox[
بارگزاری می گردد.

]Refresh[: درصورت در خواست هر مرحله يكبار اين 
آيكون می بايست زده شود.
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دريافت تماس تلفنی

ظاهر  نمايش  صفحه  روی  تلفنی  تماس  پنجره   -1
می شود كه شما می توانيد دكمه جواب دادن و يا قطع 

ارتباط را انتخاب كنيد.

2- بعد از انتخاب دكمه قبول، شما همچنان می توانيد  
به طور طبيعی در ساير حالت ها كار كنيد.

 ]Hang Up[   
با فشردن اين دكمه ارتباط تلفنی قطع می گردد.

 ]Zoom in Window[   
اين دكمه را فشار دهيد تا حالت بولوتوث به صورت تمام 

صفحه ظاهر شود.

تنظيم صدا در هنگام مكالمه
  كليد افزايش صدا: اين كليد را برای افزايش  
صدا فشار دهيد، كليد را فشار دهيد و نگه داريد. صدا به 

صورت پيوسته افزايش می يابد.

  كليد كاهش صدا: اين كليد را برای كاهش 
پيوسته  صورت  به  صدا  داريد  نگه  و  دهيد  فشار  صدا 

كاهش می يابد.

توجه:
به  قادر  شما  خودرو  تلفنی،  مكالمه  زمان  در   -
می باشد   ) عقب  )دنده  عقب  سمت  به  حركت 
)استفاده از پارك سنسوردرزمان دنده عقب( ولی 
تلفنی جديد  تماس  امكان پذيرش  زمان  اين  در 

وجود ندارد.

توجه:
می تواند  مكالمه  طول  در  صدا،  سطح  تنظيم   -

ذخيره شود و برای مكالمات بعدی استفاده شود.
- تنظيم سطح صدا، در طول يك مكالمه نمی تواند 

روی  دستور العمل تنظيمات راديو اثر بگذارد.
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ipod حالت پخش

- كليد menu  را روی صفحه نمايش فشار دهيد تا منوی 
اصلی باز شود.

 ipod را برای وارد شدن به منوی اصلی iPod 2- كليد
فشار دهيد.

توجه:
می تواند  مكالمه  طول  در  صدا،  سطح  تنظيم   -

ذخيره شود و برای مكالمات بعدی استفاده شود.
- تنظيم سطح صدا، در طول يك مكالمه نمی تواند 

روی  دستور العمل تنظيمات راديو اثر بگذارد.

توجه:
- در صورت عدم اتصال iPod آيكون آن به رنگ 
 iPod خاكستری خواهد بود كه معرف عدم اتصال

به سيستم می باشد.
- انتخاب آهنگ بعدی و آهنگ قبلی در iPod: با فشار 
دادن يك مرتبه آيكون قبلی به ابتدای آهنگ در حال 
پخش و با زدن آيكون برای دومين مرتبه به آهنگ قبلی

 Album 3- يك گروه را انتخاب كنيد. )به عنوان مثال
را فشار دهيد(

 به آهنگ  قبلی برويد
 در طول اجرا، با سرعت دو برابر به عقب حركت می كند.

 يا  شروع يا توقف در اجرا
 در طول اجرا، با سرعت دو برابر به جلو حركت می كند

 به آهنگ  بعدی برويد

Repeat: تكرار/ اين كليد را فشار دهيد تا  آيتم در 
حال پخش  انتخاب و تكرار شود.

Random: تصادفی / اين كليد را فشار دهيد تا به طور 
تصادفی يك آيتم انتخاب شود/ انتخاب از همه آيتم ها در گروه
Option:  گزينه / اين كليد را جهت ورود به يك سطح 

انتخاب نماييد.
Media: رسانه/ اين كليد را برای وارد شدن به صفحه 
نمايش iPod و برای وارد شدن به اين ويژگی فشار دهيد.
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DVD PLAYER

ديسك را وارد كنيد.
سی دی را در محل خود قرار داده و به داخل فشار دهيد.

   

Playback
بعد از وارد كردن سی دی، بطور خودكار سيستم نوع  ديسك 
  DVD می تواند DVD PLAYER را نشان می دهد. اين
ويدئويی، VCD  ويدئويی، MP3 صوتی و CD صوتی را 

نشان دهد.

Disc playback
در شرايط ديگر، دكمه DVD را روی صفحه اصلی فشار 
دهيد، اگر سی دی در درون PLAYER وجود داشته 

باشد اجرا خواهد شد.

Ejecting a disc
دهيد. فشار  را  دكمه   آوردن سی دی،  بيرون  برای 
ممكن است چند ثانيه طول بكشد تا CD  بيرون بيايد.

صفحه نمايش نشان می دهد كه سی دی در حال بيرون 
آمدن است. اگر اين دكمه را چند بار فشار دهيد، ممكن 
است سی دی به داخل كشيده شود و بيرون نيايد. بعد 
از اينكه DVD/VCD/CD/MP3 بيرون آمد، سيستم 
بطور خودكار به راديو متصل می شود. اگر بعد از فشردن 
دكمه  ، سی دی را برنداريد بطور خودكار بعد از 8 

ثانيه مجدد به داخل كشيده می شود.

:Disc Play Back حالت اتوماتيك
هنگاميكه موتور در حالت ACC روشن است و سيستم 
صوتی خاموش است، با قرار دادن سی دی در محل خود، 

بطور خودكار ضبط روشن خواهد شد.

توجه:
از  قسمت  هيچ  در  شيميائی  ماده  هيچگونه   -

سيستم صوتی استفاده نكنيد.
- هيچ شی را در داخل محل CD وارد نكنيد.

قرار می دهيد چند  را در جای خود   CD وقتی
ثانيه طول می كشد تا اجرا شود.

- زمانيكه سی دی را وارد می كنيد، بطور خودكار  
پس از چند ثانيه شروع به خواندن می كند.

- تماشای ويدئو در حال رانندگی ممنوع است. بعد 
از توقف خودرو ترمز دستی را بكشيد و بعد شروع

 به نگاه كردن ويدئو نماييد.
- قانون، تماشای ويدئو در حال رانندگی را ممنوع 
كرده است. اگر اين قانون ناديده انگاشته شود، باعث 
تعهدی  هيچگونه  شركت  اين  می شود.  تصادف 

درقبال اين مسئله ندارد.

توجه:
DVD/  در فانكشن های  mute در زمان  اجرای -
VCD/CD اجرا به حالت pause در خواهد آمد.
- بعد از فشردن دكمه  ،نمايشگر سی دی روشن 
خواهد شد ونمايانگر اين است كه در حال انجام است.
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DVD پخش فايل ويديوئی با فرمت 

1- ابتدا سی دی در داخل دستگاه قرار دهيد.
2- با وجود سی دی دكمه DVD را فشار دهيد.

 DVD منوی كنترل
 رفتن به فصل قبلی

سرعت  به  اجراست،  حال  در  ويدئو  حاليكه  در   
X16,X8, X4,X2 به عقب می برد.

 يا  شروع يا توقف در اجرا
 در حاليكه ويدئو در حال اجرا ست، اين دكمه را 

فشار دهيد تا با سرعت X16,X8,X4,X2  جلو برود. 
 به آهنگ بعدی می رود.

]Menu[ منو دكمه 5 كاره روی سطح كنترل را فشار دهيد.
]Repeat[ تكراربخشی را برای تكرار انتخاب كنيد.

سی دی  برروی  صدا   انتخاب  به  صوتی   ]Audio[
برگرديد و زبان مورد نظر را انتخاب كنيد. 

]Subtitle[ عنوان بر اساس زبان مرتب كرده و سپس 
زبان مورد نظر را انتخاب كنيد.

]Zoom In[ بزرگ نمائی دكمه بزرگ نمائی را فشار 
دهيد تا بزرگنمائی انجام شود.

دكمه 5 كاره كنترل سيستم:
از دكمه های 5 كاره روی صفحه استفاده كنيد و دكمه 
مورد نظر را انتخاب كنيد تا درخواست شما انجام شود. 
 play, pause, next, last, fast عملكرداين دكمه ها

forward, fast rewind می باشد.

توجه:
زمانيكه حجم اطالعات ذخيره شده بر روی سی دی زياد 

است، دستگاه در اجرا تاخير دارد و اين طبيعی است.
مدل های تحت پوشش

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

MPEG

توجه:
- زمانيكه سی دی در محل خود قرار می گيرد، و 
منوی روی صفحه چيزی را نشان نمی دهد، بدين 
معناست كه سيستم سی دی را حمايت نمی كند.

انتخاب   را  نظر  مورد  زبان   subtitle ايكون  از   -
كنيد. اگر اين انتخاب غير ممكن است، بدين دليل
 است كه سی دی از طرف دستگاه حمايت نمی  شود 
و آيكون  را نشان می دهد. اين بدين معناست 
كه اين نوع سی دی را تحت پوشش قرار نمی دهد. 
- با لمس صفحه در شرايط پخش فيلم دكمه 5 

كاره تا مدت 5 ثانيه روی صفحه نمايانگر است.
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VCD پخش فايل ويديوئی با فرمت

1- سی دی را در داخل دستگاه قرار دهيد.
 2- دكمه DVD را از داخل منو انتخاب كنيد.

3- سيستم قادر به اجرا می گردد.

VCD كنترل
دكمه  تا  دهيد  فشار  را  صفحه  روی   VCD منوی  در 

كنترل باز شود.
 به فصل قبلی برويد.

 در طول اجرا،  به سرعت X16,X8,X6,X4,X2  حركت 
می كند. اگر اين دكمه را فشار دهيد و نگه داريد، به آهستگی و 

سرعت X1/8,X1/6,X1/4,X1/2 حركت می كند.
 يا  شروع يا توقف در اجرا

را  دكمه  اين  اجراست،  در حال  ويدئو  حاليكه  در   
فشاردهيد تا با سرعت X16, X8, X4, X2 جلو برود.

 به آهنگ بعدی می رود.

]Repeat[ تكرار: بخشی را برای تكرار انتخاب كنيد.

و  برگرديد  برروی سی دی  انتخاب صدا  :به   ]Audio[
زبان مورد نظر را انتخاب كنيد.

]Zoom In[ بزرگ نمائی: دكمه بزرگ نمائی را فشار 
دهيد تا بزرگنمائی انجام شود.

]PBC[: اگر سيستم قابليت اين نرم افزار را دارد، منوی 
مربوط به آن باز می شود.

CD/MP3  پخش فايل های صوتی با فرمت
1- سی دی را در محل خود قرار دهيد.

2- دكمه DVD را از منوی اصلی انتخاب كنيد.
CD/MP3 -3 قادر به اجرا می باشد.

 
CD/MP3 كنترل فايل های

 به آهنگ  قبلی برويد
حركت   X16,X8,X6,X4,X2 سرعت  به  اجرا،  طول  در   
می كند. اگر اين دكمه را فشار دهيد و نگه داريد، به آهستگی و 

سرعت X1/8,X1/6,X1/4,X1/2 حركت می كند.
 يا  شروع يا توقف در اجرا

فشار  را  ،اين دكمه  اجراست  ويدئو در حال  در حاليكه   
دهيد تا با سرعت X16, X8, X4, X2 جلو برود.

 به آهنگ بعدی می رود.
]Repeat[ تكرار: بخشی را برای تكرار انتخاب كنيد.

 ]Scan[يا ]Random[  انتخاب ]Mode[
طور  به  تا  دهيد  فشار  را  كليد  اين  تصادفی/   ]Random[
تصادفی يك آيتم انتخاب شود/ انتخاب از همه آيتم ها در گروه.

]scan[ با زدن كليد مذكور تمامی آهنگ ها به مدت 10 ثانيه 
پخش خواهند شد.

]Option[ برگشت به ليست CD/MP3 ليست
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AUX حالت

:AUX پخش فايل های صوتی و تصويری از  ورودی
1- از طريق پورت زير كه در كنسول قرار گرفته دستگاه 

صوتی و يا تصويری خويش را متصل كنيد.

3- با فشردن كليد AUX به اين فانكشن دسترسی پيدا كنيد.2- از منوی اصلی به كليد AUX دسترسی پيدا كنيد.

توجه:
- مطمئن شويد دستگاه قابل حمل خارجی شما

 قبل از اتصال به AUX خاموش است.
- به منظور عدم پخش صدای ناگهانی از كاهش 

صدای ولوم سيستم مطئن باشيد.
- از اتصال دستگاههای پرتابل به سيستم مالتی

 مديا در زمان رانندكی پرهيز كنيد.
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INFO اطالعات خودرو

با فشردن كليد INFO از منوی اصلی می توانيد به تعدادی از
اطالعات خودرو دسترسی پيدا كنيد.

عالمت  هنگام بروز خطا فقط در صفحه اصلی نمايش 
داده می شود.

در زمان روشن شدن هر آيكون در صفحه DIC هر خطا 
معرفی و در صورت لمس آيكون خراب المپ ها وضعيت 

المپ اصلی معيوب خودرو نمايش داده می شود.

 
توجه:

در سيستم های متصل به شبكه  CAN در صورت
 وجودخرابی سويچ های الدری )بازماندن درب ها(، 
زمان تعويض فيلتر هوا وروغن، زمان تعويض روغن

و خرابی المپ ها بيرونی خودرو، سيستم عالمت   
هشدار را روی صفحه نمايش نشان می دهد،  
به سادگی دكمه هشدار را فشار دهيد و مستقيماً  
به صفحه DIC  می رود كه از اين طريق به كاربر  

اجازه می دهد تا دليل عيب را پيدا كند.
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مشكالت عمومی

مشكالت عمومی

راه حل علت ممكنمشكل

دستگاه روشن نمي شود.

عامل سوختگی فيوز را رفع كرده آنرا جايگزين كنيد. مطمئن شويد كه از فيوز سوخته است. 
فيوزی با مشخصات يكسان استفاده كرده ايد.

كليدها يا صفحه لمسی كار نمی كند.
به نمايندگی های خدمات پس از فروش مراجعه نماييد.  سيستم صوتی مشكل دارد.

سيستم فانكشن ندارد.
كابل های بلندگو را وصل كنيد.اتصال بلندگوها قطع شده است.صدای سيستم قطع شده و يا قابل افزايش نيست

دكمه  را يكبار فشار داده و دوباره سيستم را روشن كنيد يا از پروسه سيستم قادر به خواندن اطالعات نيست.تصاوير متوقف شده يا صدايی شنيده نمی شود
reset برای راه اندازی مجدد استفاده كنيد

صدايی به گوش نمی رسد يا بسيار آهسته است
ميزان صدا را تنظيم كنيد.صدای سيستم كم است.

دكمه "بی صدا" را خاموش كنيد.دكمه "بی صدا" روشن است.
تنظيمات متناسب با صفحه نمايش انجام دهيد.نسبت تبديل صفحه نمايش بدرستی تنظيم نشده.تصاوير كشيده می شود يا نسبت تبديل صحيح نيست

با فشار دادن دكمه default به تنظيمات اوليه بازگرديد.تنظيمات نمايش تصوير مشكل دارد.كيفيت نمايش تصاوير خوب نيست

سيستم از اين ابزار USB  پشتيبانی نمی كند.  و از هارد اكسترنال هم پس از وارد كردن USB پيغام خطا مشاهده می شود
دكمه power را به مدت 10 ثانيه فشار داده و سيستم را ريست كنيد.پشتيبانی نمی شود.

خطاهای اتصال و كاربرد، می تواند به اشتباه به منزله خطا يا آسيب سيستم در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از مراجعه به تعميركار، موارد زير را بررسی كنيد. 
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مشخصات فنی

مشخصات فنی سيستم صوتی چندرسانه ای
10V~16V DC :1- ولتاژ مناسب

)3mA , 12V( ،mW 36 كمتر از :ACC ميزان مصرف منبع تغذيه تحت
)0,9A , 12V( ،mW 10,8 :ميزان مصرف منبع تغذيه

توجه : همراه با استفاده از ناوبری ميزان مصرف 1.2A خواهد شد.
45W x 4 :حداكثر ميزان مصرف
-30°C~80 ° :2- دمای محفظه

-20°C~70 ° :3- دمای بهينه عملكرد
NTSC/PAL :4- سيستم ويديو

Vp-p 1 :5- نوع سيگنال صوتی ويديويی خروجی
Vp-p 1 :6- نوع سيگنال وروردی ويديويی

7- نوع سيگنال صوتی خروجی: آنالوگ

توجه:
- دستگاه تنها زمانی شروع به كار خواهد كرد كه دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملكرد دستگاه باشد. 
اگر دمای داخل خودرو در محدوده مناسبی نمی باشد، برای جلوگيری از آسيب رساندن به دستگاه، استفاده از آن 

توصيه نمی شود. 
- در صورت نياز به نصب تجهيزات دوربين ديد از عقب، آمپلی فاير و نمايشگرهای پشت سری به برچسب مشخصات 

پين های خروجی سيستم مراجعه نماييد
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كانكتورها

IKCO
MODEL:EL-828-0NX7
VOLTAGE:12V



راهنمای سیستم صوتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، کیلومتر  14جاده مخصوص کرج

صندوق پستی 111 -  13895  
تلفن: 48901 )021(

نمابر: 1- 44934000 )021(
مرکز پیامک: 30003

info@ikco.com :پست الکترونیکی
 www.ikco.com  :پایگاه اینترنتی
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