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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 :مقدمه

 

 مرتبط با سيستم مالتي مدياايمني و مهم نکات 

در حدی تنظیم کنید که ماانع از شانیدن    به منظور اطمینان از امنیت در حین رانندگي، صدای سیستم را: احتیاط

 .صداهای ترافیکي نشود 

 :هرگز در حین رانندگي صدای سیستم را تنظیم نکنید : احتیاط

تنظیم صدا در حین رانندگي خطرناک مي باشد زيرا اين کار میتواند توجه شما از جلو را کم کند و منجر به تصادف 

 .تنظیم کنید  لطفا صدای سیستم را پس از توقف خودرو.شود

 : نکات 

اين کار منجر به خالي کردن باتری خاودرو  .لطفا  از سیستم صوتي به مدت طوالني ،با موتور خاموش استفاده نکنید

 .مي شود

هنگامي که از گوشي موبايل با راديو جیبي درون خودرو يا نزديک آن استفاده مي کنید مي تواند منجر به اخاتلل  

 .اين به معنای خرابي سیستم نیستدر سیستم صوتي شود ولي 

 .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 امر منجر به اتصال کوتاه شده و .اين سیستم نبايد در معرض رطوبت باشد 

ا دستان خیس به سیستم دست نزنید،چنانچه آب به داخل سیستم نفوذ کرد آن را خاموش کرده بار  آن را  هرگز ب

 .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

 .ا سیستم را نمي دانید ، با فروشنده يا نزديکترين مرکز خدماتي مجاز تماس بگیريداگر روش صحیح کار کردن ب
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 :سيستم صوتي اجزا و امكانات

 صفحه نمايش تمام رنگي لمسي 

 AMايستگاه  30و   FMايستگاه  32قابلیت  تنظیم  

و فلاش مماوری   SD از طرياق میکارو    MP3,WMA,JPEG,MPEG-4پشتیباني  فايل های قابلیت  

 MP3نمايش عنوان ترانه در حین پخش  LRC(UTF8 encoding)و

 DVD/VCD/CDو پشتیباني DVD قابلیت اجرای  

، پیاماک ،   A2DPشامل هنادزفری ،  دانلاود دفترچاه تلفان ، بلوتاوث موسایقي       )قابلیت اتصال بلوتوث  

 (ماس تاريخچه ت

 متصل شده از طريق صفحه نمايش لمسي IPodقابلیت دسترسي به امکانات  

و کیفیت باالی صدای محیطي و قابل تنظیم طبق ( جاز ، فلت ، راک ، پاپ ، کلسیک : )پنج نوع  تون صدا 

 خواست شما

 .روشنايي صفحه نمايش در شب بطور خودکار با روشن شدن چراغهای خودرو کاهش مي يابد 

 

 : نکات 

 .ثانیه طول مي کشد 2( استارت گرم)در شرايط نرمال شروع به کار سیستم 

 :ثانیه طول مي کشد32-02( استارت سرد)شروع به کار سیستم در شرايط خاص  مطابق شرح زير 

 32تاا   02سیستم برای راه اندازی نیاز به حدود  ،(استارت سرد)پس از نصب سیستم و راه اندازی برای اولین بار -3

 .نیازی به اين زمان نیست( استارت گرم)پس از آن و در کاربردهای روزانه. انیه زمان داردث

 .چنانچه سیستم سه روز متوالي استفاده نشود ؛راه اندازی آن استارت سرد محسوب مي شود-0

رت ثانیه مجددا روشن شاود؛ راه انادازی آن اساتا   32تا32چنانچه سوئیچ روشن بوده سپس خاموش شود و حین -3

 .سرد محسوب مي شود

در شرايط استارت سرد ، سیستم راهیاب نیز نیاز باه زماان طاوالني تاری بارای راه انادازی دارد و تشاخی         : نکته

 .موقعیت خودرو با توجه به سرعت دريافت ماهواره ها ،چند دقیقه طول مي کشد
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

  معرفي و روش راه اندازي سيستم صوتي

 

 
 

3- (power )موش کردن سیستم اين دگمه را فشار دهیدبه منظور روشن و خا. 

0- (Menu) به منظور ورود به منوی اصلي 

3- (Vol+) به منظور افزايش صدای سیستم اين دگمه را فشار داده و تا دستیابي به حد مورد نظرتان ،نگهداريد. 

4- (Vol-) ، نگهداريدبه منظور کاهش صدای سیستم اين دگمه را فشار داده و تا دستیابي به حد مورد نظرتان. 

5- (Mute) به منظور قطع کامل صدای خروجي سیستم 

 میکروفن جهت مکالمه هندزفری -6

7- (Eject) به منظور خارج کردن سي دی از دستگاه 

2- (Navi) به منظور ورود به سیستم راهیاب 

4- (Seek up) به منظور جستجوی ايستگاه راديويي ،فايل  يا پوشه يا ترک موسیقي به سمت باال 

32- (Seek down) منظور جستجوی ايستگاه راديويي ،فايل  يا پوشه يا ترک موسیقي به سمت پايین به 

33- (Disp) به منظور خاموش کردن صفحه نمايش و نور پس زمینه 

 ورودی میکرو اس دی به منظور استفاده میکرو اس دی و  اجرای فايلهای چند رسانه ای -30

 :نکات

لطفا به منظور اجرای هر آيکون مرکاز  .گرفته استمحدوده حساس لمسي  روی پنل در مرکز هر آيکون قرار 

 .آن را لمس کنید

بداليل ايمني ، هنگامي که سیستم در حالت استفاده از دوربین دنده عقب است ،کلیه دگماه هاای سیساتم    

 .لطفا تمام  تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.صوتي غیر فعال بوده و پخش موسیقي متوقف مي شود
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 تم صوتي از طريق صفحه لمسيکار با سيس روش

 (تک انگشتي)کلید میانبر کلیه حاالت

 :حالت راديو،جستجوی ايستگاه راديويي-3

 
روی فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت را به چپ بکشاید ، سیساتم شاروع باه     : کشیدن انگشت به چپ 

 .پخش آن ايستگاه آغاز مي شود جستجو برای فرکانس پايین تر خواهد کرد و به محض دريافت فرکانس قوی ،

روی فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت را به راست بکشید ، سیستم شروع باه  : کشیدن انگشت به راست 

 .جستجو برای فرکانس باالتر خواهد کرد و به محض دريافت فرکانس قوی ، پخش آن ايستگاه آغاز مي شود

 

 

 : حالت راديو، تنظیم ايستگاه راديويي-0

 
 در ماوج  .برای  تنظیم ، فرکانس نمايش داده شده را لماس و انگشات را باه بااال بکشاید      : کشیدن انگشت به باال 

FM 0.1هر بار MHz  به سمت عقب و در موجAM  9هر بار KHz  به سمت عقب تنظیم مي شود. 

 در ماوج  .ا به پايین بکشید برای  تنظیم ، فرکانس نمايش داده شده را لمس و انگشت ر: کشیدن انگشت به پايین 

FM 0.1هر بار MHz  به سمت جلو و در موجAM  9هر بار KHz  به سمت جلو تنظیم مي شود. 
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 (دو انگشتي)جابجايي بين فايلها با سرعت باال 

توجه داشته باشید که برای انجام اعمال دو انگشتي بر روی صفحه نمايش بايد انگشتان شاما فاصاله کاافي را     :نکته

ه از هم داشته اگر انگشتان بیش از حد به هم نزديک باشد سیستم در انجام اعماال دو انگشاتي ممکان اسات     داشت

 .دچار اشتباه شود

 :حالت راديو ، جابجايي سريع بین ايستگاههای ذخیره شده در حافظه-3

 
 .را به سمت باال بکشیدبه منظور انتقال به ايستگاه ذخیره شده ماقبل ، دو انگشت :کشیدن دو انگشت به سمت باال

به منظور انتقال به ايستگاه ذخیره شده بعادی ، دو انگشات را باه سامت پاايین      :کشیدن دو انگشت به سمت پايین

 .بکشید

 حالت چند رسانه ای ،پخش فايل ويديويي قبلي يا بعدی -0

 

 
را لمس کرده و دو انگشات   به منظور اجرای فايل قبلي ، روی تصوير در حال پخش:کشیدن دو انگشت به سمت باال

 .را به سمت باال بکشید

به منظور اجرای فايل بعدی ، روی تصاوير در حاال پخاش را لماس کارده و دو      :کشیدن دو انگشت به سمت پايین

 .انگشت را به سمت پايین بکشید

 حالت چند رسانه اي ،پخش فايل صوتي قبلي يا بعدي -3
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

جرای فايل قبلي ، روی ناام فايال در حاال پخاش را لماس کارده و دو       به منظور ا:کشیدن دو انگشت به سمت باال

 .انگشت را به سمت باال بکشید

به منظور اجرای فايل بعدی ، روی نام فايل در حال پخاش را لماس کارده و دو    :کشیدن دو انگشت به سمت پايین

 .انگشت را به سمت پايین بکشید

 بعدي حالت چند رسانه اي ،پخش فايل تصويري قبلي يا -4

 

 
به منظور نمايش فايل قبلاي ، روی فايال نماايش داده شاده را لماس کارده و دو       :کشیدن دو انگشت به سمت باال

 .انگشت را به سمت باال بکشید

به منظور نمايش فايل بعدی ، روی فايل نمايش داده شاده را لماس کارده و دو    :کشیدن دو انگشت به سمت پايین

 .انگشت را به سمت پايین بکشید

 ،پخش فايل صوتي قبلي يا بعدي iPodحالت -5

 
و . به منظور پرش به شروع فايل در حال پخش ، دو انگشت را به سمت باال بکشاید :کشیدن دو انگشت به سمت باال

 .به منظور بازگشت به فايل قبلي دوباره دو انگشت را به باال بکشید

 .دی ، دو انگشت را به سمت پايین بکشیدبه منظور اجرای فايل بع:کشیدن دو انگشت به سمت پايین

وقتي برای بار اول روی آيکون موسیقي فشار دهید سیستم همان موسیقي را از ابتادا پخاش    iPodدر حالت :نکته

 .خواهد کرد ،برای پخش فايل قبلي بايد دوبار روی آيکون بزنید

 حالت منوي اصلي و راهياب ، جابجايي بين فايلهاي قبل وبعد-6
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 

 
به منظور جابجايي به فايل  صوتي يا ايستگاه راديويي قبلي ، روی فايل نمايش داده :دن دو انگشت به سمت باالکشی

 .صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود. شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت باال بکشید

ستگاه راديويي بعدی ، روی فايل نماايش  به منظور جابجايي به فايل  صوتي يا اي:کشیدن دو انگشت به سمت پايین

 .صفحه نمايش همچنان در همان حالت خواهد بود. داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پايین بکشید

 .در حالت مسیريابي و روی نقشه ، تنظیمات دو انگشتي صدا يا جابجايي بین ترکها عمل نمي کند: نکته

 (با دو انگشت)تنظيم صداي سريع 

 نظیم صدا در همه حاالتت

 

 
 

به منظور کاهش صدا ، روی صفحه نمايش را  با دو انگشت لمس و  انگشتان را به چپ : کشیدن دو انگشت به چپ 

 .بکشید 

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

 .بکشید 
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 (سه انگشتي)ع جابجايي سري

 

 
 جابجايي سريع به ساير حالتها و  حالت مسيرياب -1

 جابجايي سريع از ساير حالتها به  حالت مسیرياب

نمايش را با سه انگشت  هبه منظور جابجايي بین حالت مسیرياب و حالت قبلي ، صفح: کشیدن سه انگشت به پايین

لت مسیرياب باشید با کشیدن سه انگشت به پايین به حالت چنانچه در حا.)لمس کرده و انگشتان را به پايین بکشید

 .(قبلي که در حال استفاده بوديد باز مي گرديد

را از سیستم جدا کرده ايد، باا   iPodبوده ايد و در حال حاضر  iPodچنانچه قبل از مسیرياب در حال کار با :نکته 

 .کشیدن سه انگشت به پايین وارد حالت راديو مي شويد

 

 

 ت سريع به منوي اصليبازگش -2

 
 

 
ماالل  .)به منظور جابجايي سريع از هر حالتي به منوی اصلي ،سه انگشت را به باال بکشید: کشیدن سه انگشت به باال

 .چنانچه در حالت راديو باشید با کشیدن سه انگشت به باال به منوی اصلي منتقل مي شويد
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 (چهار انگشت)قطع صدا 

 :ام حالتهاقطع سريع صدای سیستم در تم

 

 
به منظور قطع صدای سیستم ، صفحه نمايش را با چهار انگشات لماس   ( : يا راست)کشیدن چهار انگشت  به چپ  

 .برای برقراری مجدد صدا همان کار را تکرار کنید.کرده و به چپ يا راست بکشید

وصیه مي شود قبال از اساتفاده از   ت(.iPod مانند راديو،.)در حالت بي صدا ، صدای کلیه رسانه ها قطع میشود: نکته

 .هر يک از حالتها ،حالت بي صدا را غیرفعال کنید

 (چهار انگشتي)خاموش کردن صفحه نمايش 

 :خاموش کردن صفحه نمايش در همه حالتها

 
به منظور خاموش کردن صفحه نمايش ،آن را با چهار انگشات لماس و   : کشیدن چهار انگشت به سمت باال يا پايین

 :مت باال يا پايین بکشیدسپس به س

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

 
 .در اين حالت صفحه نمايش و نور پس زمینه خاموش مي شود ولي پخش صدا ادامه پیدا مي کند :نکته
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 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 مسيرياب لمسي سيستم سريع روش راه اندازي 

 (يک انگشت)وارد شدن به صفحه مسیريابي نقشه 

 

 
 .در صفحه مسیريابي انگشت را به چپ يا راست بکشید تا وارد صفحه نقشه شويد

 :کوچکنمايي نقشه با دو انگشت / بزرگنمايي 

 

 
نمايش را با دو انگشت لمس و انگشتان را باه   به منظور بزرگنمايي صفحه :کشيدن دو انگشت در جهت مخالف 

 .طرفین بکشید

به منظور کوچکنمايي صفحه نمايش را با دو انگشات لماس و انگشاتان را باه      :کشيدن دو انگشت به سمت هم 

 .طرف هم بکشید

 (:با دو انگشت)مسیريابي گردشي روی نقشه
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فحه نمايش را با يک انگشت لمس و انگشات دوم  به منظور گردش نقشه ،ص: انگشت دوم دوراني +يک انگشت ثابت 

 .درجه است 42هر گردش .را حول محور انگشت اول بچرخانید

 

 

 :حرکت افقي روي نقشه

 
 .به منظور حرکت افقي روی نقشه دو انگشت را به چپ يا راست بکشید: انگشت به چپ يا راست( يا يک)کشیدن دو

گرهای دو انگشتي مانند جابجايي بین ايستگاههای راديويي يا تنظیم در حالت مسیريابي روی نقشه ، ساير عمل:نکته

 .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
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 منوي اصلي

 
 

(Radio)  حالت راديویAM/FM 

(DVD)  حالت اجرایDVD 

(iPod)  حالت اجرای 

(AUX IN)  فعالسازی ورودیAV ( 3.5يک کابلᶲ جداگانه مورد نیاز است) 

(Media) اجرای فايلهای صوتي ،تصويری و ويديويي از طريقUSB/SD 

(Setting) فعالسازی تنظیمات صفحه نمايش 

(BT) فعالسازی بلوتوث(پیامک ، شامل هندزفری ، دفترچه تلفن ، اجرای موسیقي ، تاريخچه تماس،A2DP ) 

(Info) مشاهده اطلعات خودرو و سفر 

 .وقتي وسیله ای به سیستم متصل نباشد خاکستری هستند ipod,AUX,BTآيکونهای:نکته 
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 تنظيمات سيستم

 
 . را در منوی اصلي فشار دهید تا وارد  صفحه تنظیمات سیستم شويد settingدگمه 

يک از تنظیمات سیستم آشنا نشده ايد ، تنظیماات کارخاناه ای را تیییار    لطفا تا زماني که با کاربرد کامل هر :نکته

 .اين کار مي تواند کیفیت فايلهای صوتي و تصويری را تحت تاثیر قرار دهد.ندهید

 نصب

 
 .آيتمهای صدای بیپ ، بلندگوی صدای بم ،ذخیره نور و ساعت فعال مي شوند installationبا انتخاب دگمه 

برای فعالسازی يا غیرفعال کردن صدای صافحه لمساي وارد تنظیماات شاده و     :صدای بیپ خاموش و روشن کردن

 .خاموش يا روشن را انتخاب کنید

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

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

 .يا روشن را انتخاب کنید

 
 

 

 

 :تنظيمات ساعت

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

 روشنايي

 
 .درا فشار دهی Brightnessبرای تنظیم روشنايي تصوير دگمه 

 درخشان ،روشن ،معمولي،تیره ،تاريک:پنج سطح تنظیم روشنايي صفحه وجود دارد

 .سطح مورد نظرتان را انتخاب کنید

صفحه نمايش در شب با روشن شدن چراغهای خودرو ، به صورت اتوماتیک تیره تر مي شود و اين باه معناای   :نکته

 .خرابي سیستم نیست

 .مي باشد( با روشن شدن چراغهای خودرو)لي در روز و تاريک در شب تنظیمات پیش فرض کارخانه روشنايي معمو

سطح روشنايي را بطور دستي تنظیم کنید ، با روشن شادن مجادد چاراغ    (با روشن بودن چراغ خودرو)اگر در شب 

 .خودرو ، تنظیمات شما اولويت داشته و اجرا میشود
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نید ،روشنايي سیستم بطاور اتوماتیاک روی درخشاان    چنانچه در طول روز يا شب، از دوربین دنده عقب استفاده ک

 .ترين سطح قرار مي گیرد

 

 ميدان صدا

 
 .مي توانید برای تنظیم تعادل ، زير يا بم شدن صدا استفاده کنید sound fieldاز دگمه 

 .نیدروی صفحه نمايش استفاده ک –يا + مي توانید از دگمه  ( Treble يا Bass)برای تنظیم زير و بم بودن صدا

 
برای تنظیم تعادل صدا در جهات جلو،عقب و چپ و راست ،جهات ماورد نظار را از روی صافحه نماايش مساتقیما       

 .انتخاب کنید

 .را روی صفحه نمايش انتخاب کنید  L,Rبه منظور تنظیم تعادل صدا در جهت راست و چپ خودرو ، دگمه 

 .را روی صفحه نمايش انتخاب کنید F,Bه به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو ، دگم

 افکت صدا

 
 :مي توانید يکي از پنج افکت زير را مطابق سلیقه خود انتخاب کنید sound effectاز طريق دگمه 

 جاز ، فلت ،راک ،پاپ ، کلسیک

 .تنظیم پیش فرض کارخانه فلت است:نکته
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 صداي محيطي

 
خاموش آن /محیطي شده و مي توانید با استفاده از دگمه روشن  وارد منوی صدای surroundبا فشار دادن دگمه 

 .را فعال يا غیر فعال کنید

 

 

 زبان

 
 .مي توانید وارد منوی چند زبانه شويد و انتخاب کنید Language با استفاده از دگمه

 تنظيمات پيش فرض

 .با انتخاب دگمه بلي مي توانید به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگرديد
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 اديور 

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

 

 انتخاب موج

 
کانالهاای   FM1/FM2/FM3شاده و باا جابجاايي باین     FM وارد منوی FMبرای انتخاب رديفهای ذخیره شده 

 .ذخیره شده نمايش داده مي شود

کانالهاای ذخیاره    AM1/AM2شده و با جابجايي باین  AM وارد منوی AMیره شده برای انتخاب رديفهای ذخ

 .شده نمايش داده مي شود

 تنظيم کانالهاي از قبل ذخيره شده

و (شش موج در هر پلتفرم و مجموعاا دوازده ايساتگاه   ) AMدر اين سیستم دو پلتفرم برای ذخیره سازی موجهای

 .تعبیه شده است( ا هیجده شش ايستگاه در هر يک و مجموع)سه پلتفرم 

را انتخااب و روی    FM2/FM3 FM1/ياا   AM1/AM2برای ذخیره سازی يک کانال  ، يکي از پلتفرم های -3

 .ايستگاه مورد نظرتان تنظیم کنید

در . روی صفحه شماره و فرکانس آن کانال نمايش داده مي شود.کانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانیه نگهداريد-0

 .ايستگاه نمايش داده شده روی کانال ذخیره مي شود اين حال

 .همین روش را برای ساير ايستگاهها دنبال کنید-3

برای بکارگیری هر يک از ايستگاههای ذخیره شده ،يکي از پلتفرمها را انتخاب کرده و روی دگمه کانال ماورد نظار   

 .بزنید

 .س يکسان را همزمان ذخیره کنندهیچ يک از شش کانال ذخیره شده نمي توانند دو فرکان:نکته

 تنظیم دستي
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 .را به منظور انتخاب مستقیم ايستگاه مورد نظر بزنیدManual دگمه

 .استفاده کنید  < >و يا از دگمه های . نمودار فرکانس را لمس و به سمت ايستگاه مورد نظر بکشید

 

 ذخيره خودکار

 
يستگاه ذخیره شده اول ؛ بازسازی شاده و بطاور خودکاار    روی صفحه نمايش ، فرکانس شش ا AS با انتخاب دگمه

شما با استفاده از اين روش . سیستم شش ايستگاهي را که با قويترين سیگنال گیرنده پیدا کند ، ذخیره خواهد کرد

 .مي توانید يک جستجوی سريع در ايستگاهها داشته و آنها را ذخیره کنید

شاما باياد   .،پخش راديو از اولین ايستگاه يافته شده شاروع ماي شاود   پايان يافت  ASپس از اينکه جستجوی :نکته

 .ايستگاه مورد نظرتان را دستي انتخاب کنید

AS  فقط در موجهایFM3,AM2  کار مي کند. 

 

 مرور کردن

 
ثانیاه   5جستجوی خودکار ايستگاهها شروع شده و بعد از يافتن هر ايستگاه آن را به مادت   Scanبا انتخاب دگمه 

 .ي کندپخش م

 بي صدا کردن
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روی صفحه نمايش ،صدای راديو قطع و بر روی صفحه راديو خاموش نماايش داده ماي    muteبا فشار دادن دگمه 

 .خروج از اين حالت با تنظیم صدا يا لمس هر يک از کلیدهای راديو امکان پذير است.شود

موش و پاس از چناد ثانیاه مجاددا روشان      اگر سیستم به هیچ يک از دستورات پاسخ نمي دهد ، صفحه را خا:نکته

 .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

 اجراي فايل هاي ويديويينحوه 

3 .SD  گاه کنیديا فلش مموری را وارد دست. 

  .را انتخاب کنید  media از منوی اصلي، کلید. 0

 .را انتخاب کنید، منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شود Videoکلید . 3

 

 

 

 

 

 انتخاب فايل ويديويي قبلي: 

 شروع يا توقف فايل ويديويي: 

 انتخاب ويديوی بعدی: 

(Setting : )(نمايش تمام صفحه)و ( 36:4)، ( 4:3)ويي برای انتخاب ابعاد مناسب فايل ويدي  

 

 

 

 

 

 

 

   يا 
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(File)  :های آهنگ لیست به بازگشت SD فلش مموری يا 

 

 

 

 

 

 

[Upper ] :برويد قبل مرحله به. 

[Refresh ] :وقتي SD و ها داده کردن روز را جهت به کلید اين باشد، جديدی مي های داده فلش مموری حاوی يا 

 .فشاريدجديد ب های داده بازخواني

 

 

 

 

 توجه

 متوقاف  پخاش  ،(mute)کردن  بیصدا از پس است، پخش حال در  SDوقتي فلش مموری يا 

 .، مجددا اجرا خواهد شد mute با لیو و شد خواهد

شود، خواندن يک فايل حجیم چندين  در دستگاه قرار داده مي SDهنگامي که فلش مموری يا  

 .انجامد ثانیه به طول مي

است، به طور موقت به صفحه مربوط باه گوشاي    پخش حال در  SDری يااگر وقتي فلش ممو 

 درصورت پاسخ به يک تمااس . به طور موقت، قطع خواهد شد  SDمراجعه شود، پخش فلش مموری يا

 صادا  و نمايش صفحه رسد، مي پايان به reverse/  تماس که هنگامي ،reverse شدن به حالت وارد يا

 .از خواهد گشتب  SDفلش مموری يا  حالت  به

 پخاش  حالات  سیساتم،  مجادد  هنگام روشن کاردن  شود، خاموش ويديو حالت در سیستم اگر 

 .ای باز خواهد گشت رسانه چند صوتي
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 نحوه پخش فايل هاي صوتي

3 .SD  يا فلش مموری را وارد دستگاه کنید. 

  .را انتخاب کنید  Media از منوی اصلي، کلید. 0

 .کنید، منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شودرا انتخاب  Musicکلید . 3

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب آهنگ قبلي: 

 شروع يا توقف آهنگ:  

 انتخاب آهنگ بعدی:  

[Repeat :]انتخاب [Repeat one ]يا و فعلي آهنگ تکرار برای [Repeat DIR ]جاری پوشه تکرار برای 

[Random :]رت تصادفيپخش آهنگ به صو فعال غیر/  کردن فعال برای 

[Scan :]پخش اسکن فعال غیر/  کردن فعال برای 

※ Repeat :باشد آهنگ مي اين کل تکراری پیش فرض آن، پخش. 

※ Random :تصادفي صورت به ها آهنگ تمامي پخش. 

※ Scan :بعدی آهنگ به پرش و ثانیه 32 مدت به آهنگ هر پخش. 

 توجه

 Repeat   وRandom  اجرا شوند توانند به صورت همزمان نمي. 

[File] :های فلش مموری يا بازگشت به لیست آهنگSD   
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[Upper ] :برويد قبل مرحله به. 

[Refresh ] :وقتي SD و ها داده کردن روز را جهت به کلید اين باشد، جديدی مي های داده فلش مموری حاوی يا 

 .جديد بفشاريد های داده بازخواني

 

 

 ها ترانه نمايش متن

 در هاا  متن تراناه  دادن نشان برای زير، شکل در شده داده نشان ها بارگذاری شده است، به دايره فايل متن ترانه اگر

 .بزنید ضربه نمايش مجدداً به صفحه اصلي صفحه به برای بازگشت. بزنید صفحه، ضربه تمام حالت

 

 

 

 

 توجه

: صوتي های فايل های فرمت از پشتیباني 

MP3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG. 

 .شود مي پخش مختلف با صداهای صوتي مختلف های فرمت 

: تصويری فايل فرمت از پشتیباني 

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

 3پیوست  بیشتر به جزيیات برای(. )UTF8 کد) LRC: ها ترانه متن های فرمت از پشتیباني 

 (مراجعه کنید

 422*  702: وضاوح . MPG2: ساازی  فشارده  هاای  فرمت و شده توصیه ويديويي های فرمت 

 (مراجعه کنید 0 پیوست بیشتر به جزئیات برای)

 صاوتي  های فايل شما که زماني اينترنت، در صوتي و ويديويي های فرمت زياد تنوع به توجه با 

مشاکل عادم    اسات  ممکان  کنیاد،  سیستم پخش مي اين در دانلود کرده و آنها را مختلف های فرمت با

توانیاااد از ايااان آدرس  ماااي را AV تباااديل رايگاااان افااازار نااارم. دهاااد رخ هاااا انطباااا  فرمااات

www.formatoz.com 3 در پیوسات  افازار،  تبديل ايان نارم   و نصب دستورالعمل نحوه. دانلود کنید 

 .ارايه شده است
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 هاي تصويري نمايش فايلنحوه 

3  .SD  يا فلش مموری را وارد دستگاه کنید. 

  .را انتخاب کنید  Media از منوی اصلي، کلید. 0

 .را انتخاب کنید، منوی کنترل چند رسانه ای نمايان مي شود Pictureکلید . 3

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب تصوير قبلي: 

 شروع يا توقف فايل تصويری:  

 انتخاب تصوير بعدی:  

 

 

 

 

 

 

(Setting : ) 0: ]پخاش  زماان  (.ماام صافحه  نماايش ت )و ( 36:4)، ( 4:3)برای انتخاب ابعاد مناسب فايل تصويری 

 [.ثانیه 2] و ،[ثانیه 5] ،[ثانیه

 5 از بعاد . نزنیاد  ای ضاربه  نمايش به صفحه يا و بزنید ضربه تصوير به يک: ای رسانه چند کنترل منو کردن لیو ※

 .صفحه نمايان خواهند شد تمام حالت در تصاوير و شده ناپديد ای چندرسانه کنترل منوی ثانیه،
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 توجه

 .3222*  3402: تصويری های فايل فرمت از شتیبانيپ 

ها را جهت  پوشه موجود در تصاوير همه سیستم، کنید، انتخاب را تصاوير مشاهده شما که وقتي 

 .نمايش، جستجو خواهد کرد

 با توجه به فايل، خواندن برای شده صرف زمان کنید، مي انتخاب را تصويری های فايل که وقتي 

 .متفاوت باشد است ممکن مختلف ایه فرمت و فايل حجم

 .باشند متفاوت کمي ديگر نمايشگرها روی بر است ممکن تصاوير اين 

 شاود، عباارت   نماي  پشاتیباني  فايل فرمت يا و است بزرگ حد از بیش تصويری فايل حجم اگر 

 .شد خواهد داده نمايش "!شود نمي پشتیباني فايل"

 .متوقف خواهد شدپخش آهنگ  شوند، نمايش داده مي تصاوير وقتي 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 28 

 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 نحوه اتصال از طريق بلوتوث

 .را انتخاب کنید تا صفحه بلوتوث نمايان شود  [BT] از منوی اصلي، کلید

 

 

 

 

 

 

 اگار . رنگي خواهد شد کلید، باشد، آمیز موفقیت اتصال اگر خاکستری و لمسي، کلید خطا در اتصال، در صورت بروز

 پشاتیباني  را ماورد  ايان  گوشي بلوتوث جفت شده، که است معني اين به باشد، مي خاکستری هنوز کلید، از بخشي

 .کند نمي

 دار بلوتوث هاي دستگاه با برقراري ارتباط

 .بر روی صفحه نمايش ضربه بزنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشي نمايان شود( Setting) به کلید. 3

  

 

 

 

 

 .شوند فهرست شده شناسايي های شيگو تا بزنید ضربه [Search]بر روی کلید . 0

 

 

 

 

 

 

 تواند مي کردن، جفت را شناسايي کند، شويد جفت آن با خواهید مي بلوتوثي را که گوشي تواند نمي دستگاه اگر. 3

 .شود انجام طريق گوشي از

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 29 
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 لوتوثب) است مشاهده قابل بلوتوث و باشد فعال گوشي در Bluetooth حالت که شويد مطمئن اتصال، از قبل ※

ON است.) 

 

 

 

 

 

 

 

 .کند را شناسايي مي فعال بلوتوث قابلیت با گوشي يک دستگاه،. 4

 

 .دهید فشار را[ Pair] و کلید بزنید ضربه شويد، مرتبط آن با خواهید مي دارای بلوتوثي که به گوشي. 5

 

 

 

 

 

 

 .را فشار دهید [Cancel] يا [Ok]اطمینان حاصل کنید که گوشي مورد نظرتان انتخاب شده است و کلید . 6

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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صفحه مرتبط سازی بر روی . را در گوشي وارد کنید "2222"کد عبور . کند دستگاه شروع به برقراری ارتباط مي. 7

 .باشد مي ”DENA“نام نمايش داده شده دستگاه . شود نمايشگر ظاهر مي

 

 

 

 

 

 

 

 .گردد منوی اصلي بلوتوث بازمي آمیز اتصال، نمايشگر به پس از برقراری موفقیت. 2

 

 :ای رسانه چند گوشي جهت برقراری ارتباط با دستگاه از استفاده ※

 .گوشي روی بر  BT کردن روشن( 3)

 "Dena" دستگاه به اتصال و دستگاه جستجوی( 0)

 .گوشي روی بر "OK" فشردن دکمه و "2222" عبور وارد کردن رمز( 3)

 .گردد بلوتوث برمي اصلي منوی به نمايش صفحه آمیز، موفقیت اتصال از پس( 4)

 

 بلوتوث به اتصال

(I )مجدد ارتباط 

 برای[ Setting]روی صفحه نمايش به دکمه متصل نشده بود، گوشي به اما بود، شده مرتبط بلوتوث سیستم اگر. 3

 را نشاان  د اتصالهای مور گوشي لیست نمايش صفحه. بزنید بلوتوث و اتصال گوشي، ضربه تنظیمات صفحه به ورود

 .را فشار دهید تا ارتباط برقرار شود [Pair]گوشي مورد نظر را انتخاب کرده و کلید  .دهد مي
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 توجه

 خودرو در شده مرتبط های گوشي ديگر شود، متصل بلوتوث سیستم به گوشي يک که هنگامي 

 اگار  اما ،(ال را لیو خواهد کرداتص خودکار، طور به اصلي گوشي)کرد  انتخاب اتصال برای توان نیز مي را

در تنظیمات گوشي به عنوان دستگاه "عبارت  است، فعال غیر بلوتوث حالت يا نباشد و خودرو در گوشي

 .شد خواهد ظاهر "پیش فرض مورد اتصال، خطايي رخ داده است

 .را فشار دهید [Ok]برای اتصال، کلید . شود که آيا اتصال با گوشي برقرار شود صفحه تايید ظاهر مي. 0

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 .گردد آمیز اتصال، نمايشگر به منوی اصلي بلوتوث بازمي پس از برقراری موفقیت.  4
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 (II) لغو اتصال 

 .را فشار دهید [Disconnect]برای لیو اتصال با گوشي، کلید . 3

 

 

 

 

 

 

 .را فشار دهید [Ok]برای لیو اتصال، کلید . شود که آيا اتصال با گوشي لیو شود صفحه تايید ظاهر مي. 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III) حذف 

را فشاار   [Delete]های شناسايي شده از فهرست، گوشي مورد نظر را انتخاب کرده و کلید  برای پاک کردن گوشي

 .دهید
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 .را فشار دهید [Ok]برای لیو اتصال، کلید . شود که آيا اتصال با گوشي لیو شود ميصفحه تايید ظاهر . 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعال و غيرفعال کردن بلوتوث

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

 

 

 

 

 

 

 .را فشار دهید [Bluetooth Off]برای غیرفعال کردن بلوتوث، . 0
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 توجه

 باا سیساتم   شود تا بتواند مرتبط  به بلوتوث سیستم جديدی برای نخستین بار، بايد يک گوشي 

 .کند کار

 اتصال اجازه"عبارت  بر روی نمايشگر گوشي، که زماني بار، نخستین برای سازی مرتبط هنگام 

 طاور  هبا  باه خاودرو، اتصاال    ورود پس از آن، هنگام. شود انتخاب بايد[ Yes]شود،  ظاهر مي "خودکار

 .شد انجام خواهد خودکار

نماايش داده   [Pairing fail] سازی بیش از سه دقیقه به طاول بینجاماد، عباارت    مرتبط اگر 

 .خواهد شد

 دساتورالعمل گوشاي مراجعاه    به گوشي، سازی مرتبط بیشتر در خصوص اطلعات کسب برای 

 .کنید

 .شود ي، جهت تسهیل اتصال مجدد، در سیستم ثبت م تا پنج اتصال حداکالر 

پس از برقراری اتصال با يک گوشاي   شود، مي ثبت گوشي پنج سازی مرتبط اطلعات که وقتي 

 .جديد و ثبت اطلعات آن، اولین داده قديمي ثبت شده، پاک خواهد شد

 .ها، ممکن است با دستگاه سازگار نباشند برخي از گوشي 

 گويي خودکار فعال و يا غيرفعال کردن پاسخ 

هنگاام دريافات ياک تمااس     . را فشار دهید  [Auto-answer on]گويي خودکار، کلید  ردن پاسخبرای فعال ک. 3

 .ورودی، بلوتوث گوشي به صورت خودکار، به تماس پاسخ خواهد داد

 

 

 

 

 

 .را فشار دهید  [Auto-answer off]گويي خودکار، کلید  برای غیر فعال کردن پاسخ. 0
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 دفترچه تلفن

 .از منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا دفترچه تلفن فعال و ظاهر شود  [Phonebook]دبر روی کلی. 3

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 .صفحه دانلود خارج شويد را فشار دهید تا از [Cancel]کلید . انجامد بارگذاری دفترچه تلفن مدتي به طول مي. 0

 

 

 

 

 

 .بارگذاری به پايان رسید. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 36 
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 [Phone Book]  :اين کلید را فشار دهید تا مخاطبین دفترچه تلفن فهرست شود. 

 [Refresh]  :اين کلید را فشار دهید تا دفترچه تلفن به روزآوری شود. 

 [Answered]  :فهرست شودهای دريافتي  اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

 [Dialed]  :های خروجي فهرست شود اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

 [Missed]  :پاسخ فهرست شود های بي اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

را جهت برقراری تماس فشار  [Dial]کلید . گیری وارد شويد ضربه بزنید تا به صفحه شماره [Contact]بر روی . 4

 .دهید

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

 کادهای  و تلفان  دفترچاه  هاای  ورودی تعداد به توجه با تلفن دفترچه دانلود برای الزم زمان مدت 

 .است متفاوت گوشي توسط شده ارسال

 .باشید لطفا صبور انجامید، به طول انتظار حد از دانلود، بیش اگر   
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 ها مديريت تماس

 .ها فعال و ظاهر شود تا مديريت تماس از منوی اصلي بلوتوث را فشار دهید  [Call History]کلید. 3

 

 

 

 

 

 . ها بارگذاری شود را فشار دهید تا مديريت تماس  [Refresh]پس از فعال شدن اين ويژگي، کلید

 

 

 

 

 

را فشار دهید تاا از صافحه دانلاود خاارج      [Cancel]کلید . انجامد ها مدتي به طول مي بارگذاری مديريت تماس. 0

 .شويد

 
 .ه پايان رسیدبارگذاری ب. 3
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 [Phone Book]  :اين کلید را فشار دهید تا مخاطبین دفترچه تلفن فهرست شود. 

 [Refresh]  :ها به روزآوری شود اين کلید را فشار دهید تا مديريت تماس. 

 [Answered]  :های دريافتي فهرست شود اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

 [Dialed]  : های خروجي فهرست شود دهید تا تماساين کلید را فشار. 

 [Missed]  :پاسخ فهرست شود های بي اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

را جهات   [Dial]کلید . گیری وارد شويد های تلفن ضربه بزنید تا به صفحه شماره يا شماره [Contact]بر روی . 4

 .برقراری تماس فشار دهید

 

 

 

 

 

 

 توجه

  .به روزآوری خواهد شد خودکار صورت به متصل شود، گوشي که بار ها، هر تماس ثبت 

 

 

 گيري صفحه شماره

 .گیری ظاهر شود از منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا صفحه شماره  [Dial Pad]به کلید. 3
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را فشار دهید تا شماره حذف شاود و    [Cancel]هنگام وارد کردن اشتباه يک شماره تلفن، کلید  

 .های وارد شده پاک شوند را فشار دهید تا تمامي شماره  [Clear]لیديا ک

 .را فشار دهید تا تماس برقرار شود [Dial]گیری، کلید  بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شماره. 0

 

 

 

 

 

 

   

 .برای قطع تماس اين کلید را فشار دهید:            

 

باا فعاال کاردن    . در طول تماس، اين کلید را فشار دهیدبرای فعال يا غیرفعال کردن میکروفون : 

با غیرفعال کردن میکروفاون، طارف مقابال    . تواند صدای شما را بشنود میکروفون، طرف مقابل مي

 .تواند صدای شما را بشنود نمي

   

صادای   با فعال کاردن بلنادگو،  . برای فعال يا غیرفعال کردن بلندگو در طول تماس، اين کلید را فشار دهید:

 .با غیرفعال کردن بلندگو، صدای طرف مقابل را  از گوشي خواهید شنید. شنويد طرف مقابل را از بلندگو مي

 

 [Answered]  :های دريافتي فهرست شود اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

 [Dialed]  :های خروجي فهرست شود اين کلید را فشار دهید تا تماس. 

 [Missed]  :پاسخ فهرست شود های بي شار دهید تا تماساين کلید را ف. 

 [Phone Book]  :اين کلید را فشار دهید تا صفحه نمايش دفترچه تلفن ظاهر شود. 
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 (پخش فايل صوتي از طريق بلوتوث)بلوتوث موزيك 

 .از منوی اصلي بلوتوث ضربه بزنید تا بلوتوث موزيک فعال شود  [Music]به کلید. 3

 

 

 

 

 

 .موزيک با بلوتوث وارد شويدبه حالت پخش . 0

 

 

 

 

 توجه

 دساترس  در شاما  گوشاي  روی بار  را ويژگي اين که زماني تنها (A2DP) بلوتوث موزيک ويژگي 

 .شود مي باشد، پشتیباني

 .کنید روشن را گوشي موزيک بلوتوث ابتدا ويژگي بلوتوث، موزيک ويژگي شروع از قبل 

لاذا  . کنناد  لوتوث موزيک گوشي، شروع به پخش ماي ها با فعال کردن ويژگي ب تنها برخي از گوشي 

 .از منوی اصلي را فشار دهید تا اين ويژگي فعال شود  [Bluetooth]شود کلید توصیه مي

باه  . هاای مختلاف، متفااوت اسات     ها، به دلیل داشتن سیستم عامل اين ويژگي در برخي از گوشي 

 .صوتي های تاخیر در اجرا يا عدم توانايي پخش فايل: عنوان مالال

 بلوتاوث،  غیرفعاال کاردن   هنگام شود، مي استفاده تواند مي بلوتوث حالت در تنها A2DP قابلیت 

 .رسید خواهد پايان آهنگ نیز به پخش

   زمان دانلود پیام ها متفاوت است   و  بستگي به تعداد ورودی ها و کدهايي دارد که به وسیله تلفن فرساتاده ماي

 .برای دانلود شدن صرف مي کند ، لطفا منتظر بمانیدو اگر آن زمان زيادی .  شوند

جواب دادن به تماس های دريافتي و خاتمه دادن به آن: 

وقتي يک تماس تلفني دريافت میشود ، پنجره تماس تلفني روی صفحه نمايش ظاهر مي شود که شما مي توانید .3

 دکمه جواب دادن را انتخاب کنید و يا قطع ارتباط را
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 .انتخاب دکمه قبول ، شما همچنان میتوانید  به طور طبیعي در ساير حالت ها کار کنید بعد از. 0

 

 .اين دکمه را برای قطع حالت ارتباط تلفني فشار دهید: قطع 

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

 
نمي توانید مستقیما به وسیله ماولتي ماديا باه    .س تلفني با بلوتوث پشت خطي داشته باشیداگر در حالت تما: نکته

 .پشت خطي پاسخ دهید و بايد اين کار را به وسیله موبايل خود انجام دهید

 .کار کنید navigationدر هنگام تماس تلفني به وسیله بلوتوث شما فقطمي توانید با 

در يافت کنید مي توانید در زمان دنده عقب رفتن به تماس خود ادامه دهید اما اگر قبل از حالت دنده عقب تماسي 

 .اگر در زمان دنده عقب تماسي در يافت کنید نمي توانید به آن پاسخ دهید

تنظیم صدا در هنگام مکالمه: 

بارای افازايش   کلید را فشار دهید و نگه دارياد   : اين کلید را برای افزايش صدا فشار دهید: کلید افزايش صدا

 پیوسته صدا

 اين کلید را برای کاهش صدا فشار دهید و نگه داريد برای کاهش پیوسته صدا: کلید کاهش صدا

 .تنظیم سطح صدا در طول مکالمه مي تواند ثبت شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود: نکته

 .ت راديو اثر بگذاردتنظیم سطح صدا در طول يک مکالمه نمي تواند روی  دستور العمل تنظیما
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 ipodنحوه اتصال از طريق 

 .اصلي باز شود menuرا روی صفحه نمايش فشار دهید تا   menuکلید  .3

 

 .اصلي فشار دهید  iPodرا  برای به جريان انداختن منوی   iPodکلید  .0

 

 .طبقه بندی شده است iPodبه عنوان  iPodمنوی اصلي 

 (را فشار دهید Albumالال به عنوان م) يک گروه را انتخاب کنید .3

 
 .و يک آهنگ را برای اجرا انتخاب کنبد albumبرای وارد شدن به لیست  طبقه بندی  

نکته: 

اين امکان پذير نیست  استفاده از حالت رفتن به آيتم قبلي يا بعدی، ايان الگاوی    iPodدر طبقه بندی حالت های 

 . است  iPodرفتاری 

 قبلي trackانتخاب  

 X2يع تر با سرعتخواندن سر 

 شروع يا توقف اجرا    

 X2سريع تر به جلو رفتن با حالت 

 انتخاب آيتم بعدی

همه آيتم ها از گروه/ اين کلید را فشار دهید تا يک آيتم انتخاب شود/  تکرار 

 همه آيتم ها در گروه/ اين کلید را فشار دهید  تا به طور تصادفي  يک آيتم انتخاب شود/ تصادفي 
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اين کلید را فشار دهید تا داخل يک سطح شويد/ ينه گز 

اين کلید را برای ورد شدن به صفحه نمايش / تلويزيونiPod و برای وارد شدن به  ويژگي ها فشار دهید. 

 
نکته: 

وصل شود، آن تباديل باه ياک  کلیاد      iPodوصل نباشد، کلید لمسي قطع خواهد بود  و بعد از اين که  iPodاگر 

 .هد شدرنگي خوا

بارای مالاال لیسات اجارا،     . ، مصرف  کننده همه گروه های باز اجرا را انتخاب ماي کناد   iPodدر حالت باز اجرای 

انتخااب   iPodمصرف کننده مي تواند باز اجرا را به وسیله طبقه بندی روی مناوی اصالي   ....  . هنرمندان، آلبوم و 

 .کند

 اگرiPod  به طور اتوماتیک نتواندcrack   باز اجرا کند، از منوی راiPod   اصلي  بعد از اين که شما ازiPod   را

 .اجرا کرديد، استفاده کنید

 برای اطمینان از برقرار بودن سرويس تعديل کنندهiPod  :  طع شود، لطفاا باه   قوقتي که سیم اتصال جريان بر

 .ر دهیدسیم فشار وارد نیاوريد و لطفا ارتباط دهنده را برای  وصل کردن بر  فشا

 دستور العملtrack  قبليiPod  : 

در جريان و برای بار دوم فشار دهید بارای بازگشات باه      trackلطفا فشار دهید برای  اولین بار برای شروع اجرای 

track اين دستور العملي است که برای : قبليiPod تعريف شده است . 

  دستور العمل اجرای موزيکiPod ملزوماات و تاسیساات   ) صدا ماي باشاد  (   آداپتور)نندهنیازمند کابل تعذيل ک

 ( انتخابي

بعدی منجر مي شود که / اگر شما کلید مکث را در حالت انتخابي فشار دهید ، انتخاب کلید قبليipod   ،track 

 . است  ipodرا اجرا کند، اما به طور اتوماتیک آن را اجرا نخواهد کرد ، و اين يک الگوی رفتاری برای 

 DVD PLAYERعیت وض

 :ديسک را وارد کنید

 .شروع به خواندن مي کندودر صفحه نمايش نیز نشان مي دهد.سي را در محل خود قرار داده و به داخل فشار دهید

 :نکته

 .هیچگونه ماده شیمیائي در هیچ قسمت از سیستم صوتي استفاده نکنید
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قرار مي دهید چناد ثانیاه طاول ماي کشاد تاا        را در جای خود CDوقتي .نکنید  CDهیچ شي را در داخل محل 

 .در طول اين مدت نبايد به سیستم صوتي دست بزنید.بخواند

 .زمانیکه سي دی را وارد مي کنید،بطور خودکار پس از چند ثانیه شروع به خواندن مي کند

ع باه نگااه کاردن    بعد از توقف خودرو ترمز دستي را بکشید و بعد شرو.تماشای ويدئو در حال رانندگي ممنوع است

 .ويدئو شويد

اگر اين قانون نادياده انگاشاته شاود،باعث تصاادف ماي      .قانون ،تماشای ويدئو در حال رانندگي را ممنوع کرده است

 .اين شرکت هیچگونه تعهدی درقبال اين مسئله ندارد.شود

Play Back 

ماي تواناد     DVD PLAYER اين.بعد از وارد کردن سي دی،بطور خودکار سیستم نوع ديسک را نشان مي دهد

DVD  ،ويدئوئي VCD  ، ويدئوئيMP3   صوتي وCD صوتي را نشان دهد. 

DISC PLAY BACK 

وجاود داشاته    PLAYERرا روی صفحه اصلي فشار دهید،اگر ساي دی در درون    DVD در شرايط ديگر،دکمه 

 .باشد

 بيرون آمدن سي دي

صافحه  .بیارون بیاياد    CDاست چند ثانیه طول بکشد تاا  ممکن .را فشار دهید ∆برای بیرون آوردن سي دی،دکمه

اگر اين دکمه را چند بار فشار دهید ،ممکن است سي .نمايش نشان مي دهد که سي دی در حال بیرون آمدن است

بیرون آمد ،سیستم بطور خودکاار   DVD/VCD/CD/MP3بعد از اينکه .دی به داخل کشیده شودو بیرون نیايد

ثانیه مجدد به داخل  2،سي دی را برنداريد بطور خودکار بعد از  ∆گر بعد از فشردن دکمه ا.به راديو متصل مي شود

 .کشیده مي شود

 :نکته

 .،نمايشگر سي دی روشن خواهد شد ونمايانگر اين است که در حال انجام است ∆بعد از فشردن دکمه 

 Disc Play Backحالت اتوماتیک 

سیساتم صاوتي خااموش اسات،با قارار دادن ساي دی در محال         روشن اسات و  ACCهنگامیکه موتور در حالت 

 .خود،بطور خودکار ضبط روشن خواهد شد
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DVD Video Playing 

 .سي دی را در داخل دستگاه قرار دهید.3

 .را فشار دهید DVDدکمه .0

 ويدئو DVDاجرای .3

 
 :نکته

 .عي استزمانیکه اندازه سي دی بزرگ است ،دستگاه در اجرا تاخیر دارد و اين طبی

 DVD :MP3,WMA,MPEGمدلهای تحت پوشش

 DVDمنوی کنترل 

 .،هر دکمه ای روی صفحه،نمايشگر را روشن مي کند DVDدر منوی 

 رفتن به فصل قبلي:  

اگر اين دکمه را آهسته فشار دهید .به عقب مي برد X16,X8,X4,X2در حین اجرا ،به سرعت : 

 .به عقب مي برد X1/8,X1/6,X1/4,X1/2با سرعت 

 شروع يا توقف در اجرا:        

جلاو    X16,X8,X4,X2در حالیکه ويدئو در حال اجرا ست،اين دکمه را سريع فشار دهید تا با سارعت     

 .جلو مي رود X1/8,X1/6,X1/4,X1/2اگر اين دکمه را آهسته فشار دهید با سرعت .برود

 .به آهنگ بعدی مي رود   

 .کنترل را فشار دهیدکاره روی سطح  5دکمه : [منو ] 

 .بخشي را برای تکرار انتخاب کنید:[تکرار ]

 . به انتخاب صدا روی سي دی برگرديد و زبان مورد نظر را انتخاب کنید: [صوتي ]

 .بر اساس زبان مرتب کرده و سپس زبان مورد نظر را انتخاب کنید:[عنوان ]

 .انجام شوددکمه بزرگنمائي را فشار دهید تا بزرگنمائي :[بزرگنمائي]
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زمانیکه سي دی در محل خود قرار مي گیرد،و منوی روی صفحه چیزی را نشان نمي دهد ،بدين معناست کاه  :نکته

 .سیستم سي دی را حمايت نمي کند

 :کاره کنترل داخلي 5دکمه 

 .کاره اين را روی صفحه استفاده کنید و دکمه مورد نظر را انتخاب کنید تا اجرا کند 5دکمه های 

 :هنکت

DVD   PLAY BACK    روش انتخااب مناو   .از بین گزينه هائي که شما انتخاب کردهايد شروع بکار مي کناد

 .بستگي به نوع سیستم دارد

اگر اين انتخاب غیر ممکن اسات،بدين دلیال اسات کاه ساي دی از طارف دساتگاه        .زبان مورد نظر را انتخاب کنید

 .ن معناست که اين نوع سي دی را تحت پوشش قرار نمي دهداين بدي.را نشان مي دهد Øحمايت نمي شودو آيکن 

 .ثانیه روی صفحه نمايانگر است 5کاره تا مدت  5دکمه 

VCD  VIDEO PLAYING : 

 .سي دی را در داخل دستگاه قرار دهید.3

 .را از داخل منو انتخاب کنید DVDدکمه .0

 .سیستم را قادر به اجرا مي کند. 3

 
VCD  Control menu : 

 .هر جای روی صفحه را فشار دهید تا دکمه کنترل باز شود VCDمنوی  در

 .به فصل قبلي برويد:    

اگر اين دکمه را فشاار دهیاد و نگاه    .حرکت مي کند X16,X8,X6,X4,X2در طول اجرا،  به سرعت :   

 .حرکت مي کند X1/8,X1/6,X1/4,X1/2داريد ،به آهستگي و سرعت 

 .ودبه آهنگ بعدی مي ر:      

 .يک آهنگ را بطور مداوم تکرار کنید:  [تکرار ]    

 . دکمه بزرگنمائي را فشار دهید: [بزرگنمائي]     

    [PBC] :اگر سیستم قابلیت اين نرم افزار را دارد ،منوی مربوط به آن باز مي شود. 
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 .گرفت با توجه به سي دی های مختلف،نامهای مختلفي خواهد CD  VIDEO  PLAY BACK: نکته

CD/MP3 audio Playback 
3. CD/MP3را در محل خود قرار دهید. 

 .را از منوی اصلي انتخاب کنید DVDدکمه .0

3. CD/MP3قادر به اجرا مي باشد. 

 
  CD/MP3منوي کنترل 

 .به فصل فبلي مي رود:   

 دبه جلو برو X16,X8,X6,X4,X2در حین اجرا،اين دکمه را فشار دهید تا با سرعت :   

 .شروع يا توقف آهنگ:      

 .به سرعت به آهنگ بعدی مي رودX16,X8,X6,X4,X2 در طول اجرا اکر اين را محکم فشار دهید:         

 .به فصل بعدی مي رود:            

 .بخشي را برای تکرار انتخاب کنید:[تکرار ]
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AUX  Mode 
Aux  AUDIO/VIDEO  PLAYBACK 

 .ه در کنسول قرار گرفته دستگاه صوتي يا تصويری خويش را متصل کنیداز طريق پورت زير ک.3

 
 .دسترسي پیدا کنید AUXاز منوی اصلي به کلید 0

 
 .قرار بگیرد AUXرافشار دهید تا در حالت  AUXدکمه .3
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INFO  Mode  
 چک کردن اطلعات ماشین

 .مايشگر ظاهر شودرا فشار دهید تا اطلعات در صفحه ن  Infoمنوی اصلي دکمه در.3

 

 
روی صفحه نمايش نشان مي بر بوجود آيد،سیستم علمت هشدار را   CANBUSاگر هر گونه نواقصي توسط :نکته

ماي  مي رود که از اين طريق به کاربر اجازه   DICدهد،به سادگي دکمه هشدار را فشار دهید و مستقیما به صفحه 

 .دهد تا دلیل عیب را پیدا کند
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 جدول مشخصات فرمت هاي پشتيباني شده توسط مالتي مديا 
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 خطاهاي کوچك رفع بررسي و روش

 شرايط معمولي 

لطفا قبل از مراجعه .خطاهای اتصال و کاربرد ، مي تواند به اشتباه به منزله خطا با آسیب سیستم در نظر گرفته شود

 . به تعمیرکار ، موارد زير را بررسي کنید

 :ه لمسي کار نمي کندصفح( 1

 کنید در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید   updateسیستم را * 

 راديو هيچ ايستگاهي را دريافت نمي کند( 2

 .به وسیله مولتي متر از سالم بودن سیم متصل به آنتن و وصل بودن آن اطمینان حاصل کنید* 

 ت سالم بودن سیم متصل به آنتن راديو را در فضايي که مطمئن هستید اختلالت راديويي وجود ندارد امتحان کنیددر صور*

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

 مي شودتنظيم تعادل صدا در يکي از جهات چپ و راست بلند گوهاي عقب و جلو انجام ن( 3

 .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* 

 :چيزي نمي خواند يا بسيار کند است USBمشتري گزارش داده که مالتي مديا از درگاه ( 4

رمت و حجم آن مطابق با استانداردهای مالتي مديا است تست کنید در صورت رفع مشکل را بايک فلش استاندارد که ف USBدرگاه * 

 .مشکل از سمت مشتری است

 .چک کنید USBجداکنید و سیم های متصل به برد  ACرا از وسط کنسول زير  USB/AUXباکس مربوط به * 

 تي مديا بفرستیددر صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مال*  

 مالتي مديا فايل صوتي که اجرا مي کند داراي صدا يا سرعت استاندارد نيست( 5

 .مالتي مديا فرمت آن فايل مورد نظر را پشتیباني نمي کند فايل مورد نظر دارای فرمت معیوب است* 

 .نيست  SD Cardسيستم قادر به خواندن   SD Cardبا وارد ( 6

پشاتیباني    SD Cardصوتي يا تصويری يا عکس است، ممکن است سیستم از فرمت فايل های موجود در  فايل SD Cardاگر در * 

 .که دارای فايل های استاندارد است تست کنید  SD Cardنکند سیستم را با يک 

 را چک کنید  SD Cardمورد نظر پشتیباني نمي کند فرمت  SD Cardممکن است سیستم از فرمت *

مورد نظر دارای حجمي بیش از حد حجم استاندارد سیستم است که نشانه آن کند شدن عملکارد خوانادن    SD Cardممکن است * 

 .را مورد نظر چک کنید  SD Cardحجم . است  SD Cardواجرای فايل از 

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

 :ه خواندن ديسك نيست قادر ب DVDدرايو ( 7

دارای خش های زيادی بوده و سیستم قادر به خوانادن آن نیسات    DVDممکن است ديسک وارد شده توسط مشتری داخل درايو * 

 را با يک ديسک قابل اطمینان تست کنید DVDدرايو . ويا به صورت معیوب رايت شده است

 .را با يک ديسک استاندارد تست کنید DVDکند درايو  از ديسک وارد شده پشتیباني نمي DVDممکن است  درايو * 

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 
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 (قادر به فروبردن يا بيرون فرستادن ديسك نيست)کار نمي کند  DVDدرايو ( 8

آسیب نديده باشد کاه باعاث آسایب ديادن      DVDک داخل  درايو نشده باشد ويا ديس DVDدقت کنید که شي خارجي وارد درايو *

 .شده باشد  DVDدرايو 

 سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید*  

 

 .شدن با موبايل مشتري نيست Pairبلوتوث قادر به ( 9

 .باشد visibleبررسي کنید که بلوتوث موبايل مشتری حتما در حالت * 

یستم را با بلوتوث موبايلي که برای تست قابل اطمینان است تست کنید تاا مطمائن شاويد کاه مشاکل از سامت موبايال        بلوتوث س* 

 . مشتری است يا خیر

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

يل از طريق بلوتوث صدا قطع وصل ميي شيود ييا دچيار     هنگام پخش آهنگ از طريق بلوتوث يا هنگام صحبت با موبا( 11

 .مشکل مي شود

شده در فاصاله مناساب باا سیساتم باشاد و       Pairمطمئن شويد که در اين زمان موبايل يا دستگاهي که از طريق بلوتوث با سیستم * 

 .فاصله آن زياد نباشد

طمینان است تست کنید تا مطمئن شويد که مشاکل از سامت   بلوتوث سیستم را با بلوتوث موبايل يا دستگاهي که برای تست قابل ا* 

 . موبايل موبايل يا دستگاه مشتری است يا خیر

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

 .قابل پخش نيست AUXموسيقي از طريق ورودي ( 11

مي توانید سلمت فیش . تم را بررسي کنید تا استاندارد باشد ويا دارای عییب نباشدسیس AUXسیم وفیش ورودی به درگاه ورودی *

 .سیستم را با مولتي متر بررسي کنید  AUXورودی به درگاه 

 .سیستم را با يک فیش استاندارد ديگر تست کنید تا مطمئن شويد که مشکل از طرف مشتری هست يا خیر AUXدرگاه * 

 .نباشد Muteدر حالت  AUXل به درگاه  مطمئن شويد دستگاه متص* 

 .بررسي کنید AUXجداکنید و سیم های متصل به برد  ACرا از وسط کنسول زير  USB/AUXباکس مربوط به * 

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

 

 نمي کندفعال نمي شود يا به درستي کار  iPodسيستم ( 12

 ....و MP3 Playerباشد نه چیز ديگری مانند موبايل يا  iPodبررسي کنید سیستم مشتری حتما * 

 نیز دارند ولي اين در مورد تمام گوشي ها موبايل صد  نمي کند iPodبرخي از کوشي های موبايل همزمان حالت 

 کابلهای غیر اورجنال به درستي کار نمي کنندمورد نظر حتما اورجنال باشد  بسیاری از iPod بررسي کنید که کابل* 

مشاتری هسات ياا     iPodمورد اطمینان عوض کنید تا مطمئن شود اشاکال از کابال    iPodمشتری را با يک کابل  iPodکابل رابط *

 .خیر

 در صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید* 

 شودسيستم روشن نمي ( 13
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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  * 

 .زی با مشخصات يکسان استفاده کرده ايدکنید مطمئن شويد که از فیو

در صورت برطرف نشدن عیب با احساس بوی سوختگي از شیارهای پشت مالتي مديا سیستم را به نزدياک تارين  نماينادگي مجااز     * 

 مالتي مديا بفرستید

 صداي سيستم قطع شده و يا قابل افزايش نيست( 14

 .یستم به درستي وصل نشده و يا معیوب باشندممکن است کابل مربوط به صدا درکانکتورهای پست س*

 ممکن است بلند گو های سیستم و يا کابلهای مربوطه معیوب باشند*

 روشن باشد  "بي صدا"ممکن است دگمه *

 صدايي به گوش نمي رسد يا بسيار آهسته است( 15

 ممکن است صدای سیستم کم باشد* 

 روشن باشد  "بي صدا"ممکن است دگمه *

عیوب نبودن بلند گو ها و سیم های رابط آنها و بررسي موارد باال اگر همچنان عیب پابر جاا باود سیساتم را باه نزدياک      در صورت م* 

 ترين  نمايندگي مجاز مالتي مديا بفرستید

 تصاوير کشيده مي شود يا نسبت تبديل صحيح نيست( 16

 .اسب با صفحه نمايش انجام دهیدتنظیمات متن. ممکن است نسبت تبديل صفحه نمايش بدرستي تنظیم نشده* 

 کيفيت نمايش تصاوير خوب نيست( 17

 .به تنظیمات اولیه بازگرديد default با فشار دادن دگمه. ممکن است تنظیمات نمايش تصوير مشکل داشته باشد* 

 پيغام خطا مشاهده مي شودUSBپس از وارد کردن ( 18

قابال اطمیناان ديگار     USB پشتیباني نمیشود با ياک درگااه    از هارد اکسترنال مالل.پشتیباني نمي کند  USBسیستم از اين ابزار* 

 .سیستم را تست کنید تا مطمئن شويد که مشکل از سمت مشتری است يا خیر

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

 مجاز مالتي مديا بفرستیددر صورت برطرف نشدن عیب سیستم را به نزديک ترين  نمايندگي * 

 .ثانیه نگهداريد2سیستم دگمه پاور را (ريست)برای راه اندازی مجدد:توجه

 اي مشخصات سيستم صوتي تصويري چندرسانه

 ،  10V~16V DC: ولتاژ مناسب . 3

 mW ،(12V , 3mA) 36کمتر از :  ACCمیزان مصرف منبع تیذيه تحت 

 mW ،(12V , 0.9A) 10.8: میزان مصرف منبع تیذيه 

 .خواهد شد 1.2Aمیزان مصرف  ناوبریهمراه با استفاده از : توجه 

 45W x 4: حداکالر میزان مصرف 

 C  ~ 80°30-°: دمای محفظه . 0

 C  ~ 70°20-°: دمای عملکرد . 3

 NTSC/PAL: سیستم ويديو . 4

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 55 
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 1Vp-p: نوع سیگنال صوتي ويديويي خروجي. 5

 1Vp-p: نوع سیگنال وروردی ويديويي . 6

 آنالوگ: نوع سیگنال صوتي خروجي. 7

 

 توجه

اگر دماای داخال   . دستگاه تنها زماني شروع به کار خواهد کرد که دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملکرد دستگاه باشد 

 . خودرو در محدوده مناسبي نمیباشد، برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، استفاده از آن توصیه نمیشود

 داه شود قبلي تیییر اعلم طراحي، بدون و فني مشخصات آوری، ممکن است فن بهبود ظورمن به. 
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 (Pin Configuration) مشخصات پينهاي سوکت اتصال به سيستم صوتي
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 معرفي امواج و ويژگيهاي دسترسي راديو:1پيوست 

 AMی  ويژگیها

ای بلند و کوهها مي تواند تیییار جهات داده و   در اثر برخورد با اشیايي همچون ساختمانه AMسیگنال 

 .همچنین برخورد با يک اليه يونیزه  مي تواند باعث بازگشت امواج شود

در نتیجاه هار دو    .تاا مساافت دورتاری مخاابره شاوند      FMاين امواج مي توانند نسبت به امواج بنابراين 

 .ت شوندايستگاه راديويي مي توانند در يک زمان وبا فرکانس مشابه درياف

 

 
 

  

 FMويژگیهای  

از آنجايیکه بارای  .مي باشد( مايل32-05)کیلومتر  52-42بطور معمول، حدود  FMفاصله انتشار امواج  

 ارسال صدا از طريق تقسیم آن به دو کانال کدگذاری خاصي ماورد نیااز اسات،بنابراين مساافت انتشاار     

FM است(غیر استريو)استريو ، کوتاهتر از تک موج. 

 
 

 

مشابه نور مي باشد،يعني امواج در خط مستقیم حرکت کرده و بر اثر برخاورد باا    FMنحوه انتشار امواج 

نمي توانند از اليه های يونیزه منعکس شاوند و   FM،سیگنال  AMبر خلف امواج .مانع منعکس میشود

ساطح زماین منتشار    نمي توانند فراتر از  FMسیگنالهای .بر اثر برخورد با مانع براحتي متوقف مي شوند

 .باشد AMنمي تواند در مسافتي مشابه  FMشوند و در نتیجه ايستگاه راديويي 
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 سیگنال نويز چند اليه

مي تواند از مانع منعکس شود ، ممکن است سیگنال اصلي و سیگنال منعکس  FMاز آنجايیکه سیگنال 

اين .اخیر کوتاه يا انقطاع يا اعوجاج شودشده در يک زمان به گیرنده برسند و اين امر مي تواند منجر به ت

 .مشکل همچنین در زماني که سیگنال بسیار نزديک به ايستگاه فرستنده است نیز اتفا  مي افتد

 
 نويز متناوب/لرزش

بنابراين مي تواناد در مسایرش از   .در خط مستقیم ارسال مي شود FMاز آنجايیکه سیگنال از فرستنده 

زمانیکه خودرو از اين گونه مناطق .اطق کوهستاني  يا ساير موانع ، ضعیف شودبین ساختمانهای بلند و من

 .عبور مي کند شرايط گیرندگي بطور ناگهاني تیییر کرده و نويزهای آزار دهنده شنیده شود

 
 

 

 نويز ناسالم ايستگاه راديويي

انندگي باشاید ، ايساتگاه   زماني که نزديک به دو ايستگاه راديويي با فرکانس های مشابه و قوی در حال ر

در همان .راديويي که در حال گوش دادن هستید ، موقتا قطع و ايستگاه راديويي ديگری دريافت مي شود

 .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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  دومبخش 

 

 

 

 روش و باز بست اجزا سيستم مالتي مديا
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 :نكات ايمني قبل از شروع فرايند
قطع باشد هرگز زماني که منفي باطری وصل است عمل  در هنکام نصب لوازم مطمئن شويد منفي باطری 

 .نصب را انجام ندهید

 .مراقب باشید که به خودرو وقطعات آن آسیب نرسد 

 .در هنگام دست زدن به پین های سوکتها بسیار مراقب باشید 

بل از باز کردن آنها بسیار دقت کنید تا بتوانید در موقع نصب آنها را در موقعیت اصلي به موقعیت قطعات ق 

 .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 

 .درجه به باال انجام دهید 35زم يدکي را در دمای محیط همیشه نصب اين لوا 

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

 
 سوکتها و اينترکانکتورهاي دسته سيمهامحافظت از 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هنگام نصب دسته 

سيمها ، دقت كنيد 

سيم  زير قطعات 

 .مونتاژ نشود

براي جداكردن 

 سوكتها آن را نكشيد

هيچگاه سيمها را 

 نكشيد

هنگام نصب 

كانكتورها از قفل 

شدن كامل آنها 

 مطمئن شويد

رها باز اگر كانكتو

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

هيچگاه سيم هاي  مرتبط 

با ايربگ را با ساير 

 سيمها به هم محكم نكنيد
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 لوازم مورد نياز  ابزار و
 ابزار تريم (3

 

 آچار سوکتي شش گوش (0

 

 پیچ گوشتي دو سو و چهار سو  (3

 

 محافظ فرمان (4

 

 چسب محافظ وچسب بر  (5

 

 دستکش پارچه ای و پارچه نرم (6

 

 اسپری کنتاکت شور (7

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 63 

 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

 :سيستم مالتي مديا از روي داشبورد کردندستور العمل باز 

 مناطقي که قرار است قطعات قرار بگیرند را کامل تمیزکنید. شور را برروی پارچه نرم اسپری کنیداسپری کنتاکت 

 :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 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

برای محافظات از پنال اساتفاده    ( چسب کاغذی)محافظ فرمان و صندلي ها را قرار دهید سپس از پوشش نواری (0

 .کنید

 قبل از باز کردن سیستم،جهت محافظت از دستهايتان و داشبورد ابتدادستکش بپو شید(3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACT CLEANER  

SHOP TOWEL  
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سپس پوشش بااليي دستگاه را به آرامي .ا کننده پنل برای شل کردن پوشش بااليي دستگاه استفاده کنیداز جد( 4

 .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 

 وسط داشبورد را بیرون بیاوريد جعبه ابزار( 5

 

 

 

 

 

 

 

 .را جدا کنید A/Cسپس پنل .استفاده کنید A/Cازپیچ گوشتي جهت باز کردن دو پیچ موجود در زير پنل ( 6
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 .را جدا کنید A/Cدو عدد کانکتور موجود در پشت پنل  A/Cبعد از جدا سازی پنل (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را شل کنید و به آرامي بکشید تا از داشبورد جدا شود AUX/USBپنل  به وسیله جدا کننده(2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جدا کنید AUX/USBرا از برد  AUXو  USBسیم های مربوط به (4
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را  AUXسانتیمتر بچسبانید و سیم  352را به يک سیم خارجي در حدود  USBبه وسیله چسب بر  سیم ( 32

  .بر  در مرکز داشبورد ثابت کنید نیز به وسیله چسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس به وسیله چسب بر  کانکتورهای .کنسول وسط را باز کنید و دو کانکتور آنتن را جدا کنید کاور کناری(33

 .سانتیمتر بچسبانید 352آنتن را به يک سیم خارجي در حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

تي مديا را باز کرده و مالتي مديا را بیرون کشیده و سه کانکتور با استفاده پیچ گوشتي پیچ های جلوی مال(30

 .متصل به پشت مالتي مديا را جدا کنید

 

 

 

 

 

 

 

Extra wire 

USB wire 

AUX wire 

GPS antenna connector 

Radio antenna connector 
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و به وسیله چسب بر  دو سیم خارجي .و سیم های آنتن را باز کنید USBتمام چسبهای متصل به سیم (33

 .ت مالتي مديا بچسبانیدمتصل به اين کانکتور ها را به سیم های کانکتور های پش

 

 

 

 

Remove 
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  مالتي مديا سيستم بستن 
به وسیله چسب هر .چسب بر  را از سیم های خارجیه متصل به سیم های کانکتور های پشت مالتي باز کرده( 3

در پشت مالتي مديا  USBيک از سیم های خارجي را به کانکتور مربوط به خود يعني دو سیم آنتن وسیم 

 .بچسبانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه کانکتور مربوط به مالتي مديا را به آن وصل کنید و سیم های موجود در پشت مالتي مديا را مرتب کنید تا ( 0

 .در هنگام قرار دادن مالتي مديا در جای خود دچار مشکل نشويد

  

 

 

 

 

Fasten 
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د تا هر يک از اين کانکتور و آنتن را بکشی USBبه آهستگي هر يک از سیم های خارجي متصل به کانکتور ( 3

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

را در سر جای خود  USB/AUXوصل کنید و سپس پنل  USB/AUXبرد  را به AUXو  USBسیم های ( 5

 .در مرکز داشبورد نصب کنید
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 .کاور کناريه کنسول وسط را نصب کرده و ببنديد را وصل کرده و GPSکانکتور راديو وآنتن ( 6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .را در سر جای خود در وسط کنسول نصب کنید A/Cرا وصل کرده و سپس پنل  A/Cدو کانکتور پنل (2

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 

 

 

 71 

 دنـــا سيستم مالتي مديا جزوه آموزشي 

وسپس جعبه ابزار داشبورد را در سر جای خود در وسط .را ببنديد A/Cبا استفاده پیچ گوشتي پیچ های زير پنل (4

 کنسول نصب کنید

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .يا را نصب کنیدکاور باالی مالتي مد( 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمام چسبهای کاغذی که جهت محافظت از داشبورد روی آن چسبانده ايد از داشبورد جدا کرده و جايآن را با ( 33

 .کاور فرمان را نیز از فرمان اتومبیل برداريد.کنتاکت شور و پارچه نرم تمیز کنید
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 تست کردن بعد از نصب
 ا مجددا به باطری وصل کردهکابل منفي باطری ر( 3

 .بررسي کنید که مالتي مديا ، لوازم جانبي و سیستم های الکتريکي به درستي کار مي کنند يا خیر( 0

 

BATTERY 

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

 :ديدي كلي

 محافظت از نگهدارندهاي سيم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نكات امنيتي

 .در هنگام نصب و راه اندازي مراقب امنيت خود وديگران باشيد 

 .نرسدمراقب باشيد كه به خودرو وقطعات آن آسيب  

 .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

 براي قسمت الكترونيكيايمني 

قطع باشد هر گز رماني كه منفي باطري وصل  در هنكام نصب لوازم مطمئن شويد منفي باطري 

 .است عمل نصب را انجام ندهيد

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

وسيله سيم ها را به 

بستهاي كمكي در 

جايي مشخص ايمن 

كنيد به طوري كه 

آويزان نباشند و 

بستهاي  ي اضافه

 .كمكي را ببريد

دسته كابلهاي كمكي و 

SRS  را هيچ گاه به هم

 محكم نكنيد
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 هاي كمكيايمني براي قسمت 

 

 هميشه از قطعات و ابزار هاي مشخص شده در دستورالعمل نصب استفاده كنيد 

 .جايي كه اشعه مستقيم آفتاب و يا گرد غبار وجود دارد انجام ندهيدكار نصب رادر  

 .درجه به باال انجام دهيد 51يدكي را در دماي محيط  هميشه نصب اين لوازم 

زماني كه براي اولين بار چسب دوطرفه  چسب دو طرفه را با دقت در محل مناسب قرار دهيد 

 .به سطح چسبيد،سعي نكنيد آن را از سطح جدا كنيد و موقعيت آن را عوض كنيد

 ابزار ولوازم مورد نياز 

 مخصوص ماشين  ،جدا كننده پنل (5

 

 آچار سوكتي شش گوش (2

 

 مارك فليپس و چهار سو پيچ گوشتي دو سو (3

 

 فظ فرمانمحا (4

 

 چسب محافظ وچسب برق (1

 

 دستكش پارچه اي و پارچه نرم (6

 

 اسپري كنتاكت شور (7

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.google.com/url?url=http://www.packerfastener.com/subcategory.php?Cat=12&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3Q5fVI2_MuKR7AbX44DQDg&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNGSdGNDStmeJ-cIwhp8-jiv-282hA
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 باز كردن و نصب كردن

 

 طريقه استفاده از اسپري كنتاكت شور

بگيرند را كامال  قرار مناطقي كه قرار است قطعات. برروي پارچه نرم اسپري كنيداسپري كنتاكت شور را 

 تميزكنيد

 :نكته *

 هميشه از اسپري كنتاكت شور استفاده كنيد 

 مستقيم بر روي قطعات اسپري نكنيد را اسپري كنتاكت شور 

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

 

 جدا كردن كابل باطري 

 كابل منفي را از باطري جدا كنيد   (5

 

 

 

 

 

 (مالتي مديا)قبل از باز كردن سيستم

براي محافظت از پنل ( چسب كاغذي)محافظ فرمان و صندلي ها را قرار دهيد سپس از پوشش نواري (2

 .استفاده كنيد

 (مالتي مديا)باز كردن سيستم

 قبل از باز كردن سيستم،جهت محافظت از دستهايتان و داشبورد ابتدادستكش بپو شيد(3

 

 

 

 

CONTACT CLEANER  

SHOP TOWEL  
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سپس پوشش بااليي دستگاه را به .پوشش بااليي دستگاه استفاده كنيد شل كردناز جدا كننده پنل براي ( 4

 .آرامي جدا كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 :نكته *

 .آسيب به داشبورد تنها از ابزارهاي پيشنهاد شده استفاده كنيدبراي جلوگيري از  

 .قطعات را جهت جدا كردن به آرامي بكشيد تا نشكنند 

 جعبه ابزار وسط داشبورد را بيرون بياوريد( 1

 

 

 

 

 

 

را  A/Cسپس پنل .استفاده كنيد A/Cازپيچ گوشتي فليپس جهت باز كردن دو پيچ موجود در زير پنل ( 6

 .جدا كنيد
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 .را جدا كنيد A/Cدو عدد كانكتور موجود در پشت پنل  A/Cبعد از جدا سازي پنل (7

 

 

 

 

 

 

 .را شل كنيد و به آرامي بكشيد تا از داشبورد جدا شود AUX/USBبه وسيله جدا كننده پنل (8

 

 

 

 

 

 

 

 .جدا كنيد AUX/USBرا از برد  AUXو  USBسيم هاي مربوط به (9

 

 

 

 

 

 

 

 AUXسانتيمتر بچسبانيد و سيم  511را به يك سيم خارجي در حدود  USBبه وسيله چسب برق سيم ( 51

  .را نيز به وسيله چسب برق در مركز داشبورد ثابت كنيد
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USB wire 

AUX wire 
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سپس به وسيله چسب برق .كانكتور آنتن را جدا كنيدكاور كناريه كنسول وسط را باز كنيد و دو (55

 .سانتيمتر بچسبانيد 511كانكتورهاي آنتن را به يك سيم خارجي در حدود 

 

 

 

 

 

بيرون كشيده و پيچ گوشتي فليپس پيچ هاي جلوي مالتي مديا را باز كرده و مالتي مديا را با استفاده (55

 .سه كانكتور متصل به پشت مالتي مديا را جدا كنيد

 

 

 

 

 

 

 

  

و به وسيله چسب برق دو سيم خارجي .و سيم هاي آنتن را باز كنيد USBتمام چسبهاي متصل به سيم (52

 .متصل به اين كانكتور ها را به سيم هاي كانكتور هاي پشت مالتي مديا بچسبانيد

 

 

GPS antenna connector 

Radio antenna connector 
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 نصب سيستم 

به وسيله .چسب برق را از سيم هاي خارجيه متصل به سيم هاي كانكتور هاي پشت مالتي باز كرده( 5

در پشت  USBيعني دو سيم آنتن وسيم  چسب هر يك از سيم هاي خارجي را به كانكتور مربوط به خود

 .بچسبانيدمالتي مديا 

 

 

 

 

 

موجود در پشت مالتي مديا را مرتب سه كانكتور مربوط به مالتي مديا را به آن وصل كنيد و سيم هاي ( 2

 .كنيد تا در هنگام قرار دادن مالتي مديا در جاي خود دچار مشكل نشويد

  

 

 

 

 

 

و آنتن را بكشيد تا هر يك از اين  USBبه آهستگي هر يك از سيم هاي خارجي متصل به كانكتور ( 3

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

 

 

Fasten 
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 .به آهستگي مالتي مديا را در داخل داشبورد قرار دهيد(4

 

 

 

 

 

را در سر جاي  USB/AUXوصل كنيد و سپس پنل  USB/AUXبه برد  را AUXو  USBسيم هاي ( 1

 .خود در مركز داشبورد نصب كنيد

 

 

 

 

 

 .كاور كناريه كنسول وسط را نصب كرده و ببنديد را وصل كرده و GPSكانكتور راديو وآنتن ( 6

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

وسپس جعبه ابزار داشبورد را در سر .را ببنديد A/Cبا استفاده پيچ گوشتي فليپس پيچ هاي زير پنل ( 9

 .جاي خود در وسط كنسول نصب كنيد

 

 

 

 

 

 .ب كنيدكاور باالي مالتي مديا را نص( 51
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تمام چسبهاي كاغذي كه جهت محافظت از داشبورد روي آن چسبانده ايد از داشبورد جدا كرده و ( 55

 .كاور فرمان را نيز از فرمان اتومبيل برداريد.جايآن را با كنتاكت شور و پارچه نرم تميز كنيد

 

 

 

 

 

 تست كردن بعد از نصب

 باطري وصل كردهكابل منفي باطري را مجددا به ( 5

 .بررسي كنيد كه مالتي مديا ، لوازم جانبي و سيستم هاي الكتريكي به درستي كار مي كنند يا خير( 2
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