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مدل های ذکر شده با توجه به مشخصات فني معتبر در زمان تهیه این راهنما، معرفي شده اند  کلیه عملکردهای موجود در مدل های ذکر شده، در این راهنما گردآوری 
ش��ده اس��ت  وجود این عملکردها به مدل تجهیزات، گزینه های انتخابي و کش��وری که محصول در آن به فروش مي رس��د بس��تگي دارد  به همین ترتیب ممکن اس��ت 

عملکردهایي نیز که در طول سال به این مدل ها اضافه مي شوند، در این مدرک توضیح داده شده باشد 

احتیاط های الزم هنگام استفاده از سیستم
 فقط هنگامی که شرایط ترافیکی اجازه می دهد، از دکمه های کنترل )روی داشبورد یا زیر فرمان( استفاده کنید و اطالعات نمایش داده شده بر روی صفحه  –

نمایشگر را دنبال نمایید 
 میزان حجم صدا را به نحوی تنظیم کنید که صداهای بیرون از خودرو شنیده شود  –

احتیاط های الزم هنگام استفاده از سیستم ناوبری
استفاده از سیستم ناوبری نباید به هیچ وجه جایگزین هوشیاری و مسؤولیت راننده در هنگام رانندگی شود  –
برحس��ب منطقه جغرافیایی، ممکن اس��ت سیس��تم آخرین اطالعات مربوط به جاده های جدید را در اختیار نداشته باش��د  دقت داشته باشید  در هر شرایطی، مقررات  –

راهنمایی و رانندگی و عالئم جاده ای بر اطالعات سیستم ناوبری اولویت دارند 

احتیاط های مرتبط با تجهیزات
برای پرهیز از آسیب رسیدن به تجهیزات و بروز آتش سوزی، از باز کردن سیستم و ایجاد تغییر در آن خودداری کنید  –
در صورت بروز هرگونه ایراد یا نیاز به باز کردن دستگاه، به نمایندگی شرکت سازنده مراجعه کنید  –
از وارد کردن اشیاء خارجی به داخل دستگاه پخش خودداری کنید  –

احتیاط های الزم هنگام استفاده از تلفن
در خصوص اس��تفاده از تلفن قوانینی وجود دارد  ممکن اس��ت این قوانین اس��تفاده از حالت هندزفری را در تمام شرایط ترافیکی مجاز نداند: راننده باید همواره کنترل  –

خودرو را در دست داشته باشد؛
تمامی مراحل استفاده از تلفن )شماره گیری، مکالمه، جستجو در حافظه   ( در هنگام رانندگی، عامل مهمی برای حواس پرتی و ایجاد خطر است  –

به منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات رعایت توصیه های زیر هنگام استفاده از سیستم الزامی است 
قوانین و مقررات کشوری که در آن رانندگی می کنید همواره باید رعایت شود 

https://CarGeek.Liveتوصیه هایی جهت استفاده

https://CarGeek.Live



4

توصیف کلی )3/1(
آشنایی

سیستم مالتی مدیای خودروی شما دارای عملکردهای 
زیر است:

سیستم RDS رادیو؛ –
مدیریت تجهیزات صوتی جانبی؛ –
تلفن هندزفری؛ –
سیستم ناوبری  –
کنترل فاصله در هنگام پارک کردن )دوربین دنده  –

عقب(

عملکردهای رادیو
از سیس��تم مالتی مدیا می توان ب��رای گوش دادن به 

ایستگاه های رادیویی موج FM و AM استفاده نمود 
سیس��تم RDS ام��کان نمایش نام برخی ایس��تگاه ها 
و پخ��ش خ��ودکار پیغام ه��ای اطالعات��ی زی��ر را از 

ایستگاه های موج FM فراهم می آورد: 
اطالعات ترافیکی؛ –
اخبار؛ –
پیغام های اضطراری  –

عملکرد جانبی سیستم صوتی
شما می توانید از طریق بلندگوهای خودرو مسقیماً به 

تجهیزات صوتی شخصی خود گوش دهید  
بر حسب نوع دستگاه، شیوه های مختلفی برای اتصال 

آنها موجود است:
ورودی Jack 3.5 میلیمتر؛ –
ورودی )USB(؛ –
–  Bluetooth® ارتباط

برای اطالع از دستگاه های قابل استفاده، به نمایندگی 
مجاز یا وب سایت سازنده مراجعه کنید 
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سیستم تلفن هندزفری فقط برای سهولت بخشیدن به تماس تلفنی ضمن کاهش عوامل خطرزا است و آنها را کاماًل مرتفع نمی سازد  قوانین و مقررات کشوری 
که در آن رانندگی می کنید همواره باید رعایت شود 

عملکرد تلفن هندزفری
سیس��تم تلفن هندزفری ®Bluetooth امکانات زیر را 

بدون به کارگیري دکمه هاي تلفن فراهم می آورد:
برقراری/پاسخگویی/تعلیق تماس؛ –
انتقال فهرست شماره ها از حافظه تلفن؛ –
دسترسی به تاریخچه تماس های دریافتی از طریق  –

سیستم؛
تماس با شماره هاي اضطراری  –

سیستم ناوبری
سیستم ناوبری موقعیت جغرافیایی خودرو را از طریق 
دریافت س��یگنال های GPS به طور خ��ودکار تعیین 

می کند 
س��پس با استفاده از نقشه راه هاي موجود در سیستم، 
مس��یری را تا مقصد انتخاب ش��ده به ش��ما پیشنهاد 

می دهد 
و در نهای��ت، ش��ما را با اس��تفاده از صفحه نمایش و 
پیغام ه��ای صوتی مرحله به مرحل��ه تا مقصد هدایت 

می نماید 

سازگاری تلفن ها
برخی تلفن ها با سیستم هندزفری سازگاری ندارند و 
امکان اس��تفاده از کلیه  عملکردهای موجود را فراهم 
نمی آورن��د ی��ا از کیفیت ص��دای مناس��ب برخوردار 

نیستند 
ب��رای اطالع از تلفن  های قابل اس��تفاده، به نمایندگی 

مجاز یا وب سایت شرکت سازنده مراجعه کنید 
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اطالعات مربوط به تهویه مطبوع  8
حالت نمایش وضعیت standby یا دسترس��ي به   9

منوهاي فرعي

صفحه ناوبری
 )2D/3D( حالت نقشه  10

نام خیابان بعدی   11
اطالعات صوتی فعلی   12

گزینه های تنظیم مسیر و نقشه    13
خاموش/روشن کردن راهنمای گویا   14

توصیف کلی )3/3(

نمایشگر
صفحه منوها

قسمت انتخاب منبع پخش:  1
نمایش منبع پخش انتخاب شده؛ –
با لم��س دکمه منبع پخش، بقی��ه صفحه به  –

حالت فهرست در می آید 
قسمت متن  2

محت��وای یکی از عناوین منو و اطالعات مربوط به 
آن را نمایش می دهد 

دماي هواي بیرون )برحسب سطح خودرو(  3

اطالعات تلفن:  4
در صورت فعال بودن سیستم بلوتوث، سطح آنتن دهي 
و مقدار ش��ارژ باتري دستگاه متصل شده نمایش داده 

مي شود 
قسمت ساعت:   5

قسمت منو:  6
نمایش منوی وابسته به حالت انتخاب شده؛ –
نمایش منوی فعلی به صورت سایه روشن  –

دکمه صفحه اصلی  7
بازگشت به منوی اصلی یا صفحه قبل

14 12

1110

13 7

321

6

548

9
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راهنمای دکمه های کنترل )2/1(
انتخاب های روی صفحه نمایش با لمس کردن قسمت مورد نظر انجام می شود 
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راهنمای دکمه های کنترل )2/2(
عملکرد 

Aصفحه نمایش )standby( فشار کوتاه: خاموش/روشن حالت انتظار

M/N ،Bتنظیم حجم صدا
C USB ورودی
D3 5mm Jack ورودی

E)AUX ،دسترسی به منبع پخش فعلی )رادیو
F)Options( دسترسی به منوی گزینه ها

G
)Home( دسترسی به منوی صفحه اصلی

تماس تلفني یا منبع پخش جانبي: بازگشت به صفحه ناوبري )فعلي(
Hخاموش/روشن کردن راهنمای صوتی
 J)2D/3D( تغییر حالت نمایش نقشه

 K– فشار اول: دسترسی به عملکردهای منبع در حال پخش
– )AUX ،فشار متوالی: انتخاب منبع پخش )رادیو

 L– پاسخگویی/قطع تماس
خاموش/روشن کردن قطع موقت صدا )برحسب سطح خودرو( –

M+N)خاموش/روشن کردن قطع موقت صدا )برحسب سطح خودرو
P)تغییر حالت انتخاب ایستگاه رادیویی )اصلی، فهرست، پیش تنظیم

 Q
رادیو: جستجوی ایستگاه رادیویی

مبنع پخش: جستجوی آهنگ
R)Bluetooth® و iPod®  ،AUX  ،USB( انتخاب منبع پخش
 SFM و AM انتخاب موج رادیویی/تغییر
 Tتأیید انتخاب
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دکمه روشن/خاموش

روشن کردن
سیس��تم مالتی مدیا با روش��ن ش��دن خ��ودرو فعال 

می شود 
در سایر موارد، دکمه A را برای روشن کردن سیستم 

مالتی مدیا فشار دهید 
هنگام خاموش بودن خودرو، ش��ما می توانید به مدت 

20 دقیقه از سیستم استفاده کنید 
دکمه A را فش��ار دهید تا سیس��تم مالتی حدود 20 

دقیقه دیگر فعال شود 

خاموش کردن
سیستم مالتی مدیا با خاموش شدن خودرو، غیرفعال 

می شود 

)Standby( صفحه حالت انتظار
صفح��ه حالت انتظار به همراه نمایش س��اعت، امکان 

خاموش شدن نمایشگر را فراهم می آورد 
در این حالت، رادیو یا سیستم ناوبری کار نمی کنند 

برای فعال/غیر فعال کردن حالت انتظار، برروی A یک 
فشار کوتاه وارد کنید 

هر نوع عمل دیگری، صفح��ه را دوباره به طور موقت 
فعال می کند 

A A

https://CarGeek.Live

https://CarGeek.Live



10

نحوه استفاده )2/1(
صفحه لمسی 

فشار کوتاه: 
انتخاب یک گزینه؛ –
اجرای گزینه )صفحه نمایش منبع پخش(  –

ب��ا لمس دکم��ه رو به جلو، آهن��گ بعدی پخش 
می شود 

فشار طوالنی )فشار دادن و نگه داشتن(:
ذخیره سازی )صفحه رادیو(؛  –

هنگام فش��ار دادن و نگه داش��تن یک��ی از اعداد 
پیش تنظیم، کان��ال رادیویی در حال پخش روي 

آن ذخیره می شود 
مرور سریع؛ –

فش��ار طوالنی روی فلش رو به پایین، امکان مرور 
سریع )صفحه به صفحه( را فراهم می آورد 

جل��و و عقب بردن س��ریع )صفح��ه نمایش منبع  –
پخش( 

فشار طوالنی برروی دکمه های جلو یا عقب بردن، 
ام��کان جلو یا عقب بردن س��ریع آهنگ را فراهم 

می آورد 

بازگشت به منوی اصلی
با فش��ار دادن و نگه داش��تن دکمه 1 سیس��تم در هر 

قسمت که باشد به منوی اصلی باز می گردد 

استفاده از کنترل های زیر فرمان
برای تغییر حالت جس��تجوی ایستگاه رادیویی دکمه 

P را فشار دهید 
 )R را بچرخانید )حرکت Q برای تغییر ایستگاه، حلقه

 K دکمه )FM  ،AM  ،AUX( برای تغیی��ر منبع پخش
را فشار دهید 

R

N

1

https://CarGeek.Live

https://CarGeek.Live



11

نحوه استفاده  )2/2(

استفاده از صفحه کلید
برای وارد کردن عناوین با استفاده از صفحه کلید، هر 

کدام از حروف را لمس کنید 
هنگام انتخاب یک حرف، سیس��تم برای سهولت کار 

نور برخی حروف را برمی دارد 

برای اصالح حرف وارد شده 2 را فشار دهید 
برای مشاهده نتایج جستجو 3 را فشار دهید 

برای تغییر آرایش صفحه کلید 4 را فشار دهید 
برای استفاده از اعداد و نمادها 5 را فشار دهید 

4

32

5
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میزان حجم ص��دا را به نحوی تنظیم 
کنید ک��ه صداهای بی��رون از خودرو 

شنیده شود 

حجم صدا
حجم صدا

ش��ما می توانید حجم صدای منب��ع پخش، پیغام های 
مختلف، زنگ تلفن و تماس تلفنی را در هنگام گوش 

دادن به آنها به یکی از روش های زیر تنظیم کنید:
با فش��ار دادن یا چرخاندن B )برحس��ب س��طح  –

خودرو(؛
–  M/N یا فشار دادن دکمه های

پخ��ش رادیو ب��ا دریافت اطالعات ترافیک��ی، اخبار یا 
پیغام هشدار به طور موقت قطع می شود 

قطع صدا
دکمه ه��ای M ی��ا L و N  را برای قط��ع صدا همزمان 
 »MUTE« فشار دهید )برحسب سطح خودرو(  پیغام

روي صفحه به نمایش در مي آید 
براي گوش دادن به منبع پخش فعال، دکمه های M یا 

 Lو N  را مجدداً همزمان فشار دهید 

هن��گام اس��تفاده از دکمه های تنظیم ص��دا یا هنگام 
پخ��ش اطالعات ترافیک��ی یا اخبار، ای��ن عملکرد به 

صورت خودکار غیرفعال می شود 

تنظیم صدا بر حسب سرعت
هنگام فعال بودن ای��ن عملکرد، حجم صدای رادیو و 

سیستم ناوبری متناسب با سرعت تغییر می کند 
ب��رای فعال ک��ردن و تنظیم این عملک��رد، به بخش 
»تنظیم صدا بر حس��ب سرعت« در فصل »تنظیمات 

صوتی« رجوع کنید 
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گوش دادن به رادیو )3/1(

انتخاب موج رادیویي
قسمت 1 را فشار دهید 

موج مورد نظر )FM یا AM( را با فش��ار دادن روی آن 
انتخاب کنید 

انتخاب ایستگاه رادیویی
برای انتخاب یک ایستگاه رادیویی حالت های مختلفی 

وجود دارد 
بعد از انتخاب طول موج، حالت مورد نظر را با فش��ار 

دادن 4 یا 5 انتخاب کنید 

)List( حالت فهرست
با فشار دادن دکمه 5 حالت فهرست را انتخاب کنید 

این حالت امکان جس��تجوی نام ایستگاه هاي رادیویي 
را از طریق یک فهرس��ت الفبایی فراهم می آورد )فقط 

 )FM طول موج
جس��تجوي تا 50 ایستگاه رادیویی موجود امکان پذیر 

است 
ایس��تگاه مورد نظر را با فشار دادن قسمت 6 انتخاب 

کنید 
برای مرور ایستگاه ها 7 را فشار دهید 

نام ایس��تگاه هایی که از RDS اس��تفاده نمی کنند در 
فهرست درج نمی ش��ود  فقط فرکانس آنها در انتهای 

فهرست نمایش داده می شود 

)Preset( حالت پیش تنظیم
حالت پیش تنظیم را با فش��ار دادن دکمه 4 انتخاب 

کنید 
این عملکرد امکان فراخوانی ایس��تگاه هایی را که قباًل 
ذخیره شده اند، فراهم می آورد )به بخش »ذخیره یک 

ایستگاه رادیویی« در همین فصل رجوع کنید 
قس��مت 8 را برای انتخاب ایس��تگاه هاي ذخیره شده 

فشار دهید 

3 2532

1

4

8 76
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گوش دادن به رادیو )3/2(

حالت دستی
ای��ن حالت امکان جس��تجوی دس��تی در طول موج 

انتخاب شده را فراهم می آورد 
ایس��تگاه هاي ط��ول موج م��ورد نظر را با فش��ارهای 

پی درپی برروی دکمه هاي 3 جستجو کنید 
برای جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی دکمه 2 

را یک فشار کوتاه دهید 
در ص��ورت لزوم، در هر بار توقف جس��تجو عملیات را 

تکرار کنید 

راه اندازی جس��تجوی خودکار ایستگاه های رادیویي با 
چرخاندن حلقه Q نیز امکان پذیر است 

ذخیره یک ایستگاه رادیویی
یک ایس��تگاه را به یکی از روش هایی که ش��رح داده 

شد انتخاب کنید 
یکی از دکمه های قسمت 8 را فشار دهید و نگه دارید 

ش��ما می توانید برای هر طول موج تا 12 ایس��تگاه را 
ذخیره کنید 

تنظیمات رادیو
براي انتخاب منوي تنظیمات 9 را فش��ار دهید  ش��ما 
 "On" می توانید عملکردهاي مختلف را با فش��ار دادن
ی��ا "Off" فعال ی��ا غیرفعال کنید )من��وی تنظیمات 

برحسب طول موج متفاوت است( 
عملکردهای موجود عبارتند از:

RDS؛ –
TA )اطالعات ترافیکی(؛ –
Region )منطقه(؛ –
News )اخبار(؛ –
AM؛ –
به روز رسانی فهرست  –

32

1

3 2

8

9
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گوش دادن به رادیو )3/3(
RDS

برخی ایس��تگاه های FM اطالعات نوشتاری مرتبط با 
برنام��ه در حال پخش را نش��ان می دهند )برای مثال 

نام آهنگ( 
تذکر: این اطالعات فقط برای بعضی از ایس��تگاه های 

رادیویی موجود است 

TA )اطالعات ترافیکی(
در صورت فعال بودن این عملکرد، سیستم صوتی شما 
امکان جستجو و شنیدن خودکار اطالعات ترافیکی را 
ب��ه محض پخش آنها از برخی ایس��تگاه های رادیویی 

موج FM فراهم می آورد 
تذک�ر: در صورتی که سیس��تم صوت��ی برروی طول 
موج AM تنظیم ش��ده باشد، پخش خودکار اطالعات 

ترافیکی غیر فعال می شود 
بعد از فعال ش��دن عملکرد، ایستگاه خبری مورد نظر 
را انتخاب کنید، س��پس در صورت تمایل منبع پخش 

دیگری را انتخاب نمایید 
اطالعات ترافیکی به صورت خودکار پخش می شوند و 

بر سایر منابع پخش اولویت دارند 

ب��رای فعال/غیرفعال ک��ردن این عملک��رد، به بخش 
»تنظیمات رادیو« در همین فصل رجوع کنید 

منطقه
فرکانس ایس��تگاه هاي رادیویی FM می توانند با توجه 

به تغییر منطقه جغرافیایی عوض شوند 
جه��ت گ��وش دادن دائم ب��ه یک ایس��تگاه رادیویي، 
عملکرد »Region« را فعال نمایید تا سیس��تم صوتی 

بتواند این تغییرات را به طور خودکار دنبال کند 
تذک�ر: این عملک��رد فقط برای برخی ایس��تگاه های 

رادیویی امکان پذیر است 
دریاف��ت ضعیف امواج رادیویي گاه��ی می تواند باعث 
تغیی��ر نامنظم و آزاردهنده فرکانس ش��ود  در چنین 

حالتي، عملکرد را غیرفعال کنید 
ب��رای فعال/غیرفعال ک��ردن این عملک��رد، به بخش 

»تنظیمات رادیو« در همین فصل رجوع کنید 

اخبار
در ص��ورت فعال بودن این عملکرد، ش��نیدن خودکار 
اخبار ب��ه محض پخش آنه��ا از برخی ایس��تگاه های 
رادیویی طول موج FM )برحس��ب کشور( امکان پذیر 

است 
در صورتی که بع��د از فعال کردن این عملکرد، منبع 
پخ��ش دیگ��ری را انتخاب کنی��د، پخ��ش اخبار در 

عملکرد آن وقفه ایجاد می کند 
ب��رای فعال/غیرفعال ک��ردن این عملک��رد، به بخش 

»تنظیمات رادیو« در همین فصل رجوع کنید 

AM
ش��ما می توانی��د طول موج AM را فع��ال یا غیر فعال 
نمایید  ب��رای فعال/غیرفعال کردن ای��ن عملکرد، به 
بخش »تنظیمات رادیو« در همین فصل رجوع کنید 

به روز رسانی فهرست
برای به روز رس��انی فهرست ایس��تگاه های رادیویی و 
دریافت ایس��تگاه های جدید، »Start« را فشار دهید 

 )FM فقط برای(
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فقط هنگامي که شرایط ترافیکي اجازه مي دهد از دستگاه پخش قابل حمل استفاده کنید 
دس��تگاه پخش قابل حمل را هنگام رانندگی در محلی مطمئن قرار دهید )خطر پرتاب ش��دن در 

هنگام ترمز ناگهانی( 

سیس��تم صوت��ی ش��ما ب��ه دو ورودی ب��رای اتصال 
تجهی��زات صوتی جانب��ی )MP3 player، دس��تگاه 
صوتي قابل حمل، حافظه USB، و غیره( مجهز است 

برای آگاهی از موقعیت ورودی ها، به بخش »راهنمای 
دکمه های کنترل« مراجعه کنید 

اصول عملکرد
اتصال

دو اتصال مختلف در سیستم تعبیه شده است: –
– ،USB پریز
–  Jack پریز

دستگاه پخش خود را به پریز مناسب وصل کنید 
با اتصال دس��تگاه به پریز USB یا Jack، سیس��تم به 

طور خودکار منبع پخش را تشخیص می دهد 
تذکر: حافظه USB باید در قالب FAT32 پیکربندي 
ش��ده و از ظرفی��ت حداکثر 32 گیگابای��ت برخوردار 

باشد 

انتخاب تجهیزات پخش جانبی
در حال��ت ناوب��ری یا هنگام گ��وش دادن ب��ه رادیو، 
 >  »Home« تجهیزات پخش جانبی را با فش��ار دادن

»MEDIA« انتخاب کنید 
سیس��تم ش��روع به پخش آخرین آهنگ پخش شده 

می نماید 
تذکر: هر گونه تغیی��ری که در زمان غیر فعال بودن 
سیس��تم روی تجهیزات پخ��ش جانبی صورت گرفته 

باشد، به صورت خودکار در نظر گرفته نمی شود 

تجهیزات پخش جانبی )3/1(
ب��رای تغیی��ر منبع پخش، دکم��ه 1 را فش��ار دهید    
فهرس��تي از تجهیزات پخش جانب��ی موجود نمایش 

داده مي شود:
USB؛ حافظه ، دستگاه پخش ، تلفن، غیره؛ –
– iPod® دستگاه مجهز به امکانات :iPod®
BT: دستگاه های ®Bluetooth ؛ –
AUX: پریز Jack  3.5 میلیمتر  –

فرمت های صوتی
فرمت  فایل ها می تواند MP3 و WMA باشد 

جلو یا عقب بردن سریع
دکمه های 2 را برای جلو یا عقب بردن س��ریع فش��ار 

دهید و نگه دارید 
با رها شدن دکمه ها، پخش موسیقي ادامه می یابد 

)Repeat( تکرار
این عملکرد امکان پخش مجدد یک یا تمامی آهنگ ها 

را فراهم می آورد 
دکمه 3 و سپس »Track«  ،»Off«، یا »All« را فشار 

دهید 

)Shuffle( پخش تصادفی
ای��ن عملکرد امکان پخش تصادف��ی کلیه آهنگ ها را 
فراه��م می آورد  دکمه 3 و س��پس »Off«  ،»On« یا 

»Folder« را فشار دهید 

3

2

1
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تجهیزات پخش جانبی )3/2(
 ،USB ورودی کمکي: پریز

 Bluetooth®

اتص�ال: USB و دس�تگاه پخش موس�یقی قابل 
حمل

 USB دستگاه پخش موسیقی قابل حمل را به ورودي
سیستم وصل کنید 

با وصل ش��دن پریز USB دستگاه پخش به سیستم، 
منوی »USB« به نمایش در می آید 

تذکر: اتصال برخی دستگاه های پخش موسیقی قابل 
حمل امکان پذیر نیست 

USB شارژ دستگاه با استفاده از پریز
با اتصال دستگاه پخش موس��یقي قابل حمل به پریز 
USB سیس��تم، ش��ما مي توانید از امکان شارژ کردن 
یا حفظ ش��ارژ دستگاه در حین استفاده از آن )گوش 

دادن به موسیقي( بهره مند شوید 

iPod® :اتصال
کابل ®iPod را به ورودي USB سیستم وصل کنید 

با وصل ش��دن کابل iPod®  USB، منوی »iPod« به 
نمایش درمی آید 

استفاده
از طری��ق ®iPod و دس��تگاه هاي مجهز ب��ه امکانات 

®iPod مي توان به موارد زیر دست یافت:

تماشاي ویدئو –
گوش دادن به موسیقي –
تماشاي عکس –

تذک�ر: از کابل ®iPod فقط ب��رای اتصال ®iPod به 
سیستم استفاده کنید 

Bluetooth® :اتصال
ب��ه بخ��ش »هماهنگي/لغ��و هماهنگي دس��تگاه های 

®Bluetooth« مراجعه کنید  
ب��ا اتص��ال دس��تگاه ®Bluetooth من��وی »BT« به 

نمایش در می آید 

استفاده
بس��ته به نوع دستگاه پخش موسیقی قابل حمل، یک 
پوش��ه )MP3 player، حافظه USB( یا یک فهرست 
آهنگ )دستگاه پخش موسیقي قابل حمل( را انتخاب 

کنید 
تذک�ر: بعد از اتصال دس��تگاه پخش موس��یقی قابل 
حمل دیگر نمی توانید آنرا مستقیماً کنترل کنید  باید 

از دکمه های پانل جلویی سیستم استفاده نمایید 
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تجهیزات پخش جانبی )3/3(

انتخاب یک آهنگ
برای انتخ��اب آهنگ از داخل یک پوش��ه، »List« را 

فشار دهید 
برای برگش��ت به یک مرحله قبل در داخل پوش��ه، 4 

را فشار دهید 
فهرس��ت بندی پیش فرض آلبوم ها به صورت الفبایی 

است 
تذکر: در صورت اتصال حافظه USB، کلیه پوش��ه ها 

در یک سطح سلسله مراتبی قرار می گیرند 
برحسب نوع دستگاه پخش قابل حمل، شما می توانید 

پوشه یا فایل را انتخاب کنید  

تذکر: براي جستجوي آس��ان تر آهنگ ها، ترجیحاً از 
اتصال USB استفاده کنید 

Jack ورودی کمکي: پریز
اتصال

 Jack دس��تگاه پخش خود را ب��ه ورودی Jack پای��ه
سیستم وصل کنید 

استفاده
نام هنرمند یا آهنگ در صفحه نمایش سیس��تم نشان 

داده نمی شود 
تذکر: امکان انتخاب مستقیم آهنگ از سیستم صوتی 

وجود ندارد 
انتخاب آهنگ باید هنگامی که خودرو متوقف است، از 

طریق دستگاه پخش قابل حمل صورت گیرد 

4
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تنظیمات صوتی

  >   »Home« تنظیم��ات  من��وی  نمای��ش  ب��رای 
»SETTING« را فشار دهید  دکمه 2 را فشار دهید  
ش��ما می توانید با فش��ار دادن دکم��ه 4 از تنظیمات 

خارج شوید 

تنظیم صدا براساس سرعت )صدا/سرعت(
هنگامی که سرعت خودرو به باالتر از 40 کیلومتر در 
ساعت برسد، حجم صدا نسبت به حالت اولیه افزایش 

می یابد 
برای تنظیم نس��بت صدا/س��رعت قس��مت 1 را فشار 

دهید 

Loudness
برای روش��ن یا خاموش کردن عمک��رد تقویت صدا، 

»On« یا »Off« را فشار دهید 

صدا
برای نمایش منوی صدا دکمه 3 را فشار دهید  

توزیع صدا در راست/چپ و جلو/عقب 
برای تنظیم صدا در سمت راست/چپ دکمه های 6 یا 

8 را فشار دهید 
ب��رای تنظیم صدا در جلو/عق��ب دکمه های 5 یا 7 را 

فشار دهید 
پس از تنظیم توزیع صدا، »OK« را فشار دهید  

Treble  ،Mid  ،Bass

برای تنظیم صداهاي بم، وسط و زیر فلش های راست 
یا چپ را فشار دهید 

بعد از انجام تنظیمات »OK« را فشار دهید 

5

8 7 6 3 2

1
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سیستم ناوبری
سیستم ناوبری

سیس��تم ناوب��ری با اس��تفاده از اطالع��ات منابع زیر 
موقعیت خودرو را محاس��به نموده و ش��ما را هدایت 

می کند:
گیرنده GPS؛ –
نقشه دیجیتال  –

GPS گیرنده
سیس��تم ناوبری از ماهواره های GPS )سامانه موقعیت 

یاب جهانی( که زمین را دور می زنند، استفاده می کند 
گیرن��ده GPS س��یگنال های ارس��الی از ماهواره های 
متع��دد را دریاف��ت نموده و سیس��تم براس��اس آنها 

موقعیت خودرو را تعیین می نماید 
تذکر: در صورتي که خودرو بدون رانندگي مس��افتي 
طوالني جابه جا ش��ود )برروی کشتی، قطار(، سیستم 
برای رس��یدن به عملکرد عادی خ��ود به چند دقیقه 

زمان نیاز دارد 

نقشه دیجیتال
نقشه دیجیتال حاوی نقشه  های راه ها و شهرهای مورد 

نیاز سیستم است 

استفاده از حافظه USB برای »نقشه« 
برای نصب جدیدترین نسخه نقشه، حافظه USB را به 
یک کامپیوتر متصل به اینترنت وصل کنید  به بخش 

»به روزرسانی نقشه« مراجعه کنید 
تذکر: حافظه USB همراه سیستم ارائه نشده است 

در صورت امکان، همیش��ه از جدیدترین نسخه نقشه 
استفاده کنید 

 USB اتصال حافظه
حافظ��ه USB را ب��ه ورودی USB سیس��تم C وصل 

کنید 

C

C
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خواندن نقشه )3/1(

نمایش نقشه
  »Home« ،برای نمایش نقشه محیط پیرامون خودرو

<  »Show map« را فشار دهید 
صفحه نمایش نقشه را لمس کنید 

برای مش��اهده قس��مت های مختلف نقش��ه، آن را در 
جهت دلخواه حرکت دهید 

برای تغییر مقیاس نقشه قسمت 3 را فشار دهید 
برای چرخاندن نقشه قسمت 1 را فشار دهید 

راهنمای نقشه
ن��ام جاده اصلی بع��دی یا تابلوه��اي راهنمایی و   4

رانندگی در صورت وجود آنها 
فاصله و جهت تغییر مسیر بعدی   5

زمان پیش بینی شده تا رسیدن به مقصد   6
زمان باقیمانده تا مقصد   7

موقعیت خودرو برروی نقشه   8
مسیر محاسبه شده توسط سیستم ناوبری   9

نشانگر تغییر مسیر   10

 2D/3D حالت  11
قطع/وصل راهنمای گویا   12

GPS اطالعات موقعیت
ای��ن عملکرد امکان شناس��ایی موقعی��ت جغرافیایی 
محل انتخاب ش��ده را فراهم م��ی آورد )آدرس/عرض 

جغرافیایی/طول جغرافیایی( 
محل مورد نظر را برروی نمایشگر لمس کنید 

دکمه »Options« و س��پس »News« را برای یافتن 
موقعیت دقیق محل انتخاب شده فشار دهید 

2D/3D حالت
دکمه 11 را برای تغییر حالت نمایش نقش��ه به صورت 

دو بعدی یا سه بعدی فشار دهید 

عالمت های روي نقشه
سیستم ناوبری از عالمت هاي 2 برای نشان دادن نقاط 
مهم )POI( اس��تفاده می کند  به بخش »نمایش نقاط 

مهم« در فصل »تنظیمات نقشه« مراجعه کنید 

3 2
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خواندن نقشه )3/2(

کجا هستم؟
این عملکرد امکان بررسی اطالعات مربوط به موقعیت 
شما و جس��تجوی نقاط مهم مجاور را فراهم می آورد  

عملکرد زمانی کار می کند که GPS فعال باشد 
»Options« و سپس » ?Where Am I« را در صفحه 

نمایش نقشه فشار دهید 
این صفحه شامل اطالعات زیر است:

عرض جغرافیایی؛ –
طول جغرافیایی؛ –
ارتفاع؛ –
شماره ساختمان؛ –
آدرس فعلی  –

اطالعات کشور
دکمه 13 و سپس »Country Info« را فشار دهید 

این عملکرد امکان نمایش اطالعات مربوط به کشور را 
بر حسب موقعیت فعلی شما فراهم می آورد 

این صفحه شامل اطالعات زیر است:
سرعت مجاز؛ –

س��رعت های مجاز ب��رای بزرگراه ه��ا نمایش داده 
می ش��ود  واحد نمایش داده ش��ده ب��ه تنظیمات 
منطقه ای وابسته اس��ت  در صورتی که اطالعاتی 
موجود نباش��د، به جای ج��دول و اعداد، عالمت 

»--« نمایش داده می شود 

پیش شماره تلفنی کشور؛ –
تلفن اورژانس؛ –
مقررات جاری در کشور: –

حداکثر مقدار مجاز الکل خون؛ –
ضرورت استفاده از جلیقه شبرنگ؛ –
ضرورت وجود کپسول اطفاء حریق؛ –
ضرورت روشن بودن همیشگی چراغ های جلو؛ –
ضرورت وجود المپ های یدکی؛ –
ضرورت وجود کیف کمک های اولیه؛ –
ضرورت وجود مثلث خطر؛ –
ض��رورت اس��تفاده از کاله ایمنی ب��رای موتور  –

سواران؛
ضرورت استفاده از زنجیر چرخ در زمستان؛ –
توصیه به استفاده از زنجیر چرخ در زمستان؛ –
ضرورت استفاده از الستیک زمستانی؛ –
توصیه به استفاده از الستیک زمستانی  –

13 14
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خواندن نقشه )3/3(

نزدیک ترین مراکز امدادی
ای��ن عملکرد امکان جس��تجوی مراکز ام��دادی را در 

نزدیکی موقعیت فعلی شما فراهم می آورد 
دکمه 14 را فش��ار دهید تا صفحه جس��تجوی سریع 

باز شود 

اطالعات روی این صفحه شامل موارد زیر است:
تعمیرگاه ها؛ –
مراکز درمانی و فوریت های پزشکی؛ –
مراکز پلیس؛ –
پمپ بنزین ها  –

برای جس��تجوی یک مقصد در ای��ن صفحه، به فصل 
»وارد کردن یک مقصد« و بخش »انتخاب نقاط مهم 

)POI(« مراجعه کنید 

14
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هنگام استفاده برای اولین بار:
»Country« را فشار دهید  –
با اس��تفاده از صفحه کلید کشور مورد نظر را وارد  –

کنید 
هن��گام وارد کردن آدرس، سیس��تم ن��ور برخی 

حروف را برای سهولت کار برمی دارد 
در صورت فشار دادن قسمت 2، سیستم می تواند 
فهرست کش��ورهای مختلف را نشان دهد  کشور 

مورد نظر را از فهرست انتخاب کنید 
ب��رای انتخاب »ش��هر/ حومه ش��هر«، »خیابان«،  –

»تقاطع« و »ش��ماره س��اختمان« به همین شیوه 
عمل کنید 

)6/1( وارد کردن یک مقصد 
منوی مقصد

 >  »NAVI«  >  »Home« ب��رای ورود به منوی مقصد
 »Destination«   را فشار دهید 

ای��ن منو روش های مختلفی را برای وارد کردن مقصد 
ارائه می کند:

وارد کردن یک آدرس )به طور کامل یا جزئی(؛ –
انتخاب یک آدرس از بین »نقاط مهم« )POI(؛ –
انتخاب یک مقصد از میان مقصدهای قبلی؛ –
انتخاب یک آدرس از میان مقصدهای مورد عالقه  –

)Favourites(؛
انتخاب مقصد با استفاده از نقشه؛ –
انتخاب طول و عرض جغرافیایی  –

وارد کردن یک آدرس
قسمت 1 را فشار دهید

با اس��تفاده از این حالت، ش��ما می توانید آدرس مورد 
نظ��ر را به ص��ورت کامل یا جزئی وارد کنید: کش��ور، 

شهر، خیابان و شماره ساختمان 
تذک�ر: فق��ط آدرس هایي که سیس��تم بتواند برروي 

نقشه دیجیتال شناسایي کند، پذیرفته می شوند 

تذک�ر: »تقاطع« و »شماره ساختمان« بعد از انتخاب 
»خیابان« فعال می شوند 

تذکر: هنگام انتخاب خیابان، تعیین نوع معبر )کوچه، 
خیابان، بلوار،   ( ضروری نیست 

تذک�ر: سیستم، آدرس های قبلی را در حافظه ذخیره 
می کند  وقتی یک مقصد در سیستم وارد شود، مرتبه 

بعد نشان داده خواهد شد 
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وارد کرد یک مقصد )6/2(

(POI) »انتخاب »نقاط مهم
شما می توانید مقصد خود را از میان نقاط مهم انتخاب 

کنید 
یافتن یک محل به روش های مختلف امکان پذیر است:

به وسیله عملکرد جستجوی سریع، شما می توانید  –
محلی را در نزدیکي خود با اس��تفاده از نام آن به 

سرعت پیدا کنید 
با استفاده از جستجوی پیش فرض شما می توانید  –

با چند فش��ار برروی صفحه نمایش، محل هایی را 
که اغلب جس��تجو می شوند در دس��ته بندی های 

مختلف پیدا کنید 
ش��ما می توانید یک محل را با استفاده طبقه بندی  –

نقاط مهم بیابید 

جستجوی سریع نقاط مهم
با اس��تفاده از جستجوی سریع می توانید یک نقطه را 

به سرعت بیابید 
محلی از نقش��ه را برای یافتن نقاط مهم لمس کنید  

نقطه 3 ظاهر می شود 
ب��رای نمای��ش فهرس��ت نق��اط مه��م به هم��راه نام 
س��پس و   4 دکم��ه   ،3 نقط��ه  از  آنه��ا  فاصل��ه   و 
»Points of interest around cursor« را فشار دهید 

جستجوی نقاط مهم با استفاده از دسته بندی های 
پیش فرض

جس��تجوی پی��ش فرض به ش��ما ام��کان می دهد تا 
محل های��ی را که اغلب انتخاب می ش��وند به س��رعت 

پیدا کنید 
برای دسترس��ی ب��ه دس��ته بندی های پی��ش فرض، 
  >   »Destination«  >   »NAVI«  >   »Home«

»Points of interest« را فشار دهید 

دسته بندی ها )پمپ بنزین/پارکینگ/رستوران(
در صورتی که مسیری فعال باشد، »پمپ بنزین«  –

و »رس��توران« در طول مس��یر، و »پارکینگ« در 
نزدیکی مقصد جستجو می شود 

اگر مسیری فعال نباش��د )مقصدی انتخاب نشده  –
باش��د(، جس��تجو در اطراف موقعیت فعلی انجام 

می شود 
در صورت��ی که موقعیت فعلی نیز موجود نباش��د  –

)موجود نبودن سیگنال GPS(، جستجو در حوالی 
آخرین موقعیت شناخته شده انجام می شود 

3
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انتخاب یکی از مقصدهای قبلی
این عملکرد امکان یافت��ن مقصدی را که قباًل تعریف 

شده است فراهم می آورد  قسمت 5 را فشار دهید 

وارد کردن یک مقصد )6/3(

جستجوی نقاط مهم براساس طبقه بندی
ش��ما می توانی��د نق��اط مه��م را براس��اس گ��روه  و 

زیرگروه های آنها جستجو کنید 
  >   »Destination«  >   »NAVI«  >   »Home«
را   »Custom Search«  >   »Points of interest«

فشار دهید 
ناحیه ای را که جستجو باید در اطراف آن صورت گیرد 

انتخاب کنید:
 ب��رای جس��تجو در داخ��ل ش��هر/حومه ش��هر، –

»In a Town/Suburb« را فش��ار دهید )فهرست 
نتایج براس��اس فاصله از مرکز ش��هر/حومه ش��هر 

مرتب می شود( 

برای جس��تجوی در طول مس��یر فعل��ی و نه در  –
حوالی یک نقط��ه مش��خص »Along route« را 
فش��ار دهید  این حالت برای زمانی مفید است که 
مایل هستید توقفی کوتاه با حداقل انحراف مسیر 
را داشته باشید، برای مثال زمانی که در جستجوی 
نزدیک ترین پمپ بنزین ها یا رس��توران ها هستید 
)نتایج جس��تجو براساس مس��افت انحراف مسیر 

دسته بندی می شوند( 
برای جس��تجو در حوال��ی موقعی��ت فعلی خود،  –

را فش��ار دهی��د، در   »Around My Position«
صورت��ی که موقعیت فعلی ش��ما قابل شناس��ایی 
نباش��د، حوالی آخرین موقعیت ش��ناخته ش��ده 
جستجو می شود )فهرست نتایج براساس فاصله تا 

این نقطه مرتب می شوند( 
برای جس��تجو در حوالی نقطه مقصد مسیر فعلی،  –

»Around Destination« را فشار دهید )فهرست 
نتایج براساس فاصله از مقصد مرتب می شوند( 

5
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وارد کردن مختصات جغرافیایی مقصد
به وسیله این عملکرد، شما می توانید مقصد خود را با 

وارد کردن مختصات جغرافیایی آن بیابید 
 >  »Destination«   >   »NAVI«   >   »Home«

»Coordinate« را فشار دهید 
مقادیر طول و عرض جغرافیایی را می توانید در یکی از 
این قالب ها وارد کنید: درجه اعش��اری؛ درجه و دقیقه 

اعشاری؛ یا درجه، دقیقه و ثانیه اعشاری 
برای وارد کردن مختصات در قالب UTM، دکمه 8 و 

سپس »UTM« را فشار دهید 

وارد کردن یک مقصد )6/4(
انتخاب یک آدرس از میان مقصدهای 

مورد عالقه ها
ش��ما می توانید مقصد خ��ود را در می��ان مقصدهای 
مورد عالقه بیابید  برای اس��تفاده بهتر از این عملکرد، 
مقصدهایی که بیشتر به آنها سفر می شود، باید ذخیره 

گردند 
ابت��دا، مقصدهای خود را از طریق جس��تجوی آدرس 
آنه��ا ذخی��ره نمایید  به بخش »مدیری��ت نقاط مورد 

عالقه« رجوع کنید 
ب��رای مش��اهده فهرس��ت مقصده��ای م��ورد عالقه، 
 >   »Destination«  >   »NAVI«  >  »Home«

 »Favourites« را فشار دهید 

انتخاب مقصد با استفاده از نقشه
این عملکرد به ش��ما امکان می دهد تا مقصد خود را با 

حرکت دادن نقشه بیابید 
  >  »Home« ،ب��رای انتخ��اب مقصد ب��رروی نقش��ه
 »Find on Map«  >   »Destination«  >   »NAVI«

فشار دهید 
محل مقصد مورد نظر خود را روی نقشه فشار دهید 

نقطه 6 به نمایش در می آید 
برای انتخاب نقط��ه 6 به عنوان مقصد خود، دکمه 7 

را فشار دهید 
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وارد کردن یک مقصد )6/5(

مرتب سازی فهرست
نتایج جستجوی مقصد از میان نقاط مهم، مقصدهای 
قبلی و مقصدهای مورد عالقه می تواند براس��اس نام و 
فاصله مرتب ش��ود  در صورت فعال بودن یک مسیر، 
نتایج می تواند براس��اس انحراف مس��یر مرتب ش��ود  
نمایش دادن آنها برروی نقش��ه نیز امکان پذیر اس��ت  

دکمه 9 را فشار دهید 

جستجوی مقصد با استفاده از نام آن
برای انتخاب مقصد از فهرس��ت نقاط مهم، مقصدهای 
قبل��ی و نقاط مورد عالقه، ش��ما می توانید مقصد را از 
طریق نام آن جستجو کنید  قسمت 10 را فشار دهید 

و نام مقصد را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید 

تأیید مقصد
قب��ل از تأیی��د ی��ک مقص��د، انتخاب ه��ای مختلفی 

امکان پذیر است:
OK؛ –

افزودن به مقصدهای مورد عالقه؛ –
اطالعات؛ –
بازگشت به موقعیت خودرو  –

OK

در صورتی هیچ مس��یری فعال نیس��ت )مقصدی  –
انتخاب نشده است(، دکمه 12 را برای تأیید مقصد 

به عنوان یک مسیر جدید فشار دهید 
در صورت فعال بودن یک مس��یر، ش��ما می توانید  –

مقص��د را ب��ه عنوان یک مس��یر یا نقط��ه جدید  
 »New Route« انتخاب کنید  دکمه 12 و سپس

یا »Waypoint« را فشار دهید 

Add to favourites )افزودن به مقصدهای مورد 
عالقه(

دکمه 11 و س��پس 13 را ب��رای ذخیره مقصد انتخاب 
شده در مورد عالقه ها فشار دهید 

11 12
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وارد کردن یک مقصد )6/6(

Info )اطالعات(

ای��ن عملکرد ام��کان مش��اهده آدرس، طول و عرض 
جغرافیایی و ش��ماره تلفن را فراهم می آورد )ش��ماره 
تلفن تنها بعد از انتخاب یک نقطه مهم فعال می شود( 

14 را فشار دهید 

.)Return to Car( بازگشت به موقعیت خودرو
برای بازگش��ت به موقعیت فعلی خودرو 15 را فش��ار 

دهید 

15
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ناوبری )5/1(

فعال کردن ناوبری
دکمه 1 را فش��ار دهید یا بعد از وارد کردن مقصد 10 

ثانیه صبر کنید  ناوبری شروع خواهد شد 

صفحه ناوبری
سیستم امکان انتخاب نقش��ه های ناوبری مختلفی را 

فراهم می آورد 
و   »Map Settings«  >   »Options«  >   »Home«
س��پس »2D« یا »3D« را ب��رای تغییر حالت نمایش 

نقشه فشار دهید 
شما همچنین می توانید با فشار دادن قطب نمای روی 

نقشه، حالت نمایش را تغییر دهید 
حالت های مختلف نمایش عبارتند از:

دو بعدی )2D(؛ –
–  )3D( سه بعدی

)3D 2 یاD( حالت نمایش تمام صفحه
ای��ن حالت امکان نمایش نقش��ه ناوبری را برروی کل 

صفحه فراهم می آورد 
اطالعات مربوط به فاصله تا مقصد و زمان رس��یدن به 
آن در پایین سمت راست نقشه نمایش داده می شود 

اطالعات مربوط به تغییر مسیر بعدی در سمت راست 
نقشه قرار می گیرد 

1
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ناوبری )5/2(

نقشه تقاطع
در هن��گام ناوبری، قبل از هر تغییر مس��یر، سیس��تم 
به ط��ور خودکار یک بزرگنمای��ی از تقاطع را نمایش 

می دهد 
بع��د از عبور از تقاطع، سیس��تم به ط��ور خودکار به 

نمایش در مقیاس عادی باز می گردد 

نمای انشعاب بزرگراهی
در هنگام ناوبری، قبل از هر انشعاب بزرگراهی، نمایی 

سه بعدی از محل انشعاب نمایش داده می شود 
تذکر: برای برخی انش��عاب ها، فقط یک فلش کوچک 

تغییر مسیر روی نقشه ظاهر می شود 
بعد از عبور از انشعاب، سیستم به حالت نمایش عادی 

باز می گردد 

تغییر زبان راهنمای گویا
برای تغییر زبان راهنمای گویا، قس��مت 2 و س��پس 
را   »Voice Settings«   ،»Options«  >   »NAVI«

فشار دهید 
با فشار دادن دکمه 4 فهرست را مرور کنید 

زب��ان مورد نظر را انتخاب کنید و س��پس دکمه 3 را 
برای تأیید فشار دهید 
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ناوبری )5/3(
اطالعات مسیر

ای��ن عملکرد امکان مش��اهده مس��یر ش��ما را فراهم 
می آورد 

 »NAVI« >  »Home« ،بع��د از وارد کردن یک مقصد
 < »Route« را فشار دهید 

شش گزینه به شما پیشنهاد داده می شود:
»Edit Route« )اصالح مسیر(، –
»Avoidances« )احترازها(، –
»Overview« )نگاه کلی(، –
»Cancel Route« )لغو مسیر(، –
»Route Alternatives« )مسیرهای جایگزین(، –
»Route« )مسیر(  –

نگاه کلی به مسیر
 »Home« ،برای نگاهی کلی به مس��یر برروی نقش��ه
 < »Overview« >  »Route« >  »NAVI« را فش��ار 

دهید 
اطالعات زیر در اختیار شما قرار داده خواهند شد:

نام و/یا نشانی مقصد؛ –
کل زمان الزم برای پیمودن مسیر؛ –
کل مسافت مسیر؛ –
نقاط و قس��مت های خاص مس��یر )ب��رای مثال،  –

باجه ه��ای ع��وارض، جاده ه��ای دارای ع��وارض، 
بزرگراه ها و غیره(؛

مسیرهای جایگزین )برای مثال کوتاه تر، سریع تر،  –
اقتصادی تر( 

برای نمایش گزینه های زیر، دکمه 5 را فشار دهید:
مسیرهای جایگزین؛ –
مسیر؛ –
تنظیمات مسیر  –

تذکر: برای اطالعات بیش��تر به صفح��ه بعد مراجعه 
کنید 

شبیه سازی ناوبری –
این عملکرد امکان مشاهده سریع مسیر مورد نظر 

را فراهم می آورد 
برای ش��روع یا وقفه کوتاه در شبیه س��ازی، دکمه 

8 را فشار دهید 
برای افزایش س��رعت ش��بیه س��ازی، دکمه 10 را 

فشار دهید 
خروج از حالت شبیه سازی با فشار دادن دکمه 6 

در هر زمان امکان پذیر است 
ش��ما می توانید با فشار دادن دکمه های 7 یا 9 به 

جلو یا عقب برگردید 

510876 9
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ناوبری )5/4(

اصالح مسیر
»Edit Route« >  »Route« >  »Home« را ب��رای 
تغییر فهرس��ت نقاط مسیر فشار دهید  شما می توانید 
نقاط مس��یر را اضافه یا حذف کنی��د و ترتیب آنها را 

تغییر دهید 
برای اضافه کردن نقاط مسیر، 11 و برای اضافه کردن 
مقص��د جدید، 14 را فش��ار دهید  ب��رای وارد کردن 
مقص��د روش های مختلفی وجود دارد  به بخش »وارد 

کردن یک مقصد« رجوع کنید 
برای حذف یک مقصد، 12 را فشار دهید 

برای مرتب سازی مجدد فهرست، 13 را فشار دهید 

احترازها
»Avoidances« >  »Route« >  »Home« را ب��رای 
ایجاد مس��یر انحرافی فش��ار دهید  برحس��ب مس��یر 

انحرفی مورد نظر، قسمتی از فهرست را لمس کنید 
با فش��ار دادن 15 می توانید قسمت نمایش داده شده  

را تغییر دهید 
برای تأیید مسیر جدید 16 را فشار دهید 

لغو مسیر
در ه��ر زمان می توانید ناوبری در حال انجام را متوقف 

کنید 
 >  »Route« >  »Home« ،ب��رای لغو مس��یر فع��ال

»Cancel Route« را فشار دهید 

مسیرهای جایگزین
ای��ن عملکرد به ش��ما امکان می دهد ت��ا برنامه ریزی 

مسیر را تغییر دهید 
برای تغییر برنامه ریزی مس��یر س��ه گزینه براس��اس  

فاصله و زمان موجود است:
سریع )Fast(؛ –
اقتصادی )Economical(؛ –
–  )Short( کوتاه

به بخ��ش »تنظیمات مس��یر« در فص��ل »تنظیمات 
ناوبری« رجوع کنید 

 »Route Alternatives« >  »Route« >  »Home«
و سپس 17 را فشار دهید 

برای تأیید مسیر جدید، 18 را فشار دهید 

13 12

11
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مسیر
ای��ن عملکرد امکان مش��اهده برنامه مس��یر را فراهم 

می آورد 
جزئیات مختلفی در رابطه با مسیر نشان داده می شود:

فلش های تغییر جهت؛ –
شماره جاده؛ –
فاصله تا محل انشعاب  –

ناوبری )5/5(
برای مرتب س��ازی جزئیات مس��یر در حالت های زیر، 

19 را فشار دهید:
به صورت خالصه؛ –

فقط نقاط مس��یر )مبدأ، میان��ی، مقصد( و فاصله 
آنه��ا، زم��ان باقیمانده و زمان رس��یدن را نش��ان 

می دهد 
به صورت عادی؛ –

کلی��ه تغییر جهت ه��ا و جزئیات عالئ��م جاده ای 
آنها، شماره جاده ها، اسم خیابان ها و فاصله نشان 
داده می ش��ود  ای��ن حالت همچنی��ن اطالعات و 
هش��دارهایی نظیر نام نقاط تعیین ش��ده توس��ط 
رانن��ده، محدودیت  ها )گردش ی��ا ورود ممنوع(، 
اولویت های نادیده گرفته ش��ده از س��وی راننده و 

غیره را نشان می دهد 
براساس فهرست جاده ها  –

مس��یر را با ن��ام و ش��ماره جاده نش��ان می دهد  
همچنین طول آنها، جهت نس��بی و زمان سفر را 
نمایش می دهد  نقاط مسیر در این حالت نمایش 

داده نمی شود 

تنظیمات مسیر
این عملکرد امکان انتخاب گزینه های تنظیم مسیر را 

فراهم می آورد 
به بخ��ش »تنظیمات مس��یر« در فص��ل »تنظیمات 

ناوبری« مراجعه کنید 

19
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تنظیمات نقشه

برای ورود به منوی تنظیمات، 2 و س��پس 1 را فش��ار 
دهید 

تنظیم حالت نمایش
این عملکرد تبدیل حالت نمایش نقشه را از سه بعدی 

به دو بعدی )دید از باال( و بلعکس فراهم می آورد 
»3D« یا »2D« را فشار دهید 

تنظیم نقطه دید
این عملکرد به شما امکان می دهد تا میزان بزرگنمایی 

و مقدار انحنای نقشه را تنظیم کنید 
سه حالت برای تنظیم امکان پذیر است 

»Normal«  ،»Low« یا »High« را فشار دهید 

دید بزرگراه
این عملکرد امکان فعال یا غیرفعال کردن دید بزرگراه 

را فراهم می آورد 
»On« یا »Off« را فشار دهید 

نمایش نقاط مهم
شما می توانید نمایش برخی نقاط مهم )قابل مشاهده 

در مقیاس 100 متر( را برروی نقشه انتخاب کنید 
برای دسترس��ی مس��تقیم به این عملکرد، دکمه 3 را 
فش��ار دهید  نقاط مهم زیر روی نقش��ه نمایش داده 

می شود:
استراحتگاه؛ –
فرودگاه؛ –
خدمات خودرو؛ –
تجاری؛ –
کافی شاپ؛ –
–     

ب��رای نمای��ش یا ع��دم نمایش نقاط مه��م »On« یا 
»Off« را فشار دهید 

نام ی��ک نقطه مهم را ب��رای باز کردن فهرس��ت زیر 
گروه ها وارد کنید 

تذکر: در کشورهایی که برای آنها نقشه موجود نیست، 
ش��ما می تواند عملکرد ناوبری را غیرفعال کنید  برای 
 »System setting« را در قسمت »Off« این منظور

فشار دهید  

3 2

1
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مدیریت نقاط مورد عالقه )2/1(

ایجاد یک مقصد
 >   »Home« مقص��د  من��وی  ب��ه  ورود  ب��رای 
»Destination« را فش��ار دهی��د  ب��رای وارد کردن 

مقصد روش های مختلفی وجود دارد:
آدرس: ب��ه بخش »وارد ک��ردن آدرس« در فصل  –

»وارد کردن یک مقصد« رجوع کنید 
نقطه مه��م: به بخ��ش »انتخاب ی��ک نقطه مهم  –

)POI(« در فص��ل »وارد کردن یک مقصد« رجوع 
کنید 

آدرس: ب��ه بخش »وارد ک��ردن آدرس« در فصل   –
»وارد کردن یک مقصد« مراجعه کنید 

سابقه: به بخش »انتخاب یکی از مقصدهای قبلی«  –
در فصل »وارد کردن یک مقصد« رجوع کنید 

یافتن روی نقشه: به بخش »انتخاب مقصد برروی  –
نقشه« در فصل »وارد یک مقصد« رجوع کنید 

مختص��ات جغرافیای��ی: ب��ه بخ��ش »وارد کردن  –
مختصات جغرافیایی مقصد« در فصل »وارد کردن 

یک مقصد« مراجعه کنید 

در تمام��ی حالت ه��ا، بع��د از تأیید آدرس، سیس��تم 
موقعیت آنرا برروی نقشه شناسایی خواهد کرد  برای 
افزودن مقص��د به نقاط مورد عالق��ه، »Options« و 

سپس »Add to Favourites« را فشار دهید 
قب��ل از ذخیره س��ازی یک مقصد مورد عالقه، ش��ما 
می توانید نام آن را به وسیله صفحه کلید تغییر دهید 
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مدیریت نقاط مورد عالقه )2/2(

مرتب سازی فهرست
ش��ما می توانید فهرس��ت مقصد های م��ورد عالقه را 
برحس��ب نام یا فاصله آنها یا نمایش همه موارد مرتب  

کنید  »Options« را فشار دهید 

پاک کردن مقصدهای مورد عالقه
مقص��دی را ک��ه می خواهید پاک کنید فش��ار دهید   
»Options« و س��پس »Delete favourite« را فشار 
دهید و انتخاب خود را با فشار دادن »Delete« تأیید 

کنید 

 »Options« ،برای پاک کردن کلیه نقاط مورد عالقه
و س��پس »Delete All« را فشار دهید  با فشار دادن 

»Delete All« انتخاب خود را تأیید کنید 

جستجوی یک مقصد مورد عالقه
این عملکرد به ش��ما امکان می دهد تا یک مقصد را از 
طریق نام آن در فهرس��ت جس��تجو کنید  »Find« را 
فشار دهید و سپس نام مقصد مورد عالقه را با استفاده 

از صفحه کلید وارد کنید 
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تنظیمات ناوبری )4/1(

من��وی »تنظیمات ناوبری« به ش��ما امکان می دهد تا 
حال��ت نمایش نقش��ه یا پارامترهای ناوب��ری را تغییر 

دهید 

هشدارها
این عملکرد امکان تنظیم هشدارها را فراهم می آورد 

برای ورود به منوی هشدارها، 1 را فشار دهید 

هشدار سرعت غیر مجاز
نقش��ه های می توانند حاوی اطالعاتی در مورد سرعت 

مجاز بخش های مختلف جاده باشند 
سیس��تم قادر اس��ت در صورت تجاوز از سرعت مجاز 
ش��ما را آگاه کنید  ممکن اس��ت ای��ن اطالعات برای 
منطقه ش��ما موجود نباش��د یا برای تمامی جاده های 

روی نقشه کاماًل صحیح نباشد  

هشدارها می توانند در قالب های زیر باشند:
هش��دار صوتی: هنگام تجاوز از س��رعت مجاز یک  –

هشدار صوتی )غیر کالمی( شنیده می شود 
هشدار بصری: مقدار سرعت مجاز، هنگام تجاوز از  –

آن روی نقشه نشان داده می شود 

 »Off« یا »On« ،برای فعال یا غیر فعال کردن هشدار
را فشار دهید 

مشاهده دائمی سرعت مجاز
شما می توانید حالت مش��اهده دائمی سرعت مجاز را 
انتخاب کنید  عملکرد می تواند از طریق این منو فعال 

یا غیرفعال شود 

هشدار دوربین کنترل سرعت
هنگامی ک��ه رانن��ده از یک دوربین کنترل س��رعت 
عب��ور می کند، یک عالمت هش��دار روی صفحه ظاهر 
می ش��ود  عملکرد می تواند از طری��ق این منو فعال یا 

غیرفعال شود 

1
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)4/2( تنظیمات ناوبری 

پارامترهاي مسیر
ای��ن عملکرد امکان تعیین نحوه محاس��به مس��یر را 

فراهم می آورد 
ب��رای ورود به منوی برنامه ریزي مس��یر، 2 را فش��ار 

دهید 

شیوه برنامه ریزی مسیر
این سیستم 3 معیار اصلی را برای محاسبه مسیر ارائه 

می نماید:
Fast: در صورت��ی ک��ه ام��کان رانندگ��ی در حد  –

سرعت مجاز یا نزدیک به آن برایتان وجود داشته 
باشد، مسیری سریع را به شما نشان می دهد؛

Short: مس��یری کوت��اه را برای کاهش مس��افت  –
نشان می دهد؛

Eco: ای��ن حالت حد واس��طی می��ان حالت های  –
س��ریع و کوتاه اس��ت  به ش��ما امکان می دهد تا 
ضمن صرف زمانی کمی بیشتر، مسافت کوتاه تری 
را طی کنید  مسیر محاسبه شده می  تواند کوتاه تر 

از راه حل سریع باشد اما خیلی آهسته تر نیست 

Motorway
هنگام رانندگی با خودروی کم سرعت یا هنگام یدک 
کش��یدن خودروی دیگر می توانید از بزرگراه ها پرهیز 

کنید  

Period charge
اس��تفاده از جاده هایی را که نیاز به خرید مجوز خاص 

برای مدت محدود دارند، مجاز یا غیر مجاز می کند  

Per-use toll
اس��تفاده از جاده ه��ای دارای ع��وارض را مجاز یا غیر 

مجاز می کند 

Ferries
اس��تفاده از هر گونه کش��تی، قطار و غیره را مجاز یا 

مجاز می کند 

Off-road tracks
اس��تفاده از جاده غیر آس��فالت را مجاز ی��ا غیر مجاز 

می کند 

2
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)4/3( تنظیمات ناوبری 

تنظیمات نقشه
به فصل »تنظیمات نقشه« رجوع کنید 

Voice settings
ای��ن عملکرد امکان تغییر زبان راهنمای گویا را فراهم 

می آورد 

Data format
این عملکرد به ش��ما ام��کان می دهد فرمت مختصات 

جغرافیایی را تغییر دهید 
برای تغییر فرمت مختصات، 3 را فشار دهید 

سیستم 3 فرمت مختلف را ارائه می کند 

3
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)4/4( تنظیمات سیستم ناوبری 

GPS
 GPS این عملکرد امکان کنترل وضعیت ماهواره هاي

را فراهم مي آورد 
براي نمایش دادن اطالع��ات GPS )صفحه A(، 4 را 

فشار دهید 

4

A
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DRIVING ECO² دسترسي به منوي
)برحسب سطح خودرو( 

در منوي اصل��ي، »Driving eco²« > »Vehicle« را 
فشار دهید 

منوي »Driving eco²« امکان دسترسي به اطالعات 
زیر را فراهم مي آورد:

– )Journey record( گزارش مسیر
–  )Guideline( توصیه ها

DRIVING ECO²

»گزارش مسیر«
در منوي اصل��ي، »Driving eco²« > »Vehicle« را 

فشار دهید 
این منو اطالعات ذخیره شده مربوط به آخرین مسیر 

پیموده شده را نشان مي دهد:
میانگین مصرف سوخت؛ –
کل مصرف سوخت؛ –
میانگین سرعت؛ –
مقدار کیلومتر پیموده شده بدون مصرف سوخت؛ –
مقدار متوسط رانندگي اقتصادي )قسمت A(؛ –
نشانگر تعویض دنده )قسمت B(؛ –
اق��دام مناس��ب ب��راي پیش��گیري از ترمزگیري  –

 )C قسمت(
تذک��ر: بعد از فعال ش��دن عملکرد، براي ش��روع یک 
مس��یر جدید، دکمه »Reset« را در صفحه نشانگرها 

فشار دهید 

»توصیه ها«
ای��ن منو، ش��یوه رانندگ��ي ش��ما ارزیابي نم��وده و 
توصیه هایي جهت بهینه سازي مصرف سوخت به شما 

ارائه مي نماید 
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سیس��تم تلفن هندزف��ری فقط برای 
س��هولت بخش��یدن به تماس تلفنی 
ضم��ن کاهش عوامل خطرزا اس��ت و 
آنها را کاماًل مرتفع نمی س��ازد  قوانین 
و مقررات کش��وری ک��ه در آن رانندگی می کنید 

همواره باید رعایت شود 

سیس��تم مالتی مدیا و دس��تگاه، هر دو باید روش��ن 
باشند 

تذکر: هنگام هماهنگ س��ازی، مطمئن ش��وید هیچ 
دستگاه هماهنگ ش��ده دیگری به سیستم هندزفری 

متصل نیست 
 External« ی��ا »Search for Bluetooth Device«
Device Authorization« را روی صفحه فشار دهید 

)2/1(BLUETOOTH® هماهنگ سازي، حذف دستگاه های
 Bluetooth® اتصال

مطمئن ش��وید اتصال ®Bluetooth روی »ON« قرار 
دارد  برای این منظور، »SETTING« >  »Home« را 

فشار دهید، و »Bluetooth« را انتخاب کنید 

هماهنگ سازی یک دستگاه 
 Bluetooth®

به منظور استفاده از سیستم هندزفری، شما باید ابتدا 
®Bluetooth تلف��ن همراه خود را با خودرو هماهنگ 

کنید 
هماهنگ س��ازی ب��ه سیس��تم اجازه می ده��د تا یک 
دس��تگاه را شناس��ایی و در حافظه خود ذخیره کند  
ش��ما می توانید تا 8 دس��تگاه را هماهنگ نمایید، اما 
هر بار فقط یکی از آنها می تواند به سیستم هندزفری 

وصل شود 
هماهنگ س��ازی مس��تقیماً روی دستگاه ش��ما انجام 

می شود 

Bluetooth جستجوی دستگاه های
»Search for Bluetooth Device« را فشار دهید 

عملی��ات زیر را به ترتیب برروی دس��تگاه خود انجام 
دهید:

اتصال ®Bluetooth را روی دستگاه فعال کنید؛ –
جستجوی دس��تگاه های ®Bluetooth موجود را  –

راه اندازی کنید؛
تلف��ن هم��راه خود را در فهرس��ت دس��تگاه های  –

شناخته شده توسط Media-Nav انتخاب کنید؛
کد ®Bluetooth  »0000« را با استفاده از صفحه  –

کلید تلفن وارد کنید 
تذک�ر: برخی دس��تگاه ها به ک��د ®Bluetooth نیاز 

ندارند 
دس��تگاه به طور خودکار ذخیره و ب��ه خودرو متصل 
می شود  در صورت ناموفق ماندن عمل هماهنگ سازی، 

عملیات را تکرار کنید 
برای اطالعات بیش��تر به دفترچه راهنمای دس��تگاه 

خود مراجعه کنید 
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)2/1( BLUETOOTH® هماهنگ سازي، حذف دستگاه های
صدور مجوز برای دستگاه خارجی

®Bluetooth تلفن خود را فعال کنید، –
در  – را   »External Device Authorization«

Media-Nav فشار دهید 
»Media-Nav« )ن��ام سیس��تم هندزفری( را در  –

فهرست دستگاه خود انتخاب کنید 
تذکر: در صورت عدم اتصال دستگاه، دکمه L را فشار 

دهید  دو گزینه به نمایش درمي آید:
جستجوي دستگاه ها؛ –
نمایش دستگاه ها  –

تلف��ن به ط��ور خودکار ذخی��ره و به خ��ودرو متصل 
می شود  در صورت ناموفق ماندن عمل هماهنگ سازی، 

عملیات را تکرار کنید  
برای اطالعات بیش��تر به دفترچه راهنمای دس��تگاه 

خود مراجعه کنید 
Bluetooth® حدف دستگاه

لغو هماهنگی، دستگاه را از حافظه سیستم هندزفری 
پاک می کند 

قسمت 1 را فشار دهید  عالمت سطل زباله را در کنار 
دس��تگاه مورد نظر در فهرست فش��ار دهید  انتخاب 

خود را با فشار دادن »OK« تأیید کنید 
شما همچنین می توانید کلیه دستگاه ها را از فهرست 
 »Delete all«  ،»Options« پاک کنید، برای این منظور

و سپس »OK« را فشار دهید 

1
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)2/2( BLUETOOTH® هماهنگ سازي، حذف دستگاه های
Bluetooth® اتصال یک دستگاه

استفاده از تمامی عملکردهای تلفن زماني امکان پذیر 
است که به سیستم هندزفری متصل شده باشد 

دس��تگاهی که قباًل هماهنگ نشده است، نمی تواند به 
سیستم هندزفری وصل ش��ود  به بخش »هماهنگی، 
لغ��و هماهنگی دس��تگاه های ®Bluetooth« مراجعه 

کنید 
به محض ش��روع به کار سیس��تم مالتی مدیا، سیستم 
هندزفری آخرین تلفن همراه متصل ش��ده را جستجو 
می کند )جستجو ممکن است یک دقیقه طول بکشد( 

در صورت��ی که هن��گام اتصال مکالم��ه ای در جریان 
باشد، به بلندگوهای خودرو منتقل می شود 

تذکر: توصیه مي شود، شناس��ایي خودکار دستگاه ها 
را بپذیرید 

اتصال ناموفق
در صورت ناموفق ماندن اتصال، بررسی کنید:

تنظیم��ات تلفن همراه برای پذیرش درخواس��ت  –
اتصال سیستم صحیح است؛

تلفن همراه شما روشن است؛ –
باتری تلفن خالی نیست؛ –
تلف��ن قباًل با سیس��تم هندزفری هماهنگ ش��ده  –

است؛
عملکردهاي ®Bluetooth تلفن و سیس��تم شده  –

است 
تذکر: اس��تفاده طوالنی مدت از سیس��تم هندزفری 

باعث تخلیه سریع تر باتری تلفن می شود 

تغییر تلفن متصل
 Bluetooth® سیستم مالتی مدیا می تواند تا 8 دستگاه

را ذخیره کنید 
ش��ما در ه��ر زم��ان می توانی��د یک��ی از 8 دس��تگاه 

®Bluetooth را متصل یا جدا کنید 

»Bluetooth«  ،»SETTING« >  »Home« را فش��ار 
دهی��د  »View Bluetooth Device List« را انتخاب 

کنید 
دس��تگاهی را که باید متصل ش��ود انتخ��اب کنید و 

»OK« را فشار دهید 
در صورت��ی ک��ه هنگام قط��ع ارتب��اط، مکالمه ای در 
جریان باشد، تماس به صورت خودکار به تلفن منتقل 

می شود 
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توصیه می ش��ود قبل از ش��ماره گیری 
یا جس��تجوی یک مخاطب خودرو را 

متوقف کنید 

دفترچه تلفن

1 را فش��ار دهید و سپس »Phone Book« را انتخاب 
کنید 

استفاده از دفترچه تلفن
شما می توانید از دفترچه تلفن ذخیره شده در حافظه 

تلفن استفاده نمایید 
بعد از اتصال تلفن به سیس��تم با اس��تفاده از فن آوری 
بی س��یم ®Bluetooth، شماره هاي موجود در حافظه 
تلفن به طور خودکار به دفترچه تلفن سیستم منتقل 

می شود 

تذکر: ب��راي برخ��ی تلفن هاي همراه، ممکن اس��ت 
سیستم از ش��ما بخواهد انتقال دفترچه تلفن را تأیید 

کنید 

تماس گرفتن با یکي از شماره هاي 
دفترچه تلفن

بع��د از یافت��ن مخاطب مورد نظ��ر در دفترچه تلفن، 
شماره آن را براي برقراري تماس انتخاب کنید 

جستجوی مخاطب براساس حروف الفبا
در صورت��ی که تع��داد مخاطبان دفترچ��ه تلفن زیاد 
باشد، مرتب سازی آنها بر اساس حروف الفبا می تواند 

جستجو را سهولت بخشد 
قس��مت 2 را فشار دهید و نام مخاطب مورد نظر را با 

استفاده از صفحه کلید وارد کنید 

2

1
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توصیه می ش��ود قبل از ش��ماره گیری 
یا جس��تجوی یک مخاطب خودرو را 

متوقف کنید 

برقراري تماس

شماره گیري با استفاده از دفترچه تلفن
به قسمت »تماس گرفتن با یکي از شماره هاي دفترچه 

تلفن« در بخش »دفترچه تلفن« مراجعه کنید 

برقراري تماس با استفاده از دفترچه 
تلفن

هنگامي که تلفن متصل اس��ت، »Phone Book« را 
در منوي »Phone device«، فشار دهید 

مخاطب )یا در صورتي که مخاطب داراي چند شماره 
تلفن است، شماره مناس��ب( را انتخاب کنید  با فشار 
دادن ش��ماره تلف��ن مخاطب تماس ب��ه طور خودکار 

برقرار مي شود 

برقراري تماس با استفاده از سابقه 
مکالمات

ش��ما می توانید از فهرست تماس هاي ذخیره شده در 
حافظه تلفن استفاده نمایید 

بعد از اتصال تلفن به سیس��تم با اس��تفاده از فن آوری 
بی س��یم ®Bluetooth، ش��ماره تلفن ه��ای موجود 
ب��رروی فهرس��ت های کلی��ه تماس ه��ا، تماس ه��ای 
دریافتی، تماس های خروج��ی، تماس های ناموفق به 

طور خودکار به فهرست تماس ها منتقل می شود 
1 را فشار دهید و س��پس »List of calls« را انتخاب 

نمایید 
برای دسترس��ی به فهرس��ت کلیه تماس ها 5 را فشار 

دهید 
برای دسترسی به تماس های خروجی 4 را فشار دهید 

برای دسترس��ی ب��ه تماس های دریافتی 3 را فش��ار 
دهید 

برای دسترسی به تماس های ناموفق 2 را فشار دهید 
تماس هاي هر کدام از فهرس��ت ها، براساس تاریخ های 
جدیدت��ر به قدیمی تر مرتب می ش��وند  برای برقراری 

تماس یک مخاطب را انتخاب نمایید 

شماره گیری
1 را فشار دهید و سپس »Dial« را انتخاب کنید 

ش��ماره را با استفاده از صفحه کلید اعداد وارد کنید و 
7 را فشار دهید 

ب��رای اصالح یک عدد، 6 را فش��ار دهی��د  برای پاک 
کردن کلیه اعداد 6 را فشار دهید و نگه دارید 

5 3 2
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در هنگام مکالمه
در هنگام مکالمه شما می توانید:

با فش��ار دادن 2 یا 3 میکروفن را روشن/خاموش  –
کنید؛

با فشار دادن 1 تماس را قطع کنید؛ –
با فشار دادن 4 صدا را از بلندگوی تلفن بشنوید؛ –
ب��ا فش��ار دادن 5 ص��دا را از بلندگوه��ای خودرو  –

بشنوید 

پاسخگویی به یک تماس

پاسخگویی به یک تماس
هن��گام دریافت یک تماس، صفح��ه تماس ورودي با 
کلی��ه اطالعات موجود در مورد تماس گیرنده نمایش 

داده می شود:
نام مخاط��ب )در صورتی که ش��ماره در دفترچه  –

تلفن موجود باشد(؛
شماره مخاطب؛ –
»Unknown« )در صورت��ی ک��ه ش��ماره قاب��ل  –

مشاهده نباشد( 

5321 4
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ای��ن عملکرد یک ابزار کمکی اس��ت  
بنابراین، در هی��چ صورتی، جایگزین 
رانن��ده  مس��ؤولیت  و  هوش��یاری، 

نمی شود  
رانن��ده باید همیش��ه در هن��گام رانندگی، برای 
رخداده��ای احتمال��ی و ناگهان��ی آماده باش��د: 
بنابراین همواره مراقب باش��ید ک��ه هنگام پارک 
ک��ردن موانع متحرک )از قبی��ل کودک، حیوان، 
کالسکه بچه، دوچرخه   ( و یا اجسام خیلی کوتاه 
یا خیل��ی باریک )جدول با اندازه متوس��ط، نرده 

باریک   ( وجود نداشته باشند 

تصویر روی صفحه نمایش وارونه است 
نم��ودار بازنمایی زمین مس��طح اس��ت، بنابراین 
اشیاء عمودی یا اجس��امی را که روی زمین قرار 

گرفته اند، نشان نمی دهد 
اجس��امی ک��ه در کن��اره صفحه نمای��ش ظاهر 

می شوند می توانند تغییر شکل یافته باشند 
در صورت نور زیاد )برف، آفتاب شدید   (، عملکرد 

دوربین می تواند مختل شود 
هنگامی که درب صندوق باز است یا خوب بسته 
نش��ده اس��ت، پیغام »BOOT OPEN« نمایش 
داده می ش��ود و، برحسب س��طح خودرو، تصویر 

دوربین خاموش می شود 

دوربین دنده عقب

عملکرد
با درگیر ش��دن دن��ده عقب )و ح��دود 5 ثانیه بعد از 
انتخاب ی��ک دنده دیگر(، نمای��ی از محیط پیرامونی 
پش��ت خودرو را به هم��راه یک نم��ودار و دکمه هاي 
تنظیم نور و کنتراس��ت برروي صفح��ه به نمایش در 

مي آید 
با رس��یدن به منطقه قرمز، از تصویر س��پر عقب برای 

توقف دقیق استفاده کنید 
تذکر: مراقب باشید دوربین دنده عقب پوشیده نشده 

باشد )کثیفی، گل والی، برف   ( 

فعال، غیرفعال کردن نمودار
ش��ما مي توانی��د نمای��ش نم��ودار را با فش��ار دادن 

قسمت هاي 1 یا 2 فعال یا غیرفعال کنید 

تنظیمات
ب��راي تنظیم کنتراس��ت 3 و ن��ور 4، »+« یا »-« را 

فشار دهید 

3
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تنظیمات سیستم )2/1(

برای دسترسی به پارامترهای سیستم:
»SETTING«  ،»Home« را فشار دهید؛ –
منو را در پایین صفحه فشار دهید؛ –
یک مورد را انتخاب کنید  –

تنظیم صفحه نمایش
روشنایی نمایشگر

شما می توانید روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید 
 AVERAGE ،Low روش��نایی صفحه نمایش را روی

)متوسط( یا HIGH تنظیم کنید 

حالت نقشه
برای بهبود وضعیت دید نقش��ه در ش��ب و روز، شما 

می توانید ترکیب رنگ های نقشه را تغییر دهید 
Auto : صفحه نقش��ه توس��ط GPS نمایش داده  –

می ش��ود  تبدیل نور به روز یا ش��ب، متناس��ب با 
روش��ن بودن چراغ های جلو، به ص��ورت خودکار 

انجام می شود 
Day : نقشه همیشه با رنگ های درخشان نمایش  –

داده می شود 
Night : نقش��ه همیشه با رنگ های تیره تر نمایش  –

داده می شود 

اطالعات سیستم تهویه مطبوع
ای��ن عملک��رد ام��کان فعال/غیرفعال ک��ردن نمایش 
اطالع��ات سیس��تم تهویه مطب��وع را در هنگام انجام 

تنظیمات فراهم مي آورد 

تنظیم سیستم
زبان

این عملکرد امکان تغییر زبان سیستم و راهنمای گویا 
را فراهم می آورد 
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تنظیمات سیستم )2/2(
تنظیم صدا

به بخش »تنظیم صدا« مراجعه کنید 

Bluetooth تنظیم
ب��ه فص��ل »هماهنگي/لغ��و هماهنگی دس��تگاه های 

®Bluetooth« مراجعه کنید 

ساعت
این عملکرد امکان تنظیم نمایش ساعت به صورت 12 

ساعت یا 24 ساعت را فراهم می آورد 
تذکر: س��اعت به طور خودکار توس��ط GPS تنظیم 
می ش��ود، بنابرای��ن جه��ت مش��اهده وق��ت محلی، 
نقش��ه های کش��وری که در آن قرار دارید باید موجود 

باشد 
 »Clock/Units« ،براي تنظیم ساعت به صورت دستي

و سپس »Time Setting« را فشار دهید 

واحدها

این عملکرد امکان تنظیم واحد اندازه گیری مسافت را 
برروی سیس��تم ناوبری فراهم می آورد  شما می توانید 

واحد »km« یا »mls« را انتخاب نمایید  

تنظیمات کارخانه
این عملکرد امکان بازگرداندن تنظیمات مختلف را به 

حالت اولیه فراهم می آورد 
All: کلی��ه تنظیمات ب��ه حالت اولی��ه برگردانده  –

می شوند 
Phone: تنظیم��ات مربوط به تلفن به حالت اولیه  –

برگردانده می شود 
Navigation: تنظیم��ات ناوبری ب��ه حالت اولیه  –

برگردانده می شود 
Audio/Media/Radio: تنظیم��ات مرب��وط ب��ه  –

صدا/منب��ع پخش/رادیو به حال��ت اولیه برگردانده 
می شود 

System Version

این عملکرد امکان بررس��ی نسخه نرم افزار سیستم را 
فراهم می آورد 
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تصاوی��ر صفحه نمایش های این دفترچه راهنما با 
صفحه نمایش هاي اصلی منطبق نیستند 

ضمانت به روز بودن نقشه
پس از تحویل گرفتن خودروی نو، ش��ما حداکثر 90 
روز فرص��ت داری��د تا نقش��ه را به ص��ورت رایگان به 
روزرسانی نمایید  بعد از سپری شدن این مدت، برای 

به روزرسانی ها باید مبلغی پرداخت شود 

به روزرسانی سیستم )4/1(

حافظ��ه USB را ب��رای انج��ام عملیات زی��ر به یک 
کامپیوتر متصل به اینترنت وصل کنید:

به روزرسانی نقشه؛ –
به روزرسانی سیستم؛ –
خرید نقشه های جدید؛ –
–  POI به روزرساني نقاط مهم

نصب نرم افزار
Naviextras Toolbox را با چند کلیک روی کامپیوتر 
خود نص��ب کنید  Toolbox را می توانید از وبس��ایت 

شرکت سازنده دانلود کنید 
بع��د از دانلود فایل نصب، روی آن دو بار کلیک کنید 

تا نصب نرم افزار شروع شود 
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید 

ایجاد یک حساب اینترنتی
 »Not logged in« برای داخل ش��دن به سیستم، روی
 »Log in» در نوار اب��زار باالی صفحه ی��ا روی دکمه
در صفح��ه اصلی Toolbox کلی��ک کنید  در صورتی 
که در وبسایت Naviextras com ثبت نام نکرده اید، 
می توانید با اس��تفاده از دکمه »Register« در صفحه 

اصلی Toolbox به آسانی این کار را انجام دهید 
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به روزرسانی سیستم )4/2(
Toolbox ثبت سیستم به وسیله

برای به ثبت رس��اندن سیس��تم ناوب��ری در پروفایل 
کاربری خود، ش��ما باید ابتدا حافظه USB خالی را به 

سیستم ناوبری متصل کنید 
تذکر: برای اتصال حافظه USB، به فصل »سیس��تم 
 » USB ناوبری«، به خصوص بخ��ش »اتصال حافظه

مراجعه کنید 
تذکر: حافظه USB همراه سیستم عرضه نشده است 

تذکر: توصیه می ش��ود از حافظ��ه USB با گنجایش 
حداقل 4GB استفاده نمایید 

بع��د از اتص��ال حافظ��ه USB ب��ه سیس��تم ناوبری، 
»Map update« >  »Options« >  »NAVI«  و در صفحه 

دوم »Update« >  »Options« را انتخاب نمایید 
این عملیات، نش��انه اي از سیستم ناوبری شما برروی 
حافظ��هUSB  به ج��ا می گذارد که با اس��تفاده از آن 
Toolbox مي تواند سیس��تم را در حساب کاربری شما 
ثبت نموده و به روزرس��انی هاي موجود برای سیستم 

را شناسایي نماید 

حافظهUSB  را به کامپیوتر خود وصل کنید )کامپیوتر 
باید به اینترنت متصل باش��د(  هنگامی که سیستم با 
موفقی��ت متصل ش��د و Toolbox آن را در فهرس��ت 
سیستم های پشتیبانی شده پیدا کرد، نام سیستم )یا 

نرم افزار( در باالی پنجره Toolbox ظاهر می شود 
در صورتی که دستورالعمل ها را دنبال کرده و حافظه 
USB را متص��ل نموده باش��ید، سیس��تم در پروفایل 

کاربری شما ثبت شده است 
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در برخ��ی کش��ورها، دانل��ود و نصب 
برنامه هش��دار دوربین کنترل سرعت 
غیر قانونی اس��ت و مي توان��د پیگرد 

قانوني به دنبال داشته باشد 

در صورت��ی که م��وارد انتخاب ش��ده از حداکثر 
 Toolbox ،ظرفیت سیستم ناوبری بیش��تر باشد
شما را از این موضوع آگاه می کند  در این صورت، 
ش��ما می توانی��د اقالمی را که باید ب��رای رعایت 
ظرفیت حافظه سیس��تم نصب یا حذف ش��وند، 

انتخاب کنید 
حت��ی زمانی ک��ه م��واردی را از سیس��تم پاک 
می کنید، همچنان مالک آنها هستید و می توانید 

بعداً به صورت رایگان روی سیستم نصب کنید 

هن��گام انجام به روزرس��انی از جدا کردن حافظه 
USB و خاموش کردن دستگاه خودداری نمایید 

به روزرسانی سیستم )4/3(
دانلود کردن به روزرسانی ها برروی 

USB حافظه
در ص��ورت خرید اقالم رایگان یا غی��ر رایگان، دکمه 
 Toolbox به روزرس��انی را در نوار منوی س��مت چپ

فشار دهید 
با فشار دادن دکمه به روزرسانی پنجره ای باز می شود 
که کلیه به روزرس��انی های موجود در آن نش��ان داده 

مي شود، از جمله:
اقالمی که ش��ما خریداری کرده اید اما هنوز نصب  –

نشده اند )به روزرسانی  یا ابزارهای اضافی(؛
به روزرسانی و ابزارهای اضافی رایگانی که شما از  –

طریق کاتالوگ برای نصب انتخاب کرده اید؛
به روزرسانی های سیستم )در صورت وجود نسخه  –

جدیدتر(؛
و به روزرسانی های خاص رایگان  –

کلیه به روزرس��انی های موجود، بر حسب منطقه، در 
یک فهرست و برروی نقشه جهان نشان داده می شوند 

ب��ه صورت پیش فرض، کلیه م��وارد مربوط به تمامي 
مناطق برای نصب انتخاب شده اند 

در صورت��ی که مای��ل به نصب یک منطقه نیس��تید، 
عالم��ت کنار آن را در جدول بردارید  بعد از بررس��ی 
جدول، دکمه Install را در پایین صفحه کلیک کنید 

تا مرحله نصب شروع شود 

Toolbox ش��روع به دانلود و نصب به روزرس��انی های 
انتخاب ش��ده می نماید  لطفاً تا دریاف��ت پیغام اتمام 

عملیات منتظر بمانید 
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در صورت قطع ناخواسته به روزرسانی، فرآیند را 
مجدداً از ابتدا شروع کنید 

ممکن است سیستم در طول فرآیند به روزرسانی 
به طور خودکار مجدداً راه اندازی شود  لطفاً صبر 

کنید تا صفحه رادیو به نمایش در آید 

در برخي موارد ممکن اس��ت جاده ها تغییر کرده 
باشند و نقشه ها هنوز به روزرساني نشده باشند 

به روزرسانی سیستم )4/4(
به روزرسانی سیستم و نقشه

بع��د از اتم��ام دانل��ود، حافظ��ه USB را می توانید از 
 USB را در پریز USB کامپیوت��ر جدا کنید  حافظ��ه

سیستم ناوبری قرار دهید 
هنگامی که سیس��تم روشن باش��د، به روزرسانی های 
موج��ود ب��رروی حافظ��ه USB را ب��ه ط��ور خودکار 
تش��خیص داده و پیش��نهاد به روزرس��انی سیستم یا 

نقشه های موجود را می دهد 
تذکر: دانلود و نصب به روزرس��انی سیس��تم فقط در 
صورتی امکان پذیر است که نسخه جدیدتری موجود 

باشد 

ب��ا اتص��ال حافظ��ه USB، صفحه A ب��ه صورت  –
خودکار به نمایش درمی آید 

برای شروع به روزرسانی 1 را فشار دهید  –
برای بازگشت به صفحه قبل 2 را فشار دهید 

فرآیند به روزرس��انی به صورت خودکار آغاز می شود  
در طول فرآیند به روزرس��انی هیچ یک از عملکردهای 

سیستم را مورد استفاده قرار ندهید 
بعد از اتمام به روزرس��انی، سیس��تم ناوب��ری با کلیه 
عملکرده��ای جدی��د و به روزرس��انی ش��ده، مجدداً 

راه اندازی می شود 

2 1
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بروز ایراد در عملکرد )2/1(
سیستم

راه حلعلتشرح

بررسی کنید صفحه نمایش در حالت standby قرار ندارد صفحه نمایش در حالت standby قرار دارد هیچ تصویری نشان داده نمی شود 

دماي داخل خودرو بیش از حد پایین یا باال است سیستم فعال نیست 

حجم ص��دا برروی حداقل یا حال��ت قطع صدا قرار صدایی شنیده نمی شود 
دارد 

صدا را زیاد کنید یا قطع صدا را غیر فعال نمایید 

از بلندگوهای چپ، راس��ت، جلو و عقب صدایی شنیده 
نمی شود 

تنظیم balance یا fader را اصالح کنید تنظیمات balance یا fader صحیح نیست 

ناوبری

راه حلعلتشرح

حجم صدا در منوي »Navigation« برروی حداقل صدایي شنیده نمي شود 
یا حالت قطع صدا قرار داده شده است 

 )»Navigation« در منوي »Options«( صدا را زیاد کنید
یا قطع صدا را غیر فعال نمایید 

ص��دا در حالت  مي تواند در هن��گام پخش راهنماي گویا 
تنظیم شود

موقعیت خودرو برروی نمایش��گر با موقعیت واقعی آن 
مطابقت ندارد 

موقعیت یابی اش��تباه خودرو به دلیل سیگنال هاي 
 GPS دریافتي

خودرو را حرکت دهید تا دریافت سیگنال های GPS بهتر 
شود 

جهت نمایش داده شده بر روی صفحه با وضعیت جاده 
مطابقت ندارد 

آخرین نسخه نرم افزار سیستم را دریافت کنید نسخه نرم افزار سیستم قدیمی است 

برحس��ب عملکرد انتخاب ش��ده، برخی موارد قابل برخی موارد منو قابل استفاده نیستند 
استفاده نیستند 

https://CarGeek.Live

https://CarGeek.Live



57

بروز ایراد در عملکرد )2/2(

ناوبری

راه حلعلتشرح

سیستم ناوبری تقاطع را مورد توجه قرار نمي دهد راهنمای گویا موجود نیست 
راهنمای گویا غیر فعال است 

صدا را زیاد کنید 
مطمئن شوید راهنمای گویا فعال است 

دس��تورالعمل های راهنم��ای گویا ب��ا واقعیت مطابقت 
ندارد 

راهنمای گویا می تواند برحسب شرایط محیط تغییر 
کند 

مطابق شرایط واقعی رانندگی کنید 

مس��یر پیش��نهاد ش��ده به مقص��د مورد نظ��ر منتهی 
نمی شود یا از آن آغاز نمی گردد

جاده ای را در نزدیکی مقصد مورد نظر وارد کنید مقصد هنوز توسط سیستم شناسایی نشده است

تلفن

راه حلعلتشرح

تلفن همراه به سیستم متصل نیست هیچ نوع صدا یا زنگی شنیده نمی شود 
حجم ص��دا برروی حداقل یا حال��ت قطع صدا قرار 

دارد 

مطمئن شوید تلفن همراه به سیستم متصل است 
صدا را زیاد کنید یا قطع صدا را غیر فعال نمایید 

تلفن همراه به سیستم متصل نیست برقراری تماس غیر ممکن است 
صفحه کلید تلفن قفل است 

مطمئن شوید تلفن همراه به سیستم متصل است 
قفل صفحه کلید تلفن را باز کنید 
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ص
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ق
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ن
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نقاط مهم                                                                                                           25 - 26، 35 
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و
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