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كتابچه راهنماي  مالك

در سيستم  كه  است  و هشدارهايي  مهم  اطالعات  حاوي  راهنما  كتابچه  اين 
ردياب DVD مورد استفاده قرار مي گيرد. براي اطالع از جزئيات مرتبط با ايمني 

خود و سرنشينان، كتابچه راهنماي مالك خودرو را مطالعه نماييد.
در زمان فروش يا اجاره دادن خودرو، كتابچه راهنما را درون خودرو قرار دهيد.

در مواردی كه اطالعات نقشه الكترونيكي با جاده واقعي مطابقت ندارد، بايد 
جاده مالک قرار گيرد. براي به روز رساني كتابچه راهنماي مالك با عامليت هاي 

مجاز خدمات پس از فروش شركت جیلران موتور تماس حاصل نماييد.
زماني كه خودرو به مدت طوالني مورد استفاده نبوده و پارک شده است، آغاز به 

كار سيستم ردياب اندكي بيش از معمول زمان مي برد.
تصاوير اين كتابچه راهنما براي درک بهتر مطالب بوده و ممكن است تفاوت 

اندكی در جزئيات خودرو وجود داشته باشد. 
كتابچه راهنما فقط به عنوان مرجعی براي راهنمايي تلقي شده و براي رنگ هاي 

خاص و عملكردها بايد كليدها و سيستم واقعي در اولويت قرار گيرد.
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)IFU( دستورالعمل استفاده
1.  حين حركت خودرو،  استفاده از سيستم ردياب اكيداً ممنوع است، چرا كه به 
دليل استفاده نادرست از سيستم ممكن است ايمني راننده و سرنشينان به 
خطر بيافتد. شركت جیلران موتور مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از خيره 
شدن راننده و نگاه كردن طوالني مدت او به مانيتور را از خود سلب مي كند.

پخش  به  قادر  كه  است  سرگرمي  و  ردياب  سيستم  داراي  خودرو  اين    .2
DVD-ROM, VCD, CD-RW, CD-R,CD-ROM,CD-DA  مي باشد.

3.   اين سيستم فقط قادر به پخش CD هاي عادي با قطر 12cm است. در 
صورت استفاده از CD هاي غيرعادي، ممكن است CD از داخل سيستم 

خارج شده يا به سيستم صدمه بزند.
4.  براي تميز كردن CDها از موادی همانند تميز كننده های تجاری موجود 

در بازار و اسپری های ضدمغناطيسی استفاده نكنيد.
5.  براي جلوگيري از خاک گرفتن لنز و ليزر سيستم، محيط داخل خودرو را 
تميز نگه داشته و CDها را تميز كنيد. وجود گرد و خاک باعث انحراف 
مغناطيسي حين خواندن CD شده و عمر مفيد ليزر را به شدت كاهش 

مي دهد.
خودرو  ناگهاني  پريدن  باال  انداز،  دست  پر  جاده هاي  در  رانندگي  حين    .6

منجربه متوقف شدن تصوير در صفحه نمايش يا پريدن صدا مي شود.

GPS  .7 سيستم ردياب خودرو، تحت تاثير آب و هوا و محل استفاده )همانند 
ساختمان هاي بلند/ تونل/ زيرگذر/ جنگل( قرار مي گيرد، در بيشتر مواقع 
سيستم GPS در زير زمين و داخل محيط هاي بسته عمل نمي كند. عالوه 
بلند،  اليه هاي عايق  از ساختمان هاي  تواند  اين، سيگنال GPS نمي  بر 

حرارتي و محصوالت مشابه داراي ذرات فلزي عبور كند.
8.   اطالعات GPS سيستم سرگرمي و ردياب خودرو فقط براي استفاده راننده 
مي باشد. درصورتي كه اختالفي ديده شود، بايد جاده واقعي را مالک قرار 

داد.
9.  اطالعات نقشه الكترونيكي موجود در سيستم ردياب و سرگرمي خودرو، 
حالت كلی داشته و نمي تواند با دقت و صراحت نقشه هاي مسير و موقعيت 
را تعيين كند. راهنمايی صوتي و اطالعات تقاطع ها از مسيرهاي بهينه و 
براساس اطالعات موجود در نقشه الكترونيكي بدست مي آيد كه ممكن 
است در مواردی با واقعيت مغايرت داشته باشد. رانندگان مي بايست به دقت 

قوانين ترافيكي محل رانندگي را رعايت كنند.
10. حين رانندگي براي اطمينان از رانندگي ايمن و شنيدن صداهاي اطراف،  

بلندي صداي سيستم راهنما را در ميزان صحيح نگه داريد.
11. از قرار دادن سيستم در معرض گرد و خاک يا رطوبت خودداري نماييد، 
از خيس كردن سيستم خودداري نماييد، در غير اين صورت ممكن است 

دچار برق گرفتگي، آتش سوزي يا ديگر صدمات گرديد.
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ايمنی و آسايش حين رانندگی

از روشن شدن سيستم گرمايشي زماني كه دماي داخل  12. بالفاصله پس 
خودرو پايين است، از سيستم سرگرمي و ردياب خودو استفاده نكنيد. 
چرا كه ممكن است منجر به بخاركردن CD داخل سيستم سرگرمي و 
نوري درون پخش كننده گردد. درصورت  يا بخش هاي  ردياب خودرو 
از  ساعت  يك  حدود  نوري،  بخشهاي  روي  بر  آب  قطرات  شدن  جمع 
سيستم ردياب سرگرمي خودرو استفاده نكنيد. قطرات آب به طور طبيعي 

از بين مي رود، پس از آن قادر به استفاده عادی از سيستم هستيد.
13. دماي بسيار باال يا بسيار پايين منجربه عملكرد غيرعادي سيستم مي گردد. 
درصورت خاموش كردن موتور و پارک خودرو در نور مستقيم آفتاب يا در 
مكاني سرد به صورت طوالني، داخل خودرو به شدت سرد يا گرم مي شود. 
در اين دما، سيستم سرگرمي و ردياب به درستي عمل نمي كند. درصورت 
بازگشت دماي داخل خودرو به ميزان عادي، سيستم عملكرد عادی را از 
سر مي گيرد. درصورت وجود هرگونه مشكل با عامليت هاي مجاز خدمات 

پس از فروش شركت جیلران موتور تماس حاصل نماييد.
14. اگر سيستم سرگرمي و ردياب خودرو عمل نمي كند )صدا و تصوير وجود 
ندارد( يا وضعيت غيرعادي رخ داده است )آب، دود يا بوي بدي ديده يا 
احساس مي شود( از بازكردن، روغن زدن يا پياده كردن سيستم خودداري 
نماييد. بالفاصله سيستم را خاموش نموده و با عامليت هاي مجاز خدمات 

پس از فروش شركت جیلران موتور تماس حاصل نماييد.

قرار مي گيرد،  تصادف  ردياب در معرض  و  زماني كه سيستم سرگرمي   .15
[ در پانل را بيش از 15 ثانيه فشار دهيد تا سيستم  دكمه ]NAV[ و ]

ردياب كار خود را دوباره از سر گيرد.
16. درصورت حمل خودرو در مسافت طوالني و تمايل به كاهش مصرف برق 
باتري  توسط سيستم سرگرمي و ردياب خودرو، سيستم سرگرمي ردياب 
داراي حالت جابه جايی می باشد. به زبان ديگر، در صورت خاموش بودن 
سيستم ، بيش از 72 ساعت، سيستم به خواب عميقي فرو مي رود. براي 
آغاز بكار مجدد سيستم در حالت خواب عميق، شروع به كار 15 تا 20 

ثانيه زمان مي برد، لطفاً صبور باشيد.

 توجه: تصاویر این كتابچه فقط براي درک بهتر مطالب مي باشند، 
براي جزئیات به سیستم اصلي خودرو توجه نمایید.
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کنترل از راه دور )اختياری(

كلیدهاي كنترل روي غربیلك فرمان

US/DVD/CD/MP3     حالت راديو
 فشار به مدت كليد

طوالنی
 فشار به

مدت كوتاه
 فشار به مدت

طوالنی
 فشار به مدت

كوتاه

افزايش صدا
VOL

كاهش صدا
VOL

حركت سريع 
جلو

آهنگ يا 
بخش بعدی

ايستگاه بعدی 
درون باند را 

به طور دستی 
جستجو كنيد.

ايستگاه بعدی 
درون باند را به 
طور اتوماتيك 
جستجو كنيد.

CH

حركت سريع 
عقب

آهنگ يا 
بخش قبلی

ايستگاه قبلی 
درون باند را 

به طور دستی 
جستجو كنيد.

ايستگاه قبلی 
درون باند را به 
طور اتوماتيك 
جستجو كنيد.

CH

USBfgDVD/CD/MP3fg Radio  : تغيير منبع عملكردي Mode

حالت بی صدا Mute
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شرح کليدهای عملکردی

: دكمه روشن/ خاموش: براي حالت بي صدا كليد را به مدت كوتاه   
فشار دهيد.

 : دكمه انتخاب منبع
 : دكمه ردياب، براي بازگشت به صفحه قبلي ردياب به مدت طوالني 

فشار دهيد.
 : افزايش فركانس/ آهنگ بعدي
 : كاهش فركانس/ آهنگ قبلي

 : كارت حافظه Micro SD براي ذخيره

 : صفحه Mini USB براي پخش فايل هاي صوتي 
CD / DVD دكمه خروج : 

 : براي ورود به قسمت تنظيمات، دكمه را به مدت كوتاه فشار دهيد و 
براي خاموش كردن صفحه نمايش، دكمه را به مدت طوالني فشار 

دهيد.
 : براي ورود به صفحه نمايش اصلي بلوتوث، كليد را به مدت كوتاه فشار 

دهيد.
 : افزايش صدا

 : كاهش صدا
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شرح خصوصيات صفحه نمايش

اين صفحه نمايش، صفحه لمسي است. دكمه هايی كه به صورت سه بعدي و بلند، طراحی شده اند، دكمه هاي لمسی هستند، كه از اينجا به بعد اين كليدها را 
دكمه لمسي مي ناميم )6 دكمه لمسي ايستگاه هاي از پيش ذخيره شده در حالت راديو بلند نيستند(.

وضعيت انتخابي يا غير انتخابي دكمه هاي لمسي توسط رنگ دكمه ها مشخص می شود.

یادآوري:
    جهت پیشگیري از صدمه دیدن صفحه نمایش، براي فشار دكمه به سیستم فشار شدید وارد نكنید، فقط كافي است دكمه را به نرمي فشار دهید.

    با استفاده از اجسام تیز یا زاویه دار، دكمه هاي روي صفحه نمایش را لمس نكنید. فقط آرام با انگشت دكمه هاي روي صفحه نمایش را فشار دهید. بر روي 
محتویات صفحه نمایش كلیك كنید. درصورتي كه خواسته شما انجام نشد، به این معني است كه این عمل در حال حاضر قابل انجام نیست.
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عملکردهای اوليه

ON / OFF روشن/خاموش

دكمه  روي پانل را فشار دهيد، صفحه نمايش آغازين با روشن شدن 
سيستم، نمايش داده مي شود. پس از دقايقي سيستم وارد حالت عملكردي 

مي شود.

كنترل بلندي صدا 
دكمه   روي پانل را فشار دهيد: صدا افزايش مي يابد.

دكمه   روي پانل را فشار دهيد: صدا كاهش مي يابد.

تنظیمات دستگاه
براي ورود به صفحه تنظيمات سيستم، كليد ]SET[ را فشار دهيد:

 Sound Setting 1. تنظیمات صدا
كليد تنظيمات صدا را فشار دهيد، تا وارد صفحه زير شويد:

 Keypad Tone  صداي كلیدها
را   OFF يا   ON لمسی  كليدها، دكمه  نمودن صداي  غيرفعال  يا  فعال  براي 

فشار دهيد.
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 SDVC تنظیم صدا براساس سرعت خودرو
اين عملكرد ميزان بلندي صدا را براساس سرعت حركت خودرو تنظيم مي كند. 
تغيير  براي  و  دهيد  فشار  را   Off كليد  عملكرد،  اين  نمودن  غيرفعال  براي 
 Medium ،)كم( LOW ميزان بلندي صدا با سرعت خودرو دكمه هاي لمسي

)متوسط( و High )بلند( را فشار دهيد.

 Navigation Volume صداي سیستم ردیاب
بلندي صداي سيستم ردياب را انتخاب كنيد.

 Loudness بلندي صدا
براي فعال شدن بلندي، كليد را فشار دهيد.

Default Volume صدای پیش فرض
حين باال آمدن سيستم، می توان صدای پيش فرض را انتخاب نمود.

 Audio Setting 2. تنظیمات سبك صوتي
در صفحه نمايش تنظيمات، كليد Audio Setting را فشار دهيد تا وارد صفحه 

زير شويد:

صفحه حالت صوتي

High Pitch صداي بم
براي كاهش ميزان فركانس هاي صداي بم، دكمه لمسي  و براي افزايش 

ميزان فركانس هاي صداي بم، دكمه لمسي  را فشار دهيد.

 Low Pitch صداي زیر
براي كاهش ميزان فركانس هاي صداي زير، دكمه لمسي   و براي افزايش 

ميزان فركانس هاي صداي زير، دكمه لمسي  را فشار دهيد.

انتخاب  را   Personalized شخصي  صوتي  سبك  كه  زماني  فقط  یادآوري: 
كنید، مي توانید صداي بم و صداي زیر را تنظیم نمایید. 

تنظیم تعادل بین بلندگوهاي چپ و راست
انتقال صدا به بلندگوي سمت  براي كاهش صداي بلندگوي سمت راست و 
چپ، دكمه لمسي  و براي كاهش صداي بلندگوي سمت چپ و انتقال 

صدا به بلندگوي سمت راست، دكمه لمسي    را فشار دهيد.

عملکردهای اوليه
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تنظیم تعادل بین بلندگوهاي جلو و عقب
براي كاهش صداي بلندگوهاي عقب و انتقال صدا به بلندگوهاي جلو، كليد 

لمسي  و براي كاهش صداي بلندگوهاي جلو و انتقال صدا به بلندگوهاي 

عقب، دكمه لمسي  را فشار دهيد.

سبك هاي صوتي
 ،voice صوت ، pop پاپ ، rock راک ، Classic شش سبك صوتي كالسيك
آخر  رديف  لمسي  دكمه  دارند.  وجود   Personalized ، شخصي   jazz جاز  

صفحه نمايش را فشار دهيد تا سبك صوتي دلخواه خود را انتخاب نماييد.

یادآوري: زماني كه حالت شخصي Personalized را انتخاب مي كنید مي توانید، 
صداي بم High pitch  و صداي زیر Low pitch را تنظیم نمایید.

Display Setting 3.  تنظیمات صفحه نمایش
را   Display Setting كليد   ،System Setting تنظيمات سيستم  در صفحه 

فشار دهيد تا وارد صفحه زير شويد:

صفحه نمایش تنظیمات 
Brightness میزان روشنایي

براي افزايش ميزان روشنايي صفحه، دكمه لمسي "> " را فشار دهيد و براي 
كاهش ميزان روشنايي صفحه، دكمه لمسي "<"  را فشار دهيد.

یادآوري: فقط زماني مي توانید میزان روشنایي صفحه نمایش را تغییر دهید 
كه در حالت دستي Manual Mode باشید.

 Automatic Mode حالت اتوماتیك
در حالت اتوماتيك گزينه فعال On را انتخاب كنيد. سيستم به طور اتوماتيك 
حالت روز/شب Day/Night را طبق سيگنال هاي روشنايي انتخاب خواهد كرد 
)زماني كه نور زمينه دكمه روشن شود، وارد حالت Night Mode می شويد(. 
در حالت اتوماتيك گزينه غير فعال Off را انتخاب كنيد، سيستم حالت روز/

شب Day/Night را به طور غيراتوماتيك و دستي تنظيم مي كند.

 Manual Mode حالت دستي
 Manual زماني كه حالت اتوماتيك غيرفعال مي شود. مي توانيد در حالت دستي

Mode حالت روز/ شب  Day/Night را انتخاب كنيد.

VCom Voltage ولتاژ
فشار  را  يا   لمسي   دكمه  نمايش،  ولتاژ صفحه  ميزان  تنظيم  براي 

دهيد، در نتيجه تاثير نمايش صفحه در ميزان مناسب قرار مي گيرد.

عملکردهای اوليه
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Bluetooth Setting 4. تنظیمات بلوتوث
 Bluetooth لمسی  دكمه   ،System Setting سيستم  تنظيمات  صفحه  در 

Setting را فشار دهيد تا وارد صفحه نمايش شويد:

Bluetooth را  بلوتوث، دكمه لمسي  يا غير فعال نمودن عملكرد  براي فعال 
فشار دهيد. 

System Setting 5. تنظیمات سیستم
در صفحه تنظيمات سيستم، دكمه لمسی System Setting را فشار دهيد تا 

وارد صفحه زير شويد:

 Screen Calibration كالیبراسیون صفحه نمایش
 Screen Calibration دكمه لمسي ،System Setting در صفحه تنظيمات سيستم
را فشار دهيد تا وارد صفحه كاليبراسيون صفحه نمايش شويد و بتوانيد صفحه را 

كاليبره نماييد.
انگشت  با  بر روي صفحه نمايش ديده مي شود؛  يك مكان نماي سياه رنگ 
سبابه، نرم و دقيق بر روي صفحه نمايش كليك كنيد و زماني كه مكان نما به 
روي صفحه نمايش حركت مي كند، دوباره بر روي مكان نما كليك كنيد. براي 
كامل كردن عملكرد، بر روي صفحه نمايش كليك نماييد تا اطالعات ذخيره 
نكنيد،  نمايش كليك  بر روي صفحه  ثانيه  به مدت 30  شود. درصورتي كه 

تنظيمات حاضر ذخيره شده و سيستم از صفحه خارج مي گردد.

Chinese تغییر زبان
را   Chinese لمسي  دكمه   ،System Setting سيستم  تنظيمات  صفحه  در 
كليك كنيد تا پيغام راهنما به نمايش در آيد. بر روي OK كليك كرده، زبان 
را   Cancel براي خروج گزينه  تغيير مي كند،   English انگليسي  به  سيستم 

فشار دهيد.

عملکردهای اوليه
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Factory Setting 6. تنظیمات كارخانه
 Factory Setting دكمه لمسي ،System Setting در صفحه تنظيمات سيستم

را فشار دهيد تا وارد صفحه زير شويد: 

وارد صفحه تنظيمات كارخانه شده، از ليست موارد تنظيمي، مواردي كه مايليد 
به تنظيمات كارخانه برگردد را انتخاب نموده و براي بازگرداندن تنظيمات، به 
تنظيمات كارخانه، در صفحه نمايش درخواست، دكمه لمسی OK را فشار دهيد.

 )Cancel( براي بازگشت به صفحه اصلي تنظيمات كارخانه، دكمه لمسي لغو
را فشار دهيد.

 System Information 7. اطالعات سیستم
 System لمسي  دكمه   ،System Setting سيستم  تنظيمات  صفحه  در 

Information را فشار دهيد تا وارد صفحه زير شويد:

به   Map Version نقشه  نسخه  و شماره   Device Number دستگاه  شماره 
نمايش در مي آيد.

عملکردهای اوليه
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سرگرمی ها

رادیو 

انتخاب باند
نماييد. دكمه  انتخاب  را   Radio راديو  و صفحه  داده  فشار  را   ]SRC[ دكمه 
لمسي FM يا AM را فشار داده و باند FM يا AM را انتخاب نماييد. وضعيت 

راديو شامل باند و فركانس در صفحه، نمايش داده مي شود.

به شرح  به وسیله سیستم  رادیویي پشتیباني شده  یادآوري: فركانس های 
زیر است:

87.5 --- 108.0 MHz: FM
531 --- 1629 KHz: AM

تنظیم باند 
جستجوي باند

براي جستجوي اتوماتيك فركانس هاي راديويي از كم ترين فركانس، دكمه لمسي 
 روي صفحه نمايش يا دكمه  روي پانل را فشار دهيد، اگر ايستگاهي يافت 
شود، جستجو متوقف شده و ايستگاه پخش مي شود. درصورت فشار دكمه لمسي در 

طول جستجو، عملكرد جستجو پيش از تكميل و پخش ايستگاه متوقف مي شود.

دكمه  فركانس،  بيشترين  از  راديويي  فركانس هاي  اتوماتيك  براي جستجوي 
اگر  دهيد،  فشار  را  پانل  روي  دكمه   يا  نمايش  صفحه  روي  لمسي  
ايستگاهي يافت شود، جستجو متوقف شده و ايستگاه پخش مي شود. درصوت 
فشار دكمه لمسي در طول جستجو، عملكرد جستجو پيش از تكميل و پخش 

ايستگاه، متوقف مي شود.

ایستگاه های از پیش تنظیم شده
شش محل ذخيره ايستگاه ها در حافظه برای باندهای FM و AM وجود دارد، كه 
برای ذخيره ايستگاه ها به كار می روند. فركانس ذخيره ايستگاه ها در سمت 
راست صفحه، نمايش داده می شوند. ايستگاه های ذخيره شده برحسب فركانس 

مربوطه مرتب می شوند.

جستجوي دستي
يا دكمه لمسي   روي  به مدت كوتاه فشار داده  را  پانل  دكمه  روي 
صفحه نمايش را به مدت طوالني فشار دهيد تا وارد حالت جستجوي دستي 

ايستگاه ها وارد شويد.
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در اين حالت دكمه   روي پانل يا دكمه لمسي   را به مدت طوالني 
فشار دهيد تا وارد حالت جستجوي دستي فركانس هاي پايين شويد. درصورتي 
وضعيت  به  نكنيد، سيستم  كار  نمايش  روي صفحه  كليدهاي  با  ثانيه  كه 5 
جستجوي اتوماتيك باز مي گردد. دكمه   روي پانل يا دكمه لمسي  روي 
صفحه نمايش را به مدت طوالني فشار دهيد تا وارد حالت جستجوي دستي 

فركانس هاي باال شويد.
در اين حالت، دكمه   روي پانل يا دكمه لمسي  را فشار دهيد تا به طور 
دستي فركانس هاي باالتر را جستجو كنيد. درصورتي كه به مدت 5 ثانيه، با 
كليدهاي روي صفحه كار نكنيد، سيستم به وضعيت جستجوي اتوماتيك باز 

مي گردد.

اسكن فركانس ها
عملكرد  شود.  جستجو  حاضر  باند  تا  دهيد  فشار  را   Sweep لمسي  دكمه 
اسكن، ايستگاه هاي جستجو شده در باند حاضر را به ترتيب پخش مي كند. 
هر كدام از ايستگاه ها به مدت 10 ثانيه پخش مي شود. پس از يكبار اسكن 

تمام فركانس هاي حاضر در باند، سيستم خارج مي شود.
براي توقف جستجو، مجدداً دكمه Sweep را فشار داده و به صفحه ايستگاهي 

كه پخش مي شد باز گرديد.

ذخیره ایستگا ه ها
اين عملكرد، ايستگاه ها را در 6 دكمه لمسي قرار گرفته در سمت راست صفحه 
نمايش وضعيت راديو ذخيره مي كند. درصورت تمايل به ذخيره فركانس حاضر 
در حافظه، مي توانيد يكي از دكمه هاي پيش تنظيم را بيش از 2 ثانيه فشار 
داده و نگه داريد. فركانس ذخيره ايستگاه در صفحه نمايش ديده شده و دكمه 

لمسي پيش تنظيم مربوطه پرنور مي شود.

ذخیره اتوماتیك ایستگاه ها
را   Automatic Storage Station ايستگاه ها  اتوماتيك  لمسي ذخيره  دكمه 

فشار دهيد تا ليست ايستگاه ها در حالت AM يا FM نمايش داده شود. 
براي باندهاي AM يا FM ليست هاي جداگانه اي وجود دارد.

در  ايستگاه ها  ليست  تا  دهيد  فشار  را   Update روز  رساني  به  لمسي  دكمه 
صفحه ليست ايستگاه ها به روز رساني شود.

سرگرمی ها
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سيستم به  طور اتوماتيك ايستگاه هاي موجود در باند حاضر را جستجو كرده 
و 30 ايستگاه يافت شده را در ليست كانال هاي جستجو شده ذخيره مي كند. 
ايستگاه  هاي  تمام  باشد،  ايستگاه   30 از  كمتر  شده  ذخيره  ايستگاه هاي  اگر 

ذخيره شده در ليست نمايش داده مي شوند.

یادآوري: حداكثر تعداد ایستگاه های نمایش داده شده در لیست 30 ایستگاه 
مي باشد. 

لیست  ذخیره 
در حالت FM يا AM دكمه لمسی ذخيره Storage را فشار دهيد تا ليست 

ذخيره نمايش داده شود. ليست های جداگانه ای برای هر باند وجود دارد. 
ليست ذخيره شده ليستي است براي مديريت ايستگاه ها و مي توان ايستگاه هاي 

مورد عالقه خود را در اين ليست ذخيره كرد. 
پس از پخش ايستگاه مورد عالقه خود، براي نمايش صفحه ليست ذخيره، دكمه 
لمسي ذخيره Storage را فشار دهيد.كاربر مي تواند محل ذخيره ) از 1 تا 30( 
را انتخاب كرده و در موقعيت مربوطه دكمه لمسي P را كليك كند تا ذخيره 
ايستگاه در موقعيت كامل شود. شش فركانس ذخيره شده قبلي مستقيماً در 

صفحه اصلي راديو نمايش داده مي شوند.

 Storage یادآوري: براي نمایش ایستگاه هاي ذخیره شده قبلي، دكمه لمسي
 87.5MHz/531KHz را كلیك كنید. فركانس اولیه در مكان هاي ذخیره نشده

است.

سرگرمی ها



17

CD/MP3 عملكرد
درصورتي كه پيش از خارج نمودن CD قبلي، CD جديدي را در دستگاه قرار 
بايد پس از خارج  دهيد، درايو CD/DVD صدمه مي بيند. جازدن CD حتماً 

كردن CD قبلي انجام شود.

CD پخش
CD/ در درايو وجود دارد، براي انتخاب پخش صوتي CD/MP3 درصورتي كه

MP3، دكمه لمسي ]SRC[ را فشار دهيد.

 CD/MP3 پخش كننده
اين سيستم از سيستم هاي موسيقي عمومي و CD/MP3  ها پشتيباني مي كند. 
پس از جا زدن CD/MP3 براي اولين بار، سيستم به طور اتوماتيك به حالت 
پخش CD/MP3 تغيير وضعيت داده و صفحه نمايش مربوطه شامل شماره 

آهنگ، ميله  پيشرفت پخش آهنگ را نمايش مي دهد.
اتوماتيك  به طور  را   MP3 CDهاي  MP3 سيستم  درصورت جازدن ديسك 
را نشان مي دهد. زماني كه ديسك   MP3 نمايش  شناسايي كرده و صفحه 
MP3 پخش مي شود، نام آهنگ و اطالعات هنرمند در صفحه نمايش داده 

مي شوند. براي مثال، صفحه نمايش پخش CD مطابق نمونه است.

عملكرد هاي موجود حین پخش آهنگ 

پخش/مكث در آهنگ
از  براي  و  داده  فشار  را   ]   [ لمسي  دكمه  مكث،  براي  پخش،  حالت  در 

سرگيري پخش، دكمه لمسي ]  [ را فشار دهيد.
پخش آهنگ قبلي/بعدي

[ يا دكمه ]  [ روي پانل را به  براي انتخاب آهنگ بعدي، دكمه لمسي ]
مدت كوتاه فشار دهيد. اگر حداقل 5 ثانيه از پخش آهنگ حاضر گذشته باشد، 
[ يا دكمه]  [ روي پانل، آهنگ را از ابتدا  فشار دادن دكمه لمسي ]
شروع مي كند. درصورتي كه كمتر از 5 ثانيه از پخش آهنگ حاضر گذشته باشد، 

فشار دادن دكمه ، آهنگ قبلي را پخش مي كند. 
حركت سریع به جلو یا عقب در آهنگ 

فشار دادن دكمه لمسي ]  [ يا دكمه ]  [  روي پانل به مدت كوتاه، آهنگ 
حاضر را سريع به سمت انتها پخش مي كند. رها كردن دكمه عملكرد حركت سريع 

به جلو را متوقف كرده و پخش آهنگ را با سرعت عادي از سر مي گيرد.

سرگرمی ها
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[ روي پانل به مدت طوالني،  فشار دادن دكمه لمسي ]  [ يا دكمه ]
به  رها كردن دكمه، حركت  ابتدا پخش مي كند.  به سمت  را  آهنگ حاضر 
سمت عقب در آهنگ را متوقف نموده و پخش آهنگ را با سرعت عادي از 

سر مي گيرد.

CD اطالعات
دكمه لمسي  را فشار دهيد تا اطالعات كل CD نمايش داده شود. 

كاربر مي تواند براي پخش آهنگ دلخواه، بر روي آن كليك كند.

تكرار پخش
براي تغيير وضعيت بين حالت هاي تكرار آهنگ و پخش عادي، دكمه لمسي 
تكرار ]Repeat[ را فشار دهيد. در ديسك MP3، با فشار دكمه لمسي، بين 
وضعيت هاي تكرار آهنگ، تكرار فولدر و پخش عادي تغيير وضعيت می دهيد.

پخش تصادفي
دكمه  عادي،  پخش  و  تصادفي  پخش  حالت هاي  بين  وضعيت  تغيير  براي 
با فشار   ،MP3 را فشار دهيد. در ديسك   ]Random[ لمسي پخش تصادفي 
دكمه لمسي، بين وضعيت هاي پخش تصادفي فولدر و پخش تصادفي ديسك 

و پخش عادي تغيير وضعيت می دهيد.

اسكن آهنگ ها
تا سيستم بين حالت جستجو و  را فشار دهيد   ]Scan[ دكمه لمسي اسكن 

حالت پخش عادي تغيير وضعيت دهد.

یادآوري: در وضعیت اسكن، هر آهنگ به مدت 10 ثانیه پخش شده و سپس 
 ،]Scan[ پخش آهنگ بعدي از سر گرفته مي شود. تا فشار مجدد دكمه اسكن
سیستم به طور مداوم آهنگ ها را اسكن مي كند. پس از توقف اسكن، آهنگ 

حاضر پخش مي شود.

DVD عملكردهاي
DVD بارگذاري

پس از بارگذاري ديسك DVD در جايگاه، سيستم DVD را شناسايي كرده و 
منوي آن را مي خواند.

سرگرمی ها
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دكمه  تا  كنید  لمس  مستقیمًا  را  پخش  صفحه   ،DVD پخش  حین  یادآوري: 
عملكردي مربوطه نمایش داده شود.

پخش
پس از بارگذاري DVD، منوي اصلي آن پخش مي شود. كاربر مي تواند پخش 

از منوي اصلي ديسك يا ديگر عملكردها را انتخاب كند.
یادآوري: منوهاي گوناگونی در ارتباط با دیسك هاي متفاوت وجود دارد.

DVD عملكردهاي موجود حین پخش
پخش/ مكث در آهنگ  

حين قرار داشتن در حالت پخش، دكمه لمسي ]  [ را فشار دهيد تا پخش 
آهنگ متوقف شود، فشار دادن دكمه لمسي ]  [ پخش آهنگ را از سر 

 مي گيرد.

بخش قبلي
[ يا دكمه ]  [ روي پانل را فشار دهيد تا به بخش قبلي  دكمه لمسي ]

حركت كنيد.
یادآوري: فشار دادن دكمه بخش قبلي حین قرار داشتن در بخش 1 دیسك، 

پخش اولین بخش را ادامه مي دهد.

بخش بعدی
به بخش  تا  را فشار دهيد  پانل  يا دكمه ]  [ روي   ] دكمه لمسي ]

بعدي حركت كنيد.
یادآوري: فشار دادن دكمه بخش بعدي، حین قرار داشتن در آخرین بخش 

دیسك، پخش آخرین بخش را ادامه مي دهد.

انتخاب بخش
براي بازكردن منوي انتخاب بخش، دكمه لمسي بخش ]Section[ را فشار 

دهيد.

در منوي انتخاب بخش، بر روي بخش مربوطه كليك كنيد تا بخش مورد نظر 
براي پخش بخش  انتخاب بخش، سيستم  از  انتخاب شود. پس  براي پخش 

انتخابي به طور اتوماتيك از منوي انتخاب بخش خارج مي شود.
انتخاب بخش، دكمه لمسي خروج ]  [ را فشار  از منوي  براي خروج 

دهيد.

سرگرمی ها
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عملكرد پخش سریع به سمت جلو/عقب
يا            ]   [ لمسي   به سمت جلو/ عقب، دكمه  فعال عملكرد پخش  براي 

[ را فشار دهيد.  [
براي انتخاب سرعت هاي حركت x4 ، x2  و x8 و سرعت عادي پخش، اين 
دكمه لمسي را چند بار به مدت كوتاه فشار دهيد. براي پخش سريع به سمت 
انتها با سرعت x2، دكمه ]  [ روي پانل را به مدت طوالني فشار داده و نگه 
داريد. رها كردن كليد عملكرد، پخش سريع به سمت جلو را متوقف كرده و 

پخش با سرعت عادي را از سر مي گيرد.
[ روي پانل را به مدت  براي پخش سريع به سمت ابتدا با سرعت x2، دكمه ]
طوالني فشار داده و نگه داريد. رها كردن كليد عملكرد پخش سريع به سمت 

عقب را متوقف كرده و پخش با سرعت عادي را از سر مي گيرد.

Caption زیرنویس
دكمه لمسي ]Caption[ را به طور مكرر فشار دهيد تا بتوانيد زبان زيرنويس 

را انتخاب كرده، يا نمايش زير نويس را متوقف كنيد.

 DVD دیسك  به  زیرنویس،  براي  موجود  انتخابي  زبان هاي  نوع  یادآوري: 
بستگي دارد.

سرگرمی ها
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صوتي
براي انتخاب كانال هاي مختلف جهت پخش، دكمه لمسي ]Audio[ را فشار 

دهيد.
یادآوري: نوع كانال هاي موجود به دیسك DVD بستگي دارد.

USB پخش تجهیزات صوتي قابل حمل
در صفحه پخش تجهيزات صوتي قابل حمل، مي توان اطالعات چندگانه ذخيره 
فايل هاي  نمود.  را پخش  تصويري  و  فايل هاي صوتي  USB، شامل  در  شده 
صوتي قابل پخش، فايل هاي موسيقي در فرمت MP3 يا  WMA هستند. نسبت 
بايتی فايل هاي MP3 پشتيبانی شده توسط سيستم 16K-384Kو نسبت بايتي 
فايل هاي WMA پشتيباني شده توسط سيستم 16K-320K مي باشد. نسبت 
نمونه گيري پشتيباني شده توسط سيستم 16K-48K است. فايل هاي تصويري 

قابل پخش فايل هايي با پسوند dat,mpg,avi,rm,rmvb,wmv,mp4 هستند.

یادآوري: كاربر می بایست از تجهیزات صوتي قابل حمل USBهاي استاندارد 
استفاده كند، در غیر اینصورت ممكن است سیستم دچار مشكل شده و به 

طور غیرعادي عمل كند. 

براي مثال: اگر پس از استفاده از كارت حافظه ميكرو SD ، فقط كارت حافظه 
را بيرون كشيده و رم ريدر را در دستگاه باقي بگذاريد، ممكن است رم ريدر در 
وضعيت USB قرار گرفته و در نتيجه سيستم به طور اتوماتيك به منبع صوتي 
ديگري بجز USB تغيير نكند، چرا كه رم ريدر هنوز در وضعيت USB قرار دارد.

 FCC و CE قابل حمل مطابق با استاندارد USB كاربر بايد از تجهيزات صوتي
رم ريدر كارت حافظه SD استفاده كند. در بازار بسياري از فلش مموري ها با 
مطابقت   USB2.0استاندارد با  نمي تواند  و  نداشته  مطابقت   ESM استاندارد 
به  نسبت  يا  نكرده  منتقل  باال  كيفيت  با  را  ويدئويي  تصاور  نتيجه  در  كند، 
پارازيت هايي همانند پارازيت هاي تلفن همراه بسيار حساس هستند كه باعث 

مي شود، سيستم به طور اتوماتيك صدا را به منبع صوتي بازگرداند.
فلش مموري را مستقيماً به سيستم متصل نماييد. دكمه ]SRC[ را به طور 
مكرر فشار داده، منبع صوتي USB را انتخاب كرده و به صفحه اصلي پخش 

وارد شويد.

1. پخش صوتي
دكمه لمسي پخش صوتی Audio Playback در صفحه پخش USB را فشار 

دهيد تا وارد صفحه پخش فايل موسيقي Play Music File گرديد:

سرگرمی ها
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پخش/ مكث
در صفحه پخش براي توقف پخش آهنگ حاضر، دكمه لمسي  را فشار 

دهيد و براي از سرگيري پخش، دكمه لمسي  را فشار دهيد.

آهنگ قبلي/ بعدي
[ يا دكمه ]  [ روي پانل را  براي انتخاب آهنگ بعدي، دكمه لمسي ]
[ يا دكمه ]  [ روي پانل را  به مدت كوتاه فشار دهيد. دكمه لمسي ]
يكبار فشار دهيد. اگر بيش از 5 ثانيه از آهنگ پخش شده باشد، فشار دكمه 
پخش آهنگ را از ابتدا آغاز مي كند. اگر كمتر از 5 ثانيه از آهنگ پخش شده 

باشد، فشار دكمه، پخش آهنگ قبلي را آغاز مي كند.

حركت سریع به سمت جلو/ عقب
[ را به مدت طوالني فشار داده و نگه داريد. آهنگ حاضر  دكمه لمسي ]
با سرعت به سمت انتها پخش مي شود. رها كردن دكمه، عملكرد پخش سريع 

را متوقف كرده و پخش با سرعت عادي را از سر  مي گيرد.
[ را به مدت طوالني فشار داده و نگه داريد. آهنگ حاضر  دكمه لمسي ]
با سرعت به سمت ابتدا پخش مي شود.رها كردن دكمه، عملكرد پخش سريع 

را متوقف كرده و پخش با سرعت عادي را از سر مي گيرد.

USB لیست
براي نمايش اطالعات آهنگ، شامل فولدر حاضر درون USB، دكمه لمسي    را 
فشار دهيد. كاربر مي تواند بر روي آهنگ مورد نظر كليك كند تا آهنگ پخش شود.

درصفحه ليست آهنگ ها Track List، دكمه سطح قبلي Previous Level را كليك 
كنيد تا به فولدر قبلي بازگشته و ليست آهنگ هاي مربوطه نمايش داده مي شود.

درصورتي كه دكمه لمسي Previous List موجود نباشد، به معني عدم وجود 
دسته بندي قبلي است.

سرگرمی ها
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تكرار پخش آهنگ ها
دكمه لمسي تكرار ]Repeat[ را فشار دهيد تا بين حاالت تكرار آهنگ و پخش 

عادي تغيير وضعيت دهيد.

پخش تصادفي 
دكمه لمسي پخش تصادفي ]Random[ را فشار دهيد تا بين حاالت پخش 

تصادفي فولدر و پخش عادي تغيير وضعيت دهيد.

اسكن آهنگ ها
دكمه لمسي اسكن ]Scan[ را فشار دهيد تا بين حاالت اسكن كل ديسك و 

پخش عادي تغيير وضعيت دهيد.
یادآوري: در حالت اسكن، هر آهنگ حدود 10 ثانیه پخش شده وسپس آهنگ 
بعدي را اسكن می كند، تا فشار مجدد دكمه اسكن، آهنگ ها به طور مداوم 

اسكن مي شود. پس از اتمام اسكن، آهنگ حاضر پخش مي شود.

USB بازگشت به صفحه اصلي پخش
دكمه لمسي  را فشار دهيد تا به صفحه قبلي پخش USB بازگرديد.

2. پخش تصویري
در صفحه پخش USB، دكمه لمسي پخش تصويري Video playback  را كليك 

كنيد تا وارد صفحه پخش فايل تصويري Play Video File شويد.

پخش/ مكث
در حالت پخش، براي توقف پخش، دكمه لمسي   را فشار داده و براي از 

سرگيري پخش، دكمه لمسي  را فشار دهيد.

فایل تصویري قبلي/ فایل تصویري بعدي
[ روي  [ يا دكمه ] براي انتخاب فايل تصويري بعدي، دكمه لمسي ]
[ روي  [ يا دكمه ] پانل را به مدت كوتاه فشار دهيد. دكمه لمسي ]
فايل تصويري پخش شده  از  ثانيه  از 5  اگر بيش  را يكبار فشار دهيد.  پانل 
باشد، با فشار دكمه، پخش فايل از ابتدا آغاز مي شود. اگر كمتر از 5 ثانيه از 
فايل تصويري پخش شده باشد، با فشار دكمه پخش فايل تصويري قبلي آغاز 

مي شود.

حركت سریع به جلو/ عقب
دكمه لمسي  را به مدت كوتاه فشار دهيد، آهنگ حاضر به سرعت به 

سمت انتها پخش مي شود.
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دكمه لمسي   را به مدت كوتاه فشار دهيد، آهنگ حاضر به سمت ابتدا 
پخش مي شود.

دكمه هاي پخش سريع به سمت انتها و ابتدا را به طور مكرر به مدت كوتاه 
 ,8x فشار دهيد، سيستم پخش سريع به سمت ابتدا يا انتها را با سرعت هاي

1x ,2x ,4x انجام مي دهد.

USB لیست
دكمه لمسي ليست List را فشار دهيد تا اطالعات ليست فايل هاي تصويري 
شامل فولدر حاضر درون USB نمايش داده شود. كاربر مي تواند براي پخش 

فايل صوتي مورد نظر بر روي آن كليك كند.

USB بازگشت به صفحه اصلي پخش
تغيير   USB پخش  اصلي  صفحه  به  تا  دهيد  فشار  را  لمسي   دكمه 

وضعيت دهيد.

سرگرمی ها
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سيستم ردياب

مالحظات/ عملكرد سیستم 
1.   به دليل وجود تفاوت در ميان خودروهای مختلف؛ هنگام اولين استفاده از سيستم ردياب، انجام كاليبراسيون و تطبيق ضروري است. به اين روش، موقعيت 

خودرو با دقت بيشتري مشخص مي شود. سيستم حين رانندگي به طور اتوماتيك و پويا كاليبره مي شود.
2.   اگر خودرو پس از خاموش كردن موتور به مدت طوالني بي حركت بماند، دريافت سيگنال هاي GPS و مكان  يابي خودرو اندكي زمان مي برد. به طور كلي، 

سيستم مي تواند ظرف 3 دقيقه در مكاني با دريافت خوب سيگنال ها، خودرو را مكان يابي كند.
3.  ممكن است سيگنال های GPS به درستی دريافت نشوند، براي مثال زماني كه ساختمان هاي بلندي در دو طرف جاده قرار دارند، در دو طرف جاده درخت 
وجود دارد يا در حال عبور از پل هوايي يا پاركينگ هاي زير زميني و تونل هستيد. در اين حالت، سيگنال هاي GPS دريافت نشده، در نتيجه منجربه انحراف 

مي شوند.
4.   گاهي اوقات سيستم نمي تواند قرار داشتن خودرو در جاده هاي بلند يا روي زمين را شناسايي كند. درصورت عبور از جاده پس از گذشت اندكي زمان، 

سيستم مجدداً خودرو را در مكان صحيح شناسايي مي كند.
5.   درصورتي كه خودرو در جاده ای به موازات جاده ديگر با جهت يكسان حركت كند )همانند جاده اصلي و جاده فرعي جانبي(، ممكن است خودرو در مسير 

جاده ديگر مكان يابي شود. درصورت عبور از جاده پس از گذشت اندكي زمان، سيستم مجدداً خودرو را در محل صحيح شناسايي مي كند.
6.   درصورتي كه حين دور زدن خودرو، سرعت حركت باال باشد، يا خودرو وسط جاده از كار افتاده باشد، ممكن است منجربه پريدن يا كندي مكان يابي خودرو 
گردد. درصورتي كه پس از دور زدن، جاده اي فرعي در كنار جاده باشد، ممكن است خودرو در جاده فرعي مكان يابي شود، درصورت عبور از جاده پس از 
گذشت اندكي زمان، سيستم مجدداً خودرو را در محل صحيح شناسايي مي كند. رانندگي با سرعت ثابت و كم حين دور  زدن، رخداد چنين مشكلي را 

كاهش مي دهد.
7.   براي جلوگيري از كاهش صداهاي مزاحم، حين دور زدن هيچ پيغام صوتي شنيده نمي شود. براي مثال در نقطه دور زدن، تقاطع ها اعالم نشده يا تفاوت 

درجه جاده ها در تقاطع اعالم نمي شود.



26

8.   درصورتي كه حين دور زدن، جاده اي موازي با جهت يكسان در كنار جاده وجود داشته باشد، پيغام صوتي از جهت X در جهت Y قرار می گيرد، تا به كاربر 
كمك كند تا محل دور زدن صحيح را انتخاب كند. جاده هاي فرعي به آساني منجربه بروز اين حالت مي شود. در اين حالت پيغام هاي صوتي جاده فرعي 

را به عنوان تقاطع در نظر مي گيرد.
9.   فراهم آوردن منابع سيستمي بيشتر براي محاسبه مسير، وارد كردن آدرس ها، تغيير زبان، تغيير حالت روز/ شب و جستجوي مكان های مورد عالقه  ضروري 
بوده و براي عملكرد صحيح سيستم بايد اندكي منتظر بمانيد. به كاربر توصيه مي شود كه اين عملكردها را حين استارت زدن يا جازدن و بيرون كشيدن 

كارت حافظه SD انجام ندهد. در غير اينصورت پايداري سيستم دچار اختالل شده و ممكن است سيستم از نو آغاز به كار كند.
10.  جازدن و بيرون كشيدن كارت SD حين روشن بودن سيستم ردياب، منجربه آسيب ديدن يا حذف نقشه درون كارت SD شده، سيستم ردياب نمي تواند 

فايل نقشه ردياب را بخواند. بنابرين كارت SD را حين خاموش بودن سيستم ردياب جازده يا بيرون بكشيد.
 GPS مختل می شود. درصورتي كه سيگنال ماهواره GPS 11.  از چسباندن اليه هاي فلزی چسب  دار به شيشه  جلو خودداري نماييد، چرا كه دريافت امواج
وجود ندارد، سيستم نمي تواند مكان خودرو را تشخيص دهيد. درصورت عدم وجود سيگنال هاي GPS، در CCP )در صفحه نمايش موقعيت خودرو( آدرس 

   Hechang جاده ،Huizhou  شهر ،Guangdong پيش فرض را نشان مي دهد يعني به عبارتي استان

سيستم ردياب
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دستورالعمل كاربردي سیستم ردیاب
دكمه ]NAV[ روي پانل را فشار دهيد، سيستم وارد صفحه مالحظات مي شود. 

دكمه لمسي OK را فشار دهيد.

پس از چند ثانيه سيستم سرگرمي و ردياب، وارد صفحه اصلي ردياب مي شود.

Surrounding 1. محیط اطراف
فشار  را  ردياب  اصلي  در صفحه   Surrounding اطراف  محيط  لمسي  دكمه 
دهيد تا بتوانيد وارد صفحه جستجوي مكان هاي مورد عالقه خودرو در محيط 

اطراف با مركزيت خودرو شويد:

را فشار  يا "<"  براي انتخاب محدوده شعاع جستجو، دكمه هاي لمسي ">" 
قابل تنظيم   2KM  ,  4KM  ,  8KM  ,16KM دهيد، شعاع جستجو در مقادير 
است. به صورت پيش فرض شعاع جستجو سيستم در مقادير 4KM قرار دارد.
نوع مكان هاي مورد عالقه براي جستجو همانند پمپ بنزين را انتخاب نماييد، 
سيستم نزديكترين پمپ بنزين ها را جستجو كرده و نتايج جستجو را نشان 

مي دهد.

سيستم ردياب
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براي  انتخاب كند،  به طور مستقيم  را  كاربر مي تواند مكان هاي مورد عالقه 
مثال پمپ بنزين Huished را انتخاب كنيد تا سيستم صفحه عملكردي زير 

را نمايش دهد.

الف: دكمه لمسي رديابي Navigation را فشار دهيد، سيستم عمليات مسيريابي 
براي رسيدن به مكان مورد عالقه شما به عنوان مقصد را به ترتيب زير انجام 

مي دهد.

 Save آدرس  در صفحه ذخيره  را  مورد عالقه خود  مكان  لمسي  ب: دكمه 
Address انتخاب نماييد.

دكمه لمسي نام Name را فشار دهيد تا نام اين مكان را در مكان هاي مورد 
عالقه خود ذخيره كنيد. دكمه لمسي شماره تلفن Phone Number را فشار 

دهيد تا شماره تلفن مرتبط با اين مكان مورد عالقه را ذخيره كنيد.
دكمه لمسي OK را فشار دهيد تا سيستم اين مكان را در مكان هاي مورد 

عالقه شما ذخيره كند.
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پ: دكمه لمسي بيشتر More را فشار دهيد تا صفحه عملكردی زير نمايش 
داده شود:

  Residence Placeمحل سكونت ،Start Point كاربر مي تواند نوع نقطه شروع
يا محل كار Working Place را براي اين مكان مورد عالقه انتخاب كند.

شبیه سازي ردیابي
مي توانيد دكمه لمسي شبيه سازي Simulate Navigation را در اين صفحه 

فشار دهيد تا عملكرد شبيه سازي رديابي فعال گردد.

مي توانيد دكمه هاي لمسي سريع Fast و بسيار سريع Express را در صفحه 
شبيه سازي رديابي فشار دهيد تا سرعت شبيه سازي مربوطه را انتخاب كنيد، 
براي متوقف كردن شبيه سازي دكمه لمسي مكث Pause را فشار دهيد تا 
شبيه سازي را متوقف نماييد، می توانيد برای از سرگيری شبيه سازی دكمه 
لمسی Restore را فشار دهيد يا برای خروج از حالت پشتيبانی دكمه لمسی 

Stop را فشار دهيد.

 Search 2. جستجو
دكمه لمسي جستجو Search را در صفحه اصلي رديابي فشار دهيد تا وارد 

صفحه جستجوي مقصد جديد Search Destination شويد.
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2.1 جستجو فازی
دكمه لمسي جستجو با حروف نام Fuzzy Search را در صفحه جستجوي 

مقصد Search Destination فشار دهيد تا وارد صفحه زير شويد :

الف . مي توانيد حروفي كه در نام مقصد مورد نظرتان وجود دارد را در صفحه 
لمسي  دكمه  و  كرده  وارد  را   De مثال  براي  كنيد،  وارد   Fuzzy Search
جستجو Search را فشار دهيد، سيستم نتايج جستجوي مكان مورد عالقه با 

حروف De را به شرح زير نمايش مي دهد.

كاربر مي تواند مقصدی كه مي خواهد با عملكرد مربوطه جستجو شود را به طور 
مستقيم انتخاب كند.

ب. دكمه لمسي همه موارد All Types را در صفحه Fuzzy Search فشار 
دهيد تا وارد صفحه انتخاب نوع مقصد Select Destination  شويد:

محدوده  اين  در  مقصد هايي  دنبال  به  سيستم  كنيد.  انتخاب  را  مقصد  نوع 
مي گردد.
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 Handwriting پ. روش ورود اطالعات را عوض كنيد: دكمه لمسي دست خط
را در صفحه Fuzzy Search فشار دهيد تا روش وارد كردن اطالعات از حالت 

كيبورد به حالت دست خط تغيير كند.

در اين صفحه مي توانيد حروف كلمات در نام مقصد را با دست نوشته و سپس 
دكمه لمسي جستجو Search را فشار دهيد تا به دنبال مقصدي با حروف 

وارد شده در نام بگرديد.
صفحه  در  را   Switch to Symbol سمبل ها  به  وضعيت  تغيير  لمسي  دكمه 
 Symbol Input فشار داده و وارد صفحه وارد كردن سمبل ها Handwriting Input

شويد.

دكمه لمسي تغيير وضعيت به وارد كردن اعداد Switch Digital را فشار دهيد 
تا وارد صفحه وارد كردن اعداد Digital Input شويد.

دكمه لمسي تغيير وضعيت به وارد كردن حروف Switch to Letter در صفحه 
 Letter Input را فشار دهيد تا وارد صفحه وارد كردن حروف Digital Input

شويد.

در  را   Switch to Spelling نام  اول  حروف  به  وضعيت  تغيير  لمسي  دكمه 
صفحه Letter Input فشار دهيد تا به صفحه Spelling Input برگرديد.
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2.2 جستجو با حروف ابتدای نام 
با  Search Destination دكمه لمسي جستجو  در صفحه جستجوي مقصد 

حروف اول نام Search Initial Spelling را فشار دهيد.

براي مثال حروف DS را وارد كنيد و سپس دكمه لمسي جستجو Search را 
فشار دهيد و سيستم مقاصد با حروف بزرگ DS را جستجو مي كند.

كاربر مي تواند از مقاصد نمايشي يكي را انتخاب كند تا عملكرد مربوطه انجام 
شود.

2.3 جستجوی شهر ها و روستا ها
در صفحه جستجوي مقصد Search Destination ، دكمه لمسي جستجوي 
شهرها و روستاها  Search Towns & Villages را فشار دهيد تا وارد صفحه 

زير شويد :

حروف داخل نام شهر و روستا را در اين صفحه وارد كنيد، براي مثال لغت 
Red را وارد كرده و دكمه لمسي جستجو Search را فشار دهيد، سيستم نام 

شهرها و روستاها با لغت Red را نمايش مي دهد.
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كاربر مي تواند مقصد دلخواه را انتخاب كند تا عملكرد مربوطه انجام شود.

2.4 جستجوي تقاطع ها
Search Destination دكمه لمسي جستجوي  در صفحه جستجوي مقصد 

تقاطع Search Junctions را فشار دهيد تا وارد صفحه زير شويد :

كاربر مي تواند تقاطع مورد نظر را انتخاب كند تا عملكرد مربوطه انجام شود.
كاربر مي تواند دكمه لمسي واژه كليدي Keyword را در اين صفحه فشار دهد 

تا تقاطع هاي مربوطه با واژه كليدي وارد شده، نمايش داده شوند.
 Search Junction كاربر مي تواند آيكون وسط و باالي صفحه جستجوي تقاطع
كه آدرسي همانند Huicheng District, Guangdong Province را نشان مي دهد، 
كليك كرده تا وارد صفحه نقشه شده و آدرس دلخواه را از صفحه نقشه براي انجام 

عملكرد مربوطه انتخاب كند.

2.5  موارد اضطراری
كمك هاي  لمسي  دكمه   Search Destination مقصد  جستجوي  درصفحه 
اورژانس Emergency Aid را فشار دهيد تا وارد صفحه جستجوي خدمات 
 Public عمومي  امنيت  سازمان هاي  و   Search Medical Service پزشكي 

Security Organization شويد.

دكمه لمسي خدمات پزشكي Medical Service را فشار دهيد، كاربر مي تواند 
تمام مراكز پزشكي در شعاع 50km با مركزيت محل قرارگيری خودرو در حال 

حاضر را جستجو كند.

سيستم ردياب



34

  Public Security Organization عمومي  امنيت  سازمان هاي  لمسي  دكمه 
با   50km در شعاع  امنيتي  تمام سازمان هاي  كاربر مي تواند  فشار دهيد،  را 

مركزيت محل قرارگيری خودرو در حال حاضر را جستجو كند.

كاربر مي تواند نقطه تقاطع دلخواه را انتخاب كند تا عملكرد مربوطه انجام 
شود.

2.6 جستجوي شماره تلفن
در صفحه جستجوي مقصد Search Destination، دكمه لمسي جستجوي 
وارد  وارد صفحه  تا  دهيد  فشار  را   Search Phone Number تلفن  شماره 

كردن شماره تلفن مطابق زير شويد :

شماره تلفن را وارد كرده و دكمه لمسي P را فشار دهيد تا سيستم به دنبال 
آدرس مرتبط با اين شماره تلفن بگردد. براي مثال 07522087333 را وارد 

كنيد تا صفحه نمايش اطالعات مطابق تصوير زير به نمايش در آيد :

كاربر مي تواند اين مقصد را براي انجام عملكرد مربوطه انتخاب كند.
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2.7 لیست آدرس ها
در صفحه جستجوی مقصد Search Destination دكمه لمسي ليست آدرس ها 
 Address List را فشار دهيد تا وارد صفحه ذخيره ليست آدرس Address List

شويد : 

مي توانيد هر آدرسی كه مايليد را از ليست انتخاب نماييد تا عملكرد مربوطه 
انجام شود.

را فشار   Edit نمودن آدرس مقصد ذخيره شده، دكمه لمسي  براي ويرايش 
دهيد. براي مثال پمپ بنزين Huishen ذخيره شده را انتخاب كرده و همانند 

زير وارد صفحه ويرايش آدرس شويد :

مي توانيد شماره تلفن را عوض كنيد؛ براي ذخيره اطالعات پس از ويرايش، 
دكمه لمسي OK را فشار دهيد.

2.8 سابقه
 History Record دكمه لمسي سابقه Search Destination در صفحه جستجوي مقصد

را فشار دهيد تا همانند تصوير زير به صفحه مقاصد ذخيره شده وارد شويد:

كابر مي تواند دكمه لمسي حذف Delete را فشار دهد تا سابقه را حذف كند.
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در اين صفحه، مستقيماً بر روي مقصد مربوطه كليك كنيد تا در سابقه حذف 
 Cancel Delete شود. براي بازگشت به صفحه سابقه، دكمه لمسي لغو حذف

را فشار دهيد.

2.9 محل كار

در صفحه جستجوي مقاصد Search Destination دكمه لمسي On Duty را 
فشار دهيد تا به صفحه مسيريابي كه شما را به محل كار ذخيره شده مي برد، 

وارد شويد.

یادآوري: درصورتي كه كاربر آدرسي را براي محل كار وارد نكرده باشد، با فشار 
 ،Search Destination در صفحه جستجوي مقصد On Duty دادن دكمه لمسي

هيچ اتفاقي نمي افتد.
2.10  برگشت به خانه

در صفحه جستجوي مقصد Search Destination دكمه لمسي برگشت به 
خانه Go Home را فشار دهيد تا به صفحه مسيريابي كه شما را به آدرس 

ذخيره شده براي محل سكونت Residence Place مي برد، وارد شويد.
یادآوري: درصورتي كه كاربر آدرسي را براي محل سكونت خود وارد نكرده 
مقصد  جستجوي  صفحه  در   Go Home لمسي  دكمه  دادن  فشار  با  باشد، 

Search Destination ، هیچ اتفاقي نمي افتد.

3. عملكردها 
در صفحه اصلي سيستم ردياب دكمه لمسي عملكرد Function را فشار دهيد 

تا به ترتيب زير وارد صفحه تنظيمات Setting عملكرد ردياب شويد.
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یادآوري: درصورتي كه كاربر آدرسي وارد نكرده باشد، فقط دكمه هاي لمسي برنامه 
سفر Travel Plan و فشار براي بازگشت Push to Return فعال خواهند بود.

3.1 برنامه سفر
اگر كاربر مقصد را وارد كرده باشد، براي ورورد به صفحه برنامه سفر دكمه 
لمسي Travel Plan را فشار دهيد، در نتيجه مي توان مكان هاي مربوطه را 

وارد كرد.

در اين صفحه، دكمه لمسي مكان هاي بين راه Setting Trough Points را 
Search Destination شويد و  وارد صفحه جستجوي مقصد  تا  فشار دهيد 
بتوانيد آدرس مربوطه براي مكان هاي بين راه در اين صفحه را جستجو كنيد.

براي مثال دكمه لمسي بازگشت به خانه Home را فشار دهيد، آدرس محل 
سكونت به عنوان مكان هاي بين راه تنظيم خواهد شد.
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كاربر مي تواند در صفحه برنامه سفر Travel Plan دكمه لمسي حذف Delete در 
سمت راست مكان هاي بين راه را فشار دهد تا مكان هاي مربوطه را حذف كند.

یادآوري: كاربر مي تواند سه مكان بین راه را تنظیم نماید.

ثبت كننده
فقط زماني كه كاربر مقصد را مشخص نموده و حداقل دو مكان بين راه را تنظيم 

كرده باشد، مي توان از دكمه لمسي ثبت كننده Recorder استفاده كرد.
براي مثال كاربر مي تواند مقصد را همانند تصوير زير تنظيم كند :

در اين صورت كاربر مي تواند دكمه لمسي Recorder را فشار دهيد تا وارد 
صفحه ثبت مقصد Destination Recorder شده و بر روي مكان هاي بين راه 
كليك كند. كاربر مي تواند ترتيب مكان هاي بين راه با استفاده از دكمه هاي 

لمسي باال UP و پايين Down مطابق تصوير زير تغيير دهد.

براي تكميل ثبت، دكمه لمسي OK را فشار دهيد.
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3.2   هدایت جهت بازگشت
در صفحه عملكردي ردياب Navigation Function ، دكمه لمسي فشار براي 
به  شويد  ردياب  سيستم  وارد  تا  دهيد  فشار  را   Push to Return بازگشت 

نحوي كه نقطه شروع اصلي به عنوان مقصد در نظر گرفته شود.

یادآوري : درصورتي كه در نقطه شروع خودرو را پارک نمایید، فشار دكمه 
لمسي عملكرد ردیابي را آغاز نمي كند.

3.3   مسدود بودن جاده
مسدود  لمسي  دكمه   Navigation Function ردياب  عملكردي  صفحه  در 
بودن جاده Road Closure را فشار دهيد تا همانند تصوير زير وارد صفحه 

مسدود بودن جاده شويد :

 Road Closure هر كدام از آدرس هاي نمايشی در صفحه مسدود بودن جاده
را انتخاب نموده و دكمه لمسي Closure مربوطه را فشار داده و كليد OK را 
كليك كنيد. در اين حالت اين جاده كنار گذاشته شده و به صورت نقطه چين 

نمايش داده مي شود.

3.4   مسدود بودن مسافت
مسدود  لمسي  دكمه   ،Navigation Function ردياب  عملكردي  صفحه  در 
بودن مسافت Distance Closure را فشار دهيد تا وارد صفحه مسدود بودن 
مسافت شويد. كاربر مي تواند مسافتي از مسير كه مي خواهد مسدود شود را 

مطابق شكل زير انتخاب كند :
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پس از انتخاب مسافتي كه مي خواهد مسدود شود، مي توان مستقيماً وارد صفحه 
نقشه شد؛ بخشي از مسير كه مسدود شده به صورت نقطه چين نمايش داده 

مي شود.

3.5   مرور كلي
در صفحه عملكردي ردياب Navigation Function دكمه لمسي مرور كلي 
Full Preview را فشار دهيد تا وارد صفحه نقشه Map شده و كل مسير از 

موقعيت حاضر تا مقصد را مشابه تصوير زير ببينيد :

3.6   نمایش مقصد
نمايش  لمسي  دكمه   ،  Navigation Preview ردياب  عملكردي  صفحه  در 
مقصد Destination Preview را فشار دهيد تا وارد صفحه نقشه Map شده و 

موقعيت مقصد را مطابق تصوير زير مشاهده نماييد :

3.7   لیست مسیرها
ليست  لمسي  دكمه   Navigation Function ردياب  عملكردي  صفحه  در 
ليست  وارد صفحه  زير  مطابق شكل  تا  دهيد  فشار  را   Route List مسيرها 

مسيرها Browse Route List شويد.
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مي توانيد اطالعات تمام جاده هايی كه از ميان اين صفحه مي گذرد را مشاهده 
نماييد و بر روي اطالعات هر كدام از جاده ها كليك كنيد تا جزئيات آن جاده 
را ببينيد. براي مثال بر روي جاده North Chenjiang كليك كنيد تا اطالعات 

به نحوه زير نمايش داده شود.

3.8  حذف مسیر
در صفحه عملكردي ردياب Navigation Function، دكمه لمسي حذف مسير 
Delete Route را فشار دهيد تا به طور مستقيم وارد صفحه نقشه Map شويد.

در اين حالت همانند تصوير زير رديابي متوقف مي شود .

4.   تنظیمات 
در صفحه اصلي رديابي Navigation ، دكمه لمسي تنظيمات Setting را فشار 
 Setting Of Navigation دهيد تا همانند تصوير زير وارد صفحه تنظيمات ردياب

شويد:
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4.1   بزرگنمایي اتوماتیك نقشه
بزرگنمايي  Setting of Navigation، در ستون  تنظيمات رديابي  در صفحه 
اتوماتيك نقشه Automatic Map Zoom دكمه لمسي Open را فشار دهيد 
تا عملكرد بزرگنمايي اتوماتيك نقشه را فعال كنيد. براي غير فعال نمودن اين 

عملكرد دكمه لمسي بستن Close را فشار دهيد.

4.2   پنجره پیغام هاي راهنماي ردیابي
در صفحه تنظيمات رديابي Setting of Navigation در ستون پنجره پيغام هاي 
راهنماي رديابي Navigation Prompt Window دكمه لمسي Open را فشار 
براي غير  را فعال كنيد.  پيغام هاي راهنماي رديابي  تا عملكرد پنجره  دهيد 

فعال نمودن اين عملكرد دكمه لمسي بستن Close را فشار دهيد.

4.3   صداي سیستم ردیاب
در صفحه تنظيمات رديابي Setting of Navigation در ستون صداي ردياب 
را   Female زنانه  يا   Male Navigation Voice، دكمه لمسي صداي مردانه 

انتخاب كنيد يا براي قطع صدا دكمه Mute را فشار دهيد.

4.4   دسته بندي صفحه نمایش
دسته  لمسي  دكمه   ،Setting of Navigation ردياب  تنظيمات  صفحه  در 
بندي صفحه نمايش Display Category را فشار دهيد تا وارد صفحه انتخاب 

آيكون هاي نقشه Select Map Display Icon شويد.

اين صفحه  در  مورد عالقه تان  مكان هاي  انتخاب دسته بندي  براي  مي توانيد 
 ،Dining غذاخوري   ،Vehicle شامل خودرو  يا    لمسي    دكمه هاي  از 
خريد Shopping، مكان هاي استراحت accommodation، مكان هاي تفريحي 
leisure، مكان هاي عمومي Public، حمل و نقل Transportation ، مكان هاي 

فرهنگي Culture و غيره استفاده نماييد.
در دسته بندي هاي مختلف مي توانيد مكان هاي مختلف را جستجو كرده و بر روي 
مكان مورد عالقه خود كليك كنيد. آيكون مرتبط با مكان مورد عالقه شما در باالي 

صفحه  سمت راست، همانند تصوير زير پديدار مي شود :
كاربر مي تواند براي حذف تمام مكان هاي مورد عالقه اي كه قباًل انتخاب نموده 

است، دكمه لمسي Deselect All را فشار دهيد.

یادآوري: 
   كاربر مي تواند حداكثر پنج مكان مورد عالقه خود را انتخاب كند.
 Parking, Residential مكان هاي مورد عالقه پیش فرضي همانند   
     Estate, ATM, Sinopec, Petro china در سیستم وارد شده است.

سيستم ردياب
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كاربر در هر زمان مي تواند جهت انتخاب یا تغییر مكان هاي مورد عالقه 
خود وارد این صفحه شود.

اگر كاربر پنج مكان مورد عالقه خود را انتخاب كند، درصورتي كه اطالعاتي 
مرتبط با مكان هاي مربوطه در صفحه نقشه Map وجود داشته باشد، براي 

اطالع به كاربر آیكون مربوطه به نمایش در مي آید.

4.5   مسیریابي
در صفحه تنظيمات رديابي Setting of Navigation دكمه لمسي مسيريابي 
Routing را فشار دهيد تا مطابق تصوير زير وارد صفحه گزينه هاي مسيريابي 

Route Option شويد.

گزينه هاي  وارد صفحه  مي تواند  كاربر  واقعي،  رديابي  شبيه سازي  در صفحه 
با  مسيريابي Route Option شده و نقشه مسير را هر زمان كه مايل است 

توجه به تغييرات واقعي عوض كند.

I .  معرفي صفحه ردیابي
به طور مستقيم  فشار دهيد، سيستم مسيريابي  را  پانل  روي   ]NAV[ دكمه 

هماننده تصوير زير وارد صفحه نقشه Map مي شود.

یادآوري: در مورد تمام سیگنال هاي GPS، موقعیت حاضر قرارگیري خودرو، 
موقعیت واقعي خودرو است.

كلید كنترل منو

 : Navigation در صفحه رديابي GPS 1. دكمه لمسي   حالت اطالعات
اين دكمه لمسي را فشار دهيد تا حالت اطالعات GPS را مشاهده نماييد.

سيستم ردياب
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2.دكمه لمسي  : بين صفحه نمايش هاي مختلف همانند شمال نقشه 
Map north، سرخودرو باال  Vehicle head up و حالت سه بعدي 3D تغيير 

وضعيت مي دهد.
شمال نقشه Map north : جهت نقشه به حالتي است كه هميشه به سمت 

شمال اشاره دارد.
و  قرارگرفته  شمال  سمت  به  سرخودرو   :Vehicle head up باال  سرخودرو 

جهت نقشه با دور زدن خودرو تغيير مي كند. 

3. دكمه لمسي  : براي بازگشت سريع به موقعيت خودرو، اين كليد 
را فشار دهيد.

یادآوري:  این دكمه لمسي درصورت عدم عملكرد به طور اتوماتیك مخفي مي شود. 

براي نمایش این دكمه باید فضاي خالي زیر  را لمس كنید.

4. دكمه لمسي  : در صفحه اصلي نقشه Map، دكمه لمسي  
را فشار دهيد تا منو را مخفي كنيد، براي نمايش منو مطابق تصوير زير دكمه 

لمسي  را فشار دهيد.

یادآوري:10 ثانیه پس از عملكرد، منو به طور اتوماتیك مخفي مي شود.

5. دكمه لمسي محیط اطراف : در موقعيت رديابي اين دكمه لمسي را فشار 
دهيد تا صفحه زير نمايش داده شود :

سيستم ردياب
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براي خاتمه اين رديابي، دكمه لمسي P را فشار داده و مقصد را در پيرامون 
موقعيت حاضر خودرو بيابيد.

موقعيت  در  زير  راهنماي  صفحه  نمايش  براي  جستجو:  لمسي  دكمه   .6
رديابي دكمه لمسي جستجو Search را فشار دهيد.

براي خاتمه اين رديابي، دكمه لمسي P را فشار داده و مقصد را در پيرامون 
موقعيت حاضر خودرو بيابيد.

ردياب  عملكردي  اصلي  صفحه  به  ورود  براي  عملكرد:  لمسي  دكمه   .7
Navigation Function، دكمه لمسي عملكرد Function را فشار دهيد.

رديابي  تنظيمات  اصلي  به صفحه  ورود  براي   : تنظیمات  8. دكمه لمسي 
Setting of Navigation، دكمه لمسي تنظيمات Setting را فشار دهيد.

دكمه هاي   ،Map نقشه  اصلي  صفحه  در  نقشه:  مقیاس  كنترل  كلید   .9

لمسي   يا  را فشار دهيد تا مقياس نقشه بزرگتر يا كوچكتر شود.

یادآوري: 
 1:25m حداكثر نسبت مقیاس

حداقل نسبت مقیاس 1:500km مي باشد.

10. حالت اطالعات  :

سيستم ردياب
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j جاده بعدي: نمايش نام جاده 
بعدي

k شرايط رانندگي: نمايش دهنده 
همانند  االجراء  الزم  اطالعات 
مستقيم  رانندگي  يا  دور زدن 

است.
l نمايش مسافت باقي مانده تا 

جاده بعدي
m نمايش نام جاده حاضر

تقريبي  زمان  مدت  نمايش   n
براي رسيدن به مقصد

o نمايش مسافت باقي مانده تا 
مقصد

 20km/h یادآوري:  جهت اطینان از رانندگي ایمن، حین رانندگي با سرعت بیش از
عملكردهاي جستجو محیط اطراف و وارد كردن آدرس غیرفعال مي شود.

سيستم ردياب
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داراي  سيستم  اين  است.  كوتاه  برد  با  بي سيم  اتصال  تكنولوژي  بلوتوث 
 10m مي باشد كه قادر به انتقال اطالعات تا برد B تكنولوژي بلوتوث كالس

بدون اتصال فيزيكي است.
مي توانيد در اين سيستم از عملكرد بلوتوث براي اتصال بي سيم به تلفن همراه 

خود استفاده كرده و به تماس ها پاسخ دهيد.

: )IFU( دستورالعمل استفاده
1. فعال نمودن عملكرد اتصال بلوتوث: لطفاً عملكرد بلوتوث را در تلفن همراه 
خود فعال نموده و از سيستم بلوتوث استفاده  كنيد، زماني كه مي خواهيد 
تلفن همراه شما و سيستم  نبايد فاصله  بلوتوث استفاده كنيد  از سيستم 

ردياب بيش از 10m باشد.
تلفن  اگر  مي باشد.  مربوطه  مجوز هاي  داراي  سيستم  اين  بلوتوث  بخش   .2
همراه شما نمي تواند ارتباط عادي بلوتوث با سيستم داشته باشد يا پس از 
اتصال به طور غيرعادي عمل مي كند، از مطابق بودن تلفن همراه خود با 

استاندارد هاي بين المللي بلوتوث اطمينان حاصل نماييد.
3. بخش بلوتوث اين سيستم فقط از اتصال يك سيستم همزمان پشتيباني 

مي كند.

اتصال همزمان يك  فقط  نيز  بلوتوث  به  مجهز  تلفن همراه  كلي،  به طور 
دستگاه را پشتيباني مي كند. اگر تلفن همراه شما سيستم بلوتوث را يافته، 
ديگر  با  همراه  تلفن  اتصال  عدم  لطفاً  شود،  متصل  آن  به  نمي تواند  اما 
بلوتوث اطراف را كنترل نماييد. اگر اطالعات تلفن  دستگاه هاي مجهز به 
نمايش داده نمی شود، قباًل سيستم به دستگاه ديگري متصل شده است. 
لطفاً تمامي اتصاالت بي سيم بلوتوث تلفن همراه خود را قطع كرده يا تلفن 
اقدام نماييد. عالوه بر اين،  همراه خود را خاموش و روشن كرده و سپس 
لطفاً عدم اتصال سيستم بلوتوث خودرو به تلفن هاي همراه اطراف را كنترل 
نماييد. در اين صورت، تمام اتصاالت بلوتوث درون سيستم را قطع كرده و 

سپس مجدداً اقدام به اتصال نماييد.
4. مشابه پاسخ دادن به تماس در تلفن همراه، حين استفاده از سيستم اتصال 
بلوتوث با تلفن همراه براي ارتباط به مدت طوالني، امواج الكترومغناطيسي 

بر سالمت انسان تاثير مي گذارد.

فعال/غیرفعال سازي
دكمه ]SET[ روي پانل را فشار داده ، وارد صفحه تنظيمات Setting دستگاه 
شده و بر روي دكمه لمسي تنظيمات بلوتوث Setting of Bluetooth كليك 

كنيد تا وارد صفحه تنظيمات بلوتوث شويد.

عملکرد بلوتوث
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براي فعال يا غير فعال نمودن عملكرد بلوتوث در صفحه اصلي، دكمه لمسي 
بلوتوث Bluetooth را فشار دهيد.

همگام سازي بلوتوث

بلوتوث  صفحه  وارد  تا  دهيد  فشار  كوتاه  مدت  به  را  پانل  روي  دكمه  
Bluetooth شويد.

عملكرد بلوتوث را در سيستم و تلفن همراه روشن نماييد، دكمه لمسي ليست 
دستگاه هاي همگام List of Matching Devices را فشار دهيد تا وارد صفحه 

ليست دستگاه هاي همگام شويد.
از  پس  و  كنيد  را جستجو  همراه  تلفن  و  داده  فشار  را   Bind لمسي  دكمه 
جستجوي تلفن همراه در سيستم، بلوتوث ها را با هم همگام سازي نماييد. 

رمز ورود براي همگام سازي 0000 است.
مي توان  را  تلفن  هشت  شده،  همگام  همراه  تلفن هاي  لیست  در  یادآوري: 

ذخیره نمود.

پس از همگام سازي موفق، شماره تلفن همراه در ليست دستگاه هاي همگام 
شده نمايش داده مي شود و شماره تلفن همراه متصل شده را با رنگ تيره تر 
مشخص می كند. براي مثال، در تصوير فوق iPhone به طور موفق با سيستم 

بلوتوث سيستم ردياب خودرو همگام شده است.
براي جداسازي دستگاه مجهزبه بلوتوث در صفحه ليست دستگاه هاي متصل

List of Matching Devices بر روي دكمه لمسي دستگاه كليك كنيد. در 
اين حالت، دكمه لمسي حذف Delete فعال مي شود.

عملکرد بلوتوث
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براي اتصال مجدد دستگاه مجهز به بلوتوث، كليك مجدد روي نام دستگاه 
Device Name ضروري است. براي حذف نام دستگاه از ليست دستگاه هاي 
همگام شده List of Matching Device بر روي دكمه لمسي x كليك كنيد.

عملكرد شماره گیري
هنگامي كه تلفن همراه به دستگاه متصل است، در صفحه اصلي بلوتوث دكمه لمسي 
 Call Function را فشار دهيد تا وارد صفحه عملكرد تماس Dial UP شماره گيري

شويد.

پس از وارد كردن شماره تلفن براي تماس با تلفن مورد نظر، دكمه لمسي 

 را فشار دهيد )براي حذف شماره هاي وارد شده، دكمه لمسي" !" 
را فشار دهيد(.

و  كند  پشتيباني  تلفن  دفترچه  دانلود  عملكرد  از  همراه  تلفن  كه  درصورتي 
دفترچه تلفن را در سيستم صوتي دانلود كرده باشيد، مي توانيد دكمه لمسي 
فشار  را   Bluetooth بلوتوث  اصلي  صفحه  در   Phone Book تلفن  دفترچه 

دهيد تا وارد عملكرد دفترچه تلفن Phone Book Operation شويد.

در صفحه دانلود دفترچه تلفن، دكمه لمسي دانلود Download را فشار دهيد 
تا شماره تلفن مربوطه را از تلفن همراه دانلود نماييد.

براي برقراري ارتباط، شماره تلفن مربوطه را انتخاب كنيد، اگر تلفن همراه 
 Phone Book از اين عملكرد پشتيباني نمي كند، دكمه لمسي دفترچه تلفن

فعال نبوده و نمي توان اين حالت را انتخاب نمود.

عملکرد بلوتوث
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حين مكالمه براي برقراري تماس خصوصي، دكمه تماس خصوصي Private را 
فشار دهيد، منبع صوتي فقط از تلفن همراه شنيده مي شود. 

حين مكالمه دكمه لمسي بي صدا Mute را فشار دهيد ) و حالت تماس خصوصي 
را فعال نكنيد( تا صداي ميكروفون بسته شود و طرف ديگر مكالمه صداي شما 
را نشنود و مجدداً براي بازگرداندن صدا دكمه لمسي Not Mute را فشار دهيد.

براي قطع مكالمه، دكمه لمسي قطع Hang Up را فشار دهيد. 
در صفحه اصلي بلوتوث، براي ورود به صفحه ليست تماس ها Call List دكمه 
لمسي سابقه تماس ها Call Record را فشار داده و براي تماس، شماره مورد 

نظر را فشار دهيد.

یادآوري: در هر زمان فقط یك تلفن همراه را مي توان به سیستم متصل نمود. 
درصورتي كه كاربر بخواهد تلفن همراهی را متصل كند، قطع اتصال بلوتوث 

تلفن همراه اول ضروري است.

گوش دادن به موسیقي از طریق بلوتوث 

 Bluetooth دكمه  روي پانل را فشار دهيد يا وارد منوی اصلي بلوتوث
 Play Bluetooth بلوتوث  با  موسيقي  پخش  صفحه  به  ورود  براي  و  شويد 
Music ، دكمه لمسي موسيقي Music را فشار دهيد. در واقع شما مي توانيد 
همراه تان  تلفن  درون  موسيقي  فايل هاي  پخش  براي  خودرو  بلندگوهاي  از 

استفاده نماييد.
یادآوري: براي انجام اینكار باید تلفن همراه از این عملكرد پشتیباني كند، 

عالوه بر این، بخشي از تلفن همراه باید در حالت پخش موسیقي باشد.

عملکرد بلوتوث
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كاربر مي تواند برای توقف پخش موسيقي بلوتوث، دكمه لمسي ]  [ را فشار 
داده، براي از سرگيري پخش، دكمه لمسي ]  [ را فشار دهد.

[ و براي پخش آهنگ  براي انتخاب پخش آهنگ بعدي، دكمه لمسي  ]
[ را يك بار فشار دهيد. درصورتي كه فايل موسيقي  قبلي، دكمه لمسي ]
بيش از 5 ثانيه پخش شده باشد، پخش موسيقي از ابتدای فايل آغاز مي شود.

قطع ارتباط
نام تلفن همراه متصل شده در صفحه ليست  بر روي  كاربر مي تواند مجدداً 
اتصال  تا  كند  كليك   List of Matching Devices شده  همگام  تلفن هاي 

سيستم ردياب و تلفن همراه جدا شود.

عملکرد بلوتوث
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سمبل شرح

 پمپ بنزين

Geely

تعميرگاه اتوماتيك

پاركينگ

كرايه اتومبيل

رستوران

چايخانه، كافی شاپ

 سوپر ماركت

كتاب فروشی

مغازه های 24 ساعته

پاساژ

CD فروشی

شرح سمبل های بکار گرفته شده در نقشه
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سمبل شرح

مغازه لوازم ورزشی

مغازه لباس فروشی

مغازه گل فروشی

مغازه های دكوراسيون و لوازم خانگی

داروخانه

هتل پنج ستاره

هتل چهار ستاره

هتل سه ستاره

مهمانخانه

آسايشگاه

باغ وحش

بولينگ
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سمبل شرح
سينما و تئاتر

گلف

آكواريوم

كليسا

پارک سرگرمی

ورزش

بيمارستان

مراكز سالمتی

توالت عمومی

فرودگاه

ايستگاه قطار

ايستگاه اتوبوس
تسهيالت بزرگراهی
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سمبل شرح
عوارضی

مترو

بندر، ترمينال

كتابخانه

)ATM( عابر بانك
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راه حل ممكن علت مشكل
موارد كلی

 Setting روي پانل را فشار دهيد تا وارد منوي اصلي تنظيمات SET دكمه
شويد، وارد گزينه تنظيمات سيستم System Setting شده و سپس صفحه 
نمايش را براي كاليبراسيون انتخاب نماييد. برطبق راهنمايي هاي صفحه 

مرحله به مرحله پيش رويد.
صفحه لمسي كاليبره نشده است. صفحه لمسی به طور عادی 

كار نمي كند.

وارد تنظيمات سيستم شده و ميزان روشنايي صفحه نمايش را تنظيم كنيد. تنظيمات سيستم ضعيف است .              
صفحه نمايش خيلی تاريك يا 

سياه است.
چراغ هاي جلوي خودرو را خاموش كنيد. چراغ هاي جلو خودرو روشن هستند.

سيستم را دوباره راه اندازي كنيد. تجهيزات سيستم دچار نقص شده است. 
دكمه SET روي پانل را به مدت طوالني فشار دهيد تا صفحه نمايش روشن شود.  صفحه نمايش خاموش است.

از كارت SD مشخص شده استفاده نماييد. كارت مورد استفاده SD نيست.

كارت SD نقشه صدمه ديده 
يا رم ريدر SD، كارت SD را 

شناسايي نمي كند.

وجود هرگونه كثيفي يا صدمه را در كارت SD كنترل نماييد. سطح تماس فلزي كارت SD كثيف يا خراب است.
عدم وجود تغيير شكل جدي در كارت SD را كنترل نماييد. كارت SD تغيير شكل يافته است.

دستگاه از كارت SD با ظرفيت حداكثر 32G پشتيبانی می كند. لطفاً از كارت 
SD با كيفيت باال و مارک معروف استفاده كنيد)كارت SD ميكرو كارت نقشه 

است كه فقط نقشه را می توان در آن ذخيره نمود.(.
كارت SD مورد استفاده پشتيبانی نمی شود.

از تعمير كاران مجاز بخواهيد كه فيوز را با فيوز جديد با آمپر صحيح 
تعويض نمايند.

منبع برق دستگاه قطع شده يا فيوز خودرو سوخته 
است. دستگاه شروع به كار نمي كند.

لطفاً عدم فشار كليد خودرو حين روشن بودن خودرو را كنترل نماييد. سيستم به طور اتوماتيك خاموش شده است. سيستم به طور اتوماتيك 
خاموش شده است.

درصورت لزوم براي تعمير خودرو به عامليت هاي مجاز شركت جیلران 
موتور مراجعه نماييد.

نقص به دليل عملكرد نادرست. صداي خروجي وجود ندارد يا 
تنظيمات و بلندي صدا را تغيير دهيد.خروجي صدا پايين است. تنظيمات صدا بسيار پايين است.
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براي تعويض بلندگو به عامليت هاي مجاز شركت جیلران موتور مراجعه نماييد. بلندگو دچار مشكل شده است.

تنظيمات تعادل صدا را در وضعيت ميانه قرار دهيد. تنظيمات تعادل صدا انحراف بسيار بااليي دارد.
كابل بلندگو را وصل كنيد. كابل بلندگو قطع شده است.

براي پاسخ دهي بلندي صدا را كاهش دهيد، پس از كاهش دما به ميزان 
عادي، عملكرد از سرگرفته مي شود.

دماي آمپلي فاير خيلي باال است و خارج از 
دماي كار عادي قرار گرفته است.

بلندي صدا به طور اتوماتيك كاهش 
يافته و پيغام راهنما خيلي باال بودن 

دماي بلندگو را نشان مي دهد.

كابل بلندگو را كنترل كنيد. بلندگو اتصالی دارد. كيفيت صدا ضعيف بوده و پارازيت 
خيلي زياد است.

رادیو
آنتن راديو را تنظيم كنيد. وصل بودن آنتن به طور مناسب را كنترل نماييد. سيگنال راديو ضعيف است.

ردیابي

 Sound را فشار داده و سپس وارد صفحه تنظيمات صوتي SET1. دكمه
Setting شده، صداي ردياب را تنظيم كنيد.

 Sound  را فشار داده، سپس وارد صفحه تنظيمات صوتي SET 2. دكمه
Setting شده، بلندي صداي ردياب راتنظيم كنيد.

تنظيمات درست نيست. صداي ردياب خيلي باال/ پايين بوده يا 
سيستم بي صدا است.

لطفاً توجه داشته باشيد كه سيگنال هاي GPS با چسباندن ورقه هاي فلزي 
ضد اشعه، حذف مي شوند.

عدم چسباندن ورقه هاي فلزي بر روي شيشه جلو 
كنترل نماييد. چرا كه سيگنال ها را حذف مي كند. سيگنالي براي GPS ردياب وجود 

براي اطمينان از سالم بودن آنتن GPS به عامليت هاي مجاز شركت ندارد.
جیلران موتور مراجعه نماييد. آنتن GPS جدا شده است.
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