راهنمای استفاده از خودروی رنو

Talisman
(سیستم صوتی)
شرکت نگین خودرو
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مشخصات
نام کتاب  :راهنمای استفاده از سیستم صوتی خودروی رنو Talisman -
OWNER'S MANUAL
تعداد صفحات  124 :صفحه
سفارش دهنده  :شرکت نگین خودرو

ترجمه و چاپ :
تلفن 66593511 - 6 :

اقدامات احتیاطی حین استفاده

حین استفاده هم برای امنیت ویا برای جلوگیری از صدمه زدن به سیستم ،پیروی کردن از دستورالعملهای زیر ضروری میباشد .همواره باید از قوانین کشوری که به
آن سفر کردهاید پیروی کنید.
اقدامات احتیاطی حین استفاده از سیستم صوتی
ل استفاده کنید و تنها زمانی که شرایط جاده مناسب است اطالعات روی صفحه نمایش را مطالعه نمایید.
 از کلیدهای کنتر  -صدای سیستم را در سطحی قرار دهید که صداهای بیرون قابل شنیدن باشند.

اقدامات احتیاطی مربوط به سیستم مسیریاب
 استفاده از سیستم مسیریاب نباید جایگزینی برای مسئولیت و هوشیاری راننده حین رانندگی باشد. بسته به محدوده جغرافیایی ،ممکن است نقشه آخرین اطالعات جادههای جدید را نداشته باشد .آگاه باشید ،درهمه موارد ،قوانین ترافیکی و عالئم جاده نسبت به جهتهایسیستم مسیریاب اولویت دارند.

اقدامات احتیاطی مربوط به تجهیزات
 از دستکاری یا ایجاد تغییر در سیستم خودداری نمایید ،خطر آسیب رساندن به تجهیزات و یا آتش سوزی وجود دارد. درصورت بروز نقص و ایجاد هرگونه عملیات روی سیستم با نمایندگیهای مجاز کارخانه سازنده تماس حاصل نمایید. از وارد کردن اجسام خارجی یا حافظههای جانبی ( ، USBکارت حافظه و غیره) آسیب دیده به سیستم خودداری نمایید. همواره با استفاده از پارچههای مایکرو فایبر صفحه نمایش را تمیز نمایید. از حافظههای جانبی مناسب ( ،USBکارت حافظه و غیره) خودروی خود استفاده نمایید. -از محصوالت حاوی الکل و یا از اسپری کردن این محدوده خودداری نمایید.

پیش از استفاده از سیستم ،تأیید اولیه برای شرایط عمومی فروش الزامی است.
شرح این مدل براساس مشخصههای فنی در زمان نوشتن این کتابچه است .اطالعات این کتابچه همه عملکردهای موجود دراین مدل را شرح میدهد خواه این
براساس مدل ،موارد انتخابی و کشوری که به فروش میرسند در این خودرو وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد.
سرتاسر کتابچه راهنما منظور از نمایندگیهای مجاز ،نمایندگیهای کارخانه سازنده است.
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توصیف كلي ()1/2

صفحه نمایش اصلی

A

زمان

 Bمیانبر "اتصال"  :دسترسی به اطالعات R- Link

و اتصال بلوتوث
 Cمیانبر "منابع صوتی"  :دسترسی به صفحه منبع
صوتی که اخیرا ً مورد استفاده قرار گرفته است.
 Dنشانگر صفحه :اشارات لمسی به محدوده نمایشی
محتوا برای تعویض صفحه
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E
F
G

اعالنها (تلفن و برنامهها)
قسمت  Eرا فشار دهید تا لیست اعالنها را
مشاهده نمایید.
اطالعات تلفن (شبکه و باطری) :قسمت  Fرا
برای دسترسی مستقیم به منوی تلفن فشار
دهید.
دمای بیرون

 Hدسترسی به آپشنها (منوی )pop-up
 "تغییر صفحات اصلی" :به اطالعات بخش "اضافهکردن و کنترل ویجتها" مراجعه نمایید.
 "تغییر پروفایل" ; "تغییر تم"  :میتوانید فرم ساعت را تغییر دهید. "تاریخ و زمان" ; "صفحه نمایش سیاه" :صفحه نمایش سیستمچندرسانهای تیره (سیاه) میشود ،اما هنوز
فعال است.
 Iدسترسی به منوی اصلی
 Jانتخاب پروفایل کاربر  :برای ایجاد پیکربندی
پروفایل به بخش "سیستم" مراجعه نمایید.
 Kمحتوای صفحه
 Lاطالعات و دسترسی به منوی تنظیمات
ایرکاندیشن.
به اطالعات کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
توجه :همانطور که فرمت ساعت را تغییر میدهید،
میتوان پیکربندی صفحه اصلی را هم تغییر داد.
برای اطالعات بیشتر به بخش "اضافهکردن و کنترل
ویجتها" مراجعه نمایید.

توصیف کلی ()2/2

صفحه منو

بسته به منو ،نوار M

میدهد.

دو یا سه دکمه را نمایش

" Nبرگشت" (نمایش دائمی)
 با فشار دادن کوتاه این دکمه به صفحه قبلیبرمیگردید.
 با فشار دادن طوالنی این دکمه مستقیماً بهصفحه اصلی میرسید.

P

"عملکرد" این دکمه برای عملکردهای اصلی
صفحه است (درصورت فعال نبودن خاموش یا
خاکستری میشود).

Q

"انتخابها" (درصورت فعال نبودن خاکستری
میشود) :این مورد برای دسترسی به منوی
 pop-upمورد استفاده قرار میگیرد.

برای اطالعات بیشتر ،دفترچه راهنمای کاربر
را از طریق فشار دادن دکمه منوی pop-up
و سپس " "user manualمالحظه فرمایید.
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معرفی کنترلها ()1/5

کنترل صفحه نمایش 1

عمکرد

1
2
3
4
5
6

1-4

خاموش  /روشن
افزایش صدا
کاهش صدا
دسترسی به صفحههای اصلی
دسترسی به منوی تنظیمات برای تجهیزات کمکی رانندگی
دسترسی به منوی تنظیمات صفحه نمایش

معرفی کنترلها ()2/5

کنترل صفحه نمایش 2

عمکرد

7
8

دسترسی مستقیم به صفحه عملکرد سیستم کمکی پارک (برای اطالعات
بیشتر به بخش "کمکهای پارک" مراجعه نمایید.
دسترسی به منوی تنظیمات سیستمهای کمکی رانندگی یا دسترسی به
تنظیمات کاربر

9

دسترسی به صفحههای اصلی

10

فشار کوتاه :روشن  /خاموش
فشار دادن و نگه داشتن (حدود پنج ثانیه) :صفرکردن تنظیمات کارخانه
چرخاندن :تنظیم صدای منبع درحال عملکرد
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معرفی کنترلها ()3/5

کنترل صفحه نمایش 3

عمکرد

11
12
13

کنترل صفحه نمایش 4

1-6

14
15
16
17
18

دسترسی به صفحه اصلی
فشار دادن :تنظیمات وضوح

فشار کوتاه :خاموش  /روشن
فشار دادن و نگه داشتن (حدود پنج ثانیه) :صفرکردن تنظیمات و برگشتن به
تنظیمات کارخانه
چرخاندن یا تنظیم صدای منبع صوتی درحال عملکرد

دسترسی به منوی تنظیمات کمکی رانندگی یا دسترسی به تنظیمات کاربر
دسترسی به منوی تنظیمات صفحه نمایش
روشن /خاموش کردن
افزایش صدا
کاهش صدا

معرفی کنترلها ()4/5
ریموت کنترل

عمکرد

19
20
21

22

23

دکمه "برگشت"
 فشار کوتاه :برگشت به منوی قبلی فشار طوالنی :برگشت به صفحه اصلیدسترسی به صفحههای اصلی
دسترسی به منوی آپشن (منوی )pop-up

تغییر وضعیت
 مسیریابی در محدوده انتخابی باال /پایین :حرکت کردن بین محدودههای مختلف منو (نوار باالیی ،منطقهمرکزی ،نوار پایینی):
 راست /چپ :حرکت بین برگههای ( )tabsمنوچرخش:
 حرکت بین موارد متفاوت محدوده حرکت کردن بین لیست تنظیم مقیاس (حالت بزرگنمایی) فشار دادن تأیید کردنرفتن به منوی سیستم مالتی – سنس
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معرفی کنترلها ()5/5
کنترل روی غربیلک فرمان

24
25
26
27
28
29
30
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منبع صوتی را انتخاب نمایید.
دسترسی به عملکردهای تلفن

عمکرد

افزایش صدای منبع صوتی درحال پخش
بی صداکردن رادیو روشن /خاموش
توقف  /پخش آهنگ صوتی
کاهش صدای منبع صوتی درحال پخش
فشار کوتاه:
 تغییر حالت رادیو (از پیش تنظیم کردن – لیست  /فرکانس) تأیید کردنفشار طوالنی مدت  :خروج از لیست (فولدرها /آهنگهای صوتی)
مرور کردن لیست ایستگاههای رادیو یا آهنگها /پوشهها

اصول عملکردی ()1/5

2

3

صفحه نمایش چندمنظوره خازنی 1

منوی مسیریابی
صفحه لمسی  1امکان دسترسی به سیستم عملکردها
را فراهم میسازد .برای بازکردن منو صفحه لمسی 1
را لمس کرده یا انگشت خود را از باال به پایین روی
صفحه بکشید تا از یک صفحه به صفحه دیگر بروید.
نوار عمودی روی صفحه نمایش داده میشود.
بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.

1

تعامل حرکتی
 ضربه :قسمتی از صفحه را با انگشت لمس کنیدو سپس انگشت خود را از روی صفحه بردارید.
 دوضربه :قسمتی از صفحه را با انگشت لمسکنید سپس طی یک ثانیه مجددا ً همان قسمت
را لمس نمایید.
 ضربه طوالنی :قسمتی از صفحه را برای بیشتراز یک ثانیه لمس نمایید.

-

حرکت افقی :صفحه را با انگشت لمس کرده و
در امتداد صفحه حرکت دهید.
لمس و حرکت سریع :انگشت خود را به سرعت
از یک نقطه به نقطه دیگر بکشید .
جابهجا کردن :قسمتی از صفحه را برای یک
ثانیه یا بیشتر لمس کرده و آیکون را حرکت
دهید.
نزدیککردن و دور کردن انگشتها از هم  :دو
انگشت خود را به هم نزدیک کرده یا آنها را
بر روی صفحه از هم دورکنید.
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اصول عملکردی ()2/5

کنترلهای روی صفحه
میانبرهای منو
 :1صفحه لمسی چندمنظوره خازنی
 :2رفتن به صفحه اصلی
 :3رفتن به منوی تنظیمات کمکهای رانندگی
یا رفتن به منوی تنظیمات
 :4رفتن به منوی تنظیمات صفحه نمایش
 :5رفتن به منوی " سیستم کمکی پارک"
بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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یک فایل ویدیوئی چگونگی استفاده از سیستم
چندرسانهای و صفحه لمسی اش را نشان میدهد.
هنگامی که خودرو متوقف است ،گزینه
" "Menuرا روی صفحه اصلی فشار دهید سپس
دکمه منوی  pop-upو " "Aboutرا فشار دهید.

فایل ویدیوئی چگونگی استفاده از موارد زیر را
نمایش میدهد:
 صفحه لمسی مالتی – سنس کمکهای رانندگیهنگامی که خودرو متوقف است دکمه منوی
 pop-upمربوطه سپس " "Aboutرا فشار
دهید.

اصول عملکردی ()3/5

با فشار دادن جوی استیک 8

موارد انتخاب

شده باز میشود.
 در برگههای ( )TABمنو برای رفتن از یکبرگه به برگه دیگر جوی استیک
سمت راست و چپ حرکت دهید.

8

را به

تأیید  /لغو انتخاب

جوی استیک 8
شوند .دکمه  6را فشار دهید تا انتخاب خود را
را فشار دهید تا تغییرات تأیید

لغو کرده و به منوی قبلی برگردید.

کنترلهای روی صفحه
میانبرهای منو
 :1صفحه لمسی چندمنظوره خازنی
 :2رفتن به صفحههای اصلی
 :3رفتن به منوی تنظیمات کمکهای رانندگی
یا رفتن به منوی تنظیمات
 :4رفتن به منوی تنظیمات صفحه نمایش

کنترل مرکزی

دکمه  7را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید.

منوی مسیریابی

 با استفاده از جوی استیک  8در محدودههایمتفاوت روی صفحه باال و پایین بروید ( نوار
باالیی منطقه مرکزی ،نوار پایینی )
 با چرخاندن جوی استیک  8لیست را جستجوکنید یا نقشه را بزرگ /کوچک نمایید.
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اصول عملکردی ()4/5

نوار لغزشی
نوار و موقعیت صفحه فعلی را نمایش میدهد .با
لمس صفحه نمایش به باال و پایین در لیستها
حرکت کرده و در صفحه حرکت نمایید.

منوی pop-up

دراغلب منوها قابل دسترسی است .منوی pop-
 10 upامکان دسترسی به منوها را به شما
میدهد( .حذف موارد دلخواه -تغییر خط سیستم
مسیریاب ،تنظیمات و غیره)
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معرفی صفحههای اصلی
صفحههای اصلی ،صفحات از پیش تنظیم شده
برای سیستم چندرسانهای است .سیستم شما
دارای چهار صفحه اصلی است ،سه صفحه آن قابل
شخصی سازی میباشد:
با کشیدن انگشت خود به طور افقی روی صفحه از
یک صفحه به صفحه دیگر بروید.
این صفحات اصلی از ویجتهای متفاوتی با
عملکردهای مثل سیستم مسیریاب و رادیو تشکیل
شدهاند.

این ویجتها دسترسی مستقیم به صفحه اصلی
را فراهم مینماید و در موارد خاص شما را قادر
میسازد تا به طور مستقیم آنها را کنترل نمایید.
(تغییر ایستگاه رادیویی)
برای توصیف صفحه اصلی ،به اطالعات بخش
"توصیف کلی" مراجعه نمایید.
توجه :شما میتوانید پیکربندی صفحه اصلی
را تغییر دهید .به اطالعات بخش "اضافهکردن،
کنترل کردن ویجتها" مراجعه نمایید.

اصول عملکردی ()5/5
معرفی منوی اصلی
برای دسترسی به منوی اصلی در صفحه اصلی
" "Menuرا فشار دهید .سیستم از شش بخش
تشکیل شده است و همه آنها از طریق منوی اصلی
قابل دسترسی هستند.
 عملکرد ""Navigationشامل همه عملکردهایراهنمایی ماهوارهای ،نقشههای جادهها و
اطالعات ترافیکی است.
 عملکرد " "Multimediaعملکرد رادیو ،سیستمصوتی و ویدیوئی را کنترل میکند.
 عملکرد " "phoneبرای جفت کردن سیستم بهسیستم دیگر یا تلفنهای دیگر و امکان استفاده
از حالت هندزفری را فراهم میکند.
 " "Applicationشامل برنامهها و فروشگاه اینترنتی R-Link Storeمیباشد.
 عملکرد " "Vehicleشامل کنترل تجهیزاتخاصی مانند دوربین دنده عقب ،رانندگی
اقتصادی و غیره است.
 عملکرد " "Systemبرای تنظیم ،تنظیماتمتفاوت سیستم چندرسانهای برای مثال
نمایش ،زبان و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

متصل کردن سیستم چندرسانهای

با فشاردادن دکمه  11سرویسهای اتصالی خود را
فعال نمایید و عملکردهایی از سیستم  R-Linkدر
دسترس قرار میگیرند.

نمایش دستورالعملهای فراهم شده همراه با
سیستم چندرسانهای
با فشار دادن دکمه  12سپس ""User manual
میتوانید نحوه استفاده از سیستم چندرسانهای
" "R-Linkرا مشاهده نمایید.
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روشن /خاموش کردن ()1/2

روشن کردن

وقتی سوئیچ در موقعیت  ONقرار بگیرد ،سیستم
چندرسانهای به طور اتوماتیک روشن میشود .در
دیگر حالتها دکمه روشن  /خاموش را فشار دهید.
حین شروع به کار ،سیستم شما را قادر خواهد
ساخت تا عملکردهای خاصی را تنظیم نمایید.
 " "Set Privacyرا فشار دهید تا اشتراکگذاریاطالعات مربوط به سفر برنامهها فعال یا
غیرفعال شود.
 " "OKرا فشار دهید تا اطالعات به اشتراکگذاشته شود.
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 " "Profileرا برای تعویض پروفایل کاربر فشاردهید.
 " "Languageرا برای تغییر زبان سیستم فشاردهید.
خاموش کردن
حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت  Offهنگامی
که درب راننده باز میشود ،سیستم به طور
اتوماتیک غیرفعال میشود.
حین قرار دادن سوئیچ در موقعیت  ،Onدکمه
 On/Offرا روی سیستم چندرسانهای فشار دهید.

صفحه نمایش دما  /ساعت

هنگامی که درب راننده باز شود قبل از اینکه
سوئیچ در موقعیت  ONقرار بگیرد صفحه ،نمایش
داده میشود .هنگامی که سیستم متوقف است
بازهم نمایش داده میشود .با قرار داشتن سوئیچ
در موقعیت  Onدکمه  On/ Offرا فشار دهید.
سیستم متوقف شده و صدا قطع میشود.
صفحهای که زمان را نمایش میدهد ،ظاهر
میشود.

روشن /خاموش کردن ()1/2
تنظیم مجدد سیستم (ریست)
شما میتوانید تنظیمات سیستم و  /یا همه اطالعات
شخصی را صفر کنید.
برای انجام این کار ،از منوی اصلی، "System" ،
" "General resetرا انتخاب نموده و " "Yesرا فشار
دهید تا تأیید شود .سیستم مجددا ً تنظیم میشود.
توجه :برای صفرکردن "System" ،را از منوی
اصلی انتخاب نموده سپس دکمه منوی  pop-upو
به دنبال آن " "General resetرا فشار دهید.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.
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اضافهکردن  /کنترل ویجتها ()1/2

صفحات اصلی از پیش برای سیستم چندرسانهای
شما تنظیم شدهاند .سیستم شما دارای چهار
صفحه اصلی است ،سه تای آنها قابلیت سفارشی
سازی دارند که شامل تعداد ویجتهایی مثل
سیستم مسیریاب ،رادیو و غیره هستند.
با اضافه کردن ویجتها میتوانید پیکربندی
صفحه اصلی را تغییر دهید.
روی ویجت صفحه اصلی فشار دهید تا به طور
مستقیم به منوی اصلی دستیابی پیدا کنید یا
در دیگر حالتها یکی از صفحات اصلی به طور
مستقیم کنترل میشود( .تغییر ایستگاه رادیویی)
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اضافه کردن ویجتها

از طریق صفحه اصلی 1 ،را فشار دهید سپس
" "Change home pagesرا از لیست انتخاب نمایید.

اضافه کردن یک ویجت

انگشت خود را روی ویجت فشار داده و نگه دارید
تا اضافه شود سپس ویجت را کشیده و در موقعیت
مورد نظر در باالی صفحه قرار دهید.
هنگامی که پروفایل کاربر تغییر میکند ،براساس
آن طرح ویجت تغییر مییابد.

سفارشی کردن ویجت موردنظر
" "Favouritesرا فشار دهید تا یک ویجت جدید
را اضافه نمایید( .شماره تلفن و /یا آدرس) یا یک
مخاطب را از دفترچه تلفن انتخاب نمایید.
( تنها در صورتی که تلفن شما متصل باشد).
شما میتوانید به طور مستقیم با مخاطب تماس
بگیرید یا با استفاده از میانبر به آدرس داده شده
برای مخاطب بروید.

اضافه کردن  /کنترل ویجتها ()2/2
حذف ویجتها

برای حذف ویجت ،باالی سمت راست " "xرا فشار
دهید .پیغام تأیید در صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
" "Yesرا فشار دهید تا عملیات حذف تأیید شود.

دو اندازه برای ویجتها وجود دارد (بزرگ و
کوچک) بعضی از برنامهها تنها یک اندازه دارند.
تعداد ویجتهای نمایش داده شده روی صفحه
نمایش ممکن است بسته به فرمت صفحه
چندرسانهای متفاوت باشد.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.
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استفاده از سیستم تشخیص صدا ()1/8
معرفی
سیستم چندرسانهای شما دارای سیستم
تشخیص صدا میباشد که شما را قادر خواهد
ساخت تا بعضی عملکردها را با استفاده از صدا
زمانی که دستهای شما روی غربیلک فرمان
است کنترل نمایید.
فعال سازی
برای فعال کردن سیستم تشخیص صدا ،دکمه
را در خودروی خود فشار
تشخیص صدا
دهید.
فرمانهای صوتی اصلی
" :"Main Menuبازگشت به صفحه تشخیص
صدای
" : "Reaptانجام مجدد آخرین عبارت گفته شده
توسط سیستم
" :"Exitخروج از منوی تشخیص صدا
" :"Helpگرفتن اطالعات صوتی برای هر صفحه

"/"Next page" / "previous page

" :"First page" / "Last pageحرکت بین
لیستهای تشخیص صدا

1-18

منوی تشخیص صدا
از منو اصلی کنترل صدا ،میتوانید از فرمان صوتی
برای کنترل عملکردهای زیر استفاده نمایید.
 "( "Destinationمقصد) "( "Radioرادیو) "( "Mediaرسانه) "( "Phoneتلفن) "( "My appsبرنامههای من)عملکردهایی که به رنگ آبی نمایش داده شوند،
فرمانهای معتبری هستند که توسط سیستم
چندرسانهای قابل درک میباشد.

توجه :موقعیت دکمه تشخیص صدا متفاوت است.
برای اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه
نمایید.

نشانگر تشخیص صدای A

نشانگر تشخیص صدای  Aاز عالمتهای رنگی و
آیکون مرکزی تشکیل شده است.
خاکستری بودن عملکردها در صفحه چندرسانهای
نشانگر این است که آنها قابل استفاده نیستند.

استفاده از سیستم تشخیص صدا ()2/8

عالمتهای رنگی

رنگ نشانگر  ،Aسطح صدای کاربر رامنعکس
میکند.
 عالمت آبی  :1پایین مخلوطی از سه نوع رنگ آبی  :2متوسط رنگ سبز همراه با عالمت  :3خوب رنگ قرمز ،عالمت  :4صدای کاربر بسیار باالاست و سیستم ممکن است فرمان را به اشتباه
تفسیر کند .کاربرها باید بین عالمت  2و  3عمل
نمایند.

آیکون مرکزی

بسته به حالتهای سیستم ،نشانگرهای متفاوت A
یا نوارهای متفاوتی نمایش داده میشود.

 آیکون  :5سیستم آماده است تا فرمان صوتیشما را دریافت نماید.

 آیکون  :6سیستم اطالعاتی را از فرمان ترکیبیبه شما میدهد.
 آیکون  :7سیستم درخواست کاربر را پردازشمی کند.

بلند و واضح صحبت کنید .از نشانگر تشخیص
صدا برای بهینه کردن تشخیص صدا استفاده
نمایید.
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استفاده از سیستم تشخیص صدا ()3/8

کنترل سیستم مسیریاب با استفاده از
تشخیص صدا
چندین روش برای وارد شدن به مقصد با استفاده
از کنترل صوتی که شامل سیستم چندرسانهای
است وجود دارد.
برای انجام آن:
 دکمه تشخیص صدا را فشار دهید تا منویکنترل اصلی صدا نمایش داده شود.
 پس از صدای بیب "مقصد" را بگویید ،سپساز روشهای زیر استفاده نمایید.
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"( "Destinationمقصد)
برای ورود به آدرس کامل با استفاده کنترل صدا:
 "( "Destinationمقصد) را پس از شنیدندومین بیب بگویید سپس آدرس مقصد را
دیکته نمایید( .شماره ،نام خیابان ،شهر یا
شهرستان)
 سیستم به شما آدرسی را که فهمیده استمیدهد .مقصد خود را تأیید نمایید تا مسیر
آغاز شود.

"( "Previous destinationsمقصد قبلی)
برای دست یافتن مجدد به آدرسی که با استفاده
از کنترل صوتی وارد نمودهاید.
 "( "Previous destinationsمقصد قبلی) راپس از شنیدن دومین صدای بیب بگویید
سپس مقصد خود را مشخص نمایید.
 سیستم به شما آدرسی را که فهمیده استمیدهد ،مقصد را تأیید نمایید تا مسیر آغاز
شود.
توجه :حین استفاده از سیستم تشخیص صدا
همواره پیش از صحبت کردن منتظر صدای بیب
بمانید.
توجه :حین وارد کردن آدرس ،میتوانید نام
کشور را وارد کرده تا زبان سیستم پشتیبانی شود.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.

استفاده از سیستم تشخیص صدا ()4/8
"( "Address bookدفترچه آدرس)
برای دستیابی مجدد به آدرسهای ذخیره شده از
کنترل صوتی استفاده نمایید.
 "( "Address bookدفترچه آدرس) را پس ازشنیدن دومین صدای بیب بگویید سپس مقصد
خود را انتخاب نمایید.
 سیستم آدرسی را که فهمیده است به شمامیدهد ،مقصد را تأیید نمایید تا مسیرحرکت
آغاز شود.
"( "Homeخانه)
برای دستیابی مجدد به آدرس خانه توسط کنترل
صوتی :
 پس از شنیدن دومین صدای بیب ،بگویید "Go( "homeبرو خانه)
ً
 سیستم ،آدرس خانه را که قبال ثبت نموده نشانمیدهد .مقصد را تایید نمایید تا مسیر حرکت
آغاز شود.
توجه :برای استفاده از عملکرد صدای ""Go home
(برو خانه) باید آدرس خانه را ذخیره کرده باشید.
برای اطالعات بیشتر درمورد ذخیره کردن آدرس،
به اطالعات بخش "تنظیمات مسیریاب" مراجعه
نمایید.

"( "Workeمحل کار)
برای دستیابی به آدرس محل کار با استفاده از
کنترل صوتی:
 پس از صدای بیب "( "Go to workeبرو به محلکار) را بگویید.
 سیستم آدرس ذخیره شده را نمایش میدهد.مقصد را تأیید نمایید تا مسیر حرکت آغاز شود.
توجه :برای استفاده از عملکرد صدای "Go to
( "workeبرو به محل کار)باید آدرس را ذخیره
کرده باشید .برای اطالعات بیشتر در مورد ذخیره
آدرس محل کار ،به اطالعات بخش "تنظیمات
سیستم مسیریاب" مراجعه نمایید.

عملکرد تکمیل کردن
این عملکرد کاربر را قادر میسازد تا آدرس یا
شماره تلفنی که با استفاده از صفحه نمایش
چندرسانهای یا برعکس وارد شده است را کامل
کند.
کاربرد
هنگامی که با استفاده از صفحه شماره گیری
سیستم چندرسانهای وارد آدرس میشوید.
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید. پس از شنیدن صدای بیب آدرس را کاملکنید.
(برای مثال :درصورتی که مقصد را وارد کردهاید
سیستم نام خیابان و شماره را از شما خواهد
پرسید).
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استفاده از سیستم تشخیص صدا ()5/8
"( "points of interestمکان دلخواه)
با استفاده از کنترل صدا موارد دلخواه را وارد
نمایید:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منویاصلی کنترل صدا نمایش داده شود.
 پس از صدای بیب "( "Destinationمقصد)را بگویید.
 پس از دومین صدای بیب ""points of interest(مکان دلخواه) را بگویید.
 سیستم به شما اجازه میدهد تا مکان دلخواهرا با استفاده از موارد زیر جستجو نمایید:
 نام (در مسیر) موقعیت (مث ًال :نزدیک موقعیت کنونی ،درشهر
خاصی و غیره)
 نوع از پیش تعیین شده (مث ًال :ایستگاههای
سرویس در طول جاده ،پارکینگهای نزدیک
مقصد شما)
 روش مورد نظر برای تکمیل آدرس را بگوییدسپس انتخاب خود را تأیید نمایید.
برای اطالعات بیشتر درباره این عملکرد به
اطالعات بخش "( "Entering a destinationوارد
کردن مقصد) مراجعه نمایید.
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استفاده از موارد دلخواه همراه با تشخیص
صدا
مخاطب مورد نظر با شماره تلفن ذخیره شده به
صفحه اصلی شما اضافه شود و با استفاده از سیستم
تشخیص صدا مستقیماً شماره گیری میشود.
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی کنترلصدای اصلی نمایش داده شود.
 "( "Display my favouritesنمایش دلخواه) راپس از صدای بیب بگویید.
سیستم موارد دلخواه ذخیره شده را نمایش میدهد
تا موردی را که میخواهید استفاده کنید بگویید.
 مورد دلخواهی را که میخواهید بگویید (برایمثال :درصورتی که مورد دلخواه به نام ""Jane
(جین) ذخیره شده باشد "( "Call janeبا جین
تماس بگیرید) یا "رفتن به جین" را بگویید).

کنترل رادیو با استفاده از سیستم تشخیص
صدا
با استفاده از کنترل صدا که شامل سیستم
چندرسانهای است میتوان رادیو را فعال نمود.
برای انجام این کار:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلیکنترل صدا نمایش داده شود.
 پس از شنیدن صدای بیب بگویید "،"Radioسپس به موج رادیویی که میخواهید گوش
دهید FM(.یا )AM
 ""FM ""AM ""DR فرکانس را بگویید (برای مثالListen to" :( "94.4گوش دادن به  ) )94.4یا در حالت
جستجو ،انتخاب شما ایستگاه رادیویی را پیدا
میکند .ایستگاهها ( در حالت  AMدر دسترس
نیست) یا "( "Presetsپیش تنظیم) (برای مثال
"( "Listen to preset1گوش دادن ایستگاه از
پیش تنظیم شده .))1
برای تعویض باند رادیویی در هنگام شنیدن
رادیو در منوی اصلی بگویید ""Chang band
(باند را تعویض کن).

استفاده از سیستم تشخیص صدا ()6/8
برای انجام این کار:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلیکنترل صدا نمایش داده شود.
 پس از شنیدن صدای بیب بگویید ""Media(رسانه)
 منبع صوتی که تمایل به استفاده از آن را داریدبگویید ،فایل باز  /اجرا میشود( .برای مثال:
"آهنگها" " ،لیست پخش" و غیره)

کنترل سیستم چندرسانهای با استفاده از
سیستم تشخیص صدا
با استفاده از کنترل صدا که شامل سیستم
چندرسانهای است .عملکرد رسانه (آهنگ صوتی،
لیست پخش و غیره) آغاز میشود.
منابع صوتی جانبی:
 "( "USB-1پورت )USB "( "USB-2پورت )USB "( "SDکارت حافظه) "( "CDدیسک صوتی یا )MP3 "( "AUX-1سوکت فیشی)( "AUX-2" -سوکت فیشی)

بسته به منبع انتخاب شده عملکردهای زیر در
دسترس قرار میگیرند.
 جستجو و پخش موسیقی توسط نام هنرمند،آهنگ ،آلبوم ،لیست پخش ،پادکستها،
سبکها یا فایلها
 پخش آهنگ بعدی  /قبلی پخش تصادفی آهنگ  /همه آهنگهابرای نمایش رسانه مورد نظر /فایل در صفحه
سیستم چندرسانهای ،پیش از گفتن اسم فایل،
برای باز کردن  /پخش آن ،عبارت ""Display
(نمایش) را بگویید.
برای پخش آهنگ و خارج شدن از منوی تشخیص
صدا ،عبارت "( "Playپخش) را پیش از گفتن عنوان
آهنگ یا نام هنرمند بگویید.

برای تغییر منبع صوتی ،در ""Media Menu
(منوی رسانه) عبارت "( "Change Sourceتغییر
منبع) را بگویید.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.
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استفاده از سیستم تشخیص صدا ()7/8
استفاده از تلفن توسط سیستم تشخیص
صدا
تماس از طریق گرفتن شماره یا مخاطب با
استفاده از کنترل صوتی که شامل سیستم
چندرسانهای میباشد امکان پذیر است.
برای انجام آن:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا صفحهاصلی کنترل صدا نمایش داده شود.
 پس از شنیدن صدای بیب عبارت ""Phone(تلفن) را بگویید.
 نام مخاطبی را که میخواهید با او تماسبگیرید را بگویید یا شماره تلفن مخاطب را
دیکته کنید.
توجه :توصیه میشود شماره مورد نظر را یکی
یکی یا دوتا دوتا دیکته کنید.
 سیستم  ،شماره گفته شده را نمایش میدهد،عبارت "( "Callتماس) را بگویید یا برای دیکته
کردن شماره دیگر""Delete/Start again
(حذف /شروع مجدد) را بگویید شماره دیگری
دیکته میشود.
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عملکرد تکمیل کردن
این عملکرد کاربر را قادر میسازد تا آدرس یا شماره
تلفنی که با استفاده از صفحه نمایش چندرسانهای
یا برعکس وارد شده است را کامل کند.

با استفاده از عملکرد کنترل صدا ،موارد زیر احتمال
دارد.
 مشاهده لیست تماسها خواندن پیام ()SMS تماس با پست صوتی ()Voicemailبرای انجام آن:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلیکنترل صدا نمایش داده شود.
 عبارت "( "Phoneتلفن) را پس از شنیدنصدای بیب بگویید.
 نام گفته شده در صفحه نمایش ،نمایش دادهمیشود سپس دستورالعملها را دنبال نمایید.

کاربرد
هنگامی که با استفاده از صفحه شماره گیری
سیستم چندرسانهای وارد آدرس میشوید.
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید. پس از شنیدن صدای بیب ،شماره تلفن را بااستفاده از صدای خود وارد کنید یا با گفتن
"( "Callتماس) با شماره تلفن وارد شده تماس
بگیرید.

استفاده از سیستم تشخیص صدا ()8/8
راه اندازی برنامه با استفاده از سیستم کنترل
صدا
با استفاده از سیستم کنترل صدا که شامل سیستم
چندرسانهای شما است میتواند برنامه را راهاندازی
کنید.
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید تا منوی اصلیکنترل صدا نمایش داده شود.
 عبارت "( "My Appsبرنامههای من) را پس ازشنیدن صدای بیب بگویید.
 نام یا شماره (جلوی نام برنامه نمایش دادهمیشود) برنامهای که تمایل به اجرای آن را
دارید بگویید.

"( "Helpکمک)
برای یافتن اطالعات بیشتر:
 دکمه کنترل صدا را فشار دهید و عبارت ""Help(کمک) را بگویید.
سیستم تعدادی از طبقهبندی کمکها را نمایش
میدهد.
 عملکرد مورد نیاز را انتخاب نمایید.عملکرد "( "Helpکمک) در همه زمانها در
دسترس است ،برای مثال ،درصورتی که تمایل
به یافتن "تلفن" را دارید با گفتن عبارت ""Help
(کمک) میتوانید از عملکرد استفاده نمایید.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.
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نقشه ()1/4

کلیدهای نقشه

A
B
C
D
E
F

G
2-2

نام جاده اصلی بعدی یا اطالعات عالئم جادهای،
درصورت مناسب بودن
فاصله باقی مانده برای پیمودن و نشانگر حرکت
بعدی
آیکون اطالعات ترافیکی
موقعیت کنونی
منوی POP-UP
برگشت به صفحه قبلی یا برگشت به منوی
سیستم مسیریابی
فعال سازی  /غیرفعال سازی دستورالعملها

H
I
J
K
L

بزرگنمایی کردن ،لمس ذرهبین برای نمایش
بزرگنمایی و کوچکنمایی کردن دکمهها
عالمت تجاوز از سرعت محدود
اطالعات سفر مثل زمان رسیدن ،مسافت باقی
مانده کلی و احتمال رسیدن به مقصد (پرچم
سبزو قرمز با عالمت روشن)  /خالصه مسیر
بازگشت به منوی اصلی مسیریابی
حالت( 2D/3Dدوبعدی و سهبعدی)

M

عالئم داده شده برای محدودیتهای سرعت
سرعت (سرعت داده شده به واحد انتخابی
بخش "سیستم" مراجعه نمایید.

آیکونهای نقشه

سیستم مسیریاب از آیکون  Nبرای نمایش نکات
و موارد استفاده میکند)POI( .

نقشه ()2/4
"("Navigationمنوی مسیریاب)

از صفحه نمایش اصلی " "Menuسپس ""Navigation
را برای دسترسی به منوی " "Mapفشار دهید.
"( "Mapنقشه)
انگشت خود را در امتداد صفحه لمسی بکشید تا در
اطراف نقشه حرکت کنید.
منوی  : POP-UPبدون عملکردی در نقشه دکمه
 POP-UPرا فشار دهید تا به منوهای زیر دسترسی
پیدا کنید.
 "( "Traffic Mapنقشه ترافیکی) " "Itineraryیا "( "Routeمسیر) (برنامه سفر) "( "Mapنقشه) یا "( "Where Am Iمن کجا هستم) "( "Gps statusموقعیت )GPS( "Stop guidance" -توقف راهنمای مسیر)

"( "Traffic mapنقشه ترافیکی)
" "Traffic Mapرا انتخاب نمایید تا حالتهای کنونی
ترافیک را در نقشه ببینید.
"( "Routeمسیر)
" "Routeرا انتخاب نمایید تا به آپشنهای زیر
دسترسی یابید.
"( " Type of routeنوع مسیر)
شما میتوانید معیارهای محاسبه مسیر را تغییر
دهید" ( .سریع" " ،کوتاه"" ،اقتصادی")
همچنین میتوانید روشن برنامه ریزی مسیر را
هنگام محاسبه مسیر انتخاب نمایید.
برای انجام این کار:
منوی  POP-UPرا از منوی " "Mapانتخاب نمایید
سپس " "Routeو " "Type of routeرا انتخاب
نمایید.
توجه :ممکن است عملکردهای توصیف شده
متفاوت باشند.

میتوانید روشهای زیر را انتخاب نمایید.
 "( "Fastسریع) :این روش سریع ترین مسیرممکن را براساس مسیر مرجع نمایش میدهد.
این روشهای محاسبهای از نشان دادن مناطق
مسکونی اجتناب میکند و جادههای فرعی در
دسترسی هستند.
 "( "Shortکوتاه) :این روش ،کوتاهترین مسیرممکن را نمایش میدهد از نمایش مناطق
مسکونی اجتناب میکند.
 "( "Economicalاقتصادی) :این مسیر فواید دوروش قبلی را دارد .سیستم مسیریاب درحالی که
سریعترین مسیر را محاسبه میکند مسیرهای
دیگر را به منظور صرفهجویی در مصرف سوخت
را نیز در نظر میگیرد.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.
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نقشه ()3/4
اولویت مسیر
این عملکرد محدودیتی است که روی محاسبه
مسیر تأثیر میگذارد.
شما میتوانید موارد زیر را درمنوی  Routeفعال یا
غیرفعال نمایید.
 "( "Motorwaysبزرگراه) :خواه در بزرگراه یابیرون بزرگراه
 "( "Toll roadsعوارض جاده) :خواه دارایجادههایی باشد که از طریق باجههای اخذ
عوارض ،عوارض پرداخت میکنید یا خیر.
 "( "Period chargeپرداخت هزینه مدتدار) :شامل جادههایی است که با پرداخت هزینه برای
زمانی خاص معتبر است.
 "( "Ferriesگذرکاه)  :خواه در امتداد جادهگذرگاه باشد یا خیر.
 "( "Car shuttle trainحمل خودرو با قطار):خواه در امتداد جاده حمل و نقل ریلی وجود
داشته باشد یا خیر.
 "( "Unpaved rpadsجاده خاکی)  :خواه درامتداد جاده ،جادههای خاکی وجود داشته باشد
یا خیر.
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"( "Mapنقشه)
این منو شما را قادر میسازد که موارد زیر را تنظیم
نمایید.
 "( "Route summaryخالصه مسیر)  :با فعالکردن این عملکرد ،کاربر میتواند.
نقشه را کوچک کرده و پس از پیمودن مسافتی،
میزان پیموده شده را ببینید .هنگامی که به
تغییر مسیر بعدی نزدیک میشود سیستم به
حالت عادی برمیگردد.
 "( "View pointنقطه دید) :طی مسیریابیدید مناسب و مورد نظر انتخاب نمایید( .باال،
عادی،پایین)
 "( "Map colourرنگ نقشه)  :حالت نمایش رابرای نقشه مورد نظر انتخاب نمایید (اتوماتیک،
روز ،شب)
 "( "Vehicle galleryگالری خودرو)  :شمامیتوانید عالئم موقعیت خودرو را تغییر دهید.
با فشار دادن فلش راست و چپ واقع در باالی
صفحه بین عالمتهای مختلف حرکت کنید.
(خودروی ) 3D

برای انتخاب عالمت( "Back" ،برگشت) را فشار
دهید.
 "( "Landmarksنشانه)  :حین فعالسازی نقشهنشانههای  ،3Dنمایش  3Dیا بلوک نمایشی
 3Dرا از چندین سایت مشهور نمایش میدهد.
 "( "Buildingsساختمانها) :حین فعال کردناین نقشه ،مدل شهر  /شهرستان  ،3Dنمایش
 3Dیا بلوک نمایش  3Dهمه ساختمانهای
محدوده شهری که شامل سایز واقعی
ساختمانها و موقعیت نقشه است را نمایش
میدهد.
 "( "Elevationsبلندی)  :با فعال کردن اینعملکرد ،نقشه یک نمایش  3Dرا از محیط
اطراف میدهد.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.

نقشه ()4/4
 "( "Place markersنشانگر مکان)حین مسیریابی مکان را برای نمایش انتخاب
نمایید .عالمتهای بسیاری نقشه را فرا میگیرند،
بنابراین بهتر است چندثانیه صبر کنید.
" "Show all/ Hide allرا انتخاب نمایید تا
موقعیتها ،نمایش داده شده یا پنهان شوند.
نام دسته بندی را فشار دهید تا لیست آنها را
باز کنید.
عالمتزدن یا عالمتنزدن چکباکس کنار دستهبندی،
نمایش داده یا پنهان میشود.
"?( "Where Am Iمن کجا هستم)
این منو جزئیات اطالعات مربوط به موقعیت کنونی
را نشان میدهد :جزئیات را هماهنگ کنید.

"( "Stop guidanceراهنمای توقف)
این کنترل را فشار دهید تا فعال کردن راهنمایی ،لغو
شود.
منوی  :POP-UPهمراه با عملکرد نقشه  :با کشیدن
انگشت خودروی صفحه لمسی در اطراف نقشه
حرکت کنید و به عملکرد دیگری از منوی POP-UP
دسترسی یابید.
 "( "Traffic mapنقشه ترافیکی) "( "Place around cursorمکانهای اطراف مکاننما) "( "Add to address bookاضافه کردن بهدفترچه آدرس)
 "( "Informationاطالعات) "( "Show cursor positionنمایش موقعیت مکاننما) "( "Traffic mapنقشه ترافیک)"( "Traffic mapنقشه ترافیک)
"( "Traffic Mapنقشه ترافیک) را انتخاب نمایید تا
موقعیت کنونی ترافیک را در نقشه ببینید.
"("Placearoundcursorمکانهای اطراف مکاننما)
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت که مکانهای
جالب را در اطراف موقعیت انتخاب شده پیدا نمایید.
جستجو کنید و همه نتایج یافته شده توسط نقشه
سیستم چندرسانهای را مشاهده نمایید.

"( "Add to address bookاضافه کردن به
دفترچه آدرس)
این عملکرد به شما اجازه میدهد که موقعیت
انتخاب شده را در دفترچه آدرس ثبت نمایید.
"( "Informationاطالعات)
این عملکرد شما را قادر میشود تا جزئیات را پیدا
کنید (آدرس عرض و طول جغرافیایی موقعیت
انتخاب شده)
"( "Show cursor positionنمایش موقعیت
مکاننما)
این عملکرد به شما اجازه میدهد تا به موقعیت
مکان نما ،هنگامی که اطراف نقشه هستید
برگردید.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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وارد کردن مقصد ()1/7
"( "Navigationمنوی مسیریاب)
از صفحه اصلی "Menu" ،سپس " "Navigationرا
برای دسترسی به منوی زیر فشار دهید.
 "( "Destinationمقصد) "( "Itinevaryبرنامه سفر) "( "Trafficترافیک) "( "Mapنقشه) "( "Settingsتنظیمات)برای اطالعات بیشتر درباره نرم افزار مسیریاب،
دکمه منوی  pop-upرا فشار دهید و در سیستم
" "Version"، "Navigationرا انتخاب نمایید.

برای اطالعات بیشتر ،کاربر در دسترس سیستم
چندرسانهای را با فشار دادن دکمه منوی
 POP-UPدر منوی " "Navigationسپس
" "User manualرا ببینید.
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"( "Destinationمقصد)
منوی "( "Destinationمقصد ) چندین راه برای
رفتن به مقصد نشان میدهد.
"( "Addressآدرس)
این مورد به شما اجازه میدهد که کل یا قسمتی از
آدرس را وارد نمایید :
کشور ،شهر ،خیابان و شماره
حین استفاده از این عملکرد برای اولین بار ،سیستم
انتخاب کشور مقصد را از شما میپرسد.
با استفاده از صفحه شمارهگیری کدپستی یا نام
شهر /شهرستان را وراد نمایید.
سیستم نام چند شهر را پیشنهاد میدهد.
 نام شهر /شهرستان نمایش داده شده را فشاردهید تا انتخاب شما تایید شود.
 -دسترسی به لیست کامل جستجوی شما

توجه :شما میتوانید صفحه شمارهگیری را

پنهان کنید تا با فشار دادن قسمت  1کل نتایج
نمایش داده شود.
 شهر /شهرستان را انتخاب نمایید. عملکرد مشابهی را برای "( "Streetخیابان) و"( "House numberپالک) انجام دهید.

وارد کردن مقصد ()2/7
توجه :سیستم نام آخرین شهر /شهرستان را که
وارد کردهاید ذخیره میکند .مستقیماً میتوانید
یکی از این شهرها را انتخاب نمایید.
توجه :تنها آدرسهای شناخته شده از طریق نقشه
دیجیتالی معتبر هستند.
توجه :سیستم نام شهر /شهرستان و کشور مربوط
به مقصد نهایی را نمایش میدهد .میتوانید
مستقیماً نام خیابان را در صورتی که مقصد مورد
نظر مشابه مقصد نهایی شما باشد وارد نمایید.

استفاده از سیستم تشخیص صدا برای وارد
کردن آدرس
از صفحه "( "Destinationمقصد) یا ""Itinerary
(برنامه سفر) ،دکمههای تشخیص صدا را فشار دهید
سپس نام شهر /شهرستان ،نام خیابان یا شماره را
پس از شنیدن صدای بیب بگویید.

"( "Previous destinationمقصد قبلی)
این منو شما را قادر خواهد ساخت که مقصد
را از لیست آدرسهای سابق انتخاب نمایید .این
آدرسها به طور اتوماتیک ذخیره میشود.
از طریق منوی "( "Navigationمسیریاب):
 "( "Destinationمقصد) و سپس"( "Previous destinationمقصد قبلی) را
انتخاب نمایید.
 از لیست ذخیره شده ،آدرس را انتخاب کنید تامسیریابی آغاز شود.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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وارد کردن مقصد ()3/7
"( "Points of interestمکانهای خدماتی)
مکانهای خدماتی ( )POIعملکردی است که
مناطق توریستی نزدیک به موقعیت را مشخص
میکند( .نقطه آغاز ،شهر مقصد ،درجاده و غیره)
مکانهای خدماتی دسته بندی میشوند :رستوران،
موزه ،پارکینگ و غیره
 از منوی "( "Navigationمسیریابی) گزینه"( "Destinationمقصد ) سپس ""Point of interest
(مکانهای خدماتی) را انتخاب نمایید.
"( "Name searchجستجوی نامها)
لیستی نمایش داده میشود که همه Polها در
طول جاده یا اطراف موقعیت کنونی را نشان
میدهد .با استفاده از صفحه کلید لمسی لیست
 POIها فیلتر میشود.
یک  POIرا از لیست انتخاب نمایید یا نام نوع
 POIرا که میخواهید با استفاده از صفحه کلید
لمسی وارد نمایید.

"( "Location searchجستجوی موقعیت)
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت تا POI

ها را در شهر  /شهرستانها یا در طول جاده با
انتخاب مکانهای خدماتی از لیست یا با استفاده
از صفحه کلید لمسی جستجو نمایید.
انتخاب مناطق جستجو از طبقه بندی زیر:
 "( "In a cityدر شهر) "( "Nearbyنزدیک) "( "Along Routeدر امتداد جاده)(درصورت وجود داشتن)
 "( "Near destinationنزدیک مقصد)(درصورت وجود داشتن)
پس از انتخاب مناطق جستجو ،صفحه نمایش
 POIهای در دسترس را نمایش میدهد.
("همه"" ،فرودگاه"" ،اتومبیل" و غیره)
طبقه بندی را انتخاب نمایید.
همه  POIهای این طبقه بندی در مناطق
جستجو نمایش داده میشوند POI .مورد نظر را
انتخاب نمایید تا مسیریابی آغاز شود.

طبقه بندیها
(ایستگاههای خدماتی /پارکینگ /رستوران /محل
اقامت)
ازمنوی "( "Point of interestمکانهای خدماتی)
با استفاده از انتخاب دسته بندی این مکانها را
جستجو نمایید.
دراین صفحه نمایش ،با استفاده از چهارنوع POI
میتوانید یک جستجوی سریع را آغاز نمایید.
 "( "Petrol stationپمپ بنزین) در امتدادجاده ،درصورت وجود داشتن.
 "( "Parkingپارکینگ) نزدیک مقصد ،درصورت وجود داشتن.
 "( "Restaurantرستوران) در طول جاده،درصورت وجود داشتن.
 "( "Accommodationمحل اقامت) نزدیکمقصد ،درصورت وجود داشتن
درصورتی که جاده یا مقصدی ندارید این  POIها
نزدیک موقعیت کنونی یا آخرین مکان نمایش داده
میشوند.
بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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وارد کردن مقصد ()4/7
"( "Favouritesمناطق مورد نظر)
این منو به شما اجازه میدهد که مقصد ذخیره
شده قبلی در سیستم چندرسانهای را انتخاب
نمایید .بنابراین به عملکرد زیر دسترسی مییابید.
"( "Homeخانه)
از این منو برای شروع مسیریابی خانه شما استفاده
میشود.
هنگامی که "( "Homeخانه) را از منوی ""Favourites
(مورد نظر) برای اولین بار انتخاب میکنید.
سیستم برای ذخیره کردن آدرس خانه از شما
سوال میپرسد ،با فشار دادن "،"GPS Position
" "Address book"، "Addressو غیره آدرس
ذخیره میشود.
روشی که میخواهید آدرس را وارد کنید ،انتخاب
نموده سپس آن را تأیید نمایید.

"( "Workمحل کار)
این منو برای شروع حرکت به سمت محل کار
استفاده میشود.
هنگامی که "( "Workمحل کار) را برای اولین بار
از منوی "( "Favouritesمناطق مورد نظر) انتخاب
میکنید.
سیستم برای ذخیره کردن آدرس از شما سوال
میپرسید ،با فشار دادن "،"GPS Position
" "Address book"، "Addressو غیره آدرس را
ذخیره نمایید.
روشی که میخواهید آدرس را وارد کنید ،انتخاب
نموده سپس آن را تأیید نمایید.
توجه :برای تنظیم مجدد آدرس خانه و محل کار،
دکمه منوی  pop-upرا از منوی " "Favouritesسپس
" "Reset Home addressتنظیم مجدد آدرس خانه
" "Reset Work addressتنظیم مجدد آدرس محل
کار را فشار دهید.

"( "Address bookدفترچه آدرس)
میتوانید آدرسها را در دفترچه آدرس ذخیره
نمایید و از آنها به عنوان مقصد استفاده نمایید.
"( "Coordinateمشخصات)
این عملکرد به شما اجازه میدهد که مقصد را با
استفاده از مختصات (طول و عرض جغرافیایی)
تعریف کنید.
"( "On mapدر نقشه)
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت که مقصد
را از طریق مکان انتخاب شده در نقشه تعریف
کنید.
از منوی " "Destination" ، "Navigationسپس
" "On mapانتخاب کنید.
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وارد کردن مقصد ()5/7
"( "Places around the cursorمکانهای
اطراف مکان نما)
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت تا مکانهای
خدماتی در اطراف موقعیت انتخاب شده را پیدا
کنید .شما میتوانید جستجو ،فیلتر  ،دسته بندی
کرده و همه نتابج پیدا شده توسط سیستم را روی
نقشه مشاهده نمایید.

اطراف نقشه حرکت کنید تا مکان نما روی موقعیت
مقصد قرار بگیرد ،سپس با فشار دادن ": "Select
سیستم مسیر را محاسبه میکند.

منوی POP-UP 2
همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد مقصد را انتخاب
نمایید و سپس  2را فشار دهید تا به عملکردهای
زیر دسترسی یابید.
 "( "Places around the cursorمکانهای اطرافمکان نما)
 "( "Add to address bookاضافه کردن بهدفترچه آدرس)
( "Information" -اطالعات)
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"( "Add to address bookاضافه کردن به
دفترچه آدرس)
این عملکرد به شما اجازه می دهد تا موقعیت
انتخاب شده در دفترچه آدرس را ذخیره نمایید.
"( "Informationاطالعات)
این عملکرد شما را قادر میسازد تا جزئیات
موقعیت انتخاب شده را پیدا کنید (آدرس ،طول
و عرض جغرافیایی)

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.

تأیید مقصد
زمانی که اطالعات مقصد وارد شد ،سیستم
خالصه مسیر را برای تأیید نمایش میدهد.
" "Selectرا در انتهای صفحه فشار دهید .سیستم
محاسبات را انجام میدهد.
توجه :معیارهای محاسبه را میتوان در تنظیمات
جادهای تغییر داد.
در انتهای محاسبه ،سیستم خالصه مسیر را
نمایش میدهد.
توجه :اگر صفحه را لمس نکنید ،این صفحه
پس از ده ثانیه بسته میشود و مسیریابی به طور
اتوماتیک آغاز میشود.
برای تأیید مقصد خود و فعال کردن مسیریابی،
دکمه " "GOرا فشار دهید.

وارد کردن مقصد ()6/7
"( "Route Alternatvesمسیرهای دیگر)
این عملکرد به شما اجازه میدهد تا روشهای
محاسبه مسیر را با سه پیشنهاد زیر تغییر دهید.
 "( "Fastسریع) "( "Economicalاقتصادی)( "Short" -کوتاه)

خالصه مسیر

صفحه نمایش دو محدوده دارد:
 منطقه  ، 3روش محاسبه استفاده شده را نشانمیدهد.
 منطقه  ،4خالصه مسیر را نشان میدهد(مسافت ،مدت زمان سفر ،ترافیک و
محدودیتهای مؤثر بر سفر)
برای شروع مسیر به سمت مقصد ،دکمه " "GOرا
در انتهای صفحه فشار دهید.

منوی POP-UP 5
 5را پیش از به پایان رسیدن ده ثانیه فشار دهید تا
به منوهای زیر دست یابید
 "( "Route Alternatvesمسیرهای دیگر) "( "Ltineraryبرنامه سفر) "( "Routeمسیر) "( "Simulate routeمسیر مشابه) "( "Add route to address bookاضافه کردنمسیر به دفترچه آدرس)

"( "Itineraryبرنامه سفر)
در باالی صفحه سه برگه وجود دارد"Normal" .
(نرمال)( "Road List" ،لیست مسیر) و ""Summary
(خالصه) که شما را قادر میسازد مسیر خود را
ببینید.
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وارد کردن مقصد ()7/7
اولویت مسیر
این عملکرد ،محدودیتی است که روی نحوه
محاسبه مسیر تأثیر می گذارد .برای اطالعات
بیشتر به بخش "نقشه" مراجعه نمایید.

"( "Routeمسیر)
"( "Raute planning methodروشهای محاسبه مسیر)
این عملکرد شما را قادر میسازد تا نحوه محاسبه
مسیر را تغییر دهید ،با استفاده از انتخاب روش
محاسبه مسیر ،میتوانید روش محاسبه را با
استفاده از تنظیمات کارخانه در نزدیکی مقصد
تعریف کنید.
برای فهمیدن روشهای متفاوت برای محاسبه
مسیر ،به اطالعات بخش "نقشه" مراجعه نمایید.
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"( "Simulate routeمسیر شبیهسازی شده)
این عملکرد مسیر را قادر میسازد تا مقصد را شبیه
سازی کند "Control" :را فشار دهید تا نوار کنترل
نمایش داده شود.
نوار کنترل عملکردهای زیر را ممکن میسازد.
 برگشتن سریع به عقب رفتن سریع به جلو توقف -سرعت پخش

گارانتی دریافت آخرین نسخه نقشه
زمانی که خودروی جدید را تحویل میگیرید،
برای مدت زمان محدودی به روز رسانی نقشه به
صورت رایگان است.
هنگامی که این زمان سپری شد .برای به روز
رسانی نقشه باید هزینهای پرداخت شود.

به روزرسانی (به ویژه نقشه) باید به طور مرتب
انجام شود .در بعضی موارد ممکن است که
جاده ها تغییر کرده و نقشهها به روز رسانی
نشده باشند.

ترافیک ()1/2
منوی "( "Trafficترافیک)
از صفحه اصلی "Menu" ، "Navigation" ،سپس
" "Trafficرا فشار دهید تا به مسیرهای به روز رسانی
شده و اطالعات منابع محلی دسترسی یابید.
" "Trafficاز اطالعات ( TMC (Traffic Message Channel
روی موج  FMاستفاده میکند .این عملکرد حوادث را به
شکل نقطه روی نقشه نشان میدهد مسیرهای اصلی
پوششمیدهد.

تنظیمات ترافیک

دکمه منوی  POP-UPسپس ""Settings

(تنظیمات) را فشار دهید تا به تنظیمات زیر
دسترسی یابید.
"( "Trafficترافیک)
فعال کردن این عملکرد باعث میشود گیرنده
 TCMاطالعات مسیر و ترافیک را در زمان واقعی
خود دریافت نمایید .بقیه آپشنها مربوط به عملکرد
 TCMاست و تنها زمانی که گیرنده فعال است در
دسترس میباشد.

"( "Online Trafficترافیک آنالین)
فعال کردن این عملکرد باعث دریافت اطالعات
آنالین و مسیر در زمان واقعی خود میشود.
توجه  :برای این عملکرد باید هزینه اشتراک
بپردازید.
"( "Detourانحراف)
فعال کردن این سیستم ،سیستم مسیریابی را قادر
میسازد تا از اطالعات ترافیکی در زمان واقعی خود
استفاده کرده و مسیر شما را محاسبه نمایید.
درصورتی که وجود موانع روی مسیر شما تأثیر
بگذارد ممکن است مسیریاب تغییر مسیر را پیشنهاد
کند.
شما میتوانید مدت زمان پیشنهاد را به تأخیر
بیاندازید.
بسته به انتخاب شما ،سیستم میتواند هم انحراف
را پیشنهاد دهد هم به طور اتوماتیک از آن پیروی
نماید.

"( "Events typeانواع حوادث)
با انتخاب این گزینه لیستی از انواع حوادث
ترافیکی باز میشود .برای هرنوع از حوادث:
 " "ONرا روی خط ""Consider events(درنظر گرفتن موانع) فشار دهید.سیستم
حین محاسبه مسیر این حوادث را در نظر
بگیرد.
 " "ONرا روی خط "( "Visibleقابل مشاهده)فشار دهید تا حوادث موجود در مسیر نشان
داده شود.

در دسترس بودن "سرویسهای ترافیکی"
متفاوت است.
اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.
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ترافیک ()2/2
خالصه وقایع ترافیک
آیکون "( "Trafficترافیک) را فشار دهید تا
خالصهای از وقایع متفاوت که در طول مسیر
بودهاند را نشان دهد.
لیست وقایع ترافیکی
" "Event Listروی صفحه خالصه وقایع را فشار
دهید تا همه وقایع مؤثر در مسیر خود را ببینید.
روی واقعهای که میخواهید ضربه بزنید.

نمایش ترافیک
سیستم مسیریاب موانع ترافیکی را شناسایی
میکند.
 با رنگی متغیر روی نقشه همراه با نمایش آیکون ترافیک روی نقشهآیکون ترافیک در صفحه مسیریاب نمایش داده
میشود تا به شما نشان دهد که موانع ترافیکی
اعالم شدهاند.
هنگامی که مانع در مسیر شما قرار بگیرد آیکون
نوع مانع را نشان میدهد.
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جزئیات وقایع ترافیک
یکی از موارد را در لیست باال فشار دهید تا جزئیات
را مشاهده نمایید ،بخشهای مربوط به مسیر نقشه
نمایش داده میشود.
"( "Moreبیشتر) را انتخاب نمایید تا شرایط
ترافیکی کنونی نمایش داده شود.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.

برنامه سفر ()1/4
منوی "( "Itineraryبرنامه سفر)
در منوی صفحه اصلی " "Menu" "Navigationو
سپس " "Itineraryرا انتخاب نمایید تا به منوهای زیر
دسترسی پیدا کنید.
 "( "Edit routeویرایش مسیر) "( "Stop guidanceراهنمای توقف) "( "Traffic on routeترافیک مسیر) "( "Avoidanceesاجتناب) "( "Overviewدید کلی) "( "Routeمسیر) "( "Simulate routeمسیر مشابه)"( "Edit routeویرایش مسیر)

توجه :این منو هنگامی که مسیر ذخیره شده باشد
در دسترس قرار میگیرد .درصورتی که مسیری
ذخیره نشده باشد با انتخاب عملکرد ""Creat route
میتوانید مسیری ایجاد نمایید.
تنظیمات نقطه شروع
برای تنظیم نقطه شروع روی مسیر 1 ،را روی
( )Set start pointسپس ( )Set new pointفشار
دهید.

همانطور که مقصد را انتخاب نمودهاید موقعیت
مشابه را هم انتخاب نمایید .نقطه شروع پیش فرض
موقعیت  GPSشما است.

توجه :تنظیمات نقطه شروع گیرنده  GPSرا
خاموش میکند تا مسیر هنگامی که موقعیت
دریافت شده است محاسبه نشود.
این مورد برای برنامه ریزی و ذخیره سفرهای
آینده مفید است.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.
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برنامه سفر ()2/4
اضافه کردن مقصد
برای تنظیم مقصد جدید 3 ،را فشار داده و مقصد
را وارد نمایید .میتوانید مکان خدماتی ( )POIرا
همانطور که قب ً
ال توضیح داده شد انتخاب نمایید.
اضافه کردن عالمت
برای وارد کردن عالمت در موقعیتهای خاص
یکی از دکمههای  ،4بین نقطه شروع و مقصد را
فشار دهید مث ً
ال سوار کردن کسی موقعیت مشابه
مقصد ،را انتخاب نمایید .سیستم مسیر جدیدی که
عالمتها در آن قرار دارند را پیش از رسیدن به
مقصد نهایی محاسبه میکند.

منوی POP-UP 2
منوی  POP-UP 2دسترسی به عملکردهای زیر را
امکان پذیر میسازد.
 " "Select & deleteاین عملکرد شما را قادرمیسازد تا عالمتها یا کل مسیر را حذف کنید.
 " "Reorderشما میتوانید به طور دستی لیستعالئم خود را مرتب کنید.
برای تأیید مسیر ،دکمه " "GOرا در انتهای صفحه
فشار دهید .سیستم مسیر جدید را محاسبه میکند.
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"( "Stop guidanceراهنمای توقف)
این عملکرد را انتخاب نمایید تا در موقعیت
کنونی توقف نمایید.

""Traffic on route

(ترافیک در مسیر)

این عملکرد نقشه ترافیکی را در طول مسیر
نمایش میدهد.

برنامه سفر ()3/4
"( "Avoidancesاجتناب)
برای اجتناب از بعضی بخشها که هنگام ترافیک
عالمت گذاری نشدهاند "Avoidances" ،را از منوی
" "Itineraryانتخاب نمایید .میتوانید از موارد زیر
اجتناب نمایید.
 " :"Specific sectionبرای اجتناب از بعضی ازمسیرها برای مثال میتوانید از بخش بزرگراه
چشم پوشی کنید.
 " : "Guidance portionبرای نشان دادن فاصلهمقدم در مسیر ذخیره شده باید اجتناب شود
 .صفحه  ،فاصله ،بخش اجتناب شده و مسیر
انحراف نقشه را نمایش میدهد .همچنین مسیر
تخمین زده شده و مدت زمان انحراف از مسیر
اصلی نمایش داده میشود.

 " : "Specific roadبرای اجتناب از مسیرتان درجاده ،برای مثال :شما میتوانید جاده را در جایی
که ترافیک سنگین است حذف کنید اما سیستم،
ترافیک دراین نقطه را به شما هشدار نمیدهد.
 " : "Restore Original routeتغییر مسیرها که ازقبل تنظیم کردهاید را لغو کنید.
درهمه موارد ،صفحه نمایش نقشه ،جایی که حذف
شده ،تغییر مسیر و تغییرات تخمین زده شده نمایش
داده میشود.
برای تأیید تنظیمات "Accept" ،را فشار دهید.
"( "Overviewمرور مسیر)
مرور مسیر با فشار دادن " "Overviewدر منوی
" "Itineraryیا پس از انتخاب مسیر و محاسبه مسیر
نمایش داده میشود.
محدوده باالی صفحه ،طول مسیر کلی و مدت
زمان کلی تا رسیدن به مقصد را نشان میدهد.
شما میتوانید تأخیرهای احتمالی که به دلیل وقایع
ترافیک به وجود آمدهاند را مشاهده نمایید.
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برنامه سفر ()4/4
اولویت مسیر
اولویت مسیر ،محدودیتهایی است که روی
محاسبه مسیر تأثیر میگذارد .به بخش "نقشه"
مراجعه نمایید.

""Simulate route

(مسیر شبیهسازی شده)

منوی POP-UP 5
 5را فشار دهید تا به عملکردهای زیر دسترسی یابید.
 "( "Route Alternativesتغییرات مسیر) "( "Itineraryبرنامه سفر) "( "Routeمسیر) "( "Simulate routeمسیر شبیهسازی شده) "( "Add route to address bookاضافه کردنمسیر به دفترچه آدرس)
برای اطالعات بیشتر به بخش "ورود به مقصد"
مراجعه نمایید.
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"( "Routeمسیر)
"( "Type of Routeنوع مسیر)
این عملکرد شما را قادر میسازد که محاسبه مسیر
کنونی را تغییر داده و مجدد محاسبه کنید.
با انتخاب نوع مسیر ،میتوانید مسیر از پیش تنظیم
شده را تعریف نمایید.
برای پیدا کردن روشهای متعدد محاسبه مسیر،
لطفاً به بخش "نقشه" مراجعه فرمایید.

این عملکرد مسیر حرکت شما را شبیه سازی
میکند "Control" .را فشار دهید تا نوار کنترل
نمایش داده شود.
نوار کنترل اجازه عملکردهای زیرا را میدهد:
 برگشت سریع جلو رفتن سریع توقف -سرعت پخش

تنظیمات سیستم مسیریاب ()1/4
منوی "( "Settingsتنظیمات)
در منوی " "Settings" ، "Navigationرا فشار
دهید سپس دسته بندی که میخواهید را انتخاب
نمایید.
 "( "Sound and warningsصداها و هشدارها) "( "Trafficترافیک) "( "Routeمسیر) "( "Map Settingsتنظیمات نقشه)( "Visual guidance" -راهنماییهای تصویری)

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.

""Sound and warnings
(صداها و هشدارها)

این منو شما را قادر میسازد که صداهای زیر را
تنظیم کنید:
"( "Voiceصدا)
دستورالعملهای زیر را فعال یا غیر فعال نمایید.
"( "Speech synthesis settingsتنظیمات
ترکیبی گفتار)
این آپشن را انتخاب کرده تا تنظیمات صدا را بهتر
انجام دهید .تنظیمات زیر در دسترس قرار میگیرد.
 " : "Trafficفعال سازی یا غیرفعال سازی اعالنهایترافیکی و اطالعات جاده
 " :"Route summaryبه محض اینکه مسیرمحاسبه شد سیستم مسیریابی خالصهای از مسیر
را ارائه میدهد.
 " : "Country infoهنگامی که به کشور دیگریمیروید ،برنامهها به زبان کشوری که رفتهاید
تغییر میکند.

 " : "System Messageاین عملکرد را فعالسازید تا همه پیغامهای سیستم به طور
شفاهی اعالم شوند.

"( "Advanced settingsتنظیمات پیشرفته)
این منو شما را قادر میسازد تا چگونگی
دستورالعملهای شفاهی داده شده را انتخاب
نمایید( .حرکات ،شماره خیابان)
 به زبان کشوری که در آن هستید. یا به زمانی که در پروفایل شما تعریف شدهاست.
"( "Vocal informationاطالعات صوتی)
این عملکرد شما را قادر میسازد تا کیفیت و
تعداد دفعات دستورالعملهای صوتی را تنظیم
نمایید .یکی از عملکردهای زیر را انتخاب نمایید.
 "( "Minimalحداقل) "( "Standardاستاندارد) "( "Detailedجزئیات)برای تنظیم مجدد دادهها و برگشتن به
تنظیمات کارخانهای ،دکمه منوی ،pop-up
سپس " "Resetرا فشار دهید.
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تنظیمات سیستم مسیریاب ()2/4
"( "Speed warningهشدار سرعت)
ممکن است نقشهها شامل اطالعاتی درباره محدود
کننده سرعت در قسمتی از جاده است.
سیستم مسیریاب ،درصورتی که از سرعت محدود
تجاوز کنید به شما اطالع میدهد .این اطالعات
ممکن است برای مناطق شما در دسترس نباشد
یا ممکن است این اطالعات در همه جادهها به
درستی روی نقشه وجود داشته باشند.
هشدارهای زیر در دسترس قرار میگیرند :
 " "Speed Limitalways Visibleسرعت محدودهمواره قابل مشاهده است .این عملکرد را فعال
نمایید تا سرعت محدود برای بخشی از جاده که
همواره در صفحه مسیریاب نمایش داده میشود
را در نظر بگیرد.
 "( "Speed warningهشدار سرعت) :سرعتکنونی به رنگ قرمز نمایش داده میشود و
هنگامی که از این سرعت تجاوز میکنید روی
نقشه چشمک میزند.
 "( "Overspeed warning soundهشدار صوتیباال بودن سرعت) :هنگامی که از سرعت محدود
باالتر میروید صدای بیب شنیده میشود.
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"( "Safety warningsهشدارهای ایمنی)
این عملکرد شما را قادر میسازد تا هنگامی که
به مناطق حساس برای مثال :نزدیک مدرسه،
تقاطعهای هم سطح ،مناطق خطرناک ،نزدیک
میشوید صدای بیب یا هشدار صوتی را دریافت
نمایید.
شما میتوانید سیستم را برنامه ریزی نمایید
بنابراین نقاط احتیاط روی نقشه افزایش مییابد
و هنگامی که به این نقاط نزدیک میشوید صدای
بیب به شما هشدار میدهد.
برای بعضی از این مناطق ،سرعت محدود توصیه
شدهای وجود دارد .صدای بیب بسته به سرعت
رانندگی شما که باالتر یا پایینتر از سرعت محدود
باشد متفاوت است.
حین نزدیک شدن به نقاط احتیاط یا هنگامی که
از سرعت محدود باالتر میروید به شما هشدار داده
میشود.

در کشورهای خاص فعال کردن هشدار دوربین
غیرقانونی میباشد و پیگرد قانونی دارد.

"( "Warning sign alertsعالئم هشدار)
فعال سازی این عملکرد ،هنگامی که به بخش
های خاصی از جاده (موانع ،پیچهای تند و غیره)
نزدیک میشوید توسط عالئم جاده که در نقشه
نمایش داده میشود ،به شما اطالع میدهد.
برای هرکدام از دسته بندی هشدارها یک نوع
هشدار (صوتی و  /یا تصویری) و فاصلهای را که
میخواهید هشدار به شما داده شود را تنظیم
نمایید.

اقدامات احتیاطی مربوط به
سیستم مسیریاب
حین رانندگی استفاده از سیستم مسیریاب
درهرحال نباید جایگزینی برای مسئولیت و
هوشیاری راننده باشد.

تنظیمات سیستم مسیریاب ()3/4
"( "Trafficترافیک)
این منو شما را قادر میسازد تا اطالعات ترافیک را
فعال یا غیرفعال سازید و تنظیمات را انجام دهید.
به بخش "ترافیک" مراجعه نمایید.
توجه :در دسترس بودن خدمات "ترافیک" ممکن
است متفاوت باشد.

"( "Routeمسیر)
"روشهای محاسبه مسیر"
این عملکرد روشهای کنونی محاسبه مسیر را
تغییر میدهد و درصورت نیاز مجددا ً محاسبه
میکند .با انتخاب این روش ،شما میتوانید روش
پیش فرض محاسبه مسیر را برای محاسبه بعدی
تعریف کنید.
برای آگاهی یافتن به روشهای محاسبه مسیر به
بخش "نقشه" مراجعه نمایید.

"( "Map Settingsتنظیمات نقشه)
این عملکرد نمایش دید نقشه و غیره را تنظیم
مینماید به اطالعات بخش "نقشه" مراجعه نمایید.

اولویت مسیر
این عملکرد محدودیتی است که روی محاسبه
مسیر تأثیر میگذارد.
به اطالعات بخش "نقشه" مراجعه نمایید.

برای تنظیم مجدد دادهها و برگشتن به
تنظیمات کارخانهای ،دکمه منوی ،pop-up
سپس " "Resetرا فشار دهید.
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تنظیمات سیستم مسیریاب ()4/4
"( "Visual guidanceراهنمای تصویری)
این منو اطالعات مربوط به مسیر را در صفحه
سیستم مسیریاب نشان میدهد.
"( "Data fieldsبخش اطالعات)
این بخشها در گوشه صفحه سیستم مسیریاب
هستند که قابل سفارشی سازی هستند .این
مورد و مقداری که میخواهید را انتخاب نمایید.
این دادهها بسته به اینکه مسیر را دنبال میکنید
یا بدون تنظیم مقصد ،رانندگی میکنید متفاوت
میباشند .همچنین میتوانید فاصله باقی مانده
تا مقصد /عالمت بعدی ،مدت زمان باقی مانده تا
رسیدن به مقصد /عالمت بعدی یا زمان تخمین
زده شده تا رسیدن به مقصد  /عالمت بعدی را
انتخاب نمایید.

"( "Sign postsتابلوهای راهنمایی)
هرزمانی که اطالعات مربوط در دسترس قرار
میگیرند این اطالعات در بخش باالیی نقشه
نمایش داده میشود.
میتوانید این عملکرد را روشن/خاموش کنید.
"( "Junction Viewدید نقاط تقاطع)
درصورتی که به تقاطع یا چهارراهها نزدیک
میشوید و اطالعات الزم وجود داشته باشد ،نقشه
دید  3Dاز تقاطع را ارائه میدهد.
شما میتوانید این عملکرد را فعال کنید یا نمایش
استاندارد را انتخاب نمایید.

برای تنظیم مجدد دادهها و برگشتن به تنظیمات
کارخانهای ،دکمه منوی  pop-upرا فشار دهید،
سپس مجددا ً تنظیم نمایید.
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"( "Tunnel viewدید تونل)
حین ورود به تونل ،سطح جاده و ساختمانها
به عنوان اختالل در نظر گرفته میشوند .این
ویژگی به جای نقشه یک تصویر کلی از تونل
ارائه میدهد.
دید باال و پایین تونل و فاصله باقی مانده تا خروج
از تونل نمایش داده میشود.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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گوش دادن به رادیو ()1/8
"منوی چندرسانهای"
از منوی اصلی " "Multimediaو سپس " "Radioرا
فشار دهید.
"رادیو"

با فشار دادن " "Bandدر صفحه نمایش لمسی FM،
 AMیا  DRرا انتخاب نمایید.

امکان استفاده از کنترل روی غربیلک فرمان برای
انتخاب باند ( )Bandوجود دارد.

""AM
انتخاب ایستگاه AM
چندین حالت متفاوت برای انتخاب ایستگاه
رادیویی وجود دارد .پس از انتخاب  ، AMبا فشار
دادن گزینه  1یا  ،2حالت مورد نظر را انتخاب
نمایید.
دوحالت جستجو وجود دارد:
 حالت "فرکانسها" (برگه )Tab1( )1 حالت "پیش تنظیم" (برگه )Tab2( )23-2

""FM
انتخاب ایستگاه FM
چندین حالت متفاوت برای انتخاب ایستگاه
رادیویی وجود دارد .پس از انتخاب  ، FMبا فشار
دادن گزینه  1یا  ،2حالت مورد نظر را انتخاب
نمایید.
سه حالت جستجو وجود دارد:
 حالت "فرکانسها" (برگه )Tab1( )1 حالت "ایستگاهها" (برگه )Tab2( )2 -حالت " پیش تنظیم" (برگه )Tab3( )3

گوش دادن به رادیو ()2/8

حالت "فرکانس"
این حالت ایستگاهها را قادر میسازد تا با اسکن
کردن ،دامنه فرکانسها را به صورت دستی یا
اتوماتیک جستجو کند.
برای اسکن کردن دامنه فرکانسها ،دو انتخاب دارید:
 جستجوی دستی :با فشاردادن پشت سرهممحدوده  4یا با فشار دادن محدوده  5جستجو
بین فرکانسها آغاز میشود.
 جستجوی اتوماتیک :با ضربه زدن روی قسمت 6برای یافتن ایستگاه جدید به سمت جلو یا
عقب بروید.

حالت "ایستگاهها" (فقط )FM
این حالت به شما اجازه میدهد با استفاده از نام
در فهرست الفبایی لیست ایستگاهها را پیدا کنید.
حدودا ً  50ایستگاه اسکن میشود.
با ضربه زدن بین ایستگاهها حرکت کنید.
ایستگاه رادیویی  7که روی آن توقف کردهاید پخش
میشود .همچنین میتوانید ایستگاه رادیویی را فشار
دهید تا پخش شود .برای به روز رسانی کردن این
لیست به صفحات بعد مراجعه نمایید.

نام ایستگاههای رادیویی که در سیستم RDS
استفاده نمیشوند یا درصورتی که خودرو در
منطقه بدی برای دریافت امواج واقع شده است،
در صفحه نمایش نمایش داده نمیشود .تنها
فرکانس نمایش داده میشود و در ابتدای لیست
ذخیره میشود.
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گوش دادن به رادیو ()3/8

حالت "پیش تنظیم"
این حالت به شما اجازه میدهد تا ایستگاههایی
را که ذخیره کردید ،بازآوری نمایید( .به اطالعات
بخش "ذخیره کردن ایستگاهها" در این بخش
مراجعه نمایید).
یکی از دکمههای  8را فشار دهید( .از  1تا  )12تا
ایستگاه رادیویی را که می خواهید انتخاب نمایید.
با استفاده از کنترل غربیلک فرمان میتوانید
ایستگاه ذخیره شده را انتخاب نمایید.
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منوی POP-UP 9

بسته به باند انتخاب شده ( AMیا  )FMو حالتی که
درآن هستید 9 ،را فشار دهید:
 "( "Change sourceتغییر منبع) "( "Save as presetذخیره به عنوان تنظیم مجدد) دسترسی به "( "Settingsتنظیمات) رادیو دسترسی به " "Sound settingsتنظیمات صدا"تغییر منبع"
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت تا منبع
صوتی را تغییر دهید ( .رادیو USB، AUX ،و غیره)

"ذخیره به عنوان پیش تنظیم"
این عملکرد ایستگاههایی که درحال پخش
هستند را ذخیره میکند برای انجام این:
 از حالت " "Frequenciesیا " 9 ، "Stationsرافشار دهید سپس آن را به عنوان پیش تنظیم
ذخیره نمایید و موقعیت  8را انتخاب نمایید.
یا
 از حالت "( "Presetذخیره به عنوان پیشتنظیم) دکمههای  8را گرفته و نگه دارید تا
صدای بیب شنیده شود و پیغامی در باالی
صفحه نمایش داده میشود .شما میتوانید
روی هر باند  12ایستگاه ذخیره کنید.

گوش دادن به رادیو ()4/8
"تنظیمات"
از این منو ،میتوانید عملکردهای زیر را فعال یا
غیرفعال نمایید.
 ""AM ""Radio text ""Region"TA/I-Traffic" -

""AM

این منو شما را قادر میسازد تا باند  AMرا فعال/
غیرفعال کنید.

""Region

ممکن است فرکانس ایستگاه رادیویی " "FMبسته
به محدوده جغرافیایی تغییر میکند.
حین رانندگی ،این عملکرد را فعال کنید تا به
ایستگاه رادیویی مشابهی گوش دهید .سیستم
صوتی بطور اتوماتیک بدون ایجاد وقفه فرکانس را
تغییر میدهد.
توجه :ایستگاههای موجود در شبکه مشابه
برنامههای متفاوتی اجرا میکنند یا از نامهای
متفاوتی استفاده میکنند.

""TA/I-Traffic

(اطالعات ترافیکی)
هنگامی که این عملکرد فعال است ،سیستم
صوتی شما هنگامی که روی ایستگاه رادیویی FM
هستید اعالنهای ترافیکی را به طور اتوماتیک
دریافت میکند( .بسته به کشور)

""Radio text

(اطالعات متنی)
بعضی از ایستگاههای رادیویی  ،FMاطالعاتی
مربوط به برنامههایشان (مث ً
ال نام آهنگ رادیویی)
را نمایش میدهند.
توجه :این اطالعات فقط در ایستگاههای خاص در
دسترس هستند.
درصورتی که عملکرد " "Regionفعال شده
باشد ،عملکرد " "Regionهمیشه نسبت به
عملکرد " "AFاولویت دارد.
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گوش دادن به رادیو ()5/8
-

" "Stationsحالت 11
" "Presetsحالت 12

حالت ""Channels

این حالت به کاربر اجازه میدهد تا به طور دستی
با اسکن کردن ایستگاهها و فشار دادن یکی از
دکمههای  14آنها را جستجو نمایید.

حالت " "Stationsو ""Presets
به اطالعات بخش حالت " "Stationsو ""Presets
مراجعه نمایید.

""DR
انتخاب ایستگاه DR

(رادیو دیجیتالی)
رادیو دیجیتالی انتخاب بیشتری به ایستگاه
رادیویی ،کیفیت شنوایی بهتر و اطالعات اضافی
را فراهم میکند.
حالتهای متفاوتی برای انتخاب ایستگاه رادیویی
وجود دارد .پس از انتخاب  ،DRبا فشار دادن یکی
از سه برگه در دسترس حالت را انتخاب نمایید.
 "Channels" -حالت :10
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منوی    POP-UP 13
بسته به حالتی که در آن هستید با فشار دادن
قسمت  13میتوانید:
 به " "Interactiveدسترسی یابید. "( "Change sourceرادیو USB ،و :)etc ""Save as presets ""Update list دسترسی به " "Settingsیا ""Multimedia settingsحالت DR

""Sensitivity

قسمت  13سپس " "Interactiveرا فشار دهید:
 دسترسی به ""EPG دسترسی به ""Intellitext دسترسی به ""Slidshow -دسترسی به ""Graphic Service

""EPG
()EPG

این منو برای بررسی برنامه  DRاستفاده میشود.

""Intellitext
در بعضی از ایستگاههای رادیویی دیجیتالی،
اطالعات متنی مربوط به برنامهها نمایش داده
میشود( .برای مثال عنوان آهنگ)
توجه :این اطالعات تنها برای ایستگاههای DR
در دسترس است.

گوش دادن به رادیو ()6/8

""Graphic service
این منو زمانی که شما به اینترنت متصل هستید
برای دیدن وب سایت تهیه شده توسط ایستگاه
استفاده میشود.

""Slidshow
این منو برای دیدن تصاویر تهیه شده توسط
ایستگاه استفاده میشود.

با فشار دادن قسمت 15

نیز میتوانید به این منو

دسترسی یابید.
توجه :نمایش پشت سرهم  15هنگامی که عملکرد
( Timeshiftکنترل مستقیم) غیرفعال است نمایش
داده میشود.

""Change source

این عملکرد به شما اجازه میدهد تا منبع صوتی را
تغییر دهید (رادیو USB، AUX ،و غیره)

ذخیره ایستگاهها
از حالت " "Channelsیا " "Stationsابتدا قسمت
 13و سپس " "Save as presetرا فشار دهید.
تا شنیدن صدای بیب ،میتوانید یکی از دکمههای
تنظیم مجدد را فشار دهید.
میتوانید  12ایستگاه را در هر باند ذخیره نمایید.

""Update list

این منو را برای بهروز رسانی لیست رادیوها انتخاب
نمایید.
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گوش دادن به رادیو ()7/8
"( "Settingsتنظیمات)
در حالتهای  Channel، Stationیا ،Presets

برای دسترس به تنظیمات رادیوی دیجیتال13 ،

و سپس  Settingsرا فشار دهید.
درتنظیمات ،میتوانید عوامل زیر را فعال یا
غیرفعال نمایید:
 ""Radio Text ""Simulcost/ Handover ""Time shift ""TA/I-Traffic"I-Announcement" -

""Radio text

(اطالعات متنی)
بعضی از ایستگاههای رادیویی دیجیتالی اطالعاتی
مربوط به برنامهها را نمایش میدهند (برای مثال:
عنوان آهنگ)
توجه :این اطالعات تنها برای ایستگاههای رادیویی
خاصی در دسترس میباشد.
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""Simulcost/ Handover

هنگامی که ایستگاه دیجیتالی دریافت ضعیفی دارد
این عملکرد را فعال کنید تا سیستم صوتی شما به
طور اتوماتیک به ایستگاه مشابه ایستگاه  FMحال
حاضر متصل شود.

""Timeshift

این عملکرد شما را قادر میسازد تا به ایستگاه
رادیویی با استفاده از نوار لغزشی  17گوش دهید.
 16را فشار دهید تا سیستم صوتی متوقف شود
و برای شروع مجدد  uرا فشار دهید تا پخش
ایستگاه ضبط شده آغاز شود .میتوانید برای
حرکت از نوار لغزشی  17استفاده کنید.
توجه Live :یا  Waitرا در نوار لغزشی فشار دهید
تا به بخش زنده ایستگاه رادیو از سر گرفته شود.

گوش دادن به رادیو ()8/8

TA/ I-Traffic

(اطالعات ترافیکی)
بسته به کشور ،هنگامی که اطالعات در رادیو
دیجیتالی پخش میشود سیستم صوتی شما
دریافت اتوماتیک اعالنهای ترافیکی را فراهم
میسازد.

""I-Announcement
" "I-Announcementرا فشار دهید سپس اعالنهای
زیر را فعال یا غیرفعال نمایید .برای فعال شدن
هرکدام از اعالنها ،سیستم رادیویی شما ،اطالعات را
به طور اتوماتیک دریافت میکند.
 "( "Transport newsخبرهای حمل و نقل) "( "Warningهشدار) "( "Informationاطالعات) "( "Weatherآب و هوا) "( "Eventsحوادث) "( "Special Eventحوادث خاص) "( "Radio infoاطالعات رادیویی) "( "Sportورزشی)( "Finance" -مالی)
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رسانه ()1/2

منوی ""Multimedia

  
در منوی اصلی "Multimedia" ،سپس " "Mdiaرا
فشار دهید.

""Media
این منو شما را قادر میسازد تا به موسیقی که از
سیستم صوتی ،USB ،کارت حافظه و غیره پخش
میشود گوش دهید.
منبع ورودی متصل به سیستم را انتخاب نمایید تا
به فایل صوتی دسترسی یابید.
 "( "USB-1پورت )USB "( "USB-2پورت )USB "( "SDکارت حافظه) "( "CDدیسک صوتی یا )MP3 "( "AUX-1سوکت فیشی) "( "AUX-2سوکت فیشی)توجه :ممکن است منبعهای ورودی باال متفاوت
باشند.

در فولدر اصلی ،به موارد زیر دسترسی خواهید داشت.
 فایلهای صوتی فولدرها -آهنگ – سبکها -هنرمندان -آلبومهاو لیستهای پخش
 فولدرو و /یا فایل صوتیتوجه :تنها منابع در دسترس را میتوان انتخاب
نمود.
منابعی که در دسترس نیستند نمایش داده نمیشوند.

""Player

شما میتوانید بین پخش همه آهنگها و پخش
یک تک آهنگ یکی را انتخاب نمایید.
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حین پخش آهنگ ،میتوانید:
 به لیست در حال پخش دسترسییابید)1(. با فشار دادن قسمت  2به آهنگ بعدیدسترسی پیدا کنید.
یا با فشار دادن و نگهداشتن این قسمت آهنگ
به سرعت جلو میرود.
 با فشار دادن قسمت  3آهنگ متوقف میشود. دسترسی به آهنگ قبلی با فشار دادن قسمت 4 مشاهده نوار لغزشی  5و بکارگیری آن دررسانهای خاص
توجه :بسته به منبع ورودی متصل شده ،ممکن
است نمایش سیستم چندرسانهای متفاوت است.

رسانه ()2/2

منوی POP-UP 6
حین پخش ،منوی  pop-up 6شما را قادر میسازد تا:
 منبع صوتی را تغییر دهد. پخش دوباره آهنگ را فعال  /غیرفعال نمایید. پخش تصادفی همه لیست را فعال  /غیرفعالنمایید.
 دسترسی به صدای محیطی -دسترسی به تنظیمات صدا

""Navigate to
دکمه " "Navigate toرا فشار دهید تا به لیست

پخش دسترسی یابید"( .لیست پخش"" ،هنرمندان"،
"آلبومها"" ،پادکست" و غیره)
توجه :سیستم همه آهنگها را به صورت پیش
فرض میخواند.
توجه :لیستهای پخش بسته به منبعهای ورودی
متصل که در باال گفته شد متفاوت میباشند.
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عکس ()1/2
منوی ""Multimedia

  
در منوی اصلی "Photo" ،"Multimedia" ،را فشار
دهید سپس منبع ورودی متصل به سیستم را از
لیست زیر انتخاب نمایید.
 "( "USB-1پورت )USB "( "USB-2پورت )USB "( "SDکارت حافظه)توجه :سیستم بعضی فرمتها را نمیخواند.
توجه :منابع ورودی که توضیح داده شد ممکن
است متفاوت باشد.
"( "Photoعکس)
پخش
شما میتوانید پخش همه عکسها را پشت سرهم یا
مشاهده یک عکس را انتخاب نمایید .حین تماشای
عکس میتوانید:
 با ضربه زدن روی عکس ،به عکس قبلی یا بعدیبروید.
پخش عکس فقط در صورتی که خودرو متوقف
است انجام میشود.
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-

پنهان کردن /نشان دادن وضعیت و نوار
کنترل با فشار دادن محدوده پیش نمایش
عکس
با فشار دادن قسمت  1عکس میچرخد.
با فشار دادن قسمت  2عکسها پشت سرهم
نمایش داده میشود.
با فشار دادن قسمت  3نمایش از حالت عادی
به حالت نمایش تمام صفحه تغییر مییابد.

عکس ()2/2
توجه :برای اطالعات بیشتر در مورد فرمتهای
سازگار عکس با نمایندگیهای مجاز تماس
حاصل نمایید.

منوی Pop-up 5

در صفحه نمایش عکس ،قسمت  5را فشار دهید:
 دریافت اطالعات عکس(عنوان ،نام فایل ،تاریخ ،مسیر ذخیرهسازی و غیره)
 تنظیم عکس به عنوان پروفایل کاربر -دسترسی به تنظیمات

پخش عکس فقط در صورتی که خودرو متوقف
است انجام میشود.

"( "Settingsتنظیمات)
در منوی تنظیمات ،میتوانید.
 تغییر زمان برای نمایش هر عکس در نمایشپشت سرهم
 فعال سازی /غیرفعال سازی تأثیرات انیمیشنیبین هرعکس در نمایش پشت سرهم
 هنگامی که تنظیمات انجام شد ،قسمت  4رافشار دهید تا تغییرات شما ذخیره شودو به
صفحه قبلی باز گردید.
توجه :تأثیرات انیمیشنی نمایش پشت سرهم به
طور پیش فرض فعال است.
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ویدئو ()1/2
منوی ""Multimedia
در منوی اصلی "Video" > "Multimedia" ،را فشار
دهید سپس منبع ورودی متصل را انتخاب نمایید
تا سیستم به ویدیوها دسترسی یابد.
 "( "USB-1پورت )USB "( "USB-2پورت )USB "( "SDکارت حافظه)توجه :بعضی از فرمتهای ویدئوها ممکن است
توسط سیستم خوانده نشوند.
توجه :منبع ورودی که در باال توضیح داده شده
ممکن است متفاوت باشد.

"( "Videoویدئو)
پخش
حین پخش ویدئو میتوانید:
 با فشار دادن قسمت  1به ویدئو قبلی دسترسیپیدا کنید .حین پخش ویدئو 1 ،را فشار دهید تا
ویدئو از اول آغاز شود.
 -با فشار دادن قسمت  3پخش متوقف میشود.
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 دسترسی به ویدئو بعدی با فشار دادن قسمت . 4با فشار دادن و نگه داشتن قسمت  4سریع
جلو رفتن ویدئو درحال پخش انجام میشود.
 مشاهده ویدئو به صورت تمام صفحه با فشاردادن قسمت 5
 -استفاده از نوار لغزشی 2

پخش ویدئو تنها زمانی که خودرو متوقف
است انجام میشود.

ویدئو ()2/2
"( "Brightnessروشنایی)
حین پخش ویدئو " "Brightnessرا فشار دهید تا
روشنایی صفحه را تنظیم کنید .نوار کنترل برای
انجام تنظیمات ظاهر میشود.
صفحه بیرونی نوار را لمس کنید تا صفحه ناپدید
شده و به پخش ویدئو برگردید.

منوی Pop-up 7

حین پخش ویدئو 7 ،را فشار دهید تا
 اطالعات ویدئو (عنوان ،نوع ،تاریخ و غیره) رابدست آورید.
 تا به تنظیمات دسترسی پیدا کنید.توجه :برای اطالعات بیشتر در مورد فرمت سازگار
ویدئوها با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید.

"( "Settingsتنظیمات)
از منوی " "Settingsمیتوانید نوع نمایش را
انتخاب نمایید .عادی یا تمام صفحه.
 6را فشار دهید تا تأیید شود و به صفحه قبلی
بروید.
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تنظیمات سیستم چندرسانهای ()1/3
منوی "( "Settingsتنظیمات)
از منوی " "Settings" ،"Multimediaرا فشار دهید.
سپس مواردی را که میخواهید تغییر دهید را انتخاب
نمایید.
 "( "Radioرادیو) "( "Mediaرسانه) "( "Photoعکس)( "Video" -ویدئو)

"Sound" -

"( "Radioرادیو)

این منو شما را قادر میسازد تا موارد زیر را تنظیم
کنید.
 فعال /غیرفعال سازی باند ""AM فعال /غیرفعال سازی ""Radio Text فعال /غیرفعال سازی ""Region -فعال /غیرفعال سازی ""TA/ I-Traffic
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"( "Mediaرسانه)

"( "Videoویدئو)

این منو شما را قادر میسازد تا تنظیمات زیر را
انجام دهید.
 صدای صوتی اصلی حساسیت سوکت جانبی ("پایین" "متوسط" یا"باال")
 -منبع صوتی بلوتوث ()AUX

این منو شما را قادر میسازد تا نوع نمایش ویدئو
را تنظیم نمایید"( .عادی" یا "نمایش تمام صفحه")

"( "Photoعکس)
این منو شما را قادر میسازد تا تنظیمات زیر را
انجام دهید.
 تغییر زمان نمایش هر عکس در نمایش پشتسرهم
 فعال /غیرفعال سازی تأثیرات انیمیشنی بین هرعکس در نمایش پشت سرهم

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکرد را
انجام دهید.

تنظیمات سیستم چندرسانهای ()2/3
"( "Soundصدا)
این منو شما را قادر میسازد تا تنظیمات متفاوت
صدا را انجام دهید.
"( "Sound ambianceصدای محیطی)
این عملکرد شما را قادر میسازد تا محیطهای زیر
را انتخاب نمایید.
 "( "Neutralخنثی) "( "Liveزنده) "( "Clubکلوب) "( "Loungeسالن)توجه :شما میتوانید حالتی را انتخاب نمایید
که به شما این اجازه را میدهد تا صدا را بدون

Arkamys sounds enhacement treatment

بشنوید.

"( "Bass Boostافزایش باس)
این عملکرد میزان باس را افزایش میدهد.

"( "Balance/ Faderباالنس /فیدر)
این عملکرد تعادل پخش صدا را تنظیم میکند،
" "Centeredسپس " "Child modeرا فشار دهید
تا توزیع صدا را برای همه سرنشینان خودرو یا برای
راحتی سرنشینان عقب یکسان سازید.
(سیستم صوتی در عقب متوقف شده و صدا در جلو
خودرو متعادل میشود).
سپس صفحه را لمس کرده یا هنگامی که حالت
" "Manualانتخاب میشود ،میتوانید تنظیمات را
با حرکت قسمت  1تغییر دهید.

""Treble/ Medium/ Bass

این عملکرد باس ،صدای متوسط و صدای زیر را
کاهش و افزایش می دهد.
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تنظیمات سیستم چندرسانهای ()3/3
"( "Loudnessبلندی صدا)
با فشار دادن " "ONیا " "OFFمیتوانید تقویت باس
را فعال  /غیرفعال نمایید.
"( "Frequency stabiliserتثبیتکننده فرکانس)
این عملکرد فرکانسهای باال و پایین را هنگامی که
صدا پایین است تقویت میکند.
با فشار دادن " "ONیا " "OFFمیتوانید بلندی صدا
را فعال  /غیرفعال نمایید.
"( "Volum proportional to speedحجم صدا
متناسب با سرعت)
هنگامی که این عملکرد فعال است ،صدای سیستم
صوتی براساس سرعت خودرو تغییر میکند.
" "Volume propotional speedرا فشار دهید
سپس " "ONیا " "OFFرا فشار دهید تا این عملکرد
فعال یا غیرفعال شود.
با استفاده از دکمههای  +و – شدت صدا را افزایش
و کاهش دهید.
توجه :صدای سیستم صوتی با تجهیزات Bose
براساس سرعت خودرو بصورت خودکار تغییر
میکند.
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"( "Volum stabiliserتثبیت کننده صدا)
با انتخاب " "ONیا " "OFFمیتوانید بلندی صدا
را فعال  /غیرفعال نمایید.
توجه :برای تنظیم مجدد تنظیمات پیش فرض
برای هر عملکرد ،منوی  pop-upسپس ""Reset
را فشار دهید.
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جفتسازی ،حذف جفتسازی تلفن ()1/2
منوی "( "Phoneتلفن)
در منوی اصلی "Phone" ،را فشار دهید.
توجه :درصورتی که تلفنی به سیستم چندرسانهای
متصل نشده باشد ،بعضی منوها در دسترس قرار
نمیگیرند.

بنابه دالیل امنیتی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام
دهید.
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جفت سازی اولین تلفن
برای استفاده از سیتسم هندزفری ،بلوتوث تلفن
همراه خود را با بلوتوث خودرو جفت کنید .بررسی
کنید که بلوتوث تلفن همراه شما فعال شده باشد و
قابل مشاهده باشد.
از منوی اصلی سیستم چندرسانهای:
 " "Phoneرا فشار دهید.یک پیغام روی صفحه نمایش داده میشود و در مورد
جفت سازی تلفن از شما سؤال پرسیده میشود.
 " "OKرا فشار دهید .سیستم چندرسانهایتلفنهای نزدیک را جستجو میکند.

 از لیست ارائه شده تلفن خود را انتخاب نمایید.تلفن شما هم اکنون با سیستم چندرسانهای
جفت شده است .بسته به مدل و درصورتی که
سیستم درخواست نماید یک کد را در تلفن خود
وارد نموده تا تلفن شما با سیستم چندرسانهای
جفت شود یا درخواست جفت شدن را تأیید
نماید.
ممکن است تلفن در مورد تأیید اشتراک گذاری
مخاطبین ،لیست تماسها و رسانهها از شما
سؤال بپرسد.
اشتراک گذاری را بپذیرید تا این اطالعات در
سیستم چندرسانهای نمایش داده شوند.

""Discovery Mode

هنگامی که سیستم چندرسانهای در جستجوی
تلفن است دکمه " "Discovery Modeرا فشار
دهید تا سیستم چندرسانهای برای بلوتوثهای
دیگر برای مدت اندکی قابل مشاهده باشد .این
عملکرد تلفن شما را قادر میسازد تا با سیستم
چندرسانهای جفت شود.
برای اطالعات بیشتر در مورد فعال سازی
حالتهای قابل مشاهده برای تلفن خود به
دستورالعملهای تلفن همراه خود مراجعه نمایید.

جفتسازی ،حذف جفتسازی تلفن ()2/2
جفت سازی تلفن دیگر
برای جفت سازی تلفن همراه جدید به سیستم:
 اتصال بلوتوث را روی تلفن خود فعال نمایید وآن را قابل مشاهده نمایید( .درحالت ""Visible
قرار دهید).
 -در منوی اصلی از سیستم چندرسانهای

""Paired device List" "Settings" "Phone
سپس " "Add deviceدر پایین صفحه را فشار

دهید.
پیغامی در صفحه نمایش داده میشود و از شما
میخواهد تا جستجو را تأیید کنید.
 با فشار دادن " "OKتأیید میشود.سیستم چندرسانهای تلفنهای نزدیک با
بلوتوث فعال را جستجو میکند.
 از لیست دستگاههای شناخته شده تلفن خودرا انتخاب نمایید.
هم اکنون تلفن شما با سیستم چندرسانهای
جفت شده است .بسته به مدل و در صورتی که
سیستم درخواست کند کدی را در تلفن خود
وارد نمایید تا با سیستم جفت شود یا درخواست
جفت سازی تأیید شود.

ممکن است تلفن شما در مورد تأیید اشتراک
گذاری مخاطبین ،لیست تماسها و رسانه از شما
سوال بپرسد.
اشتراک گذاری را بپذیرید تا اطالعات در سیستم
چندرسانهای نمایش داده شود.
توجه :سیستم چندرسانهای میتواند شش تلفن
را ذخیره نماید.

حذف جفت سازی تلفن
برای حذف جفت سازی از سیستم چندرسانهای:
 از منوی اصلی " "Settings" "Phoneسپس" "Paired device listرا انتخاب نمایید.
 از لیست تلفنهای جفت شده در منوی" "Paired device Listدکمه منوی pop-up
را انتخاب نمایید.
 دستگاهی را که میخواهید حذف کنید ازلیست انتخاب نموده سپس " "Deleteرا فشار
دهید.
توجه :درصورتی که میخواهید همه دستگاههای
جفت شده را حذف کنید دکمه منوی pop-up
سپس " "Select Allو " "Deleteرا انتخاب نمایید.

شما میتوانید به طور همزمان دو تلفن را جفت
نمایید :یکی را برای سیستم چندرسانهای و
یکی را برای تماس.
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وصل /قطع کردن اتصال تلفن ()1/2
متصل کردن تلفن
درصورتی که جفت سازی انجام نشده باشد ،هیچ
تلفنی نمیتواند به سیستم هندزفری متصل شود.
برای اطالعات بیشتر به بخش "جفت سازی /حذف
جفت سازی تلفن" مراجعه نمایید.
تلفن شما باید به سیستم هندزفری متصل شود تا
بتوان از همه عملکردها استفاده نمود.
اتصال اتوماتیک
هنگامی که سیستم چندرسانهای شروع به کار
کند ،سیستم هندزفری به دنبال تلفنهای جفت
شده دارای بلوتوث فعال میگردد .سیستم به طور
اتوماتیک اطالعات آخرین تلفنی که متصل شده
است را دانلود میکند( .دفترچه تلفن ،موسیقی و
غیره)
توجه :حین متصل شدن تلفن درصورتی که تماس
خروجی در حال برقراری باشد به طور اتوماتیک
صدای تماس به بلندگوهای خودرو منتقل میشود.
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توجه :به محض اینکه اتصال اتوماتیک تلفن شما
به سیستم چندرسانهای انجام شد ،دانلود دادهها
(دفترچه تلفن ،موسیقی ،مخاطبین و غیره)
درصورتی که اشتراک گذاری اطالعات قب ً
ال انجام
شده باشد ،آغاز میشود .برای اطالعات بیشتر به
بخش "جفت سازی /حذف جفت سازی تلفن"
مراجعه نمایید.

تغییر تلفن متصل شده
برای تغییر تلفن متصل شده ،شما باید بیش از یک
تلفن را جفت سازید.
 درمنوی اصلی ،Phoneو Settingسپس Paired devices Listرا انتخاب نمایید.
 روی تلفنی که میخواهید وصل نمایید فشاردهید.
لیستی از تلفنهایی که هم اکنون متصل هستند
را خواهد یافت.
توجه :برای اطالعات بیشتر در مورد تلفنهای
سازگار با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل نمایید
یا از وب سایت کارخانه درصورت در دسترس بودن
بازدید نمایید.

وصل /قطع کردن اتصال تلفن ()2/2
مجوز اشتراک گذاری دادهها
برای دسترسی به دفترچه تلفن و آهنگهای ذخیره
شده در تلفن خود از سیستم چندرسانهای R-Link
 ،باید اجازه دهید که اطالعات به اشتراک گذاشته
شوند :برای انجام این کار
 در منوی " "Settings" ،"Phoneسپس" "Paired device Listرا انتخاب نمایید.
لیستی از تلفنهایی که هم اکنون جفت شدهاند را
پیدا خواهید کرد.
 عملکرد را برای جفت شدن انتخاب نمایید. عملکرد هندزفری  :1دسترسی به دفترچه تلفن،ایجاد  /دریافت تماس ،دسترسی به لیست
تماسها و غیره
 عملکرد رسانه  :2دسترسی به موسیقیتوجه :روشن بودن چراغ هشدار روی آیکون ،نشانگر
فعال بودن آن است.
توجه :ممکن است بعضی از تلفنها به طور اتوماتیک
دادهها را انتقال دهند.

قطع کردن اتصال تلفن

در منوی " "Settings" ،"Phoneسپس "Paired
 "device Listرا فشار دهید.

توجه :بعضی از تلفنها عملکرد رسانه را فعال
نمیکند مگر اینکه شامل حداقل یک فایل موسیقی
باشند.

دکمه  1و  /یا  2را فشار دهید تا چراغ هشدار
خاموش شود و تلفن و عملکرد سیستم
چندرسانهای غیرفعال شود .اتصال تلفن شما
هنگامی که چراغ هشدار خاموش شود قطع
میشود.
خاموش کردن تلفن همچنین میتواند باعث قطع
شدن ارتباط شود.
توجه :درصورتی که تماس درحال برقراری است
هنگامی که اتصال تلفن قطع شود ،تماس به طور
اتوماتیک به تلفن شما انتقال مییابد.
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تماس تلفنی ()1/2
منوی "( "Phoneتلفن)
ایجاد تماس
در منوی " "Phoneبا انتخاب موارد زیر میتوانید
تماس بگیرید.
 در دفترچه تلفن مخاطب را انتخاب نمایید. شماره را از لیست تماسها انتخاب نمایید. از صفحه کلید برای گرفتن شماره استفاده نمایید.توجه :در صفحه اصلی ویجت " "Favoritesرا برای
دسترسی به مخاطب مورد نظر فشار دهید .لطفاً به
بخش "اضافه کردن و کنترل ویجتها" در فصل 4
مراجعه نمایید.

قطع و وصل کردن تلفن همانطور که با
استفاده از کنترل غربیلک فرمان صدا را تنظیم
مینمایید ،امکان پذیر است.
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دریافت تماس
حین دریافت تماس " "Call receivedدر صفحه
نمایش داده میشود و اطالعات زیر را به شما
میدهد.
 نام مخاطب (درصورتی که شماره هم اکنون درحافظه گوشی یا در دفترچه تلفن شما وجود
داشته باشد).
 شماره تماس گیرنده (درصورتی که شماره هماکنون در حافظه گوشی شما وجود نداشته
باشد).
 "( "No Caller IDدرصورتی که شماره قابلمشاهده نباشد).

"تماس در حالت انتظار"
" "Put on holdیا دکمه منوی  pop-upرا فشار
دهید.
انتقال تماس تلفنی
برای انتقال تماس به تلفن خود ""Transfer to phone
یا دکمه منوی  pop-upو سپس ""Transfer to phone
را فشار دهید.

"پذیرفتن"
برای جواب دادن به تماس " "Acceptرا فشار دهید
" "End Phone Callرا برای خاتمه دادن به تماس
فشار دهید.
"رد کردن تماس"
برای رد کردن تماس " "Declineرا فشار داده و
نگه دارید .شخصی که با شما تماس گرفته است به
پست صوتی شما هدایت میشود.

بنا به دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکرد را
انجام دهید.

تماس تلفنی ()2/2

2

صفحه کلید عددی

 با فشار دادن دکمهنمایش داده میشود.
توجه :حین انتقال تماس ارتباط بعضی از تلفنها
با سیستم چندرسانهای قطع میشود.
حین تماس ،با فشار دادن دکمه  1یا  4شما
میتوانید به عملکردهای دیگر سیستم چندرسانهای
برگردید( .سیستم مسیریاب و غیره)

حین تماس
حین تماس شما میتوانید
 با فشار دادن دکمههای کنترل غربیلک فرمان یافشار دادن دکمه  3سپس ""Sound Settings
میتوانید صدا را تنظیم نمایید.
 با فشار دادن " "End phone Callیا با فشاردادن دکمههای کنترل غربیلک فرمان تماس
خاتمه مییابد.

-

با فشار دادن دکمه  5یا با فشار دادن قسمت 3

و سپس " "Put on holdتماس را درحالت انتظار
قرار دهید برای پاسخ دادن به تماس درحال
انتظار دکمه  5یا  3سپس " "Retrieve Callرا
فشار دهید.
 با فشار دادن دکمه  6یا  3سپس "Transfer to "phoneتماس را به تلفن متصل شده انتقال
دهید.
 با فشار دادن پیغام نمایش داده شده در انتهایصفحه که نشانگر یک تماس جدید است تماس
دوم را پاسخ دهید.
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دفترچه تلفن
جستجوی مخاطبین

منوی "( "Phonebookدفترچه

" "Searchرا فشار دهید تا صفحه کلید مجازی
نمایش داده شود .با وارد کردن نا م مخاطبین
میتوانید آنها را جستجو نمایید.

تلفن)

در منوی اصلی Phone ،سپس  Phonebookرا
برای دسترسی به سیستم چندرسانهای فشار دهید.

محرمانه

بارگیری حافظه تلفن

به صورت پیش فرض ،هنگام جفت سازی یا متصل
کردن تلفن ،مخاطبها به طور اتوماتیک هنگام
سازی میشوند .درصورتی که اتصال هندزفری
فعال باشد (به بخش "ارتباط دستی" در "وصل /
قطع کردن تلفن") مراجعه نمایید.
توجه :برای دسترسی به دفترچه تلفن از طریق
سیستم چندرسانهای ،شما نیاز دارید اشتراک
گذاری اطالعات را در تلفن خود انجام دهید .به
اطالعات بخش "جفت سازی /حذف جفت سازی
تلفن" و دستورالعملهای تلفن خود مراجعه نمایید.

با استفاده از سیستم تلفن هندزفری لیست
مخاطبین هر تلفن در حافظه ذخیره میشود.
برای حفظ محرمانه بودن ،لیست مخاطبین که
بارگیری شدهاند هنگامی که فقط همان تلفن
مربوطه متصل میشود قابل مشاهده میباشند.

به روزرسانی دفترچه تلفن
شما میتوانید مخاطبین تلفن خود را به حافظه
گوشی از طریق بلوتوث انتقال دهید( .درصورتی که
تلفن شما این امکان را داشته باشد).
دکمه  1و سپس " "Update Listرا فشار دهید.

بنا به دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام دهید.
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ایجاد تماس از طریق دفترچه تلفن

هنگامی که تلفن به سیستم متصل شد ،در منوی
اصلی "Phone" ،سپس " "Phonebookرا فشار
دهید .همه مخاطبین و سپس شماره مخاطبین
را انتخاب نمایید.
تماس به طور اتوماتیک آغاز میشود.

لیستتماسها
منوی "( "Call logsلیست تماسها)
دسترسی به لیست تماسها
در صفحه اصلی "Call logs" "Phone" "Menu" ،را
برای دسترسی به لیست همه تماسها فشار دهید.
لیست تماسها دارای چهار برگه برای تماسهای
مختلف است.
 1همه تماسها (ورودی -خروجی  ،تماس از دست
رفته)
 2تماسهای ورودی
 3تماسهای از دست رفته
 4تماسهای خروجی
برای هر لیست ،مخاطبین از نظر زمانی که تماس
گرفته اند قرار میگیرند.

مرور کردن لیست تماس
برگه را فشار دهید تا مخاطبین آن را مشاهده
نمایید.
با حرکت لمسی باال و پایین لیستها را مشاهده
کنید.
به روز رسانی لیست تماسها

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام
دهید.

 5را فشار دهید و " "Update Listرا فشار دهید.
به روز رسانی از طریق پیغامی به شما اطالع داده
میشود.

جستجوی مخاطبین
" "Searchرا فشار دهید تا صفحه کلید مجازی
نمایش داده شود .با وارد کردن نام مخاطبین از
طریق صفحه کلید میتوانید آنها را پیدا کنید.
ایجاد تماس از طریق لیست تماسها
یکی از چهار برگه لیست تماسها را فشار دهید
سپس مخاطب  /شماره را انتخاب کنید ،تماس به
طور اتوماتیک آغاز میشود.
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شمارهگیری
منوی "("Dial numberشمارهگیری)
ایجاد تماس از طریق شمارهگیری

درصفحه اصلی  Menu، Phoneو سپس Dial
 numberرا برای دسترسی به صفحه کلید و وارد

کردن شماره فشار دهید.
با استفاده از صفحه کلید  Aشماره مورد نظر را وارد
نمایید.
سپس  Callرا فشار دهید تا تماس ایجاد شود.
وارد کردن شماره با استفاده از کنترل صوتی

در صفحه " "Enter numberدکمه تشخیص صدا را
فشار دهید ،سپس شماره تلفن شخصی را که می
خواهید با او صحبت کنید را پس از شنیدن صدای
بیب بگویید.

بنا به دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام دهید.
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پیام رسانی
منوی "( "SMSپیامرسانی)

در صفحه اصلی "Menu" ، "Phone" ،سپس ""SMS
را برای دسترسی به منوی پیام رسانی از طریق
سیستم چندرسانهای فشار دهید.
درصورتی که تلفن برای اولین بار جفت نشده باشد
متصل کردن آن به سیستم تلفن هندزفری امکان
پذیر نیست .به اطالعات بخش "جفت سازی تلفن"
در فصل "جفت سازی /عدم جفت سازی تلفن"
مراجعه نمایید.
به منظور استفاده از همه عملکردها ،تلفن شما باید
به سیستم تلفن هندزفری متصل شود.
توجه :برای دسترسی به منوی پیام رسانی از
سیستم چندرسانهای باید اشتراک گذاری اطالعات
را در تلفن خود انجام دهید .برای اطالعات بیشتر
به بخش "جفت سازی  /عدم جفت سازی تلفن" و
دستورالعملهای تلفن خود مراجعه نمایید.

توجه :تنها پیام کوتاه از طریق سیستم چندرسانهای
خوانده میشود .خواندن انواع دیگر پیامها از طریق
این سیستم امکان پذیر نیست.
استفاده از پیام
هنگامی که تلفن به سیستم متصل است SMS
را در منوی  Phoneفشار دهید .حین رانندگی با
انتخاب پیام متنی مورد نظر پیام توسط سیستم
صوتی برای شما خوانده میشود.
توجه :تنها هنگامی که خودرو متوقف است
میتوانید پیامها را بخوانید.
دریافت پیام از طریق سیستم
به طور پیش فرض ،پس از جفت سازی و متصل
شدن تلفن ،هنگامی که پیام جدیدی دریافت
میشود ،پیام از طریق سیستم چندرسانهای در
دسترس قرار میگیرد.
جستجوی پیام
با فشار دادن " "Searchپس از وارد کردن لغات
کلیدی از طریق صفحه کلید جستجو انجام میشود.

دسته بندی کردن پیامها
برای دسته بندی کردن پیام براساس زمان یا نام
مخاطب دکمه منوی  pop-upرا فشار دهید.
جزئیات
یکی از پیامها را در لیست فشار دهید تا جزئیات
را مشاهده نمایید .شما میتوانید نام ،شماره (در
صورتی که شماره در حافظه گوشی یا دفترچه
تلفن شما وجود داشته باشد) و پیام را مشاهده
کنید.
در صورتی که این شماره در حافظه یا دفترچه
تلفن شما ذخیره شده باشد ،میتوانید مستقیماً با
استفاده از گزینه " "Callبا مخاطب تماس بگیرید.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکرد را
انجام دهید.
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پست صوتی
منوی ""Voice mail
(پست صوتی)

دسترسی به پست صوتی
هنگامی که تلفن شما به سیستم متصل است ،در
صفحه اصلی Phone ،Menu ،سپس Voice Mail
را برای دسترسی به پست صوتی خود فشار دهید.

پیکربندی پست صوتی
درصورتی که صندوق پست صوتی پیکربندی
نشده باشد ،صفحه پیکربندی نمایش داده میشود،
شماره خود را در صفحه کلید وارد نموده و سپس
تأیید نمایید.

بنا به دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام دهید.
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تنظیمات تلفن ()1/2
منوی "( "Settingsتنظیمات)
هنگامی که تلفن شما به سیستم متصل است.
" "Phone" ،"Menuسپس " "Settingsرا برای
دسترسی به تنظیمات زیر فشار دهید.
 ("( "Blutooth" ("off/onبلوتوث) "( "Paired devices listلیست دستگاههایجفت شده)
 "( "Change pass codeتغییر کد عبور) "( "Sound levelسطح صدا) "( "Voice Mail settingsتنظیمات پست صوتی) ("( "Automatic hold" ("off/onنگهداشتنتماس بطور اتوماتیک)
 ("( "Phone ringtone" ("off/onصدای زنگ تلفن)( "SMS" ("off/on"( -پیامرسانی)

"( "Bluetoothبلوتوث)
این آپشن بلوتوث سیستم صوتی را فعال  /غیرفعال
میکند.
"( "Paired devices listلیست دستگاههای
جفت شده)
این آپشن شما را قادر میسازد:
 لیست دستگاههای جفت شده را مشاهده نمایید. عملکرد تلفن متصل شده را فعال و  /یا غیرفعالمیسازد.
 دستگاه بلوتوث را اضافه نمایید. یک یا چند دستگاه جفت شده را حذف نمایید.برای اطالعات بیشتر ،به "جفت سازی  /حذف
جفت سازی تلفن " مراجعه نمایید.

"( "Change pass codeتغییر کد عبور)
این آپشن رمز عبور بلوتوث را تغییر میدهد.
توجه :رمز عبور کنونی نمایش داده میشود .رمز
عبور پیش فرض  0000است.
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تنظیمات تلفن ()2/2
"( "Sound levelsتنظیمات)
این گزینه سطح صدا را تنظیم مینماید:
 "صدای زنگ تلفن" "صدای تماس تلفن" "حساسیت میکروفن"توجه :برای صفر کردن تنظیمات ،دکمه منوی
 pop-upسپس " "Resetرا فشار دهید.
"( "Voice mail settingsتنظیمات پست
صوتی)
برای اطالعات بیشتر ،به اطالعات بخش "پیکربندی
پست صوتی" مراجعه نمایید.
"( "Automatic holdنگهداشتن تماس به طور
اتوماتیک)
این آپشن تماس ورودی را به طور اتوماتیک در
حالت انتظار نگه میدارد.

"( "Phone ringtoneصدای زنگ تلفن)
هنگامی که تماس دریافت میکنید برای فعال /
غیرفعال کردن انتقال صدای زنگ به بلندگوهای
خودرو "ON" ،را فشار دهید .درصورتی که تلفن
درحالت سکوت است ،عملکرد انتقال صدای زنگ
غیرفعال میشود.
توجه :درصورتی که تنظیمات غیرفعال ""OFF
است یا درصورتی که تلفن شما عملکرد انتقال
صدای زنگ را ندارد ،برای صدای زنگ تماس
ورودی ،صدایی که در سیستم خودرو تعریف شده
باشد پخش میشود.
"( "SMSپیام)
شما میتوانید پیام را فعال  /غیرفعال کنید.

بسته به مدل گوشی شما ،ممکن است عملکردهای
خاصی در دسترس نباشند.
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معرفی منوی برنامهها
منوی  "( "APPSبرنامهها)

   
در صفحه اصلی Menu ،سپس  Appsرا فشار
دهید تا به منوهای زیر دسترسی یابید.
 "( "My Appsبرنامههای من) "( "R-Linke Storeفروشکاه اینترنتی )R-Link "( "App managerمدیریت برنامهها) "( "Private Lifeشخصی)بعضی از سرویسها حین دوره آزمایشی به طور
رایگان در دسترس میباشند .شما میتوانید
سرویسها را در "( "R-Link storeفروشگاه
اینترنتی که میتوان این خدمات و سرویسها را از
آنجا تهیه نمود) توسعه و بهبود بخشید.
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معرفی R-Link store

سیستم چندرسانهای متصل شده به شما اجازه
میدهد تا به سرویسهای پیشنهاد شده دسترسی
یابید.
 R-Link storeفروشگاه اینترنتی برای سیستم
چندرسانهای شما میباشد .دراین فروشگاه شما
میتوانید برنامهها ،عملکردها و خدمات را به
صورت آنالین خریداری نمایید.
برای اطالعات بیشتر به بخش ""R-Link store
مراجعه نمایید.

متصل شدن
دکمه ورود در قسمت پایینی صفحه:
 قابل مشاهده و فعال شدن :درصورتی کهسرویسها فعال نباشند و خودرو متوقف
باشد.
 خاکستری بودن :درصورتی که سرویسهافعال نباشند و خودرو متوقف نباشد یا اتصال
در زمانی خاص در دسترس نباشد.
 چیزی نباشد :درصورتی که سرویسها فعالیا هم اکنون فعال شده باشند.

برنامههای من
توجه :دکمه " "Organise appsحین رانندگی
غیر فعال است.

منوی "( "My APPSبرنامههای من)

  
درصفحه اصلی Apps، Menu ،سپس  My appsرا
برای دسترسی به برنامههای سیستم چندرسانهای
فشار دهید.
برنامههای نصب شده روی سیستم مسیریاب
نمایش داده میشود .آیکون برنامه مورد نظر را
فشار دهید تا برنامه آغاز شود.
توجه :درصورتی که لیست برنامهها بیش از یک
صفحه باشد ،صفحه را به سمت باال و پایین لمس
کنید تا به صفحه قبل و بعد بروید.

سازمان دهی کردن برنامهها
برای سازمان دهی کردن برنامهها ،دکمه pop-up
سپس " "Organise appsرا فشار دهید.
سازمان دهی مجدد برنامهها با کشیدن آنها به
طور مستقیم انجام میشود.
با فشار دادن " "Xبرنامهها را میتوان حذف کرد.
درصورتی که نتوان برنامه را حذف کرد دکمه
حذف نمایش داده نمیشود.
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)1/4( R-LINK STORE

  

منوی ""R-Link Store

در صفحه اصلی  Apps ،Menuسپس R-Link Store

را برای دسترسی به فروشگاه اینترنتی فشار دهید.
شما قادر خواهید بود برنامهها ،سرویسها را خریداری
نمایید.
 R-Link Storeاز طریق سیستم چندرسانهای یا
از طریق کامپیوتر متصل به اینترنت هنگامی که
سرویسها فعال باشند قابل دسترسی است.
توجه :بعضی از محصوالت را از طریق
کامپیوترهای متصل به اینترنت میتوان از
 R-Link Storeخریداری نمود .دراین حالت،
پیغام به شما اطالع میدهد .به اطالعات "بارگیری
و نصب برنامهها از طریق کامپیوتر" دراین بخش
مراجعه نمایید.
توجه  :بعضی از برنامهها نیازمند پرداخت هزینه
میباشند .برای اطالعات بیشتر درباره خرید
برنامهها ،به شرایط عمومی فروش مراجعه نمایید.

بارگیری و نصب برنامهها R-Link Store
برنامههای در دسترس در سه برگه دسته بندی
میشوند.
 " : "Selectارائه منتخبی از برنامهها " : "Bestدسته بندی برنامهها براساس محبوبیتبرنامهها
دسترسی به  R-Link Storeتنها درصورتی که
سرویسها فعال هستند و خودرو متوقف است امکان
پذیر است.
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 "( "Categoryطبقهبندی) برنامهها را به وسیلهتم آنها نمایش میدهد( .سرگرمی ،نقشهها و
غیره)
ل آن را دریافت
برنامه را انتخاب نموده تا دستورالعم 
نمایید .منوی  pop-up 1دسترسی به موارد زیر را
ممکن میسازد.
 " :"Findشما را قادر میسازد تا با استفاده از لغاتکلیدی آنها را جستجو نمایید.
 " "Update listشما را قادر میسازد تا به روزرسانی برنامهها  ،سرویس های نصب شده در
دسترس قرار بگیرند.
 " : "My Productsخالصهای از برنامه و تاریخانقضای محصول را ارائه میدهد.
 " "Legal informationاطالعات قانونی در مورد R-Link Storeنمایش داده میشود.
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پرداخت با استفاده از حساب My Renault
پرداخت با استفاده از حساب :My Renault

خرید را انتخاب نمایید تا نوع پرداخت انتخاب شود.
سیستم چندرسانهای دو نوع پرداخت را پیشنهاد
می دهد :از طریق حساب  My Renaultیا از طریق
حساب اعتباری یا کارت اعتباری
یکی از دو روش را انتخاب نماید ،روی آن ضربه
بزنید تا شرایط عمومی فروش  R-Link Storeآغاز
شود سپس پرداخت را انجام دهید.
توجه :وارد کردن آدرس ایمیل اجباری میباشد.
بسته به برنامه خریداری شده صورتحساب همراه با
ل نصب به آدرس ایمیل فرستاده میشود.
دستورالعم 

 آدرس ایمیل و رمز عبور حساب تان را واردنموده سپس " "OKرا فشار دهید.
 کارت اعتباری متصل به حساب خود را انتخابنموده یا یک حساب جدید بسازید.
 جزئیات کارت را وارد نمایید سپس ""Confirmرا فشار دهید.
بارگیری برنامه شما بالفاصله آغاز میشود .هنگامی که
بارگیری برنامه شد ،آیکون آن در منوی ""My apps
نمایش داده میشود.
توجه :زمان بارگیری و کیفیت دریافت بسته به
اندازه و حجم برنامه ممکن است متفاوت باشد.
توجه :برای استفاده از انواع پرداخت ابتدا با
یک حساب  My Renaultایجاد نمایید .لطفاً به
اطالعات بخش "ایجاد حساب" " "My Renaultدر
بخش بعدی مراجعه نمایید.

پرداخت با استفاده از کارت اعتباری
یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید سپس
" "OKرا فشار دهید .جزئیات کارت را وارد نمایید
سپس " "Finishرا فشار دهید .برنامه شما بالفاصله
شروع به بارگیری میکند .هنگامی که برنامه
بارگیری شد ،آیکون آن در منوی ""My apps
نمایش داده میشود.
توجه :زمان بارگیری برنامه بسته به اندازه و
حجم برنامه و کیفیت دریافت متفاوت است.
توجه :حین خریداری جزئیات کارت را وارد
نمایید تا خرید بعدی آسانتر انجام شود .برای
حذف آنها از سیستم ،به اطالعات بخش "حذف
جزئیات کارت" مراجعه نمایید.
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)3/4( R-LINK STORE
توجه:بعضی از برنامهها تنها از طریق کامپیوتری که
به اینترنت متصل شده است و ازطریق سایت www.
 renualt.comخریداری میشوند.
ایجاد یک حساب جدید در وب سایت

My Renault

بارگیری و نصب برنامهها از کامپیوتر

از کامپیوتری که به اینترنت متصل است میتوانید
برنامهها را بارگیری نمایید( .مخصوص فایلهای
بزرگ)
شما همچنین میتوانید برنامههای خود را
از طریق کامپیوتر و انتقال آنها به سیستم
چندرسانهای با استفاده از  USBیا کارت حافظه
مدیریت نمایید.
توجه :اطمینان حاصل نمایید که کارت حافظه
یا  USBبرای بارگیری برنامه خریداری شده از
 R-Link Storeبه اندازه کافی فضای خالی دارد.

5-6

برای خرید یا دانلود برنامهها از طریق کامپیوتر
متصل به وب سایت  www.renualt.comدر ابتدا
باید یک حساب  My Renaultایجاد نمایید.
 از کامپیوتر متصل شده به اینترنت ،مرورگر خودرا بازکنید به وب سایت www.renualt.com
بروید و کشور خود را انتخاب نمایید.
 روی دکمه " "Connectionکلیک کنید و گامهایمشخص شده در وب سایت را دنبال کنید.
هنگامی که یک حساب جدید ایجاد میکنید و
خودروی خود را در  My Renualtثبت میکنید،
کاتالوگی را مشاهده خواهید کرد ،به روز رسانی
برنامهها را بررسی نمایید.

توجه :برای اطالعات بیشتر روی منوی "Help" 2

کلیک نمایید یا با نمایندگیهای مجاز تماس حاصل
نمایید.

جستجو برای به روز رسانی
درحساب  My Renualtروی گزینه ""R-Link
کلیک کنید تا به روز رسانی سیستم R-Link 2
دسترسی یابید.
توجه :نرم افزار به روز رسانی برای سیستم
چندرسانهای تنها در کامپیوترهای متصل به
اینترنت قابل دسترسی هستند.
نصب برنامهها از طریق حافظههای خارجی
( USBو کارت حافظه)
حافظه خارجی را ( ، USBکارت حافظه) در
خودروی خود وارد نمایید .سیستم چندرسانهای
برنامه جدید را شناسایی نموده و به طور اتوماتیک
آنها را نصب میکند.

تصاویر نمایش داده شده روی راهنمای استفاده
ممکن است با برنامه مطابقت نداشته باشد.

)4/4( R-LINK STORE
مدیریت اطالعات شخصی

توجه :برای حذف اطالعات کارت اعتباری ،خودرو
باید به شبکه تلفن همراه وصل شود.
توجه  :اطالعات بانکی شما هرگز در خودرو ذخیره
نمیشوند.

تنظیم مجدد سیستم
برای تنظیم مجدد تنظیمات سیستم و  /یا حذف
همه اطالعات شخصی "System" ،در منوی اصلی و
سپس " "General resetدر منوی  pop-upرا فشار
دهید و دستورالعملها را دنبال نمایید.
ی دادهها
به اشتراک گذار 
شما میتوانید اشتراک گذاری دادهها را پذیرفته یا رد
کنید .در منوی " "My appsگزینه " "App settingsرا
انتخاب نمایید .میتوانید دراین منو اشتراک گذاری
دادهها را فعال  /غیرفعال نمایید .برای اطالعات بیشتر
به "حریم خصوصی" در بخش "تنظیمات برنامهها"
مراجعه نمایید.

شرح سرویسهای در دسترس ممکن است
متفاوت باشد.

حذف اطالعات کارت اعتباری
حین خرید از  R-Link Storeممکن است از شما
خواسته شود تا جزئیات را ذخیره نمایید .دراین
حالت این جزئیات در حساب  My Renualtذخیره
میشوند.
همچنین میتوانید این اطالعات را از R-Link
 Storeدر حساب  My Renualtیا مستقیماً از طریق
خودرو حذف نمایید .برای انجام آن  4را فشار دهید
تا اطالعات وارد شده حذف شوند .اطالعات کارت
اعتباری بالفاصله حذف میشوند.
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مدیریت برنامهها
منوی ""APP manager

   (مدیریت برنامهها)

درصفحه اصلی"App manager " ،"Apps" ،"Menu" ،

را فشار دهید تا صفحه مدیریت برنامهها در دسترس
قراربگیرد.
حافظه سیستم
حجم حافظه اشغال شده در قسمت  1و حجم
باقی مانده در قسمت  2نمایش داده میشود.
اطالعات
 :1حجم حافظه اشغال شده
 :2حجم حافظه باقی مانده
 :3نشانگر برنامههای درحال کارکرد
 :4حجم ذخیرهسازی هر برنامه
 :5نام برنامه
 :6آیکون برنامه
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اطالعات برنامهها

برای نمایش اطالعات درباره برنامه ،برنامه مورد نظر
را فشار دهید.
"( "Aboutدرباره)
 Aboutرا فشار دهید تا به اطالعات زیر دسترسی
یابید:
 نسخه برنامه زمان نصب برنامه سازنده برنامه شرح برنامه -حافظه مورد استفاده برنامه

"( "Legal noticeاطالعات قانونی)
برگه  Logal noticeرا فشار دهید تا اطالعات
مربوط به تأییدیه را مشاهده نمایید.
توجه :درصورتی که برنامه درحال اجرا شدن باشد
 Stopرا فشار دهید تا برنامه بسته شود .بسته به
برنامه دکمه  Stopحتی زمانی که برنامه درحال
اجرا شدن باشد خاکستری میشود.

تنظیمات برنامه
منوی "( "Private Lifeشخصی)
   
در منوی " Privacy ،"App settingsرا انتخاب
نمایید تا به تنظیمات شخصی دسترسی پیدا کنید.

"( "Data sharingاشتراکگذاری دادهها)
این منو شما را قادر میسازد تا اشتراک گذاری
دادهها را فعال /غیرفعال نمایید.
توجه :حین غیرفعال سازی اشتراک گذاری دادهها،
ممکن است بعضی برنامهها به درستی عمل نکنند.
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روشنایی محیط
محدوده داخل خودرو
رنگ انتخاب شده و شدت نور در محدودههای زیر
به کار برده میشود.
 داشبورد قسمت جلوی داخل خودرو قسمت عقب داخل خودرو" "Onرا برای رنگ انتخابی و شدت نور به کار گرفته
شده فشار دهید.

"( "Ambient lightروشنایی محیط)

در صفحه اصلی Vehicle ،Menu ،سپس Ambient
 lightرا فشار دهید.

این منو شما را قادر میسازد تا تنظیمات زیر را
انجام دهید.
 (Ambience lighting (ON/OFF(روشنایی محیط)
 ( Ambience Colourرنگ محیط) ( Intensityشدت نور) ( Areaمحیط)"( "Ambient lightروشنایی محیط)
این آپشن ،روشنایی محیط را فعال یا غیرفعال
میسازد.
توجه :هنگامی که عملکرد ""Ambient light
غیرفعال است ،تنظیمات در دسترس نمیباشند.

6-2

انتخاب رنگ
برای تغییر رنگ محیط ،یکی از رنگهای پیشنهادی
را انتخاب نمایید.
"( "Intensityشدت نور)
میتوانید شدت نور محیط را کنترل نمایید .برای
انجام این کار دکمههای  +یا – را فشار دهید.

منوی POP-UP
برای تنظیم مجدد و برگشت به تنظیمات پیش
فرض ،دکمه منوی  pop-upو سپس  Resetرا
فشار دهید.

بنابه دالیل ایمنی هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکرد را انجام
دهید.

صندلیها ()1/3
منوی Pop-up
برای تنظیم مجدد انتخاب خود 3 ،و سپس
" "Resetرا فشار دهید.

منوی "( "Seatsصندلیها)
در صفحه اصلی و  Vehicle ، Menuسپس
 Seatsرا فشار دهید تا به سه منوی دیگری
دسترسی یابید.
 "( "Massageماساژ) "( "One-touch foldingتا کردن در حالتتک ضربهای)
 "( "Settingsتنظیمات)"( "Massageماساژ)
این منو را برای کنترل ماساژ صندلیها انتخاب
نمایید.
 راننده یا سرنشین" 1 "Driverیا " 2 "Passengerرا برای تنظیم
عملکرد ماساژ صندلی انتخاب نمایید.
 "( "ON/OFFخاموش  /روشن) " "ON" ،"Messageیا " "OFFرا برای فعالیا غیرفعال سازی ماساژور صندلی راننده/
سرنشین بسته به برگه انتخاب شده فشار
دهید.

  4برنامه انتخاب شده کنونییکی از سه برنامههای زیر را می توانید انتخاب
نمایید.
 ""Tonic ""Relaxing ""Lumbarدکمه  +یا – را فشار دهید تا شدت و سرعت ماساژ
تنظیم شود.

6-3

صندلیها ()2/3
دسترسی آسان راننده
 ONیا  OFFرا برای فعال  /غیرفعال شدن این
عملکرد فشار دهید هنگامی که این عملکرد فعال
است و راننده خودرو را ترک میکند ،صندلیها بطور
اتوماتیک به عقب برمیگردند و حین بازگشت به
خودرو صندلیها به موقعیت اولیه خود برمیگردد.
به اطالعات کتابچه راهنمای راننده مراجعه نمایید.

""One-touch folding
(تا کردن در حالت تکضربه)
این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت تا
صندلیهای عقب را تا کنید .ممکن است تعداد
صندلیها متفاوت باشد.
 دکمههای مربوط به صندلیهایی که میخواهیدتا کنید را فشار دهید .پیغامی در صفحه نمایش
ظاهر میشود.
 " "Yesرا فشار دهید تا تأیید شود.برای تا کردن همه صندلیها " "Allسپس ""Fold
را فشار دهید.
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"( "Settingsتنظیمات)
در منوی " "Settings", "Seatsسپس موردی که
میخواهید تغییر دهید را فشار دهید:
 "( "Easy access for driverدسترسی آسان راننده) "( "Courtesy for passenger Seatکنترلتنظیم صندلی سرنشین)
( "Position" -موقعیت)

عملکرد تاکردن درحالت تک ضرب ه تنها زمانی که
خودرو متوقف است در دسترس قرار میگیرد.
حین حرکت صندلیهای عقب،
اطمینان حاصل نمایید که چیزی در
قالبهای اتصال قرار نداشته باشد.
(بازو یا پای سرنشین ،حیوانات خانگی،
سنگریزه ،پارچه ،اسباب بازی و غیره)

صندلیها ()3/3
"( "Saveذخیره)
این عملکرد موقعیت صندلیهای جلو را ذخیره
میکند:
 تنظیم موقعیت صندلیهای مربوطه بااستفاده از کلیدهای روی صندلی
ً
 کلید صندلی را فشار دهید تا مستقیما به منوی" "Seatsدر صفحه چندمنظوره دسترسی
یابید.
 موقعیت کنونی را ذخیره نمایید.به اطالعات کتابچه راهنما را مراجعه نمایید
"( "Courtesy for passenger seatکنترل
تنظیم صندلی سرنشین)
 ONیا  OFFرا فشار دهید تا این عملکرد فعال
 /غیرفعال شود .هنگامی که عملکرد فعال است
راننده میتواند صندلی سرنشین را با استفاده
از دکمههای صندلی راننده کنترل نماید .به
اطالعات کتابچه راهنمای خودرو مراجعه نمایید.

"( "Positionموقعیت)
موقعیت رانندگی صندلی راننده و آینههای بغل را
میتوان ذخیره نمود.
درمنوی " "Settings" ،"Seatsسپس ""Position
را فشار دهید.
"( "Visual feedbackبازخورد تصویری)
هنگامی که راننده یا سرنشین موقعیت
صندلیهایشان را تنظیم میکند ،درصورتی که
این عملکرد فعال باشد ،پنجره تنظیمات POP-
 UPدر صفحه نمایش داده میشود .برای فهمیدن
چگونگی تنظیم موقعیت صندلی ،به اطالعات
کتابچه راهنما مراجعه نمایید.

بخاطر آوری موقعیت ذخیره شده
هنگامی که خودرو ثابت است"Call back" ،
را برای رفتن به موقعیتهای ذخیره شده
صندلی فشار دهید ،در صفحه نمایش پیغامی
نمایش داده میشود Yes .را فشار دهید تا به
موقعیتهای ذخیره شده بروید.
"تنظیم مجدد اولیه"
برای تنظیم مجدد اولیه انتخاب خود در منوی
تنظیمات ،دکمه  2و سپس " "Resetرا فشار
دهید.
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مالتی -سنس
منوی "( "Multi-Senseمالتی-
سنس)

توجه :در بعضی از خودروها ،بعضی از آپشنهایی
خاکستری هستند که شما نمیتوانید آنها را
انتخاب نمایید.

شما میتوانید عملکرد بعضی از سیستمها را
سفارشی سازی نمایید.
دسترسی به منوی مالتی – سنس
در صفحه اصلی Vehicle ،Menu ،سپس Multi-
 senseرا فشار دهید تا به منوی Multi-sense
دسترسی یابید .با فشار دادن  Multi-senseدر
کنترل مرکزی به این منو دسترسی خواهید
داشت.

دسترسی سریع به حالتهای دلخواه
هنگامی که منوی " "Multi-senseدر صفحه
چندرسانهای نمایش داده شود فشار پی در پی
روی " "Multi-senseبه شما اجازه میدهد تا بین
دو حالت دلخواه که انتخاب نمودهاید حرکت کنید.
برای پیکربندی دو حالت دلخواه 1 ،و سپس
" "Customize preferred modesرا فشار دهید.

انتخاب حالت
در منوی  ""Multi-senseحالت مورد نظر را
انتخاب نمایید.
 "( "Comfortراحت) "( "Sportاسپورت) "( "Ecoاقتصادی) "( "Neutralعادی) "( "Persoشخصی)برای پیداکردن هرکدام از این حالتها به کتابچه
راهنما مراجعه نمایید.
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حالت پیکربندی
 1سپس " "Current mode configurationرا فشار دهید.
شما پارامترهای متفاوتی دارید که شما را قادر
میسازد تا سیستم خودرو را سفارشی سازی نمایید.
 "( "Steeringفرمان) "( "4RDفرمانگیری  ۴چرخ) "( "Dampingکمک فنرها) "( "Powertrainانتقال نیرو) "( "Thermal Comfortآسایش حرارتی) "( "Cockpit displayنشانگرها) "( "Engine sound designصدای موتور) "( "Ambient lightنور محیطی)( "Drivers Seat" -صندلی راننده)

تنظیم مجدد پارامترها
 1و سپس " "Reset current modeرا فشار دهید
تا به تنظیمات پیش فرض بروید .بسته به حالت
انتخاب شده عملکرد دوگانه را میتوان فعال یا
غیرفعال نمود .برای اطالعات بیشتر به فصل 3
کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
یک فایل ویدیویی در دسترس است تا عملکرد
حالت  Multi-senseرا مشاهده نمایید .هنگامی که
خودرو ثابت است  1و سپس  Aboutرا فشار دهید.

کمکهای رانندگی ()1/2
منوی ""Driving assistance
(کمکهای رانندگی)

در صفحه اصلی Vehicle ،Menu ،سپس
 Driving assistanceرا فشار دهید تا به موارد
زیر دسترسی یابید.
 " "Lane departure warningهشدار رانندگیبین خطوط
 ""Lane departure warning settingتنظیمات هشدار رانندگی بین خطوط
 " "Distance warningهشدار فاصله امن " "Blind spot alertهشدار نقطه کور " "Speed alert settingsتنظیمات هشدارسرعت
 " "Automatic high beamنور باالی اتوماتیک(هشدار

""Lane departure warning
رانندگی بین خطوط)
این سیستم هنگامی که راننده از خطوط متقاطع
و خطوط ممتد عبور کند به او هشدار میدهد.
برای اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه
نمایید .برای فعال کردن این عملکرد  onرا
انتخاب نمایید.

""Lane departure warning setting
(تنظیمات هشدار رانندگی بین خطوط)
این منو را فشار دهید تا صدای هشدار و حساسیت
هشدار رانندگی بین خطوط تنظیم شوند.
 " + :"Volumeیا – را فشار دهید تا سطح صداتنظیم شود( .پنج سطح)
 "( Low :"Senseitivityپایین)( Middle ،متوسط)یا ( Highباال) را برای تنظیم حساسیت هشدار
انتخاب نمایید.
توجه :درصورتی که سیستم هشدار رانندگی بین
خطوط روی  OFFاست ،عملکرد تنظیمات هشدار
رانندگی بین خطوط خاکستری میشود.

"( "Distance warningهشدار فاصله امن)
این سیستم هنگامی که راننده به وسایل نقلیه
دیگر بسیار نزدیک است به راننده هشدار میدهد.
به اطالعات کتابچه راهنما مراجعه نمایید"on" .
را انتخاب نمایید تا سیستم فعال شود.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.
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کمکهای رانندگی ()2/2
"( "Active brakingترمز فعال)
این سیستم هنگامی که خطر تصادف وجود
داشته باشد به راننده هشدار میدهد .برای
اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
" "Onرا برای فعال کردن سیستم انتخاب نمایید.
"( "Blind spot alartهشدار نقطه کور)
این سیستم هنگامی که خودروی دیگری در
نقطه کور باشد به راننده هشدار میدهد .برای
اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
" "Onرا برای فعال کردن سیستم انتخاب نمایید.
"( "Speed alert settingتنظیمات هشدار سرعت

"هشدار سرعت"
این سیستم باال رفتن سرعت را شناسایی کرده و
هنگامی که سرعت از حد مجاز باال رود به راننده
هشدار میدهد .برای اطالعات بیشتر به کتابچه
راهنما مراجعه نمایید "On" .را برای فعال کردن
سیستم انتخاب نمایید.
بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که
خودرو متوقف است این عملکردها
را انجام دهید.

6-8

"( "Risk areaمحدوده خطر)
این سیستم ،هنگامی که خودرو وارد محدوده
بررسی سرعت یا محدوده خطر میشود به راننده
هشدار میدهد.
توجه :هنگامی که هشدار سرعت غیرفعال است،
عملکرد محدوده خطر به طور اتوماتیک غیرفعال
میشود.
"( "Traction controlکنترل کشش)
این سیستم به شما کمک میکند که
چرخهای محرک را محدود نمایید و
شتابگیری و کاهش سرعت ،خودرو را
مینماید .برای اطالعات بیشتر به کتابچه
مراجعه نمایید.
میتوانید حالتهای زیر را انتخاب نمایید.
 "( "AUTOخودکار)( "Expert" -پیشرفته)

لغزش
هنگام
کنترل
راهنما

"( "Automatic high beamنور باالی اتوماتیک)
این سیستم به طور اتوماتیک ارتفاع نور را تنظیم
مینماید .برای اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما
مراجعه نمایید "ON" :را برای فعال کردن سیستم
انتخاب نمایید.

تنظیم مجدد
برای تنظیم مجدد انتخاب خود،
را فشار دهید.

 1سپس Reset

سیستم کمکی پارک ()1/3
منو ""Parking assistance
(سیستم کمکی پارک)

در صفحه اصلی Vehicle ،Menu ،سپس
" "Parking assistanceرا برای دسترسی به
موارد زیر فشار دهید.
 "( "Parking Sensorsسنسورهای پارک) "( "Rear View Cameraدوربین دید عقب) "( "Easy Park assistسیستم کمکی پارک آسان)توجه :برای تنظیم مجدد و برگشت به تنظیمات
پیش فرض در موارد باال 1 ،سپس " "Resetرا
فشار دهید.
""Parking sensors
(سنسورهای پارک)

ویدئویی در دسترس قرار دارد تا نشان دهد
که چگونه از کمکهای رانندگی استفاده
نمایید .هنگامی که خودرو متوقف است در
منوی سیستم کمک پارک ،دکمه منوی
 pop-upسپس  Aboutرا فشار دهید.

 Onیا  OFFرا فشار دهید تا سنسورهای پارک
عقب ،جلو و کنار را فعال یا غیرفعال نمایید.
"( "Sound alertهشدار صوتی)
 Onیا  OFFرا برای فعال یا غیرفعال کردن هشدار
صوتی پارک انتخاب نمایید.

توجه :درصورتی که عملکرد هشدار صوتی در
موقعیت  OFFتنظیم شده باشد" ،نوع صدا" و
"سطح صدا" در دسترس نمیباشد.
"( "Sound typeنوع صدا)
از سه انتخاب پیشنهاد شده یکی را انتخاب
نمایید.
"( "Volumeسطح صدا)
 با فشار دادن  +یا – صدای شناسایی مانع راتنظیم نمایید.
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سیستم کمکی پارک ()2/3

""Rear view camera
(دوربین دید عقب)
برای فعال یا غیرفعال کردن دوربین عقب  onیا
 OFFرا انتخاب نمایید.
"( "Guidelineخطوط راهنما)
خطوط راهنما کمکهای اضافی برای پارک
کردن میباشند.
در منوی  Guidline ،Rear View Cameraرا
فشار دهید ،سپس  ONیا  OFFرا برای فعال
کردن یا غیرفعال کردن سیستم انتخاب نمایید.

6-10

"( "Image settingتنظیمات تصویر)
در منوی ""Image setting" ، "Rear View Camera
را فشار دهید سپس تنظیمات زیر را انجام دهید.
 روشنایی 2 تضاد تصویر 3 رنگ 4با فشار دادن  +یا – هرکدام از تنظیمات را تغییر
دهید.
توجه :هنگامی که دوربین عقب متصل است این
تنظیمات در دسترس میباشند.

بنابه دالیل ایمنی ،هنگامی که خودرو
متوقف است این عملکردها را انجام
دهید.

سیستم کمکی پارک ()3/3

""Easy park assist
(سیستم کمکی پارک آسان)
یکی از آپشنهای زیر را برای انتخاب حرکات
پیشفرض انتخاب نمایید.
 " "Parallelپارک دوبله " "Bay Parkingپارک قائم " "Angled parkingپارک مورببرای اطالعات بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه
نمایید.
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رانندگی اقتصادی ()1/4
منوی "رانندگی اقتصادی"

درصفحه اصلی  Vehicle ،Menuسپس Driving
 eco2را برای دسترسی به منوهای زیر فشار دهید.
 "( "Standardاستاندارد) "( "Advancedپیشرفته) "( "Eco- coachingراهنمایی برای رانندگیاقتصادی)

"( "Standardاستاندارد)
این صفحه شما را قادر میسازد تا اطالعات سفری
را مشاهده نمایید.
 "( "Score evolutionامتیاز کامل) "( "General Scoreامتیاز عمومی) ""Distance without fule Consumption(مسافت طی شده بدون ایجاد آلودگی)
"( "Score evolutionامتیازکامل)
این نوار میزان پیشرفت امتیاز را نشان میدهد.
 امتیاز باالی خط سبز ( :)%75رانندگی اقتصادی -امتیاز پایین خط نارنجی ( :)%45رانندگی غیراقتصادی
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"( "General scoreامتیاز عمومی)
این نمودار امتیاز عمومی شما را نشان میدهد.
برگه براساس امتیاز از  0تا  100به روز رسانی
میشود.
""Distance without fuel consumption
(مسافت طی شده بدون ایجاد آلودگی)
نشانگر فاصله طی شده بدون ایجاد آلودگی است.

رانندگی اقتصادی ()2/4

تاریخچه امتیاز 2
تعداد ستارهها (پنج سطح) براساس امتیازها ( 0تا
 )10داده میشود.
 گاز دادن تعویض دنده پیشبینیامتیاز عمومی و مسافت طی شده بدون
ایجاد آلودگی
برای اطالعات بیشتر به صفحه قبل مراجعه
نمایید.
"( "Advancedپیشرفته)
این صفحه نشانگر اطالعات مربوط به سفر است.
 اطالعات امتیاز شکست امتیاز عمومی مسافت طی شده بدون ایجاد آلودگیاطالعات سفر
اطالعات کامپیوتر داخلی نمایش داده میشود.
 مسافت کلی طی شده -سرعت متوسط

 -میانگین مصرف سوخت

روند امتیازدهی 1
موقعیت فلشها موارد زیر را نشان میدهد.
 امتیاز جدید باالتر از سفر قبلی است :فلش بهسمت باال
 امتیاز جدید کمتر از سفر قبلی است :فلش بهسمت پایین
 امتیاز جدید مشابه سفر قبلی است :فلش افقیاست
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رانندگی اقتصادی ()3/4
"( "Eco-Coachingراهنمایی برای رانندگی
اقتصادی)
این منو ،نوع رانندگی شما را تشخیص و
توصیههای عمومی را ارائه میدهد( .تأثیر
کارآمدی انرژی ،مصرف سوخت ،فشار باد تایرها،
چگونگی برنامهریزی سفر وغیره)
برای دسترسی به این منو  Eco-Coachingرا
فشار داده و توصیهها را با دقت بخوانید .با فشار
دادن "، "Acceleration" ،"General
" "Anticipation", "Change gearsبین صفحات
حرکت کنید.
توجه :راهنمایی برای رانندگی اقتصادی در
موارد زیر در دسترس نمیباشد:
 درصورتی که سرعت خودرو کمتراز آستانهراهنمایی برای رانندگی اقتصادیباشد.
توجه :آستانه پیشفرض راهنمایی برای رانندگی
اقتصادی حدود ( 10km/h )6mphاست.
 درصورتی که مسافت طی شده از آخرین صفرکردن بیشتر از  400متر نباشد.
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پاک کردن امتیاز کامل

برای صفر کردن امتیاز 3 ،سپس ""Delete history

را فشار دهید .پیغام تأییدی در صفحه ،نمایش داده
میشود.
 Yesیا  Noرا فشار دهید تا تاریخچه را حذف کرده
یا حذف آن را لغو نمایید.
"( "My favourite journeysسفرهای دلخواه
من)
در منوی رانندگی اقتصادی 3 ،سپس "My favourite
 "journeysرا فشار دهید.
آغاز سفر جدید
برای تنظیم مجدد سفر 3 ،و سپس سفر جدید را
شروع کنید .پیغامی در مورد تأیید صفر کردن داده
ها از شما سؤال خواهد کرد "Yes" .را برای تأیید یا
" "Noرا برای لغو آن فشار دهید.
توجه :اطالعات سفر کامپیوتر داخلی به طور
همزمان صفر میشود.

رانندگی اقتصادی ()4/4

"( "Display record after journeyنمایش
ثبت اطالعات سفر)
برای نمایش اطالعات ثبت شده پس از سفر ،در
منوی  3 ،Driving eco2را فشار دهید ،سپس
" "Display record after journeyروشن
میشود "Hide record after journey" .را فشار
دهید تا نمایش اطالعات سفر متوقف شود.

"( "Add tripاضافهکردن سفر)
برای ذخیره کردن اطالعات سفر کنونی ،یکی از
دکمههای سفر را در منوی ""My favorite journeys
سپس  Add tripرا فشار دهید .پیغامی در مورد تأیید
این عملکرد از شما سؤال خواهد پرسید .انواع سفر:
 "( "Home-workخانه – محل کار) "( "weekendsتعطیالت آخر هفته) ""( Holidaysتعطیالت)( "Personal" -شخصی)

برای صفر کردن اطالعات سفر ،نوع سفری که

میخواهید صفر کنید .سپس 4و ""Delete all journey
را فشار دهید .پیغامی در مورد تأیید این عملکرد روی
صفحه ظاهر میشود Yes .را برای حذف همه سفرها و
 Noرا برای لغو عملکرد فشار دهید.
توجه :تنها اطالعات سفر انتخاب شده صفر
میشود.
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کامپیوتر سفری
منوی ""Trip Computer Menu
(کامپیوتر سفری)

در صفحه اصلی  Vehicle ،Menuسپس Trip
 Computerرا برای دسترسی به منوهای زیر
فشار دهید:
 "(( "Since (date of last resetاز آخرینصفر کردن اطالعات)
 "( "Total Distanceمسافت کلی) "( "Average Speedمیانگین سرعت) "( "Average fuel consumptionمیانگینمصرف سوخت)
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برای تنظیم مجدد کامپیوتر داخلی و اطالعات
صفحه نمایشگر 1 ،و سپس " "Resetرا فشار دهید.

مراقبت
منوی "( "Take Careمراقبت)

در صفحه اصلی ""Take Care" ،"Vehicle" ،"Menu
سپس " "Air qualityرا فشار دهید.

منوی مراقبت ،نمودار کیفیت هوا را نشان
میدهد.
"( "Air qualityکیفیت هوا)
این نمودار کیفیت تخمینی هوا طی سی دقیقه
استفاده را نشان میدهد .سه رنگ نشانگر سطح
کیفیت هوا است( .از تمیزترین تا آلوده ترین)
( -1آبی) ( -2خاکستری روشن) ( -3خاکستری)

فعال سازی  /غیرفعال سازی چرخه هوای
تازه
این عملکرد با انتخاب  Onیا  OFFفعال یا
غیرفعال میشود .برای اطالعات بیشتر به کتابچه
راهنما مراجعه نمایید.

صفر کردن تنظیمات
این عملکرد تنظیمات را به تنظیمات پیشفرض
بر میگرداند 4 .سپس " "Resetرا برای صفر
کردن تنظیمات فشار دهید.
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فشار باد الستیک
منوی ""Tyre Pressure
(فشار باد الستیک)

در منوی اصلی " "Vehicleسپس ""Tyre Pressure

را فشار دهید.

وضعیت فشار باد الستیک
این سیستم با استفاده از صفحه نمایش لمسی
در مورد فشار کافی و پنچری یا فشار باد ناکافی
الستیک به راننده هشدار میدهد .برای اطالعات
بیشتر به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
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تنظیم مجدد
این عملکرد به کاربر اجازه میدهد با فشار دادن
" "Resetتنظیمات را مجددا ً تنظیم کند.
هنگامی که تنظیم مجدد به پایان رسید ،پیغامی در
صفحه نمایش ظاهر میشود .برای اطالعات بیشتر
به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.

تنظیمات کاربر
منوی ""User settings
(تنظیمات کاربر)
در منوی " "Vehicle" ,"User settingsرا انتخاب
نمایید.
این منو شما را قادر میسازد آپشنهای زیر را
فعال یا غیرفعال نمایید.
 تنها باز کردن درب راننده :بازشدن قفل دربراننده هنگام بازکردن درب
 قفل اتوماتیک حین رانندگی "عملکرد هندزفری" :قفل کردن و بازکردندربها با استفاده از کنترل صدا
 "نشانگر سطح صدا"  +یا – را برای تنظیم فشاردهید.
 "صدای خوش آمدگویی داخلی" "خوش آمدگویی بیرونی"" -روشنایی اتوماتیک داخل خودرو"

 "برف پاککن حین دنده عقب" :برف پاککنشیشه عقب هنگامی که دنده عقب درگیر
است فعال میشود.
توجه :این آپشن تنها درصورتی که برفپاککن
شیشه جلو فعال باشد عمل میکند.
 "نشانگر نوع رانندگی"" -کنترل فعال سروصدا"

 "بدون اعمال نیرو به چرخها ()Free wheelدرحالت "ECO
فاصلهای که درحالت "  "Free wheelطی
میشود در صفحه نمایش چندرسانهای
نمایش داده میشود.
برای صفر کردن منوی  ، 1 ،pop-upسپس
 Resetرا فشار دهید.
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سیستم ()1/6
منوی "( "Systemسیستم)
دسترسی به تنظیمات سیستم
در منوی اصلی " "Systemرا فشار دهید.
منوی " "Systemدسترسی به تنظیمات زیر را
فراهم می سازد.
 "( "Home pageصفحه اصلی) "( "User profileپروفایل کاربر) "( "Displayنمایش) "( "Brightnessروشنایی) "( "Volumeصدا) "( "Languageزبان) "( "Keyboardصفحه کلید) "( "Date and timeزمان و تاریخ) "( "Unitsواحدها) "( "Voice commandفرمان صوتی) "( "System informationاطالعات سیستم) "( "Suggestion barنوار پیشنهادها)( "General reset" -تنظیم مجدد کلی)
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"( "Home pageصفحه اصلی)
این منو پیکربندی صفحات اصلی را تنظیم میکند.
سه صفحه اصلی در دسترس بوده و در قسمت
باالیی صفحه برای نشان دادن پیشنمایش ،نمایش
داده میشود.
ویجتهای در دسترس در انتهای صفحه قرار دارند
و میتوان آنها را در چندین صفحه نمایش داد.

ویجت مورد نظر را فشار داده و نگهدارید ،آن را
کشیده و در یکی از سه صفحه اصلی قرار دهید.
برای حذف برنامه انتخابی در صفحه اصلی"X" ،3
نمایش داده شده روی محدوده پیش نمایش را
فشار دهید.
به اطالعات "اضافه کردن و کنترل ویجتها"
مراجعه نمایید.

سیستم ()2/6

"( "User profileپروفایل کاربر)
این منو به شما اجازه میدهد تا پروفایل سیستم
را انتخاب کنید .پروفایل مورد نظر خود را انتخاب
نمایید.
تغییر نام پروفایل کاربر
با استفاده از صفحه کلید دیجیتالی 1 ،و سپس
" "Renameرا برای تغییر نام پروفایل فشار دهید.

تغییر عکس پروفایل کاربر
 1و سپس " "Change photoرا فشار دهید.
از لیست عکسهای ذخیره شده یا حافظه خارجی
( USBکارت حافظه یا غیره) میتوانید عکسی را
انتخاب نمایید.
برای انجام این کار 2 :سپس ""Custom image
را فشار دهید و حافظه خارجی را انتخاب نمایید.

کپی کردن و تنظیم مجدد پروفایل
 ، 1سپس " "Duplicateرا فشار دهید و پروفایل
دیگری را برای رونویس انتخاب نمایید .پروفایل
انتخاب شده حذف میشود و پروفایل کپی شده
جایگزین آن میشود.
برای تنظیم مجدد پروفایل انتخاب شده 1 ،و
سپس " "Reset Current Modeرا فشار دهید.
توجه :منوی پروفایل کاربر حین رانندگی قابل
استفاده نمیباشد.
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سیستم ()3/6
مشخصههای مربوط به پروفایل کاربر
تنظیمات زیر در پروفایل کاربر ذخیره میشود :
 ( System Languageزبان سیستم) (Distance unit (when available(واحد فاصله)
 Homepage configuration(پیکربندی صفحه اصلی)
 ( Display settingتنظیمات نمایش) ( Multi-sense settingsتنظیمات مالتی -سنس) ( Ambiant lighting settingsتنظیمات نورمحیط)
 ( Seat settingsتنظیمات صندلی) ( Massage settingsتنظیمات ماساژور) ( Multi media sound settingsتنظیماتصدای سیستم چندرسانهای)
 ( presetsتنظیم مجدد) ( Radio settingsتنظیمات رادیو) ( Navigation settingsتنظیمات مسیریاب) ( Navigation historyتاریخچه مسیریاب) ( Navigation favoritesمسیریاب مورد نظر) Paired phones(تلفنهای جفت شده)
 user settings (Except rear wipers in( )revers gearتنظیمات کاربر بهجز برف
پاککن در دنده عقب)
( "Privacy settings" -تنظیمات امنیت شخصی)
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"( "Displayنمایشگر)
در منوی " "Displayدسترسی به اطالعات زیر
امکان پذیر است.
 "( "Central displayنمایشگر مرکزی) "( "Cockpit displayنمایشگر پشت آمپر) "( "Head-up displayنمایشگر سرباال)"( "Central displayنمایشگر مرکزی)

""Instrument panel
(صفحه نمایشگر)
این منو ،ظاهر صفحه نمایشگر را به یکی از چهارنوع
صفحه نمایشگر تغییر میدهد .برای اطالعات بیشتر
به کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
" "+یا " "-را برای تنظیم روشنایی فشار دهید.
توجه :این عملکرد هنگامی که چراغهای جلو
روشن شوند به طور اتوماتیک فعال میشود.

" "Negative skinیا " "Positive skinرا برای تغییر
ظاهر نمایشگر لمسی انتخاب نمایید "+" .یا " "-را
برای تنظیم روشنایی در روز /شب فشار دهید.
توجه "Dimming day mode" :در هنگام شب
قابل دسترسی نیست و ""Dimming night mode
در هنگام روز قابل دسترسی نیست.

برای تنظیم سطح (روشنایی ،صدا و غیره) "+" ،یا
" "-را بین شمارهها حرکت دهید.

سیستم ()4/6
""Head-up display
(نمایشگر سطح سرباال)
این منو شما را قادر میسازد تا تنظیمات زیر را
انجام دهید.
 فعال سازی ،غیر فعال سازی On :یا  Offرابرای فعال سازی یا غیر فعال سازی عملکرد
نمایشگر سرباال انتخاب نمایید.
 "کاهش اتوماتیک نور"  "On" :را برای تنظیماتوماتیک روشنایی انتخاب نمایید.
 "حالت کاهنده نور در روز" :با فشار دادن ""+یا " "-سطح نور را تنظیم نمایید.
 "حالت کاهنده نور در شب" :با فشار دادن ""+یا " "-سطح نور را تنظیم نمایید.
توجه  :این آپشن هنگامی که کاهش اتوماتیک
نور فعال است در دسترس نمیباشد.
توجه :حالت کاهنده نور در روز در طول شب و
حالت کاهنده نور در شب در طور روز در دسترس
نمیباشند.

 ارتفاع :دکمه فلش رو به باال یا پایین را فشاردهید تا ارتفاع نمایشگر سرباال تنظیم شود.
توجه :این تنظیمات تنها هنگامی در دسترس
است که نمایشگر سرباال فعال باشد.
"( "Brightnessروشنایی)
این منو شما را قادر میسازد تا روشنایی را تنظیم
نمایید.
 در صفحه نمایشگر در صفحه نمایش چند رسانهای در نمایشگر سرباال با فشار دادن " "+یا " "-سطح روشنایی تنظیممیشود.

"( "Volumeصدا)
این منو به شما اجازه می دهد که تنظیمات زیر
با فشار دادن " "+یا " "-تنظیم شوند.
 ( Main audioصدای اصلی) ( TA/I-Trafficاعالنهای ترافیکی) ( Phone ringtoneصدای زنگ) ( Telephone communicationsارتباطاتتلفنی)
 ( Navigationمسیریاب) ( Button soundصدای دکمهها) ( Obstacle detectionشناسایی مانع) ( Lane departure warningهشداررانندگی بین خطوط)
 ( Voice commandفرمان صوتی) ( Internet sourceمنبع اینترنتی) ( Warning soundصدای هشدار)برای تنظیم مجدد انتخاب خود ،دکمه منوهای
 pop-upسپس " "Resetرا فشار دهید.
توجه "0" :تنظیمات بیصدا است.
توجه :تنظیمات موجود ممکن است متفاوت
باشند.
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سیستم ()5/6
"( "Languageزبان)
این منو شما را قادر میسازد تا زبان به کار رفته
در خودرو را انتخاب نمایید.
زبان مورد نظر را انتخاب نمایید.
"( "Keyboardصفحه کلید)
این منو شما را قادر میسازد تا انواع صفحه
کلید مجازی که در سیستم مورد استفاده قرار
گرفتهاند را انتخاب نمایید:

-

""Alphabetical
""Azerty
""QWERTY
""QWERTZ
""Cyrillic
""Greek
""Arab
""Hebrew

تنظیم مجدد
دکمه منو  pop-upسپس " "Resetرا فشار دهید
تا به تنظیمات پیشفرض برگردید.
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"( "Date and timeزمان و تاریخ)
این منو به شما اجازه می دهد که ساعت و فرمت
زمان را تنظیم کنید .توصیه میشود که تنظیمات
اتوماتیک را حفظ کنید.
"( "Unitsواحدها)
این منو شما را قادر میسازد تا نوع واحد فاصله را
انتخاب نمایید :کیلومتر یا مایل
"( "Voice commandفرمان صوتی)
این منو به شما اجازه میدهد تا صدای خانم یا آقا
را انتخاب نمایید.

""System information
(اطالعات سیستم)
این منو اطالعات متفاوتی در سیستم را نمایش
میدهد.
 ( Softwar releaseنسخه نرم افزار) ( Boot versionنسخه بوت) ( HUID informationاطالعات )HUID ( Licenceمجوز) ( Navigation informationاطالعات سیستممسیریاب)
 ( Current languageزبان کنونی)( System update -به روز رسانی سیستم)

سیستم ()6/6
""Suggestion bar
(نوار پیشنهادها)
این منو ،اجازه نمایش اطالعات و هشدارها
حین رانندگی را میدهد .فعال  /غیرفعال کردن
نمایش اعالنهای زیر:
 "( "Navigationسیستم مسیریاب) "( "Multimediaسیستم چندرسانهای) "( "Phoneتلفن) "( "Vehicleخودرو) "( "Appsبرنامهها) "( "Systemسیستم) "( "Othersسایر موارد)توجه :هنگامی که عملکرد هشدارها غیرفعال
است همه موارد باال به طور اتوماتیک غیر فعال
میشوند.

"تنظیم مجدد کلی"
این عملکرد به شما اجازه می دهد به تنظیمات
کارخانه برگردید .همه اطالعات و تنظیمات حذف
میشوند.
برای تنظیم مجددکلی ،دکمه منوی  pop-upرا
در منوی " "Systemوسپس " "General resetرا
فشار دهید.
هنگامی که پیغام در صفحه نمایش داده شد Yes
را برای تأیید فشار دهید.
توجه :پس از تنظیم مجدد ،سیستم مجددا ً
به زبان کارخانه برمی گردد ،برای تغییر زبان،
پاراگراف مربوطه دراین فصل را مشاهده نمایید.

برای اطالعات بیشتر دکمه منوی  pop-upدر
منوی " "Systemسپس " "User manualرا فشار
دهید تا دستورالعملهای سیستم چندرسانهای
را مشاهده نمایید.
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نقص عملکردی ()1/3
شرح
تصویری نمایش داده نمیشود.
هیچ صدایی شنیده نمیشود.
هیچ صدایی از بلندگوهای سمت چپ ،راست ،
جلو و عقب شنیده نمیشود.
صفحه نمایش ،چیزی نمایش نمیدهد.
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سیستم

علت

صفحه نمایش درحالت  Standbyاست.

راهحل

اطمینان حاصل نمایید که صفحه درحالت
 Standbyنیست.

سطح صدا را افزایش داده و یا حالت توقف را
صدا در میزان حداقل بوده و یا ( )Pauseتوقف
است.
غیر فعال سازید.
باالنس یا ( Faderفیدر) را به درستی تنظیم
باالنس یا تنظیمات ( Faderفیدر) صحیح نیست.
نمایید.
با یک فشار طوالنی روی دکمه  offو on
حافظه سیستم پر شده است.
سیستم چندرسانهای مجددا ً تنظیم میشود.
(تا تنظیم مجدد سیستم دکمه را فشار دهید).

نقص عملکردی ()2/3
شرح

سیستم مسیریاب

علت

موقعیت خودرو در صفحه نمایش با موقعیت حاضر
آن یکسان نیست یا چراغ هشدار  GPSدر صفحه موقعیت نادرست خودرو به دلیل دریافت GPS
نمایشگر خاکستری یا زرد باقی میماند.

مسیر صفحه نمایش مطابق جاده نیست.

اطالعات جریان ترافیکی در صفحه نمایش داده
نمیشود.
بعضی موارد در منو در دسترس نیستند.
راهنمای صوتی در دسترس نمیباشد.

نقشه به روز رسانی نشده است.
راهنما فعال نشده است.

راهحل
خودرو را حرکت دهید تا دریافت سیگنالهای
 GPSبهبود یابند.
از سایت  My Renaultنقشه را دانلود نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که راهنما فعال است،
مقصد را انتخاب نمایید و راهنمایی را شروع کنید.

بسته به فرمان کنونی ،بعضی از موارد در دسترس
نخواهند بود.
سیستم مسیریاب دارای خطوط جداکننده
صدا را افزایش دهید-اطمینان حاصل نمایید که
نمیباشد .راهنمای صوتی یا خطوط راهنما
خطوط راهنما و راهنمای صوتی فعال هستند.
غیرفعال هستند.
راهنمای صوتی براساس محیط ممکن است
براساس شرایط حاضر رانندگی نمایید.
متفاوت باشند.

جهت راهنمای صوتی با موقعیت حاضر مطابقت
ندارد.
مسیر پیشنهادی آغاز نشده یا در مقصد مورد نظر
جاده نزدیک به مقصد مورد نظر را وارد نمایید.
مقصد توسط سیستم شناخته نشده است.
پایان مییابد.
سیستم ،مسیر فرعی را به طور اتوماتیک محاسبه اولویت بندی محدوده تنظیمات یا محدودیتهای عملکرد مسیر فرعی در تنظیمات ترافیک را
غیرفعال کنید.
ترافیکی روی محاسبه مسیر تأثیر میگذارد.
میکند.
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نقص عملکردی ()3/3
شرح

تلفن

علت

هیچ صدایی یا زنگ تلفن شنیده نمیشود.

تلفن همراه به سیستم متصل نیست.
صدا در میزان حداقل یا قطع میباشد.

ایجاد تماس غیر ممکن است.

تلفن همراه به سیستم متصل نشده است.
صفحه کلید تلفن قفل شده است.

شرح
سیستم فرمان صوتی را تشخیص نمیدهد.
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تشخیص صدا

علت

راهحل

اطمینان حاصل نمایید که تلفن همراه به سیستم
متصل است.
صدا را افزایش داده و حالت قطع صدا را غیرفعال
نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که تلفن همراه به سیستم
متصل است .قفل صفحه کلید تلفن را باز کنید.

راهحل

کنترل صوتی در دسترس را بررسی نمایید( .به
فرمان صوتی شناسایی نشده است.
بخش استفاده از کنترل صوتی مراجعه نمایید).
زمان تشخیص صدا به پایان رسیده است.
تشخیص صدا به دلیل وجود سروصدا در محیط به در زمان تشخیص صدا صحبت نمایید.
درمکانی آرام صحبت نمایید.
درستی کار نمیکند.

