
מדריך הפעלה למערכת 
מולטימדיה בעיצוב מקורי לרכב
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ליצירת קשר סירקו את הברקוד



פירוט פונקציות פאנל קדמי

LCD מסך
מציג מגוון של דפים ויזואלים, תפריט הבקרה 

ובחירת פריטי הבקרה. 

כפתורי בהירות המסך
בתפריט הראשי יש ארבעה לחצנים:

]בהיר[, ]כהה[, ]חשוך[, ]כבוי[. לחיצה על אחד 
לוח  לשנות את תאורת  יכולה  אלו  מכפתורים 

המקשים לחשוכה, בינונית או בהירה. 

]OPEN[ כפתור הוצאה של התקליטור
לחצו על כפתור זה על מנת להוציא תקליטור. 
סימן  את  לראות  ניתן  במכשיר  תקליטור  כשאין 

הבקשה להכניס תקליטור.

]SETUP[ כפתור הגדרות המערכת
כפתור קיצור לכניסה להגדרות המערכת.

].DEST[ כפתור הגדרת היעד
* לא פעיל *

]NAV[ כפתור הניווט
 .GPS-מקש חם לכניסה מהירה לעמוד ניווט ב

לחצו על הכפתור על מנת לשנות את התצוגה 
 . GPS-לתצוגת מפת ה

]RESET[ כפתור איפוס 
לחיצה על הכפתור תאפס את הגדרות המערכת 

ותשיב אותן לתצורתן ההתחלתית.

]MENU[ כפתור הקיצור לתפריטים
לחצו על הכפתור בכל שלב על מנת להיכנס 

לתפריט הראשי. 

]SEEK + / -[ כפתורי חיפוש + / - 
DVD, לחיצה על  / CD כאשר המערכת במצב 

כפתורים אלה מעבירה שירים קדימה / אחורה. 
בין  למעבר  משמשים  אלו  כפתורים  רדיו  במצב 

תחנות הקבועות בזיכרון.  

]AV[ כפתור החלפת מקור שמע
לחיצה על כפתור זה מדפדפת בין מקורות השמע 

השונים. 

כפתור כיוונון עוצמת השמע 
והפעלת המערכת

כוונו את עוצמת השמע על-ידי:
על-ידי  השמע  עוצמת  הפחתת  או  הגברת   .1

סיבוב בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. 
להפעיל      מנת  על  הכפתור  על  לחיצה   .2 

 .)MUTE( לנטרל את ההשתקה /
שניות   2 למשך  הכפתור  על  לחיצה   .3
לחיצה  המערכת.  את  לכבות  מנת   על 
את  מחדש  תפעיל  נוספות  שניות   2 למשך 
שהייתה  הפעילות  את  ותמשיך  המערכת 

בפעם האחרונה שהמכשיר כבה. 
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מפרט מסך המגע
תפריט ראשי

לחצו על הכפתור החיצוני ]MENU[ על מנת להציג 
את התפריט הראשי:

בתפריט הראשי ישנם עשרה מקשי תפריטים 
פונקצייונאליים. ברשימה הבאה מתוארת הפונקציה 

המיוחסת לכל מקש בתפריט:

   USB או חיבור מכשיר CD ,DVD נגן ]DVD נגן[
 WMA ,MP3 קבצי  לניגון  מותאם   USB )הערה: 

JPEG ,MPEG וכו’(.

הסטנדרטית  )המערכת  דיסקים  מחליף   ]CDC[
אינה כוללת מחליף דיסקים(.

.FM2 ,FM1 ,AM רדיו[ קולט שידורי[

]Aux[ או ]iPod[ מפעיל את מכשיר ה-iPod )אם 
 iPod-כשה  .]iPod[ של  הסימן  את  ומציג  מחובר( 

.]Aux[ כבוי )או לא מחובר(, מוצג הסמל

]TV[ מקלט שידורי טלוויזיה )לא פעיל כרגע(. 

 .GPS-ניווט[ נכנס למערכת הניווט של ה[

]MP3[ / ]תצוגה אחורית[

MP3. יש ליצור תיקיות של עד  נגן קבצי   ]MP3[
30 שירים בתיקייה.

]תצוגה אחורית[ שליטה על תצוגה למושבים 
האחוריים )אם קיימת(.

]דיבורית BT[ חייגו וענו לטלפון בעזרת דיבורית 
ה - Bluetooth במכשיר )אם היא מחוברת(. 

 ]הגדרות[ מציג את הגדרות המערכת הרלוונטיות.

]נתונים[ לא פעיל.
הפסקאות הבאות יציגו מגוון שימושים לפונקציות 

הקיימות בתפריטים. 

הפונקציה פעילה רק כאשר  ]מצב יום/לילה[ 

בתפריט ההגדרות הפונקציה בקרת תאורה כבויה. 
לחצנים  )תאורת  לילה  מצב  בין  בורר  זה  כפתור 

דלוקה( לבין מצב יום. 
אלו  לחצנים  ]כבוי[  ]חשוך[,  ]כהה[,  ]בהיר[, 
בוררים את רמת הבהירות של התצוגה בין שלושה 

מצבים; בהיר, בינוני, כהה.

]תצוגה כחולה[ בלחיצה על מקש זה, הפעלה 
מחדש של המכשיר )לאחר כיבוי והדלקת הרכב(

תציג מסך כחול. 

]תצוגה כתומה[ בלחיצה על מקש זה, הפעלה 
מחדש של המכשיר תציג מסך כתום. 

USB או DVD נגן
אסורה  נהיגה  בזמן  הצפייה  לבך:  לתשומת 

על-פי חוק!
ייכנס למסך  לאחר הכנסת התקליטור, המכשיר 
הנגן באופן אוטומטי. בהכנסת תקליטור DVD או 

VCD, יוצג התפריט הבא:

 

]1h2’30[ מציין את משך הניגון. 

]TRACK03[ מציין את מספר הקטע הנוכחי. 

.USB-מציין את שם התקליטור או נגן ה ]TITLE[

]  [ חזור אחורה.

]  [ כשהתקליטור הוכנס למכשיר, לחצו על 
המקש על מנת להתחיל את הניגון. לחצו על 
במצבי  להשהות.  מנת  על  הניגון  בעת  המקש 
מנת  על  המקש  על  לחצו  עצירה,  או  השהייה 

לחזור ולנגן. 

]  [ הרצה קדימה.

]  [ לחצו על המקש פעם אחת או פעמיים על 
מנת לעצור ולנגן מחדש את השיר או הקטע הנוכחי 
לחצו לחיצה ממושכת פעמיים על מנת לנגן את 

השיר או הקטע הקודם.

]  [ לחצו על מקש זה על מנת לעצור את הניגון. 

]  [ לחצו על המקש על מנת לנגן את הקטע או 
השיר הבאים. 

]4:3[ לחצו על מנת להציג את התמונה ביחס 4:3. 

]16:9[ לחצו על מנת לעבור לתצוגת ביחס 16:9 
)מסך רחב(. 

]מסך מלא[ לחצו על מקש זה על מנת לעבור 
למצב תצוגה מלאה. לחיצה נוספת על המקש 

תחזיר למצב תצוגה רגילה.  

]תמונה[ לחצו על המקש על מנת לעבור לתפריט 
הויזואלי המודגם באיור הבא:

]“0h 2’ 20[ מציג את משך הניגון. 

ערוץ  בעל  בתקליטור  שימוש  בעת   ]AUDIO[
רב-לשוני, לחצו על מקש זה בעת הניגון על מנת 

לעבור בין שפות דיבוב )ערוצים רב-לשוניים(. 

]SUBTITLE[ בעת השימוש בתקליטור בעל מספר 
סוגי כתוביות, לחצו על מקש זה על מנת לשנות 

את שפת הכתוביות. 

]BACK/MAIN MENU[ לחיצה תעביר לתפריט 
 .DVD - הראשי של כותר ה

]SETUP[ תפריט זה מיועד להגדרות מתקדמות. 
לחצו על המקש כדי להשהות את ההקרנה ולהיכנס 
לכוון את מראה הצבע,  יהיה  ניתן  בו  לתפריט 

הניגודיות, הגוון והאור )כמודגם באיור הבא(:

ישלף  התקליטור   ]OPEN[ כפתור  על  בלחיצה 
החוצה ועל המסך תופיע התצוגה הבאה:

USB נגן
  ]DVD ]נגן  המקש  על  לחצו  הראשי  בתפריט 
 ]USB ]נגן  לחצו   USB-ה התקן  הכנסת  ולאחר 

ויופיע המסך הבא:

תיקיות  את  לראות  מנת  על  ]תיקיה[  על  לחץ 
הקבצים. 

להקפיד  יש  המערכת  של  הזיכרון  מבנה  בשל   *
שכל תיקיה תכיל עד כ-30 קבצים *

]נגן שנית[ ניגון חוזר של הקטע הנוכחי או 
התקליטור. 

]סדר אקראי[ ניגון הקבצים לפי סדר אקראי.

]רשימת קבצים[ להצגת כל השירים והקטעים 
באופן הבא:

בעת בחירת מקטע לניגון, המקשים מאפשרים 
ניווט חופשי בכיוונים מעלה, מטה, ימינה ושמאלה. 
 ;]OK[ על  לחצו  המבוקשת  הבחירה  בסימון 

המערכת תתחיל לנגן מהמקטע הנבחר.
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געו במקשים על מנת לבחור מקטעים ושירים. 
כפתור שנבחר יוצג בגוון בהיר יותר, מספר ומשך 

הזמן יוצגו בחלקו העליון של המסך.
כדי לחזור למסך הקודם, לחצו על המקש ]חזור[. 

כפתורי הפונקציות והתפעול זהים לכפתורי תפריט  
.]DVD[

)ניתן לשנות את ההגדרות של מצב USB רק כשקיים 
התקן USB פעיל(.

MP3
בעת ניגון MP3 יופיע המסך הבא: 

]Track03[ מציג את כותרת הפריט המושמע /
מוצג ומספר הקטע מתוך הניגון.

]“0h 2’ 20[ מציג את משך הניגון. 

]  [ לחיצה על המקש תנגן את המקטע הקודם. 

]  [ בעת הכנסת התקליטור, לחצו על הכפתור 
על מנת להתחיל לנגן. לחצו על הכפתור בעת 

הניגון על מנת להביא את הניגון להשהיה.

]  [ לחיצה על המקש תדלג למקטע הבא.

מצב רדיו
קליטת אות רדיו

על  הראשי  מהתפריט  ]רדיו[  באפשרות  בחרו 
ולקבל את האות  הרדיו  להיכנס לתפריט  מנת 

האחרון שהיה בשימוש. 

הערה: במנהרות, הרים, אזורים בנויים בין עמקים 
גלים  קליטת  בקלות  החוסמים  אחרים  ואזורים 
גלי  אותות  של  החולשה  עקב  רדיו,  גלי  דוגמאת 
אם  אפילו  לעיתים  חלש.  יהיה  הרדיו  אות  הרדיו 
ניתן לקלוט את אות הרדיו  הרשימה עובדת, לא 
תחת תנאי המיקום הנוכחיים, מזג אוויר או גלי התחנה. 

בחירת תדר 
יופיע בחלקו העליון של  הערוץ המשדר כרגע 

המסך:

.FM ערוצי רדיו ]FM2[ - ו ]1FM[

 .AM ערוצי רדיו ]AM[

בחרו במקש המתאים על מנת לעבור מערוץ רדיו 
אחר למשנהו.

כל ערוץ הינו בעל 1-6 תאי אחסון, המשמשים 
לאחסון ערוצי רדיו. בחרו בתא האחסון לתדר 
הרדיו. אם אתם צריכים לערוך או לקבוע ערך 
אחר לתא, במובנים של תדר רדיו, פעלו לפי 

ההוראות הבאות:
חפשו לאורך תדרי הרדיו.   .1

לחצו על תא אחד למשך שתי שניות. תדר   .2
הרדיו הנבחר יאוחסן ויוצג תחת יחידת תא זו. 

יש  זה,  במכשיר  פעילות  אינן   AF-ו  TA פונקציות 
להשאירן במצב כבוי.

הפסקה באספקת החשמל שתיגרם עקב ניתוק 
סוללה או שריפת נתיך תחזיר את הגדרות ברירת 
יימחקו  שאוחסנו  והתחנות  הרדיו  של  המחדל 

מהזיכרון.

שמירת תחנות רדיו בזיכרון המכשיר:
על מנת לקבע תחנת רדיו בזיכרון, בעת ההאזנה 
לתדר הרצוי יש ללחוץ על לחצן הזיכרון המבוקש 

)1-6( למשך שתי שניות.

חיפוש ידני:
]מטה[ על  ]מעלה[,  לחצו על המקשים   .1

מנת לבחור בערוץ המועדף. 
סובבו את הכפתור ]Tune[ בלוח הכפתורים   .2

על מנת לבחור בערוץ המועדף. 

חיפוש אוטומטי: לחצו על המקש ]סריקה[ 
אוטומטי.  בחיפוש  יחל  שהרדיו  מנת  על  במסך. 
ייעצר. לחצו על  כשיימצא ערוץ רדיו, החיפוש 
בחיפוש  להמשיך  מנת  על  בשנית  הכפתור 

האוטומטי.

iPod
למערכת המולטימדיה מצורף כבל מתאם למכשיר 
iPod. הכבל נמצא בתא הכפפות ברכב. על מנת 
להשתמש באופציה זאת יש לחבר את מכשיר ה- 

 .iPod
הפעילו את מכשיר ה - iPod. לאחר ההפעלה, 

המערכת תציג את המסך הבא:

]1/183[ 183 מקומות בסך הכל, המקום הראשון 
הוא המנוגן כרגע.

]0h 01’ 33”[ משך הזמן הנוכחי של תקליטור 
ה-CD היה לוקח. 

שם האומן: המקשים ]  [ ו- ]  [ מאפשרים 
לבחור זמר או אלבום מבוקש.

אלבום: המקשים ]  [ ו- ]  [ מאפשר לבחור 
אלבום מבוקש. 

]  [ המקטע או האלבום הקודם.

]  [ השהייה בעת הניגון, הפעלה מחדש לאחר 
עצירה או השהייה.

]  [ המקטע או האלבום הבא.

שלושה שדות הזנה ארוכים משמשים להצגת שם 
השיר, שם האמן ושם האלבום.

] Back  [ חזרה לממשק הקודם.

הגדרות צליל ושמע
והיכנסו  זה  ]הגדרות שמע[ לחצו על כפתור 
לעמוד הגדרות הצליל על מנת לערוך צלילים 
גבוהים ונמוכים, איזון השמע לשמאל ולימין ואיזון 
השמע לפנים ולאחור, באופן המוצג במסך הבא:

“LOUD” ]-[ או ]+[ כיוון גובה תדר הצליל. 

“TREB” ]-[ או ]+[ כיוון תדר הצליל הגבוה. 

“BASS” ]-[ או ]+[ כיוון תדר הצליל הנמוך. 

 “MID” ]-[ או ]+[ כיוון תדר הצלילים הבינוניים.

]קדימה[ או ]אחורה[ כיוון האיזון בין הרמקולים 
הקדמיים לאחוריים. 

הימניים  בין הרמקולים  האיזון  כיוון   ]R[ , ]L[
 ,]R[ ]L[ או  לשמאליים. בלחיצה על המקשים 

רצועה צהובה תופיע ותנוע מצד לצד 

]קדימה[ , ]אחורה[ כיוון האיזון בין הרמקולים 
הקדמיים והאחוריים. 

בלחיצה על המקשים ]קדימה[ או ]אחורה[ רצועה 
צהובה תופיע ותנוע כלפי מעלה / מטה.

]חזור[ לחצו על מקש זה על מנת לחזור למסך 
הקודם. 
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]מצבי שמע[ לחצו על מקש זה על מנת להיכנס 
למסך הגדרות הצליל, כמודגם באיור:

מנת לשנות  על  זה  על מקש  לחצו  ]איצטדיון[ 
את אפקטי הצליל למצב הופעה. 

]אולפן[ לחצו על מקש זה על מנת לשנות את 
אפקטי הצליל למצב אולפן הקלטות. 

]אולם קולנוע[ לחצו על מקש זה על מנת לשנות 
את אפקטי הצליל למצב בית קולנוע.

]מועדון[ לחצו על מקש זה על מנת לשנות את 
אפקטי הצליל למצב דיסקוטק.

את  לבטל  מנת  על  זה  מקש  על  לחצו  ]כבוי[ 
אפקטי הצליל.

המקש  על  לחצו  הקודם,  למסך  לחזור  מנת  על 
]חזור[.

דיבורית BT )למכשירים תומכים בלבד(
BT[ לחיצה על מקש זה בתפריט  ]דיבורית 

הראשי תציג את הממשק המודגם באיור הבא:

 התאמת התקן ה-Bluetooth למכשיר הטלפון הנייד:

התאמה תאפשר  זה  לחצן  על  לחיצה   ]צמד[ 

של ה-BT במערכת למכשיר הסלולארי. זאת, רק
לאחר שהמערכת נמצאה בחיפוש BT בסלולארי.

BT[ התאמת הטלפון תקפה רק כאשר  ]הפעל 
מכשיר ה-Bluetooth פעיל ומציג את הסימן הצהוב. 
מכשיר Bluetooth ינותק  על ידי לחיצה כך שהפס 

הצהוב הופך לאפור. 

] [ סיום שיחה מתבצע כאשר הסימן מוצג 
בצבע אפור. 

] [ הסימן נדלק בירוק כאשר מתקבלות שיחות 
נכנסות או בעת ניהול שיחה. 

]מחק[ מאפשר מחיקת חיוג מספרים או תווים 
שגויים. 

]יומן שיחות[ מציג את מסך רשימת השיחות 
)ראו בתמונה(:

]מחק הכל[ מחיקת כל רשומות הטלפונים.

]חזור[ חזרה לתפריט הקודם. 

הגדרות
על  ]הגדרות[ במסך הראשי  לחצו על המקש 

מנת להיכנס לממשק ההגדרות. 

ניווט  למסך  אוטומטית  המערכת  העברת   .1
לאחר כ-10 שניות.

בקרת תנועה: ]מופעל[ / ]כבוי[  .2
יש להשאיר  להפעלה תקינה של המערכת   

במצב ]מופעל[

שליטה מההגה: ]מופעל[ / ]כבוי[  .3
]מופעל[ המערכת נשלטת גם על ידי לחצני   

פיקוד מההגה.

MP3: ]מופעל[ / ]כבוי[  .4
 SD שימוש בכניסת כרטיס הניווט לכרטיס  

רגיל.

הנחיה קולית ניווט: ]מופעל[ / ]כבוי[  .5
]מופעל[ הכוונה קולית של GPS פעילה.  

]כבוי[ הכוונה קולית של GPS אינה פעילה.  

מחלף דיסקים - אפשרות לא פעילה )להשאיר   .6
במצב כבוי(.

בקרת תאורה: ]מופעל[ / ]כבוי[  .7
או  יום  מצב  מזהה  המערכת  ]מופעל[   
לילה באופן אוטומטי. במצב הלילה תאורת 

לחצנים מופעלת.
יום או לילה  ידנית של מצב  בחירה  ]כבוי[   
על ידי כפתור ]מצב יום / לילה[ בתפריט 

המקורי.

iPod: ]מופעל[ / ]כבוי[  .8
]מופעל[ ה-iPod פתוח וסימן ה-iPod מופיע   

על התפריט הראשי.
]כבוי[ ה-iPod נסגר. המערכת חוזרת באופן   

 .)Aux( אוטומטי לתצוגת קלט חיצוני

מצלמת חניה: ]מופעל[ / ]כבוי[  .9
]מופעל[ מצלמת חניה )Reverse( פעילה   

)אם מותקנת(.
]כבוי[ מצלמת חניה )Reverse( אינה פעילה   

)אם מותקנת(.

10.  שעון HR 24: תצורת שעון של 24/12 שעות.

עוצמת שמע ראשונית, בעת הפעלת המערכת.  .11

אזור רדיו: הגדרת מדינה לבחירת תחנות רדיו.  .12

קידוד שלט הגה: מוגדר מראש.   .13

תאורת מקשים: תאורת מקשים חיצוניים של  .14 
המערכת.

שעת מערכת: מעודכן באופן אוטומטי על   .15
ידי מערכת לוויינית )אין לשנות הגדרות יצרן(.

אזור זמן: מעודכן באופן אוטומטי על ידי   .16
מערכת לוויינית )אין לשנות הגדרות יצרן(.

על מנת להיכנס  / עמ’ קודם[  ]עמ’ הבא 
לעמוד ההגדרות הבא או לחזור לעמוד הקודם:

 

תצוגה אחורית )תצוגה למושבים האחוריים( 
]כבוי[ / ]מופעל[

]מופעל[ תצוגה אחורית מופעלת )במידה ומותקנים 
מסכים למושבים האחוריים(. 

]כבוי[ תצוגה אחורית כבויה. 

]איפוס[ שחזור הגדרות היצרן

איפוס מסך המגע
אם אין תגובה בלחיצה על המסך בעת הפעילות, 
ייתכן כי המסך זקוק לאיפוס משום שהטווח 
הרגיש של לוח המגעים יצא מכיוונון הפעילות 

הרגיל שלו. 
כפתור  ועל  על מסך המגע  לחצו  עבודה:  שיטת 
ההפעלה של היחידה. לאחר 8 שניות, שחררו את 
הלחיצה כאשר תופיע הודעת אתחול ואז תוכלו 
להיכנס לממשק האיפוס של המסך, הנראה כך:

 

תהליך האיפוס משמש לקביעת טווח המגע של 
הלוח. קבעו את נקודת-הציון העליונה-שמאלית 
הציון  נקודת  את  קבעו  מכן  לאחר  ראשית, 
יותר,  העליונה-שמאלית. ככל שטווח המגע רחב 
כך יהיו פחות טעויות לחיצה. על המשתמשים 

לאפס את הלוח לפי השיטה המודגמת הנ”ל.
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מפרט טכני

כללי

Iphone & Ipodחיבור ישיר

USBחיבור ישיר

DUAL ZONEמערכת

Bluetoothדיבורית

LCD מסך

+מסך מגע צבעוני

480X800רזולוציה

2,650,000גוונים

מערכת ניווט

תלת מימד )Landmarks(תוכנת ניווט כבישים

מקלט רדיו

FM12 תחנות קבועות

AM6 תחנות קבועות

MHz ~ 108MHz 87.5טווח תדרים

)9dBf )0.7µV/75 ohm single sound path S/N30dBרגישות

)50dB )IHF-Aיחס סינגל לרעש

RDS - תמיכה ב+

נגן מדיה

DVD / DVD-R / DVD-RW / DIVXפורמטי וידאו נתמכים

CD / CD-R / MP3פורמטי שמע נתמכים

TH+N 0.08% )1Khz(

דיבורית BT מובנית

DSP הפחתת רעשי רקעמודול

+מיקרופון חיצוני

AV חיבורי

Vp-p/75 ohm1כניסת וידאו

Vp-p/22 Kohm1כניסת וידאו

Vp-p/75 ohm1יציאת וידאו

שמע / הגברה

12Vמתח

10Aצריכת זרם מקסימאלית

45X4 וואטהספק שמע מקסימאלי

50°+~10°-טמפרטורת עבודה

10KHz( 6dB(תגובת תדר

100Hz-14~+6dB ,10KHz+/-10dBיחס סינגל לרעש
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