
מדריך הפעלה למערכת 
MG-350 מולטימדיה עבור 

ט.ל.ח. תמונות להמחשה בלבד



לקוח יקר,
גיל-קאר מברכת אותך על שבחרת להתקין את מערכת המולטימדיה הייעודית לדגם רכב 

MG-350. לנוחיותך חוברת הפעלה למשתמש.

מאפייני המערכת
.AM ו-12 תחנות  FM רדיו בעל זיכרון מובנה של 18 תחנות  •

מן      ומענה  חיוג  המאפשרת  בעברית  טלפונים  ספר  הכוללת  מובנת  בלוטות  דיבורית   • 
למכשירים  המולטימדיה(  אל  מהסלולארי  מוזיקה  )העברת   A2DP ותאימות  המערכת     

   הסלולריים התומכים בפונקציה זו. 
•  מערכת ניווט כביש עם תוכנת ניווט iGO primo מבית. 

.TFT 480 פאנלX800 מסך מגע 16:9 ברזולוציה של  •
•  מצלמת נסיעה לאחור )בתוספת תשלום נפרד(.

•  כניסת כרטיס זיכרון.
.USB כניסת  •

* כאשר המכשיר כבוי לחיצה על כל כפתור של המערכת תדליק את המכשיר בחזרה למסך 
האחרון שבו היא הייתה *
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תפריט הבית

ממשק התפריט הראשי ניתן להתאמה אישית. לחצו על הלחצנים הקטנים ומשכו אותם 
לכיוון הלחנים הגדולים, הלחצנים הקטנים יחליפו את הלחצנים הגדולים. ניתן גם להחליף 

את מיקום הלחצנים בהתאם לנוחיותכם.

GPS 1. ניווט
תוכנת ניווט iGO primo. להדרכה על מערכת הניווט יש להכנס לאתר החברה, בכתובת:

navngo.co.il/page.aspx?page_id=180

2. רדיו
בתפריט הבית לחצו על לחצן "רדיו" כדי להכנס לממשק הרדיו.

 SCAN  ‰
ממשיך  שהוא  לפני  שניות  לכ-5  תחנה  על  ועוצר  אוטומטי  תחנות  מכוון  זה  לחצן   

בסריקה. לחצו על הלחצן בשנית בכדי לעצור את הפעולה על התחנה הרצויה.
  /  ‰

מחליף תדרים קדימה ואחורה.  
A.SEL  ‰

לכ-5  תנגן  תחנה  כל  במערכת,  השמורות  רדיו  תחנות  בין  לעבור  מאפשר  זה  לחצן   
שניות. לחיצה ארוכה על לחצן זה תפעיל חיפוש ושמירת תחנות אוטומטית.

   /    ‰
סורק תחנות רדיו ועוצר את הסריקה כשהוא מאתר תחנה.  

 ST  ‰
.FM בחירה בין השמעה במונו או בסטריאו הזמינה גם לתחנות  

לחצני הספרות )1-6(  ‰
  לחיצה קצרה תבחר תחנה שמורה מראש, לחיצה ארוכה תשמור את התחנה הנוכחית.

)FM1 / FM2 / FM3 / AM1 / AM2( לחצני סוג התדר  ‰
בחירה בערוץ התדר שמעוניינים לכוון.  

DVD 3. תקליטור
הכניסו תקליטור לכונן ובתפריט הבית לחצו על לחצן "DVD" כדי להכנס לממשק התקליטור.

נגיעה במסך תעלה את התפריט חזרה.

‰     /  - הרצה קדימה / אחורה במהירויות x2 / x4 / x8 / x20 וניגון במהירות רגילה.
‰    /   - מעבר בין השירים קדימה ואחורה.

‰   - פעולת ניגון והשהייה.
‰   -  הפסקת הניגון: לחיצה על לחצן זה פעם אחת כדי לעצור את ניגון השיר.

זוית - מאפשר לבחור את זוית הצילום בעת ניגון תקליטור בעל זוויות צילום מרובות.  ‰
תפריט - במצב ניגון, לחצן זה משמש לכניסה לתפריט הניגון.  ‰

כתוביות - בורר בין אפשרויות הכתוביות במידה והסרט בעל אפשרות זו.  ‰
חזרה - נגן שוב.  ‰

R/L - במצב ניגון תקליטור, לחצן זה בוחר בין מצבי שמע.  ‰

OSD - מציג את המידע המתנגן על גבי כל המסך.  ‰

 OK /▼/▲/◄/►  ‰
מאפשר לבחור בין אפשרויות הסרגל השונות ולאשר את הבחירה.  

במצב ניגון MP3: בוחר שיר לניגון.  
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4. בלוטוס
בתפריט הבית לחצו על לחצן "בלוטוס" כדי להכנס לממשק הקישורית.

פעולת הצימוד נדרשת רק בפעם הראשונה כאשר מחברים בין הטלפון למערכת )בתנאי 
שמגדירים בטלפון חיבור אוטומטי למערכת לאחר החיבור הראשוני(.

יש לבצע חיפוש אחר שם ההתקן במכשיר הסלולארי "FIHONEST" )ניתן למצוא מידע זה 
תחת לחצן "הגדרות" בתפריט הבלוטוס(

לאחר שמכשיר הטלפון איתר את ההתקן יש ללחוץ עליו לחיבור. במידה והטלפון מבקש את 
קוד החיבור יש להקיש את הקוד "0000" וללחוץ על אישור )לא כל המכשירים הסלולריים 

דורשים את הקוד(.
לאחר החיבור ספר הטלפונים יועבר באופן אוטומטי )הליך זה יארך מספר דקות( ולחצני 

"מקשי חיוג" ו-"אנשי קשר" יהפכו לפעילים.

מקשי חיוג

מחיקה

חיוג

חיוג חוזר

רשימת שיחות

מענה לשיחה

5. מוסיקה
בתפריט הבית לחצו על לחצן "מוסיקה" כדי להכנס לממשק המוסיקה.

מקשי חיוג

הפחתת עוצמת 
השמע

מענה לשיחה

מעבר בין 
הטלפון למערכת

הגברת עוצמת 
השמע

ניתוק שיחה

בחר הכל

אישור

דפדוף מעלה

דפדוף מטה

שיר
קודם

שיר
הבא

ניגון
אקראי

תיקיית 
קבצים

מחק
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6. סרטים
בתפריט הבית לחצו על לחצן "סרט" כדי להכנס לממשק הסרטים.

7. כיוון תאריך ושעה
בתפריט הבית לחצו על לחצן "הגדרות" במסך שנפתח לחץ על לחצן "תאריך", יפתח מסך 

של לוח שנה + שעון.
לשינוי התאריך - שנה בעזרת החיצים את השנה, החודש ולחץ על היום בלוח השנה.

לכיוון השעון - לחץ על לחצן השעון.
.OK שנה את אזור הזמן המתאים לעונה והשתמש בלחצני +\-  לכיוון בסיום לחץ על

שלט רחוק

פירוט בעמוד הבא
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הפעל: מקש הפעלת וכיבוי המערכת.1.

MOOD: בחירה בין אפשרויות המדיה/אודיו השונות.2.

ניגון/השהייה: במצב ניגון מקש זה משהה את הניגון ולהיפך.3.

 השתק: לחיצה על מקש זה תשתיק את שמע המערכת, לחיצה נוספת מבטלת את    4.
הפעולה.

 BND/SYS במצב רדיו פעולה זו בוררת בין ערוצי הרדיו השונים, כאשר תקליטור מתנגן  5.
לחיצה על מקש זה כדי להחליף פורמט שידור.

TITAL: כאשר מתנגן תקליטור עם סרגל תפריט, לחצו על מקש זה כדי להסתירו.6.

SUB-T: בורר בין סוגי כתוביות שונים )אם קיים(.7.

SETUP: מעבר למסך DVD, לחיצה נוספת תחזיר למסך הקודם.8.

 SLOW: ניגון בקצב איטי, לחיצה על מקש זה קובעת את זמן הניגון.9.
ZOOM: מגדיל ומקטין, לחיצה על מקש זה קובעת את גודל התצוגה.10.

 ANGLE: כאשר מתנגן סרט בעל מספר זוויות צילום באמצעות מקש זה ניתן לברור  11.
ביניהן. 

 ST/PROG: לחיצה על מקש זה בוררת בין מצב השמעה מונו לסטריאו במצב רדיו, במצב 12.
.)PROGRM( תקליטור זהו מקש תכנות

 AMS/RPT: מקש סריקת ערוצים ושמירה אוטומטית במצב רדיו, במצבים אחרים זהו 13.
מקש חזרה על ניגון רצועה אחרונה.

 LOC/RDM: מקש זה מחליף בין שליטה ישירה ושליטה מרחוק במצב רדיו, במצב מדיה 14.
זהו מקש ניגון רנדומלי.

PBC: מקש זה מעלה את תפריט אפשרויות הניגון.15.

OSD: מציג מידע על התקליטור המתנגן.16.

AUDIO: מקש בחירת פורמט אודיו.17.

GOTO: בחירה בפעולת הניגון )הניווט נעשה באמצעות מקשי החיצים(.18.

 מקשי ספרות: במצב רדיו מעבירים בין ערוצי הרדיו השמורים, במצב אחר לחיצה 19.
עליהם תעביר לרצועה המבוקשת מתוך הרשימה.

מקשי עוצמת שמע: להנמיך/להגביר את עוצמת השמע.20.

 מקשי SEEK: במצב רדיו משמשים לסריקת תחנות, במצב נגן מדיה מעביר בין הרצועות 21.
השונות קדימה/אחורה.

SEL: כניסה לתפריט הגדרות אודיו.22.

חיצים: ניווט בין האפשרויות בתוך התפריטים השונים.23.
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ליצירת קשר סירקו את הברקוד


