
חוברת הוראות הפעלה
למערכת מולטימדיה



23

תוכן עניינים אזהרה!

ההוראות  חוברת  את  קרא  אנא  השימוש,  לפני  מקורי.  בעיצוב  מולטימדיה  מערכת  הותקנה  ברכב 
למוצר זה. הספרות שסופקה תאפשר לך להינות מכל התכונות שמערכת זו מציעה. אנא שמור חוברת 
זו להתייחסות עתידית. )בכל מקום בו הפניה וההתייחסות היא בלשון זכר, היא מטעמי נוחות וכללי 

הכתיבה העברית, אך נועדה לשני המגדרים כאחת(.

הוראות בטיחות
קרא בעיון את הוראות הבטיחות, ופעל לפיהן.. 1
הפעלת המערכת תעשה אך ורק לפי הוראות מדריך זה. הפעלה שלא לפי הכתוב במדריך עלולה . 2

לפגוע באחריות.
אין לפרק או לשנות את המכשיר. פירוק או שינוי המכשיר בדרך כלשהי תבטל את האחריות עליו.. 3
כל ניסיון תיקון או שירות במערכת, יש לבצע ע“י נציג מורשה מטעם גיל-קאר בלבד.. 4
יש להשתמש באביזרים מקוריים המיוצרים ומתוכננים עבור המערכת. שימוש במוצרים אחרים . 5

עלול לגרום נזק ומהווה סכנה לנהג לנוסעים במקרה של תאונה.
יש למנוע חדירת נוזלים למערכת. חדירת מים או כל נוזל אחר עלולה לגרום לקצר או שריפה.. 6
על מנת למנוע קצר, אין להחדיר למכשיר חפץ מתכתי כלשהו )מטבעות, מברגים וכדומה(.. 7
אין לחבר מוצרים שאינם מתאימים למערכת זו.. 8
המנע מהפעלת המערכת כאשר מנוע הרכב מדומם. המערכת צורכת אנרגיה רבה והמצבר נטען . 9

רק כל עוד המנוע פועל.
תצוגה . 10 הנהג  לעיני  הנראה  מסך  על  להציג  איסור  חל  התעבורה,  לתקנות  א‘   28 סעיף  פי  על 

שאיננה מיועדת לבקרה או ניווט, בזמן נהיגה.
מערכת זו מיועדת לשימוש ברכב בעל מצבר 12V והארקת הקוטב השלילי למרכב.. 11
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בקרות ומחוונים תכונות

כללי
• ניווט מובנה	
• יציאות וידאו משולבות לצגים נוספים	
• כניסת עזר לשמע/וידאו	
• בקרת שמע	
•  אקולייזר בעל 9 ערוצים עם שלושה מצבים קבועים מראש 	

ושלושה מצבים הניתנים להגדרה ושמירה לכל משתמש
• בקרת סב-וופר	
• כניסת מצלמה אחורית	

DVD
• יחס רוחב/גובה 16:9 או 4:3	
• הרצה מהירה לפנים, הרצה מהירה לאחור	
• השמעה, עצירה רגעית, עצירה, הפרק הבא והפרק הקודם	

CD/MP3/WMA
• גישה ישירה לרצועה	
• חיפוש רצועה לפנים/לאחור	
• השמעה אקראית, חוזרת ומקדימה	
• השמעה, עצירה רגעית, עצירה, הרצועה הבאה והרצועה הקודמת	

AM/FM
• 	 )12FM ,6AM( הגדרת תחנות מראש
• סטריאו/מונו אוטו'	
• חיפוש וסריקה	

iPod/iPhone
• גישה לרשימות השמעה iPod/iPhone, אמנים, תיקיות, שירים ווידאו )מחייב iPod וידאו( 	
• ניהול אספקת המתח מאפשר טעינת iPod/iPhone במצב מחובר	

מדיה
• USB תומך ברוב הכוננים הקשיחים וזכרונות “דיסק און קי“	
• כניסת שמע/וידאו בקוטר 3.5 מ“מ	

ניווט
• מקלט הניווט GPS מספק הכוונה שלב אחרי שלב עם בסיס נתונים רחב של מפה ונקודות עניין.	
• בקרת עוצמת שמע בלתי תלויה	

Bluetooth )בלוטוס(
• 	PDA/PMP -להעברת מוסיקה מ A2DP תצורת דיבורית בלוטוס לבטיחות / נוחות ותצורת
• שיחה ממתינה וזיהוי המחייג לשיחה בהמתנה	
• העברת אוטומטית של שיחה למכשיר הנייד עם הדממת המנוע	
• בקרת עוצמת מיקרופון בלתי תלויה	

מצלמה אחורית
• מערכת המולטימדיה בעיצוב מקורי תומכת באפשרות חיבור מצלמה אחורית )המצלמה היא 	

אופציה בתוספת תשלום(.

בקרות ומחוונים
בורר הפעלה, עוצמת שמע והשתקה . 1

להפעלת המערכת לחץ על הבורר. להפסקת המערכת, לחץ על הבורר והחזק אותו לחוץ למשך 
2 שניות. סובב את הבורר לכוונון עוצמת השמע ממצב 0 למצב 60. להשתקת השמע, לחץ רגעית 

על הבורר. להחזרת השמע, לחץ פעם נוספת על הבורר.
2 . NAV לחצן

למעבר בין תצורת ניווט למקור השמע הנוכחי, לחץ על לחצן זה. לדוגמה, ניתן לעבור מהרדיו 
לניווט ואז, חזרה לרדיו.

לחצן DEST )יעד( לא פעיל. 3
לחצן SEEK+ )חיפוש( . 4

כשהמערכת נמצאת בתצורת רדיו, לחץ על לחצן זה כדי לעבור לתדר הזמין הבא. כשהמערכת 
זה על מנת לבחור את השיר  iPod/iPhone/MP3/USB, לחץ על לחצן  מכווננת לתצורת השמעה 

הבא. 
לחצן SEEK- )חיפוש( . 5

כשהמערכת נמצאת בתצורת רדיו, לחץ על לחצן זה כדי לעבור לתדר הזמין הקודם. כשהמערכת 
זה על מנת לבחור את השיר  iPod/iPhone/MP3/USB, לחץ על לחצן  מכווננת לתצורת השמעה 

הקודם.
( עמעום . 6 לחצן )

לכוונון בהירות צג ה- LCD, לחץ על לחצן זה כלהלן: צג מופסק, מושחר, בינוני ובהיר.
בורר בקרת כוונון תחנות/שמע . 7

הקודם.  או  הבא  הזמין  לתדר  לעבור  כדי  זה  בורר  סובב  רדיו,  בתצורת  נמצאת  כשהמערכת 
כשהמערכת נמצאת בתצורת נגן MP3/USB סובב בורר זה כדי לבחור שיר. כשהמערכת נמצאת 
בתצורת DVD, סובב בורר זה כדי לבחור את הקובץ הבא או הקודם.לכניסה לצג בקרות השמע, 

לחץ על בורר זה. ליציאה, לחץ פעם נוספת על הבורר.
8 . ) לחצן הוצאה )

להוצאת תקליטור DVD/CD/MP3 לחץ על לחצן זה. השמעת התקליטור נפסקת, התקליטור יוצא 
והמערכת עוברת לתצורת רדיו. אם לא מוציאים את התקליטור מהמערכת ולוחצים פעם נוספת 
ייטען חזרה. אם לא מוציאים את התקליטור בתוך 10 שניות מיציאתו  של הלחצן, התקליטור 

מתוך פתח התקליטורים, הוא ייטען שוב אוטומטית כדי למנוע ממנו נזק בשוגג.
לחצן PHONE )טלפון( . 9

לגישה לתפריט בלוטוס של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
לחצן MENU )תפריט( . 10

לגישה לתפריט הראשי של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
לחצן SETUP )הגדרה( . 11

לגישה לתפריט ההגדרות של צג המגע, לחץ על לחצן זה.
כיסוי לכרטיס זיכרון למערכת הניווט. 12

ולא  בלבד,  ניווט  למפת  משמש   SD מיקרו  כרטיס  חריץ   .SD מיקרו  כרטיס  חריץ  את  מכסה 
למוסיקה או לקבצים אחרים. 

צג LCD וצג מגע. 13
לגישה לתפריטים או לתפקודי בקרה, לחץ על הצלמיות בתצוגה זו.

פתח תקליטורים. 14
מתחילה  תקליטור  הכנסת  עם  מופעלת,  כשהמערכת   .DVD/CD/MP3 מסוג  תקליטורים  מקבל 

ההשמעה.
שים לב: אם רכבך מצויד בבקרות מערכת השמע בגלגל ההגה, יתכן שבקרות אלה יפעלו באופן 
תפעל  המובנית  השמע/ניווט  שמערכת  יתכן  ההפעלה.  הוראות  בחוברת  המתואר  מזה  שונה 
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באופן שונה מהרדיו המקורי, בגלל התכונות הנוספות ותכונות שלא נתמכו על ידי הרדיו המקורי. 
פעולה זו היא תקינה.

קישור מדיה
המערכת מסופקת עם קישור מדיה המקבל אותות מהתקני שמע/וידאו שונים. קישור המדיה מותקן 

ומנותב במיקום נגיש ברכב.

 .iPod/iPhone לתקע בקוטר 3.5 מ“מ או למכשיר ,USB קישור המדיה תואם להתקן
שים לב: לחיבור הבסיסי, חובה לחבר את ה- iPod/iPhone למדיה.

בצע את הקישור עם כבל מתאם ה-iPod/iPhone שסופק עם מכשיר ה-iPod/iPhone או כזה שנרכש 
בנפרד. להקרנת וידאו ממכשיר iPod/iPhone, יש לרכוש כבל ייעודי.

מיקרופון דיבורית
מיקרופון הדיבורית מותקן ברכבך במיקום נגיש המאפשר קליטת קול מיטבית. יש לדבר בקול רם וברור 

בזמן השיחה בדיבורית.

נתונים בסיסיים אודות תקליטורי שמע/וידאו
לשימוש מיטבי בנגן CD/DVD, אנא קרא פרק זה.

סוגי התקליטורים שהמערכת שלך יכולה להשמיע
המערכת תשמיע את סוגי התקליטורים הבאים:

• תקליטור DVD - תקליטורי DVD המכילים שמע ו/או וידאו.	
• תקליטורי שמע - תקליטורי שמע המכילים מוסיקה או צלילים בלבד. 	
• תקליטורי MP3 - תקליטורים המכילים קבצי שמע )לדוגמה, תקליטור CD-R עם קבצי MP3 מוטענים(. 	

תקליטורי MP3 יכולים להכיל לכל היותר 500 שירים/תיקיות לכל תקליטור.
יצרני  מבחר  בגלל  אולם,  לצריבה.  הניתנות   DVD-ה תצורות  רוב  את  להשמיע  מסוגלת  המערכת 

התקליטורים והתוכנה, לא ניתן להבטיח השמעה של כל תקליטור.

DVD קידוד אזור
נגן ה-DVD מוגדר במפעל היצור לקוד אזור מסויים, בהתאם לאזור שבו נמכרת המערכת. תקליטורי 
DVD מקודדים גם הם לפי אזור. על למנת לאפשר השמעת התקליטור, קודי אזורים אלה חייבים להיות 

תואמים. אם קודי האזור אינם תואמים, התקליטור לא יושמע. 

הפעלה והפסקת המערכת
השמע/השתקה(  )הפעלה/עוצמת   Power/Volume/Mute הבקרה  בורר  על  לחץ  המערכת,  להפעלת 
הממוקם בלוח החזית. להפסקת המערכת, לחץ על בורר הבקרה Power/Volume/Mute הממוקם בלוח 

החזית והחזק אותו לחוץ במשך 2 שניות.
DVD/CD/MP3 השמעת תקליטור

הפעל את המערכת.. 1
ההשמעה . 2 מעלה.  כלפי  פונה  כשהתווית  התקליטורים,  לפתח   DVD/CD/MP3 תקליטור  הכנס 

מתחילה עם הכנסת התקליטור.
שים לב: כשהמערכת מותקנת כהלכה, לא ניתן להציג תקליטור וידאו DVD בצג ה- LCD הקדמי, למעט 

כשבלם החנייה מופעל.
בחירת מקורות שמע/וידאו, ניווט או הגדרות מערכת

לחץ על לחצן MENU )תפריט( הממוקם בלוח החזית או על צלמית Menu, כדי להציג את התפריט . 1
הראשי.

2 .  ,iPod ,)לא פעיל בישראל - XM רדיו( XM Radio ,)רדיו( Radio ,)תקליטור( Disc לחץ על צלמית
)הגדרות(.   Settings או   AV IN ,USB ,Bluetooth )ניווט(,   Navigation LCD אחורי(,  )צג   Rear LCD 

אם המקור אינו זמין, הצלמית תוצג בצבע אפור.
כוונון עוצמת השמע

בלוח  הממוקם   Power/Volume/Mute הבקרה  בורר  את  סובב  השמע,  עוצמת  להנמכת  או  להגברה 
יציג את עוצמת השמע למשך 3 שניות. עוצמת השמע נעה בטווח  החזית. לוח החזית של המערכת 

0 עד 60.
ידי סיבוב בורר  ניתן לכוונן בנפרד מעוצמת השמע של הרדיו, על  את העוצמה של הניווט והבלוטוס 
הבקרה Power/Volume/Mute. כדי לאפשר את כוונון העוצמה, על מערכת הניווט להיות במצב השמעה, 
ועל תפקוד בלוטוס להיות במהלך שיחה. בעת יציאה מהניווט ומתפקוד בלוטוס, עוצמת השמע תחזור 

לרמה של מקור השמע הקודם.
השתקת השמע

להשתקת השמע של המערכת, לחץ על בורר הבקרה Power/Volume/Mute הממוקם בלוח החזית. חיווי 
ההשתקה   יופיע בצג ה- LCD. לחץ פעם נוספת על בורר הבקרה Power/Volume/Mute כדי להחזיר 
את עוצמת השמע לרמתה הקודמת. כוונון העוצמה או שימוש באחת מתכונות הגדרות השמע מבטלים 

את תפקוד ההשתקה.
כוונון חלוקת השמע לפנים/לאחור והאיזון בין צד שמאל/ימין

צלמית . 1 על  או  החזית  בלוח  הממוקם  תחנות/שמע(  )כוונון   Tune/Audio הבקרה  בורר  על  לחץ 
השמע  שבצג המגע, כדי להציג את בקרת השמע.

לכוונון האיזון בין צד שמאל/ימין, לחץ על צלמית שמאל )L( או ימין )R( ולכוונון חלוקת השמע . 2
לפנים/לאחור, לחץ על הצלמית )F( לפנים או )R( לאחור.
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לחזרה למקור השמע הנוכחי, לחץ על צלמית Back  )חזרה( בצג המגע.. 3

כוונון בקרות האקולייזר
בחר מקור שמע/וידאו.. 1
להצגת האקולייזר, לחץ על צלמית EQ  )אקולייזר( בצג המגע.. 2

להתאמת כוונוני השמע למאפייני השמע של רכבך:. 3
לחץ על חץ מעלה או מטה של האקולייזר הגרפי בעל 9 הערוצים )ניתן לשמור בזכרון תצורה א. 

מועדפת של האקולייזר על ידי לחיצה ממושכת על צלמית USER3-USER1(, או
בחר רמה מוגדרת על ידי לחיצה על צלמית Classical )קלאסי(, Pop )פופ( או Flat )ישר(, אוב. 
בחר הגדרת משתמש על ידי לחיצה על צלמית User 1, User 2 או User 3.ג. 

לחזרה למקור השמע הנוכחי, לחץ על צלמית Back  בצג המגע.. 4

כוונון התאריך והשעה במערכת
לחץ על צלמית Settings בלוח החזית. בצג מופיעה תצוגת כוונון.. 1
לחץ על צלמית Next )הבא(. בצג מופיעה תצוגת כוונון שנייה.. 2

לבחירת אזור הזמן שלך, לחץ על צלמית ( Up( “מעלה“ או Down )( “מטה“. ישראל נמצאת  . 3
 .GMT +02:00 :באיזור זמן

לצפייה בתצוגת כוונון התאריך והשעה במערכת, לחץ על צלמית כוונון התאריך והשעה.. 4

5 . )(  Increase צלמית  על  לחץ  השניות,  או  הדקות  השעה,  היום,  החודש,  השנה,  ערך  לכוונון 
“הוספה“ או ( Decrease( “גריעה“.

לחזרה לתצוגה הקודמת, לחץ על צלמית Back  )חזרה(.. 6

איפוס המערכת
לתיקון הערך לאחר הפסקה או פעולה לא חוקית אחרת במערכת, השתמש בקצה של עט כדי ללחוץ 
על לחצן האיפוס, הממוקם בחזית המערכת, או לחץ על צלמית System Reset )איפוס מערכת(, בתצוגת 

ההגדרות.
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תפריט ראשי תפריט ראשי

תצוגת תפריט ראשי

התפריט הראשי מאפשר בחירת מקור שמע/וידאו לאזור הקדמי והאחורי של רכבך. בנוסף, ניתן לגשת 
לתפקודי הניווט או הגדרת המערכת.

) חיווי השתקה )
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי המשתמש בתפריט ההגדרות.

צלמית תקליטור
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגות בקרה של CD/DVD/MP3. התצוגה שתופיע תלויה בסוג התקליטור 

שהוכנס. כשלא מוכנס תקליטור CD/DVD/MP3, צלמית זו מוצגת בצבע אפור )לא פעילה(.
צלמית רדיו

.AM/FM לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת רדיו
USB צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתכולת התקן USB. כשלא לא מחובר התקן USB לקישור המדיה, צלמית 
זו מוצגת בצבע אפור )לא פעילה(.

iPod צלמית
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת iPod/iPhone. כשלא מחובר מכשיר iPod/iPhone לקישור המדיה, 

צלמית זו מוצגת בצבע אפור )לא פעילה(.
צלמית צג LCD אחורי

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת צג LCD אחורי. תצוגה זו מאפשרת למשתמש לפקח על תקליטור 
וידאו DVD בחלק האחורי של רכב המצוייד בצגים אחוריים.

צלמית ניווט
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת הניווט.

AV IN צלמית
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת הכניסה של Audio/Video. כשלא מחובר התקן שמע/וידאו לקישור 

המדיה, צלמית זו מוצגת בצבע אפור )לא פעילה(.
צלמית בלוטוס

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בלוטוס.
צלמית הגדרות

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת ההגדרות.
צלמית מידע

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת המידע.
צלמית כתומה/כחולה

לחץ על צלמית זו כדי לעבור מתצוגת תפריט בצבע כתום לתצוגה בצבע כחול.

והשמע  יופסק  הוידאו  כחול,  בצבע  לתפריט  כתום  בצבע  התפריט  בין  עוברת  כשהמערכת  לב:  שים 
יושתק למשך כעשר שניות.

צלמית יום/לילה
לחץ על צלמית זו כדי לעמעם או להבהיר את הצג. עם בחירת תצורת לילה הצג יתעמם; עם בחירת 
תצורת יום, הצג יתבהר. כשתפקוד Auto Dimmer )עמעום אוטומטי( מופעל בתפריט ההגדרות, צלמית 

זו מוצגת בצבע אפור )לא פעילה(.
צלמית כיבוי הצג

לכיבוי הצג, לחץ על צלמית זו. לחזרה לתצוגה רגילה, גע בצג.
צלמיות Dark )מושחר(, Soft )בינוני( ו- Bright )בהיר(

לחץ על צלמיות Dark ,Soft או Bright על מנת לכוונן את בהירות הצג בהתאם להעדפות שלך.
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CD צג בקרות

לתצורת  עוברת  המערכת  תקליטור,  הכנסת  עם 
CD ומתחילה בהשמעת התקליטור.

צלמית Menu )תפריט(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 

הראשי.
) חיווי השתקה )

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.
תצוגת השעה

ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 
המשתמש בתפריט ההגדרות.

תצוגת מידע השמעה
מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר 
הקובץ,  שחלף,  הזמן  הרצועה,  מספר  הכותר, 
הפסקה/השמעה/ מצב  אודות  ומידע  התיקיה 

עצירה רגעית.
צלמית האקולייזר 

זו כדי לגשת לתצוגת בקרות  לחץ על צלמית 
האקולייזר.

 צלמית Audio )שמע(
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

 צלמית Previous )הקודם(
הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

הקודמת.
 צלמית Fast Reverse )הרצה מהירה לאחור(
כדי לבצע השמעה מהירה  זו  לחץ על צלמית 

לאחור.
 צלמית Play/Pause )השמעה/עצירה רגעית(

ההשמעה.  את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של 

ההשמעה.
 צלמית Stop )הפסקה(

לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.
 צלמית Fast Forward )הרצה מהירה לפנים(

מהירה  השמעה  לבצע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
לפנים.

 צלמית Next )הבא(
הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

הבאה.
Mute צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע 
פעם  לחץ  יוצג.  ההשתקה  חיווי  המערכת.  של 
נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי 

ההשתקה נעלם.
צלמית Folder )תיקיה(

במהלך השמעת תקליטור, צלמית זו מוצגת בצבע 
אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

צלמית Track List )רשימת רצועות(
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת כניסה ישירה 

לרשימת הרצועות.
 צלמית Repeat )השמעה חוזרת(

לחזור  כדי  השמעה,  במהלך  זו  צלמית  על  לחץ 
יידלק  החיווי  הנוכחית.  הרצועה  את  ולהשמיע 
והרצועה תושמע שוב. לחץ פעם נוספת על צלמית 
זו )ביטול/השמעה חוזרת(. החיווי יתעמעם ויתרת 

רצועות התקליטור תושמע.
 צלמית Shuffle )השמעה אקראית(

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות 
התיקיה על פי סדר אקראי.

צלמית Scan )סריקה(
במהלך השמעת תקליטור, צלמית זו מוצגת בצבע 

אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

תצוגת כניסה ישירה לרשימת הרצועות

תצוגת  תופיע   ,Tracklist צלמית  על  כשלוחצים 
באפשרותך  הרצועות.  לרשימת  ישירה  כניסה 
לחיצה על צלמית  ידי  על  ישירות,  רצועה  לבחור 
המספר המתאים. מספר הכותר, מספר הרצועה 

ונתוני הזמן שחלף, מוצגים.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת בקרות 
התקליטור.

MP3 תצוגת בקרות

לדחוס  ניתן  דיגיטלי.  שמע  לאחסון  תבנית  היא   MP3
תקליטור שירים איכותי לתבנית MP3, תוך אובדן איכות 

מועט ובנפח אחסון קטן בהרבה.
עם הכנסת תקליטור MP3, המערכת נכנסת לתצורת 
המערכת  מתחילה.  התקליטור  והשמעת   MP3
משמיעה את השירים לפי הסדר שבו הם נצרבו 
תקליטור  תשמיע  המערכת  התקליטור.  גבי  על 
תיקיות   200 ו/או  שירים   500 עד  המכיל   MP3

שונות.
צלמית Menu )תפריט(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) חיווי השתקה )
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש בתפריט ההגדרות.
תצוגת מידע השמעה

מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר 
הקובץ,  שחלף,  הזמן  הרצועה,  מספר  הכותר, 
הפסקה/השמעה/עצירה  מצב  ומידע  התיקיה 

רגעית.
 EQ צלמית

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
האקולייזר.

Audio צלמית 
בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

השמע.
 צלמית Previous )הקודם(

הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הקודמת.

Fast Reverse צלמית 
מהירה  השמעה  לבצע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

לאחור.
Play/Pause צלמית 

לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההשמעה. 

לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של 
ההשמעה.

Stop צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.

Fast Forward צלמית 
מהירה  השמעה  לבצע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

לפנים.
 צלמית Next )הבא(

הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הבאה.

Mute צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע 
פעם  לחץ  יוצג.  ההשתקה  חיווי  המערכת.  של 
נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי 

ההשתקה נעלם.
צלמית Folder )תיקיה(

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת כניסה ישירה 
לרשימת התיקיות.

צלמית Tracklist )רשימת רצועות(
במהלך השמעת תקליטור MP3, צלמית זו מוצגת 

בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.
  Repeat צלמית

לחזור  כדי  השמעה,  במהלך  זו  צלמית  על  לחץ 
ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. החיווי יידלק 
על  נוספת  פעם  לחץ  שוב.  תושמע  והרצועה 
החיווי  החוזרת.  ההשמעה  לביטול  זו  צלמית 

יתעמעם ויתרת התיקיה תושמע.
Shuffle צלמית 

לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות 
התיקיה על פי סדר אקראי.

Scan צלמית
במהלך השמעת תקליטור MP3, צלמית זו מוצגת 

בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

תצוגת כניסה ישירה לרשימת התיקיות

כשלוחצים על צלמית Folder )תיקיה(, תופיע תצוגת 
כניסה ישירה לרשימת התיקיות.
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צלמית Back  )חזרה(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת בקרות 

.MP3

Folder צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת התיקיות 

הצרובות בתקליטור.
על  התיקיה  לתכולת  ישירות  לגשת  באפשרותך 
שם  צלמית  התיקיה.  שם  צלמית  על  לחיצה  ידי 

התיקיה ממוקמת בחלק הימני של הצג.
שים לב: בהתאם לכמות השירים, לסוג התקליטור 
הקבצים  שרשימת  יתכן  ההקלטה,  ולשיטת 
ישקף  המוצג  המידע  כל  בנוסף,  באיטיות.  תוצג 
תוכנית  ידי  על  בתקליטור  במאוחסן  המידע  את 
את  יערכו  ההקלטה  תוכניות  כל  לא  ההקלטה. 

נתוני השיר באותו אופן.
צלמית File )קובץ(

 MP3 זו כדי להציג רשימת קבצי  לחץ על צלמית 
קובץ  להשמיע  באפשרותך  במדריך.  הממוקמים 
הקובץ  שם  צלמית  על  לחיצה  ידי  על  ישירות 
בחלק  ממוקמת  הקובץ  שם  צלמית  המתאים. 
הרצועה  מספר  הכותר,  מספר  הצג.  של  הימני 

ונתוני הזמן שחלף, מוצגים.

DVD תצוגת בקרות

עם הכנסת תקליטור DVD, המערכת נכנסת לתצורת 
DVD והשמעת התקליטור מתחילה.

ניתן  לא  כהלכה,  מותקנת  כשהמערכת  לב:  שים 
להקרין תקליטור וידאו DVD בצג ה- LCD הקדמי, 
מותקנים,  כשהם  מופעל.  החנייה  כשבלם  למעט 
יציאות הוידאו וצגי הוידאו האחוריים יפעלו באופן 

רגיל.
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש בתפריט ההגדרות.
תצוגת מידע השמעה

מציגה את סוג התקליטור הנוכחי שהוכנס, מספר 
הקובץ,  שחלף,  הזמן  הרצועה,  מספר  הכותר, 
הפסקה/השמעה/עצירה  מצב  ומידע  התיקיה 

רגעית.
 EQ צלמית

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
האקולייזר.

Audio צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

 צלמית Previous )הקודם(
הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

הקודמת.
Fast Reverse צלמית 

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה 
לאחור.

Play/Pause צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי להתחיל את ההקרנה. לחץ 
של  רגעית  לעצירה  זו  צלמית  על  נוספת  פעם 

ההקרנה.

Stop צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההקרנה.

Fast Forward צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה 

לפנים.
 צלמית Next )הבא(

לחץ על צלמית זו כדי להקרין את הפרק הבא.
Mute צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע 
פעם  לחץ  יוצג.  ההשתקה  חיווי  המערכת.  של 
נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי 

ההשתקה נעלם.
Folder צלמית

זו מוצגת  DVD, צלמית  במהלך הקרנת תקליטור 
בצבע אפור, דבר המציין שלא ניתן לבחור אותה.

צלמית 4:3
בתבנית  תמונה  להציג  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
סטנדרטית. תבנית תמונה סטנדרטית הינה בעלת 
יחס אופקי/אנכי של 4 ל- 3, תוך השארת אזור ריק 

בצד ימין ושמאל של הצג.
צלמית 16:9

בתבנית  תמונה  להציג  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
תצוגה רחבה. תבנית תמונה בתצוגה רחבה הינה 
בעלת יחס אופקי/אנכי של 16 ל- 9, תוך השארת 

אזור ריק בחלק העליון והתחתון של הצג.
צלמית Full )תצוגה מלאה(

זו כדי להציג את תמונת הוידאו  לחץ על צלמית 
על פני כל שטח הצג.

צלמית Video )וידאו(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת וידאו.

בקרות בצג

לגישה לבקרות בצג, גע בצג במהלך השמעת 
.DVD תקליטור

שים לב: הבקרות בצג מופסקות אוטומטית אם לא 
נעשתה בחירה בתוך ארבע שניות או כשלוחצים 
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AM/FM תפעול רדיו DVD תפעול

תצוגת כוונוני תמונה

לכוונן את רמות הצבע,  ניתן  בוידאו,  בעת צפייה 
הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך.

שים לב: תצוגת כוונוני התמונה תיפסק אוטומטית 
או  שניות  ארבע  בתוך  בחירה  נעשתה  לא  אם 

כשלוחצים על לחצן אחר.
צלמית Adjustment Bar )סרגל הכוונונים(

לחץ על צלמיות החצים   או   כדי להגדיל או 
להקטין את הכוונון בשלב אחד.

על לחצן אחר.
חיווי הזמן שחלף

חיווי זה מציג את זמן ההשמעה שחלף של הקובץ 
הנוכחי.

צלמית Audio )שמע(
לחץ על צלמית זו כדי לבחור שפת שמע להשמעת 
DVD. שפת השמע תלויה במידע הזמין בכל תקליטור.

צלמית Subtitle )כותרת משנה(
לחץ על צלמית זו כדי לבחור שפת כותרת משנה 
תלויה  המשנה  כותרת  שפת  בתצוגה.  שתופיע 

במידע הזמין בכל תקליטור.
 Back צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת בקרות 
.DVD

OK -ו   ,   , , צלמיות
לנווט  כדי    או    ,  , צלמיות  על  לחץ 

בתפריט DVD הראשי.
לחץ על צלמית OK כדי לבחור פריט.
צלמית Main Menu )תפריט ראשי(

 DVD -לחץ על צלמית זו כדי להציג את תפריט ה
הראשי.

Fast Reverse צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה 

לאחור.
Fast Forward צלמית 

לחץ על צלמית זו כדי לבצע הרצת וידאו מהירה 
לפנים.

צלמית Setup )הגדרות(
 Picture לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

Adjustment )כוונוני תמונה(.

 צלמית Previous )הקודם(
לחץ על צלמית זו כדי להקרין את הפרק הקודם.

Play/Pause צלמית 
ההשמעה/ את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

לעצירה  זו  צלמית  על  נוספת  פעם  לחץ  הקרנה. 
רגעית של ההשמעה/הקרנה.

Stop צלמית 
זו כדי להפסיק את ההשמעה/ לחץ על צלמית 

הקרנה.
 צלמית Next )הבא(

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע/להקרין את הפרק 
הבא.

AM/FM תצוגת רדיו

Menu צלמית
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 

הראשי.
) ( Mute חיווי

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.
תצוגת השעה

ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 
המשתמש בתפריט ההגדרות.

 EQ צלמית
בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

האקולייזר.
Audio צלמית 

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
השמע.

)Traffic Announcement( TA צלמית
עדכוני תנועה – פונקציה זו אינה פועלת. מומלץ 

להשאירה במצב כבוי.
)Alternative Frequency( AF צלמית

חלופי,  לתדר  התחנה  תדר  של  אוטומטי  שינוי 
כשרמת הקליטה יורדת מתחת לסף מוגדר. 

מומלץ להשאיר פונקציה זו במצב פעיל.
 צלמית Previous )הקודם(

הרדיו  לתחנת  להאזין  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הקודמת החזקה ביותר, בתדר נמוך יותר.

חיווי תדר
מציג את תדר תחנת הרדיו המושמעת.

 צלמית Next )הבא(
הרדיו  לתחנת  להאזין  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

החזקה, בתדר גבוה יותר.
צלמיות Preset )תחנות מוגדרות מראש(

בזיכרון.  שנשמרו  תחנות  מציגות  אלה  צלמיות 
)6 בתחום   FM יכול לשמור 12 תחנות  מקלט הרדיו 
חיווי   .AM תחנות  ו-6   )FM2 בתחום  ו-6   FM1
התחנות הקבועות מציג את תדר התחנה שהמקלט 

מכוונן אליה.

לשמירת תחנה:
כוונן את המקלט לתחנה הרצויה.. 1
לשמירת תחנה, לחץ והחזק אחת מצלמיות . 2

התחנות למשך 5 שניות.
ותדר . 3 נדלקת  הרפה מהצלמית. הצלמית 

התחנה מוצג.
לאחזור תחנה:

לחץ על FM1, FM2 או AM כנדרש.. 1
לחץ על הצלמית שנקבעה לתחנה הנבחרת.. 2

תצוגת כותרת
התפקוד מציג הודעות כותרת המשודרות על ידי 

תחנות מסויימות.
Mute צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע 
של המערכת. חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם 
נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי 

ההשתקה נעלם.
FM1 צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים 
FM1 ולהציג את תחנות FM1 שנקבעו מראש. ניתן 

לשמור עד 6 תחנות FM1 קבועות מראש.
FM2 צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים 
FM2 ולהציג את תחנות FM2 שנקבעו מראש. ניתן 

לשמור עד 6 תחנות FM2 קבועות מראש.
AM צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לבחור את תחום התדרים 
ניתן  AM שנקבעו מראש.  ולהציג את תחנות   AM

לשמור עד 6 תחנות AM קבועות מראש.
Scan צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לסרוק לתחנה החזקה 
בתחנה  שניות  כארבע  תשתהה  המערכת  הבאה. 
זו. לחץ פעם נוספת על Scan כדי להאזין לתחנה 
זו. אם לא נלחצת הצלמית Scan, המערכת תסרוק 

אוטומטית לתחנה הבאה.
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iPod/iPhone תפעול USB תפעול

USB תצוגת

ניתן לשלוט בהתקן USB באמצעות צג המגע, כדי 
לגשת לקבצי שמע השמורים בהתקן זה.

שים לב: 
• על התקן ה-USB להיות מחובר באמצעות 	

קישור המדיה.
• רוב תצורות 	 המערכת מסוגלת להשמיע את 

מבחר  בגלל  אולם,  לצריבה.  הניתנות  המדיה 
לא  הצריבה,  ושיטות  התוכנה  המדיה,  יצרני 
לנגן קבצי שמע  ניתן להבטיח השמעה. רצוי 

."MP3" מסוג
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש, בתפריט ההגדרות.
תצוגת מידע השמעה

הקובץ  סוג  הבאים:  הנתונים  מופיעים  בתצוגה 
המושמע, הרצועה, האמן, התיקיה, הזמן שחלף 

ומידע אודות מצב השמעה/עצירה רגעית.
 EQ צלמית

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות האקולייזר.
Audio צלמית 

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.
צלמית רשימת השמעה

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת רשימת השמעה.
Mute צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע. 
חיווי ההשתקה יוצג. לחץ פעם נוספת על צלמית 

זו כדי להחזיר את השמע. חיווי ההשתקה נעלם.
 צלמית Previous )הקודם(

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הקובץ הקודם.
Play/Pause צלמית 

ההשמעה.  את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של 
ההשמעה.

 צלמית Next )הבא(
לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את הקובץ הבא.

Shuffle צלמית 
לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות 
התיקיה על פי סדר אקראי. לחץ על צלמית זו כדי 
להפסיק את תצורת ההשמעה על פי סדר אקראי.

 Repeat צלמית
לחזור  כדי  השמעה,  במהלך  זו  צלמית  על  לחץ 
יידלק  החיווי  הנוכחית.  הרצועה  את  ולהשמיע 
על  נוספת  פעם  לחץ  שוב.  תושמע  והרצועה 
החיווי  החוזרת.  ההשמעה  לביטול  זו  צלמית 

יתעמעם ויתרת רשימת השמעה תושמע.
תצוגת רשימת השמעה

חיפוש  לך  מאפשרת  ההשמעה  רשימת  תצוגת 
 USB -קבצי מוסיקה או וידאו השמורים בהתקן ה
להציג  כדי  הרשימה  מתוך  פריט  על  לחץ  שלך. 
פריט  השמעת  להתחיל  או  התיקיה  תכולת  את 
 Scroll צלמית  על  לחץ  ישים.  הדבר  כאשר  זה, 
( Down( )גלילה מטה( כדי להציג את הדף הבא 
 )(  Scroll Up צלמית  על  או  התפריט  ברשימת 

)גלילה מעלה( כדי להציג את הדף הקודם.
צלמית Back  )חזרה(

.USB לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת
Prev צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הקודם.
Next צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הבא.

:USB מגבלות פעולה עם התקן
התקן הזיכרון )Disc on Key( הינו בגודל שאינו . 1

32G עולה על
קיימים בהתקן קבצי מוזיקה בלבד בפורמט . 2

MP3
מומלץ להשתמש בתוכנת Audio Converter להמרת 

.MP3 קבצי מוזיקה לפורמט

iPod/iPhone תצוגת

באפשרותך לשלוט במכשיר iPod/iPhone באמצעות 
אמנים,  השמעה,  לרשימות  לגשת  כדי  המגע,  צג 

תיקיות, שירים, וידאו וכדומה.
 iPod/iPhone שים לב: לקישור בסיסי, על מכשיר 
שלך להיות מחובר באמצעות כבל מתאם המסופק 
יחד עם המכשיר או הנרכש בנפרד. להקרנת וידאו 

ממכשיר iPod/iPhone, יש לרכוש כבל ייעודי.
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש בתפריט ההגדרות.
תצוגת מידע השמעה

בתצוגה מופיעים הנתונים הבאים: הרצועה, האמן, 
התיקיה וזמן ההשמעה שחלף.

חלון תצוגה מקדימה 
החלון מציג תמונות מהתיקיה, כשמידע זה זמין.

 EQ צלמית
בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

האקולייזר.
Audio צלמית 

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
השמע.

Shuffle צלמית
לחץ על צלמית זו על מנת להשמיע את רצועות 
  Shuffle חיווי  אקראי.  סדר  פי  על  התיקיה 

מוצג כשתצורת ההשמעה האקראית פעילה.
צלמית RPT )השמעה חוזרת(

לחזור  כדי  השמעה,  במהלך  זו  צלמית  על  לחץ 
ולהשמיע את הרצועה הנוכחית. לחץ על צלמית 
זו פעם שנייה כדי לחזור ולהשמיע את כל רצועות 
כדי  נוספת  פעם  זו  צלמית  על  לחץ  התיקיה. 
חיווי  החוזרת.  ההשמעה  תצורת  את  להפסיק 

החוזרת  ההשמעה  כשתצורת  מוצג    Repeat
פעילה.

Mute צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להשתיק את יציאת השמע 
פעם  לחץ  יוצג.  ההשתקה  חיווי  המערכת.  של 
נוספת על צלמית זו כדי להחזיר את השמע. חיווי 

ההשתקה נעלם.
 צלמית Previous )הקודם(

הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הקודמת בתיקיה.

Play/Pause צלמית 
ההשמעה.  את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של 

ההשמעה.
 צלמית Next )הבא(

הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הבאה בתיקיה.
Video צלמית

כל  פני  בוידאו על  כדי לצפות  זו  לחץ על צלמית 
כשלא  אפור  בצבע  מוצגת  זו  צלמית  הצג.  שטח 

נבחר וידאו להקרנה נוכחית.
צלמית Search )חיפוש(

.Search לחץ על צלמית זו כדי להציג את תצוגת

תצוגת חיפוש

תצוגת החיפוש מאפשרת לך חיפוש קבצי מוסיקה 
או וידאו השמורים במכשיר iPod/iPhone שלך. לחץ 
מוסיקה  לחפש  כדי  המוסיקה  רשימת  תיבת  על 
על פי קבוצות שירים, תיקיות, אמנים, סגנונות או 
הוידאו  רשימות השמעה. לחץ על תיבת רשימת 

כדי להציג את רשימת הקרנת הוידאו.
לחץ על תיבת אחד הפריטים ברשימה כדי להציג 
מידע אודותיו או להתחיל בהשמעת/הקרנת הפריט, 
 Scroll Down צלמית  על  לחץ  אפשרי.  כשהדבר 
)( כדי להציג את הדף הבא ברשימת התפריט 
או על צלמית ( Scroll Up( כדי להציג את הדף 

הקודם.
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תפעול תצוגת מסכים אחוריים iPod/iPhone תפעול

 Back צלמית
iPod/ זו על מנת לחזור לתצוגת  לחץ על צלמית 

.iPhone

Prev צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הקודם.

Next צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להציג את הדף הבא.

צלמית Return  )חזרה(
המדרג  רמת  את  להציג  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

הבאה הגבוהה יותר ברשימה.
SETUP תצוגת הגדרות

וידאו על פני כל שטח הצג, גע בצג  בעת תצוגת 
ה- LCD כדי להציג את תצוגת ההגדרות.

שים לב: תצוגת ההגדרות מופסקת אוטומטית 
או  שניות  ארבע  בתוך  בחירה  נעשתה  לא  אם 

כשלוחצים על לחצן אחר.
 Back צלמית

iPod/ לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת
.iPhone

Setup צלמית
 Picture לגשת לתצוגת  כדי  זו  לחץ על צלמית 

.Adjustment

תצוגת כוונוני תמונה

לכוונן את רמות הצבע,  ניתן  בוידאו,  בעת צפייה 
הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך. 

שים לב: תצוגת כוונוני התמונה מופסקת אוטומטית 
או  שניות  ארבע  בתוך  בחירה  נעשתה  לא  אם 

כשלוחצים על לחצן אחר.
צלמית Adjustment Bar )סרגל הכוונונים(

לחץ על צלמיות החצים   או   כדי להגדיל או 
להקטין את הכוונון בשלב אחד.

תצוגת מסכים אחוריים

המערכת מאפשרת את פעולתם של שני מקורות 
ניתן להגדיר את צג המערכת  בו זמנית. לדוגמה, 
יכולים  מאחור  שהנוסעים  בעוד  הרדיו,  לתפקוד 
אחורי  בצג  שימוש  תוך  וידאו,  בתקליטור  לצפות 
צגים  לשני  חיבור  מספקת  המערכת  אופציונלי. 

נוספים )הנמכרים בנפרד(, לנוסעים מאחור.
לשליטה על הצג)ים( האחורי)ים(, בצע את הפעולות 

הבאות:
עיין . 1 אנא  האחורי)ים(.  הצג)ים(  את  הפעל 

יחד  שסופקה  המשתמש  חוברת  בהוראות 
עם הצג)ים(.

הכנס למערכת את המדיה )DVD, CD וכדומה( . 2
שיש להשמיע.

על . 3 ולחץ  הראשי  התפריט  לתצוגת  היכנס 
צלמית Rear LCD )צג LCD אחורי(.

כדי . 4 הצגים  גבי  שעל  בבקרות  השתמש 
לשלוט בהשמעה/הקרנה באזור האחורי.

שים לב: אין אפשרות להחליף את מקור האזור 
הקדמי או לשלוט בו, מתוך צג הוידאו של האזור 

האחורי.
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש בתפריט ההגדרות.
 צלמית Previous )הקודם(

לחץ על צלמית זו כדי להשמיע/להקרין את הקובץ 
ה-DVD הקודם או רצועת התקליטור הקודמת.

Play/Pause צלמית 
ההשמעה/ את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

לעצירה  זו  צלמית  על  נוספת  פעם  לחץ  הקרנה. 
רגעית של ההשמעה/הקרנה.

 צלמית Next )הבא(
לחץ על צלמית זו כדי לעבור לפרק ה-DVD הבא 

או לרצועת התקליטור הבאה.
Stop צלמית 

השמעת/ את  להפסיק  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הקרנת התקליטור. לחץ על צלמית זו כדי להמשיך 

בהשמעה/הקרנה.



2223

AV IN תפעול מדריך ניווט מהיר

תצוגת ניווט
התראות . 1 של  רב  מספר  מציעה  התוכנה 

 לנהג )קוליות וויזואליות(, במסגרת חבילת    
על  בתוכנה.  הקיימת  בדרכים"  "בטיחות 
בפני  יושמעו  התראות  אילו  לבחור  מנת 
הנהג וכיצד, יש לבצע את הפעולות הבאות:

במסך הראשי ללחוץ על "עוד..."א. 
ללחוץ על "הגדרות"ב. 
ללחוץ על "צלילים ואזהרות"ג. 
ללחוץ על "התראות בטיחות ומצלמות"ד. 
לחיצה ה.  על-ידי  הריק  בריבוע   V להוסיף 

עליו
• שימו לב כי הפעלת התראות בטיחות תגרום 	

לכך שבזמן התראה בדרך המערכת תודיע 
על-ידי צפצוף וסימן של ההתרעה על גבי 

מפת הניווט.
חשוב מאד שבמידה ומכניסים מסלול ליעד . 2

לא  אשר  קודם  מסלול  וקיים  לניווט  חדש 
הכנסת  בסיום  ללחוץ  יש  בוטל/הופסק 
)ולא על  מסלול חדש  על  הכתובת החדשה 

יעד סופי(.

להורדת חוברת הפעלה מורחבת נא להיכנס . 3
WWW.NAVNGO.CO.IL לאתר

לשונית הורדות – חוברות הפעלה או לסרוק 
את הברקוד המצורף.

AV IN תפעול

חיצוני  מהתקן  שמע/וידאו  להשמיע  באפשרותך 
המחובר למערכת.

שים לב:
• על התקן השמע/וידאו להיות מחובר לקישור 	

המדיה באמצעות כבל מתאם שמע/וידאו 
שניתן לרכוש בנפרד.

• על 	 ישירות  לשלוט  יכולה  אינה  המערכת 
התקנים חיצוניים המחוברים לקישור המדיה. 
אנא עיין בחוברת הוראות ההפעלה שסופקה 

יחד עם ההתקן החיצוני.
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש, בתפריט ההגדרות.
 EQ צלמית

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
האקולייזר.

Audio צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

SETUP תצוגת הגדרות

וידאו על פני כל שטח הצג, גע בצג  בעת תצוגת 
ה-LCD כדי להציג את תצוגת ההגדרות.

שים לב: תצוגת ההגדרות מופסקת אוטומטית 
או  שניות  ארבע  בתוך  בחירה  נעשתה  לא  אם 

כשלוחצים על לחצן אחר.
 Back צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

Setup צלמית
 Picture לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

.Adjustment

תצוגת כוונוני תמונה

לכוונן את רמות הצבע,  ניתן  בוידאו,  בעת צפייה 
הגוון, הניגודיות והבהירות, בהתאם להעדפותיך.

שים לב: תצוגת כוונוני התמונה תיפסק אוטומטית 
או  שניות  ארבע  בתוך  בחירה  נעשתה  לא  אם 

כשלוחצים על לחצן אחר.
צלמית Adjustment Bar )סרגל הכוונונים(

לחץ על צלמיות החצים   או   כדי להגדיל או 
להקטין את הכוונון בשלב אחד.
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תפעול בלוטוס תפעול בלוטוס

תצוגת בלוטוס

לטכנולוגית בלוטוס היכולת לבצע סינכרון ולהעביר 
באופן אלחוטי נתונים בין התקנים. ניתן להשתמש 
באפשרויות השמע של בלוטוס ביישומי דיבורית 
שתנסה  לפני  סלולאריים.  טלפון  מכשירי  של 
אנא  המערכת,  של  בלוטוס  בתפקודי  להשתמש 
תומך  שלך  הסלולארי  הטלפון  שמכשיר  וודא 

בתפקודי בלוטוס.
חברת  של  בלוטוס  בטכנולוגית  משתמשים  אנו 
Parrot העדכנית ביותר כדי להעניק לך את החיבור 
הטוב ביותר, את מרב המאפיינים ורישום קל, אולם 
כל מכשירי הטלפון פועלים באופן שונה. אנא קרא 
את חוברת הוראות ההפעלה של מכשיר הטלפון 
הבלוטוס  ותפקודי  תכונות  את  היטב  ולמד  שלך 

הזמינים שלו.
לא כל התכונות יפעלו עם כל מכשירי הטלפון.

זו למכשיר הטלפון  בין מערכת  שים לב: המרחק 
כדי  היותר,  לכל  מטר   2.4 להיות  חייב  הסלולרי 
טכנולוגית  באמצעות  ונתונים  קול  ולקלוט  לשדר 

בלוטוס אלחוטית.
Menu צלמית

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) חיווי בלוטוס )
כשתפקוד בלוטוס פעיל, החיווי נדלק בצבע כחול; 

כשהתפקוד מופסק, החיווי מוצג בצבע אפור.
חיווי חיבור/ניתוק

חיווי זה מציין אם התקן בלוטוס מחובר למערכת 
או מנותק ממנה.

חיווי הטענה 
יומן  את  מטעינה  כשהמערכת  מוצג  החיווי 
השיחות ואת רשימת הכתובות ממכשיר הטלפון 

הסלולארי שלך.
הסלולאריים  הטלפון  מכשירי  כל  לא  לב:  שים 
שהתקבלו,  השיחות  לרשימת  גישה  מאפשריים 
שחוייגו או שלא נענו וחלקם לא יאפשרו הטענת 
הסלולארי  הטלפון  מכשיר  של  הכתובות  רשימת 

שלך. הטעינה עשויה להימשך מספר דקות.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 

המשתמש בתפריט ההגדרות.
צלמית Device )התקן(

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת ההתקנים.
צלמית Transfer )העברה(

להעביר  כדי  זו  צלמית  על  לחץ  שיחה,  במהלך 
הטלפון  למכשיר  חזרה  מהמערכת,  השמע  את 
לאחר  רק  שיחה  להעביר  באפשרותך  הסלולארי. 
שהיא נענתה. לחץ פעם נוספת על הצלמית כדי 
הסלולארי  הטלפון  ממכשיר  השמע  את  להחזיר 

למערכת.
צלמית Contacts )אנשי קשר(

 Contacts List לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת
)רשימת אנשי קשר(. מאפיין אנשי הקשר אפשרי 

רק לאחר רישום עם מכשיר טלפון סלולארי.
צלמית יומן שיחות

לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת יומן השיחות. 
מאפיין יומן השיחות אפשרי רק לאחר רישום עם 

מכשיר טלפון סלולארי.
צלמית בלוטוס פעיל

לחץ על צלמית זו כדי להפעיל את תפקוד הרישום 
התקן  אוטומטית  תחפש  המערכת  האוטומטי. 

בתצורת גילוי.
A2DP צלמית

לאחר  רק  אפשרי  בלוטוס  של  המוסיקה  מאפיין 
רישום עם מכשיר טלפון סלולארי. לחץ על צלמית 

 .MUSIC
הסלולארי,  הטלפון  ידי  על  נתמך  התפקוד  אם 
אלה  תפקודים  בקרה.  תפקודי  ארבעה  יופיעו 

.Stop -ו Previous, Next, Play/Pause :הינם
צלמית Push-to-Talk  )לחץ לדיבור(

הפקודות  את  להפעיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הקוליות של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך )אם 

המאפיין נתמך ע"י הטלפון(.
 צלמית Dial )חיוג(

לחץ על צלמית זו כדי לחייג למספר שהקשת.
צלמית Hang Up  )ניתוק(

לדחות  או  שיחה  לסיים  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
שיחה נכנסת.

צלמית הגבר מיקרופון

לחץ על צלמיות החצים  או  כדי להגביר 
של  הדרוש  ההגבר  את  אחד,  בשלב  להחליש  או 

המיקרופון.
כוונון עוצמת השמע של השיחה שלך

את  סובב  שיחה,  במהלך  השמע  עוצמת  לכוונון 
בורר בקרת העוצמה. עוצמת השמע של השיחה 
יישאר ברמה זו בשיחות הבאות ועם סיום השיחה, 

הוא יחזור לרמה העוצמה של המקור הקודם.
וודא  מדי,  נמוכה  נשמעת  העוצמה  אם  לב:  שים 
שהעוצמה במכשיר הטלפון שלך מכוונת לרמה 
ברמה  אינה  היא  אם  בלוטוס.  בשיחת  המרבית, 
בעוצמת  שיחה  תהיה  התוצאה  ביותר,  הגבוהה 
שמע נמוכה. כל מכשירי הטלפון פועלים באופנים 
הוראות  בחוברת  לעיין  עליך  שיהיה  יתכן  שונים; 

ההפעלה של מכשיר הטלפון שלך.
רישום מכשיר הטלפון הסלולארי שלך

לרשום  עליך  בלוטוס,  בתפקודי  השימוש  לפני 
למערכת.  שלך  הסלולארי  הטלפון  מכשיר  את 
חיבור  בעת  המבוצע  מיוחד  תהליך  הוא  הרישום 
הרישום  תהליך  הראשונה.  בפעם  התקנים  שני 
זיהוי  למטרות  שישמש  קישור  קוד  ליצור  נועד 
בעת תקשורת בלוטוס עתידית בין שני התקנים. 
יכולה לבצע רישום עם חמישה התקני  המערכת 

בלוטוס.
לרשום  ניתן  שלך  הסלולארי  הטלפון  מכשיר  את 
ליזום  יכולה  המערכת  אופנים.  בשני  במערכת 
רישום  ולבצע  תואמים  חדשים  התקנים  חיפוש 
למכשיר הטלפון הסלולארי, או שמכשיר הטלפון 
ולבצע רישום  ליזום את החיפוש  יכול  הסלולארי 
שתי  את  מתארים  הבאים  הסעיפים  במערכת. 

השיטות.
שים לב: התהליכים הבאים הם כלליים. התהליכים 
מעט  שונים  סלולאריים  טלפון  מכשירי  לרישום 

מיצרן טלפון אחד למשהו.
רישום מכשיר טלפון סלולארי למערכת

PHONE בלוח החזית או לחץ . 1 לחץ על לחצן 
כדי  הראשי,  בתפריט  בלוטוס  צלמית  על 

לגשת לתצוגת בלוטוס.
הפעל את תפקוד בלוטוס.. 2
מכשיר . 3 של  בלוטוס  לתפקוד  גישה  בצע 

הטלפון הסלולארי והגדר את התפקוד למצב 
הוראות  בחוברת  עיין  )אנא   .)ON( מופעל 
ההפעלה של מכשיר הטלפון הסלולארי, כדי 

הפעלה/הפסקת  בלוטוס,  להגדרת  להיכנס 
בלוטוס וביצוע רישום(. 

במכשיר . 4 התקן,  הוספת  במאפיין  השתמש 
הטלפון הסלולארי. התקן או התקנים יופיעו 

בצג מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.
להופיע . 5 צריכה  במכשיר הטלפון הסלולארי 

התראה. אשר את הדרישה והתחל את התהליך.
התראה להקלדת מספר PIN או צופן למערכת, . 6

צריכה להופיע. צופן ברירת המחדל של המערכת 
הוא “1234“.

בשלב זה, צריכה להופיע התראה המודיעה . 7
הרשום  ההתקן  זיהוי  מוצלח.  רישום  על 
מופיע בתצוגת בלוטוס. כעת, מכשיר הטלפון 

הסלולארי והמערכת רשומים.
רישום המערכת למכשיר טלפון סלולארי:

מכשיר . 1 של  בלוטוס  לתפקוד  גישה  בצע 
הטלפון הסלולארי והגדר את התפקוד למצב 
הוראות  בחוברת  עיין  )אנא   .)ON( מופעל 
ההפעלה של מכשיר הטלפון הסלולארי, כדי 
הפעלה/הפסקת  בלוטוס,  להגדרת  להיכנס 

בלוטוס וביצוע רישום(.
מכשיר . 2 של  בלוטוס  גילוי  תצורת  את  הגדר 

.)ON( הטלפון הסלולארי שלך למצב מופעל
יש הגבלת  הגילוי  לחלק מתצורות  לב:  שים 

זמן לפני שהן מופסקות אוטומטית.
PHONE בלוח החזית או לחץ . 3 לחץ על לחצן 

כדי  הראשי,  בתפריט  בלוטוס  צלמית  על 
לגשת לתצוגת בלוטוס.

הפעל את תפקוד בלוטוס.. 4
על . 5 לחץ  המערכת,  של  בלוטוס  בתצוגת 

תצוגת  מופיעה   .)DEVICE( ההתקן  צלמית 
התקנים.  אחר  מחפשת  המערכת  שאלות. 
על  מאותר  אינו  שלך  הטלפון  מכשיר  אם 
Search כדי  ידי המערכת, לחץ על צלמית 
לחפש מכשירי טלפון חדשים. עם השלמת 

החיפוש, יופיעו התצוגות הבאות:
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Search. התצוגה הבאה . 6 צלמית  על  לחץ 
מופיעה:

לחץ על שם מכשיר הטלפון הסלולארי שאתה . 7
מעוניין לרשום. התצוגה הבאה מופיעה:

הקלד את הצופן של המערכת. צופן ברירת . 8
המחדל של המערכת הוא “1234“. לחץ על 

.) ( Enter צלמית
בשלב זה, מכשיר הטלפון הסלולארי ידרוש . 9

 Pairing“ לזו:  הדומה  להתראה  להגיב  ממך 
request from ___ Accept?“ )“דרישת רישום 
 “Yes“ מ___ אישור? כן או לא“(. עליך לענות

לדרישה.
הקלד את הצופן של המערכת. צופן ברירת . 10

כעת,   .“1234“ הוא  המערכת  של  המחדל 
והמערכת  הסלולארי  הטלפון  מכשיר 

רשומים.
ביטול מכשיר)י( סלולארי)ים( רשום)רשומים(:

לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ . 1
על צלמית בלוטוס בתפריט הראשי, כדי 

לגשת לתצוגת בלוטוס.
על . 2 לחץ  המערכת,  של  בלוטוס  בתצוגת 

 .)DEVICE( צלמית ההתקן
3 . Delete יחיד, לחץ על צלמית  לביטול התקן 

הסמוכה להתקן, או

4 . Delete לביטול כל ההתקנים, לחץ על צלמית
All. התצוגה הבאה מופיעה:

הטלפון . 5 מכשירי   .Yes צלמית  על  לחץ 
הסלולאריים מבוטלים מהמערכת.

ביצוע שיחות יוצאות
שיחות יוצאות ניתן לחייג בשני אופנים. ניתן לחייג 
המקלדת  בעזרת  היוצאת  השיחה  את  ישירות 
שבלוח החזית או על ידי לחיצה על צלמית אנשי 

הקשר, בחירת שם ולחיצה על מספר הטלפון.
חיוג ישיר:

לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על . 1
לגשת  כדי  בלוטוס בתפריט הראשי,  צלמית 

לתצוגת בלוטוס. תצוגת בלוטוס מופיעה:

השתמש בלחצנים 0-9, */+ ו- # כדי להקליד . 2
לחץ  הצורך,  במידת  הטלפון.  מספר  את 
הספרה  את  למחוק  כדי  צלמית   על 
האחרונה או את כל המספר ולהקליד מחדש.

לאחר הקלדת מספר הטלפון, לחץ על הצלמית . 3
( כדי לחייג. תצוגת מסגרת החיוג  (  Dial

מופיעה:

4 . Hang Up צלמית  על  לחץ  השיחה,   לסיום 
.) (

חיוג שיחה יוצאת באמצעות רשימת אנשי הקשר 
שלך:

לחץ על לחצן PHONE בלוח החזית או לחץ על . 1
לגשת  כדי  בלוטוס בתפריט הראשי,  צלמית 

לתצוגת בלוטוס. תצוגת בלוטוס מופיעה:

לחץ על צלמית Contacts )אנשי קשר(. התצוגה . 2
הבאה מופיעה:

3 . Scroll Down או ) ( Scroll Up לחץ על צלמית
( כדי לנווט לאיש הקשר הרצוי או לחץ על  (
סדר  לפי  לחפש  מנת  על  המקלדת  צלמית 

A-Z ברשימת אנשי הקשר.

לחץ על איש הקשר שיש לחייג אליו. מופיעה . 4
רשימה המציגה את מספר)י( הטלפון של 

איש הקשר.

לחץ על צלמית מספר הטלפון הרצוי. תצוגת . 5
בלוטוס מופיעה.

( כדי לחייג. תצוגת . 6 ( Dial לחץ על צלמית
מסגרת החיוג מופיעה.

7 . Hang Up  לסיום השיחה, לחץ על צלמית 
.) (

ניהול שיחות נכנסות
כשהיא מחוברת למכשיר טלפון בלוטוס, המערכת 
שמיעת  את  תשהה  השמע,  יציאת  את  תשתיק 
כשנכנסת  בלוטוס  תצוגת  את  ותשנה   DVD/CD

שיחה.
המקושר  השם  או  אליך  שחייג  הטלפון  מספר 
למספר זה יופיע במרכז התצוגה. המערכת תשמיע 
צליל שמע ותצוגה גרפית תופיע בלוח החזית. אם 
המערכת  המחייג,  של  זיהוי  אין  הנכנסת  לשיחה 

תציג “Private Call“ )מספר חסוי(.

קבלת שיחה נכנסת
1 ..) ( Dial לקבלת שיחה, לחץ על צלמית
לקליטה המיטבית, דבר בקול רם ובבירור . 2

לתוך מיקרופון הדיבורית. מיקרופון הדיבורית 
מותקן ברכבך במיקום נגיש המאפשר קליטת 

קול מיטבית.
3 . Hang Up  לסיום השיחה, לחץ על צלמית 

.) (

דחיית שיחה נכנסת
( כדי לדחות שיחה  ( Hang Up לחץ על צלמית
נכנסת. השיחה תנותב למכשיר הטלפון הסלולארי 

ותועבר לדואר קולי.

שיחה ממתינה
שיחה ממתינה מודיעה לך שאיש קשר אחר מנסה 
שיחה.  במהלך  נמצא  כבר  כשאתה  איתך  לשוחח 
המתנה  למצב  אחת  שיחה  להעביר  באפשרותך 
לעבור  ואז,  השניה  לשיחה  עונה  שאתה  בזמן 
השניה  השיחה  או  השני  המחייג  השיחות.  בין 
העליונה  בפינה  מזוהים  הנמצאים במצב המתנה 

שמאלית של התצוגה.
כשמתקבלת שיחה שניה, מופיעה תצוגת . 1
( כדי לעבור לשיחה . 2 ( Dial לחץ על צלמית

השניה. שיחה ממתינה.
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3 . ) (  Dial צלמית  על  לחץ  נתון,  רגע   בכל 
לסיום  הראשונה.  לשיחה  חזרה  לעבור  כדי 
הראשונה,  לשיחה  וחזרה  השניה   השיחה 

.) ( Hang Up לחץ על צלמית
תצוגת התקנים

תצוגת ההתקנים נועדה לאתר ולהוסיף התקנים 
רשומים ליחידה או לבטל אותם ממנה.

צלמית Back  )חזרה(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

צלמיות Delete )ביטול(
לחץ על צלמית זו כדי לבטל התקני בלוטוס בודדים

צלמית הגדרות
לחץ על צלמית זו כדי להציג את הגדרות בלוטוס.

צלמית Delete All )ביטול הכל(
התקני  כל  את  לבטל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

הבלוטוס מהמערכת.
צלמית Search )חיפוש(

לחץ על צלמית זו כדי לחפש התקני בלוטוס.
תצוגת הגדרות בלוטוס

תצוגת הגדרות בלוטוס מאפשרת הגדרת את 
תצורת בלוטוס. 

צלמית Back  )חזרה(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.

הגדרת Auto Connect )חיבור אוטומטי(
למערכת  מאפשרת  האוטומטי  החיבור  הגדרת 
עבר  שכבר  בלוטוס  התקן  אוטומטית  לחבר 
כשהאפשרות  שלה.  בטווח  נמצא  כשהוא  רישום, 
לחיבור אוטומטי מופסקת, עליך ליזום את תהליך 

הרישום ממכשיר הטלפון הסלולארי שלך.
PIN הגדרת קוד

להציג את הגדרות  כדי   Set PIN על צלמית  לחץ 
.PIN קוד

PIN תצוגת הגדרות קוד

ספרות.   8 של  לאורך  עד  לשינוי  ניתן   PIN קוד 
השתמש במקלדת כדי לבחור את הספרות ולחץ 
 PIN -לאחר בחירת הספרות ואישור, קוד  ה .

החדש יופיע בתצוגת הגדרות בלוטוס.

ברירת המחדל של קוד PIN היא 1234.
תצוגת רשימת אנשי הקשר

רשימת אנשי הקשר היא העתק של רשימת אנשי 
הקשר במכשיר הטלפון הסלולארי שלך, המכילה 
רשימה של שמות ומספרי טלפון חשובים. רשימה 

זו ערוכה בדרך כלל לפי סדר א'-ב'.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת. 
) ( Scroll Up ) ( Scroll Down צלמיות

 Scroll Down או ) ( Scroll Up לחץ על צלמית

ברשימה,  הקודם  או  הבא  לדף  לנווט  כדי   ) (
בקבוצות של חמישה ערכים.

צלמית מקלדת
לחץ על צלמית זו כדי להציג את מקלדת אנשי 

הקשר.
תצוגת מקלדת אנשי הקשר

לפי   לחיפוש  נועדה  הקשר  אנשי  רשימת  תצוגת 
א'-ב' ו/או A-Z ברשימה. ברשימת אנשי הקשר ניתן 
2000 שמות ומספרים מכל מכשיר  לשמור עד 

טלפון )המקלדת הינה באותיות באנגלית(.
תצוגת יומן שיחות

יומן השיחות מורכב משיחות נכנסות, שיחות שחוייגו 
או שיחות שלא נענו.

הסלולאריים  הטלפון  מכשירי  כל  לא  לב:  שים 
שחוייגו  שהתקבלו,  לשיחות  גישה  מאפשריים 
או שלא נענו וחלקם לא יאפשרו הטענת רשימת 

הכתובות של מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.
) ( Scroll Up ) ( Scroll Down צלמיות

 Scroll Down או ) ( Scroll Up לחץ על צלמית
ברשימה,  הקודם  או  הבא  לדף  לנווט  כדי   ) (

בקבוצות של חמישה ערכים.
( )שיחות נכנסות( ( Received Calls צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות 
הנכנסות. רשימת השיחות הנכנסות מאחזרת את 
רשימת מספרי הטלפון שחייגו אל מכשיר הטלפון 
יהיה  הסלולארי שלך. המספר האחרון שהתקבל 

המספר הראשון ברשימה.

( )שיחות שחוייגו( ( Dialled Calls צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות 
את  מאחזרת  שחוייגו  השיחות  רשימת  שחוייגו. 
רשימת מספרי הטלפון שחייגת אליהם ממכשיר 
שחוייג  האחרון  המספר  שלך.  הסלולארי  הטלפון 

יהיה המספר הראשון ברשימה.
( )שיחות שלא נענו( ( Missed Calls צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להציג את רשימת השיחות 
מאחזרת  נענו  שלא  השיחות  רשימת  נענו.  שלא 
ממכשיר  נענו  שלא  הטלפון  מספרי  רשימת  את 
שלא  האחרון  המספר  שלך.  הסלולארי  הטלפון 

נענה יהיה המספר הראשון ברשימה.
תפקוד מוסיקה בלוטוס

שמע  של  חלוקה  תצורת  מספק  בלוטוס  תפקוד 
A2DP להזרמת מוסיקה ממכשיר טלפון  מתקדמת 
סלולארי או מנגן מולטימדיה נישא )PMP(, שנקרא 

.MP3 לעתים נגן
שמע  קבצי  להשמיע  לך  מאפשרת  המערכת 
ממכשיר  או  שלך  הסלולארי  הטלפון  ממכשיר 

PMP, באמצעות חיבור בלוטוס.
לפני שימוש בנגן שמע, יתכן שיהיה צורך להקליד 
את הצופן אל המערכת. צופן ברירת המחדל של 

המערכת הוא “1234“.
שים לב: אנא צא מתצורת A2DP לפני ניסיון חיוג 
שיחה, היות ועלולות להיגרם תוצאות בלתי צפויות, 

בהתאם לדגם מכשיר הטלפון הסלולארי שלך.
המערכת יכולה לשלוט בנגן שמע בלוטוס, באמצעות 
תצורת שלט רחוק שמע/וידאו )AVRCP(. ניתן לחבר 
למערכת זו נגני שמע בלוטוס )או מתאמי בלוטוס( 
משתנה  התפקודיות  אלה.  לתצורות  התואמים 

בהתאם לתצורה שבשימוש.
A2DP: הזרם שמע מנגן שמע בלוטוס שלך והאזן 

למוסיקה באמצעות המערכת.
רגעית, בחירת שירים  AVRCP: השמעה, עצירה 
בלוטוס  מנגן שמע  בזמן הזרמת שמע  וכדומה, 

שלך למערכת.

זמן  )לדוגמה  שיר  מידע  להציג  ניתן  לא  לב:  שים 
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הגדרות מערכת תפעול בלוטוס

השמעה שחלף, כותר השיר, מדרג השיר וכדומה( 
במערכת זו. היות וקיימים נגני שמע בלוטוס רבים 
השמע  בנגן  שתבצע  הפעולות  בשוק,  הזמינים 
שונות  יהיו  זו,  מערכת  באמצעות  שלך  בלוטוס 
מאד. אנא עיין בהוראות ההפעלה שסופקו עם נגן 

שמע הבלוטוס שלך.
כשמתקבלת שיחה נכנסת, השמעת שיר תושהה. 
עם סיום השיחה הנכנסת, התצוגה תחזור להיות 

זו של תפקוד המוסיקה וההשמעה תימשך.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת הקודמת.
 EQ צלמית

בקרות  לתצוגת  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
האקולייזר.

Audio צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי לגשת לתצוגת בקרות השמע.

 צלמית Previous )הקודם(
לחץ על צלמית זו כדי להשמיע את השיר הקודם.

ההשמעה.  את  להתחיל  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
לחץ פעם נוספת על צלמית זו לעצירה רגעית של 

ההשמעה.
 צלמית Next )הבא(

הרצועה  את  להשמיע  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
הבאה.

Stop צלמית 
לחץ על צלמית זו כדי להפסיק את ההשמעה.

מסך הגדרות ראשון

בעת שימוש ראשון במערכת המולטימדיה, מומלץ 
להתאים את הגדרות המערכת להעדפותיך. 

באפשרותך לשנות את ההגדרות בכל רגע נתון.
שים לב: ההגדרות אינן משפיעות על תוכנת המפות. 
עיין  אנא  במפות,  המשתמש  העדפות  להגדרת 

בתוכנת הניווט.
צלמית Menu )תפריט(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת התפריט 
הראשי.

) ( Mute חיווי
חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.

תצוגת השעה
חיווי זה מציג את השעה כפי שהוכנסה על ידי 

המשתמש, בתפריט ההגדרות.
GPS העברה אוטומטית להגדרות

תצורת  את  לבחור  כדי   “ON“ צלמית  על  לחץ 
הניווט בעדיפות ראשונה. אם אתה ניגש לתפקוד 
זו תחזיר אוטומטית  תפריט אחר כלשהו, הגדרה 
של  השהייה  לאחר  ניווט  לתצורת  המערכת  את 

כעשר שניות.
הניווט  תצורת  את  לעקוף  כדי   “OFF“ צלמית  על  לחץ 
כעדיפות ראשונה. עליך לבצע העברה ידנית הלוך וחזור 

בין ניווט לכל תפקוד אחר בתפריט.
GPS הגדרות קול

זו  לחץ על צלמית “ON“ כדי להאזין בזו אחר 
הגדרות  את  תעקוף  זו  פעולה  הניווט.  להוראות 
את  להשתיק  כדי   “OFF“ צלמית  על  לחץ  המפה. 

.GPS -השמע של מערכת ה
הגדרות מצלמה אחורית

לחץ על צלמית “ON“ כדי להציג אוטומטית וידאו של 
המצלמה האחורית )אם מותקנת(, כשההילוך האחורי 
משולב ברכב. לחץ על צלמית “OFF“ כדי להפסיק את 

פעולת המצלמה האחורית.
הגדרת תבנית 12 שעות בשעון

לחץ על צלמית “ON“ כדי להציג את השעה בתבנית 12 
את  להציג  כדי   “OFF“ צלמית  על  לחץ   .)AM/PM( שעות 

השעה בתבנית 24 שעות )תבנית צבאית(.

הגדרת עמעום אוטומטי
לחץ על צלמית “ON“ כדי לעמעם אוטומטית את 
הראשיים  הפנסים  את  כשמדליקים   ,LCD ה-  צג 
ברכב. לחץ על צלמית “OFF“ כדי להפסיק את 

פעולת העמעום האוטומטי.
צלמית Info )מידע(

הגירסה  מידע  את  להציג  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 
של תוכנת המערכת ושל תוכנת בלוטוס.

צלמית Calibrate Touch Screen )כיול צג המגע(
לחץ על צלמית זו כדי לכייל את תפקוד צג המגע.

Next צלמית
לחץ על צלמית זו כדי להציג את תצוגת ההגדרות 

השניות.
מסך הגדרות שני

הגדרת עוצמת השמע עם בהפעלה
מראש  מוגדרת  שמע  עוצמת  לבחור  באפשרותך 
עם הפעלת המערכת. הערכים נעים בין 0 ל- 40, 
 Increase צלמית  על  לחץ  האחרונה.  הרמה  או 
)( )הגברה( על מנת להגביר את עוצמת השמע 
 )(  Decrease צלמית  על  לחץ  מראש.  הקבועה 
השמע  עוצמת  את  להחליש  מנת  על  )החלשה( 

הקבועה מראש.
שים לב: יש להוציא את המפתח ממתג ההתנעה, 

כדי שהגדרה זו תישמר.

הגדרת תאורת הרקע של הלחצנים
באפשרותך להגדיר מראש את רמת תאורת הרקע 

.Auto של הלחצנים מ- 0 עד 20, או למצב
מנת  על  )הגברה(   )(  Increase צלמית  על  לחץ 
לחץ  מראש.  הקבועה  התאורה  רמת  את  להגביר 
מנת  על  )החלשה(   )(  Decrease צלמית  על 

להחליש את רמת התאורה הקבועה מראש.

צלמית עדכון המערכת
System Update נועדה לעדכן את תוכנת  צלמית 

המערכת. 
אין ללחוץ על צלמית זו ללא התייעצות עם גורם 
מוסמך מטעם המחלקה הטכנית של חברת גיל-

קאר. )שירות לקוחות: 03-7918888(
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בקרות שמע/אקווילייזרהגדרות מערכת

הגדרת התאריך והשעה במערכת
הגדרת  לתפקוד  לגשת  כדי  זו  צלמית  על  לחץ 

השעה במערכת.
הגדרת אזור הזמן

 )( Up לבחירת אזור הזמן שלך, לחץ על צלמית
“מעלה“ או ( Down( “מטה“.

Prev צלמית
להציג תצוגת ההגדרות  כדי  זו  לחץ על צלמית 

הראשונות.
System Reset צלמית

לחץ על צלמית זו כדי להחזיר את המערכת להגדרות 
ברירת המחדל של היצרן.

תצוגת הגדרת התאריך והשעה במערכת

לכוונון ערך השנה, החודש, היום, השעה, הדקות 
או השניות, לחץ על צלמית ( Increase( “הוספה“ 

או ( Decrease( “גריעה“.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת ההגדרות 
השניות.

תצוגת מידע

תצוגת המידע מציגה את מספרי הגרסה הנוכחית 
של תוכנת המערכת ושל תפקוד בלוטוס.

צלמית Back  )חזרה(
לחץ על צלמית זו על מנת לחזור לתצוגת ההגדרות 

הראשונות.
כיול צג המגע

כוונון כיול צג המגע נועד כדי להגדיר את נתוני צג 

הצג,  על  לחיצה  שבעת  להבטיח  מנת  על  המגע 
הלחיצה תתאים לתפקוד שאתה בוחר.

שים לב: לעולם אין להשתמש בעט או בחפץ חד 
לכיול צג המגע, היות והדבר יסב לו נזק.

לכיול צג המגע:
לחץ על צלמית כיול צג המגע. התצוגה הבאה . 1

מופיעה:

פעל בהתאם להוראות שבתצוגה. לחץ והחזק . 2
את האצבע במרכז המטרה. חזור על כך ככל 
ולבסוף,  הצג  של  פינה  לכל  נעה  שהמטרה 

במרכז הצג. התצוגה הבאה מופיעה:

הכיול . 3 נתוני  יתקבלו  הצג,  על  לוחצים  אם 
החדשים. אם לא לוחצים על הצג בתוך 30 
שניות, המערכת תתעלם מהנתונים החדשים.

תצוגת בקרות שמע

כוונון קל  לך  תצוגת בקרות השמע מאפשרות 
כדי להתאימה למאפיינים  של מערכת השמע, 
האקוסטיים של רכבך. המאפיינים האקוסטיים 
משתנים בהתאם לסוג ולמימדי הרכב. לדוגמה, 
הגדרה נכונה של בקרות השמע מגבירה את השפעת 

האקולייזר בתא הנוסעים.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור למקור הנוכחי.
) חיווי השתקה )

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.
תצוגת השעה

ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 
המשתמש בתפריט ההגדרות.

בקרת עומק הצליל
עומק הצליל משנה אוטומטית את עקומת התדר 
טבעי  ליותר  השמע  את  הופכת  והיא  השמע  של 

כשהוא מושמע בעוצמה יותר נמוכה.
לחץ על צלמית “ON“ כדי להפעיל את פיצוי עומק 
את  להפסיק  כדי   “OFF“ צלמית  על  לחץ  הצליל. 

פיצוי עומק הצליל.
Sub Control )בקרת סב-וופר(

לחץ על צלמית “ON“ כדי להפעיל את הסב-וופר 
כדי   “OFF“ צלמית  על  לחץ  מותקן(.  )אם  ברכב 

להפסיק את פעולת הסב-וופר ברכב.
Sub Filter Control )בקרת מסנן סב-וופר(

של  התגובה  תדירות  רמת  את  משנה  זו  בקרה 
לחץ  לעדפותיך,  בהתאם  מותקן(.  )אם  הסב-וופר 
 ,80Hz לבחור  כדי   160 או   120  ,80 צלמיות  על 

120Hz או 160Hz בהתאמה.

צלמית סרגל כוונון רמת סב-וופר

בקרה זו מכווננת את עוצמת הסב-וופר )אם מותקן(. 
 כדי להגביר או   או  לחץ על צלמיות החצים 

להחליש בשלב אחד, את הכוונון הדרוש.
בקרות Fader )חלוקת שמע(

לכוונון האיזון בין צד שמאל/ימין, לחץ על צלמית 
השמע  חלוקת  ולכוונון   )R( ימין  או   )L( שמאל 
 )R( לפנים או )F( לפנים/מאחור, לחץ על הצלמית

לאחור.
תצוגת אקולייזר

ערוצים   9 בעל  אקולייזר  כוללת  האקולייזר  תצוגת 
המאפשר כוונון קל של מערכת השמע, כדי להתאימה 
למאפייני הרכב שלך. המאפיינים האקוסטיים משתנים 

בהתאם לסוג ולמימדי הרכב.
צלמית Back  )חזרה(

לחץ על צלמית זו על מנת לחזור למקור הנוכחי.
) ( Mute חיווי

חיווי זה מוצג כשהשמע מושתק.
תצוגת השעה

ידי  על  שהוכנסה  כפי  השעה  את  מציג  זה  חיווי 
המשתמש בתפריט ההגדרות.

אקולייזר בעל 9 ערוצים
באפשרותך לכוונן ידנית את רמות השמע בתדרים 
 63Hz ,125Hz ,250Hz ,500Hz ,1KHz ,2KHz ,4KHz
8KHz או 18KHz. לחץ והחזק את צלמיות החיצים 
“מעלה“ או “מטה“ כדי להזיז את ההדגשה לתדר 
שיש לכוונן, לערך חיובי או שלילי. ערכי רמות השמע 

נעים בין 12- עד 12+.
Flat-ו Classical ,Pop צלמיות

לחץ על צלמיות Classical, Pop או Flat כדי להתאים 
את רמת ההשוואה לזו של יציאת מערכת השמע. 
כשהאקולייר מוגדר לרמה קבועה מראש, לא ניתן 
לשנות את כוונוני 9 הערוצים של האקולייזר הגרפי.

User3-ו User1, User2 צלמיות
לחץ על צלמיות User2 ,User1 ו-User3 כדי לשמור 

תצורה מועדפת של האקולייזר באופן הבא:
השתמש באקולייזר בעל 9 הערוצים לכווניני . 1

רמות יציאת השמע.
2 . User3-ו  User2  ,User1 צלמיות  והחזק  לחץ 

עד שהצלמית נדלקת.
המותאם . 3 המוגדר  הערך  מהצלמית.  הרפה 

למשתמש נשמר.
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מצלמה אחורית

מצלמה אחורית
)אם מותקנת(

מערכת השמע מאפשרת חיבור למצלמה אחורית. 
לפני הגישה לאחד מתפקודי המצלמה, יש להתקין 

מצלמה אחורית.

להצגת המצלמה האחורית:
הפעל את המצלמה האחורית מתוך הגדרות . 1

המערכת.
הצב את ידית ההילוכים של הרכב להילוך . 2

אחורי. כשהמצלמה מותקנת, תמונה אחורית 
המשקפת את הנמצא מאחורי הרכב מוצגת 

אוטומטית.
אחורי, . 3 מהילוך  מועברת  ההילוכים  כשידית 

המערכת חוזרת לתצוגה הקודמת.

שים לב: אם המצלמה אינה מותקנת והתפקוד 
בהילוך  ההילוכים  ידית  הצבת  ידי  על  מופעל 
 No signal detected“ ההודעה  תופיע  האחורי, 
כלשהו,  אות  אותר  )לא   “please check camera
שהתפקוד  המציינת  המצלמה(,  את  בדוק  אנא 
אינו זמין. הפסק את המצלמה האחורית מתוך 

הגדרות המערכת. 

מוקד שירות ארצי: 03-7918888 | פקס: 03-7918877 | נירים 2, ת"א
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