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  اقدامات احتياطي

 استفاده كنيد. 12V-DCفقط از ولتاژ مستقيم  •

از اتصال صحيح ترمينال ها، مطابق با شماتيك دياگرام كانكتور كـه   •

بر روي برچسـب درب دسـتگاه ترسـيم گرديـده، اطمينـان حاصـل       

بـه ايجـاد اشـكال در    نمائيد. عدم اتصال صـحيح مـي توانـد منجـر     

 دستگاه يا سيستم برق خودرو گردد.

از اتصال ترمينال منفي بلندگو به ترمينال منفي كـانكتور اطمينـان    •

حاصل نماييد. از اتصال ترمينال منفي و مثبت بلندگو به يكديگر يـا  

 به بدنه دستگاه اجتناب كنيد.

 هنگام تعويض فيـوز، از ميـزان آمپـر آن اطمينـان حاصـل نمائيـد.       •

استفاده از فيوز با آمپر باالتر باعث بـروز احتمـال آسـيب جـدي بـه      

  دستگاه خواهد شد.  

به علت تابش پرتو ليزري از قسمت اپتيكال دستگاه و ايجـاد آسـيب    •

  جدي به چشم ها از بازكردن آن خودداري نمائيد.

از عدم ورود اشياء و قطعات ريز به داخل دسـتگاه اطمينـان حاصـل     •

  درصورت ورود، سبب ايجاد اختالل در عملكـرد دسـتگاه،  نمائيد زيرا 

 شوك الكتريكي يا تابش پرتو ليزر خواهد شد .

صداي دستگاه را در حدي نگه داريد كه صداهاي بيرون خـودرو بـه    •

خصوص صداهاي هشـداردهنده (بـوق سـاير خودروهـا و .... ) قابـل      

   شنيدن باشند.

خــودرو را  سـتگاه، انجـام هرگونـه عمـل پيچيـده اي روي د     قبـل از  •

  متوقف نمائيد.

در صورت بروز هرگونه مشكلي از باز نمودن يا تنظيم نمودن  دسـتگاه  

بدون حضور افراد متخصص خودداري نماييـد. جهـت رفـع مشـكل بـا      

  فروشنده و نمايندگيهاي مجاز مشورت نمائيد.

  

 

  

  

 CDنكات استفاده از 

آسيب ديـده يـا داراي گـرد و غبـار سـبب ايجـاد        CDاستفاده از  •

  اختالل در صدا خواهد شد.  

را لمــس ننمائيــد و بــراي حمــل آن از لبــه هــاي آن  CDســطح  •

 استفاده نمائيد.

 CDاز الصاق هرگونـه برچسـب، مهـر و ... روي سـطوح دوطـرف       •

  خودداري نمائيد.  

در معرض تابش مستقيم نور خورشيد يـا حـرارت    CDازقراردادن  •

  بيش از حد خودداري نمائيد.

ها از دستمال نرم اسـتفاده نمـوده و جهـت     CDبراي تميز كردن  •

بـه طـرف خـارج آن حركـت      CDبرطرف نمودن آلودگي از مركز 

  نمائيد.

درصورت كثيف شدن پانل يا صفحه نمايش ، از دستمال ابريشـمي   •

ي جهت تميز كـردن آن اسـتفاده نمائيـد.    و مواد پاك كننده طبيع

استفاده از پارچه خشن و مواد پاك كننـده شـيميايي نظيـر الكـل     

ميتواند منجر به بروز آسـيب و ايجـاد خـط و خـش در سـطح آن      

 شود.

هايي كه بر روي آنها ليبل  CDدستگاه ممكن است قادر به پخش  •

بـه داخـل     CDچسبانده شده نباشد. بنابراين قبـل از وارد كـردن   

 دستگاه اقدام به درآوردن ليبل روي آن كنيد.

• CD  3هاي-inch (8cm)      قابل اسـتفاده در ايـن دسـتگاه نمـي

بـه    8cmكـه درون مبـدلهاي     inch-3هاي  CD. هرگز از باشند

12cm  قرار گرفته اند ياCD     .هاي تاب برداشـته اسـتفاده نكنيـد

 نخواهد بود. CDدر صورت استفاده، دستگاه قادر به خارج نمودن 

توانـد باعـث آسـيب     مـي  CDگرد و خـاك درون قـاب نگهـداري     •

و بروز خط وخش بر روي آن گردد. لذا در فواصل  CDرساندن به 

 نمائيد. CD زماني مشخصي اقدام به تميز كردن قاب 
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  روشن كردنفشردن كوتاه:  -  1

  ثانيه: خاموش كردن 2فشردن ممتد بيش از  -

  پيچاندن ولوم: تنظيم صدا -

  3شماره  فشردن كوتاه: حافظه o  :راديو حالت در -  2

o  3فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه شماره  

  MP3/WMAدر فايلهاي  فشردن كوتاه: انتخاب پوشه قبل CD/USB/SD:  oدر حالت  -

o  فايل قبل تر در داخل پوشه جاري 10فشردن ممتد: انتخاب  

  2فشردن كوتاه: حافظه شماره  o  :راديو حالت در -  3

o 2شماره  فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه  

  پخش آهنگ ها به طور تصادفي CD/USB/SD:  oدر حالت  -

  1فشردن كوتاه: حافظه شماره  o  :راديو حالت در -  4

o  1فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه شماره  

  تكرار فايل / پوشه در حال پخش CD/USB/SD:  oدر حالت  -

  )MUTEقطع خروجي صدا ( -  5

  ورودي ديسك -  6

  صفحه نمايشگر -  7

  دكمه خروج ديسك -  8

  4فشردن كوتاه: حافظه شماره  o  راديو: حالت در -  9

o  4فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه شماره  

  ثانيه اي) 10معرفي فايل هاي صوتي (پخش  CD/USB/SD:  oدر حالت  -

  5فشردن كوتاه: حافظه شماره  o  :راديو حالت در -  10

o  5فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه شماره  

  MP3/WMAنمايش اطالعات فايل صوتي با فرمت  CD/USB/SD:  oدر حالت  -

  6فشردن كوتاه: حافظه شماره  o  راديو: حالت در -  11

o  6فشردن ممتد: ثبت فركانس جاري در حافظه شماره  

  MP3/WMAدر فايلهاي  فشردن كوتاه: انتخاب پوشه بعد CD/USB/SD:  oدر حالت  -

o  داخل پوشه جاريفايل بعدتر در  10فشردن ممتد: انتخاب  

  انتخاب تنظيمات صوتي o  فشردن كوتاه: -  12

  ورود به تنظيمات سيستم o  فشردن ممتد: -

 در حالت راديو: تنظيم فركانس دستي o  پيچاندن: -

o  در حالتCD/USB/SDآهنگ قبل / بعد :انتخاب  

  : فعال كردن بلوتوثممتدفشردن  o  :در صورت فعال نبودن بلوتوث -  13

جهت پاسخ بـه تمـاس    دكمهدر صورت دريافت تماس تلفني: زدن  o :بلوتوثدر صورت فعال بودن  -

  دريافتي

o  تلفني: انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراهحين مكالمه در  

  زدن كليد جهت رد تماس تلفني o   در صورت دريافت تماس تلفني: -  14

  زدن كليد جهت اتمام تماس تلفني o    در حين مكالمه: -

 جهـت  در راديـويي  ايستگاههاي اتوماتيك جستجويفشردن كوتاه:  o  راديو: حالت در -  15

  فركانس افزايش

  فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ بعد CD/USB/SD:  oدر حالت  -

o در حال پخش سريع آهنگ رو به جلو فشردن ممتد: پيمايش  

  پخش / توقف آهنگ o : كوتاه فشردن -  16

  اول انتخاب تراك  o  فشردن ممتد:   -

 USB/SD/AUXدرپوش  -    17

 جهـت  در راديويي ايستگاههاي اتوماتيك جستجويفشردن كوتاه:  o  راديو: حالت در -  18

  فركانس كاهش

 فشردن كوتاه: انتخاب آهنگ قبل CD/USB/SD:  oدر حالت  -

o  :پخش حال در آهنگ سريع عقب به رو پيمايشفشردن ممتد  

  تعويض باندهاي راديويي o  فشردن كوتاه: -  19

  اتوماتيك ايستگاههاي راديوييذخيره  o  فشردن ممتد: -  

  )CD/USB/SD/AUX IN/BT AUDIOانتخاب پخش كننده ( -  20
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  سيستم ضد سرقت

  وارد كردن كد رمز

باشد. هرگاه اتصال برق دسـتگاه بنـا بـه هـر دليلـي       دستگاه شما مجهز به كد رمز چهار رقمي ميبراي ايمني بيشتر 

را نمـايش مـي دهـد.     " **** PWD "قطع گردد پس از اتصال مجدد با روشن كردن دستگاه  نمايشـگر عبـارت   

  گردد.   پانل وارد 4الي  1هاي  جهت روشن كردن دستگاه  بايستي كد رمز چها رقمي صحيح توسط دكمه

راديو را پي در پي تا زمان نمـايش عـدد    1دكمه شماره    PWD)*(***براي  وارد كردن اولين عدد از سمت چپ 

بعد از اينكـه  عـدد  اول را   را پنج بار فشار دهيد)  1؛ دكمه شماره 5(به عنوان مثال: براي انتخاب عدد صحيح بزنيد. 

راديو را پي در پـي تـا    2دكمه شماره   * PWD)*(**عدد دوم روي  مقدار صحيح تنظيم كرديد براي وارد كردن 

و بـراي وارد كـردن عـدد چهـارم دكمـه       3زمان نمايش عدد صحيح بزنيد. براي وارد كردن عدد سوم دكمه شـماره  

را بزنيد . در صـورتي كـه كـد     SETUP/AUDIO دكمهجهت تائيد كد وارد شده  را به همين ترتيب بزنيد. 4شماره 

شود. در غير اين صورت دستگاه بسته به تعـداد اشـتباه، بـه شـرح زيـر بـه        مي وارد شده صحيح باشد دستگاه روشن 

نمايد و بـا وارد كـردن كـد رمـز      رود. بعد از طي شدن زمان وقفه، سيستم مجدداٌ درخواست كد مي مي Errorحالت 

  شود. صحيح دستگاه روشن مي

  است. 1111ه: كد پيش فرض دستگاه عدد نكت  �

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطع و اتصال مجدد 

 تغذيه باطري

 "**** PWD"نمايش عبارت

 روي صفحه نمايش

ورود كد رمز چهار رقمي صحيح توسط 

 از روي پانل. 4 الي 1هاي دكمه

 9~0بازه اعداد: 

 جهت تائيد كد وارد شده SETUP دكمه زدن

كد وارد شده صحيح 

 است؟

 روشن شدن دستگاه

 مطابق جدول  (Error) وارد شدن به حالت وقفه
 خير

 بله
 Errorزمان  Errorشماره 

ERR01 2 ثانيه 

ERR02 30 ثانيه 

ERR03 2 دقيقه 

ERR04 10 دقيقه 

ERR05 20 دقيقه 

ERR06 – ERR19 60 دقيقه 

ERR20 قفل دائم 
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  تغيير كد رمز

داريـد.   ثانيـه نگـه   2را به مدت  "RPT/1"و كليد  "RADIO"براي تغيير كد رمز كليد در نظر گرفته شده بهتر است براي ايمني بيشتر كد رمز دستگاه را تغيير دهيد .  1111از آنجائيكه كد پيش فرض كليه دستگاهها توسط شركت سازنده عدد 

  .خواهد شد رمز به ترتيب زير دستگاه وارد تنظيمات كد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دستگاه در حالت راديو  

 يا پخش موزيك است

 ثانيه  2 به مدت "RPT/1"و كليد  "RADIO"نگه داشتن كليد 

  "**** PWD"نمايش عبارت 

 
 )9~0 (بازه اعداد: پانل 4 الي 1 هايرقمي صحيح توسط دكمه رورود كد رمز چها

 جهت تائيد عدد وارد شده SETUP/AUDIO دكمه زدن

 

كد وارد شده صحيح 

 است؟

  "- - - - PWD"نمايش عبارت 

 
 )9~0 پانل (بازه اعداد: 4 الي 1 هايورود كد رمز جديد توسط دكمه

 جهت تائيد عدد وارد شده SETUP/AUDIO دكمه زدن

 

  "- - - - PWD"نمايش عبارت 

 )9~0 پانل (بازه اعداد: 4 الي 1 هايدكمه ورود مجدد كد رمز جديد توسط 

 جهت تائيد عدد وارد شده SETUP/AUDIOدكمه زدن 

 

هر دو كد وارد شده با هم 

 مطابقت دارند؟

 خير

 بله

 مطابق جدول  (Error) وارد شدن به حالت وقفه

 Errorزمان  Errorشماره 

ERR01 2 ثانيه 

ERR02 30 ثانيه 

ERR03 2 دقيقه 

ERR04 10 دقيقه 

ERR05 20 دقيقه 

ERR06 – ERR19 60 دقيقه 

ERR20 قفل دائم 

 

  "SET FAIL"نمايش عبارت

 عدم تغيير كد رمز

  "PWD SET"نمايش عبارت

 تغيير كد رمز به كد جديد
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  دستورالعمل عمومي

  روشن و خاموش كردن دستگاه

را بزنيد تا دستگاه روشن شود. براي خاموش شدن دستگاه  PWRدكمه 

    همين كليد را فشار داده و نگه داريد.

  

  نكته

دقيقـه، راديـوپخش بـا زدن دكمـه      30زمانيكه خودرو خاموش است تا 

"PWR"  يا وارد كردنCD       قابل روشن شـدن اسـت. بـه خـاطر داشـته

دستگاه روشن نخواهد شد. پس از  USB/SD/AUXباشيد با وارد كردن 

شود و با زدن  دقيقه راديوپخش خاموش مي 30سپري شدن مدت زمان 

  مي توانيد مجدداً دستگاه را روشن كنيد." PWR"دكمه 

  

  MEDIAدكمه 

را فشار دهيد تا دستگاه بين ديسك (زمانيكه ديسك  ”MEDIA“دكمه 

به دستگاه وصل اسـت)،   USB(زمانيكه  USBداخل دستگاه قرار دارد)، 

(  AUX INداخل دسـتگاه قـرار دارد) و   SD (زمانيكه كارت  SDكارت 

(زمانيكه بلوتـوث   BT AUDIOو وصل است) AUX INزمانيكه سوكت 

  تغيير حالت دهد. فعال است) 

  

    MUTEدكمه 

. بزنيـد  لحظـه  يـك  بـراي  را كليد اين است روشن دستگاه كه حالتي در

 خـارج  بـراي . شـود  مي قطع خروجي صداي و شده فعال MUTE حالت

  .بزنيد را كليد اين "مجددا وضعيت اين از شدن

  

  بلندي صدا تنظيم

جهت تنظيم سطح صدا، ولوم صدا را بچرخانيـد تـا سـطح صـدا تنظـيم      

ا در جهـت حركـت عقربـه هـاي     ولـوم ر ، شود. براي افزايش سطح صدا 

ساعت (راست) و براي كاهش سطح صدا در خالف جهت حركت عقربـه  

  هاي ساعت (چپ) بچرخانيد.

  

  

  

  

  تنظيم مشخصات صوتي

را پـي در پـي    AUDIOجهت دسترسي به مشخصات صوتي زير ولـوم  

  بزنيد:

  

  

  

  

  

  

  

  

  را بچرخانيد. AUDIOجهت تنظيم هر يك از اين حالتها ولوم 

ثانيـه تغييـري اعمـال نگـردد      5در صورتيكه در هنگام تنظيم ، بيش از 

  گردد. راديوپخش به صورت خودكار به حالت قبلي برمي

قابــل تنظــيم  TREBLEو  BASSمقــادير  EQ OFFتنهــا در حالــت 

 هستند.

 
  نحوه كار با راديو

  

  تعويض باند  

را بزنيـد. در حالـت    ”RADIO/AST“براي انتخاب حالت راديـو دكمـه   

مي توانيد يكـي از   ”RADIO/AST“پخش راديو با فشردن پياپي دكمه 

 باندهاي راديويي را به ترتيب زير انتخاب كنيد:  
FM1 � FM2 � FMAS � AM � AMAS 

 
 

  جستجوي اتوماتيك ايستگاههاي راديويي

جسـتجوي  توانيد سيسـتم   مي         و         هاي اي دكمه با فشار لحظه

اتوماتيك را در جهت افزايش يا كاهش فركانسهاي راديويي فعال نمائيد. 

توانيد ايستگاه دريـافتي را   پس از دريافت ايستگاه راديويي مورد نظر، مي

جهـت ذخيـره ايسـتگاه     ذخيـره نمائيـد.   1 ~6هـاي   در يكي از حافظـه 

  داريد.  ثانيه فشرده نگه 2دريافتي، شماره مورد نظر را به مدت 

  

  جستجوي دستي ايستگاههاي راديويي

در جهت عقربه هاي ساعت فركانس راديـويي   AUDIOبا چرخش كليد 

به صورت دستي افزايش مي يابد و با چـرخش در جهـت خـالف عقربـه     

  هاي ساعت فركانس راديويي كاهش مي يابد.

  

  ذخيره اتوماتيك ايستگاههاي راديويي

قوي و ذخيره سازي آنها بجـاي  ايستگاه راديويي  6براي انتخاب خودكار 

. ثانيه نگه داريد 2بيش از را   ”RADIO/AST“كليد  ايستگاههاي فعلي

ايستگاه هاي جديد، جايگزين ايستگاه هايي كه قبالً ذخيره شده بودنـد،  

 .مي شوند

و  FMASبانـد    1 ~6  هاي ايستگاههاي دريافتي در حافظه FMدر باند 

  شوند. ذخيره  مي AMASباند  1 ~6 هاي در حافظه AMدر باند 

شـوند   نكته: با اعمال اين دستور حافظه هاي ذخيره شده قبلي پاك مي

  و ايستگاههاي جديد جايگزين آنها مي شوند.

  

  ايستگاه بر روي حافظهذخيره 

پخـش  بر روي حافظـه راديـو   جديد جهت ذخيره ايستگاههاي راديويي 

حافظه مـورد نظـر را    ويي شمارهبايست پس از دريافت ايستگاه رادي مي

پس از شنيدن صداي بـوق فركـانس    نگه داريد.ثانيه  2براي مدت زمان 

  جاري بر روي حافظه ذخيره مي گردد.

  

 RDSاطالعات 

در  RDS (Radio Data System)سرويس هايي كـه از طريـق سيسـتم    

 اختيار راننده قرار ميگيرند به شرح زير هستند:
PS (PROGRAM SERVICE NAME) 

فرستنده بـر  از طرف اين سرويس نام ايستگاه جاري را در صورت ارسال 

  روي صفحه نمايش، نمايش مي دهد.

  
ALARM MESSAGES (PTY ALARM)  
در صورت ارسال پيغام هاي هشدار فوري توسط فرستند اين پيغامها بـر  

  روي صفحه نمايش، نمايش داده خواهند شد.

  

o EQ (EQ OFF, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ) 

o BASS (-7 , +7) 

o TREBLE (-7 , +7) 

o BALANCE (7-- , -0- , 7--) 

o FADER (ˉ7ˉ, -0- , _7_) 

o LOUD (ON, OFF) 

http://www.e-pdfconverter.com


 

 

 

 سس
  استفاده از كنسول يكپارچه پارس دو ايربگدفترچه راهنماي 

9 

TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENTS) 
اطـالع راننـده رسـانده     اطالعات ترافيكـي مهـم بـه   توسط اين سرويس 

  خواهند شد.

را  TAسـرويس   مـي توانيـد   TAرفتن به منوي تنظيمات و انتخـاب  با 

  كنيد. /غيرفعالفعال

 
AF (Alternative Frequency) 
با استفاده از اين سرويس دستگاه بـه صـورت اتوماتيـك بـه جسـتجو و      

  جاري مي پردازد. ايستگاه راديوييدريافت فركانس قوي تر 

را  AFسـرويس   مـي توانيـد   AFرفتن به منوي تنظيمـات و انتخـاب   با 

  كنيد.فعال/غيرفعال 

 
: ارائه سرويسهاي فوق مي بايست توسط فرستنده مركزي ارسال و نكته

  در ايران فعال مي باشد. PSارائه گردند. در حال حاضر تنها سرويس 

  

 CD/USB/SD/AUXنحوه كار با 

  اري ديسكذجاگ

دار ديسك بايد به سـمت بـاال باشـد.     هنگام جاگذاري سطح برچسب در 

اي داخـل محـل مربوطـه وارد بنماييـد كـه مكـانيزم        ديسك را تا اندازه

پخـش   داخلي راديوپخش به طور خودكار آن را به سمت داخـل بكشـد.  

  روي ديسك، آغاز خواهد شد.   فايلديسك به طور خودكار از اولين 

 12ايـنچ (  5توجه: اين دستگاه فقط براي پخش ديسك هاي اسـتاندارد  

 3 يسانتي متري) طراحي شده است. مبادرت به استفاده از ديسـك هـا  

ها در ايـن دسـتگاه بـا     CDاين  قرار دادنسانتيمتري) ننماييد.  8اينچ (

و يـا  دسـتگاه  ، بـه  پتور)(آدا يا بدون استفاده از تطبيق دهندهاستفاده و 

 خود ديسك آسيب مي رساند.

  

 PAUSEدكمه 

را براي يك لحظه بزنيـد     چنانچه دكمه  CD/USB/SDدر حالت

فعال شده و پخش فايل صـوتي در حـال اجـرا متوقـف      PAUSEحالت 

شود. با زدن مجدد اين دكمه، سيستم دوباره به حالت عـادي پخـش    مي

  گردد. باز مي

نگـه  ثانيـه   2به مـدت       فايل از ديسك دكمهبراي پخش اولين 

  .داريد

 SCNدكمه 

ــي  ”SCN 4“ دكمــه CD/USB/SDدر زمــان پخــش  را جهــت معرف

ثانيـه   10با فشردن اين كليد از هر فايل به مـدت   فايلهاي موجود بزنيد.

پخش خواهد شد . با فشردن مجدد اين كليد ، سيستم به حالت پخـش  

  گردد. عادي باز مي

  

 RPTدكمه 

 دكمـه جهت تكرار فايل در حـال پخـش   ، CD/USB/SDهنگام پخش  

“RPT 1”  را براي انتخاب حالت"RPT FILE"   فشار دهيد. براي تكـرار

 RPT" كليه فايل ها داخل پوشه فعلي اين كليد را براي انتخاب حالـت  

DIR"  فشار دهيد. تكـرار پخـش مـادامي كـه كليـد      امجدد  “RPT 1” 

  فشرده شود، ادامه پيدا مي كند.  "RPT OFF"حالت انتخاببراي 

  

  RDMدكمه 

را جهت انتخاب  ”RDM 2“ دكمه CD/USB/SDدر زمان پخش 

تن برگش و تصادفيجهت قطع حالت پخش پخش تصادفي فايلها بزنيد. 

 د.فشار دهي را  ”RDM 2“به حالت پخش عادي مجدداً دكمه

  جستجوي فايل و پوشه  

  :TRACK/MP3)( در حالت پخش ديسك

توانيد فايل بعدي يا قبلي را انتخاب  يم  و             با فشردن كليدهاي 

توانيد فايـل در   هاي فوق، مي داشتن دكمه كنيد. در صورت فشردن و نگه

  حال پخش را جلو و عقب ببريد.

  

  :MP3در حالت پخش فايل 

يا قبلي را انتخـاب  توانيد پوشه بعدي  مي          و          با فشردن كليد

  كنيد.

فايل قبـل   10توانيد  هاي فوق ، مي داشتن دكمه در صورت فشردن و نگه

  يا بعد را انتخاب كنيد.

  

    (Eject)دكمه خروج ديسك

را  ▲ خـروج آن، دكمـه   در صورتيكه ديسك داخل دستگاه باشد جهت

  فشار دهيد.

  

  نمايشصفحه اطالعات 

ــش  ــام پخ ــاي هنگ ــا WMAو  MP3فايله ــه  ب  ”DSP 5“زدن دكم

بر روي صفحه نمايش ديـده   فايل در حال پخش به صورت زير اطالعات 

    مي باشد.   FOLDER، (نام پوشه) FILEمي شود كه شامل: (نام فايل) 

اطالعـات  با زدن مجـدد ايـن دكمـه     نام پوشهو  نام فايلهنگام نمايش 

مـي  متحرك بر روي صفحه نمايش ديـده   نوار   به صورت ID3برچسب 

و  (نام  ARTIST  هنرمند)نام ، ( TITLE) فايل عنوانشود كه شامل:  (

  سپس دستگاه به حالت عادي برمي گردد. ميباشد. ALBUMآلبوم) 

 
 SDپخش فايلهاي 

را داخل  SD كارت حافظهرا باز نماييد.  USB/SD/AUXدرپوش پورت 

خودكـار  شيار مربوطه وارد نماييد. پس از چند  ثانيه  دسـتگاه بـه طـور    

  اقدام به پخش موسيقي مي كند.
  

 Flash Memoryقرار دادن 

را بـه   Flash Memoryرا بـاز نماييـد.    USB/SD/AUXدرپوش پـورت  

دستگاه متصل كنيد. دستگاه بـه طـور خودكـار اقـدام بـه       USBكانكتور

  مي نمايد. Flash Memoryپخش موسيقي ذخيره شده در 

  

  : MP3نكاتي در مورد فايلهاي 

 -,+,A-Z,0-9" "دستگاه تنها توانايي نمايش كاراكترهاي انگليسياين  -

 را دارد.

كاراكتر جهت نمايش نام يك آلبوم يا فايل قابـل اسـتفاده    16حداكثر  -

  باشد.  مي

بر روي ديسك اطمينان حاصـل كنيـد    MP3در صورت ضبط فايلهاي  -

  كه فرمت ذخيره سازي از نوع داده باشد و نه از نوع فايل صوتي.
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به منظور لذت بردن از صدايي با كيفيت عالي، توصيه مي شود فايلهـا   -

   تبديل شوند. KHZ 44.1با فركانس نمونه برداري  MP3به نوع 

  

  USB/SDنكاتي در مورد 

 قابل پخش هستند. mp3, *.MP3, *.WMA.*فايلهايي با فرمت  -

-  Fat 16/Fat 32 .قابل پشتيباني است  

  است. 32GBحداكثر حافظه قابل پشتيباني توسط دستگاه  -

  KHz~48 KHz 8فركانس نمونه برداري  -

  kbps 320-8نرخ بيت  -

  نكته:

را به طور ناگهاني جدا نكنيد  USB ،هستيد USB حالت پخشوقتي در 

را  sourceابتـدا بايـد    ،مي شـود  USBاين كار موجب آسيب رسيدن به 

 USBيا دستگاه را خاموش كـرده و سـپس    عوض كرده و بعد جدا كنيد

  را جدا كنيد.

 
  ورودي كمكي صدا:

فيش ورودي كمكـي صـدا    را باز نماييد. USB/SD/AUXدرپوش پورت 

دستگاه بـه طـور خودكـار اقـدام بـه پخـش فايـل ورودي         را وصل كنيد

  مي كند.   AUX INسوكت 

  

  تنظيمات سيستم

ثانيـه، وارد تنظيمـات    2بـه مـدت بـيش از     AUDIO“ ”ولـوم با فشـار  

سپس با هر بـار فشـردن ايـن دكمـه     سيستم به ترتيب زير خواهيد شد. 

  وارد يكي از حالتهاي زير خواهيد شد:

  
S-VOL → CLOCK → TIME →TIME AD → RDS → 
REG→AF →TA→NEWS → EON → L-OUT → LCD  
 

را  ”AUDIO“هـر يـك از ايـن گزينـه هـا ولـوم       براي تغيير تنظيمـات  

ثانيه، مي توانيـد   2به مدت بيش از  AUDIO“ ”بچرخانيد. با فشار ولوم

  از منوي تنظيمات خارج شويد.

  

  

  نكته:

ثانيـه هـيچ گونـه     5وقتي در منوي تنظيمات سيستم هستيد اگر بعد از 

عملي انجام ندهيد راديو پخش بـه طـور اتوماتيـك از منـوي تنظيمـات      

  سيستم خارج مي شود

  
S-VOL 

توانيد حجم صداي اوليه را طوري تنظيم كنيـد   ا انتخاب اين گزينه ميب

تا در هنگام روشن نمودن دسـتگاه، حجـم صـدا از مقـدار تعيـين شـده       

  قابل تنظيم است.   25تا  5تجاوز نكند كه مقدار آن از 

در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا از اين مقـدار   -

ن كـردن مجـدد دسـتگاه، حجـم صـدا روي      كمتر باشد، در هنگام روشـ 

  .همان مقدار قبلي خواهد بود

در صورتي كه قبل از خاموش كردن دستگاه، حجم صدا از اين مقـدار   -

بـه طـور   بيشتر باشد، در هنگام روشن كردن مجدد دستگاه، حجم صـدا  

  .قرار خواهد گرفتروي مقدار تنظيم شده خودكار بر 

كمتـر   5كردن دستگاه، حجـم صـدا از   در صورتي كه قبل از خاموش  -

   5باشد، در هنگام روشن كردن مجدد دسـتگاه، حجـم صـدا روي عـدد     

  تنظيم خواهد شد.

  

  :CLOCK(RDS/MAN)تنظيم 

و در صـــورت  ”RDS clock“گزينـــه   ”RDS“در صـــورت انتخـــاب 

  امكان تظيم دستي ساعت سيستم فراهم مي شود. MAN“انتخاب

  

  :(TIME)تنظيم حالت نمايش ساعت

ساعت  12در اين حالت مي توان نمايش ساعت را روي يكي از حالتهاي 

  ساعت تنظيم كرد. 24يا 

  

  : (TIME AD)تنظيمات زمان

تنظـيم كـرده باشـيد مـي      MANرا روي  CLOCKدر صورتيكه گزينه 

توانيد با انتخاب اين گزينه ساعت سيستم را بـه صـورت دسـتي تنظـيم     

  كنيد.

  

   

RDS (ON/OFF) تنظيم   

 RDS(Radio Dataدر اين حالت مي توانيـد حالـت نمـايش اطالعـات     

System) را فعال يا غير فعال كنيد.  

 
REG (ON/AUTO/OFF) تنظيم   

دريافـت مـي    منطقـه اي ايسـتگاههاي   ON گزينـه   انتخـاب در صورت 

ــه    ــاب گزين ــورت انتخ ــوند. در ص ــا    AUTOش ــتجو ب ــت در جس الوي

اولـين ايسـتگاه    OFFگزينـه  انتخـاب ايستگاههاي قوي است. در صورت 

راديويي قابل دريافت توسط سيستم صرفنظر از تـوان سـيگنال ورودي ،   

  پخش مي شود.

  قابل تنظيم هستند. REGگزينه   RDS ONتنها در حالت 

  

 TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENTSتنظيم (

توسط اين سرويس اطالعات ترافيكـي مهـم بـه اطـالع راننـده رسـانده       

  خواهند شد.

  قابل تنظيم هستند. TAگزينه   RDS ONتنها در حالت 

  

 AF (Alternative Frequency) تنظيم

با استفاده از اين سرويس دستگاه بـه صـورت اتوماتيـك بـه جسـتجو و      

  دريافت فركانس قوي تر ايستگاه راديويي جاري مي پردازد.

  قابل تنظيم هستند. AFگزينه   RDS ONتنها در حالت 

  

  : NEWS(ON/OFF)تنظيم 

  را فعال يا غيرفعال كنيد. NEWSدر اين حالت مي توانيد گزينه 

  قابل تنظيم هستند. NEWSگزينه   RDS ONتنها در حالت 

  

 :EON (DX/LO)تنظيم 

تنها ايستگاههاي قوي دريافت مي شوند.   LOدر صورت انتخاب گزينه  

اولين ايستگاه راديويي قابل دريافت توسـط   DXدر صورت انتخاب گزينه

  سيستم صرفنظر از توان سيگنال ورودي ، پخش مي شود.

  قابل تنظيم هستند. REGگزينه   RDS ONتنها در حالت 
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  : L-OUT (ON/OFF) تنظيم

  را فعال يا غيرفعال كنيد. Line-outدر اين حالت مي توانيد خرجي 

 
  :LCD( 0~7) تنظيم

را تغييـر   LCDبا انتخاب اين گزينه مي توانيد ميـزان شـدت روشـنايي    

  دهيد.

  

  نحوه كار با بلوتوث

  توجه:

براي حفظ ايمني خود، حتي المقدور از مكالمه با تلفن همـراه در حـين   

  رانندگي خودداري نمائيد.

بلوتوث يك روش مخابره بي سيم براي فواصل كوتاه است. بلوتـوث ايـن   

به تلفنهاي همراهي كه امكانات بلوتوث را دارند وصـل   دستگاه مي تواند

  شود.

بعد از وصل شدن، مي توانيد تلفن همراه خود را از طريق ايـن دسـتگاه   

  كنترل كنيد.

  

  نحوه برقراري ارتباط دستگاه با تلفن همراه

از ايـن عملكـرد اسـتفاده     جهت برقراري ارتباط دستگاه با تلفـن همـراه  

  كنيد.  

 دستگاه را روشن كنيد.   .1

را بـراي چنـد                جهت فعال كردن بلوتـوث دسـتگاه دكمـه    .2

بـه صـورت   لحظه نگه داريد. عالمت بلوتوث باالي صـفحه نمايشـگر   

  شود. ظاهر ميچشمك زن 

بلوتوث تلفن همراه خود را روشن كرده، تلفن همراه را در فاصـله كمتـر    .3

جوي دسـتگاه هـاي بلوتـوث    متري دستگاه گرفته و شروع به جست 3از 

 نمائيد.

در ليسـت مربوطـه روي تلفـن     "IKCO"بعد از مشاهده نـام بلوتـوث     .4

همراه، آن را انتخاب كنيد. در صورت نياز بـه وارد كـردن كـد برقـراري      

را وارد كنيد. ارتباط بلوتوثهـا بطـور خودكـار برقـرار مـي       "1234"كد 

ــه   ــا  connectشــود. در صــورت مشــاهده دو گزين در  disconnectي

را انتخـاب نمائيـد.    connectبرخي از انواع تلفنهاي همراه لطفا گزينه 

بعـد از  بعضي از انواع تلفنهاي همـراه نيـازي بـه وارد كـردن كـد ندارند.     

برقراري ارتباط بين دستگاه و گوشي عالمت بلوتوث از حالـت چشـمك   

 .  قي مي ماندنمايش با زن خارج شده و به صورت ثابت روي صفحه

 
  نحوه قطع ارتباط دستگاه با تلفن همراه

در صورتي كه پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تمايل به قطع آن داشتيد، 

  را فشرده و نگه داريد.                دكمه 

  

  دريافت تماس

در صورتي كه پس از برقراري ارتباط بلوتوثها تماسي با شـما گرفتـه    .1

مـي رود و شـماره تمـاس     BTشود، دستگاه بطور خودكار به حالت 

 روي صفحه نمايش نشان داده مي شود.

كه مايل بـه رد تمـاس بوديـد دكمـه              را بزنيـد.       درصورتي .2

  را نمايش مي دهد. ”REJ CALL“صفحه نمايشگر عبارت 

صفحه نمايشگر پـس از   را بزنيد.           براي دريافت تماس دكمه .3

را نشان  ”TALKING“برقراري ارتباط و در حين مكالمه عبارت 

 مي دهد.

را جهت قطع تمـاس اسـتفاده               دكمه پس از اتمام مكالمه  .4

را نمـايش مـي    ”END CALL“صفحه نمايشگر عبـارت   نمائيد.

 دهد.

  

  انتقال تماس

        براي انتقال صدا از دستگاه به تلفن همراه، در حين مكالمه دكمه 

را نشـان مـي    ”PRIVATE“صفحه نمايشـگر عبـارت    را فشار دهيد.

ايـن كليـد را    "جهت انتقال مجدد صدا از گوشي به دستگاه مجددادهد. 

  بزنيد.

 
  شماره گيري مجدد

آن تمـاس برقـرار   كه بخواهيد شماره اي را كه آخرين بـار بـا    درصورتي

     را بزنيد.             دكمه  بگيريد" كرده ايد مجددا

  

  

  

  )BT AUDIOبلوتوث صوتي (

و براي شنيدن صداي موزيك در حال پخـش توسـط تلفـن همـراه      .1

جهـت انتخـاب    "را مكـررا  ”MEDIA“خش با دستگاه دكمه پنترل ك

 بزنيد. ”BT AUDIO“گزينه 

 را بزنيد.       دكمه آهنگ در حال پخش براي خواندن يا مكث .2

 جهت تعويض تراك دكمه       و        را بزنيد.   .3

را         و       جهت جلو و عقب بردن آهنگ در حال پخش دكمـه  .4

    نگه داريد.
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  روش نگهداري

صـورت  از ورود هر گونه مايعات به داخل دستگاه جلوگيري نمائيد. در  -

مشاهده چنين موردي سريعاً آن را خشك كنيد.  زيرا ورود مايعات مـي  

  شوك الكتريكي شود.  تواند سبب ايجاد اختالل در عملكرد دستگاه يا

دستگاه را  دور  از گرد  و  غبار و آلودگي  نگه داريد. اين  عوامل مـي   -

  توانند باعث بروز اشكاالت ظاهري در محصول شوند.

مل و نقل دستگاه احتيـاط نمائيـد. وارد آمـدن ضـربه يـا      به هنگام ح -

  تواند باعث بروز آسيبهاي احتمالي به دستگاه شود. افتادن مي

درصورت كثيف شدن پانل يا صفحه نمـايش، از دسـتمال ابريشـمي و     -

  مواد پاك كننده طبيعي جهت تميز كردن آن استفاده نمائيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مشخصات فني

  

 

   

 AMراديو   عمومي

كيلوهرتز  رنج فركانسي   VDC 12 ولتاژ تغذيه (522 ~1620)   

وات 4×25 بيشترين توان خروجي   dBu 30 ≤ سطح گيرندگي قابل استفاده  

وات T.H.D  18×4%10توان خروجي در    dB 50 ≥ نسبت سيگنال به نويز  

اهم 4 امپدانس مناسب بلندگو   IF   ≤dB 40فركانس نسبت حذف  

آمپر 10 فيوز بت حذف فركانس سايهنس    ≤dB 40  

     
     

 CD/USBپخش   FMراديو 

مگاهرتز  رنج فركانسي (108.00 ~   KHz 20 – Hz 20 پاسخ فركانسي   ( 87.5

  dB 75 ≥ نسبت سيگنال به نويز   dBu 10 ≤ سطح گيرندگي قابل استفاده

0.3 % ≤ اعوجاج هارمونيك   KHz 10 – Hz 30 پاسخ فركانسي  

  dB 50 ≥ تفكيك كانال   dB 20 ≥ تفكيك كانال استريو

  GB 32 ظرفيت قابل پشتيباني   IF   ≤dB 80فركانس نسبت حذف

بت حذف فركانس سايهنس  ≤dB 50     
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  اتصاالت الكتريكي

  نقشه پايه هاي كانكتور راديو پخش به شرح زير مي باشد:

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

   

 Aكانكتور  Cكانكتور 

 موقعيت عملكرد موقعيت عملكرد

 LINE OUT C1 - A1خروجي چپ 
  LINE OUT C2  - A2خروجي راست

  A3  ورودي كنترل ميزان روشنايي  LINE OUT C3زمين 
-  C4  باطري A4  
-  C5  ) كنترل آنتنANT(  A5  

  ILL(  A6روشنايي (  C6  تغذيه آمپلي فاير
-  C7   ولتاژACC  A7  

  A8  زمين  C8  ورودي كنترل از روي فرمان
-  C9   كانكتورB 

-  C10  موقعيت عملكرد 

  B1  بلندگوي راست عقب +  C11  زمين مدار كنترل از روي فرمان
-  C12   بلندگوي راست عقب -  B2  
-  C13  + بلندگوي راست جلو  B3  
-  C14   بلندگو راست جلو-  B4  
-  C15  + بلندگو چپ جلو  B5  
-  C16   بلندگو چپ جلو -  B6  
-  C17  + بلندگو چپ عقب  B7  
-  C18   بلندگو چپ عقب-  B8  
-  C19     
-  C20      
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  عيب يابي

اتصال ها و راهنمايي هاي اين كتابچه را كنترل كنيد. به هيچ وجه دسـتگاه را  از استفاده از آن، تمام  ليست كنترلي زير مي تواند براي حل برخي مشكالت كه ممكن است هنگام استفاده از اين دستگاه با آن ها مواجه شويد، به شما كمك كند. قبل

را خـاموش كـرده و بـا مراكـز      يا شوك الكتريكي گردد، استفاده نكنيد. در اين صورت بالفاصـله آن در شرايط غير عادي از جمله زمانيكه فاقد صدا است، زمانيكه دود از آن خارج مي شود يا بوي سوختن مي دهد كه ممكن است باعث آتش گرفتن 

  خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

  

 راه حل  علت ممكن مشكل

  دستگاه روشن نمي شود

  سوييچ خودرو را باز كنيد.  سوييچ خودرو باز نيست.

  اتصاالت كابل ها را كنترل كنيد.  كابل ها به درستي متصل نشده اند.

  كنيد. فيوز را با فيوز مشابه، عوض  فيوز سوخته است.

  ديسك قبلي را خارج كنيد.  ديسك ديگري داخل دستگاه قرار دارد.  ديسك داخل نمي رود

  دستگاه، ديسك را پخش نمي كند

  را در جهت صحيح درون دستگاه قرار دهيد.  ديسك  ديسك برعكس درون دستگاه قرار گرفته است.

  ديسك ديگري استفاده كنيد.ديسك را تميز كرده يا از   ديسك، كثيف شده يا آسيب ديده است.

  صبر كنيد تا دماي داخل كابين پايين بيايد.  دماي داخل خودرو باال است.

  فرمت ديسك را با فرمتهاي ذكر شده در راهنماي دستگاه چك كنيد.  كند. دستگاه فرمت فايل را پشتيباني نمي

  دستگاه صدا ندارد
  تنظيم سطح صدا را كنترل كنيد يا عملكرد قطع صدا را غير فعال نماييد.  فعال است. (Mute)ولوم صدا در حالت حداقل تنظيم شده يا عملكرد قطع صدا 

  اتصاالت كابل ها را كنترل كنيد.  كابل ها به درستي متصل نشده اند.

بر اثر ارتعاش هنگام حركت خودرو، صـدا قطـع و   

  وصل مي شود
  دستگاه را با قطعات جانبي، محكم نصب كنيد.  نصب دستگاه، پايدار نيست. محل

ايستگاه هـاي راديـويي را دريافـت نمـي كنـد يـا        

  ايستگاه راديويي دريافت شده، كيفيت پاييني دارد

  آنتن را صحيح متصل كنيد.  آنتن به درستي نصب نشده است.

  باز كنيد يا در صورت شكستگي آن، با يك آنتن جديد تعويض نماييد.آنتن را كامل   آنتن كامل باز نشده يا شكسته است.

  ورودي برق باطري دستگاه را به باطري خودرو متصل كنيد.  كابل باطري به درستي متصل نشده است.  ايستگاه هاي ذخيره شده در حافظه، پاك شده اند
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  :CNGكليد   -1

در خودروهاي دوگانه سوز، تغيير نوع سوخت مصرفي بـا زدن ايـن كليـد انجـام     

  شود. مي

  

براي بـاز كـردن در صـندوق عقـب از داخـل كـابين       كليد صندوق پران:  - 2

  داريد.   را به مدت چند ثانيه نگه كليدخودرو ، اين 

  

فالشر را فشار دهيد . تمام چراغهاي راهنمـا شـروع بـه     كليد فالشر:كليد  -3 

كند. از ايـن چـراغ فقـط در مـوارد اضـطراري ماننـد زمانيكـه         چشمك زدن مي

خودروي شما سد راه خودروهاي ديگر است يا هنگاميكه در وضعيت خطر قـرار  

  داريد استفاده كنيد. فالشرحتي زمانيكه موتور خاموش است روشن مي ماند.

  

  قفل كن شيشه هاي عقب ( ايمني كودك): كليد -4

مي توان عمكلكرد كليد هاي شيشه باالبر عقب ( سمت چـپ و   كليدبا زدن اين 

  راست ) را غير فعال كرد.

فعـال مـي    "با اولين فشار ، كليدها قفل و با فشار مجدد عملكرد كليدها مجـددا 

  شود.
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  خدمات پس از فروش و گارانتي

  

فرمائيد.الزم به ذكر است كه در مدت اعتبار گارانتي رفع عيوب فنـي در اثـر كـاركرد عـادي و     عه جهت برخورداري از سرويس رايگان در طول مدت گارانتي محصول و نيز خدمات پس از فروش به يكي از مراكز خدماتي كه در جدول زير آمده مراج

  خواهد بود.حوادث و يا دستكاري افراد غير مجاز شامل گارانتي نمتعارف دستگاه به عهده مراكز خدمات پس از فروش بوده و عيوب و اشكاالت ناشي از آسيب فيزيكي و ضربه، استفاده ناصحيح و غير متعارف ، 

  

  تلفن  آدرس نمايندگي  مسئول نمايندگي  نام شهرستان

  021-66564280  فروشگاه آريا  – 84پالك  –نبش كوچه بنفشه  –خيابان پاتريس لومومبا  –خيابان ستارخان   آقاي شاللوند  تهران (نمايندگي مركزي)

 0861-2249066 نمايندگي ال جي   -ابتداي قائم مقام  -ميدان شورا  -خيابان امام   آقاي جمشيدي اراك

 0451-7723261   92پالك  -خيابان شهاب فتحي  -پشت آموزش و پرورش  -شهرك حافظ   آقاي جمالي  اردبيل

 0441-2351233   85نمايندگي سوني  -روبروي بانك مسكن  -خيابان باكري   آقاي خوش مود اروميه

 0832-5239835 خدمات الكترونيك باقري -خيابان شهيد مفتح   آقاي باقري اسالم آباد غرب

 0311-2680742 قسمت آپشن -ايران خودرو  2024نمايندگي  -خيابان هشت بهشت غربي  -خيابان نشاط جنوبي   آقاي اهللا وردي اصفهان

 0611-2215914 611خدمات پارس الكتريك شعبه   - 1طبقه  -پاساژ بهبهاني  –خيابان سيروس (مجاهدين)   آقاي مكاري اهواز

 9185118544 نمايندگي تكنوسرويس    -پايين تر از بانك سپه  -ميدان امام   آقاي آرميون ايالم

 0121-2269237 خدمات صوتي اتومبيل اكبري - 24آفتاب  -خيابان تهران   آقاي اكبري آمل

 0111-3233244 پايونير  -مجتمع كوروش -خيابان كيلينيك  -ميدان باغ فردوس   آقاي بابايي بابل

 EXAD 5251120-0112فروشگاه  -چهار راه شهداء  -خيابان شهيد بهشتي   آقاي مهدي تبار بابلسر

 0181-4247534 نمايندگي پارس گرونديك جي وي سي -جنب تعميرگاه رحيم  -خيابان مطهري   آقاي صداقت بندرانزلي
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  تلفن  آدرس نمايندگي  مسئول نمايندگي  نام شهرستان

 0671-3323120 خدمات فني نوين - 316پالك  -جنب آژانس عدالت  -انتهاي خيابان عدالت  آقاي طيبي بهبهان

 0771-2542696 خدمات صوتي زارع -پاساژ حميداوي  -روبروي كليسا  -خيابان انقالب   آقاي زارع بوشهر

 0528-2241323 صوتي تصويري حميد -ابتداي موسي ابن جعفر   محمديآقاي  تربت جام

 0661-2209830 شيما الكترونيك   -پاساژ آراسته  -سبزه ميدان   آقاي پوران خرم آباد

 0232-5234788 راديو پخش دزدگير برنا - 4مقابل پل  -انتهاي بلوار پيروزي   آقاي حيدري دامغان

 0641-2241932   169پالك  -بين بعثت و يازهرا  -خيابان اصلي كشاورز   آقاي ساطعي دزفول

 0131-5556278 خدمات فني صا ايران - 660پالك  -روبروي بانك ملت شعبه بيستون  -خيابان بيستون   آقاي رمضاني رشت

 0391-3230143   2فروشگاه فاراتل الكترونيك  - 20نبش مطهري -بلوار مطهري   آقاي عابديني رفسنجان

 0241-5256307 6نمايندگي  - 154پالك  -خرداد 15روبروي مجموعه ورزشي  -شهريور 17خيابان   آقاي آقاجانلو زنجان

 4435233837 روبروي فروشگاه اكبري  -ميدان شهيد ابراهيم   آقاي طاقت خواه سلماس

 0231-3344320 فروشگاه ايليا  -خيابان شهداء   آقاي محمد خاني سمنان

 0871-3290718 نمايندگي پاناسونيك -پايين تر از اداره پست  -خيابان بلوارجانبازان   آقاي نباتي سنندج

 0321-3244579 نمايندگي كن وود -مقابل پاساژ متقي  -خيابان حكيم فرزانه   آقاي مصلي شهر رضا

 0381-2222555 مجاز سوني و مجنيكا  -ساختمان سوني  -خيابان سعدي   آقاي ابراهيمي شهركرد

 0612-6244445 شركت پارسنوان -روبروي پارك مطهري  -جنب بانك سپه  -خرداد 15ميدان   آقاي كاملي شوشتر
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  تلفن  آدرس نمايندگي  مسئول نمايندگي  نام شهرستان

 0711-2281332 ويدئو سرويس ارسالن   - 26جنب كوچه  -بلوارهفت تنان   آقاي ايزدي  شيراز

 0382-7220950 ابتداي خيابان داوودي -خيابان رجائي  -شهرستان فارسان -استان چهارمحال و بختياري   سليمانيآقاي  فارسان

 0361-4239595 فروشگاه وحيد   - 16نبش كوثر  -خيابان آيت اهللا يثربي   آقاي ترنجي پور كاشان

 026-34303080 يران نمايندگي مارشال و صا ا - 10و  9بين گلستان  -باغستان   آقاي حبيبي  كرج

 0341-2723463   29نبش كوچه  -مقابل بانك ملت  -بلوار جهاد   آقاي دهقان كرمان

  آقاي امان پور گنبد كاووس
آقاي امان پور خيابـان   –تعميرگاه امان پور  –داخل پاساژ قره شور  -نرسيده به چهارراه دوم  -خيابان ميهن غربي 

   378پالك   –ميهن غربي 
2229573-0172 

 0462-3229078 خيابان امام  –ماكو   آقاي پورعباس ماكو

 0511-8661710 نبش دوربرگردان   - 46انتهاي معلم  -بلوار معلم   آقاي خوشبخت مشهد

 0443-6226441 جنب موسسه صالحين   -روبروي بانك كشاورزي  -خيابان امام   آقاي صمدي پور نقده

 0191-3230085 نمايندگي مجاز خواجوند -روبروي دارايي  -چهار راه انقالب   آقاي خواجوند الشكي نوشهر

 0551-2229309 جنب بانك رفاه   -خيابان فردوسي جنوبي   آقاي نقيبي نيشابور

 0811-8256819 نمايندگي ال جي -الكترونيك مظاهري  -مقابل پارك  -خيابان بين النحرين   آقاي مظاهري همدان

 0291-2259525 219پالك  -جنب مسجد سيد الشهداء  -بعد از ترمينال قديم  -خيابان شهيدبهشتي   آقاي كاظمي   ورامين

 9173412373 عدل الكترونيك پيام -ورودي بلوار   آقاي حيدري ياسوج

 0351-6242130 فروشگاه مركزي كالريون - 516پالك -طبقه همكف  -جنب پاساژ وليعصر  -خيابان كاشاني   آقاي افتخاري يزد
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