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 احتیاطیاقدامات  -1

  12فقط از ولتاژ مستقیمV-DC .استفاده کنید 

 وی رام کانکتور که بر رها مطابق با شماتیک دیاگاز اتصال صحیح ترمینال

دستگاه ترسیم گردیده، اطمینان حاصل نمائید. عدم اتصال صحیح برچسب 

 تواند منجر به ایجاد اشکال در دستگاه یا سیستم برق خودرو گردد.می

  ا ی احتمالی و حتی آتش سوزی دستگاه مالتی مدیهااز آسیببرای جلوگیری

 نگاه دارید.از تماس با رطوبت و آب دور را 

 از فیوز هنگام تعویض فیوز، از میزان آمپر آن اطمینان حاصل نمائید. استفاده 

 آسیب جدی به دستگاه خواهد شد.  با آمپر باالتر باعث بروز

  صداهای بیرون خودرو به خصوص صدای دستگاه را درحدی نگه دارید که

  .... ( قابل شنیدن باشند. صداهای هشدار دهنده )بوق سایر خودروها و

 ون در صورت بروز هرگونه مشکلی از باز نمودن یا تنظیم نمودن دستگاه بد

های نمایندگیایید. جهت رفع مشکل با حضور افراد متخصص خودداری نم

 ید.نمایل از شرکت صنایع تولیدی کروز تماس حاصمج

 هرگونه استفاده ناصحیح از سیستم مالتی مدیا که موجب آسیب رسیدن به 

ی مجاز هیچ هادستگاه شود شامل گارانتی نبوده و از سمت نمایندگی

 شود.نمیمسولیتی پذیرفته 

 .مشاهده نمایشگر در هنگام رانندگی ممکن است موجب تصادف جدی گردد 

 باشد اقدام به تنظیماتمیفقط در زمانی که خودرو به طور کامل متوقف 

 نمایید.

 CD/DVDنکات استفاده از   -2

  الصاق هرگونه برچسب، مهر و ... روی سطوح دو طرف ازCD/DVD   خودداری

 ید. نمای

  دستگاه ممکن است قادر به پخشCD  یاDVDیی که بر روی آنها لیبل ها

به داخل دستگاه دیسک  چسبانده شده؛ نباشد. بنابراین قبل از وارد کردن 

 اقدام به در آوردن لیبل روی آن کنید.

 استفاده از CD/DVD در  آسیب دیده یا دارای گرد و غبار سبب ایجاد اختالل

 صدا خواهد شد. 

 سطحCD/DVD  ید.ی آن استفاده نمایهااز لبه ید و برای حملرا لمس ننمای 

  قراردادنازCD /DVD  یا حرارت بیش  در معرض تابش مستقیم نور خورشید

 ید.از حد خودداری نمای

  برای تمیز کردنCD/DVD از دستمال نرم استفاده نموده و جهت برطرف ها 

 به طرف خارج آن حرکت نمائید. CD/DVDنمودن آلودگی از مرکز 

 ( سانتی متری 12اینچ ) 5های استاندارد این دستگاه فقط برای پخش دیسک

( سانتیمتری 8اینچ ) 3 یهاطراحی شده است. مبادرت به استفاده از دیسک

ن یا بدواستفاده و در این دستگاه با  هاCD/DVDاین  قرار دادنننمایید. 

و یا خود دیسک آسیب دستگاه ، به )آداپتور( استفاده از تطبیق دهنده

 رساند.می

 رون قاب نگهداری گرد و خاک دCD/DVD تواند باعث آسیب رساندن به می

CD/DVD مشخصی  و بروز خط وخش بر روی آن گردد. لذا در فواصل زمانی

 نمائید. DVDCD/اقدام به تمیز کردن قاب 

 لمسیی فاده از صفحهنکات است -3
  درصورت کثیف شدن صفحه نمایش، از دستمال ابریشمی و مواد پاک کننده

واد جهت تمیز کردن آن استفاده نمائید. استفاده از پارچه خشن و مطبیعی 

ط و پاک کننده شیمیایی نظیر الکل میتواند منجر به بروز آسیب و ایجاد خ

 خش در سطح آن شود.

 از تماس صفحه نمایش با اشیا تیز و یا سنگین خودداری کنید. 
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 هاعملکرد کلید -4
 

 
 

 

 شماره توضیحات  شماره توضیحات

 1 ورودی دیسک  AUX 4ورودی 

 2 میکروفون  USB 5ورودی فلش 

 3 جهت نقشه SDجهت مالتی مدیا و میکرو  SDورودی حافظه    
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 ویدیوییورودی 
DVD/CD/USB/SD 

 نام رادیو

شماره
 

 فایل صوتی فایل تصویری عکس

- SEL 6 

 فشردن کوتاه کردن دستگاه روشن

POWER 7 چرخش افزایش یا کاهش سطح صدا 

 فشرن ممتد کردن دستگاهخاموش 

- 

 فشردن کوتاه افزایشیجستجوی اتوماتیک به صورت  انتخاب فایل صوتی/تصویری بعدی انتخاب عکس بعدی

 8 
- 

  پیمایش رو به جلو سریع

 (فایل صوتی/تصویری در حال پخش)
 فشرن ممتد -

- 

 فشردن کوتاه جستجوی اتوماتیک به صورت کاهشی انتخاب فایل صوتی/تصویری قبلی قبلی عکسانتخاب 

 9 
- 

 پیمایش رو به عقب سریع 

 (فایل صوتی/تصویری در حال پخش)
 ممتدفشرن  -

 10  افزایش یک گام فرکانس - - -

 11  کاهش یک گام فرکانس - - -

 قطع صدا
توقف فایل صوتی/تصویری درحال پخش 

 در پس زمینه
 12  قطع صدا (PAUSEتوقف فایل صوتی/تصویری )

 HOME 13 اصلیی ورود به صفحه

 NAVI 14 ورود به بخش رهیاب ورود به بخش رهیاب ورود به بخش رهیاب

 CD/DVD DVD 15انتخاب پخش  CD/DVDانتخاب پخش  CD/DVDانتخاب پخش 

 انتخاب پخش

(USBSDBT MusicAUX) 
MEDIA 16 

 FM1/FM2/FM3/AM1/AM2 RADIO 17 پخش رادیو

 MAP VOICE 18 راهنمای صوتی نقشهقطع / وصل 

 SETUP 19 ورود به بخش تنظیمات

 DSP 20 خاموش کردن صفحه نمایش/نمایش ساعت

 PHONE 21 تلفن همراهی ورود به صفحه

 BACK 22 بازگشت به منوی قبلی

 EJECT 23 دیسکخروج 
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 بلوتوث
 نام

شماره
 

 موزیک منو صفحه کلید فهرست مخاطبین تماس

 SEL 24 - برقراری تماس -

 فشردن کوتاه کردن دستگاه روشن

POWER 25 چرخش افزایش یا کاهش سطح صدا 

 فشرن ممتد کردن دستگاهخاموش 

 فشردن کوتاه بعدی صوتی/تصویری فایلانتخاب  (زمینهدر حال پخش در  فایلبعدی ) صوتی/تصویری فایلانتخاب  -
 26 

 فشرن ممتد در حال پخشفایل پیمایش رو به جلو سریع  (نهدر حال پخش در زمی صوتی/تصویری فایل ) رو به جلو سریع پیمایش -

 فشردن کوتاه قبلی صوتی/تصویری فایلانتخاب  (فایل در حال پخش در زمینه) قبلی صوتی/تصویری فایلانتخاب  -
 27 

 فشرن ممتد در حال پخشفایل پیمایش رو به عقب سریع  (هدر حال پخش در زمین صوتی/تصویریفایل پیمایش رو به عقب سریع ) -

-  28 

-  29 

 30  (PAUSE) توقف فایل صوتی فایل صوتی/تصویری درحال پخش در پس زمینهتوقف  قطع صدای میکروفن

 HOME 31 اصلیی ورود به صفحه -

 NAVI 32 ورود به بخش رهیاب -

 CD/DVD DVD 33 انتخاب پخش -

 MEDIA 34 (USBSDBT MusicAUX)انتخاب پخش  -

 RADIO 35 پخش رادیو -

 MAP VOICE 36 راهنمای صوتی نقشهقطع / وصل 

 SETUP 37 ورود به بخش تنظیمات -

 DSP 38 خاموش کردن صفحه نمایش/نمایش ساعت

 PHONE 39 بلوتوثی صفحه برقراری تماس پخش صدا از طریق تلفن همراه/ بلندگوها

 BACK 40 بازگشت به منوی قبلی -

 EJECT 41 خروج دیسک
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 نقشه
 منوها

 نام AUXمنوی  منوی اطالعات خودرو

شماره
 

 منوی اصلی هازیر منو

- SEL 42 

 فشردن کوتاه کردن دستگاه  روشن/خاموش

POWER 43 چرخش افزایش یا کاهش سطح صدا 

 فشرن ممتد کردن دستگاهخاموش 

 فشردن کوتاه - بعدی )فایل در حال پخش در زمینه( صوتی/تصویری انتخاب فایل
 44 

 فشرن ممتد - در حال پخش در زمینه( صوتی/تصویری پیمایش رو به جلو )فایل 

 فشردن کوتاه - )فایل در حال پخش در زمینه( صوتی/تصویری قبلی انتخاب فایل
 45 

 فشرن ممتد - در حال پخش در زمینه( صوتی/تصویری پیمایش رو به عقب )فایل

 46  - نقشه بزرگنمایی

 47  - نقشه کوچک نمایی

 48  (PAUSE)توقف فایل صوتی  صوتی/تصویری درحال پخش در پس زمینهتوقف فایل 

 HOME 49 ورود به منوی اصلی

 NAVI 50 ورود به منوی رهیاب -

 CD/DVD DVD 51انتخاب پخش 

 انتخاب پخش

(USBSDBT MusicAUX) 
MEDIA 52 

 RADIO 53 پخش رادیو

 MAP VOICE 54 راهنمای صوتی نقشهقطع / وصل 

 SETUP 55 به بخش تنظیماتورود 

 DSP 56 خاموش کردن صفحه نمایش/نمایش ساعت

 PHONE 57 بلوتوثی صفحه برقراری تماس بلوتوثی صفحه

 BACK 58 ورود به منوی قبلی

 EJECT 59 خروج دیسک
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 سیستم ضد سرقت -5

 وارد کردن کد رمز -1-5

دهد. جهت را نمایش می "**** :PASSWORD"رت باشد. هرگاه اتصال برق دستگاه بنا به هر دلیلی قطع گردد پس از اتصال مجدد به منبع تغذیه و با روشن کردن دستگاه  نمایشگر عبابرای ایمنی بیشتر، دستگاه شما مجهز به کد رمز چهار رقمی می

 وارد گردد.  نمایشگر لمسیمی صحیح توسط روشن کردن دستگاه  بایستی کد رمز چهار رق

مجدداَ  بعد از طی شدن زمان وقفه، سیستمو  شودمی خطاحالت وارد . در غیر این صورت دستگاه بسته به تعداد اشتباه رخ داده، به شرح زیر به شودمیوارد  های ایمنیهشداری شده و به صفحهده صحیح باشد دستگاه روشن وارد ش د رمزدر صورتی که ک

ی مجاز هارای برطرف شدن مشکل به نمایندگیبسیستم به حالت قفل دایم در آمده و نیاز است تا  20شید که در صورت وارد شدن به حالت خطای به این نکته توجه داشته با .شودروشن میبا وارد کردن کد رمز صحیح و  دهدمینمایش  را درخواست کد

 است. در نظر گرفته شده 1111کد پیش فرض دستگاه عدد  کهالزم به ذکر است .مراجعه شود 

 

 

 

خطا حالت  زمان وقفه 

1خطای  ثانیه 2   

2خطای  ثانیه  30   

3خطای  دقیقه 2   

4خطای  دقیقه 10   

5خطای  دقیقه 20   

19تا  6خطای  دقیقه  60   

20خطای   قفل دائم 
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 کد رمز تغییر -2-5

ا  عدد مورد نظر خود ر "تغییر کد رمز"ی ا انتخاب گزینهبا تغییر دهید. برای تغییر رمز وارد منوی تنظیمات شده و در نظر گرفته شده بهتر است برای ایمنی بیشتر کد رمز دستگاه ر 1111که کد پیش فرض کلیه دستگاهها توسط شرکت سازنده عدد  ز آنجاییا

 .یر وارد نماییدبه شکل ز
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 سیستم مالتی مدیاراه اندازی  -6

 روشن و خاموش کردن دستگاه -1-6

 .دخاموش کنی فشردن همان کلید سیستم را  مجدد نموده و باولوم دستگاه را روشن  میتوانید با فشار دادن

یمنی جهت اهشدارهای پس از وارد کردن کد رمز چنانچه برای اولین بار پس از قطع باتری دستگاه را روشن نمایید، 

را انتخاب  [تایید] با دقت مطالعه نموده و سپس آیکوناستفاده از دستگاه به رویت شما خواهد رسید. این نکات ایمنی را 

 اصلی شوید. یصفحهکنید تا وارد 

:تذکر  

بان سیستم و . در صورت تمایل به تغییر زدر نظر گرفته شده است فارسیزبان پیش فرض سیستم پس از قطع باتری، 

تم را به فارسی خاب نموده و زبان سیسرا انت [تنظیم زبان]آیکون ایمنی به زبان فارسی همچنین مشاهده هشدارهای 

 کند.میزبان سیستم تغییر  ،. پس از تاییدتغییر دهید

 

 اصلیی صفحه

گر جهت دسترسی به دی .شودمیمنوی اصلی نمایش داده  سیستم مالتی مدیانل اپ برروی [HOME]کلید با فشردن 

 مورد نظرتان شوید.ی ی زیر وارد صفحههاتوانید با انتخاب یکی از آیکونمیامکانات 

 

 

 

 

 روی نمایشگر لمسی یکنترلی هاآیکون -2-6

توانید به ترتیب زیر عمل می هابا مراجعه به هر یک از آیکون کلیدهای لمسی در شکل زیر آمده استمحل کلی قرارگیری 

 کنید.

 
 -Aبازگشت به صفحه قبلی 

 -Bاصلیبه صفحه  بازگشت 

 -Cپخش در حال نام حالت 

 -Dاطالعات زمان 

 -Eکنترلی روی نمایشگری هاآیکون لیست 
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 تنظیمات صوتی -7

 صدامیزان بلندی  تنظیم -1-7

 . تغییر دهید 40تا  0توانید سطح صدا را بین میسیستم مالتی مدیا  پانلبا چرخاندن ولوم رو 

 .نمایشگر قابل مشاهده خواهد بودی ثانیه روی صفحه 3این تغییر برای 

 صدا قطع

توانید دستگاه میسیستم مالتی مدیا  نلاپ [ بر روی] ا فشردن کلیدب باشید AUXچنانچه در حالت پخش رادیو  و یا 

تنظیم کردن صدا یا استفاده  همچنین مان کلید به حالت قبلی باز گردید.دوباره هرا به حالت بی صدا در آورده و با فشردن 

 .خواهد کرد غیرفعال را از هر یک از امکانات تنظیم صدا، حالت بی صدا

پخش فایل صوتی و یا تصویری متوقف شده و با فشردن  []با فشردن دکمه  DVDو یا  USB,SDی پخش هادر حالت

  یابد.میپخش فایل ادامه  مجدد همان کلید

 صدای بیپ -2-7

فعال کردن آن  که برای غیربود  سیستم مالتی مدیا با صدای بیپ همراه خواهد این در هاانجام یافتن هر یک از عملکرد

 عال کنید.این صدا را غیرف [صدای بیپ] نتخاب آیکونابا  عمومیتوانید به منوی تنظیمات وارد شده و از منوی می

 اکوالیزر -3-7

]آیکون  ی پخشهای خروجی در هر یک از حالتصدابرای تنظیم نوع    کنید.انتخاب ا ر [

 
یزر صدای خروجی را نوع اکوال ،موجود در سمت راست صفحهی هاتوانید با استفاده از گزینهمیبا ورود به منوی اکوالیزر 

را وط به تنظیم صدا نگر مربتوانید نشامیاکوالیزر به صورت دستی دارید انتخاب نمایید، چنانچه تمایل به تنظیم صدای 

ذخیره  2یا  1ی دستی هالتدر یکی از حابه سمت باال یا پایین تغییر دهید و ستون فرکانسی هر به صورت دستی در 

 [ را فعال نمایید.حجم صدا]ی گزینهتوانید میافزاش حجم صدا نمایید و همچنین جهت 

 تذکر:

 تنظیم شده باشد. که نوع پخش صدا به صورت دلخواه کندمیک به دستی تغییر هنگامی اکوالیزر از حالت اتوماتی 

  Balanceو  Faderتنظیمات  -7-4

 آید.می برای کاربر بوجود Faderو   Balanceامکان تغییر  Balanceبا ورود به منوی تنظیمات اکوالیزر و انتخاب 

 میتوانید به شکل زیر عمل کنید:  Faderو  Balanceبرای تغییرات در میزان 

 تنظیمات اکوالیزر شوید.ی صفحهوارد  -1

 نمایید.اکوالیزر لمس را در منوی  [  ]آیکون  -2

]ی هاسپسس با لمس آیکون -3 ] / [ ]و  [ ] / [  Faderو یا  Balanceنمایشگر به تنظیم ی بر روی صفحه [

 بپردازید.

 
 

Balance 

سمت راست( در نظر گرفته  انتهای) 7سمت چپ( تا انتهای ) -7دستگاه مالتی مدیا از  برای Balanceمیزان تغییرات 

]ی هاآیکونتوانید میشده است که برای تنظیم  ] / [   .لمس نمایید Balanceتغییر میزان  را جهت [
Fader 

( در نظر گرفته شده است که برای باال )انتهای 7( تا انتهای پایین) -7برای دستگاه مالتی مدیا از  Faderمیزان تغییرات 

]ی هاآیکونتوانید میتنظیم  ] / [   .لمس نمایید Faderرا جهت تغییر میزان  [

 ساب ووفر

توانید شدت صدای خروجی میباشد توسط تنظیمات این قسمت  یز به سیستم مالتی مدیا متصل شدهچنانچه ساب ووفر ن

] / [هابا استفاده از آیکون ظیم نمایید وساب ووفر را تن  ساب ووفر را تغییر دهید.تنظیمات  [[

 
 
 
 



 دفترچه راهنمای سیستم مالتی مدیا و رهیاب  کروز 

 

    

     10 10 

 تذکر: 

]یهاتوانید عالوه بر استفاده از آیکونمی Faderو  Balanceدرتنظیمات مربوط به  ] / [ ]  و [ ] / [ با تغییر  [

را   Faderو یا  Balanceنارجی رنگ نمایش داده شده در مرکز صفحه نمایش تغییرات مورد نیاز در ی موقعیت کره

 اعمال نمایید.

[ را لمس نماییبازگرداندنبازگردانی تنظیمات به حالت پیش فرض آیکون ] برای

 سیستم تنظیمات -8
]اده یا آیکون فشار د سیستم مالتی مدیا  پانلبر روی  را  [SETUP]کلیدتوانید میبرای وارد شدن به منوی تنظیمات   .کنید  انتخاباصلی  یرا در صفحه  [

 تنظیمات عمومی -1-8

  نتخاب آیکون ابا[  .وارد منوی تنظیمات عمومی شوید [

 

 تنظیمات عمومی هاگزینه شرح

 صدای اولیه 10-30 انتخاب سطح صدای اولیه 

، ساعت و اطالعات تاریخ بر روی صفحه DSPبا فشار دادن دکمه 

 .شودمینشان داده  گرنمایش
 نمایش ساعت به صورت تمام صفحه

 DSPعملکرد کلید 

 نمایشگر خاموش .شودمینمایشگر خاموش ی صفحه ،DSPبا فشار دادن دکمه 

شود و با میهر عملکرد در سیستم مالتی مدیا با صدای بیپ همراه 

 .گرددمی غیر فعالاین گزینه صدای بیپ  تغییر حالت
 بیپ خاموشروشن/

 تغییر کد رمز تغییر دادن کد رمز سیستم مالتی مدیا

 کارخانه ماتیبازگرداندن تنظ بازگرداندن به تنظیمات پیش فرض

 تذکر:

 است.  قابل تغییر 30تا 10از  این تنظیمات هالزم به ذکر است ک صدا از مقدار تعیین شده تجاوز نکند در هنگام روشن نمودن دستگاه میزان بلندی صدای اولیه را طوری تنظیم کنید تا بلندیتوانید با انتخاب گزینه تنظیم صدای اولیه می  -

 واهد شد.صدا روی همان مقدار قبلی تنظیم خ بلندیکمتر باشد، در هنگام روشن کردن مجدد دستگاه،  میزان انتخاب شده به عنوان حالت پیش فرضصدا از  میزان بلندیچنانچه قبل از خاموش کردن دستگاه،   -

 صدا به طور خودکار بر روی مقدار تنظیم شده قرار خواهد گرفت.میزان بلندی  نگام روشن کردن مجدد،دا از این مقدار بیشتر باشد، در هص بلندیدر صورتی که قبل از خاموش کردن دستگاه،   -

 واهد شد.تنظیم خ 10 مقدارصدا روی  بلندیکمتر باشد، در هنگام روشن کردن مجدد دستگاه،  10 صدا از میزان بلندیقبل از خاموش کردن دستگاه،  درصورتی که  -

 مراجعه نمایید. 5-2جهت تغییر کد رمز به بخش   -
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 تنظیمات صدا -2-8

  آیکون  انتخاببا[  شوید. صوتیوارد منوی تنظیمات توانید میدر منوی تنظیمات  [

 

 تنظیمات صدا هاگزینه شرح

 روشن امکان خروجی صدافعال کردن 
 صداخروجی 

 خاموش غیر فعال کردن امکان خروجی صدا

 روشن فعال کردن خروجی ساب ووفر
 ساب ووفرخروجی 

 خاموش ساب ووفر غیر فعال کردن

 فیلتر ساب ووفر Hz160/Hz120/Hz80 مورد نظر جهت تنظیم فرکانس قطع فیلتر ساب ووفری انتخاب بازه

 خاموش SDVCغیر فعال کردن 

SDVC 
 1سطح  افزایش می یابدبا افزایش سرعت خودرو سطح صدای پخش شده 

 2سطح  می باشد 1در این حالت افزایش سطح صدا بیشتر از سطح 

 3سطح  می باشد 2در این حالت افزایش سطح صدا بیشتر از سطح 

 تذکر:

 رجی متصل نمود.اخ (استریو) توان دستگاه را به آمپلی فایرمی خروجی صدابا فعال کردن گزینه  -

 خارجی متصل نمود. (مونو)توان دستگاه را به آمپلی فایر می ساب ووفربا فعال نمودن گزینه  -

 ساعت و تاریختنظیمات  -3-8

 با انتخاب آیکون [  توانید ساعت و اطالعات تاریخ را تنظیم کنید.می منوی تنظیمات از [

 

 

 تنظیمات زمان هاگزینه شرح

 تاریخمد  میالدی /شمسی انتخاب حالت تاریخ از شمسی به میالدی و بالعکس

]آیکون جهت تنظیم سال، ماه و روز ]یا [  تاریخ روز/ ماه/ سال .را لمس کنید  [

 حالت نمایش ساعت  ساعت 12ساعت/ 24 ساعته و یا برعکس 12ساعته به  24تغییر ساعت از حالت 

]جهت تنظیم ساعت و دقیقه آیکون ]یا [  دقیقه/ ساعت .را لمس کنید  [
 زمان 

 زمان تابستانی همگام سازی زمان به صورت خودکار

قب ععت را خودکار یک ساعت پاییز، سیستم مالتی مدیا سا با فرا رسیدن

 .کشدمیکشیده و با رسیدن فصل بهار ساعت را یک ساعت به جلو 
 روشن

 زمان تابستانی

 خاموش .با فرا رسیدن پاییز یا تابستان ساعت تغییر نخواهد کرد

دیا از مافزار نقشه، ساعت و تاریخ سیستم مالتی پس از هر بار اجرای نرم 

 .شودمیبه روز رسانی  GPSطریق  اطالعات 
 روشن 

 GPSتنظیم خودکار زمان از 

 خاموش .کندنمیتغییر  GPSتنظیمات ساعت با اتصال به 
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 تذکر:

 [ را جهت خروج انتخاب کنید.لغوگزینه ][ را جهت تایید یا ذخیرهپس از تنظیم تاریخ/ساعت، گزینه ] -

 تنظیمات زبان -4-8

  آیکونبا انتخاب [  توانید وارد منوی تنظیمات زبان شوید.میاز منوی تنظیمات  [

 تنظیمات بلوتوث -5-8

  آیکونبا انتخاب [  توانید وارد منوی بلوتوث شوید.میاز منوی تنظیمات  [

 

 تنظیمات بلوتوث هاگزینه شرح

 بلوتوث روشن/خاموش روشن و یا خاموش کردن بلوتوث دستگاه

راه افزودن قابلیت مشاهده نام دستگاه در لیست جستجوی بلوتوث تلفن هم

 دستگاه از لیستویا حذف کردن نام 
 نمایش روشن/خاموش

ی هاتلفن موجود در لیست دستگاه اخودکار بروشن یا خاموش کردن ارتباط 

 متصل شده
 اتصال خودکار روشن/خاموش

 روشن/خاموش با اتصال به تلفن همراه همگام سازی خودکار مخاطبین
به روزرسانی خودکار 

 مخاطبین

   

 :تذکر

لمس کرده و سپس کد دلخواه خود را وارد و تایید نمایید.از منوی بلوتوث را [ کد اتصال]جهت تغییر کد اتصال به عدد دلخواه، آیکون  -

  

 

 تنظیمات زمان هاگزینه شرح

 زبان  انگلیسی فارسی/ .انگلیسی نمایش داده خواهد شدو یا  زبان سیستم به صورت فارسی
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 کار با رادیوی نحوه -9

 ویراد خشپ -1-9

]  نوکیآ یاصل صفحه در ای و دیده فشار سیستم مالتی مدیا پانل یرورا بر  [RADIO] یشست  . دیکن انتخابرا [

 

 انتخاب باند رادیویی -2-9

]آیکون  و لمس[ بر روی پانل Radioکلید ]ر حالت پخش رادیو با فشردن پیاپی د  ی بر روی صفحه [

 ی رادیویی را به ترتیب زیر انتخاب کنیدهاتوانید یکی از باندمینمایشگر 

 
 ییویراد یهاستگاهیا یجستجو -3-9

 ی رادیوییهاجستجوی اتوماتیک ایستگاه

] یهادکمه، یستگاه کنونیتر از ا نییباالتر یا پا ییویراد یهاستگاهیا اتوماتیک یجهت جستجو ]/[ بر روی  یرو را [

] یهانوکیآ یا  و دادهفشار  سیستم مالتی مدیاپانل  ]/[  حال دییه لمس نمایش از یک ثانیب شگرینما یروبر  ار [

 .دیند باال را تکرار کنیفرآتوانید می اتوماتیک یتوقف جستجو جهت

 :تذکر

 گردد. یش مپخ یافتیدر ییویستگاه رادیو ا شدهند جستجو متوقف یفرآ ایستگاه رادیویی افتیدربا  ،در هنگام جستجو

 ی رادیوییهاگاهایست  یدست یجستجو

] یهابا فشار دادن دکمه ]/[ ] یهانوکیآ یکی ازلمس یا و  مدیا سیستم مالتیپانل  یروبر  [ ]/[ حالت در  [

افزایش  AMبرای باند  KHz 9و با گام  FMبرای باند  50KHzبا گام  را ی رادیوییهافرکانستوانید میجستجوی دستی 

 یا کاهش دهید.

 

 

 :تنظیم دستی

] لمس آیکون دلخواه به صورت دستی ابتدا با برای پخش فرکانس سپس  و امکانات رادیویی رفتدوم ی به صفحه [

] آیکون  .دیینمالمس را  [

 

فرکانس وارد شده را تایید  [تایید]کرده و با لمس آیکون  د فرکانس دلخواه را انتخابیتوانیوارد کردن اعداد مبا اکنون 

]ن وکیآ استفاده از باتوانید میکنید. در هنگام وارد کرد کردن فرکانس دلخواه از طریق صفحه کلید  عداد وارد شده ا [

 .نیدک تصحیحرا یک به یک 

 
 ی رادیوییهاایستگاه رهیذخ -4-9

ره یخذ ییکه هر باند توانا است  AM 2و FM،2 FM ،3 FM ،1 AM 1 شامل ییویباند راد 5 یا دارایمد یستم مالتیس

 .باشدمیدارا را  ییویستگاه رادیا 6

 

 



 دفترچه راهنمای سیستم مالتی مدیا و رهیاب  کروز 

 

    

     14 14 

ی رادیوییهاستگاهیک ایره اتوماتیذخ  

]کون یآتوانید میحال حاضر  ییویدر باند راد با فرکانس قوی ترستگاه یا 6ره خودکار یو ذخ جو جست برای بر را   [

 .شوندهایی که قبالً ذخیره شده بودند، میهای جدید جایگزین ایستگاهایستگاهدر این حالت  دییشگر لمس نماینما یرو

  2AM باند  6تا  1 هایدر حافظه AM و در باند  3FM باند 6تا  1 هایی دریافتی در حافظههاایستگاه FMدر باند 

 شوند.ذخیره می

 ی رادیوییهاستگاهیا دستیره یذخ

 .انتخاب کنیدمطلوب را  ییویستگاه رادیا -1

] یهاآیکون -2 ]و   [  .دییره لمس نمایست ذخیش لیرا جهت نما  [

]ی هابا استفاده از آیکون -3 ]/[  ایستگاه مطلوب خود را جست جو کنید.توانید می [

 را جهت ذخیره فرکانس جاری انتخاب کنید 6Pتا  1Pی هایکی از حافظه -4

 

 ی رادیویی ذخیره شدههاستگاهیا یفراخوان

 د.یمورد نظر را انتخاب کن ییویباند راد -1

نتخاب ارا ن ره شده در آیذخ ییویرادستگاه یاتوانید میشگر، ینما یروی نمایش داده شده هاحافظه کونیبا لمس آ -2

 کنید.

 یر محلیو غ یمحل ییویراد یهاستگاهیا یجستجو

 FM یویرادحالت رود. جهت فعال نمودن آن در یبه کار م یمحل یقو ییویراد یهاستگاهیا یت جهت جستجوین قابلیا

] آیکون ] آیکونبا لمس  مشاهده شده یهانهیان گزید، سپس از مییشگر لمس نماینما یروبر را  [ یا  یحالت محل [

مشاهده شگر ینما یبر رو ”DIS“نشانگر  یر محلیو در حالت غ ”LO“نشانگر  ید. در حالت محلییرا انتخاب نما یر محلیغ

 شود این در حالی است که بامیتر دریافت  قوی با فرکانس ی رادیوییهاتنها ایستگاه ”LO“در صورت انتخاب گردد. یم

رف نظر از توان سیگنال ورودی پخش خواهد اولین ایستگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیستم ص" DIS"ی انتخاب گزینه

 .شد

 RDSمات یتنظ -5-9

رنده یگ یا برارفیکی و یا اطالعات ترا پیام متنی، ییویستگاه رادیچون نام ا ی(، اطالعاتRDS) ییویستم اطالعات رادیس

که در آن حضور ای در منطقه هابه فعال بودن هر یک از آن هاسیسرو این به یدسترسالزم به ذکر است که  کند.یارسال م

 .باشدمیدارید وابسته 

]آیکون RDSمات یتنظ یش منویجهت نما  .کنید فعال آنرا RDS حال با لمس آیکون د.ییشگر لمس نماینما یرا رو [

 

 RDSقابلیت 

قابل  RDSمکانات ابتدا باید این گزینه را فعال نمایید. با فعال کردن این گزینه سایر ا  RDSجهت دسترسی به امکانات 

نمایشگر به ی هنام ایستگاه رادیویی بر روی صفح RDSدسترسی بوده و با پخش هر یک از ایستگاه رادیویی دارای قابلیت 

 نمایش در خواهد آمد.

 T–Aعملکرد 

ات شامل دو کنند که این اطالعمیفواصل معین اقدام به ارسال اطالعات ترافیکی در FMی رادیویی هابرخی از ایستگاه

 باشند:میگروه به شرح زیر 

1- TP (یکی)شناسه برنامه تراف 

 یکیانتشار اطالعات تراف

2- TA (یکی)شناسه اخبار تراف 

  یکیط ترافیشرا ییویاخبار راد

ستم ی، سیکیرافاخبار ت در این حالت با دریافت شود.میشگر نشان داده ینما یرو "TA"، نشانگر TAعملکرد  با فعال بودن

نماید می یکیاف( و شروع به پخش اخبار تری)صرف نظر از حالت فعل رفته ویرادپخش به حالت  به صورت موقتا یمد یمالت

 گردد.میباز  یقبل یصدا میزان بلندیبه حالت و  یکیاخبار تراف پخش اتمام و سپس با

 

 



 دفترچه راهنمای سیستم مالتی مدیا و رهیاب  کروز 

 

    

     15 15 

 تذکر:

 اجراقابل  یزمان در حافظه فقط هاستگاهیره خودکار ایو ذخ هاستگاهی، مرور اهاستگاهیا یجستجو عملکرد TAبا فعال بودن 

 شود. افتی( درTP) یکیباشد که کد شناسه برنامه ترافمی

 AFت یقابل

وی ایستگاه گیرنده به جستج ،ییویرادگنال یس در صورت ضعیف بودنفعال باشد،  ن(یگزی)فرکانس جا AFی گزینهچنانچه 

ستگاه دریافت شده یکسان و سیگنال قوی تر ایی رادیویی جایگزین خواهد پرداخت و با دریافت ایستگاه رادیویی با برنامه

 را پخش خواهد کرد.

  .شودمینشان داده بر روی نمایشگر   AFنشانگر  RDSافت اطالعات یدر باالزم به ذکر است که 

 تذکر:

 د.یرا در حالت خاموش قرار ده TAو  AF شودمیتوصیه  باشدمیر فعال یدر منطقه شما غ RDSس یچنانچه سرو

 REGقابلیت 

ستجو الویت در ج AUTOشوند. در صورت انتخاب گزینه ای دریافت میایستگاههای منطقه ONدر صورت انتخاب گزینه 

تم صرفنظر از اولین ایستگاه رادیویی قابل دریافت توسط سیس OFFاست. در صورت انتخاب گزینه  تر ی قویهابا ایستگاه

 شود.توان سیگنال ورودی، پخش می

 RTقابلیت 

تن بر ه صورت مبت پیام متنی، این پیام العای رادیویی با اطهایک از ایستگاه قعال باشد, با پخش هر RTچنانچه گزینه 

 داده خواهد شد.یشگر نشان روی نما

 خ(ی)اطالعات زمان و تار CTقابلیت 

 زمان CT نبا روشن بود که کنندمیارسال  RDSگنال یخ را در قالب سیاطالعات زمان و تار ییویراد یهاستگاهیا یبرخ

 گردد.میم یبه صورت خودکار تنظ سیستم

 تذکر:

نکنند. در  ه ارسالیح را در آن ناحیاطالعات زمان صح، ییایک به مرز جغرافینزد ییویراد یهاستگاهیممکن است ا -

 د.ییم نمایتنظ یرا خاموش کرده و زمان را به صورت دست CT توانیدمی ن مواردیا

 (نوع برنامه) PTYعملکرد 

PTY  از ش شده کد نوع برنامه پخ ییکه مفهوم آن شناسا باشدمیی رادیویی هاپخش شده از ایستگاهمخفف نوع برنامه

 یاریاخت یهانهی، گز[هالیست برنامه] آیکونبا لمس  (Rock یقیمثال اخبار یا موس یباشد. )برامیی رادیویی هاایستکاه

PTY ش را یامینوار پ توانیدمی شتریب یاریاخت یهانهیش گزیجهت نمادر این حالت  شودمیشگر نشان داده ینما یرو

 و حالت مورد نظر خود را انتخاب کنید. دیشگر لمس کرده حرکت دهینما یرو

آغاز  یقابل دسترس بعد PTYخودکار جهت یافتن یمثال خبر(، جستجو ی)برا PTY یاریاخت یهانهیاز گز ییک نتخابابا 

 باز خواهد گشت.   یا به فرکانس اصلیمد یستم مالتینشود، س یافت مورد نظر PTYایستگاه رادیویی با  چنانچهحال  شودمی

  مدیا پخش -10

 هیاطالعات اول -1-10

 .باشدمی DVD/CD-R/RW یهاو دیسکDVD/CD از روی  MP3 ی صوتی وهافایل یاجراقادر به  مالتی مدیاستم یس

شوند. میخش پداشته و از طریق سیستم مالتی مدیا  اجرا یتقابلنیز  SDو کارت USB  از روی هاعالوه بر آن این فایل

 یر از رویو تصاو هالمیمشاهده ف ی صوتی به کاربر اجازه میدهد تا بههاعالوه بر قابلیت پخش فایل این سیستم

DVD/VCD/CD  فلش همچنین وUSB کارت  یا وSD اقدام نماید. 

 تذکر:

 جه ممکن استیدر نت .شده است ی( طراحنالیجیاور) یاصل یها DVDها و VCDها، CD ین محصول جهت اجرایا -

شته و با سیستم مالتی مدیا تطابق ندا شده اند یمتفرقه کپ یهاکه با قالب ییها DVDها و VCDها، CD یبرخ

 ت اجرا نداشته باشند.یقابل

 سکیوارد کردن د

ای داخل محل مربوطه وارد نمایید دار دیسک باید به سمت باال باشد. دیسک را تا اندازههنگام جاگذاری سطح برچسب در

 که مکانیزم داخلی رادیوپخش به طور خودکار آن را به سمت داخل بکشد.

 سکیخارج کردن د

]خروج آن، دکمه  در صورتیکه دیسک داخل دستگاه باشد جهت  را فشار دهید. [

 ترل نمایش و پخش کن

نمایشگر به غیر از ی توانید هر قسمت از صفحهمیی متفاوت های کنترلی پخش و نمایش فایلهاآیکونبرای دستیابی به 

دسترسی پیدا کنید همچنین برای دست یابی به امکانات  هاباالیی در سمت چپ نمایشگر را لمس کرده و به آنی گوشه

] آیکونتوانید میبیشتر   د.کنییشتری دست پیدا را لمس کرده و به امکانات کنترلی ب [

 (USBاتصال حافظه فلش )

ه طور دستگاه متصل کنید. دستگاه ب USBرا به کانکتور فلش ی و حافظهرا باز نموده  USBدرپوش الستیکی پورت 

 نماید.می فلشی حافظهذخیره شده بر روی  خودکار اقدام به پخش فایل صوتی/تصویری

 تذکر:

که مستقیما به دستگاه ای زیرا هر وسیله .ی ارتباطی استفاده نماییدهااز سیم USBلطفا برای اتصال دستگاه ذخیره سازی 

 تواند خطرناک باشد. میو زده شود، از دستگاه بیرون می متصل

 SDاتصال کارت 

یید. پس از چند مربوطه در پانل دستگاه وارد نمارا داخل شیار  SD را باز نمایید.کارت حافظه SDدرپوش الستیکی پورت 

 .خواهد کرد SDکارت ی موجود روی حافظه ثانیه دستگاه به طور خودکار اقدام به پخش فایل صوتی/تصویری

 SDبیرون اوردن کارت 

 ینان حاصلاطم SDخارج شدن کارت  ازرا فشار دهید تا  SDکارت  .کنیدانتخاب  اجرادر صفحه اصلی مد دیگری را جهت 

  را خارج نمایید. SDکارت سپس  شود
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 :USB/SDنکاتی در مورد 

ر وارد خودکاصورت فایل صوتی قابل پخش موجود باشد سیستم مالتی مدیا به  SDاگر داخل حافظه فلش یا کارت  -

 گردد.می هامنوی پخش این فایل

ظه وجود در حاف ویدئوییفایل در حالی که نشود  فایل صوتی قابل پخش یافت SDچنانچه در حافظه فلش یا کارت  -

 گردد.می ی ویدیوییهافایلتی مدیا وارد منوی پخش خودکار ، سیستم مالدارد

کس در عفایل  در حالی که نشود، ا ویدئویی قابل پخشی یافتیفایل صوتی  SDچنانچه در حافظه فلش یا کارت  -

 گردد.می، سیستم مالتی مدیا وارد منوی پخش خودکار تصاویر درون حافظه وجود دارد

 .باشدمیقابل پشتیبانی  ی فلشهادر استفاده از حافظه FAT16/FAT32/EX-FATی هافزمت -

 .باشدمیگیگابایت  EX-FAT 64 قابل پشتیبانی در فرمتی حافظهحداکثر  -

 .کندمیا تامین رآمپر جریان مورد نیاز  1داشته و تا  USBی همراه را از طریق درگاه هادستگاه توانایی شارژ تلفن -

 ,MPEG, AVI, MP4, DAT, VOB, OGM, RMی ویدیویی هادر حالت پخش فایلی پشتیبانی شده هافرمت -

FLV, ASF/WMV, MKV, TS باشندمی. 

 .باشندمی MP3, WMA, M4A, AAC, WAV, MKAی صوتی های پشتیبانی شده در حالت پخش فایلهافرمت -

. الزم به ذکر است که  باشندمی JPEG, PNG, GIFی پشتیبانی شده در حالت پخش تصاویر و عکس هافرمت -

متر از پیکسل بوده و حجم آن می بایستی ک 4096x4096بزرگترین سایز پشتیبانی شده برای فایل های تصویری 

 مگابایت باشد. 20

 مایید.فلش خوداری نی ... به جای حافظه و USBب هابا ظرفیت باال، موبایل، سازیذخیر  یهااز اتصال دیسک -

  DVDیهافیلم اجرای  -2-10

با  داشته وند را شومیعرضه  VCDو یا  DVDیی که به صورت هابلیت اجرای فیلمقا 207 پژو خودرو سیستم مالتی مدیا

در  منو ندر صورت فعال بودحال خواهد کرد. خودکار شروع به اجرا  به صورتسیستم  وارد کردن دیسک مورد نظر در

DVD  و یاVCD  باشند.میانتخاب  توسط کاربر قابل هاآیکوناین منو قابل مشاهده بوده و هر یک از 

 تذکر:

 د.نشومیده نمایشگر دوباره نمایش دا پس از اجرای فیلم منوی کنترل پخش به صورت خودکار پنهان شده و با لمس -

 انتخاب بخش قبل)لمس لحظه ای(: : []

 )لمس ممتد(: پیمایش سریع رو به عقب :[]

 پخشی ادامه/ توقف: []

 انتخاب بخش بعدی )لمس لحظه ای(:: []

  )لمس ممتد(: پیمایش سریع رو به جلو: []

 بخش و قسمت مورد نظری بازکردن صفحه کلید جهت وارد کردن شماره: [  ]

 نمایش اکوالیزر :[]

 نمایش امکانات اضافه :[]

 

 ترل پخش دست پیدا کنید.نبرای ک نمایشگری در پایین صفحه توانید به امکانات اضافهمی[ ] آیکونبا لمس  -

 DVD یتوقف پخش و بازگشت به منو :[]

 (DVDدر صورت پشتیبانی ب زبان )انتخا :[]

 (DVDانتخاب زیرنویس )در صورت پشتیبانی  :[]

 DVDی انتخاب حالت باز پخش از هر فصل و هر سرفصل به همه :[]

[A-B]: بازپخشی انتخاب محدوده 

 SDو  USBو یا  DVD/CD در حالتی صوتی هاپخش فایل -3-10

را دارا  SDو  USBی یا حافظه CD/DVDی صوتی ذخیره شده بر روی هاقابلیت پخش فایل 207 پژو سیستم مالتی مدیا

 باشد.می

 کنترل پخش مربوط به آن فایل نیز به نمایش در خواهد آمد. منوی ،با آغاز اجرای فایل

 
 قبلی فایل صوتی)لمس لحظه ای(: انتخاب : []

 فایل صوتی در حال پخش پیمایش سریع رو به عقب)لمس ممتد(: [: ]

 پخشی ادامهتوقف/: []

 بعدی صوتی فایلای(: انتخاب  )لمس لحظه: []

 فایل صوتی در حال پخش )لمس ممتد(: پیمایش سریع رو به جلو: []

 هاپوشهو  ها: نمایش لیست فایل[]

 [: روشن/خاموش کردن پخش تصادفی]

 عملکرد بازپخش[: روشن/خاموش کردن ]

 : روشن/خاموش کردن عملکرد مرور[]

 نمایش اکوالیزر[: ]
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 SDو  USBو یا  DVD/CD طریق ی تصویری ازهاپخش فایل -4-10

تغییر کرده و شروع به  حالتاز طریق منوی اصلی سیستم به آن  (…/SD/USB/DVD)حالت پخش مورد نظر با انتخاب 

 []آیکونبا انتخاب شده و   هاپوشه و هاارد لیست فایلو [] آیکونپخش خواهد کرد. در صورت عدم اجرا با لمس 

 آورید.را به نمایش دری تصویری هاتمامی فایل

 ،نگام پخش فایلگردد الزم به ذکر است که در همیفایل مورد نظر به اجرا در آمده و پخش  ،هابا انتخاب هریک از فایل

ش دوباره صفحه نمای حالت پنهان در آمده که با تماسترل پخش در صورت عدم لمس صفحه نمایش به نمنوی مرتبط با ک

 . آیدمیبه نمایش در 

 هاپوشهو  هافایل [: نمایش لیست]

 [: )لمس لحظه ای(: انتخاب فایل ویدیویی قبلی]

 [: )لمس ممتد(: پیمایش سریع رو به عقب فایل ویدیویی در حال پخش]

 پخشی ادامه [: توقف/]

 [: )لمس لحظه ای(: انتخاب فایل ویدیویی بعدی]

 پخش[: )لمس ممتد(: پیمایش سریع رو به جلو فایل ویدیویی در حال ]

 [: نمایش اکوالیزر]

 SDو  USBو یا  DVD/CDپخش عکس و تصویر از  -5-10

[ را ] آیکونمورد نظر خود را انتخاب کنید و منتظر اجرای فایل باشید حال در صورت عدم اجرای فایل  حالت پخش

در این حالت با  بپردازید تصاویربه مرور فایل  []آیکونتخاب نبا ا شوید و هاپوشهو  هالیست فایل لمس کرده و وارد

دقت داشته باشید در این حالت منوی کنترل همچنین  تصویر مورد نظر به نمایش در خواهد آمد هاانتخاب هر یک از فایل

 .شودمی نمایش دوباره نشان دادهی ا لمس صفحهپخش تصاویر به حالت پنهان در آمده که ب

 
 

 

 هاپوشهو  ها[: نمایش لیست فایل]

 قبلی تصویری انتخاب فایل[: ]

 نمایش اسالیدی توقف/ادامه[: ]

 بعدی تصویری : انتخاب فایل[]

 ها[: نمایش ابزار]

 [ لیست دیگری از ابزارها به نمایش در خواهد آمد.] آیکونلمس  با

 

 ت قبل از تغییراتل[ : بازگشت به حا]

 [ : کوچک نمایی]

 [ : بزرگنمایی]

 تصاویرچرخاندن  [ :]

 توقف پخش/شروع

]ی صوتی/تصویری با لمس آیکون هابا اجرای فایل SDیا  و USBو  DVD/CDی هادر حالت  نمایشگری روی صفحه [

]توانید حالت پخش را متوقف کرده و با لمس آیکون می  د.دوباره به حالت پخش بازگردانی را سیستم [

 قبلی/بعدیانتخاب فایل 

با استفاده  یافشار دهید  سیستم مالتی مدیا را روی پانل[ ]/[] یهادکمه بخش بعدی یا قبلین به فایل/ جهت رفت

 . به انتخاب فایل بعدی یا قبلی اقدام کنید صفحه نمایشگر رویبر  هاآیکونن اهماز 

 صوتی/تصویری فایلجستجوی 

[  وارد لیست شده و سپس با انتخاب ] توانید با لمس آیکونمیی ذخیره شده بر روی حافظه هابرای مشاهده فایل

در دیگر  جست و جوتوانید به میی مروبوطه را به نمایش در آورید، همچنین در این لیست هادسته بندی مورد نظر فایل

 ی ذخیره شده بپردازید. هاپوشه
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 ی صوتیهافایل

را جهت اجرا انتخاب  مورد نظری صوتی قابل دسترس ظاهر میگردند. کافیست فایل هاتمام فایل[ ]با لمس آیکون 

 نمایید.

 

 ویییی ویدهافایل

را جهت اجرا انتخاب  مورد نظرویی قابل دسترس ظاهر میگردند. کافیست فایل یی ویدهاتمام فایل []آیکونبا لمس 

 ایید.نم

 ی تصویریهافایل

را جهت اجرا انتخاب  مورد نظرد. کافیست فایل قابل دسترس ظاهر میگرد و تصاویر هاعکستمام [ ] آیکونبا لمس 

 نمایید.

 پخش تصادفی

 را روی نمایشگر لمس کنید.[ ] ، آیکونهان پخش تصادفی فایلدجهت فعال و غیر فعال نمو

 

 تکرار

 هاتکرار تمام فایل نیزحاضر و  حال ی پوشههاتکرار تمام فایلو  بخشیا  ی تکرار یک فایلهازینهگ[ ] آیکونبا لمس 

تکرار در ی برای استفاده از گزینه باشد.میقابل انتخاب  متصل شده به دستگاه یا حافظهی موجود در دیسک هاخشو یا ب

] آیکونحال  تا منوی کنترلی نمایش داده شود نیمه پایینی صفحه نمایشگر را لمس کنید، DVD/CDمنوی را جهت  [

 یافتن گزینه تکرار لمس نمایید. 

 

 : A-Bتکرار 

 نمایشگر را صفحهبدین منظور  .صی از فایل ویدئویی را تکرار کندتواند بخش خامی 207خودرو پژو  سیستم مالتی مدیا

 لمس کنید، تا منوی کنترلی نمایش داده شود.  در حالت پخش فایل ویدیویی

] آیکون -1  را جهت دیدن منوی دوم لمس نمایید.  [

 :شود مشاهدهی مختلف هارا مکرر لمس نمایید تا حالت [A-B] آیکون -2

 شروع بخش تکرارانتخاب : -Aتکرار  -

 پایان بخش تکرارمشخص کردن : A-Bتکرار  -

 اجرا میشود. به صورت مکرربخش انتخاب شده در این حالت 

 .گرددغیر فعال  A-Bتکرار حالت نمایش لمس نمایید تا  با دیگررا  [A-B] آیکون A-Bجهت خارج شدن از حالت تکرار 

 حالت پخش صوتی
 ماییدانتخاب ن به صورت زیر را (R/L/Stereo)  حالت صوتی ی ازدر حال پخش است، میتوانید یک VCDچنانچه فایل 

 در طول پخش، صفحه نمایشگر را لمس کنید، تا منوی کنترلی نمایش داده شود.  -1

] آیکون -2  را جهت دیدن منوی دوم لمس نمایید [

] آیکون -3  لمس نمایید. به صورت متوالی  مورد نظر خود را جهت انتخاب حالت صوتی [
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 انتخاب زبان زیرنویس
ورد نظر خود را مزیرنویس  ،توانید با استفاده از منومی کنندمیپشتیبانی  ه دو یا چند زبان زیرنویس رایی کهاDVDبرای 

 .انتخاب کنید

 تا منوی کنترلی نمایش داده شود.  ل پخش، صفحه نمایشگر را لمس کنیددر طو

] آیکون  را جهت دیدن منوی دوم لمس نمایید. [

  لمس نمایید. به صورت متوالیرا  [[ آیکونی مختلف، هاجهت انتخاب زبان

 فرایند پخش

 باشد. مینمایشگر قابل مشاهده ی به صورت زیر بر روی صفحه هافراید پخش فایل

 
 زمان سپری شده فایل اجرایی حال حاضر -1

 کل زمان فایل اجرایی حال حاضر -2

 
 انتخاب مستقیم یک فایل 
] آیکونجهت انتخاب مستقیم یک فایل،  را در صفحه کنترلی لمس نمایید تا لیست انتخاب مستقیم فایل باز شود.  [

فایل مورد نظر  تاییدی گزینهبا انتخاب حال  فحه کلید روی نمایشگر وارد کنیداستفاده از ص شماره فایل مورد نظر را با

 گردد.میاجرا 

 

 

 چرخش عکس
 نمایید.در حالت مشاهده عکس، جهت نمایش منو صفحه نمایش را لمس 

 را لمس نمایید. [ ] آیکونجهت نمایش ابزار بیشتر 

 .نماییدلمس  به صورت متوالیرا  [] آیکونجهت چرخش تصویر 

 نمایی بزرگ

توانید به صورت مین نید برای استفاده از این امکااز قابلیت بزرگنمایی استفاده ک نیدتوامی هابرای مشاهده دقیق تر عکس

 زیر عمل کنید:

  .نماییدی تنظیمات صفحه نمایش را لمس در هنگام مشاهده عکس برای وارد شدن به منوابتدا 

 .نماییدرا برای وارد شدن به تنظیمات بیشتر لمس  []آیکون

] آیکون نظر مورد عکسی روبزرگنمایی  برای توانید با استفاده میدر صورتی تمایل  نمایید لمس متناوب صورت به را  [

 .[ از حالت کوچک نمایی استفاده کنید ] آیکوناز 

 AUXحالت پخش 

AUX جلویی  پانلمیلی متری مورد استفاده قرار بگیرد که رو  3,5ی صوتی با اتصال جک هاتواند برای پخش فایلمی

ر عمل به صورت زیتوانید می AUXی یلهسبرای اتصال دستگاه پخش کننده موسیقی خود به و .رادیو قرار گرفته است

 .کنید

 .ی خود را به کابل تامین شده وصل کنیددستگاه پخش کننده -1

 .را روی صفحه نمایش لمس کنید تا منوی اصلی نمایش داده شود  []آیکون  -2

 .را لمس کرده تا به دستگاه خارجی دسترسی پیدا کنید [ورودی صدا] و [مدیا]آیکون  -3

 تذکر:

ت و تصویر بایستی با کابل مناسب که هر کدام دارای رابط جدا برای صومیی صوتی و تصویری های پخش فایلهادستگاه

 .باشند به سیستم مالتی مدیا متصل شوندمی
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 ورودی ویدیویی -6-10
این به  را نظیر گیرنده دیجیتالی جانبیی صوتی و تصویری های پخش کنندهتوان دستگاهبا استفاده از این امکان می

الت الکتریکی به بخش اتصاها به سیستم مالتی مدیا ی اتصال این قبیل دستگاهنحوهبرای اطالع از دستگاه متصل نمود. 

 .نماییدمراجعه 

 تذکر:

ن جهت فعال نمودن این ورودی به نمایندگاباشد، ض برروی دستگاه شما غیر فعال میورودی ویدیویی به صورت پیش فر

 کروز مراجعه نمایید.های مالتی مدیا خدمات پس از فروش سیستم

 شود.هرگونه دستکاری برروی دسته سیم خودرو، موجب ابطال گارانتی خودرو می

ل نادرست توسط افراد متخصص انجام پذیرد، در صورت اتصا جانبیی صوتی و تصویری گردد اتصال پخش کنندهتوصیه می

 شود.تبار ساقط میو آسیب رسیدن به سیستم مالتی مدیا، گارانتی دستگاه شما از درجه اع

 ارتباط با بلوتوث -11

توانایی اتصال به دستگاههای مجهز  سیستم مالتی مدیای حاضرسیم برای فواصل کوتاه است و بلوتوث یک روش مخابره بی

ستم سی توانید برخی از امکانات تلفن همراه خود را از طریقبه این تکنولوژی را دارد. پس از اتصال دو دستگاه به یکدیگر می

 نترل نمایید.ک مالتی مدیا

 : تذکر

 باشد. اجرای هرکدام از امکانات زیر منوط به پشتیبانی متقابل تلفن همراه شما از دستورات می -

  بلوتوث دارای یهادستگاه با ارتباط برقراری -1-11

 .یداط برقرار کنتا ابتدا از طریق بلوتوث با دستگاه ارتب استو سیستم مالتی مدیا نیاز  تلفن همراهبرای اتصال بین 

 بایستی بلوتوث را به یکی از دو طریق زیر روشن کنیدمیابتدا برای اتصال به سیستم مالتی مدیا 

 لمس کنید.ی [ را در صفحهبلوتوثلتی مدیا فشار داده و یا آیکون ][ را بر روی پانل ماPHONE]دکمه  -1

 تنظیمات شده و در بخش بلوتوث آن را فعال سازید.ی صفحهوارد  -2

 تذکر:

 2ز گذشت دقیقه در لیست جستجوی تلفن همراه شما قابل مشاهده است، پس ا 2پس از روشن شدن بلوتوث، دستگاه تا 

 شود.میدقیقه قابلیت نمایش در لیست به صورت خودکار غیر فعال 

 یکی از دو طریق زیر عمل کنیدتوانید به میبرای اتصال به سیستم مالتی مدیا 

 جستجو توسط تلفن همراه -2-11

 از روشن بودن قابلیت نمایش نام دستگاه در لیست جستجوی بلوتوث اطمینان حاصل نمایید. -1

 ی فعال بگردید.هادر لیست بلوتوث سیستم مالتی مدیاتوسط تلفن همراه خود به دنبال نام  -2

 را از لیست تلفن همراه خودخود انتخاب کنید. IKCO-P207نام بلوتوث  -3

 وارد کنید. را در درون تلفن همراه خود "1234" عدد ،در صورت نیاز به ورود کد اتصال -4

 

 

 جستجو توسط سیستم مالتی مدیا  -3-11

 از روشن بودن قابلیت نمایش نام بلوتوث تلفن همراه خود اطمینان حاصل نمایید. -1

 بلوتوث شوید.ی وارد صفحهاصلی ی در صفحه[ بلوتوث[ و یا آیکون ]PHONE]با استفاده از دکمه  -2

. تا پردازیدبا بلوتوث فعال در اطراف سیستم مالتی مدیا ب هارا لمس کرده و به جستجوی دستگاه جستجوی گزینه -3

 پایان عملیات جست و جو شکیبایی نمایید.

توانید میپس ی قابل اتصال به سیستم مالتی مدیا به نمایش در خواهد آمد سهالیست دستگاهپس از پایان جستجو،  -4

 نام دستگاه مورد نظر خود را انتخاب نموده و به آن متصل شوید

 را در درون تلفن همراه خود وارد کنید. "1234"رمز  ؛در صورت نیاز به ورود کد اتصال -5

 :تذکر

 .باشدمیمتر  5ری تماس از طریق بلوتوث تقریبا ارتباط و برقراپشتیبانی شده برای ی فاصله -
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ی هاراهنما و استفاده از منوی دفترچهی ی مدیا حتی االمکان با مطالعهقبل از اتصال تلفن همراه خود به سیستم مالت -

 .مختلف آشنایی بیشتری با این قسمت پیدا کنید

رتباط از طریق برای برقراری اتواند فاصله پشتیبانی شده میی مدیا هرگونه مانع ما بین تلفن همراه و سیستم مات -

 .را کاهش دهدبلوتوث 

گونه دستگاه جانبی برای جلوگیری از تداخل امواج در هنگام ارتباط با تلفن همراه از طریق بلوتوث از نزدیک کردن هر -

 .به سیستم مالتی مدیا خودداری کنید

 قطع ارتباط بلوتوث -4-11

] آیکونتوانید میستگاه و تلفن همراه اتصال بین د برای قطع همچنین پس از قطع شدن ارتباط بین  .را لمس کنید [

نام  آیکونی شود که با لمس دوبارهمیی ارتباط یافته بر روی دستگاه نمایش داده هادستگاه و تلفن همراه لیستی از تلفن

با لمس آیکون  و یا صل کنیدمتتوانید تلفن همراه خود را که قبال با دستگاه ارتباط یافته دوباره به سیستم می تلفن همراه

توانید آن تلفن همراه را از لیست ارتباط حذف میی همراه اتصال یافته به دستگاه هانمایش داده شده کنار نام تلفن [  ]

 کنید.

 :تذکر

تگاه و تلفن اتصال بین دساحتمال قطع شدن  مدیا و دستگاه ارتباط یافتهبین سیستم مالتی ی با زیاد شدن فاصله -

 وجود دارد. همراه

سیستم مالتی را به  تلفن همراهدوباره  برای برقراری دوباره ارتباط بین سیستم مالتی مدیا و تلفن همراه الزم است که -

 مدیا نزدیک کنید.

] آیکونبه سیستم مالتی مدیا ندارید  همراه خود اگر تمایلی به اتصال خودکار تلفن - را لمس کرده و تنظیمات  [

 اتصال خودکار به حالت خاموش تغییر دهید.

 .مراجعه کنید درون همین دفترچه به قسمت تنظیمات بلوتوث بلوتوثبرای تنظیمات  -

 برقراری تماس تلفنی -4-11

د کرده سپس با استفاده مخاطب مورد نظر خود را توسط صفحه کلید وارتوانید شماره میبلوتوث ی با وارد شدن به صفحه

برای  [ با مخاطب خود تماس بگیرید.]بر روی پانل سیستم مالتی مدیا و یا لمس آیکون  [PHONE]ی از دکمه

یا  شماره ،لیست گزارشات تماسلیست مخاطبین و یا  توانید با جستجویمی همچنین تلفنی از طریق تماس ارتباط

 .به تماس با مخاطب خود اقدام فرمایید مورد نظر خود را پیدا کرده و مخاطب

 

 
مخاطبین امکان دارد این  تعددو اندکی صبر کنید در صورت [  را لمس کرده جهت نمایش لیست مخاطبین آیکون ]

ی برقرار هاتماس دریافتی، یهاتوانید به تماسمی لیست گزارشات با مراجعه به همچنین فرایند مدتی به طول بیانجامد

 ی از دست رفته دسترسی پیدا کنید.هاه و تماسشد

 
 دریافت تماس -5-11

 شده واده د مایشنده تماس گیرنی برقرار شود شماره گوشی تماس اگر با سیستم مالتی مدیاارتباط تلفن همراه و  با

]با لمس آیکون  ]با لمس آیکون  و یاتوان به تماس پاسخ داد می [  .توان تماس را رد کردمی  [

 ی زیر را از روی صفحه نمایش  انتخاب کنید:هاتوانید آیکونمیدر طول تماس 

 : انتقال مکالمات از سیستم مالتی مدیا به  تلفن همراهخصوصی -

 ها: قطع صدای مخاطب از بلندگوی صداب -

 : باز کردن صفحه کلیدصفحه کلید -

 قطع تماس برقرار شده پایان مکالمه:  -
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 جستوجوی مخاطبین با استفاده از حروف -6-11

نمایش لمس کرده تا به لیست مخاطبین دست یابید حال در صورت ی پایین صفحهدر  چپ و یوشه[ را در گ] آیکون

]توانید با لمس میتمایل   جوی نام مخاطب خود بپردازید.وارد کردن حروف مورد نظر به جست و [

 

 از طریق بلوتوثپخش موزیک  -7-11

 ید.های صوتی موجود بر روی حافظه موبایل خود را پخش کنتوانید فایلپس از اتصال تلفن همراه خود به رادیو پخش، می

 پایینه صفحه نمایش انتخاب کرده تا وارد منوی تنظیمات پخش شوید.ی را از گوشه [] آیکونانجام این تنظیمات برای 

 

 
[  فایل صوتی قبلی :[

[  توقف پخش فایل صوتی: [

: [  بعدیفایل صوتی  [

[  نمایش اکوالیزر :[

: [  قطع ارتباط با تلفن همراه [

 :تذکر

حتمال بروز لطفا در هنگام برقراری تماس تلفنی از حالت پخش موسیقی خارج شوید زیرا بسته به مدل گوشی شما ا -

 .خطا وجود دارد

AVRCP  با  در صورت پشتیبانی شدن توسط تلفن همراه شما است کهی صوتی هاکنترل پخش فایل سرویسمخفف

 .ازیدی اجرا شده توسط بلوتوث بپردهااز سیستم مالتی مدیا به کنترل فایل توانیدمی سرویساستفاده از این 



 دفترچه راهنمای سیستم مالتی مدیا و رهیاب  کروز 

 

    

     23 23 

خود را برقرار  وانید تماس تلفنیتمیی مختلف مالتی مدیا با شماره گیری از روی تلفن همراه هاحالتدر هنگام پخش از 

حالت المه به پخش از حالت مالتی مدیا به حالت تماس تلفنی تغییر حالت داده و پس از پایان مک ،کنید در این لحظه

 .گرددمیخود باز  قبلی

ی خارج با دریافت هر تماس تلفنی سیستم مالتی مدیا از حالت پخش موسیق حالت پخش موسیقی از طریق بلوتوثدر 

 گردد.میپخش موسیقی باز ی شده و پس از پایان مکالمه به حالت قبلی خود و ادامه

 سفر اطالعات -12
 .بات سفر شویدب کرده و وارد صفحه مربوط به محاس[ را از منوی اصلی انتخا] آیکون

 
و همچنین مدت زمان سفر  زمان ده و اطالعات متنوعی همچون تاریخ،انجام ش 2 سفرو  1سفراین محاسبات در دو بخش 

 اطالعات این صفحه به ترتیب زیر قابل نمایش است.مینیز در این صفحه قابل نمایش است. تما

 : تاریخ شروع سفر

 .گیردمیمورد محاسبه قرار ته شده و از همان لحظه باز نشانی در نظر گرفی تاریخ حرکت از لحظه

 : شروع سفر

ی بعدی تغییر و این زمان تا بازنشانقرار خواهد گرفت  محاسبه موردزمان حرکت از لحظه باز نشانی به صورت خودکار 

 نخواهد کرد.

 : زمان سفر

 رسانی نقلیه به روزی بودن موتور وسیلهو این زمان با روشن  .قرار گرفتهمحاسبه  مورد 00:00ی از لحظهزمان سفر 

 .گرددمی

 :مسافت طی شده

به روز  ن آیتمبا روشن بودن موتور ایهد بود و خوا” Km 0,0"شروع محاسبات از  ؛مسافت سفر بعد از هر بار بازنشانی 

 .شانی خواهد شدباز ن 0.0 بهاین مقدار   9999.9 عدد این محاسبات بهبا رسیدن  شد. الزم به ذکر است که رسانی خواهد

  

 :سرعت متوسط

و حداکثر  ن آخرین بازنشانی محاسبه گردیدهاز زمابا استفاده سرعت متوسط با استفاده از مسافت طی شده و همچنین 

 .در نظر گرفته شده است 240Km/hمقدار قابل محاسبه 

 خودرواطالعات  -13
 باقی مانده به زمان توانید مسافتمیتنظیمات ی به منو[ در سمت چپ صفحه نمایش و وارد شدن   ] آیکونبا لمس 

 .را مشاهده کنیدو یا فیلتر بنزین  ویض روغن موتورتع هوا و همچنین مسافت باقی مانده تایلتر تعویض ف

را تغییر  موارد ذکر شدهتوانایی آن را خواهید داشت تا مسافت مورد نیاز برای  [-[ و ]+ی ]هاآیکوندر این منو با تماس 

مسافت قابل تنظیم برای هر کدام از موارد فوق از  د.تغییردهیرا به مقدار جدید  ها[ این آیتمتنظیم] آیکونداده و با زدن 

کیلومتر، عدد مربوطه به  500باشد. در صورت رسیدن مقدار مسافت تنظیم شده به کمتر از میکیلومتر  10000تا  1000

نیز در  [] آیکونچنانچه از مقدار تنظیم شده تجاوز کند عالوه بر تغییر رنگ به قرمز، رنگ زرد تغییر خواهد کرد و 

 نوار اعالنات نمایشگر به نمایش در خواهد آمد.

نگ قرمز نمایش رالزم به ذکر است که مسافت طی شده از طریق جلو آمپر محاسبه شده و هرگونه سر ریز در این مقدار با 

 .شودمیداده 
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 هاضعیت دربو -14
شود این در میده ثانیه بر روی صفحه نمایشگر نشان دا 10به صورت زیر به مدت زمان  هاباز یا بسته بودن هر یک از درب

 اصلی بازگشت.ی نمایشگر به صفحهی توان با لمس آیکون بازگشت در گوشهمیحالی است که برای خروج از این منو 

 

 منوی عیب یابی  -15
منویی با عنوان منوی عیب یابی  ز شدنشاهد با ی ماشینهاانند خطا در چراغمطای احتمالی در سیستم خودرو خا بروز ب

 را بازبینی کرد هاهر یک از خطا اطالعات مربوط به توانمیاین منو با کمک که  نمایش سیستم خواهیم بودی صفحه بر

وارد  گرنمایشی در باالی صفحه [] آیکونبا تماس  شده که در صورت بروز خطا درنظر گرفتهای این صفحه به گونه

 .دکره و اخطار مورد نظر را مشاهده این صفحه شد

 

 عملکرد دوربین دید عقب -16
نمایش  ,نمایشگری در هنگام اتصال دوربین دید عقب تصویر دوربین با قرارگیری خودرو در حالت دنده عقب روی صفحه

در این حالت  .گرددمیو پس خارج شدن از حالت دنده عقب سیستم مالتی مدیا به حالت قبلی خود باز  شودمیداده 

وگوی خودرو لقب به شده و به صورت خطوطی موازی در عی دنده عقب محاسهاتفاده از سنسوراور با اسفاصله از اجسام مج

 .آیدمینمایش در  صفحه بهی در گوشه

 .فعال کنید یا و نمایش این خطوط را لغوتوانید می خطوط راهنمای گزینهبا استفاده از 

 

 نقشه و رهیاب -17

 [NAVI]ی هدکماده و گاه ورودی مخصوص نقشه قرار درکارت حافظه حاوی نقشه را در دبرای وارد شدن به محیط رهیاب 

 .داز داخل منوی اصلی انتخاب کنیرا [ رهیاب]سیستم مالتی مدیا فشار دهید و یا آیکون  پانلرا از روی 

 تذکر:

.دست یابیدای استفاده از رهیاب ماهواره اطالعات بیشتر برای توانید بهمیبا مراجعه به راهنمای نقشه  -
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 اتصاالت الکتریکی -18
 

8  

 ISO Cکانکتور  ISO Aکانکتور 

 1LINEOUT  C1خروجی چپ  1LINEOUT C2خروجی راست  A1 کنترل خطوط راهنما A2 دنده عقبورودی 

 LINEOUT C3پایه زمین  2LINEOUT C4خروجی چپ  A3 ترمز دستیورودی  A4 باطری

 2LINEOUT C5خروجی راست  C6 کنترل استریو آمپلی فایر A5 کنترل آنتن A6 روشنایی
 C8 - C7 +دسته کنترل  ACC A7ولتاژ  A8 زمین

 ISO B - C10 - C9کانکتور 

 C11 -دسته کنترل  B1 - C12 بلندگوی راست عقب+ B2 -بلندگوی راست عقب 
 C13 زمین دوربین دید عقبی پایه C14 فعال سازی نمایش اطالعات سفر B3 بلندگوی راست جلو + B4 -بلندگو راست جلو 
 C16 - C15 دوربین دید عقب تغذیهی پایه B5 بلندگو چپ جلو + B6 -بلندگو چپ جلو 

 CAN - C17شبکه  C18 دوربین دید عقبزمین سیگنال ی پایه B7 بلندگو چپ عقب + B8 -بلندگو چپ عقب 
 C19 دوربین دید عقب رودیو CAN + C20شبکه     

 

 

 ی تصویرهاکانکتور خروجی

 1زمین سیگنال ویدیویی ورودی ی پایه 2 1سیگنال ویدیویی ورودی  1

 1زمین سیگنال ویدیویی خروجی ی پایه 4 1خروجی سیگنال ویدیویی  3

 2زمین سیگنال ویدیویی خروجی ی پایه 6 2خروجی سیگنال ویدیویی ی پایه 5

 پایه زمین ساب ووفر 8 پایه خروجی ساب ووفر 7

 سیگنال صوتی ورودی )باند چپ(ی پایه 10 آمپلی فایری کنترل مونو 9

 پایه ی سیگنال صوتی ورودی )باند راست( 12 زمین سیگنال صوتی ورودیی پایه 11

 تذکر:

فاده ناصحیح و غیر متعارف و یا دستکاری افراد الزم به ذکر است که است های مجاز شرکت کروز مراجعه فرمایید.نمایندگیهای ویدیویی به ها و خروجیاین سیستم مالتی مدیا مانند آمپلی فایر، ساب ووفر و یا ورودی اتصال هر یک از امکانات جانبیجهت  -

 .غیر مجاز برای استفاده از این امکانات شامل گارانتی نخواهد بود
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 مشخصات فنی -19

 

 DVDاطالعات   AMاطالعات   FMاطالعات   اطالعات عمومی

 رنج فرکانسی  مگاهرتز 00/108تا  50/87 رنج فرکانسی  DCولت  12 ولتاژ تغذیه
 1620تا  522

 کیلوهرتز
 KHz20-Hz20 فرکانسی پاسخ 

  ≥dBuV 10 سطح گیرندگی قابل استفاده  وات 4×25 بیشترین توان خروجی
سطح گیرندگی قابل 

 استفاده
 dBuV30≤  نسبت سیگنال به نویز dB75≤ 

 ≥3/0% رمونیکها اعوجاج  ≥dB50 نسبت سیگنال به نویز  KHz10-Hz30 پاسخ فرکانسی  وات T.H.D 18×4%10توان خروجی در 

 w20×4 ماکزیمم توان خروجی  ≥IF  dB70فرکانس نسبت حذف     ≥dB21  تفکیک کانال استریو  اهم 4 امپدانس مناسب بلندگو

    ≥dB50 بت حذف فرکانس سایهنس  ≥1% اعوجاج  آمپر 10 فیوز
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 عیب یابی -20
ترل کنید. به هیچ وجه دستگاه را در شرایط غیر های این دفترچه را کنها و راهنماییمام اتصالتواند برای حل برخی مشکالت که ممکن است هنگام استفاده از این دستگاه با آنها مواجه شوید، به شما کمک کند. قبل از استفاده از آن، تلیست کنترلی زیر می

. در این صورت بالفاصله آن را خاموش شتوجود خواهد دایا شوک الکتریکی  سوزی وآتش  مورد استفاده قرار ندهید و متوجه باشید که در این حالت امکاندهد بوی سوختن می وشود زمانی که دود از آن خارج مییا  ه زمانی که فاقد صدا استعادی از جمل

 فرمایید.کز خدمات پس از فروش تماس حاصل کرده و با مرا

 راه حل علت ممکن مشکل

 مشکالت عمومی

 شود.دستگاه روشن نمی
 فیوز را با فیوز مشابه، عوض کنید. سوخته است. خودروفیوز  اصلی 

 فیوز را با فیوز مشابه، عوض کنید. فیوز سیستم مالتی مدیا سوخته است.

 دستگاه صدا ندارد.

 تنظیم سطح صدا را کنترل کنید یا عملکرد قطع صدا را غیر فعال نمایید. فعال است. (Mute)ولوم صدا در حالت حداقل تنظیم شده یا عملکرد قطع صدا 

 ها را کنترل کنید.اتصاالت کابل به درستی متصل نشده اند. هاکابل

 .والیزر را به حالت عادی بازگردانیدتنظیمات اک .مناسبی تنظیم شده استبه صورت نا Balanceولوم 

 .بلندگوها را تعویض کنید .بلندگوها صدمه دیده است

 .کیفیت صدای دستگاه پایین بوده و یا اعوجاج باالیی دارد

 .استفاده کنیداز دیسکی با کیفیت باالتر  .است از دیسک با کیفیت پایین ویا تقلبی استفاده شده

 .اتصاالت را دوباره مورد بررسی قرار دهید .اتصاالت اشتباه است

 .را تعویض کنید هابلندگو .توان بلندگوها با توان خروجی دستگاه تطبیق ندارد

 .را دوباره بررسی کنید هااتصاالت مربوط به بلندگو .بلندگوها اتصال کوتاه است

 و دسته سیم خودرو را بررسی کنید. اتصاالت بین دستگاه .باشدمیو باتری و دستگاه جابجا  ACCاتصال بین  .شودمیبا روشن شدن خودرو دستگاه بازنشانی 

 نمایشگری صفحه

 .دارای پرش و یا تداخل است گرصفحه نمایش

 .از دیسکی با کیفیت باالتر و اصل استفاده کنید .از دیسک با کیفیت پایین ویا تقلبی استفاده شده است

 .کابل اتصال بین دستگاه و نمایشگر را تعویض کنید .نمایشگر و سیستم مالتی مدیا آسیب دیده استکابل اتصال بین 

 اتصاالت را بررسی کنید. .سیگنال ارسالی از دستگاه به نمایشگر دچار اختالل است

 اجرای دیسک

 .را ازدرون دستگاه خارج کرده و دیسک جدید را وارد کنیددیسک  .دیسک دیگری در درون دستگاه قرار دارد .شودنمیدیسک به درون دستگاه وارد 

 شود.نمیدیسک استفاده شده اجرا 
 را در جهت صحیح درون دستگاه قرار دهید. دیسک دیسک برعکس درون دستگاه قرار گرفته است.

 دیسک را تمیز کرده یا از دیسک دیگری استفاده کنید. کثیف شده یا آسیب دیده است.دیسک 
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 خدمات پس از فروش و گارانتی  -21
.الزم به ذکر باشد مراجعه فرماییدقابل دسترسی می www.crouse.irکه در آدرس اینترنتی در سراسر کشور  های صوتی کروزتمسسی روش به یکی از مراکز خدماتیجهت برخورداری از سرویس رایگان در طول مدت گارانتی محصول و نیز خدمات پس از ف

شی از آسیب فیزیکی و ضربه، استفاده ناصحیح و غیر متعارف، حوادث و یا دستکاری افراد غیر مجاز شامل در مدت اعتبار گارانتی رفع عیوب فنی در اثر کارکرد عادی و متعارف دستگاه به عهده مراکز خدمات پس از فروش بوده و عیوب و اشکاالت نااست که 

 تماس حاصل فرمایید. avn-customerservice@crouse.irپست الکترونیکی  یا و 021-66819493ی با شماره توانید جهت اطالع از چگونگی برخورداری از خدماتمیتی در تمامی مدت گاران گارانتی نخواهد بود




