מדריך למשתמש
שימו לב
למען בטיחותכם ,נא לא להפעיל את המכשיר או לצפות בסרטוני וידיאו בזמן נהיגה .אנא כוונו את
עוצמת הקול לעוצמה רגילה המאפשרת לכם לשמוע צלילים חיצוניים .טרם ההפעלה ,אנא קראו
מדריך זה ואת מדריך המערכת בקפידה וזאת על מנת להבין היטב כיצד לעשות שימוש במדריך זה
ובעצות הבטיחותיות ובסמלי האזהרה.
 ראשית כל ,אנא זכרו להקפיד על בטיחות בכביש.
 במידה ואתם נתקלים בבעיות בעת הפעלת המערכת ,אנא החנו את המכונית שלכם במקום בטוח
ולאחר מכן הפעילו את המכשיר.
 אין להתיר לילדים להפעיל את המכשיר וזאת על מנת למנוע פגיעה אישית או נזק למכשיר.
 בעת שימוש בניווט לוויינים אנא צייתו לחוקי התנועה.
 אנא הפסיקו את השימוש באתרים ובמקומות שבהם אסור שימוש בציוד אלקטרוני כגון :תחנות
דלק ,יקבים ,אתרים עם הפרעה אלקטרומגנטית חזקה וכו' אחרת הדבר עשוי לגרום למצב מסוכן.
 אין לתחזק או להתקין את המכשיר בעצמכם .בזמן שהמכשיר מחובר למקור חשמל נא לא
להתקין או לתקן אותו .יהיה מאוד מסוכן לעשות זאת ללא הכשרה מקצועית לכך.
 אין לאחסן או להתקין את המכשיר ישירות מתחת לאור שמש ,או לשים את המכשיר בקרבת
חומר מזיק ומסוכן אחר ,במיוחד את מסך ה .LCD -בעת ההתקנה כאשר מסך ה LCD -בקרבת
ספק  ,ACאנא וודאו כי הרוח הקרה או החמה אינה נושבת על המכשיר ,אחרת הדבר עשוי לגרום
נזק למכשיר או אפילו לפגוע במכונית או לגרום נזק לגוף.
 אין לעשות שימוש בחפצים חדים מכל סוג שהוא אשר עלולים לשרוט את המסך ,או לעשות
שימוש בחפצים קשים וללחות על המסך באמצעותם ,אחרת הדבר יגרום לנזק של המסך או של
מסך המגע.
 על מנת לוודא כי המכשיר פועל בצורה תקינה ועל מנת למנוע שריפה או התחשמלות ,נא לא
למקם את המכשיר באוויר לח או אף לשפוך על המכשיר מים.

הפעלה תקנית של המכשיר
איפוס
 )1בהפעלת מכשיר זה בפעם הראשונה אנא לחצו לחיצה ארוכה על לחצן " "RESETלמשך יותר מ-
 3שניות להחזרת הגדרות המכשיר להגדרות ברירת מחדל המפעל.
 )2במקרים של ניפוץ לא בזמן עבודה או תופעה אחרת הנגרמת כתוצאה מהפעלה לא נכונה ,אנא
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן " -RESETאיפוס" למשך יותר מ 3 -שניות לחזרה למצב רגיל.
 )3שימו לב :כיוון שלחצן " "RESETקטן מדי על גבי לוח הבקרה ,אנא השתמשו בעט חדה או בחפץ
חד דומה אחר על מנת ללחוץ על לחצן זה.

הפעלה/כיבוי
 )1כאשר ה ACC -דלוק ,לחצו על לחצן " "POWERבממשק הראשי להפעלת המכשיר.
 )2במצב הפעלה ,לחצו לחיצה ארוכה על לחצן " "POWERלהפעלה/כיבוי המכשיר .הוצאת
מפתחות האוטו ממקומן יגרמו לכיבוי המכשיר.

כוונון עוצמת הקול
סובבו את לחצן עוצמת הקול שבלוח הבקרה המארח (" )"VOL+/VOL-לכוונון עוצמת קול המכשיר.

היפוך מצלמה
לאחר הכנסת הילוך כלי הרכב לאחור ,בין אם המכשיר מופעל או כבוי .מסך התצוגה יעבור מיד
למצלמת גיבוי.

בחירת השמעת הקלטה
 )1מתג מצב השמעת הקלטה באמצעות  USBאו מצב .AVIN
 )2בזמן שאתם בדף הבית ,געו בצלמית לכניסה לפונקציות השונות התואמות לממשק ,לפירוט
הפעולות של כל פונקציה ,עיינו בפרקים הבאים .געו בשקופית שמאל וימין למעבר בין דפי בית
רבים.

זיכרון מיקום
כבו את המכשיר ולאחר מכן בצעו אתחול מחדש ,המערכת תחזור למצבה המקורי טרם כיבויה.
במידה והרדיו ימשיך לנגן את התחנה הנמצאת בזיכרון הקודם ,במידה וינגן מוסיקה או קטעי וידיאו,
המכשיר יחזור להשמעת הקלטה מהמקום בו נעצר בפעם האחרונה.

הגדרת רכב
הקליקו על צלמית " " לכניסת להגדרות המערכת .הקליקו על שורת האפשרויות לכניסה
לאפשרויות ההגדרה התואמות .באפשרותכם לגרור את שורת הבחירה למעלה ולמטה על מנת
למצוא את ההגדרות הדרושות.

שימו לב:
מתג המחוון בהגדרות.
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] – מצב הפעלה.
] – מצב כבוי.

 .1תמונת רקע
בכל מקום בממשק המרכזי ,לחצו לחיצה ארוכה של  2שניות על "בחירת תמונת רקע (,")wallpaper
ועל המסך תופיע תיבת דו שיח כמוצג להלן:

המשתמש יכול לבחור בתמונת רקע סטטית מובנית ,תמונות רקע זזות .באפשרותכם גם לייבא
תמונה רקע מותאמת אישית מתוך דפדפן קבצי  .EDהדפדפן תומך בקבצים בפורמט jpg, png,
 bmpובפורמטים אחרים.
שימו לב:
 תמונת רקע מוצגת בממשק הראשי בלבד .אם תיכנסו ליישומים אחרים תמונת הרקע לא תשמש
כתמונת רקע יותר.
 על מנת להציג באיכות טובה יותר את תמונת הרקע ,נא לא לנסות ולעשות שימוש ברזולוציה
נמוכה יותר מזו של תמונת המסך.

 .2הגדרת תמונת פונקציית אתחול מחדש
באפשרויות ההגדרה הכלליות ,הקליקו על "תמונת אתחול מחדש ( ")boot imageהזינו סיסמא
בתיבת הסיסמא ( ,)5678לאחר מכן אתחלו את המסך מחדש לכניסה לאפשרויות הגדרה.

החזיקו וגררו את אפשרות דף למעלה ודף למטה ,בחרו בתמונת האתחול המחדש המועדפת עליכם,
בחרו והקליקו על לחצן " "OKלהגדרת מסך הבחירה למסך אתחול\\.המשתמש רשאי גם להקליק על
על מנת לייבא תמונות מדיסק Uחיצוני בתור תמונת אתחול מחדש.
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 .3הגדרות כלליות

 3.1לחצן צליל
בחרו בהפעלה או בכיבוי צליל ביפ.
 3.2כדור השהייה
בחרו בהפעלה או כיבוי כדור השהייה .קיימים ששה מקשים שכיחים בכדור השהייה .ניתן להציג
אותם בחלק העליון של המסך .בכל ממשק המספק למשתמשים הפעלה נוחה.
 3.3שינוי עיכוב עוצמת הקול
בזמן שאתם במצב שינוי ,אנא כוונו את עוצמת קול המדיה .יש בידכם ארבע אפשרויות של עוצמת
קול" :ללא ,חלשה ,בינונית וחזקה" .כאשר אתם בוחרים באפשרות של "ללא" משמע שבזמן שינוי
(היפוך) ,עוצמת קול המדיה ללא כל הנמכה .בחרו באפשרות של "חזקה" עוצמת קול המדיה תונמך
באופן משמעותי.
 3.4שחזור להגדרות המפעל
הקליקו לשחזור ההגדרות להגדרות המפעל על מנת להעלות את מסך האישור ,הקליקו על לחצן
 ,OKואתחלו מחדש את המכשיר שלכם ,שחזרו אותו למצב הגדרת המפעל והמידע אודות ההגדרות
שלכם יימחק.
 3.5שחזור מערכת
הקליקו על שחזור מערכת למחיקת כל היישומים שהותקנו על ידי המשתמש קודם לכן .המערכת
תשוחזר להגדרות המפעל.
שימו לב :ספריית תיקיית כרטיס ה SD -הפנימי לא תשוחזר .אנו ממליצים ללקוחות להכניס נתונים
קריטיים לתוך ספרייה זו ,כגון מפה.

 .4הגדרות תצוגה
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 4.1בהירות שעות יום
גררו את המחוון שבצד ימין לבחירת ערך בהירות המסך של היום.
 4.2בהירות שעות לילה
גררו את המחוון שבצד ימין לבחירה בערך נהירות המסך של הלילה.
שימו לב:
כוונון הגיוני של בהירות המסך ושעת הלילה מסייע לבטיחותכם ונוח בעת השימוש במכשיר.
עברו בין מצב יום למצב לילה באמצעות הקלקה על " " או שבאפשרותכם לעבור בהתאם לסיגנל
אור המכשיר.
 4.3איתור אוטומטי של פנס קדמי
הקלקה על לחצן ימני של מתג הנורות יפעיל או יכבה באופן אוטומטי את מצב איתור המכשיר.
כאשר אפשרות איתור האור האוטומטי של המכשיר מופעלת ,המערכת תעבור בין מצב יום למצב
לילה בהתאם למצב המעבר הקיים של נורות המכשיר ,כאשר נורות המכשיר דלוקות ,תבחר
אפשרות של מצב בהירות לילה ,כאשר נוריות המכשיר כבויות תיבחר אפשרות של מצב בהירות יום.
 4.4נורות צבעוניות
זוהי פונקציה אופציונלית ,באפשרותכם לשנות את צבע האור האחורי של המקש.
אפשרויות אפקט הקול.

 .5הגדרות שמע

 5.1הגדרות קול
" או הקליקו
 ממשק הגדרות .הקליקו על "אפשרויות קול" ,בחרו בצלמית הקול בכל מצב "
הקלקה קצרה על " "EQלכניסה להגדרות קול.
 המכשיר מספק  10מקטעים של קול  ,DSPבמטרה להביא אליכם חוויית האזנה מצוינת.
באפשרותכם לבחור ששה מצבי שמע מוגדרים מראש .באפשרותכם גם להתאים אישית את
ההגדרות המועדפות עליכם .ההגדרות המותאמות אישית שלכם יישמרו בתוך מצב "משתמש".
 5.2הגדרת איזון
" לכניסה לממשק הגדרות איזון.
 הקליקו על "
 הקליקו על צלמית ארבעת החצים שמאל ,ימין ,קדימה ואחורה לכוונון עוצמת הקול של ארבעת
הרמקולים של המכונית שלכם" .נקודה אדומה" במרכז מייצגת את יחס עוצמת הקול של ארבעת
הרמקולים.
 הקליקו על הפינה הימנית התחתונה "
המחדל שלהן.

" לשחזור הגדרות האיזון הנוכחיות לערכי ברירת
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 5.3הגדרת קולניות
העבירו את מחוון הקולניות למעלה ולמטה לשינוי הערך הנוכחי של הקולניות ,שדרוג הקולניות יגביר
את החלק של התדר הנמוך של ערך גיין הקול .אנא שדרגו ערך קולניות סביר .הדבר יגרום להגברה
מוגזמת של עיוות אות השמע.

 .6אפשרויות וידיאו

 6.1הפעלת וידיאו בזמן נהיגה
 הקליקו על לחצן הפעלה/כיבוי ימני להפעלה או כיבוי פונקציית השבתת הווידיאו בזמן נהיגה.
 במידה ופונקציית השבתת הווידיאו בזמן נהיגה מופעלת ,כלי הרכב לא יתמוך באפשרות של
צפייה בסרטוני וידיאו ובתמונות בזמן נהיגה.
 שימו לב :למען הבטיחות שלכם בזמן נהיגה אנו ממליצים לכם לפתוח הגדרה זו.
 6.2היפוך מראה של ווידיאו
הפעילו או כבו את מצב שיקוף היפוך הווידיאו ,בהתאם להתקנת המצלמה שלכם בפועל ,בחרו
באפשרות של הפעלה או כיבוי.
 6.3מעקב הפוך
מאפיין זה נתמך אך ורק על ידי חלק מכלי הרכב .ברגע שאתם בוחרים באפשרות של ""ON
בפונקציית היפוך המסך ,סובבו את ההגנה ,המסך יימצא מעל ההגה של תצוגת המעקב.
 6.4היפוך קו אזהרה
לחלק מכלי הרכב המקוריים אין הגדרת קו אזהרת מרחק של מצלמה .הפעילו מאפיין זה ותוכלו
להציג את סימן האזהרה מהקו במסך ההיפוך.
 6.5תצוגת מיזוג האוויר
מאפיין זה נתמך אך ורק על ידי חלק מכלי הרכב .ברגע שאתם בוחרים באפשרות של מצב פתוח
(הפעלה) ,ומכוונים את המזגן ,המזגן יציג את תרשים המצב הנוכחי על גבי המסך.
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 .7אפשרויות בלוטוס

 7.1שם ציוד
רכיב בלוטוס של כלי הרכב מציג את שם המכשיר הנוכחי.
 7.2קוד שיוך
 מציג את קוד מעבר רכיב בלוטוס של כלי הרכב.
 הקליקו על החץ הימני לכניסה לאפשרות של החלפת סיסמא ,הזינו סיסמא בת ארבע ספרות
להחלפת סיסמת התחברות.
 7.3חיבור אוטומטי
בחרו בזמן שהמכשיר מופעל באם הוא יערוך חיפוש אוטומטי ויתחבר למכשיר הטלפון שהיה מחובר
קודם לכן או לא.
 7.4מענה אוטומטי
בחרו באם לענות באופן אוטומטי בעת שיחת בלוטוס נכנסת.

 .8אפשרויות ניווט

 8.1אתחול אוטומטי למצב ניווט
תוכנת ניווט מפת מזג האוויר מופעלת באופן אוטומטי לאחר אתחול המערכת.
 8.2בחירת תכנית ניווט
המשתמש רשאי לבחור ביישום ניווט אשר הותקן כך שיתאים למקשי הניווט החיצוניים .המערכת
רושמת (מציינת) באופן אוטומטי את כל היישומים שכבר הותקנו במערכת ,כל שעליכם לעשות הוא
להקליק לבחירת היישומים הנכונים שעליכם לתקן.
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 .9הכרת ההגה

אנא הגדירו את פונקציות לחצני ההגה שלכם בהתאם לשלבים המצוינים להלן.
".
 )1הקליקו על "
 )2לחצו על לחצן אחד ב.SW -
 )3הקליקו על לחצן אחד שבמסך המגע להגדרת אותן פונקציות.
 )4ברגע שהלחצן הופך לירוק ,משמע שלחצן זה ביצע הגדרה בהצלחה.
 )5חזרו  4 - 2פעמים על התהליך לסיום הכרת כל הלחצנים.

הגדרת אנדרואיד
 .1היכנסו לממשק הגדרות האנדרואיד.
מצאו את צלמית ההגדרות הכלליות של מכשיר האנדרואיד
הראשי של הגדרות האנדרואיד ,כדלהלן:

 .2חיבור רשת Wi-Fi
מצאו
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 ,וודאו כי צד ימין מופעל/כבוי ,הקליקו והיכנסו:

 .הקליקו עליה והיכנסו לממשק

כמו באיור לעיל ,בחרו ב hotpot -מתוך רשימת חיבורי  ,Wi-Fiיתכן ותצטרכו להזין את הסיסמא,
הקליקו על האפשרות "התחבר" לסיום התחברות לרשת .Wi-Fi
 .3שפה וקלט (הזנה)
והיכנסו:

מצאו את האפשרות של

בממשק זה באפשרותכם לבחור בשפה אחרת ,בשיטת הזנת נתונים אחרת ומקלדת הזנה אחרת.
 .4הגדרת נתונים
היכנסו להגדרת

:

מערכת ברירת המחדל תשיג באופן אוטומטי מידע אודות זמן מתוך האינטרנט ומידע אודות הGPS -
על מנת לכייל את זמן המחשב המארח .במידה ולקוחות אינם זקוקים למאפיין זה ,באפשרותכם
להגדיר באופן אוטומטי את פונקציית התאריך והשעה במצב מנוטרל ,ואז על גבי המסך להגדיר את
התאריך ואת השעה בעצמכם.
 .5התקנה והסרה של יישומים
 כלי הרכב תומך במגוון תוכנות יישומים להתקנה על פי הגדרת המשתמש ,אולם אינו מבטיח כי
כל היישומים מתאימים .באפשרותכם לעשות שימוש בדיסק  Uחיצוני ,בכרטיס  SDלהתקנת
יישומי אנדרואיד צד שלישי לתוך המכשיר.
 ראשית העתיקו קובץ  apkשל מכשיר אנדרואיד לכרטיס  SDשל דיסק  Uאו לרכיב אחסון אחר.
חברו את רכיב האחסון למכשיר ,הפעילו את סורק קבצי ה ES -המובנים
זה ומצאו את ה ,APK -הקליקו והתקינו.

 ,מצאו רכיב אחסון
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אפשרויות רדיו
מצב רדיו
לחצו לחיצה קצרה על לחצן " "BANDבממשק הראשי ,הקליקו או געו באפשרות של "רדיו" והיכנסו
למצב רדיו.

בחירת רצועה
הקליקו על "

" ,בחרו ברצועה.FM1，FM2，FM3，AM1，AM2 :

חיפוש תחנות
לחצו על צלמית "חיפוש" ,לחיפוש תחנת רדיו קדימה או אחורה .במידה ונמצאת תחנה ,הסריקה
תיעצר באופן אוטומטי ותתחילו להאזין לתחנה שנמצאה.
חיפוש אוטומטי של תחנות ושמירתן.
" המערכת תערוך חיפוש אוטומטי מהתדר הנמוך ביותר לתדר הגבוה ביותר
 הקליקו על "
ותשמור את התחנה עם הסיגנל החזק ביותר.
" פעם נוספת להפסקת החיפוש.
 במהלך חיפוש התחנה ,לחצו על "

כוונון תחנות מראש
כל רצועה יכולה לאחסן  6תדרי תחנה .המכשיר מסוגל לאחסן מספר כולל של  24תחנות ( 18תחנות
 6 ,FMתחנות .)AM
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אחסון תחנות באופן ידני
לחצו במשך כ 2-שניות על לחצן אחסון רדיו ( ,)1-6תדר הרדיו הנוכחי יאוחסן מתחנת הרדיו
התואמת המכוונת מראש.

המרת סטריאו/מונו (עבור תדר  FMבלבד).
 במרכז העיר אות הרדיו חזקה יותר ,בקליטת תדר סטריאו ניתן להשיג תוצאות טובות יותר ,אולם
כאשר אות הרדיו אינה יציבה ,באפשרותכם לבחור לעבור למצב מונו לשיפור הקליטה.
 לחצו על לחצן " " למעבר למצב סטריאו ,דגל " "STשל תצוגת המסך המוארת מציין כי המצב
הנוכחי מכוון על תדר סטריאו ,אחרת סטריאו ייסגר בכפייה.

הפעלת ניווט לווייני
כניסתן של מערכות ניווט לווייניות  GPSלתנועה הביאה נוחות גדולה .משתמשים יכולים לאתר מפת
 GPSאלקטרונית והדרכה תומכת ,במהירות וביעילות .על מנת להשיג ניווט מדויק ,מיקום מכשיר ה-
 GPSומפת הניווט מהווים דרישות הכרחיות להשגת דיוק מיקום ה ,GPS-ולהשגת מהירות גבוהה.
הדרישות למפת ניווט הן נתונים אינפורמטיביים ,נתונים מדויקים ,יכולת תכנון מסלול חזקה.

נתוני מפת GPS
 את נתוני מפת הניווט ניתן להעתיק לכרטיס זיכרון ה SD-הפנימי של המכשיר .בזמן העתקת
הנתונים אנא וודאו כי קיים מספיק מקום פנוי לאחסנת הנתונים .במידה ואין מספיק מקום פנוי,
מחקו נתונים מיותרים .יישום דפדפן קבצי  ESהפנימי המכוון מראש להשגת מחיקה או העתקה
(???)
 חלק מיישומי הניווט יכולים לתמוך גם בנתונים הנמצאים בכרטיס ה SD -החיצוני או בדיסק ה.U-
שימו לב:
חלק מתוכנת הניווט מתאר את מסלול המפה .היא אינה תומכת בנתוני המפה בכרטיס  SDחיצוני או
בדיסק .U
 .1התקנת קובץ  Apkשל מכשיר GPS
טרם השימוש ביישומי ניווט ,עליכם להתקין את קובץ  apkשל יישום הניווט .אנא התקינו כנדרש את
קובץ  apkשל יישום המפה.

הפעלת ניווט
 לאחר התקנה נכונה של קובץ  apkשל תוכנת הניווט ,הדבר ייצור צלמית תואמת בממשק הראשי.
הקליקו על יישום הניווט התואם להפעלתו.
 המשתמש רשאי גם להיכנס לאפשרות של "הגדרות מכונית  >-הגדרות ניווט  >-בחרו בתוכנת
ניווט" לחיבור לחצן הניווט ליישומי הניווט .לאחר חיבור תקין ונכון ,המשתמש רשאי ללחוץ על
"משקי הניווט" להפעלת הניווט.

הפעלת נגינת דיסק U
המכשיר תומך בנגינת קבצי שמע ווידיאו על גבי דיסק .U
שימו לב:
המכשיר תומך בקבצי .FAT16/FAT32/EXFAT/NTFS

11

הפעלת בלוטוס ללא שימוש בידיים
ביצוע שיחת בלוטוס ללא שימוש בידיים שתשמור עליכם חופשיים ובטוחים ותאפשר לכם לנהוג
בצורה בטוחה יותר.
הקליקו על " " בממשק הראשי ,היכנסו לאפשרות בלוטוס ,המסך ייראה כדלהלן:

כלי הרכב מבצע לראשונה התאמה למכשיר שלכם
על מנת לעשות שימוש במאפיין בלוטוס ללא שימוש בידיים ,עליכם לבסס חיבור המאפשר התאמה
למכוניות ולמכשיר טלפון סלולריים.
פתחו את מאפיין בלוטוס של מכשיר הטלפון והפעילו את פונקציית חיפוש מכשיר בלוטוס.
 )1מחפש מכשירי בלוטוס במכונית ,כגון "."BT1234
 )2בעת ההתחברות ,מכשיר הטלפון מבקש מכם להזין קוד  PINלחיבור ,הזינו קוד  PINהתואם
לכלי הרכב ,כגון "."0000
 )3לאחר השגת חיבור מוצלח ,תופיע ההודעה " "Connectedעל המסך.
 )4במידה ומכשיר הטלפון שלכם השיג חיבור עם כלי הרכב ,המשתמש יכול להקליק ישירות על לחצן
"

" לביסוס חיבור בלוטוס .ולהקליק על "

" לניתוק בלוטוס.

חיוג בלוטוס
 לאחר ביסוס חיבור בלוטוס ללא ידיים ,המשתמש רשאי להזין מספר טלפון או באמצעות חיוג
מקשי מספרי הטלפון שעל גבי מסך המגע .אם מספר הטלפון מוזן בצורה לא נכונה ,ניתן למחוק
" תמחק את כל המספרים שהוזנו .לאחר הזנת
" .נגיעה ב" -
באמצעות הקלקה על "
" להוצאת שיחה.
המספר הנכון ,הקליקו על "

מיתוג (החלפת) קולי
במהלך שיחה ,געו בעדינות ב" -
טלפון ניידים.

" ,שיחות קוליות יעברו בין רמקולים של מכונית לבין מכשירי

רישומי חיוג שיחות
רישומי חיוג מכילים "שיחות שחויגו"" ,שיחות שנתקבלו"" ,שיחות שלא נענו" .המשתמש יכול להוציא
שיחה ולמחוק פעולות.
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סנכרון ספר טלפונים
 המכשיר תומך בפונקציית סנכרון ספר טלפונים ליצרן המכונית .לאחר חיבור בלוטוס ,הקליקו על
" לתחילת הורדת ספר טלפונים .לאחר סיום ההורדה ,שיחות נכנסות יהיו תואמות באופן
"
אוטומטי לספר הטלפונים .אם ההתאמה הצליחה ,יוצגו שמו של מבצע השיחה על גבי המסך .על
מנת למצוא במהירות איש קשר ,ספר הטלפונים תומך בפונקציית חיפוש האות הראשונה.
שימו לב:
בשל תאימות פרוטוקול בלוטוס ,המכשיר אינו מבטיח תמיכה לכל הדגמים של מכשירי הטלפון.
במידה ונמצאה בעיה של חיבור בלוטוס ,אנא יידעו אותנו.

תצוגת מוסיקה בבלוטוס ()A2DP

מכשיר זה תומך בהשמעת מוסיקה באמצעות בלוטוס ,אודיו סטריאו במכשיר הטלפון יכולים לעבור
לרמקולים של המכונית באמצעות בלוטוס ,עד אז ישנה תמיכה באפשרויות כגון "הקודם"" ,הבא"
"השהיית נגינה/הפעלת נגינה" ובלחצני בקרה פשוטים אחרים.

שימו לב:
על מכשיר הטלפון לתמוך בפרוטוקול בלוטוס  2.0ומעלה.

AVIN
המכשיר תומך בקלט אודיו/וידיאו מסייע ( .)A/Vלהפעלה:
 )1חברו את קלט האודיו/וידיאו החיצוני לכניסת  AVשל המכשיר.
 )2הקליקו על "

"  AVINבממשק הראשי .העבירו אותו למצב קלט אודיו/וידיאו.
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היכרות קצרה עם מסך הLCD -
השימוש הנכון במסך

 .1אמצעי זהירות






אין למקם את המוניטור באור שמש ישיר או בתנאי טמפרטורה גבוהים למשך פרק זמן ארוך
אחרת הדבר עשוי לגרום לתקלה למסך ה.LCD -
כאשר לא נעשה שימוש במכשיר ,הימנעו מאור שמש ישיר על גבי המסך.
אנא השתמשו במוניטור בתנאי הטמפרטורה המצוינים להלן:
טווח טמפרטורת הפעלה-10~+50 :
טווח טמפרטורת אחסון-20~+80 :
על מנת לשפר את העיטור הפנימי של כלי הרכב ,מסך התצוגה העשוי קריסטל נחשף .אין ללחוץ
בכוח על מסך ה ,LCD -אחרת הדבר עשוי לגרום לתקלה .הקישו על מסך ה ,LCD -נוסף על
תיקון תאום מסך מגע ,וודאו כי הנכם מקישים באמצעות האצבע שלכם .אחרת ,עשויות להיווצר
שריטות או לכלוך מוכתם.

 .2אודות מסך הLCD -
 מסך תצוגת ה LCD -לעתים מציג נקודות שחורות ונקודות מהבהבות (אזורים בוהקים) .תופעה זו
תקינה עבור מסך קריסטל נוזלי ,ואינו נחשב לתקלה.
 בעת השימוש באזורים קרים ,לאחר ההפעלה ,הממשק עשויה להפוך לכהה יותר מהרגיל .עליכם
להמתין רגע על מנת שהמסך יחזור למצבו הרגיל.
 במידה ואור השמש מכוון למסך ה ,LCD -בשל השתקפות של האור לא יהיה קל לראות את
המסך.

 .3אודות הטיפול
 ברגע שנדבק אבק או לכלוך על המסך ,אנא כבו את המכשיר ונגבו בעדינות בעזרת מטלית רכה.
 בעת ניגוב המסך ,נקטו זהירות להימנע משריטת המסך באמצעות הציפורניים.
 אין לעשות שימוש במטלית רטובה .כמו כן ,אין לעשות שימוש בבנזן ,חומרים מדללים וברעלים
נדיפים אחרים.
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