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 ملحوظة:
برجاء قراءة ھذا الدلیل بالكامل قبل تشغیل الجھاز، واالحتفاظ بھ لالستخدام في المستقبل.  •

ال یغطي التأمین األضرار الناشئة عن سوء االستخدام.
 للقیادة اآلمنة، ننصح بعدم التحدیق في شاشة الجھاز أثناء القیادة.• 
سام صلبة إلى الجھاز لوقایة الجھاز من التلف.تجنب دخول أي سوائل أو أج •

 راجع الشخص المعتمد إلجراء أي إصالحات/صیانة.• 
قد یتسبب تشغیل الجھاز لفترة طویلة دون إدارة المحرك في تفریغ البطاریة. •
تجنب لمس الشاشة بأي أداة حادة أو صلبة، حتى ال تتعرض الشاشة للتلف. •

تحذیر
أي وظیفة من وظائف الجھاز بطریقة تنتھك یحظر استخدام 

سالمة المرور للمشاة و/أو السیارات. یشكل مشاھدة المقاطع 
المصورة أو إدخال أي معلومات على الجھاز أثناء القیادة خطًرا 

 جسیًما

یخرج الجھاز من الضمان في الحاالت التالیة:

 أخرى سوى الجھاز المشكالت الناتجة عن كافة األعطال الكھربائیة وأي تدخالت •

األعطال نتیجة العوامل الخارجیة (المیاه، الرطوبة الشدیدة، الصدمات الخارجیة، الحریق، الصعق بالبرق والمواد الكیمیائیة واألتربة). •

 تركیب قطع غیار غیر أصلیة أو غیر المعتمدة من قبل المنتج •

 المعتمدین من شركة فیات التجمیع أو العمل على الجھاز بمعرفة أي فرد سوى عمالء الخدمة •

 تغییر أو كشط وتعدیل الرقم التسلسلي لألجھزة •



تعریف بوظائف اللوحة األمامیة
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النسخة النموذجیة لمقعد السائق األیمن

. المایكروفون11

. زر إعادة الضبط10

. زر البحث9

. زر التعتیم/اإلضاءة8

. الھاتف7

AUX. مدخل الصوت 4
اف والتحكم . زر التشغیل / اإلیق1

بمستوى الصوت
. زر كتم الصوت2 :USB. منفذ 5

. زر موجات 3
FM/AMالرادیو 

SD. منفذ بطاقة الذاكرة 6



اضغط على ھذا الزر . زر التشغیل / اإلیقاف والتحكم بمستوى الصوت: 1
ثواني إلیقاف تشغیلھ. عند  3لتشغیل الجھاز، واستمر في الضغط علیھ لمدة 

ذا الزر عندما تعرض الشاشة أي خیار (الرادیو، القرص الضغط سریًعا على ھ
وغیرھا) یتم الخروج من ھذا الخیار والعودة  USBالمضغوط، التوصیل 

 لعرض الشاشة الرئیسیة. أدر البكرة یمینًا أو یساًرا لرفع أو خفض الصوت.
اضغط على ھذا الزر لكتم صوت الجھاز، حیث سیظھر شعار كتم  :. زر 2

شاشة. اضغط على ھذا الزر مرة أخرى وسیعود الصوت إلى الصوت على ال
) إلى BTمستواه السابق. یؤدي الضغط على ھذا الزر أثناء المكالمات الھاتفیة (

 إیقاف المایكروفون ولن یستطیع المتصل سماع المحادثة الدائرة داخل السیارة.
اضغط على ھذا الزر لعرض شاشة الرادیو : FM/AMزر موجات الرادیو  .3
البدء في االستماع إلیھ. عندما یتم تنشیط شاشة الرادیو، اضغط على ھذا الزر و

 ).FM1-FM2-FM3-AM1-AM2للتنقل بین موجات الرادیو المختلفة (
یستخدم ھذا المنفذ في توصیل أي  :AUXمدخل مصدر الصوت الخارجي  .4

مصدر خارجي للصوت بالجھاز.   تخرج األصوات الصادرة عن أي ھاتف أو 
) وغیرھا من األجھزة المتصلة بھذا المنفذ عبر سماعات MP3موسیقى (مشغل 

 السیارة.
یمكنك استعراض الصور، أو االستماع إلى الصوتیات : USBمنفذ  .5

) عبر شاشة الجھاز عند توصیلة لذاكرة USBوالمرئیات (المخزنة على قرص 
USB .في ھذا المنفذ 

طاء، حیث یمكنك تثبیت بطاقة یقع ھذا القسم أسفل الغ SDمنفذ بطاقة الذاكرة  .6
لالحتفاظ ببطاقة الذاكرة الالزمة لتشغیل ملفات  SDالذاكرة 

الموسیقى/الفیدیو/الصور. ال تضغط بعنف لتركیب البطاقات، حیث ینبغي 
تركیبھا في وضعھا الصحیح؛ حاول تغییر وضع البطاقة عندما تفشل في تركیب 

 ن إن ظللت ال تستطیع تركیبھا.البطاقة، أو اطلب المساعدة من أحد المتخصصی

 

.Bluetoothاضغط على ھذا الزر للوصول إلى واجھة الھاتف:  .7
. LCDاضغط على ھذا الزر إلطفاء شاشة زر التعتیم/اإلضاءة:  .8

 للعمل مرة أخرى عند لمس أي زر مرة أخرى. LCDتعود شاشة 

نقل بین أدر البكرة یمینًا/یساًرا عند استخدام شاشة الرادیو للتزر البحث:  .9
محطات الرادیو التالیة/السابقة. یؤدي االنتظار قلیًال بعد تدویرھا إلى التنقل 
بین الترددات المختلفة وتشغیل أقرب محطة یصل إلیھا. أدرھا لمرة واحدة 
فقط عند وضع مشغل الموسیقى لالنتقال إلى المسار الصوتي التالي/السابق. 

 / العودة السریعة.أدرھا ثم انتظر الستخدام خاصیة التقدیم 
للعودة إلى اإلعدادات األصلیة، اضغط على ھذا الزر زر إعادة الضبط:  .10

 مرة واحدة. قد یطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى عند الفتح.
 المایكروفون.المایكروفون:  .11

عند إیقاف المحرك یتوقف الجھاز عن العمل. یعود الجھاز ملحوظة: 
لى زر التشغیل/اإلیقاف أثناء إیقاف للعمل مرة أخرى عند الضغط ع

 دقیقة. 20المحرك، لكنھ سیتوقف عن العمل تلقائیًا بعد 



بدء استخدام الجھاز

لتشغیل الجھاز، وإدخال الرمز المفتاحي، والوصول إلى القائمة الرئیسیة أو لتركیب بطاقة 
 SDالذاكرة 

الجھاز. اضغط على  ثوان لتشغیل 5اضغط على زر التشغیل واستمر في الضغط لمدة 
ثوان إلیقاف تشغیلھ. یطلب الجھاز إدخال كلمة  5نفس الزر واستمر في الضغط علیھ لمدة 

المرور (الرمز المفتاحي أو مفتاح اإلدخال) للحفاظ على األمان عند تشغیلھ ألول مرة. 
ینبغي إدخال كلمة المرور بمعرفة التاجر، یطلب منك الجھاز إدخال كلمة المرور مرة 

خرى عند تغییرك للبطاریة. برجاء التعرف على الرقم التسلسلي وكلمة المرور الخاصة أ
 بالجھاز ضمن األوراق المرفقة.

عند تشغیل الجھاز، تعرض الشاشة آخر الوظائف المستخدمة والتي 
كانت معروضة على الشاشة. اضغط لفترة قصیرة على الزر للعودة مرة 

ف القائمة الرئیسیة من عدة صفحات. أخرى إلى القائمة الرئیسیة. تتأل
المس واختر أو تنقل باللمس عبر صفحات االختیار المختلفة. المس 

 ونشط شعار الصفحة المرغوبة من شاشة القائمة الرئیسیة.



وظائف أوامر المقود

الرد على المكالمات المستلمة .6

إغالق الھاتف .7

صال عبر المقود، فال یمكن ذلك إال من خالل شاشة ال یمكنك بدء االت
 الرادیو.

 )Muteكتم الصوت ( .1
یكتم صوت الجھاز. إن ضغط على ھذا الزر أثناء المحادثات عبر 

Bluetooth.یُكتم صوت المایكروفون ،

 زر رفع/خفض الصوت. .3-.2
یؤدي الضغط الطویل علیھ إلى رفع/خفض 

الصوت سریًعا.

 زر البحث .5-.4
الضغط لفترة قصیرة: یبحث صعوًدا/نزوالً عن أقرب محطة رادیو

الضغط المطول: التقدیم/العودة السریعة بین الترددات.



شاشة الرادیو

المس شعار الرادیو من القائمة الرئیسیة للدخول إلى شاشة الرادیو.

للبحث عن المحطات اإلذاعیة وحفظھا:
 ائيالبحث/الحفظ التلق •

لبدء البحث."«"/"»" اضغط أزرار )1(
اضغط مرة أخرى لإلیقاف.)2(

البحث والحفظ الیدوي •

) قم بالبحث السریع لألمام/للخلف للتنقل بین الترددات عبر الضغط مطوالً على 1(
األسھم. یعمل الجھاز على إیجاد محطات اإلذاعة التالیة/السابقة بعد انتھائك من 

 الضغط.

نًا / یساًرا لبدء البحث الیدوي. ینتقل البحث الیدوي أدر البكرة یمی)2(
 میجا ھرتز 0.05بخطوات مقدارھا 

میجا ھرتز) اضغط على  87.50فور وصولك إلى إذاعة ما (مثل )3(
 ثوان لحفظ اإلذاعة التي تستمع إلیھا حالیًا. 3شاشة الرادیو لمدة 

إذاعات  FM (6إذاعة عبر موجة  18یمكنك حفظ ما یصل إلى )4(
 12). یمكنك حفظ ما یصل إلى FM1/FM2/FM3حد من لكل وا

 ).AM1/AM2إذاعات لكل واحد من  AM (6إذاعة عبر موجة 

من نافذة الرادیو لكتابة التردد الذي ترغب في  اضغط على  •
الذھاب إلیھ مباشرة.

من نافذة الرادیو للتنقل بین  اضغط على رمز  •
 و AMIو  FM3و  FM2و  FM1اإلذاعات على الموجات 

AM2 كما یمكنك استخدام زر التنقل بین الموجات .FM/AM  في
 FM3و  FM2و  FM1الجھاز للتنقل بین اإلذاعات على الموجات 

.AM2و  AMIو 

من نافذة الرادیو للبحث عن محطات  اضغط على رمز  •
الرادیو التي تتمیز بأقوى بث. عند الضغط علیھ، یبدأ الجھاز في البحث 

محطات إذاعیة قویة البث على  6فظ أفضل على جمیع الترددات وح
 .FM3موجة 



)RDSوظیفة نظام بیانات الرادیو (

) على إمداد المستخدم ببعض المعلومات مثل معلومات المرور، RDSیعمل نظام بیانات الرادیو (
واسم القناة وغیرھا، وتمكنك من التنقل بین المحطات اإلذاعیة المشتركة في البث ولكنھا أقوى في 

 ألشارة.ا

) على ما یلي:RDSتحتوي بیانات نظام بیانات الرادیو (

•  TA- معلومات المرور 
• AF - التردادت البدیلة 
• EON - شبكة ُمحسنة أخرى 
• REG - البحث عن إذاعات معلومات الرادیو المحلیة

)RDSشاشة نظام بیانات الرادیو (

لمرور، یتم تفعیل معلومات المرور قید التشغل: عند تشغیل خاصیة معلومات ا
ھذه الخاصة وتشغیل الرادیو إلطالع السائق على أي معلومات مرور وقت 

 اإلعالن عنھا. ثم یعود الجھاز بعد ذلك إلى الشاشة السابقة.

إلیقاف ھذه  TAمعلومات المرور مطفأة: اضغط مرة أخرى على زر 
 الوظیفة.

AF -  ل الوظیفة أو إیقافھا. اإلغالق لتشغی -التردادت البدیلة: المس زر الفتح
)، ینتقل الرادیو تلقائیًا إلى تردد AFعند تشغیل خاصیة الترددات البدیلة (

بدیل في حال تدھور إشارة الرادیو (وذلك إن كان ھناك أي تردد بدیل متاح)

یمكن الحصول على قائمة بالترددات ): EONتشغیل شبكة ُمحسنة أخرى (
 ).EONلمحسنة البدیلة (البدیلة عند تشغیل خاصیة الشبكة ا

EON OFF.أي أن خاصیة شبكة محسنة أخرى ال تعمل: 
یعمل على ): REGتشغیل البحث عن إذاعات معلومات الرادیو المحلیة (

تشغیل خاصیة إذاعات الرادیو المحلیة، بحیث ال یتم إذاعة إال محطات 
 معلومات الرادیو المحلیة.

یوقف خاصیة ): REGالمحلیة (إیقاف البحث عن إذاعات معلومات الرادیو 
 البحث عن إذاعات معلومات الرادیو المحلیة.

یمكنك تشغیل / إیقاف خصائص الجھوریة والصوت المجسم من شاشة نظام 
 بیانات الرادیو.



BLUETOOTHوظیفة 

.BTالظاھر على القائمة الرئیسیة لعرض شاشة  BTالمس رمز 

فسیمكنك التمتع باتصال یحرر یدیك.  Bluetoothإن كان ھاتفك المحمول یدعم خاصیة 
من إجراء مكالمات ھاتفیة، أو الرد علیھا، أو بث الصوتیات عبر  BTكما تمكنك قائمة 

) (االستماع إلى الموسیقى الموجودة على ھاتفك المحمول A2DP) Bluetoothاتصال 
 عبر سماعات السیارة)، وكذلك عرض قوائم الھاتف على شاشة الجھاز.

 حفظ ھاتفك المحمول على الجھاز عبر الخطوات التالیة:یمكنك 
 على ھاتفك المحمول. Bluetooth. قم بتفعیل خاصیة 1
. ابحث عن األجھزة إلتمام االتصال بالطریقة الموضحة في دلیل استخدام ھاتفك 2

 ).Fiatالمحمول. اتصل بالجھاز الُمسمى فیات (

، أدخل األرقام عندما یطلب منك ھاتفك المحمول قبول الحفظ .3
 ) ثم اقبل الحفظ.1025(
 سیظھر اسم ھاتفك المحمول على شاشة الجھاز بعد الحفظ. .4
لن تحتاج إلى الحفظ مرة أخرى في المستقبل حیث تتم مزامنة آخر  .5

 الھواتف المحمولة تلقائیًا مع الجھاز.
اضغط على رمز فصل االتصال من تبویب االتصال ضمن قائمة  .6

BT  لفصل ھاتفك المحمول المتصل حالیًا، لیمكنك مزامنة الجھاز مع
 ھاتف محمول آخر.

. سجل 2 . االتصال1
المكالمات

. دلیل جھات 3
االتصال

. الموسیقى 4
BTعبر 

. اقتران األجھزة5

اضغط على األزرار في صفحة االتصال إلجراء مكالمة. .1

ك االطالع على سجل المكالمات والمكالمات الفائتة سجل المكالمات: یمكن .2
من ھذه الصفحة.

دلیل جھات االتصال: یمكنك االطالع على دلیل جھات االتصال بعد  .3
تنزیلھ من ھاتفك المحمول. كما یمكنك البحث عن سجالت الھاتف عبر 

ھذا الدلیل.
لى : حیث یمكنك االستماع إلى األغاني المسجلة عBTمشغل موسیقى  .4

ھاتفك المحمول.
اقتران األجھزة .5

ملحوظة: بعد تحدیث برامج الھاتف ینبغي حذف الھاتف من قائمة األجھزة 
المقترنة على الرادیو، ثم إعادة االقتران مرة أخرى، لضمان التشغیل الجید.



SDوبطاقة الذاكرة  USBاستخدام منفذ 

ھاز، سیتم عرض ملفات بالج SDأو بطاقة ذاكرة  USBعند تركیب ذاكرة 
الموسیقى والصور وملفات الفیدیو الموجودة على الذاكرة أو بطاقة الذاكرة، مع 

 إمكانیة تشغیلھا.

SDتركیب / إزالة بطاقة الذاكرة 

التي  SDالموجود بالجھاز. قم بتركیب بطاقة الذاكرة  Map/Sdافتح غطاء  )1
 SDفیدیو) في منفذ بطاقة الذاكرة تحتوي على ملفات الوسائط (الصور، الموسیقى، ال

 بالجزء السفلي.
، فعلیك أوالً الخروج من شاشة SDإن كنت ترغب في إزالة بطاقة الذاكرة  )2

 بطاقة الذاكرة ثم الضغط على بطاقة الذاكرة وإزالتھا من المنفذ المخصص لھا.

USBتركیب وإزالة الذاكرة 

ر، الموسیقى، الفیدیو) بمنفذ تحتوي ملفات الوسائط (الصو USB) صل ذاكرة 1
.USB. بمجرد توصیلھا، سیقوم الجھاز تلقائیًا بعرض شاشة خیارات USBتوصیل 

ملحوظة:   بمجرد حفظ االتصال، یتم مزامنة ھاتفك تلقائیًا مع الجھاز طالما ظل في 
. لذا یستمر تزامن ھاتفك المحمول مع السیارة، حتى Bluetoothنطاق تغطیة شبكة 

 بخارجھا، طالما كنت ضمن نطاق تغطیة الشبكة. ولو كنت

تحذیر

 تتباین الوظائف وجودة الصوت المتاحة من خالل
 على حسب نوع وطراز ھاتفك Bluetooth توصیل

المحمول  .

ھواتف أبل تعیین مستوى الصوت بلوتوث إلى مستوى 
نصف ألول االقتران. إذا كان حجم مكالمة ھاتفیة 
منخفضة، وتغییر حجم بت على "قائمة اإلعدادات 

المعادل" من الرادیو أو تغییر حجم بت على الھاتف 
المحمول

تحذیر



ثم أزل  USB، علیك أوالً الخروج من شاشة USB) إن كنت ترغب في إزالة ذاكرة 2
 .USBقرص الذاكرة 

تحذیر

یحظر استخدام أي وظیفة من وظائف الجھاز بطریقة تنتھك سالمة المرور للمشاة و/
 أو السیارات. یشكل مشاھدة المقاطع المصورة أو إدخال أي معلومات على الجھاز

 .أثناء القیادة خطرًا جسیمًا



صیغ ملفات الصوتیات والمرئیات والصور المدعومة
الجودةترمیز الصوتیاتترمیز المرئیاتت (الفیدیو)أنواع المرئیا

AVI (.avi/.divx)MP4V, DIVX3.11/4.12/5.X, 
XVID, MPEG-1 

Dolby Digital (AC3), WMA, 
PCM, LPCM, AAC-LC (mono), 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3(

720*480/576 )30fps(

MPG (.mpg/.mpeg)MPEG-1,MPEG-2Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3(

720*480/576 )30fps(

DAT (.dat)MPEG-1, MPEG-2Dolby Digital (AC3), LPCM, 
MPEG-Audio (MP1/MP2/MP3(

720*480/576 )30fps(

MP4 (.mp4)/MP4VDolby    Digital    (AC3),    WMA, 
LPCM, AAC-LC (mono), MPEG-

Audio (MP1/MP2/MP3( 

720*480/576 )30fps(

معدل االعتیان (حفظ العینة)معدل نقل الصوتیات
MP3 32kbps~320kbpsK-48Khz8

WMA :WMA:7, WMA8, WMA9 (only CBR, VBR) (Supports only 353 format) 32kbps~256kbps K-48Khz8
میجا بایت) 5(مساحة ملفات أقل من  JPG, JPEGصیغ الصور:

تحذیر

 یحظر نھائیًا تشغیل المرئیات )الفیدیو( أو الصور أثناء القیادة. یصدر الجھاز راسلة
 .تحذیریة على شاشة العرض عند تشغیل فیدیو أو صورة أثناء القیادة



 AUXقائمة مصدر الصوت الخارجي 
) أو غیرھا من مصادر MP3یمكنك توصیل الھاتف أو مشغل الموسیقى (

ملم. ال یمكن التحكم  3.5بمقبس  AUXصیل الصوت إلى الجھاز عبر كابل تو
في مصدر الصوت المتصل بالجھاز عبر الجھاز، حیث ال یمكن سوى تشغیل 

 صوتھ عبر السماعات.
تحذیر

.USB ال یمكن استخدام الھواتف كأجھزة وسائط عبر وصلة



الدخول إلى قائمة ضبط اإلعدادات

المس رمز اإلعدادات الظاھر على شاشة القائمة الرئیسیة للدخول إلى قائمة 
 اإلعدادات. یمكنك استخدام كل رمز بالقائمة لضبط اإلعدادات الخاصة بھ.

)AUDIOالصوت (

الصوت. المس رمز الصوت على الشاشة للدخول إلى قائمة إعدادات

إعدادات موازن الصوت (المؤثرات الصوتیة): اختر اإلعدادت المفضلة 
 .rockأو classicأو  popأو generalلدیك من بین 

المستشعر: یمكنك ضبط مستوى  BT / GPSالصوت عبر النظام / 
والمستشعر عبر ھذه الشاشة. GPSأو  BTالصوت لكل من النظام أو 

یرتحذ
ال تصلح اإلعدادات العامة إال لمراكز اإلصالح والخدمة. فھي 

 غیر مخصصة للمستخدم النھائي.



یمكنك تشغیل / إیقاف صوت الصافرة صوت الصافرة الخاص بالشاشة: 
الخاص بالشاشة. لن یصدر عن الشاشة صوت صافرة عند لمسك إلیھا إن أوقت 

 صوت الشاشة.

ن تشغیل وإیقاف خیار جھوریة الصوت.یمكالجھوریة (عمق الصوت): 

Bass/Treble/Subwoofer  : یمكنك تعدیل كل منbass  وtreble  و
 ) من ھذه الشاشة.subwooferالذبذبات فوق الصوتیة للسماعات (

/ 
السماعات األمامیة / الخلفیة - الیمنى / الیسرى: یمكنك ضبط مستویات الصوت 

لجمیع السماعات البالغ عددھا 4 )الیمنى الخلفیة / الیمنى األمامیة الیسرى 
الخلفیة / الیسرى األمامیة(. بالنسبة إلصدارات عندما ال تكون السماعات الخلفیة 

موجودة التوھین ل رل و ر غیر موجودة

خیارات اللغة

المس رمز اللغة الظاھر على الشاشة الختیار اللغة. بإمكانك اختیار لغتك 
إعادة تشغیل الجھاز، تتحول لغة العرض من القائمة. بمجرد اختیارك للغة و

 على الشاشة إلى اللغة الُمختارة.



منطقة الرادیو

المس رمز منطقة الرادیو على الشاشة للدخول إلى ھذه الشاشة. علیك إتمام 
 اختیار المنطقة قبل البدء في استخدام الرادیو.

اإلضاءة الخلفیة

على الشاشة للدخول إلى ھذه الشاشة. یمكنك المس رمز اإلضاءة الخلفیة 
 ضبط إضاءة الجھاز یدویًا بما یتناسب مع كثافة الضوء المحیط.

إن كنت ترغب في أن تنطفئ الشاشة تلقائیًا عند عدم استخدامھا، یمكنك 
 أیًضا تحدید ھذا الخیار من ھذه الشاشة.



 اإلصدار

لدخول إلى ھذه الشاشة. حیث یمكنك المس رمز اإلصدار على الشاشة ل
 االطالع على أرقام إصدار جھازك.

الخلفیة

المس رمز الخلفیة على الشاشة للدخول إلى ھذه الشاشة. اختر من بین 
 الصور المعروضة ما ترغب في وضعھ كخلفیة.

 عام:
ھذا القسم غیر مخصص للمستخدم النھائي. فھو مخصص لمتخصصي 

عند محاولتك الدخول إلى ھذا القسم سیطلب منك كلمة الصیانة/الخدمة. 
مرور ال یمتلكھا سوى مسئولي الخدمة في فیات. وال یحصل المستخدمون 

 النھائیون على كلمة المرور ھذه.



التحقق من البرنامج

استكشاف األعطالالسببالمشكلة

ال یعمل
 ر التالف بآخر جدید.استبدل المنصھ تحقق من المنصھر، فربما یكون تالف/محروق

اضغط على زر إعادة الضبط الموجود في مقدمة  قد تكون الوصلة الرئیسیة مغلقة / عالقة
الجھاز ثم أعد تشغیلھ

علیك إعادة تخزین المعلومات قد تكون البطاریة أو المنصھر تالفین ضیاع المعلومات المحفوظة عند إطفاء الُمحرك.
استقبال ردئ للمحطات

دیئة لإلشارةجودة ر
قد سیارتك إلى منطقة ذات جودة أفضل ثم 

أعد االختبار، وتحقق من ھوائي السیارة 
 على التشغیل LOCواضبط وضع 

ال تعمل SD/ بطاقة الذاكرة  USBقرص الذاكرة 

FATبنظام  USB/SDأعد تھیئة  USB / SDتضرر في صیغ الملفات على 
الملفات بواسطة الحاسب اآللي إلى  قم بتحویلصیغة ملفات ال یمكن تشغیلھا

صیغة یمكن تشغیلھا. یمكنك التعرف على الصیغ 
 14الممكن تشغیلھا من الصفحة رقم 

الجھاز ال یدعم خاصیة المالحةال یمكن بدء خدمة المالحة
في مقدمة  اضغط على زر إعادة الضبط الموجودقد تكون الوصلة الرئیسیة مغلقة / عالقةلیس ھناك ما یمكنك فعلھ

 الجھاز ثم أعد تشغیلھ
ال یسمح لك ھذا الجھاز بمشاھدة الفیدیو / الصور أثناء  ال یمكنك مشاھدة الصور / الفیدیو أثناء الحركة

القیادة
علیك تعشیق ترس الوقوف، وتفعیل مكابح الوقوف.



DAIICHIنظام المالحة والصوتیات من شركة 

المزایاالقسم
DAIICHIوتیات من شركة نظام المالحة والص

مالحظاتوظیفةالتفاصیل

الرادیو

 FM1/2/3387.5~108.0Mhz (50kHzالموجة
step) 

AM 1/22522~1620kHz (9kHz 
step) 

البحث تصاعدي/ تنازلي

یدویًا تصاعدي/ تنازلي

FM18FM1,FM2,FM3ذاكرة مخزنة
AM12AM1.AM2

م بیانات الرادیو نظا
)RDS(

TA/AF/EON

ذاكرةآخر إذاعة

ST/MONOتلقائي

)AUDIOالصوت (

وات 25×  4الخرج

إعدادات األمام / الخلف

BASS/TREBLEإعدادات 

تشغیل / إیقافإعدادات العمق

 /CLASSIC/POP/ROCKالموازن
OFF-USER 

ROGER BEEP



المزایاالقسم
 DAIICHIنظام المالحة والصوتیات من شركة 

مالحظات وظیفة التفاصیل

الوسائط

التشغیل العشوائي

المسح

التكرار

االنتقال بین الملفات ألعلى/ألسفل

االنتقال بین المجلدات ألعلى/ألسفل

فاتتقدیم / تأخیر تشغیل المل

MP3.AVIالصیغ

عرض اسم الملف / المجلد

الفنان، األلبوم، العنوانID3عرض 

الوقایة من الصدمة الكھربیة 
)ESP( 

ثانیة 20الحد األقصى 

جیجا بایت 16الحد األقصى USB/SDFATسعة 



المزایاالقسم
 DAIICHIنظام المالحة والصوتیات من شركة 

مالحظات وظیفة التفاصیل

BLUETOOTH

البحث دون استخدام الیدین

الحمایة من صدى الصوت / الضوضاء

عرض المكالمات الصادرة/الواردة على الشاشة

نقل الموسیقى من الھاتف

زر التشغیل/اإلیقاف على الشاشة

مالبحث في دلیل جھات االتصال باالس






