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 ויתור  כתב

  . בזמן נהיגה  המערכת  אתאו להפעיל    , מומלץ לא לצפות בווידאו כם למען בטיחות

  בזמן נהיגה, נא להתאים את עוצמת הקול לרמה האופטימלית. לפני הפעלת 

, מומלץ לקרוא בעיון ולהבין את הוראות הבטיחות ואותות האזהרה  המערכת

 את המדריך בהישג יד לעיון עתידי.   ו במדריך. שמר 

 קודם כל, אנא הקפידו על בטיחות בכביש. .1

 . תפעולהבבטחה לפני  הרכבאת  ו, אנא עצרהמערכת במקרה של קושי בהפעלת  .2

כדי למנוע פציעה מיותרת או נזק  בל ילדים ש  ם מחוץ להישג יד המערכת אנא שמרו .3

 . מערכתל

 חוקי התנועה. ל  ו ציית  אנא , GPS-ה בעת ניווט במערכת .4

באזורים מוגבלים כמו תחנות דלק ומחסומים   המערכת נא לא להפעיל את  .5

 אלקטרומגנטיים חזקים כדי למנוע סכנה. 

בעצמכם בזמן שהיא מופעלת. קיימת   המערכתנא לא להתקין, לתחזק או לתקן את  .6

על ידי צוות ללא הכשרה מקצועית מתאימה וניסיון   את המערכת   להתקין ולתקן  סכנה

 בציוד אלקטרוני וחלקי רכב. 

( ישירות תחת אור  LCD-האת מסך )במיוחד  המערכתאו לאחסן את  נא לא להתקין .7

אינה נוגעת ישירות בתעלת    שהמערכת  שמש או חומרים מזיקים. בעת ההתקנה, ודא

 , נזק לרכב או פציעה אישית. מערכתהאוורור של המזגן. זה יכול לגרום נזק ל 

המסך עלול  נא לא להשתמש בחפץ חד כדי לשרוט או ללחוץ על המסך, אחרת  .8

 להינזק. 

מזג אוויר לח או מגע ישיר עם נוזל כדי למנוע אש או ל המערכתנא לא לחשוף את  .9

 הדלקה. 
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 ות ת תפעול בסיסי והגדר .1

 הדלקה וכיבוי של המערכת   .1.1

 תידלק אוטומטית  מערכת , ההתנעת הרכב לאחר  ⚫

 .  לכבות את המערכתאו   להדליקאת לחצן ההפעלה בפאנל הקדמי כדי   ו ק י והחז צו  לח ⚫

 . אותה מפתח הרכב כדי לכבות את   ו א י והוצ את המנוע    ו כב 

 התאמת עוצמת הקול  .1.2

  בפאנל הקדמי כדי לכוונן את עוצמת הקול של       על צו לח
 .המערכת

 שליטה על השתקה  .1.3

 קה י שת לה על לחצן ההפעלה כדי הקצרלחיצה  צו לח ⚫

   שוב כדי לבטל השתקה  צו לח ⚫

 ת המסך תאור .1.4

 בשורת המצב כדי לכוונן את הבהירות.     על צו חל

 ”ותבסיסי ות < הגדרת רכב < הגדר ותהגדר " תחת את בהירות הלילה  ימו התא

 מצלמה .1.5

 . רס רכב ברוו כאשר ה למצלמה אחורית המסך יעבור אוטומטית 

 בחירת מקור  .1.6

 . USB או  על יישום כדי להציג רדיו, מוזיקה, וידאו, צו לח

  נואפליקציה. אנא עייהממשק לכדי להיכנס    האפליקציהבסמל  ו בדף הבית, גע 
שמאלה או ימינה    ו ק י במדריך ההפעלה המפורט של כל פונקציה בפרקים הבאים. החל 

 כדי לעבור בין דפי בית שונים. 
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יט  תפר 

 

 מצב השמעה וזיכרון מיקום  .1.7

לפני כיבוי.   ה האחרון, המערכת תחזור למצבהמערכת את   יםמאתחל םכאשר את
עבור מוזיקה או   לפני הכיבוי. האחרון חזור לערוץ הרדיו המערכת תעבור הרדיו, 

 השיר או הסרטון האחרון לפני הכיבוי. משיך לנגן את ת המערכת וידאו, 

 

 הגדרות  .2

  אפשרות האת  ו כדי להיכנס לממשק ההגדרות. בחר  דף הבית ב    על   צו לח 
את סרגל האפשרויות למעלה ולמטה   ו ז יהז . הרצוי ההגדרות למסך להיכנס  המתאימה

 כדי למצוא את ההגדרות הרצויות. 
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 :הערה ⚫

 כיוון מצב ההפעלה והכיבוי תחת ממשק ההגדרה. 

 מופעל [ מצב  ] 

 [ מצב כבוי   ]

 

 רשת ואינטרנט  .2.1

 חיבור אינטרנט אלחוטי .2.1.1

מופעל כדי להתחבר   Wi-Fi-כדי לוודא שה  Wi-Fi-להגדרות ולאחר מכן ל ו עבר
 לאינטרנט. 

  

  Wi-Fi-את חיבור ה ימוהרצויה. השל  Wi-Fi-את נקודת ה   ו חפש , לפי התמונה למעלה
 התחבר.  לחצו על ידי הכנסת הסיסמה ו 

 בתפריט  עוד .2.1.2

 . VPNניתן לחבר את המערכת לנקודת גישה אישית או ל

 הגדרות רכב  .2.2
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 יות ת בסיסוהגדר .2.2.1

 

  

 הקול הפעלת הגבלת עוצמת  ⚫

חזקים    להימנע מרעשים כדי  בהפעלת המערכת  עוצמת הקול את   ו ר י הגד 
 . פתאומיים

 נסיעה לאחור השתקה בזמן  ⚫

 רמות.  12-, מחולק להנמכת צלילי רקע בזמן נסיעה לאחור 

 . ניווטבחירת אפליקציית   ⚫
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לחצן   שתופעל עם לחיצה עלאפליקציית ניווט מותקנת מראש כדי   ניתן להגדיר 

על   ץ וניתן ללחו הניווט. המערכת תציג אוטומטית את כל האפליקציות המותקנות  

 . האפליקציה הרצויה

 

 

 

 בהירות לילה  ⚫

  

 . את בהירות המסך בלילה  ימו התא

 הגדרת צבע פאנל  ⚫

  

 את צבע אור הפאנל  ו ר י הגד

 הפעלה אוטומטית  ⚫
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 התקני מולטימדיה להפעלת מולטימדיה אוטומטית.  וס י הכנ

 הגדרת הגה  .2.2.2

 

  

 את השלבים הבאים כדי להגדיר את הפונקציות של לחצני השליטה בהגה. ואנא בצע 

 ”. אתחול"  ו, בחראת ההגדרותק ו מח ל כדי   ⚫

 . על לחצן הבקרה הרצוי בהגה  לחצו  ⚫

 את פונקציות הלחיצה הארוכה והקצרה המתאימות של הלחצן במסך המגע.   ו בחר  ⚫

 על אישור.  לחצו  ⚫

 כדי להשלים את כל הגדרות לחצני הבקרה.   4 - 2על שלב  וחזר ⚫

 לאחר הגדרת כל לחצני השליטה בהגה. שמירה" על "  לחצו  ⚫

 

 ם מייישו  .3

   ניווט  .3.1

 GPSתפעול ניווט 

ומפת    GPS-הביאה לנוחות הנסיעה כיום. באמצעות מיקום ה GPS-המצאת ה

יעילה יותר. כדי  ובצורה  הניווט האלקטרונית, המשתמש יכול להגיע ליעד מהר יותר 
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-ה  וגם מפת הניווט חשובים באותה מידה.  GPS-, גם מיקום המדויקת בצורה לנווט 

GPS כמויות   מעבד מפההיווט מספק מיקום מדויק ומהירות חישוב מהירה בזמן שנ

 אדירות של מידע, נתונים ותכנון מסלול. 

 נתוני מפת ניווט  .3.1.1

ק את נתוני מפת הניווט לזיכרון הפנימי. לפני העתקת הנתונים, י עת ל באפשרותכם

שטח אחסון בזיכרון הפנימי. אם שטח האחסון אינו מספיק,    מספיקשיש יש לוודא  

של נתונים  למחוק את הנתונים המיותרים. ניתן לבצע העתקה ומחיקה   יש 

 קבצים. הסייר  באמצעות

 נתוני מפות  נתיב אחסון .3.1.2

 . USBאו בכונן  SDכרטיס כמו חיצוני באחסון  מפות ניתן לאחסן נתוני 

נתיב ברירת מחדל לאחסון נתוני מפה, אשר עשוי ניווט יש הלחלק מיישומי : הערה
 . USBחיצוניים ובכונני  SDשלא לתמוך באחסון בכרטיסי  

 תפעול יישום ניווט .3.1.3

 . באפליקציה שנבחרה במדריך התפעול  נו אנא עיי 

 יו דר   .3.2

 . לרדיו להיכנס  כדי  דף הבית ב   על  לחצו 

    

 חיפוש ערוצי רדיו .3.2.1

.  תחנות רדיומשק הרדיו לחיפוש במ    יצים הח  י בסמל  ו השתמש 

 , החיפוש ייפסק אוטומטית והרדיו יתחיל לנגן. תחנה הכאשר נמצא
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   תחנות קבוצת .3.2.2

 . FM1, FM2, FM3, AM1, AM2כדי לבחור: על הכפתור הנ"ל  לחצו 

 חיפוש ערוצים אוטומטי  .3.2.3

עד  תחנות    ממשק הרדיו, המערכת תחפש אוטומטיתב    בעת לחיצה על  •
 עם האות החזק ביותר.  ציםשתמצא ערו 

 שוב בסמל.   וגע  להפסיק את החיפוש   כדי  •

 מראש  יםרדיו מוגדר ציערו .3.2.4

ערוצי  30ערוצי רדיו. המערכת יכולה לאחסן  6יכולה לאחסן עד   קבוצת תחנותכל 

 (. AMערוצי  12-ו  FMערוצי   18רדיו )

 

 הגדרת ערוץ רדיו מראש באופן ידני  .3.2.5

שניות    2-( למשך כ6F-1Fלחיצה ארוכה על לחצן ערוץ רדיו מוגדר מראש )לחצו 

 כדי לשמור את ערוץ הרדיו הנוכחי. 

 ( FMמתג סטריאו/מונו )רק עבור  .3.2.6

  ניתןלקבל צליל סטריאו. עם זאת, כאשר האות אינו יציב,    , ניתן אות הרדיו חזק כש

 לעבור למצב מונו כדי לשפר את קליטת האות. 

. כאשר הרדיו במצב סטריאו, "סטריאו"    על למצב סטריאו בלחיצה  ו עבר

 יוצג. כאשר "מונו" מוצג, זה אומר שמצב הסטריאו כבוי. 

 

 

 RDSממשק רדיו עם  .3.2.7
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 וידאו  .3.3

  MP4, MKV, RMVB  -ב כתתומ  המערכת . בתפריט האפליקציות   לחצו על 

 . USBבופורמטים אחרים המאוחסנים באחסון פנימי או 

    

 ממשק נגן וידאו  .3.3.1

 . החזרה מצב מפעילה את       לחיצה על  •

 . אקראית   לחזור על אותו הסרטון, השמעההמדיה,  לחזור על כל  

    ללחוץ על כדי לעבור בין וידאו,      ניתן ללחוץ על •

 . הוידאו את  ות השהלאו   כדי להפעיל 
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 .פותחת את רשימת הקבצים לחיצה על   •

 תיקיות ורישום .3.3.2

 הווידאו ולאחר מכן בלחצן הרענון   על סמל לחצו , וידאו כדי לרענן את רשימת ה

לגשת לתיקיית הווידאו דרך מנהל הקבצים, ולאחר מכן להפעיל את הסרטון   ניתן גם .

 שנבחר. 

 יקה זמו .3.4

                                                                                                                      USBניתן להאזין למוזיקה אשר נמצאת באחסון או ב. דף הביתב לחיצה על 

 

 תמיכה בתצוגת ספקטרום  .3.4.1

    

 חזרה על רשימת ההשמעה והשמעה אקראית .3.4.2

ל את מצב החזרה. כדי לחזור  י פע לה  כדי      על   לחצו  •
 אקראית .  השמעהל  , השיר הנוכחי זור על לח  ,על כל השירים 

    על   לחצו  , ן השיריםבי  עבורכדי ל      על   לחצו  •

 . המוזיקה נגן או להשהות את כדי ל  

 שימות השמעה תיקיות ור .3.4.3
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      .  כפתור הרענון   על   ואחריו   על לחצורשימות השמעה, לרענן כדי  

התוכן  ל את י הפע לדרך מנהל הקבצים ולאחר מכן  המוזיקה לתיקייתגם לגשת   ניתן 

 . הנבחר

3.5. Bluetooth 

דף  על  מאפשרת לך להתקשר בבטחה בזמן נהיגה. Bluetooth  -הפונקציית דיבורית 

 כפי שמוצג להלן.  Bluetoothת  ו כדי להיכנס להגדר    על לחצו,  הבית

    

 ןלטלפו המערכת התאמת  .3.5.1

  הטלפון הנייד  יש לבצע צימוד של , Bluetooth- פונקציית דיבורית ה  תהפעלל  ⚫
 . עם המערכת

 טלפון הסלולאריב Bluetoothיש להפעיל   ⚫

 . ”UZ4" -יש להתחבר למערכת, שם המערכת הינו ⚫

כדי   בעת התחברות ראשונית (0000 ) המתאים  PIN- להזין את קוד ה יש  ⚫
 . מערכתלהתחבר ל

 ". CONNECTEDסימן "לאחר החיבור, יופיע על המסך  ⚫

 כדי להתחבר בשנית.    ניתן ללחוץ על ,  מערכת אם הטלפון הנייד הוצמד ל

 להתנתק. כדי    על  לחצו 

 שיחות טלפון .3.5.2

טלפון או להזין את מספר  דרך ה לחייג ישירות ניתן , פעיל  Bluetooth-כאשר חיבור ה
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לאחר הזנת   .מספרים  כדי למחוק ניתן ללחוץ .  של המערכת הטלפון בלוח החיוג  

 לנתק. כדי    להתקשר או כדי    ללחוץ  ניתן ,  מספר הטלפון

  

עביר את השיחה חזרה לטלפון או  המסך כדי לב   ניתן ללחוץ על במהלך השיחה,  

 . חזרה למערכת 

 סנכרון אנשי קשר  .3.5.3

  

יש  ,  Bluetooth- תומכת בסנכרון אנשי הקשר בטלפון הנייד. לאחר החיבור ל המערכת

, השם  הורדת אנשי הקשר . לאחר למערכת כדי להוריד אנשי קשר    ללחוץ על

 .  מסךב וויוצג  נו והמספר יסונכר

לפי סדר  על מנת למצוא אנשי קשר במהירות, ספר הכתובות תומך בחיפוש שמות 

 . אותיות 
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 היסטוריית שיחות .3.5.4

  

לבצע שיחה או  ניתן  .  ושלא נענ  ותושיח   ותהיסטוריית השיחות מציגה שיחות יוצאות, נכנס 

 בהיסטוריית השיחות.  שיחותלמחוק 

 Bluetoothמוזיקת  .3.5.5

לנגן מוזיקה בטלפון הנייד    ניתן .  Bluetooth  ה דרך בהפעלת מוזיק המערכת תומכת

בפקדים פשוטים כגון   גם לשלוט  . ניתןBluetoothבאמצעות   המערכתלרמקול  הולהעביר

 "קודם", "הבא", "השהה" ו"הפעל". 

  

 הגדרה  .3.5.6

  

 שם המכשיר  ⚫

 .המערכת של   Bluetooth-המציג את שם 
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 ד ו מ י סיסמת צ ⚫

 להקיש במכשיר השני לשם צימוד שיש הסיסמה 

 חיבור אוטומטי ⚫

תחבר אוטומטית למכשיר המחובר ת ו  המערכת תחפש על ידי הפעלת אפשרות זו, 
 האחרון. 

 אוטומטי מענה ⚫

ענה אוטומטית לכל השיחות הנכנסות  המערכת תהפעלת אפשרות זו,  על ידי 
 . Bluetoothבאמצעות  

 הגדרות שמע  .3.6

    

או על היישום "הגדרות שמע" כדי להיכנס לממשק    דף הביתב יש ללחוץ על 

 .ושדה שמע  זר איקווליי  מחולקות לשתי פונקציות:  זרהאיקווליי. הגדרות זר האיקווליי 

   .פופ -: שטוח, ג'אז, קלאסי, רוק ו זר האיקווליי מצבי שמע מובנים בהגדרות  5ישנם 

 . כיווני הסאונד ברכב להגדיר את  ניתןבממשק שדה הקול,  

 Googleאפליקציות   .3.7

 מפות .3.7.1
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 כרום  .3.7.2

    

 יוטיוב .3.7.3

    

 

 הוראות מסך  .4

 הערות  .4.1

חשוף את המסך ישירות מתחת לאור השמש או לחום למשך זמן רב כדי  אין ל ⚫
 . LCD-למנוע נזק למסך ה

 חשוף את המסך ישירות תחת אור השמש כאשר הוא אינו בשימוש. ין לא ⚫

 כמפורט להלן: יש להשתמש במסך בטווחי הטמפרטורה  ⚫

 ℃ 50~+℃ 10-טווח טמפרטורות עבודה:  . א 

 ℃   80~ +  ℃  20-טווח טמפרטורת אחסון:  . ב

תצוגה קדמית מלאה לחוויית צפייה טובה יותר במכונית. נא לא   מספק LCD-מסך ה

 כדי למנוע נזק.   LCD-ללחוץ בחוזקה על מסך ה

לכריות האוויר ולהתקני בטיחות אחרים או   הפריע מאינה  המערכת התקנת יש לוודא ש

 התקני בטיחות ברכב. 
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 LCD-על מסך ה  .4.2

זה  .  LCD-נקודות שחורות קטנות או נקודות בהירות עשויות להופיע על מסך ה ⚫
 .LCD מסכי  של  אחת התכונות לא פגם אלא  

ה  עשוי להיות עמום יותר לאחר הפעל  LCD-שימוש באזורים קרים, מסך הבעת   ⚫
 הבהירות תותאם למצב רגיל לאחר זמן קצר. , אך ראשונית

השמש,  ל  ה ישיר  בחשיפה ⚫ קושיאור  ה  יתכן  מסך  את  עקב    LCD-לראות 
 השתקפות. 

 LCD-תחזוקת מסך ה  .4.3

את המסך עם בד רך כדי   ו נגב .  LCD-נא לכבות את החשמל לפני ניקוי מסך ה  ⚫
 למנוע שריטות על פני השטח. 

-קוי כימיים לניקוי מסך הוחומרי ני  אלכוהולנא לא להשתמש במגבת רטובה,   ⚫
LCD. 

 

 התקנת האנטנה  .5

על לוח המחוונים או המדף האחורי. יש להתקין את   GPS-מלץ להתקין את אנטנת הו מ

האנטנה על משטח מפולס הפונה לשמים כדי למנוע חסימה של גלי רדיו. כלי רכב  

עלולים להחליש את אות הקליטה של   בציפוי זכוכיתהמצוידים בזכוכית משוריינת או 

 ה מחוץ לרכב. לכן, מומלץ להתקין את האנטנ. GPS-אנטנת ה

 GPSמדריך התקנת 

להשתמש בחומר הניקוי המתאים    ודיאנא הקפ ,  GPS-לפני הצמדת אנטנת ה •
ולחצו כדי    התחתונה  הסירו את המדבקהלניקוי המשטח המיועד. לאחר הניקוי,  

 . GPS-למקם את אנטנת ה

עד שהוא    תא הכפפות ר את הכבל דרך  י עבולה  ר את המכסה הצדדיי הס יש ל •
 . ולא משוחרר . הכבל צריך להיות קבוע המערכת מגיע ללוח הבקרה של 

 . ערכתמל  GPS-חבר את התקע של אנטנת היש ל •
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 הערות ⚫

 . GPS-כבוי בעת חיבור אנטנת ה  במצב מערכתש  לשים לבנא   •

אורך הכבל עלול לגרום לקצר  שינוי  .  GPS-נא לא לקצר או להאריך את כבל ה •
 שעלולה לגרום נזק למוצר. חשמלי או לתקלה 

יש להתקין את האנטנה על משטח מפולס שבו גלי רדיו ייחסמו כמה שפחות,   •
 אחרת זה ישפיע על דיוק הניווט. 
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 מדריך פתרון בעיות  .6
. אם הבעיה  למציאת הפתרון עיין במדריך זה ליש בבעיות הבאות,  במידה ואתם נתקלים 

להגיע למוקד שירות הלקוחות להמשך סיוע. נא  נמשכת, מומלץ לפנות לאיש מקצוע או 

 .הסמכה לכך ללא  המערכת לא לפרק את 

 נושאים  בעיה  דרכי פתרון 

הכנס את מפתח הרכב והדלק את  

 הסוויץ'

 מפתח הרכב לא הוכנס או

 שהסוויץ' לא הודלק

 המערכת לא נדלקת 

 כבל החשמל אינו מחובר את כבל החשמל בצורה נכונה  וחבר 

 הפיוז שרוף  להחליף את הפיוז יש 

יש  (. פעלת מדיה וכו'ניווט וה המערכת עשויה להיות בעומס משימות )כלומר 

צור קשר עם מרכז שירות  לי נאהבעיה נמשכת,  . אםלהמתין מספר רגעים

 הלקוחות לקבלת סיוע. 

 מסך מגע לא מגיב 

יש להתקין מצלמה אחורית ולחבר  

 . CCD לשקע 
 . אחוריתמה לא מותקנת מצל

 בנסיעה לאחור לא מוצגת תמונה

 לא תואם המצלמה סוג  . המצלמההחלף את 

הפעל את המרכב כשהוא נמצא במצב  

 ניוטרל או חניה 

זהו חלק מתכונת הבטיחות שבה 

המצלמה מופעלת כשהרכב נמצא  

 בהילוך אחורי 

מצלמת רוורס מופעלת גם  
כשהמערכת כבויה ואין אפשרות  

 לכבות אותה 

ובדוק את  GPS-אנטנת החבר את 
 תקינותה 

 לא מחוברת  GPSאנטנת 

 GPSאין אות 
כדי לבדוק את אות  למיקום אחר סע 

אם הבעיה נמשכת, אנא . GPS-ה
 קשר וצר 

 סיוע לקוחות עבור השירות 

עשוי להיות בנקודה עיוורת   הרכב
 . GPS-של אות ה

כדי לבדוק את אות  למיקום אחר סע 
אם הבעיה נמשכת, אנא . GPS-ה
 קשר רוצ

 סיוע.  שירות לקוחות עבור 

פת הניווט.  במנקודה עיוורת של 
ייתכן שחלק מהאזורים או המסלולים  

 מפה.ב המרוחקים לא יהיו מכוסים

שירותי המיקום והניווט לא  
 פועלים בעת הפעלת הרכב 

שמות אפשריים של  ועל איות נכון של היעד ולאחר מכן נס  ודיראשית, אנא הקפ 

 , ייתכן שהיעד לא עודכן במסד הנתונים שלמצא היעדהיעד. אם עדיין לא נ

 . תוכנת הניווט 

 לא ניתן למצוא מסלול ליעד 

מערכת הניווט מגדירה מסלול ליעד שלך על ידי החלת כללים מובנים מסוימים 

, חוקי התנועה,  סוג הדרך קח בחשבון את על נתוני המפה. מערכת הניווט תי 

ואחרים כדי להבטיח שהנהג יגיע   םראשי ים, כבישיםמהיר ים, כבישכבישי אגרה

ניתן לשנות העדפות אישיות בהגדרות תוכנת  ליעד המהיר ביותר האפשרי.

 הניווט

 ם מהרגיל מסלולי ניווט רחוקי

להגדיל ולהקטין את תצוגת  ובגלל הגדרת קנה המידה. נסיתכן שהבעיה נובעת י

אפס  ל יש. GPS-המפה. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שהדבר נובע מאובדן אות ה

 ר ציון דרך חדש. ו בחלאת היעד או 

 תצוגה ריקה על המפה 
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 הגדרת ממשק  .7
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