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شما مى توانيد بدون روشن كردن خودرو سيستم صوتى آنرا فعال نماييد. سيستم به مدت20 دقيقه روشن  مانده و سپس با به 
صدا در آمدن آالرم صوتى (Beep)، به شما اخطار خاموش شدن سيستم را خواهد داد. جهت روشن نگه داشتن سيستم صوتى، 

 را مجدداً فشار دهيد.
صدا در آمدن آالرم صوتى (

 را مجدداً فشار دهيد.
صدا در آمدن آالرم صوتى (

دكمه 

 روشن و خاموش كردن سيستم صوتى خودرو 
 انتخاب منبع پخش 

تنظيم حجم صدا
تغيير تنظيمات

دكمه را فشار داده وسپس رها كنيد: دسترسى به تنظيمات صوتى
EXPERT جهت تنظيمات راديو Mode  دكمه را فشار داده و نگه داريد: دسترسى به

CD / CD Changers
CD Changer در Changer در Changer CD دكمه را فشار داده و سپس رها كنيد: براى انتخاب

(CD-R وR وR CD) Random صوتي دكمه را فشار داده و نگه داريد: پخش آهنگها بطور
(FM, LW, MW, CD, TAPE, CDC, AUX) حالت پخش سيستم

يكبار فشار دهيد.) يكبار فشار دهيد.) يكبار فشار دهيد. Preset Station)  دكمه را فشار داده و سپس رها كنيد: انتخاب ايستگاه ذخيره شده
دكمه را فشار داده و نگه داريد: ذخيره سازى ايستگاه راديو.

CD خارج نمودن

دسترسى به اطالعات ترافيك و پيامهاى خبرى

MP3 دكمه را فشار داده و سپس رها كنيد: باز كردن پوشه هاى قبلى/ بعدى

دكمه هاى جستجو در منوها
(CD-R وR وR تعويض آهنگ (CDصوتي

جستجو كردن ايستگاه راديوئى قبلى/ بعدى
CD اين دكمه را فشار داده و نگه داريد: جستجو به عقب/ به جلو در

جستجوى ايستگاههاى راديوئى به ترتيب فركانسها

دكمه را فشار داده و سپس رها كنيد: تغيير در انتخاب ايستگاههاى راديوئى: فهرست
Preset Auto Manual

(CD-R وR وR دكمه را فشار داده و نگه داريد: پخش آهنگها بطور CD) Random صوتي

راهنماى دكمه هاى كنترل:

راه اندازى سيستم صوتى 
روشن/خاموش

دكمه  را فشار دهيد.
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معرفى اّوليه
كد ضد سرقت

CD بعنوان يك نوع عامل بازدارنده، سيستم صوتى خودرو بوسيله يك كد ايمنى محافظت مى شود. اين كد ايمنى، سيستم صوتى و
قفل مى كند. جهت فعال سازى  را در هنگام قطع تغذيه برق (قطع باطرى، قطع دستگاه، قطع فيوز و غيره) به طرز الكترونيكى قفل مى كند. جهت فعال سازى  را در هنگام قطع تغذيه برق (قطع باطرى، قطع دستگاه، قطع فيوز و غيره) به طرز الكترونيكى قفل مى كند. جهت فعال سازى  Changer

مجدد سيستم، مى بايست كد محرمانه (4 رقمى) كه فقط در اختيار شما مى باشد را وارد نمائيد.

وارد كردن كد از طريق دسته كنترل راديو
و سپس ارقام "0000" روى صفحه نمايشگر ظاهر خواهند  "CODE" 1. دكمه را فشار دهيد. عبارت

شد.
2. مقدار رقم در حال چشمك زدن را با استفاده از گوى چرخان دسته كنترل راديو تنظيم نمائيد.

3. بعد از هر بار وارد كردن عدد، دكمه  ، واقع شده در زير دسته كنترل راديو، را جهت تائيد آن 
عدد فشار دهيد.

 4. پس از تائيد چهارمين عدد، به منظور حصول اطمينان از معرفى صحيح كد، دكمه   فشار داده 
و نگهداريد تا آالرم صوتى (Beep)  شنيده شود. سيستم بطور خودكار، يا در هنگام معرفى اولين كد به 

دكمة تأييدسيستم، درحالت پخش راديو قرار مى گيرد.  

مثال
شما مى خواهيد كد 1352 را وارد نمائيد.

1. گوى چرخان دسته كنترل راديو را چرخانده تا عدد 1 ظاهر شود و سپس دكمه تاييد  را فشار دهيد.   
2. گوى چرخان دسته كنترل راديو را چرخانده تا عدد 3 ظاهر شود و سپس دكمه تاييد  را فشار دهيد.
3. گوى چرخان دسته كنترل راديو را چرخانده تا عدد 5 ظاهر شود و سپس دكمه تاييد  را فشار دهيد.
4. گوى چرخان دسته كنترل راديو را چرخانده تا عدد 2 ظاهر شود و سپس دكمه تاييد  را فشار دهيد.

را فشار داده  و نگه داريد تا آالرم صوتى (Beep) شنيده شود. 5. دكمه تاييد

وارد كردن كد از طريق دكمه هاى سيستم صوتى خودرو
شما مى توانيد براى وارد كردن كد ايمنى ازدكمه هاى واقع بر روى سيستم صوتى نيزاستفاده كنيد: "0000"  ظاهر مى شود و اّولين 

رقم چشمك مى زند.
1  را فشار داده و نگه داريد تا عدد مورد نظر در مكان اّول ظاهر شود. دكمه 1. دكمه 1. دكمه 

2 را فشار داده  تا  دّومين رقم شروع به چشمك زدن كند. دكمه 2. دكمه 2. دكمه 
2  را فشار داده و نگه داريد تا عدد مورد نظر در مكان دّوم ظاهر شود. دكمه 3. دكمه 3. دكمه 

3  را فشار داده  تا سّومين رقم شروع به چشمك زدن كند. دكمه 4. دكمه 4. دكمه 
3  را فشار داده و نگه داريد تا عدد مورد نظر در مكان سّوم ظاهر شود. دكمه 5. دكمه 5. دكمه 

4 را فشار داده و تا چهارمين رقم شروع به چشمك زدن كند. دكمه 6. دكمه 6. دكمه 
4  را فشار داده و نگه داريد تا عدد مورد نظر در مكان چهارم ظاهر شود. دكمه 7. دكمه 7. دكمه 

6 را فشار داده و نگه داريد. به محض اينكه  هنگامى كه كد صحيح به نمايش درآمد، به منظور انتقال كد به سيستم صوتى، دكمه  
انتقال كد پايان يافت آالرم صوتى (Beep) را خواهيد شنيد. 

در اختيار شما قرار گرفته است و يك كپى آن نيز نزد آنها محفوظ خواهد ماند. اين كد " در اختيار شما قرار گرفته است و يك كپى آن نيز نزد آنها محفوظ خواهد ماند. اين كد " در اختيار شما قرار گرفته است و يك كپى آن نيز نزد آنها محفوظ خواهد ماند. اين كد  نمايندگيهاى مجاز رنو" نمايندگيهاى مجاز رنو" نمايندگيهاى مجاز رنو " اين كد ايمنى توسط " اين كد ايمنى توسط 
را يادداشت نموده و در جايى مطمئن نگهدارى كنيد. در صورت مفقود شدن اين كد ميتوانيد به آن نمايندگى مراجعه نماييد.
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وارد كردن كد اشتباه 
پيغام  و  شود  مى  قفل  سيستم  آمده،  در  صدا  به   (Beep) صوتى  آالرم  باشد،  اشتباه  سيستم  به  شده  معرفى  كد  اگر 
برروى نمايشگر پديدار مى گردد. جهت باز  "CD ERROR…WAIT99" يا "يا" "CODE ERROR… WAIT99"  يا  "يا" يا    يا     "ERROR…WAIT99"

مجدداً  وارد كنيد." مجدداً  وارد كنيد." مجدداً  وارد كنيد. شدن قفل، سيستم صوتى را در حالت روشن نگاه داشته، سپس كد را طبق دستورالعمل در قسمت "وارد كردن كد
توجه: چنانچه دفعه اّول كد را اشتباه وارد كنيد، مّدت زمان انتظار 1 دقيقه خواهد بود. براى دفعات بعد، اين زمان  به 2، 4، 8، 16 و 

در نهايت به 32 دقيقه افزايش خواهد يافت.
 در حين انتظار براى وارد كردن كد جديد، رقم نوشته شده بعد از عبارت "WAIT" بتدريج كاهش مى يابد.

روى صفحه نمايشگر ظاهر شد، به نمايندگى هاى مجاز رنو مراجعه نماييد.   "CD CODE" اگر پيام

تنظيمات سيستم صوتى هنگام وارد كردن كد براى اّولين بار
هنگامى كه براى اّولين بار كد ايمنى را وارد مى كنيد، الزم است  دو عمل تنظيم را برروى سيستم صوتى خود اعمال كنيد

تنظيم شماره 1: منحنى  تنظيم كيفيت صداى خودرو
اين تنظيم به شما اجازه مى دهد كيفيت صداى سيستم صوتى را بر اساس سطح خودرو تنظيم نماييد. شما مى توانيد از 6 منحنى 
تنظيم كيفيت صدا "CURVE" با انتخاب رقم بين 0 تا 5 استفاده كنيد. جهت انتخاب منحنى تنظيم كيفيت صداى دلخواه، از گوى 

چرخان دسته كنترل راديو استفاده كرده و سپس دكمه تائيد  را فشار داده و نگه داريد.
عمل نمى كند= Twingo ،0 يا شبيه آن= Clio ،1 يا شبيه آن = Mégane ،2 يا شبيه آن = 3 

(مگر اينكه دفترچه راهنما گزينه ديگرى را توصيه كند.) يا شبيه آن  = 5 (مگر اينكه دفترچه راهنما گزينه ديگرى را توصيه كند.) يا شبيه آن  = 5 (مگر اينكه دفترچه راهنما گزينه ديگرى را توصيه كند.)   Velsatis ،4 = يا شبيه آن Laguna

تنظيم شماره 2: تنظيمات تيونر(tuner ) بر اساس كشور
با استفاده ازگوى چرخان دسته كنترل راديو محدوده جغرافيايى را انتخاب كنيد:

OTHERS, AMERICA (North & South), JAPAN, ASIA, ARABIA.

 بصورت پيش گزينه، محدوده جغرافيايى بر روى "OTHERS" تنظيم شده كه بر طبق استاندارد CCIR نمايانگر اروپا مى باشد. امواج 
راديوئى AM و FM متناسب با منطقه دلخواه تنظيم مى شوند. انتخاب خود را با فشار دادن و نگه داشتن دكمه  ، تائيد نمائيد. 

كردنپس از وارد كردنپس از وارد كردن اين تنظيمات، قفل دستگاه سيستم صوتى باز شده و بطور عادى  شروع به كار مى كند.

در صورت نياز به تغيير تنظيمات تيونر، ابتدا دكمه  واقع برروى سيستم صوتى را فشار داده و نگه داريد و سپس دكمه  واقع برروى سيستم صوتى را فشار داده و نگه داريد و سپس دكمه 
tuner را فشار داده و نگه داريد. دستورالعملهاى تنظيم كيفيت صدا بر اساس سطح خودرو و تنظيمات tuner را فشار داده و نگه داريد. دستورالعملهاى تنظيم كيفيت صدا بر اساس سطح خودرو و تنظيمات tuner  بر اساس كشور كه 

پيشتر جزئيات آن شرح داده شده اند را تكرار نماييد.

تنظيم ساعت (با توجه به سطح تجهيزات خودرو)
براى نمايشگرهايى كه داراى دكمه هاى تنظيم ساعت نمى باشند، فقط با استفاده از دكمه هاى دسته كنترل راديو بشرح زيرعمل كنيد:

دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ  ) بر روى دسته كنترل راديو را فشار داده و نگه داريد: ساعت شمارچشمك ميزند: دكمه 
+/-  را فشار داده و را تنظيم كنيد. 

دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ  ) بر روى دسته كنترل راديو را فشار داده و نگه داريد: دقيقه شمارچشمك ميزند: دكمه 
+/-  را فشار داده و را تنظيم كنيد.

دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ دكمه تنظيمات ساعت (قسمت چپ  ) بر روى دسته كنترل راديو را براى مّدت كوتاهى فشار دهيد: خروج از تنظيمات ساعت.
 انتخاب منبع پخش 

جهت انتخاب منبع پخش، چند بار متوالى دكمه جهت انتخاب منبع پخش، چند بار متوالى دكمه  را و يا يكى از دكمه هاى  را و يا يكى از دكمه هاى  كه بر روى دسته كنترل راديو قرار گرفته اند 
CD Player ) Player ) Player (در صورت مجهز بودن)  – CD Changerدر داخل CD در صورت قرار داشتن) FM - CD را فشار دهيد: امواج راديوئى

.LW امواج راديوئى  - MW امواج راديوئىMW امواج راديوئىMW – ساير تجهيزات جانبى (در صورت فعال بودن) – 

شما مى توانيد بدون روشن كردن خودرو سيستم صوتى آنرا فعال نماييد. سيستم به مدت20 دقيقه روشن  مانده و سپس با به شما مى توانيد بدون روشن كردن خودرو سيستم صوتى آنرا فعال نماييد. سيستم به مدت20 دقيقه روشن  مانده و سپس با به 
صدا در آمدن آالرم صوتى (Beep)، به شما اخطار خاموش شدن سيستم را خواهد داد. جهت روشن نگه داشتن سيستم صوتى، 

 را مجدداً فشار دهيد
صدا در آمدن آالرم صوتى (

 را مجدداً فشار دهيد
صدا در آمدن آالرم صوتى (

دكمه 
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تنظيمات صوتى
(Volume) تنظيم حجم صدا

جهت افزايش و كاهش حجم صدا، دكمه  هاى  و  واقع برروى سيستم صوتى و يا دكمه هاى  واقع برروى سيستم صوتى و يا دكمه هاى  و واقع شده برروى دسته 
همراه با ميزان حجم صداى انتخاب شده (00 الى 32) در صفحه نمايشگر پديدار مى گردد.   "VOL" كنترل راديو را فشار دهيد. عبارت

در هنگام روشن شدن مجدد سيستم، حجم صدا، بطور خودكار، همان حجم انتخاب شده قبل از خاموش كردن دستگاه بوده و در هنگام روشن شدن مجدد سيستم، حجم صدا، بطور خودكار، همان حجم انتخاب شده قبل از خاموش كردن دستگاه بوده و 
خواهد بود." خواهد بود." خواهد بود. VOL 15" حد اكثر آن نيز

حجم صداى اطالعات ترافيك بطور كلى مانند حجم صداى معمولى بوده و ميزان آن قابل تغيير مى باشد و تا زمان خاموش شدن 
سيستم در حافظه باقى مى ماند. 

تنظيم حجم صدا بصورت خودكار بر اساس سرعت خودرو
اين برنامه حجم صداى راديو را متناسب با سرعت خودرو بطور خودكار تنظيم مى كند.

مراجعه نمائيد." مراجعه نمائيد." مراجعه نمائيد. تنظيمات شخصى سيستم " تنظيمات شخصى سيستم " تنظيمات شخصى سيستم  EXPERT" امكان پذير مى باشد. به قسمت  Mode"اجراى آن در

(MUTE) قطع موقت صدا 
به منظور قطع موقت صدا دكمه   و يا همزمان دكمه هاى   و  واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد. عبارت 

ظاهر مى شود. جهت بازگشت به حالت اّوليه، يكى از دكمه هاى موجود بر روى دسته كنترل راديو و يا مجدداً دكمه ظاهر مى شود. جهت بازگشت به حالت اّوليه، يكى از دكمه هاى موجود بر روى دسته كنترل راديو و يا مجدداً دكمه ظاهر مى شود. جهت بازگشت به حالت اّوليه، يكى از دكمه هاى موجود بر روى دسته كنترل راديو و يا مجدداً دكمه  "PAUSE"
را فشار دهيد.

Volume  و يا در هنگام پخش اطالعات ترافيك و يا پيامهاى خبرى، اين عملكرد  با تغيير در حالت پخش ويا فشردن دكمه 
(MUTE)  بطور خودكار غير فعال مى گردد.

(Treble و صداى زير Bass صداى بم) تنظيم كيفيت صدا
دكمه  را فشار دهيد.

براى دسترسى به تنظيمات كيفيت صدا، از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى   و   واقع برروى سيستم صوتى 
استفاده كنيد. 

براى تنظيم كيفيت صداى زيروبم ، از دكمه هاى  و  واقع برروى دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى   و  واقع 
برروى سيستم صوتى استفاده كنيد. 

( Balanceو چپ/ راست  Faderجلو/ عقب) تنظيم موقعيت پخش صدا
دكمه را فشار دهيد.

جهت  دسترسى به تنظيمات موقعيت پخش صدا، از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى جهت  دسترسى به تنظيمات موقعيت پخش صدا، از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى   و   و  واقع برروى سيستم 
صوتى استفاده كنيد.  

جهت تغيير در تنظيمات، از دكمه هاى و  و  واقع برروى دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى  و  واقع برروى سيستم 
صوتى استفاده كنيد. اصول تنظيم به شرح زير مى باشد:

    FAD         +9 خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى جلو           ى جلو           
FAD خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى عقب            9-  

    FAD     0 خروجى يكسان صدا از بلندگوهاى جلو و عقب      خروجى يكسان صدا از بلندگوهاى جلو و عقب      
    BAL          +9 خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى راست         خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى راست         
    BAL  +9            9+خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى چپ            9+خروجى صدا تماماً از بلندگوهاى چپ

   BAL     0 خروجى يكسان صدا از بلندگوهاى چپ و راست      خروجى يكسان صدا از بلندگوهاى چپ و راست      
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(تقويت كننده كيفيت صداى بم) "LOUDNESS" تنظيم بلندى صدا
دكمه  واقع برروى سيستم صوتى را فشار دهيد.

و  واقع برروى  جهت  دسترسى به تنظيمات بلندى صدا "LOUD"، از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى
سيستم صوتى استفاده كنيد. 

جهت فعال و يا غير فعال كردن "LOUD" ، از دكمه هاى و واقع برروى دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى  و واقع 
برروى سيستم صوتى استفاده كنيد.

با فشردن دكمه   شما مى توانيد هر لحظه از منوى تنظيمات صوتى خارج شويد.  

(Radio Source) حالت پخش راديو

 انتخاب موج راديوئى
LWجهت به نمايش در آمدن امواج راديوئى LWجهت به نمايش در آمدن امواج راديوئى MW ،LW يا FM، دكمه  دكمه   واقع برروى سيستم صوتى را چند بار پياپى يا يكى از دكمه هاى  

 واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد.

روش انتخاب ايستگاه راديوئى
List)، ايستگاه هاى ذخيره  Mode) 4 روش متفاوت براى جستجوى ايستگاه راديوئى وجود دارد: جستجو بر اساس فهرست ايستگاها
Manual) . پس از انتخاب حالت پخش راديو، با فشار دادن مكّرر دكمه  Mode)و دستى (Auto Mode) اتوماتيك ،(Preset Mode) شده
 واقع برروى سيستم صوتى يا دكمه واقع برروى دسته كنترل راديو، 4 روش جستجوى ايستگاه راديوئى جهت دريافت 

امواج MW ،LW و FM به نمايش در مى آيد.

(List Mode) 1. جستجو براساس فهرست
اين راديو قابليت به حافظه سپردن حداكثر 50 ايستگاه با قويترين فركانس راديوئى محلى را دارد.

List  اين امكان را به شما مى دهد كه به آسانى يك ايستگاه راديوئى FM مورد نظرخود را از فهرست  Mode جستجوى فهرستى ايستگاه
الفبايى انتخاب كنيد. جهت دسترسى به فهرست ايستگاههاى راديوئى در باند فركانسى كه به آن گوش مى دهيد، دكمه يا 
 واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار داده و نگه داريد. آالرم راديو فعال و سپس صدا قطع مى شود؛  صفحه نمايشگر به 

الفبايى انتخاب كنيد. جهت دسترسى به فهرست ايستگاههاى راديوئى در باند فركانسى كه به آن گوش مى دهيد، دكمه
دكمه  

شما اطالع مى دهد كه در حال بروزرسانى فهرست مى باشد.
واقع برروى سيستم  حاال به آسانى مى توانيد با استفاده از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا با فشار دادن دكمه هاى و

صوتى  ايستگاهها را مرور كنيد

مدت زمان اين عمل بستگى به تعداد ايستگاههاى دريافت شده دارد.
 اگر ايستگاه دريافت شده FM از سيستم RDS بهره نمى برد، صفحه نمايشگر به جاى نام ايستگاه، فركانس آنرا نشان خواهد 

داد. چنين ايستگاهى در انتهاى فهرست قرار خواهد گرفت. 

(Preset Mode)   2. جستجوى ايستگاه ذخيره شده
Preset اين امكان را به شما مى دهد كه ايستگاههاى از پيش ذخيره شده مورد نظر خود را مرور كنيد. (جهت ذخيره سازى  Mode

ايستگاههاى راديوئى، به قسمت " ذخيره سازى ايستگاه راديوئى" مراجعه كنيد).
يكى از امواج MW،LW  يا FM را انتخاب نمائيد.

به نمايش در  "PRESET" دكمه  و يا دكمه   واقع برروى دسته كنترل راديو را چند بار پياپى فشار دهيد تا عبارت
آيد. جهت دسترسى به ايستگاهها، يكى از دكمه هاى 1 الى 6 يا دكمه هاى   و  را فشار داده و يا گوى چرخان دسته كنترل 

راديو را بچرخانيد.
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(Auto Mode(Auto Mode( 3. جستجوى اتوماتيك ايستگاه (
اين روش به شما امكان دسترسى به ايستگاههاى موجود را بطور اتوماتيك مى دهد.

يكى از امواج MW،LW  يا FM را انتخاب نمائيد.
به نمايش در آيد.  "AUTO" دكمه  و يا دكمه  واقع برروى دسته كنترل راديو را يك يا چند بار فشار دهيد تا عبارت

جهت شروع جستجوى ايستگاههاى راديوئى، دكمه هاى  و  را فشار داده و يا گوى چرخان دسته كنترل راديو را بچرخانيد.

هنگامى كه دكمه هاى   و   را فشار داده و نگه مى داريد، سيستم راديو تمامى فركانسها را جستجو مى كند وهنگامى كه دكمه ها هنگامى كه دكمه هاى   و   را فشار داده و نگه مى داريد، سيستم راديو تمامى فركانسها را جستجو مى كند وهنگامى كه دكمه ها 
را كه موج آن قابل دريافت مى باشد را پخش مى كند." را كه موج آن قابل دريافت مى باشد را پخش مى كند." را كه موج آن قابل دريافت مى باشد را پخش مى كند. را رها مى كنيد، سيستم راديو بطور اتوماتيك اّولين ايستگاه "رسا

اگر دستگاه راديو به دليل ضعيف بودن امواج دريافتى نتواند فركانس مورد نظر را پيدا كند، طبق روش دستى به شرح ذيل 
عمل كنيد.

(Manual Mode) 4. جستجوى دستى ايستگاه
شما همچنين مى توانيد به روش دستى ايستگاه دلخواه خود را با افزايش يا كاهش فركانسها بصورت پله اى ( به فاصله هر نيم پله   از 

يكديگر) پيدا كنيد، يا با استفاده از اين روش ايستگاههاى موجود را بطور اتوماتيك جستجو كنيد.
يا دكمه واقع برروى دسته كنترل راديو را چند بار پياپى فشار  يكى از امواج MW،LW  يا FM را انتخاب كرده، دكمه
را فشار داده يا گوى  و به نمايش در آيد. جهت شروع جستجوى ايستگاههاى راديوئى، دكمه هاى "MANUAL" دهيد تا عبارت

چرخان دسته كنترل راديو را بچرخانيد.

Hz  از يكديگر  اگر دكمه هاى   و   را فشار داده و نگه داريد، جستجوى فركانسها به فاصله اى به ميزان يك پله1/0
انجام خواهد شد.

طرز ذخيره سازى و فراخوانى ايستگاه راديوئى
 ذخيره سازى ايستگاه

امكان پذير است.  اند  شرح داده شده  "جستجوى دستى"  و  اتوماتيك"  "جستجوى  ايستگاهها طبق مراحلى كه در بخش  جستجوى 
همچنين مى توانيد طبق مراحل شرح داده شده در بخش "جستجوى فهرستى"، فهرست ايستگاهها را مرور كنيد.

6 را براى حداقل 2 ثانيه تا شنيده شدن آالرم صوتى (Beep) نگه داريد. 1  الى  جهت ذخيره سازى ايستگاه، يكى از دكمه هاى 

 فراخوانى ايستگاه ذخيره شده
6  ( در هركدام از روشهاى جستجويى كه هستيد) يا دكمه   را يك يا چند بار و يا دكمه  را يك يا چند بار و يا دكمه  ، واقع  1 الى  الى  يكى از دكمه هاى يكى از دكمه هاى 

به نمايش درآيد.  "TUNER PRESET" برروى دسته كنترل راديو را فشار داده تا عبارت
جهت دسترسى به ايستگاههاى ذخيره شده، دكمه هاى  و  را فشار داده و يا گوى چرخان دسته كنترل راديو را بچرخانيد.

RDS طرز كار سيستم
FM يك سيستم اطالع رسانى راديوئى براى رانندگان مى باشد. اين سيستم به ايستگاههاى راديوئى (Data System ) RDS سيستم

اين امكان را مى دهد كه عالوه بر ارسال برنامه هاى راديوئى، همزمان اطالعات ويژه اى هم به راديوى خودرو شما ارسال كند. راديوى 
خودرو شما با استفاده از سيستم RDS امكانات ويژه ذيل را در اختيار شما قرار مى دهد:

نمايش نام ايستگاه•  نمايش نام ايستگاه•  نمايش نام ايستگاه
رديابى اتوماتيك ايستگاه (•  رديابى اتوماتيك ايستگاه (•  رديابى اتوماتيك ايستگاه (AF-RDS): اين برنامه به شما امكان دريافت يك ايستگاه با بهترين سيگنال را مى دهد، حتى اگر فركانس 

ايستگاه مربوطه در حال عبور از يك منطقه تغيير كرده باشد.
:(i-news) يا پيامهاى خبرى (i-traffic) دريافت اطالعات ترافيك  •

 هنگامى كه ايستگاههاى راديوئى در يك شبكه به هم متصل باشند، آنها امكان ارسال اطالعات راديوئى (RDS) از يك ايستگاه موجود در 
EON اگر شما در حال دريافت ايستگاهى هستيد كه از طريق سيستم .(EON Enhanced Other Network اين شبكه را دارند (سيستمNetwork اين شبكه را دارند (سيستمNetwork

به ايستگاههاى ديگر متصل باشد، سيستم راديو به شما امكان دريافت اطالعات ترافيك هم از اين ايستگاه و هم از ساير ايستگاههاى 
موجود در شبكه را فراهم مى سازد.
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FM نحوه دستيابى به يك ايستگاه راديويى
رديابى برنامه راديوئى

سيستم صوتى شما امكان دريافت ايستگاه راديوئى با بهترين سيگنال را به شما در حين رانندگى مى دهد. 

 اگر شما در منطقه اى هستيد كه سيگنال دريافتى ضعيف مى باشد و يا فركانسها مكرراَ عوض مى شوند، شما مى توانيد از  اگر شما در منطقه اى هستيد كه سيگنال دريافتى ضعيف مى باشد و يا فركانسها مكرراَ عوض مى شوند، شما مى توانيد از 
عوض شدن فركانسهاى دريافتى با غير فعال كردن ردياب اتوماتيك فركانس در EXPERT Mode جلوگيرى نماييد. به قسمت    

مراجعه نمائيد." مراجعه نمائيد." مراجعه نمائيد. "تنظيمات شخصى سيستم
و نام ايستگاه به نمايش در مى آيند. "AF-RDS" ردياب فركانس استفاده مى كند، عبارت RDS اگر ايستگاه دريافتى از سيستم
بطور دائم چشمك مى زند يا  "AF-RDS" از ردياب فركانس استفاده نمى كند، عبارت RDS اگر ايستگاه دريافتى از سيستم 

ثبت شده و همراه با نام ايستگاه به نمايش در مى آيد.  "AF-RDS" عبارت

رديابى برنامه راديوئى محلى (بستگى به كشور دارد)
ايستگاههايى كه متعلق به يك شبكه هستند برنامه هاى خود را در زمانهاى خاص در طول روز براى مناطق تحت پوشش خود (بستگى 

به كشور دارد) پخش مى نمايند. دستگاه راديوى شما طورى طراحى شده كه تغييرات فركانس منطقه اى را امكان پذير مى سازد. 

(i-traffic) دريافت اطالعات ترافيك
شما مى توانيد به اطالعات ترافيك بالفاصله پس از دريافت آنها گوش دهيد. اگر i-traffic فعال شده باشد، پخش اين اطالعات ترافيك 

،CD، تجهيزات جانبى و غيره) ارجعيت خواهد داشت.  CD Changer ،به ساير حاالت پخش (نظير راديوChanger ،به ساير حاالت پخش (نظير راديوChanger

دكمه1. دكمه1. دكمه را فشار داده و سپس رها كنيد. اگر راديوى شما بر روى ايستگاهى تنظيم شده باشد كه اطالعات ترافيك پخش مى كند، 
بين پرانتز، يا بطور i-traffic بين پرانتز، يا بطور i-traffic بين پرانتز، يا بطور  i-traffic  به نمايش در مى آيد. اگر راديوى شما بر روى چنين ايستگاهى تنظيم نشده باشد، عبارت i-traffic  به نمايش در مى آيد. اگر راديوى شما بر روى چنين ايستگاهى تنظيم نشده باشد، عبارت  i-traffic  عبارتtraffic  عبارتtraffic

چشمك زن به نمايش در مى آيد.
جهت غير فعال كردن آن، دكمه   را مجدداَ فشار دهيد. 2. جهت غير فعال كردن آن، دكمه   را مجدداَ فشار دهيد. 2. جهت غير فعال كردن آن، دكمه   را مجدداَ فشار دهيد. 

(EXPERT Mode رجوع كنيد به قسمت) فعال شده باشد NEWS اگر 
دكمه 1. دكمه 1. دكمه  را فشار دهيد.

را بوسيله گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا با استفاده از دكمه هاى و  انتخاب كنيد. هر بار بمنظور تائيد  "traffic" حالت 2. حالت 2. حالت
انتخاب خود دكمه - / +  را فشار دهيد.
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 توجه: حجم صداى اطالعات ترافيك از حجم صداى اساندارد مستقل است. حجم صدا فقط هنگام پخش اطالعات قابل تنظيم  توجه: حجم صداى اطالعات ترافيك از حجم صداى اساندارد مستقل است. حجم صدا فقط هنگام پخش اطالعات قابل تنظيم 
است و براى پخش اطالعات بعدى به حافظه سپرده خواهد شد تا اينكه دستگاه خاموش شود.

در پخش اطالعات ترافيك وقفه ايجاد كرده يا از منوى اطالعات ترافيك بيرون   شما مى توانيد هر لحظه  با فشار دادن دكمه
بيائيد.

 اگر ايستگاهى كه بر روى آن تنظيم كرده ايد اطالعات ترافيك را پخش نمى كند يا سيگنال ايستگاه در محل دريافت نمى شود، 
دائمًا بطور چشمك زن يا بين پرانتز به نمايش در خواهد آمد.

 اگر ايستگاهى كه بر روى آن تنظيم كرده ايد اطالعات ترافيك را پخش نمى كند يا سيگنال ايستگاه در محل دريافت نمى شود، 
دائمًا بطور چشمك زن يا بين پرانتز به نمايش در خواهد آمد.

 اگر ايستگاهى كه بر روى آن تنظيم كرده ايد اطالعات ترافيك را پخش نمى كند يا سيگنال ايستگاه در محل دريافت نمى شود، 
 " i-traffic" عبارت

را فشار داده، حالت "TRAFFIC" و سپس "OFF" را انتخاب نمائيد. جهت غير فعال كردن پخش اطالعات ترافيك، دكمه

دريافت پيامهاى خبرى (i-news) (بستگى به كشور و فعال بودن EXPERT Mode  دارد)
PTY مطابق با استاندارد RDS استفاده مى شود، به محض اينكه سيستم دريافت پيامهاى خبرى  News در كشورهايى كه از سيستم
،CD، تجهيزات جانبى و غيره) بطور  CD Changer ،فعال شود، دستگاه صوتى شما در هر حالت پخشى كه باشد (نظير راديو (CD Changer ،نظير راديو) فعال شود، دستگاه صوتى شما در هر حالت پخشى كه باشد (CD Changer i-news)

موقت قطع شده و الويت را به فرستنده پخش پيامهاى خبرى مى دهد. دكمه   را فشار دهيد.
استفاده كنيد و جهت تائيد انتخاب  جهت انتخاب حالت "NEWS"، از گوى چرخان دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى و

خود دكمه -/+ را فشار دهيد. 

جهت ايجاد وقفه در پخش پيامهاى خبرى، دكمه را فشار دهيد.
را انتخاب نمائيد. "OFF" و سپس "NEWS" جهت غير فعال كردن پخش پيامهاى خبرى، دكمه را فشار داده، حالت 

دريافت پيامهاى اضطرارى
سيستم صوتى خودرو جهت دريافت پيامهاى اضطرارى در خصوص مسائل ايمنى برنامه ريزى شده است. در هنگام دريافت يك پيام 

نيز به نمايش در مى آيد. "ALARM" اضطرارى، الويت به پخش آن داده خواهد شد. در حين پخش پيام، عبارت
اين عملكرد را نمى توان غير فعال كرد. 

(Tape Player Source) حالت پخش نوار كاست
تذكرات مهم

از قرار دادن كاست در مقابل نور خورشيد و مكانهاى گرم اجتناب نمائيد.
توصيه مى شود فقط از كاستهاى 60 ويا 90 دقيقه استفاده نمائيد.

.Metal يا Chrome هميشه از كاستهاى با كيفيت باال استفاده كنيد، ترجيحًا از نوع
توصيه مى شود فقط از كاستهاى 60 ويا 90 دقيقه استفاده نمائيد.

هميشه از كاستهاى با كيفيت باال استفاده كنيد، ترجيحًا از نوع 
توصيه مى شود فقط از كاستهاى 60 ويا 90 دقيقه استفاده نمائيد.

براى جلوگيرى از خسارات اتفاقى، كاست راپس از استفاده از درون دستگاه بيرون آوريد.

 (Play) پخش نوار كاست
اگر كاست در داخل دستگاه قرار دارد، بمنظور انتخاب منبع پخش دكمه   واقع برروى سيستم صوتى يا 

دكمه  واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد.
هنگامى كه كاست به انتهاى خود ميرسد جهت آن بطور اتوماتيك عوض مى شود؛ براى عوض كردن جهت 

پخش كاست در حين پخش آهنگ، دكمه هاى   و  را همزمان با هم فشار دهيد
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(Fast Find)   جلو وعقب بردن سريع نوار كاست
بدين منظور يكى از دكمه هاى يا   را فشار دهيد: 

 چرخش سريع به جلو 
  چرخش سريع به عقب 

در هنگام جلو وعقب بردن سريع ، حالت پخش راديوفعال مى گردد.
بمنظور توقف اين عملكرد، دكمه ديگررا فشار دهيد (دكمه ى مخالف جهت فعال شده).

(MSS عملكرد) انتخاب سريع آهنگ بعدى 
.(MSS) مكث موجود در انتهاى هر آهنگ را جستجو مى كند

هنگامى كه سيستم به مكث بعدى بين آهنگها مى رسد بطور اتوماتيك شروع به پخش مى كند.
مكث بين آهنگها بايد حداقل 4 ثانيه باشد.  مكث بين آهنگها بايد حداقل 4 ثانيه باشد.مكث بين آهنگها بايد حداقل 4 ثانيه باشد. •

فقط از كاستهاى با نويز كم در فاصله بين آهنگها استفاده نمائيد.  فقط از كاستهاى با نويز كم در فاصله بين آهنگها استفاده نمائيد.فقط از كاستهاى با نويز كم در فاصله بين آهنگها استفاده نمائيد. •
چنانچه در يك آهنگ قسمتى با صداى پائين و يا مكثى وجود داشته باشد ممكن است سيستم اين مكث را با مكث بين آهنگها اشتباه  •

گرفته و همانجا توقف كرده و به آهنگ بعدى نرود.
1. هنگام پخش كاست دكمه  MSS   را به مدت كوتاهى فشار دهيد.

2. بمنظور چرخش سريع كاست به جلو يا عقب دكمه   يا   را فشار دهيد.
    در هنگام جلو وعقب بردن سريع ، حالت پخش راديو فعال مى گردد.

و جهت جستجو به نمايش در مى آيند. "MSS" عبارت   
   پخش كاست پس از مكث بعدى مجدداَ شروع ميشود.

3. براى غير فعال كردن اين عملكرد، دكمه MSS را مجدداً فشار دهيد.

(Pause) مكث در هنگام پخش
بمنظور توقف موقت در پخش نوار دكمه   و يا بطور همزمان دكمه هاى  و   واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار داده، 

بر روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود. "PAUSE" عبارت
جهت ادامه پخش آهنگ همان دكمه (يا دكمه ها) را مجدداَ فشار دهيد.

٭ Dolby B  اجراى سيستم 
DOLBY ضبط شده باشد، بمنظور پخش آهنگ با بهترين كيفيت صدا دكمه  (با نشانه DOLBY ضبط شده باشد، بمنظور پخش آهنگ با بهترين كيفيت صدا دكمه  (با نشانه DOLBY) را فشار  Dolby B 1. اگر كاست شما با سيستم

دهيد.
به مدت كوتاهى بر روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود.  "Dolby NR"  عبارت  •  عبارت  •  عبارت

1  را مجدداَ فشار دهيد. Dolby، دكمه  B 2. جهت غير فعال كردن سيستم
به مدت كوتاهى بر روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود. "NR OFF" عبارت •  عبارت •  عبارت

(Eject) خارج نمودن كاست
به منظور خارج نمودن كاست، دكمه  را فشار دهيد.

سيستم صوتى بطوراتوماتيك در حالت پخش راديو قرار مى گيرد. •  سيستم صوتى بطوراتوماتيك در حالت پخش راديو قرار مى گيرد. •  سيستم صوتى بطوراتوماتيك در حالت پخش راديو قرار مى گيرد. 

 نحوه نگهدارى
مراقب باشيد كه اشياء خارجى (مانند خاكستر سيگار) داخل محفظه نگهدارنده نوار كاست نشوند. در اثر استفاده طوالنى مدت گرد و 
غبار بر روى هد دستگاه نوار كاست جمع مى شود كه باعث پائين آمدن كيفيت صداى زير مى شوند.  در شرايط حاد ممكن است از 
يك يا هر دو بلندگو صدايى پخش نشود. بمنظور برطرف نمودن اين وضعيت پس ازهر 50 ساعت پخش، از كاستهاى تميز كننده هد 

استفاده نماييد. كاست را در درون دستگاه قرار داده و مانند يك كاست معمولى از آن استفاده كنيد.
و و  "DOLBY" توليد شده است. نشانه هاى Laboratories Licensing Corporation  Dolby تحت ليسانس Dolby تحت ليسانس Dolby NR  Dolby سيستم Dolby سيستم Dolby ٭

Laboratories مى باشند. Licensing Corporation Dolby از نشانه هاى تجارى به ثبت رسيده
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(Option ،بعنوان تجهيزات جانبى) CD changerو  CDحالت پخش
(CD Player داخل سيستم صوتى جاسازى شده)  CD پخش

CD قرار دهيد (سمت چاپى آن به طرف باال باشد). player را در  player را در  player CD  •CD  •CD

CD بطور اتوماتيك شروع به پخش اولين آهنگ مى كند. player

CD قرار گرفته باشد، با فشار دادن دكمه  قرار گرفته باشد، با فشار دادن دكمه  ، يا دكمه   ، يا دكمه   واقع بر روى دسته كنترل راديو، حالت  player از قبل در player از قبل در player CD اگر •  اگر •  اگر
پخش CD را فعال كنيد.

٭ CD changer
CD از طريق دكمه هاى سيستم صوتى changer هاى داخلchanger هاى داخلchanger CD انتخاب 

هنگام انجام عملكردهاى ذكر شده در باال، صداى سيستم صوتى قطع مى شود.
به نمايش در مى آيد.  "SELECT" دكمه   را فشار دهيد. عبارت

6  متناظر با شماره CD كه مايليد  به داخل دستگاه وارد و يا از آن خارج كنيد را فشار دهيد. 1 الى  دكمه هاى 

6 شماره گذارى  1  الى   الى  CD changer ها در داخل CD changer ها در داخل CD changer، چراغى بر باالى هر كدام از دكمه ها (كه با ارقام ، چراغى بر باالى هر كدام از دكمه ها (كه با ارقام  CD به منظور تعيين ترتيبCD به منظور تعيين ترتيبCD
شده اند) قرار گرفته كه وجود CD را نشان مى دهد. اگر CD موجود باشد، بطور اتوماتيك بيرون رانده ميشود.

به نمايش درآمده و چراغ شماره CD انتخاب شده شروع به  "WAIT" براى پخش آماده مى شود، عبارت CD changer هنگامى كه
چشمك زدن مى كند.

به نمايش درآمده و چراغهاى هر دو طرف دهانه ورودى CD شروع به  "INSERT" آماده پخش شد، عبارت CD changer هنگامى كه
چشمك زدن مى كنند.

CD را وارد دستگاه كنيد (سمت چاپى آن به طرف باال باشد).

قابل پخش  ها  قابل پخش   ها   CD و ساير   CD-RW باشند.  قابل پخش مى  فايلهاى صوتى هستند  داراى  استاندارد كه  CD-R هاى  و   CD فقط 
نمى باشند.

اگر CD برعكس وارد شده باشد، بطور اتوماتيك بيرون رانده شده و پيام "ERROR CD" به نمايش در مى آيد.
در حال نمايش است، از وارد آوردن فشار اضافه براى داخل كردن " در حال نمايش است، از وارد آوردن فشار اضافه براى داخل كردن " در حال نمايش است، از وارد آوردن فشار اضافه براى داخل كردن CD در CD changer خوددارى نمائيد.  WAIT" هنگامى كه پيام

اين عمل ممكن است به مكانيزم آن آسيب برساند.
 بيرون رانده شده اگر از جايش برداشته نشود پس از چند ثانيه بطور اتوماتيك مجدداً داخلCD changer كشانده خواهد شد. 

اين عمل ممكن است به مكانيزم آن آسيب برساند.
 بيرون رانده شده اگر از جايش برداشته نشود پس از چند ثانيه بطور اتوماتيك مجدداً داخل

اين عمل ممكن است به مكانيزم آن آسيب برساند.
CD

CD changer CD changer، از وارد آوردن فشار اضافه يا جلوگيرى از كشيده شدن آن به داخل  CD در   هنگام داخل كردن 
خوددارى كنيد.

(Eject) ها CD خارج نمودن كليه
كليه CD ها را با فشار دادن دكمه  بطور اتوماتيك خارج نمائيد. پس از خروج هرCD، براى برداشتن آن از جايش 15 ثانيه فرصت 
CD كشانده شده و سپس فرمان لغو  changer درعرض اين مدت از جايش برداشته نشود، بطور اتوماتيك داخل CD داريد. چنانچه

مى شود.

CDهاى با فورمت MP3 را پخش نمى كند. ٭
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(CD Selection) CD انتخاب 
به منظور انتخاب حالت پخش CD، دكمه  دكمه  را چند بار و يا يكى از دكمه هاى  را چند بار و يا يكى از دكمه هاى  واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد.

6  يا دكمه   يا دكمه   واقع برروى دسته كنترل راديو را چند بار پياپى فشار دهيد. 1 الى  الى  CDجهت انتخاب يكى از CDجهت انتخاب يكى از CDها، يكى از دكمه هاى ها، يكى از دكمه هاى 

CD انتخاب شده به نمايش در مى آيد.

به نمايش در مى آيد و " به نمايش در مى آيد و " به نمايش در مى آيد و CD بعدى شروع به پخش مى كند. NO CD" را انتخاب كنيد، عبارت CD changer اگر محفظه اى خالى درCD changer اگر محفظه اى خالى درCD changer
وقتى يك CD به انتهاى خود رسيد، CD بعدى شروع به پخش مى كند.

(Track Selection) انتخاب آهنگ 
يكى از CDها را طبق دستورالعمل باال انتخاب كنيد. 

را فشار داده يا از گوى چرخان دسته  يا بمنظور جهش به آهنگ قبلى يا بعدى در يك CD كه در حال پخش مى باشد، دكمه
كنترل راديو استفاده كنيد

 اولين فشار كوتاه مدت بر روى دكمه   باعث بازگشت به آغاز آهنگ در حال پخش مى شود.

 (CD جلو و عقب بردن) جستجوى سريع
را فشار داده و نگه داريد. يا بدين منظور دكمه

پس از رها كردن دكمه پخش آهنگ از سر گرفته مى شود.

(Pause) مكث در هنگام پخش
بمنظور توقف موقت پخش CD، دكمه   يا بطورهمزمان دكمه هاى   و   واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد. 

بر روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود. "PAUSE" عبارت
جهت ادامه پخش آهنگ، همان دكمه (يا دكمه ها) را مجدداً فشار دهيد.

(Random) پخش آهنگها بطور شانسى
در ابتدا يا هنگام پخش CD، با فشار دادن و نگه داشتن دكمه شماره دار متناظر با شماره CD در حال پخش، شما مى توانيد برنامه 

پخش آهنگها را بطور Random فعال سازيد.

6 )، همان آهنگ شروع به پخش  )، همان آهنگ شروع به پخش  هنگامى كه برنامه پخش آهنگها بطور Random غير فعال شود (با فشار دادن مجدد دكمه 
مى كند.

CD changer در حال پخش، CD changer در حال پخش، CD changer پخش CD بعدى را با برنامه پخش آهنگها بطور Random ادامه مى دهد. CD در پايان يافتن 



14

(CD changer بجز در changer بجز در changer ،Option بعنوان تجهيزات جانبى) MP3هاىCD پخش
مليات عمومىعمليات عمومىعمليات عمومى

فايلها (آهنگهاى) MP3 مى توانند در يك پوشه (آلبوم) ضبط شوند. هنگام ضبط، فايلها و پوشه ها مى توانند هم مانند فايلها و پوشه  
شبيه به  "Root" هاى اطالعات كامپيوتر سازماندهى شوند (بصورت دسته بندى عددى و سپس حرفى عددى در هر طبقه). "ريشه" يا

ريشه يك درخت مى باشد.
از ريشه مى توان به هر فايل و پوشه اى دسترسى داشت و با آن ارتباط برقرار كرد. طبق استاندارد ISO9660، حد اكثر طبقه بندى مجاز 
root هم مى شود). ترتيب پخش، جستجوى فايل و جستجوى پوشه در  folder پوشه ها هشت طبقه مى باشد (كه شامل پوشه ريشه ياfolder پوشه ها هشت طبقه مى باشد (كه شامل پوشه ريشه ياfolder

يك CD توسط برنامه نوشتار الكترونيكى (Writing) يا رمزگذارى (Encoding) تعيين مى گردند. نتيجتاً، ترتيب پخش فايلها و پوشه ها 
ممكن است با ترتيب ضبط آنها بر روى CD فرق داشته باشد.

طبق استاندارد ISO9660، حداكثر هشت پوشه و زير پوشه يا folder  و sub-folder (كه شامل پوشه ريشه هم مى شود) مى توان 
ايجاد كرد.

جهت آشنائى با چگونگى ضبط بر روى CD و نيز ترتيب پخش، جستجوى فايلهاى MP3 به جدول مراجعه كنيد.

ترتيب جستجوى آلبوم ها / پوشه ها 
ترتيب فايل هاى MP3، پخش و جستجو

CD مشخصات
kHz kHz  32 يا 48 ;  kHz44.1 :1 - فركانس

kbits/s 320 الى kbits/s32  ثابت يا متغير: از (binary output) 2 -  خروجى باينرى
3 -  در كل تعداد 247 فايل و پوشه قابل پخش مى باشند. فايلهاى اضافى قابل پخش نمى باشند.

به منظور نگه داشتن ترتيب آهنگها در آلبوم، در نامگذارى آهنگها ابتدا از شماره آهنگها و نام آهنگ استفاده نمائيد.
فقط فايلهاى با پسوند .mp3 پخش مى شوند. فايلهاى ديگر قابل پخش نمى باشند.

audio ذخيره شده باشند، فقط  فايلهاى استاندارد CD با هم در يك mp3 و فايلهاى فشرده شده audio اگر فايلهاى استاندارد 
پخش خواهند شد.
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MP3 هاى CD حالت پخش
CD قرار دهيد (سمت چاپى آن به طرف باال باشد).    player را در player را در player CD

CD player ،نموده و بر طبق ساختار درختى صفحه قبلplayer ،نموده و بر طبق ساختار درختى صفحه قبلplayer "scan" را مرور كلى يا " را مرور كلى يا " MP3 بطور اتوماتيك شروع بكار مى كند و پوشه MP3 بطور اتوماتيك شروع بكار مى كند و پوشه MP3 CD player

با پخش اولين آهنگ شروع به كار مى كند.

پيدا كردن و مرور كردن پوشه MP3 امكان دارد چند ثانيه بطول بيانجامد، پس از آن پخش موسيقى شروع مى شود

(Album(Album( Selection) انتخاب آلبوم يا پوشه 
انتخاب آلبوم با تكبار فشار دادن دكمه هاى ذيل انجام پذير است:

دكمه 1 •  دكمه 1 •  دكمه  1  (آلبوم قبلى)
•  دكمه  2 يا دكمه پايينى  واقع  برروى دسته كنترل راديو (آلبوم بعدى)

بر طبق ساختار درختى CD، آلبوم بعدى يا قبلى انتخاب خواهد شد.

(Track Selection) (فايل) انتخاب آهنگ 
را يكبار فشار داده يا گوى چرخان دسته كنترل راديو را بچرخانيد. يا  به منظور انتخاب آهنگ قبلى يا بعدى دكمه

يكبار فشار دادن دكمه  باعث بازگشت به اول آهنگ مى شود.
پس از پايان يك آلبوم، آلبوم بعدى پخش مى شود.

(Fast Forward) (جلو و عقب بردن) جستجوى سريع
يا  را فشار داده و نگه داريد. بمنظور جستجوى سريع (جلو و عقب بردن)، دكمه 

پخش موسيقى پس از رها كردن دكمه مجدداً شروع مى شود.

(Pause) مكث در هنگام پخش
بمنظور توقف موقت پخش، دكمه  يا بطور همزمان دكمه هاى  و واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد. عبارت 

بر روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود. "PAUSE"
جهت ادامه پخش آهنگ همان دكمه (يا دكمه ها) را مجدداَ فشار دهيد.

(Random) پخش آهنگها بطور شانسى
 "Random" بوسيله فشار دادن و نگه داشتن دكمه Random قرار گرفته يا در حين پخش آن، عملكرد CD player در player در player CD هنگامى كه

فعال مى شود.

6 )،  همان آهنگ شروع به  )،  همان آهنگ شروع به  هنگامى كه برنامه پخش آهنگها بطور Random غير فعال شده باشد (با فشار دادن مجدد دكمه 
پخش مى كند.

برنامه پخش آهنگها بطور Random  فقط در يك آلبوم انجام پذير است.

نمايش اطالعات آهنگ٭
نمايش استاندارد عبارت است از:

ALB02، نشان دهنده آن است كه آهنگ 3 از آلبوم 2 در ساختار درختى در حال پخش شدن مى باشد. TR03

براى بار  "Display" براى مدت كوتاهى نام فايل جارى را به نمايش در مى آورد. فشار دادن دكمه "Display" يكبار فشار دادن دكمه
دوم نام پوشه را به نمايش در مى آورد. 

٭ فقط شامل فايل هاى MP3 كه داراى عنوان هستند مى شود.
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 (Auxiliary Source) پخش از تجهيزات اضافى
(Option ،بعنوان تجهيزات جانبى) گوش كردن به ساير تجهيزات صوتى

Auxiliary)، دكمه  را يك يا چند بار يا يكى از دكمه هاى    Input source) به منظور انتخاب يكى از تجهيزات اضافى
واقع برروى دسته كنترل راديو را فشار دهيد.

Expert، امكان فعال كردن روش هاى مديريتى مختلفى مرتبط با تجهيزات اضافى وجود دارد. Mode در

تجهيزات اضافى هميشه در فهرست لوازم  قابل دسترس قيد مى شوند AUX ON

تجهيزات اضافى قابل دسترس نخواهند بود AUX OFF

به نكات ذيل توجه فرمائيد:

سيستم صوتى خودرو فقط سيستم خارجى را اداره مى كند.
فعال مى شود. "AUX OFF" حالت ،(default) بصورت پيش گزينه

(EXPERT Mode) تنظيمات شخصى سيستم
شما مى توانيد سيستم صوتى خودرو را بر طبق تنظيمات شخصى و ضوابط استفاده تنظيم كنيد.

به منظور دسترسى به حالت تنظيمات شخصى سيستم، دكمه به منظور دسترسى به حالت تنظيمات شخصى سيستم، دكمه  را فشار داده و نگه داريد. اين حالت امكان ايجاد تغيير در تنظيمات 
طبق جدول زير را براى شما فراهم مى سازد:

عملكرد  صفحه نمايشگر

(AF-RDS فعال سازى برنامه رديابى اتوماتيك ايستگاههاى راديوئى (برنامه AF ON/OFF

MW استفاده از موج LW ON/OFF

LW استفاده از موج MW ON/OFF

PTY فعال سازى برنامه NEWS NEWS ON/OFF

تنظيم صداى اتوماتيك بر اساس سرعت خودرو SPEED 0/1/2/3/4/5

Auxiliary تعيين وضعيت پخش تجهيزات اضافى Input Activation AUX ON/OFF

را فشار  و جهت انتخاب تنظيم شخصى مورد نظر، گوى چرخان دسته كنترل راديو را چرخانده  يا دكمه هاى "EXPERT Mode" در
دهيد.

به منظور ايجاد تغييرات مورد نظر خود در تنظيمات، از دكمه هاى و واقع برروى دسته كنترل راديو و يا از دكمه هاى و
استفاده نمائيد. 

(RDS Station Monitoring) RDS برنامه رديابى اتوماتيك ايستگاه
 از اين گزينه براى فعال و غير فعال كردن رديابى اتوماتيك فركانس يك ايستگاه RDS استفاده كنيد.

در حالت پيش فرض (default)، ردياب RDS فعال مى شود. به لطف اين گزينه، چنانچه شما در منطقه اى هستيد كه پارازيت در 
دريافت سيگنال وجود دارد كه داليل آن تغيير مكرر فركانسها يا ضعيف بودن آنان يا غير فعال كردن رديابى اتوماتيك فركانس 

مى باشند، شما مى توانيد با آسودگى به ايستگاه دلخواه خود گوش دهيد. 
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 تنظيم صداى  اتوماتيك بر اساس سرعت خودرو
اين برنامه حجم صداى سيستم صوتى را متناسب با سرعت خودرو بطور اتوماتيك تنظيم مى كند. 

را انتخاب نمائيد. "SPEED 0" ،جهت غير فعال كردن اين ويژگى
يكى را انتخاب نمائيد. "SPEED5" الى "SPEED1" شما مى توانيد از بين تنظيمات

مى باشد. "SPEED 1" تنظيم بر روى ،(default) در حالت پيش فرض

(MW & LW) AM  انتخاب موج راديوئى 
مى توان امواج راديوئى LW و MW را در منوى EXPERT غير فعال كرد:

دكمه  را فشار دهيد LW جهت دسترسى به موج LW ON

موج LW هرگز قابل دسترسى نخواهد بود LW OFF

جهت دسترسى به موج MW دكمه  را فشار دهيد MW ON

موجMW هرگز قابل دسترسى نخواهد بود MW OFF

CDها را دور از گرد و غبار نگهدارى و از برجا گذاشتن اثر انگشت بر روى CDها خوددارى نماييد.

- هر گونه خراشى بر روى CDها منجر به جهش از بعضى بخشهاى آن مى شود.
CD- چنانچه سطح CD- چنانچه سطح CD كثيف باشد آن را با يك پارچه نرم تميز كنيد؛ جهت تميز كردن همواره از مركزCD به سمت محيط آن مى باشد.

CDها را در معرض حرارت يا نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

CDهاي آسيب ديده و تغيير شكل يافته را داخل دستگاه نكنيد.

احتياط:
12cm  مناسب مى باشد. CD براى CDهاي player اين -player اين -player

- از CDهاى آسيب ديده يا تغيير شكل يافته استفاده نكنيد.

دستورالعملهاى ايمنى
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(فركانس متغير) سيستم RDS بطور اتوماتيك بر روى يك ايستگاه فرستنده تنظيم مى شود.  AF - RDS

آهنگ 3 از آلبوم 2 در ساختار درختى در حال پخش شدن است. ALB02 TR03

هنگامى كه كاست به انتهاى خود ميرسد جهت آن بطور اتوماتيك عوض شده و طرف ديگر كاست پخش مى شود. AUTOREVERSE

تغيير به حالت AUTO (اتوماتيك) و فركانس ايستگاههاى راديوئى قابل دريافت (شنيدنى) را رديابى كنيد. AUTO

توازن بين بلندگوهاى راست و چپ BAL

(Bass) ميزان صداى بم BASS

MP3 CD تشخيص فرمت CD MP3

CD در حال رسيدگى است به نمايش در مى آيد Loader وقتىLoader وقتىLoader CHECK

كد ضد سرقت CODE

هنگامى كه كد اشتباه وارد شده باشد به نمايش در مى آيد CODE ERROR OR CD ERROR

برنامه Dolby براى نوار كاست DOLBY (NR OFF)

براى دسترسى به منوى تنظيمات EXPERT

(Fader) توازن بين بلندگوهاى عقب و جلو را تنظيم مى كند  FAD

CD قرار مى گيرد و فرمت آن تشخيص داده مى شود Player داخل Player داخل Player CD LOAD

(low volumes) براى صداهاى با شدت پائين (Bass Over-amplification) اصالح فيزيولوژيكى صدا از طريق تقويت كردن تن صداى بم (Loudness) LOUD

تعويض به حالت MANUAL (دستى)، جستجوى تدريجى (پله اى) فركانسها  MANUAL

Musical-) جستجوى مكثها بين دو آهنگ Search Systemسيستم جستجوى موسيقى) MSS

هنگامى كه پيامهاى خبرى دريافت مى شوند به نمايش در مى آيد NEWS

CD خالى مى باشد به نمايش در مى آيد. Player هنگامى كهPlayer هنگامى كهPlayer NO CD

(Random 2) هنگامى كه آهنگها به ترتيب random پخش مى شوند به نمايش  در مى آيد RD 2

(max = 5 ،0 = فعال نمى باشد) شدت صدا متناسب با سرعت خودرو افزايش مى يابد SPEED

Option ،تجهيزات اختيارى ،CD Player، CD Loader ،منبع پخش را انتخاب مى نمايد- راديو، نوار كاست (Loader ،منبع پخش را انتخاب مى نمايد- راديو، نوار كاست (Loader Source) SRC

(Track 2) صفحه نمايشگر نشان مى دهد كه آهنگ 2 در حال پخش شدن مى باشد TR 2

هنگامى كه اطالعات ترافيك پخش مى شوند به نمايش در مى آيد TRAFFIC

(Treble) ميزان صداى زير TREB

 (push-button update)هنگامى كه فهرست ايستگاههاى راديوئى بروز مى شوند به نمايش در مى آيد UPDATE LIST

زمان باقيمانده براى وارد كردن كد را نشان مى دهد. WAIT99…WAIT00

راه حل علت عيب
كد ايمنى را وارد كنيد. قطعى در جريان برق وجود داشته است. به نمايش در  "CODE" ولى  كند  نمى  كار  هيچ چيز 

آمده است.

رنو  مجاز  نمايندگى  به  شناسايى  كد  دريافت  جهت 
مراجعه نماييد.

مى  قفل  هنوز  راديو   CD Changer تعويض  از  پس 
باشد.

به نمايش در  "CD CODE" ولى  نمى كند  كار  راديو 
آمده است.

CD را خارج كنيد و آن را جايگزين كنيد يا آن را بطور 

صحيح داخل نمائيد.
CD بر عكس داخل محفظه CD قرار گرفته يا آسيب 

ديده است يا CD صوتى نمى باشد يا آهنگ بر روى 
CD-R نيست.

به نمايش در  "ERROR CD" راديو كار نمى كند ولى
آمده است.

راديو را روشن كنيد.
در دفترچه  "Fuse" فيوز را جايگزين كنيد (به قسمت

راهنماى خودرو مراجعه نمائيد).

راديو روشن نشده است.
فيوز راديو قطع مى باشد.

هيچ چيز كار نمى كند و صفحه نمايشگر هم روشن 
نمى شود.

واژه نامه

رفع عيب
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راه حل علت عيب

بر روى دستگاه  دكمه  برروى فرمان يا دكمه
راديو پخش را فشار دهيد.

شدت صدا بر روى حد اقل تنظيم شده است روشن  نمايشگر  صفحه  ولى  كند  نمى  كار  چيز  هيچ 
مى باشد.

به نمايندگى مجاز رنو مراجعه نماييد. اتصال كوتاه بلندگو

و  آيد  در  نمايش  به  "CODE" عبارت  تا  كنيد  صبر 
سپس كد ايمنى را مجددا وارد كنيد يا جهت حصول 
به  دارد  قرار  شما  اختيار  در  كه  كدى  از  اطمينان 
 2 براى  اقل  نماييد.(حد  مراجعه  رنو  مجاز  نمايندگى 

ثانيه صبر كنيد) 

كد ايمنى اشتباه وارد شده است. "راديو خاموش است و "راديو خاموش است و "PROTECT", "WAIT99…00"به 

نمايش در آمده است.

Spatial Sound Distribution صدا-  فضايى  پخش 
تنظيم  صحيح  بطرز  را  چپ/راست)  تنظيم  (منبع، 

كنيد.

Spatial Sound Distribution صدا- فضايى  پخش 
(منبع، تنظيم چپ/راست) بطرز ناصحيح تنظيم شده 

است.

هيچ كدام از بلندگوهاى چپ يا راست در حالت راديو 
و CD كار نمى كنند.

به نمايندگى مجاز رنو مراجعه نماييد. اتصال بلندگو قطع مى باشد.

و  ترافيك  اطالعات  پخش  براى  دلخواه  شدت صداى 
پيامهاى خبرى را جهت پخش اطالعات بعدى تنظيم 
با خاموش و روشن كردن  را  اوليه  يا تنظيمات  كنيد 

سيستم صوتى آغاز كنيد. 

پخش  تنظيم  روى  بر  اطالعات  پخش  صداى  شدت 
اطالعات گذشته باقيمانده است.

شدت صداى پخش اطالعات ترافيك و پيامهاى خبرى 
كم مى باشد.

دريافت  امكان  كه  ديگرى  فرستنده  روى  بر  را  راديو 
يا  كنيد  تنظيم  باشد  مى  بهتر  آن  سيگنالهاى  محلى 

را غير فعال كنيد. "AF-RDS" عملكرد

خودرو از ايستگاه فرستنده اى كه بر روى آن تنظيم 
شده فاصله زيادى دارد يا خودرو در يك ناحيه اى قرار 
است  پذير  امكان  به سختى  امواج  دريافت  كه  گرفته 
shadow) يا جهت قرار گرفتن راديو نسبت به  zone)
فرستنده بد مى باشد يا در يك ناحيه اى قرار گرفته 

كه پارازيت و اختالل در آن زياد مى باشد.

دريافت ضعيف امواج راديوئى

به نمايندگى مجاز رنو مراجعه نماييد. از  ناشى  اختالالت  تاثير  تحت  راديوئى  امواج  دريافت 
موتور خودرو قرار گرفته و مختل شده است. 

را  آنتن  اتصاالت  و  جايگزين  را  ديده  آسيب  آنتن 
بازرسى كنيد.به نمايندگى مجاز رنو مراجعه نماييد.

آنتن وصل نشده يا آسيب ديده است.

سيستم صوتى هنگامى كه حرارت داخل اتاق خودرو 
پايين آمد به حالت نرمال پخش بازمى گردد.

سيستم صوتى به حالت حفاظت در مقابل حرارت 
Heat تغيير كرده است؛ شدت صدا  protection mode

بطور اتوماتيك كم شده است.

شدت صدا كم شده يا 
به نمايش درآمده است. "HI TEMP"

به نمايندگى مجاز رنو مراجعه نماييد. bi-tuner amplifierو amplifierو amplifier CD Changer هنگامى كه اتصال بينChanger هنگامى كه اتصال بينChanger

قطع مى شود.
به نمايش درآمده است. "LINK ERR"

- دكمه   يا  را فشار دهيد.
- براى تميز كردن هد دستگاه نوار كاست از كاستهاى 

تميز كننده استفاده نمائيد.
روى سطح صاف  بر  آهسته  را  كاست  آنكه  از  - پس 
عقب  و  جلو  به  بار  چند  را  آن  زديد  ضربه  سفت  و 

بچرخانيد.
خوددارى  دقيقه   120 كاستهاى  از  استفاده  از   -

نمائيد.
- اين كاست را دور بياندازيد.

(volume) دكمه شدت صدا -
- كثيفى هد دستگاه نوار كاست

- نامرغوب بودن كيفيت كاست (كاست با صداى زياد 
مى چرخد يا سيستم تغيير جهت اتوماتيك بطور دائم 

فعال است)
- كاست تغيير شكل يافته (كه معموال علت آن قرار 

گرفتن در معرض نور خورشيد مى باشد)
- كاستى كه با كيفيت بد ضبط شده باشد.

هيچ صدايى از دستگاه نوار كاست پخش نمى شود يا 
صداى زير (Treble) به درستى عمل نمى كند.

براى تميز كردن هد دستگاه نوار كاست از كاستهاى 
تميز كننده استفاده نمائيد.

كثيفى هد دستگاه نوار كاست نمى  بگوش  چپ  يا  راست  بلندگوى  از  صدايى  هيچ 
رسد فقط هنگام پخش نوار كاست


