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א.ד.י מערכות
לחווית נהיגה בטוחה ונעימה
א.ד.י מערכות, יבואנית, משווקת ומתקינה מגוון מוצרים משלימים לשוק הרכב בישראל.

המוצרים שלנו נבחרים בקפידה, כך שאיכותם גבוהה, והם ברובם מתוכננים מראש על פי דגמי הרכבים.

עם 30 שנות ניסיון של התקנה ליבואני הרכב המובילים בישראל, הרמה המקצועית של המתקינים שלנו היא 
מהגבוהות בשוק, וברמת התקנה השואפת לשלמות.

מוקד השרות שלנו פועל 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כדי שאתם תוכלו לישון בראש שקט...

מערכות שמע | מערכות מולטימדיה | יוקרה ותקשורת | 
מיגון ואיתור | נוחות וביטחון 
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1. פירוט הלחצנים בחזית המכשיר: 

לרכבי קיה סיד

לרכבי קיה סורנטו

הוצאת הדיסקפתח להכנסת הדיסק

השתקת שמע

הוצאת הדיסק

כניסה לתפריט הראשי

כניסה לתפריט הראשי

סריקה מעלה

סריקה מעלה

סריקה מטה

סריקה מטה

כניסה לתפריט רדיו

כניסה לתפריט רדיו

נגן פנימי

פתח הכנסת כרטיס ניווט/זיכרון

כניסה לניווט

כניסה לניווט

BLUETOOTH

פתח להכנסת הדיסק

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת עוצמת השמע

בורר תדרים / שירים

בורר תדרים / שירים
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לרכבי קיה פורטה

לרכבי קיה ספורטאג'

הוצאת הדיסק

כניסה 
לתפריט רדיו

כניסה לתפריט הראשי

כניסה לניווט

פתח הכנסת כרטיס 
ניווט / זיכרון

פתח הכנסת כרטיס 
ניווט / זיכרון

פתח להכנסת הדיסק

פתח להכנסת הדיסק

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע

בורר תדרים / שירים

DVD-כניסה ל

DVD-כניסה ל

BLUETOOTH

בורר תדרים / שירים

הוצאת הדיסק

סריקה מעלה
סריקה מטה כניסה לתפריט רדיו

כניסה לניווט
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2. עצות להפעלת מערכת השמע: 

אל תכוון את מערכת השמע במהלך נהיגה, מסוכן לכוון את המערכת שמע בזמן נהיגה במכונית, משום שהסטת 
תשומת הלב מהפעלת המכונית עלולה להוביל לתאונה קשה. הקפד לכוון את מערכת השמע אך ורק כשהמכונית 

בעצירה מוחלטת. 
אם בגלגל ההגה מותקן מתאם לשליטה על מערכת השמע, עליך ללמוד להפעיל אותם מבלי להתבונן בהם כדי 

שבזמן הנהיגה במכונית תוכל להקדיש תשובת לב מרבית לנעשה בדרך.

זהירות!
מטעמי בטיחות מומלץ לכוון את עוצמת השמע במערכת, לרמה שעדיין ניתן לשמוע קולות ורעשים חיצוניים, לדוגמא: 

צופרים )במיוחד של רכב חרום(. 

הערה:
כדי למנוע פריקה של המצבר, אין להפעיל את מערכת השמע במשך פרק זמן ארוך כאשר המנוע דומם.

3. קליטת שידורי רדיו: 

שידורי FM – אפיונים: 
לידיעה: טווח השידור של תחנות FM הוא בדרך כלל 50-40 ק“מ מנקודת השידור, לשידורי FM סטרואופונים טווח קצר 

יותר מזה של שידורי FM רגילים והעוצמה נוספת הנדרשת לצורך פענוח השידור לשני הערוצים. 

תנאים אטמוספריים שונים יכולים גם הם להשפיע על קליטת שידורי FM, לחות גבוהה תגרום לקליטה גרועה, לעומת 
זאת, ימים מעוננים עשויים לאפשר קליטה טובה יותר מאשר ימים בהירים.

רעש של אות חלש:
בנסיעה באזור עירוני, אותות השידור נחלשים בגלל המרחק מהמשדר, הקליטה באזורים כאלה מאופיינת בהפסקות 

הקליטה.

רעש סחיפת תחנה:
כשהמכונית מגיעה לאזור בו משדרות שתי תחנות חזקות, המשדרות בתדירות דומה, יתכן מקרה בו התחנה המקורית 

תאבד באופן זמני והתחנה השנייה תיקלט במקומה. בשעת המעבר יתכן ויישמע מעט רעש בגלל ההפרעה. 
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 :CD 4. עצות להפעלת נגן תקליטורים

בעלי  או  שרוטים  פגומים,  בתקליטורים  להשתמש  בהחלט  אסור  גבוהה,  במהירות  בנגן  מסתובב  התקליטור  1 .
חרירים וגומות בפני השטח.

אל תשתמש בתקליטורים בעלי צורות חריגות או מעוותות, ייתכן שלא ניתן יהיה להוציא את התקליטור ובכך  2 .
תגרום לתקלה. 

במהלך נסיעה על דרכים משובשות עלולים להופיע דילוגים רגעיים בהשמעה. 3 .
אחסון תקליטורים במכונית כאשר הם חשופים לשמש ישירה, עלול לגרום נזק בכך שלא יהיה ניתן להשמיע  4 .

אותם.
ההגדרות  בגלל  מחשב  באמצעות  שיוצרו  מסוימים  תקליטורים  זו  במערכת  להשמיע  יהיה  ניתן  לא  כי  ייתכן  5 .

הפנימיות של היישום )תוכנת הצריבה( שבו נעשה השימוש. 

5. כפתורי הפעלה / בקרת עוצמה 

7

לרכבי קיה סיד

לרכבי קיה סורנטו
הדלקה / כיבוי

הגברת או הנמכת 
עוצמת השמע

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע
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הפעלה / הפסקת פעולה: 
סובב את מתג ההנעה של הרכב למצב ON / ACC, כדי להפעיל את מערכת השמע, לחץ על כפתור ההפעלה / בקרת 

עוצמה למשך 2 שניות לפחות. כדי להפסיק את פעולת מערכת השמע, לחץ פעם נוספת על כפתור ההפעלה.

עוצמת הקול: 
את עוצמת הקול מכוונים באמצעות לחצני הנמכה / הגברת עוצמת שמע.

לרכבי קיה פורטה

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע

לרכבי קיה ספורטאג'

הדלקה / כיבוי
הגברת או הנמכת 

עוצמת השמע
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6. פעולת מקלט הרדיו: 

כדי להפעיל את מקלט הרדיו בחר בסמן רדיו בתפריט הראשי או בפנל המכשיר

הפעלת מקלט הרדיו: 

סגירת המסך

כניסה 
לתפריט רדיו

כניסה 
לתפריט השמע

כניסה לתחנות 
באופן אוטומטי

בחירת ערוצי רדיו 

שעון זמןמזעור המסך
תחנות רשומות 

בזיכרון

כיוון עדין ידני בתחנות

הרצה מעלה / מטה 
בתחנות בזיכרון
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בחירת ערוץ: 
כדי לבחור ערוץ AM לחץ על AM במסך. כדי לבחור ערוץ FM לחץ על כל אחד מלחצני FM במסך. הערוץ שנבחר 

יודגש בצבע. 

חיפוש תחנות: 
תחנות  השמעת  אוטומטי,  באופן  תחנות  חיפוש  ידני,  באופן  תחנות  חיפוש  שלהלן:  בשיטות  תחנות  להשמיע  ניתן 

מהזיכרון. 
השיטה הקלה ביותר לבחור תחנות היא על ידי שימוש בקביעת תחנות בזיכרון. 

הערה: 
במידה ונקטעה אספקת המתח בשל שריפת נתיך או ניתוק המצבר, ימחקו מהזיכרון התחנות שנקבעו בו. 

חיפוש תחנות באופן ידני:
כדי לחפש תחנות במעלה או במורד התדר באופן ידני, סובב את כפתור חיפוש התחנות הידני )כפתור בקרת צליל(. 

חיפוש תחנות באופן אוטומטי: 
כדי לחפש תחנות במעלה או במורד התדר באופן אוטומטי, לחץ על לחצני חיפוש תחנות.  /  

סריקת תחנות: 
את  אוטומטי  באופן  ערוץ  בכל  בזיכרון  תקבע  המערכת  במסך  מגדלת,  זכוכית  עם  הסמן  הסריקה  לחצן  על  לחץ 

התחנות שעוצמת הקליטה שלהן היא הגבוהה ביותר. 

כיוון תחנות עדין: 
ניתן לכוון את תדר התחנה במידה והיא לא נקלטת במיטבה. על ידי שימוש בלחצנים:   /   

כיוון התחנה ימשך כל עוד תחזיק את לחצני הסריקה במצב לחוץ. 

קביעת תחנות בזיכרון: 
 .FM ו-32 תחנות ,AM באמצעות לחצני התחנות הקבועות מראש ניתן לשמור 8 תחנות

כדי לקבוע תחנה בזיכרון בחר בערוץ המתאים )FM4, FM3, FM2, FM1, AM( ואתר את התחנה המבוקשת. 

לחץ על לחצן התחנה הקבועה במסך למשך כ-2. 1 שניות, התחנה תיקבע בזיכרון ותדר השידור של התחנה יוצג 
על גבי הצג. 

חזור על פעולות אלה עבור שאר התחנות והערוצים שאתה מעוניין לקבוע בזיכרון. 2 .
כדי להאזין לתחנה שקבעת בזיכרון, בחר את הערוץ המתאים  )FM4, FM3, FM2, FM1, AM( ולאחר מכן לחץ על 

הלחצן בו קבעת את התחנה המבוקשת, תדר השידור של התחנה יודגש בצג. 
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מחיקת תחנה מהזיכרון: 

בכל עת ניתן למחוק תחנה מהזיכרון או את כל התחנות.

במסך הראשי של הרדיו יש לגעת קלות ב- כניסה לתפריט 1 .
במסך שניפתח ניתן לבחור מספר אפשרויות: למחוק תחנה אחת או את כל התחנות.  2 .

מחיקת תחנה אחת: 

כניסה 
לתפריט רדיו
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 :CD 7. הפעלת נגן תקליטורים

הכנסת תקליטור: 
הכנס את התקליטור לפתח כאשר הצד שעליו מופיעה התווית פונה כלפי מעלה, מנגנון הטעינה האוטומטי טוען את 

התקליטור והוא יושמע. 
הערה: 

תהיה שהות במהלכה נקראים האותות הדיגיטליים מהתקליטור.

הוצאת תקליטור: 
 EJECT כדי להוציא את התקליטור, לחץ על לחצן הוצאת התקליטור

מעבר ל-5 
השירים הקודמים

מספר השירים בדיסק, מעבר ל-5 השירים הבאים
מספר השיר המנגן

דילוג לקטע הקודםדילוג לקטע הבא

השמעה חוזרת

הקטנות מסך

סגירת מסך
זמן ניגון

השמעה / השהיהלא בשימוש
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דילוג לקטע הקודם

השמעה / השהיה

השמעת תקליטור: 
אם התקליטור כבר נמצא בנגן, כדי להתחיל להשמיע אותו לחץ על לחצן DVD בתפריט הראשי. 

השהיה: 
כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על לחצן ההשמעה / השהייה )|| (. כדי לחדש את ההשמעה לחץ על הלחצן 

לחיצה נוספת. 

דילוג בקטע:
כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הבא בתקליטור, לחץ לחיצה בודדת על לחצן הקטע הבא.

כדי לדלג אל הקטע הקודם בתקליטור, לחץ לחיצה בודדת על לחצן הקטע הקודם.
הערה: 

 ,PAGE DOWN, PAGE UP :המערכת תמיד מציגה 5 קבצים / שירים על גבי המסך, יש להשתמש בלחצנים
על מנת להציג סט הבא או הקודם של הקבצים או השירים בתקליטור. 

השמעה חוזרת: 
בעת השמעת תקליטור מוזיקה, כדי להאזין לקטע הנוכחי פעם אחר פעם במהלך השמעת הקטע לחץ על לחצן 

ההשמעה החוזרת REPEAT בכל לחיצה בו תוכל לבחור בין המצבים:

 SINGE (בודד)           FOLDER (תיקייה)         

 OFF (ביטול השמעה חוזרת)           ALL (הכול)         
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הגדרת שפה 
שמע

כניסה לתפריט
DVD

 :DVD 8. הפעלת נגן
סגירת מסך

סגירת מסך

מעבר 
לתפריט הבא

חזרה 
לתפריט קודם

הצגת נתונים
על המסך

הגדרת שפה 
כיתוביות

השמעה 
חוזרת

דילוג לקטע 
הבא

דילוג לקטע 
הקודם

השהייה / 
הפעלה

דילוג מהיר 
קדימה

דילוג מהיר 
חזרה

הקטנת מסך

הקטנת מסך
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הכנס את התקליטור לפתח, כאשר הצד שעליו מופיעה התווית, פונה כלפי מעלה, מנגנון הטעינה האוטומטי טוען את 
התקליטור והוא יתחיל להציג. 

הערה: תהיה שהות במהלכה נקראים האותות הדיגיטליים מהתקליטור. 

הוצאת תקליטור:
EJECT כדי להוציא את התקליטור, לחץ על לחצן הוצאת התקליטור

השמעת תקליטור: 
אם התקליטור כבר נמצא בנגן, כדי להתחיל להקרין סרט, לחץ על לחצן DVD בתפריט הראשי.

עצירה זמנית / הקרנת סרט:
כדי לעצור זמנית את ההקרנה של הסרט, לחץ על לחצן העצירה הזמנית / הקרנה )|| (, כדי לחדש את ההקרנה 

לחץ על הלחצן לחיצה  נוספת. 

דילוג קטע:
יש ללחוץ לחיצה בודדת בלחצנים אשר על  כדי לדלג אל תחילתו של הקטע הבא בתקליטור או לקטע הקודם, 

המסך. 

קידום מהיר קדימה / אחורה:
  X16, X8, X4,:כדי לקדם במהירות קטע, לחץ על לחצן הקידום המהיר. בכל לחיצה עליו הקידום ישנה את מהירותו
  X16,:כדי לקדם קטע חזרה, לחץ על לחצן הקידום המהיר אחורה, בכל לחיצה עליו הקידום ישנה את מהירותו .X2

 .X8, X4, X2

השמעה חוזרת:
בעת הצגת תקליטור )סרט(, כדי לחזור על הקטע הנוכחי פעם אחר פעם במהלך ההקרנה, לחץ על לחצן ההקרנה 

החוזרת )REPEAT(, בכול לחיצה בו תוכל לבחור בין המצבים: 

 :AUDIO שינוי
בחר במאפיין זה לשינוי שפת השמע הנשמעת בעוד תקליטור ה-DVD מתנגן, 

 .DVD-בהתאם לתוכן ה

:(SUBTITLE) כתוביות
בחר במאפיין זה בעת נגינת התקליטור כדי לצפות בכתוביות או בשפת הכתוביות המתאימות לך.

המשך ללחוץ בין השפות הזמינות לכתוביות במידה ומאפיינים אלה קיימים בתקליטור.

הודעות תקלה:
הסיבות להופעת הודעת תקלה בקריאת התקליטור או בפליטת התקליטור מן הנגן עשויות להיות:

התקליטור בפורמט לא חוקי או לא מוכר. 1 .
)ZONE( התקליטור אינו מתאים לנגינה באזור הגיאוגרפי שבו נמצא הרכב  

התקליטור חם מאוד, נסה לנגן אותו כשהטמפרטורה חוזרת לרמתה הרגילה.  2 .

 SINGE (בודד)           FOLDER (תיקייה)         

 OFF (ביטול השמעה חוזרת)           ALL (הכול)         
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9. העברת קבצי שמע מ: USB אל כונן קשיח פנימי (זיכרון פנימי):

הכנס את ההתקן USB. 1 אל השקע.
בתפריט הראשי: גע קלות ב-יישומים. 2 .
בתפריט שנפתח גע קלות ב-קבצים. 3 .

בתפריט שנפתח גע קלות ב-USB. 4 אשר נמצא בסרגל התחתון. 
במידה ורוצים להעביר שיר בודד, יש לגעת רק בשיר על גבי המסך, השיר יודגש במסך. 5 .

בסרגל התחתון יש לגעת קלות ב- אפשרויות. 6 .
בתפריט שנפתח גע קלות ב-העתק למקומי. 7 .

במידה ורוצים להעביר את כל השירים, יש לגעת קלות ב- הכל בסרגל התחתון, כל השירים יודגשו במסך.  8 .
בסרגל התחתון גע קלות ב- אפשרויות. 9 .

בתפריט שנפתח גע קלות ב-העתק למקומי. 10 .

הערה:
 4GB ניתן להעביר כמות מוגבלת של קבצים, עד
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10.  השמעת מוזיקה USB / זיכרון פנימי: 

בתפריט הראשי גע קלות ב-מוזיקה.
במסך שניפתח ניתן לבחור מהו מקור השמע שאותו אנו רוצים לשמוע: USB, זיכרון פנימי, הנמצא בסרגל התחתון. 

ברירת המחדל תמיד תהיה: זיכרון פנימי, במידה והועברו שירים.
הערה: במידע ומופיע: אין קבצי שמע במסך, המכשיר אינו רואה קבצים במקור השמע המבוקש. 

הרצה קדימה / אחורה בשיר:
הזז קלות את העיגול אשר נמצא על גבי הסרגל, ימינה הרצה קדימה, שמאלה הרצה אחורה בשיר.

עצירה זמנית של השמע: 
לחץ קלות בסרגל על הסמל עצירה / השמעה, חזרה לשמיעה יש לגעת קלות בסמל שוב.

דפדוף ברשימת השירים: 
המסך מציג 6 שירים בכל פעם, כדי לעבור קדימה ברשימה יש להשתמש בסרגל דפדוף שירים.

המערכת באופן אוטומטי תחל לנגן מהשיר הראשון ברשימה, במידה ורוצים לעבור לשיר אחר, יש לסמן את השיר 
במסך והמערכת תחל לנגן אותו.

השמעה חוזרת:
להשמעה חוזרת של שיר יש לגעת קלות במסך על: תפריט.

בתפריט שנפתח יש לגעת קלות ב: השמע שוב. בתחילת השורה יופיע סימון כי ההפעלה אושרה והמערכת תחזור 
למסך מוזיקה. סימון השמעה חוזרת יופיע על גבי המסך.

מעבר לשיר הבא או הקודם:
||, השיר הנבחר יודגש בצהוב על גבי  גע קלות בסרגל התחתון למעבר לשיר הבא:|| או לשיר הקודם: 

המסך.

דפדף 
מעברבחירת מקור שמעברשימה מטה

לשיר הבא
מעבר

הרצה קדימה / לשיר הקודם
אחורה על הסרגל

עצירת 
השמיעה

כניסה
לתפריט

סגירת 
מסך

מזער
מסך

שעון
זמן

רשימת
שירים

דפדף 
ברשימה מעלה
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:BLUETOOTH  11. דיבורית

באמצעות מערכת הבלוטות המותקנת ברכבך, ניתן להשתמש בטלפון נייד תואם בלוטות עם דיבורית לקבלת ויזום 
שיחות.

מערכת השמע משמשת לשליטה במערכת הבלוטות.
ניתן להשתמש במערכת במצבי ההצתה ON-ACC ורכב מונע. 

טווח הפעולה של מערכת הבלוטות עשויה להגיע עד כ-10 מטר, לא כל הטלפונים תומכים בכל התפקודים ולא כל 
הטלפונים מתאימים לפעול בשילוב עם בלוטות. 

בעת שימוש במערכת הבלוטות הקול נשמע ברמקולים של מערכת השמע. 
השתמש בכפתור שמע / כיבוי במהלך שיחה כדי לשנות את עוצמת הקול. 

:(PAIRING) שידוך
טלפונים ניידים תואמי בלוטות חייבים להיות מותאמים תחילה למערכת הבלוטות לפני שהם יחוברו לרכב, ע“י ספר   
ההנחיה למשתמש של יצרן הטלפון בסעיף ההנחיות לתפקודי בלוטות, לפני שידוך הנייד יש לוודא כי המכשיר גלוי 

לכל והבלוטות פתוח.
ניתן לשדך עד 6 טלפונים למערכת הבלוטות.  
ניתן לחבר למערכת רק טלפון אחד כל פעם.  

יש לבצע את השידוך רק פעם אחת, אלא אם בוצעו שינויים במידע השידוך או שהטלפון המסוים נמחק מרשימת   
הטלפונים המשודכים למערכת.

הוצאת 
שיחה

סיום 
שיחה

מזער
שם המשתמשמסך

מקלדת להכנסת 
מספרים

מעבר בתפריט
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שידוך טלפון:
לחץ על חיפוש אביזרים בטלפון הנייד שברשותך. 1 .

גע קלות במסך: דיבורית. 2 .

גע קלות במסך: התקנים. 3 .
גע קלות במסך: מחפש. 4 .

כאשר האביזר זוהה במסך יש לגעת קלות עליו. 5 .
גע קלות במסך: התחל התאמה. 6 .

יש להכניס PIN מספר זיהוי אישי בנייד בעת זיהוי הקש: 1234. 7 ואישור 
בסיום תהליך השידוך, המערכת מגיבה בהצגת שם הטלפון על מסך המולטימדיה.  8 .

רישום כל הטלפונים המשודכים במערכת:
בתפריט הדיבורית גע קלות ב-התקנים. 9 .
בתפריט שניפתח גע קלות ב- התקנים 10 .

יופיעו כל האביזרים המשודכים למערכת. 11 .
גע קלות ב-חזור, עד להגעה לתפריט ראשי.  12 .

מחיקת טלפון נייד משודך: 
בתפריט הדיבורית גע קלות ב- התקנים. 13 .
בתפריט שניפתח גע קלות ב- התקנים 14 .

בתפריט שניפתח גע קלות ב- אביזר אותו רוצים למחוק          15 .
בחר מתוך רשימה את האביזר שברצונך למחוק. 16 .

גע קלות ב-מחק. 17 .
גע קלות ב-חזור, עד להגעה לתפריט ראשי.  18 .

התחברות לטלפון אחר: 
כדי להתחבר לטלפון אחר, הטלפון החדש אמור להימצא ברכב ולהיות זמין להתחברות למערכת הבלוטות 

לפני שתתחיל בתהליך. וודא כי הטלפון שהיה מחובר לפני אינו נמצא בסביבה. 
בתפריט הדיבורית גע קלות ב- התקנים. 19 .
בתפריט שניפתח גע קלות ב- התקנים 20 .

גע קלות במסך על הנייד שברצונך לחבר. 21 .
גע קלות ב-מתחבר. 22 .

גע קלות ב-חזור, עד להגעה לתפריט ראשי. 23 .

ביצוע שיחה:
הקלד את המספר על המסך. 24 .

לחיוג גע קלות בסמל של טלפון ירוק 25 .
בסיום השיחה גע קלות בסמל של טלפון אדום 26 .

קבלת או דחיית שיחה: 
כשמגיעה שיחה נכנסת, מערכת השמע משתיקה את הנגינה ונשמע צלצול הטלפון בתא הנוסעים. לקבלת 

השיחה גע קלות במסך על: ענה. לדחיית השיחה גע קלות במסך על: טלפון אדום לדחיית השיחה. 
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ביצוע שיחה תוך כדי שימוש בספר טלפונים:
עבור טלפונים ניידים התומכים בהעברת ספר טלפונים, תפריט ספר הטלפונים מאפשר לך גישה לספר הטלפונים 

המאוחסן במכשיר המולטימדיה. 
במסך הראשי של הדיבורית גע קלות ב- אנשי קשר.              1 .

בחר. 2 בתפריט שניפתח גע קלות ב- רשימת אנשי קשר  
יופיעו כל אנשי הקשר הנמצאים במולטימדיה. 3 .

גע בסרגל הנמצא בחלקו הימני של הרשימה וגלגל כלפי מעלה או מטה. 4 .
בחר את המספר הרצוי ובצע חיוג. 5 .

חיפוש איש קשר בספר הטלפונים 
המאוחסן:

בתפריט הראשי של הדיבורית גע קלות ב-  1 .
אנשי קשר.

גע קלות בחלונית הלבנה.  2 .
במקלדת שנפתחה גע קלות ב: HE. 3 על מנת 

להעביר את המקלדת לשפה העברית.
הקלד את שם איש הקשר כפי שהוכנס בזיכרון.  4 .
בכל עת ניתן למחוק אות שגויה על ידי נגיעה ב:  5 .

במקלדת. 
 . במקלדת. 6   ENTER -לביצוע חיפוש גע קלות ב

לביטול המקלדת וחזרה לרשימה יש לגעת קלות ב-. 7

הצגת רישומי שיחה:
ניתן בכל עת להציג את רשימת השיחות: היוצאות, נכנסות, שלא נענו.

הערה:
לא כל מכשיר נייד מאפשר הצגת רשימת שיחות. 

בתפריט הראשי של הדיבורית גע קלות ב- היסטוריה. 8 .
בחר מתוך התפריט מה ברצונך להציג           9 .
גע קלות ב-חזור, עד להגעה לתפריט ראשי. 10 .

עדכון ספר טלפונים: 
הערה: 

רק למכשירים התומכים בהעברת ספר טלפונים, יתכן כי מספר מכשירי סלולארי לא תומכים בהעברת אנשי 
קשר אל הדיבורית. 

יש לוודא עם איש המכירות לגבי תמיכת הסלולארי עם מכשיר זה. 
בתפריט הראשי של הדיבורית גע קלות ב: אנשי קשר. 11 .

בתפריט שנפתח גע קלות ב: סנכרן כעת 12 .
כעת מתבצעת העברת אנשי הקשר אל הדיבורית.  13 .

ניתן לראות את אנשי הקשר ברשימה. 14 .

עצירה / 
הפעלת מוזיקה

כניסה 
לתפריט
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 :I-POD 12. נגינה מתוך 

מאפיין זה תומך בדגמי I-POD הבאים:
 .I-POD NANO דור חמישי, שני או שלישי של I-POD

 .I-POD TAUCH, I-POD CLASIC

אין תמיכה להקלטות מה-I-POD לכונן הקשיח )זיכרון פנימי(. מידע אודות המוזיקה מה-I-POD מוצג על גבי הצג ומתחיל 
להתנגן באמצעות מערכת השמע של הרכב. 

סוללת ה-I-POD נטענת אוטומטית כאשר ההצתה במצב מופעל או רכב מונע. כאשר הרכב כבוי אין טעינת סוללה.    
 לא ניתן לראות סרטים דרך I-POD במכשיר.

בחר את אחד מלחצני המגע הבאים להצגת המסך התואם. 
רשימת שירים:

I-POD-1. לחץ לצפייה ברשימת השירים המאוחסנת ב
2. בחר בשם של רשימת שירים לצפייה ברשימת כול השירים.

3. בחר בשיר הרצוי מתוך הרשימה.
אמן:

.I-POD -1. לחץ כדי לצפות באומנים המאוחסנים ב
2. בחר בשם אמן, כדי לצפות ברשימת כול השירים בביצוע אותו אמן. 

3. בחר בשיר הרצוי מתוך הרשימה.
אלבום:

.I-POD -1. לחץ כדי לצפות באלבומים המאוחסנים ב
2. בחר בשם האלבום לצפייה ברשימת כול השירים שבאלבום.

3. בחר בשיר הרצוי מתוך הרשימה.
סגנון:

.I-POD -1. לחץ כדי לצפות בז‘אנרים המאוחסנים ב
2. בחר בשם הז‘אנר לצפייה ברשימת כול השירים מאותו ז‘אנר.

3. בחר בשיר הרצוי מתוך הרשימה, לאחר שבחרת, במסך הראשי של ה-I-POD מוצג מצב הז‘אנר
תפריט מוזיקת I-POD: גע בתפריט – MENU במסך על מנת לברור מספר אפשרויות ניגון.

סגירת 
מסך

עצירה / 
הפעלת מוזיקה

חזרה / 
התקדמות 

מהירה

כניסה 
לתפריט

בחירה על פי 
תפריט שירים

מזער
מסך

שעון 
זמן

סרגל השמעה
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13. כיוון שעון ותאריך: 

את השעה והתאריך ניתן לראות בתפריט הראשי.
כדי לכוון את השעה והתאריך יש לבצע את הפעולות הבאות:

גע קלות יישומים. 1 .
במסך החדש שניפתח גע קלות ב:אפשרויות. 2 .

3 .)GMT +02:00( יש לכוון את אזור הזמן בחלונית ל: ירושלים
יש לכוון את התאריך ע“י הסמנים ) + (, ) - (. 4 .

יש לכוון את השעה ע“י הסמנים ) + (, ) - (. 5 .
בחר הגדרת מצב של 12 שעות או 24. 6 

בסיום הקש: החל. 7 .
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14. בקרת שמע:

לכניסה לתפריט הסאונד, לחץ בתפריט הראשי על: יישומים.
במסך החדש שנפתח לחץ על שמע 

השתמש בתפריט הסאונד כדי לכוון את המאפיינים הבאים:
 הגדרת ה- TONE )מרכיב הצליל(

 כוונון רמקולים

לכוונון הצלילים הנמוכים (הבאסים), הצלילים הגבוהים (טרבל) 
:)MIDRANGE( או צלילי הביניים

הצלילים הגבוהים )טרבל( – גע בלחצני המגע על גבי הסרגל ימינה או שמאלה
הצלילים הנמוכים )בס( – גע בלחצני המגע על גבי הסרגל ימינה או שמאלה

הצלילים הביניים )אמצע( – גע בלחצני המגע על גבי הסרגל ימינה או שמאלה

:)BALANCE( לכוונון הספקי קבוצות הרמקולים הימנית והשמאלית
החזק במצב לחוץ את הלחצן: שמאל, להגברת הספק הרמקולים השמאליים, או החזק במצב לחוץ את 

הלחצן: ימין להגברת הספק הרמקולים הימניים. 
בנקודה האמצעית הספקי קבוצות הרמקולים הימניים והשמאליים מאוזנים. 

 :)FADER( לכוונון הספקי קבוצות הרמקולים הקדמיים והאחוריים
החזק במצב לחוץ את הלחצן: קדימה להגברת הספק קבוצת הרמקולים הקדמיים, או החזק במצב לחוץ 

את הלחצן: אחורה להגברת הספק קבוצת הרמקולים האחוריים.
בנקודה האמצעית הספקי קבוצות הרמקולים הקדמיים והאחוריים מאוזנים. 
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כיוונים מתקדמים:
לקבלת מסך כיונים מתקדמים יש ללחוץ על מקש ”מתקדם“ במסך כיוון שמע )סעיף 14(

במסך שייפתח ניתן לכוון את עוצמת השמע של אביזרים נלווים למערכת כגון: דיבורית, ניווט, MP3 וכדומה.
ע“י לחיצה על הלחצן   הימני או הלחצן   השמאלי 

שימו לב: חלק מהדגמים אינם כוללים אפשרות זו, אנא בדקו את המכשיר עצמו.

תאורת רקע: בכל עת ניתן להגביר או להוריד את עוצמת תאורת הרקע של המסך.
יש לשנות את העוצמה ע“י שימוש בסרגל מצב יום. 
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כיוונים מתקדמים:
לקבלת מסך כיונים מתקדמים יש ללחוץ על מקש ”מתקדם“ במסך כיוון שמע )סעיף 14(

במסך שייפתח ניתן לכוון את עוצמת השמע של אביזרים נלווים למערכת כגון: דיבורית, ניווט, MP3 וכדומה.
ע“י לחיצה על הלחצן   הימני או הלחצן   השמאלי 

שימו לב: חלק מהדגמים אינם כוללים אפשרות זו, אנא בדקו את המכשיר עצמו.

15. תאורת רקע / הפעלת מצלמה אחורית:

כאשר מחברים מצלמה אחורית ברכב יש אפשור בתפריט המכשיר.
 יש להיכנס בתפריט הראשי ל: יישומים. 

 בתפריט שנפתח יש להיכנס ל: אפשרויות.
 בתפריט שנפתח יש לגעת בלשונית: אמצע.

יש לוודא כי יש סימון V בחלונית.   

הערה:
במידה ולקוח מבקש השתקת שמע בעת שילוב להילוך אחורי, יש לוודא כי יש סימון V בחלונית:

 PAUSE MEDIA WHILST REVERSE

תאורת רקע: בכל עת ניתן להגביר או להוריד את עוצמת תאורת הרקע של המסך.
יש לשנות את העוצמה ע“י שימוש בסרגל מצב יום. 



26

16. מדריך תקלות

פתרוןסיבהבעיה

מתג הפעלה ברכב אינו נמצא המכשיר אינו נדלק
במצב ”הדלקה“

העבר מתג הפעלה ברכב למצב 
”הדלקה“

לבדוק את הנתיך ולהחליף לערך זהה נתיך שרוף
במידה והוא שרוף

כייל מחדש את מסך המגע בהתאם לצעדי הכיול דרך המכשיר בפונקציה: מסך המגע אינו פועל כראוי
אפשרויות - תכנית

המתן מספר דקות. אם המסך מגע מעבד המכשיר עדיין לא עלה מסך המגע אינו מגיב
עדיין אינו מגיב, כבה והדלק מחדש את 

המכשיר

התקליטור אינו נכנס לפתח התקליטור אינו מנגן
בצורה תקינה

בדוק שהתקליטור נכנס לפתח עם 
ההדפסה כלפי מעלה

בדוק תקליטור אחר התקליטור ניזוק או שרוט

התקליטור אינו מתאים להגדרות 
המערכת

בדוק את סוג התקליטור ואת פורמט 
התוכן המוקלט על התקליטור

אזהרה:
אם אתה מוצא את הבעיה בזמן שימוש במכשיר, טבלת איתור תקלות המוצגת להלן תדריך אותך ותעזור לך 

לפתור את הבעיה במהירות. אם הבעיה עדיין לא נפתרה אחרי שעקבת אחרי המדריך, אנא פנה למוקד שירות 
לקוחות. אל תפרק את המכשיר בשום צורה ואל תנסה לפתור לבד את הבעיה! פירוק והתערבות במתקנים 

הפנימיים במכשיר מבטלים את אחריות המוצר ויכולים לגרום לפגיעה אישית ונזק בלתי הפיך למכשיר.
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עושים את ההבדל 
בין נסיעה לחוויה.

מערכות שמע | מערכות מולטימדיה | יוקרה ותקשורת | 
4X4 מיגון ואיתור | נוחות וביטחון | מערכות

מערכות שמע 
מגוון מערכות שמע של המותגים המובילים 

 PIONEER, PANASONIC , ORION , DIRECTED , ADS
רדיו דיסק, מגבר, סאב וופר, אזניות אלחוטיות ועוד... 

מערכות מולטימדיה 
מגוון מערכות כוללות : DVD  , BLUETOOTH, חיבור USB, מסך, ממשק משתמש בשפה העברית 

 PIONEER, CASKA, PANASONIC , ROADROVER, KENWOOD

נוחות וביטחון  
MOBILEYE, מערכות חיישנים לנסיעה בטוחה, מערכות חיישנים רוורס, מצלמות צידיות וקדמיות, מערכת 

איתוראן 

מיגון ואיתור  
קודניות, שלטים, מערכות אזעקה 

יוקרה ותקשורת  
דיבוריות, תושבות לדיבוריות, מערכות ניווט, מסכים אחוריים ... 

4X4 אבזור מתקדם לרכבי 
מיגונים, ווי גרירה, התקני גלגלים, התקן כננת ועוד...




