
.أعيننا نصب للعميل التام اإلرضاء ونضع السيارات وصناعة بتصميم نقوم مازدا رشكة يف نحن. مازدا سيارة اختيارك عىل شكرًا
 

.فيه الواردة التوصيات واتباع بعنايًة الدليل هذا بقراءة عليك بك، الخاصة مازدا لسيارة املشكالت من وخاٍل ممتع استعامل ولضامن
 

.بيعها إعادة عند قيمتها عىل وكذلك الطريق عىل سيارتك أداء عىل املحافظة عىل تساعد متخصص، إصالح فني طريق عن لسيارتك الدورية الصيانة
احرتافية بخربة تتمتع والتي العامل، أنحاء كافة يف املنترشة مازدا، لدي املعتمدين اإلصالح فنيي شبكة خالل من الجودة فائق دعم عىل تحصل وسوف

.مستوى أعىل عىل
لديهم تتوفر وكذلك،. صحيح نحو وعيل بدقة، بك الخاصة مازدا سيارة لصيانة متاما مؤهلون خصيصاً تدريبهم تم الذين اإلصالح، مراكز أفراد إن

خدمة، أي إىل أو الصيانة إيل تحتاج وعندما. مازدا سيارات صيانة أجل من خصيصاً تطويرها تم التي واملعدات األدوات من متخصصة كبرية مجموعة
.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني استرش

 
.بك الخاصة مازدا سيارة عن التام ورضائك القيادة أثناء مبتعتك مستمر اهتامم لدينا مازدا يف جميعاً أننا لك نؤكد ونحن

 
كوربوريشن موتور مازدا

اليابان هريوشيام،
 

.سيارتك يف موجودة غري ألجهزة الرشح بعض تجد فرمبا لذلك، ونتيجة. االختيارية والتجهيزات واملعدات الطرازات كل عىل ينطبق الدليل هذا أن مالحظة يرجى

 
٢٠٢٢ ©كوربوريشن موتور مازدا

)١ الطبعة( ٢٠٢٢ سبتمرب

مازدا سيارة ماليك إىل كلمة
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االستمتاع من قدر أقيص عىل الحصول يف مساعدتك يف نرغب نحن
ذلك تحقيق عىل املالك دليل يساعدك وسوف. سيارتك قيادة أثناء

.نهايته إيل بدايته من قراءته عند مختلفة بطرق
 

الدليل يف الوارد للرشح مكملة اإليضاحية واألشكال الرسومات تعد
ومن. بك الخاصة مازدا بسيارة االستمتاع لكيفية رشح أفضل لتقديم

ومعلومات املميزات، عيل التعرف ميكنك الدليل، هذا قراءة خالل
.املختلفة الطرق حاالت يف والقيادة الهامة، السالمة

 
تسمح ال "أو" ذلك تفعل ال "الدليل هذا يف أدناه املبني الرمز يعني

".ذلك بحدوث
 

 
لكل أبجدي ترتيب وهو الفهرس، هو به نبدأ جزء أفضل :فهرس

.الدليل هذا يف الواردة املعلومات
 

يف" املالحظات "و" التنبيهات "و" التحذيرات "من العديد تجد سوف
.الدليل هذا

تحذير 

أو خطرية إصابة عنه تنتج أن ميكن موقف إيل" تحذير "كلمة وتشري
.التحذير هذا تجاهل حالة يف الوفاة إىل يؤدي

تنبيه 

أو جسدية إصابة عنه ينتج أن ميكن موقف إيل" تنبيه "كلمة وتشري
.التنبيهات هذه تجاهل حالة يف كليهام، أو سيارتك يف تلف

مالحظة
الوصول كيفية تقرتح األحيان بعض ويف معلومات،" املالحظة "وتقدم

.لسيارتك استخدام أفضل إيل

الدليل هذا استخدام كيفية
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املحتويات جدول

عامة نظرة
لك يقدم أن Mazda Connect ميكن ماذا ،Mazda Connect عىل عامة نظرة

١

مزايا
الصيانة ومعلومات الوقود يف االقتصاد معلومات مثل السيارة معلومات استخدام

٢

املشكلة
أخرى مشاكل حدوث عند أو الوظائف ضبط تعذر حالة يف كام إجراء اتخاذ

٣

٤فهرس
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عامة نظرة١

لك يقدم أن Mazda Connect ميكن ماذا ،Mazda Connect عىل عامة نظرة

٢-١................................................؟Mazda Connect هو ما
٢-١...........................................؟Mazda Connect هو ما

٥-١............................................................األساسية العمليات
٥-١........................................................األساسية العمليات

٦-١.....................................................اللمس لوحة تشغيل
٨-١...................................................التحكم مفتاح تشغيل

١٠-١........................بعد عن الصويت التحكم مفتاح تشغيل
١٢-١...........الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل

١٥-١........................................................................ملحق

١-١
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؟Mazda Connect هو ما

الراديو.١

اإللكرتوين الربيد)/القصرية الرسائل خدمة( SMS/الاليدوي نظام باستخدام مكاملات/®Bluetooth صوت.٢
USB صوت.٣
٤.AUX

٢*SD بطاقة فتحة/١*اإلضايف املقبس/١*USB منفذ.٥

*CD/DVD مشغل.٦

٧.CD/DVD*

*)التنقل نظام( SD بطاقة.٨

.للمواصفات وفقاً اإلضايف املقبس/USB فتحة مكان يختلف١*

عامة نظرة

؟Mazda Connect هو ما

.املوديالت بعض يف متوفر*٢-١
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)مازدا من األصلية( SD بطاقة إدخال يتم املالحة، بنظام املزودة للسيارات بالنسبة. فقط املالحة لنظام SD اآلمنة الرقمية الذاكرة بطاقة فتحة٢*
.وتستخدم SD بطاقة فتحة يف الخريطة بيانات عليها املخزن

 

الوظيفةأيقونة

التطبيقات

و Apple CarPlay و *®SiriusXM اختيار ميكن لذلك، باإلضافة. والتحذيرات الصيانة الوقود، يف االقتصاد معدل مثال معلومات من التحقق ميكن
Android.™

.واملواصفات للنوع تبعاً الشاشة عىل العرض يختلف قد

الرتفيه

الصوت مصدر تخطي يتم. مؤخراً استخدامه تم صوت مصدر آخر عرض يتم. *CD/DVD أقراص ومشغل الراديو مثل الصوتية الوحدات لتشغيل
.السابق الصوت مصدر عرض ويتم الوقت هذا يف استخدامه ميكن ال الذي

.الشاشة أسفل يف املعروضة  األيقونة حدد الصوت، مصدر لتغيري

االتصاالت

.متاحة Bluetooth® بتقنية املتصلة الوظائف

التنقل
).املالحة بنظام املجهزة السيارات (املالحة شاشة عرض يتم
.السيارة فيه تسري الذي االتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم املالحة، بنظام الخاصة SD اآلمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم مل إذا
.منخفضة برسعة تيرس أو السيارة تتوقف عندما الصحيح االتجاه البوصلة توضح ال قد

اإلعدادات

).واللغة ،Bluetooth®و والصوت، العرض، شاشة مثال (الشامل اإلعداد قامئة
.واملواصفات للنوع تبعاً الشاشة عىل العرض يختلف قد

تحذير 

:متوقفة السيارة تكون عندما Mazda Connect ضبط عىل دامئاً احرص
قيادة أثناء التحكم مفتاح بواسطة Mazda Connect ضبط الخطورة من .السيارة قيادة أثناء التحكم مفتاح بواسطة Mazda Connect بضبط تقم ال

.خطرية لحوادث يعرضك قد مام السيارة قيادة عن انتباهك يرصف أن شانه من ذلك ألن السيارة
الرتكيز ميكنك حتى ألسفل إليها النظر بدون املفاتيح استعامل تعلم القيادة، عجلة عىل مجهزة بعد عن الصوت يف التحكم مفاتيح كانت وإن حتى

.السيارة تقود وأنت الطريق عىل درجة ألقىص

):التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل( الحركة ناقل ذراع مع بالتشابك التوصيل قابس لسلك تسمح ال
مع يتداخل قد ألنه )التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل( الحركة ناقل ذراع مع يتشابك أن القابس لسلك تسمح أن الخطورة من

.حادث وقوع يف يتسبب مام القيادة، عملية

عامة نظرة

؟Mazda Connect هو ما

٣-١.املوديالت بعض يف متوفر*
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:السيارة قيادة أثناء مامثل منتج أي أو محمول جهاز تضبط ال
دامئاً .خطرية لحوادث يعرضك قد مام السيارة قيادة عن انتباهك يرصف أن شانه من ذلك ألن السيارة قيادة أثناء محمول جهاز ضبط الخطورة من

.السيارة إيقاف أثناء مامثل منتج أي أو محمول جهاز اضبط

تنبيه 

اإلنذار وأجراس السيارة أجراس فيها مبا سيارتك خارج األصوات بسامع لك تسمح التي القيمة عىل الصوت مستوى بضبط قم اآلمنة، القيادة لضامن
.خاص بشكل

مالحظة
تستخدم ال Mazda Connect البطارية شحنة نفاد إىل ذلك يؤدي فقد وإال، .املحرك توقف أثناء طويلة لفرتة.
من ضوضاء صدور يف ذلك يتسبب فقد منها، بالقرب أو السيارة يف الالسلكية اإلشارات إرسال/استقبال جهاز أو محمول هاتف باستعامل قمت إذا

.مشكلة وجود إىل يشري ال ذلك أن إال .الصويت الجهاز

عامة نظرة

؟Mazda Connect هو ما

٤-١
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األساسية العمليات

مالحظة
أيضاً تختلف قد املعروضة واألرقام والحروف واألزرار الشاشات أشكال أن كام الفعيل، التشغيل عن يختلف قد الدليل هذا يف الوارد الوظائف وصف

.الفعيل املظهر عن
.إشعار أي دون متتالية بصورة املحتوي تغرّي إىل تؤدي قد مستقبالً الحاسوبية الربامج تحديثات أن كام

عامة نظرة

األساسية العمليات

٥-١
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اللمس لوحة تشغيل

تنبيه 

.الشاشة تتلف فقد وإال، .حادة حافة ذو جسم باستخدام عليها تضغط وال الشاشة عىل بقوة بالضغط تقم ال

مالحظة
التحكم مفتاح باستخدام تشغيلها ميكن الرمادي باللون املعروضة غري العنارص أن إال .السيارة قيادة أثناء الوسطى الشاشة إبطال يتم السالمة، لدواعي

.السيارة قيادة أثناء

 

النقر & اللمس

.الشاشة عىل املعروض العنرص نقر أو بلمس قم.١
.التايل العنرص ويعرض التشغيل يبدأ.٢

 

التمرير

.التمرير رشيط يعرض الذي اإلعداد عنرص بلمس قم.١

عامة نظرة

األساسية العمليات

٦-١
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.املراد للمستوى حركه ثم بأصابعك التمرير رشيط املس.٢
 

سحب

.ألسفل أو ألعىل حركها ثم بأصابعك الشاشة املس.١
.عرضها ميكن معروضة تكن مل التي العنارص.٢

 

.السابقة الشاشة إىل الرجوع:

. الـ بلمس قم.١

الرئيسية الشاشة بعرض تقوم

. الـ بلمس قم.١

عامة نظرة

األساسية العمليات

٧-١
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التحكم مفتاح تشغيل

مالحظة
.السيارة قيادة أثناء الوظائف بعض إبطال يتم السالمة، لدواعي

الصوت مستوى قرص تشغيل

،FM راديو مثل مؤقتاً إيقافه ميكن ال الذي الصوت مصدر يكون حينام أنه إال. مؤقتاً وإيقافه الصوت لكتم الصوت مستوى قرص عىل بالضغط قم
.الصوت الستئناف أخرى مرة الصوت مستوى قرص عىل بالضغط قم. متاحاً فقط الصوت كتم يكون التشغيل، قيد
اتجاه يف بتدويره وينخفض الساعة، عقارب اتجاه يف القرص بتدوير الصوت مستوى يرتفع. الصوت مستوى لضبط الصوت مستوى قرص بتدوير قم

.الساعة عقارب عكس

التحكم مبقبض املحيطة التشغيل مفاتيح

.التحكم مبقبض املحيطة املفاتيح عىل الضغط بواسطة التالية بالعمليات القيام ميكن

.الرئيسية الشاشة بعرض يقوم : 

.الرتفيه شاشة بعرض يقوم : 

إدخال يتم مل إذا. املالحة نظام استخدام دليل راجع املالحة، شاشة لتشغيل). مالحة بنظام املزودة السيارات يف فقط (املالحة شاشة يعرض : 
.السيارة فيه تسري الذي االتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم املالحة، بنظام الخاصة SD اآلمنة الرقمية البطاقة

نظام ووجهة الهاتف ودليل الراديو، برمجة ميكن. (املفضالت يف معينة عنارص لحفظ طويلة لفرتة الضغط. املفضالت شاشة بعرض يقوم : 
.)املالحة

عامة نظرة

األساسية العمليات

٨-١

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



.السابقة الشاشة إىل الرجوع : 

التحكم مقبض تشغيل

 

)الشاشة عىل ايقونات اختيار(

.املرادة األيقونة تجاه الشاشة عىل الظاهر السهم مؤرش وحرّك التحكم مقبض تدوير أو بإمالة قم.١
.األيقونة واخرت التحكم مقبض اضغط.٢

مالحظة
.الوظائف لبعض ممكن طويلة لفرتة بالضغط التحكم مقبض تشغيل أن كام

عامة نظرة

األساسية العمليات

٩-١
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بعد عن الصويت التحكم مفتاح تشغيل

 

الصوت مستوى ضبط

). (ألعىل الصوت مستوى مفتاح اضغط الصوت، مستوى لزيادة
). (ألسفل الصوت مستوى مفتاح اضغط الصوت، مستوى لخفض

 

البحث مفتاح

*®AM/FM/SiriusXM راديو

.تخزينها ترتيب بحسب السابقة/التالية املخزنة املحطة إىل الراديو سيتحول).  ، (البحث مفتاح عىل اضغط
.ال أم مربمجة أكانت سواء املنخفض الرتدد أو العايل الرتدد ذات املستخدمة املحطات كافة عن للبحث ،) ، (باستمرار البحث مفتاح اضغط

 
أي استقبال يتم بينام)  ، (البحث مفتاح عىل الضغط طريق عن استدعائها يتم أن ميكن املفضالت يف مسبقا تخزينها تم التي الراديو محطات

). ، (املفتاح عىل ضغطة كل مع تخزينهم ترتيب بنفس املخزنة الراديو محطات استدعاء يتم أن ميكن. املفضل الراديو يف مخزنة إذاعية محطة
 

عامة نظرة

األساسية العمليات

.املوديالت بعض يف متوفر*١٠-١
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*DAB راديو

املفتاح، ضغطةعىل كل مع. املفضالت قامئة إىل مسبًقا مخزنة محطة الستدعاء" DAB "راديو إىل االستامع أثناء)  ، (البحث مفتاح عىل اضغط
.تخزينها برتتيب الراديو محطات استدعاء ميكن

.السابقة املحطة إىل للرجوع) (و التالية، املحطة إىل لالنتقال)  (البحث مفتاح عىل االستمرار مع اضغط

CD املضغوط القرص/®Bluetooth صوت/USB صوت

.التايل املسار بداية إىل للتخطي)  (البحث مفتاح عىل اضغط
.السابقة املقطوعة بداية إىل للخلف للتحول التشغيل بدء بعد ثواٍن بضع خالل)  (البحث زر اضغط
.الحالية الصوتية املقطوعة بداية من التشغيل لبدء ثواٍن بضع ميض بعد)  (البحث زر اضغط
.مستمر نحو عىل ألسفل أو ألعىل املسار لتحويل)  ، (البحث مفتاح عىل االستمرار مع اضغط

DVD*

.التايل الجزء بداية إىل للتخطي)  (البحث مفتاح عىل اضغط
.السابق الجزء بداية إىل للرجوع)  (البحث مفتاح عىل اضغط

™Pandora®/Aha™/Stitcher راديو

.التايل املسار بداية إىل للتخطي)  (البحث مفتاح عىل اضغط
".يعجبني "بوصفها الحالية األغنية تشغيل لتقييم)  (البحث مفتاح عىل االستمرار مع اضغط
".يعجبني ال "بوصفها الحالية األغنية تشغيل لتقييم)  (البحث مفتاح عىل االستمرار مع اضغط

.املفتاح باستخدام الصويت التحكم تفعيل أو مكاملة، إنهاء/استقبال

التحدث زر

.الصويت اإلرشاد يتجاوز فإنه ذلك، إىل إضافة. الصوت عىل التعرف تنشيط

الرد زر

.الزر عىل الضغط عند املكاملة يجري فإنه برقم، االتصال أو اتصال جهة تحديد وبعد ذلك، إىل إضافة. الواردة املكاملات عىل للرد

اإلنهاء زر

.الصوت عىل التعرف تشعيل ينهي فإنه ذلك، إىل إضافة. واردة مكاملة يرفض أو املكاملة ينهي

عامة نظرة

األساسية العمليات
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الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل

 

التحدث زر

.الصويت اإلرشاد يتجاوز فإنه ذلك، إىل إضافة. الصوت عىل التعرف تنشيط

اإلنهاء زر

.الصوت عىل التعرف تشعيل ينهي
 

األساسية التشغيل طريقة

الصوت عىل التعرف وظيفة تنشيط

.التحدث زر اضغط

الصوت عىل التعرف وظيفة إنهاء

:التالية الطرق من أي استخدم

اإلنهاء زر اضغط.
،إلغاء “قل.”
السيارة إيقاف عند فقط (الوسطى الشاشة أو التحكم مفتاح بتشغيل قم.(

)أرسع لتشغيل (الصويت اإلرشاد تخطي

.التحدث زر حرر ثم اضغط

الصوت عىل التعرف لوظيفة وإصالحها األخطاء اكتشاف

”.مساعدة “أو” تعليمية برامج “فقل الصوت، عىل التعرف وضع يف وجودك أثناء التشغيل طريقة تفهم ال كنت إذا

الصوت عىل التعرف وظيفة تشغيل أثناء وقت أي يف استخدامها ميكن أوامر

.الصوت عىل التعرف وظيفة تشغيل أثناء وقت أي يف استخدامها ميكن أوامر هي” إلغاء “و” رجوع“

عامة نظرة

األساسية العمليات
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السابقة العملية إىل الرجوع
.الصوت عىل التعرف وضع يف التواجد أثناء” رجوع “قل السابقة، العملية إىل للعودة

إلغاء

.الصوت عىل التعرف وضع يف تكون حينام) إلغاء” (إلغاء “قل االستعداد، وضع يف الاليدوي Bluetooth® نظام إلدخال

:اآلتية األمور مراقبة يجب الصوت، وجودة الصوت عىل التعرف نسبة تدهور لتجنب

تقول أن قبل الصفارة صوت أو الصويت اإلرشاد انتهاء حتى انتظر. الصفارة صوت أو الصويت اإلرشاد تشغيل أثناء الصوت عىل التعرف ميكن ال
.صوتياً أمراً

تقنية بواسطة هاتف توصيل يتم عندما فقط متاحة بالهاتف املرتبطة األوامر ®Bluetooth .تقنية بواسطة هاتف توصيل من تأكد ®Bluetooth
.بالهاتف متصلة صوتية أوامر بتشغيل تقوم أن قبل

مثل املوسيقى، تشغيل أوامر Play Artist )فنان تشغيل (وPlay Album )صوت وضع يف فقط تستخدم أن ميكن) ألبوم تشغيل USB.
املرتفعة األصوات تحظر (االرتفاع شديد بصوت أو شديد ببطء تتحدث ال.(
األرقام أو الكلامت بني توقف دون بوضوح، تحدث.
الصيغة بنفس تحدث. الصوت عىل التعرف وظيفة بواسطة عليها التعرف ميكن ال الاليدوي مطالبة رسائل عن مختلفة عبارات أو لهجات استخدام

.الصوتية األوامر تحددها التي
القيادة يف آمن وضع عىل تحافظ بينام الصوتية األوامر انطق. منه تقرتب أن وال امليكروفون مواجهة الرضوري من ليس.
الهواء تكييف نظام من الصادر الهواء تدفق اخفض أو السيارة، خارج من اآلتية الصاخبة الضوضاء تأثري لتقليل السقف فتحة أو/و النوافذ اغلق

.الاليدوي Bluetooth® استخدام أثناء
امليكروفون تجاه الهواء توجه ال الهواء فتحات أن من تأكد.

 

الصوتية األوامر قامئة

صويت أمر

والرقم االسم وضع يتم (). يف األوامر حذف ميكن. املالحة نظام أو الصوت وحدة تشغيل ميكن التايل، األمر نطق ويتم التحدث زر عىل الضغط عند
 {}.يف املحدد

القيايس األمر

الوظيفةصويت أمر

.املستخدمة األوامر من التحقق ميكنمساعدة

.الرئيسية الصوتية واألوامر االستخدام طرق من التحقق ميكنتعليمية برامج

.املنزل إىل الوجهة بضبط قماملنزل) قُد/خذين/تجول(

االتصال) هاتف(بـ مرتبط أمر

الوظيفةصويت أمر

)أخرى/عمل/منزل/جوال} (الهاتف دليل يف االسم {اتصال
”جوال جون اتصال: “مثال

.تنزيله تم الذي الهاتف دليل يف املوجودة االتصال بجهة لالتصال

.بها باالتصال قمت اتصال جهة بآخر لالتصالاالتصال إعادة

.بك باالتصال قامت اتصال جهة بآخر لالتصالاالتصال معاودة

عامة نظرة

األساسية العمليات
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بالتسلية مرتبط) صويت (أمر

املقابل الصوت مصدرالوظيفةصويت أمر

البلوتوث) صوت) (تشغيل/إىل ذهاب(
.®Bluetooth صوت إىل الصوت مصدر لتحويل

عىل USB أو AM أو FM مثل أوامر باستخدام صوت مصدر كل إىل التبديل أيًضا ميكن
.مامثل نحو

الكل

USB.مختار فنان بتشغيل تقوم}الفنان اسم {فنان تشغيل

*باملالحة مرتبط أمر

.املالحة لنظام املنفصل الدليل مراجعة يرجى املالحة، لشاشة الصوتية لألوامر بالنسبة

مالحظة
السيارة مواصفات بحسب استخدامها ميكن ال األوامر بعض.
االستخدام وظروف الجهاز توصيل ظروف بحسب استخدامها ميكن ال األوامر بعض.
مواصفات بحسب استخدامها ميكن ال األوامر بعض .استخدامها ميكن التي الصوتية لألوامر أمثلة بضعة هي الدليل هذا يف املذكورة األوامر

.السيارة

عامة نظرة

األساسية العمليات
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ملحق

Gracenote® بيانات قاعدة

الوحدة بهذه متصالً Bluetooth® أو USB جهاز هناك يكون عندما
األلبوم، اسم معلومات عرض تلقائياً يتم فإنه الصوت، تشغيل ويتم
تتوافق املعروضة املوسيقى كانت إذا والعنوان والنوع الفنان، واسم

هذا يف املخزنة املعلومات. السيارة يف البيانات قاعدة تصنيف مع
خدمة يف الواردة البيانات قاعدة معلومات تستخدم الجهاز

®Gracenote املوسيقى عىل للتعرف.

تنبيه 

استخدامها ميكن Gracenote® بيانات قاعة أحدث بشأن ملعلومات
من بالاليدوي الخاص اإللكرتوين املوقع بزيارة قم تثبيتها، وكيفية

:مازدا
http://www.mazdahandsfree.com

.Gracenote, Inc رشكة من برنامج يشمل الجهاز أو التطبيق هذا
رشكة من الربنامج"). Gracenote ("بكاليفورنيا فيل اميرييل من

Gracenote ("Gracenote Software") القيام التطبيق لهذا يتيح
معلومات عىل والحصول امللفات أو/و االسطوانات عىل بالتعرف
املقطوعة، الفنان، االسم، عن معلومات تشمل صلة، ذات موسيقية
أو االنرتنت شبكة عىل خوادم من") Gracenote Data ("والعنوان

")Gracenote Servers "بـ إجامالً تعرف (ضمنية بيانات قواعد
Gracenote بيانات استخدام فقط ميكنك. أخرى بوظائف والقيام
Data بها النهايئ املستخدم قيام املستهدف الوظائف بواسطة

.الجهاز أو التطبيق هذا بواسطة
وبرنامج ،Gracenote Data بيانات تستخدم سوف أنك توافق إنك

Gracenote Software، وخوادم Gracenote Servers فقط
التنازل، عدم عىل توافق إنك. التجاري غري الشخيص الستخدامك

بيانات أي أو Gracenote Software برنامج إرسال أو نقل، نسخ،
Gracenote Data أو استخدام عدم عىل توافق إنك. آخر طرف ألي

برنامج ،GRACENOTE DATA بيانات استغالل
GRACENOTE SOFTWARE، خوادم أو GRACENOTE

SERVERS، هذا يف رصيح بشكل به مسموح هو ما بخالف
.االتفاق

الستخدام لك املمنوح الحرصي غري الرتخيص إنهاء عىل توافق إنك
،Gracenote Software وبرنامج ،Gracenote Data بيانات

.القيود هذه بانتهاك قيامك حالة يف Gracenote Servers وخوادم

أي إيقاف عىل توافق فإنك بك، الخاص الرتخيص انتهاء حالة يف
،Gracenote Data، Gracenote Software استخدامات وجميع

يف الحقوق بجميع تحتفظ Gracenote Servers. Gracenoteو
Gracenote Data، Gracenote Software، Gracenote Servers،

حال بأي Gracenote تكون لن. امللكية حقوق جميع وتشمل

أنت تقوم معلومات أي مقابل لك مبالغ أي دفع عن مسؤولة
تسعى أن. Gracenote, Inc لرشكة يحق أنه توافق إنك. بتقدميها

.وباسمها مبارشة ضدك االتفاقية هذه مبوجب حقوقها إلنفاذ

وذلك التساؤالت لتتبع فريد معرف Gracenote خدمة تستخدم
عشوائية بصورة رقمي معرف تعيني من الغرض. إحصائية ألغراض

أي معرفة دون التساؤالت بإحصاء Gracenote لـخدمة السامح هو

الخاصة الويب صفحة راجع املعلومات، من ملزيد. هويتك عن يشء
.Gracenote لخدمة الخصوصية بسياسة

من عنرص وكل Gracenote Software برنامج ترخيص منحك تم

"هو كام "أساس عىل Gracenote Data بيانات عنارص

أو رصيحة أكانت سواء ضامنات أو إقرارات أي Gracenote تقدم ال
املستخلصة Gracenote Data بيانات أي بدقة يتعلق فيام ضمنية،

يف بحقها Gracenote تحتفظ. Gracenote Servers خوادم من
فئات تغيري أو Gracenote Servers خوادم من بيانات حذف

برنامج أن ضامن ال. مالمئاً Gracenote تراه سبب ألي البيانات
Gracenote Software خوادم أو Gracenote Servers من خالية

Gracenote أو Gracenote Software يعمل أن أو األخطاء
Servers تلتزم ال. انقطاع دون Gracenote أو بأنواع بتزويدك

تقدمها أن يحتمل إضافية أو معززة جديدة بيانات فئات
Gracenote أي يف خدماتها قطع يف بالحرية وتحتفظ املستقبل يف

.وقت
Gracenote أو الرصيحة سواء الضامنات جميع عن مسؤليتها تخيل

لالتجار الضمنية الضامنات عىل، يقترص وال ذلك، يف مبا الضمنية،
تضمن ال. االنتهاك وعدم امللكية معني، لغرض واملالمئة

GRACENOTE برنامج استخدامك من عليها تحصل التي النتائج
GRACENOTE SOFTWARE خوادم من أي أو

GRACENOTE SERVER .تتحمل لن Gracenote املسؤولية

خسارة أو تبعية أو عرضية أرضار أي عن األحوال من حال بأي
.اإليرادات خسارة أو األرباح
.Gracenote, Inc .رشكة لصالح 2009 لعام © والنرش الطبع حقوق

عامة نظرة
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البيانات قاعدة تحديث

جهاز باستخدام Gracenote® الوسائط بيانات قاعدة تحديث ميكن
USB.

بتحديث الخاص الربنامج عىل يحتوي USB جهاز بتوصيل قم.١
®Gracenote.

لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.٢
.اإلعدادات شاشة

. اخرت ثم  التبويب عالمة اخرت.٣

يف املخزنة التحديث حزمة وإصدار قامئة عرض يتم.  اخرت.٤
.USB جهاز

.التحديث الستخدام الحزمة اخرت.٥

. اخرت.٦

مالحظة
الخاص اإللكرتوين املوقع من Gracenote® برنامج تنزيل ميكن

.مازدا من بالاليدوي

* ®SiriusXM الصناعي القمر راديو

®SiriusXM لـ الكامل الدخول اشرتاك

لكن. سيارتك يف SiriusXM الستخدام سابق محب أنت لله، الحمد
أو التطبيق طريق عن االستامع أيضاً ميكنك - الحد هذا عند تقف ال

يف - اإلطالق عىل األفضل االشرتاك حزمة هو الكامل الدخول. أونالين
الوصول ميكنك الكامل، الدخول مع. مرونة األكرث و القنوات معظم

ميكنك أنه إىل باإلضافة الصناعي، القمر راديو عىل متاحة قناة لكل
االستمتاع من تتمكن حتى — اإلنرتنت وعىل التطبيق عىل االستامع

:يتضمنه ما هذا. كنت أينام SiriusXM بـ
مكان، أي يف السيارة، يف بها لالستامع فضائية قناة 150 من أكرث-

.أيام 7 / ساعة24
أخبار زائد تجارية، إعالنات وجود بدون املوسيقى أنواع جميع-

الحوارية برامج يف األسامء وأكرب العاملية واألخبار الرئيسية الرياضات
.والرتفيهية

مباريات جميع ،Howard Stern تتضمن املمتازة، برامجنا جميع-

MLB®،NFL و NBA، مبارياتNHL® ، سباقات جميع

NASCAR®، للبطوالت واملخصصة أيام 7/ ساعة 24 حوارية قنوات
.الكثري وغريها الكبرية

أو منفصل بشكل يُباع اشرتاكاً، SiriusXM خدمات جميع تتطلب
، كندا يف أو (املحدودة SiriusXM راديو رشكة قبل من كحزمة

تجريبي اشرتاك أي انتهاء بعد ،)املحدودة كندا SiriusXM رشكة
اشرتاكك انتهاء بعد لالشرتاك. السيارة استئجار او رشاء مع متضمن

)األمريكية املتحدة الواليات( 1-877-447-0011 بـ اتصل التجريبي،
).كندا( 9677-438-877-1

تنبيه 

أو ، التفكيك أو األصلية، املصدر شفرة إنشاء إعادة أو ، نسخ يحظر
أو تقنية أي إتاحة أو ، التالعب أو ، االخرتاق أو ، العكسية الهندسة

القمر راديو خدمة مع املتوافقة االستقبال أجهزة يف مدمج برنامج
خدمة أو SiriusXM موقع تدعم التي أو SiriusXM الصناعي
برنامج فإن ، ذلك عىل عالوة .محتوياتها من أي أو األونالين

AMBE® بحقوق محمي املنتج هذا يف املتضمن الصوت لضغط
النرش وحقوق االخرتاع براءات حقوق ذلك يف مبا الفكرية امللكية

تحتوي وقد .Digital Voice Systems، Inc لرشكة التجارية واألرسار
واملحتويات والطقس املرور حركة عن معلومات SiriusXM خدمة

املعلومات هذه .والبيانات الطوارئ تنبيهات عن ومعلومات األخرى
تكميلية مجرد هي بل ،" الحياة سالمة "أجل من ليست والبيانات

حاسمة بأنها عليها االعتامد ميكن ال وبالتايل بطبيعتها، واستشارية
عن مسؤولتني غري مازادا و SiriusXM أن كام .بالسالمة يتعلق فيام
استخدامها أو SiriusXM لـ البيانات خدمات يف الدقة يف أخطاء أي
.إشعار بدون للتغيري عرضة SiriusXM محتوى .التطبيقات يف

HD Radio™*

تعمل؟ وكيف ™HD Radio تكنولوجيا هي ما

AM/FM لراديو الرقمية الثورة هي ™HD Radio تكنولوجيا
محطات باستقبال له يسمح خاص مستقبل الراديو لجهاز. التناظري

التناظري البث ملحطات باإلضافة) متاحة تكون حينام (الرقمية البث
من أفضل صوت بجودة الرقمي البث يتمتع. بالفعل ستقبلها التي
وواضحاً حراً صوتًا الرقمية اإلذاعات توفر حيث ، التناظري البث
الراديو ملحطات دليل عىل والحصول املعلومات، من ملزيد. جداً

.www.hdradio.com زيارة يرجى املتوفرة، والربامج

™HD Radio تقنية فوائد

)املعلومات(
الشاشة عىل النوع األلبوم، اسم الفنان، اسم األغنية، اسم سيظهر
.الراديو محطة قبل من متاحاً ذلك يكون عندما

عامة نظرة
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)املتعدد البث(
أو متعددة برامج لها الرقمية املحطات معظم FM راديو تردد عىل

.FM محطة كل عىل إضافية

™HD Radio تقنية إىل االستامع

Apple CarPlay

رسائل استقبال أو وإرسال مكاملات إجراء Apple CarPlay لك يتيح
نظام بواسطة بك الخاص iPhone باستعامل املوسيقى إىل واالستامع

باإلضافة. الخرائط باستعامل وجهات عن البحث أو للسيارة الصوت

.Siri باستخدام ممكناً الصوت عىل التعرف تشغيل يكون لذلك،

تنبيه 

استخدام أن عىل رصاحًة وتوافق تقر إنك APPLE CARPLAY
فيام املخاطر جميع وأن وحدك مسؤوليتك عىل هو ")التطبيق("

عاتقك عىل تكون والجهد والدقة واألداء املرضية بالجودة يتعلق
يتم أن و ، به املعمول القانون به يسمح الذي األقىص الحد إىل

كام "و" هي كام "بالتطبيق املتعلقة واملعلومات التطبيق تقديم

، نوع أي من ضامن وبدون العيوب جميع مع ،" متاح هو
فيام والرشوط الضامنات جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخيل
الرصيحة سواًء ، بالتطبيق املتعلقة واملعلومات بالتطبيق يتعلق

الحرص، ال املثال سبيل عىل ذلك يف مبا ، القانونية أو الضمنية أو
املرضية، والجودة لإلتجار، رشوط أو/و الضمنية الضامنات
انتهاك وعدم الهادئ، واالستمتاع والدقة، معني، لغرض واملالءمة

مازدا تخيل حرص، وبدون املثال سبيل عىل .أخرى أطراف حقوق
يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضامنات أي عن مسؤوليتها

حدود أو املقدر، السري زمن أو االتجاهات، دقة مثل التطبيق،

حركة أو الطقس، أو األخبار، أو الطريق، رشوط أو الرسعة،
أو لها التابعة الرشكات أو أبل توفره آخر محتوى أو املرور،

بيانات فقدان ضد ضامناً تقدم ال مازدا آخرين؛ مزودين

أن MAZDA تضمن ال وقت؛ أي يف تُفقد قد والتي التطبيق،
جميع يف خاللهم من مقدمة خدمات أي أو التطبيق تقديم يتم

أي يف متوفرة تكون سوف الخدمات جميع أو أي أن أو األوقات

تعليق يتم قد املثال، سبيل عىل .معني موقع أو معني وقت
إصالحات الصيانة، لإلصالح، إشعار دون انقطاعها أو الخدمات

متوفرة غري الخدمات تكون قد ذلك، إىل وما التحديثات، األمان،

أن تفهم ، ذلك إىل باإلضافة .ذلك إىل وما موقعك، أو منطقتك يف
قد الحكومية اللوائح أو األخرى األطراف تكنولوجيا يف التغيريات

قابلة غري أو/و ملغى التطبيقات أو/و الخدمات يجعل

.لالستخدام

أو مازدا رشكة تتحمل ال القانون، يحظره ال الذي الحد إىل
أية أو شخصية إصابة أي عن املسؤولية لها التابعة الرشكات

من شكل بأي الحقة أو مبارشة غري أو خاصة أو عرضية أرضار
فقدان عن الناجمة األرضار حرص، وبدون ذلك يف مبا األشكال،
أي تلقي أو نقل يف الفشل البيانات، فقدان أو الفساد أو األرباح

أخرى، تجارية خسائر أو أرضار أي أو العمل انقطاع أو بيانات،
القدرة عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة

.بالتطبيق املتعلقة املعلومات أو استخدامه عىل

استخدام عند Apple CarPlay، الرتكيز تشتت تجنب يرجى
الكامل االنتباه عىل حافظ .مبسؤولية Apple CarPlay واستخدم

.بها املعمول بالقوانني دوماً والتزم القيادة لظروف

مالحظة
توفري يتم Apple CarPlay يخضع واستخدامه أبل قبل من

تم والتي Apple CarPlay استخدام رشوط عىل ملوافقتك
.Apple iOS استخدام رشوط من كجزء تضمينها

استخدام عند Apple CarPlay، والرسعة املوقع بيانات نقل يتم
من للمزيد .iPhone هاتفك إىل األخرى السيارة وبيانات

.ألبل الخصوصية سياسة راجع التفاصيل،

Android Auto™

Android Auto ™بنظام يعمل ذيك هاتف تشغيل يتيح تطبيق هو
Android ™استخدام املمكن من. للسيارة الصوت نظام باستخدام

واملوسيقى والرسائل الهاتف مثل™ Android Auto وظائف
.للسيارة الصوت نظام بواسطة والخريطة

عامة نظرة
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تنبيه 

استخدام أن عىل رصاحًة وتوافق تقر إنك ANDROID
AUTO™ ")جميع وأن وحدك مسؤوليتك عىل هو ")التطبيق

والجهد والدقة واألداء املرضية بالجودة يتعلق فيام املخاطر
القانون به يسمح الذي األقىص الحد إىل عاتقك عىل تكون

املتعلقة واملعلومات التطبيق تقديم يتم أن و ، به املعمول
العيوب جميع مع ،" متاح هو كام "و" هي كام "بالتطبيق

جميع عن مسؤوليتها مازدا وتخيل ، نوع أي من ضامن وبدون
املتعلقة واملعلومات بالتطبيق يتعلق فيام والرشوط الضامنات
ذلك يف مبا ، القانونية أو الضمنية أو الرصيحة سواًء ، بالتطبيق

رشوط أو/و الضمنية الضامنات الحرص، ال املثال سبيل عىل
والدقة، معني، لغرض واملالءمة املرضية، والجودة لإلتجار،

عىل .أخرى أطراف حقوق انتهاك وعدم الهادئ، واالستمتاع
أي عن مسؤوليتها مازدا تخيل حرص، وبدون املثال سبيل

دقة مثل التطبيق، يوفرها التي البيانات دقة بشأن ضامنات
رشوط أو الرسعة، حدود أو املقدر، السري زمن أو االتجاهات،

آخر محتوى أو املرور، حركة أو الطقس، أو األخبار، أو الطريق،
ال مازدا آخرين؛ مزودين أو لها التابعة الرشكات أو جوجل توفره
أي يف تُفقد قد والتي التطبيق، بيانات فقدان ضد ضامناً تقدم
أي أو التطبيق تقديم يتم أن MAZDA تضمن ال وقت؛

جميع أو أي أن أو األوقات جميع يف خاللهم من مقدمة خدمات
.معني موقع أو معني وقت أي يف متوفرة تكون سوف الخدمات

دون انقطاعها أو الخدمات تعليق يتم قد املثال، سبيل عىل
إىل وما التحديثات، األمان، إصالحات الصيانة، لإلصالح، إشعار
وما موقعك، أو منطقتك يف متوفرة غري الخدمات تكون قد ذلك،

تكنولوجيا يف التغيريات أن تفهم ، ذلك إىل باإلضافة .ذلك إىل
أو/و الخدمات يجعل قد الحكومية اللوائح أو األخرى األطراف

.لالستخدام قابلة غري أو/و ملغى التطبيقات
أو مازدا رشكة تتحمل ال القانون، يحظره ال الذي الحد إىل

أية أو شخصية إصابة أي عن املسؤولية لها التابعة الرشكات
من شكل بأي الحقة أو مبارشة غري أو خاصة أو عرضية أرضار

فقدان عن الناجمة األرضار حرص، وبدون ذلك يف مبا األشكال،
أي تلقي أو نقل يف الفشل البيانات، فقدان أو الفساد أو األرباح
أخرى، تجارية خسائر أو أرضار أي أو العمل انقطاع أو بيانات،
القدرة عدم أو له استخدامك أو بالتطبيق مرتبطة أو عن ناجمة

.بالتطبيق املتعلقة املعلومات أو استخدامه عىل

استخدام عند Android Auto™، الرتكيز تشتت تجنب يرجى
االنتباه عىل حافظ .مبسؤولية ™Android Auto واستخدم

.بها املعمول بالقوانني دوماً والتزم القيادة لظروف الكامل

مالحظة
توفري يتم Android Auto™ يخضع واستخدامه جوجل قبل من

.™Android Auto استخدام رشوط عىل ملوافقتك
استخدام عند Android Auto™، والرسعة املوقع بيانات نقل يتم

التفاصيل، من للمزيد .الذيك هاتفك إىل األخرى السيارة وبيانات
.لجوجل الخصوصية سياسة راجع

التجارية العالمة

Pandora®، وشعار Pandora®، التجاري واملظهر Pandora® هي
Pandora لرشكة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات

Media, Inc.، بترصيح تُستخدم.
HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos

are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

رشكة من ترخيص مبقتىض مصنعة Dolby Labouratories,
Inc ..و دولبي رمز يعتربD خاصة تجارية عالمات املزدوجة

.Dolby Labouratories مبؤسسة
Aha™، وشعار Aha™، التجاري واملظهر Aha ™عالمات هي

Harman لرشكة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية
International Industries, Inc.، بترصيح تستخدم.

™Stitcher، وشعار™ Stitcher، التجاري واملظهر™ Stitcher هي
,Stitcher لرشكة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات

Inc.، بترصيح تستخدم.
iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and Apple Music

are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries.

Apple CarPlay is trademarks of Apple Inc.
iOS لرشكة مسجلة تجارية عالمة أو تجارية عالمة هو Cisco يف

.ترخيص مبقتىض استخدامه ويتم أخرى ودول املتحدة الواليات
يعني“ Made for iPhone ”و“ Made for iPod ”تم قد أنه

مع تحديداً وصلها ليتم الكامليات من القطعة هذه تصميم
iPhone أو iPod لتوافق املطور قبل من اعتامدها تم وقد

هذه تشغيل عن مسؤولة ليست Apple. Apple لـ األداء معايري
.التنظيمية واملعايري السالمة معايري مع مطابقتها أو القطعة

عامة نظرة
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مع الكامليات من القطعة هذه استخدام ان إىل االنتباه يرجى
iPhone أو iPod الالسليك االتصال اداء عىل يؤثر قد.

 

أجل من مصنوع
iPhone 7 Plus

iPhone 7
iPhone SE

iPhone 6s Plus
iPhone 6s

iPhone 6 Plus
iPhone 6

iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPhone 4s
iPod touch )السادس الجيل(
iPod touch )الخامس الجيل(
iPod nano )السابع الجيل(

Google، Android، Android Auto ذات األخرى والعالمات
.املحدودة Google لرشكة تجارية عالمات هي الصلة

AudioPilot لرشكة مسجلة تجارية عالمة هي Bose
Corporation.

Centerpoint لرشكة مسجلة تجارية عالمة هي Bose
Corporation.

Windows Media و Microsoft مسجلة تجارية عالمات هي
املتحدة الواليات يف Microsoft Corporation U.S لرشكة

.األخرى والدول

برشكة خاصة محددة فكرية ملكية بحقوق محمي املنتج هذا
Microsoft Corporation األخرى واألطراف.

املنتج هذا خارج توزيعها أو التكنولوجيا هذه استخدام يحظر

لها تابعة معتمدة رشكة أو Microsoft من ترخيص بدون
.األخرى واألطراف

The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any

use of such marks by Panasonic Corporation is under
license. Other trademarks and trade names are those

of their respective owners.

SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Gracenote, the Gracenote logo and logotype are

either a registered trademark or a trademark of
Gracenote, Inc. in the United States and/or other

countries.

عامة نظرة
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الوقود يف االقتصاد شاشة

.العرض شاشة يف أيقونة كل تشغيل طريق عن وعرضها بينها التبديل يتم والفاعلية الوقود، واستهالك التحكم، حالة
.التشغيل موضع يف الشاشة هذه تكون عندما النهائية الشاشة يف تاريخه حتى الطاقة كفاءة إجاميل عرض يتم الرحلة، إنهاء بعد ذلك، إىل باإلضافة
.السيارة ملوديل وفقاً الوقود يف االقتصاد لشاشة األعىل الحد يختلف

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
”.وقود إقتصاد “اخرت.٢

.الشاشة أسفل يف القامئة لعرض الشاشة يسار أسفل يف  األيقونة اخرت.٣
:التايل النحو عىل تعمل أيقونة كل. العملية بتنفيذ وقم القامئة يف األيقونة اخرت.٤

التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

.القامئة شاشة بإخفاء تقوم 

.التطبيقات شاشة بعرض تقوم 

الوقود استهالك التحكم، حالة: التايل بالرتتيب الوقود يف االقتصاد شاشة بتبديل تقوم 

.١*والكفاءة

.التالية اإلعداد شاشة بعرض تقوم 

النهائية الشاشة تبديل إيقاف/تشغيل
يف االقتصاد بيانات تهيئة إعادة) تربط (تزامن التي للوظيفة التبديل إيقاف/تشغيل

*)A الرحلة (الرحلة عداد مع الوقود

مالحظة
مراقبة شاشة إىل لتعود الوقود يف االقتصاد مراقبة شاشة تتغري OFF اإليقاف وضع إىل ON التشغيل وضع من التشغيل بدء مفتاح تحويل بعد

.القادمة املرة يف ON التشغيل وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل يتم عندما األصلية الوقود يف االقتصاد

الوقود استهالك عرض شاشة

.الوقود اقتصاد بشأن معلومات عرض يتم

التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

.املاضية دقيقة 60 الـ مدى عىل الوقود اقتصاد بعرض تقوم 

املاضية دقائق ١٠ إىل الدقيقة مدى عىل دقيقة كل الوقود اقتصاد بعرض تقوم.
املاضية دقيقة ٦٠ إىل ١٠ الـ مدى عىل دقائق ١٠ كل الوقود يف االقتصاد بعرض تقوم.

التهيئة إلعادة املاضية مرات الخمس مدى عىل الوقود يف االقتصاد متوسط بعرض تقوم 
.الحالية التهيئة إعادة وبعد

.بعرضه وتقوم السيارة، سري بدء بعد دقيقة كل الوقود اقتصاد متوسط بحساب تقوم 

مالحظة
الرحلة( الرحلة عداد يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط مع الوقود يف االقتصاد بيانات )ربط( مزامنة تتم A.(

مزايا

التطبيقات
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والرحلة الوقود يف االقتصاد متوسط من كل تهيئة إعادة تتم( .القامئة يف  الرمز عىل اضغط الوقود، يف االقتصاد بيانات تهيئة إلعادة A
نفس يف الرحلة بيانات كمبيوتر يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط تهيئة إعادة تتم/الوقت نفس يف )A الرحلة( الرحلة عداد يف املعروضني

.)الوقت
الوقود اقتصاد متوسط حساب يتم بينام -" "-- عرض يتم الوقود، يف االقتصاد بيانات تهيئة إعادة بعد.

*التحكم حالة عرض شاشة

الهجني M نظام بدون
.i-ELOOP طاقة توليد وحالة األسطوانة تشغيل إبطال وحالة i-stop وظيفة تشغيل حالة عرض يتم

التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

.الفرامل طاقة توليد إعادة باستخدام توليدها تم التي الكهرباء مستوى تعرض i-ELOOP نظام مزود

.للشحن القابلة البطارية يف تخزينها تم التي الكهرباء كمية تعرض 

i-ELOOP نظام مزود

األسطوانة تشغيل إبطال مع

تزويد يتم والتي للشحن القابلة البطارية يف تخزينها تم التي الكهرباء حالة تعرض 
).الوقت نفس يف العرض شاشة عىل الكاملة السيارة إضاءة تتم (بها الكهربائية األجهزة

.الوقود يف االقتصاد مجمل تعرض 

أ النوع (العدادات مجموعة(
الرحلة (الرحلة عداد يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط مع) مرتبط (متزامن

A.(

متوسط من كل تهيئة إعادة تتم. (القامئة يف  الرمز عىل اضغط التهيئة، إلعادة
نفس يف) A الرحلة (الرحلة عداد يف املعروضني A والرحلة الوقود يف االقتصاد

.)الوقت
ب النوع (العدادات مجموعة(

الرحلة (الرحلة عداد يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط مع) مرتبط (متزامن
A.(

متوسط من كل تهيئة إعادة تتم. (القامئة يف  الرمز عىل اضغط التهيئة، إلعادة
نفس يف) A الرحلة (الرحلة عداد يف املعروضني A والرحلة الوقود يف االقتصاد

.)الوقت
ج النوع (من العدادات مجموعة(

.الرحلة بيانات كمبيوتر يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط مع) مرتبط (متزامن

االقتصاد متوسط تهيئة إعادة تتم. (القامئة يف  الرمز عىل اضغط التهيئة، إلعادة
.)الوقت نفس يف الرحلة بيانات كمبيوتر يف املعروض الوقود يف

مزايا

التطبيقات

٣-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

i-stop فقط

.األحمر باللون العاملة األسطوانات عرض يتم. باأللوان أسطوانة كل حالة عرض يتم 

i-ELOOP نظام مزود

األسطوانة تشغيل إبطال مع

i-stop فقط

.متاحاً i-stop وظيفة تشغيل كان إذا ما بشأن االستعداد حالة تعرض 

البطارية، املحرك، (السيارة جانب عىل i-stop وظيفة لتشغيل االستعداد حالة تعرض 

جاهزة i-stop وظيفة أن يوضح األزرق اللون. األيقونة تلوين باستخدام) الهواء ومكيف
.للتشغيل جاهزة غري أنها يوضح الرمادي واللون للتشغيل،

مزايا

التطبيقات

٤-٢
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التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

i-ELOOP نظام مزود

األسطوانة تشغيل إبطال مع

.السيارة توقف أثناء i-stop وظيفة حالة تعرض 

.تشغيلها عدم أثناء i-stop وظيفة لتشغيل السائق من املطلوبة العمليات توضح 

مدة ومجمل فيها تعمل i-stop وظيفة ظلت التي الحايل الوقت مدة بعرض تقوم 
.فيها تعمل كانت التي الوقت

مزايا

التطبيقات

٥-٢
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التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

i-stop فقط

اللون يكون. املحرك منطقة لون بواسطة عرضها يتم i-stop وظيفة تشغيل حالة 

.تعمل تكن مل إذا رمادي ويكون ،i-stop وظيفة تشغيل أثناء أزرق

الهجني M نظام مع
.الطاقة وتوليد الهجني M نظام تشغيل ووضع i-stop نظام تشغيل حالة يعرض
.وحركتها األسهم اتجاه بواسطة الطاقة تدفق يعرض

التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

األسطوانة تشغيل إبطال بدون

األسطوانة تشغيل إبطال مع

الطاقة تدفق إىل تشري  األسهم
.املحرك من اإلطارات باتجاه األسهم تتحرك القيادة، أثناء

.للشحن القابلة البطارية باتجاه األسهم تتحرك للشحن، القابلة البطارية شحن يتم عندما

.يختلف الفعيل املؤرش أن إال األسهم، كل عرض يتم

.للشحن القابلة البطارية يف تخزينها تم التي الكهرباء كمية تعرض 

.الوقود يف االقتصاد مجمل تعرض 

الرحلة بيانات كمبيوتر يف املعروض الوقود يف االقتصاد متوسط مع) مرتبط (متزامن.

االقتصاد متوسط تهيئة إعادة تتم. (القامئة يف  الرمز عىل اضغط التهيئة، إلعادة
.)الوقت نفس يف الرحلة بيانات كمبيوتر يف املعروض الوقود يف

إضاءة ويتم الكهربائية، األجهزة باتجاه للشحن القابلة البطارية من األسهم تتحرك 
.الوقت نفس يف السيارة مؤرش

مزايا

التطبيقات
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التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

األسطوانة تشغيل إبطال بدون

األسطوانة تشغيل إبطال مع

.متاحاً i-stop وظيفة تشغيل كان إذا ما بشأن االستعداد حالة تعرض 

البطارية، املحرك، (السيارة جانب عىل i-stop وظيفة لتشغيل االستعداد حالة تعرض 
جاهزة i-stop وظيفة أن يوضح األزرق اللون. األيقونة تلوين باستخدام) الهواء ومكيف

.للتشغيل جاهزة غري أنها يوضح الرمادي واللون للتشغيل،

.السيارة توقف أثناء i-stop وظيفة حالة تعرض األسطوانة تشغيل إبطال بدون

.تشغيلها عدم أثناء i-stop وظيفة لتشغيل السائق من املطلوبة العمليات توضح 

مدة ومجمل فيها تعمل i-stop وظيفة ظلت التي الحايل الوقت مدة بعرض تقوم 
.فيها تعمل كانت التي الوقت

املحرك منطقة إضاءة يتم. املحرك منطقة يف i-stop وظيفة تشغيل حالة تعرض 
تباطؤ إيقاف يكون حينام اإلضاءة تتم وال املحرك، تباطؤ إيقاف تشغيل يتم ال حينام

.التشغيل قيد املحرك

مزايا

التطبيقات

٧-٢
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التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

األسطوانة تشغيل إبطال مع

.األحمر باللون العاملة األسطوانات عرض يتم. باأللوان أسطوانة كل حالة عرض يتم 

*الكفاءة عرض شاشة

.الطاقة لكفاءة الفعيل األداء عرض يتم

التحكم حالةالعرض شاشة عىل تظهر التي اإلشارة

مؤثرات بفعل تنخفض التي الكربون أكسيد أول انبعاثات لقيمة طبقاً األوراق رسم ينمو 
األشجار رسوم عدد يف توضيحه يتم النامية لألوارق الرتاكمي العدد إجاميل. النظام

.املعروضة

وظيفة تشغيل بواسطة تزيد أن ميكن والتي قيادتها تم التي املسافة إجاميل تعرض 
i-stop.

i-stop وظيفة تشغيل بفعل السيارة فيه توقفت الذي للوقت املئوية النسبة تعرض 
.السيارة فيه توقفت الذي الوقت إجاميل من مطروحاً

.i-stop وظيفة فيه عملت الذي الوقت مدة بعرض تقوم 

.السيارة فيه توقفت الذي الوقت مدة إجاميل بعرض تقوم 

النهائية العرض شاشة

إىل ON التشغيل وضع من التشغيل بدء مفتاح تحويل يتم عندما التشغيل وضع يف الوقود يف االقتصاد شاشة عىل املوجودة اإلنهاء شاشة كانت إذا
إذا (الوقود يف باالقتصاد تتعلق معلومات عرض أو) مزودة i-stop وظيفة كانت إذا (للوقود الفعلية الكفاءة عرض يتم ،OFF التشغيل إيقاف وضع
).مزودة غري i-stop وظيفة كانت

*)A الرحلة (الرحلة عداد) ربط (ومزامنة الوقود يف االقتصاد بيانات تهيئة إعادة

العرض شاشة عىل)” الحايل” (الوقود اقتصاد متوسط سجل“ “مبؤرش مرتبط العدادات مجموعة بشاشة الوقود يف االقتصاد متوسط مؤرش ألن نظرًا
.اآلخر تهيئة إعادة تتم أحدهام تهيئة إعادة عند فإنه الوسطى،
العدادات مجموعة عرض بشاشة الوقود يف االقتصاد متوسط مؤرش من لكل التهيئة إعادة وعدم التهيئة إعادة بني التبديل ميكن ذلك، إىل باإلضافة
.ممكناً) A الرحلة (الرحلة عداد ضبط إعادة يكون عندما الوسطى العرض شاشة عىل)” الحايل” (الوقود اقتصاد متوسط سجل“ “ومؤرش

مزايا

التطبيقات

.املوديالت بعض يف متوفر*٨-٢

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



التشغيل عنرص تهيئة إعادة

التهيئة وإعادة) الربط (املزامنة معلومات

)A الرحلة (الرحلة عداد
بشاشة الوقود يف االقتصاد متوسط
البيان أجهزة مجموعة عرض

والعدادات

اقتصاد متوسط سجل“ “مؤرش
شاشة عىل)” الحايل” (الوقود

الوسطى العرض

١*/—١X*/—A(XX الرحلة (الرحلة عداد

البيان أجهزة مجموعة عرض بشاشة الوقود يف االقتصاد متوسط
والعدادات

—XX

العرض شاشة عىل)” الحايل” (الوقود اقتصاد متوسط سجل“ “مؤرش
الوسطى

—XX

X :التهيئة إعادة
تهيئة إعادة بدون—: 

.تخصيصه ميكن١*

مزايا

التطبيقات
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السيارة حالة مراقبة شاشة

Warning Guidance

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
".املركبة حالة شاشة "اخرت.٢
.الحالية التحذيرات لعرض” التحذيري التوجيه “اخرت.٣
.التحذير تفاصيل ملشاهدة الصلة ذو التحذير اخرت.٤

من معتمد صيانة بفني واتصل آمن مكان يف السيارة أوقف. عطل به يكون قد السيارة نظام فإن الوسطى، الشاشة عىل التالية الرسائل عرضت إذا
.مازدا رشكة قبل

املعروضة الحالةالشاشة

.مفرطة بصورة املحرك تربيد سائل حرارة درجة ارتفعت إذا تعرض

.الشحن نظام يف عطل هناك كان إذا تعرض

.مرتفعة الوسطى العرض شاشة حول الحرارة درجة تكون عندما التالية الرسالة تعرض

الشمس أشعة بتجنب الوسطى العرض شاشة حول الحرارة درجة أو الكابينة يف الحرارة درجة بخفض يوىص
.املبارشة

الصيانة

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
".املركبة حالة شاشة "اخرت.٢
.الصيانة قامئة شاشة لعرض” الصيانة “اخرت.٣
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت العالمة بتبديل قم.٤

:ييل كام اإلعداد عرض شاشة يف اإلعدادات مواءمة ميكنك

مزايا

التطبيقات
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بورتوريكو األمريكية، املتحدة الواليات

التفسريالعنرصالعروة

مجدول

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

.الصيانة موعد يحل أن إىل املسافة أو الوقت تعرض)األشهر (الوقت
.الصيانة فرتة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
).أقرب أيهام( ١٥ من أقل املتبقية األيام تكون أن أو ميل، ٦٠٠ أو كم

)كم أو ميل (املسافة

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل واملسافة الوقت تهيئة بإعادة تقوم

.الصيانة عملية تتم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

اإلطار تدوير

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

)كم أو ميل (املسافة

.اإلطارات أماكن تبديل موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

الزيت تغيري

اإلعدادات

.الثابت اإلعداد أو املرن اإلعداد من الزيت استبدال فرتة اختيار ميكن
ظروف عىل بناًء املتبقي الزيت عمر بحساب السيارة تقوم املحرك، لزيت املرنة الصيانة اختيار مبجرد

.املحرك تشغيل
.العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء إضاءة بواسطة الزيت تغيري مبوعد السيارة تعلمك

)كم أو ميل (املسافة
)فقط الثابت اإلعداد يف يعرض(

.الزيت تغيري موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.الزيت تغيري حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

)كم أو ميل (املسافة
)فقط املرن اإلعداد يف يعرض(

.الزيت تغيري موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ

.ميل ٦٠٠ أو كم

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.املحرك زيت بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

 

مزايا

التطبيقات
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املكسيك أو كندا

التفسريالعنرصالعروة

مجدول

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

.الصيانة موعد يحل أن إىل املسافة أو الوقت تعرض)األشهر (الوقت
.الصيانة فرتة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
).أقرب أيهام( ١٥ من أقل املتبقية األيام تكون أن أو ميل، ٦٠٠ أو كم

)ميل أو كم (املسافة

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل واملسافة الوقت تهيئة بإعادة تقوم

.الصيانة عملية تتم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

اإلطار تدوير

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

)ميل أو كم (املسافة

.اإلطارات أماكن تبديل موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

الزيت تغيري

اإلعدادات
.الثابت اإلعداد من الزيت استبدال فرتة اختيار ميكن

.العدادات مجموعة يف الربط مفتاح مؤرش ضوء إضاءة بواسطة الزيت تغيري مبوعد السيارة تعلمك

)ميل أو كم (املسافة

.الزيت تغيري موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.الزيت تغيري حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.املحرك زيت بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

 

مزايا

التطبيقات
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األوروبية الطرازات

التفسريالعنرصالعروة

مجدول

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

.الصيانة موعد يحل أن إىل املسافة أو الوقت تعرض)األشهر (الوقت
.الصيانة فرتة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
).أقرب أيهام( ١٥ من أقل املتبقية األيام تكون أن أو ميل، ٦٠٠ أو كم

)ميل أو كم (املسافة

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل واملسافة الوقت تهيئة بإعادة تقوم

.الصيانة عملية تتم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

اإلطار تدوير

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكناإلعدادات

)ميل أو كم (املسافة

.اإلطارات أماكن تبديل موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.اإلطارات أماكن بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

الزيت تغيري

.اإلشعارات إيقاف/تشغيل ميكن١*اإلعدادات

)ميل أو كم (املسافة

.الزيت تغيري موعد يحل حتى املتبقية املسافة تعرض
.الزيت تغيري حتى املتبقية املسافة لضبط العنرص هذا اخرت

١٠٠٠ من أقل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة/مؤرش ضوء يضيئ
.ميل ٦٠٠ أو كم

٢*ضبط إعادة
.األوىل قيمها إىل املتبقية املسافة تهيئة بإعادة تقوم

.املحرك زيت بتبديل تقوم عندما تهيئته إعادة تتم أن يجب النظام، تشغيل يتم عندما

من مزيد عىل للحصول) مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص (متخصص إصالح فني استرش). فقط الطرازات بعض يف (املحرك لزيت املرنة الصيانة إعداد متوفر١*

.التفاصيل

املحرك تشغيل ظروف عىل بناء للزيت املتبقي العمر بحساب السيارة تقوم. الشاشة عىل معروضة اآلتية العنارص ترى سوف املحرك، لزيت املرنة الصيانة إعداد اختيار يتم عندما
.العدادات مجموعة يف الربط مفتاح ضوء إضاءة بواسطة الزيت تغيري مبوعد وتخربك

.SKYACTIV-D و SKYACTIV-G املحرك ذات السيارات يف وذلك املحرك يف التحكم وحدة ضبط إعادة الرضوري من يكون املحرك، زيت بتغيري تقوم عندما٢*

التفسريالعنرصالعروة

الزيت تغيري

 (%)الزيت عمر
.الزيت تغيري موعد يحل حتى املحرك لزيت املتبقي العمر تعرض
عمر عىل املتبقية املسافة تكون عندما العدادات مجموعة يف الربط مفتاح إشارة /مؤرش ضوء يضاء

).أقرب أيهام (يوماً ١٥ من أقل املتبقية األيام تكون أن أو ،)ميل ٦٠٠ (كم ١٠٠٠ من أقل الزيت

ضبط إعادة
%.١٠٠ ليصبح املتبقي الزيت عمر تهيئة بإعادة تقوم
.املحرك زيت باستبدال تقوم عندما النظام تهيئة إعادة تتم أن يجب

مزايا

التطبيقات
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SiriusXM Travel Link®*

أسعار الرياضية، النتائج الطقس، املرور، حركة: التالية SiriusXM لـ والرتفيه املعلومات خدمات عىل أيضاً تحصل مناسب بشكل املجهزة مازدا سيارات
.قيادة تجربة أقىص عىل واحصل SiriusXM.com/infotainment بزيارة قم سيارتك، يف املتاحة املزايا لقامئة بالنسبة. املزيد وغريها الوقود

®SiriusXM Travel Link إىل التبديل

.التطبيقات شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١

. اخرت.٢
.عرضه تريد الذي البند حدد.٣

مالحظة
.السيارة قيادة أثناء البنود بعض اختيار ميكن ال

 

الوظيفةالعنرص

Traffic Plus*الفعيل الوقت يف التنقل نظام شاشة عىل املحّدثة املرورية املعلومات باستمرار تعرض١.

.الجوية النرشة تعرضالجوية النرشة

Weather Radar*التنقل نظام شاشة عىل االستوائية العواصف/واألعاصري الشديدة العواصف الطقس، رادار معلومات مثل بنوداً يعرض١.

.السالمة وتنبيهات وتحذيرات الطقس معلومات يعرضالطقس تنبيهات

.لسيارتك الحايل املكان من القريبة الوقود محطات عن معلومات يعرضالوقود أسعار

.لسيارتك الحايل املكان من القريبة السيارات انتظار مناطق عن معلومات يعرضالسيارة إيقاف

.القامئة من املختارة للفرق والنتائج املباريات مواعيد جدول و رياضة نوع قامئة لكل قامئة يعرضرياضات

.أعاله املذكورة للبنود االشرتاك حالة يعرض*االشرتاك معلومات

السيارة تنقل نظام مع١*

مزايا

التطبيقات

.املوديالت بعض يف متوفر*١٤-٢
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Apple CarPlay

Apple CarPlay إىل التبديل

*الالسليك االتصال يدعم ال Apple CarPlay كان إذا

. بالعالمة إليه املشار USB منفذ يف Apple من األصيل املوصل سلك بإدخال iPhone جهاز بتوصيل قم
.٥١-٢ صفحة يف USB راجع

مالحظة
توصيل تحول عندما iPhone من Bluetooth® منفذ إىل USB إىل النظام يتحول بالسيارة، الخاص Apple CarPlay. استخدام مستمر بشكل ميكن

وتلك ®Bluetooth اتصال باستخدام للتطبيقات املتاحة الوظائف تختلف قد أنه إال .®Bluetooth اتصال عرب االستخدام قيد كانت التي التطبيقات
.Apple CarPlay وضع يف

جهاز توصيل تم إذا iPhone منفذ إىل USB وضع يف النظام يعمل ، بالعالمة إليه املشار غري USB.

*الالسليك االتصال يدعم Apple CarPlay كان إذا

)USB توصيل(

. بالعالمة إليه املشار USB منفذ يف Apple من األصيل املوصل سلك بإدخال iPhone جهاز بتوصيل قم
.٥١-٢ صفحة يف USB راجع

مالحظة
توصيل تحول عندما iPhone من Bluetooth® منفذ إىل USB إىل النظام يتحول بالسيارة، الخاص Apple CarPlay. استخدام مستمر بشكل ميكن

وتلك ®Bluetooth اتصال باستخدام للتطبيقات املتاحة الوظائف تختلف قد أنه إال .®Bluetooth اتصال عرب االستخدام قيد كانت التي التطبيقات
.Apple CarPlay وضع يف

جهاز توصيل تم إذا iPhone منفذ إىل USB وضع يف النظام يعمل ، بالعالمة إليه املشار غري USB.
توصيل لحالة وفقاً السليك اتصال إنشاء ميكن iPhone. كان إذا Apple CarPlay ًوصلة مع فقط مستخدما USB، بإغالق قم Wi-Fi ™الخاص

.السليك iPhone اتصال عىل للحصول Apple CarPlay إعداد أو الصوت بوحدة

)الالسليك االتصال(

™.Wi-Fi و ®Bluetooth باستعامل Mazda Connect مع iPhone جهاز توصيل طريق عن متاح Apple CarPlay إىل الالسليك الوصول

مالحظة
وظائف بني فرق يوجد ال Apple CarPlay واتصال الالسليك االتصال استعامل عند USB.
جهاز كان إذا iPhone ًمبنفذ موصوال USB بطارية شحن يتم الالسليك، االتصال استعامل أثناء iPhone.

جهاز تسجيل
.التالية الطرق من أي باستخدام جهاز تسجيل ميكنك

التحدث زر عىل مطوالً اضغط
الصوت وحدة بتشغيل قم

مالحظة

يكن مل إذا Apple CarPlay ًكوضع مختارا Wi-Fi™، وضع تفعيل عىل يحثك حوار عرض فسيتم Apple CarPlay. اخرت .

مزايا

التطبيقات
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كان إذا Bluetooth® اخرت .التشغيل وضع عىل ضبطه عىل يحثك حوار عرض فسيتم اإليقاف، وضع يف .

من مدعومة أجهزة 7 إىل يصل ما تسجيل ميكن Bluetooth®. سجل أقدم صاحب الجهاز حذف فسيتم أجهزة، 7 من أكرث تسجيل حاولت إذا
.تسجيل

)التحدث زر باستخدام التسجيل(
.تقريباً ثواٍن 4 ملدة التحدث زر عىل مطوالً اضغط.١

.®Bluetooth وحدة يف iPhone جهاز بتسجيل قم.٢
.Apple CarPlay بـ باالتصال اسمح.٣
.Apple CarPlay أجهزة قامئة عىل  iPhone تأكيد ميكنك.٤

）الصوت وحدة باستخدام التسجيل（

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣

.®Bluetooth وحدة يف iPhone جهاز بتسجيل قم.٤
.Apple CarPlay بـ باالتصال اسمح.٥
.Apple CarPlay أجهزة قامئة عىل  iPhone تأكيد ميكنك.٦

جهاز تحديد

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢
.توصيله تريد الذي iPhone جهاز اسم اخرت.٣

. بتفعيل قم) مفعالً غري  كان إذا(.٤

. اخرت.٥

.Apple CarPlay شاشة عىل  اخرت.٦
جهاز حذف

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢
.حذفه املراد iPhone جهاز اسم اخرت.٣

. اخرت.٤

مزايا

التطبيقات
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مالحظة
جهاز حذف تم إذا iPhone أجهزة قامئة من Apple CarPlay، أجهزة من أيضاً حذفه فسيتم Bluetooth® جهاز حذف تم إذا وباملثل، .املسجلة

iPhone أجهزة من Bluetooth® ،أجهزة قامئة من أيضاً حذفه فسيتم املسجلة Apple CarPlay.

جهاز بحذف قمت إذا iPhone أجهزة قامئة من Apple CarPlay أجهزة أو Bluetooth® ،الجهاز بحذف قم املسجلة" Mazda "إعداد من Apple

CarPlay وإعداد Bluetooth® جهاز عىل iPhone.

Apple CarPlay شاشة عرض

.الوسطى العرض شاشة عىل Apple CarPlay شاشة لعرض التالية الطرق من أياً استخدم

الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت

التحكم مفتاح يف  عىل طويلة ضغطة اضغط.

التطبيقات شاشة من  واخرت الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.

.Apple CarPlay شاشة عىل  حدد الالسليك، االتصال يدعم Apple CarPlay كان إذا

*.Apple CarPlay شاشة

مالحظة
.iOS التشغيل نظام إصدار و املتصل iPhone جهاز حسب تختلف قد Apple CarPlay شاشة عىل املعروضة األيقونات ومواضع األيقونات

التفسريأيقونةاإلصالح

املتصل iPhone لـ أيقونة
.Apple CarPlay تطبيق تُشغل
.تطبيق كل استخدام طرق ملعرفة تطبيق كل مع املتوفرة املساعدة معلومات راجع

.Mazda Connect لـ الرئيسية الشاشة إىل يحول

.Apple CarPlay شاشة عرض يتم

Apple CarPlay الستخدام سهلة طرق

التشغيل طريقةالعنرص

١*)Siri (الصوت عىل التعرف وظيفة تنشيط

.بالصوت Apple CarPlay لتشغيل التاليتني الطريقتني من أي باستخدام Siri بتنشيط قم

الصوت يف التحكم مفتاح عىل املوجود التحدث زر عىل اضغط.

االستمرار مع  اضغط.

مزايا

التطبيقات
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التشغيل طريقةالعنرص

اآلن تشغيله مايتم شاشة لعرض
يتم ما شاشة غري شاشة عرض ويجري Apple CarPlay الوضع يف املوسيقى تشغيل يجري عندما

.اآلن تشغيله يتم ما شاشة لعرض التحكم مفتاح عىل  اضغط اآلن، تشغيله

الخريطة شاشة لعرض
شاشة غري شاشة عرض ويجري Apple CarPlay الوضع يف الخريطة عىل املسار إرشاد استخدام عند

.الخريطة شاشة لعرض التحكم مفتاح عىل  اضغط الخريطة،

.التحكم مفتاح يف  عىل االستمرار مع اضغطMazda Connect شاشة الستعادة

.متصل Apple CarPlay يكون بينام مازدا من الصوت عىل التعرف وظيفة استخدام يتعذر١*

Apple CarPlay إلنهاء

مالحظة
الصوت كتم وسيتم املوسيقى صوت مصدر تحديد إلغاء فسيتم ،Apple CarPlay باستخدام موسيقى تشغيل أثناء Apple CarPlay إبطال حال يف

.للسيارة الصوت جهاز من الصادر

*الالسليك االتصال يدعم ال Apple CarPlay كان إذا

.املوصل سلك من iPhone الـ جهاز وافصل USB الـ منفذ من Apple من األصيل املوصل سلك افصل Apple CarPlay وضع إلنهاء

*الالسليك االتصال يدعم Apple CarPlay كان إذا

)USB توصيل(
.املوصل سلك من iPhone الـ جهاز وافصل USB الـ منفذ من Apple من األصيل املوصل سلك افصل Apple CarPlay وضع إلنهاء

)الالسليك االتصال(

".التطبيقات "شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢
.حالياً املتصل iPhone جهاز اسم اخرت.٣

. إبطال.٤

مالحظة

االتصال لتفعيل بتفعيل قم القادمة، املرة يف الجهاز توصيل عند.
إبطال أيضاً ميكن Apple CarPlay التالية الخطوات باستخدام.

)الصوت وحدة بتشغيل قم(

.اإلعداد شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  األيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣
.اإليقاف وضع عىل ™Wi-Fi اضبط.٤
)iPhone باستخدام التشغيل(

.متاحتان التاليتان التشغيل طريقتا

اإلعدادات قامئة اخرت < Bluetooth < MY DEVICES" Mazda"، واضبط Apple CarPlay اإليقاف وضع عىل.
اإلعدادات قامئة اخرت < General < Apple CarPlay < MY DEVICES" Mazda"، بضبط وقم Apple CarPlay اإليقاف وضع عىل.

مزايا

التطبيقات
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Android Auto™

™Android Auto وضع استخدام كيفية

.الذيك الهاتف لتوصيل  بالعالمة إليه املشار USB الـ منفذ يف ™Android الذيك للهاتف أصيل موصل سلك بإدخال قم
.٥١-٢ صفحة يف USB راجع

مالحظة
ذيك هاتف توصيل عند Android™ بـ متصل Bluetooth® منفذ إىل USB استخدام يتم فإنه بالسيارة، املوجود Bluetooth® قبل من Android

Auto™ وضع إىل النظام وينتقل Android Auto™.

الذيك الهاتف توصيل تم إذا Android™ منفذ إىل USB وضع يف النظام يعمل ، بالعالمة إليه املشار غري USB.

™Android Auto وضع شاشة عرض

.الوسطى العرض شاشة يف™ Android Auto وضع شاشة لعرض التالية الطرق من أي استخدم

التطبيقات شاشة من  واخرت الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.

الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت

التحكم مفتاح يف  عىل االستمرار مع اضغط.

™Android Auto لوضع الرئيسية الشاشة

مالحظة
.املتصل™ Android الذيك الهاتف وإصدار االستخدام ظروف حسب تختلف قد™ Android Auto لـ الرئيسية الشاشة عىل املعروضة امليديا وسائط

التفسريأيقونةاإلصالح

.وحالته تفعيله تم الذي التطبيق حسب تختلف املعروضة املحتويات. تطبيق بكل الخاصة املعلومات لعرض－

.Mazda Connect شاشة إىل للعودة

™.Android Auto لـ الصوت عىل التعرف تنشيط

.الذيك™ Android هاتف عن الصادرة اإلشعارات تعرض

مزايا

التطبيقات
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التفسريأيقونةاإلصالح

™.Android Auto لـ الرئيسية الشاشة بعرض يقوم

™.Android Auto وضع الستخدام سهلة طرق

التشغيل طريقةالعنرص

١*الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل

Android وتشغيل الصوت عىل التعرف وضع لتشغيل التالية الطرق من أي استخدام املمكن من
Auto ™الصوت بواسطة.

الكلامت، قل“ OK Google.”

شاشة عىل  األيقونة اخرت Android Auto.™
بعد عن الصوت يف التحكم مفتاح عىل املوجود التحدث زر عىل اضغط.

اآلن تشغيله مايتم شاشة لعرض
يتم ما شاشة غري شاشة عرض ويجري™ Android Auto الوضع يف املوسيقى تشغيل يجري عندما

.اآلن تشغيله يتم ما شاشة لعرض التحكم مفتاح عىل  اضغط اآلن، تشغيله

الخريطة شاشة لعرض
غري شاشة عرض ويجري ™Android Auto الوضع يف الخريطة عىل املسار إرشاد استخدام عند

.™Android Auto خريطة شاشة لعرض التحكم مفتاح عىل  اضغط الخريطة، شاشة

.التحكم مفتاح يف  عىل االستمرار مع اضغطMazda Connect شاشة الستعادة

.متصل™ Android Auto يكون بينام مازدا من الصوت عىل التعرف وظيفة استخدام يتعذر١*

™Android Auto إلنهاء

.املوصل سلك من ™Android الذيك الهاتف افصل أو USB الـ منفذ من ™Android من األصيل املوصل سلك افصل ،™Android Auto وضع إلنهاء
™)Android Auto توصيل إمكانية عدم حال يف(

.™Android Auto توصيل ويتعذر ،”الجّوال يف خطأ “الرسالة عرض يتم عندما

.™Android Auto مع متوافق ™Android املعني الذيك الهاتف أن من تأكد
.أخرى مرة الجهاز بإقران قم املوصل، سلك إىل ™Android الذيك هاتفك توصيل إعادة محاولة قبل

™)Android Auto تشغيل تعذر عند(
.املوصل سلك بواسطة توصيلها يتم حني فقط الشحن وضع يف متصلة تكون الذكية ™Android هواتف بعض

.اإلرسال متكني وضع إىل فقط الشحن وضع من الذيك للهاتف USB إعداد بتغيري قم لذلك ،™Android Auto استخدام يتعذر قد الحالة، هذه يف
.أيضاً لالستخدام قابل غري يكون قد ™Android Auto ألن Apple CarPlay بفصل قم االستخدام، قيد Apple CarPlay كان إذا ذلك، إىل باإلضافة

مزايا
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متكني وضع يف االتصال مع تشغيله أعد ثم واحدة، مرة™ Android Auto اتصال إعداد بإيقاف قم ،™Android Auto تشغيل تعذر استمر إذا
.اإلرسال

).٩٠-٢ صفحة (اإلعدادات شاشة عىل  التبويب عالمة يف™ Android Auto االتصال إعداد تغيري املمكن من

مزايا
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الرتفيه

معرفتها عليك يجب أمور

تحذير 

:متوقفة السيارة تكون عندما الصويت الجهاز ضبط عىل دامئاً احرص
انتباهك يرصف أن شانه من ذلك ألن السيارة قيادة أثناء الصويت الجهاز ضبط الخطورة من .السيارة قيادة أثناء الصويت التحكم مفاتيح بضبط تقم ال

.خطرية لحوادث يعرضك قد مام السيارة قيادة عن
درجة ألقىص الرتكيز ميكنك حتى ألسفل إليها النظر بدون املفاتيح استعامل تعلم القيادة، عجلة عىل مجهزة الصوت يف التحكم مفاتيح كانت وإن حتى
.السيارة تقود وأنت الطريق عىل

تنبيه 

اإلنذار وأجراس السيارة أجراس فيها مبا سيارتك خارج األصوات بسامع لك تسمح التي القيمة عىل الصوت مستوى بضبط قم اآلمنة، القيادة لضامن
.خاص بشكل

مالحظة
املحرك تشغيل عدم أثناء طويلة ملدة التشغيل قيد الصوت نظام ترتك ال البطارية، تفريغ ملنع.
من ضوضاء صدور يف ذلك يتسبب فقد منها، بالقرب أو السيارة يف الالسلكية اإلشارات إرسال/استقبال جهاز أو محمول هاتف باستعامل قمت إذا

.الصويت الجهاز يف خلل حدوث إىل يشري ال ذلك أن إال الصويت، الجهاز

.الصويت النظام عىل سائل أي سكب إىل تعمد ال

مزايا
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*.األقراص إدخال فتحة يف CD املضغوطة األقراص غري يشء أي إدخال إىل تعمد ال

 

الراديو موجات استقبال

AM املوجة بث خصائص

.اآليوين الجوي بالغالف ارتطامها بعد وترتد والجبال املباين مثل طريقها تعرتض التي األشياء حول AM املوجة إشارات تنحني
.FM املوجة إشارات من أطول مسافات إىل تصل يجعلها وهذا

.الوقت نفس يف الرتدد نفس عىل محطتني التقاط يتم أن أحياناً يحدث فقد هذا وبسبب

FM املوجة بث خصائص

األحادي FM البث من أقرص حتى السرتيو FM البث نطاق ويكون. املصدر من) ميل ٣٠―٢٥ (كم ٥٠―٤٠ نحو العادة يف FM موجة بث يبلغ
.قناتني إىل الصوت لتقسيم إضايف ترميز إىل يحتاج ألنه) السرتيو غري(

مزايا
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فإن ،AM البث إلشارات وخالفاً. تنعكس ولكنها واألركان الحواف عند تنحني ال ألنها الضوء حزم تشبه FM البث إرسال أجهزة من الصادرة اإلشارات
البث محطات مثل بعيدة مسافات من إشاراتها استقبال ميكن ال FM البث محطات فإن لذا. األفق متجاوزة االنتقال ميكنها ال FM البث إشارات

AM.

يف أفضل يكون أن ميكن االستقبال أن عىل. االستقبال يضعف الرطوبة فارتفاع. FM البث إشارات استقبال عىل تؤثر أن الجوية للظروف ميكن كام
.صحواً الجو فيها يكون التي األيام يف منه غامئاً فيها الجو يكون التي األيام

)املسارات متعددة الضوضاء(
نفس يف املنعكسة واإلشارات املبارشة اإلشارات استقبال املمكن فمن مسارها، تعوق التي األشياء عن تنعكس أن ميكنها FM البث إشارات أن مبا

الشديد االقرتاب عند أيضاً تظهر أن املشكلة لهذه ميكن. مضطرب أو متقطع صوت هيئة عىل يظهر االستقبال يف طفيفاً تأخرياً يسبب وهذا. الوقت
.املرسل من

)التفويت/الرفرفة ضوضاء(
يف السيارة مرور عند. العوائق من وغريها والجبال العالية املباين وبني الوديان يف ضعيفة وتصبح مستقيمة خطوط يف FM مرسل من اإلشارات تنتقل

.مزعجة ضوضاء مسببة فجأة االستقبال حالة تتغري فقد املناطق، هذه من منطقة

مزايا
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)الضعيفة اإلشارة ضوضاء(
.الصوت بتقطع الحافية املناطق هذه يف االستقبال ويتصف. املرسل عن البعد بسبب ضعيفة البث إشارات تصبح الضواحي، يف

)القوية اإلشارة ضوضاء(
املستقبل يف الصوت وتقطع الضوضاء حدوث يف يتسبب مام للغاية قوية البث إشارات تكون. اإلرسال برج من الشديد االقرتاب عند هذا يحدث

.الالسليك

)املحطة انحراف ضوضاء(
.الثانية املحطة التقاط ويتم مؤقتة بصورة األصلية املحطة تُفقد فقد متامثلة، وترددات قوية بإشارات محطتني بث فيها منطقة إىل السيارة وصول عند

.االضطراب لهذا نتيجة الضوضاء بعض تحدث الوقت، ذلك يف

*التكاثف ظاهرة

ملشغل) والعدسة املنشور (البرصية املكونات عىل أو CD قرص عىل الرطوبة تتكاثف قد باردة، السيارة تكون بينام مبارشة التدفئة جهاز تشغيل بعد
القرص عىل املتكاثفة الرطوبة وملعالجة. الجهاز يف إدخاله بعد الفور عىل CD املضغوط القرص إخراج سيجري الحالة، هذه مثل يف. CD أقراص

ثم ومن. تقريبًا ساعة خالل طبيعية بصورة البرصية املكونات عىل املتكاثفة الرطوبة تتبخر. ناعمة قامش قطعة باستعامل مبسحها قم ،CD املضغوط
.الجهاز استعامل محاولة قبل العادي التشغيل عودة فلتنتظر

مزايا
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*CD أقراص مشغل مع التعامل

.التالية االحتياطات اتباع يجب

أقراص تستخدم ال CD عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. مشقوقة أو مشوهة.

خلل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. وغريها الثامين أو القلبي الشكل ذات األقراص مثل التقليدية غري األقراص تستخدم ال.

املضغوط بالقرص الخاص الذاكرة جزء كان إذا CD القرص تستخدم ال شفاف، شبه أو شفافًا.

شفاف

املضغوطة األقراص لبعض والخارجية الداخلية الحواف تكون قد CD بصورة إعدادها يتم لن خشنة، حواف ذات أقراص استخدام عند. خشنة
الحواف بإزالة قم لذا. عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد ذلك، إىل باإلضافة. بتشغيلها CD أقراص مشغل يقوم ولن صحيحة
من والخارجية الداخلية الحواف بحك قم الخشنة، الحواف وإلزالة. أدناه مبني هو كام رصاص قلم أو جاف حرب قلم باستعامل مقدًما الخشنة
.جاف حرب قلم أو رصاص قلم بجوانب CD املضغوط القرص

مستوية غري سطوح عىل القيادة أثناء الصوت، يف مفاجئ ارتفاع يحدث رمبا.

مزايا
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أقراص تشغيل ميكن CD بها أخرى أقراص أية تشغيل ميكن وال. الصورة يف املبني الشعار تحمل التي.

بطريق املنسوخة األقراص مثل قانوين غري بشكل نسخها يتم التي األقراص استخدام حالة يف. قانونية بطريقة إنتاجها تم التي األقراص استخدم
.الصحيحة بالطريقة الجهاز يعمل ال قد القرصنة

املضغوطة األقراص مع التعامل عند عليه اإلشارات تسجيل تم الذي السطح مالمسة عدم عىل بالغاً  ًحرصا احرص CD .املضغوط القرص وارفع
CD الخارجية والحافة الثقب من أو الخارجية الحواف من بإمساكه.

املضغوط القرص عىل رشيط أو ورقة لصق إىل تعمد ال CD .إخراج يتعذر قد). البطاقة عليه توجد ال الذي الوجه (الخلفي الوجه خدش وتجنب
.عطل حدوث يف يتسبب مام القرص،

نوعية عىل يؤثر مام عليه، اإلشارات تسجيل تم الذي السطح من املنعكس الضوء كمية من تقلل أن واألوساخ األصابع، وبصامت للغبار، ميكن
.حافته إىل متجًها CD املضغوط القرص مركز من مبتدئًا ناعمة قامش قطعة باستعامل بلطف امسحه متسًخا، املضغوط القرص كان وإذا. الصوت

كيميائية مواد استعامل عدم ينبغي. املنزلية التنظيف رشاشات أو االستاتيكية للكهرباء املضادة العوامل أو التقليدية، األقراص رشاشات تستخدم ال
يؤدي أن ميكن يشء أي استعامل عدم وينبغي. CD املضغوط القرص بسطح رضًرا تلحق أن ميكنها حيث) ثرن (الطالء ومرقق البنزين مثل متطايرة

.املضغوطة األقراص تنظيف عند عليه الضباب تكوين أو ثنيه أو البالستيك رضر إىل
أقراص مشغل يقوم CD كالهام أو املعيبة أو املتسخة املضغوطة األقراص إخراج ويتم. مقلوبًا إدخاله حالة يف املضغوط القرص بإخراج.
أقراص مشغل يف التنظيف أقراص بإدخال تقم ال CD.
تقشري به ملصق عليها مثبت أقراص أية تضع ال.
أقراص بعض تشغيل من الجهاز يتمكن ال قد CD-R/CD-RW املضغوطة األقراص مسجل أو كمبيوتر جهاز باستخدام تسجيلها تم التي CD،

.الجهاز بداخل العدسة عىل الرطوبة تكثف أو الغبار إىل يرجع أو الخ، األوساخ أو البقع، أو الخدوش، أو القرص، خصائص إىل ذلك ويرجع
املضغوطة األقراص تلف إىل العالية الحرارة درجة أو املبارش الشمس لضوء معرض مكان يف السيارة يف املضغوطة األقراص تخزين يؤدي قد

CD-R/CD-RW، للتشغيل قابلة غري يجعلها مام.
تشغيل ميكن ال CD-R/CD-RW بايت ميجا ٧٠٠ سعتها تتجاوز التي.
برنامج (التطبيق يف املستخدم اإلعداد إىل ذلك ويرجع كمبيوتر، جهاز باستخدام تسجيلها تم معينة أقراص تشغيل من الجهاز يتمكن ال قد

.)منه التطبيق رشاء تم الذي املتجر استرش التفاصيل، من للمزيد). (الكتابة
أقراص عىل مسجلة العناوين، مثل معينة، نصية بيانات عرض عدم املحتمل من CD-R/CD-RW املوسيقية البيانات عرض عند CD-DA.
قرص إدخال بني ما الفاصلة الفرتة وتزيد CD-RW العادي املضغوط القرص عن التشغيل يبدأ أن إىل CD أو CD-R.
املضغوطة باألقراص الخاصة والتنبيهات التعليامت دليل اقرأ CD-R/CD-RW بالكامل.
عدم يراعى كام. املدمج القرص ملصق حافات من بارزة الصقة مادة أو جزئياً، مقرش ملصق أو سيلوفان، رشيط عليها امللصق األقراص تستخدم ال

.عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. تجاري بشكل يباع للقراءة مدمج قرص ملصق عليها املثبت األقراص استخدام

مزايا
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MP3 تشغيل بشأن نصائح

MP3 لعبارة األوىل الحروف متثل MPEG Audio Layer 3 عمل مجموعة وضعته الصويت للضغط قيايس تنسيق وهي MPEG ملنظمة التابعة

)ISO (١*الدولية.
.تقريبًا املصدر بيانات حجم من عرشة عىل واحد إىل الصوت بيانات بضغط MP3 تنسيق استخدام ويسمح

.MP3 ملفات صورة يف) mp3 (.االمتداد ذات امللفات بتشغيل الوحدة هذه تقوم
للمعايري الدولية املنظمة١*

تنبيه 

تتعرف لن ذلك، فعلت فإن .الصويت امللف امتداد بتغيري تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .صوتية غري مللفات الصوتية بامللفات خاص امتداد تستخدم ال
.عطل أو ضوضاء إصدار إىل يؤدي ما امللف عىل الوحدة

مالحظة
املنتج هذا الستغالل حقوق أية يتضمن أو ترخيًصا مينحك وال فقط، تجاري وغري شخيص بشكل الستعامله ترخيًصا مينحك املنتج بهذا سيارتك تجهيز
شبكات أو/و اإلنرتنت أو اإلنرتنت عرب بث أو )أخرى بوسائل أو السليك، بث أو الصناعية، األقامر عرب أو أريض،( الحي البث يف )عائًدا يدر أي( تجارًيا
عىل الحصول وينبغي .الطلب حسب الصوتيات خدمة أو املدفوعة الصوتيات خدمة تطبيقات مثل اإللكرتونية املحتويات توزيع أنظمة أو أخرى

.http://www.mp3licensing.com :التايل العنوان زيارة يرجى التفاصيل، من مزيد عىل وللحصول .األغراض تلك مثل يف الستغاللها مستقل ترخيص

ملفات تشغيل الصويت الجهاز لهذا ميكن MP3 أقراص عىل املسجلة CD-R/CD-RW/CD-ROM.*

ملف تسمية عند MP3، ملف امتداد إضافة من تأكد MP3 وهو.) mp3 (امللف اسم بعد.
محدود العرض شاشة عىل تظهر أن ميكن التي األرقام أو الحروف عدد.

 

WMA بشأن نصائح

.١*Microsoft رشكة ِقبل من املستخدم الصوت ملفات ضغط تنسيق وهو Audio ١*Windows Media لعبارة اختصاًرا WMA تعد
.MP3 من أعىل ضغط مبعدل وتخزينها الصوت بيانات إنشاء ميكن
.WMA ملفات صورة يف) wma (.االمتداد ذات امللفات بتشغيل الوحدة هذه تقوم

*١Windows Media و Microsoft لرشكة مسجلة تجارية عالمات هي Microsoft Corporation U.S األخرى والدول املتحدة الواليات يف.

تنبيه 

تتعرف لن ذلك، فعلت فإن .الصويت امللف امتداد بتغيري تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .صوتية غري مللفات الصوتية بامللفات خاص امتداد تستخدم ال
.عطل أو ضوضاء إصدار إىل يؤدي ما امللف عىل الوحدة

ملفات WMA بالصورة املجلدات أو امللفات أسامء تعرض ال قد أو الطبيعية بالصورة تعمل ال قد املحددة تلك خالف مبواصفات املكتوبة
.الصحيحة

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٢٨-٢
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امللف امتداد بإضافة قم الحالة هذه ويف. اإلعدادات أو والربمجيات واإلصدار الكمبيوتر تشغيل لنظام تبعاً امللف امتداد يتوفر ال وقد" wma ".إىل

.*القرص/الذاكرة إىل اكتبه ثم امللف اسم نهاية

 

AAC بتنسيق امللفات تشغيل بشأن نصائح

AAC لعبارة األوىل الحروف متثل Advanced Audio Coding مجموعة وضعته الصويت للضغط قيايس تنسيق وهي املتطور، الصويت الرتميز وتعني

.MP3 من أعىل ضغط مبعدل وتخزينها الصوت بيانات إنشاء ميكن. ١*الدولية) ISO (ملنظمة التابعة MPEG عمل
.AAC ملفات مثال) aac/.m4a/.wav (.بامتداد ملفات بتشغيل الوحدة هذه تقوم

تنبيه 

تتعرف لن ذلك، فعلت فإن .الصويت امللف امتداد بتغيري تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .صوتية غري مللفات الصوتية بامللفات خاص امتداد تستخدم ال
.عطل أو ضوضاء إصدار إىل يؤدي ما امللف عىل الوحدة

ملفات AAC بالصورة املجلدات أو امللفات أسامء تعرض ال قد أو الطبيعية بالصورة تعمل ال قد املحددة تلك خالف مبواصفات املكتوبة
.الصحيحة

امللف امتداد بإضافة قم الحالة هذه يف. اإلعدادات أو والربمجيات واإلصدار الكمبيوتر تشغيل لنظام تبعاً امللف امتداد يتوفر ال وقد." aac"،

."m4a"، أو." wav "الذاكرة/*القرص إىل اكتبه ثم امللف اسم نهاية إىل.
للمعايري الدولية املنظمة ١*

*التكاثف ظاهرة

)والعدسة املنشور (البرصية املكونات عىل أو DVD قرص عىل الرطوبة تتكاثف قد باردة، السيارة تكون بينام مبارشة التدفئة جهاز تشغيل بعد
قرص عىل املتكاثفة الرطوبة وملعالجة. الجهاز يف إدخاله بعد الفور عىل DVD قرص إخراج سيجري الحالة، هذه مثل يف. DVD أقراص ملشغل
DVD، فلتنتظر ثم ومن. تقريبًا ساعة خالل طبيعية بصورة البرصية املكونات عىل املتكاثفة الرطوبة تتبخر. ناعمة قامش قطعة باستعامل مبسحها قم
.الجهاز استعامل محاولة قبل العادي التشغيل عودة

*DVD أقراص مشغل مع التعامل

.التالية االحتياطات اتباع يجب

أقراص تستخدم ال DVD عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. مشقوقة أو مشوهة.

خلل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. وغريها القلبي الشكل ذات األقراص مثل التقليدية غري األقراص تستخدم ال.

مزايا

الرتفيه

٢٩-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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بالقرص الخاص الذاكرة جزء كان إذا DVD القرص تستخدم ال شفاف، شبه أو شفافًا.

شفاف

لقرص والخارجية الداخلية الحواف تكون قد DVD ولن صحيحة بصورة إعدادها يتم لن خشنة، حواف ذات أقراص استخدام عند. خشنة الجديد
الخشنة الحواف بإزالة قم لذا. عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد ذلك، إىل باإلضافة. بتشغيلها DVD أقراص مشغل يقوم

DVD لقرص والخارجية الداخلية الحواف بحك قم الخشنة، الحواف وإلزالة. أدناه مبني هو كام رصاص قلم أو جاف حرب قلم باستعامل مقدًما
.جاف حرب قلم أو رصاص قلم بجوانب

مستوية غري سطوح عىل القيادة أثناء الصوت، يف مفاجئ ارتفاع يحدث رمبا.

أقراص أي تشغيل ميكن DVD أو التوضيحي الرسم يف الظاهر الشعار تحمل DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW بيانات ذات
).DVD-Video/DVD-VR ملف (الفيديو

بطريق املنسوخة األقراص مثل قانوين غري بشكل نسخها يتم التي األقراص استخدام حالة يف. قانونية بطريقة إنتاجها تم التي األقراص استخدم
.الصحيحة بالطريقة الجهاز يعمل ال قد القرصنة

أقراص مع التعامل عند عليه اإلشارات تسجيل تم الذي السطح مالمسة عدم عىل بالغاً  ًحرصا احرص DVD .قرص ارفع DVD من بإمساكه
.الخارجية والحافة الثقب حواف من أو الخارجية الحواف

قرص عىل رشيط أو ورقة لصق إىل تعمد ال DVD .القرص، إخراج يتعذر قد). البطاقة عليه توجد ال الذي الوجه (الخلفي الوجه خدش وتجنب
.عطل حدوث يف يتسبب مام

مزايا

الرتفيه

٣٠-٢
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نوعية عىل يؤثر مام عليه، اإلشارات تسجيل تم الذي السطح من املنعكس الضوء كمية من تقلل أن واألوساخ األصابع، وبصامت للغبار، ميكن
.حافته إىل متجًها DVD قرص مركز من مبتدئًا ناعمة قامش قطعة باستعامل بلطف امسحه متسًخا، DVD قرص كان وإذا. الصوت

كيميائية مواد استعامل عدم ينبغي. املنزلية التنظيف رشاشات أو االستاتيكية للكهرباء املضادة العوامل أو التقليدية، األقراص رشاشات تستخدم ال
رضر إىل يؤدي أن ميكن يشء أي استعامل عدم وينبغي. DVD قرص بسطح رضًرا تلحق أن ميكنها حيث) ثرن (الطالء ومرقق البنزين مثل متطايرة

.DVD أقراص تنظيف عند عليه الضباب تكوين أو ثنيه أو البالستيك
أقراص مشغل يقوم DVD قرص بإخراج DVD أقراص إخراج ويتم. مقلوبًا إدخاله حالة يف DVD كالهام أو املعيبة أو املتسخة.
أقراص مشغل يف التنظيف أقراص بإدخال تقم ال DVD.
تقشري به ملصق عليها مثبت أقراص أية تضع ال.
أقراص بعض تشغيل من الجهاز يتمكن ال قد DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW أو كمبيوتر جهاز باستخدام تسجيلها تم التي

الرطوبة تكثف أو الغبار إىل يرجع أو إلخ، األوساخ أو البقع، أو الخدوش، أو القرص، خصائص إىل ذلك ويرجع ،DVD املضغوطة األقراص مسجل
.الوحدة بداخل العدسة عىل

أقراص تخزين يؤدي قد DVD املضغوطة األقراص تلف إىل العالية الحرارة درجة أو املبارش الشمس لضوء معرض مكان يف السيارة يف
DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW، للتشغيل قابلة غري يجعلها مام.

برنامج (التطبيق يف املستخدم اإلعداد إىل ذلك ويرجع كمبيوتر، جهاز باستخدام تسجيلها تم معينة أقراص تشغيل من الجهاز يتمكن ال قد
.)منه التطبيق رشاء تم الذي املتجر استرش التفاصيل، من للمزيد). (الكتابة

املضغوطة باألقراص الخاصة والتنبيهات التعليامت دليل اقرأ DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW بالكامل.
قرص ملصق حافات من بارزة الصقة مادة أو جزئياً، مقرش ملصق أو سيلوفان، رشيط عليها امللصق األقراص تستخدم ال DVD .عدم يراعى كام

.عطل حدوث يف يتسبب مام القرص، إخراج يتعذر قد. تجاري بشكل يباع الذي) DVD-R (ملصق عليها املثبت األقراص استخدام
فيديو قرص تشغيل فيها ميكن التي الرشوط DVD تعمل ال قد. للقرص الحاسويب الربنامج صانع مقاصد عىل ذلك ويعتمد مسبقاً تحديدها ميكن

املرفقة التعليامت إىل دوماً الرجوع يرجى. الربنامج صانع قصده الذي للتصميم طبقاً يعمل DVD أقراص مشغل ألن املستخدم يريد كام الوظائف
.تشغيله املراد بالقرص

رشكة من ترخيص مبقتىض مصنعة Dolby Labouratories, Inc ..و دولبي رمز يعتربD مبؤسسة خاصة تجارية عالمات املزدوجة Dolby
Labouratories.

مالحظة
ملفات( الفيديو بيانات تشغيل ميكن DVD-Video/DVD-VR( أقراص عىل املسجلة DVD/DVD-R/DVD R/DVD-RW/DVD RW.
أقراص تشغيل مع متوافقة الوحدة هذه DVD/DVD-R الطبقات مزدوجة.
السوق عىل اإلقليمي الرقم يعتمد( ]٣[ أو ]٢[ هو الوحدة لهذه اإلقليمي الرقم.(
ملفات DVD-Video/DVD-VR أو امللفات أسامء تعرض ال قد أو الطبيعية بالصورة تعمل ال قد املحددة تلك خالف مبواصفات املكتوبة

.الصحيحة بالصورة املجلدات

*القرص عىل املعروضة العالمة

:ييل كام الصناديق أو األقراص عىل املعروضة العالمات

املعنىالعالمة

NTSCPALالسوق عىل يعتمد البث نظام (ملون تليفزيوين نظام إىل يشري.(

.الصوتية املسارات رقم إىل يشري
.الصوتية التسجيالت عدد إىل الرقم هذا يشري

.املكتوبة الرتجمة لغات عدد إىل يشري
.املسجلة اللغات عدد إىل الرقم هذا يشري

.الزوايا عدد
.املسجلة الزوايا عدد إىل الرقم هذا يشري

مزايا

الرتفيه

٣١-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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املعنىالعالمة

.اختيارها ميكن التي الشاشة أوضاع إىل يشري
.قياسية شاشة إىل" ٣:  ٤ "يشري و عريضة شاشة إىل يشري" ٩:  ١٦"

.فيها القرص تشغيل ميكن الذي املنطقة رمز إىل يشري
التشغيل قابلية إىل فيشري رقم وجود أما العامل، مستوى عىل التشغيل قابلية إىل) الكل( ALL تشري

.املنطقة عىل بناء

مرسد

DVD-Video*

DVD-Video منتدى يحدده فيديو صورة لحفظ مقياس هو DVD.
"MPEG2"، إىل باإلضافة. ويخزنها الصورة بيانات من ١/٤٠ نحو مبعدل الصورة بضغط يقوم حيث إقراره تم الرقمي، الضغط تقنيات يف عاملي قياس

باستخدام الصوتية املعلومات تخزين ميكن. الشاشة صورة لشكل طبقاً املعينة املعلومات كم يغري والذي التغيري، معدل ترميز تقنية إقرار تم ذلك،
.أفضل بصوت االستمتاع من لتتمكن) املشفر النبيض التضمني( PCM من بدالً الرقمية Dolby تقنية

.متعددة لغات توافر مثال االستمتاع من املزيد لك لتحقق املزودة اإلضافية الوظائف من العديد هناك ذلك، إىل باإلضافة

DVD-VR*

DVD-VR عبارة اختصار هي DVD Video Recording Format فيديو تسجيل تنسيق تعني وهي DVD، قام فيديو صورة تخزين مقياس وهي
.بتحديده DVD منتدى

*متعددة زوايا

.معينة زاوية اختيار ميكنه املستخدم فإن ،)الكامريا موضع (متعددة بزوايا تسجيلها ميكن املناظر ألن. DVD أقراص مشغل وظائف من واحدة

*متعددة لغات

.املرادة اللغة اختيار وميكن متعددة بلغات الفيديو صور لنفس املكتوبة والرتجمة الصوت بتخزين تقوم DVD أقراص مشغل وظائف إحدى

*املنطقة رمز

.املنطقة لهذه املصنعة األقراص تشغل فقط ميكن حيث منطقة كل يف باألسواق خاصة ومشغالتها DVD ألقراص رموز تعيني يتم
.القرص عىل موجود غري للمشغل املعني املنطقة رمز كان إذا قرص تشغيل ميكن ال

قابل غري القرص يكون قد الحالة، هذه ويف. للمنطقة طبقاً مينع قد القرص تشغيل فإن القرص، عىل املنطقة رمز يذكر مل إذا حتى ذلك، إىل باإلضافة
.هذا DVD مشغل باستخدام للتشغيل

 

OGG تشغيل بشأن نصائح

OGG بـ الخاص الصويت الضغط تنسيق هو Xiph. .Org Foundation
.MP3 من أعىل ضغط مبعدل وتخزينها الصوت بيانات إنشاء ميكن
.OGG ملفات صورة يف) ogg (.االمتداد ذات امللفات بتشغيل الوحدة هذه تقوم

تنبيه 

تتعرف لن ذلك، فعلت فإن .الصويت امللف امتداد بتغيري تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .صوتية غري مللفات الصوتية بامللفات خاص امتداد تستخدم ال
.عطل أو ضوضاء إصدار إىل يؤدي ما امللف عىل الوحدة

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٢-٢
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ملفات OGG بالصورة املجلدات أو امللفات أسامء تعرض ال قد أو الطبيعية بالصورة تعمل ال قد املحددة تلك خالف مبواصفات املكتوبة
.الصحيحة

امللف امتداد بإضافة قم الحالة هذه ويف. اإلعدادات أو والربمجيات واإلصدار الكمبيوتر تشغيل لنظام تبعاً امللف امتداد يتوفر ال وقد." ogg "إىل
.الذاكرة إىل اكتبه ثم امللف اسم نهاية

 

USB جهاز تشغيل بشأن إرشادات

:ييل كام الصوتية امللفات بتشغيل الوحدة هذه تقوم

الوحدة بهذه التشغيلاالمتداد

.mp3MP3

.wmaWMA

.aac
AAC

.m4a

.wavWAV

.oggOGG

تنبيه 

تتعرف لن ذلك، فعلت فإن .الصويت امللف امتداد بتغيري تقم ال ذلك، إىل باإلضافة .صوتية غري مللفات الصوتية بامللفات خاص امتداد تستخدم ال
.عطل أو ضوضاء إصدار إىل يؤدي ما امللف عىل الوحدة

مالحظة
الومضية الذاكرة وحالة نوع عىل اعتامداً التشغيل يتعذر قد USB القياسية املواصفات مع يتوافق الصويت امللف كان إذا حتى.
ملف تشغيل ميكن ال WMA/AAC الوحدة هذه يف امللفات نسخ ضد حامية به.
ذاكرة عىل املوجودة امللفات من ملف اسم كان إذا USB ًعىل القدرة عدم مثال التشغيل يف مشاكل وقوع يف هذا يتسبب فقد للغاية، طويال

.األغنية تشغيل
)حرف ٨٠ حدود يف :به املوىص العدد(

التشغيل ترتيب عن يختلف قد الجهاز عىل املخزنة املوسيقية البيانات ترتيب.
بياناتك من احتياطية بنسخة باالحتفاظ دامئاً تقوم أن نويص نحن تلفها، أو املحفوظة البيانات فقد لتجنب.

) بـ إليه ُمشار USB مبنفذ مزودة غري سيارات(

يتم عندما شحنه إعادة تتم أوال يعمل أال املحتمل فمن أمبري، مليل ١٠٠٠ وقيمته الكهربايئ للتيار األقىص الحد عن جهاز يف التيار زاد ما إذا
.توصيله

) بـ إليه ُمشار USB مبنفذ مزودة سيارات(

الشحن إعادة أو التشغيل يتم ال قد التالية، التيار قيمة املتصل الجهاز يف التيار استهالك تجاوز حال يف.

أمبري ميل 2100 :متصل أبل جهاز
مع متوافق جهاز BC1.2 امبري ميل 1500 :متصل

مزايا

الرتفيه

٣٣-٢
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أمبري ميل 500 :متصل أعاله املذكور غري جهاز

جهاز بإخراج تقم ال USB وضع يف الجهاز يكون بينام USB )راديو وضع يف الجهاز يكون بينام فقط أخرجها FM/AM وضع أو CD*.(
مرور كلمة باستخدام للحامية تخضع البيانات كانت إذا الجهاز يعمل لن.

أو امللفات أسامء تعرض ال قد أو الطبيعية بالصورة تعمل ال قد املحددة تلك خالف مبواصفات املكتوبة MP3/WMA/AAC/OGG ملفات
.الصحيحة بالصورة املجلدات

 

Apple CarPlay بـ املتعلقة املسؤولية وإخالء االتفاقيات

.للسيارة الصوت جهاز باستخدام iPhone جهاز تشغيل يستطيع والذيApple CarPlay مع متوافقة الوحدة هذه

iPhone و Siri و Apple Music لرشكة مسجلة تجارية عالمات هي Apple Inc.

Apple CarPlay لرشكة تجارية عالمة هي Apple Inc.

iOS لرشكة مسجلة تجارية عالمة أو تجارية عالمة هي Cisco ترخيص مبقتىض استخدامه ويتم أخرى ودول املتحدة الواليات يف.

.OS التشغيل نظام إصدار أو الطراز عىل هذا ويعتمد متوافقاً يكون ال قد

تنبيه 

جهاز بتشغيل تقم ال السالمة، لدواعي iPhone القيادة أثناء.

جهاز افصل iPhone الحرارة درجة نتيجة البطارية تفسد قد أو للتلف يتعرض قد السيارة، داخل تركه حال يف .االستخدام قيد يكون ال عندما
.الكابينة داخل املرتفعة أوالرطوبة

جهاز بطارية فساد حال يف iPhone، الوحدة بهذه توصيله تم لو حتى الصوت تشغيل يتعذر وقد الشحن إعادة من يتمكن ال فقد.

أجل من بعناية املستخدم تعليامت اقرأ االستخدام، قبل iPhone.

مالحظة
.بياناتك من احتياطية بنسخة باالحتفاظ دامئاً تقوم أن نويص نحن تلفها، أو املحفوظة البيانات فقد لتجنب

 

™Android تشغيل بشأن إرشادات

.أعىل أو ™Android من 5.0 بوب لويل ويشغل Android مع متوافق ذيك وهاتف Google Play عىل Android Auto تطبيق يتطلب

تنبيه 

الذيك الهاتف بتشغيل تقم ال السالمة، لدواعي Android ™القيادة أثناء.

الذيك الهاتف افصل Android ™نتيجة البطارية تضعف قد أو للتلف يتعرض قد السيارة، داخل الجهاز ترك حال يف .االستخدام قيد يكون ال عندما
.الكابينة داخل املرتفعة أوالرطوبة الحرارة درجة

الذيك الهاتف بطارية فساد حال يف Android™، الوحدة بهذه توصيله تم لو حتى الصوت تشغيل يتعذر وقد الشحن إعادة من يتمكن ال فقد.

الذيك الهاتف أجل من بعناية املستخدم تعليامت اقرأ االستخدام، قبل Android.™

مالحظة
.بياناتك من احتياطية بنسخة باالحتفاظ دامئاً تقوم أن نويص نحن تلفها، أو املحفوظة البيانات فقد لتجنب

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٤-٢
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Google، Android، Android Auto لرشكة تجارية عالمات هي الصلة ذات األخرى والعالمات Google املحدودة.

 

®Bluetooth صوت

)بها موىص (املطبقة Bluetooth® مواصفات
)املطابقة( EDR/2.1  EDR/3.0  1.1/1.2/2.0 اإلصدار
االستجابة أوضاع

A2DP )1.0/1.2 اإلصدار) املتطور الصوت توزيع تعريف ملف
AVRCP )1.0/1.3/1.4 اإلصدار) بعد عن الفيديو/الصوت يف التحكم وحدة تعريف ملف

A2DP وحدة إىل فقط الصوت بإرسال يقوم تعريف ملف هو ®Bluetooth .وحدة كانت إذا ®Bluetooth مع فقط متوافقة لديك A2DP، مع ال
AVRCP، عىل القامئة التشغيل عمليات سوى تكون ال الحالة، هذه يف. السيارة صوت بنظام الخاصة التحكم لوحة باستخدام التشغيل ميكنك فال

.AUX بالطرف Bluetooth® مع متوافق غري محمول صويت جهاز أي توصيل عند ذلك يف مثلها املتاحة، هي املحمول الهاتف

A2DPالوظيفة
AVRCP

1.4 اإلصدار1.3 اإلصدار1.0 اإلصدار

XXXXالتشغيل

XXXXاملؤقت اإليقاف

XXX—ألسفل/ألعىل) املسار (امللف

XX——العكيس التشغيل

XX——الرسيع التقديم

XX——النص عرض

الجهاز عىل يعتمدالجهاز عىل يعتمد——تكرار

الجهاز عىل يعتمدالجهاز عىل يعتمد——العشوايئ التشغيل

الجهاز عىل يعتمدالجهاز عىل يعتمد——*مسح

الجهاز عىل يعتمد———التايل/السابق املجلد

X :متاح
متاح غري—: 

مالحظة
صوت أجهزة بطارية استهالك نسبة تكون ®Bluetooth توصيل عند أعىل ®Bluetooth.

بواسطة عام جوال هاتف جهاز توصيل حالة يف USB وصلة عرب موسيقى تشغيل أثناء ®Bluetooth، وصلة فإن ®Bluetooth لهذا .فصلها يتم

.واحد آن يف USB وصلة باستخدام للموسيقى وتشغيل Bluetooth® وصلة عرب للموسيقى تشغيل عىل الحصول ميكنك فال السبب،

بتقنية يعمل الذي الصوت لجهاز تبعاً املعتادة بالطريقة النظام يعمل ال قد ®Bluetooth.

 

مزايا

الرتفيه

٣٥-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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Bluetooth® صوت جهاز معلومات عرض شاشة

.الوسطى الشاشة عىل التالية املعلومات عرض يتم فإنه ،Bluetooth® صوت جهاز توصيل حالة يف

1.3 اإلصدار AVRCP جهاز١٫٣ من أقل إصدار AVRCP جهاز
أي أو ١٫٤ اإلصدار AVRCP جهاز

أحدث إصدار

XXXالجهاز اسم

XXXالجهاز لبطارية املتبقي الشحن

XX—األغنية اسم

XX—الفنان اسم

XX—األلبوم اسم

XX—التشغيل الوقت

XX—النوع اسم

———األلبوم صورة

X :متاح
متاح غري—: 

مالحظة
-”. - - معروف غري“ عرض يتم املعلومات عرض تعذر وإذا للجهاز، تبعاً عرضها يتم ال قد املعلومات بعض

مزايا

الرتفيه

٣٦-٢
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الراديو

الراديو تشغيل

من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم املراد، الراديو اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.الوسطى الشاشة

AM/FM راديو

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

*).فقط FM (استقبالها ميكن التي) الراديو بيانات نظام( RDS راديو محطات قامئة تعرض

.املحطات قامئة بعرض يقوم

.الضبط سابقة التلقائية الذاكرة قامئة عىل راديو محطات عرش إىل تصل ترددات لعرض  أيقونة اخرت
.تريده الذي الرتدد اخرت

.حالياً تبث التي الراديو محطة لحفظ طويلة لفرتة الضغط. املفضالت قامئة بعرض يقوم

*. لـ املتعدد البث قنوات قامئة بعرض يقوم. واإليقاف التشغيل بني  بتبديل يقوم

.لالستقبال قابلة راديو محطات عن البحث ميكنك
.ثوان خمس من يقرب ملا محطة كل عند املسح يتوقف

.الراديو محطة استقبال ملواصلة أخرى مرة اخرت

.يدوياً الراديو تردد تغيري ميكنك
.الراديو تردد املس أو الشاشة، إمالة أو التحكم، مقبض بتدوير قم

.مرة كل يف واحدة درجة الراديو تردد لتغيري  أو  عىل اضغط

.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. مستمرة بصورة الراديو تردد يتغري ، أو  عىل طويلة لفرتة الضغط عند

وضع يف  يكون عندما استخدامه ميكن). فقط USB تستخدم التي Apple ألجهزة( iTunes ترقيم وظيفة تشغيل يبدأ
.التشغيل

*.واإليقاف التشغيل بني TA وضع بتبديل تقوم

.تلقائياً الراديو محطة اختيار
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. مستمرة بصورة يتغري الراديو تردد فإن طويلة، لفرتة الضغط عند

*).فقط FM) FM إعدادات شاشة تعرض

.اإلقليم وقفل بديل تردد إيقاف/تشغيل ضبط ميكن

مزايا

الرتفيه

٣٧-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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الوظيفةأيقونة

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مالحظة
*.برنامج كل تحديد سيتم ،FM تحديد أثناء  أو  األيقونة تحديد عند

 

املفضل الراديو

FMو AM راديو يف مشرتكة املفضالت قامئة. محطة ٥٠ إىل يصل عدد تسجيل ميكن. التشغيل سهولة أجل من تسجيلها ميكن املختارة املحطات

.*DAB وراديو *الصناعي والقمر

املفضالت يف التسجيل

.التالية الخطوات باستخدام بالتسجيل القيام ميكن كام. الحالية الراديو محطة لتسجيل  األيقونة عىل مطولة ضغطة اضغط

.املفضالت قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣
.املفضالت قامئة أسفل إىل املحطة إضافة يتم.٤

مالحظة
.بك الخاصة املفضالت قامئة حذف يتم فلن البطارية، فصل تم إذا

املفضالت من الراديو محطة اختيار

.املفضالت قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١
.الراديو محطة إىل موالفتها تتم ليك الراديو محطة تردد اخرت.٢

املفضالت من الحذف

.املفضالت قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣
.حذفها تريد التي الراديو محطة تردد اخرت.٤

. اخرت.٥

املفضالت قامئة ترتيب تغيري

.املفضالت قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣
.املختارة الراديو محطة نقل ميكن. الراديو محطة تردد اخرت.٤

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٣٨-٢
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. حدد ثم التحكم، مفتاح باستخدام حركها أو الراديو محطة انقل.٥
 

*)RBDS (الراديو بث بيانات نظام

الراديو نص معلومات عرض

.الوسطى العرض شاشة عىل البث محطة من املرسلة الراديو نص معلومات عرض يتم

مالحظة
:ييل ما يف النص معلومات عرض يتم ال .AM راديو عىل نصية وظيفة توجد ال .فقط FM لراديو وظيفة هي الراديو نص معلومات

استقبال خالل 
بث ليس RBDS
بث RBDS، الراديو محطة من الراديو نص إرسال يتم ال لكن

النوع بحث

املحطات تحديد من الرمز هذا ميكنك). وغريها ،News األخبار ،Rock روك مثل الربامج من أنواع (النوع رموز بإرسال تقوم FM محطات بعض
.برسعة النوع رمز نفس تبث التي البديلة

:)النوع عن بحثاً للمسح(

.مختاراً FM الوضع يكون عندما  أيقونة اخرت.١

.النوع قامئة لفتح  اخرت.٢
.اختياره تريد الذي النوع اخرت.٣
. ، أيقونة اخرت.٤

مالحظة
. األيقونة حدد املرغوب، النوع لتغيري

)مثال
الرتددات عىل تكون Rock ببث تقوم التي الراديو محطات فإن ،Rock روك هو املختار النوع كان إذا. حالياً استقباله يتم الذي الرتدد هو ٨٩٫٣

.التالية

98.3*١، 98.7، 104.3*١، 107.1
الجيد االستقبال ذات الراديو محطات١*

. عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف التايل النحو عىل الرتدد يتغري
89.3→98.3→104.3→98.3

مالحظة
فقط واحد نوع اختيار ميكن.
النوع بحث وظيفة استخدمت إذا حتى محطة أي استقبال يتعذر قد.
النوع بحث وظيفة استخدمت إذا حتى استقباله ميكن ال فإنه اإلقليم، هذا يف يبث ال املختار النوع يف الربامج أحد كان إذا.
بث برامج ترسله الذي )الربنامج نوع( النوع رمز عن النوع بحث وظيفة تبحث FM الربامج يف البحث ميكن ال  .التناظري

.التناظري FM بث برامج من ليست ألنها )HD2-HD8( املتخصصة

مزايا

الرتفيه

٣٩-٢.املوديالت بعض يف متوفر*

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



من تغيريها يتم ، بث محطات هي النوع بحث وظيفة باستخدام املسح طريق عن تحديدها تم التي الراديو محطات كانت إذا

قد ذلك ومع التبديل، بعد النوع عرض يتم .جيدة االستقبال ظروف كانت إذا ثوان بضع بعد  بث برامج إىل التناظري البث برامج
.FM التناظري البث برامج نوع يختلف

 

*HD راديو

™HD Radio تقنية إىل االستامع

إذاعة إىل التناظرية اإلذاعة تحويل تلقائياً يتم ، بث محطة هي راديو محطة تحديد طريق عن  األيقونة أضاءت إذا

.استقبالها ثم ومن ثواٍن بضع بعد 

. تشغيل إليقاف  فاضغط تناظري، بث إىل وتغيريه  بث إيقاف تم إذا

)FM (املتعدد البث قناة اختيار

.تريد التي الراديو محطة اخرت. املتعدد البث قنوات قامئة عرض يتم حاليًا، استقباله يتم  لبث املتعدد البث قنوات توفر حالة يف

مالحظة
تحديد أثناء  استقبال وتم مرة تناظري بث استقبال تم إذا HD1، محطة إىل تلقائياً الصوت وحدة تتحول .

اإلشارات إىل الرقمية اإلشارات من تغيري حدوث عند الصوت ومستوى جودة يف ملحوظ اختالف هناك يكون قد ، األيقونة إضاءة عند

تشغيل إليقاف  األيقونة فحدد متاماً، الصوت انقطع إذا أو ملحوظ بشكل الصوت ومستوى الصوت جودة انخفضت إذا .التناظرية

).مضاءة غري  األيقونة( 
اختيار عند تناظري بث استقبال مبجرد HD1 الراديو استقبال ظروف كانت إذا . إىل تلقائياً تحويله يتم املفضلة، القنوات من

. بث إىل التحويل املمكن من يكون فلن اإليقاف، وضع يف HD كان إذا أو رديئة
قناة اختيار يتم حني HD متخصصة )HD2 إىل HD8( استقبال يتم أن إىل صوت إخراج يتم وال" املفقودة اإلشارة "عرض يتم املفضلة، القنوات من

".املفقودة اإلشارة "عرض يستمر رديئة، الراديو استقبال ظروف كانت إذا .

رقمياً يكون الصوت إخراج لكن  مبحطة الخاصة األغاين عناوين مثل املعلومات استقبال يتم ، األيقونة إضاءة تتم مل إذا.

)فقط USB تستخدم التي Apple ألجهزة( iTunes ترقيم

لـ (أقىص كحد عالمة 100 تخزين ميكن. عالمة مائة تخزين ميكن. iTunes متجر من الحًقا األغنية رشاء ميكن حاليًا، بثها يتم أغنية ترقيم خالل من
.الحًقا للتنزيل) أغنية 100

.الصوت وحدة يف العالمة تخزين يتم.  أيقونة اخرت.١
.املتصل الجهاز إىل مخزنة) عالمات (عالمة أي إرسال تلقائيًا سيتم. بالسيارة الخاص USB عرب الجهاز بتوصيل قم.٢
األغنية رشاء بسهولة اآلن ميكن. جهازك باستخدام iTunes متجر إىل الدخول بتسجيل قم بأمان، السيارة إيقاف بعد أو املنزل إىل الوصول مبجرد.٣

.مسبًقا ترقيمها تم التي) األغاين(

مالحظة
من كل استعامل ميكن AM و FM .
ترقيم ألن نظًرا iTunes متجر من الرشاء عمليات سوى يدعم ال iTunes، ممكن غري السيارة يف الصوت وحدة من للموسيقى املبارش التنزيل فإن.
العالمة إرسال يتم فلن كافية، غري املتصل للجهاز املتوفرة الذاكرة كانت إذا.
الجهاز توصيل أعد العالمة، إرسال أثناء خطأ حدث إذا.

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٠-٢
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*)RDS (الراديو بيانات نظام

)AF (البديل الرتدد

.تلقائيًا بديلة محطة إىل التحويل يتم الحالية، املحطة استقبال ضعف حالة يف. AF وضع بتشغيل قم. FM محطات عىل AF البديل الرتدد يعمل
).REG (اإلقليم قفل وضع بتشغيل قم اإلقليمي، الربنامج تشغيل استمرار يف ترغب كنت إذا

AF/REG وضع وإيقاف تشغيل بني ما التبديل

:ييل كام يتم AF/REG وضع وإيقاف تشغيل بني ما التبديل. FM إعدادات شاشة إىل تتحول ليك FM وضع يف تكون عندما  أيقونة اخرت
)AF وضع إيقاف/تشغيل(

.FM إعدادات شاشة عىل املوجودة On/Off اإليقاف/التشغيل اخرت
)REG اإلقليمي الوضع إيقاف/تشغيل(

. On/Off اإليقاف/التشغيل اخرت التشغيل، وضع يف AF وضع يكون عندما

)TA (املرورية الحالة نرشة

.TA الوضع إىل للتحويل FM/AM استقبال أثناء  اخرت

جهاز ،*FM، CD (األخرى الوظائف تشغيل تقطع سوف TA نرشة فإن ،TA وضع يف الوحدة وجود أثناء TA املرورية الحالة نرشة بث تلقي حالة يف
USB، AUX، صوت BT، راديو™ Aha، راديو أو™ Stitcher(، التنقل تنبيه “عرض ويتم التشغيل، قيد كانت إذا حتى.”

إذا. TA الستقبال االستعداد حالة إىل والرجوع املستلمة TA إللغاء إلغاء حدد. الشاشة عىل إلغاء عرض فيتم الرتفيه، شاشة عىل TA استقبال تم إذا

اختيار حالة يف. الشاشة عىل و إلغاءو  بـ الخاصة االختيار شاشات عرض فيتم الرتفيه، شاشة بخالف أخرى شاشة عىل TA استقبال جرى

.TA املرورية الحالة نرشات استقبال يستمر بينام TA املرورية الحالة نرشة تلقي يتم عندما تغلق االختيار شاشة فإن ،

املحطات قامئة من االختيار

يف. القامئة من بسهولة إليه االستامع تريد التي املحطة اختيار ميكنك. استقبالها ميكن التي) الراديو بيانات نظام( RDS راديو محطات قامئة تعرض
األخبار ،Rock روك نوع من برامج (النوع رمز يف برمجتها تم التي الراديو محطات أن كام. الرتدد عرض يتم معينة، محطة اسم توفر عدم حالة

News (حدة عىل فئة لكل منفصلة بصورة عرضها يتم أن أيضاً ميكن.

مالحظة
.البث استقبال ظروف عىل اعتامداً املحطات قامئة لعرض الوقت من مزيد منك األمر يتطلب قد

.الراديو محطات قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١
.الراديو محطة إىل موالفتها تتم ليك الراديو محطة تردد اخرت.٢

)النوع اختيار(

.األنواع قامئة شاشة لعرض املحطات قامئة شاشة عىل  اخرت.١
.املختار النوع يف املوجودة الراديو محطات قامئة لعرض النوع اخرت.٢

مالحظة
.فقط واحد نوع اختيار ميكن

مزايا

الرتفيه

٤١-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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SiriusXM®*

ID الراديو تعريف رمز

.0 القناة الختيار التالية أو السابقة القناة أزرار استعمل. ID الراديو تعريف رمز عرض يتم ،0 القناة اختيار عند
 

®SiriusXM تشغيل

من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم ، اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.الوسطى الشاشة

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

.الحالية بالفئة الخاصة القنوات قامئة يعرض

.حالياً بثها يتم التي القناة لتخزين مطوالً اضغطه. املفضالت قامئة يعرض
.٣٧-٢ صفحة يف الراديو تشغيل راجع

.ثواٍن 6 ملدة الحالية القنوات قامئة يف قناة كل لتشغيل
.القناة استقبال ملواصلة أخرى مرة اخرته
™.Tune Scan إعداد تشغيل إيقاف عند الوظيفة تحديد ميكن

.ثواٍن 6 ملدة الذكية املفضالت عىل مربمجة قناة كل تشغيل يتم
.التالية الرشوط كافة استيفاء حالة يف الوظيفة تحديد ميكن

الذكية املفضالت إىل املوسيقى قنوات من أكرث أو قناتني برمجة
إعداد ضبط Tune Scan ™التشغيل عىل ON

™.TuneMix قناة يف محطة بث أثناء األحمر باللون يعرض
.األيقونة عىل الضغط عند™ TuneMix بث ينتهي

™)Tune Scan تشغيل™/TuneMix بث أثناء(
.السابقة األغنية بداية إىل للعودة

.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما. راديو لتشغيل

™)Tune Scan تشغيل™/TuneMix بث أثناء(
.التالية األغنية بداية إىل للتقدم

™)TuneMix™/Tune Scan بخالف آخر وضع اختيار عند(
.السابقة القناة لتشغيل

™)TuneMix™/Tune Scan بخالف آخر وضع اختيار عند(
.التالية القناة لتشغيل

.اإلعداد شاشة لعرض

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٢-٢
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الوظيفةأيقونة

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

القنوات قامئة من االختيار

عرض أيًضا ميكن. القامئة من بسهولة إليها االستامع تريد التي القناة اختيار ميكنك. القنوات قامئة شاشة عىل استقبالها ميكن التي القنوات عرض ميكن
.فئة كل

.القنوات قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١
.مرغوبة قناة اخرت.٢

)الفئات قامئة من اخرت(

.القنوات قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

.الفئات قامئة لعرض  اخرت.٢
.مرغوبة فئة اخرت.٣

™TuneMix قناة إنشاء

™.TuneMix قناة عىل برمجتها ميكن الذكية املفضالت عىل املربمجة املوسيقى قنوات

مالحظة

إعدادات شاشة عىل  تحديد طريق عن الذكية املفضالت برمجة ميكن SiriusXM.
قناة إنشاء ميكن ال TuneMix ™موسيقى قنوات من أكرث أو قناتني برمجة متت إذا إال SiriusXM الذكية املفضالت عىل.

.القنوات قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤
™.TuneMix لقناة املرغوبة املوسيقى قناة حدد.٥

™.TuneMix قناة لتسجيل  حدد.٦
 

األبوي التأمني قفل

.بها الخاص الصوت كتم يتم قناة، أية قفل حالة يف
.PIN الشخيص التعريف رقم كود تهيئة أوالً يجب األبوي، القفل وظيفة الستخدام

ضبطه حتى التشغيل وضع عىل التشغيل بدء مفتاح ضبط منذ (الحالية القيادة دورة أثناء األبوي القفل إبطال أو تفعيل ميكن الجلسة، قفل بواسطة
الوالدين قفل إلغاء يتم الجلسة، قفل تشغيل إيقاف عند. متاًحا الوالدين قفل يكون التشغيل، قيد الجلسة قفل يكون عندما). اإليقاف وضع عىل

.مؤقتاً
.PIN الشخيص التعريف رقم كود إدخال الالزم من يكون ،PIN الشخيص التعريف رقم كود تغيري عند أو الجلسة، قفل أو األبوي القفل إلغاء عند

PIN الشخيص التعريف رقم كود ضبط إعادة

].0000 [االفرتايض الرمز إىل الرمز ضبط بإعادة قم املُسجل، الرمز نسيان حالة يف

. أيقونة اخرت.١

مزايا

الرتفيه

٤٣-٢
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. اخرت.٢

. اخرت.٣
.األرقام أزرار باستخدام] ٠٠٠٠ [االفرتايض الكود بإدخال قم.٤

. اخرت.٥
.األرقام أزرار باستخدام الجديد PIN كود بإدخال قم.٦

. اخرت.٧

مزايا

الرتفيه

٤٤-٢
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DAB*

.للراديو رقمي بث نظام هو DAB راديو
.الحدودية املناطق يف تلقائياً الرتدد تبديل وظيفة باستخدام الجودة عايل راديو صوت مصدر DAB راديو يقدم

.الفنان واسم األغنية اسم مثال معلومات عرض ميكن الراديو، نصوص عرض بواسطة

مالحظة
. راديو مع أيًضا متوافقة الوحدة هذه

الراديو تشغيل

.الرتفيه شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١

.الشاشة أسفل التالية األيقونات عرض ويتم ، اخرت.٢

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

).واملحطة املجموعة (املحطات قامئة يعرض

.املحطات قامئة لتحديث  حدد

.عرضها املُراد املجموعة لتحديد  حدد

.املفضالت قامئة إىل حالياً املوالفة املحطة لتخزين االستمرار مع اضغط. املفضالت قامئة يعرض
.٣٧-٢ صفحة يف الراديو تشغيل راجع

.املحطات قامئة يف املفضلة محطتك عن يبحث

.ثوان 10 ملدة املحطات قامئة يف محطة كل توالف
.املرادة املحطة موالفة عند أخرى مرة األيقونة هذه اخرت

مالحظة
.املحطات قامئة بتحديث قم .املحطات قامئة تحديث شاشة إىل االنتقال يتم املحطات، قامئة تتوفر مل إذا

.واإليقاف التشغيل بني TA وضع بتبديل تقوم

.السابقة املحطة إىل للرجوع
.السابقة املجموعة يف األوىل املحطة إىل للعودة االستمرار مع املس

.التالية املحطة إىل لالنتقال
.التالية املجموعة يف األوىل املحطة إىل لالنتقال االستمرار مع املس

.DAB راديو إعداد شاشة لعرض

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مزايا

الرتفيه

٤٥-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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)DAB لراديو واالستامع املحطات قامئة تحديث (لالستخدام مثال

.التالية الرسالة لتعرض  أيقونة اخرت.١

.املحطات قامئة لتحديث  حدد.٢

.عرضها املُراد املجموعة لتحديد  حدد.٣
.الراديو بث استقبال لبدء مرادة محطة اخرت.٤

 

DAB راديو إعداد

.DAB الراديو استخدام أثناء  األيقونة حدد.١
.باإلعداد وقم املراد العنرص اخرت.٢

:ييل ما هي ضبطها ميكن التي العنارص

الوظيفةاإلعدادالعنرص

.الرتدد نطاق تغيري ميكنمًعا االثنان/Band III/L Band*النطاق إعدادات

إيقاف/تشغيلDAB-FM رابط
البث نفس تقدم FM محطة عن البحث يتم سيئة، االستقبال حالة كانت إذا: تشغيل

.إليها االنتقال ويتم

إيقاف/تشغيلDAB-DAB رابط
البث نفس تقدم DAB محطة عن البحث يتم سيئة، االستقبال حالة كانت إذا: تشغيل

.إليها االنتقال ويتم

.الراديو نص يعرض: تشغيلإيقاف/تشغيلاإلذاعية النصوص

مالحظة
الراديو محطة بحسب وذلك الراديو نص يعرض ال قد.
وضع يف الراديو نص عرض ميكن ال DAB-FM.
راديو إشارة وجود عدم حالة يف DAB، قامئة بتحديث قم أو الراديو، محطة أو املجموعة بتغيري قم .الشاشة عىل” املفقودة اإلشارة“ عرض يتم

.املحطات

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٤٦-٢
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Pandora®*

؟®Pandora هي ما

Pandora® خدمة تقوم وسوف املفضل، والنوع واملقطوعة، الفنان، بإدخال قم فقط. االنرتنت عرب مجانية شخصية راديو خدمة هي Pandora® بإنشاء
)يعجبني( thumbs-up باستخدام رأيك تقديم بواسطة املوسيقى بتقييم قم. مياثلها وما العنارص لهذه املطابقة املوسيقى بعرض تقوم شخصية محطة

.فقط تحبها التي املوسيقى عرض عىل ®Pandora ومساعدة جديدة موسيقى واكتشاف بك، الخاصة املحطة لتحسني) يعجبني ال( thumbs-downو

مالحظة
خدمة تتوفر ال قد Pandora® األمريكية املتحدة الواليات خارج.

لتشغيل Pandora® جهاز من Bluetooth® مسبقاً التالية الخطوات بتنفيذ قم بك، الخاص:

حساب بإنشاء قم Pandora® الويب شبكة عىل.

محطة بإنشاء قم Pandora® تطبيق باستعامل Pandora®.

تطبيق بتثبيت قم Pandora® جهازك عىل.

 

التشغيل

من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم ، اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.الوسطى الشاشة

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

.املحطات قامئة بعرض يقوم
.أخرى محطات إىل للتحول استخدمها

Thumbs-Down

.املقطوعة هذه تشغيل بعدم ®Pandora إلخبار  األيقونة اضغط

Thumbs-Up

الخاصة املحطة يف املامثلة املقطوعات من املزيد عىل الحصول يف يساعد وهذا" املقطوعة هذه تحب "أنك ®Pandora إلخبار  األيقونة اضغط
.بك

املرجعية اإلشارة
.حالياً تشغيله يتم الذي الفنان أو األغنية إىل املرجعية باإلشارة تقوم

.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما. املسار بتشغيل تقوم

.التالية األغنية إىل تنتقل

مزايا

الرتفيه

٤٧-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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الوظيفةأيقونة

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مالحظة
الجهاز لنوع وفقاً وذلك متوفرة التخطي وظيفة تكون ال قد.

بواسطة محدود التخطي مرات عدد Pandora®.

التالية األغنية تخطي يتم التشغيل، قيد األغنية تخطي وظيفة تكون بينام  األيقونة اختيار تم إذا.

 

املحطات قامئة من االختيار

.املربمجة الراديو محطات قامئة من باالختيار القيام ميكن

. أيقونة اخرت.١
.تريد التي الراديو محطة اخرت.٢

مالحظة
.الراديو محطات قامئة مًن عشوائيا اختيارها تم التي األغاين تشغيل يتم ، اختيار يتم عندما

التصنيف وظيفة اختيار

.املعروضة املحطات قامئة ترتيب تغيري ميكن

. أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

.حديثاً إنشاؤها تم التي املحطة من بدءاً بالرتتيب للعرض  اخرت.٣

.األبجدي بالرتتيب للعرض  اخرت.٤

مالحظة
. لـ املعروض الرتتيب تغيري ميكن ال

 

املرجعية اإلشارة

.الويب شبكة عىل الحقاً إليه بالرجوع تقوم ليك فنان أو ألغنية مرجعية إشارة عمل ميكنك

. أيقونة اخرت.١

.األغنية لحفظ  اخرت.٢

.الفنان لحفظ  اخرت.٣

مزايا

الرتفيه
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®Bluetooth

Bluetooth® صوت وضع إىل االنتقال

لوحة باستخدام الصوت جهاز لتشغيل Bluetooth® صوت وضع إىل انتقل ،Bluetooth® صوت جهاز عىل املسجل الصوت أو املوسيقى إىل لالستامع

.استخدامه ميكن حتى بالسيارة املوجودة Bluetooth® وحدة عىل Bluetooth® صوت جهاز أي اقرتان يجب. الصوت نظام يف التحكم

.٩٠-٢ صفحة" Bluetooth® إعداد "مراجعة يرجى

.Bluetooth® صوت جهاز إىل الطاقة بتوصيل قم.١
.ON التشغيل موضع إىل أو ACC التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٢

.الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.٣

.التشغيل لبدأ Bluetooth® صوت وضع إىل يتحول ، اختيار عند.٤

مالحظة
صوت تشغيل يتم ال فقد الجهاز، عىل التطبيقات شاشة تُعرض مل إذا Bluetooth® الوسطى العرض شاشة عىل.

صوت استخدام حالة يف ®Bluetooth استخدام بعد Pandora®* أو Aha ™راديو أو™ Stitcher، يجب املحمول الجهاز عىل املوجود التطبيق فإن
.أوالً غلقه

صوت جهاز يبدأ مل إذا ®Bluetooth ،األيقونة فحدد بالتشغيل .

صوت وضع من الوضع تغيري حالة يف ®Bluetooth صوت جهاز من الصوت تشغيل يتوقف ،)الراديو وضع( آخر وضع إىل ®Bluetooth.

 

التشغيل

االنتقال "راجع. (Bluetooth® صوت وضع إىل الوضع بتحويل قم بالسيارة، املوجود السامعات نظام خالل من Bluetooth® صوت جهاز إىل لالستامع

")Bluetooth® صوت وضع إىل

تختلف استخدامها ميكن التي األيقونات. الشاشة من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم ،Bluetooth® صوت وضع إىل التحويل بعد

.حالياً تستخدمه الذي Bluetooth® صوت جهاز إصدار بحسب

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

)فقط ١٫٤ اإلصدار AVRCP جهاز(

.األعىل املستوى يف امللفات/املجلدات قامئة تعرض
.اختياره تريد الذي املجلد اخرت
.املختار املجلد يف امللفات عرض يتم

.تشغيله تريد الذي امللف اخرت

)أحدث إصدار أي أو ١٫٣ اإلصدار AVRCP جهاز(
.حالياً تشغيلها يتم التي األغنية تشغيل بتكرار يقوم

.متكرراً تشغيالً املجلد يف املوجودة امللفات جميع تشغيل يتم مجدداً، اختياره يتم عندما
.لإللغاء أخرى مرة اخرته
.املجلد تكرار عند أو األغنية تكرار عند األيقونات تتغري

مزايا

الرتفيه

٤٩-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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الوظيفةأيقونة

)أحدث إصدار أي أو ١٫٣ اإلصدار AVRCP جهاز(
.عشوايئ برتتيب املجلد عىل املوجودة األغاين بتشغيل تقوم

.عشوائية بصورة الجهاز عىل املوجودة األغاين تشغيل يتم مجدداً، اختياره يتم عندما
.لإللغاء أخرى مرة اخرته

.للجهاز العشوايئ التشغيل أو للمجلد العشوايئ التشغيل أثناء األيقونات تختلف

.املرادة األغنية عىل العثور يف للمساعدة أغنية كل بداية بتشغيل وتقوم املجلد عىل العناوين مبسح تقوم
.الجهاز عىل أغنية كل بداية تشغيل يتم مجدداً، اختياره يتم عندما

.حالياً تشغيلها يجري التي األغنية وتستمر العملية إلغاء يتم أخرى، مرة اختياره يتم عندما

.السابقة األغنية بداية إىل للعودة
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما. ®Bluetooth كصوت التشغيل يتم

.التالية األغنية بداية إىل للتقدم
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم

.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مالحظة
معلومات عرض فسيتم ،®Gracenote بيانات قاعدة يف مسجلة غري ملوسيقى كانت لو حتى موسيقى ملف يف موسيقى معلومات هناك كانت إذا

معلومات عرض يتم ال فقد ،AVRCP من أحدث إصداًرا أو 1.6 اإلصدار مع متوافق جهاز توصيل تم إذا لكن ).األلبوم صورة باستثناء( املوسيقى
.صحيح نحو عىل األغنية

مزايا

الرتفيه

٥٠-٢
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USB

USB منفذ توصيل كيفية

جهاز توصيل

.الكونسول غطاء افتح.١
.الغطاء بنزع قم ،USB منفذ عىل غطاء هناك كان إذا.٢
.USB مبنفذ الجهاز قابس بتوصيل قم.٣

تحذير 

ناقل( الحركة ناقل ذراع أو ))EPB( الكهربائية االنتظار بفرامل املزودة غري السيارات( االنتظار فرامل مع بالتشابك التوصيل قابس لسلك تسمح ال
):التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة

الحركة ناقل ذراع أو ))EPB( الكهربائية االنتظار بفرامل املزودة غري السيارات( االنتظار فرامل مع يتشابك أن القابس لسلك تسمح أن الخطورة من
.حادث وقوع يف يتسبب مام القيادة، مع يتداخل قد ألنه )التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل(

تنبيه 

.القابس توصيل حالة يف USB منفذ عىل بقوة تضغط أو أشياء تضع ال

مالحظة
منفذ يف القابس أدخل USB بإحكام.
منفذ عىل عمودياً القابس يكون بحيث القابس انزع أو أدخل USB.
بقاعدته باإلمساك القابس اخلع أو أدخل.

طرف استخدم USB استخدام عند 1 العالمة أو  بالعالمة له املشار Apple CarPlay* و Android Auto™*.

مزايا

الرتفيه

٥١-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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USB وضع استخدام كيفية

 

للتشغيل القابلة البياناتالنوع

MP3/WMA/AAC/OGG*/M4A/WAV بتنسيق ملفUSB وضع

التشغيل نظام وإصدار الطراز عىل هذا ويعتمد مدعمة تكون ال قد األخرى األجهزة فإن ذلك، إىل باإلضافة. USB 3.0 أجهزة تدعم ال الوحدة هذه
OS.

.أقل أو جيجابايت 32 هي USB لذاكرة بها املوىص السعة
).مدعومة غري NTFS مثال أخرى بتنسيقات تنسيقها تم التي USB أجهزة (مدعومة FAT32 بتنسيق تنسيقها تم التي USB أجهزة

 

التشغيل

.الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

.الوسطى الشاشة من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم. USB الوضع إىل لالنتقال  أو  حدد.٢

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

).الفئة( Category قامئة عرض يتم

.الحايل املسار قامئة عرض يتم
.لتشغيله املراد املسار اخرت

.الحالية املقطوعة تشغيل لتكرار

.متكرر نحو عىل الحالية املقطوعات قامئة يف املقطوعات لتشغيل مجدداً اخرته
.الوظيفة إلغاء يتم أخرى، مرة االختيار يتم عندما

.عشوائية بصفة الحايل املسار قامئة يف املسارات تشغيل يتواىل
.لإللغاء أخرى مرة اخرته

*

.Gracenote®'s More Like This ™باستخدام الحايل للمسار مامثل مسار تشغيل يف ابدأ
.More Like This ™وظيفة إللغاء الفئة قامئة من املرادة األغنية اخرت

.السابقة األغنية اختيار يتم فإنه األغاين، أحد تشغيل بدء من ثوان بضع خالل يف االختيار تم إذا
.البداية من تشغيلها إعادة يتم حالياً تشغيلها يتم التي األغنية فإن ثوان، بضع من أكرث مر إذا

.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما. املسار تشغيل يتم

.التالية األغنية بداية إىل للتقدم

.الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم

.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مزايا

الرتفيه

.املوديالت بعض يف متوفر*٥٢-٢
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مالحظة
ذاكرة عىل املوجودة امللفات من ملف اسم كان إذا USB ًعىل القدرة عدم مثال التشغيل يف مشاكل وقوع يف هذا يتسبب فقد للغاية، طويال

.األغنية تشغيل
)حرف ٨٠ حدود يف :به املوىص العدد(

حجمها حسب األلبوم صورة تُعرض ال قد.
التشغيل وققت إىل يشري الذي التمرير رشيط بتحريك قم املقطوعة، يف املراد املوقع إىل لالنتقال.
الوظيفة فيها تستخدم التي العملية نوع بحسب العشوايئ والتشغيل التكرار أيقونات مظهر يختلف.

الفئة قامئة

.التالية الفئات قامئة لعرض  األيقونة اخرت
.املراد والعنرص الفئة اخرت

الوظيفةالفئة

.الجهاز عىل املوجودة التشغيل قوائم تعرض١*التشغيل قامئة

فنان
.الفنان اسم قامئة تعرض
.املختار بالفنان خاص البوم لكل املسارات أو املسارات جميع تشغيل ميكن

.االلبوم اسم قامئة تعرضألبوم

.الجهاز عىل املسارات جميع عرض يتمأغنية

نوع
.النوع قامئة تعرض
.املختار النوع يف فنان أو ألبوم لكل واملسارات املسارات جميع تشغيل ميكن

٢*صويت كتاب
.املسموعة الكتب قامئة تعرض

.وتشغيلها الفصول اختيار ميكن

٢*بودكاست
.بودكاست قامئة تعرض
.وتشغيلها الحلقة اختيار ميكن

٢*Apple Music راديو
Apple Music راديو محطات عرض يتم

.وتشغيلها املحطة اختيار ميكن

.امللفات/املجلدات قامئة تعرض٣*مجلد

.مدعمة غري آبل بأجهزة الخاصة التشغيل قامئة ملفات١*
فقط أبل أجهزة يف٢*
فقط USB-Android ™وأجهزة USB تخزين وحدة٣*

مزايا

الرتفيه

٥٣-٢
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)USB جهاز يف املقطوعات كافة لتشغيل (لالستخدام مثال

)١ الخطوة(

.الفئات قامئة لعرض  اخرت.١

. اخرت.٢

.USB جهاز عىل املوجودة املقطوعات جميع عرض يتم
.تريد التي املقطوعة اخرت.٣

.املتواصل التشغيل بواسطة USB جهاز عىل املوجودة املقطوعات جميع تشغيل ميكن. املختارة املقطوعة تشغيل يتم

مالحظة
.٢ رقم الخطوة يف اختيارها تم التي املرادة الفئة من املقطوعات تشغيل فقط يتم

١*)2 الخطوة(

.الفئات قامئة لعرض  اخرت.١

. اخرت.٢
.USB جهاز عىل املوجودة املجلدات جميع عرض يتم

. اخرت.٣
.USB جهاز عىل املوجودة املقطوعات جميع عرض يتم

.تريد التي املقطوعة اخرت.٤
.املتواصل التشغيل بواسطة USB جهاز عىل املوجودة املقطوعات جميع تشغيل ميكن. املختارة املقطوعة تشغيل يتم

.USB ذاكرة أو Android ™جهاز باستخدام التشغيل ميكن١*

مالحظة
.٣ رقم الخطوة يف اختيارها تم التي املراد املجلد من املقطوعات تشغيل فقط يتم

مزايا

الرتفيه

٥٤-٢
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CD*

للتشغيل القابلة البياناتالنوع

بتنسيق ملفات أو موسيقى ملفات عىل تحتوي التي CD أقراص مشغل
Music/MP3/WMA/AAC

رقمي سمعي- مضغوط قرص CD-DA
بتنسيق ملف MP3/WMA/AAC

مالحظة
تبعاً الثالثة امللفات أنواع أو نوعي تشغيل يختلف ،MP3/WMA/AAC ملفات وكذلك )CD-DA( موسيقى بيانات من كل عىل قرص اشتمل إذا

.القرص تسجيل بها تم التي للطريقة

املضغوط القرص إدخال

املضغوط القرص تهيئة عىل التلقايئ التحميل آلية ستعمل. ألعىل امللصق عليه الذي الجانب يكون بحيث اإلدخال، فتحة يف املضغوط القرص أدخل
.التشغيل وبدء

مالحظة
.املضغوط القرص عىل املوجودة الرقمية اإلشارات بقراءة األقراص مشغل يقوم بينام التشغيل بدء قبل قصرية فرتة ستنقيض

املضغوط القرص إخراج

.القرص إلخراج)  (القرص إخراج زر اضغط

التشغيل

عىل التالية األيقونات عرض يتم ، اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض مدمج قرص إدخال مع الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.الوسطى الشاشة من السفيل الجزء

مزايا

الرتفيه

٥٥-٢.املوديالت بعض يف متوفر*
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الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

)CD املضغوط املوسيقى قرص(
.CD قرص عىل املوجودة املسارات قامئة تعرض

.تشغيله تريد الذي املسار اخرت
)MP3/WMA/AAC ملفات عىل يحتوي مضغوط قرص(

.األعىل املستوى يف امللفات/املجلدات قامئة تعرض
.تريد الذي املجلد اخرت

.املختار املجلد يف امللفات عرض يتم
.تشغيله تريد الذي امللف اخرت

)فقط MP3/WMA/AAC ملفات تحتوي التي املضغوطة األقراص(

.حالياً تشغيله يتم الذي املجلد عىل املوجودة امللفات قامئة تعرض
.إليها االستامع تريد التي األغنية اخرت

)CD املضغوط املوسيقى قرص(
.حالياً تشغيلها يتم التي األغنية تشغيل بتكرار يقوم
.لإللغاء أخرى مرة اخرته

)MP3/WMA/AAC ملفات عىل يحتوي مضغوط قرص(
.حالياً تشغيلها يتم التي األغنية تشغيل بتكرار يقوم

.متكرراً تشغيالً املجلد يف املوجودة امللفات جميع تشغيل يتم مجدداً، اختياره يتم عندما
.لإللغاء أخرى مرة اخرته

)CD املضغوط املوسيقى قرص(
.عشوايئ برتتيب CD قرص عىل املوجودة األغاين بتشغيل تقوم
.لإللغاء أخرى مرة اخرته

)MP3/WMA/AAC ملفات عىل يحتوي مضغوط قرص(
.عشوايئ برتتيب املجلد عىل املوجودة األغاين بتشغيل تقوم

.عشوائية بصورة CD قرص عىل املوجودة امللفات جميع تشغيل يتم مجدداً، اختياره يتم عندما

.لإللغاء أخرى مرة اخرته

)CD املضغوط املوسيقى قرص(

.مراد مسار عن البحث يف للمساعدة CD قرص عىل مسار كل بداية تشغيل يتم
.حالياً تشغيلها يجري التي األغنية وتستمر العملية إلغاء يتم أخرى، مرة اختياره يتم عندما

)MP3/WMA/AAC ملفات عىل يحتوي مضغوط قرص(

.مراد مسار عن البحث يف للمساعدة املجلد عىل مسار كل بداية تشغيل يتم
.حالياً تشغيلها يجري التي األغنية وتستمر العملية إلغاء يتم أخرى، مرة اختياره يتم عندما

 

ذلك، وبعد. طبيعية بصورة تشغيله يتم الذي هو حالياً تشغيله يتم الذي املسار فإن للمسح، املسارات تشغيل عملية أثناء الصوت تشغيل تم إذا
.الصوت تشغيل يتم

.السابقة األغنية اختيار يتم فإنه األغاين، أحد تشغيل بدء من دقائق بضع خالل يف االختيار تم إذا
.البداية من تشغيلها إعادة يتم حالياً تشغيلها يتم التي األغنية فإن األغنية، تشغيل بدء بعد ثوان بضع من أكرث مر إذا

.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما. CD مضغوط قرص بتشغيل تقوم

.التالية األغنية بداية إىل للتقدم
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. الرسيع للرجوع طويلة فرتة الضغط

مزايا

الرتفيه
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الوظيفةأيقونة

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

)MP3/WMA/AAC ملفات يحتوي مضغوط قرص عىل مستوى أعىل من أغنية عن البحث عند (لالستخدام مثال

.األعىل املستوى عىل امللفات/املجلدات قامئة لعرض  األيقونة حدد.١
.املجلد عىل املوجودة امللفات/املجلدات قوائم عرض يتم املجلد، اختيار يتم عندما.٢
.املرادة األغنية اخرت.٣

مالحظة

أعىل مستوى إىل مجلد لنقل  حدد.
الوظيفة فيها تستخدم التي العملية نوع بحسب العشوايئ والتشغيل التكرار أيقونات مظهر يختلف.

مزايا

الرتفيه
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DVD*

للتشغيل القابلة البياناتالنوع

DVD VIDEO/DVD-VR ملفDVD VIDEO/DVD-VR مشغل

DVD قرص إدخال

لقرص العليا القامئة شاشة وتعرض تلقائياً DVD قرص إدخال يتم. ألعىل امللصق عليه الذي الجانب يكون بحيث اإلدخال، فتحة يف DVD قرص أدخل
DVD التحكم وأداة.

مالحظة
.DVD قرص عىل املوجودة الرقمية اإلشارات بقراءة األقراص مشغل يقوم بينام التشغيل بدء قبل قصرية صمت فرتة هناك سيكون

DVD قرص إخراج

.DVD قرص إلخراج) ( DVD قرص إخراج زر اضغط

التشغيل

قامئة شاشة عرض يتم ، تحديد عند. الرتفيه شاشة عىل والعرض DVD قرص إدخال مع الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
DVD التحكم وأداة العلوية.

.الشاشة أسفل التالية األيقونات عرض يتم الضبط، أداة باستخدام التشغيل بدء عند

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

مزايا

الرتفيه
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الوظيفةأيقونة

.DVD قامئة شاشة إىل الرجوع

.الحايل الفصل تشغيل بعد ثوان بضع خالل يف األيقونة اختيار تم إذا السابق الفصل بداية إىل للعودة
.الحايل الفصل تشغيل من ثوان بضع بعد األيقونة اختيار تم إذا الحايل الفصل بداية إىل للعودة

.الرسيع للرجوع التشغيل أثناء طويلة فرتة الضغط
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. البطيء بالعرض العكيس للتشغيل املؤقت التشغيل أيقاف أثناء طويلة فرتة الضغط

.املؤقت التشغيل إليقاف أخرى مرة اخرت. DVD قرص تشغيل

.التايل الفصل بداية إىل للتقدم
.الرسيع للتقديم التشغيل أثناء طويلة فرتة الضغط
.التحكم مقبض أو االيقونة عن يدك تزيل عندما ويتوقف. البطيء بالعرض للتشغيل املؤقت التشغيل أيقاف أثناء طويلة فرتة الضغط

).فقط لالستخدام القابلة DVD أقراص (األيقونة اختيار فيها يتم مرة كل يف الكامريا زاوية لتغيري

).فقط لالستخدام القابلة DVD أقراص (املكتوبة الرتجمة عرض عدم/العرض لتغيري

.األبوي القفل إعداد لتغيري
.PIN الشخيص التعريف رقم وكود األبوي القفل مستوى تغيري ميكن كام

.DVD إعداد شاشة وتعرض مؤقتاً التشغيل إيقاف يتم

.الصوت جودة لضبط  حدد
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

و ،٣:  ٤ Letterbox ،٩:  ١٦ Widescreen عرض تقنيات متوفر). الشاشة من العرض إىل الطول (البعدين نسبة لتغيري  حدد
٣:  ٤ Pan-scan.

.الشاشة لضبط
.الشاشة أسفل الفيديو إعداد شاشة بعرض تقوم

مالحظة
السيارة قيادة أثناء الصور عرض يتم لن السالمة، لدواعي.
التحكم عنرص لنقل التحكم بعنرص  حرك.
وضع إىل الوضع تحويل تم إذا DVD قرص تشغيل إيقاف يتم عندما DVD، يبدأ التشغيل فإن ً .DVD قامئة شاشة عرض دون مجددا

مزايا

الرتفيه
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DVD قرص وظائف ضبط

.للعرض االرتفاع ونسبة الصوت جودة إعدادات ضبط ميكن

الصوت جودة ضبط

. أيقونة اخرت.١

.الصوت جودة لضبط  حدد.٢

.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

للعرض االرتفاع نسبة ضبط

. أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢
.املرادة للعرض االرتفاع نسبة اخرت.٣

الصورة جودة ضبط

.اللون وكثافة اللون درجة التباين، السطوع، ضبط ميكن

.الشاشة أسفل التالية التبويب عالمات عرض يتم ، أيقونة اختيار عند

الوظيفةالعروة

.التمرير رشيط باستخدام الشاشة سطوع ضبط ميكن

.التمرير رشيط باستخدام الشاشة تباين ضبط ميكن

.التمرير رشيط باستخدام الشاشة لون درجة ضبط ميكن

.التمرير رشيط باستخدام الشاشة لون ضبط ميكن

.األوىل قيمها إىل الشاشة إعدادات استعادة ميكن

. اخرت

مزايا

الرتفيه

٦٠-٢

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



AUX

اإلضايف املقبس توصيل كيفية

توصيل سلك باستخدام التوصيل

.الكونسول غطاء افتح.١
.الغطاء بنزع قم اإلضايف، املقبس عىل غطاء هناك كان إذا.٢
الجهاز توصيل سلك/قابس بتمرير قم ،DVD/CD مبشغل املزودة للسيارات بالنسبة. اإلضايف باملقبس الجهاز توصيل سلك/قابس بتوصيل قم.٣

.بتوصيله وقم الكونسول داخل الفتحة خالل من

تحذير 

ناقل( الحركة ناقل ذراع أو ))EPB( الكهربائية االنتظار بفرامل املزودة غري السيارات( االنتظار فرامل مع بالتشابك التوصيل قابس لسلك تسمح ال
):التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة

الحركة ناقل ذراع أو ))EPB( الكهربائية االنتظار بفرامل املزودة غري السيارات( االنتظار فرامل مع يتشابك أن القابس لسلك تسمح أن الخطورة من
.حادث وقوع يف يتسبب مام القيادة، مع يتداخل قد ألنه )التلقايئ الحركة ناقل( االختيار ذراع)/اليدوي الحركة ناقل(

تنبيه 

.القابس توصيل حالة يف اإلضايف املقبس عىل بقوة تضغط أو أشياء تضع ال

مالحظة
بإحكام اإلضايف املقبس يف القابس أدخل.
اإلضايف املقبس منفذ فتحة عىل عمودياً القابس يكون بحيث القابس انزع أو أدخل.
بقاعدته باإلمساك القابس اخلع أو أدخل.

مزايا

الرتفيه
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AUX اإلضايف املقبس وضع استخدام كيفية

.الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

.الوسطى الشاشة من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم. AUX الوضع إىل لالنتقال  حدد.٢

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم

.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

مالحظة
وضع إىل يتحول ال الوضع فإن اإلضايف، باملقبس متصل غري الجهاز كان إذا AUX.
الصوت يف التحكم مفتاح أو التحكم مفتاح أو املحمولة الصوت وحدة باستخدام الصوت مستوى اضبط.
املتنقل الصويت املشغل يف الصوت مستوى إعدادات باستخدام تتم أن ميكن الصوت يف تضبيطات أي.
وضع يف اإلضايف املقبس من للخارج التوصيل قابس سحب تم إذا AUX، ضوضاء تحدث قد.

مزايا

الرتفيه
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Aha™

Aha ™والبودكاست اإلنرتنت راديو مثال اإلنرتنت شبكة عىل متعددة مبحتويات لالستمتاع استخدامه ميكن تطبيق هو.
.وتويرت بوك الفيس موقع من تحديثات عىل الحصول طريق عن أصدقائك أنشطة مع متواصالً دوماً ابقى

.املحيط املوقع عن فورية معلومات عىل الحصول من متكنك أو املجاورة والوجهات الخدمات بحث من متكنك املكان، بيانات خدمة استخدام
/".http://www.aharadio.com "بزيارة قم ،™Aha برنامج عن تفاصيل عىل للحصول

مالحظة
برنامج يقدمه الذي الخدمة محتوى Aha ™بعض يف متوفرة غري الخدمة فإن ذلك، إىل باإلضافة .املستخدم فيها يقيم التي الدولة بحسب يختلف

.الدول

لتشغيل Aha ™جهاز من ®Bluetooth، مسبقاً التالية الخطوات تنفيذ عليك:

تطبيق بتثبيت قم Aha ™جهازك عىل.
حساب بإنشاء قم Aha ™لجهازك.
عىل الدخول بتسجيل قم Aha ™جهازك باستخدام.
جهازك عىل مسبقاً املضبوطة املحطة اخرت.

تشغيل يتم ال فقد الجهاز، عىل التطبيقات شاشة تُعرض مل إذا™ Aha الوسطى العرض شاشة عىل.

التشغيل

الشاشة من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم ، اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.املختارة املحطة بحسب تختلف املعروضة األيقونة. الوسطى
.التالية األيقونات بخالف أخرى أيقونات عرض ميكن ذلك، إىل باإلضافة

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

.الرئيسية القامئة تعرض
.أخرى محطات إىل للتحول استخدمها

.املحتوى قامئة تعرض
.املحطة عىل مراد آخر محتوى إىل للتحول تستخدم

١*يعجبني

”.يعجبني “باستخدام الحايل املحتوى لتقييم

١*يعجبني ال

”.يعجبني ال “باستخدام الحايل املحتوى لتقييم

.ثانية ١٥ ملدة للخلف يعود

)التنقل بنظام املجهزة السيارات (خريطة

.املالحة نظام يف املكان بيانات خدمات بواسطة عنها البحث تم التي الوجهة تعرض

مزايا

الرتفيه
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الوظيفةأيقونة

اتصال
األجهزة أحد يكون عندما الوظيفة هذه تتوفر. املوقع تحديد خدمات وظيفة باستخدام عنه البحث تم متجر هاتف رقم إىل مكاملة إجراء ميكن

.اليدوي بوصفه متصل

.السابق املحتوى إىل للرجوع

.التشغيل استئناف يتم أخرى، مرة االختيار يتم عندما. للمحتوى املؤقت لإليقاف

.التايل املحتوى إىل لالنتقال

.ثانية ٣٠ ملدة الرسيع التقدم

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم

.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

.املزّود أو املحطة نوع عىل بناء ،)يعجبني ال( Dislike و) يعجبني( Like من أخرى صيغ تستخدم أن ميكن املحطات بعض١*

الرئيسية القامئة

. أيقونة اخرت

.املحطة فئة واخرت التبويب عالمة بتغيري قم

الوظيفةالعروة

اإلعداد مسبقة املحطات
.الجهاز عىل مسبقاً املضبوطة املحطة قامئة تعرض

.املحطة محتوى لتشغيل التجهيز سابقة املحطة اسم اخرت

القريبة األماكن
.املرادة املحطة اخرت

.السيارة موضع بجوار عنها البحث تم التي للوجهة اإلرشاد يقدم
.سيارتك عىل التصفية إعداد باستخدام مسبقاً ضبطها تم التي املرادة الفئات تحديد ميكنك

مالحظة
.Aha ™تقدمه الذي املحتوى عىل تعتمد الخدمات ألن املتوفرة املوقع تحديد خدمات وظيفة تختلف قد

)املوقع تحديد خدمات (لالستخدام مثال

.الرئيسية القامئة عىل” القريبة األماكن “التبويب عالمة من املرادة املحطة اخرت.١

مزايا

الرتفيه
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.الوجهة أسامء قامئة برتتيب يبدأ العنوان تشغيل أو الوجهة اسم

).مالحة بنظام املزودة السيارات (املالحة نظام عىل حاليًا املعروضة الوجهة عرض يتم ، األيقونة تحديد عند.٢

.حالياً املعروضة بالوجهة هاتفية مكاملة إجراء يتم ، أيقونة اختيار عند.٣

.املحتوى قامئة لعرض  األيقونة اخرت.٤
.القامئة من أخرى وجهات اختيار ميكن

”صوتية رسالة “وظيفة باستخدام ومشاركتها الصوتية الرسائل تسجيل عىل القدرة تدعم ،"كاريويك "أو" بوك فيس "مثل االجتامعية، املحطات بعض
).الصياح(

.صفر إىل التنازيل العد يصل عندما التسجيل يبدأ). 0 ،1 ،2 ،3 (التنازيل العّد وابدأ  األيقونة حدد.١
.الصوت تسجيل.٢

.التسجيل انرش/واحفظ  حدد.٣

مالحظة
ثانية ٣٠ األقىص الحد( املحطة بحسب يختلف التسجيل زمن.(
حذفه أو التسجيل نرش حينئٍذ ميكنك .التسجيل وقت ينقيض عندما تلقائياً التسجيل يتوقف.

مزايا

الرتفيه
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Stitcher™

.البودكاست بث أو االنرتنت راديو إىل لالستامع استخدامه ميكن تطبيق هو Stitcher ™راديو
ال( Dislike زر أو) يعجبني( Like زر عىل بالضغط أو مفضالتك، يف تضعه الذي املحتوى تسجيل بواسطة تلقائياً به املوىص املحتوى اختيار يتم

).يعجبني
/".http://stitcher.com "املوقع بزيارة قم ،Stitcher ™راديو تطبيق بشأن تفاصيل عىل للحصول

مالحظة
راديو لتشغيل™ Stitcher جهاز من ®Bluetooth، مسبقاً التالية الخطوات تنفيذ عليك:

راديو تطبيق بتثبيت قم™ Stitcher جهازك عىل.
راديو حساب بإنشاء قم™ Stitcher جهازك عىل.
راديو عىل الدخول بتسجيل قم™ Stitcher جهازك باستخدام.

تشغيل يتم ال فقد الجهاز، عىل التطبيقات شاشة تُعرض مل إذا™ Stitcher الوسطىى العرض شاشة عىل.
راديو تطبيق لظروف نظًرا Stitcher ™مع االتصال خدمة تعد مل الذكية، للهواتف Mazda Connect تطبيق من أحدث أو 10 لإلصدار متوفرة

™.Stitcher راديو
™.Apple CarPlay/Android باستخدام الربط وظيفة تتوفر

.الذيك الهاتف تطبيقات يف التغيريات بسبب لتغيريات األخرى االتصال بخدمات الخاصة الخدمات تخضع قد ذلك، إىل باإلضافة

التشغيل

من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم ، اختيار عند. الرتفيه شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت
.الوسطى الشاشة

الوظيفةأيقونة

.مختلف صوت مصدر إىل للتحول يستخدم. الرتفيه قامئة تعرض

.املحطات قامئة بعرض يقوم
.أخرى محطات إىل للتحول استخدمها

يعجبني ال

).يعجبني” (يعجبني ال “باستخدام الحايل الربنامج يقييم

يعجبني
).يعجبني” (يعجبني “باستخدام الحايل الربنامج يقييم

.مفضالتك من الحالية املحطة حذف أو مفضالتك إىل الحالية املحطة إلضافة

.ثانية ٣٠ ملدة للخلف يعود

.املؤقت التشغيل إليقاف أخرى مرة اخرته. املحطة بتشغيل تقوم

.التالية املحطة إىل لالنتقال

مزايا
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الوظيفةأيقونة

.الصوت جودة مستوى لضبط الصوت إعدادات بعرض تقوم
.٩٠-٢ الصفحة يف األخرى التجهيزات/الوظائف راجع

املحطات قامئة

.املحطات قامئة لعرض  األيقونة اخرت.١

.مفضالتك عىل املسجل الربنامج لعرض اخرته: املفضالت محطة اسم 

.Stitcher ™بواسطة مفضالتك من مختارة بها موىص فئة عرض يتم: الفئة اسم 
.الفئة برنامج لعرض اخرته

 

.لتشغيله الربنامج اسم اخرت.٢

مفضالتك إىل لإلضافة

.مفضالتك يف تسجيله ميكن فإنه مفضالتك، يف الحايل الربنامج تسجيل يتم مل إذا

.لها التسجيل إضافة ميكن التي مفضالتك محطة لعرض  أيقونة اخرت.١
.تسجيلها تريد التي املحطة اسم اخرت.٢

.املحددة التفضيالت محطة إىل الربنامج إلضافة  حدد.٣

مالحظة
وتسجيلها متعددة مفضالت محطات اختيار ميكن.
افرتاضياً ضبطها تم التي املفضلة املحطات إىل باإلضافة شخصياً بتسجيلها قمت التي املفضلة املحطات عرض يتم.

مفضالتك من الحذف

.مفضالتك من الربنامج حذف ميكن فإنه مفضالتك، يف الحايل الربنامج تسجيل بالفعل تم إذا

. أيقونة اخرت.١
.املفضلة املحطات من تلقائياً الربنامج حذف يتم.٢

مزايا
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االتصال

نظام باستخدام املكاملات إجراء بوظائف القيام ميكنك ،®Bluetooth طريق عن Mazda Connect بـ الذيك، الهاتف مثالً املحمول، جهازك بتوصيل
.القصرية والرسائل الاليدوي

مزايا

االتصال
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®Bluetooth الاليدوي

مقدمة

أو إجراء ميكن فإنه الالسلكية، املوجات بث خالل من السيارة يف الاليدوي بوحدة) جوال هاتف( Bluetooth® بتقنية مزود جهاز توصيل حالة يف
.املتوسطة الشاشة بتشغيل أو بُعد عن الصوت يف التحكم زر أو اإلنهاء زر أو الرد زر أو التحدث زر عىل بالضغط هاتفية مكاملات استقبال

 

مالحظة
تنتهى سوف االقرتان عملية فإن التحرك يف السيارة بدأت إذا .متوقفة السيارة تكون عندما إال الجهاز إقران ميكن ال سالمتك، عىل الحفاظ أجل من.

.اإلقران بعملية القيام قبل آمن مكان يف السيارة بإيقاف قم

بتقنية مزود بجهاز الخاص االتصال محيط ®Bluetooth أقل أو )قدًما 32( أمتار 10 نحو هو.

يكن مل إذا حتى الصوتية األوامر باستخدام متاحة الرئيسية الصوتية الوظائف ®Bluetoothًمتصال
مفتاح باستخدام تشغيلها ميكن الرمادي باللون املعروضة غري العنارص أن إال .السيارة قيادة أثناء الوسطى الشاشة إبطال يتم السالمة، لدواعي

.السيارة قيادة أثناء التحكم

بتقنية تعمل التي املحمولة األجهزة بعض ®Bluetooth معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص( متخصص إصالح فني استرش .السيارة مع تتوافق ال
بتقنية يعمل الذي املحمول الجهاز توافق بشأن معلومات عىل للحصول الويب خدمات دعم مركز أو مازدا اتصال مركز أو ،)مازدا رشكة قبل من

®Bluetooth:

األمريكية املتحدة الواليات
0153-430-800: هاتف
www.mazdausa.com/mazdaconnect: الويب

كندا
0153-430-800: هاتف
www.mazdahandsfree.com: الويب

املكسيك
)CAC (بالعمالء العناية مركز

MAZDA-01-800-01: هاتف

www.mazdamexico.com.mx: الويب
أملانيا

)الوسطى أوروبا توقيت ٠٠:١٨―٠٠:٨( ٧٣٨ ٤٢٦٣ ٠٨٠٠: هاتف
أملانيا باستثناء (أوروبا(

)الوسطى أوروبا توقيت ٠٠:١٨―٠٠:٨( ٧٣٨٣ ٤٢٦٣ ٠٠٨٠٠: هاتف
عاملي

)الوسطى أوروبا توقيت 18:00―8:00( 8198 5099 721 49 
:الويب

http://www.mazdahandsfree.com
أسرتاليا

)الرشقية الزمنية املنطقة بتوقيت مساًء 4―صباحاً 10 (العمل ساعات خالل 703-352-1800: هاتف
www.mazda.com.au: الويب

مزايا
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نيوزيالندا
www.mazdahandsfree.co.nz: الويب

)بها موىص (املطبقة Bluetooth® مواصفات

)املطابقة( EDR/2.1  EDR/3.0  1.1/1.2/2.0 اإلصدار

للوحدة املكونة األجزاء

)الاليدوي (ميكروفون

.الاليدوي نظام باستخدام مكاملات إجراء أو الصوتية األوامر عن للتعبري امليكروفون يستخدم

التحدث زر

.الصويت اإلرشاد يتجاوز فإنه ذلك، إىل إضافة. الصوت عىل التعرف تنشيط

الرد زر

.الزر عىل الضغط عند املكاملة يجري فإنه برقم، االتصال أو اتصال جهة تحديد وبعد ذلك، إىل إضافة. الواردة املكاملات عىل للرد

اإلنهاء زر

.الصوت عىل التعرف تشعيل ينهي فإنه ذلك، إىل إضافة. واردة مكاملة يرفض أو املكاملة ينهي

التحكم مفتاح

.الشاشة عىل الظاهر السهم مؤرش لتحريك التحكم مقبض تدوير أو بإمالة قم. العرض شاشة وتشغيل الصوت مستوى لضبط التحكم مفتاح يستخدم
.األيقونة الختيار التحكم مقبض اضغط

مزايا
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الصوت مستوى ضبط

لخفض اليسار إىل أو الصوت مستوى لزيادة اليمني إىل القرص أدر. الصوت مستوى لضبط التحكم مبفتاح الخاص الصوت مستوى قرص يستخدم
.الصوت مستوى

.القيادة عجلة يف املوجود الصوت مستوى زر باستخدام الصوت مستوى ضبط أيضاً ميكن

مالحظة
الصوت كتم وظيفة وإيقاف لتشغيل الصوت مستوى قرص اضغط MUTE.
الجهاز جانب من الصوت مستوى برفع عليك األخرى، الصوت بأوضاع مقارنة أقل الصوت مستوى كان إذا.

 
.الرنني ونغمة الصويت اإلرشاد صوت ومستوى املحادثة صوت مستوى بضبط مسبقاً تقوم أن ميكن

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

.التمرير رشيط باستخدام و  اضبط.٣

هاتفية مكاملة إجراء▼

باستخدام ممكنًا املكاملات إجراء يكون ،Mazda Connect لـ بالنسبة
:التالية الست الطرق من أي

جهاز من تنزيله يتم الذي الهاتف دليل ®Bluetooth )هاتف
)الصوت عىل التعرف وظيفة استخدام ميكن) (محمول

املفضالت
املكاملات سجل
الصوت عىل التعرف وظيفة استخدام ميكن (هاتفي برقم االتصال(
“بآخر باالتصال الخاص الصويت التعرف أمر” - االتصال إعادة

.املكاملات سجل ضمن صادرة مكاملة
“بآخر باالتصال الخاص الصويت التعرف أمر” - االتصال معاودة

.املكاملات سجل ضمن واردة مكاملة

الهاتف دليل استخدام

الهاتف دليل يف الشخص اسم بنطق هاتفية مكاملات إجراء ميكن
يف سابقاً هاتفه رقم تسجيل تم الذي الشخص اسم أو تنزيله تم الذي

تنزيل (اسم استرياد إىل الرجوع يرجى. الاليدوي Bluetooth® نظام
).الهاتف دليل

.التحدث زر اضغط.١
.الصفارة صوت انتظر.٢
ميكنك”. (جوال”) جون “مثال... (XXXXX اتصال“ :تحدث.٣

من بدالً” Other “أو” Work “أو” Home “نطق أيضاً
.)االتصال جهة ملعلومات إعدادك طريقة بحسب ،”جوال“

عىل ببساطة اضغط أو مكاملة، إلجراء الصوتية التوجيهات اتبع.٤
أو التوجيه تشغيل أثناء التوجيه مبفتاح املكاملة عىل الرد زر

.املكاملة إلجراء بعده

العرض شاشة تشغيل

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.االتصال جهات قامئة لعرض  اخرت.٢
بيانات لعرض به االتصال تريد الذي الشخص اسم اخرت.٣

.الشخص
.املكاملة إلجراء املراد الهاتف رقم اخرت.٤

)الهاتف دليل تنزيل (اسم استرياد

الهاتف (جهازك عىل املوجودة الهاتف دليل بيانات إرسال ميكن

الاليدوي Bluetooth® وحدة يف الهاتف دليل يف وتسجيلها) املحمول

.Bluetooth® تقنية باستخدام

)التلقايئ التنزيل(

التنزيل” (التنزيل تلقائية اتصال جهات “إعداد يكون أن يجب
متصل الاليدوي يكون عندما. التشغيل وضع يف) لألسامء التلقايئ

.تلقائياً الهاتف دليل تنزيل يتم بالجهاز،
.٧٨-٢ الصفحة يف Communication Settings راجع

مزايا
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)اليدوي التنزيل(

التلقايئ التنزيل” (التنزيل تلقائية اتصال جهات “إعداد كان إذا
الهاتف دليل بتنزيل فقم التشغيل، إيقاف وضع يف) لألسامء

.التالية الخطوات باستخدام

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.االتصال جهات قامئة لعرض  اخرت.٢

. اخرت.٣

 أو  حدد.٤
.الجهاز تشغيل إىل لالنتقال

. فحدد ، تحديد جرى إذا.٥
.الجوال الهاتف من يبدأ سوف التنزيل.٦

مالحظة
حفظ بعد” االتصال جهات جميع استرياد“ وظيفة تنفيذ حالة يف

يف البيانات استبدال فسيتم ،Bluetooth® وحدة يف الهاتف دليل
.املستوردة بالبيانات الهاتف دليل

الهاتف دليل عىل أقىص كحد اسم ١٠٠٠ تسجيل ميكن.
املفضلة والذاكرات الصادرة،/الواردة املكاملات سجل الهاتف، دليل

.الخصوصية لحامية جوال هاتف لكل حرصية
هاتف رقم بدون اتصال جهات تسجيل يتم ال.

املفضلة االسامء

أقل وقتاً االتصال إجراء يستغرق. أقىص بحد اسامً ٥٠ تسجيل ميكن
أن عليك ليس ذلك، إىل باإلضافة. الهاتف رقم بتسجيل القيام بعد

.الهاتف دليل يف به االتصال تريد الذي الشخص عن تبحث

مفضالتك يف التسجيل

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.املفضالت قامئة لعرض  اخرت.٢

. اخرت.٣

. أو  حدد.٤
.املعروضة القامئة من اخرت.٥

مالحظة
،)جديد اسم إضافة(” جديدة اتصال جهة إضافة“ اختيار يتم عندما

باإلضافة .املختار الشخص اسم مثال معلومات تسجيل كذلك يتم فإنه
إضافة( .”ج اتصال جهة تفاصيل أضف“ اختيار يتم عندما ذلك، إىل

بالشخص الخاص الهاتف رقم تسجيل فقط يتم ،)جديد اسم تفاصيل
.املختار

املفضالت أحد استدعاء

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.املفضالت قامئة لعرض  اخرت.٢
)االسم إىل فقط واحد هاتف رقم تسجيل حالة يف(.٣

للخطوة انتقل. مكاملته تريد الذي االسم معلومات باختيار قم
.٥ رقم

)االسم إىل متعددة هاتف أرقام تسجيل حالة يف(
بيانات توضح التي الشاشة لعرض مكاملته تريد الذي االسم اخرت
.٤ رقم للخطوة انتقل. االسم هذا

.مكاملته تريد الذي الهاتف رقم اخرت.٤

. اخرت.٥

املفضالت أحد حذف

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.املفضالت قامئة لعرض  اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤
.حذفه تريد الذي االسم معلومات اخرت.٥

. اخرت.٦

مفضالتك قامئة عرض ترتيب تغيري

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.املفضالت قامئة لعرض  اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤
.اختياره بعد االسم نقل ميكن.٥
ثم التحكم، مفتاح باستخدام انقلها أو االتصال جهة بتمرير قم.٦

. حدد

مزايا
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مفضالتك يف الشخص اسم تغيري

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.املفضالت قامئة لعرض  اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤
.املفاتيح لوحة شاشة لعرض االسم اخرت.٥

اسم تخزين فسيتم ، تحديد وتم جديد اسم إدخال تم إذا.٦
.االتصال جهة

مالحظة
املفضالت، قامئة عرض أثناء طويلة لفرتة االسم عىل الضغط تم إذا

).نقلها حذفها،( االتصال معلومات تعديل ميكن

هاتف رقم إدخال

مالحظة
من تتأكد أن إىل السيارة وقوف أثناء اإلجراء هذا عىل بالتدريب قم

لرضيبة خاضع غري طريق عىل القيادة أثناء به القيام استطاعتك
املكاملات جميع بعمل قم التام، باالرتياح تشعر تكن مل إذا .الطريق

إذا إال السيارة قيادة تبدأ وال السيارات انتظار مكان يف آمن موقع من
.للقيادة الكامل االنتباه إعطاء تستطيع كنت

شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١
.االتصال

.االتصال لوحة عرض يتم ، عىل الضغط عند.٢
.االتصال لوحة باستخدام التليفون رقم أدخل.٣

.املكاملة إلجراء  حدد.٤

رموز أو أرقام إدخال

.االتصال لوحة استخدم

 +.إلدخال  عىل مطوالً ضغطة اضغط

.الحالية اإلدخال قيمة لحذف  حدد

.اإلدخال قيم جميع لحذف  عىل مطوالً اضغط

االتصال إعادة وظيفة

سجل يف شخص آخر (به االتصال تم شخص آلخر مكاملة بإجراء يقوم
.السيارة/الجوال الهاتف من) الصادرة املكاملات

.التحدث زر اضغط.١
.الصفارة صوت انتظر.٢
”االتصال إعادة“ :تحدث.٣

العكيس االتصال وظيفة

سجل يف شخص آخر (باالتصال قام شخص آلخر مكاملة بإجراء يقوم
.سيارتك/الجوال بهاتفك) الواردة املكاملات

.التحدث زر اضغط.١
.الصفارة صوت انتظر.٢
”االتصال معاودة“ :تحدث.٣
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هاتفية مكاملة استقبال▼

يف) لألسامء التلقايئ التنزيل” (الواردة املكاملات إخطارات “إعداد يكون أن يجب. واردة مبكاملة اإلشعار شاشة عرض يتم واردة، مكاملة تلقي يتم عندما
.التشغيل وضع
.٧٨-٢ الصفحة يف Communication Settings راجع

.الشاشة عىل  حدد أو الصوت، يف التحكم مفاتيح ضمن الرد زر عىل اضغط املكاملة، عىل للرد

.الشاشة عىل  حدد أو الصوت، يف التحكم مفاتيح ضمن اإلنهاء زر عىل اضغط املكاملة، لرفض
.االستخدام ظروف بحسب استخدامها ميكن التي األيقونات تختلف. املكاملة أثناء الشاشة عىل التالية األيقونات عرض يتم

الوظيفةأيقونة

.االتصال قامئة تعرض

.املكاملة تنهي

جوال هاتف إىل الاليدوي من مكاملة تحويل

.عادية كمكاملة) محمول هاتف (الجهاز إىل الخط تحويل وميكن ،)محمول هاتف (وجهاز Bluetooth® وحدة بني ما االتصال إلغاء تم

الاليدوي إىل) جوال هاتف (جهاز من مكاملة تحويل

.الاليدوي Bluetooth® إىل) محمول هاتف (األجهزة بني االتصال تحويل ميكن

صامت
.املكاملة أثناء امليكروفون صوت كتم ميكن

.الصوت كتم إلغاء يتم فإنه أخرى، مرة االختيار يتم عندما

:ييل مام األسامء اخرت ثالثية، مكاملة إلجراء

.املكاملات تاريخ عرض يتم: 

.الهاتف دليل عرض يتم: 

.الهاتف رقم أدخل. االتصال لوحة عرض يتم: 
.التعاقد محتوى بحسب هذا ويكون لالستخدام قابل غري الجهاز يكون قد

.األطراف ثالثية مكاملة إنشاء ليتم االنتظار قيد كانت التي املكاملة إجراء يتم
.التعاقد محتوى بحسب هذا ويكون لالستخدام قابل غري الجهاز يكون قد

.االنتظار قيد املكاملة لتحويل

DTMF الرتددات متعددة املزدوجة النغامت إشارة نقل
إشارة متلقي يكون ما وعادة. االتصال لوحة طريق عن DTMF الرتددات متعددة املزدوجة النغامت إشارة نقل يتم عندما الوظيفة هذه تستخدم
DTMF لرشكة آيل إرشادي اتصال مركز أو املنزل يف املكاملات عىل الرد جهاز هو.

.االتصال لوحة باستخدام الرقم أدخل

مالحظة
الجوال الهاتف( الجهاز إىل تلقائياً الخط تحويل يتم اليدوية، مكاملة أثناء يف التشغيل مفتاح إيقاف تم إذا.(
إشارة كود كان إذا DTMF حده عىل نقله يتم أن يجب منهام كل فإن أكرث، أو رمزين أو رقمني به.
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مكاملة قطع▼

.ثالث طرف من واردة مكاملة تتلقى ليك مكاملة قطع يتم أن املمكن من

املكاملة إىل النظام ويتحول الحالية املكاملة تعليق يتم فإنه القيادة، عجلة عىل املوجود الرد زر عىل الضغط أو  أيقونة اختيار يتم عندما
.الواردة الجديدة

).فقط GSM شبكة (الواردة املكاملة إىل النظام ويتحول الحالية املكاملة إنهاء يتم ، اختيار يتم عندما

.الواردة املكاملة رفض يتم القيادة، عجلة عىل املوجود اإلنهاء زر عىل الضغط أو  أيقونة اختيار يتم عندما

مالحظة
الجوال للجهاز التعاقدي للمحتوى وفقاً وذلك متوفرة الوظيفة تكون ال قد.
الجوال والجهاز الهاتف شبكة لنوع وفقاً وذلك للتشغيل قابلة الوظيفة تكون ال قد.

عليها والرد رسائل تلقي▼

بواسطة قراءتها (وتشغيلها وعرضها تنزيلها، ميكن املتصلة األجهزة بواسطة استقبالها يتم التي اإللكرتوين والربيد ،)القصرية الرسائل خدمة( SMS رسائل
).النظام

.الواردة الرسائل يف والرسائل املكاملات عىل الرد ميكن ذلك، إىل باإلضافة

رسائل تنزيل

.رسالة ٢٠ أقىص بحد موصل جهاز من وعرضها جديدة رسائل تنزيل ميكن

مالحظة
.حساب لكل رسالة ٢٠ تنزيل ميكن اإللكرتوين، للربيد بالنسبة

)التلقايئ التنزيل(

يتم عندما تلقائيًا رسالة تنزيل يتم. التشغيل وضع يف) SMS” (التنزيل تلقايئ نص “أو) E-mail” (التنزيل تلقايئ إلكرتوين بريد “إعداد يكون أن يجب

.بالجهاز Bluetooth® وحدة توصيل
.٧٨-٢ الصفحة يف Communication Settings راجع

)اليدوي التنزيل(

باستخدام الرسالة تحميل يتم التشغيل، إيقاف وضع يف) SMS” (التنزيل تلقايئ نص “أو) E-mail” (التنزيل تلقايئ إلكرتوين بريد “إعداد كان إذا
.التالية الخطوات

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

.الوارد صندوق لعرض  أو  حدد.٢

. اخرت.٣
.الجوال الهاتف من يبدأ سوف التنزيل.٤

مالحظة
املرفقة البيانات تنزيل يتم ال.
القصرية الرسائل خدمة( بايت ١٤٠)/إليكرتوين بريد( كيلوبايت ١ أقىص بحد رسائل تنزيل ميكن SMS.(
جهاز بكل خاصة رسائل قامئة تكوين يتم.
تقنية مع يتوافق ال بالوحدة املوصل الجهاز كان إذا MAP 1.0، أمر استخدام يتم AT قراءتها تم أنها إىل املعروضة الرسالة تشري .بالتنزيل للقيام

.بالفعل
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أمر باستخدام التنزيل AT املوصل الجهاز عىل ذلك ويعتمد يعمل ال قد.
جهاز توصيل تم إذا iPhone، الجهاز ملوديل وفقاً التالية الوظائف استخدام فسيتعذر.

السابقة الرسائل تنزيل
الرسائل عىل الرد

iPhone لرشكة تجارية عالمة هي Apple Inc.، أخرى ودول املتحدة الواليات يف مسجلة وهي.

رسائل استقبال

)١ الخطوة(

إخطارات “أو) E-mail” (الربيد إخطارات “إعداد يكون أن يجب. واردة رسالة هناك بأن إخطار عرض يتم رسالة، باستقبال جهاز يقوم عندما
(SMS) ” SMS التشغيل وضع يف.

.٧٨-٢ الصفحة يف Communication Settings راجع

.الرسالة واعرض  حدد

)٢ الخطوة(

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

.SMS ورسائل اإللكرتوين للربيد الجديدة الرسائل قامئة واعرض  حدد.٢
.عرضها تريد التي الرسالة اخرت.٣
 

.االستخدام ظروف بحسب استخدامها ميكن التي األيقونات تختلف. الرسالة عىل البيانات من السفيل الجزء عىل التالية األيقونات عرض يتم

الوظيفةأيقونة

.االتصال قامئة تعرض

.اإللكرتوين الربيد صندوق تعرض

.رسالة تعرض
.مؤقتة بصفة يتوقف التشغيل فإن أخرى، مرة االختيار يتم عندما

.السابقة الرسالة تعرض

.التالية الرسالة تعرض

.حالياً املعروضة الرسالة براسل فقط الخاصة الردود
.اإلعداد سابقة الرسالة من إرسالها املراد الجملة واخرت املعروض الرد شاشة عىل الجملة اخرت

. اخرت

)فقط اإللكرتوين الربيد(
.CC الكربونية النسخة ذلك يف مبا األعضاء كل عىل للرد
.اإلعداد سابقة الرسالة من إرسالها املراد الجملة واخرت املعروض الرد شاشة عىل الجملة اخرت

. اخرت
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الوظيفةأيقونة

.رسالة بإرسال قام بشخص االتصال
.الجهاز عىل اعتامداً الوظيفة هذه تعمل ال قد اإللكرتوين، للربيد بالنسبة

.رسالة لحذف
.كذلك حذفها يتم جهاز عىل املخزنة الرسائل

مالحظة
.اإلعداد سابقة رسائل ثالث إىل يصل عدد اختيار ميكن

)املقروء غري اإللكرتوين الربيد من التحقق (االستخدام مثال

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

.الوارد صندوق لعرض  حدد.٢
 

.العريض بالخط املعروضة املقروءة غري الرسالة اخرت.٣
.للرسالة االستامع أو مكاملة إجراء أو الرسالة، عىل بالرد القيام وميكن الرسالة بيانات عرض يتم.٤

)فقط اإللكرتوين الربيد (عرضه يتم الذي الحساب تغيري

. اخرت.١
.فقط املختار بالحساب الخاصة الرسائل اإللكرتوين الربيد صندوق يف يعرض. عرضه تريد التي الحساب اخرت.٢

اإلعداد سابقة الرسائل تعديل

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. اخرت.٢

. اخرت.٣
.املفاتيح لوحة شاشة عرض يتم. تعديلها تريد التي اإلعداد سابقة الرسالة اخرت.٤

.اإلعداد سابقة كرسالة الرسالة حفظ يتم ، اختيار ويتم الرسالة إدخال يتم عندما.٥
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مالحظة

اللغة لتغيري  أيقونة اخرت.

والصغرية الكبرية الحروف بني للتبديل  أيقونة اخرت.

التعديل تخزين دون السابقة الشاشة إىل للعودة  أيقونة اخرت.

االتصال إعدادات▼

.االتصال شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت

.اإلعداد لتغيري  حدد

الوظيفةاإلعدادالعنرص

Bluetooth®—
.Bluetooth® ضبط قامئة إىل انتقل

.٩٠-٢ صفحة" Bluetooth® إعداد "مراجعة يرجى

.واردة مكاملة تلقي يتم عندما باإلشعار تقومإيقاف/تشغيلالواردة املكاملات إخطارات

.بالجهاز متصلة Bluetooth® وحدة تكون عندما تلقائياً SMS رسائل بتنزيل تقومإيقاف/تشغيلالتنزيل تلقايئ نص

.جديدة SMS قصرية رسالة تلقي عند باإلشعار تقومإيقاف/تشغيلSMS إخطارات

.بالجهاز متصلة Bluetooth® وحدة تكون عندما تلقائياً اإللكرتوين الربيد رسائل بتنزيل تقومإيقاف/تشغيل١*التنزيل تلقايئ إلكرتوين بريد

.جديدة إلكرتوين بريد رسالة تلقي عند باإلشعار تقومإيقاف/تشغيلالربيد إخطارات

.بالجهاز متصلة Bluetooth® وحدة تكون عندما تلقائياً املكاملات محفوظات بتنزيل تقومإيقاف/تشغيلالتلقايئ التنزيل استدعاء سجل

.بالجهاز متصلة Bluetooth® وحدة تكون عندما تلقائياً الهاتف دفرت بتنزيل تقومإيقاف/تشغيل١*التنزيل تلقائية اتصال جهات

/إيقاف/إطـالق/ثابتالرنني نغمة
الرنني نغمة أو للسيارة، املضبوطة القياسية الرنني نغمة تتضمن اختيارات ثالثة يتوفر. الرنني نغمة نوع تغيري ميكن

.رنني نغمة بدون أو بك الخاص Bluetooth® لجهاز املسجلة

الهاتف جهارة
باستخدام تعديله يتم

.التمرير رشيط
.املحادثة صوت مستوى بضبط تقوم

الرنني مستوى
باستخدام تعديله يتم

.التمرير رشيط
.الرنني نغمة صوت ومستوى الصويت اإلرشاد بتعديل تقوم

اتصال جهة تصنيف ترتيب
.األول لالسم األبجدي بالرتتيب االتصال معلومات بعرض تقوماألخري االسم األول، االسم

.األخري لالسم األبجدي بالرتتيب االتصال معلومات بعرض تقوماألول االسم األخري، االسم

—مسبًقا املعدة الرسائل
.اإلعداد سابقة رسائل بتعديل تقوم
الرسائل خدمة/اإلليكرتوين الربيد خدمة مع املتوافقة الهواتف مع فقط متوفر (عليها والرد رسائل تلقي راجع

.٧٥-٢ صفحة يف) SMS القصرية

.االتصال إعدادات جميع تهيئة—ضبط إعادة

.الجهاز طرف من بالتنزيل إذن عىل الحصول الرضوري من يكون قد الجهاز، عىل اعتامدا١ً*

مالحظة
.املناطق بعض يف متاحة اإللكرتوين والربيد SMS القصرية الرسائل وظائف تكون ال قد
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املالحة

.التنقل لنظام SD بطاقة إدخال يتم عندما إال) التنقل بنظام املزودة السيارات يف (التنقل نظام استخدام ميكن ال
 

توضح ال قد. السيارة فيه تسري الذي االتجاه توضح التي البوصلة عرض يتم املالحة، بنظام الخاصة SD اآلمنة الرقمية البطاقة إدخال يتم مل إذا
.منخفضة برسعة تيرس أو السيارة تتوقف عندما الصحيح االتجاه البوصلة
.التنقل نظام تعليامت دليل إىل الرجوع يرجى التنقل نظام لتشغيل

مزايا
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التجهيزات قامئة/للتغيري القابلة النظام إعدادات

.لتفضيالتك وفًقا تعمل ليك تغيريها ميكنك بإعدادات مزودة ومعدات أنظمة عىل سيارتك تحتوي
.التفاصيل من للمزيد مازدا رشكة قبل من معتمًدا إصالح فني استرش

مالحظة
السيارة مواصفات حسب تختلف تغيريها ميكن التي اإلعدادات.
ً .أخرى بوظائف املرتبطة اإلعدادات بعض تغيري ميكن ال للوظيفة، وفقا
إشعار دون السيارة برنامج تحديثات بسبب تطرأ التي اإلعداد تغيريات محتوى يتغري قد.
بـ املجهزة غري السيارات يف اإلعداد لتغيريات بالنسبة Mazda Connect، مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني استرش.

السالمة تجهيزات

املدينة داخل املتطور الذيك الفرامل دعم نظام) Advanced SCBS(
األمامي [املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام) [SCBS F(
العكيس املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام) SCBS R(
الذيك الفرامل دعم نظام) SBS(
باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام) LAS (املسار مغادرة تحذير ونظام) LDWS(
العمياء البقعة مراقبة نظام) BSM(
املسافة عىل التعرف دعم نظام) DRSS(
السائق تنبيه إنذار) DAA(
املرور الفتة عىل التعرف نظام) TSR(
٣٦٠ رؤية شاشة°
االنتظار حساس نظام

السيارة تجهيزات

الدخول عند اإلضاءة نظام
Rain Sensing Wiper

املساحات يف التلقايئ التحكم
اإلضاءة

األمامية للكشافات التلقايئ التشغيل إيقاف
الضوء يف التلقايئ التحكم
العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام) HBC(
املتكيفة األمامي اإلضاءة نظام) AFS(
الكشافات إطفاء نسيان عند التذكري دائرة
للمنزل العودة ضوء
للمنزل مغادرة ضوء
املحيطة األضواء

االتجاه مؤرش

االتجاه مؤرش
الوميض ثاليث انعطاف مؤرش

األبواب تأمني

مزايا
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مفاتيح بدون الدخول نظام
مفتاح بدون املتطور الدخول نظام

األخرى التجهيزات/الوظائف

الفعالة القيادة عرض شاشة
الوقود يف االقتصاد شاشة
الشاشة
الصوت جودة
الساعة
Devices
نظام كل
املستمرة النهار أضواء
الخلفية النافذة عن الضباب مزيل

مزايا
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السالمة تجهيزات

اإلعدادات تغيري طريقة

.اإلعدادات شاشة واعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت] السالمة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها يتم وكيف الوظيفة

)Advanced SCBS (املدينة داخل املتطور الذيك الفرامل دعم نظام
)SCBS F] (األمامي [املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام
)SCBS R] (العكيس [املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام
)SBS (الذيك الفرامل دعم نظام

دعم نظام)/SCBS (املدينة داخل الذيك الفرامل دعم نظام يعمل ال بحيث النظام تغيري ميكن

١*).SBS (الذيك الفرامل
إيقاف/مفعل

بعيد/وسط/قريب.التصادم من التحذير تنشيط فيها يتم التي املسافة تغيري ميكن

إيقاف/خفض/عاٍل.التصادم من التحذير صوت مستوى تغيري ميكن

)LDWS (املسار مغادرة تحذير ونظام) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة نظام

إيقاف/مفعل.القيادة عجلة مساعد تشغيل يتم ال بحيث النظام تغيري ميكن

ونظام) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة بنظام الخاص التحذير حساسية درجة تغيري ميكن
).LDWS (املسار مغادرة تحذير

خفض/عاٍل

عجلة تشغيل مساعد يكون عندما
التشغيل وضع يف القيادة

مغادرة تحذير تنشيط يتم ال بحيث النظام تغيري ميكن
.املسار

إيقاف/مفعل

عجلة تشغيل مساعد يكون عندما
التشغيل إيقاف وضع يف القيادة

السيارة أن النظام فيه يحدد الذي التحذير توقيت تغيري ميكن
.مسارها عن تنحرف قد

سابق/آين

ًا/غالبًا.بالنظام الخاص التحذير حساسية تغيري ميكن

مغادرة تحذير ونظام) LAS (باملسار االلتزام عىل املساعدة بنظام الخاص التحذير نوع تغيري ميكن
).LDWS (املسار

إ.خ/منبه/اهتزاز

صوت مستوى/شدة تغيري ميكن
.بالنظام الخاص التحذير

خفض/عاٍلاهتزاز

خفض/منتصف/عاٍلإ.خ

خفض/عاٍلمنبه

)BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام

إيقاف/مفعل١*).BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام يعمل ال بحيث النظام تغيري ميكن

إيقاف/خفض/عاٍل٢*التحذير صفارة صوت مستوى

)DRSS (املسافة عىل التعرف دعم نظام

إيقاف/مفعل١*).DRSS (املسافة عىل التعرف دعم نظام يعمل ال بحيث النظام تغيري ميكن

بعيد/وسط/قريب.العرض شاشة يف األبيض باللون وسيارتك أمامك السيارة عندها يومض التي املسافة تغيري ميكن

)DAA (السائق تنبيه إنذار

إيقاف/مفعل١*).DAA (السائق انتباه إنذار نظام يعمل ال بحيث النظام تغيري ميكن

٣*)TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام

إيقاف/مفعل١*.للعمل جاهز غري إعداد عىل) TSR (املرور الفتة عىل التعرف نظام ضبط ميكن

والصورة الصوت/مريئ/إيقاف.املفرطة الرسعة بتحذير الخاص التحذير منط تغيري ميكن
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تغيريها يتم وكيف الوظيفة

.املفرطة الرسعة بتحذير الخاص التحذير تنشيط توقيت تغيري ميكن
10 (+ساعة/كم 10)/+ساعة/ميل 5 (+ساعة/كم 5)/+ساعة/ميل 0 (ساعة/كم 0+

)ساعة/ميل

°٣٦٠ رؤية شاشة

ً° ٣٦٠ رؤية شاشة تُعرض بحيث اإلعداد تغيري ميكن التشغيل بدء مفتاح تحويل يتم عندما تلقائيا
).ON (التشغيل وضع إىل

إيقاف/مفعل

إيقاف/مفعل.للتقدم املقّدر األمامي الخط شاشة تُعرض ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن

تحرك أثناء تعرض كانت التي األمامية الرؤية/العلوية الرؤية تُعرض ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن
.للخلف تسري كانت أن بعد األمامي االتجاه يف السيارة

إيقاف/مفعل

االنتظار حساس نظام

إيقاف/مفعلعرض عدم/٤*عرض

.ON التشغيل وضع يف األنظمة هذه تبقى بأن تويص ومازدا النظام من الغرض يبطل سوف ذلك أن إال التشغيل، إيقاف وضع إىل تحويلها ميكن األنظمة هذه أن رغم١*
املرور حركة تنبيه نظام تشغيل أثناء التحذير صفارة صوت مستوى تغيري ميكن ال). BSM (العمياء البقعة مراقبة نظام تشغيل أثناء التحذير صفارة صوت مستوى تغيري فقط ميكن٢*

).RCTA (الخلفية
.املالحة نظام تشغيل عند إال النظام هذا يعمل ال٣*
 .360 الرؤية شاشة إىل الوسطى الشاشة عىل املبينة املحتويات تتحول عائق، أي برصد الصوتية فوق املوجات استشعار أجهزة تقوم عندما٤*
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السيارة تجهيزات

اإلعدادات تغيري طريقة

.اإلعدادات شاشة واعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت] السيارة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها يتم وكيف الوظيفة

الدخول عند اإلضاءة نظام

ثانية 7.5/ثانية 15/ثانية 30/ثانية 60الباب غلق بعد الداخلية األضواء إطفاء يستغرقه الذي الوقت

يكون عندما تلقائياً الداخلية األضواء إطفاء يستغرقه الذي الوقت
بالكامل مغلق غري األبواب أحد

دقائق 10/دقيقة 30/دقيقة 60

Rain Sensing Wiper
املساحات يف التلقايئ التحكم

١*إيقاف/مفعلللتشغيل جاهز غري/للتشغيل جاهز

اإلضاءة

٢*األمامية للكشافات التلقايئ التشغيل إيقاف

٣*إيقاف/ثانية 30/ثانية 60/ثانية 90/ثانية 120ااألمامية املصابيح إطفاء يتسغرقه الذي الوقت

الضوء يف التلقايئ التحكم

عاٍل./م إضاءة/متوسط./م إعتام/خفضاألضواء تشغيل يستغرقه الذي الوقت

)HBC (العايل األمامي الضوء يف التحكم نظام

إيقاف/مفعل٤*للتشغيل جاهز غري/للتشغيل جاهز

)AFS (املتكيفة األمامي اإلضاءة نظام

إيقاف/مفعل٤*للتشغيل جاهز غري/للتشغيل جاهز

٥*مضاءة األضواء بأن التذكري وظيفة

إيقاف/خفض/عاٍلالتحذير صفارة صوت مستوى

للمنزل العودة ضوء

إيقاف/ثانية 30/ثانية 60/ثانية 90/ثانية 120ااألمامية املصابيح إطفاء يتسغرقه الذي الوقت

للمنزل مغادرة ضوء

إيقاف/مفعلللتشغيل جاهز غري/للتشغيل جاهز

املحيطة األضواء

إيقاف/Dim/متوسط/٦Bright*املقصورة أضواء سطوع

االتجاه مؤرش

االتجاه مؤرش

خفض/عاٍلالصفارة صوت مستوى

الوميض ثاليث انعطاف مؤرش

إيقاف/مفعلللتشغيل جاهز غري/للتشغيل جاهز

.املتقطع التشغيل عىل ضبطه يتم املّساحة ذراع  موضع فإن ،Off التشغيل إيقاف عىل املساحة يف التلقايئ التحكم ضبط تم إذا١*
:األمامية الكشافات تشغيل مفتاح لوضع وفقاً تتم التالية التشغيل عملية فإن اإليقاف، وضع إىل اإلعداد تغيري تم إذا٢*

السيارة تشغيل مفتاح تشغيل إيقاف بعد فوراً األمامية الكشافات تشغيل يتوقف:  املوضع يف.

األمامية املصابيح مفتاح ملوضع وفقاً األمامية املصابيح إيقاف/تشغيل ظروف تختلف:  بخالف موضع أي يف.
.التشغيل قيد تكون الكشافات إطفاء نسيان عند التذكري وظيفة فإن التشغيل، إيقاف وضع عىل ضبطه عند٣*
.ON التشغيل وضع يف األنظمة هذه تبقى بأن تويص ومازدا النظام من الغرض يبطل سوف ذلك أن إال التشغيل، إيقاف وضع إىل تحويلها ميكن األنظمة هذه أن رغم٤*
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.اإليقاف وضع عىل التلقائية األمامية الكشافات إطفاء وظيفة ضبط عند فقط تعمل الوظيفة هذه لكن وقت، أي يف مضاءة األضواء بأن التذكري وظيفة إعدادات تغيري ميكن٥*
.مضاءة األمامية املصابيح أو التعريف أضواء تكون بينام املقصورة أضواء إضاءة مستوى بتغيري قم٦*

األبواب تأمني

.الباب تأمني مفتاح باستخدام التلقايئ التأمني إلغاء/التأمني وظائف لتغيري طريقة هي

مالحظة
بسيارتك الخاص املصنع إعداد هي التايل الجدول يف ٣ رقم الوظيفة.
الحركة ناقل ذات للسيارات فقط إعدادات وثالثة التلقايئ، الحركة ناقل ذات للسيارات متاحة التلقايئ القفل فتح/للقفل إعدادات ستة فقط هناك

تم إذا .املختارة الوظيفة لرقم وفًقا الصحيح املرات عدد بقدر الباب تأمني مبفتاح الخاص التأمني إلغاء جانب عىل الضغط من تأكد .اليدوي
.العملية إلغاء يتم يدوي، حركة ناقل ذات سيارة يف مرات أربع أو تلقايئ حركة ناقل ذات سيارة يف مرات سبع الخطأ بطريق املفتاح عىل الضغط

.البداية من اإلجراء أعد ذلك، حدوث حالة ويف

 

١*الوظيفةالوظيفة رقم

.تلقائيًا الباب تأمني وظيفة تعطيل يتم١

.أكرث أو) ساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 حوايل إىل السيارة رسعة تصل عندما تلقائيًا األبواب جميع تأمني يتم٢

)املصنع إعدادات( ٣
عند األبواب جميع قفل يتم. أكرث أو) ساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 حوايل إىل السيارة رسعة تصل عندما تلقائيًا األبواب جميع تأمني يتم

.التشغيل إيقاف موضع إىل ON التشغيل موضع من التشغيل مفتاح تحويل

٤
)فقط التلقايئ الحركة ناقل(

يتم آخر، ترس موضع أي إىل) P (االنتظار موضع من االختيار ذراع وتغيري ،ON التشغيل وضع عىل التشغيل مفتاح ضبط حالة يف
.تلقائيًا األبواب جميع تأمني

٥

)فقط التلقايئ الحركة ناقل(
يتم آخر، ترس موضع أي إىل) P (االنتظار موضع من االختيار ذراع وتغيري ،ON التشغيل وضع عىل التشغيل مفتاح ضبط حالة يف

.تلقائيًا األبواب جميع تأمني
جميع قفل فك يتم ،ON التشغيل وضع عىل مضبوطاً التشغيل مفتاح يكون بينام) P (االنتظار موضع إىل االختيار ذراع تغيري حالة يف

.تلقائيًا األبواب

٦

)فقط التلقايئ الحركة ناقل(
.أكرث أو) ساعة/ميل 12 (ساعة/كم 20 حوايل إىل السيارة رسعة تصل عندما تلقائيًا األبواب جميع تأمني يتم

جميع قفل فك يتم ،ON التشغيل وضع عىل مضبوطاً التشغيل مفتاح يكون بينام) P (االنتظار موضع إىل االختيار ذراع تغيري حالة يف
.تلقائيًا األبواب

فني استرش التفاصيل، من للمزيد). مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص (متخصص إصالح فني لدى للباب التلقايئ القفل لوظيفة متاحة أخرى إعدادات هناك١*
).مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص (متخصص إصالح

.مغلقة األبواب جميع تبقى أن يجب. آمن مكان يف السيارة بصف قم.١
.ON التشغيل موضع عىل التشغيل مفتاح بتدوير قم.٢
،ON التشغيل وضع عىل التشغيل مفتاح ضبط من ثواٍن ٢٠ غضون يف السائق باب تأمني مبفتاح الخاص التأمني جانب عىل االستمرار مع اضغط.٣

.تقريبًا ثواٍن ٨ ملدة صفارة صوت سامع من وتأكد
قفل مفتاح من القفل فتح جانب عىل اضغط. املراد باإلعداد الخاص الوظيفة رقم وحدد التلقايئ، القفل فتح/القفل وظيفة إعداد جدول راجع.٤

باملفتاح الخاص التأمني إلغاء جانب عىل اضغط ،٢ الوظيفة تحديد عند مثال (املحدد الوظيفة لرقم وفًقا الصحيح املرات عدد بقدر السائق باب
).فقط مرتني

أصوات ٣=  ٣ رقم الوظيفة مثال. (املحدد الوظيفة رقم املرات بعدد صفارة صوت يصدر الوظيفة، إعداد تغيري عىل ثواٍن ثالث مرور بعد.٥
)صفارة
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)اليدوي الحركة ناقل ذات السيارات(

)التلقايئ الحركة ناقل ذات السيارات(
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الوسطى العرض شاشة باستخدام الوظائف لتغيري الطريقة

.اإلعدادات شاشة واعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت] السيارة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢
 

تغيريها يتم وكيف الوظيفة

األبواب تأمني

التلقايئ القفل فتح/القفل وظيفة تشغيل ظروف

/وقوف.:ق إلغاء وقوف من انتقال:قفل
/التام الوقوف وضع من انتقال: قفل

/الوقوف عند: الفتح القيادة: القفل
/تشغيل إيقاف:قفل إلغاء قيادة:قفل

/القيادة عند: قفل
إيقاف

ON/OFF إيقاف/تشغيلالاليدوي األمتعة صندوق باب

 

مفاتيح بدون الدخول نظام

املفتاح باستخدام القفل فك وظائف تغيري طريقة

.األمتعة صندوق وغطاء األبواب كل بإغالق وقم التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح بتحويل قم.١
.السائق باب افتح.٢
ميكن (أكرث أو ثوان 5 ملدة املفتاح عىل املوجود UNLOCK القفل فك زر عىل املستمر بالضغط قم السائق، باب فتح من ثانية ٣٠ خالل يف.٣

األبواب كل قفل لفك مرتني أو مرة السائق طلب مفتاح عىل الضغط إعداد بتبديل النظام يقوم ذلك، بعد). األبواب قفل فك/قفل صوت سامع
).األبواب قفل فك/قفل صوت سامع ميكن( UNLOCK القفل فك زر عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف

:ييل مام واحداً بإجراء اإلعدادات تغيري يستكمل.٤

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل ACC التشغيل موضع إىل أو ON.
السائق باب غلق.
األمتعة صندوق غطاء فتح.
ثواٍن عرش ملدة املفتاح تشغيل عدم.
القفل فك زر بخالف زر أي ضغط UNLOCK املفتاح عىل املوجود.
الطلب مفتاح عىل الضغط.

الوسطى العرض شاشة باستخدام الوظائف لتغيري الطريقة

.اإلعدادات شاشة واعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت] السيارة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها يتم وكيف الوظيفة

مفاتيح بدون الدخول نظام

مرتان: األبواب جميع واحدة، مرة: السائق باب/واحدة مرة: األبواب جميعاملرسل باستخدام الباب قفل فك طريقة

ثانية 30/ثانية 60/ثانية 90تلقائياً الباب قفل زمن
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مفتاح بدون املتطور الدخول نظام

املفتاح باستخدام القفل فك وظائف تغيري طريقة

.األمتعة صندوق وغطاء األبواب كل بإغالق وقم التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح بتحويل قم.١
.السائق باب افتح.٢
ميكن (أكرث أو ثوان 5 ملدة املفتاح عىل املوجود UNLOCK القفل فك زر عىل املستمر بالضغط قم السائق، باب فتح من ثانية ٣٠ خالل يف.٣

).األبواب قفل فك/قفل صوت سامع
زر عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف األبواب كل قفل لفك مرتني أو مرة السائق طلب مفتاح عىل الضغط إعداد بتبديل النظام يقوم ذلك، بعد
).األبواب قفل فك/قفل صوت سامع ميكن( UNLOCK القفل فك

:ييل مام واحداً بإجراء اإلعدادات تغيري يستكمل.٤

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل ACC التشغيل موضع إىل أو ON.
السائق باب غلق.
األمتعة صندوق غطاء فتح.
ثواٍن عرش ملدة املفتاح تشغيل عدم.
القفل فك زر بخالف زر أي ضغط UNLOCK املفتاح عىل املوجود.
الطلب مفتاح عىل الضغط.

األبواب تأمني إلغاء/تأمني صفارة صوت مستوى تغيري كيفية

.األمتعة صندوق وغطاء األبواب كل بإغالق وقم التشغيل إيقاف وضع إىل التشغيل بدء مفتاح بتحويل قم.١
.السائق باب افتح.٢
وإلغاء تأمني يتم. (أكرث أو ثوان ٥ ملدة املفتاح عىل املوجود LOCK القفل زر عىل املستمر بالضغط قم السائق، باب فتح من ثانية ٣٠ خالل يف.٣

.)ثوان 5 ملدة االستمرار مع املفتاح عىل املوجود LOCK زر عىل الضغط عند األمتعة صندوق وباب األبواب كل تأمني
املوجود LOCK زر عىل الضغط فيها يتم مرة كل يف تتغري اإلعدادات. الحايل الوقت يف املضبوط الصوت مبستوى الصفارة صوت تنشيط يتم
.)تنشيطه يتم فلن ينشط، أال عىل الصفارة صوت ضبط تم إذا. (ضبطه تم الذي الصوت مبستوى الصفارة صوت وينشط املفتاح عىل

:ييل مام واحداً بإجراء اإلعدادات تغيري يستكمل.٤

التشغيل مفتاح تنشيط موضع إىل التشغيل مفتاح تحويل ACC التشغيل موضع إىل أو ON.
السائق باب غلق.
األمتعة صندوق غطاء فتح.
ثواٍن عرش ملدة املفتاح تشغيل عدم.
زر بخالف زر أي ضغط LOCK املفتاح عىل املوجود.
الطلب مفتاح عىل الضغط.
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الوسطى العرض شاشة باستخدام الوظائف لتغيري الطريقة

.اإلعدادات شاشة واعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد عنرص واخرت] السيارة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها يتم وكيف الوظيفة

مفتاح بدون املتطور الدخول نظام

مرتان: األبواب جميع واحدة، مرة: السائق باب/واحدة مرة: األبواب جميعاملرسل باستخدام الباب قفل فك طريقة

ثانية 30/ثانية 60/ثانية 90تلقائياً الباب قفل زمن

ON/OFF إيقاف/تشغيلللعمل جاهزة غري/السيارة عن االبتعاد عند التلقايئ القفل وظيفة تشغيل

إيقاف/خفض/متوسط/عاٍلالقفل فتح/القفل يتم عندما تنطلق التي الصفارة صوت مستوى

مزايا

اإلعدادات
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األخرى التجهيزات/الوظائف

الفعالة القيادة عرض شاشة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] AD-DIS [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها وكيفية الوظيفة

الفعالة القيادة عرض شاشة

OFFإيقاف/ONتشغيل.الفعالة القيادة عرض شاشة عرض يتم ال بحيث اإلعداد تغيري ميكن

).السفيل/العلوي املوضع (الشاشة ارتفاع تغيري ميكن
–13–0+–13

)خطوة 27: اإلجاميل(

يدوي/تلقايئ).يدويًا/تلقائيًا (الشاشة سطوع ضبط طريقة تغيري ميكن

ضبط باستخدام التلقايئ الضبط تحديد أثناء القيايس السطوع تغيري ميكن
.السطوع

-2–0+–2

)خطوات 5: اإلجاميل(

ضبط باستخدام اليدوي الضبط تحديد أثناء القيايس السطوع تغيري ميكن
.السطوع

-20–0+–20
)خطوة 41: اإلجاميل(

.العرض زاوية تغيري ميكن
-3–0+–3

)خطوات 7: اإلجاميل(

إيقاف/املناورة عند/دامئاً.الشارع اسم عرض توقيت تغيري ميكن

املالحة إرشادات عرض عدم/عرض

/OFFإيقاف/ONتشغيل
Adaptive Lane/منعطف/شارع

/اآلخر تلو ومنعطف املرورية الحارة إرشادات
اآلخر تلو ومنعطف الشارع اسم

 

مزايا
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الوقود يف االقتصاد شاشة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.التطبيق شاشة لعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
].الوقود يف االقتصاد شاشة [اخرت.٢

.القامئة شاشة لعرض  اخرت.٣

.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت الشاشة عىل  اخرت.٤

تغيريها وكيفية الوظيفة

الوقود يف االقتصاد شاشة

OFFإيقاف/ONتشغيلاإلنهاء شاشة عرض عدم/عرض

الرحلة وعداد الوقود استهالك يف االقتصاد ضبط بإعادة االرتباط عدم/االرتباط

*)A الرحلة(
OFFإيقاف/ONتشغيل

 

الشاشة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] العرض [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها وكيفية الوظيفة

الشاشة ضبط

OFFإيقاف/ONتشغيلالشاشة تشغيل إيقاف

OFFإيقاف/ONتشغيلالساعة وعرض الشاشة تشغيل إيقاف

الليل/النهار/التلقايئالوضع

5–+0–5-السطوع

5–+0–5-التباين

الشاشة تشغيل إيقاف

.الشاشة تنطفئ ، تختار عندما
الساعة وعرض الشاشة تشغيل إيقاف

.الساعة عرض ويتم الشاشة تنطفئ ، تختار عندما
الليل/النهار/التلقايئ

: 
)الضوء يف التلقايئ التحكم وظيفة مع(

هو كام ساطعة املحيطة املنطقة أن الضوء مستشعر يكتشف عندما ذلك، ومع. املوضع تحديد أضواء إضاءة لحالة وفًقا تلقائيًا الشاشة بتبديل يقوم

١*النهار شاشة إىل الشاشة تحويل يتم النهار، خالل املوضع تحديد أضواء إضاءة عند الحال

)الضوء يف التلقايئ التحكم وظيفة بدون(

١*.املوضع تحديد أضواء إضاءة لحالة وفًقا تلقائيًا الشاشة بتبديل يقوم

مزايا

اإلعدادات
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النهار شاشة ضبط : 

الليل شاشة ضبط : 
.اإلضاءة معتم إلغاء عند النهار شاشة عىل باستمرار العرض يظهر١*

 

الصوت جودة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] الصوت [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها وكيفية الوظيفة

الصوت جودة

)الشدة منخفض صوت (منخفظ تردد
-6–0+–6

)املنخفضة الصوت طبقة تحسني +: جانب املنخفضة، الصوت طبقة خفض -: جانب(

)الطبقة عاىل صوت (الطبقة عاىل
-6–0+–6

)العالية الصوت طبقة تحسني +: جانب العالية، الصوت طبقة خفض -: جانب(

)الخلفي/األمامي الصوت توازن (خافت
األمامية السامعة صوت مستوى تحسني: األمام
الخلفية السامعة صوت مستوى تحسني: الخلف

)األمين/األيرس الصوت توازن (التوازن
اليمنى السامعة صوت مستوى تحسني: اليمني
اليرسى السامعة صوت مستوى تحسني: اليسار

التوجيه صوت
)املالحة شاشة عىل املسار توجيه أثناء الصوت مستوى ضبط(

منخفض صوت مستوى: اليسار
عايل صوت مستوى: اليمني

ALC*الصوت ملستوى التلقايئ الضبط( ١(
0―7

)مستويات سبعة عىل الضبط(

Bose Centerpoint*تشغيل)املحيطي الصوت تقنية( ٢ON/إيقافOFF

Bose AudioPilot*تشغيل)التشويش عن التعويض تقنية( ٢ON/إيقافOFF

Beep )تشغيل)الصوت تشغيل صوتON/إيقافOFF

قيايس صوت١*
Bose الصوت نظام٢*

ALC )الصوت ملستوى التلقايئ الضبط(
رسعة يف للزيادة وفًقا الصوت مستوى يزداد. السيارة لرسعة وفًقا الصوت مستوى بضبط تلقائيًا تقوم ميزة) ALC (املستوى يف التلقايئ التحكم يعد

.السيارة رسعة انخفاض مع وينخفض السيارة،
Bose Centerpoint )املحيطي الصوت تقنية(

.Bose من املحيطي الصوت بتجربة االستمتاع السيارات ملاليك ١*Centerpoint يتيح
.السيارة يف املحيطي الصوت إنتاج إلعادة الفريدة املتطلبات لتلبية خصيًصا مصمم
.الصوت إنتاج إعادة عند أكرب دقة يتيح مام متعددة قنوات إىل االسرتيو إشارات يحول

.الوقت نفس يف اتساًعا وأكرث فسيح صويت مجال إلنشاء محّسنة خوارزمية
Bose AudioPilot )التشويش عن التعويض تقنية(

.بها االستمتاع عىل يؤثر مام املوسيقى مع الخلفية ضوضاء تتداخل قد القيادة، عند
.السيارة ورسعة الخلفية ضوضاء عن للتعويض باستمرار املوسيقى تعديل عىل AudioPilot التشويش عن التعويض تقنية تعمل

.الرسعة مطبات مثل املتقطعة، تلك وليس املستمرة الضوضاء مصادر مع فقط تتفاعل إنها

مزايا
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أو للغاية وعرة طريق عىل القيادة مثل العادية، غري للمواقف فعالية وأكرث أرسع بتعويض املحّسنة DSP لإلشارة الرقمية املعالجة خوارزمية تسمح
.عالية برسعات

*١Centerpoint لرشكة مسجلة تجارية عالمة هي Bose Corporation.

 

الساعة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] الساعة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها وكيفية الوظيفة

الساعة

الوقت ضبط
.GPS مزامنة وظيفة تشغيل إيقاف عند الوقت ضبط ميكن

.للوراء الدقيقة/الساعة إلرجاع - واخرت الدقيقة،/الساعة لتقديم + عىل اضغط
.ساعة 12 الساعة عرض مع إال AM/PM اختيار ميكن ال

OFFإيقاف/ONتشغيلGPS مزامنة

ساعة 24/ساعة 12الوقت تنسيق

.تحديدها تريد التي املنطقة اخرت ،GPS مع متزامنة تكون ال عندماالزمنية املنطقة تحديد

الصيفي التوقيت
.الصيفي التوقيت إعداد تشغيل إيقاف/لتشغيل

،OFF التشغيل إيقاف عىل الضبط عند. واحدة ساعة الوقت يتقدم ،ON التشغيل عىل الضبط عند
.الطبيعي الوقت إىل يعود

 

األجهزة

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] األجهزة [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢
 

Bluetooth®

الجهاز إقران
أجهزة 7 إقران ميكن. التايل اإلجراء باستخدام بالوحدة® Bluetooth بتقنية املزود الجهاز إقران يجب الاليدوي، وخاصية® Bluetooth صوت الستخدام

.الاليدوية املحمولة والهواتف® Bluetooth بتقنية تعمل التي الصوت أجهزة ذلك يف مبا أقىص كحد

مالحظة
نظام يعمل ال قد Bluetooth ®الكامليات وضع إىل التشغيل بدء مفتاح تحويل بعد دقيقتني أو دقيقة ملدة ACC التشغيل وضع أو ON. أن إال

عىل® Bluetooth إعداد أن من فتأكد دقيقتني، أو دقيقة انقضاء بعد تلقائًيا® Bluetooth نظام اتصال يكتمل مل إذا .مشكلة وجود إىل يشري ال ذلك
.السيارة جانب من® Bluetooth جهاز توصيل إعادة وحاول طبيعي الجهاز

بدعم تعمل أجهزة استخدام حالة يف ®Bluetooth بواسطة االتصال فإن التالية، الظروف أو املواقع يف ®Bluetooth ممكناً يكون ال قد.

األدوات مقصورة داخل أو تحته، أو مقعد خلف مثال الوسطى العرض شاشة عن مختفي موقع يف الجهاز وجود.

مزايا
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معدين يشء أو بجسم مغطى كان إذا أو معدين يشء أو لجسم الجهاز مالمسة.
الطاقة توفري وضع إعداد عىل الجهاز ضبط تم إذا.

)االقرتان إجراء(

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

.التشغيل وضع عىل ®Bluetooth إعداد بضبط قم.٤

.الجهاز تشغيل إىل والتبديل الرسالة لعرض  اخرت.٥
).طريف جهاز® (Bluetooth جهاز عن بحث بإجراء قم جهازك، باستخدام.٦
.الجهاز بواسطة عنها البحث تم التي األجهزة قامئة من" Mazda "اخرت.٧
)2.0 اإلصدار® Bluetooth بتقنية مزود جهاز(.٨

.الجهاز يف أرقام 4 من املكون املعروض االقرتان رمز أدخل
)أعىل أو 2.1 اإلصدار® Bluetooth بتقنية مزود جهاز(

. املس ثم الجهاز، عىل أيًضا الصوت شاشة عىل املعروض أرقام 6 من املكون الرمز عرض من تأكد
.املحمول لجهازك الهاتف دليل إىل الوصول وإذن االتصال إذن يلزم قد املحمول، الجهاز بحسب

®.Bluetooth بـ املتصل الجهاز وظائف عرض يتم االقرتان، نجاح حالة يف.٩
)مازدا من القصرية الرسائل / اإللكرتوين الربيد وظيفة مع املتوافقة األجهزة(.١٠

التنزيل إذن عملية تنفيذ يلزم قد املحمول، الجهاز بحسب. تلقائيًا للجهاز اإللكرتوين والربيد) القصرية الرسائل خدمة( SMS رسائل تنزيل يتم
.لجهازك

مالحظة
التشغيل وضع عىل تلقايئ تنزيل إعداد كل ضبط يجب تلقائًيا، والرسائل املكاملات سجل تنزيل عند.

.٧٨-٢ صفحة يف االتصال إعدادات راجع

الاليدوي® Bluetooth تفعيل طريق عن أو أخرى، مرة الاليدوي® Bluetooth تفعيل طريق عن. الجهاز عىل تلقائيًا النظام يتعرف جهاز، تسجيل بعد
الشاشة يف الجهاز اتصال حالة إىل اإلشارة تتم ،ACC الكامليات وضع إىل OFF التشغيل إيقاف وضع من التشغيل بدء مفتاح تحويل بعد أوالً

.الوسطى

:التلقايئ االتصال وإعادة االقرتان حول مهمة مالحظة

مبسح أوالً فقم املحمول، الهاتف جهاز نفس عىل اإلقران إعادة متت إذا" Mazda "إعداد شاشة عىل املعروضة Bluetooth ®املحمول للجهاز.

تشغيل نظام تحديث يتم عندما OS ،بوحدة االقرتان معلومات برمجة فأعد هذا، حدث إذا. االقرتان معلومات تحذف قد الجهاز ®Bluetooth.

تقنية أن من بالتأكد عليك جهازك، بإقران تقوم أن قبل ®Bluetooth التشغيل وضع يف ON، والسيارة الهاتف من كل يف.

 
الجهاز اختيار

تغيري الرضوري فمن مختلف، مقرتن جهاز ربط يف ترغب كنت إذا. إقرانه تم جهاز آخر بربط® Bluetooth وحدة تقوم أجهزة، عدة إقران تم إذا
.التشغيل بدء مفتاح تشغيل إيقاف حالة يف حتى الرابط تغيري بعد الجهاز أولوية ترتيب عىل الحفاظ يتم. الرابط

)أخرى أجهزة توصيل(

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

مزايا

اإلعدادات

٩٤-٢
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. اخرت.٣

.التشغيل وضع عىل ®Bluetooth إعداد بضبط قم.٤
.توصيله تريد الذي الجهاز اسم اخرت.٥

 اختيار.٦
®.Bluetooth صوت وجهاز الاليدوي الجهاز مثل الجهازين كال يربط

 اختيار
.اليدوي كجهاز بالتوصيل يقوم

 اختيار
®.Bluetooth كصوت بالتوصيل يقوم

مالحظة
.الصوت أو الاليدوي لخاصية التالية الوظائف استخدام ميكن

القصرية الرسائل/اإللكرتوين والربيد الهاتفية املكاملات :الاليدوي خاصية
صوت :الصوت Bluetooth ®و Pandora ®و Aha ™وراديو Stitcher™

)جهاز فصل(

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

.التشغيل وضع عىل ®Bluetooth إعداد بضبط قم.٤
.حاليًا املتصل الجهاز اسم حدد.٥

. اخرت.٦
 

جهاز حذف
)وحذفها األجهزة اختيار(

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

.التشغيل وضع عىل ®Bluetooth إعداد بضبط قم.٤
.حذفه تريد الذي الجهاز اسم اخرت.٥

. اخرت.٦

. اخرت.٧
)األجهزة كل حذف(

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤

. اخرت.٥

مزايا

اإلعدادات

٩٥-٢

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



. اخرت.٦
 

PIN code الشخيص التعريف رمز تغيري
).أرقام PIN code) 4 الشخيص التعريف رمز تغيري ميكن

.اإلعدادات شاشة لتعرض الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  أيقونة اخرت.١

. التبويب عالمة اخرت.٢

. اخرت.٣

. اخرت.٤

. اخرت.٥
.ضبطه املراد الجديد PIN code الشخيص التعريف رمز أدخل.٦

. اخرت.٧
 

Android Auto™/Apple CarPlay

تغيريها وكيفية الوظيفة

األجهزة

Apple CarPlay

*)الالسليك االتصال يدعم ال Apple CarPlay كان إذا(

.iPhone توصيل عند اإليقاف أو التشغيل وضع عىل Apple CarPlay اتصال ضبط ميكن
.أخرى مرة iPhone توصيل الرضوري من التنفيذ، حيز اإلعداد يدخل ليك

.iPhone توصيل عدم حالة يف تحديده ميكن وال الرمادي باللون يظهر

*)الالسليك االتصال يدعم Apple CarPlay كان إذا(

.وتحريرها األجهزة تسجيل ميكن. Apple CarPlay يف املسجلة باألجهزة قامئة يعرض

Android Auto

ذيك هاتف توصيل عند اإليقاف أو التشغيل وضع عىل™ Android Auto اتصال وضع ضبط ميكن
™.Android بنظام يعمل

.اإليقاف/التشغيل إىل التحويل بعد مبارشة اإلعداد يرسي
™.Android بنظام يعمل ذيك هاتف توصيل عدم حالة يف تحديده ميكن وال الرمادي باللون يظهر

Wi-Fi

.Apple CarPlay مع السليك اتصال إلجراء™ Wi-Fi يُستخدم

*)الالسليك االتصال يدعم Apple CarPlay كان إذا(

™.Wi-Fi تشغيل بإيقاف فقم فقط، USB اتصال بواسطة Apple CarPlay استخدام تم إذا

 

مزايا

اإلعدادات

.املوديالت بعض يف متوفر*٩٦-٢
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نظام كل

الوسطى الشاشة باستخدام الوظائف لتغيري طريقة

.اإلعداد شاشة بعرض وقم الرئيسية الشاشة عىل املوجودة  اخرت.١
.تغيريه تريد الذي اإلعداد بند واخرت] النظام [إىل التبويب عالمة بتبديل قم.٢

تغيريها وكيفية الوظيفة

النظام معلومات/ضبط

OFFإيقاف/ONتشغيلاألدوات إرشادات

الصوت عىل للتعرف أمثلة
مبفتاح الخاص التحدث زر عىل الضغط ويتم ON التشغيل وضع يف الوظيفة هذه تكون عندما

اإليقاف وضع يف الوظيفة تكون عندما. الصوتية لألوامر أمثلة عرض يتم بعد، عن الصوت يف التحكم
OFF، عرضها يتم ال.

السوق بحسب/اإلنجليزية اللغة١*اللغة

مئوية درجة/فهرنهايت درجةالحرارة درجة

كم/ميلاملسافة

املوسيقى بيانات قاعدة تحديث

،®Bluetooth وصوت USB صوت مع® Gracenote يستخدم®. Gracenote لتحديث يُستخدم
:ويوفر

الفنان واسم األغنية اسم مثل (التكميلية املوسيقى معلومات(
ألبوم وتشغيل فنان لتشغيل الصوت عىل التعرف مساعدة

املصنع إعدادات كافة استعادة
.املصنع إعدادات عىل واإلعدادات الذاكرة تهيئة تتم

. الزر باختيار التهيئة تبدأ

حول

.باملوافقة وقم املسؤولية إخالء من تحققاملسؤولية وإخالء االتفاقات

‐Grace بيانات قاعدة وإصدار الصوت لوحدة الحايل OS التشغيل نظام إصدار من التحقق ميكناإلصدار معلومات

note.®

.الوسطى الشاشة من العرض يف فقط متاح١*

 

املستمرة النهار أضواء

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني استشارة فريجى املستمرة، النهار أضواء إعداد تغيري يف ترغب كنت إذا

تغيريها وكيفية الوظيفة

املستمرة النهار أضواء

OFFإيقاف/ONتشغيلالتشغيل قيد ليست/التشغيل قيد

 

مزايا

اإلعدادات
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الخلفية النافذة عن الضباب مزيل

.مازدا رشكة قبل من معتمد إصالح فني استشارة فريجى الخلفية، النافذة عن الضباب مزيل إعداد تغيري يف ترغب كنت إذا

تغيريها وكيفية الوظيفة

الخلفية النافذة عن الضباب مزيل

١*مستمر/دقيقة 15التشغيل وقت

".مستمر "إىل الخلفية النافذة عن الضباب مزيل تشغيل وقت تغيري تم إذا حتى الخارجية الحرارة درجة تأثري بسبب دقيقة 15 خالل التشغيل يتوقف قد١*

مزايا

اإلعدادات
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املشكلة٣

أخرى مشاكل حدوث عند أو الوظائف ضبط تعذر حالة يف كام إجراء اتخاذ

٢-٣..................................................وعالجها األعطال اكتشاف
٢-٣.............................................وعالجها األعطال اكتشاف

١-٣

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



وعالجها األعطال اكتشاف

*®SiriusXM باستخدام متعلقة مشاكل

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

SiriusXM® ببطء يحّمل.

من بيانات يتلقى ®SiriusXM Travel Link أن حيث
البيانات نقل ويتم األرض مع متزامنة صناعية أقامر

بتحميل النظام يقوم حني. مسبقاً محددة زمنية بفواصل

أن أحياناً يحدث فقد الخلفية، يف ®SiriusXM بيانات

الوصول يكون أن قبل البيانات ®SiriusXM وظيفة تنتظر
.ممكناً إليها

أجل من ®SiriusXM Travel Link لـ الوقت بإتاحة قم

.®SiriusXM بيانات تحميل إكامل

Apple CarPlay باستخدام متعلقة مشاكل

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

سلك إدخال من بالرغم Apple CarPlay تشغيل ميكن ال
بـ متصل وهو USB منفذ يف Apple من أصيل موصل

iPhone.
لبدء  العالمة يحمل الذيUSB الـ منفذ استخدم.خطأ USB منفذ استخدمت

.Apple CarPlay تشغيل

هاتف وصل بعد” الجّوال يف خطأ “الخطأ رسالة عرض يتم
iPhone الـ منفذ إىل USB.

.توصيله أعد ثم مرة USB منفذ من املوصل سلك افصل.iPhone و للسيارة الصوت نظام بني اتصال سوء هناك

غري استخدامه أريد الذي بالتطبيق الخاصة األيقونة
.Apple CarPlay لـ الرئيسية الشاشة عىل معروضة

Apple CarPlay مع املتوافقة التطبيقات عرض فقط يتم

.الشاشة عىل
.التطبيق مبزود اتصل

صحيح غري أو ضعيف Siri باستعامل الصوت عىل التعرف
.األشخاص أسامء أو لألوامر

:منها لهذا، محتملة عديدة أسباب هناك
الشبكة اتصال ضعف.١
مكيف من الصادر الهواء صوت/الطريق ضوضاء.٢

الهواء
صحيح غري iPhone لغة ضبط.٣

حتى انتظر أو املهمة إلكامل التحكم مفتاح استعمل.١
Siri استعامل قبل بالشبكة كاف اتصال يُتاح

.مجدداً
عايل بصوت تحدث الصوت، عىل التعرف لتحسني.٢

.وواضح
:مثال (صحيح بشكل iPhone لغة ضبط من تأكد.٣

بلكنة اإلنجليزية أو أمريكية بلكنة اإلنجليزية
).بريطانية

قم ،Siri استعامل أثناء صعوبات تواجه تزال ال كنت إذا
.Apple بـ اتصل أو Apple دعم موقع بزيارة

و ®Bluetooth صوت بني الصوت مستوى يف فرق هناك
Apple CarPlay.

―
.®Bluetooth عرب املتصل الجهاز صوت مستوى من تحقق
عرب املتصلة األجهزة بعض صوت مستوى ضبط ميكن

Bluetooth®.

االتصال باستعامل Apple CarPlay إىل الوصول ميكن ال
.الالسليك

:منها لهذا، محتملة عديدة أسباب هناك

إعداد إلغاء تم iPhone.
جهاز iPhone مبنفذ متصل USB تشغيل ويتم

.موسيقى

.التايل اإلجراء باستخدام الالسليك االتصال بإعداد قم
/™Wi-Fi إعدادات( iPhone إعدادات من تحقق.١

Apple CarPlay/Bluetooth®.(
تعذر إذا. يدوياً بتوصيله وقم iPhone جهاز اخرت.٢

التبديل راجع. مجدداً الجهاز بتسجيل قم توصيله،
.١٥-٢ صفحة يف Apple CarPlay إىل

تسجيل يكتمل ومل ،®Bluetooth جهاز تسجيل فقط تم
.الالسليك Apple CarPlay اتصال

بتسجيل وقم ،iPhone و الصوت وحدة من الجهاز احذف
يف Apple CarPlay إىل التبديل راجع. مجدداً الجهاز
.١٥-٢ صفحة

.Apple CarPlay إىل الرتفيه مصدر تبديل تم
‐Apple Car بـ املتصل iPhone جهاز بتشغيل قمت إذا

Play، إىل الصوت يتبدل فقد Apple CarPlay.

‐Apple Car بخالف ترفيه مصدر استخدام تريد كنت إذا
Play جهاز تشغيل عند iPhone، افصل Apple CarPlay.
.١٥-٢ صفحة يف Apple CarPlay إىل التبديل راجع

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف

.املوديالت بعض يف متوفر*٢-٣
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املشكلة حل طريقةالسببالعرض

.™iPhoneWi-Fi الوظيفة استعامل ميكن ال
‐Apple Car إىل الالسليك االتصال يستعمل iPhone جهاز
Play.

باستخدام الالسليك Apple CarPlay اتصال بإلغاء قم
إىل التبديل راجع. iPhone إعداد أو الصوت وحدة إعداد

Apple CarPlay ١٥-٢ صفحة يف.

.USB سلك فصل تم إذا حتى Apple CarPlay ينفصل ال
الالسليك االتصال إنشاء ميكن ،iPhone اتصال لحالة وفقاً
.موصوالً USB سلك كان إذا حتى

باستخدام الالسليك Apple CarPlay اتصال بإلغاء قم
إىل التبديل راجع. iPhone إعداد أو الصوت وحدة إعداد

Apple CarPlay ١٥-٢ صفحة يف.

.صوت يوجد ال
باستخدام موسيقى تشغيل أثناء االتصال فصل تم حال يف

Apple CarPlay، الصوت مصدر تحديد إلغاء فسيتم
.للسيارة الصوت جهاز من الصادر الصوت كتم وسيتم

.الرتفيه قامئة من الصوت مصدر اخرت

ويتم Apple CarPlay لـ iPhone استعامل يتم ال حني

القيام يتعذر ،®Bluetooth صوت كجهاز استعامله
.بسالسة بالتشغيل

.Apple CarPlay بـ االتصال يحاول iPhone جهاز

بإلغاء قم االستخدام، قيد Apple CarPlay يكن مل إذا
وحدة إعداد باستخدام الالسليك Apple CarPlay اتصال

‐Apple Car إىل التبديل راجع. iPhone إعداد أو الصوت
Play ١٥-٢ صفحة يف.

،®Bluetooth صوت كجهاز iPhone جهاز استخدام عند
‐Ap اتصال إىل متوقعة غري بصورة iPhone اتصال يتبدل

ple CarPlay.

.Apple CarPlay بـ متصل iPhone جهاز

بإلغاء قم االستخدام، قيد Apple CarPlay يكن مل إذا
وحدة إعداد باستخدام الالسليك Apple CarPlay اتصال

‐Apple Car إىل التبديل راجع. iPhone إعداد أو الصوت
Play ١٥-٢ صفحة يف.

™Android Auto باستخدام متعلقة مشاكل

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

إدخال من بالرغم ™Android Auto وضع بدء ميكن ال
وهو USB منفذ يف ™Android من أصيل موصل سلك

.™Android الذيك بالهاتف متصل

الذيك هاتفك عىل ™Android Auto تطبيق تحميل يتم مل
Android™.

وجود إىل تحتاج سيارتك، مع ™Android Auto الستخدام
.™Android الذيك هاتفك عىل ™Android Auto تطبيق

.™Google Play من ™Android Auto تطبيق بتحميل قم

لبدء  العالمة يحمل الذي USB الـ منفذ استخدم.خطأ USB منفذ استخدمت

.™Android Auto الوضع تشغيل

الهاتف وصل بعد” الجّوال يف خطأ “الخطأ رسالة عرض يتم
.USB الـ منفذ إىل ™Android الذيك

الذيك هاتفك و للسيارة الصوت نظام بني اتصال سوء هناك
Android.™

.توصيله أعد ثم مرة USB منفذ من املوصل سلك افصل

جهاز لوجود نظراً™ Android الذيك هاتفك إقران ميكن ال

.®Bluetooth عرب متصل آخر

وافصل اآلخر، بالجهاز الخاص ®Bluetooth اتصال افصل
منفذ من ™Android الذيك بالهاتف الخاص املوصل سلك

.توصيله أعد ثم مرة USB الـ

تُعرض ال استخدامه أريد الذي بالتطبيق الخاصة األيقونة
‐Android Au الوضع تشغيل أثناء الرئيسية الشاشة عىل

to™.

™Android Auto مع املتوافقة التطبيقات عرض فقط يتم
.الشاشة عىل

.التطبيق مبزود اتصل

صحيح غري أو ضعيف الصوت عىل التعرف.

يعمل ال أو ببطء يستجيب الصوت عىل التعرف.
―

عىل التعرف استعامل أثناء صعوبات تواجهك كانت إذا
اتصل أو ™Android Auto دعم موقع بزيارة قم الصوت،

.™Google بـ

و ®Bluetooth صوت بني الصوت مستوى يف فرق هناك
Android Auto™.

―
.®Bluetooth عرب املتصل الجهاز صوت مستوى من تحقق
عرب املتصلة األجهزة بعض صوت مستوى ضبط ميكن

Bluetooth®.

املستخدم الالسليك Apple CarPlay اتصال تبديل ميكن ال
™.Android Auto اتصال إىل

:منها لهذا، محتملة عديدة أسباب هناك

الذيك الهاتف Android ™الشحن وضع يف متصل.
اتصال Android Auto™ اتصال مع يتعارض Apple

CarPlay الالسليك.

إذا [لإلجراء وفقاً ™Android Auto إىل االتصال بإعداد قم
استخدام كيفية راجع]. ™Android Auto توصيل تعذر
.١٩-٢ صفحة يف ™Android Auto وضع

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف
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*مازدا من الاليدوي Bluetooth® عمالء خدمة

.مجاناً العمالء لخدمة مبركزنا باالتصال فقم ،Bluetooth® يف مشاكل تواجه كنت إذا

األمريكية املتحدة الواليات
)مجاين رقم( 0153-430-800: هاتف
www.mazdausa.com/mazdaconnect: الويب

كندا
)مجاين رقم( 0153-430-800: هاتف
www.mazdahandsfree.com: الويب

املكسيك
)CAC (بالعمالء العناية مركز

)مجاين رقم( MAZDA-01-800-01: هاتف
www.mazdamexico.com.mx: الويب

أملانيا
)الوسطى أوروبا توقيت ٠٠:١٨―٠٠:٨( ٧٣٨ ٤٢٦٣ ٠٨٠٠: هاتف

أملانيا باستثناء (أوروبا(
)الوسطى أوروبا توقيت ٠٠:١٨―٠٠:٨( ٧٣٨٣ ٤٢٦٣ ٠٠٨٠٠: هاتف

عاملي
)الوسطى أوروبا توقيت 18:00―8:00( 8198 5099 721 49 

:الويب
http://www.mazdahandsfree.com

أسرتاليا
)الرشقية الزمنية املنطقة بتوقيت مساًء 4―صباحاً 10 (العمل ساعات خالل 703-352-1800: هاتف
www.mazda.com.au: الويب

نيوزيالندا
www.mazdahandsfree.co.nz: الويب

التوصيل مشاكل ،Bluetooth® جهاز إقران

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

―اإلقران بعملية القيام تعذر

،®Bluetooth وحدة مع متوافق Bluetooth® جهاز أن تأكد

وضع وأن التشغيل قيد ١*العثور ووضع Bluetooth® وأن

.Bluetooth® جهاز ضبط يف التشغيل إيقاف قيد الطريان

أعد ثم واحدة، مرة Bluetooth® جهاز عن الطاقة افصل

مازال إذا. ®Bluetooth جهاز من االتصال حاول. توصيلها
بفني باالتصال فعليك هذا، بعد ممكن غري االقرتان إجراء

من معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص( متخصص إصالح

من الاليدوي Bluetooth® عمالء خدمة أو) مازدا رشكة قبل

.*مازدا

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف

.املوديالت بعض يف متوفر*٤-٣
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املشكلة حل طريقةالسببالعرض

أخرى مرة باالقرتان القيام ميكن ال
مل Bluetooth® جهاز أو بوحدة املقرتنة االقرتان معلومات

.الصحيحة بالطريقة عليها التعرف يتم

:التالية الخطوات باستخدام باالقرتان قم

Mazda من املحدد Bluetooth® جهاز احذف.١

Connect.

من Bluetooth® بحث شاشة من" Mazda "احذف.٢

.Bluetooth® جهاز
.أخرى مرة االقرتان بعملية قم.٣

الطاقة فافصل اإلجراء، تنفيذ بعد ممكًنا اإلقران يكن مل إذا

إذا. توصيلها أعد ثم واحدة، مرة Bluetooth® جهاز عن
باالتصال فعليك هذا، بعد ممكن غري االقرتان إجراء مازال
إصالح بفني باالستعانة نويص( متخصص إصالح بفني

Bluetooth® عمالء خدمة أو) مازدا رشكة قبل من معتمد

.*مازدا من الاليدوي

.املقرتنة ®Bluetooth أجهزة من الكثري هناك.وقتاً يستغرق التلقايئ االتصال

غري  ®Bluetoothألجهزة االقرتان معلومات احذف
.املستخدمة

القيام من الرغم عىل وقتاً تلقايئ اتصال استغرق حال يف
.اليدوي باالتصال قم أعاله، املذكورة بالعملية

إعدادات/البحث ووضع ®Bluetooth وظيفة إغالق يتم قداإلقران بعملية القيام تعذر

الوقت من فرتة إنقضاء بعد الجهاز يف تلقائياً ١*الظهور
.الجهاز نوع عىل اعتامداً

/البحث ووضع Bluetooth® وظيفة كانت إذا ما تحقق

أو واإلقران التشغيل وضع يف الجهاز يف ١*الظهور إعدادات
.التوصيل عاود

املحرك تشغيل بدء عند تلقائياً التوصيل يتم ال

فجأة ينفصل ولكنه تلقائياً، االتصال يتم

متقطعة بصورة االتصال قطع يتم
يف تداخل فيه يحدث أن املمكن من موقع يف الجهاز

يف حقيبة داخل يكون كأن بسهولة، الالسلكية املوجات

.البنطلون من الخلفي الجيب أو مثالً، الخلفي، املقعد

تشويش حدوث احتاملية تكون موقع إىل الجهاز انقل
.أقل فيه الراديو ملوجات

املحرك تشغيل بدء عند تلقائياً التوصيل يتم ال
نظام تحديث يتم عندما االقرتان معلومات تحديث يتم

.بالجهاز OS التشغيل

:التالية الخطوات باستخدام باالقرتان قم

Mazda من املحدد Bluetooth® جهاز احذف.١
Connect.

من Bluetooth® بحث شاشة من" Mazda "احذف.٢

.Bluetooth® جهاز

.أخرى مرة االقرتان بعملية قم.٣
الطاقة فافصل اإلجراء، تنفيذ بعد ممكًنا اإلقران يكن مل إذا

إذا. توصيلها أعد ثم واحدة، مرة Bluetooth® جهاز عن
باالتصال فعليك هذا، بعد ممكن غري االقرتان إجراء مازال
إصالح بفني باالستعانة نويص( متخصص إصالح بفني

Bluetooth® عمالء خدمة أو) مازدا رشكة قبل من معتمد

.*مازدا من الاليدوي

.Bluetooth® وحدة عن خارجي جهاز وجود يرصد إعداد١*

مالحظة
تشغيل نظام تحديث يتم عندما OS ،بوحدة االقرتان معلومات برمجة فأعد هذا، حدث إذا .االقرتان معلومات تحذف قد الجهاز ®Bluetooth.
بحذف تقوم أن فيجب سابقاً، مرة من أكرث بسيارتك بالفعل اقرتانه تم الذي هاتفك بإقران قمت إذا" Mazda "بتنفيذ قم ثم .املتنقل جهازك من

.حديثاً رصده تم" Mazda "اسم تحت بجهاز باالقرتان وقم أخرى، مرة املتنقل جهازك عىل Bluetooth® بحث

تقنية أن من بالتأكد عليك جهازك، بإقران تقوم أن قبل ®Bluetooth التشغيل وضع يف ON، والسيارة الهاتف من كل يف.

بدعم تعمل أجهزة استخدام حالة يف ®Bluetooth بواسطة االتصال فإن التالية، الظروف أو املواقع يف ®Bluetooth ممكناً يكون ال قد.

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف

٥-٣.املوديالت بعض يف متوفر*
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األدوات مقصورة داخل أو تحته، أو مقعد خلف مثال الوسطى العرض شاشة عن مختفي موقع يف الجهاز وجود.
معدين يشء أو بجسم مغطى كان إذا أو معدين يشء أو لجسم الجهاز مالمسة.
الطاقة توفري وضع إعداد عىل الجهاز ضبط تم إذا.

بدعم تعمل مختلفة أجهزة استخدام ميكن ®Bluetooth بتقنية يعمل الذي الاليدوي جهاز من لكال ®Bluetooth بتقنية تعمل التي الصوت ووحدة
®Bluetooth. ،بتقنية يعمل اليدوي كجهاز" أ "الجهاز توصيل ميكن مثال Bluetooth® بتقنية تعمل صوت كوحدة" ب "جهاز توصيل وميكن
®Bluetooth. الوقت نفس يف استخدامهام تم إذا ييل ما يحدث قد ولكن.

اتصال فصل ®Bluetooth الجهاز يف.
الاليدوي الصوت جهاز يف ضوضاء ظهور.
ببطء الاليدوي جهاز يعمل.

الصوت عىل التعرف بوظيفة تتعلق مشاكل

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

.بطيئ مفرط، حديث.الصوت عىل التعرف وظيفة ضعف
صياح (عنيف مفرط، حديث.(
الصفارة صوت انتهاء قبل التحدث.
خارج/داخل من الضوضاء أو التحدث (مرتفع صوت

).السيارة
امليكروفون مقابل يف الهواء تكييف من الهواء تدفق.
لهجة (للمعايري موافقة غري بعبارات التحدث.(

يف الحذر بتوخي عليك اليسار، يف املذكورة األسباب بشأن
يتم عندما ذلك، إىل باإلضافة. بها تتحدث التي الطريقة

سوف التعرف عىل القدرة فإن متسلسلة، األرقام نطق
.األرقام بني التوقف يتم مل إذا تتحسن

.األرقام عىل الخاطئ التعرف

.امليكروفون يف عطل وجود.الصوت عىل التعرف وظيفة ضعف
استرش. امليكروفون يف عطل أو االتصال يف ضعف يظهر رمبا
معتمد إصالح بفني باالستعانة نويص (متخصص إصالح فني

).مازدا رشكة قبل من

.والجهاز Bluetooth® وحدة بني االتصال يف مشكلة يوجدبالهاتف املتعلقة الصوت عىل التعرف وظيفة إبطال يتم
عليك االقرتان، حالة فحص بعد عطل أي وجود حالة يف

.االتصال مشاكل أو الجهاز اقرتان بفحص

.التعرف معه يصعب وضع يف Bluetooth® نظام.الهاتف دليل يف األسامء عىل بسهولة التعرف يتم ال

.التعرف معدل تحسن إىل يؤدي التالية، باإلجراءات القيام

استخدامها يتم ال التي الهاتف دليل ذاكرة بتفريغ قم
.بكرثة

التعرف. (كامالً االسم استخدم املخترصة، االسامء تجنب
اسامء استخدام عدم. أطول االسم كان كلام يتحسن

.)التعرف يف تحسن إىل يؤدي ،"Mum"، "Dad "مثال

―.بالصوت عليها التعرف ميكن ال األغنية أسامء.األغنية اسم عىل التعرف يتم ال الصوت، تشغيل عند

وتحريره التحدث زر ضغط طريق عن اإلرشاد تخطي ميكن―.اإلرشاد تتخطى أن تريد أنت
.رسيعاً

املكاملات مشاكل بشأن

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

عىل السيارة لضوضاء االستامع ميكن فإنه مكاملة، بدء عند
.اآلخر الطرف

وظيفة تتطلب املكاملة، بدء بعد ثوان ثالث نحو ملدة

مع للتكيف وقتاً Bluetooth® وحدة يف الضوضاء إخامد
.املكاملة بيئة

.الجهاز يف مشكلة وجود عىل ذلك يدل وال

السامعات صوت أن أو اآلخر الطرف سامع ميكن ال
.منخفض

.الصوت مستوى ارفع.منخفض أو صفر عىل ضبطه تم الصوت مستوى

.مكاملات الهاتف يتلقى ال
إعدادات يف” الواردة املكاملات إخطارات “اإلعداد يكون

.اإليقاف قيد االتصال
وضع إىل” الواردة املكاملات إخطارات “اإلعداد بتحويل قم

.التشغيل

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف

٦-٣
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أخرى مشاكل

املشكلة حل طريقةالسببالعرض

يف يختلف املتبقية البطارية شحنة إىل يشري الذي املؤرش
.الجهاز عن السيارة

―.والجهاز السيارة بني املؤرش عرض طريقة بني اختالف هناك

تحديثه يتم الهاتف رقم فإن السيارة، من مكاملة إجراء عند
.يظهر ال االسم ولكن الصادرة/الواردة املكاملات سجل يف

.الهاتف دليل يف الرقم تسجيل يتم مل
سجل فإن الهاتف، دليل عىل الرقم تسجيل حالة يف

دليل عىل باالسم تحديثه يتم الصادرة/الواردة املكاملات
.املحرك تشغيل يبدأ عندما الهاتف

يتعلق فيام السيارة مع باملزامنة يقوم ال الجوال الهاتف
.الصادرة/الواردة املكاملات بسجل

.بالتزامن للقيام الجوال الهاتف بتشغيل قم.تلقائياً باملزامنة تقوم ال الجوالة الهواتف أنواع بعض

―.أقىص كحد ثانية ٦٠ األمر يتطلب.الوقت من الكثري يستغرق اللغة تغيري وظيفة إنهاء

املشكلة

وعالجها األعطال اكتشاف
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مذكرة

٨-٣

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



فهرس٤

١-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



فهرس

A
Aha™..................................................................................٦٣-٢

Android Auto™................................................................١٩-٢
Apple carplay..................................................................١٥-٢

AUX.................................................................................٦١-٢

B
Bluetooth®

٩٠-٢........................................................................االقرتان
٤٩-٢.....................................................Bluetooth ®صوت

Bluetooth ®٦٩-٢..........................................................الاليدوي

C
CD....................................................................................٥٥-٢

D
DAB..................................................................................٤٥-٢

DVD.................................................................................٥٨-٢

P
Pandora®...........................................................................٤٧-٢

S
SiriusXM® Travel Link®.................................................١٤-٢

SiriusXM®.........................................................................٤٢-٢
Stitcher™...........................................................................٦٦-٢

ا
٢-٣..................................................وإصالحها األخطاء استكشاف
اإلعدادات

٨٠-٢............التجهيزات قامئة/للتغيري القابلة النظام إعدادات
٩٠-٢.........................................األخرى التجهيزات/الوظائف
٨٢-٢.........................................................السالمة تجهيزات
٨٤-٢.........................................................السيارة تجهيزات

٦٨-٢................................................................................االتصال
Bluetooth ®٦٩-٢..................................................الاليدوي

٢٢-٢..................................................................................الرتفيه
Aha™.........................................................................٦٣-٢

AUX.........................................................................٦١-٢
Bluetooth®................................................................٤٩-٢

CD...........................................................................٥٥-٢
DAB..........................................................................٤٥-٢
DVD........................................................................٥٨-٢

Pandora®..................................................................٤٧-٢
SiriusXM®................................................................٤٢-٢

Stitcher™...................................................................٦٦-٢

٣٧-٢...........................................................................راديو

٥١-٢................................................................USB صوت
١٢-١....................الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل

التطبيقات
Android Auto™.......................................................١٩-٢
Apple carplay.........................................................١٥-٢

SiriusXM Travel Link®..........................................١٤-٢

٢-٢...............................................الوقود يف االقتصاد شاشة
١٠-٢...........................................السيارة حالة مراقبة شاشة

٧٩-٢.................................................................................املالحة

١٥-١.................................................................................امللحق

ت
٦-١..............................................................اللمس لوحة تشغيل
٨-١............................................................التحكم مفتاح تشغيل
١٠-١.................................بعد عن الصويت التحكم مفتاح تشغيل

ر
٣٧-٢...................................................................................راديو

DAB..........................................................................٤٥-٢
SiriusXM®................................................................٤٢-٢

ش
٢-٢........................................................الوقود يف االقتصاد شاشة
١٠-٢...................................................السيارة حالة مراقبة شاشة

ص
٥١-٢........................................................................USB صوت

ع
٥-١......................................الرئيسية Mazda Connect عمليات

٢-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



فهرس

١٢-١............الصوت عىل التعرف وظيفة باستخدام التشغيل
١٥-١.........................................................................امللحق

٦-١......................................................اللمس لوحة تشغيل

٨-١...................................................التحكم مفتاح تشغيل
١٠-١.........................بعد عن الصويت التحكم مفتاح تشغيل

م
٢-١....................................................؟Mazda Connect هو ما

التخصيص ميزات
٨٠-٢............التجهيزات قامئة/للتغيري القابلة النظام إعدادات

٩٠-٢.........................................األخرى التجهيزات/الوظائف

٨٢-٢.........................................................السالمة تجهيزات
٨٤-٢.........................................................السيارة تجهيزات

٣-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



٤-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



٥-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09



٦-٤

Mazda Connect_8LL4-AA-22J_Edition1_old2022-9-9 11:49:09


	جدول المحتويات
	نظرة عامة
	ما هو Mazda Connect؟
	ما هو Mazda Connect؟

	العمليات الأساسية
	العمليات الأساسية
	تشغيل لوحة اللمس
	تشغيل مفتاح التحكم
	تشغيل مفتاح التحكم الصوتي عن بعد
	التشغيل باستخدام وظيفة التعرف على الصوت
	ملحق


	مزايا
	التطبيقات
	شاشة الاقتصاد في الوقود
	شاشة مراقبة حالة السيارة
	SiriusXM Travel Link®
	Apple CarPlay
	Android Auto™

	الترفيه
	الترفيه
	الراديو
	SiriusXM®
	DAB
	Pandora®
	®Bluetooth
	USB
	CD
	DVD
	AUX
	Aha™
	Stitcher™

	الاتصال
	الاتصال
	®Bluetooth اللايدوي

	الملاحة
	الملاحة

	الإعدادات
	إعدادات النظام القابلة للتغيير/قائمة التجهيزات
	تجهيزات السلامة
	تجهيزات السيارة
	الوظائف/التجهيزات الأخرى


	المشكلة
	اكتشاف الأعطال وعلاجها
	اكتشاف الأعطال وعلاجها


	فهرس

