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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادُعت
تابكرملاتازارطءامسأوةيصنلا
يفرهظتيتلاتابكرملالكايهتاميمصتو
لاثملاليبسىلعكلذيفامب،ليلدلااذه
راعشوGMCوGMراعشوGM،رصحلاال

GMC EmblemءامسألاوYUKON
YUKONو DENALIوYUKON XL
YUKONو XL DENALIتامالع
ةكرشلةلجسمةيراجت

General Motors Corporation LLCوأ
وأةعباتلااهتاكرشوأةيعرفلااهتاكرش
.اهيصخرم
رفوتتدقيتلاتازيملاليلدلااذهفصي
بسحىلعكلذورفوتتالامبروأةرايسلاب
عماهؤارشمتيمليتلاةيرايتخالاتازيهجتلا
تافصاوموأزرطلافالتخابسحوةرايسلا
تاقيبطت/تازيمرفوتتالدقيلاتلابو،دلبلا

ةعابطىلعةقحالتاريغتوأكتقطنميف
.ليلدلااذه

كترايسبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.تازيملانمققحتلل
يفكلاملاليلدعمليلدلااذهبظفتحا
دنعهمادختساكلىنستيثيحب،ةبكرملا
اذهكرتاةبكرملاعيبةلاحيف.هيلإةجاحلا
.اهبليلدلا

ةماعةرظن
تازيمىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

ريذحت}

قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو.توملا
نكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشىلإةفطاختارظنءاقلإكنكمي
ةدايقلاىلعزيكرتلاعمةرايسلا
ردقةيتوصلارماوألامدختسا.قيرطلاو
.ناكمإلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
ماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
ةعومجملالخنمهيفرتلاوتامولعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوتادادعلا
:ةرايسلاةدايقلبق
رصانعوماظنلاليغشتىلعفرعت.

ةدحولاىلعةدوجوملاليغشتلا
تامولعملاماظنةشاشوىطسولا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
طبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضوةمغنلا

اًمدقميولخلافتاهلاماقرأدادعإبمق.
ةلوهسباهؤاعدتسانكميثيحب
وأدحاوليغشترصنعىلعطغضلاب
.دحاويتوصرمأمادختساب

.كلاملاليلديف"ةتتشملاةدايقلا"عجار
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٣ ةمدقم

ءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتل
ةقاط"عجار،لاعشإلاليغشتفاقيإ
ليلديف")RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
.كلاملا

هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختساب
ةدحولاىلعةدوجوملاليغشتلارصانعو
ةدايقلاةلجعليغشترصانعوىطسولا
.)ترفوتاذإ(توصلاىلعفرعتلاةزيمو

لغشمبدوزمويدار CD ةشاشلانيزختو

١.O)ةقاط(
٢.MEDIA

٣.RADIO

٤.gوأd

٥.P)ةشاشلا(

٦.Y)جارخإ(

)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٧

٨.o BACK

ةطوغضملاصارقألاةحتف.٩
١٠.MENU
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ةمدقم٤

تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا

فلخنيزختلاةزيمبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
يفرارمتسالاعمPىلعطغضا،ويدارلا
.لخادلابUSBذفنمدجوي.حتفللطغضلا
كرتا.قالغإللرارمتسالاعمPطغضا
مدعةلاحيفةقلغمنيزختلاةقطنم
.كلاملاليلدعجار.مادختسالا

ةطوغضمصارقألغشمبدّوزمويدار

١.O)ةقاط(
٢.MEDIA

٣.RADIO

٤.gوأd
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٥ ةمدقم

٥.Y)جارخإ(

)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٦

٧.o BACK

ةطوغضملاصارقألاةحتف.٨
٩.MENU

تامغنبدّوزمويدار

دّوزملاويدارلااًمامتهبشيويدارلااذه
ءانثتساب)CD(ةطوغضمصارقألغشمب
.)جارخإ(Yلحملحتتامغنلانأ

ةقاطلا

ىلعطغضا،ليغشتلافاقيإةلاحيف.
Oرارمتسالاعمطغضا.ماظنلاليغشتل
.ليغشتلافاقيإل

متكلOىلعطغضا،ليغشتلاةلاحيف.
ةرمOىلعطغضا.ماظنلاتوص
.ماظنلاتوصمتكءاغلإلىرخأ

توصمتكمتيملوةقاطلاليغشتدنع
دنعةعيرسةلاحةحولضرعتس،ماظنلا
Oىلعطغضلانإ.Oىلعطغضلا

ةراثإيضتقيوماظنلاتوصمتكىلإيدؤيس
ةطغضطغضلاةرورضضرعلءزجلااذه
.ماظنلاليغشتفاقيإلةليوط

توصلاىوتسم

.هليلقتوأتوصلاىوتسمةدايزلOردأ
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا:}
اذهيفاًقحال"ةيسيئرلاةحفصلا"عجار
.مسقلا

RADIO)ردصمرييغتلطغضا:)ويدارلا
.FMوأAMىلإتوصلا

MEDIA)ردصمرييغتلطغضا:)طئاسولا
،ةطوغضملاصارقألالغشمىلإطئاسولا
.AUXوأBluetoothوأUSBوأ،رفاوتاذإ
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ةمدقم٦

MENU)ةزيملاليلظتلردأ:)ةمئاقلا.
.ةللظملاةزيملاطيشنتلطغضا

TONE)طغضا،كلذرفاوتاذإ:)ةمغن
قاطنوأريهجلاتوصلاىوتسمطبضل
وأيثالثلانينطلاوأطسوتملاددرتلا
/AM-FMويدارعجار.رفاوتاذإ،مسجم
١١.

g:
.AMوأFM:ةطحملانعثحبللطغضا

عجار.يوقلالاسرإلاتاذةقباسلا
.١١/AM-FMويدار

اذإ،)CD(ةطوغضملاصارقألالغشم.
وأAUXوأUSBوأ،رفاوت

Bluetooth Audio:نعثحبللطغضا
.قباسلاوأيلاحلاراسملاةيادب

اذإ،)CD(ةطوغضملاصارقألالغشم.
وأAUXوأUSBوأ،رفاوت

Bluetooth Audio:عمطغضا
.راسملالالخعيرسلاعيجرتللرارمتسالا
عجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
اذإ،١٥/ةجمدملاصارقألالغشم
سبقموأ١٨/USBذفنموأ،رفاوت
توصوأ٢١/يفاضإلخدم

Bluetooth/٢١.

d:
.AMوأFM:ةطحملانعثحبللطغضا

.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلا
اذإ،)CD(ةطوغضملاصارقألالغشم.

وأAUXوأUSBوأ،رفاوت
Bluetooth Audio:نعثحبللطغضا

.يلاتلاراسملا
اذإ،)CD(ةطوغضملاصارقألالغشم.

وأAUXوأUSBوأ،رفاوت
Bluetooth Audio:عمطغضا

.راسملالالخعيرسلاميدقتللرارمتسالا
عجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
ذفنموأ١٥/ةجمدملاصارقألالغشم

USB/يفاضإلخدمسبقموأ١٨/
.٢١/Bluetoothتوصوأ٢١

o BACK)ىلإعوجرللطغضا:)فلخلا
.ةمئاقلايفةقباسلاضرعلاةشاش

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

Home Page)يه)ةيسيئرلاةحفصلا
زومرىلإهيفلوصولانكمييذلاناكملا
ضعبليطعتمتي.ةرايسلاتاقيبطت
.ةرايسلاكرحتءانثأتاقيبطتلا
سمخمضتلةيسيئرلاةحفصلادادعإنكمي
ىلعةحفصلكيوتحتىصقأدحبتاحفص
.زومرةينامث

.زومرلاتاحفصىلإلوصوللkوأhسملا

h:ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللسملا
.ةقباسلا
k:ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللسملا
.ةيلاتلا

l:ضرعلاذهلعافتلاددحمسملا
.تالضفملاةمئاق
ءدبلتالضفملايفقبسمدادعإسملبمق
.لضفمقيبطتظفحةيلمع
يفظفحللقيبطتلارارمتسالاعمسملا
نمضقيبطتلامسارهظيس.تالضفملا
.تالضفملا

ةيسيئرلاةحفصلازومرةرادإ

يفزمريأرارمتسالاعمسملا.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
هبحساوزمرلاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقوملل
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

هاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلابحسا
.ةبولطملاةحفصلا

يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥
.بولطملاناكملا
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٧ ةمدقم

عضونمجورخلل}ىلعطغضا.٦
.ليدعتلا

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع
g:ءدبوأةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
عجار.توصلاىلعفرعتلاةفيظوليغشت
وا٦٩/)ةماعةرظن(Bluetoothةينقت
فتاهلانارقإ(Bluetoothةينقت
رارمتسالاعمطغضا.٦٩/)همادختساو
عجار.ثوتولبلابتوصلارورمةزيمطيشنتل
.٦٣/توصلاىلعفرعتلا

i:ءاهنإوأةدراوةملاكمضفرلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.ةيلاحةملاكم
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
oوأp:ليغشتلارصنعىلعطغضا
ةمئاقلاىلإلاقتناللهاجتالايسامخ
.تادادعلاةعومجمنمةيلاتلاوأةقباسلا
wوأx:ليغشتلارصنعىلعطغضا
لفسأوأىلعأىلإلاقتناللهاجتالايسامخ
ةعومجمىلعةرهاظلاةمئاقلايف
.تادادعلا
.زيممةمئاقرايخرايتخالطغضا:@

ىوتسموتالضفملاليغشترصانعدجوت
.ةدايقلاةلجعةرخؤميفتوصلا

نمردصمليغشتدنع:ةلضفملا.١
ديدحتلطغضا،ويدارلارداصم
ثبنمةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملا
ةزهجأدحأعامسءانثأ.ويدارلا
يلاتلاراسملاديدحتلطغضا،طئاسولا
.قباسلاوأ

ىوتسمةدايزلطغضا:توصلاىوتسم.٢
.هضفخوأتوصلا

ماظنلامادختسا

Homeتازيم Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

ةشاشبةيسيئرلاةحفصلايفزومرلاسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

توصلا

ردصمةحفصضرعلتوصلازمرسملا
صيهةرفوتملارداصملا.طشنلاتوصلا
و)يطئاسو(MyMediaوCDوFMو

USBلخدموثوتولبوAUX.

فتاهلا

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلفتاهلازمرسملا
ةرظن(Bluetoothةينقتعجار.فتاهلل
وا٦٩/)ةماع
فتاهلانارقإ(Bluetoothةينقت
.٦٩/)همادختساو
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ةمدقم٨

ضرع

Androidطيشنتلضرعلازمرسملا Auto
Appleوأ CarPlay)دعب)ةرفوتمتناكاذإ
Appleعجار.معدمزاهجليصوت CarPlay
Androidو Auto/٧٤.

ةحالملا

ضرعلاًرفاوتمناكاذإةحالملازمرسملا
ةحالملاماظنمادختساعجار.لقنتلاةطيرخ
/٤١.

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.٧٦/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

صنلا

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلصنلازمرسملا
.٧٣/ةيصنلالئاسرلاعجار.ةيصنلالئاسرلل

خانملا

ضرعل)خانملا(Climateزمرسملا
ماظن"عجار.خانمللةيسيئرلاةحفصلا
يف"جودزملاخانملابيكيتاموتوألامكحتلا
.كلاملاليلد

يفلخلاءزجلابةرارحلاةجرد

.Rزمرسملا Climate،اًرفاوتمناكاذإ،
ءزجلابخانمللةيسيئرلاةحفصلاضرعل
يكيتاموتوألامكحتلاماظن"عجار.يفلخلا
.كلاملاليلديف"يفلخلاخانملاب

ويديف

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلويديفزمرسملا
هيفرتلاوتامولعملابةصاخلاويديفلاعطاقم
تامولعملاماظنعجار.يفلخلادعقملاب
.٢٣/)RSI(يفلخلادعقملابهيفرتلاو

تاقيبطتلاجرد

نميولعلافصنلايفتاقيبطتلاجرددجوي
ىلإةثالثىلعيوتحينأنكمي.ةشاشلا
.تاقيبطتسمخ
Homeنمقيبطتةفاضإل Page)ةحفصلا
:تاقيبطتلاجردىلإ)ةيسيئرلا

نمزمريأرارمتسالاعمسملا.١
عضوىلإلوخدللةيسيئرلاةحفصلا
.ليدعتلا

.تاقيبطتلاجردىلإزمرلابحسا.٢

عضونمجورخلل}ىلعطغضا
.ليدعتلا

جردىلإاهتفاضإمتييتلاتاقيبطتلا
ةدوجوملظتسهنماهتلازإوأتاقيبطتلا
اذهبرثأتتنلوةيسيئرلاةحفصلاىلع
.ءارجإلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم

تامولعملاماظنةشاشتازيمضرعمتي
تناكاذإ.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوكتنأنكميف،ةحاتمريغةزيمكانه
ىدحإديدحتدنع.تفاخيدامرنولبةزيمم
.اهزييمتمتيسف،تازيملا

هيفرتلاوتامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ

يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

رقنا/سملا

وأ،رايخوأزمرديدحتلمَدختُسيرقنا/سملا
لخادعقوملارييغتلوأ،قيبطتطيشنتل
.ةطيرخلا
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رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
دحأكيرحتلوألعافتلانمديدجعونءدبل
.هفذحلوأتاقيبطتلا

بحسلا

تاقيبطتلالقنلبحسلابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلاريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلع
بجي،حاجنبرصانعلادحأبحسنمنكمتتل
هكيرحتورصنعلاىلعطغضلارارمتسا

نكمي.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخ
وألفسأللوأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلا
.راسيلاىلإوأنيميلاىلإ

ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
رصنعلاىلعطغضاةقيرطلاهذهمادختسال
هكرحوديدجلاعقوملاىلإهلقندارملا
.هناكمىلإةعرسب

عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل
ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيوًانيمي

هردأ

ةعومجمىلعدوجوملاMENUضبقمردأ
لثمفئاظوءارجإلىطسولاتازيهجتلا
.مئاوقلانيبريرمتلاوأويدارلاةفلاوم

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبقو.حطسألاهذهحسمل
بجي،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
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يتلاخاسوألاةلازإلةمعانةاشرفمادختسا
فّظنمث.حطسلاكلذشدختنأنكمي
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمادختساب
مدختستال.قفربحسملاقيرطنع
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت
نأشبليصافتلاةفرعملكليكوعجار
.جماربلاتاثيدحت
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ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

توصللةيسيئرلاةحفصلايفكدوجوءانثأ
)Audio(،وص:ةرفوتملارداصملانوكت

FMوCD)و)اًرفوتمناكاذإMyMedia
وثوتولبوUSBو)يطئاسو(
.AUXلخدم

وأىطسولاةدحولابويدارىلعطغضا.
يف)توصلا(Audioزمرسملا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
.FMوأAMربعريرمتلل

ىطسولاةدحولابطئاسولاىلعطغضا.
يف)توصلا(Audioزمرسملاوأ
اذإ(CDربعريرمتللةيسيئرلاةحفصلا
Myو)اًرفوتمناك MediaوUSB
.AUXلخدموBluetoothو

هيفرتلاوتامولعملاماظنتادادعإ

ىطسولاةدحولابويدارىلعطغضا
.يعاذإلاثبلارداصمىلإلوصولل
ماظنةشاشيفةمئاقلازمرسملا
TONEطغضاوأهيفرتلاوتامولعملا
:ةيلاتلامئاوقلاضرعلىطسولاةدحولاب

:توصلاتادادعإ

يطيحموتوصولعوطسوتموساب.
طبضل-وأ+سملا:)اًرفوتمناكاذإ(
ىلع"طيحم"دادعإلمعي.تادادعإلا
ةعامستوصىوتسمطبض
.طقفسأرلا

.Balance)سملا:)ةنزاوملاSوأT
ةعامسلانمتوصلاىوتسمةدايزل
عضوملانزاويو.ىرسيلاوأىنميلا
ىرسيلاتاعامسلانيبتوصلاطسوألا
.ىنميلاو

.Fade)سملا:)يشالتyوأz
ةعامسلانمتوصلاىوتسمةدايزل
عضوملانزاويو.ةيفلخلاوأةيمامألا
ةيمامألاتاعامسلانيبتوصلاطسوألا
.ةيفلخلاو

DSP Modes)عاضوأDSP()ترفوتاذإ(:

يطيحملاتوصلاماظن.
Bose Centerpointةعبرأنمضتي

:كلذيفامبDSPعاضوأ
لضفأريفوتلتوصلاطبض:يداع‐

.دعاقملاعاضوأعيمجلتوص
لضفأريفوتلتوصلاطبض:قئاسلا‐

.قئاسللتوص
ريفوتلتوصلاطبض:يفلخلاءزجلا‐

.يفلخلادعقملاباكرللضفأ

‐Centerpoint:ةينقتليغشتل
Bose Centerpoint surround.

توصريفوتبدادعإلااذهموقي
توصردصميأنميطيحم
وأيلاحلاويريتسالاامإ؛ًابيرقت

وأ،ةطوغضمصارقأةعومجم
ىلعلوصحلل.MP3تالغشم
ةينقتنعتامولعملانمديزم

Bose Centerpoint surround،
عجار

www.boseautomotive.com.

)تائفلا(Categoriesسملا:تائفلا
ىلإلوصولل)توصلا(Audioةمئاقلفسأ
يوتحت.FMوأAMتاونقلتائفلاةمئاق
AMتاطحمبةطبترمءامسأىلعةمئاقلا
ةمئاقضرعلةئفمساسملا.FMو
نمةطحمرايتخايدؤي.ةئفلاكلتتاطحمب
ةطحملاكلتلويدارلاةفلاومىلإةمئاقلا
Nowىلإةشاشلابدوعيو Playing)متيام
.)نآلاهليغشت

EQ)ماظنرفوتةلاحيف:)توصلالداعم
Bose Sound،تادادعإديدحتمتيهنإف

تادادعإةمئاقلالخنمتوصلالداعم
نميألاوأرسيألانيمهسلاسملا.تامغنلا
.)EQ(توصلاةلداعمتارايخلالخلقنتلل
يودييهةحاتملاتارايخلانوكتو
.ةثداحمو
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:)ترفوتاذإ(ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض
ىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
تارايخلا.ةرايسلاةعرسىلعءانبتوصلا

ضفخنمـطسوتموضفخنموفاقيإ:يه
Medium،)طسوتم(Mediumو - High
طغضا.عفترمو)عفترم-طسوتم(
oىلع BACK)ىطسولاةدحولاب)عوجر
ةشاشىلع)عوجر(Backزمرسملاوأ
ىلإلاقتناللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةقباسلاةمئاقلا

Bose AudioPilotءاضوضلاةلداعمةينقت
ةينقتفشتكتليغشتلادنعو:)ترفوتاذإ(

AudioPilotةرايسلاةعرسوءاضوضلا
ةراشإطبضىلعةلصاوتمةروصبلمعتو
اًقفوتوصلاةنزاوممتيثيحبتوصلا
يفريغتيأبرعشتالىتحءاضوضلل
ةيلاعفىلعأىلإةزيملاهذهلصت.توصلا

يفةضفخنملاتوصلاىوتسمتادادعإيف
رثؤتدقةطيحملاءاضوضلانإثيحويدارلا

.ةعومسملاىقيسوملاةدوجىدميف
.www.boseautomotive.comعجار
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتنكمي
oىلعطغضا BACK)ةدحولاب)عوجر
ىلع)عوجر(Backزمرسملاوأىطسولا
لاقتناللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةمئاقلاىلإ

FMوصصوصخب:تاونقلاةمئاقثيدحت
.تاطحملاةمئاقثيدحتلسملا،طقف
ماظنةشاشىلععوجرلارزسملا
ةمئاقلاىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.ةقباسلا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

طسوألافرلاىلعdوأgطغضا
وأةيلاتلاىوقألاةطحملانعثحبلل
.ةقباسلا

ةطحمةفلاوم

تامولعملاةشاشيففيلوترايخلاسملا
.ددرتلالاخدإىلإلاقتناللهيفرتلاو
.ةطحمنعيوديلاثحبلل9وأ@سملا

ةرشابملاةفلاوملا

Directىلإلوصولاكنكمي Tune)ةفلاوملا
Tuneرايخسمللالخنم)ةرشابملا
.ةيمقرلاحيتافملاةحولراهظإل)ةفلاوم(
وأتاددرتلاعيمجربعلفسألوأىلعأللقنت
ةحولمادختسابةطحمىلإةرشابملخدا
ضرعت،ةديدجةطحملاخدإدنع.حيتافملا
.نميألابناجلابةطحملانعتامولعملا
لكعمتامولعملاهذهثيدحتمتيفوس
.هتفلاوممتيحيحصديدجددرت
يتلاتالاخدإلاحيتافملاةحولللظتفوس
ًايئاقلتعضتفوسوحيحصددرتيفمهاست
.ددرتلامقرقاطننمضةيرشعةمالع
ىلعًايئاقلتةحيحصةطحمةفلاوممتيس
ةذفاننمبرقلابسيلنكلوديدجلاددرتلا
)عوجر(Backسملا."ةرشابملاةفلاوملا"
Exitوأهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
.ةرشابملاةفلاوملاقالغإل)جورخ(
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بناجلابةدوجوملاةفلاوملامهسأموقتس
ةرشابملاةفلاوملاةشاشنمنميألا
لدعمبلماكلابتاطحملاةمئاقةفلاومب
موقت.ةسمللكلةرملكةدحاوةطحم
١٠ددرتلاميدقتبرارمتسالاعمةدحاوةسمل
.ةيناثلايفتاوطخ
لكيفدحاومقرفذحل)X(ةمالعسملا
فذحل)X(ةمالعرارمتسالاعمسملا.ةرم
.ماقرألاعيمج

9وأ@سملا،AM-FMعاضوأيف
ةيوقلاةطحملاىلإلاقتناللويدارللةبسنلاب
ةرشابملاةفلاوملاسملا.ةقباسلاوأةيلاتلا
يفةقباسلاوأةيلاتلاةوطخللددرتلالقنل
ىلإةرشابملخداوأFMوأAMعضو
.حيتافملاةحولىلعددرتلا

FMوAMتائف

توصلاةمئاقلفسأFMوAMتائفرفوتت
FMوأAMتائفسملا.FMوAMـل
.FMوأAMتائفةمئاقىلإلوصولل

تائفءامسأىلعتائفلاةمئاقيوتحت
ديدحتيدؤي.FMوAMتاطحمبةطبترم
كلتتاطحمبةمئاقضرعىلإةئفمسا
.ةئفلا

طبضلاةقبسمويدارلاتاطحمنيزخت

نمبرقلابةقطنميفتالضفملاظفحمتي
.ةشاشلالفسأ
ةطحم٦٠ىلإلصيددعنيزختنكمي
:يلياميفطبضلاةقبسم
عمسملا:FMوصويدارةطحم
ةطحملانيزختلقبسمدادعإرارمتسالا
رصانعلادحأسملا.ةلضفمةطحمكةيلاحلا
ةطحمءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.ةلضفم

ةطلتخملاتوصلاتالضفم

وأةحالملاوأويدارلاتاطحمنيزختنكمي
.ةلضفملكشىلعتاقيبطتلا

:ةلضفملالالخريرمتلل
طيرشنمىلعألادحلاىلعبحسا.

قالغإل.ةلضفملاضرعلةلضفملا
.ىرخأةرملفسألبحسا،ةلضفملا

راسيلاوأنيميلاةهجكعبصأكرح.
.ةلضفملاتاحفصلالخريرمتلل

رزرارمتسالاعمسملا:توصلاتادادعإ
تامغنلاتادادعإظفحلقبسملاطبضلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفةيلاحلا
تادادعإءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.ةلضفمةمغن
يضارتفالكشبيئاقلتطبضءارجإمتي
الكلذنكلو،ةضورعملاتالضفملاددعل
يفيوديطبضءارجإةيناكمإنمعنمي
ةرادإمثويدارنمضتادادعإلاةمئاق
.تالضفملا
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)RDS(ويدارلاتانايبماظن
ىلعالإمادختساللRDSتازيمرفاوتتال
.RDSتامولعمثبتيتلاFMتاطحم
عيطتسي،ويدارلاتانايبماظنمادختساب
:يليامبمايقلاويدارلا
عونلاثبتيتلاتاطحملانعثحبلا.

.جماربلانمددحملا
تالاحبةصاخلاتامالعإلالابقتسا.

.ةينطولاوةيلحملائراوطلا
.ويدارلاتاطحمنملئاسرلاضرع.
تامولعملابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو
هليغشتمتيالو،تاطحملاهذهنمةددحم
نم.ةرفوتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
ريغتامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا

ويدارلاتازيملمعيفببستتةحيحص
يفويدارلاةطحمبلصتا.حيحصريغلكشب
.كلذثودحةلاح
FMةطحمنمتامولعملاثبمتيامدنع
فورحوأةطحملامسارهظي،ةيلاحلا
دقو.توصلاةشاشىلعةطحملاءاعدتسا
عون)ويدارلاتانايبماظن(RDSماظنرفوي
مساوةيلاحلاةجمربلل)PTY(جمانربلا
.هثبيراجلاجمانربلا

يعاذإلالابقتسالا
سباقمنمةينورتكلإةزهجأيألصفنكمي
شيوشتدوجوةلاحيفتاقحلملاليغشت
.ويدارلاىلع

FM

ةفاسملالإFMةطحمتاراشإلصتالدق
نممغرلاىلع.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥ىلإ١٦
متيةجمدمةينورتكلإةرئادهبويدارلانأ
دقف،لخادتلانمدحللًايكيتاموتوأاهليغشت
ينابملالوحةصاخوشوشتلاضعبثدحي
ولعيفببستياممةعفترملالالتلاوأ
.ًايجيردتهتوفخوتوصلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ًاضيأشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتتامدنع
دنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلاطوطخو
يلاعتوصلاضفختنألواح،كلذثودح
.ويدارلايفةقبطلا

لومحملافتاهلامادختسا

ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تباثلاتاراشإلادومعيئاوه
عمبسانتيتباثلاتاراشإلادومعيئاوه
ناكاملاطتابكرملالسغتاطحممظعم
،ًاليلقيئاوهلالاماذإو.نمآلكشباتبثم
اذإنكلو.كيديبهتماقتساطبضبمقف
.هلادبتسابمقف،ةدشبجاجوعإللضرعت
ماكحإبتبثميئاوهلانأرخآلنيحنمدكأت
،هطبرماكحإةرورضةلاحيف.ةدعاقلايف
.شودخللءالطلاضرعتاليكلهبتناف

تاقاطنلاددعتميئاوهلا
ماظنلمدختُسيفقسلابدوجوملايئاوهلا

GPS)ظفتحا.)عقاوملاديدحتماظن
لجأنمقئاوعلانعاًديعبيئاوهلاب
تناكاذإ.حضاولابقتساىلعلوصحلا
ةحوتفمتناكوفقسةحتفبةدوزمةرايسلا
.لابقتسالاةيلمعرثأتتدقف
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توصلاتالغشم

ةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأبنجت
صارقألثمطئاسولاةزهجأمادختسادنع

CDوDVDوBlu-ray Discs)صارقأ
Blu-ray(تاقاطبوSDةزهجأوUSB

.ردصملاةاعارمبجيلومحملاةزهجأو
دقةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأنإثيح
ماظنلاليغشتىلعرثؤتتافلمىلعيوتحت
رذعتيناكاذإاهمادختسابنجتاذل.هئادأوأ
.لصألاوأىوتحملابقوثولا

ةجمدملاصارقألالغشم
توصلجأنملغشملامادختسانكمي
ترفوتاذإكلذو،MP3وطوغضملاصرقلا
.ةزيملاهذه
:ليغشتماظنلاعيطتسي
توصلاCDصارقأمظعم.
.CD-R

.CD-RW

.MP3تاقيسنتوأWMAةيمحملاريغ
نكميقفاوتمصرقيأليغشتدنع
ةدوجنوكتنأنكمي،هيلعليجستلا
وأصرقلاةيعونببسبةضفخنمتوصلا
ىقيسوملاةدوجوأليجستلاةقيرط
.صرقلاعملماعتلاةقيرطوأةلجسملا

يفةديازتمتازفقكانهنوكتدقو
تاراسملاليجستيفةبوعصوليجستلا
وأ/وتاراسملاىلعروثعلايفةبوعصو
تثدحاذإو.جارخإلاوليمحتلايفةبوعص
فلتنعًاثحبصرقلاصحفا،لكاشملاكلت
.ديجهنأفرعتصرقليغشتبرجوأهب
:CDصارقألغشمفلتبنجتل

.ةفلاتوأةشودخماًصارقأمدختستال.

.صارقألاىلعتاقصلمعضتال.
يفرشحنتنأنكميتاقصلملاف
.لغشملا

ةرملايفطقفاًدحاواًصرقلخدأ.
.ةدحاولا

وألئاوسوأةبيرغداوميألخدتال.
.صارقألاليمحتةحتفيفتايافناياقب

ءزجلاةيمستلميلعتملقمدختسا.
.صرقلانميولعلا

صارقألاجارخإوليمحت

:صرقليمحتل
.ةبكرملاليغشتبمق.١
نوكيثيحبةحتفلايفاًصرقلخدأ.٢

بحسيس.ىلعألقصلملابناج
ناكاذإ.لخادلاىلإصرقلالغشملا

ةقيرطبهليمحتمتوأاًفلاتصرقلا
جارخإمتيسوأطخكلذثدُحيس،أطخ
.صرقلا

لغشمنمصرقجارخإلXىلعطغضا
صرقلاجارخإمتيملاذإف.CDصارقأ
ىرخأةرمهبحسمتيسف،ريصقتقولالخ
.لغشملالخادًايكيتاموتوأ

يتوصطوغضمصرقليغشت

ىلإىطسولاةدحولابMEDIAىلعطغضا
ديقضرعءزجيفCDزمرديدحتمتينأ
.نآلاليغشتلا
،ةيسيئرلاطوغضملاصرقلاةحفصىلع
متي.راسملكةيادبيفراسملامقررهظي
موبلألاونانفلاوةينغألاتامولعمضرع
.ةحاتمتناكىتم
ليغشتلةيلاتلامكحتلاحيتافممدختسا
:صرقلا

g:
يلاحلاراسملاةيادبنعثحبللطغضا.

ةدملراسملاليغشتمتاذإو.قباسلاوأ
ًالوصوثحبيهنإف،ٍناوثسمخنعلقت
نمربكأناكاذإو.قباسلاراسملاىلإ
راسملاليغشتأدبيفوس،ناوثسمخ
.هتيادبنميلاحلا



GMC Infotainment System (HMI 2.6: IO5/IO6) (GMNA-Localizing-MidEast-
14024337) - 2020 - CRC - 5/17/19

توصلاتالغشم١٦

عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.
ةعرسىلإةدوعللررح.راسملالالخ
.مرصنملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا

d:
.يلاتلاراسملانعثحبللطغضا.
عيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.

ةعرسىلإةدوعللررح.راسملالالخ
.مرصنملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا
Z:ىلعيئاوشعلاليدبتلازمرسملا
ربعليدبتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةحاتملاطئاسولا

ةشاشبليغشتلاةداعإزمرسملا:/
طيرشضرعلهيفرتلاوتامولعملاماظن
لعافتللتقولاطيرشكيرحتبمق.تقولا
.ًايلاحليغشتلاديقةينغألاعم

TONE)ةمغن(:زمرسملاTone)ةمغنلا(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
Toneىلإلوصولل Settings)تادادعإ
ددرتلاقاطنوريهجلاطبضا.)تامغنلا
ةنزاوملاويثالثلانينطلاوطسوتملا
.لؤاضتلاو
تامولعملاماظنبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
مدختسا،)RSI(يفلخلادعقملابهيفرتلاو
وأDVDصارقأليغشتلويديفلاقيبطت

Blu-Ray.

ةلضفمكطئاسولانيزخت

ىلعطغضا،طئاسولاتالضفمنيزختل
MEDIA)ىطسولاةدحولاب)طئاسولا

.طئاسوللةيسيئرلاةحفصلاىلإلوصولل
عاونأبةمئاقضرعلرارمتسالاعمطغضا
.ةمئاقلاهذهنمددح.طئاسولا
:رهظتنأنكمييتلامئاوقلابنايبيلياميف
طبضلارزرارمتسالاعمسملا:تائف
.ةلضفملايفيلاحلاعونلاظفحلقبسملا
ةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأسملا
ةينغألوأليغشتمتي.لضفمعونءاعدتسال
.عونلااذهنم
طبضلارزرارمتسالاعمسملا:نونانف
يفيلاحلايدؤملاظفحلقبسملا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملا
متي.لضفمنانفءاعدتسالةظوفحملا
.نانفلاةمئاقيفةينغألوأليغشت
طبضلارزرارمتسالاعمسملا:تاموبلأ
.ةلضفملايفيلاحلاموبلألاظفحلقبسملا
ةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأسملا
لوأليغشتمتي.لضفمموبلأءاعدتسال
.موبلألايفةينغأ
رزرارمتسالاعمسملا:ليغشتلامئاوق
ليغشتلاةمئاقظفحلقبسملاطبضلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفةيلاحلا

ليغشتةمئاقءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
ةمئاقيفةينغألوأليغشتمتي.ةلضفم
.ليغشتلا
طبضلارزرارمتسالاعمسملا:يناغأ
يفيلاحلايتوصلافلملاظفحلقبسملا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملا
.ةلضفمةينغأءاعدتسالةظوفحملا
عمسملا:تساكدوبةقلحوأتساكدوب
ظفحلقبسملاطبضلارزرارمتسالا
دحأسملا.ةلضفملايفيلاحلاتساكدوبلا
ثبءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
متي.ةلضفميتوصثبةقلحوأيتوص
ثدحوأتساكدوبلاةيلاسرإليغشت
.تساكدوبلا
رزرارمتسالاعمسملا:ةيتوصلابتكلا
يتوصلاباتكلاظفحلقبسملاطبضلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفيلاحلا
باتكءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.لضفميتوص
دادعإرارمتسالاعمسملا:تاهويديف
.ةلضفملايفيلاحلاويديفلاظفحلقبسم
ةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأسملا
عيمجتسيل.لضفمويديفءاعدتسال
.ةموعدمتاقيسنتلا
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أطخلالئاسر

صرقلايفأطخةلاسرلاضرعةلاحيف
دحألكلذنوكيدق،صرقلاجارخإوأ/و
:ةيلاتلابابسألا
حلاصريغقيسنتىلعيوتحيصرقلا.

.فورعمريغوأ
لغش.ًادجةرعوقيرطلاةيضرأ.

قيرطلاحبصيامدنعىرخأةرمصرقلا
.ةسالسرثكأ

وألولبموأشودخموأخستمصرقلا.
.بولقم

يفريبكلكشبةبوطرلاةبسنعافترا.
يفىرخأةرمصرقلالغش.ءاوهلا
.قحالتقو

.صرقلاخسنءانثأةلكشمتثدح.

لغشميفقصلملاراشحنا.
.CDصارقأ

،صارقألالغشميفأطخروهظةلاحيف
:يلياممدحاوببسبكلذنوكينأنكميف
.اًدجةعفترملغشملاةرارحةجرد.
.جارخإوأليمحتأطخكانه.
لكشبطوغضملاصرقلالمعيملاذإ

صارقألادحأبّرجف،رخآببسيألحيحص
.اهتدوجبةفورعملاةطوغضملا
.ليكولابلصتا،أطخيأرارمتسالاحيفو

MP3ليغشت CD

MP3ليغشتل CD،اهسفنتاداشرإلاعبتا
"توصCDليغشت"ةيئزجنأشبةدراولا
.مسقلااذهيفاًقباس
ءاشنإدنعةيلاتلاتاهيجوتلابمازتلالابجي
صرقلاليغشتمتيالدقفالإو،MP3صرق
:طوغضملا
٢٢٫٠٥و،زترهوليك١٦:تانيعلالدعم.

وليك٣٢و،زترهوليك٢٤و،زترهوليك
زترهوليك٤٨و،زترهوليك٤٤٫١و،زتره

،٨،١٦،٢٤،٣٢:ةموعدملاتبلاتالدعم.
٤٠،٤٨،٥٦،٦٤،٨٠،٩٦،١١٢،١٢٨،

/تبوليك١٤٤،١٦٠،١٩٢،٢٢٤،٢٥٦،٣٢٠
ةيناث

طوغضمصرقىلعليجستلابجي.
CD-RوأCD-RW

MP3 Music Menu)ىقيسومةمئاقMP3(

ماظنةشاشنمةمئاقلازمرلاسملا
ردصملااذهطيشنتءانثأهيفرتلاوتامولعملا
.MP3توصةمئاقىلإلوصولل

يفةيلاتلاتارايخلانميأسملا
MP3 Menu)ةمئاقMP3(:

تاراسملاليغشتلسملا:يئاوشعليغشت
ليغشتلافاقيإلىرخأةرمسملا.ًايئاوشع
.يئاوشعلا

طبضل-وأ+سملا:تادادعإلاةمغنلا
ةمغنلاوأريهجلاىلعتوصلادادعإ
وأةقبطلاةيلاعةمغنلاوأةقبطلاةطسوتم
ويدارعجار.)اًرفاوتمناكاذإ(يطيحم

AM-FM/١١.
:)ترفوتاذإ(ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض
ىوتسمطبضىلعةيصاخلاهذهلمعت
ويدارعجار.ةبكرملاةعرسىلعءانبتوصلا

AM-FM/١١.
Bose AudioPilotءاضوضلاةلداعمةينقت

طبضىلعةزيملاهذهلمعت:)ترفوتاذإ(
ءاضوضلاىوتسمىلعءانبتوصلاىوتسم
AM-FMويدارعجار.اهتعرسوةرايسلايف
/١١.

MP3دلجمتامولعم

تاقيبطتلاجردنيبناكميأيفسملا
رايخضرعلىلفسلاةمئاقلايفوأيولعلا
.حفصتلا
ناكميأسملا،لوصولل:سيئرلاليلدلا
Browseزمروأىلفسلاوايلعلاةمئاقلانيب
.دلجمكسيئرلاليلدلاةجلاعممتت.)حفصت(
يفرشابملكشبةجردُملاتافلملاعيمجو
لبقاهيلإلوخدلامتييسيئرلاليلدلا
.يسيئرليلدتادلجميأىلإلوخدلا
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صرقلاناكاذإ:تادلجمدوجومدع
ةيتوصتافلمىلعيوتحيطوغضملا
مئاوقوأتادلجميأنودبطقفةطوغضم
عيمجعضومنييعتمتيفوسف،ليغشت
.يساسألادلجملايفتافلملا
نيوانعذخأمتي:ةيمستلاوتافلملاماظن
نمعاونألاوتاموبلألاونينانفلاويناغألا
اهضرعمتيالو،ID3فلملافيرعتتاقاطب
ملاذإ.ةقاطبلايفةدوجومتناكاذإالإ
موقي،ID3ةمالعيفةينغأناونعدجوي
.راسمللمسإكفلملامساضرعبويدارلا

USBذفنم
ةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهجيف

نمUSBيَذفنمىلعةبكرملايوتحتدق
.ىطسولاتازيهجتلاةعومجميفAعون
رفوتيدق.نحشلاوتانايبللناذفنملاناذه
لوسنوكلايفAةيعوننمUSBاذفنم
تانايبللعارذلادنسملفسأطسوألا
AةيعوننمUSBاذفنمدجوي.نحشلاو
.طقفنحشللطسوألالوسنوكلافلخ

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

يطئاسوةبتكم

عيمجنمىوتحميأىلإلوخدلاكلذحيتيو
زمرسملا.ةسرهفملاطئاسولارداصم
ديدحتنيحلتارايخلالالخريرمتللطئاسولا

MyMedia)تاراشإلامدختسا.)يطئاسو
.ىوتحملاضارعتسالةشاشلاسملاوأ

USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3
ةئفتافصاومعمّةلصوملاUSBةزهجأو
USB(ةعسلاةريبكUSBنيزخت MSC(.

:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

ةعومجمىلعطئاسولاطغضا.٢
زاهجلاضرعنيحلىطسولاةزهجألا
.لصتملا

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

r:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.
j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.ًاتقؤميلاحلا

g:
يلاحلاراسملاةيادبنعثحبللطغضا.

.قباسلاوأ

عيرسلاعيجرتللرارمتسابطغضا.
ةعرسىلإةدوعللررح.ليغشتلل
.مرصنملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا

d:
.يلاتلاراسملانعثحبللطغضا.
عيرسلاميدقتللرارمتسابطغضا.

ةعرسىلإةدوعللررح.ليغشتلل
.مرصنملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع

USBحفصتةمئاق

ىلفسلاوايلعلامئاوقلانيبناكميأسملا
تارايخلاضرعمتي.حفصتلاةمئاقضرعل
:ةشاشلالفسأيفةيلاتلا

USBحفصتةمئاق

وأةيتوصلاتافلملابةمئاقروهظدنع
نمرخآعونيأوأنيدؤملاوأتاموبلألا
لفسألوىلعألمهسلارهظي،طئاسولا
ةهجلايفءايلاىلإفلألانمبيترتلاو
ضرعل)ي-أ(A-Zزمرلارتخا.ىرسيلا
رتخاوةيدجبألافرحألاعيمجبةشاش
.هيلإلاقتنالاديرتيذلافرحلا
كيرحتللفسألوىلعألمهسلاسملا
.لفسألوىلعألةمئاقلا
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:يليامرهظيدقوضارعتساسملا

:ليغشتلامئاوق

ةنزخملاليغشتلامئاوقضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقضرعلليغشتةمئاقسملبمق.٢
ةمئاقيفيناغألاعيمجب
.كلتليغشتلا

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣
.ليغشتلا

:نونانف

نيذلانينانفلابةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعمهنيزختمت

ةمئاقضرعلنانفمساسملبمق.٢
.هتاموبلأعيمجب

وأيناغألالكسملا،ةينغأديدحتل.٣
نمةينغأددحمثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:تاموبلأ

.USBىلعتاموبلألاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلموبلألاسملا.٢
.موبلألايناغأ

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣
.ليغشتلا

:يناغأ

يناغألالكبةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعةدوجوملا

.اهليغشتءدبلةمئاقلانمةينغأسملا.٢

:تائف

.USBىلعتائفضرعلسملا.١

.نينانفةمئاقضرعلاًعونسملا.٢
.هتاموبلأضرعلنينانفلادحأسملا.٣
يناغألاضرعلتاموبلألادحأسملا.٤

.هيفةدوجوملا
.ليغشتلاءدبلةينغأسملا.٥
بتكلاونونحلموتساكدوبضرعمتي
دنعتادلجملاضرعوتاهويديفوةيتوصلا
نميلفسلاءزجلانمديزملارايخسمل
.ةشاشلا

:تساكدوب

تساكدوبلاتايلاسرإضرعلسملا.١
.USBىلع

.تساكدوبسملبمق.٢

:نونحلم

.USBىلعنيفلؤملاضرعلسملا.١

ةمئاقضرعلنونحلمسملا.٢
.نحلملابسحتاموبلألاب

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣
.ليغشتلا

Folders)تادلجم(

.USBىلعلئالدلاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلاًدلجمسملا.٢
.تافلملا

ءدبلةمئاقلانمفلمسملبمق.٣
.ليغشتلا

:ةيتوصلابتكلا

ةنزخملاةيتوصلابتكلاضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقىلعلوصحللًايتوصًاباتكسملا.٢
.لوصفلاب

ءدبلةمئاقلانملصفلاسملا.٣
.ليغشتلا

ةيمستلاوتافلملاماظن

USBنمةموعدملاتافلملاةمظنأ
:لمشتدق
.FAT32

.NTFS

.HFS+

نينانفلاويناغألاءامسأىلعلوصحلامتي
ةينغألاتامولعمنمعاونألاوتاموبلألاو
.ةرفوتمتناكاذإالإاهضرعمتيالو،فلملاب
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توصلاتالغشم٢٠

مسالكشىلعفلملامساويدارلاضرعي
تامولعمرفوتمدعةلاحيفكلذوراسملا
.ةينغألا

تاموبلألاوأيناغألانمةمئاقضرعدنع
تاشاشنمىرخألاعاونألاوأنينانفلاوأ
ىلعةيدومعحيتافمةحولرهظت،طئاسولا
ريرمتطيرشرهظيسوةمئاقلابناوجدحأ
ةحولمادختسادنع.رخآلابناجلاىلع
مسالللوألافرحلاسملا،ةيدومعحيتافم
كلذلريبكتلاةعاقفضرعلبولطملا
ماظنةشاشىلعنمعبصإلاعفرا.فرحلا
ةعاقفيفتختسوهيفرتلاوتامولعملا
.ريبكتلا
ىلعألةمئاقلاكيرحتلريرمتلاطيرشسملا
.لفسألو

ةموعدملاAppleةزهجأ

.ليكولاعجار

توصلادقف

قيرطنعًايلاحنورقملافتاهلاناكاذإ
،USBلباكةطساوبًالصومثوتولب
.فتاهلاتوصمتكبًايئاقلتماظنلاموقيسف
رييغتقيرطنعليغشتلاةلصاومنكمي
.USBلباكىلإثوتولبنمتوصلاردصم

)طئاسولا(MediaزمرنمUSBردصم
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.ليغشتلافانئتسال
فتاوهلايفاًهباشملعفلادرنوكيدق
ليغشتلاماظنمدختستيتلاىرخألا

Android.

توصلاىلعفرعتلاوثوتولبثبتوص

تامولعمل٢١/Bluetoothتوصعجار
توصلاىلعفرعتلاماظنمادختسانع
.ثوتولبثبتوصيف
عيمجلجماربلاثدحأليزنتنمققحت
.ةزهجألا

اهعاجرتساوطئاسولاتالضفمنيزخت

ضرعلسملا،طئاسولاتالضفمنيزختل
.طئاسولاعاونأبةمئاق
ةيلاتلا)حفصت(Browseتارايخدحأسملا
:ةلضفمكظفحلل

ةمئاقيأراوجبHسملا:ليغشتلامئاوق
دحأسملا.ةلضفملايفاهظفحلليغشت
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلا
ةينغألوأليغشتمتي.ةلضفمليغشتةمئاق
.ليغشتلاةمئاقيف

يدؤميأراوجبHسملا:نونانفلا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمنانفءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.نانفلاةمئاقيفةينغألوأليغشتمتي

يتوصفلميأراوجبHسملا:يناغألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.ةلضفمةينغأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا

موبلأيأراوجبHسملا:تاموبلألا
رصانعلادحأسملا.ةلضفملايفهظفحل
.لضفمموبلأءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.موبلألايفةينغألوأليغشتمتي

هظفحلعونيأراوجبHسملا:عاونألا
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملايف
متي.لضفمعونءاعدتسالةظوفحملا
.عونلااذهنمةينغألوأليغشت

Hسملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
يفاهظفحلةيتوصةنودميأراوجب
ةلضفملارصانعلادحأسملا.ةلضفملا
.ةلضفمةيتوصةنودمءاعدتسالةظوفحملا
.ةيتوصلاةنودملاليغشتءدبمتي
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يأراوجبHسملا:ةعومسملابتكلا
سملا.تالضفملايفهظفحليتوصباتك
ءاعدتسالةظوفحملاةلضفملارصانعلادحأ
ءزجلاليغشتمتي.لضفميتوصباتك
.يتوصلالجسلايفلوألا

توصلامتكوطئاسولاليغشت

ةلاحيفًاتقؤمUSBليغشتفاقيإمتيس
ىلعطغضلاةلاحيف.ماظنلاتوصمتك
ةدايقلاةلجعبتوصلامتكليغشترصنع
.ليغشتلافانئتسامتيس،ىرخأةرم
،توصلامتكءانثأردصملاّريغتةلاحيف
.توصلامتكءاغلإمتيسوليغشتلافنأتسي

يفاضإلخدمسبقم

AUXذفنمنمليغشتلا

ماظنلالخيفاضإلازاهجلاليغشتمتي
لالخنمهيفمكحتلامتيوتوصلا
.هسفنزاهجلا

AUXةمئاق

AUXةمئاقضرعلMENUضبقمطغضا
:يليامرهظيدقو
)ريهج(Bassطبضلددح:توصلاتادادعإ
Trebleو)ىدملاطسوتم(Midrangeو
Fadeو)نزاوت(Balanceو)يثالث(
EQو)يشالت( (Equalizer))لداعم
.١١/AM-FMويدارعجار.)توصلا

:)ترفوتاذإ(ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض
ىوتسمطبضىلعةيصاخلاهذهلمعت
ويدارعجار.ةبكرملاةعرسىلعءانبتوصلا

AM-FM/١١.
Bose AudioPilotءاضوضلاةلداعمةينقت

طبضىلعةزيملاهذهلمعت:)ترفوتاذإ(
ءاضوضلاىوتسمىلعءانبتوصلاىوتسم
AM-FMويدارعجار.اهتعرسوةرايسلايف
/١١.

DSP Modes)عاضوأDSP()اذإ
يطيحملاتوصلاماظنمدختُسي:)ترفوت

Bose CenterpointعاضوأطبضلDSP.
")ةرفوتمتناكاذإ(DSPعاضوأ"عجار
.١١/AM-FMويدارتحت

Bluetoothتوص
زاهجنمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
Bluetoothةينقتعجار.نرتقمثوتولب
وا٦٩/)ةماعةرظن(
فتاهلانارقإ(Bluetoothةينقت
ةدعاسمىلعلوصحلل٦٩/)همادختساو
.ةزهجألانارقإل
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
مكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
لالخنموأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملازاهجلا

ققحت،يتوصىوتسمرفوتمدععمثوتولب
نملكيفيتوصلاىوتسملادادعإنم
.هيفرتلاوتامولعملاماظنولومحملازاهجلا
قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreسمل
.ثوتولب
:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل

مقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١
.هليصوتلنارقإلاةيلمعب

)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢
سملامثةيسيئرلاةحفصلانم
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولب
.ةشاشلاراسي

ثوتولبتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١١/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

ثوتولبةزهجأةرادإ

:ةيسيئرلاةحفصلانم
.توصلاسملا.١
.ديزملاسملا.٢
.ثوتولبسملا.٣
فذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٤

.ةزهجأ
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نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
،ةفقوتمةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
.ليغشتلاءدبللومحملازاهجلامدختسا
يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةشاشلاىلعrسملا
ةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
طئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهجنم
.MyMediaردصمعضونماًءزجاذه

تامولعملاسرإةزيممعدتفتاوهلاضعب
.ويدارلاىلعاهضرعلثوتولبىقيسوم
،ويدارلاىلإتامولعملاهذهلصتامدنع
رفوتتلهةفرعملاهنمققحتيهنإف
.اهضرعيمثنموضرعللهلباقتامولعم
ديزملwww.gm.com/bluetoothعجار
.ةقفاوتملافتاوهلالوحتامولعملانم
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٢٣ يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا

دعقملابةيهيفرتلاتامولعملا
يفلخلا

دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
)RSI(يفلخلا
صارقألغشمىلعماظنلايوتحيدق

Blu-ray/DVD/CD،يذفنموUSBلاخدإو
HDMI/MHLةيكلسالسأرتاعامسو

ترفوتاذإكلذو،دعبنعمكحتللزاهجو
.تازيملاهذه
ديدحتلدُعبنعمكحتلازاهجمادختسامتي
نمةشاشلكلرخآردصموأهسفنردصملا
.ةيفلخلادعاقملا
سملبةمدقملانمويديفلاضرعنكمي
ةبكرملاتناكاذإ،ةيسيئرلاةحفصلابويديف
توصلاعامسمتيس.)نكرلا(Pعضويف
زمرديدحتدنع.توصلاتاربكملالخنم
ويديفلاليغشتةلصاوممتيسف،ةشاشللرخآ
توصلاريغتيسنكلوةيفلخلاةشاشلاىلع
ليغشتلتوصلاتاربكميف
.ددحملاردصملا
رخآهتكرتثيحنمويديفلاليغشتةلصاومل
Pseudoةزيمليغشتمزلي،ةرم Resume
لّغشملادادعإ"عجار.)ةفيزملاةيادبلا(

BD/DVD"مسقلااذهيفاًقحال.

ىتحميلسلكشبRSIماظنلمعيالدق
٢٠−نمىلعأىلإةرارحلاةجردلصت
نملقأو)تياهنرهفةجرد٤−(ةيوئمةجرد

.)تياهنرهفةجرد١٣١(ةيوئمةجرد٥٥

ماظنلاليغشت

فصللىلعأللويديفلاتاشاشعفرمتي
.)رمألامزلاذإ(ثلاثلاويناثلا

:مادختسالل
ةشاشلامامأدوجوملاريرحتلارزعفدا.١

.اهيبناجنمةشاشلابحستال.ةيولعلا

ةدهاشملاعضومىلإةشاشلاكرح.٢
دعبنعمكحتلازاهجلزأ.هديرتيذلا
.همادختسالنيزختلاعقومنم

هيبنت

هعض،دُعبنعمكحتلازاهجنيزختدنع
هيجوتةاعارمعمنيزختلاةقطنميف
ةشاشلاضرعتتدقالإوكتيحانرارزألا
.فلتلل

تناكاذإ.ماظنلاليغشتلةشاشلاحتفا.٣
ريغماظنلاوةحوتفمتاشاشلا
مكحتلازاهجبOىلعطغضا،لغتشم
.ماظنلاليغشتلدعبنع
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يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا٢٤

ماظننمماظنلاليغشتاًضيأنكمي
سملبيمامألاهيفرتلاوتامولعملا
مثةيسيئرلاةحفصلاىلعويديفزمرلا
فاقيإ/ليغشت(On/Offسمل
.)ليغشت
توصليغشتيفةبغرلاةلاحيف
دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
نيزختكيلعف،ويديفلانوديفلخلا
.قلغملاعضولايفةشاشلا

ىلعطغضا،توصلاليغشتفاقيإل.٤
Oسملاوأدُعبنعمكحتلازاهجنم

On/Off)نم)ليغشتفاقيإ/ليغشت
تامولعملاماظنويديفةحفص
.يمامألاهيفرتلاو

تيبثتلاعضوميفويديفلاةشاشعفدا.٥
قلغنتسو.اهمادختسامدعدنع
.ًايئاقلتةشاشلا

هيبنت

ثيح،ةرشابمويديفلاةشاشسملبنجت
.اهفلتيدقكلذنأ

رداصملا

HDMI/MHLوFMوAMرداصملانمضتتو
.USBزاهجوCD/DVD/Blu-rayو

تازيملاومئاوقلا

AM/FMةمئاق

نعمكحتلازاهجبRADIOىلعطغضا
.FMوأAMددحمث،دعب

مكحتلازاهجبةمئاقىلعطغضا
وأةيوقتاطحمديدحتلدُعبنع
وأتائفلاوأتالضفموأتاطحملاعيمج

Wired Headphones)سأرتاعامس
هيفرتلاوتامولعملاماظنفئاظووأ)ةيكلس
.ىرخألايفلخلادعقملاب
دحاوفلاومردصمنوكينأطقفنكمي
.تقولاسفنيفاًطشن

0وأMENUىلعطغضا،قالغإلل
.ةلهملارظتناوأ)عوجرلا(

)يارولبصرق(BDصرقلاةمئاق

،لغشملايفBlu-rayصرقدوجوعم
دُعبنعمكحتلازاهجبMEDIAىلعطغضا
.Blu-rayددحمث

نعمكحتلازاهجيفMENUىلعطغضا
ىلعكلذومئاوقلاضرعلةدحاوةرمدُعب
.طيسولابسح
)طقفBD(ةقثبنمةمئاقنيبنمرتخا
حيتافملاةحولونوللاوةيولعةمئاقو
تادادعإلا(ديزموصرقلايفمكحتلاو
.)تاتيبثتلاليغشتفاقيإويلاتلاوقباسلاو

0وأMENUىلعطغضا،قالغإلل
.ةلهملارظتناوأ)عوجرلا(

DVDصرقلاةمئاق

ةرمدُعبنعمكحتلازاهجبMENUطغضا
ةحولوةيولعةمئاقنيبنمديدحتللةدحاو
.تادادعإلاوةروصوفاقيإوحيتافملا
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٢٥ يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا

0وأMENUىلعطغضا،قالغإلل
.ةلهملارظتناوأ)عوجرلا(

CD)ةمئاق)طوغضملاصرقلا

:نمددح
راسملاةمئاق.
يئاوشع.
)رفوتاذإ(صرقلاتامولعم.
.Wired Headphones)سأرتاعامس

)ةيكلس
عوطس.
لاخدإ،توصلاطغض:لّغشملادادعإ.

)رفوتاذإ(يكيتاموتوأ
)رفوتاذإ(ناونعلانعثحب.
رادصإلاتامولعم.

رفوتتنلف،صرقيأدوجومدعةلاحيف
.تارايتخالالك

0وأMENUىلعطغضا،قالغإلل
.ةلهملارظتناوأ)عوجرلا(

)طقفBD(ةقثبنمةمئاق

.ةشاشلاىلعةمئاقلاتارايخضرعلددح
دحأددح،ةقثبنمةمئاقنمجورخلل
ةمئاقحتفدنع.ةلهملارظتناوأتارايتخالا
/بكارتلاددحمةمئاققالغإمتيسةقثبنم
.لعافتلا

BD/DVDةيسيئرلاةمئاقلا

ءارجإبمق.BDوأDVDةمئاقضرعلددح
رفوتيال.ةيسيئرلاةمئاقلاةرداغملديدحت
DVD-VRوBDAVصارقألةيولعةمئاق
.AVCRECو

)طقفBD(نوللا

تارايخضرعل)نول(COLORددح
.رضخأ،رمحأ،رفصأ،قرزأ:ةعبرألاناولألا
ىلعطغضامثناولألازييمتبمق

ENTERبسانملاءارجإلاذيفنتمتيسو.
وأ)عوجر(0Backىلعطغضا

MENU،ةيناث١٥ةلهميضقنتلرظتناوأ
هجتملامهسلاطغضا.ةمئاقلاقلغنتل
ىلعةظفاحمللرفصألانوللاىلعلفسأل
.ناولألاةمئاققالغإوبكارتلاةمئاقضرع
جتنينلو؛صرقلاىلعناولألاةمئاقدمتعت
معدتاليتلاصارقأللناولأديدحتنع
.ءارجإيأثودحةزيملاهذه

BD/DVDحيتافملاةحول

0طغضا،قالغإلل.ضرعللددح
ءاضقناىتحرظتناوأMENUوأ)فلخلا(
ىلعطغضاوأ،ةمئاقللةينمزلاةلهملا
رزوأ0مقررزنملفسألهجتملامهسلا
دقوصرقلاىلعحيتافملاةحولدمتعت.مت
.ةفيظويأهلنوكتال
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يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا٢٦

ةحوليفماقرألالاخدإةحاسمرصتقت
.ماقرأةعبرأىلعحيتافملا
.ةرملكيفدحاومقرحسملحسمددح
ماقرألاعيمجحسملرارمتسالاعمطغضا
.ةدحاوةعفداهلاخدإمتيتلا

)طقفBDMVوBDAV(صرقلايفمكحتلا

ةمجرتلاصرقلاتارايخضرعلددح
قباسلاويلاتلاوتقؤمفاقيإوليغشتو
،MENUوأ)فلخلا(0طغضا.فاقيإو
طغضا.قالغإلاةلهميهتنتىتحرظتناوأ
ليغشتوأفاقيإنملفسألهجتملامهسلا
بكارتلاضرعىلعظافحلليلاتلاوأ
يفمكحتلاةمئاقدمتعت.ةمئاقلاقالغإو
يأهلنوكتالدقوصرقلاىلعصرقلا
.ةفيظو

)طقفDVD(فاقيإ

ةمئاقسملا.بكارتلاةمئاققالغإلددح
.صرقلافاقيإمتةمئاقحتفلةشاشلاىلع
:نمددح
عضولاىلإةدوعلل:ليغشتلافانئتسا.

.ليغشتلاةلصاوموصرقلاىلعيلاحلا
)رفوتاذإ(ناونعلانعثحب.
صرقلاءدبةداعإ.
ةشاشلاعضو.
.Wired Headphones)سأرتاعامس

)ةيكلس
عوطس.
لاخدإ،توصلاطغض:لّغشملادادعإ.

)رفوتاذإ(يكيتاموتوأ
رادصإلاتامولعم.
ليغشتءانثأتارايخلاعيمجرفوتتال
.صرقلا
AVCRECصارقأل(طئاسوضارعتسا
:)طقفDVD-VRوDVD-AوBDAVو
صرقلاىلعطئاسولاثحبةيناكمإةحاتإ
.ةمئاقلاقيسنتب

ديزم

تادادعإلاىلعديزمةيعرفلاةمئاقلايوتحت
.ةتباثلاروصلابةطبترملارصانعلاو

تاتيبثتلاليغشتفاقيإ/يلاتلا/قباسلا

ةروصىلإةعباتملاوأقالغإلقباسلاددح
ةروصلاىلإيلاتلامدقتي.ةقباسلاةطقللا
ةدوعللتاتيبثتلاليغشتفاقيإددح.ةيلاتلا
.اهرفوتةلاحيف،ةيسيئرلاةطقللاىلإ
رظتناوأ،MENUوأ)فلخلا(0طغضا
طغضا.ةمئاقلاقالغإلةلهميهتنتىتح
قالغإللفسألارايخلاىلعلفسأالمهسلا
هذهدمتعت.ةيلاتلاةقثبنملاةنكاسلاةروصلا
.صرقلاىلعةزيملا
قيرطنعةزيملاهذهىلإلوصولانكمي
ةصاخلاةروصىلعةروصديدحت
.DVDصرقب
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BD/DVDتادادعإ

:لوصوللددح
عضولاىلإةدوعلل:ليغشتلافانئتسا.

.ليغشتلاةلصاوموصرقلاىلعيلاحلا
BDAVصارقأل(طئاسوضارعتسا.

DVD-VRوDVD-AوAVCRECو
قيرطنعضارعتسالاكلحيتي:)طقف
.ليغشتلامئاوقوأويديفةمئاق

AVCHDصارقأ(ناونعلانعثحب.
كلاذهحيتي:)طقفBDMVوDVD-Vو
صرقلاقيرطنعةرفوتملانيوانعلا
رايخلااذهددح.اهنعثحبلامتيل
نعثحبلاوحيتافملاةحولضرعل
.ددحمناونع

.Top Menu)ةيولعلاةمئاقلا(

ليغشتةداعإل:صرقلاءدبةداعإ.
.ةيادبلانمصرقلا

)رفوتاذإ(صرقلاتامولعم.

ةيتوصتاراسم.

ةمجرتلا.

،AVCHD،DVD-V(صرقلاةيواز.
BDMVةيوازىدحإددح:)طقف

ىلعألهجتملامهسلالالخنمصرقلا
طغضلامثرايخلازييمتلكلذولفسألو
.نميألامهسلاوأENTERرزىلع

ةشاشيفراطإلاطبضل:ةشاشلاعضو.
RSI.ريبكتوأضيرعوأيعيبطددح/

ىلعطقفقبطنتةشاشلاعضو.ريغصت
لاحيفيفتخينلوويديفلارداصم
.صرقلاجارخإ

.Wired Headphones)سأرتاعامس
توصلاىلإعامتساللمدختسا:)ةيكلس
لغشي.ةيكلسلاسأرتاعامسىلع
يأىلإاًدانتساسأرلاةعامستوصلا
يضارتفالانوكي.اهديدحتمتةشاش
.١ةشاشتوصوه

مادختسابعوطسةدايزكنكمي:عوطس.
كلذكونيميلاةهجوأىلعألمهسلا
مهسلامادختسابعوطسليلقتكنكمي
لكطبضنكمي.راسيلاةهجوألفسأل
.لصفنملكشبةشاشعوطس

لغشمدادعإ"عجار:لّغشملادادعإ.
BD/DVD"يلياميف.

رادصإلاتامولعم.

BD/DVDلّغشملادادعإ

:ىلعلمتشينأنكميلّغشملادادعإ
يأكانهنوكينأنود:ةمئاقلاةغل.

نمديدحتءارجإكنكمي،جردمصرق
ىدحإلزمرلاخدإوأتاغللاةمئاق
.تاغللا

كانهنوكينأنود:توصلاماظنةغل.
ديدحتءارجإكنكمي،جردمصرقيأ
ىدحإلزمرلاخدإوأتاغللاةمئاقنم
.تاغللا

يأكانهنوكينأنود:ةمجرتلاةغل.
نمديدحتءارجإكنكمي،جردمصرق
ىدحإلزمرلاخدإوأتاغللاةمئاق
.تاغللا
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لواحيس،ليغشتلاءانثأ:توصلاطغض.
تاعافترانيبقرافلاليلقتRSIماظن
عضولايدؤيس.توصلاتاضافخناو

CUSTOM)ةدايزىلإ)صصخم
.راوحلاتوصىوتسم

لواحيس،ليغشتلادنع:يمهوفانئتسا.
دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
نمويديفلاليغشتةلصاوميفلخلا
ليغشتفاقيإدعبةرمرخآهتكرتثيح
فاقيإوأاذهليغشتنكمي.ةرايسلا
.هليغشت

لواحيس،هليغشتدنع:يكيتاموتوألاخدإ.
دنعويديفلاليغشتءدبRSIماظن
هذهليغشتنكمي.صرقلالاخدإ
رفوتتال.اهليغشتفاقيإوأةيصاخلا
.صارقألاعيمجعمةزيملاهذه

وAVCRECصارقأل(ةيتوصلاةانقلا.
DBAVوDVD-VRيوتحت)طقف

ورسيأيداحأتوصوويريتس:ىلع
رفوتتةيتوصلاةانقلا.نميأيداحأتوص
دادعإلاديدحتمتيس.تادادعإةمئاقنم
.صرقلاةطساوبيضارتفالا

اهضرعمتي:ةيلخادلاةركاذلاقيسنت.
.صرقدوجومدعةلاحيفطقف
ددح،ةيلخادلامدختسملاةركاذقيسنتل
رشؤمضرعمتيوةلاسررهظت.قفاوم
لامتكادنعةلاسرضرعمتيس.طاشنلا

طغضا،قالغإلل.قيسنتلاةيلمع
رظتناوأMENUوأ)عوجر(0ىلع
.ةلهملا

ءاطخألا

ةقطنملطعتةلاحيفءاطخأثودحنكمي
ليغشتفاقيإةلاحيفوأةيلحملانيزختلا
يدؤينل.قيسنتلاةيلمعءانثألاعشإلا
.ةعطاقملاىلإةئيهتلاءانثأةشاشلاقالغإ
ضرعمتيس،ىرخأةرمةشاشلاتحتفنااذإ
ثدحاذإ.هنيحيفقيسنتلاةيلمعةلاح
دنعأطخلاضرعةشاشرهظتس،أطخ
.لاعشإلاليغشت

ةغللازمرلخدأ

.بولطملاةغللازمرلخدأ
زمرزمرلا/ةغللا

مدختسملا
JPN7465ةينابايلا

ENG6978ةيزيلجنإلا

FRA7082ةيسنرفلا

DEU6869ةيناملألا

ITA7384ةيلاطيإلا

SPA6983ةينابسألا

NLD7876ةيدنلوهلا

RUS8285ةيسورلا

ZHO9072ةينيصلا

KOR7579ةيروكلا

ELL6976ةينانويلا

AAR6565ةيرفعلت

ABK6566ةيزاخبألا

AFR6570ةيناقيرفألا

AMH6577ةيرهمألا

ARA6582ةيبرعلا

ASM6583ةيماسألا

AYM6589اراميألا

AZE6590ةيناجيبرذألا

BAK6665ةيريكشابلا

BEL6669ةيسوروليبلا

BUL6671ةيراغلبلا

BIH6672ةيراهيبلا

BIS6673امالسيبلا

BEN6678ةيلاغنبلا

BOD6679ةيتبتلا

BRE6682ةينوتيربلا
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CAT6765ةينولاطقلا

COS6779ةيكيسروكلا

CES6783ةيكيشتلا

CYM6789ةيزلولا

DAN6865ةيكرامندلا

DZO6890ةيناتوبلا

EPO6979وتناربسالا

EST6984ةينوتسألا

EUS6985يكسابلا

FAS7065ةيسرافلا

FIN7073ةيدنلنفلا

FIJ7074يجيفلا

FAO7079زيورافلا

FRY7089نايزيرفلا

GLE7165ةيدنلريألا

GLA7168ةيدنلتكسألاةيليغلا

GLG7176ةيقيلجلا

GRN7178ةيناراوغلا

GUJ7185ةيتاراجوغلا

HAU7265اسوهلا

HIN7273ةيدنهلا

HRV7282ةيتاوركلا

HUN7285ةيرجملا

HYE7289ةينيمرألا

INA7365اوغنيلرتنإلا

ILE7369جنيلرتنإلا

IPK7375كايبنيألا

IND7368ةيسينودنألا

ISL7383ةيدنلسيألا

HEB7269ةيربعلا

YID8973ةيشيديلا

JAV7487ةيواجلا

KAT7565ةيجروجلا

KAZ7575ةيناتسخازاكلا

KAL7576ةيدنالنيرجلا

KHM7577ةيدوبمكلا

KAN7578اداناكلا

KAS7583ةيريمشكلا

KUR7585ةيدركلا

KIR7589ةيزيغريقلا

LAT7665ةينيتاللا

LIN7678الاغنللا

LAO7679ةيناوتيللا

LIT7684ةيناوتللا

LAV7686ةيفتاللا

MLG7771ةيرقشغدملا

MRI7773ةيروواملا

MKD7775ةينودقملا

MAL7776ةيمالايالاملا

MON7778ةيلوغنملا

MOL7779ةيفادلوملا

MAR7782ةيتاراهملا

MSA7783ةيويالملا

MLT7784ةيطلاملا

MYA7789ةيمروبلا

NAU7865ةيوروانلا

NEP7869ةيلابينلا

NOR7879ةيجيورنلا

OCI7967ةيوتكوألا

ORM7977ةيوموروألا
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ORI7982ةيروألا

PAN8065ةيباجنبلا

POL8076ةيدنلوبلا

PUS8083وتشوبلا،وتشابلا

POR8084ةيلاغتربلا

QUE8185اوشيكلا

ROH8277سنامور-وتيارلا

RUN8278ةيدنوريكلا

RON8279ةينامورلا

KIN8287ةيدناورلاةينيكلا

SAN8365ةيتيركسنسلا

SND8368ةيدنسلا

SAG8371وغناسلا

SCR8372ةيتاوركلاةيبرصلا

SIN8373ةيلاهنسلا

SLK8375ةيكافولسلا

UZB8590ةيكبزوألا

VIE8673ةيمانتيفلا

VOLكوبالوفلا
ىوتسم(
)توصلا

8679

WOL8779فولولا

XHO8872اسوزلا

YOR8979ةيبورويلا

ZUL9085ولوزلا

SLV8376ةينيفولسلا

SMO8377ةيووماسلا

SNA8378انوشلا

SOM8379ةيلاموصلا

SQI8381ةينابلألا

SRP8382ةيبرصلا

SSW8383ةيتاوسيسلا

SOT8384وتوسيسلا

SUN8385ةينادنوسلا

SWE8386ةيديوسلا

SWA8387ةيليحاوسلا

TAM8465ةيليماتلا

TEL8469وجليتلا

TGK8471ةيكيجاطلا

THA8472ةيدنالياتلا

TIR8473ةينيرغيتلا

Turkmen
)ةينامكرتلا(

TUK8475

TGL8476ةيغولاغاتلا

TSN8478ةيناوستيسلا

TON8479ةيناجنوتلا

TUR8482ةيكرتلا

TSO8483اجنوستلا

TAT8484ةيراتتلا

TWI8487ةيوتلا

UKR8575ةيناركوألا

URD8582ةيدرألا

Wired Headphones)سأرتاعامس
)ةيكلس

توصرتخامث،تادادعإةمئاقلانمددح
سأرلاةعامسسبقملسأرلاتاعامس
ةشاشلاوأ١ةشاشلاساسأىلعةيكلسلا
.نميألامهسلاوأENTERطغضامث،٢
.ءاهنإلل)فلخلا(0طغضا
سأرلاتاعامسطبضيساسألكشبمتي
.١ةشاشلاىلع
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)طقفCD-DA(ناونعلانعثحب

اهنمرايتخاللنيوانعلابةمئاقكلذضرعيو
.لفسألوىلعألمهسلامادختساب

Disc Information)صرقلاتامولعم(
)CD-DAطقف(

عوننموههلاخدإمتيذلاصرقلاناكاذإ
BDMV،BDAV،AVCHD،AVCREC،

DVD-Video،وأDVD-VR،متينأيغبنيف
قيسنتناكاذإو.صرقلاناونعضرع
DVD-Audioوههجاردإمتيذلاصرقلا
Mixed-CDوأCDDAوأDTS-CDوأ
.راسملامقرضرعمتيسف

رادصإلاتامولعم

ظفح،تامولعملارادصإىلإلوصولاةحاتإل
.حوتفمردصمو،USBيفتانايبلا
ةيناكمإUSBيفتانايبلاظفحرايخحيتي
تاكرحمدحأىلإيلاحلارادصإلاظفح
لبقهعابتابجيءارجإلااذهو،صارقألا
.ثيدحتةيلمعيأءارجإ
اهيفدجوتيذلاناكملارهظتحوتفمردصم
.جمانربلاتامولعم

SCREENنيباملقنتلا و)١ةشاشلا(1
SCREEN )٢ةشاشلا(2

:طقفةدحاولاةيولعلاةشاشلاةمظنأل

يردصمعامسنكميهنأنممغرلاىلع
ةدهاشمنكميهنأالإ،دحاوتقويفتوص
.ايلعلاةشاشلاىلعطقفدحاوويديفردصم
SCREENىلعطغضا SCREENوأ1 2
ردصملارييغتلدُعبنعمكحتلازاهجنم
.ايلعلاةشاشلاىلعرهظيسيذلا
ىلعطغضلاو١ةشاشلاضرعدنع

SCREEN دُعبنعمكحتلازاهجب2
توص.٢ةشاشللردصمضرعمتيس

SCREEN ةانقلاىلعحاتم)١ةشاشلا(1
SCREENتوصوسأرلاتاعامسب١ 2
تاعامسب٢ةانقلاىلعحاتم)٢ةشاشلا(
سأرلاتاعامسبةانقلارييغتبمق.سأرلا
.بوغرملاةشاشلاردصمل
نمتوصلاعامسدحاومدختسملنكمي
ةشاشلايفردصملاةدهاشمو١ةشاشلا
رخآمدختسمكانهنوكينيحيف،ةيولعلا
نملصفنمتوصردصمعامسهناكمإب
سأرلاتاعامسبةانقلارييغتلالخ
ىلعةيكلسلاهتاعامسطبضوأةيكلساللا
.ةمئاقيف٢ةشاشلا

نمةحاتمRSIماظنمكحترصانع
Front Screen)ةيمامألاةشاشلا(

هيفرتلاوتامولعملاماظنىلإلوصولل
نمويديفزمرددح،)RSI(يفلخلادعقملاب
قيبطترايتخااضيأنكمي.ةيسيئرلاةحفصلا
متدقناكاذإتاقيبطتلاجردنمويديف
.ةسمخلاعقاوملادحأيفهنيزخت

DVD/BDىلإردصملاليوحت

ةشاشلابDVD/BDويديفةدهاشمحيتي
Pعضولاىلعةرايسلانوكتامدنعةيمامألا
.)نكرلا(
ليغشتلايفأدبيفوس،صرقلالاخدإدعب
نمويديفلاليغشتةلصاومل.ايكيتاموتوأ
ةزيمليغشتمزلي،ةرمرخآهتكرتثيح

Pseudo Resume)عجار.)ةفيزملاةيادبلا
اذهيفاًقباس"BD/DVDلغشمدادعإ"
.مسقلا
،)نكرلا(Pعضولايفةبكرملانوكتامدنع
نميلفسلاءزجلابناجبزومرلاضرعمتي
وأDVDزاهجلاخدإدنع.ةيمامألاةشاشلا

VCDوأUSBوأHDMIردصموأHDMI:
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:BDلاخدإمتيامدنع

ةيفلخلاطئاسولا

صرقلارداصمنيبلقنتلاباذهحمسي
.ةيفلخلاتاشاشلايفHDMIوUSBو
اًردصماهرابتعامتيسةددحملارداصملا
أدبيوًايكيتاموتوأةيفلخلاتاشاشلانملكل
.حاتمفلملوأنماًءدبليغشتلا
طقفةيمامألاةشاشلاىلعويديفلارهظيس
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملانوكتامدنع
ةشاشلاضرعتس،رخآسرتيأيف
.طشنلاطئاسولاردصمةيمامألا

DVD/BDصرقلاةمئاق

،)نكرلا(Pعضولايفةبكرملانوكتامدنع
ةمئاقىلإلوصوللBLU-RAYةمئاقددح
.DVD/BDصرقلا

قباسلاراسملا/يلاتلاراسملا

لاقتنالل7وأ،مامألللاقتنالل6سملا
نملقأل7سملا.لوصفلانيبفلخلل
يلاحلاراسملايفدجاوتلاءانثأناوثسمخ

.هتيادبنمقباسلاراسملاليغشتءدبل
ءانثأناوثسمخنمرثكأل7سملا
ليغشتءدبليلاحلاراسملايفدجاوتلا
.هتيادبنميلاحلاراسملا

عيرسلاعاجرإلا/ميدقتلا

سملا،)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاامنيب
فصنوةيناثةدمل6وأ7رارمتسالاعم
اذإ.عيرسلاعاجرإلاوأعيرسلاميدقتللًابيرقت
ةدمل6وأ7ىلعرارمتسابطغضلامت
لدعمدادزيفوسف،ابيرقتناوثتس
.عيرسلاعاجرإلاوأميدقتلا

تقؤمفاقيإ/ليغشت

،تقؤملافاقيإللjوأليغشتللrسملا
.يلاحلارايتخالابسحىلع

DVD/VCD/USBحيتافملاةحول

ددح،)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاامنيب
ةحولةفيظو.DVDحيتافمةحولضرعل
نوكتالدقوصرقلابةطبترمDVDحيتافم
نكمي.DVDصارقأعيمجعمةحاتم
حسمددح.ماقرأةعبرأىلإلصياملاخدإ
سملا.لاخدإلاقاطننمدحاومقروحمل
نمماقرألاعيمجوحملحسمرارمتساب
.لاخدإلاقاطن

)طقفBD(ةقثبنمةمئاق

ةصاخلاةقثبنمةمئاقتايوتحمكلذضرعي
لعافتلاددحممدختساوأرايتخابمق.BDـب
.ةقثبنمةمئاقضرعنمجورخلل

رشؤملا

ةمئاقيفرصانعلاديدحتولقنتللمدختسا
وألفسألوأىلعألمهسلاسملا.صرقلا
وأ،دُعبنعمكحتلازاهجبراسيللوأنيميلل
ددحمقالغإلرشؤملاطغضا.لاخدإطغضا
.تارشؤملابةيسأرةمئاقضرعولعافتلا
.قلغنيسرشؤمللةينمزلاةلهملاءاهتنادعب

Enter)لاخدإ(

لعافتلاددحمقالغإلرشؤملاسملا
ءاهتنادعب.تارشؤمللةيسأرةمئاقضرعو
.قلغنيسرشؤمللةينمزلاةلهملا

ويديفلاعمUSB/VCD/HDMIديروت

يفتاهويديفلاةدهاشمرمألااذهحيتي
يفةلخدملاةزهجألانمةيمامألاةشاشلا
يفةرايسلادوجوءانثأةيفلخلاةدحولا
.)نكر(Pعضولا
متيس،)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاامنيب
:ةيلاتلازومرلاضرع
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ةقيرطسفنبصئاصخلاهذهلمعتفوس
:ةيلاتلاتاءانثتسالاعم،DVD/BDرداصم
طقفةحاتمنوكتحيتافملاةحول.

.)نكرلا(PعضولايفVCDـلةبسنلاب
طقفةحاتمنوكتBLU-RAYةمئاق.

ضرعي.VCDلثمصرقلارداصمل
.صرقللةبحاصملاةمئاقلاماظنلا

DVD/BD/USB/VCD/AUXردصمديدحت

فوس،)ةدايق(Dعضولايفةبكرملاامنيب
ةشاشلالفسألوطبةيلاتلازومرلارهظت
هذهدحأنوكيامدنعةيمامألا
:ًالاعفرداصملا

DVD/USB/VCD:ةحاتمرارزألاعيمج.

HDMI:ةيفلخلاطئاسولاىوسرفوتيال
.ةمئاقو

ةيفلخلاطئاسولا

وأUSBوأصرقلارداصمديدحتلطغضا
HDMI.نيتيفلخلانيتشاشلارابتعامتيس
.رفوتملالوألافلملاليغشتءدبوردصمك
طقفةيمامألاةشاشلاىلعويديفلارهظيس
.)نكر(Pعضولايفةبكرملانوكتامدنع
ةشاشلاضرعتس،رخآسرتيأيف
.طشنلاطئاسولاردصمةيمامألا

يلاتلاراسملا/قباسلاراسملا

وأقباسلاراسملارايتخال6وأ7طغضا
.يلاحلاطيسولابيلاتلا

تقؤمفاقيإ/ليغشت

،تقؤملافاقيإللjوأليغشتللrطغضا
.يلاحلارايتخالابسحىلع

)DVD/BD/USB/HDMI/VCD(ةمئاقلا

طغضا.)ةدايقلا(Dعضولايفالإرفوتيال
MENUتارايخلاهذهضرعل:

ريهجلاطبضلمدختسا:توصلاتادادعإ.
تاعامسلاىلعيثالثلاوطسوتملاو
،تامغنلاتادادعإطبضدرجمب.طقف
.رداصملاعيمجلاهدامتعامتيس

.Auto Volume (If Equipped))طبض
:))دجونإ(ًايئاقلتتوصلاىوتسم
ةعرسبسحبتوصلاىوتسمطبضل
نوكتدقتابكرملاضعب.ةرايسلا
Boseماظنبةزهجم AudioPilot.يف
ةمئاقلاءاغلإمتي،تالاحلاهذه
ايئاقلتتوصلاىوتسمطبضةيسيئرلا
ةمئاقلارصنعاهلحملحيو

Bose AudioPilot.طبضرفوتي
وأًايئاقلتتوصلاىوتسم

Bose AudioPilotيأعممادختسالل
.ردصمعضو

تاهيبنتضرعت:تامالعإلارورملا.
لصاويفوس.RSIماظنىلعرورملا
بسحب،توصلامتكمتيولمعلاويديفلا
.هيبنتلا

)DVD/BD(ةمئاقلاقلغ

.ةمئاقلاقالغإلجورخوأعوجرسملا
يتلاةشاشلاىلإةدوعلاىلإاذهيدؤيس
.لبقنماهدهاشتتنك

ةقاطلا

تازيهجتلاةعومجمبOىلعطغضا
ةشاشءافطإوأليغشتلةيمامألاىطسولا
ةيمامألاةشاشلالصاوتفوس.RSIماظن
)تاشاشلا(ةشاشلاءافطإدنعاهلمع
رمحألابءاضملاةقاطلارزريشي.ةيولعلا
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رزريشي.لمعتةيفلخلاتاشاشلانأىلإ
تاشاشلانأىلإضيبألابءاضملاةقاطلا
.لمعتالةيفلخلا

سأرلاةعامس

ةقاطلارز.١

توصلاىوتسميفمكحتلا.٢
٢وأ١ةانقلاحاتفم.٣

دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظننمضتي
ةيمقرةيكلسالسأرتاعامسيفلخلا
زارطىلعاًدامتعاتاونقلاةيئانثةديدج
.ةبكرملا
عامسلسأرلاتاعامسمادختسامتي
ةعامسبدجويو.ةددعتملاطئاسولافلتخم
١ةانقلاحاتفموةقاطلارزةيكلساللاسأرلا
نكميال.توصلاىوتسميفمكحتو٢وأ
زرُطلاعمةيمقرلاسأرلاتاعامسرييغت
.GMسأرتاعامسنمةقباسلا

.سأرلاةعامسليغشتلةقاطلارزطغضا
.سأرلاةعامسبنايبءوضءيضيفوس
سأرلاتاعامسنأىلإضماوءوضريشي
ةشاشلانمبرقلاباهكرح.قاطنلاجراخ
نعءوضلافقوتيىتحةيمامألاةيولعلا
صحفا،نايبلاءوضئضيملاذإو.ضيمولا
وأعطقتملاتوصلانأامك.تايراطبلا
فعضىلعلدينأنكميشوشملا
"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار.تايراطبلا
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
نوكتالامدنعسأرلاةعامسقلغأ
.ةمدختسم
ةانقلاوأ١ةانقلاىلإتاونقلاحاتفمكّرح
نميتوصفلمليغشتب١ةانقلاموقتس.٢
فلمليغشتب٢ةانقلاموقتسو١ةشاشلا
ةشاشرفوتتامدنعو،٢ةشاشلانميتوص
ديدحتلاةشاشلاضرعتس،ثلاثلافصلا
نعمكحتلاةدحوىلع"١"مقرلابطبترملا
طغضاف،اًرفوتم١مقرلانكيملاذإ.دُعب
.دُعبنعمكحتلاةدحوىلع"٢"مقرلا
دادعإلاىلعًءانبتوصلا٢ةانقلارفوتس
.هطبضمتيذلا
.يناثلافصلايفىلعألايف١ةشاشلا.
.ثلاثلافصلايفىلعألايف٢ةشاشلا.
ءارمحلاتحتةعشألالاسرإةزهجأدجوت
فصلايفةدوجوملاويديفلاةشاشىلعأ
ناكاذإًايئاقلتتاعامسلاقلغمتي.يناثلا
يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن

)RSI(تناكاذإوأليغشتلافاقيإديق
رثكأللاسرإلاةزهجأقاطنجراختاعامسلا
مامأللاًدجاًديعبكرحتلاو.قئاقدثالثنم
نادقفببسينأنكمي،ةرايسلاةرداغموأ

.توصلاشيوشتوأةراشإللسأرلاةعامس
توصلاىوتسميفمكحتلامدختسا
.توصلاىوتسمطبضلتاعامسلاب
بجي،يتوصءادألضفأىلعلوصحلل
ىلعحضوموهامكسأرلاةعامسءادترا
ةطوبضملاةعامسلاعضوةاعارملمسرلا
ةناطبةيطغتبنجت.ةبسانملانذألاىلع
.ءيشيأبةعامسلا

هيبنت

وأراحناكميفسأرلاةعامسنزختال
فلتيدقف.ةرشابملاسمشلاةعشأيف
هيطغينلاهحالصإوسأرلاةعامسكلذ
ديدشناكميفنيزختلاو.نامضلا
.تايراطبلافعضينأنكميةدوربلا
لدتعمناكميفسأرلاةعامسبظفتحا
.فاجوةرارحلا

وأنذألاتاعامسةناطبلكآتةلاحيف
الوطقفتاناطبلالادبتساكنكمي،اهفلت
ءارشلو.لماكلابتاعامسلالادبتسامزلي
.عزوملابلصتا،ةليدبنذأتادابل
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تايراطبلالادبتسا

:تايراطبلارييغتل
يفدوجوملاتايراطبلابابيغربكف.١

.سأرلاةعامسنمىرسيلاةهجلا
.هحتفتلتايراطبلابابكرح.٢
.AAAساقمنيتيراطبلالدبتسا.٣

هناكمىلإةيراطبلابابدعأ.٤
.يغربلاطبراو

مدختستنلتنكاذإتايراطبلالزأ
.ةليوطةدملتاعامسلا

يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن
)RSI) Wi-Fi)كلذبزيهجتلاةلاحيف(

RSIماظنحيتي Wi-Fiتافلمىلإلوصولا
ةظوفحملاروصلاوويديفلاعطاقموتوصلا
ماظنىلإةيكذةزهجأمادختسابةطقتلملاوأ

RSIةكبشلافلاحتتاقيبطتلالخنم
ليصوتنكميال.)DLNA(ةيحلاةيمقرلا
يفRSIماظنبدحاويكذزاهجىوس
.ةرملك

يلاثملاءادأللنييعتلا

RSIماظنيئاوهدجوي Wi-Fiنمبرقلاب
هيفرتلاوتامولعملاماظنصرقلغشم
زاهجلالاصتانوكي.)RSI(يفلخلادعقملاب
نمًابيرقنوكيامدنعىوقأيكذلا
.Wi-Fiيئاوه

،ةءافكىصقأبلمعتةكبشلانكتملاذإ
:يليامبرجف
ةلصتمةكبشيأنميكذلازاهجلالصف.

.ويديفلا/توصلاءادأنيسحتلىرخأ
يأيفدجاوتلاءانثأ.قاطنلاليدبت.

مث)ةمئاقلا(Menuددح،Wi-Fiةشاش
Switchددح Band)قاطنلاليدبت(
قطانمضعب.حاتمقاطنىلإلوصولل
٢٫٤ددرتىوسمعدتالقيوستلا
.زترهاجيج

اذإ()DLNA(ةيحلاةيمقرلاةكبشلافلاحت
)اًدوزمناك

:يئدبملاصتالمعل
ةيكلساللاةكبشلاةشاشةمئاقنم.١

دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظنل
RSI(يفلخلا Wireless Display(،
ماظنةشاشضرعتس.DLNAددح

RSIةكبشمساWiFi،ليبسىلع
DIRECT-xx-Rear"لاثملا Seat"
رورملاةملككلذكضرعتسو
ةيلمعمامتإلةمزاللاةبولطملا
.لاصتالا

ربعلاصتالاةيصاخنيكمتنمدكأت.٢
حتفاويكذلازاهجلابWiFiةكبش
.زاهجلابWiFiتاكبشةمئاق

زاهجلابWiFiتاكبشةمئاقنم.٣
ةكبشددح،يكذلا
"DIRECT-xx-Rear Seat".يف
ىلعةكبشلاهذهروهظمدعةلاح
ةداعإمزليسذئنيح،يكذلازاهجلا
.ةحاتملاتاكبشلانعثحبلا

RSIماظنبةصاخلارورملاةملكلخدأ.٤
ةيلمعمامتإليكذلازاهجلاىلع
ضرعتس،اهلاخدإدرجمب.لاصتالا
DIRECT-xx-Rear"ةكبشلا Seat"
.ةلصتمك)يفلخدعقم-xx-رشابم(

،يكذلازاهجلابDLNAقيبطتنم.٥
ةشاشك٢وأ١يفلخلادعقملاددح
وأتوصلاوأويديفلاتافلمضرعل
.RSIىلعةبولطملاروصلا

،ىلوألاةرملللاصتالاةيلمعلامتكادرجمب
هذهWi-Fiةكبشبزاهجلالاصتااًمودمتيس
متيوأWi-Fiقاطنيفزاهجلانوكيامنيح
WiFiةكبشربعلاصتالاةيصاخليغشت
.ةبكرملاب
مكحتلازاهجنم)ةمئاقلا(Menuطغضا
قاطنليدبتتارايخىلإلوصوللدُعبنع

Wi-Fiماظننميكذلازاهجلالصفوأ
RSI Wi-Fiرورمتاملكلكةلازإوأ

DLNAاهظفحمتيتلا.
:نمضتتدقDLNAطئاسوعاونأ
mpg.وmp4.:ويديفلا.
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aac.وmp3.:توصلا.

jpg.وjpeg.:روصلا.

ىرخألاضرعلاةشاشضرع

نمىنميلاوأىرسيلاةشاشلالاصتاءانثأ
)DLNA(ةيحلاةيمقرلاةكبشلافلاحتلالخ
سفنىلإىرخألاةشاشلالوصونكمي،
١ةشاشلاضرعديدحتقيرطنعردصملا
ةمئاقيف٢ةشاشلاضرعوأ

Wireless Display)ضرعلاةشاش
.)ةيكلساللا

ةيكلساللاديوردنأةزهجأليصوت

ةدوزمAndroidةزهجأنمديدعلايتأت
معدتاًقبسمةتبثمويديفوتوصتالغشمب
عوجرلاىجري؛WiFiربعقفدتلاةيناكمإ
لوصحللكبصاخلايكذلازاهجلاليلدىلإ
ةزهجأمعدتس.تامولعملانمديزمىلع

AndroidتاقيبطتاًضيأDLNAةددعتملا
.ًايكلسالRSIماظنبزاهجلاليصوتبحامسلل
Googleرجتمنعثحبا Playلوصحلل
زاهجىلعاهتيبثتلDLNAتاقيبطتىلع
.ديوردنأ

ةيكلساللالبأةزهجأليصوت

DLNAتاقيبطتAppleمعدتفوس
RSIماظنبزاهجلاليصوتبحامسللةددعتم
لوصحللتاقيبطتلارجتميفثحبا.ًايكلسال
زاهجىلعاهتيبثتلDLNAتاقيبطتىلع

Apple.

ةيفاضإلالخادملا

ةيفلخلاطئاسولاتاليصوت

تاعامسلتوصلاىوتسميفمكحتلا.١
ةيكلسلاسأرلا

ةيكلسلاسأرلاةعامسسبقم.٢

USBذفانم.٣

HDMIلاخدإ.٤

هيفرتلاوتامولعملاماظنةزيمترفوتاذإ
هالعأتازيملانوكتسف،يفلخلادعقملاب
هذه.يزكرملالوسنوكلاةيفلخيفةرفوتم
يساسألامادختساللةصصخمذفانملا
ةفاكرفاوتتال.ةيفلخلادعاقملاباكرل
.نييمامألاباكرللطئاسولا

HDMIلاخدإ

زاهجليصوتلHDMIلبكرفوتيضتقي
HDMIزكرمبRSI.لاخدإحيتي

RSI HDMIعمليصوتلا:

صارقألاتالغشموويديفلاباعلأ.
ةزهجألاوةيكذلافتاوهلاوتاريماكلاو
/توصلاحيتافمو)تلباتلا(ةيحوللا
تاجرخمىلعيوتحتيتلاويديفلا

HDMI)1.4رادصإلاa(.

ةيلاعةلصومعدتيتلاةيكذلاةزهجألا.
.2.0رادصإلا)MHL(حوضولا

نملباكريفوتمزلي.Appleةزهجأ.
AppleمعديHDMI.

،USBنحشمعدتةنيعمHDMIةزهجأيف
.ةقاطللردصمكUSBذفانممادختسانكمي
:RSIماظنبHDMIلاخدإمادختسال

.HDMIلبكبدعاسملازاهجلالٰصو.١

ةشاشويفاضإلازاهجلانمالكلغش.٢
.RSIماظنويديف

مكحتلازاهجبMEDIAىلعطغضا.٣
رييغتلمهسألامدختساودعبنع
.HDMIىلإردصملا

USB

RSIماظنديوزتلUSBاذفنمدجوي
ةموعدملاةزهجألانمويديفلا/توصلاب
.زاهجلانحشريفوتكلذكو
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٣٧ يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا

نكميذفانملاهذهنمرداصلاتوصلا
باكرلالخنمطقفهيفمكحتلاوهعامس
ويديفلاعامسنكمي.ةيفلخلادعاقملا
باكرلالالخنمهيفمكحتلاوهضرعو
.نييفلخلاونييمامألا
:USBمادختسال

.نيذفنملادحأيفزاهجلالخدأ.١
USB(ردصملاددح.٢ USBوأ1 2(

ةيفلخلاةشاشلاةمئاقلالخنم
زاهجيفMEDIAرزلامادختساب
.دعبنعمكحتلا

ةحوللاقيرطنعردصملاددح.٣
ويديفزمرسمللالخنمةيمامألا
.ةيسيئرلاةحفصلاىلع

توصلاجرخ

صارقألغشمنمتوصللعامتسالانكمي
Blu-ray/DVD/CDتالخدموأHDMI

:قيرطنع
يألرفوتي:ةيكلساللاسأرلاتاعامس.

.ةددحملاةانقلابسحىلعردصم
ويديفزمرلاسملا:ةرايسلاتاعامس.

رخآردصمددح.ةيسيئرلاةحفصلاب
ليغشترمستيس،ةعامسلاتوصفاقيإل
.يفلخلاتوصلا

ةيكلسلاسأرلاةعامسسبقم.
سأرلاةعامسسبقم"عجار:ةرايسلاب
.يلياميف"ةيكلسلا

ةعامسىلإتوصلاةراشإRSIماظنلسري
ةراشإكانهتناكاذإةيكلساللاسأرلا
يف"سأرلاةعامس"عجار.ةحاتمتوص
.لبقنممسقلااذه
عامتسالايمامألادعقملابباكرللنكمي
تاربكمربعقحلميفلخزاهجنمليغشتلل
زمرنمردصملااذهديدحتبةرايسلاتوص
.ةيمامألاةيسيئرلاةحفصلاةشاشبويديفلا

ةيكلسلاسأرلاةعامسسبقم

مكحتلاةدحوىلعMENUددح
ددحمث،تادادعإددحمث،دُعبنع

Wired Headphones)سأرتاعامس
تاعامسىلعتوصلاىلإعامتسالل)ةيكلس
سأرلاةعامستوصلالغشي.ةيكلسلاسأر
نوكي.اهديدحتمتةشاشيأىلإاًدانتسا
.١ةشاشتوصوهيضارتفالا

دعبنعمكحتلاةدحو

دعبنعمكحتلاةدحورارزأ

)يسكع/قباسلا(7.١
ةطحمنعثحبللطغضا:ويدارلا.

.ةقباسلاويدارلا
.CD:راسملاىلإلاقتناللطغضا

.قباسلا
.Blu-ray/DVD:ىلإلاقتناللطغضا

.قباسلالصفلا
.عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.
٢.MEDIA

امبمئاوقلالالخنمريرمتللطغضا.
USBوBD/DVD/CD:كلذيف 1
USBو .HDMIو2
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يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا٣٨

٣.J)تقؤمفاقيإ/ليغشت(
فاقيإللطغضا.ليغشتلاءدبلطغضا.

ةلصاوملةيناثةرمطغضا.تقؤملا
.ليغشتلا

)عيرسميدقت/يلاتلا(6.٤
ةطحمنعثحبللطغضا:ويدارلا.

.ةيلاتلاويدارلا
.CD:راسملاىلإلاقتناللطغضا

.يلاتلا
.Blu-ray/DVD:ىلإلاقتناللطغضا

.يلاتلالصفلا
.عيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.
٥.SCREEN 1

:ةدحاولاايلعلاتاشاشلل.
ىلعضورعملاردصملارييغتلطغضا
يفددحملاردصملاىلإايلعلاةشاشلا

SCREEN رداصمددح.)١ةشاش(1
دحاوويديفليغشتنكمي.توصلا
لصاوتيس.ةرملكيفةشاشلابطقف
تاعامسىلعنيردصملاالكلتوصلا
لكطبترتس،طغضلادرجمب.سأرلا
عمدعبنعمكحتلازاهجرماوأ

SCREEN .)١ةشاش(1

:ةجودزملاايلعلاتاشاشلل.
يناثلافصلاةشاشديدحتلطغضا
لكطبترتس،طغضلادرجمب.ةيولعلا
عمدعبنعمكحتلازاهجرماوأ

SCREEN .)١ةشاش(1

٦.O)ةقاط(
تاشاشقلغوليغشتلطغضا.

.ويديفلا
٧.SCREEN 2

:ةدحاولاايلعلاتاشاشلل.
ىلعضورعملاردصملارييغتلطغضا
يفددحملاردصملاىلإايلعلاةشاشلا

SCREEN نكمي.)٢ةشاش(2
يفةشاشلابطقفدحاوويديفليغشت
الكلتوصلالصاوتيس.ةرملك
.سأرلاتاعامسىلعنيردصملا
رماوألكطبترتس،طغضلادرجمب
عمدعبنعمكحتلازاهج

SCREEN .)٢ةشاش(2
:ةجودزملاايلعلاتاشاشلل.

ثلاثلافصلاةشاشديدحتلطغضا
،طغضلادرجمب.ةيرايتخالاةيولعلا
نعمكحتلازاهجرماوألكطبترتس
SCREENعمدعب .)٢ةشاش(2

٨.o)ليلقت/يسكع/قباسلا(
لاقتناللطغضا:CDصارقأوويدارلا.

.قباسلاراسملاوأةطحملاىلإ
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرللطغضا.
ماظنةشاشعوطسصاقنإلطغضا.

.يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا

٩.w)ىلعألمهسلا(
.ةمئاقيألالخىلعألريرمتللطغضا.

١٠.r /ENTER

يفزيمملارايتخالاديدحتلطغضا.
.ةمئاقيأ
.عيرسلاليغشتللرارمتسالاعمطغضا.

١١.p)ةدايز/مامألا/يلاتلا(
لاقتناللطغضا:CDصارقأوويدارلا.

.يلاتلاراسملاوأةطحملاىلإ
.ةيلاتلاةمئاقلاىلإلاقتناللطغضا.
ماظنةشاشعوطسةدايزلطغضا.

.يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا

١٢.x)لفسألمهسلا(
.ةمئاقيألفسألريرمتللطغضا.
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٣٩ يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا

)فلخلا(0.١٣
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرللطغضا.
ىلإةدوعللرارمتسالاعمطغضا.

.يلاحلاضرعلاةشاش
١٤.MENU

ةشاشةمئاقىلإلاقتناللطغضا.
.يلاحلاضرعلا

١٥.RADIO

ويدارلارداصملالخريرمتللطغضا.
.FMوAMكلذيفامب

اههجو،دعبنعمكحتلاةدحومادختسال
ةشاشلايفلابقتسالازاهجةذفانىلإ
.ةوقبرارزألاىلعطغضاوةيمامألاةيولعلا
وأرشابملاسمشلاءوضرثؤينأنكمي
زاهجةردقىلععوطسلاديدشءوضلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنللابقتسالا
نمتاراشإلالابقتساىلعيفلخلادعقملاب
تايراطبلاصحفا.دعبنعمكحتلاةدحو
اهنأودبيالدعبنعمكحتلاةدحوتناكاذإ
.يلياميف"تايراطبلالادبتسا"عجار.لمعت
تحتةعشألاراسمضرتعتضارغأدوجو
ىلإدعبنعمكحتلاةدحونمءارمحلا
ةفيظوىلعرثؤينأاًضيأنكميساسحلا
.دعبنعمكحتلا

Blu-ray/DVDوأCDصرقكانهناكاذإ
نكميهنإف،CDصرقةحتفيفMP3وأ
مكحتلاةدحوبصاخلاةقاطلارزمادختسا
ويديفلاةشاشضرعليغشتلOدعبنع
ماظنلنكميامك.صرقلاليغشتءدبو
ضرعليغشتاًضيأةيتامولعملاةيلستلا
.ويديفلاةشاش

هيبنت

مكحتلاتادحونيزختيدؤينأنكمي
ةعشأيفوأراحناكميفدُعبنع
يطغينلو،اهفلتىلإةرشابملاسمشلا

نيزختلاو.اهحالصإةيلمعةبكرملانامض
فعضينأنكميةدوربلاديدشناكميف
نعمكحتلاةزهجأبظفتحا.تايراطبلا
.فاجوةرارحلالدتعمناكميفدُعب

تايراطبلالادبتسا

:دعبنعمكحتلاةدحوتايراطبرييغتل
حاتفميأوأةيندعمةلمعلخدأ.١

مكحتلازاهجليفلخلاءاطغلاجارخإل
.دعبنع

.ةريجحلايفنيتيراطبلالدبتسا.٢
.تايراطبلاءاطغبيكرتدعأ.٣
دعبنعمكحتلاةدحونمتايراطبلاجرخأ
.ةليوطةدملمدختستنلةدحولاتناكاذإ

اهلحوRSIماظنءاطخأفاشكتسا

ماظنحاتفمنوكيالدق:ةقاطدجوتال
عضووأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
ءادوسفاوحدجوت.ةشاشلاألمتالةروصلا
وأ،اهيبناجىلعوأةروصلالفسأوىلعأ
MENUرزطغضا:ةطوطممودبتةروصلا
عضودادعإرييغتلدعبنعمكحتلازاهجب
.ضرعلا
نمققحت:لمعتالدعبنعمكحتلاةدحو
عمدعبنعمكحتلازاهجةجمربةحص

دوجومدعنمققحت.ةحيحصلاةشاشلا
ةذفانودعبنعمكحتلازاهجنيبتابقع
يفةقاطدوجونمكلذكققحتولاسرإلا
.ةحيحصةروصباهبيكرتنموتايراطبلا
ءانثأسأرلاةعامسنمتوصردصيال
يفتايراطبلاتناكاذإ:رشؤملاةءاضإ
ةعامسطبضنمققحتف،ةديجةلاح
ةانقلاوةحيحصلاةشاشلاىلعسأرلا
.اهتدهاشممتييتلاةحيحصلا
ةروصدجوتالنكلو،لمعيHDMIردصم
ماظنويديفةشاشنأدكأت:توصوأ
طمنيففلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا
MEDIAىلعطغضلابكلذوHDMIردصم
تاليصوتصحفا.دعبنعمكحتلاةدحوب

HDMIنيزاهجلاب.
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يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا٤٠

وألمعلانعسأرلاةعامسفقوتتًانايحأ
قئاوعكانهتناكاذإامصحفا:نطت
نوكتنأوأاهلابقتساراسمضرتعت
قاطنجراخاهنأوأةفيعضاهتايراطب
فتاهلاجاربأنمشيوشتدجويوألابقتسالا
اًفتاهمدختسيباكرلادحأنأوأيولخلا
سأرلاةعامسنأدكأت.ةرايسلايفًايولخ
مادختسابةحيحصةقيرطبةعوضوم
ىلع)ىنمي(Rو)ىرسي(Lنيزمرلا
يفسأرلاةعامسنأدكأت.ةعامسلا
سأرلاطيرشنوكيثيحبحيحصلااهعضوم
.سأرلاةمققوف
ةعامسوأ/ودعبنعمكحتلاةدحوتدقف
.كتدعاسملعزوملاىلإهجوت:سأرلا
دجوتالنكلو،Blu-ray/DVDليغشتمتي
ماظنويديفةشاشنأدكأت:توصوأةروص

RSIلغشمردصميهBlu-ray/DVD
مكحتلاةدحوبMEDIAىلعطغضلاب
.دعبنع
يفةدوجوملاتاهويديفلاليغشتمتي
ءانثأبولقملكشبوأةيبناجةروصبيفتاه
نكميالو:DLNAةطساوبفتاهلاليصوت
.RSIماظنةطساوبةلكشملاهذهحيحصت
نكمتيس،DLNAلالخنمليغشتلاءانثأ

RSIيفطقفتاهويديفلاليغشتنم
.هباهليجستمتيذلاهاجتالا

ويديفلاةشاشءاطخألئاسر

:يلياممةدحاوويديفلاةشاشضرعتدقو
ليمحتيفةلكشمكانه:صرقلايفأطخ
صرقلانوكيدق،هجارخإيفوأصرقلا
دقوأةسوكعمةروصبهناكميفاًجردم
صرقلاقيسنتنوكيدقوأاًفلاتنوكي
.حيحصريغ
.صرقدجويال:صرقدجويال
ةرارحلاةجرد:صارقألالغشميفأطخ
ةبسنلابليغشتلاةرارحةجردقاطنجراخ
نمضةرارحلاةجردتناكاذإ.RSIماظنل
.ليكولاىلإعوجرلاىجريف،ليغشتلاقاطن

Video Distortion)ةروصشيوشت
)ويديفلا

ليغشتدنعويديفلاشيوشتثدحينأنكمي
ةزهجأوأةيئوضتاحساموأةيولخفتاوه
ديدحتةمظنأوأىدملاةريصقيكلسال
لاصتالاةزهجأوأ)GPS(ةيملاعلاعقوملا
سكافلاةزهجأولدابتملايكلساللا
ةيناديملايكلساللاةزهجأوأةلومحملا
.ةلبقتسملاةلسرملا
دنعويديفلالغشمقلغًايرورضنوكيدقو
ةرايسلالخادةزهجألاكلتنمدحاوليغشت
.اهنمًابيرقوأ
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٤١ ةحالملا

ةحالملا

ةحالملاماظنمادختسا

ةيسيئرلاةحفصلايفةحالملازمرلاسملا
جرديفةحالملازمرلاىلعطغضاوأ
كلذو،ةحالملاقيبطتىلإلوصوللقيبطتلا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةطيرخلاضرعنمةمئاقلازمرسملا
Navigationىلإلوخدلل Menu)ةمئاق
ةضورعملاتازيملاديدحتنكمي.)ةحالملا

.ةحالملاتاليضفتطبضلةحالملاةمئاقيف
.ةهجولاديدحتلبقتاليضفتلادادعإبحصُني
.٤٨/ةهجولاعجار،ةهجولاديدحتل
ةشاشىلعتارايخلاوزومرلاةلهميضقنتس
متيملاذإةيهيفرتلاتامولعملاماظن
ىلعناكميأيفطغضا.اهعملعافتلا
ددحمث،تارايخلاوزومرلاراهظإلةشاشلا
.ةبولطملاةزيملا

Exitزمرسملا،ةمئاقلانمجورخلل
نميولعلانميألاءزجلايف)جورخ(
ةشاشلاضرعىلإعوجرللةطيرخلا
.يسيئرلا
يضقنتسفةشاشلامادختسامتيملاذإ
سملا.تارايخلاوزومرلاةلازإمتيواهتلهم
ةشاشلاىلعأوأرارزألاىلعناكميأيف
.تازيملاضرعل

:ةحالمللةيفاضإتازيميلياميف
ىلإةلصاوم/راسملاءاغلإ.
.Navigation Voice Preferences

)ةحالملاتوصتاليضفت(
.Current Location)يلاحلاعقوملا(
Placesزومرضرع. of Interest

)مامتهالانكامأ(
.Map View)ةطيرخلاضرع(

.Routing Preferences)تاليضفت
)قيرطلا

.Personal Data)ةيصخشلاتانايبلا(

ىلإةلصاوم/راسملاءاغلإ

رايخلااذهضرعي،راسملاهيجوتءانثأ.
راسملاءاغلإسملا.راسملاءاغلإ
يأءاطعإمتينل.راسملاهيجوتءاغلإل
كلذدعبرايخلاريغتي.كلذدعبتاهيجوت
.ىلإفانئتساىلإ

ةعباتملىلإفانئتسارايخلاسملا.
ةهجورخآىلإلوصوللراسملاهيجوت
.اهلاخدإمت

ءاطعإمتعقومرخآفانئتسانكمي.
قيرطنعماظنلالبقنمهيلإتاهيجوت
.رايخلااذهسمل

اًطاقنلمشيراسملاناكاذإ.
لماكلابراسملاقيلعتنكميف،ةيعجرم
Cancelرايخمادختساب Guidance
سملدنع.)هيجوتلاءاغلإ(

Resume Guidance)ةلصاوم
طاقنلاعيمجةلصاوممتيس)هيجوتلا
.هيجوتللةيعجرملا

داشرإلاتوصتارايخ

اذإداشرإلاتوصتارايخرايخلاسملا
:ةيلاتلاتوصلاتاليضفتطبضل،رفوت
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ةحالملا٤٢

Voiceليغشتفاقيإ-ليغشت. Prompts
)ةيتوصلاتاهيجوتلا(

توصلاىوتسم.

ليغشتفاقيإ-ليغشت.
Prompts During Phone Calls

)ةيفتاهلاتاملاكملاءانثأتاهيجوتلا(

ةيتوصلاقيرطلاتاداشرإ

ةيتوصلاقيرطلاتاداشرإرايخلاسملا
ليغشتةيتوصلاتابلاطملانيبليدبتلل
.فاقيإو

توصلاىوتسم

نمةيتوصلاتاقيلعتلاعافتراىوتسمطبضا
ةلاحيفو.+وأ-ىلعطغضلالالخ
ىوتسمطبضوتاروانمهجومليغشت
ىوتسمثيدحتمتيس،يسيئرلاتوصلا
.هظفحوهجوملا

يتوصلاهيجوتلاتوصىوتسمطبضءانثأ
ىوتسمدادعإضرعيةلاحللطيرشرهظيس
.توصلا

تاملاكملاءانثأتاداشرا

ليغشتبماظنلاموقي،رايخلااذهنيكمتدنع
.ةيفتاهةملاكمءارجإءانثأرصقأتاهيجوت
اذإاميفمكحتللدادعإلااذهطبضنكميو
ءانثأهيجوتلاتوصعامسنكميناك
.المأةيفتاهلاةثداحملا
،فاقيإعضوىلعدادعإلااذهطبضدنع
دنعةريصقهيبنتةمغنىوسليغشتمتينلف
.ةروانميأنمبارتقالا

Voiceزمر Prompts Mute)توصمتك
)ةيتوصلاتاهيجوتلا

ىلعدوجوملاتوصلامتكزمرسملا
ضرعءانثأةطيرخلانمرسيألابناجلا
فاقيإوأةيتوصلارماوألاليغشتلةطيرخلا
.اهليغشت

Current Location)يلاحلاعقوملا(

Currentرايخسملا Location)عقوملا
.يلاحلاعقوملاةمئاقضرعل)يلاحلا

ةمئاقيفةيلاتلاتامولعملاضرعمتيس
:يلاحلاعقوملا
ناونعبرقأ.
لوط/ضرع.
ىفشتسمبرقأ.
سيلوبةطرشزكرمبرقأ.
دوقوةطحمبرقأ.
تامدخزكرمبرقأ.
ليصافتراهظإلتارايخلانمٍيأسملا
.هيجوتلاءدبلددحملاعقومللةهجولا
عقوملاظفحلظفحمثناونعبرقأسملا
Addressىلإيلاحلا Book)رتفد
.)نيوانع
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مامتهالاطاقنتانوقيأضرع

)POI(مامتهالانكامأزمرضرعنكمي
ةقيرطلالخنمةطيرخلاىلع
.هذهضرعلا

مامتهالاطاقنتانوقيإطبضنكمي.
عبرمسملا.فاقيإوليغشتعضوىلع
مامتهالاةطقنةنوقيأراوجبرايتخالا
.زمرلااذهضرعل

زومرلانييعتةداعإللكلاحسمسملا.
.ةطيرخلاىلعةضورعملا

نمًالدبةيعرفتاعومجمديدحتنكمي.
رصنعسملا.ةلماكلاةعومجملاديدحت
عبرمىلعطغضلانمًالدبةمئاقلا
تاعومجملاضرعمتيس.رايتخالا
تائفلاهذهنمًايأسملا.ةيعرفلا
اذهيفلفسأللاقتنالل
.يمرهلالسلستلا

ةئفنمضةيعرفةعومجمسملدنع.
ةمالعرهظتسفىوتسملايفىلعأ
يفايلعلاةعومجملامامأرايتخالا
ىلعليلداذهو.تهابلكشبىوتسملا
وأةئفلاهذهنمضعبضرع
ةمالعسملا.اهلكسيلوةعومجملا
زومرعيمجضرعلنوللاةتهابرايتخالا
اهضرعفاقيإلوأةعومجملاهذه
.لماكلاب

ةطراخلاضرع

.بولطملاةطيرخلاضرعديدحتلسملا

اذهديدحتىلإةراشإللرايتخاةمالعرهظت
.ضرعلا
داعبألايثالثضرع:داعبألايثالثضرع
ىلعألل-ريسلاهاجتاضرعنعةرابعوه
رهظت.ةيروظنمموسرىلعيوتحيهنكلو
بارتقادنعربكأمجحبةطيرخلارصانع
.ةرايسلا

ضرعظفاحي:ىلعألل-ريسلاهاجتاضرع
هاجتالاراهظإىلعىلعألل-ريسلاهاجتا
رهظيو.ضرعلاةمدقميفةرايسلليلاحلا
ةمدقمةهجاوميفاًمئادةرايسلازمر
.ةطيرخلانارودءانثأضرعلا
:ىلعألللامشلا-ريسلاهاجتاضرع
ىلعألللامشلا-ريسلاهاجتاضرعظفاحي
ةمدقميفلامشلاهاجتاراهظإىلع
يفةرايسلازمرعضومتيو.ضرعلا
هاجتاىلإةراشإللرودتمثضرعلافصتنم
.ةرايسلا

Audio Information On/Off)ليغشت/
سملا:)توصلاتامولعمليغشتفاقيإ
فاقيإلوأتوصلاتامولعمضرعليغشتل
.ةطيرخلاضرعنمكلذوهليغشت
رصانعلاىلعةيتوصلاةلاحلاةحوليوتحت
:ةيلاتلا
.Station Frequency)ةطحملاددرت(
.Artist Information)نانفلاتامولعم(
.Song Information)ةينغألاتامولعم(

rةطحملايفّمكحتلارصانع. / jوأ
gوأd

ةطحملاىلإلاقتناللdوأgطغضا
.ةيوقلاةراشإلاتاذةقباسلاوأةيلاتلا
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تامولعمتوصلاةلاحطيرشضرعيامدنع
gليغشتلارصانعسملا،ةينغألاونانفلا
قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللdوأ
.يلاحلاطئاسولاعضوىلعًءانب

Day/Night Mode)ليللا/راهنلاعضو(

.ليللا/راهنلاعضوةمئاقىلإلوصوللسملا
:يهتارايخلا
.ةشاشلاةيفلخعوطس:راهنلاعضو.
.ةشاشلاةيفلخميتعت:ليللاعضو.
اًقفوًايئاقلتةشاشلاةيفلخطبض:يئاقلت.

.ةيجراخلاةرانإلافورظل
ةيثالثينابملاليغشتفاقيإ/ليغشت
يثالثىنبمتامولعمرفوتدنع:داعبألا
ىلعزومرلارهظت،ةنيعمةقطنملداعبألا
ءافخإنكمملانمناكاذإ.ربكمىوتسم
،رخآىنبمةطساوبيلاحلاةبكرملاعضوم

ةبكرملانوكتاذلىُريامكىنبملارهظي
3Dةزيمليغشتلسملا.ةيئرم Buildings
.اهليغشتفاقيإوأ
:Autozoomةزيمليغشتفاقيإ/ليغشت
ليصافتةلازإمتي،ةنيعمريبكتتايوتسمدنع
سملا.ًابترمضرعلاىلعظافحللعراشلا
فاقيإوأAutozoomةزيمليغشتل
.اهليغشت

راسملاتارايخ

ىلإلوصوللراسملاتارايخرايخلاسملا
ةمئاقلاهذهيوتحت.راسملاتارايخةمئاق
هيجوتلقرطلاءاشنإةيفيكنعتارايخىلع
.قيرطلا
اذهةمئاقلارصنعسملا:قيرطلاعون
.راسملاةيعونتاليضفترييغتل
:يهتارايخلا
)ةيضارتفالاتادادعإلا(عيرس.
)ترفوتاذإ(ريفوتلضفأ-ةئيبللقيدص.
ريصق.
ريفوتلاعضوليدعت.
ةئيهتلريفوتلاعضوليدعتمادختسانكمي
لضفأ-ةئيبللقيدصراسميفنيتملعم
.ةروطقملاوفقسلاةلومحامهو.ريفوت
رفوتتنيتطقنلانيتاهنمةطقنلكيف
Smallو)نودب(Noneةيلاتلاتارايخلا
Largeو)طسوتم(Mediumو)ريغص(

دادعإلا.ةمئاقلالالخريرمتللسملا.)ريبك(
وهنيتطقنلانيتاهنملكيفيضارتفالا

None)نودب(.
قرطلاعيمجلتاليضفتلاهذهمادختسامتي
.اهؤاشنإمتيتلا

رهظتيتلاىرخألاتارايخلاضعبيلياميف
Routingةمئاقىلع Preferences
.)هيجوتلاتاليضفت(
:لمشت
ليغشتفاقيإ/ليغشت.

Use Toll Roads)قرطلامادختسا
)ةيرورملاموسرلاتاذ

ليغشتفاقيإ/ليغشت.
Use Freeways)قرطلامادختسا

)ةيناجملا
.Use Carpool Lanes On/Off

مادختساليغشتفاقيإ/ليغشت(
)يعامجلالقنلاتاراح
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.Use Tunnels On/Off)ليغشت/
Useليغشتفاقيإ Tunnels
))قافنألامادختسا(

مادختسا.
Time Restricted Roads On/Off

قرطلاليغشتفاقيإ/ليغشت(
)نمزبةديقملا

ةيصخشلاتانايبلا

ماظنلااهظفحيتلاتانايبلاةجلاعمنكمي
ةحالملاماظنمادختسابقيرطلاءانثأ
:لالخنم
لاصتالاتاهج.
ةريخألاتاهجولا.
)ترفوتاذإ(يمامتهاطاقن.
ةظوفحمعقاومليمحت.
فذحلليئاقلتلالامكإلا.

لاصتالاتاهج

Deleteسملا.١ All Entries)فذح
تاهجةمئاقفذحل)تالاخدإلالك
ةقثبنمةلاسررهظت.لماكلابلاصتالا
.ةيلمعلاديكأتل

Editسملا.٢ Contacts List)ريرحت
ضرعل)لاصتالاتاهجةمئاق

Contacts)دارملا)لاصتالاتاهج
.اهريرحت

ةريخألاتاهجولا

ةمئاقضرعلةنيعمةهجوفذحسملا.
لاخدإلاسملا.ةريخألاتاهجولا
.هفذحبولطملا

فذحلتاهجولاعيمجفذحسملا.
رهظت.اهلمكأبةثيدحلاتاهجولاةمئاق
.فذحلاةيلمعديكأتلةقثبنمةلاسر

يمامتهاطاقن

ةمئاقضرعليمامتهاطاقنسملا.
.ىرخألاتارايخلاب

ةئفةمئاقرهظت.ةنيعمةئففذحسملا.
.يمامتهاطاقن

.هفذحبولطملالاخدإلاسملا.

يمامتهاطاقنعيمجفذحسملا.
رهظت.اهلمكأبتائفلاةمئاقفذحل
.فذحلاةيلمعديكأتلةقثبنمةلاسر

جورخزمرسملا،ةمئاقلانمجورخلل.
ةطيرخلانميولعلانميألاءزجلايف
.يسيئرلاةشاشلاضرعىلإعوجرلل

ةظوفحمعقاومليمحت

ظفحلةظوفحمعقاومليمحتسملا.
طاقنيأو"ةبكرملالاصتاتاهج"ةمئاق
ىلإاهظفحمتيبةصاخمامتها
.ةبكرملا

ىلإةظوفحملاعقاوملاليمحتدرجمب.
USB،وأىرخأةرايسىلإاهلقننكمي

.يلاحلانيوانعلارتفدىلإاهتداعإ

فذحلليئاقلتلالامكإلا

ةمئاقب)فذح(Deleteرزسملا
Autocomplete History)تاظوفحم

ةيصخشلاتانايبلاحسمل)يئاقلتلالامكإلا
.حيتافملاةحولنم
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عيمجفذحلةلاسرةقثبنمةذفانضرعت
.حيتافملاةحولبيئاقلتلالامكإلاتاظوفحم
ةحالملانيوانععيمجحسمبماظنلاموقي
ةزيمموقتنل.كلذريغومامتهالاطاقنو
ةدوصقملاتاهجلافذحبيئاقلتلالامكإلا
فاقيإل)ءاغلإ(Cancelسملا.ةثيدحلا
.ةيلمعلا

طئارخلاطبض

سايقمطبضل+/-موزمادختسانكمي
ىلإلوصولادنع.ةطيرخلاىلعضرعلا
ريغصتلاوأريبكتلانمىوتسمىصقأ
.تهابنولب+/-موزرهظيس
ريبكتلعيسوت/قييضتديلاةءاميإمدختسا
.ةطيرخلاىلعضرعلاسايقم
هاجتكيعبصأمض:)ريغصت(-موز.

.ريغصتللضعبلاامهضعب
نيبةفاسملاةعسوتبمق:)ريبكت(+موز.

.ريبكتللةشاشلاىلعكيعبصأ
ريغصتلاوريبكتلاسيياقمطبضنكمي
نمرييغتلل.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
دهاش،ةيرتملاىلإةيزيلجنإلاتادحولا
.كلاملاليلديف"تادادعلاةعومجم"

ريرمتلاتازيم

يأيفسملا،ةطيرخلالخادريرمتلل.
.ةطيرخلاضرعةشاشىلعناكم

لقتنتسوةطيرخلاىلعكعبصأكرح.
.كعبصأةكرحهاجتابةطيرخلا

؛ةوقبةطيرخلاىلعكعبصأكرح.
ةروصبريرمتلايفةطيرخلاأدبتسو
.ةلصاوتمةريصق

؛ةطيرخلاىلعرهاظلاعقوملاسملا.
عقوملاىلإةطيرخلاةزكرمةداعإمتي
.هسملمتيذلا

؛ةطيرخلاىلععقوميأنيترمسملا.
عمدحاوىوتسمبةطيرخلاريبكتمتيسو
.نيترمهسملمتيذلاعقوملا

اًديعبةطيرخلازكرمتةداعإةلاحيف.
عضومىلعلوفقملاناكملانع
زكرممامتهالامهسأحضوتس،ةرايسلا
ىلعمهسألاهذهلظتسو.ةطيرخلا

ةزكرمةداعإةلاحيفةشاشلا
ىلعمهسألاهذهروهظدنعو.ةطيرخلا
كلذكحرشةليسورهظتس،ةشاشلا
يف.تامولعملانمديزمىلعيوتحت
عقوملانعاًديعبةطيرخلالقنلاح
ةيحيضوتلامهسألايفتختسف،يلاحلا
.حرشلاةليسوعم

راوجبةدوجوملاحرشلاةليسوسملا.
ضرعمتيسوةيحيضوتلامهسألا
،ضرعلااذهنم.ةهجولاليصافت
هظفحوأقيرطلاهيجوتلابقتسانكمي
.ةرايسلابلاصتالاتاهجةمئاقىلإ

ةفاسمرهظت،ةطيرخلازكرمتةداعإدنع.
ةطقنلاىلإةرايسلانمرشابملاطخلا
ىلإًةفاضإ.حرشلاةليسويفةددحملا
لكشىلعةريسلاهاجتارهظي،كلذ
ضرعمتيو.هاجتالاىلإةراشإللمهس
هاجتاعماًطابترامهسلا
.يلاحلاةرايسلا

ضورعملاةمهملاةطقنلازمرسملا.
ةطقنلامسارهظيف،ةطيرخلاىلع
عم،ناونعلاحرشةليسويفةمهملا
ديدحتلاحيف.ةلودلاوةنيدملامسا
ليصافتضرعرهظيس،حرشلاةليسو
.ةددحملامامتهالاةطقنلةهجولا
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ةريبكةروصبةطيرخلاداعتباةلاحيف.
رايخسملا،يلاحلاةرايسلاعقومنع
ىرخأةرمةطيرخلابةدوعللءادبتسإ
.يلاحلاعضوملاىلإ

ىلعلوصحللةماعةرظنرايخسملا.
.لماكلابراسملاىلعةعيرسةرظن
رايخلحمةماعةرظنرايخلحي
هيجوتةلحرميفدجاوتلاءانثأءادبتسإ
ةطيرخلاةداعإلءادبتسإسملا.قيرطلا
.يلاحلاعضوملاىلإ

طئارخلا
ماظنيفةطيرخلاتانايبةدعاقظفحمتي
.ةحالملاماظنيفةمدختسمةيلخادةركاذ

ةيليصفتلاقطانملا

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
قطانملالجأنمقرطلاةكبشصئاصخ
ىلعصئاصخلاكلتلمتشت.ةيليصفتلا
نيوانعو،عراوشلاءامسألثمتامولعم
لمتشت.اهريغوفاطعنالادويقو،عراوشلا
قرطلاعيمجىلعةيليصفتلاةقطنملا
قرطلاوةمدخلاقرطو،ىربكلاةعيرسلا
ىلعةيليصفتلاقطانملالمتشت.ةينكسلا
معاطملا:لثم)POI(مامتهالاطاقن
ماسقأوتايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاو
بذجنكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلا
يوتحتالدق.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلا
حضوتتاثيدحتىلعةرفوتملاةطيرخلا

ةيأوأاًرخؤماهؤاشنإمتيتلاراثآلاوقرطلا
ددحملاتقولاببسبىرخأةمهمنكامأ
وأGMموقتدق.ةيفارغجلاتانايبلالامكإل
تانايبىلعةيرودتاثيدحترادصإبموقتال
ليكولاىلإعوجرلاليمعللنكميو،ةطيرخلا
ىلعلوصحللهنمبرقلابدوجوملادمتعملا
ةلباقلاتارييغتلانمضتيةطيرخللثيدحت
.قيبطتلل

ةحالملازومر
رهظتيتلاواًعويشرثكألازومرلايلياميف
.ةطيرخلاضرعةشاشىلع

وأ

يلاحلاعقوملاىلإةبكرملازمرريشي
ءانثأ.ةطيرخلاىلعاهكرحتهاجتاوةبكرملل
متي،قيرطلاهيجوتةلحرميفدجاوتلا
ةرايسلازمرلمهسىلعيوتحتةرئادةفاضإ
.ةهجولاىلإهاجتالاىلإريشيمهسلااذهو

ةهجولازييمتيفةهجولازمرمدختُسي
.راسملاطيطختدعبةيئاهنلا

وأةدحاوزييمتىلعةيثادحإلازمرلمعي
.اهديدحتمتيتلاتايثادحإلانمرثكأ
متتفقوتةهجوةطقنيهةيثادحإلاو
.ططخملاراسملاىلإاهتفاضإ
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ىلإلوصوللردقملاتقولاضرعمتي
)لوصولا(Arrivalزمرسملا.ةهجولا
.ةهجولاةفاسملوةدملاىلإليدبتلل

ةحرتقملاتاروانملاىلإزمرلااذهريشي
ةمئاقضرعلسملا.اهبمايقلابجييتلا
.ةيعجرملاطاقنلاوأتافاطعنالا

Noزمرلارهظي GPSةراشإدجوتملاذإ
يملاعلاماظنلابةصاخلايعانصلارمقلا
ءافتخاةلاحيف.)GPS(عقاوملاديدحتل
نلف)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
.اًقيقدةطيرخلاىلعةرايسلاعقومنوكي

يئاقلتلاريبكتلا

ةطيرخلاريبكتمتي،ةروانملاناكمبارتقاب
.ةقدرثكأليصافتريفوتلًايئاقلت
ناكاذإةروانمللةراحلاهيجوتضرعمتيسو
.اًرفوتم
يئاقلتلاريبكتلاةيلمعيفماظنلاأدبيامدنع
دعبو.ىندألادحلاىتحريبكتلابموقيهنإف
ًايئاقلتماظنلاموقيةروانملانمءاهتنالا
.ريغصتلاةيلمعب

ةهجولا
سملا،راسملاهيجوتطيشنتمدعةلاحيف
ةيسيئرلاةحفصلايف)ةحالملا(Navزمر
رايخسملا.ةطيرخلاضرعىلإلوصولل

Destination)ةطيرخلاضرعنم)ةهجولا
لاخدإلةرفوتملاقرطلا.ةهجولاخدإل
Voiceيهةهجو Recognition)فرعتلا
)ناونعلا(Addressو)توصلاىلع
Recentو Destination)ةهجوثدحأ(
طاقن(POIsو)لاصتالاتاهج(Contactsو
تارايخةدعديدحتنكمي.)مامتهالا

رصانعضعبرهظتدق.قيرطيألطيطختلل
لاخدإمدعلاحيفتهابلكشبتاهجولا
.اهظفحمدعوألبقنمتاهجويأ
لاقتنالل)ةهجولا(Destinationزمرسملا
.ةهجولالاخدإضرعلئاسوىلإ

ةحاتملاثحبلاقرط

بسحتالاخدإلا(ناونعلا.
)يمرهلالسلستلا

قرطلاعطاقت.

)POI(مامتهالانكامأ.

)تاهجولا(ثدحأ.

لاصتالاتاهج.
متيسو)ةهجولا(Destinationزمرسملا
ظافتحالامتي.ةمدختسمةهجورخآضرع
وهيلوألايضارتفالادادعإلاو.عضولااذهب

Address)ناونعلا(.

ةحالملابةيلاتلافاطعنالاةروانمهيبنت

هابتناتفلىلإةحالملاماظنجاتحيدق
.ةنيعمنطاوميفقئاسلا

ةروانمصوصخبةلاسرروهظلاحيف
هيبنتلايوتحيو.هيبنترهظيس،ةئجافمةبيرق
ةشاشضرعلفاطعنالارشؤمىلع
.هيبنتلاداعبتسالوأةيسيئرلاةحالملا
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يذلاعراشلامساىلعكلذكهيبنتلايوتحي
تقؤمىلإةفاضإلابهيففاطعنالايغبني
.يلزانتلادعلل

ةيئاقلتلاةريبكلافرحألابةباتكلا

ةطقنلاخدإدنعلاقتنالاحاتفمنيكمتمتي
فرحلاةباتكدرجمب.حيتافملاةحولىلع
ىلإيلاتلافرحلاريغتيس،ةطقنلادعبلوألا
.ريغصفرح

ةيمقرلا-ةيدجبألاحيتافملاةحول

نمرثكأيفحيتافملاةحولمادختسامتي
اهمادختسانكميكلذكوماظنلايفعضوم
ماظنمدختسي.ايازملانمديدعلاعم
.ةيمقرلاةيدجبألاحيتافملاةحولةحالملا
لمشتلحيتافملاةحولليدعتكلذكنكمي
طبضيتلاةقطنملاعمبسانتتاًفورح
.ةرايسلايفاهتادادعإ
ةهجولاليصافتنعثحبللسملا:@
متمامتهالاطاقننمةطقنوأناونعل
سملدرجمبو.يصنلالقحلايفاهلاخدإ
ةمئاقيفطاشنلارشؤمرهظيس،@
.ةلمتحملاجئاتنلا
.ةقباطتملاجئاتنلاةمئاقضرعلسملا:|
،ةددعتمةقباطتمجئاتنرفوتةلاحيف
لقحدعبةلدسنمةمئاقنممهسرهظيس
ةمئاقلاهذهضرعتو.يئاقلتلالامكإلا

.لماكلابةقباطتملاجئاتنلاةمئاقةلدسنملا
نوكتنلواهراتختيتلاةجيتنلاسملا
.يفاضإصنلاخدإلةجاحب
z:هتباتكبتمقفرحرخآفذحلسملا.
حسملةنوقيألاهذهرارمتسالاعمسملا
ءاهتنالادنع.صنلالقحنملماكلابصنلا
رايخلااذهريغتيس،لماكلابصنلافذحنم
رزسمليدؤي.)عجارت(Undoزمرحبصيل

Undo)صنلاةداعتساىلإ)عجارت
.فوذحملا
ةطيرخلاضرعىلإعوجرللسملا:جورخ
.قباسلا

SYM:زومرلاحيتافمةحولضرعلسملا.
Space)ةفاسملاخدإلسملا:)ةفاسم

.هتاملكوأمسالافورحنيب
R:لعافتلاددحمضرعلسملا.
E:سملا،كلذبةزهُجمةبكرملاتناكاذإ

ةيدجبألاةيمقرلاحيتافملاةحولنيبليدبتلل
.فرحألاىلعفرعتلاو

ةصاخلافورحلا

رهظتحيتافملاةحولىلعفورحلاةباتكدنع
ىلعأهسملمتيذلافرحلابةقثبنمةلاسر
.حاتفملا

ةصاخفرحأيأرهظتسوسمللايفرمتسا
فرحلاراوجب،فرحلااذهبةطبترمةيفاضإ
كرح،ةصاخلافورحلادحأديدحتل.يلاحلا
زييمتلاهيجوتلنيميلاوأراسيلاةهجكعبصأ
.بولطملافرحلااذهىلإ

ةصاخلافورحلاةمئاق

:ةصاخفورحاهبدجويةيلاتلافورحلا

فورحللةيوديلاةباتكلاىلعفرعتلاةزيم

ةيوديلاةباتكلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
.حيتافملاةحولمادختسالليدبكفورحلل
ةيناكمإهذهفورحلالاخدإةليسوحيتتو
نماهرايتخانمًالدبفورحلاةباتكوأمسر
نايساسأناعضوكانه.حيتافملاةحول
:فورحللةيوديلاةباتكلاىلعفرعتلاةزيمل
متي.طلتخملاعضولاوايلعلافرحألاعضو
تالاخدإيفايلعلافرحألاعضومادختسا
طلتخملاعضولامادختسامتيامنيبةهجولا
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رفوتت.ىرخألافرحألالاخدإعاضوأعيمجل
ةركلاةنوقيأسملقيرطنعةزيملاهذه
.حيتافملاةحولةشاشنمةيضرألا
يوديلاطخلاىلعفرعتلاةشاشمسقنت
:ةفلتخمتاقاطنةثالثىلإ
صصخملاناكملااذه:مسرلاةحول.

يففورحلادحأبتكا.فورحلاةباتكل
.ةشاشلاةقطنم
نكمي،فرحلوأةباتكنمءاهتنالادنع
عمستسامكفرحلااذهلليثمتةيؤر
يفعورشلانكمي.ةيتوصةباجتسا
فرحلاناكاذإةرشابميلاتلافرحلا
.اًحيحصلوألا
مسرا،هلاخدإمتفرحرخآفذحل‐

ربعنيميلاىلإراسيلانماًطخ
.فرحلالقح

نيميلانماًطخمسرا،ةفاسمةباتكل‐
.فرحلالقحربعراسيلاىلإ

ضرعت:ةيولوألاتاذتانيمختلاةمئاق.
فورحللتانيمختلابةمئاقةقطنملاهذه
ىلعفرعتلاةزيمتماقاذإ.ةبوتكملا
،حيحصريغفرحضرعبفورحلا
اذإامةفرعملةمئاقلاهذهىلإرظناف
.هراتختلاًرفوتمبولطملافرحلاناك
نملفسألوأىلعألريرمتلابمق
يدؤي.بولطملافرحلاددحمثةمئاقلا
اذهعضوىلإةمئاقلانمفرحديدحت

متي.حيحصلاريغفرحلالحمفرحلا
فرحألالاخدإمسقيففرحلاضرع
.ةشاشلانم

ةعقاولاةقطنملاهذه:فرحألالاخدإ.
هذهضرعفلتخيدق.ةشاشلاىلعأ
.ةمدختسُملاةزيملابسحةقطنملا

تارايخلاتادادعإ

بناجلايفةقطنمنعةرابعمسقلااذه
.فرحألاىلعفرعتلاةشاشنمنميألا
تناكاذإطقفمسقلااذهضرعفلتخي
ةبوتكمةشاشلاىلعةضورعملافرحألا
فورحلاعضووأةريبكلافورحلاعضوب
.)ةريبكلاوةريغصلا(ةطلتخملا

.k:تامولعملاةشاشنمسملا
طبضىلعدادعإلااذهلمعي.هيفرتلاو
.فرحألاىلعفرعتلاةزيمةعرس
)عرسأ(Fasterيهتادادعإلا
)يضارتفا(Defaultو
.)ئطبأ(Slowerو

.Audio Feedback)تاقيلعتلا
تاقيلعتلاليغشتلسملا:)ةيتوصلا
.اهليغشتفاقيإلوأةيتوصلا
نعةرابعةيتوصلاتاقيلعتلاةزيم
ءانثأثدحيءارجإيألةيتوصةباجتسا
.فرحألاىلعفرعتلاةزيممادختسا

.ABC/abc:ةشاشنمسملا
تاعومجمضرعلهيفرتلاوتامولعملا
ةعومجمسملا.ةرفوتملافرحألا
تاعومجمرفوتتالدق.رييغتللفرحأ
ضعبيففرحألانمةددعتم
ةلاحكلذكزمرلااذهضرعي.قطانملا
يتلاةريغصوأةريبكفرحأنمةرابعلا
فرحألاعضويفًايلاحةطشننوكت
ةعومجمىوسرفوتتملاذإ.ةطلتخملا
،اهيفدجاوتملاةقطنمللةدحاوفرحأ
فرحألاىلعفرعتلاةزيمسملنإف
ىلعفرعتلاةذفانطقفحتفيس
.اهقلغيمثفرحألا
ةطلتخملاةلاحلافرحأعضوناكاذإ
ةزيمنمةريخألافرحألانإفاًرفوتم
عضولابرهظتسفرحألاىلعفرعتلا
.طلتخملاعضولاويولعلا

ةدحاوةقفدثحبلا

مامتهاةطقنوألاصتاةهجوأناونعلخدأ
موقيسوثحبلاطيرشيفًايئزجوأالماك
.تاقباطتلاعيمجضرعيوثحبلابماظنلا
الكاهثحبمتييتلالاصتالاتاهجنمضتت
ةلصتملافتاهلابلاصتالاتاهجةمئاقنم
.ةبكرملابلاصتالاةمئاقو
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ثحبلاةيلمع

يفثحبلاةيولوأديدحتةيلمعلثمتت
يفةينمزلاةدملاريصقتيفةدعاسملا
ىلعروثعلاةلاحيفف.جئاتنلاىلعروثعلا
متي،ثحبعونذيفنتدنع%١٠٠ةبسنبقباطت
.ةيقبتملاثحبلاتايلمعءاغلإ
:يلاتلابيترتلابثحبلاةيلمعماظنلايرجي
ةبكرملابلاصتالاتاهجةمئاق.١
ةلصتملافتاهلالاصتاتاهجةمئاق.٢
مامتهالاطاقن.٣
نيوانعلا.٤
نألاًرظنالوألاصتالاتاهجءارجإمتي
مايقلانكميوًايبسنةريصقةمئاقلا
.ةعرسبكلذب
نألاًرظنكلذدعبمامتهالاطاقنبمايقلامتي
ثحبلاةيلمعهقرغتستيذلاتقولارادقم
ينعتدق.قفاوتممامتهالاطاقنطسوتمل
لقأتقوطسوتملقألافارحنالاةيلمع
.قرغتسم
فارحنالانألاًرظنةمئادنيوانعلادعت
ريبكنيوانعلانعثحبةيلمعليرايعملا
نيوانعلانعثحبلاتايلمعربتعت.اًدج
ثحبتايلمعقرغتستدقامنيب،اًدجةعيرس
متينل،كلذلةجيتنو.اًدجاليوطًاتقوىرخأ

متيملامنيوانعلانعثحبلاةيلمعءارجإ
تاهجيفامإديجقباطتىلعروثعلا
.مامتهالاطاقنوألاصتالا

يئاقلتلالامكإلا

عيمجعماًقبسُميئاقلتلالامكإلاليمحتمتي
طاقنةئفءامسأوةثيدحلاتاهجولا
مسانعثحبلاتايلمعركذتمتي.مامتهالا
.ةقباسلامامتهالاةطقن
،دحاوةجيتنعونىلعروثعلاةلاحيفو
.عونلاةيداحأةجيتنلاةشاشضرعمتيسف
جئاتنلاضرعمتي،ةعومجملكنمضو
امم.ةجيتنلكيفةقثلاةجردبيترتبسح
يفرهظيسةقثةجردىلعأنأينعي
.ةمدقملا

،ةديدعتاقباطتعاونأىلعروثعلاةلاحيف
ىلعأتاذجئاتنلاةمئاقضرعمتي
.ةقثقباطت
لاصتالاتاهجوناونعلاتاقباطترهظت
فوس.لماكلابةمئاقلاضرعقيسنتب
نيوانعللةديرفاًزومرقباطتلاجئاتنضرعت
لودلاوندملاوتاعطاقتلاوعراوشلاو
.لماكلاب
ةمسقنمةمئاققيسنتبمامتهالاطاقنرهظت
عقاومضرعتثيحنيميلاىلعةطيرخلاعم
ةمالعلازمرضرعمتيس.تاقباطتلا
.قباطتلاجئاتنلةئفلازمروةيراجتلا

عونلجئاتنلاةيفصتمتي،ةمئاقضرعدنع
ةيفصتلالماوعسملقيرطنعنيعم
مدعةلاحيف.ةشاشلاىلعأةدوجوملا
ةراشإلامتي،ددحمعونلةنيعمجئاتندوجو
.ةمئاقلايفةلاسرىلإ
:لاثملاليبسىلع
متيمل":نيوانعدوجومدعلةبسنلاب.

/ةلودلا<نمضنيوانعىلعروثعلا
”>ةقطنملا

مل":مامتهاطاقندوجومدعلةبسنلاب.
نمضمامتهاطاقنىلعروثعلامتي
".>ليم٥٠٠/مك٨٠٠/ليم٥٠/مك٧٥<
فصنىلعءانبةفاسملاهذهرهظت
يتلاةيلاحلاتادحولاولمتكملارطقلا
.اهديدحتمتي

مل":لاصتاتاهجدوجومدعلةبسنلاب.
".لاصتاتاهجىلعروثعلامتي

ىلعيئزجثحبتايلمعبماظنلاموقي
وألوألامسالاةباتكنإفاذل،لاصتالاتاهج
روثعلاىلإيدؤينأنكميريخألامسالا
لاخدإىلإةجاحكانهسيل.قباطتىلع
اهيلعروثعلامتيىتحلماكلابلاصتالاةهجل
.ثحبلاةيلمعيف
جئاتنلاةمئاقبةجردملاصتاةهجسملنإ
ةيسايقلالاصتالاةهجليصافتضرعرهظي
وأراسملاءدبلناونعلثم،رصنعديدحتل
.ةملاكمءارجإلفتاهمقر
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ناونعلا

قيرطنعةهجويأنعثحبلانكمي.
قيرطلاوأعطاقتلاوأناونعلاةباتك
ىلععيرسلاقيرطلالخادموأعيرسلا
هذهةباتكمتي.حيتافملاةحول
لقحيفاهضرعوتامولعملا
ءدبلثحبلازمرسملا.تامولعملا
.ثحبلاةيلمع
:لاثملاليبسىلع
Crawford:ةنيدملا

يسيئرلاقيرطلا:عراشلا
House 12334)لزنملامقر(:#

،حيتافملاةحولضرعىلإلوخدلادنع.
ملولىتح،هتباتكمتصنرخآرهظيس
.ةرمرخآيفهنعثحبلامتي

ناونعوأيئزجناونعةباتكنكمي.
ةباتكةلاحيفو.ثحبلالقحيفلماك
مادختساماظنلالواحيس،يئزجناونع

تامولعملاةفرعملةيلحملاتامولعملا
ةلاحيف،لاثملاليبسىلع.ةيقبتملا
،ةلودلاوأةنيدملامساةباتكمدع
ثحبلاةيلمعنأماظنلاضرتفيسف
ةنيدميفوأةيلاحلاةنيدملايفمتتس
نكميامك.ةيلاحلاةلودلايفةرواجم
نيوانعلاتاقيسنتىلعفرعتلاماظنلل
.ىرخأقطانملاًقفوةبوتكملا

عقوموأةهجوناونعةباتكةلاحيفف
دلبلاراصتخاةفاضإبجي،دلبلاجراخدوجوم
.ناونعلامساةباتكدعب

ةيئالمإلاءاطخألا

مدعةلاحيفلئادبريفوتماظنلاعيطتسي
عبرميفةبوتكملاةرابعلاىلعروثعلا
برقأماظنلامدختسيو.ةقيقدةروصبثحبلا
جئاتنلارفويوثحبلاةرابعلةمئالمةرابع
.اهبةصاخلا
يتلاةرابعلانعثحبلابًالوأماظنلاأدبي
روثعلامدعةلاحيفو.ةقيقدةروصباهتبتك
تاملكمادختسامتي،ةقباطميأىلع
.ةيئزج

مدقتلاديقثحبلا

جئاتنلارهظتسو،)ثحب(Searchزمرسملا
ريغةمئاقرصنعدجوي.طاشنلارشؤمعم
"ثحبلاٍراج"لوقيةمئاقلايفديدحتلللباق
.مدقتلاديقثحبلانأىلإةراشإلل

ضرعمتيس،جئاتنلاىلعروثعلادرجمب
.ةحيحصلاةمئاقلا

جئاتنىلعروثعلامتيمل

نمجئاتنىلعروثعلامدعةلاحيف
ةقثبنمةذافنرهظت،لخدمثحبحلطصم
OKسملا.جئاتنىلعروثعلامدعىلإريشت
.حيتافملاةحولضرعىلإةدوعلل)قفاوم(

جئاتنلاضرعةشاش

يفطقفديحوقباطتىلعروثعلاةلاحيف
نكلوةمئاقلارهظتال،ثحبلاةيلمعةياهن
Destinationضرعرهظي Details
نم)عوجر(Backسملا.)ةهجولاليصافت(
Destinationضرع Details)ليصافت
.جئاتنلاةمئاقةشاشىلإعوجرلل)ةهجولا
رفوتي،مامتهاةطقننعثحبلاةيلمعءانثأ
مامتهالاةطقننعثحبللرمتسملازمرلا

مامتهالاةطقنهذهنكتملةلاحيف
.ةبولطملا

)POI(مامتهالاطاقن

Homeنم Page)ةيسيئرلاةحفصلا(،
.ةطيرخللرظنمضرعلةحالملازمرسملا
ماظنةشاشىلعةهجورايخسِملا
لئاسوىلإلاقتناللهيفرتلاوتامولعملا
.ةهجولالاخدإضرع
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طاقنتائفبةمئاقضرعلPOIسملا.١
.مامتهالا
وهPOIمئاوقلكيفرايخلوأ
ىلعأىلعلوصحلل.ثحبلاةفيظو
سملا،تائفلالكلتايوتسملا

Spell Name)ددحوأ)مسالاةئجهت
اذهقاطنيفثحباوةئف
.طقفديدحتلا

مامتهالاطاقنتائفنمةئفسمل.٢
ةيعرفلاتائفلاضرعل
.اهتحتةجردنملا

يفجئاتنيأدوجومدعلاحيف.٣
ةقطنملانمضةددحملاةيعرفلاةئفلا
ثحبلاقاطنةعسوتمتيسف،ةطيحملا
.ةجيتنىلعروثعلانيحل

تائفنمىلعأةئفديدحتلاحيفو.٤
متي،معاطمنعثحبلالثم،ثحبلا
عضومراوجبةقطنمللةطيرخلاريبكت
دنع.تاقباطتبرقأضرعلةبكرملا

عونلاهتيفصتنكمي،ةمئاقضرع
ىلعأةيفصتلاسمللالخنمنيعم
جئاتندوجومدعةلاحيف.ةشاشلا
متي،ددحمةيفصتلماععونلةنيعم
.ةمئاقلايفهيلإةراشإلا

اهريبكتوأةطيرخلاةعسوتكنكمي.٥
طاقنةمئاقليلقتلكعبصأمادختساب
.ةطيرخلاعملعافتللومامتهالا
نمرهظتتناكيتلازومرلارمتستسو
متيسكلذكو.اهثيدحتمتيسولبق
يذلاعضوملاىلعءانبةمئاقلاثيدحت
رصتقي.ةطيرخلاضرعريبكتهيفمت
ىلعمامتهالاطاقننعثحبلا
.ةطيرخلاهيلإتلقتنايذلاناكملا

ةداعإلثحبلاةطيرخسمللاحيف.٦
ةيحيضوتلامهسألارهظتس،زكرمتلا
ثحبلاعقومزكرمىلإةراشإلل
طاقنزومردحأسملدنعو.ديدجلا
عضويفدجاوتلاءانثأمامتهالا
رهظتسف،لماكلابةطيرخلاعيسوت
ةليسوسملا.عقوملااذهلحرشةليسو
.ةهجولاليصافتضرعلحرشلا

ةطيرخلانييعتةداعإرايخسملا.٧
يئاقلتلاعضولاىلإةطيرخلاةداعإل
زكرمتةداعإمتيو.ثحبلاوريبكتلل
قيرطلاوةرايسلاعقوملوحةطيرخلا
هديدحتمترخآعقوميأوأةهجولاو

ةداعإ(Resetرايخرهظيال.ثحبلل
ةلاحيفالإةطيرخلابصاخلا)نييعت
.ًايوديةطيرخلاطبض
نمةددعتمعاونأىلعروثعلاةلاحيف
عم)لكلا(Allةمئاقرهظت،تاقباطتلا
عمةقثلاةجردبيترتبسحةفنصمجئاتنلا
.ةمدقملابةقثةجيتنىلعأدوجو

حيتافملاةحولمادختسا

قيرطنعمامتهالاطاقنيفثحبلانكمي
وأةئفلاوأمامتهالاةطقنمسالاخدإ
ةحولىلعفتاهلامقروأاًعمةئفلاومسالا
.حيتافملا
تامولعملالاخدإكنكمي،لاثملاليبسىلع
:يلاتلالكشلاب

POI Name)ماعطلا:)مامتهالاةطقنمسا
يملاعلا

POI Category)ةطقنةئف
معاطم:)مامتهالا
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POI Name and Category)ةطقنمسا
معاطميملاعلاماعطلا:)ةئفلاومامتهالا
0001222555:مامتهالاةطقنفتاهمقر

ملاذإعقوملاخدإنكمي،كلذىلإًةفاضإ
ءارجإمتيس.راوجلايفمامتهالاةطقننكت
.ددحملاعقوملانمبرقلابثحبلااذه
تامولعملالاخدإكنكمي،لاثملاليبسىلع
:يلاتلالكشلاب
ماعطلا:عقوملاومامتهالاةطقنمسا
ةقراشلاتارامإلايملاعلا
مامتهالاطاقننعثحبلاجئاتنرهظتس
روثعلابيترتبسححيتافملاةحولمادختساب
.اهيلع

ةمهملاطاقنلاعقاومنعثحبلا

مامتهالاطاقننعثحبللحفصتلاةلاحيف
حيتافملاةحولمادختسابجئاتننعثحبلاوأ

ثحبلامتيذلاعقوملانعفلتخيعقوميف

زمرسملبمق،اًقباسهيف
Search Options)يف)ثحبلاتارايخ

.رخآعقومديدحتلةطيرخلاضرع
ةمئاقيفاًضورعماًرايخسملا

Select Search Area)ديدحت
.)ثحبةطقنم
.POIs Along Route)ةمهملاطاقنلا

)راسملايف
ةبيرقلاةمهملاطاقنلا.
ةهجولانمةبيرقلامامتهالاكاقن.
رخآعقوميفةدوجوملامامتهالاطاقن.

ةلضفملامامتهالاطاقن

فرعموأتائفلاوأعقاوملاظفحنكمي
يفةددحممامتهاطاقنةلسلسبصاخ

Favorites)طاقنضرعنمض)تالضفملا
.مامتهالا

.تالضفملاعقاومضرعلىلعألlبحسا

ظفحلقبسمدادعإرارمتسالاعمسملا
عمجمتيامدنع.اهظفحبولطملاةئفلا

ىلعةئفيف،ةمهملاطاقنلانمةعومجم
يفةلماكلاةئفلاظفحمتي،لاثملاليبس
ظفحمتيامدنع.عاجرتساللتالضفملا

ىلإيمتنتيتلامامتهالاطاقننمةعومجم
رهظت،تالضفملايفةلسلسلافرعُمسفن
مامتهاةطقنةلسلسظفحلةقثبنمةلاسر
ظفحوأ،طقفعقوملاكلذظفحبلطت

طاقنعمجمتيال.لماكلابةلسلسلا
نوكيامدنعةلسلسلالخنمالإمامتهالا
)زرف(Sortزمرسملا.ًايدجبأزرفلابيترت
.زرفلاةقيرطرييغتل

ةلسلسوأمامتهاطاقنةئفءاعدتسا

وأمامتهاطاقنةئفءاعدتساةلاحيف
ماظنلاضرعي،ةلضفملانمنمةلسلس
لكشبةقباطتملاثحبلاجئاتنبًةمئاق
ناكمللنكامألابرقأىلعمئاقيضارتفا
كلذكنكمينكلو،ًايلاحهيفدجاوتتيذلا
زمرسملا.رخآناكميفثحبلا

Search Options)ديدحتل)ثحبلاتارايخ
.رخآعقوم

اقبسمةددحملاPOIمامتهالاطاقنليمحتوءاشنإ
)My POIs(

ةنزخملاPOIةمهملاطاقنلاىلعةوالع
نكمي،هيفرتلاوتامولعملاماظنيفلعفلاب
.اقبسمةددحمPOIةمهمطاقنءاشنإ
ةددحمPOIمامتهاةطقنءاشنإءانثأ
GPSماظنتايثادحإلاخدإبجي،اقبسم
عقوملضرعلاولوطلاطوطخبةصاخلا
.يفصولامسالاوPOIةمهملاةطقنلا
،اًقبسمةددحمPOIةمهمطاقنءاشنإدعب
هيفرتلاوتامولعملاماظنىلإاهليزنتكنكمي
.USBزاهجنم
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مامتهالاةطقنتانايبحبصت،اهليمحتدرجمب
POIةمئاقيفاهرايتخانكميةهجوةباثمب

My POIs.

تامولعمىلعلمتشمصوصنفلمءاشنا

ررحمجمانربمادختسابصوصنفلمءاشنإ
مسابفلملااذهظفحا.طيسبصوصن
."TomsPOI.csv"لاثم،.csvدادتمالاو

ىلإPOIمامتهالاةطقنتامولعملخدأ
:ةيلاتلاةغيصلابصوصنلافلم
،ضرعلاتايثادحإ،لوطلاتايثادحإ.

تامولعم"،"مامتهالاةطقنمسا"
."فتاهلامقر"،"ةيفاضإ
،7.0350000،50.6318040:لاثم

"Michaels Home"،
"123 Maple Lane"،
"02379234567".

GPSماظنتايثادحإلاخدإبجي.
نماهذخأنكميوةيرشعتاجردب
تامولعملارفاوتت.ةيفارغجلاةطيرخلا
لكشبفتاهلامقرزومروةيفاضإلا
.يرايتخا

ةطقنمسازواجتيالأىلعصرحا.
تامولعملازمروPOIمامتهالا
.ةمالع٦٠ةيفاضإلا

مامتهالاةطقنتامولعملاخدإبجي.
POIدحاورطسيفةهجوناونعلكل

.لصفنم

USBزاهجبPOIمامتهاةطقننيزخت

مق،USBزاهجبيسيئرلادلجملايف
،"myPOIs“مسابدلجمءاشنإب
.USBزاهجليسيئرلادلجملاوه"\:F"،لثم

فلمنيزختبمق،”myPOIs“دلجملايف
لثم،POIةمهملاطاقنلاعمصوصنلا

"F:\myPOIs\TomsPOIs.csv."

تامولعملاماظنىلإPOIمامتهالاةطقنليمحت
هيفرتلاو

ىلعيوتحييذلاUSBزاهجليصوتبمق
يفUSBذفنمىلإةمهملاةطقنلاتامولعم
ةلاسررهظت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
POIمامتهالاناكمتامولعمليزنتببلاطت
عيمجنيزختمتي.المأUSBزاهجنم
اهدوجوةلاحيفىتحPOIمامتهالاطاقن
.ةديدعتادلجميف
ميظنتلةيعرفلاتادلجملاءاشنإاًضيأنكمي
لثم،تائفيفةمهملاطاقنلا

"F:\myPOIs\Restaurants
\TomsPOIs.csv."

متيال،ةلاسرلالهاجتوأضفرةلاحيف
الو.POIمامتهالاةطقنتامولعمليمحت
ةرودلةبسنلابىرخأةرمكلذبلطمتي
.ةيراجلالاعشإلا

رهظت،ليمحتلانمماظنلاءاهتناةلاحيف
طاقنلةئفديدحتببلاطتةقثبنمةلاسر
.كلذيفةبغرلادنع،ةديدجلاPOIمامتهالا

تائفلارييغتوبلج

يفPOIمامتهالاطاقندجاوتةلاحيف
فلملاتانايبةعجارممتي،ايديمزاهج
تافلملابةصاخلاتانايبلاباهتنراقمو
ناكاذإ.ماظنلايفلعفلابةدوجوملا
فلملانمثدحأهليزنتيراجلافلملا
طاقنةئفرييغتمتيسف،ماظنلايفدوجوملا
طاقنبساسملامتيالو.POIمامتهالا
لبقنمةنزخملاىرخألاPOIمامتهالا

.ىرخأتائفنمض

نيوانعلارتفدليمحت

كرحميفنيوانعلارتفددجاوتةلاحيف
USBهيبنتلاسفنمادختسامتيسف،لصوم

اهيلعروثعلامتيتلاعضاوملاىلإةراشإلل
دوجوةلاحيف.اهليمحتذئدنعنكميو
،ةرايسلانيوانعرتفديفلعفلابىوتحم
رييغتةرورضيفةبغرلانعماظنلابلطي
)ظفح(Saveسملا.نزخملاىوتحملا
Addressتامولعمقوفةباتكلل Book
Cancelسملا.ةدوجوملا)نيوانعلارتفد(
.تامولعملابلجءاهنإل)ءاغلإ(
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ةلمحملاPOIمامتهالاطاقنحفصت

ةلمحملاPOIمامتهالاطاقنىلإلوخدلا
يفPOIsةحئالدنبرايتخالالخنم
.POIsةحئال

يبةصاخلامامتهالاطاقنريرحت

ةلمحملاPOIمامتهالاطاقنليدعتنكمي
طاقنفذحنكمي.ةئفلاىوتسمدنع
ةداعإوأاهلمكأبةئفكهذهPOIمامتهالا
:تائفلاليدعتل.ىرخأةئفكاهصيصخت
ةئفلاةشاشيف)ليدعت(Editسملا.

.POIةمهملاطاقنلاليدعتلةيسيئرلا
.ةئفلكمسابناجبليدعتلازومررهظت
اذهيفمامتهالاطاقنلحفصتدجويال
.طقفليدعتلافئاظورفوتت.عضولا

وأفذحلاكةيلمعيأبمايقلاةلاحيف.
ظفحمتيفوسف،صيصختلاةداعإ
.روفلاىلعتارييغتلا

POIمامتهالاطاقنتائفرييغت

نمىرخأةئفبPOIتائفصيصختنكمي
ةصاخلاةقيرطلاسفنمادختسالالخ
رتفدلخدمبةقلعتملاةئفلاصيصختب
بناجلاضرعي،ليدعتلادنع.نيوانعلا
.ةيلاحلاةئفلامساةشاشلانمنميألا

ةمهملاةطقنلاتائففذح

سمللالخنمPOIتائففذحنكمي
Edit)ليدعت(مثDelete)رهظت.)فذح

.فذحلاةيلمعديكأتل،ةقثبنمةلاسر

ةظوفحملاتاهجولا

تاهج(Contactsنمةظوفحمةهجوددح
Recentنموأ)لاصتالا Destinations
.)تاهجولاثدحأ(

لاصتالاتاهج

ضرعل)لاصتالاتاهج(Contactsسملا
زاهجبوأةرايسلابلاصتالاتاهجةمئاق
طابتراةلاحيف.ةرايسلابلصتمثوتولب
رهظيسف،لاصتالاتاهجدحأبدحاوناونع
Quickناونعبرايخ Route)عيرسراسم(
دوجومدعةلاحيفو.مسالااذهراوجب
ينعياذهفلاصتاةهجيأراوجبرايخلااذه
ينعيوأصخشلااذهلناونعنمرثكأدوجو
.هللجسمناونعيأدوجومدعكلذك
Quickرايخسملا Route)عيرسراسم(
Destinationضرعىلإلاقتنالل Details
.)ةهجولاليصافت(
Quickرزنمامإ،ناونعيأسملا Route
تاهجةمئاقيفدوجوملا)عيرسراسم(
ةمئاقنمددحمناونعىلعوألاصتالا
ضرعىلإلاقتنالل،لاصتالاتاهجليصافت
.ةطيرخلاىلعناونعلااذهراهظإوةهجولا
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نمىرجتيتلاتالحرلاظفحنكمي
Contacts)دعباهتداعتساو)لاصتالاتاهج

ةرمرخآتيقوتبسحبيترتلانوكيو.كلذ
ظفحدنع.اهيفةلحرلامادختسامت
لثمييضارتفامساباهليجستمتي،تالحرلا
يفةمئاقلاهذهرهظتنل.ةيئاهنلاةهجولا
ةظوفحمتالحريأدوجومدعةلاح
.لبقنم

ةديدجلاصتاةهجةفاضإ

ماظنموقيس،ةديدجلاصتاةهجءاشنإدنع
نمتانايبلاةفاكظفحبًايئاقلتةحالملا
.ةديدجلاصتاةهجىلإددحملاعقوملا
:يليامكةظوفحملاتامولعملانزُختس
هرابتعابهظفحمتيسعقوملامسا.

لوألامسالا
هرابتعابهظفحمتيسفتاهلامقر.

لمعلا
لمعلاهرابتعابهظفحمتيسناونعلا.
اهظفحمتيسةمهملاطاقنلاتامولعم.

تاظحالماهرابتعاب
ةئفلالقحيفةئفلاظفحمتيس.
متيس،"ةديدجلاصتاةهجءاشنإ"سملدعب
.ذئنيحةديدجلاصتاةهجضرع

ةلضفملاتاهجولا

ةلضفملايفتاهجولاظفحنكمي.
متيو.قحالتقويفاهؤاعدتساو
ءاعدتسادنعةهجولاليصافتضرع
ةمهملانكامألاوأنيوانعلادحأ
عونبسحىلعكلذوةلضفملا
.ةلضفملا

نيوانعلادحأىلإهيجوتلامتيامدنع.
ةروصبناونعلااذهرهظي،ةلضفملا
ةطشنلاتالضفملاسملا.ةطشن
.راسملااذهفاقيإل

اهئاعدتسالةلضفملايفعقاوملاظفحا.
ضرعيفقحالتقويف

Destination Details)ليصافت
.)تاهجولا

.نيوانعلارتفدنمتالحرلاظفحا.

لاصتالاتاهجليصافتةمئاقنمتالضفملانيزخت

يأوألاصتالاةهجمساظفحنكمي
وأفتاهلامقرلثمهبةصاختامولعم
Contactنمناونعلا Details)ليصافت
.ةلضفملايف)لاصتالاةهج
ءانثأقبسملاطبضلارارزأدحأسملا.

ةمئاقيفلاصتالاةهجةدهاشم
Contact Details)ةهجليصافت

ةهجمساظفحنكمي.)لاصتالا
تامولعملاعيمجولاصتالا
.هعمةلجسملا

.ةلضفمكظفحللرارمتسالاعمسملا.
نملاخدإلااذهناونعنوكيس
.لاصتالاةهجمساةلضفملا

.ةهجولاضرعل"ةلضفملا"سملا.

ةطيرخلانمتالضفملانيزخت

نمةلضفملايفعقاوملانيزختنكمي
.ةطيرخضرع
متي،قيرطلاهيجوتدوجومدعةلاحيف
.ةلضفملايفيلاحلاةرايسلاعقومظفح
ظفحمتيس،قيرطلاهيجوتدوجوةلاحيفو
.ةيئاهنلاةهجولا
.تالضفملاضرعلىلعألبحساوسملا
نمهلضفتعقوميأرارمتسالاعمسملا
.هظفحلةطيرخضرع



GMC Infotainment System (HMI 2.6: IO5/IO6) (GMNA-Localizing-MidEast-
14024337) - 2020 - CRC - 5/17/19

ةحالملا٥٨

قيرطلاهيجوت

ضرعىلإلاقتنالل)لاقتنا(Goسملا.
.راسملاهيجوتءدبلويسيئرلاةحالملا

طشنقيرطدوجولاحيف.
ةقثبنمةلاسررهظتسف،ماظنلايف

"What would you like to do with
this destination?"

هذهعمهلمعبغرتيذلاام(
:يفتارايخلالثمتتو)؟ةهجولا

Add As Waypoint)ةطقنكةفاضإ
Setوأ)ةيعجرم New Destination
Cancelوأ)ةديدجةهجوديدحت(
.)ءاغلإ(

اهعضومتي،ةيعجرمةطقنةفاضإدنع.
قيرطلاىلإيدؤييذلاعقوملايف
.ةيلعافرثكألا

يتلاةيعجرملاطاقنللىصقأدحكانه.
غولبدنعو.ماظنلاىلإاهتفاضإنكمي
،ةيعجرملاطاقنلانمىصقألادحلا

بوجوىلإريشتةقثبنمةلاسررهظت
ةيناكمإلبقًالوأةيعجرمةطقنفذح
ماظنلاظفتحيس.ةديدجةدحاوةفاضإ
طاقنلاةمئاقيفةيعجرملاةطقنلاهذهب
متيسوًاتقؤمةفقوتملاةيعجرملا
رفوتدنعراسملاىلإًايئاقلتاهتفاضإ
ةطقنلاىلإلوصولابامإ،ناكم
.ةدحاوفذحقيرطنعوأةيعجرملا

ىلعأللبحسا،عقاوملادحأظفحل.
رارمتسالاعمسملا.تالضفملاضرعل
عقوملاظفحلقبسملاطبضلارز
.ةلضفملايفضورعملا

ةفاسملاو)ETA(لوصوللردقملاتقولا

ضرعي،قيرطلاهيجوتيفنوكتامدنع.
وأETAلوصوللردقملاتقولاماظنلا
.ةدايقلاةفاسموأرفسلاتقو

يأمادختسابتقولااذهباسحمتيو.
.ةحاتمةيرورمتامولعم

ةطقنبةناعتسالابةلحرلاةلاحيفو.
لوصوللردقملاتقولارهظي،ةيعجرم
امباًعيمجةدايقلاةفاسمورفسلاتقوو
.ةيئاهنلاةهجولاعممءالتي

عملوصوللردقملاتقولاضرعمتيو.
ةينمزلاةقطنملايفتافالتخايأرابتعا
.رفسللةجيتن

ليدبتللETAتامولعمةقطنمسملا.
يلامجإولوصوللردقملاتقولانيب
.ةدايقلاةفاسموةدايقلاتقو

يلاحلاعراشلامسا

دوقتيذلايلاحلاعراشلامساضرعمتي
.ضرعلاةشاشزكرمعاقلفسأهيفةبكرملا
قيرطىلعوأرعوقيرطىلعةدايقلادنع
."ةرعوقيرطعقوم"رهظت،فورعم

ةنيدملابريسلاةراحهيجوت

ىلعيوتحتةروانمةقطنمنمبارتقالادنع
اهنإف،ةنيدملابةيورملاةراحلاليلدتامولعم
.ةيعيبطلاةروانملاةقطنمرشؤملحملحت
ثيحبةشاشلاطسوهاجتمهسألادتمتس
.لهسأةقيرطبةروانملانكامأديدحتنكمي
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ةعيرسلاقرطلاىلعةيرورملاةراحلالخادهيجوتلا

ىلعقرطلاتاعطاقتضرعةروصضرُعت
تامولعميطغتوةشاشلابىنميلاةفاحلا

Distance)كيرحتمتي.ًاتقؤم)ةفاسملا
اًراسيعراشلامساويلاحلاةبكرملاعضوم
ةطيرخلاضرعةشاشيفهزكرمتمتيو
.عضوملااذهضرعدنعةحاتملا

ةرعولاقرطلاعضو

قيرطىلعةبكرملاريستامدنع
قيرطلامهسماظنلاضرعي،ةرعو
ضرعيوفاطعنالارشؤميفةرعولا
"Off Road Location")قيرطلاعقوم
.عراشلامسالقحيف)ةرعولا

ةهجولللوصولا

يفقيرطلاضارعتساتامولعمضرُعت
ناونعضرُعيوقاطعنالارشؤمعقوم
.عراشلامسالقحيفةهجولا

توصلاتامولعم

عضوملاسفنيفتوصلاتامولعملظت
ةشاشنمنميألايلفسلانكرلايف
.ضرعلا
يفيلاحلاعراشلامساتامولعملظت
اذإاهفذحمتيسنكلو،عقوملاسفن
.رمألامزل

Turn List)تافاطعنالاةمئاق(

ىلعدوجوملايلاتلافاطعنالارشؤمسملا
ةمئاقوأتافاطعنالاةمئاقضرعلةطيرخلا
لعافتلاددحمريغصتمتي.ةيعجرملاطاقنلا
بحسا.ًايئاقلتنكُممردقىصقأىلإ
:ةيلاتلاتارايخلاراهظإلىلعألل

ةهجولا

ةفاضإل)ةهجولا(Destinationسملا
ضرعءانثأةهجولارييغتلوأةيعجرمةطقن
زمرسملدنع.تافاطعنالاةمئاق

Destination)ةشاشلاضرعت،)ةهجولا
.)ةهجولا(Destinationمئاوق

هيجوتلاءاهنإ

Endسملا Guidance)هيجوتلاءاهنإ(
ةمئاقيفيلاحلاراسملاقيلعتل
رايخسملدنعو.تافاطعنالا

End Guidance)متي،)هيجوتلاءاهنإ
دوعتوتافاطعنالاةمئاقنمجورخلا
.يسيئرلاةطيرخلاضرعىلإةشاشلا

اهبنجتبجييتلاقطانملا

Avoidسملا Areas)بجييتلاقطانملا
يذلاعيرسلاقيرطلامساديدحتل)اهبنجت
ةقثبنمةلاسرماظنلاضرعي.هبنجتبجي
يفاهبنجتبجييتلالايمألاددعةفرعمل
قيرطلابنجتىلعديكأتللوأقيرطلااذه
.لماكلاب

Turn List)تافاطعنالاةمئاق(

ةطقنمدختستةلحريفنوكتامدنع.
Turnزمرسملا،ةيعجرم List)ةمئاق
.تافاطعنالاةمئاقضرعل)تافاطعنالا
،تافاطعنالاةمئاقىلإلوخدلادنعو
.ةيلاتلاةروانملاتاداشرإعمستس

ةهجولامساوهفاطعنالاةمئاقناونع.
تامولعملازمرسملا.اهناونعوأ
ضرعلةهجولامساراوجبدوجوملا
.ةهجولاتامولعم
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بيترتبتافاطعنالاةمئاقفينصتمتي.
برقألااهيلعرمتيتلاتاروانملا
ةروانملازييمتمتياماًمئادو.برقألاف
ةمئاقيفلوخدلادنعةيلاتلا
.اهتفرعمليهستلتافاطعنالا

نيبواهنيبةفاسملاىلإريشتةروانملك.
عقومنيبواهنيبوأةقباسلاةروانملا
دعءارجإمتيسو.يلاحلاةرايسلا
ءاهتنالانيحلةيلاتلاةروانملايفيلزانت
يتلاةروانملاأدبتمثةروانملاهذهنم
.كلذكيلزانتلادعلايفاهيلت

ردقمتقورفوتيةروانملكيفو.
ةدايقلافورظىلعًءانبلوصولل
.ةيلاحلا

ةظوفحملاتالحرلا

ةيعجرملاطاقنلاتالحرظفحنكمي
رايخسملا.لبقتسملايفاهؤاعدتساو

Add)ةيعجرملاطاقنلاةمئاقيف)ةفاضإ
Savedةمئاقىلإةلحرلاظفحل Trips
تاهجةمئاقيف)ةظوفحملاتالحرلا(
متي،تالحرلاظفحدنع.ةرايسلالاصتا
ةهجولالثمييضارتفامساباهليجست
ةظوفحملاتالحرلاليدعتنكمي.ةيئاهنلا
لوصولل)ليدعت(Editرايخسمللالخنم
لاخدإلابةصاخلاليدعتلاةشاشىلإ
ليدعتلللباقلاديحولالقحلاو.ظوفحملا
مسالالقحسملا.مسالالقحوه

بتكا.حيتافملاةحولضرعىلإلوصولل
روفًايئاقلتمسالااذهظفحمتي.مسالا
.حيتافملاةحولمادختسابهتباتك
نمةظوفحملاةلحرلافذحكلذكنكمي
)فذح(Deleteرايخسملا.ليدعتلاةمئاق
.فذحلاةيلمعديكأتلةقثبنمةلاسررهظتسو

تايثادحإلا

ةطقنمدختستةلحريفنوكتدنع.
يلاتلافاطعنالارشؤمسملا،ةيعجرم
متي.ةيعجرملاطاقنلاةمئاقراهظإل
يوتحتدقو،ةيعجرمةطقنرخآضرع
وأ)ةيعجرمطاقن(Waypointsىلع

Turn List)وأ)فاطعناةمئاق
Edit Route)قيرطلاليدعت(.

ةيعجرملاطاقنلاةمئاقفينصتمتي.
برقألاةيعجرملاةطقنلاعضورابتعاب
ىلإةراشإلامتيو.ةمئاقلاةمدقميف
ىلعيوتحيزمربةيعجرمةطقنلك
.ةيلاتلاةيعجرملاةطقنلانماًءدبمقر

صاخلاقيرطلاعاطقىلإةراشإلل.
نمىقبتيامو،ةيلاتلاةيعجرملاةطقنلاب
ناولأبتاعاطقلاهذهرهظت،قيرطلا
.ةفلتخم

نّسحملاقيرطلا

نيسحتل)نيسحت(Optimizeسملا.
ةطقناهبدجوييتلاةيلاحلاةلحرلا
.ةيعجرم

دادعإةيفيكلاًقفونيسحتلامتي.
ليبسىلع،ةديدجلاقرطللتاليضفتلا
رصقألاوأعرسألاقيرطلا،لاثملا
.دوقوللرفوملاوأةفاسم

قيرطلانيسحتماظنلاةلواحمءانثأ.
ةلحرةشاشىلعأطاشنلارشؤمرهظي
ماظنلاناكاذإو.ةيعجرملاةطقنلا
ةفاسمولوصوللردقملاتقولابسحي
رشؤمرهظيسف،ةيعجرمةطقنلةلحرلا
.ةمئاقلاناونعيفطاشنلا

وأةرملوألةيعجرمةطقنءاشنإدنع.
ةطاقنةلحرىلإةيعجرمطاقنةفاضإ
يذلاعقوملايفاهتفاضإمتي،ةيعجرم
.نّسحملاقيرطلاىلإيدؤيس

ةفاضإمثةهجولطيطختلاةلاحيفو.
لبقاهتفاضإمتيسف،ةيعجرمةطقن
بسحىلع،اهدعبوأةيلاحلاةهجولا
.لثمألاقيرطلاىلإيدؤيامهيأ
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ةيعجرمطاقنةلحردوجوةلاحيف.
ةفاضإمتيس،رثكأوأنيتهجونمنوكتت
عقوملايفىرخأةيعجرمطاقنيأ
.لثمألاقيرطلاققحيسيذلا

قيرطلاليدعت

Editسملا. Route)راسملاليدعت(
ةيعجرمةطقنةلازإلوأبيترتلاليدعتل
)فذح(Deleteسملا.راسملانم
.راسملانمةيعجرمةطقنةلازإل

فذحديكأتبكبلاطتةقثبنمةلاسررهظت.
.ةيعجرملاةطقنلا

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
تاراشإمادختسابةبكرملاعقومديدحتمتي
ةفلتخملاةبكرملاتاراشإوةيعانصلارامقألا
.ةطيرخلاتانايبو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
مدعدنعو.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل

نمةلسرملاتاراشإللكترايسلابقتسا
ىلعزمررهظيفوس،ةيعانصلارامقألا
.٤٧/ةحالملازومرعجار.ةطيرخلاةشاش
ثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإتالخادت
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا
يفتامولعملانمديزمىلعلوصحللو
)GPS(ةحالملاماظنلمعمدعةلاح
ةقلعتملاتالكشملارظنا،مئالملكشب
و٦٢/راسملاهيجوتب
.٦٢/ماظنلاةنايصىلإةجاحلاةلاحيف

ةبكرملاعقومديدحت
ةرايسلاعقومنوكيدق،نايحألاضعبيف
رثكأوأدحاوببسبقيقدريغةطيرخلاىلع
:ةيلاتلابابسألانم
.قيرطلاريغت.
حطسأتاذقرطىلعةرايسلاكرحت.

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاكةقلز
وأةجرعتمقرطىلعةرايسلاريس.

.ةليوطاهنكلوةميقتسمقرط
وأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبكةبكرم

ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.
.رحقيرطل

وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.
.ةرابع

لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.
.حيحصريغ

.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.

وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.
ةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلانكر

ةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.
بآرمنموأ،تابكرملانكرةحاسنم
.فقساهلةحاسنموأ

ديدحتماظنةراشإلابقتسامدع.
.)GPS(يملاعلاعقاوملا

.ةبكرملافقسىلعلماحبيكرت.

.تاراطإلالسالسبيكرت.

.يلبللاهضرعتوأتاراطإلالادبتسا.

.بسانمريغتاراطإلايفءاوهلاطغض.

ثيدحتدعبةرملوألةحالملامادختسا.
.ةطيرخلاتانايب

١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.
.مايأةدعلتلوف
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ةحالملا٦٢

ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.
فاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبوةرايسلا

راسملاهيجوتبةقلعتملاتالكشملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ

فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.
.عطاقتدنع

نكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.
.رخآلنيحنم

ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.
ءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسبةدايقلا

راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.
ةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسمضرعب
تاهجولاىدحإىلإهاجتالادنعكلذو
.ةنيعمةيثادحإربعرورملانود

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

ضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.
.تاراسملا

ةددحملاةهجولاىلإراسملاروهظمدع.
اذإوأ،ةديدجقرطكانهتناكاذإ
اذإوأ،ةريخألاةنوآلايفقرطلاتريغت
تانايبيفقرطلاضعبدرسمتيمل
.٤٧/طئارخلاعجار.ةطيرخلا

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
نمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
ديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجويالو
.مجحلاةريبكتاقاعإيأنع

ماظنلاةنايصىلإةجاحلاةلاحيف
ةمدخلاىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
لازامانهةروكذملاتاوطخلاعابتادعبو
ليكولاىلإعوجرلاىجريف،لكاشمكانه
.كبصاخلا

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
،يرودلكشبطئارخلاتانايبثيدحتمتيو
.طئارخلاتامولعمريغتتنأطرشب
ماظنليغشتلوحةلئسأكيدلتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ثيدحتلاةيلمعوأةحالملا

تانايبلاةدعاقةيطغتتاريسفت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
ثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف،اذه
ديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحتدنعو
قبسيتلاقطانملالوحليصافتلانم
تاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهلتناكو
.٦٢/ةطيرخلاتانايب
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٦٣ توصلاىلعفرعتلا

توصلاىلعفرعتلا
ةزيمحيتت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نودبرحلاليغشتلاتوصلاىلعفرعتلا
تاقيبطتعملماعتلاءانثأنيديلامادختسا
ليغشتءدبنكمي.فتاهلاوتوصلاوةحالملا
رصانعبgىلعطغضلابةزيملاهذه
gزمرسملوأةدايقلاةلجعيفّمكحتلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتتيتلا
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
عطقمديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
،طئاسولازاهجنمليغشتللٍدؤموأيتوص
امأ.ةيتوصلارماوألاةطساوباهمعدنكمي
وأتوصلاىوتسمطبضلثمىرخألاماهملا
يتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجومرييغت
ىلعطغضلالالخنماهبمايقلالهسي
البلاغلايفف،ّمكحتيرصنعوأرصنع
.ةيتوصلارماوألالالخنمرفوتت
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
ءانثتساب،اهمظعمو.ماهملامامتإلجأنم
،ةيتوصلاحيتافملاةحولوةهجولالاخدإ
تذخأاذإ.دحاورمألالخنماهمامتإنكمي
بجي،اهلامكتسالدحاورمأنمرثكأةمهملا

عونىلإةراشإلللوألارمألانوكينأ
ةحالم"لثم،اهبمايقلانيعتييتلاةمهملا

Destination Entry)دري.)ةهجولالاخدإ
لاخدإلراوحربعكدوقترماوأبماظنلا
،لاثملاليبسىلع.ةيرورضلاتامولعملا
هيجوتلجأنمةهجودوجولةجاحلادنع
وأ"ةحالم"لوقلاكنكمي،قيرطلا
."ةهجو"لاخدإ
رمأءدبلواح،اهمعدتكتغلتناكاذإ

One Shot)لثم،)ةدحاوةعفد
"Navigate to Address

<number, street, city,country>."
،ةنيدملا،عراشلا،مقرلا،ناونعلللاقتنالا(
لاخدإرمأنمعونلااذهمعدمتي.)ةلودلا
ىلعرخآلاثم.تاغللاضعبيفةهجولا
Oneرمأ Shot Destination Entry
وه)ةدحاوةعفدةهجولالاخدإ(

"Navigate to Place
of Interest – Hotels."

-مامتهالاناكمىلإلقنتلا(
هذهديفتملاذإ.)قدانفلا
لوقلواحف،رماوألا

"Navigate to Place of Interest” or
“Navigate to Address"

ىلإلقنتلاوأ"مامتهاناكمىلإلقنتلا(
.يتآلابماظنلاموقيسو)ناونعلا

ىلعفرعتلاةيصاخمادختسانكميو
طيشنتدنعوألاعشإلاليغشتدنعتوصلا
عجار.)RAP(تاقحلمللةزجتحملاةقاطلا
يف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط"
.كلاملاليلد

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا

،تدجونإ،توصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
ليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلاةئيهتروف
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسيدق.لاعشإلا

ةلجعليغشترصانعبgىلعطغضا.١
ىلعفرعتلاةزيمطيشنتلةدايقلا
ماظنةشاشبgسملاوأتوصلا
.هيفرتلاوتامولعملا

لغشيويتوصلاماظنلامتكمتي.٢
.ريفصباًعوبتماًهجومماظنلا

مثريفصلانمءاهتنالانيحلرظتنا.٣
ةفوصوملارماوألادحأحوضوبقطنا

.مسقلااذهيف

هجوميأةعطاقملgىلعطغضا
ليبسىلع.توصلاىلعفرعتلماظن
قرغتسيرمألانأودبيناكاذإ،لاثملا
طغضاف،ءاهتناللةياغللاليوطًاتقو
نأضرتفملانموىرخأةرمgىلع
.ةرشابمةرفاصردصت
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:يتوصلاهجومللناعضورفوتي
رفوت:ةليوطلاةيتوصلارماوألاتاهجوم.

تامولعملانماًديزمةليوطلاتاهجوملا
.ةرفوتملاتاءارجإلاصوصخب

تاهجوملارفوت:ةريصقتاهجوم.
امنأشبةريسيتاداشرإةريصقلا
.هلوقنكمي
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
هجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
.ةدعاسملا

هيفرتلاوتامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا

توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمرارزأرهظتس،ةطشن
ةسلجيفيوديلالعافتلابحمسيو.ةشاشلا
مامتإنكميامك.توصلاىلعفرعتلا
توصلاىلعفرعتلاةسلجلالخلعافتلا
نكميوأةيتوصلارماوألامادختسابلماكلاب
تقوريصقتلتارايتخالاضعبءارجإ
ديدحتيأءارجإةلاحيف.ةسلجلا
متيسف،ةيوديلاليغشتلارصانعمادختساب
اهبمتيسناكيتلااهسفنةقيرطلابراوحلا
ماظنلانكمتدرجمبو.ةيتوصلارماوألالالخ
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهملامامتإنم
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي

،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
ًابوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ

،توصلاىلعفرعتلاةسلجءاغلإل
:تدجونإ
يدؤيس.ةيسيئرلاةحفصلاةشاشسملا.

ىلعفرعتلاةسلجءاهنإىلإطغضلا
زمرلاسملباهؤدبمتيتلاتوصلا
تامولعملاماظنةشاشىلعدوجوملا
.هيفرتلاو

ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.
ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

ليغشترصانعنمiىلعطغضا.
توصلاةسلجءاهنإلةدايقلاةلجع
ءدباهنممتيتلاةشاشلاضرعو
.توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشت

رماوألالوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت

نإ،توصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
ةروصبتردصيتلارماوألامهف،تدجو
رماوألامهفوأ،ةلمجلاةغيصيفةيئاقلت
قيبطتلامسابقطنتيتلاةرشابملا
.ةمهملاو

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلةبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا
:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
يهتنتىتحرظتنامثهجومللعمتسا.

.دودروأرماوأيأرادصإلبقةرفاصلا
ةشاشيفثحباوأ"ةدعاسم"لق.

ليبسىلعهيفرتلاوتامولعملاماظن
.رماوألانعلاثملا

فرعتلاماظنهجومةعطاقمنكمي.
طغضلابهليغشتءانثأتوصلاىلع
.gىلع
هجوملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
،ءاهتناللةياغللاليوطًاتقوقرغتسيس
لامكتسالراظتنالانودرمألاقطنل
نمىرخأةرمgطغضا،هجوملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانع

سيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.
.مزاللانمربكأئطببالوةريبكةعرسب
ةيأنودةرشابملارماوألامادختسا
.ةيفاضإتاملك

فتاهلارماوأقطننكميامًةداع.
.ةدرفمتارابعمادختسابتوصلاو
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)ـبلاصتا(Call"لق،لاثملاليبسىلع
>name<لمعلايف""Play)ليغشت("
وأةينغألاوأنانفلامساباًعوبتم
.ويدارلاةطحممقرباًعوبتم"فيلوت"

اهقطنرذعتيةحالملاتاهجو.
لق،ًالوأ.درفمرمألالخنم
لثم،ةبوغرملاةهجولاعونحرشياًرمأ

I want directions to an“ناونعلا,”
Navigate“وأ،)ىلإتاهاجتالاديرأ(
وأ”,عطاقتىلإ)ةحالملا(
“I need to find a Place of Interest
or)مامتهالاناكم( POI,”or
“Directions to a Contact)ةهج
ةطقنوأ...ىلعروثعلاديرا(”.)لاصتا
.)ىلإتاهاجتالاديرأ(وأ)مامتها
نمديزملابلطبماظنلابيجتسيف
قطندعب.ليصافتلا
"Place of Interest)مامتهالاناكم("،
.مسالابطقفةيسيئرلسالسرفوتتس
يفةيراجتةطشنأنعةرابعلسالسلا
طاقنلةبسنلاب.اًعقوم٢٠نمرثكأ
،ةئفلامساقطنا،ىرخألامامتهالا
وأ")معاطملا(Restaurants"لاثم
."تايفشتسم"وأ"قوستزكارم"

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلةبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا

رماوألاف.رمأيأتاملكظفحليعادالو
اهمهفيواًحوضورثكأنوكتةرشابملا
Call"وهرشابملارمألاىلعلاثم.ماظنلا
ةلثمأضرعمتيو".>number<)ـبلاصتا(
مظعميفةرشابملارماوألاهذهىلع
.ةطشنتوصلاةسلجنوكتامدنعتاشاشلا
مهفي"فتاهلا"وأ"فتاهلا"رمأقطندنع
ةيفتاهةملاكمءارجإيفبغرتكنأماظنلا
لوصحلانيحلةلئسألاضعبكيلعضرعيو
.ةيفاكليصافتىلع
مساعمفتاهلامقرظفحةلاحيف
ًالكرشابملارمألانمضتينأبجيف،ناكمو
لاثملاليبسىلع،ناكملاومسالانم
"Call)ـبلاصتا(>name<لمعلايف".

تارايخيفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلا

كنمبلطيس،تدجونإ،ةمئاقضرعدنع
يأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلاهجوملا
ءارجإنكميو.ةمئاقلاهذهنمرايخ
نموأرايخلاديدحتقيرطنعًايوديرايتخالا
بولطملارايخللرطسلامقرقطنلالخ
.هديدحت
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
ةيأبةضورعمةمئاقةيأيفلمعتاملثم

وأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأةشاش
ضرعيفةدعاسمللعبصألاكيرحت
.ةمئاقلانمىرخألاتالاخدإلا
تاحفصبيلقتوأيوديلاريرمتلايدؤي
ةسلجءارجإءانثأةشاشلاىلعةمئاقلا
ثدحقيلعتىلإتوصلاىلعفرعتلا
ليغشتويلاحلاتوصلاىلعفرعتلا
مادختسابةمئاقلانماًرايخددح"هجوملا
عوجرلارزطغضاوأةيوديلاليغشتلارصانع
."ىرخأةرمةلواحملل
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
فرعتلاةزيمليغشتأدبيتلاةشاشلاىلإ
.اهنمتوصلاىلع

"عوجر"رمألا

oرزلاىلعطغضاوأ"ةدوع"لق BACK
.ةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
قطنلامث،ةيادبلاةشاشىتح"ةدوع"ةملكب
ءاغلإمتيسف،ىرخأةرم"ةدوع"ةملكب
.توصلاىلعفرعتلاةسلج

ةدعاسم

ىلعفرعتللةشاشيأيف"ةدعاسم"لُق
ةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
رهظتس،كلذىلإًةفاضإ.ةشاشلاهذهل
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هجومنمًايصناًرادصإضرعتةقثبنمةلاسر
فرعتلاةزيمءدبةقيرطبسحب.ةدعاسملا
ةقثبنملاةلاسرلاضرعمتيس،توصلاىلع
ىلعوأتادادعلاةعومجمىلعةدعاسم
سملا.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةقثبنملاةلاسرلاداعبتساللهاجتزمرلا
.ةشاشلا

هجومليغشتءانثأgىلعطغضلايدؤي
عامسمتيسوهجوملاءاهنإىلإةدعاسملا
ىلإءارجإلااذهبمايقلايدؤي.ةرفاصتوص
نكميثيحبةدعاسملاهجومفاقيإ
.يتوصرمأمادختسا

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا

ضعبيفتوصلاىلعفرعتلازمردجوي
ىلعفرعتلاليغشتل)g(توصلاتاشاش
ةلاحيف.ةزيملاهذهترفوتاذإ،توصلا
ماظنةشاشيفتوصلازمرسمل
ةيتوصلارماوألارفوتت،هيفرتلاوتامولعملا
.طئاسولاوويدارلاتازيمل
AMىلإةجوملاليدبتل:”صىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومAM<ص”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)٥٩لثم(رمألايفاهددرت

“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫١لثم(رمألايفاهددرت

MyMediaلجأنمتوصلاىلعفرعتلا

زمرديدحتءانثأMyMediaحفصتدنع
توصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس،توصلا
.MyMediaةزيمل

“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح
“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>يدؤملا
.رمألايففرعملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
فرعملاموبلألامساليغشتءدب:”>موبلألا

.رمألايف
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح
“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
فرعملاةينغألامساليغشتءدب:”>ةينغألا

.رمألايف
“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح

“Play Genre)مسا<)عونليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>عونلا
.رمألايففرعملا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحمليغشت
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.رمألايفةفرعملاليغشتلا
“Play)ليغشت:”>زاهجلامسا<)ليغشت
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ىلعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
يتوصردصمكزاهجلاديدحتدنعةشاشلا
.ةرملوأل
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:”>لصفلا
.رمألايففرعملا
“Play Audiobook)باتكليغشت
لاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحممسا
“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.رمألايففرعملاطئاسولاديدحت
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٦٧ توصلاىلعفرعتلا

"Play)راسم)ليغشتCD>مقر
راسملانمCDليغشتءدب:">راسملا
.رمألايففرعملا
"Play)راوحعبرمءدب:"ةقلحلا)ليغشت
.ددحممسالاخدإل
"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
ديدحتليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
.رمألايففرعملاطئاسولا
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:">تساكدوب
.رمألايففرعملا
“Play Video)عبرمءدب:”)ويديفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوح
"Play Video)مسا<)ويديفليغشت
طئاسولاديدحتليغشتءدب:">ويديفلا
.رمألايففرعملا
“MyMedia)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل

طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم

ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
نمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
ىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعميرورضلا
ةجلاعمنعفلتختةروصبطئاسولا
دحيدقو.طئاسولانمةريغصلاتايمكلا

نمتوصلاىلعفرعتلاتارايخنمماظنلا
يناغألانيوانعديدحتبحامسلامدعلالخ
اذإىوتسمىلعأيفةيتاوصلارماوألاب
ىصقألادحلايناغألاددعزواجت
.هبحومسملا
ىوتحمدودحلالختوصلارمأرايختاريغت
:يلاتلاكطئاسولا
تافلملاكلذيفامبتوصلاتافلم.

طئاسولاعاونأعيمجلىرخألاةيدرفلا
تاقلحوةيتوصلابتكلالوصفلثم
.ويديفلاوتساكدوبلا

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ

ددعزواجتمدعةلاحيفدويقدجوتال
اذإو.٤٠٠٠ددعللتاموبلألاويناغألاتافلم
ماظنلابةلصتملايناغألاتافلمددعناك
نكميالف،٨٠٠٠وفالآ٤٠٠٠نيبحوارتي
دحاورمأبًةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
.">ةينغألامسا<)ليغشت(Play"لثم
Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ٤٠٠٠نمرثكأدوجولاحيف
نكميالف،موبلأ٨٠٠٠زواجتيالددعلا

رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
".>موبلألامسا<)ليغشت(Play"لثمدحاو
Play"رمألاقطنًالوأبجي Album)ليغشت
ديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعبمث")موبلأ
مساقطنوهدرلانوكيو.موبلألامسا
.هليغشتبولطملاموبلألا
ةينغأفالآةينامثيناغألاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،ًابيرقت
.ةيتوصلارماوألالالخًةرشابميناغألا
ىوتحمىلإلوصولاناكمإلابلظيسنكلو
مئاوقلرماوأمادختسالالخنمطئاسولا
.عاونألاونينانفلاوليغشتلا
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.فالآةعبرألطئاسولانمعونلااذه
متيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
نمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدباهيف
مدعمتدقدويقلاهذهنمًايأنأحضاولا
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخاهبمازتلالا

ةحالمللتوصلاىلعفرعتلا

،ةحاتملاةحالملارماوألةلثمألاضعب
:تدجونإ
تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالم“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالم"
.ةددحمةهجوتامولعم
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توصلاىلعفرعتلا٦٨

“Destination Address)ناونع
ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”)ةهجولا
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
.ةلودلاوةنيدملاو
“Destination Intersection)عطاقت
عطاقتلاخدإلراوحعبرمءدب:”)ةهجولا
.ددحمةهجو
Placeةهجولا" of Interest)ناكم
ةئفلاخدإلراوحعبرمءدب:")مامتهالا
يسيئريراجتمساوأةهجوللمامتهاناكم
.)اًحاتمناكاذإ(
ةطشنأللةيراجتلاءامسألاعيمجرفوتتال
لسالسلامظعم.يتوصلالاخدإلايف
اًعورفكلتمتيتلالسالسلالثمةيسيئرلا

نوكتنأبجي،اًعقومنيرشعنمرثكأيف
بجينكلو،مسالابسحثحبللةحاتم
ىلعروثعلامتينل.ةقدبمسالاقطن
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألا
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
“Destination Contact)لاصتالاةهج
مسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)ةهجولاب
.ةهجوكلاصتاةهج

.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”راسملاءاغلإ“

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا

،ةحاتملافتاهلارماوألةلثمألاضعب
:دجونإ
ةملاكمءدب:”>لاصتالاةهجمسا<لصتا“
رمألايوتحيدق.اهلاخدإمتلاصتاةهجل
ةهجلعقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلع
.مقرلاعملاصتالا
وأ،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لصتا“
ىلعوألاوجلاىلعوألمعلايف
متلاصتاةهجلةملاكمءدب:"ىرخأ"
وألمعلايفوألزنملايفعقوملواهلاخدإ
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهجىلع
مقرلةملاكمءدب:”>فتاهلامقر<لصتا“
ةرشعوأةعبسنمنوكميسايقفتاه
.ماقرأ
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
ىلعتاداشرإلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.ويدارلاةشاش
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
.ةرداصلاتاملاكمللرخآفتاه
“Voice Keypad)ةيتوصحيتافمةحول(”:
لثمةصاخماقرألاخدإلراوحعبرمءدب
يفماقرألالاخدإنكمي.ةيلودلاماقرألا

لكقطنراركتمتيةيمقرتاعومجم
لاحيفو.ديكأتللماظنلاةطساوبةعومجم
نكمي،ةيمقرةعومجميأةحصمدع
ةعومجمرخآفذحل"فذح"رمألامادختسا
لاخدإدعبو.ةحيحصةروصباهلاخدإو
ءدبل"لصتا"رمألامدختسا،ةلماكماقرألا
.مقرلابلاصتالا
ديربلاماقرألةملاكمءدب:”ةيتوصةلاسر“
.يتوصلا

توصلاربعلوصولاةيصاخ
Voice Pass-Thru

توصلاربعلوصولاةيصاخحيتت
Voice Pass-Thru،ةرفاوتمتناكاذإ،

توصلاىلعفرعتلارماوأىلإلوصولا
وأSiriلاثملاليبسىلع،يولخلافتاهلاب

Voice Command)عجار.)يتوصرمأ
فتاهلايعنصمبصاخلامدختسملاليلد
يويلخلافتاهلاناكاذإامةفرعمليويلخلا
فرعتلاماظنطيشنتل.ةيصاخلاهذهمعدي
gىلعرارمتسالاعمطغضا،توصلاىلع
.ناوثعضبلةدايقلاةلجعب
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٦٩ فتاهلا

فتاهلا

)ةماعةرظن(Bluetoothةينقت
عملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
فتاوهلانمديدعلاعملعافتلاثوتولب
:يليامبحامسللكلذو،ةلاوجلا
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
وألاوجلافتاهلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهجةمئاق
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لاوجلافتاهلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
بلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
اذإ،تاراصتخالانماهريغوأعيرسلا
.ًانكممكلذناك

ةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

لاوجلافتاهلانارتقايفعرشا،اًضيأ.
ريشنو.ةبكرملاعم)ةلاوجلافتاوهلا(
عيمجعمماظنلالمعيالدقهنأىلإ
"نارقإلا"ةيئزجعجار.ةلاوجلافتاوهلا
.مسقلااذهيفةدراولا

نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبدوزملاوجفتاهمادختسا
ءارجإلرحلاثدحتلاةيصاخعمثوتولب
مادختسامتي.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
يفمكحتللهيفرتلاوتامولعملاماظن
امدنعماظنلامادختسانكمي.ماظنلا
عضويفوأليغشتلاديقلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)نكميو.)تاقحلملا
م٩٫١ىلإثوتولبلاماظنىدملصينأ
لكفتاوهلاعيمجمعدتالو.)مدق٣٠(
عمفتاوهلاعيمجليغشتمتيالوفئاظولا
ليكولاىلإعوجرلاىجري.ثوتولبماظن
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلا
.ةقفاوتملافتاوهلانأشبتامولعملا

ثوتولبماظنيفمكحتلاحيتافم

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ةمداقلاتاملاكملاىلعدرللطغضا
.ماظنلاتامولعمديكأتو

i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإ
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع

هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع

لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.٧/ماظنلامادختسا
يفزمرلااذهسملا:فتاهلا

Home Page)لوخدلل)ةيسيئرلاةحفصلا
.ةيسيئرلافتاهلاةمئاقىلإ

يتوصلاماظنلا

ردصي،Bluetoothماظنمادختسادنع
ةيمامألايتوصلاماظنلاتاربكمربعتوصلا
حاتفمردأ.يتوصلاماظنلازواجتيوةرايسلاب
ىوتسمرييغتلةملاكملاءانثأتوصلا
يفطوبضملاتوصلاىوتسميقبي.توصلا
ظفاحي.ةقحاللاتاملاكملالجأنمةركاذلا
.ىندألاتوصلاىوتسمىلعماظنلا

فتاهلانارقإ(Bluetoothةينقت
)همادختساو
لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.٧/ماظنلامادختسا
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فتاهلا٧٠

نارتقالا

دّوزملاوجفتاهنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدرظنا.همادختسا
فئاظونأشبلومحملافتاهلاعنصم

Bluetoothلومحملافتاهلانارقالبق.

نارتقالاتامولعم

ليغشتهنكميفتاهيأنارقإنكميال.
ثوتولبةينقتبدوزموىقيسوملا
يفىقيسوملغشموفتاهكةرايسلاب
.هسفنتقولا

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب

كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.
.ةبكرملا

اهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.
تامولعمفذحمتيملام،ةدحاوةرمل
فتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
لومحملافتاهلافذحوأ،لومحملا
.ماظنلانمهسفن

ثوتولبةينقتيذزاهجليصوتنكميو.
.ةرملكيفثوتولبماظنبطقفدحاو

ةلاوجفتاوهةدعكانهتناكاذإ.
،ماظنلاقاطننمضعقتةنرتقم
فتاوهلاببيترتلابماظنلالصتيسف

متلاوجفتاهرخآنماءدبةلاوجلا
فتاهعمطابترالل.ماظنلاعمهلامعتسا
طابترالا"ةيئزجعجار،فلتخمنرتقم
يفاًقحالةدراولا"فلتخمفتاهعم
.مسقلااذه

فتاهلانارتقا

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

رتخامث)فتاهلا(Phoneسملا.٢
.)زاهجلا(Deviceنارقإ

)PIN(يصخشفيرعتمقررهظي.٣
ةشاشىلعماقرأةعبرأنمنّوكم
مقر(PINمادختسامتيس.فتاهلا
،ةرورضلادنع،)يصخشلافيرعتلا

.٥ةوطخلايف
فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٤

.ةبكرملابهنارتقامتيسيذلالومحملا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
لومحملافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
.ةيلمعلا

عبتا.ةشاشلاىلع”GMC“ددح.٥
فتاهلازاهجىلعةدراولاتاداشرإلا
يفدوجوملاPINمقرلاخدإللاوجلا
نمنوكملادوكلاديكأتلوأ٣ةوطخلا
.ةشاشلاىلعحضوملاوماقرأةتس
دعبوأحاجنبPINزمرلاخدإدعب

ماظنلابيجتسي،زمرلاديكأت
ةلاسرلاضرعيو
"<Device name> has been

successfully paired
كلذو")>زاهجلامسا<نارقإحجن(
.نارقإلاةيلمعلامتكإدنع

فاقيإكنكميف،”GMC“رهظيملاذإ.٦
مثةيراطبلاةلازإوأفتاهلاليغشت
.ةلواحملاةداعإ

وألاصتالالوبقبفتاهلاكبلاطاذإ.٧
سملا،فتاهلارتفدليزنتبحامسلا
الدق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخ
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتي
.ةلاسرلا

نارقإل٥ىلإ١نمتاوطخلاررك.٨
.فتاوهلانمديزملا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

.ةزهجألاسملا.٢

لصتمفتاهلصف

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

.ةزهجألاسملا.٢

.لصفللفتاهلابناجبzسملا.٣
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نرتقمفتاهفذح

.ةلصتملاريغفتاوهلاىوسفذحنكميال
ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١

.ةيسيئرلا
.ةزهجألاسملا.٢

عبتامثهفذحلفتاهلاراوجبMسملا.٣
.ةشاشلاىلعرهظتيتلارماوألا

فلتخمفتاهعمطابترالا

فتاهلانوكينأبجي،فلتخمفتاهبطبرلل
.ثوتولبماظنبًانرتقموةرايسلايفديدجلا

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

.ةزهجألاسملا.٢
نمهيلإطبرللديدجلافتاهلاددح.٣

.ةلصتملاريغةزهجألاةمئاق

وأ)ةعامسلا(Handsetعضوىلإليدبتلا
)رحلاثدحتلا(Handsfreeعضو

رحعضووأةعامسلاعضونيبليدبتلل
يففتاهلازمرسملا،نيديلا

Home Page)ضرعل)ةيسيئرلاةحفصلا
"Call View")ةملاكملاضرع(.
عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

لومحملارايخسملا،نيديلارح
ريغتي.ةعامسلاعضوىلإليوحتلل

دكؤينأدرجمبرحملكتىلإرايخلا
هنأىلعثوتولبةينقتبلماعلازاهجلا
.ةعامسكلمعي

عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.
رحملكترايخلاسملا،فتاهلاةعامس
ريغتي.نيديلارحعضوىلإليوحتلل
دكؤينأدرجمبلومحملاىلإرايخلا
هنأىلعثوتولبةينقتبلماعلازاهجلا
.نيديلارحةفيظوبلمعي

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو

ثوتولبماظنربعتاملاكملاءارجإنكمي
فتاهلابلاصتالاتاهجتامولعممادختساب
يتلافتاوهلاعيمجلةبسنلابكلذولاوجلا
Phoneةيصاخمعدت Book)فتاهلارتفد(.
دكأت.ليغشتلاوفتاهلاتادادعإىلعفرعت
.ةيصاخلاهذهمعديلاوجلافتاهلانأ
تاهجةمئاقرفوتتس،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ًايئاقلتتاملاكملارخآولاصتالا
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلارتفد
ىلإلوصولاتاملاكملارخآةمئاقلنكميو
كفتاهنمتاملاكملاثدحأ)حئاول(ةحئال
.لومحملا

تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

.لاصتالاتاهجسملا.٢
.هبلاصتاللمسالاسملا.٣
بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤

.هبلاصتالل
رخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:تاملاكملا

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

.ةريخألاسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا
تاملاكملانيبامرتخا،رمألامزلاذإ.٤

ةلسرملاوةريخألاوةتئافلاتاملاكملا
نميألانكرلابضرعسمللالخنم
.ةحئاللابيولعلا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ

:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل
ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١

.ةيسيئرلا
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مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢
.فتاهلا

.مقرلابلاصتالللصتاسملا.٣

اهضفروأةملاكملوبق

توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر

ةملاكملوبق

:ةملاكملوبقلناتقيرطكانه

ةلجعليغشترصانعنمgطغضا.
.ةدايقلا

تامولعملاةشاشبةباجإسملا.
.هيفرتلاو

ةملاكمضفر

:ةملاكمضفرلناتقيرطكانه

ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.
.ةدايقلا

تامولعملاةشاشبلهاجتسملا.
.هيفرتلاو

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوثوتولبفتاهيفراظتنالاديق
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك

ةملاكملوبق

:راظتناةملاكملوبقلناتقيرطكانه

ةلجعليغشترصانعنمgطغضا.
.ةدايقلا

تامولعملاةشاشبلادبتسإسملا.
.هيفرتلاو

ةملاكمضفر

:راظتناةملاكمضفرلناتقيرطكانه

ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.
.ةدايقلا

تامولعملاةشاشبلهاجتسملا.
.هيفرتلاو

)طقفتاملاكملاراظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا

فتاهلازمرسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Callضرعلةيسيئرلاةحفصلايف View
ضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملاضرع(
ةملاكملاتامولعمسملا،ةملاكملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالاديقةملاكملل

فارطألايثالثلاصتالا

يثالثلاصتالاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوثوتولبفتاهيفتاهاجتالا
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك
ءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاحةملاكم

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإل

قيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
لاصتالاتاهجوأةريخألانمرايتخالا
.حيتافملاةحولوأ

،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣
عضول)جمد(Mergeسملا
.رمتؤمةملاكميفاًعمنيتملاكملا

،نيتملاكملاجمدنمءاهتنالاروف.٤
رايخىلإ)جمد(Mergeرايخلالوحتي

Unmerge)كفلسملا.)جمدلاكف
.تاملاكملاجمد
تامدخللةمدقملاتاهجلاضعب
لصفبحمستالةيكلساللا
.ةجمدمةملاكم

ةملاكمءاهنإ

ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.
.ةدايقلا
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هيفرتلاوتامولعملاةشاشبءاهنإسملا.
وأ،ةمئاقلاتاملاكملاعيمجءاهنإل
ةملاكميأراوجبءاهنإسملا
.طقفاهئاهنإل

الةيكلساللاتامدخللةمدقملاتاهجلاضعب
.ةجمدمةملاكملصفبحمست

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
.مئاوقلامادختساب

ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.ةيسيئرلا

Callيفدجاوتلاءانثأ.٢ View)ضرع
عفرلىلعألبحسا،)ةملاكملا

Interaction Selector)ددحم
.)لعافتلا

.مقرلالخدأمثحيتافملاةحولسملا.٣

"يتوصلاديربلا"

مقروهيضارتفالايتوصلاديربلامقر
اذهرييغتنكميو.هنيحيفلصوملافتاهلا
.ثوتولبتادادعإيفمقرلا

:يتوصلاديربلامقربلاصتالل
ةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١

.ةيسيئرلا
.ةيتوصةلاسرسملا.٢
.لصتاسملا.٣
ةحولمادختسابDTMFتامغنلخدأ.٤

.ةجاحلادنعحيتافملا

ةيصنلالئاسرلا
ةحاتإهيفرتلاوتامولعملاماظنلنكمي
اهيلعدرلاوةيصنلئاسرمالتسالةصرفلا
نكميو.ةرفوتمةزيملاهذهتناكاذإكلذو
.عفترمتوصبةدراولالئاسرلاةءارق
ققحت،ةيصنلالئاسرلاةزيممادختسالبق
اًقفاوتمكفتاهناكاذإامكفرعملنم
.المأ
.ليصافتىلعلوصحللليكولاعجار

ةيصنلاةمئاقلا

لئاسرلاضرعلسملا:دراولاقودنص
مساسملا،امةلاسرضرعل.ةدراولا
.ةيصنلاةلاسرلاعامسل<سملا.لِسرملا
oىلعطغضا BACKىطسولاةدحولاب
ةشاشىلع"عوجرلا"Backزمرسملاوأ
ىلإلاقتناللةهيفرتلاتامولعملاماظن
.ةقباسلاةمئاقلا

"صنلاتادادعإ"ةيئزجعجار:تادادعإلا
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
ةيصنةلاسرمادختسابدرللسملا:ةباجإ
"صنلاتادادعإ"ةيئزجعجار.اًقبسمةزهجم
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
ةلاسرلالسرمبلاصتاللسملا:لصتا
.ةيصنلا

ةيصنةلاسرةدهاشم

:ةيصنةلاسرةدهاشمءانثأ
ةيصنةلاسرمادختسابدرللةباجإسملا.

.اًقبسمةزهجم
ةلاسرلالسرمبلاصتالللصتاسملا.

.ةيصنلا

لِسرملاتامولعمضرع

هنعتامولعمضرعللِسرملامساسملا
عمةقباطتمتامولعملاهذهتناكاذإكلذو
.كيدلةظوفحملالاصتالاةهجتامولعم
نمرايتخاللسملا:ةلاسرجذومنرايتخا
سملا.ةعيرسلالئاسرلانمةعومجمنيب
.اهلاسرإلةلاسرلا

اًقبسمةزهجملالئاسرلا

نكميةريصقةيصنلئاسرنعةرابع
نودةديدجلئاسرلاسرإلاهمادختسا
.اهتباتكىلإةجاحلا
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نكميكلذكو،اهفذحنكميلئاسرلاهذهو
.ةديدجلئاسرةفاضإ
:ةديدجةلاسرةفاضإل

Textسملا.١ Settings)تادادعإ
جذامنةرادإسملامث،)صوصنلا
.لئاسرلا

ةزهجملالئاسرلاةمئاقضرعنم.٢
ةلاسرجذومنةفاضإسملا،اًقبسم
.حيتافملاةحولرهظتسوديدج

سملامثةديدجةلاسربتكا.٣
NEW MSG)دنع)ةديدجةلاسر

طغضا.ةلاسرلاةفاضإلءاهتنالا
oىلع BACKوأىطسولاةدحولاب
ىلع"عوجرلا"Backزمرسملا
ةهيفرتلاتامولعملاماظنةشاش
ةددُحملالئاسرلاةمئاقىلإعوجرلل
دحاوفرحفذحلzسملا.اًقبسم
.ةرملكيف

Memory Full)ةئلتممةركاذلا(

دوجومدعدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
.لئاسريأنيزختلفتاهلايفةحاسم

ةيصنلاتادادعإلا

هذهليغشتدنع:ةريصقلالئاسرللهيبنت
ةلاسرمالتسادنعاًهيبنتضرعتاهنإف،ةزيملا
فاقيإوأليغشتللسملا.ةديدجةيصن
.ليغشتلا

ةفاضإلسملا:لئاسرلاجذامنةرادإ
وأاهرييغتلوأاًقبسمةزهجملالئاسرلا
.اهفذحل

Apple CarPlay
Androidو Auto
عاتمتسالاكنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإب Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
PROJECTIONزمررفوتاذإ.قفاوتم
ةيسيئرلاةحفصلاىلعرهظيسف،)ضرعلا(
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشل
Androidمادختسال Autoوأ/و

Apple CarPlay:

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleنمكفتاه Play store.ال
مادختسالقيبطتيأرفوتمزلي

Apple CarPlay.

ماظنمدختسيفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلا

Apple iPhoneلباكقيرطنع
USBمثفتاهلاعمدراولايلصألا

لوصحلل.USBتانايبذفنميفهلخدأ
مادختسابحصُني،ءادألضفأىلع
الدقو.زاهجلليلصألاUSBلباك
تاهجنمةعونصملاتالباكلالمعت
ءارشدعباهتيرتشايتلاوأةيجراخ
.زاهجلا

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣
Appleقيبطت CarPlayوأ

Android Auto،ةلاسرلارهظتس
"Device Projection
Privacy Consent"

.)زاهجلاضرعةيصوصخةقفاوم(
ءدبل)ةعباتم(Continueسملا.

Appleقيبطتليغشت CarPlayوأ
Android Auto.

ةلازإل)ليطعت(Disableسملا.
Appleقيبطت CarPlayو

Android Autoتادادعإةمئاقنم
.ىرخأفئاظولمعتدق.ةبكرملا

)ضرعلا(PROJECTIONزمرريغتيس
Androidىلإةيسيئرلاةحفصلاىلع Auto
Appleوأ CarPlayفتاهلابسحىلع
Androidلمعيدق.هليصوتمتيذلا Auto
Appleوأ/و CarPlayلاصتاعمًايئاقلت

USB.زمرسملا،كلذثدحيملاذإو
Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeىلعطغضا
ةحفصلاىلإعوجرللىطسولاةدحولاب
.ةيسيئرلا
تامولعملانمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنع Autoو

Apple CarPlayعوجرلاىجُري،زاهجلايف
.ليكولاىلإ
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٧٥ فتاهلا

Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصحلل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidنأشبةدعاسملاىلع Auto
ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت

https://support.google.com/
androidauto.

Appleنأشبو CarPlayلضفت
ينورتكلإلاعقوملاةرايزب

www.apple.com/ios/carplay/.
قلعتوأGoogleوأAppleةكرشريغتدق
.تقويأيفتامدخلاهذهرفاوت

Android AutoوAndroidوGoogle
Googleو Playيهتامالعلانماهريغو
Googleةكرشلةعباتةيراجتتامالع Inc..
Appleكلذكو CarPlayةيراجتةمالعيه
Appleةكرشلةعبات Inc..
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تادادعإلا

ديدعلاطبضةيناكمإتادادعإلاةمئاقلاحيتت
يوتحتدقو.ويدارلاوةرايسلاتازيمنم
:يليامىلعةمئاقلا

خيراتلاوتقولا

وأقئاقدلاوتاعاسلاةدايزل-وأ+سملا
سملاو.PMىلإAMنمرييغتللو،اهليلقتل

12Hr24وأHrلكةعاسلاماظننمرييغتلل
-وأ+سملا.ةعاس٢٤لكوأةعاس١٢
.اهليلقتلوأنينسلاومايألاوروهشلاةدايزل
.كلاملاليلديف"ةعاسلا"عجار

)Language(ةغللا

يفةشاشلاةغلطبضىلإكلذيدؤيفوس
ةغللاسملا.تادادعلاةحولوويدارلا
)Language(ةبسانملاةغللاددحمث.
ماظنةشاشىلععوجرلارزسملا

ةمئاقلاىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
يفتاغللاضعبرفوتتالدق.ةقباسلا
.كتقطنم

نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنلفقىلإكلذيدؤيسو
يفةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
اًضيأاذهموقينأنكمي.كلذبزيهجتلاةلاح
لوصولاوةقاطلاوىوصقلاةعرسلاديدحتب
.)رفوتاذإ(ةرايسلانيزختعقاومىلإ
:نكرلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ىلإلاقتنالل)لاخدإ(Enterسملا.٢
.ديكأتلاةشاش

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

ءاغلإوألفقلUNLOCKوأLOCKسملا
ةشاشىلععوجرلارزسملا.ماظنلالفق
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةقباسلاةمئاقلا

ويدار

رهظيدقوويدارةمئاقلاضرعلسملا
:يليام

ىدحإديدحتلسملا:تالضفملاةرادإ.
ليدبتسملا.اهليدعتضرغبتالضفملا
فذحوأةلضفملاةيمستةداعإلمسا
ةطحملارارمتسالاعمسملا.اهفذحل
قفاومسملا.ديدجناكمىلإاهبحسل
.ةقباسلاةمئاقلاىلإفلخلاىلإعوجرلل

.Number of Favorites Shown:
تالضفملاددعطبضلسملا
وأ١٠وأ٥وأيئاقلتددح.ةضورعملا

٤٥وأ٤٠وأ٣٥وأ٣٠وأ٢٥وأ٢٠وأ١٥
Autoدادعإلاموقي.٦٠وأ٥٥وأ٥٠وأ
ةلضفملاعقاومددعطبضب)يئاقلت(
عوجرلارزسملا.اهتيؤرنكمييتلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل

طبضل-وأ+سملا:توصلاتادادعإ.
ةمغنلاوأريهجلاىلعتوصلادادعإ
ةقبطلاةيلاعةمغنلاوأةقبطلاةطسوتم
.١١/AM-FMويدارعجار.يطيحموأ

ترفوتاذإ(ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض.
ىوتسمطبضىلعلمعت:)ةزيملاهذه
عجار.ةرايسلاةعرسىلعءانبتوصلا
.١١/AM-FMويدار

.Bose AudioPilotةلداعمةينقت
لمعت:)ةرفوتمتناكاذإ(ءاضوضلا
توصلاىوتسمطبضىلعةزيملاهذه
.ةبكرملايفءاضوضلاىوتسمىلعءانب
.١١/AM-FMويدارعجار
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٧٧ تادادعإلا

لمعت:ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح.
ىصقألادحلاطبضىلعةزيملاهذه
ةلاحيف.ليغشتلاءدبتوصىوتسمل
توصلاىوتسمناكوةرايسلاليغشت
متيسف،طوبضملاىوتسملانمربكأ
طبضل.ىوتسملااذهىلعتوصلاطبض
ءدبتوصىوتسملىصقألادحلا
ىوتسملاةدايزل-وأ+سملا،ليغشتلا
ةشاشىلععوجرلارزسملا.هليلقتوأ
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةقباسلاةمئاقلا

ةرايسلاتادادعإ

.كلاملاليلديف"ةرايسلاصيصخت"عجار

ثوتولبةينقت

رهظيدق،ةشاشلاىلعثوتولبةشاشنم
:يليام
.Add New Device)زاهجةفاضإ

.ديدجزاهجةفاضإلسملا:)ديدج
ردصمبليصوتللسملا:ةزهجألاةرادإ.

لصتمفتاهلصفلوأ،فلتخمفتاه
.فتاهفذحلوأ

ةمغنرييغتلسملا:ةيتوصلاتامغنلا.
ليصوتمزليال.نيعمفتاهنينر
.نينرلاةمغنرييغتضرغبفتاهلا

هذهضرعت:يتوصلاديربلاماقرأ.
عيمجليتوصلاديربلامقرةزيملا
ديربلامقررييغتنكمي.ةلصتملافتاوهلا
ليدعترايخلاسمللالخنميتوصلا
.ظفحسملمثديدجلامقرلاةباتكو
ماظنةشاشىلععوجرلارزسملا
ةمئاقلاىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.ةقباسلا

هذهلمعت:ةريصقلالئاسرلاتاهيبنت.
لئاسرلاتاهيبنتليغشتىلعةزيملا
تاهيبنتسملا.اهليغشتفاقيإوأةيصنلا
وأفاقيإددحمثةريصقلالئاسرلا
ةشاشىلععوجرلارزسملا.ليغشت
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملاماظن
ةيصنلالئاسرلاعجار.ةقباسلاةمئاقلا
/٧٣.

توصلا

ضرعنكمي،ةشاشلاىلعتوصةمئاقنم
:يلاتلا
ددرتلاةريثكةلئسأسملا:ةقثلادح.

رمألةباجتسالانمماظنلانكمتيىتح
ىتحةيلاعةقث/لقأةلئسأسملا.ام
نودرمألاةعباتمماظنللنكمي
.ةباجتسالا

لوصحللريصقسملا:ةراشإلالوط.
وأةرشابموةرصتخمتاظحالمىلع
نماًديزمنمضتتتاظحالملةليوط

ىلععوجرلارزسملا.تامولعملا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةمئاقلاىلإلاقتنالل

وأءيطبسملا:ثدحتملاتوصةعرس.
.تاقيلعتلاةعرسلعيرسوأطسوتم
ماظنةشاشىلععوجرلارزسملا
ةمئاقلاىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.ةقباسلا

ضرعلاةشاش

،ةشاشلاىلعضرعلاةشاشةمئاقنم
:يلاتلاضرعنكمي
يليلوأيراهنوأيئاقلتسملا:عضولا.

ىلععوجرلارزسملا.ةشاشلاطبضل
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةمئاقلاىلإلاقتنالل

ةشاشةرياعملسملا:سمللابريضحت.
عبتامثهيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلععوجرلارزسملا.ةيتوصلارماوألا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل

.Turn Off Display)ليغشتفاقيإ
ليغشتفاقيإلسملا:)ةشاشلا
ىلعناكميأيفسملا.ةشاشلا
رصنعيأىلعطغضاوأةشاشلا
ليغشتلىطسولاةدحولابليغشت
.ةشاشلا
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ةيفلخلااريماكلا

ةمئاقضرعلسملا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةدعاسمةمظنأ"عجار.ةيفلخلااريماكلا
.كلاملاليلديف"قئاسلا

عنصملاتادادعإةداعتسا

طبضتادادعإعيمجةداعتسالةعباتمسملا
.عنصملا
متيدقوعنصملاتادادعإةداعتساسملا
:ةيلاتلاةمئاقلاضرع
ةداعتسال:ةبكرملاتادادعإةداعتسا.

تادادعإىلإةرايسلاصيصختتادادعإ
تادادعإةداعتساسملا.عنصملا
سملا.ةعباتموأءاغلإسملا.ةبكرملا
تامولعملاماظنةشاشىلععوجرلارز
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرللهيفرتلاو

ةلاحيف:ةصاخلاتانايبلاةفاكحسم.
حسملةزيملاهذهمدختسا،اهرفوت
ضارتقالبقةيصخشلاةصاخلاتانايبلا
ةفاكحسمسملا.اهعيبوأةبكرم
.ةعباتموأءاغلإسملا.ةصاخلاتانايبلا
ةلاسررهظتس،ةعباتمسملمتاذإ
تانايبلالكنأىلإريشتديكأتللةقثبنم
.ماظنلانماهحسممتدقةصاخلا

ةداعتسال:ويدارلاتادادعإةداعتسا.
.ويدارلاصوصخبعنصملاتادادعإ
سملا.ويدارلاتادادعإةداعتساسملا

ىلععوجرلارزسملا.ةعباتموأءاغلإ
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل

ةيرتملاوةيزيلجنإلاتادحولاليوحت

ةشاشلاضورعتاءارقيفتادحولارييغتل
،يرتملاماظنلاويزيلجنإلاماظنلانيبام
ليلديف"تادادعلاةعومجم"ةيئزجعجار
.ةرايسلاكلام
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٧٩ صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Made"ةرابعبدصُقي for iPod")عنُص
Made"و)iPodةزهجأل for iPhone"
ميمصتمتدقهنأ)iPhoneةزهجألعنُص(
اًصيصخلاصتاللةينورتكلإلاتاقحلملا
هنأو،يلاوتلاىلعiPhoneوأiPodةزهجأب
ءادألاريياعمةيبلتلرّوطملانماهدامتعامت
ةلوؤسمريغAppleةكرش.Appleةكرشل
ريياعملهتيبلتوأزاهجلااذهليغشتنع
ةراشإلاردجت.ةيميظنتلاريياعملاوةمالسلا
ةزهجأعمتاقحلملاهذهمادختسانأىلإ

iPodوأiPhoneءادألايفرثؤتدق
iPodوiPodوiPhone.يكلساللا classic
iPodو nanoوiPod shuffleوi

Pod touchةلجسمةيراجتتامالعيه
Appleةكرشل Inc..ةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلاوةيكيرمألا

Bose

BoseوAudioPilotوCenterpoint
Studioو Surroundتامالعنعةرابع
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Bose Corporationتايالولايف
.ىرخألانادلبلاوةدحتملا

DTS

تاءاربنوناقنمصيخرتبعنصلامت
ةيكيرمألاةدحتملاتايالولابعارتخالا
;5،974،380;5،956،674:ةيلاتلاماقرألاب

يفىرخأتاءاربىلإةفاضإلاب6،487،535
ىوتسمىلعوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
.ةقلعمىرخأولعفلاباهرادصإمتملاعلا
رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب

http://patents.dts.com.عنصُم
ةكرشنمصيخرتبجومب

DTS Licensing Limited.نملكلثمي
DTSوSymbol،&DTS،وSymbolاًعم

وةلجسمةيراجتتامالع
DTS 2.0 Channelحلاصلةيراجتةمالع

DTS، Inc..©DTS، Inc..قوقحلاعيمج
.ةظوفحم

Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolby
ناتيراجتناتمالعامهجودزملاDزمرو
Dolbyلماعمةكرشل Laboratories.

BDA

“Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
تامالعنعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Blu-ray Disc Association.”

AVCHD

"AVCHD"راعشو"AVCHD"نعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع

Panasonic Corporation and
Sony Corporation.

AVCREC

“Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
تامالعنعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Blu-ray Disc Association.”

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

Cinavia

ةينقتمدختسيجتنملااذه:Cinaviaراعشإ"
Cinaviaريغخسنلامادختسانمدحلل

تاهويديفلاومالفألاضعبلاهبحرصملا
كلذكويراجتلامادختسالاضرغبةجتنملا
.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
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صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا٨٠

ينوناقريغمادختسايأفاشتكادنعو
ةلاسرضرعمتيس،اهبحرصمريغةخسنل
.خسنلاةيلمعةعطاقممتيسوأ
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
ءالمعلاتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلع

http://www.cinavia.com.ديزمبلطل
،يداعلاديربلابCinaviaنعتامولعملانم
اهيلعنودمةيديربةقاطبلاسرإءاجرب
:يلاتلاناونعلاىلإيديربلاكناونع

Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851,

San Diego, CA, 92138, USA.”

ةصاخةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي"
ةكرشنمصيخرتبجومب

Verance Corporationنوناقبةيمحمو
مقربةدحتملاتايالوللعباتلاعارتخالاةءارب

عارتخالاتاءاربكلذكو7,369,677
اهرادصإمتيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألا
رشنلاوعبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاو
نمةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذه
Veranceةكرشحلاصل Corporation.
حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلاقوقح

Verance Corporation.قوقحلاعيمج
مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
".كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا

RMVB

نمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،RealNetworksصيخرت Inc..قوقح
حلاصل٢٠١٥-١٩٩٥رشنلاوعبطلا

RealNetworks، Inc..قوقحلاعيمج
.ةظوفحم

ثوتولبةينقت

Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc..ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا
Generalةكرش Motorsيأو.صيخرتلل
دوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجتتامالع
.اهيكلامىلإ

MPEG4-AVC (H.264)

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللAVCعارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"AVCويديف"(AVCرايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاAVCويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم

درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.AVCويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
نمتامولعملانمديزمىلع

MPEG LA، L.L.C.عقوملاعجار
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللVC-1عارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"VC-1ويديف"(VC-1رايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاVC-1ويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم
درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.AVCويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
نمتامولعملانمديزمىلع

MPEG LA، L.L.C.عقوملاعجار
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

MPEG4-يرصب

ةليسويأبجتنملااذهمادختسارظحي
الإيرصبلاMPEG-4سايقمعمىشامتت
طاشنلاضرغبومدختسمقيرطنع
.يراجتلاريغويصخشلا
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MP3

يف٣ةقبطلانمتوصلازيمرتةينقت
MPEGةطساوبةصخرمFraunhofer IIS

.Thomsonو

WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
ىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنمصيخرت

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
ّعنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالاوأ

175 Terence Matthews Crescent،
Kanata، Ontario، Canada K2M 1W8

(licensing@qnx.com).

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا

يئاهنلامدختسملاطورش

)تانايبلا(ةطيرخلاتانايبةدعاقريفوتمتي
سيلوطقفيلخادلايصخشلاكمادختسال
رشنلاقوقحبةيمحميهو.اهعيبةداعإل
صيخرتةيقافتا"(طورشللعضختو،فيلأتلاو

ةيلاتلاماكحألاو)هذه"يئاهنلامدختسملا
ةكرشكلذكو،اهيلعَتقفاويتلاو

HERE North America، LLC
)"HERE"(اهيصّخرمو)كلذيفامب
.ىرخأةهجنم)مهيدرومومهيصّخرم

ماكحألاوطورشلا

ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
سيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجتريغو
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأنم
ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
مدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،تانايبلاهذهنمءزجيأخاسنتسا
وأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعتوأ،هخسن
هذهلقنكلزوجيالامك.هتسدنهسكع
،لاكشألانملكشيأباهعيزوتوأتانايبلا
هبحمستيذلاردقلابالإ،ضرغيألو
تانايبلالقنكلزوجيامك.ةيمازلإلانيناوقلا
مئادساسأىلعاهلةعباتلاداوملاعيمجو
دعبوخسنيأبكظافتحامدعةطيرش
ةيقافتاطورشىلعيقلتملاةقفاوم
.كيدينيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرت
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال
ىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
ةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلاوحنلا
.ةيعرف

تادييقتلا

هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمُظنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
تاقيبطتلاوأمُظنلاوأتاجتنملاكلتةردق
ديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
تايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأاهعقوم
عالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملاهيجوت
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإماظنب
دوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
،رصحلااللاثملاليبسىلع،عمةقالع
ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلافتاوهلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
قلُطيامكوأةيصخشلاةيمقرلا
.)PDA(اهيلع

ريذحت

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
اًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ببسبوأةريغتملافورظللوأتقولارورمل
عمجةعيبطو،مَدختسملاردصملاةعيبط
دقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلاتانايبلا
.ةحيحصريغجئاتنىلإيدؤي

تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
تاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
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ةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنمةصخرملا
يأ)اهودروموتاكرشلاكلتلبِقنم
ءاوس،عونيأنممعازموأتانامض
وأنوناقلامادختسابأشنت،ًاينمضوأةحارص
اللاثملاليبسىلعنمضتيامب،هفالخ
وألامكلاوأةدوجلاوأىوتحملا،رصحلا
ضرغلةمءالملاوأةيقوثوملاوأةءافكلا
جئاتنلاوأمادختسالاوأةدئافلاوأنيعم
فقوتمدعوأ،تامولعملاهذهنعةمجانلا
.ءاطخألانمامهولخوأمداخلاوأتانايبلا

تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(BOSCHيلختو"اهنمضتت
اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأًاينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
ةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو،ةيضرُملا
لثمتالامك.نيعمضرغلةمئالملاو
وأًةباتكةررحملاوأةيهفشلاحئاصنلا
وأ(BOSCHلبِقنمةمدقملاتامولعملا
وأاهلبقنمةصخرملاتاكرشلانميأ
)نييجراخلانيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمع
نميأىلعدامتعالابًالوخمتسلو،ًانامض
اذهدُعي.تامولعملاوأتاراعشإلاهذه
اًطرشتانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلا
.ةيقافتالاهذهيفًايساسأ

ةيلوؤسملاءالخإ

اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
وأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي
يتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم،رارضأ
وأتانايبلاهذهمادختسانعأشنتدق
حابرألايفرئاسخةيأدوجونعوأ؛اهتزايح
ةيأوأتارخدملاوأدوقعلاوأتاداريإلاوأ
رارضألاكلتتناكءاوس،ىرخأرارضأ
وأةصاخوأةيضرع،ةرشابمريغوأةرشابم
وأتانايبلاهذهلكمادختسانعأشنتةيعبت
للخيأنعوأ،اهمادختساىلعكتردقمدع
،طورشلاوأماكحألاهذهلقرخوأاهيف
دقعلايفةمربملاتاءارجإلادحأيفءاوس
ساسأىلعةمئاقلاوأأطخلابةدراولاوأ
HEREةكرشراطخإمتولىتح،نامضلا
هذهلثمعوقولامتحالاهيصخرموأ
لودلاضعبنأىلإريشنو.رارضألا
ضعببحمستالنادلبلاوميلاقألاو
دقامم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالا
دراولاءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتي
.كيلعهالعأ

تارداصلاىلعةباقرلا

نم-ءزجيأريدصتمدعىلعقفاوتكنإ
يأوأكيلإةمدقملاتانايبلانم-ناكميأ
ريدصتلانيناوقبجومبالإاهنمرشابمجتنم

صيخارتلاعيمجعمو،هحئاولوهدعاوقو
لمجم.كلذبجومبةبولطملاتاقفاوملاو
ماكحألاوطورشلاهذهلكشت:ةيقافتالا

HEREةكرشنيباميفقافتالالمجم
كلذيفامب،اهوصخرمكلذيفلخديو(
قلعتياميف،كنيبو)مهودرومومهوصّخرم
يفواهلحملحتو،هلحمروكذملاعوضوملاب

ةيهفشلاوأةبوتكملاتاقافتالاعيمجاهلمجم
اذهبقلعتياميفاننيباميفاًقبسمةمربملا
.عوضوملا

يراسلانوناقلا

هالعأةدراولاماكحألاوطورشلاعضخت
)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأضراعتل
يلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملاممألا
.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو،عئاضبلل
ةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوتكنإ
تابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"ةيالول
تانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاوتاعزانملاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإةمدقملا

نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا

ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ
تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
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امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةٰملسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
اهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
راعشإ"قيرطنع،ءاضتقالابسح
اًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا"مادختسالا
:راعشإلااذهل

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:ناونعلا

425 West Randolph Street،
Chicago، IL 60606.

ىلعيراجتدنبةباثمبتانايبلاهذهربتعت
ماظننم2.101ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2015 HERE North America، LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
وأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
لوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلاةلاكولا
،انهةمدقملاةمالعلامادختساليلارديف
راطخإمهركذقبساممٍيأىلعبجيف

HERE North America, LLCلبق
وأةيفاضإقوقحيأىلعلوصحلليعسلا
.تانايبلاهذهيفةليدب

Unicode

©رشنلاوعبطلاقوقح 1991-2015
Unicode، Inc..قوقحلاعيمج

بجومبعيزوتلامتي.ةظوفحم
يفةدراولامادختسالاطورش

http://www.unicode.org/
copyright.html.

Free Type Project

عبطلاقوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
©رشنلاو عورشمبةصاخلا2015

FreeType)http://www.freetype.org(.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج

ردصملاحوتفمجمانرب

صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو

QNX

قوقحنمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
©ةكرشلرشنلاوعبطلا 2008-2015،

QNX Software Systems.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا

،2015رشنلاوعبطلاقوقح
Software Systems GmbH & Co. KG.

.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
جمانربىلع)"جتنملا"(

(Runtime Configuration
No. 505962; "Software")

عنصمنعًةباينوأةطساوبهعيزوتمتييذلا
نمصيخرتبجومب)"ّعنصملا"جتنملا

Software Systems Co. ("QSSC").الو
نمضجمانربلامادختساىوسكلقحي
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبوجتنملا
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.ّعنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلعّعنصملاوأنوناقلاصنيملام



GMC Infotainment System (HMI 2.6: IO5/IO6) (GMNA-Localizing-MidEast-
14024337) - 2020 - CRC - 5/17/19

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا٨٤

ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
عيمجبنوصخرملاوQSSCةكرشظفتحت
يفًةحارصةحونمملاريغC31+قوقحلا
قوقحلالكبظفتحتامك،ةقيثولاهذه
،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاوباقلألاو
ملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذيفامب
قحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلاصني
كفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإكل
وأكفلىرخأةلواحميأوأمدهوأعيمجت
لامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنهسكع
)١(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانمةيقاقتشا
تاراعشإليدبتوأةيطغتوأةلازإمدع
ةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاوةيكلملا

نامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلايف
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمجنأ
وأجتنملاريدصتمدع)٢(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا
،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
نوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلااهل
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا
ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
تاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
هلةعباتةهجيأوأعنصملانمةمدقم
متي،ةيقافتالاهذهيفدروامنعفلتخت
ةكرشعبتتالوةيدرفةروصباهميدقت

QSSC،وأاهلةعباتةكرشيأوأ
يأةيلوؤسملمحتتتنأو.نيصخرملا
جمانربللكمادختسابةطبترمةرطاخم
.ةيقافتالاهذهبجومب
يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
اهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
كتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأوأ
ررضببسبءاوس،لاوحألانملاحيأب
)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلعبقاعي
ببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسبرارضأوأ
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلتيأ
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
نعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملاليبس
لمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمسدقف
تايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإوأ
راطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأةيراجت
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرش
.تايفلتلاهذهصوصخبةصخرم

Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp.بتكميفةلجسم
يفةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارب
نوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
مساتحتىرخأقطانميفكلذكةلجسم

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
يفةيراجتلاةمالعلاتافصاومتابلطتم
نكميةلجسملاةيراجتلاةمالعلا
عقوملاىلعاهتفرعم

http://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

مدختسملاراعشإ

ةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
ةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذهيف
هذهيكلاملةكولممتامالعيهةيراجت
هذهمادختسانمضتيالو.تاكرشلا
وأةلافكيأجتنملااذهيفتامالعلا
.تاكرشلاهذهبناجنمقيدصتوأةقفاوم
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